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NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

MISSION
พันธกิจ

นกแอรมุงมั่นเพื่อเปนสายการบินราคาประหยัด
อันดับหนึ่งในประเทศไทย โดยนำเสนอความพึงพอใจแกลูกคา
ดวยราคาที่คุมคา แตคงไวซึ่งความนาเชื่อถือ ความสะดวก
ความคิดสรางสรรค และการเอาใจใส
NOK AIR STRIVES TO BE THE NUMBER ONE
CHOICE AMONG LOW FARE AIRLINES IN THAILAND,
PROVIDING CUSTOMERS TRUE SATISFACTION THROUGH
AFFORDABILITY, RELIABILITY, CONVENIENCE,
INNOVATION AND CARE.
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ทุกเที่ยวบิน
มีรอยยิ้ม

มุงมั่นเพื่อบริการที่ดีเยี่ยม…เพื่อคุณ

WE FLY SMILES

Everyone at Nok Air works hard
to put a smile on your face

ทีมผูบริหาร

วิสัยทัศนกวางไกล
เพื่อองคกรเติบโต กาวหนา

LEADERSHIP…

A visionary team leads Nok Air
into the future

บุคลากร
ของนกแอร

มืออาชีพอยางเปนกันเอง

THE PEOPLE
AT NOK AIR…
Professional and friendly
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NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

THAILAND
NO.
1
PREMIUM
LOW COST
AIRLINE

สบายใจใน
ทุกการเดินทาง

บุคลากรที่ไดรับการเลือกสรรและ
ฝกฝนเปนอยางดี

RELIABILITY…
International
safety standards.
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MESSAGE
FROM
THE BOARD OF
DIRECTORS
สารคณะกรรมการบริษัท

ป 2556 ถือเปนปที่บริษัทตองดำเนินธุรกิจทามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศ และทั่วโลก โดยเฉพาะ
ประเทศสหรัฐฯ ที่เริ่มสงสัญญาณชะลอมาตรการกระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งทำใหกระแสเงินทุนไหลออกจากภูมิภาคเอเชีย โดย
เหตุการณดังกลาวสงผลกระทบใหคาเงินบาทมีแนวโนมออนคาตั้งแตชวงกลางป 2556 ที่ผานมา นอกจากนี้ ป 2556 ไดเกิดเหตุการณ
ความไมสงบทางการเมืองในชวงไตรมาส 4 ซึ่งปจจัยทั้งหมดเหลานี้ลวนเปนสิ่งที่ทาทายตอผลการดำเนินงานของบริษัท
ถึงแมวาบริษัทตองเผชิญกับความทาทายตางๆ ในปที่ผานมา ในป 2556 บริษัท สายการบินนกแอร จำกัด (มหาชน)
ก็ยังสามารถมีผลการดำเนินงานที่ดี โดยบริษัทมีรายไดรวม 11,315 ลานบาท และมีกำไรสุทธิ 1,066 ลานบาท
ขณะเดียวกัน บริษัทยังประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุนเพิ่ม ทุ นสามั ญครั้งแรกตอประชาชน และนำบริษัทเขา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556
ในป 2556 บริษัทเปนสายการบินราคาประหยัดอันดับ 1 ในประเทศ โดยเปนสายการบินที่มีเสนทางบินในประเทศ
ครอบคลุมมากที่สุด และมีเที่ยวบินตอสัปดาหสูงที่สุด และเพื่อที่จะรักษาความเปนผูนำธุรกิจดังกลาวไวใหไดในอนาคต ในปที่ผานมาบริษัท
ไดมีการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้
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NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

In hindsight of the year 2013, the Company has functioned amid a domestic economical fluctuation, as well
as a global one. The United States of America signaled a global slowing down of economic stimulus measures, which
have consequently caused capital to percolate out of the Asian Region. As a result, since mid 2013 Thai Baht weakened,
followed by political unrest in the fourth quarter ; with this in mind, it is evident that the Company’s performance was
being challenged by unprecedented obstacles.
Although, the Company had to confront with several challenges in the previous year, Nok Airlines Public
Company Limited still managed the remarkable results of operations, which had the total revenue of 11,315 million Baht
with the profit of 1,066 million Baht.
The company achieved the success of its initial public offering and was listed on the Stock Exchange of
Thailand on 20th June 2013.
In 2013, the Company has been the number one premium low cost airline in Thailand. Nok Air covers
most of the domestic routes and offers the highest number of flights per week. To perpetuate business leadership, the
Company significantly operated as follows ;
■

■

Fleets were adjusted to be more efficient and modern. In 2013, the Company gradually replaced
Boeing 737-400 aircraft with Boeing 737-800, which has lesser average aging allowing lower
maintenance costs, more passenger seats per aircraft and more efficiency in fuel consumption ; resulted in lower operating cost per unit. The adjustments of the fleets were completed in the mid-year
of 2013. For the year 2013, the Company had 14 Boeing 737-800s and 2 propeller aircraft.
Launched three new domestic routes, namely, Chiang Mai-Hat Yai, Don Mueang-Ranong, and Don
Mueang-Hua Hin in order to meet the passengers’ travel demands in sub-cities that will grow in the
future. In order for the Company to grow in parallel with the economic growth in Indochina and to
achieve the Company’s long-term strategic plan in the fourth quarter of 2013, the first international
route to Myanmar was launched.

As of 2014, the Company has the long-term plan for more efficient fleets and the Company is on track to
be delivered 4 Boeing 737-800 aircrafts and is in the process of procuring 2 Bombardier Q400. The Company’s fleet
will be upgraded to 22 aircrafts in 2014. Moreover, WI-FI signal will be installed on board as a new service aiming to
create satisfaction and offering Nok Air’s passengers more options for communications.
Currently, the Company employs its growth strategy continuously. The Board of Directors and the executives
realized that airline industry has external risk factors. Hence, our priority is to manage these risk factors, fuel prices,
foreign currency exchange and flight safety, which significantly impact the Company’s operation. This is achieved by
highlighting the importance on risk management through the Company’s executives.
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การปรั บ เปลี่ ย นฝู ง บิ น ให ทั น สมั ย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น โดยในป 2556 บริ ษั ท ได ท ยอยปรั บ เปลี่ ย นฝู ง บิ น
จากโบอิ้ง 737–400 เปนโบอิ้ง 737–800 ซึ่งเปนเครื่องบินที่มีอายุเฉลี่ยต่ำลง ทำใหคาใชจายในการซอมบำรุงลดลง
มีจำนวนที่นั่งตอลำมากขึ้น มีการใชน้ำมันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สงผลใหบริษัทมีตนทุนการดำเนินงานตอหนวย
ที่ลดลงโดยบริษัทไดปรับเปลี่ยนฝูงบินเสร็จสิ้นในชวงกลางป 2556 ที่ผานมา ซึ่งทำใหในป 2556 บริษัทมีเครื่องบิน
โบอิ้ง 737–800 จำนวน 14 ลำ และมีเครื่องบินใบพัด จำนวน 2 ลำ
การเปดเสนทางบินใหมในประเทศจำนวน 3 เสนทาง คือ เชียงใหม – หาดใหญ ดอนเมือง – ระนอง และดอนเมือง –
■
หัวหิน เพื่อรองรับกับความตองการเดินทางของผูโดยสารในเมืองยอยที่กำลังเติบโตในอนาคต นอกจากนี้เพื่อให
บริษัทสามารถเติบโตไปพรอมกับการเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาคอินโดจีน และเพื่อใหเปนไปตามแผนกลยุทธ
ระยะยาวของบริษัท ในชวงไตรมาส 4 ป 2556 ที่ผานมาบริษัทไดเริ่มเปดเสนทางบินไปยังตางประเทศโดยเริ่มตนที่
ประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาเปนประเทศแรก
ในป 2557 บริษัทมีแผนการดำเนินการระยะยาวในการปรับฝูงบินใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยอยูระหวางรับเครื่องบินโบอิ้ง
737–800 ใหม จำนวน 4 ลำ และอยูระหวางการจัดหาเครื่องบินใบพัดรุน Bombardier Q400 ใหม อีก 2 ลำ ซึ่งจะทำใหฝูงบินของบริษัท
เพิ่มขึ้นเปน 22 ลำในป 2557 นอกจากนี้ บริษัทจะเริ่มติดตั้งสัญญาณ WI-FI บนเครื่องบิน ซึ่งเปนบริการใหมที่จะมุงหวังที่จะสราง
ความพึงพอใจ และเพิ่มทางเลือกในการติดตอใหกับผูโดยสารของสายการบินนกแอร
ในขณะนี้ แมวา บริษทั จะมีกลยุทธการเติบโตอยางตอเนือ่ ง คณะกรรมการบริษทั และผูบ ริหาร ตระหนักดีวา ธุรกิจสายการบิน
เปนธุรกิจที่มีความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก จึงใหความสำคัญตอการบริหารจัดการกับปจจัยความเสี่ยงที่สำคัญตอการดำเนินงานของบริษัท
เชน ราคาน้ำมัน อัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงความปลอดภัยทางดานการบิน โดยไดเนนย้ำใหผูบริหารของบริษัทใหความสำคัญในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงดังกลาวอยางตอเนื่อง
นอกเหนือจากการทำธุรกิจเพื่อสรางผลตอบแทนใหกับผูถือหุนแลว บริษัทไดใหความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการบริหาร
จัดการทีด่ ี (Good Governance) ภายใตกรอบการจัดการตามหลักบรรษัทภิบาลทีด่ ี ควบคูไ ปกับการสงเสริมกิจกรรมดานความรับผิดชอบ
ตอสั ง คมและสิ่ง แวดลอม (Corporate Social Responsibility : CSR) เนื่อ งจากบริ ษัท ตระหนั ก ดี วา เยาวชนคือ กำลัง สำคั ญ
และเปนอนาคตของประเทศ บริษัทจึงรวมกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร จัดโครงการ NOK Gives Lives โดยในป 2556 สามารถชวยเด็กที่มีปญหาโรคหัวใจพิการแตกำเนิด
ไดรวมทั้งสิ้น 150 คน
สุดทายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานบริษัท ขอขอบพระคุณทานผูถือหุนทุกทาน ลูกคา รวมถึง
ผูที่เกี่ยวของอื่นๆ ทุกทาน ที่มีสวนสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทดวยดีเสมอมา บริษัทมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาบริการ นวัตกรรม
การบริการที่ดี ใหกับลูกคาอยางตอเนื่อง พรอมยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาลที่ดี การดำเนินงานที่โปรงใส ควบคูไปกับความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม ใหผูที่เกี่ยวของกับบริษัททุกทานสามารถยิ้มไดตามคำขวัญของบริษัทที่วา “We fly Smiles”
■

อภิพร ภาษวัธน

ประธานคณะกรรมการบริษัท

พาที สารสิน

ประธานเจาหนาที่บริหาร
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Apart from the business operations for generating returns to the shareholders, the Company gives precedence
concerning Good Governance under the Principles of Good Corporate Governance, along with upholding Corporate Social
Responsibility (CSR). The Company realized that children are the power of our nation’s future, as a result the Company
cooperates with the Cardiac Foundation of Thailand under the Royal Patronage of HRH Princess Galayani Vadhana Krom
Luang Naradhivas Rajanakarindra arranged the project “Nok Gives Lives”. In 2013, 150 children who had congenital
heart defects had been saved.
On behalf of the Board of Directors, the Management and employees, would like to take this opportunity
to thank all of our shareholders, customers and any related persons for their ongoing support. The Company would like
to reaffirm the commitment that we will develop our services and service innovation, upholding the Principles of Good
Corporate Governance, delivering operational transparency, along with Corporate Social Responsibility so our patrons
can smile together with our slogan “We fly Smiles”.

APIPORN PASAWAT
Chairman of the Board

PATEE SARASIN

Chief Executive Officer (CEO)
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OPERATIONAL HIGHLIGHTS
จุดเดนดานการดำเนินงาน
.

จำนวนผูโดยสาร

.

NO. OF PASSENGERS

ลานคน

เทีย่ วบินไปกลับตอสัปดาห

Mil.Passengers

5.89
3.14
2554
2011

.

จำนวนเที่ยวบินไปกลับตอสัปดาห
WEEKLY ROUND TRIP FREQUENCY

Flight/Week

4.16
331
2555
2012

2556
2013

ปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร
AVAILABLE SEAT KILOMETERS (ASK)

ลานที่นั่ง-ก.ม.

2554
2011

.
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2556
2013

ปริมาณการขนสงดานผูโดยสาร
REVENUE PASSENGER KILOMETERS (RPK)

2,916

3,567

2555
2012

1,803
2556
2013

2554
2011

.

อัตราสวนการบรรทุกผูโดยสาร
CABIN FACTOR

%

Mil.Seat-km

4,247

2554
2011

2555
2012

606

ลานที่นั่ง-ก.ม.

Mil.Seat-km

2,245

448

2,456

2555
2012

2556
2013

80.30 84.20 84.00

2554
2011

2555
2012

2556
2013

NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

FINANCIAL HIGHLIGHTS
จุดเดนดานการเงิน

.

รายไดรวม

.

TOTAL REVENUE

ลานบาท

ลานบาท

Mil.Baht

6,077

กำไรสุทธิ
NET PROFIT

Mil.Baht

8,260

11,315

1,066
505
200

2554
2011

.

2555
2012

2556
2013

อัตรากำใรจากการดำเนินงาน
OPERATING PROFIT MARGIN

%

2554
2011

.

2555
2012

2556
2013

อัตรากำไรสุทธิ

.

NET PROFIT MARGIN

%

6.3

2554
2011

%

9.4

9.7

6.1

2555
2012

2556
2013

2554
2011

2555
2012

59.8
39.3

26.1

3.3

4.2

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
RETURN ON EQUITY (ROE)

2556
2013

2554
2011

2555
2012

2556
2013
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SUMMARY OF
FINANCIAL
INFORMATION

ขอมูลทางการเงินโดยสรุป
หนวย
Unit

2556
2013

2555
2012

2554
2011

(ลานบาท)
(Million Baht)
(ลานบาท)
(Million Baht)
(ลานบาท)
(Million Baht)
(ลานบาท)
(Million Baht)

11,315

8,260

6,077

10,215

7,740

5,785

1,099

520

292

1,066

505

200

(ลานบาท)
(Million Baht)
(ลานบาท)
(Million Baht)
(ลานบาท)
(Million Baht)

6,271

2,252

2,015

1,728

1,364

1,218

4,543

888

797

(ลานบาท)
(Million Baht)
(ลานบาท)
(Million Baht)
(ลานบาท)
(Million Baht)
(ลานบาท)
(Million Baht)

1,138

844

320

(3,411)

(380)

(372)

2,580

(414)

(100)

319

49

197

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
รายไดรวม

Total Revenues
คาใชจายรวม
Total Expenses
กำไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
Profit Before Income Tax Expenses
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
Profit for the Years

งบแสดงฐานะทางการเงิน

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
สินทรัพยรวม

Total Assets
หนี้สินรวม
Total Liabilities
สวนของผูถือหุน
Shareholders’ Equity

งบกระแสเงินสด

STATEMENTS OF CASH FLOWS
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

Cash Flows From Operating Activities
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
Cash Flows From Investing Activities
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
Cash Flows From Financing Activities
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
Increase in Cash and Cash Equivalents - Net
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หนวย
Unit

2556
2013

2555
2012

2554
2011

รอยละ
(%)
รอยละ
(%)
รอยละ
(%)

9.7

6.3

4.2

9.4

6.1

3.3

39.3

59.8

26.01

5.89

4.16

3.14

51,247

36,813

28,746

4,247

2,916

2,245

3,567

2,456

1,803

84.0

84.2

80.3

1,788

1,884

1,838

0.0

3.0

10.0

14.0

8.0

3.0

0.0

2.0

2.0

2.0

1.0

-

อัตราสวนทางการเงินที่สำคัญ
FINANCIAL RATIO
อัตราสวนกำไรจากการดำเนินงาน

Operating Profit Margin
อัตรากำไรสุทธิ
Net Profit Margin
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
Return on Equity

สถิติการดำเนินงานที่สำคัญ

OPERATIONAL STATISTICS
จำนวนผูโดยสาร

No. of Passengers
จำนวนเที่ยวบิน
No. of Sectors
ปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร
Available Seat Kilometers (ASK)
ปริมาณการขนสงดานผูโดยสาร
Revenue Passenger Kilometers (RPK)
อัตราสวนการบรรทุกผูโดยสาร
Cabin factor
คาโดยสารเฉลี่ย
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีสนามบิน)
Average Airfare
(Not included VAT and Airport Tax)
จำนวนเครื่องบิน ณ สิ้นงวด
No. of Aircraft as ending of period
โบอิ้ง 737-400
Boeing 737-400
โบอิ้ง 737-800
Boeing 737-800
เอทีอาร 72-200
ATR 72-200
เอทีอาร 72-500
ATR 72-500

ลานคน
(Million Passengers)
เที่ยว
(Sectors)
ลานที่นั่ง-กม.
(Million Seat-Km.)
ลานที่นั่ง-กม.
(Million Seat-Km.)
รอยละ
(%)
บาท/คน/เที่ยว
(Baht/Passenger/Sector)

ลำ
(Aircraft)
ลำ
(Aircraft)
ลำ
(Aircraft)
ลำ
(Aircraft)
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หนวย
Unit
จำนวนเครื่องบินที่ใชดำเนินงานโดยเฉลี่ย
Average No. of Aircraft in Operation
โบอิ้ง 737-400
Boeing 737-400
โบอิ้ง 737-800
Boeing 737-800
เอทีอาร 72
ATR 72

ลำ
(Aircraft)
ลำ
(Aircraft)
ลำ
(Aircraft)

2556
2013

2555
2012

2554
2011

1.2

7.3

10.0

11.5

4.3

0.4

2.5

2.0

2.0

5.87

6.8

7.2

9.16

10.3

10.1

7.8

7.3

4.5

605

591

576

89.5

78.0

84.7

2.96

3.19

3.19

2.63

2.82

2.69

2.39

2.65

2.58

อัตราดานประสิทธิภาพ
EFFICIENCY RATIO
อัตราการใชเครื่องบินตอลำ

Average Aircraft Utilization Hours
โบอิ้ง 737-400
Boeing 737-400
โบอิ้ง 737-800
Boeing 737-800
เอทีอาร 72
ATR 72
ระยะทางบินโดยเฉลี่ย
Stage Length
ประสิทธิภาพในการตรงตอเวลา
On-time Performance

ชั่วโมงปฏิบัติการบินตอวัน
(Operation hours per day)
ชั่วโมงปฏิบัติการบินตอวัน
(Operation hours per day)
ชั่วโมงปฏิบัติการบินตอวัน
(Operation hours per day)
กิโลเมตร
(Kilometers)
รอยละ
(%)

อัตราสวนทางธุรกิจการบิน
OPERATION RATIO
ผูโดยสารตอกิโลเมตร

Passenger Yield
รายไดตอปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร (RASK)
Revenue per Available Seat Kilometers
ตนทุนตอปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร (CASK)
Cost per Available Seat Kilometers
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บาท/คน/กม.
(Baht/Passenger/Km.)
บาท/ที่นั่ง/กม.
(Baht/Seat/Km.)
บาท/ที่นั่ง/กม.
(Baht/Seat/Km.)

NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
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MILESTONES
OVER THE YEAR
2013
การดำเนินงานที่สำคัญ
ในรอบป 2556
มกราคม

JANUARY

 1 มกราคม 2556 เปดเสนทางบินใหม
เชียงใหม - หาดใหญ
 Nok Air’s inaugural flight from

มีนาคม

3

MARCH

 เปดตัวโครงการ NOK Gives Life 2556
 The launch of NOK Gives Life

กันยายน

SEPTEMBER

 1 กันยายน 2556 เปดเสนทางบิน แมสอด - มะละแหมง
 Nok Air opened new international route, Mae Sot - Mawlamyine,
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พฤษภาคม
MAY

 15 พฤษภาคม 2556 เปดเสนทางบิน
ดอนเมือง - ระนอง
 Introduction of Donmueang -

project 2013

Chiang Mai to Hat Yai on
1st January, 2013.

on 1st September, 2013

3

Ranong route on 15th May, 2013

3

ตุลาคม

OCTOBER

 1 ตุลาคม 2556 เปดเสนทางบิน
แมสอด - ยางกุง
 Nok Air introduced second

international route to Myanmar,
Mae Sot - Yangon,
on 1st October, 2013

NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

3

มิถุนายน
JUNE

 20 มิถุนายน 2556 เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชชื่อยอวา “NOK” และคืนเครื่องบินรุนโบอิ้ง 737-400 ใหกับผูใหเชา
โดยเปลี่ยนแปลงเครื่องบินไอพนเหลือเพียงรุนเดียวคือ โบอิ้ง 737-800
 NOK Air was successfully listed in the Stock Exchange of Thailand (SET) on 20th June, 2013. Nok Air completely modernized
its fleet of jet aircraft by returning all Boeing 737-400 and the airline now only utilizes Boeing 737-800

3

พฤศจิกายน
NOVEMBER

 1 พฤศจิกายน 2556 เปดเสนทางบิน ดอนเมือง - ยางกุง และดอนเมือง - หัวหิน
 Nok Air launched 2 new routes on 1st November, 2013, Donmueang - Yangon and Donmueang - Hua Hin
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BOARD OF
DIRECTORS

คณะกรรมการบริษัท
1. นายอภิพร ภาษวัธน

MR. APIPORN PASAWAT
ประธานกรรมการ

Chairman of the Board

2. นายโชคชัย ปญญายงค

MR. CHOKCHAI PANYAYONG
กรรมการ
Director

3. นายธีรพล โชติชนาภิบาล

MR. TEERAPOL CHOTICHANAPIBAL
กรรมการ
Director

4. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม

MR. SURASAK KHAOROPTHAM
กรรมการ
Director

5. นายพาที สารสิน

MR. PATEE SARASIN



กรรมการ
Director

6. นายพลช หุตะเจริญ

MR. PAROCHE HUTACHAREON
กรรมการอิสระ

Independent Director

7. นายพิมล ศรีวิกรม

MR. PIMOL SRIVIKORN

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ



Independent Director/Chairman of Audit Committee

8. นายอภิชาติ จีระพันธ

MR. APICHART CHIRABANDHU
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

Independent Director/Audit Committee

9. นายผดุงเดช อินทรลักษณ

MR. PADUNGDEJ INDRALAK
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

Independent Director/Audit Committee
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บริ ษั ท สายการบิ น นกแอร จำกั ด (มหาชน)

EXECUTIVE
OFFICER
ผูบริหารบริษัท

นายพาที สารสิน

นายปยะ ยอดมณี

ประธานเจาหนาที่บริหาร

รองประธานเจาหนาที่บริหาร

นายวิทัย รัตนากร

นายยอดชาย สุทธิธนกูล

กัปตันสรรใจ บุญมา

ประธานเจาหนาที่สายการเงิน*

ประธานเจาหนาที่สายการพาณิชย

ประธานเจาหนาที่สายปฎิบัติการ

MR. PATEE SARASIN
Chief Executive Officer

MR. VITAI RATANAKORN
Chief Financial Officer
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MR. YODCHAI SUDHIDHANAKUL
Chief Commercial Officer

MR. PIYA YODMANI
Deputy Chief Executive Officer

CAPT. SANJAI BOONMA
Chief Operating Officer

NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

ORGANIZATION
CHART
โครงสรางองคกร

คณะกรรมการบริษัท

BOARD OF DIRECTORS

ประธานเจาหนาที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

AUDIT COMMITTEE

ษัท
สำนัคณะกรรมการบริ
กตรวจสอบภายใน

INTERNAL AUDIT

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
นายพาที สารสิน

MR. PATEE SARASIN

รองประธานเจาหนาที่บริหาร
DEPUTY CHIEF EXECUTIVE
OFFICER
นายปยะ ยอดมณี
MR. PIYA YODMANI

ประธานเจาหนาที่สายการเงิน*

ประธานเจาหนาทีส่ ายการพาณิชย

ประธานเจาหนาที่สายปฏิบัติการ

MR. VITAI RATANAKORN

MR. YODCHAI SUDHIDHANAKUL

CAPT. SANJAI BOONMA

CHIEF FINANCIAL OFFICER
นายวิทัย รัตนากร

CHIEF COMMERCIAL OFFICER
นายยอดชาย สุทธิธนกูล

CHIEF OPERATING OFFICER
กัปตันสรรใจ บุญมา

* นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ไดเขาดำรงตำแหนงประธานเจาหนาที่สายการเงิน แทนนายวิทัย รัตนากร โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 เปนตนไป
* Ms. Nuanwan Bhuprasert was appointed to be Chief Financial Officer instead of Mr. Vitai Ratanakorn since 1 January 2014
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NATURE OF
BUSINESS

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทประกอบธุรกิจสายการบินราคาประหยัด (Budget Airline หรือ Low-Cost Airline) ภายใตแบรนด “นกแอร” โดย
ใหบริการขนสงทางอากาศภายในประเทศ ในลักษณะจุดตอจุดโดยไมมีบริการเชื่อมตอ (Point-to-Point) ซึ่งใชเครื่องบินแบบทางเดินเดียว
ในการใหบริการ บริษัทจัดเปนสายการบินราคาประหยัดที่ใหบริการครอบคลุมเสนทางการบินมากที่สุดในประเทศไทย และเปนสายการบินที่
มีความโดดเดนในดานการใหบริการตามสโลแกนของบริษัทที่วา “ทุกเที่ยวบินมีรอยยิ้ม” หรือ “We Fly Smiles” โดยผูโดยสารสามารถ
เลือกที่นั่งลวงหนาไดฟรี มีบริการอาหารวางและน้ำดื่มระหวางเที่ยวบิน และบริการน้ำหนักสัมภาระขั้นต่ำโดยไมคิดคาใชจายเพิ่มเติมจาก
คาโดยสาร

พัฒนาการที่สำคัญของบริษัท
การดำเนินธุรกิจ
ป 2547

ป 2548
ป 2549
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• กอตั้งสายการบินนกแอร ภายใตชื่อ บริษัท สกายเอเชีย จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจสายการบินราคาประหยัด
• ใชทาอากาศยานนานาชาติดอนเมืองเปนศูนยปฎิบัติการการบิน โดยมีฝูงบินเริ่มตนจำนวน 2 ลำ เปนเครื่องบินโบอิ้ง
737-400 ซึ่งเชาดำเนินงานจากการบินไทย บริษัทเริ่มใหบริการการบินเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2547
• เปดใหมีการชำระคาตั๋วโดยสารผานตูเอทีเอ็มเปนครั้งแรกของโลก
• เปดใหบริการชำระคาตั๋วโดยสารบริการผานเคานเตอรเซอรวิสเปนสายการบินแรก
• เปดบินในเสนทางทดแทนการบินไทย อาทิ กรุงเทพ-นครศรีธรรมราช
• เปลี่ยนชื่อบริษัทเปน บริษัท สายการบินนกแอร จำกัด
• เชาดำเนินงานเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 จากการบินไทย รวมเปน 4 ลำ และเครื่องบินเอทีอาร 72-200 จำนวน 1 ลำ
พรอมเปดทำการบินทดแทนเสนทางของการบินไทย อาทิ กรุงเทพ–ตรัง และ เชียงใหม–แมฮองสอน
• ยายศูนยปฎิบัติการการบินจากทาอากาศยานนานาชาติดอนเมืองไปทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิตามนโยบายของ
รัฐบาล
• เริ่มเชาดำเนินงานเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 จากผูใหเชาตางประเทศ จำนวน 2 ลำ ทำใหมีฝูงบินโบอิ้งเพิ่มเปน 6 ลำ

NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

Nok Airlines Public Company Limited operates a budget airline or Low-cost Airline under the brand ”Nok
Air” providing domestic air transport services. Nok Air serves point-to-point routing by using single-aisle aircraft.
The Company is considered as the leading domestic budget airline with the most domestic route coverage, and also
provides outstanding services which is in accordance with the Company’s slogan “We fly Smiles”. The Company offers
free seat assignment, complimentary in-flight snack and drinks and allowed minimum baggage weight without any
additional charges.

COMPANY’S SIGNIFICANT DEVELOPMENT
BUSINESS OPERATION
2004

• Established Nok Airlines under the name of Sky Asia Co., Ltd. to operate budget airline
• Having Don Mueang International Airport as operating hub. Operating lease of 2 Boeing 737-400 from
Thai Airways. Commence its business on 23 July 2004 with a fleet of 2 Boeing.
• The First Airline in the world that offer ticket payment through ATM channel
• The First Airline to offer air fare payment through counter service.

2005
2006

• Launch route Bangkok-Nakhon Si Thammarat as a replacement of Thai Airways
• Change the Company name to “Nok Airlines”
• Operating lease of 4 Boeing 737-400 and 1 ATR 72-200 from Thai Airways and launched replacement
route of Thai Airways such as Bangkok-Trang and Chiang Mai-Mae Hong Sorn.
• Relocating from Don Mueang International Airport to Suvarnabhumi International Airport according
to the government policy.
• Operating lease of 2 Boeing 737-400 from foreign lessor, the Boeing fleet increases to 6 aircraft.
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ป 2550

ป 2551

ป 2552

ป 2554

ป 2555

ป 2556
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• ยายศูนยปฎิบัติการการบินกลับมายังทาอากาศยานนานาชาติดอนเมืองเปนสายการบินแรก ตามนโยบายรัฐบาลที่อนุญาต
ใหเปดดำเนินการทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง สำหรับเที่ยวบินในประเทศ
• เชาดำเนินงานเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 จากผูใหเชาตางประเทศเพิ่มเติมอีก 3 ลำ เพื่อเพิ่มเที่ยวบิน และขยายเสนทางบิน
ทำใหมีฝูงบินเพิ่มเปน 9 ลำ
• เชาดำเนินงานชัว่ คราว (Wet lease) เครือ่ งบินโบอิง้ 737-800 จำนวน 2 ลำจากสายการบินตางประเทศ ระยะเวลา 6 เดือน
เพื่อรองรับผูโดยสารในชวงฤดูกาลทองเที่ยว และเพื่อใหบริษัทมีประสบการณในการปฏิบัติงานดวยเครื่องบินแบบดังกลาว
• บริษัทรับมอบเครื่องบินแบบโบอิ้ง 737-400 จากผูใหเชาตางประเทศเพิ่มอีก 1 ลำ ตามสัญญาที่ลงนามไวกอนหนานี้
จึงมีฝูงบินโบอิ้ง 737-400 รวม 10 ลำ
• เนื่องจากผลกระทบจากวิกฤติการณราคาน้ำมัน และการหดตัวของตลาดจากผลกระทบทางเศรษฐกิจทั่วโลก ทำให
ผลประกอบการขาดทุนอยางตอเนื่องตั้งแตปลายป 2550 บริษัทจึงลดขนาดฝูงบินจากจำนวน 10 ลำเหลือ 3 ลำ โดยคืน
เครื่องบินแกผูใหเชาเปนการชั่วคราว เพื่อประคับประคองใหบริษัทสามารถดำเนินงานตอไปได โดยมีจำนวนเครื่องบิน
เพียงพอที่จะใหบริการในเสนทางและเที่ยวบินหลักๆ
• บริษัทประสบความสำเร็จในการเจรจากับเจาหนี้การคา และชำระหนี้ที่พักไวระหวางเจรจาไดแลวเสร็จในไตรมาส 2 และ
บรรลุขอตกลงกับผูใหเชาเครื่องบินราย GE Commercial Aviation Services (GECAS) ในการนำเครื่องบินกลับมา
ดำเนินการตอจำนวน 2 ลำ ในเดือนเมษายนและมิถุนายนตามลำดับ
• บริษัทเชาเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 เพิ่มเติมจำนวน 4 ลำ เพื่อรองรับการขยายตัวของการเดินทางทางอากาศ และเพื่อ
รักษาสวนแบงทางการตลาด ขณะเดียวกัน บริษัทไดทำการศึกษาความเปนไปไดในการเชาเครื่องบินรุนใหม ซึ่งจะมี
ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องบินดีขึ้น มีตนทุนเกี่ยวกับเครื่องบินและปริมาณการใชน้ำมันต่ำลง และมีความจุ
ผูโดยสารเพิ่มขึ้น
• บริษัทรวมกับพันธมิตรธุรกิจ บริษัท สยามเจเนอรัลเอวิเอชั่น จำกัด (“เอสจีเอ” หรือ “นกมินิ”) เปดใหบริการเสนทาง
สายยอย จำนวน 4 เสนทาง เปนการสนับสนุนพันธกิจของบริษทั ในการใหบริการครอบคลุมเสนทางบินในประเทศมากทีส่ ดุ
• เกิดเหตุการณน้ำทวมทาอากาศยานนานาชาติดอนเมืองในเดือนตุลาคม บริษัทจึงไดปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินที่วางไวลวงหนา
โดยยายฐานปฏิบัติการบินไปยังทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยลดจำนวนเที่ยวบินบางสวน เนื่องจากขอจำกัดเรื่อง
การจัดสรรเวลาขึ้นลงของเที่ยวบินและการจัดหาบริการภาคพื้นที่ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ตลอดจนการจัดการ
ดานบุคลากรที่ใหบริการภาคพื้น ซึ่งบางสวนเปนผูประสบภัย บริษัทไดนำเครื่องบินบางสวนไปจอดที่ทาอากาศยาน
นานาชาติอูตะเภาระยองพัทยา จ.ระยอง
• รับมอบเครื่องบินโบอิ้ง 737-800 จำนวน 3 ลำ แรก ในชวงไตรมาส 4
• ยายฐานปฏิบัติการบินกลับมายังทาอากาศยานนานาชาติดอนเมืองในเดือนมีนาคม
• รับมอบเครื่องบินโบอิ้ง 737-800 เพิ่มเติมจำนวน 5 ลำ และเอทีอาร 72-500 เพิ่มเติมจำนวน 1 ลำ ทำใหมีฝูงบิน
737-800 จำนวน 8 ลำ และเอทีอาร จำนวน 3 ลำ ณ สิ้นป 2555 และมีเครื่องบินอยูระหวางขั้นตอนเตรียมการสงมอบ
ในไตรมาส 1/2556 อีก 2 ลำ
• แปลงสภาพจากบริษัทจำกัดเปนบริษัทมหาชนเพื่อนำบริษัทเขาจดทำเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
• เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556
• ปรับเปลี่ยนฝูงบินใหเหลือเพียง 2 แบบ คือ โบอิ้ง 737-800 และเอทีอาร 72-500

NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

2007

• Being the first Airline to relocate back to Don Mueang International Airport in accordance with the
government policy to launch the airport for domestic flights.
• Operating lease of 3 more Boeing 737-400 from international lessors, to increase flights and expand
routes. There are total of 9 aircrafts.
• Wet leasing of 2 Boeing 737-400 from foreign airlines for 6 months, to support passengers during
tourist season and to allow the Company to experience in operating with the said aircrafts.

2008

• Operating lease 1 Boeing 737-400 from the foriegn lessor in accordance with the signed contract.
The total of fleets are 10 Boeing 737-400
• Due to the impact of fuel crisis and the global economic recession resulting in continuous loss in
performance since the end of 2007. The Company had been downsizing to maintain only main route
service and temporary returning aircraft to the lessors, as a result from downsizing, fleet size
reduced from 10 aircrafts to 3 aircraft. This allowed the Company to continue operating with
adequate aircraft and able to give services on the main routes and flights.

2009

• Negotiated successfully with debtors and able to repay total debt in quarter 2. Successful in negotiation
with GE Commercial Aviation Services (GECAS) and returning 2 aircraft in April and June.
• Lease 4 more 737-400 Boeing to support the expansion of air travel and to maintain market share.
At the same time, the Company also do feasibility study on leasing new model aircraft which is
more efficient, aircraft related cost and fuel consumption will be lower as well as passenger capacity
will be higher.

2011

• Partnership with Siam General Aviaiton Co., Ltd. (“SGA” and “Nok Mini”) to launch 4 new sub routes.
• Don Mueang International Airport was flooded in October. The Company practiced according to the
emergency plan and relocated to Suvarnabhumi International Airport. The number of flights have been
reduced due to the timeslot and ground handling limitation. During that period, some of the
Company’s aircraft have been relocated to U-tapao-Rayong-Pattaya International Airport, Rayong province.
• Received the first three 737-800 Boeing in 4th quarter.

2012

• Relocate back to Don Mueang International Airport in March.
• Operating lease 5 more Boeing aircraft 737-800 and 1 more ATR 72-500. At the total of eight
737-800 and three ATR, as at the end of 2012. Two more aircraft will be deliver in the 1st
quarter of 2013.

2013

• Change from Company Limited to Public Company Limited to be listed in the Stock Exchange of Thailand.
• Listed in the Stock Exchange of Thailand on 20 June 2013
• Adjusted fleet into two model which are Boeing 737-800 and ATR 72-500

025

ANNUAL REPORT 2013

บริ ษั ท สายการบิ น นกแอร จำกั ด (มหาชน)

เครือขายเสนทางการบิน
บริษัทเปนผูใหบริการเที่ยวบินที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคในประเทศไทย และปจจุบันเปนผูใหบริการเสนทางการบินมากที่สุด
ในประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 นกแอรใหบริการเที่ยวบินทั้งหมด 27 เสนทางการบิน ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 24 เสนทางบิน
ภายในประเทศ และ 3 เสนทางบินในตางประเทศ และมีเที่ยวบินทั้งสิ้น 606 เที่ยวบินตอสัปดาห
บริษัทใหบริการเที่ยวบินทั้งจากฐานปฏิบัติการหลักที่ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง และฐานการปฎิบัติการยอยที่
ทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม ไปยังทาอากาศยานในภูมิภาคอื่นๆ โดยมุงเนนใหบริการเที่ยวบินทั้งในเสนทางที่มีความตองการทางการ
บินหนาแนนอยางเสนทางการบินสายหลัก1 และเสนทางการบินที่มีความตองการทางการบินไมมากนักในปจจุบันแตคาดวาจะมีความ
ตองการทางการบินสูงขึ้นในอนาคต อยางเสนทางการบินสายรอง1 และเสนทางการบินสายยอย1 เพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธในการแขงขัน
ของบริษัทวาดวยการใหบริการเสนทางการบินที่ครอบคลุมมากที่สุดในประเทศไทย

เสนทางการบินสายหลัก
เสนทางการบินสายรอง
เสนทางการบินสายยอย
เสนทางการบินตางประเทศ

ณ 31 ธันวาคม 2556
1ประกาศกระทรวงคมนาคม

เรื่อง หลักเกณฑสำหรับการใหบริการเสนทางการบินภายในประเทศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2549 ไดประกาศหลักเกณฑการกำหนดเสนทางการบิน
ไวดังนี้
• เสนทางการบินสายหลัก คือ เสนทางที่มีจำนวนผูโดยสารรวมเกินกวา 300,000 คนตอป และกรมการบินพลเรือนอนุญาตใหสายการบินของประเทศไทยทุกสายการบิน
สามารถบินเพื่อการพาณิชยไดโดยไมจำกัดจำนวนสายการบิน
• เสนทางการบินสายรอง คือ เสนทางที่มีจำนวนผูโดยสารรวม 50,000-300,000 คนตอป และกรมการบินพลเรือนจำกัดจำนวนสายการบินเพียงสามสายการบิน
• เสนทางการบินสายยอย คือ เสนทางที่มีจำนวนผูโดยสารรวมต่ำกวา 50,000 คนตอป และกรมการบินพลเรือนจำกัดจำนวนสายการบินเพียงสองสายการบิน
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NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

ROUTE NETWORK
The Company offers flight services that covered all of the region in Thailand and offering the most
coverage route in Thailand. As of December 31 2013, Nok Air offered the total of 27 routes which covered 24
domestic routes and 3 international routes, offerring at the total of 606 flights per week.
The Company provide flights from the main hub, which is located at Don Mueang International Airport
and secondary hub located at Chiang Mai International Airport to airports in other regions. Nok Air emphasizes
on providing flights on high demand route such as primary routes1 and flights that have low demand, though it is
expected to have high demand in the future such as secondary routes1 and feeder routes1. These is to be in line
with the Company’s competitive strategies, which is to provide the most coverage route in Thailand.

As of December 31, 2013
1

The announcement of the Ministry of Transport: Regulation for domestic route air travel as of 27 September 2006 states the following ;
• Primary routes are routes with number of passengers exceeding 300,000 persons per year and the DCA grants the permit for unlimited number
of airlines to operate on these routes
• Secondary routes are routes with number of passengers ranging between 50,000 - 300,000 person per year and the DCA grants the permit for
3 airlines to operate on these routes
• Feeder routes are routes with number of passengers less than 50,000 person per year and the DCA grants the permit for only 2 airlines to
operate on these routes
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โครงสรางรายไดของบริษัท
บริ ษั ท มี โ ครงสร า งรายได ต ามงบการเงิ น ของบริ ษั ท สำหรั บ ป 2554 – 2556 ตามงบการเงิ น รอบป บั ญ ชี สิ้ น สุ ด ที่
31 ธันวาคม ระหวางป 2554 – 2556 มีรายละเอียดดังตอไปนี้

รายไดจากการใหบริการขนสง
เสนทางการบินประจำ
เที่ยวบินเชาเหมาลำ
รวมรายไดจากการขนสง
รวมรายไดจากบริการเสริม
รายไดอื่น
ดอกเบี้ยรับ
อื่นๆ
รวมรายไดอื่น
รายไดรวมทั้งหมด

2554
ลานบาท
รอยละ

2555
ลานบาท
รอยละ

2556
ลานบาท
รอยละ

5,726.9
22.4
5,749.3
289.9

94.3
0.4
94.6
4.8

7,634.3
187.1
7,821.4
396.2

92.4
2.3
94.7
4.8

10,292.5
249.5
10,542
637.6

90.9
2.2
93.2
5.6

32.9
5.3
38.2
6,077.4

0.5
0.1
0.6
100.0

40.7
1.3
42.0
8,259.5

0.5
0.02
0.5
100.0

106.5
28.5
135.0
11,314.7

0.9
0.25
1.2
100.0

นโยบายการกำหนดราคาและบริหารจัดการรายได
บริษัทมีนโยบายการกำหนดราคาเพื่อทำใหเกิดรายไดสูงสุดในแตละเที่ยวบิน และกำหนดราคาใหเหมาะสมกับแตละเที่ยวบิน
โดยแตละเที่ยวบินประกอบไปดวยอัตราคาโดยสารหลายระดับ (Dynamic Pricing) ตั้งแตระดับต่ำสุดไปถึงระดับสูงสุดเปนขั้นบันได
ผูโดยสารที่ทำการจองลวงหนากอนจะไดรับราคาในระดับต่ำกวาผูโดยสารที่จองในลำดับถัดๆ ไป ทั้งนี้ ราคาตั๋วโดยสารอาจมีการปรับลดลง
ไดหากบริษัทจัดการสงเสริมการขาย โดยการกำหนดอัตราคาโดยสารหลายระดับ (Dynamic Pricing) มีขอดี คือบริษัทสามารถจัดสรร
หรือขายตั๋วโดยสารใหกับผูโดยสารไดทุกประเภท ในราคาสูงที่สุดซึ่งสงผลใหบริษัทมีอัตราสวนการบรรทุกผูโดยสาร (Cabin Factor) ที่สูง
และมีรายไดสูงสุดในแตละเที่ยวบิน นอกจากนั้น บริษัทยังสามารถกำหนดอัตราคาโดยสารหลายระดับ ทั้งนี้ ในการกำหนดราคา บริษัท
พิจารณาจากหลากหลายปจจัย เชน ความตองการในแตละชวงเวลาราคาของสายการบินคูแขง การพยากรณอุปสงคของตลาด เปนตน

ชองทางการจัดจำหนายและชำระเงิน
เพื่อความสะดวกสบายของลูกคาในการสำรองที่นั่งและชำระเงินคาบัตรโดยสาร บริษัทไดมุงมั่นในการพัฒนาชองทางการ
สำรองที่นั่งและชำระเงินผานชองทางตางๆ เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเพื่อครอบคลุมทุกความตองการของกลุมลูกคาของบริษัท สายการบิน
นกแอรจัดเปนผูนำของอุตสาหกรรมการบินในการเสนอชองทางจำหนายและชำระเงินรูปแบบใหมเสมอมา อาทิ การชำระเงินคาบัตรโดยสาร
ที่ตูเอทีเอ็มและเคานเตอรเซอรวิสเปนครั้งแรกของโลกในป 2547 การสำรองที่นั่งพรอมทั้งชำระเงินที่เคานเตอรเซอรวิสเปนสายการบินแรก
ของไทยในป 2555 การสำรองที่นั่งบนโทรศัพทเคลื่อนที่แบบ Smart Phone และ Tablet ในทุก Platform ไมวาจะเปน iOS Android
หรือ Blackberry เปนตน
ป จ จุ บั น ผู โ ดยสารทั่ ว ไปสามารถสำรองที่ นั่ ง ผ า นช อ งทางต า งๆ ได ทั้ ง หมด 5 ช อ งทาง ได แ ก เว็ บ ไซต (รวมถึ ง
แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคลื่อนที่) ศูนยบริการลูกคาทางโทรศัพท เคานเตอรทาอากาศยาน ตัวแทนจำหนาย และเคานเตอรเซอรวิส
โดยเว็บไซตและชองทางอิเลคทรอนิคส เปนชองทางการสำรองที่นั่งที่ไดรับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากมีความสะดวก ไมมีขอจำกัด
ดานเวลา และไมมีคาบริการในการสำรองที่นั่ง นอกจากนี้บริษัทยังมีชองทางการสำรองที่นั่งเฉพาะสำหรับลูกคาที่เดินทางเปนหมูคณะ
ลูกคาองคกร และลูกคาสมาชิกรัฐสภา
028

รายงานประจํ า ป 2556

NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

REVENUE STRUCTURE OF THE COMPANY
Company’s revenue structure in accordance with the financial statement for year end December 31
2011-2013 are as follows:

2011

2012

2013

MIL. BAHT

%

MIL. BAHT

%

MIL. BAHT

%

Revenue from Transportation Service
Scheduled Flight
Chartered Flight

5,726.9
22.4

94.3
0.4

7,634.3
187.1

92.4
2.3

10,292.5
249.5

90.9
2.2

Total Revenue from Transportation

5,749.3

94.6

7,821.4

94.7

10,542

93.2

289.9

4.8

396.2

4.8

637.6

5.6

Other Revenue
Interest Incomes
Others

32.9
5.3

0.5
0.1

40.7
1.3

0.5
0.02

106.5
28.5

0.9
0.25

Total Other Revenue

38.2

0.6

42.0

0.5

135.0

1.2

6,077.4

100.0

8,259.5

100.0

11,314.7

100.0

Ancillary Revenue

Total Revenue

PRICING POLICY AND REVENUE MANAGEMENT
The Company’s pricing strategy is to maximize revenue in each flight. The model used is “Dynamic
Pricing” where price automatically adjusted to match the demand and supply at every single flight. Ticket price
normally increases from the lowest available to the highest. However, the price can be adjusted down for promotion
purpose. The advantage in utilizing dynamic pricing is that it allows the Company to allocate or sell a relatively high
price ticket to all type of cutomers resulting in high cabin factor and high revenue in each flight. Moreover, the
Company is able to set different level of price depending on several factors such as peak or off peak pricing of the
competitor airlines and market demand forecasting.

DISTRUBUTION AND PAYMENT CHANNEL
For customers’ covenience in booking and payment channel for the ticket, the Company is committed to
continuously develop booking and payment method through different channels to serve every need of its customers.
Nok Air is considered the leading airline that always offer new form of distribution channels and payment method such
as the world first airlines that offers payment for airfares through ATM and counter services in 2004, the first airline to
offer booking and payment method through counter services in 2012, booking through smart phone and tablet in all
platform whether it’s IOS, Android or Blackberry, etc.
At present, general passengers can book their flights through 5 different channels which are website
(including mobile application), call center, airport counter, agents and counter service. Website and electronic channels
are the most popular as it is convenience, no time limitation and no additional booking fees. In addition, the Company
also provides special booking service for group travellers, corporate clients, and Members of Parliament.
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ตารางแสดงสัดสวนการสำรองที่นั่งผานชองทางตางๆ
หนวย: รอยละ
เว็บไซตและอิเลคทรอนิคส
ศูนยบริการลูกคาทางโทรศัพท
เคานเตอรทาอากาศยาน
ตัวแทนจำหนาย
อื่นๆ*
รวม

2554

2555

2556

48.1
15.2
16.2
15.0
5.5
100.0

52.5
14.2
11.9
16.6
4.8
100.0

60.7
11.6
11.2
10.9
5.6
100.0

หมายเหตุ: *ชองทางการสำรองที่นั่งอื่นๆ รวมถึงการจำหนายผานเคานเตอรเซอรวิส การจำหนายผานลูกคาองคกร และการจัดจำหนายตามการจัดแสดงงานตางๆ

ตารางแสดงชองการการจัดจำหนายและชองทางการชำระเงิน
เว็บไซต ศูนยบริการลูกคา เคานเตอร
ทางโทรศัพท ทาอากาศยาน
1. เงินสด
2. บัตรเครดิต
3. ตูเอทีเอ็ม
4. เคานเตอรเซอรวิส
5. ไดเร็กเดบิต

X
/
/
/
/

X
/
/
/
X

/
/
X
X
X

ตัวแทน
จำหนาย

เคานเตอร
เซอรวิส

/
/
X
X
X

/
X
X
/
X

สวนชองทางการชำระเงิน ผูโดยสารทั่วไปสามารถชำระดวยบัตรเครดิต ซึ่งลูกคานิยมมากที่สุดเนื่องจากมีความสะดวก
รองลงไปเปนการชำระดวยเงินสด ชำระที่ตูเอทีเอ็ม (ปจจุบันไดแก ธ.ไทยพาณิชย ธ.กรุงไทย ธ.กรุงเทพ ธ.ทหารไทย ธ.กรุงศรีอยุธยา)
ชำระที่เคานเตอรเซอรวิส นอกจากนี้กลุมลูกคาที่เดินทางเปนหมูคณะ ลูกคาองคกร และลูกคาสมาชิกรัฐสภา จะมีเงื่อนไขการชำระเงิน
ที่แตกตางออกไปตามที่ตกลงกันไว

การดำเนินงานของบริษัท
ปจจุบัน บริษัทใหบริการขนสงผูโดยสารโดยมีฐานปฏิบัติการบินหลักที่ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง และศูนยปฏิบัติ
การบินยอยที่ทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม เพื่อบินเสนทางภายในภาคเหนือ และระหวางภูมิภาค ที่ฐานการบินหลักดอนเมืองประกอบ
ดวยหนวยงานหลักไดแก ศูนยนักบินและลูกเรือ ฝายปฏิบัติการบิน ฝายซอมบำรุงเครื่องบิน ฝายบริการลูกคา สวนการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
สวนมากจะกระทำที่ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง เนื่องจากมีตนทุนน้ำมันต่ำที่สุด สวนที่ทาอากาศยานภูมิภาคจะเปนการเพิ่มเติมเปน
บางครั้งตามมาตรฐานความปลอดภัยเทานั้น
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Reservation Channels
Unit: Percent
Website and Electronic
Call Center
Airport Counter
Agents
Others*
Total

2011

2012

2013

48.1
15.2
16.2
15.0
5.5
100.0

52.5
14.2
11.9
16.6
4.8
100.0

60.7
11.6
11.2
10.9
5.6
100.0

Note: Others including distribution through counter service, corporate sales and sales events.

Distribution and Payment Channels
WEBSITE CALL CENTER
1. Cash
2. Credit Card
3. ATM
4. Counter Service
5. Direct Debit

X
/
/
/
/

X
/
/
/
X

AIRPORT
COUNTER

TRAVEL
AGENT

COUNTER
SERVICE

/
/
X
X
X

/
/
X
X
X

/
X
X
/
X

Payment channel for passengers in general can be made through credit card, which is the most popular
payment method as it is convenience to use. Others are offline payment by cash, payment via ATM (currently available
at SCB, KTB, BBL, TMB, and BAY), and payment upon Counter Service. There are agreed payment conditions for group
travelers, corporate clients and Member of Parliament.

COMPANY’S OPERATING BUSINESS
The Company has main hub at Don Mueang International Airport and secondary hub at Chiang Mai
International Airport to fly within the nothern route and between the regions. Don Mueang main hub are base for main
operation departments such as pilot and cabin crew center, flights operations, aircraft maintenance and customer
service. Fuel refill is done at Don Mueang International Airport due to the lowest fuel cost offered and will occasionally
refill at regional airport, which is in accordance with the safty standard.

031

ANNUAL REPORT 2013

บริ ษั ท สายการบิ น นกแอร จำกั ด (มหาชน)

การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
เครื่องบิน
เครื่องบินของสายการบินนกแอร
บริษัทมีนโยบายจัดสรรเครื่องบินใหเหมาะสมกับปริมาณความตองการบินในแตละเสนทางการบิน ทั้งเสนทางการบิน
สายหลัก สายรอง และสายยอย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีเครื่องบินใหบริการขนสงผูโดยสารทั้งสิ้น 2 รุน ไดแก โบอิ้ง
737-800 และเอทีอาร 72-500 รวมทั้งสิ้น 16 ลำ ทั้งนี้ บริษัทจัดหาเครื่องบินทุกลำดวยวิธีการเชาในลักษณะ Dry Lease หรือ เชา
เฉพาะเครื่องบินไมรวมนักบินและลูกเรือ โดยบริษัททำสัญญาเชาดำเนินงาน (Operating Lease) ซึ่งโดยปกติจะมีระยะเวลาเชา 7-12 ป
โดยเครื่องบินทั้งหมดมีระยะเวลาเชาที่เหลืออยูประมาณ 4.7-10.9 ป
ตารางตอไปนี้แสดงขอมูลเกี่ยวกับฝูงบินของสายการบินนกแอร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ประเภทเครื่องบิน
โบอิ้ง 737-800
เอทีอาร 72-500
รวม

จำนวนเครื่องบิน (ลำ)

ความจุผูโดยสารตอลำ (ที่นั่ง)

อายุโดยเฉลี่ย (ป)

14
2
16

186 - 189
66 - 72

8.4
6.8
8.2

เครื่องบินรุนโบอิ้ง 737-800 เปนเครื่องบินโดยสารที่มีพิสัยบินระยะปานกลาง ลำตัวแคบ ใชเครื่องยนตไอพน ซึ่งเครื่องบิน
ดังกลาวสามารถนำมาใชสำหรับเสนทางสายหลัก และเสนทางสายรองโดยเครื่องบินทั้งสองรุนสามารถบินติดตอกันไกลที่สุด 4 ชั่วโมง
สำหรับเครื่องบินเอทีอาร 72-500 เปนเครื่องบินโดยสารขนาดเล็ก ใชเครื่องยนตใบพัด (Turbo prop) 2 เครื่อง มีพิสัยบินระยะใกล
ซึ่งบริษัทจะนำมาใชบินในเสนทางสายรองและสายยอย เพื่อใหเหมาะสมกับความตองการบินที่มีไมมากนัก โดยเครื่องบินรุนดังกลาว
สามารถบินติดตอกันไกลที่สุดประมาณ 3 ชั่วโมง

อัตราการใชเครื่องบินตอลำ

บริษัทมุงเนนการใชเครื่องบินใหมีประสิทธิภาพสูงสุดและมุงเนนความปลอดภัยของผูโดยสารเปนสำคัญ อีกทั้งยังมุงเนนให
เที่ยวบินของบริษัทไมเกิดความลาชา ซึ่งจะกระทบตอตารางการบินของบริษัทโดยระหวางป 2554 – 2556 สายการบินนกแอรมีเครื่องบิน
8-16 ลำ ในป 2556 บริษัทมีอัตราการใชเครื่องบินประเภทโบอิ้งเฉลี่ยที่ 8.68 ชั่วโมงตอวันตอลำ ซึ่งจัดวาสูงกวาอัตราการใชเครื่องบิน
โดยเฉลี่ยที่ 8.0 ชั่วโมงตอวันตอลำ อยางไรก็ดี ถึงมีอัตราการใชเครื่องบินที่สูง ในป 2556 สายการบินนกแอรกลับมีอัตราการลาชาของ
เที่ยวบินที่ต่ำคิดเปนรอยละ 10.5
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PROCUREMENT OF PRODUCTS AND SERVICES
AIRCRAFT
NOK AIR’S AIRCRAFT
The Company sets the policy in matching fleet type with the demand for each type of routes (primary
routes, secondary routes and feeder routes). As of December 31 2013, there are 2 fleet types, a total of 16 aircraft
comprising of Boeing 737-800 and ATR 72-500. All aircraft are leased in the form of Dry Lease or leasing only
the aircraft excluding pilot and cabin crew. The Company had made operating lease contract with leased term ranging
from 7-12 years. All aircraft remaining leased term are ranging from 4.7-10.9 years.
The following table shows information of Nok Air’s fleet as of December 31, 2013
TYPE OF FLEET

NUMBER OF FLEET

CAPACITY (SEAT)

AVERAGE AGE (YEAR)

14
2
16

186 - 189
66 - 72

8.4
6.8
8.2

Boeing 737-800
ATR 72-500
Total

Boeing 737-800 are narrow body aircraft with jet engines suitable for medium-haul. They can be used
interchangeably to service the primary and secondary routes as they can continuously fly for 4 hours flights. The small
size fleet ATR 72-500 used 2 turbo prop engines and is suitable for shorter hual, where it will be used to serve in
secondary and feeder routes to suit with the demand. ATR flying range is approximately 3 hours non-stop.

RATE OF AIRCRAFT UNTILIZATION
The Company emphasizes on utilizing aircraft for its maximum performance and focuses significantly on
the passenger’s safety as well as prevent flight delay, which will impact on the Company’s flight schedule. During
2011-2013, Nok Air has 8-16 aircraft and in 2013, the average of aircraft utilization rate was 8.68 hours per aircraft
per day. Even though, the aircraft utilization rate was high but flight delay rate was low, which amounted to 10.5
percent.
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การซอมบำรุงเครื่องบิน

บริษัทมีนโยบายมุงเนนในเรื่องความปลอดภัยของผูโดยสารเปนสำคัญ โดยเนนย้ำใหเครื่องบินอยูในสภาพที่สมบูรณพรอม
ทำการบินทุกครั้งภายใตมาตรการการตรวจสอบและการซอมบำรุงเปนไปตามมาตรฐานของกรมการบินพลเรือน องคกรบริหารการบิน
แหงสหรัฐอเมริกา (FAA) หรือองคการความปลอดภัยดานการบินแหงสหภาพยุโรป (EASA) การดูแลรักษาและซอมบำรุงเครื่องบินแบบ
ครบวงจร นัน้ ตองใชเงินลงทุนสูงและตองการผูเ ชีย่ วชาญเฉพาะทาง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั มีใบอนุญาตและสามารถซอมบำรุง
ในเบือ้ งตน (Transit Check และ Daily Check) และระดับกลาง (A-Check หรือ Light Maintenance) แตไมมีโรงซอมบำรุงของ
ตนเอง เพื่อซอมบำรุงเครื่องในระดับ Heavy Maintenance แตบริษัทไดวาจางบริษัทผูใหบริการภายนอกซึ่งมีความชำนาญ และ
ความพรอมในการซอมบำรุงเครื่องบิน โดยจะตองไดรับการรับรองจาก FAA หรือ EASA เพื่อวางแผนการซอมบำรุงและดำเนินการ
ซอมบำรุงเครื่องบินใหแกนกแอร

การจัดหาชิ้นสวนและอะไหล

สำหรับเครื่องบินที่เชาจากผูใหเชาตางประเทศ บริษัทดำเนินการจัดหาชิ้นสวนอะไหลจากผูใหบริการหลักสองรายคือ
Lufthansa Technik AG และ Societe Air France ซึ่งนอกจากการจัดหาชิ้นสวนอะไหลเครื่องบิน ผูใหบริการทั้งสองยังเปนผูวางแผน
การซอมบำรุงเครื่องบินตามที่ระบุไวในสัญญาวาจาง ทั้งนี้กระบวนการพิจารณาคัดเลือกผูใหบริการจัดหาชิ้นสวนอะไหล บริษัทจะพิจารณา
จากความสามารถในการวางแผนการซอมบำรุง ความสามารถในการจัดหาอะไหล คาใชจาย เปนตน นอกจากนี้บริษัทยังดำเนินการจัดหา
ชิ้นสวนอะไหลเองสำหรับชิ้นสวนอื่น เพื่อชวยลดคาใชจายของบริษัท โดยจัดเก็บชิ้นสวนอะไหลไวที่อาคารจัดเก็บคลังสินคาทาอากาศยาน
นานาชาติดอนเมือง

เครื่องบินของสายการบินนกมินิ
เพื่อใหสามารถใหบริการเที่ยวบินแกผูโดยสารในเสนทางการบินยอยไดอยางเหมาะสมความตองการทางการบินในตนทุนที่
เหมาะสม บริษัทไดทำสัญญาเชาเหมาลำเครื่องบินรุน SAAB 340 ซึ่งมีขนาดเล็กกวาเครื่องบินของบริษัท และสามารถบรรทุกผูโดยสารได
34 คน จากพันธมิตรทางธุรกิจ (เอสจีเอ) โดยในสัญญาเชาเหมาลำดังกลาว บริษทั กำหนดใหเครือ่ งบินของเอสจีเอตองทาสี และตกแตงภายนอก
ตามที่บริษัทกำหนดภายใตแบรนด “นกมินิ” อีกทั้งนักบินและลูกเรือ ตองแตงกายตามเครื่องแบบของนกแอร ตามที่บริษัทกำหนด

การจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิง
น้ำมันเชือ้ เพลิงเปนตนทุนหลักของคาใชจา ยของบริษทั โดยในป 2556 บริษทั มีคา ใชจา ยน้ำมันเชือ้ เพลิงคิดเปนรอยละ 34.0
ของตนทุนคาบริการของบริษัท บริษัทซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากผูคาน้ำมันโดยตรง ไดแก บริษัท เชลลแหงประเทศไทย จำกัด และ
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยในป 2556 บริษัทมีการสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากผูจำหนายรายหนึ่งเกินกวารอยละ 30 ของตนทุน
น้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากผูจัดจำหนายรายดังกลาวใหราคาและขอเสนอทางธุรกิจที่ดีกับบริษัท อยางไรก็ตาม บริษัทมิไดพึ่งพิงผูจัดจำหนาย
น้ำมันรายดังกลาวเปนพิเศษ และบริษัทมิไดมีนโยบายซื้อน้ำมันจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งอยางตอเนื่อง หากเงื่อนไขและราคามิไดดีกวา
บุคคลอื่น เนื่องจากบริษัทสามารถจัดซื้อน้ำมันจากผูจัดจำหนายรายอื่นๆ ได อยางไรก็ตาม การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากผูคาน้ำมัน
รายใหญระดับโลก จะทำใหบริษัทสามารถจัดหาน้ำมันไดอยางเพียงพอในราคาที่เหมาะสม
เนื่องจากราคาน้ำมันมีความผันผวนสูง บริษัทจึงมีนโยบายการปองกันความเสี่ยงจากราคาน้ำมัน โดยการซื้อน้ำมันในราคาที่
กำหนดลวงหนากับผูคาน้ำมัน หรือเขาทำสัญญาปองกันความเสี่ยงจากราคาน้ำมันกับสถาบันการเงิน ซึ่งตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง
จากราคาน้ำมันของบริษัท กำหนดใหมีสัดสวนการปองกันความเสี่ยงระหวางรอยละ 20-50 ของปริมาณการใชน้ำมันตอเดือน ในระยะเวลา
ไมเกิน 6 เดือน อนึ่ง บริษัทไมมีวัตถุประสงคในการคากำไรในสัญญาดังกลาว ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28
กรกฎาคม 2554
โดยทั่วไปบริษัทจะทำการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมืองเปนหลัก เนื่องจากมีผูจำหนายมากราย
ทำใหบริษัทสามารถจัดหาราคาน้ำมันไดในราคาถูกกวาการจัดหาและสงมอบน้ำมันเชื้อเพลิงในจังหวัดอื่นๆ ซึ่งสวนใหญมีผูจำหนายเพียง
รายเดียว โดยผูค า น้ำมันทีส่ ามารถสงมอบไดทที่ า อากาศยานนานาชาติดอนเมืองจะใชบริการจับเก็บ จัดสง และเติมน้ำมัน ของบริษทั บริการ
เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BAFS”) ซึ่งเปนบริษัทเพียงรายเดียวที่ไดรับอนุญาตใหบริการเติมน้ำมัน ณ ทาอากาศยาน
นานาชาติดอนเมือง
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AIRCRAFT MAINTENANCE
Company’s policy emphasized significantly on the safety of passengers, focusing on the condition of the
aircraft to always be in perfect shape and ready-to-use under the FAA or EASA. To maintain and have fully intergrated
aircraft maintenance required high investment and specialize experts, as of 31 December 2013, the company holds
the permit certificates to do transit check or daily check and A-Check or light mantenance but does not own any
hangar to perform heavy maintenance. Though the Company had hired external service provider with experiences and
readiness in aircraft maintenance which must be certified by FAA or EASA to plan the maintenance and perform aircraft
maintenance for Nok Air.

PROVISION OF PARTS AND SPARE PARTS
Parts and spare parts for Jet aircraft, which were leased from the foreign lessors, are procure from two
main providers Lufthansa Technik AG and Societe Air France. Apart from procuring aircraft parts, both service providers
also plan aircraft maintenance as specified in the service contract. The process in considering of nominating spare
parts service provider will be considered from the ability to set maintenance plan, ability to procure spare parts,
expenses and etc. Moreover, the Company also procure spare parts for other part itself to help decrease Company’s
expenses by storing spare parts in the warehouse storage building at Don Mueang International Airport.

NOK MINI’S AIRCRAFTS
In order to provide service in feeder routes that matches with the demand and cost, the Company had
made contract with the business alliance (SGA) to charter SAAB 340, smaller size than the company’s aircraft with
the load capacity of 34 passengers. In the chartered lease contract, the Company specified that SGA’s aircraft must
be painted and decorated the external to meet the spec under Nok Mini brand. In addition, pilot and cabin crew must
wear Nok Air’s uniform.

PROCUREMENT OF FUEL
Fuel was the Company’s main expenses, in 2013, fuel expense was at 34.0 percent of service cost.
The Company purchase fuel directly form the fuel suppliers, such as PTT Public Company Limited and The Shell
Company of Thailand Limited. The Company had made fuel purchase of more than 30 percent of fuel cost from one of
the suppliers in 2013, since the chosen supplier was able to provide competitive price and conditions for the company.
The Company did not particularly depend on that supplier and does not have policy in purchasing from any single
supplier consistently. If the conditions and price offered by the supplier are not better than others, the Company then
can procure fuel from other supplier. Purchasing fuel from the world-class major fuel suppiler will allow the Company
to procure sufficient fuel within a reasonable price.
Due to high volatility in fuel price, fuel hedging policy was set. The policy are to set fuel price with the
supplier in advance or enter into fuel hedging contract with the financial institute. The Company’s fuel hedging policy
specified that the proportion of risk prevention should be between 20-50 percent of the quantity of fuel consumption
per month, within the period of 6 months. Besides, the Company does not have any profitable purpose in the said
contract, which is in accordance with the Board of Director’s Meeting resolutions on July 28, 2011.
Normally, fuel refill will mainly be done at Don Mueang International Airport, due to the availability of
supplier allowing the Company to procure cheaper fuel price than to procure and deliver fuel in other province, which
normally have only one supplier. Fuel supplier at Don Mueang International Airport will used Bangkok Aviation Fuel
Services Public Company Limited (BAFS), the only certified service provider at the aforementioned airport, in storing,
delivering and refill fuel.

035

ANNUAL REPORT 2013

บริ ษั ท สายการบิ น นกแอร จำกั ด (มหาชน)

การดำเนินงานบริเวณทาอากาศยาน
บริษัทใหบริการภาคพื้นดินและบริการสนับสนุนภาคพื้นดินตอผูโดยสารของบริษัทดวยตนเอง โดยทำการเชาอุปกรณ
ที่สำคัญจากทาอากาศยานตางๆ ในประเทศ เชน เคานเตอรเช็คอิน และทางเชื่อมตอ อยางไรก็ตาม บริษัทไดวาจางบุคคลภายนอกที่มี
ความเชี่ยวชาญในการดำเนินงาน ในทำการขนสงสัมภาระลงทะเบียนของผูโดยสาร ไปกลับระหวางทาอากาศยานและเครื่องบิน การจัดหา
รถขนสงผูโดยสารระหวางประตูทางขึ้นเครื่องบิน (Gate) กับเครื่องบิน และบันไดขึ้นลงเครื่องบิน และการจัดการขนสงสินคา และ
พัสดุภัณฑ (Cargo)

อาหารวางและเครื่องดื่ม (Catering)
บริษัทใหบริการอาหารแกผูโดยสารสายการบินโดยเนนอาหารวางเปนหลัก บริษัทจึงไดวาจาง บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส
กรุป จำกัด ใหเปนผูผลิตและจัดสงอาหารเพื่อบริการแกผูโดยสาร โดยบริษัทเปนผูกำหนดประเภทและรสชาติของอาหาร ทั้งนี้ ผูใหบริการ
ดังกลาวเปนผูผลิตอาหารวางในรูปแบบเฉพาะสำหรับบริการแกผูโดยสารสายการบินนกแอรและนกมินิเทานั้น ไมสามารถนำไปแจก
หรือจำหนายไดใหแกบุคคลอื่นได
บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองสกรุป จำกัด เปนผูผลิตอาหารประเภทซอฟตเพรทเซล ภายใตชื่ออานตี้ แอนส (Auntie’s
Anne’s) โดยมีครัวกลางผลิตอาหารอยูภายในพื้นที่ของทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการจัดสงอาหารวาง
มายังเครื่องบินของนกแอรและนกมินิ โดยผูใหบริการดังกลาวไมสามารถนำครัวกลางดังกลาวไปประกอบธุรกิจผลิตอาหารเพื่อจำหนาย
ใหบุคคลอื่นได

การประกันภัย
บริษัทไดทำประกันภัยสำหรับการบินตามแนวทางปฏิบัติของอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ โดยทำประกันภัยอากาศยาน
ทุกลำของนกแอรกับบริษัทประกันภัยในประเทศไทย ซึ่งผูรับประกันภัยจะทำประกันภัยตอ (Reinsurance) ไปยังตลาดรับประกันภัยตอ
ตางประเทศตามมาตรฐานสากลของตลาดการประกันภัยเครือ่ งบิน เบีย้ ประกันภัยของบริษทั และวงเงินคุม ครองอยูใ นสกุลเงินดอลลารสหรัฐ

ความสัมพันธ ความเปนอิสระทางธุรกิจ ความไมพึ่งพิง และการแขงขันระหวางบริษัทกับการบินไทย
บริษัทมี บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปนผูถือหุนใหญ รอยละ 39.2 และสงตัวแทนมาเปนกรรมการบริษัท
การบินไทยประกอบธุรกิจสายการบินที่ใหบริการเต็มรูปแบบ (Full Service Airline) ซึ่งเปนธุรกิจที่ใกลเคียงและอาจแขงขันกันกับ
ธุรกิจสายการบินราคาประหยัด (Low Cost Airline) ที่นกแอรประกอบธุรกิจอยู
อยางไรก็ดี การที่นกแอรประกอบธุรกิจที่ใกลเคียงกับผูถือหุนใหญและอาจแขงขันกัน ทำใหการบินไทยในฐานะผูถือหุนใหญ
กลุ ม ผู บ ริ ห ารและกลุ ม ผู ถื อ หุ น รายใหญ ร ายอื่ น ๆ ได ว างกรอบการบริ ห ารจั ด การและการบริ ห ารงานร ว มกั น เพื่ อ ความชั ด เจนในการ
ดำเนินธุรกิจในอนาคตใน 3 สวนหลักคือ 1) ความเปนอิสระในการดำเนินธุรกิจของนกแอร 2) การดำเนินงานที่ไมพึ่งพิงกัน และ
3) แนวทางการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน
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OPERATING IN THE AIRPORT AREA
The Company provides customers with ground service handling by itself. This is done through leasing
important equipment from domestic airports, such as Check-in counter and transition. However, external parties with
operating specialties were hired to transport passengers’ checked baggage between airport and aircrafts, provide
shuttle bus to carry passengers between the gate and aircraft, as well as procure towable passenger stair and cargo.

CATERING
In-flight snack and beverage services are provided for passengers. Central Restaurants Group Company
Limited were hired to be the manufacturer and delivering of food that will be served to passengers, in which the
Company will determine the type and taste of food. The aforementioned snacks are custom-made only for Nok Air and
Nok Mini passengers; the service provider may not distribute or sell to other parties.
Central Restaurants Group Company Limited is the manufacturer of soft pretzels under the name Auntie
Anne’s with central kitchen producing food in Don Mueang International Airport area for the convenience in delivering
snack to Nok Air and Nok Mini’s aircraft. The service provider may not utilize the central kitchen to operate food
production business to distribute or sold to other parties.

INSURANCE
The Company had made insurance for aviation in accordance with the international aviation industry by
insuring all of the Nok Air’s aircraft with insurance company in Thailand. The insurer will reinsurance to the
international insurance market in and is in accordance with the international standard of aircraft insurance market.
The company insurance premium and limit of liabilities are in US Dollar currency.

RELATIONSHIP, INDEPENDENCE IN BUSINESS, SEPERATELY AND
COMPETITION BETWEEN THAI AIRWAYS
Thai Airways Public Company Limited is the Company’s major shareholder, holding 39.2 percent of shares
and nominates directors. Thai Airways is a full service airline, where its business is quite similar and there might be
competition with the low cost airline that Nok Air operates.
However, Nok Air and Thai Airways are doing business in the same industry where competition may
occur, causing Thai Airways, as a major shareholder, executives and other major shareholders specified the
management framework and to manage together for a clear and precise business operation. Three main topics are
1) Nok Air independence in operating business 2) operating performance that does not depend on each other 3) Clear
guidelines in operating business.
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ความเปนอิสระในการดำเนินธุรกิจของนกแอร
โครงสรางผูถือหุน

ถึงแมวาการบินไทยจะเขามาถือหุนใหญในนกแอร ประมาณรอยละ 39.2 แตก็มิไดเปนผูถือหุนใหญรายเดียวที่มีจำนวน
เสียงเบ็ดเสร็จ โครงสรางผูถือหุนนกแอรจะประกอบดวยผูถือหุนรายอื่นๆ เชน กลุมผูบริหาร และผูถือหุนรายใหญกลุมอื่นๆ จะถือรวมกัน
กวารอยละ 30 หลังเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งจะเปนโครงสรางที่มีการถวงดุลที่จะทำใหการดำเนินงานของนกแอรเปนอิสระ

โครงสรางคณะกรรมการบริษัท

ภายใตกรอบขอตกลงตามสัญญาระหวางผูถือหุนของนกแอร การบินไทยจะสามารถสงตัวแทนมาเปนกรรมการของบริษัท
ไดในสัดสวนไมเกิน 5 ทาน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 ทาน และผูถือหุนใหญรายอื่นๆ จะสงตัวแทนมาดำรงตำแหนงอีก 4 ทาน
รวมกับกรรมการอิสระอีก 4 ทาน ทำใหโครงสรางกรรมการของนกแอรมีอิสระในการบริหาร และมีการถวงดุลกันในระดับที่ดี
ประกอบกับตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 80 ที่ระบุใหกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดไมมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น บริษัทตองปฏิบัติตามกฎหมายมหาชนอยางเครงครัด ทำใหกรรมการบริษัทตัวแทนของการบินไทยจะไมสามารถ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทกับการบินไทยได
อีกทั้ง ภายใตมาตรา 85 ที่ระบุวาในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท
ทำใหกรรมการของบริษัทมีหนาที่ที่จะดำรงไวซึ่งความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังในผลประโยชนของบริษัท จึงมั่นใจไดวาการตัดสินใจใดๆ
ของกรรมการบริษัทซึ่งเปนตัวแทนจากการบินไทย จะตองกระทำอยางระมัดระวัง เพื่อประโยชนของผูถือหุนของนกแอรเปนสำคัญ

ความเปนอิสระของผูบริหารและการบริหารงาน

ผูบริหารนกแอรทั้งหมดเปนผูบริหารที่คณะกรรมการบริษัทสรรหามา ซึ่งเปนผูบริหารที่มีประสบการณในธุรกิจสายการบิน
และไมไดดำรงตำแหนงใดๆ ในการบินไทย ทำใหผูบริหารทั้งหมดมีอิสระในการดำเนินธุรกิจภายใตกรอบแนวทางการดำเนินธุรกิจที่คณะ
กรรมการบริษัทวางแนวทางไว หากมีการดำเนินธุรกิจที่จำเปนตองแขงขันกับการบินไทย ผูบริหารก็สามารถที่จะผลักดันนโยบายตางๆ ได
อยางอิสระ เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนทั้งหมดเปนหลัก อีกทั้ง ในการกำหนดเสนทางการบินซึ่งอาจกอใหเกิดแขงขันระหวางบริษัทกับ
การบินไทย บริษัทก็สามารถที่จะกำหนดเสนทางการบินไดโดยอิสระภายใตคณะอนุกรรมการบริหารกำหนดเสนทางการบิน ซึ่งคณะผูบริหาร
ไดจัดตั้งขึ้นเปนอิสระภายใตอำนาจของประธานเจาหนาที่บริหาร

การไมพึ่งพิงกันระหวางนกแอรกับการบินไทย
ปจจุบันกรอบการทำงานและการบริหารจัดการของนกแอรเปนการดำเนินงานที่เปนเอกเทศไมพึ่งพิงกับการบินไทย โดย
นกแอรมีระบบการบริหารการจัดการทั้งในสวนระบบการสำรองที่นั่ง ระบบเช็คอิน และระบบบัญชีที่เปนอิสระของตนเองโดยไมไดใชระบบของ
การบินไทย ดานการเชาเครื่องบิน นกแอรมีนโยบายในการเชาดำเนินงานเครื่องบินจากผูใหเชารายอื่นเอง ดังจะเห็นไดวา ปจจุบันนกแอร
เชาดำเนินงานเครื่องบินจากผูใหเชาจากตางประเทศจำนวน 16 ลำ
นกแอร ไดวาจางผูซอมบำรุงภายนอกเองโดยตรง ผู ใหบริการรายหลักๆ ไดแก Socit Air France สำหรับเครื่องบิน
โบอิ้ง 737-400 และ Lufthansa Technik AG สำหรับเครื่องบินโบอิ้ง 737-800 ดานการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิง บริษัทไดจัดซื้อกับผูคา
น้ำมันโดยตรง เพื่อใหการดำเนินธุรกิจเปนไปตามความเหมาะสม นอกจากนั้นยังทำใหบริษัทมีความคลองตัวในการบริหารความเสี่ยงจาก
ราคาน้ำมันอีกดวย
โครงสรางการบริหารที่กลาวมาขางตน เปนไปตามกรอบแนวทางที่ใหนกแอรดำเนินธุรกิจอยางอิสระและเปนเอกเทศ มิได
พึ่งพิงการบินไทยทั้งในปจจุบันและในอนาคต
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NOK AIR BEING INDENDENCE IN OPERATING BUSINESS
SHAREHOLDING STRUCTURE
Even though, Thai Airways is the major shareholder, holding 39.2% of shares, but Thai Airways has no
absolute control in the Company, Apart from Thai Airways, other major shareholder including management will hold the
total of 30% shares after listed in the Stock Exchange of Thailand, such a well balanced shareholding structure could
provide independency of the Company operation.

BOARD OF DIRECTOR STRUCTURE
Under shareholders’ agreement between Nok Air’s shareholders, Thai Airways has the right to nominate
their representative to act as director, at the proportion of not over than 5 directors from the total of 12 directors.
Other major shareholders also has the right to nominate 4 more representatives to sit in the position, including another
4 indendent directors. This allowed Nok Air’s director structure to be able to manage independently and is in good balance.
In addition, according to Public Company Limited Act section 80, which specify that director who has
interest in any matter shall not be entitled to vote on such matter. The Company has to strictly practices in accordance
with the Public Company Limited Act, therefore Thai Airways representative does not have any voting rights in the
occasion where there’s conflict of interest between Thai Airways and the Company.
Moreover, under section 85 which specify that in conducting the business of the company, the directors
shall comply with all laws, the objects and the articles of assiciation of the company, and the resolutions of the
meeting of shareholders in good faith and with care to preserve the interests of the company. As the result, the Board
of Directors are responsible in maintaining good faith and care for the interests of the Company. This can ensure that
Thai Airways representative who acts as the director will made decision with care to preserve the interests of the
Company.

INDEPENDENCE OF EXECUTIVE OFFICERS AND MANAGEMENT
All of Nok Air’s Executive Officers in which the Board of Director recruited, are well experienced in
aviation business and does not hold any position in Thai Airways; allowing all the Executives to independently operate
business under the business operation guideline framework that the Board of Director had set. If there is any business
operation that must compete with Thai Airways, the Executives then can independently push forward the policies for
the highest benefit of all shareholders. Moreover, routing may cause conflict of interest with Thai Airways, the
Company then can independently set route under the routing management sub-committee, which the Executive board
had set up as an independent under the authority of Chief Executive Officer.

INDEPENDENCY FROM THAI AIRWAYS
Presently, Nok Air framework and management is independent from Thai Airways. Without depending on
Thai Airways system, Nok Air has its own management systems which are reservation system, check in system and
accounting system. Nok Air also has the policy to lease aircraft from other lessor, as 16 operating aircraft leases were
made with foreign lessor.
Nok Air directly hired external maintenance company, at which the main service providers are Socit
Air France for Boeing 737-400 and Lufthansa Technik AG for Boeing 737-800. For fuel procurement, the Company
purchased directly from fuel suppliers for the appropriateness of business operation. This allow the company to have
flexibility in fuel price risk management.
The aforementioned management structure is in accordance to the guideline that allowed Nok Air to operate
business independently and seperately without depending on Thai Airways both at present and in the future.
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แนวทางการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน
คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจระหวางการบินไทย (ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ) และนกแอร ซึ่งถือเปน
บริษัทรวมของการบินไทย ในลักษณะพันธมิตรทางธุรกิจ โดยดำเนินกลยุทธเกื้อหนุนกัน แตสามารถแขงขันกันอยางอิสระไดตามความ
เหมาะสม โดยการบินไทย จะดำเนินการในธุรกิจสายการบินเต็มรูปแบบ (Full Service Airline) และจะใชแบรนด “การบินไทย” ในการ
เปนสายการบินหลักที่เนนการใหบริการตามรูปแบบเดิมที่เรียกวา การบริการคุณภาพสูง (Premium or Legacy Airline) ซึ่งจะดำเนิน
ธุรกิจแขงขันโดยตรงกับสายการบินเต็มรูปแบบในภูมิภาค เชน สายการบินสิงคโปรแอรไลน และสายการบินมาเลเชียนแอรไลน เปนตน
และจะใชแบรนด “ไทยสมายล” ในการบริการคุณภาพสูงระดับยอม (Light Premium Airline) เพื่อใหบริการในเสนทางการบินทั้งในและ
ตางประเทศในคุ ณภาพบริการที่ ดอยกว ากลุ มสายการบินคุณภาพสูงโดยทั่ วไป ซึ่ ง ไทยสมายล จะดำเนินธุรกิจแขงขันโดยตรงกับ
สายการบินกลุม Light Premium Airline และ Boutique Airline ในภูมิภาค เชน สายการบินบางกอกแอรเวย และสายการบินซิลคแอร
เปนตน สำหรับเสนทางบินที่ดำเนินการโดยการบินไทย จะเนนใหบริการการบินในลักษณะเชื่อมตอ (Connecting Flight) และมี
ศูนยปฏิบัติการบินที่ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ซึ่งเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจสายการบินเต็มรูปแบบมากกวา
ในขณะที่นกแอรประกอบธุรกิจสายการบินราคาประหยัด โดยมีจุดเดนในการใหบริการที่แตกตาง เสนทางการบินแบบประจำ
ปจจุบันใหบริการเสนทางบินภายในประเทศและเสนทางบินไปยังประเทศพมา โดยมีแผนที่จะขยายเสนทางการบินไปยังประเทศอื่นๆ
ในภูมิภาคในอนาคตอันใกล ใหบริการบินในลักษณะไมเชื่อมตอหรือเปนแบบจุดตอจุด โดยมีศูนยปฏิบัติการบินที่ทาอากาศยานนานาชาติ
ดอนเมือง
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CLEAR BUSINESS OPERATION GUIDELINE
The Board of Director had set business operating guidelines between Thai Airways (major shareholder)
and Nok Air, which was considered as joint company in the form of business alliances by using supportive strategy
where they can appropriately compete independently. Thai Airways will be operating as full service airline and will be
using “Thai Airways” in being the main airline that focuses on providing the conventional services pattern which is
called Premium or Legacy Airline, which will operates its business to directly compete with full service airlines in region
such as Singapore Airlines and Malaysia Airlines etc. Besides, “Thai Smile” brand will be providing light premium
airline services to offer services on domestic and international route that is inferior to general premium airlines. Thai
Smile will directly compete with light premium airlines and boutique airlines in region such as Bangkok Airway and Silk
Air, etc. Thai Airways will focus on routes offering connecting flights and its hub is located at Suvarnabhumi
International Airport, which is more appropriate for operating full service airline business.
Nok Air operates budget airline business with the outstanding differentiated service. At present, Nok Air
offers scheduled flights on both domestic routes and international routes to Myanmar. Nok Air also plan to expand its
route network to other countries in the near future and provide point-to-point service with main hub at Don Mueang
International Airport.
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MARKET AND
COMPETITION
สภาวะตลาดและ
การแขงขัน

ภาพรวมของอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทยนัน้ ยังคงเติบโตอยางตอเนือ่ ง โดยการเติบโตของอุตสาหกรรมมาจากเทีย่ วบิน
ระหวางประเทศเปนสวนใหญ ซึ่งถูกขับเคลื่อนจากการเริ่มเปดเสรีการคา AEC โดยประเทศไทยมีที่ตั้งเปนศูนยกลางเชื่อมตอระหวาง
ประเทศสมาชิก และยังสงผลมาสูการพัฒนาธุรกิจในประเทศ ซึ่งสงผลใหมีการเดินทางภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นอีกดวย นอกจากนี้
การริเริ่มดำเนินธุรกิจสายการบินราคาประหยัดยังสงผลทำใหผูเดินทางสามารถเดินทางไดอยางสะดวกรวดเร็วในราคาที่แขงขันไดโดย
เปนอีกปจจัยในการขับเคลื่อนการเติบโตของเที่ยวบินในประเทศ ซึ่งสอดคลองกับจำนวนผูโดยสารที่ใชบริการผานทาอากาศยาน ในสวนทั้ง
เที่ยวบินระหวางประเทศและภายในประเทศมีอัตราเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องใน 3 ปที่ผานมา 2554 – 2556 ซึ่งจำนวนผูโดยสารเที่ยวบินภายใน
ประเทศ และระหวางประเทศมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปที่รอยละ 47.3
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีสายการบินทัง้ สิน้ 6 สายการบินหลักทีใ่ หบริการขนสงผูโ ดยสารทางอากาศภายในประเทศไทย
(Domestic Flight) โดยอาจแบงสายการบินไดเปน 2 ประเภท คือ สายการบินที่ใหบริการเต็มรูป และสายการบินราคาประหยัด ถึงแมวา
สายการบินทั้งสองประเภทมีแนวทางการดำเนินธุรกิจที่แตกตางกันและมีกลยุทธการดำเนินธุรกิจที่แตกตางกัน อีกทั้งยังมีกลุมลูกคา
เปาหมายที่แตกตางกัน แตเนื่องจากเสนทางการบินที่จำกัดและการใหบริการที่สามารถทดแทนกันได ทำใหอาจมีการแขงขันกันระหวาง
กลุมสายการบินทั้งสองกลุมถึงแมวาการแขงขันจะไมสูงเทากับการแขงขันกันภายในกลุมผูประกอบธุรกิจสายการบินประเภทเดียวกันเอง
ในสวนของสายการบินราคาประหยัด สายการบินไทยแอรเอเชียเปนผูประกอบการรายแรกที่ดำเนินธุรกิจสายการบินราคา
ประหยัด ในประเทศ ทีเ่ นนกลยุทธในการขายตัว๋ โดยสารดวยราคาต่ำทีส่ ดุ โดยราคาหนาตัว๋ โดยสารไมรวมการใหบริการเสริมอืน่ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ
การบิน เชน น้ำหนักกระเปาสัมภาระ ทั้งนี้ หากผูโดยสารตองการซื้อบริการเสริมจะตองชำระในสวนตางจากราคาตั๋วโดยสาร
สวนสายการบินไทยไลออนแอรนั้นเปนผูประกอบการรายใหมซึ่งไดเริ่มเขามาในตลาดสายการบินราคาประหยัดในชวง
ปลายป 2556 โดยมีกลยุทธในการเสนอราคาคาโดยสารที่รวมบริการตางๆ ไว อาทิ น้ำหนักกระเปาสัมภาระ และบริการเลือกที่นั่ง
สำหรับสายการบินนกแอรนั้นตองการจัดวางตำแหนงทางการตลาดเปนสายการบินราคาประหยัดคุณภาพสูงโดยตั้งราคาตั๋ว
โดยสารในอัตราที่สูงกวาสายการบินราคาประหยัดอื่นๆ แตเปนราคาที่รวมบริการทุกอยางที่เกี่ยวของกับการเดินทาง เชน บริการอาหารวาง
และน้ำหนักกระเปาสัมภาระไวเรียบรอยแลว โดยผูโดยสารไมตองชำระเงินสวนเพิ่มสำหรับบริการดังกลาว
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The aviation industry in Thailand has been growing constantly. The growth were mostly from the
international flights driven by the establishment of the ASEAN Economic Community (AEC). Through its location in the
center of the region, Thailand connects to its member states and leads to its domestic business development which
caused an increase of domestic travel. Besides, the emerging of low-cost airlines allowed passengers to reach their
destinations quickly and conveniently with competitive price, which was the key drivers that increased the number of
domestic flights. Considering, the number of passengers travelling through the airport, the growth rate for domestic
and international passengers rose continuously in the past 3 years from 2011 to 2013, with average annual growth
rate of 47.3 percent.
On 31st December 2013, there were 6 major airlines that provided domestic air transport service for
passengers in Thailand. These airlines can be divided into two types, which are full-service airlines and low-cost
airlines. Nevertheless, those two types of airlines have different business operations, strategies, and target customers,
the competition still exists between the two types of airlines due to limited domestic routes and a similar service
provided. However, the degree of competition between the different types of airline is not as intense as the competition
among the full-service airlines or the low-cost airlines themselves.
Thai Air Asia is the first airline that operates low-cost airline model in Thailand with the strategy to offer
the lowest fares. The fare excludes other ancillary services, such as baggage. Passengers who require additional
services will have to pay extra fees.
Thai Lion Air is a new airline entering the low-cost airline market during late 2013 as its strategy to offer
ultra low fares with all inclusive services, for instance, baggage and seat selection.
Nok Air positioned itself as a premium low-cost airline. As a result, the airline has been able to command
a premium price by including certain additional services, such as free snack and free baggage allowance. In terms of
price in exchange with services offered, passengers are not required to pay additional for extra services.
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ตารางแสดงจำนวนผูโดยสารเขา – ออก และอัตราการเติบโตเฉลี่ยของสายการบินที่ใหบริการในประเทศ
สายการบิน

สัญลักษณ

การบินไทย
ไทยแอรเอเชีย
นกแอร
บางกอกแอรเวย
โอเรียนทไทย
ไทยไลออนแอร**
รวม

จำนวนผูโดยสารเขา–ออก (คน)*
2554
2555
2556
5,475,428
3,620,878
3,024,205
2,252,810
1,010,616
15,383,937

5,992,179
4,528,975
3,969,918
2,632,374
653,049
17,776,495

อัตราการเติบโตเฉลี่ย
(รอยละ)

6,540,342
6,198,067
6,068,217
3,175,720
309,498
22,504
22,314,348

9.3
30.8
41.7
18.7
-44.7
20.4

หมายเหตุ: * จำนวนผูโดยสารเขาออกเปนจำนวนผูโดยสารที่ไมนับรวมผูโดยสารที่ซื้อตั๋วโดยสารแลวไมมาขึ้นเครื่อง
** ไทยไลออนแอร เริ่มบินเมื่อ 4 ธันวาคม 2556
ที่มา: กรมการบินพลเรือน

หากพิจารณาในดานการเติบโตของจำนวนผูโดยสาร กลุมสายการบินราคาประหยัดถือเปนกลุมที่มีการเติบโตสูงกวากลุม
สายการบินที่ใหบริการเต็มรูปแบบ โดยสายการบินนกแอรถือเปนสายการบินที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของผูโดยสารภายในประเทศสูงที่สุด
กลาวคือ รอยละ 41.7 ในชวงระยะเวลา 2554 – 2556 เนื่องจากเปนสายการบินที่เนนการใหบริการในประเทศเปนหลัก อีกทั้ง ยังมีการ
เปดบริการในเสนทางใหมและเพิ่มจำนวนเที่ยวบินตอสัปดาหมากที่สุด
สำหรับสวนแบงการตลาดของสายการบินหลักจำนวน 6 สายการบินโดยประมาณ ซึ่งคำนวณจากจำนวนผูโดยสารที่เดินทาง
โดยสายการบินดังกลาว โดยไมรวมผูโดยสารที่มีตั๋วโดยสารยืนยันการเดินทางแลว แตไมมาแสดงตัว มีดังตอไปนี้

สวนแบงตลาดและอัตราการเติบโตเฉลี่ยของสายการบินหลักสำหรับ เสนทางการบินในประเทศ
สายการบิน
การบินไทย
ไทยแอรเอเชีย
นกแอร
บางกอกแอรเวย
โอเรียนท ไทย
ไทยไลออนแอร

สัญลักษณ

2554
35.6
23.5
19.7
14.6
6.6
-

สวนแบงตลาด (รอยละ)
2555
2556
33.7
25.5
22.3
14.8
3.7
-

29.3
27.8
27.2
14.2
1.4
0.1

อัตราการเติบโตเฉลี่ย*
(รอยละ)
(9.3)
8.6
17.6
(1.4)
(54.1)
-

หมายเหตุ: อัตราการเติบโตของสวนแบงการตลาดของแตละสายการบิน
ที่มา: กรมการบินพลเรือน

ในป 2556 การบิ น ไทย (รวมถึ ง ไทยสมายล ) จั ด เป น สายการบิ น ที่ มี ส ว นแบ ง การตลาดสำหรั บ การบิ น ในประเทศ
มากที่สุด ที่ประมาณรอยละ 29.3 สายการบินที่มีสวนแบงตลาดรองลงมา คือ ไทยแอรเอเชีย และนกแอร ซึ่งมีสวนแบงตลาดอยูที่รอยละ
27.8 และ 27.2 ตามลำดับ โดยหากพิจารณาจากอัตราการเติบโตจะพบวา นกแอรจัดเปนสายการบินที่มีการเติบโตของสวนแบงการตลาด
สูงที่สุด โดยมีสวนแบงการตลาดเพิ่มจากรอยละ 19.7 ในป 2554 เปนรอยละ 27.2 ในป 2556
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PASSENGER TRAFFIC AND THE AVERAGE GROWTH RATE OF DOMESTIC AIRLINES
AIRLINES

BRAND

Thai Airways
Thai Air Asia
Nok Air
Bangkok Airways
Orient Thai Airlines
Thai Lion Air**
Total

NUMBER OF PASSENGER ARRIVING
AND DEPARTING (PERSON)*
2011
2012
2013
5,475,428
3,620,878
3,024,205
2,252,810
1,010,616
15,383,937

5,992,179
4,528,975
3,969,918
2,632,374
653,049
17,776,495

6,540,342
6,198,067
6,068,217
3,175,720
309,498
22,504
22,314,348

AVERAGE
GROWTH RATE
(PERCENT)
9.3
30.8
41.7
18.7
-44.7
20.4

Remark: *The number of passengers arriving and departing is not included no show passengers
**Thai Lion Air launched its first flight commercial service on 4th December 2013
Source: Department of Civil Aviation

With regard to the increased in number of passengers, low-cost airlines have experienced more rapid
growths in comparison with the full-service airlines. Nok air posted the highest increased in the average growth rate of
domestic passengers, which accounted for 41.7 percent during 2011-2013 as it focused on domestic services. In
addition, it has launched new routes and provided the most flight flights frequency per week.
There were six major airlines holding the market share that were calculated from the number of
passengers carried by the airlines and excluded passengers who failed to show up for a flight which indicated in the
table below;

THE MARKET SHARE AND THE AVERAGE GROWTH RATE OF MAJOR AIRLINES ON DOMESTIC ROUTES
AIRLINE

BRAND
2011

MARKET SHARE (PERCENT)
2012
2013

AVERAGE GROWTH RATE*
(PERCENT)

Thai Airways

35.6

33.7

29.3

(9.3)

Thai Air Asia

23.5

25.5

27.8

8.6

Nok Air

19.7

22.3

27.2

17.6

Bangkok Airways

14.6

14.8

14.2

(1.4)

6.6

3.7

1.4

(54.1)

-

-

0.1

-

Orient Thai Airlines
Thai Lion Air

Remark: *The average growth rate of market share of each airline
Source: Department of Civil Aviation

In 2013, Thai Airways (including Thai Smile) was become the market leader in the domestic air travel,
with 29.3 percent of the market share; while Thai Air Asia and Nok Air were next in line, which accounted for 27.8 and
27.2 percent of the market share, respectively. In the consideration of the growth rate, Nok Air is considered as the
airline with the highest growth of market share. The market share increased from 19.7 percent in 2011 to 27.2 percent
in 2013.
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MANAGEMENT
DISCUSSION AND
ANALYSIS

คำอธิบายและ
การวิเคราะหผลการดำเนินงาน
บทสรุปผูบริหาร
ป 2556 เปนปทมี่ เี หตุการณสำคัญเกิดขึน้ กับบริษทั หลายประการ บริษท ไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ในกลุมอุตสาหกรรมบริการ กลุมธุรกิจขนสงและโลจิสติกส ในดานการดำเนินงานบริษัทไดปรับเปลี่ยนฝูง
เครื่องบินไอพนมาเปนโบอิ้ง 737-800 อยางสมบูรณ โดยไดทยอยคืนเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 ใหแกผูใหเชาเสร็จสิ้นในชวงกลางป
2556 และไดทยอยรับมอบเครื่องบินโบอิ้ง 737-800 มาเพิ่มเติมอีกจำนวน 6 ลำ ดังนั้น จึงทำใหปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร
(Available Seat Kilometers: ASK) เพิม่ ขึน้ อยางมีนยั สำคัญ ติดตอกันเปนปที่ 2 โดยเพิม่ ขึน้ รอยละ 29.9 และ 45.7 ในป 2555–2556
ตามลำดับ
การเพิ่มปริมาณการผลิตดังกลาวเปนไปตามแผนธุรกิจของบริษัทที่จะขยายการใหบริการดานการบิน ทั้งเที่ยวบินในประเทศ
และตางประเทศ เพื่อรองรับอุปสงคการเดินทางทางอากาศ ซึ่งมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่อง จำนวนผูโดยสารภายในประเทศในชวง 3 ป
ที่ผานมา ระหวางป 2554-2556 เพิ่มขึ้นรอยละ 20.4
สวนผลการดำเนินงานดานปฏิบัติการ บริษัทมีปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร (Available Seat Kilometers: ASK)
เพิ่มขึ้นเปน 4,247.1 ลานที่นั่ง-กม. หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 45.7 เมื่อเทียบกับปกอนหนา และมีปริมาณการขนสงดานผูโดยสาร (Revenue
Passenger Kilometers: RPK) เพิ่มขึ้นเปน 3,567.4 ลานที่นั่ง-กม. หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 45.3 เมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยบริษัท
มีอัตราสวนการบรรทุกผูโดยสาร (Cabin factor) ที่ระดับรอยละ 84.0 ซึ่งเปนระดับที่สูงกวารอยละ 80 มาอยางตอเนื่องเปนปที่ 4 ทั้งนี้
คาโดยสารเฉลี่ยสำหรับป 2556 เทากับ 1,788 บาทตอคนตอเที่ยว ลดลงจากปกอนหนารอยละ 5.1 เนื่องจากการแขงขันในตลาดเพิ่มสูง
ขึ้น จากการที่สายการบินภายในประเทศตางเพิ่มปริมาณการผลิตประกอบกับภาวะความไมสงบที่เกิดขึ้นในชวงไตรมาสที่ 4 ของปทำให
บริษัทไดรับผลกระทบพอสมควร เพราะเปนฤดูกาลทองเที่ยวภายในประเทศ
จากเหตุการณดังกลาวขางตน จึงทำใหผลการดำเนินงานป 2556 มีการเติบโตจากปกอนหนาคอนขางมาก กลาวคือ
รายไดรวมเพิ่มจาก 8,259.6 ลานบาท เปน 11,314.7 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 37.0 คาใชจายรวมเพิ่มขึ้นจาก 7,739.7 ลานบาท
เปน 10,215.2 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 32.0 ซึ่งต่ำกวาอัตราการเพิ่มของรายได เนื่องจากคาใชจายที่ประหยัดไดจากการปรับเปลี่ยน
ฝูงบินที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น ประกอบกับการประหยัดเนื่องจากขนาด (Economy of Scale) ในสวนของคาใชจายคงที่และคาใชจาย
ในการขายและบริหาร บริษัทชำระภาษีเงินไดนิติบุคคล 33.4 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.0 ของกำไรกอนภาษีเงินได เนื่องจากบริษัทไดรับ
การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนในสวนของเครื่องบินไอพน (โบอิ้ง 737-800) และเครื่องบินใบพัด
(ATR 72–500) ทั้งนี้ป 2556 บริษัทมีกำไรสำหรับป 1,066.1 ลานบาท และกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป 1,075.3 ลานบาท
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EXECUTIVE SUMMARY
In 2013, The Company had experienced several significant events. Firstly, the Company was listed in the
Stock Exchange of Thailand on 20th June 2013 in the Transportation and Logistics sector under Services Industry.
While in the business operation, there was a complete change of Jet fleet from Boeing 737-400 to Boeing 737-800.
All Boeing 737-400 were returned to the lessors in the mid-year 2013 due to end of lease agreement, and the
additional 6 Boeing 737-800 aircrafts were delivered into fleet. Consequently, the Available Seat Kilometers (ASK)
significantly increased for the second year in a row by 29.9 and 45.7 percent in 2012-2013, respectively.
An increase of ASK was in accordance with the Company business plan which would enhance flight
services for both international and domestic flights in order to support air travel demand that tends to grow
continuously. During 2011-2013, the compound annual growth rate (CAGR) of domestic passengers in Thailand was
20.4 percent.
According to the results of operations, the Available Seat Kilometers (ASK) increased 45.7 percent to
4,247.1 million seat-kilometers compared to the previous year and the Revenue Passenger Kilometers (RPK) increased
of 3,567.4 million seat-kilometers or 45.3 percent over the prior year. In addition, The Company was able to maintain
cabin factor at 84.0 percent which was over than 80.0 percent for the fourth year in a row. For the year 2013, the
average fare was 1,788 Baht per passenger per sector, decreasing by 5.1 percent from the year earlier due to
competitive market regarding the capacity expansion of domestic market. Moreover, the political unrest in the fourth
quarter of 2013 moderately impacted on the Company’s performance as it occurred during high season.
Therefore, the operation result of the year 2013 grew greatly over the previous year that is the total
revenue increased by 37.0 percent from 8,259.6 million Baht to 11,314.7 million Baht; the total expense rose
32.0 percent from 7,739.7 million Baht to 10,215.2 million Baht. The growth rate of the total expense was at the lower
rate than that of the total revenue as the Company was able to reduce cost through replacing more efficient aircraft
fleets and the economy of scale of the fixed cost and of the selling and of administrative expenses. Besides, the
Company paid the corporate income tax by 33.4 million Baht or 3.0% of earning before income tax due to the
corporate income tax exemption under Thailand Board of Investment (BOI) privileges on jet aircraft (Boeing 737-800)
and the turbo propellers (ATR 72-500). For the year 2013, the net profit of the Company was 1,066.1 million Baht
and its total comtprehensive income totaled 1,075.3 million Baht.
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ปจจัยและเหตุการณสำคัญที่สงผลตอการดำเนินงานของบริษัท
การเติบโตของรายได
รายไดหลักรวมของบริษัทในป 2556 ที่เพิ่มขึ้นกวารอยละ 37.0 เปนผลมาจากปจจัยและเหตุการณตางๆ ในป 2556 ดังนี้

1) การขยายปริมาณการผลิต
บริษัทไดปรับเปลี่ยนฝูงบินใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย โดยในป 2556 ไดทยอยทดแทนเครื่องบินโบอิ้ง 737-400
จำนวน 3 ลำสุดทายที่ครบกำหนดสัญญาเชาในปดวยเครื่องบินแบบโบอิ้ง 737-800 จำนวน 6 ลำ สงผลให ณ สิ้นป
2556 บริษัทมีเครื่องบินแบบโบอิ้งทั้งสิ้น 14 ลำ จากปริมาณเครื่องบินที่เพิ่มขึ้นชวยใหบริษัทสามารถเพิ่มจำนวน
เที่ยวบินที่ใหบริการแบบประจำเปน 51,247 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นรอยละ 39.2 จากป 2555 นอกจากนั้น การปรับเปลี่ยน
ฝูงบินมาเปนโบอิ้ง 737-800 ยังสงผลใหมีกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นดวย สามารถบรรทุกผูโดยสารไดสูงสุด 189 ที่นั่ง
สู ง กว า รุ น เก า ที่ มี ค วามจุ เ พี ย ง 150–170 ที่ นั่ ง จากป จ จั ย ดั ง กล า วจึ ง ส ง ผลให ป ริ ม าณการผลิ ต ด า นผู โ ดยสาร
(Available Seat-Kilometers: ASK) ในป 2556 เพิ่มเปน 4,247.1 ลานที่นั่ง-กม. คิดเปนเติบโตรอยละ 45.7
ในขณะที่ปริมาณการขนสงดานผูโดยสาร (Revenue Passenger Kilometers: RPK) ก็เพิ่มขึ้นเปน 3,567.4 ลาน
ที่นั่ง-กม. คิดเปนเติบโตรอยละ 45.3 จากปกอนหนา

2) การเพิ่มความถี่และขยายเสนทางบินในประเทศ
บริษัทไดเพิ่มจำนวนเที่ยวบินภายในประเทศในเสนทางตางๆ เพื่อรองรับความตองการการเดินทางทางอากาศที่สูงขึ้น
สำหรับเสนทางบินสายหลักไดมีการเพิ่มความถี่ตอสัปดาหในเสนทางตางๆ อาทิ ดอนเมือง-เชียงใหม ดอนเมืองอุดรธานี ดอนเมือง-ภูเก็ต ดอนเมือง-หาดใหญ ดอนเมือง-สุราษฎรธานี ดอนเมือง-นครศรีธรรมราช ดอนเมืองอุบลราชธานี และ ดอนเมือง-เชียงราย โดยมีความถี่รวมตอสัปดาหของเสนทางบินสายหลัก ณ 31 ธันวาคม 2556
เทากับ 350 เที่ยวบินไปกลับตอสัปดาห เพิ่มขึ้นรอยละ 35 จากชวงเดียวกันของปกอนหนา ดานเสนทางบินสายรอง
ได มี ก ารเพิ่ม ความถี่ ข องเส น ทาง ดอนเมื อ ง-พิ ษ ณุ โ ลก และ ดอนเมือ ง-ตรั ง ไดล ดความถี่ ข องบางเสน ทางให
สอดคลองกับการเปลี่ยนประเภทของเครื่องบินที่ใชบินจาก ATR 72-500 เปน โบอิ้ง 737-800 ที่สามารถจุผูโดยสาร
ได ม ากขึ้ น ได แ ก เ ส น ทาง ดอนเมื อ ง-นครพนม และ ดอนเมื อ ง-สกลนคร ซึ่ ง ส ง ผลให ค วามถี่ ต อ สั ป ดาห ข อง
เสนทางการบินสายรอง ณ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวนเทากับชวงเดียวกันของปกอนหนา สำหรับเสนทางบิน
สายยอย ไดมีการเพิ่มความถี่ในเสนทาง ดอนเมือง-เลย ดอนเมือง-บุรีรัมย ดอนเมือง-แมสอด ดอนเมือง-แพร
ดอนเมือง-ชุมพร และมีการลดความถี่ของเสนทาง ดอนเมือง-นาน ทั้งนี้ความถี่รวมตอสัปดาหของเสนทางการบิน
สายยอย (ไมรวมเสนทางที่เปดใหมในป 2556) ณ 31 ธันวาคม 2556 เทากับ 126 เที่ยวบินไปกลับตอสัปดาห
เพิ่มขึ้นจากปกอนหนารอยละ 29 นอกจากนี้บริษัทไดเปดเสนทางบินใหมในประเทศรวม 3 เสนทาง ไดแก เชียงใหมหาดใหญ ดอนเมือง–ระนอง และ ดอนเมือง–หัวหิน ตามลำดับเพื่อรองรับการขยายตัวของนักทองเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้น
ในทั้ง 2 ตลาด สำหรับเสนทาง เชียงใหม–หาดใหญ นั้น ซึ่งปจจุบันไดยกเลิกเที่ยวบินนี้แลว เนื่องจากความสามารถ
ในการทำกำไรต่ำ จึงไดปรับเปลี่ยนใหเครื่องบินไปบริการในเสนทางอื่นแทน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
มีเที่ยวบินในประเทศ ไปกลับตอสัปดาหรวม 606 เที่ยวบินเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 37.4 จากปกอน

3) การขยายเสนทางบินตางประเทศ
บริษัทไดเปดเสนทางบินตางประเทศ 3 เสนทางไปยังประเทศพมาในชวงไตรมาส 3-4 ของป 2556 ไดแก แมสอดมะละแหมง จำนวน 1 เที่ยวบินตอวันในเดือนกันยายน แมสอด-ยางกุง จำนวน 1 เที่ยวบินตอวันในเดือนตุลาคม
และกรุงเทพ-ยางกุง จำนวน 4 เที่ยวบินตอสัปดาห ในเดือนพฤศจิกายน (และเพิ่มเปน 8 เที่ยวบินตอสัปดาห
ณ 31 ธันวาคม 2556) ถึงแมวารายไดจากเสนทางตางประเทศยังคิดเปนสัดสวนที่นอยเพียงประมาณ รอยละ 0.2
ของรายไดหลัก แตบริษัทเห็นวาการเปดเสนทางตางประเทศในภูมิภาค มีศักยภาพในการเติบโตสูง โดยเฉพาะประเทศ
พมา ซึ่งมีระบบเศรษฐกิจใกลชิดกับประเทศไทย และมีแนวโนมการเดินทางระหวางกันเพิ่มมากขึ้น ทั้งผูโดยสาร
ที่ทำธุรกิจ พนักงานของหนวยงานรัฐและเอกชน และตลาดนักทองเที่ยว ทั้งนี้ จากขอมูลของกรมการบินพลเรือน
อัตราการเติบโตของการเดินทางทางอากาศระหวางประเทศไทยและพมามีอัตรากาารเติบโตที่สูงถึงรอยละ 23.6
ระหวางป 2554 ถึง 2556
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KEY FACTORS AND EVENTS AFFECTING PERFORMANCE
REVENUE GROWTH
The Company’s total revenue in 2013 increasing by 37.0 percent had resulted from significant factors and
events as follows;

1) CAPACITY EXPANSION

The Company had modernized the fleet to be more efficient. In 2013, six Boeing 737-800 aircraft
were added to replace three Boeing 737-400 aircraft, which lease agreement had expired. As a result,
the Company operates the total of 14 Boeing aircraft as the end of 2014. An increase in the number
of aircraft allowed the company to provide 51,247 scheduled flights rising 39.2 percent compared to
last year. Furthermore, the transformation of fleets to be Boeing 737-800 resulted in the capacity
expansion which can seat up to 189 passengers, comparing to only 150-170 seats of the previous
model. Consequently, the Available Seat Kilometers (ASK) increased to 4,247.1 million seat-kilometer
or grew by 45.7 percent. While the Revenue Passenger Kilometers (RPKs) increased to 3,567.4 million
seat-kilometers or 45.3 percent over the prior year.

2) AN INCREASE OF FLIGHT FREQUENCIES AND DOMESTIC ROUTES EXPANSION

The Company added frequencies on its domestic routes in order to meet high demand for air travel.
The flight frequencies per week on the primary routes, such as Don Mueang-Chiang Mai, Don
Mueang-Udon Thani, Don Mueang-Phuket, Don Mueang-Hat Yai, Don Mueang-Surat Thani, Don
Mueang-Nakhon Si Thammarat, Don Mueang-Ubon Ratchathani, and Don Mueang Chiang Rai, were
raised. A total of flight frequencies per week on the primary routes on 31st December 2013 was 350
roundtrips, which increased 35 percent from the same period last year. Additionally, the Company
also increased the flight frequencies on the secondary routes; Don Mueang-Phitsanulok and Don
Mueang-Trang. On the contrary, the flight frequencies on some secondary routes; Don MueangNakhon Phanom and Don Mueang-Sakon Nakhon, were reduced in accordance with the adjustment of
aircraft type from ATR 72-500 to Boeing 737-800, which is able to carry more passengers. As a
result, the weekly flight frequencies on the secondary routes on 31st December 2013 were the same
as last year. Furthermore, there was an increase in the flight frequencies on feeder routes; Don
Mueang-Loei, Don Mueang-Buriram, Don Mueang-Mae Sot, Don Mueang-Phrae, and Don MueangChumphon, conversely, a decline in the flight frequency on Don Mueang-Nan route. Thus, a total of
weekly flight frequencies on the feeder routes (exclude new routes launched in 2013) were 126
roundtrips, which rose 29 percent compared to the previous year.
Moreover, the Company launched three new domestic routes, namely, Chiang Mai-Hat Yai, Don
Mueang-Ranong, and Don Mueang-Hua Hin, respectively, for supporting a growing number of tourists
that greatly expanded in those markets. At present, Chiang Mai-Hat Yai flight has been cancelled due
to the low profitablity, hence the Company diverted the aircraft to operate on other potential routes
instead. There were 606 domestic flights per week on 31st December 2013, which increased 37.4
percent over the prior year.

3) INTERNATIONAL ROUTES EXPANSION

The Company launched three international routes to Myanmar during the third and fourth quarter of 2013,
namely, 1 flight daily from Mae Sot-Mawlamyine started in September, 1 flight daily from Mae SotRangoon launched in October, and 4 flights a week from Don Mueang-Rangoon started in November
(and increased to 8 flights a week as of 31st December 2013). Although the contribution of the international
routes was low by approximately 0.2 percent of the main revenue, the Company considered that
launching the international flights in the region had the potential to increase considerably,
particularly, Myanmar that has its economic system close to Thailand and tend to fly from one
another more frequently including passengers who are businessman, public and private employees,
and tourists. According to statistic from Department of Civil Aviation, the number of passengers
travelling between Thailand and Myanmar grew significantly at 23.6 percent from 2011 to 2013.
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การประหยัดคาใชจายจากการปรับเปลี่ยนฝูงบิน
การปรับเปลี่ยนฝูงบินใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการทดแทนเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 ทั้งหมด
ดวยเครื่องบินแบบโบอิ้ง 737-800 New Generation (NG) ไดแลวเสร็จในไตรมาส 2 ของป 2556 ซึ่งเครื่องรุนใหมนี้อายุเฉลี่ยของ
ฝูงบินลดลงจาก 13.3 ป ณ สิ้นป 2555 เปน 8.2 ป ณ สิ้นป 2556 และมีประสิทธิภาพดานการใชนำ้ มันดีขึ้น โดยการเผาผลาญน้ำมัน
ตอที่นั่งตอเที่ยวบินลดลงรอยละ 12.8 เมื่อเปรียบเทียบกับรุนโบอิ้ง 737-400

สถานการณความไมสงบทางการเมืองในชวงไตรมาสที่ 4 ของป 2556
จากสถานการณความไมสงบทางการเมืองในกรุงเทพมหานครไดสงผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอผลการดำเนินงานของ
บริษัทในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2556 ซึ่งโดยปกติแลวเปนชวงที่มีความตองการการเดินทางทางอากาศที่สูงจากนักทองเที่ยว
ทั้งในและตางชาติ แตจากสถานการณดังกลาว ไดสงผลใหความตองการเดินทางทางอากาศในประเทศลดลงอยางมาก โดยเห็นไดจาก
อัตราสวนการขนสงผูโดยสารของบริษัทในไตรมาสที่ 4 ของป 2556 ลดเหลือเทากับรอยละ 78 เปรียบเทียบอัตราสวนการขนสงผูโดยสาร
ในชวงเดียวกันของปกอนหนาเทากับ รอยละ 86 อยางไรก็ตาม คาดวาผลกระทบดังกลาวเปนเพียงระยะสั้นและความตองการการเดินทาง
ทางอากาศของผูโดยสารจะกลับเขาสูภาวะปกติเมื่อสถานการณดังกลาวคลี่คลาย

การวิเคราะหดานรายได
ผลการดำเนินงานของบริษัท สายการบินนกแอร จำกัด (มหาชน) สำหรับป 2556 มีรายละเอียด สรุปไดดังนี้

2555
จำนวน รอยละ
รายได
รายไดจากคาโดยสาร
- แบบประจำ
- เชาเหมาลำ
รายไดจากการใหบริการ
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนคาโดยสารและการใหบริการ
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
รวมคาใชจาย
กำไรกอนภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กำไรสำหรับป
กำไร (ขาดทุน) คณิตศาสตรประกันภัย
ภาษีเงินไดเกี่ยวของกับองคประกอบอื่นของสวนผูถือหุน
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
กำไรตอหุนพื้นฐาน (บาท)
จำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (ลานหุน)
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7,821.4
7,634.3
187.1
396.2
42.0
8,259.6
7,175.3
230.0
334.4
7,739.7
519.9
15.2
504.7
504.7
1.01
500.0

2556
จำนวน รอยละ

เปลี่ยนแปลง
จำนวน รอยละ

94.7% 10,542.0 93.2% 2,720.6 34.8%
92.4% 10,282.0 90.9% 2,647.7 34.7%
2.3%
260.0
2.3%
72.9 39.0%
4.8%
637.8
5.6%
241.6 61.0%
0.5%
134.9
1.2%
93.0 221.6%
100.0% 11,314.7 100.0% 3,055.1 37.0%
86.9%
2.8%
4.0%
93.7%
6.3%
0.2%
6.1%
6.1%

9,478.3
251.8
485.0
10,215.2
1,099.4
33.4
1,066.1
9.5
(0.2)
1,075.3
1.88
567.8

83.8% 2,303.0 32.1%
2.2%
21.9
9.5%
4.3%
150.6 45.0%
90.3% 2,475.5 32.0%
9.7%
579.5 111.5%
0.3%
18.4 121.2%
9.4%
561.1 111.2%
0.1%
9.5
n.a.
0.0%
(0.2)
n.a.
9.5%
570.6 113.0%
0.87 80.0%
67.8 13.6%

NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

COST SAVINGS FROM THE FLEET MODERNIZATION
The Company upgraded the fleet to be more modern and more efficient by replacing all classic Boeing
737-400 with new generation Boeing 737-800 NG in the second quarter of 2013. The average age of fleet reduced
from 13.3 years in year end 2012 to 8.2 years in year end 2013. Besides, fuel efficiency was also improved. The fuel
consumption per seat-kilometer per sector reduced by 12.8 percent when compared to Boeing 737-400.

POLITICAL UNREST IN THE FOURTH QUARTER OF 2013
The political unrest in Bangkok had an impact on the Company’s performance during November to
December 2013 when was generally high demand for air travel from both domestic and international tourists. As a
result, the domestic air travel demand declined substantially regarding the cabin factor which reduced to 78 percent
compared to the same period of the previous year that was 86 percent. However, it was expected that the turmoil
would last for a short-term and the air travel demand would return to normal when the situation was resolved.

REVENUE ANALYSIS
Nok Airlines Public Company Limited operating performance for the year 2013; Details can be
summarized as follows:

2012
MIL. BAHT %

2013
MIL. BAHT %

CHANGE
MIL. BAHT %

REVENUES
Passenger revenues
- Scheduled flight
- Chartered flight
Service revenues
Other Income
Total Revenues

7,821.4
7,634.3
187.1
396.2
42.0
8,259.6

94.7% 10,542.0
92.4% 10,282.0
2.3%
260.0
4.8%
637.8
0.5%
134.9
100.0% 11,314.7

93.2%
90.9%
2.3%
5.6%
1.2%
100.0%

2,720.6
2,647.7
72.9
241.6
93.0
3,055.1

34.8%
34.7%
39.0%
61.0%
221.6%
37.0%

EXPENSES
Operating expenses and costs of services
Selling Expenses
Administrative Expenses
Total Expenses
Profit Before Income Tax Expenes
Net Income Tax Expenses

7,175.3
230.0
334.4
7,739.7
519.9
15.2

86.9% 9,478.3
2.8%
251.8
4.0%
485.0
93.7% 10,215.2
6.3% 1,099.4
0.2%
33.4

83.8%
2.2%
4.3%
90.3%
9.7%
0.3%

2,303.0
21.9
150.6
2,475.5
579.5
18.4

32.1%
9.5%
45.0%
32.0%
111.5%
121.2%

Profit for the periods
Actuarial Gain (Loss) on defined employee benefit plans
Income Tax Related to Other Components of Equity

Total Comprehensive Income for the periods
Basic Earning per Shares (Baht)
Number of Weighted Average Ordinary Share (Mil. Shares)

504.7
-

6.1%
-

1,066.1
9.5
(0.2)

9.4%
0.1%
0.0%

561.1
9.5
(0.2)

111.2%
n.a.
n.a.

504.7
1.01
500.0

6.1%

1,075.3
1.88
567.8

9.5%

570.6
0.87
67.8

113.0%
80.0%
13.6%
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อตราสวนทางธุรกิจ (รายไดตอหนวย)
หนวย
รายไดคาโดยสารตอผูโดยสารตอกิโลเมตร (Passenger Yield) บาท/ผูโดยสาร/กม.
รายไดตอปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร (RASK)
บาท/ทีน่ ั่ง/กม.

2555

2556

เปลี่ยนแปลง
จำนวน รอยละ

3.19
2.82

2.96
2.63

-0.23
-0.19

-7.3
-6.7

ในป 2556 บริษัทมีรายไดรวม 11,314.7 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2555 ที่มีรายไดรวมเทากับ 8,259.6 ลานบาท หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 37.0% จากโครงสรางรายไดดังกลาวทำใหรายไดตอปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร (RASK) ในป 2556 เทากับ
2.63 บาทตอที่นั่งตอกม. ซึ่งปรับตัวลดลงจากปกอนหนารอยละ 6.7

รายไดจากคาโดยสาร
รายไดจากคาโดยสารแบบประจำยังคงเปนรายไดหลักที่สำคัญของบริษัท โดยในป 2556 บริษัทมีรายไดจากคาโดยสาร
แบบประจำ เทากับ 10,282 ลานบาท คิดเปนรอยละ 90.9 ของรายไดหลักทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปกอนหนารอยละ 34.7 โดยสาเหตุ
ของรายไดคาโดยสารแบบประจำเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเติบโตของรายไดคาโดยสารแบบประจำในเสนทางการบินหลัก เสนทางบินรอง และ
เสนทางบินยอย ซึ่งรายไดจากเสนทางคาโดยสารแบบประจำในเสนทางการบินหลักยังคงเปนรายไดคาโดยสารที่สำคัญของบริษัทโดยมี
สัดสวนรอยละ 71.7
นอกจากนี้ ในชวงไตรมาสที่ 3-4 ป 2556 บริษทั ไดเริม่ เปดเสนทางบินไปยังตางประเทศ 3 เสนทางคือ แมสอด–มะละแหมง
แมสอด–ยางกุง และกรุงเทพ–ยางกุง ซึ่งมีรายไดจากคาโดยสารเทากับ 23.8 ลานบาท
ทั้งนี้ การที่บริษัทมีรายไดจากคาโดยสารแบบประจำเพิ่มขึ้นจากปกอนหนาเปนผลมาจากการขยาย และปรับเปลี่ยนฝูงบิน
เพิม่ เสนทางบิน และความถีข่ องเทีย่ วบิน จึงทำใหในป 2556 บริษทั มีปริมาณการผลิตดานผูโ ดยสาร (ASK) เทากับ 4,247.1 ลานทีน่ งั่ -กม.
เพิ่มขึ้นรอยละ 45.6 จากปกอนหนา อีกทั้งยังสามารถรักษาอัตราสวนการบรรทุกผูโดยสาร (Cabin factor) ในป 2556 ที่อัตรารอยละ
84 มีอัตราคาโดยสารเฉลี่ย 1,788 บาทตอคนตอเที่ยว และมีรายไดคาโดยสารตอผูโดยสารตอกิโลเมตร (Passenger Yield) เทากับ
2.96 บาทตอผูโดยสารตอกิโลเมตร
ในป 2556 บริษัทมีรายไดจากคาโดยสารแบบเหมาลำ 260 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนหนารอยละ 39 โดยถือเปนรายได
ที่เติบโตอยางตอเนื่องนับตั้งแตบริษัทมีการใหบริการแบบเหมาลำในป 2555 ทั้งนี้บริษัทจะใหบริการเที่ยวบินแบบเหมาลำในเสนทางการบิน
ระหวางประเทศ โดยเฉพาะเสนทางการบินระหวางดอนเมืองกับเมืองตางๆ ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

รายไดจากการใหบริการ และรายไดอื่น
บริ ษั ท มี ร ายได จ ากการให บ ริ ก ารที่ ส ำคั ญ ได แ ก การเปลี่ ย นแปลงการเดิ น ทาง ค า บริ ก ารขนส ง สั ม ภาระส ว นเกิ น
คาธรรมเนียมการจองตั๋วและการชำระเงิน คาระวางขนสง และคาธรรมเนียมจากคาประกันภัยการเดินทาง โดยในป 2556 บริษัท
มีรายไดจากการใหบริการเทากับ 637.8 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 61 จากปกอนหนา เนื่องจากบริษัทมีการขยายปริมาณการผลิต
ดานขนสงมากขึ้น ประกอบกับการปรับอัตราคาบริการตางๆ เพื่อเพิ่มสัดสวนรายไดจากการใหบริการ อาทิ คาน้ำหนักกระเปาสวนเกิน
คาธรรมเนียมในการชำระผานบัตรเครดิต เปนตน รายไดจากการใหบริการตอผูโดยสาร เพิ่มขึ้นจาก 95.33 บาท เปน 108.19 บาทตอคน
และรายไดอื่นเทากับ 134.9 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 221.6 จากปกอนหนา โดยรายไดอื่นสวนใหญคือรายไดที่มีดอกเบี้ยรับจาก
เงินลงทุนระยะสั้น
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NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

BUSINESS RATIO (UNIT REVENUE)
UNIT
Passenger Yield
Revenue per Available Seat-Kilometer (RASK)

2012

2013

Baht/Passenger/Km. 3.19
Baht/seat/Km.
2.82

2.96
2.63

CHANGE
AMOUNT %
-0.23
-0.19

-7.3
-6.7

Total revenue increased by 37.0 percent, from 8,259.6 million Baht in 2012 to 11,314.7 million Baht in
2013. Due to the revenue structure, RASK in the year 2013 was 2.63 Baht per seat per kilometer, which decreased 6.7
percent from the previous year.

PASSENGER REVENUES
The revenue from scheduled flights was considered as the primary revenue of the Company. In 2013, its
revenue from scheduled flights was 10,282 million Baht or 90.9 percent of the total revenue, which rose 34.7 percent
over the prior year. An increase of the scheduled revenue was due to the growth of the scheduled revenue in the primary
routes, secondary routes, and feeder routes. The revenue of the primary routes was the main passenger revenue, at which
account for 71.7 percent of total passenger revenues.
Moreover, the Company launched three new international routes in the 3rd–4thquarter of 2013, including Mae
Sot-Mawlamyine, Mae Sot-Rangoon, and Bangkok-Rangoon, of which passenger revenue was 23.8 million Baht.
An increase of the scheduled flights revenue from the previous year was a result from the fleet expansion,
fleet modernization, adding new routes and increase in flight frequencies. Therefore, the Company’s Available Seat Kilometers (ASK) for the year 2013 was 4,247.1 million seat-kilometers, increasing 45.6 percent from the year earlier. In
addition, the Company was able to maintain 84.0 percent of cabin factor in 2013. The average passenger revenue was
1,788 Baht per passenger per flight and the passenger yield was 2.96 Baht per passenger-kilometers.
In 2013, the revenue from charter flights was 260 million Baht, 39.0 percent increase over the previous
year. This revenue have grown continuously since 2012, as the Company expand the charter services to international
destinations, particularly, the routes between Don Mueang and cities in the People’s Republic of China.

SERVICE REVENUES AND OTHER REVENUES
The Company gained its major services revenue from changes fees, excess baggage fees, booking and
payment fees, cargo fees and travel insurance fees. In the year 2013, Company’s service revenue is equivalent to 637.8
million Baht, increased by 61 percent from the previous year due to the expansion of capacity, as well as adjustment
of service fees to increase service revenues such as excess baggage, processing fees etc. Passenger services revenue
increased from 95.33 Baht to 108.19 Baht per person; while, other revenues are equivalents to 134.9 million Baht, which
increased at 221.6 percent from the previous year. Other revenues mainly came from interest income from short-term
investment of excess cash.
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การวิเคราะหดานคาใชจาย และผลกำไร
การปรับเปลี่ยนฝูงบินมาเปนเครื่องบินรุนใหม โบอิ้ง 737-800 ซึ่งมีอายุเฉลี่ย 13.3 ป ณ สิ้นป 2555 เปน 8.2 ป
ณ สิ้นป 2556 ทำใหคาใชจายที่เกี่ยวกับเครื่องบินลดลง เชน คาใชจายในการซอมแซมเครื่องบิน ทั้งจากประสิทธิภาพในการใชน้ำมัน
ทีป่ ระหยัดกวาเครือ่ งรุน เกาโดยเฉพาะคาใชจา ยตอทีน่ งั่ จึงสงผลใหตน ทุนการดำเนินงานตอหนวยลดลง โดยในป 2556 บริษทั มีคา ใชจา ยรวม
10,032 ลานบาท ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากป 2555 รอยละ 31.4 โดยรายละเอียดของคาใชจา ยของบริษทั ในป 2556 เปรียบเทียบกับป 2555 มีดงั นี้

โครงสรางตนทุนการดำเนินงานของบริษัท

ตนทุนผันแปร
ตนทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ตนทุนผันแปรอื่น
คาซอมบำรุงเครื่องบิน
คาธรรมเนียมสนามบิน
คาใชจายการบริการสนามบิน
คาเชาเครื่องบินแบบเหมาลำ
รวมตนทุนผันแปรอื่น ๆ
ตนทุนผันแปร
ตนทุนคงที่
คาเชาดำเนินงานเครื่องบิน
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาประกันภัยเครื่องบิน
คาใชจายในการรับและคืนเครื่องบิน
ตนทุนคงที่อื่นๆ
รวมตนทุนคงที่
คาใชจายในการขายและบริหาร
รวมคาใชจายในการดำเนินงาน

2555
ลานบาท รอยละ

2556
ลานบาท รอยละ

เปลี่ยนแปลง
ลานบาท รอยละ

2,694.5

34.9

3,473.6

34.0

775.66

28.7%

1,276.4
352.3
339.7
298.5
863.7
5,828.6

16.5
4.6
4.4
3.9
11.2
75.3

1,787.6
464.1
426.9
384.0
885.2
7,421.3

17.5
4.6
4.2
3.8
7.3
72.7

511.16
111.78
87.17
85.50
-114.65
1,592.72

40.0%
31.7%
25.7%
28.6%
-13.3%
27.3%

769.5
423.4
96
55.2
2.6
1,346.7
564.4
7,739.7

9.9
5.5
1.2
0.7
0
17.4
7.3
100.0

1331.4
585.8
75.2
62.4
2.3
2,057.1
736.9
10,215.2

13.0
5.7
0.7
0.6
0.0
20.1
7.2
100.0

561.90
162.40
-20.80
7.20
-0.30
710.35
172.47
2,475.54

73.0%
38.4%
-21.7%
13.0%
-11.5%
52.7%
30.6%
32.0%

อัตราสวนทางธุรกิจ: ตนทุนตอหนวย
2555
บาท/ที่นั่ง/กม.

ตนทุนตอปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร (CASK)
ตนทุนผันแปรตอปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร (VC/ASK)
ตนทุนผันแปรไมรวมคาใชจายน้ำมันตอปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร
(VC exc. fuel/ASK)
คาใชจายน้ำมันตอปริมานการผลิตดานผูโดยสาร (Fuel/ASK)
ตนทุนคงที่ตอปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร (FC/ASK)
คาใชจายในการขายและบริหารตอปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร (SG&A/ASK)
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เปลี่ยนแปลง
บาท/ที่นั่ง/กม. บาท/ที่นั่ง/กม. รอยละ
2556

2.65
2.00
1.07

2.39
1.74
0.93

-0.26
-0.26
-0.14

-9.8%
-12.7%
-13.7%

0.92
0.46
0.19

0.82
0.48
0.17

-0.10
0.02
-0.02

-11.5%
4.9%
-14.6%

NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

EXPENSES AND PROFIT ANALYSIS
Modernizing the fleet decreased aircraft-related expenses such as aircraft maintenance expenses and led to
less fuel consumption per seat comparing to the old fleet; resulting in the decreased of operating cost. In 2013, Company’s
total expenses was 10,215.2 million Baht or 32.0 percent which increased from the year 2012. Comparison details of the
Company expenses for year 2012 and 2013 are as follows:

OPERATING COST STRUCTURE
2012
MIL. BAHT %
VARIABLE COSTS
Fuel Cost
Other Variable Costs
Aircraft maintenance
Airport fee & Navigation fee
Ground handling & Dispatch
Aircarft Charter
Other variable costs
Variable costs
FIXED COST
Aircraft operating lease
Personnel & Station expense
Aircraft insurance fees
Aircraft delivery and redelivery expenses
Other fixed cost
Total fixed cost
SG&A expenses
Total Operating Expenses

2013
MIL. BAHT
%

CHANGE
MIL. BAHT
%

2,694.5

34.9

3,473.6

34.0

775.66

28.7%

1,276.4
352.3
339.7
298.5
863.7
5,828.6

16.5
4.6
4.4
3.9
11.2
75.3

1,787.6
464.1
426.9
384.0
885.2
7,421.3

17.5
4.6
4.2
3.8
7.3
72.7

511.16
111.78
87.17
85.50
-114.65
1,592.72

40.0%
31.7%
25.7%
28.6%
-13.3%
27.3%

769.5
423.4
96.0
55.2
2.6
1,346.7
564.4
7,739.7

9.9
5.5
1.2
0.7
0
17.4
7.3
100.0

1,331.4
585.8
75.2
62.4
2.3
2,057.1
736.9
10,215.2

13.0
5.7
0.7
0.6
0.0
20.1
7.2
100.0

561.90
162.40
-20.80
7.20
-0.30
710.35
172.47
2,475.54

73.0%
38.4%
-21.7%
13.0%
-11.5%
52.7%
30.6%
32.0%

2012

2013

BUSINESS RATIO: (UNIT COST)
CHANGE

BAHT/ SEAT/KM. BAHT/ SEAT/KM. BAHT/ SEAT/KM.

Cost per Available Seat-Kilometer (CASK)
Variable cost per Available Seat Kilometer (VC/ASK)
Variable cost excluding fuel expense per Available Seat-Kilometer
(VC exc. fuel/ASK)
Fuel expenses per Available Seat-Kilometer (Fuel/ASK)
Fixed cost per Available Seat Kilometer (FC/ASK)
Selling, General and Administrative Expense per Seat-Kilometer
(SG&A/ASK)

%

2.65
2.00
1.07

2.39
1.74
0.93

-0.26
-0.26
-0.14

-9.8%
-12.7%
-13.7%

0.92
0.46
0.19

0.82
0.48
0.17

-0.10
0.02
-0.02

-11.5%
4.9%
-14.6%
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ป 2556 การบริหารตนทุนและคาใชจายของบริษัทเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เปนผลมาจากการปรับเปลี่ยนฝูงบิน
การประหยัด เนื่องจากขนาดและการควบคุมคาใชจายตางๆ ตนทุนและคาใชจายรวมเทากับ 10,215.2 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 31.5
จากป 2555 อัตราสวนตนทุนตอหนวย (CASK) เทากับ 2.39 บาท/ทีน่ งั่ /กม. ลดลงจาก 2.65 บาท/ทีน่ งั่ /กม. หรือ 9.8% จากปกอ นหนา
เนื่องจากในป 2555 บริษัทยังดำเนินงานดวยฝูงบินเกา โบอิ้ง 737-400 ควบคูกับโบอิ้ง 737-800 และไดทยอยคืนเครื่องบินแก
ผูใหเชาตามสัญญาที่ครบกำหนด ทำใหเกิดคาใชจายในการสงคืนเครื่องบิน (Aircraft Redelivering) จำนวน 247.4 ลานบาท ซึ่งบันทึก
เปนรายจายครั้งเดียว ทำใหอัตราสวนตนทุนตอหนวยคอนขางสูงในป 2555 หากไมรวมคาใชจายดังกลาว ตนทุนตอหนวยจะเทากับ
2.57 บาท/ที่นั่ง/กม.
• คาน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Cost) เปนตนทุนในการดำเนินงานหลักในป 2556 มีจำนวนเทากับ 3,473.6 ลานบาท หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 28.7 เมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยมีสาเหตุมาจากการที่บริษัทมีจำนวนเครื่องบินมากขึ้น และมีการเพิ่ม
จำนวนเที่ยวบินตอสัปดาห อยางไรก็ตาม หากพิจารณาตนทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตอปริมาณการผลิตดานผูโดยสารลดลง
เปน 0.82 บาท/ที่นั่ง/กม. หรือลดลงรอยละ 11.5 เมื่อเทียบกับปกอนหนา ซึ่งเปนผลมาจากราคาน้ำมันเครื่องบิน
(JetA1) ลดลงจาก 127.4 ดอลลารตอบารเรล ในป 2555 เปน 121.8 ดอลลารตอบารเรล ในป 2556 นอกจากนี้
ในป 2556 คาเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลารสหรัฐฯ แข็งคาขึ้นเปน 30.83 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ หรือรอยละ 1.2
เมื่อเทียบกับป 2555 สงผลใหคาใชจายเกี่ยวกับน้ำมันตอหนวยลดลงเนื่องจาก ราคาน้ำมันถูกกำหนดเปนสกุล
ดอลลารสหรัฐฯ แตชำระเปนสกุลเงินบาท
• ตนทุนผันแปรอื่น (Variable Cost) ในป 2556 เทากับ 7,421.3 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 27.3 เมื่อเทียบกับ
ปกอนหนา โดยหากพิจารณาตนทุนผันแปรตอปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร (VC/ASK) จะพบวาลดลงจาก 2.00
บาท/ที่นั่ง/กม. ในป 2555 เปน 1.74 บาท/ที่นั่ง/กม. หรือลดลง รอยละ 12.7 เนื่องจากบริษัทมีการขยายกำลัง
การผลิตดานผูโดยสารมากขึ้น จากจำนวนที่นั่งของเครื่องบินเพิ่มขึ้นและระยะทางบินไกลขึ้น
• ตนทุนคงที่ (Fixed Cost) 2,057.1 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 52.7 อยางไรก็ตาม หากพิจารณาตนทุนคงที่ตอ
ปริมาณการผลิตดานผูโดยสารจะเทากับ 0.48 บาท/ที่นั่ง/กม. เพิ่มขึ้นรอยละ 4.9 เมื่อเที่ยบกับปกอนหนา ซึ่งการ
เพิ่มขึ้นของตนทุนคงที่สวนใหญจะเปนการเพิ่มขึ้นของคาใชจายคาเชาเครื่องบินซึ่งสูงขึ้นเพราะอายุเฉลี่ยของเครื่องบิน
ลดลง และในจำนวนเครื่องบินที่บริษัทเชาอยูนั้น มีเครื่องบินใหม 1 ลำจาก ที่เหลืออีก 15 ลำเปนเครื่องบินแบบใชแลว
• คาใชจายในการขายและบริหาร (Selling, General and Administrative Expense) 736.9 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 30.6 โดยหากพิจารณาคาใชจายในการขายและบริหารตอปริมาณการผลิตดานผูโดยสารจะพบวามีแนวโนม
ลดลงจากปกอนหนา โดยในป 2556 บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหารตอปริมาณการผลิตดานผูโดยสารเทากับ
0.17 บาท/ที่นั่ง/กม. ลดลงจากปกอนหนารอยละ 14.6 เนื่องจากบริษัทไดประโยชนจากความประหยัดตอขนาดใน
การขยายกำลังการผลิต และการควบคุมเรื่องคาใชจายในการขายและบริหารไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กำไรจากการดำเนินงาน และกำไรสุทธิ
สำหรับป 2556 บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มสูงขึ้นเปน 1,099.4 ลานบาท เพิ่มขึ้นกวารอยละ 111.5 จาก
ป 2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่คาน้ำมันเชื้อเพลิงตอปริมาณการผลิตดานผูโดยสารเฉลี่ยในป 2556 ลดต่ำลงกวาป 2555
รอยละ 11.5 และการบริหารจัดการตนทุนที่ดีขึ้น
บริษทั ชำระภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล 33.4 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.0 ของกำไรกอนภาษีเงินได เนือ่ งจากบริษทั ไดรบั การยกเวน
ภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนในสวนของเครือ่ งบินไอพน (โบอิง้ 737-800) และเครือ่ งบินใบพัด (ATR 72–500)
ทั้งนี้ป 2556 บริษัทมีกำไรเบ็ดเสร็จรวม 1,075.31 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.5 ของรายไดรวม เพิ่มขึ้นจากป 2555
รอยละ 113.0 โดยมีสาเหตุมาจากการที่บริษัทขยายกำลังการผลิตดานผูโดยสารเพิ่มขึ้นรอยละ 45.2 เมื่อเทียบกับปกอนหนา แตยังคง
สามารถรักษาอัตราการบรรทุกไดที่รอยละ 84 และมีรายไดคาโดยสารตอผูโดยสารตอกิโลเมตร (Passenger Yield) ที่ระดับ 2.96 บาท
ตอผูโดยสารตอกิโลเมตร อีกทั้ง ในดานของตนทุนบริษัทสามารถบริหารจัดการตนทุนตอปริมาณการผลิตดานผูโดยสารไดลดลงรอยละ
9.8 เมื่อเทียบกับปกอนหนา
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The Company was able to manage cost and expenses more efficiently in 2013, resulting from change of fleets,
economy of scale and expenses control. Total costs and expenses were amounted to 10,215.2 million Baht which increased
by 31.5 percent from the year 2012. Cost per Available Seat-Kilometer (CASK) was 2.39 Baht/seat/Km decreased from
2.65 Baht/seat/Km. or 9.8 percent decrease from the previous year. However, fleet change in 2012 generated redelivery
expenses at the amount of 247.4 million Baht, which was recorded as one time expense item causing CASK ratio in 2012
to be quite high. If the aforementioned expense was excluded CASK will be at 2.57 Baht/seat/Km in 2012.
• Fuel Cost was the main operating cost. In 2013, it was 3,473.6 million Baht or increased 28.7 percent
comparing to the previous year, resulting from fleet expansion and increased in flight frequency.
However, fuel cost per available seat per kilometer (Fuel/ASK) decreased by 0.82 Baht/seat/km.
or 11.5 percent comparing to last year. This is due to the decreased in Jet fuel price, decreasing from
127.4 US Dollar per barrel in 2012 to 121.8 US Dollar per barrel in 2013. Moreover, in 2013 Thai Baht
appreciated to 30.83 Baht per US Dollar or 1.2 percent comparing to 2012, causing fuel cost per unit
decrease because jet fuel price was determined in US Dollar but settlement between Thai entities was
made in Thai Baht.
• Other variable cost for the year 2013 is equivalent to 7,421.3 million Baht or increased 27.3 percent
comparing to last year. Considering on the variable cost per ASK (VC/ASK) for year 2012, the cost
decreased from 2.00 Baht/seat/km to 1.74 Baht/seat/km or decreased 12.7 percent as comparing with
the previous year, effecting from the expansion in capacity, increase seat per aircraft and longer stage
length.
• Fixed Cost for 2013 was 2,057.1 million Baht or 52.7 percent increased, while fixed cost per ASK
(FC/ASK) was 0.48 Baht/seat/km, which increased 4.9 percent comparing to previous year. Main
contribution to increase in fixed cost was higher aircraft lease rate as the Company was leasing
the younger fleet comparing to previous year. The company was leasing one new aircraft, the other
15 were used aircraft.
• Selling, General and Administrative Expense was 736.9 million Baht, increased at 30.6 percent. Selling
and administrative expense per ASK tended to decrease from the previous year. The Company’s selling and administrative expense per ASK was at 0.17 Baht/seat/km decreased 14.6 percent from the
previous year, as the Company benefits from economies of scale in operation and was able to control
selling and administrative to be more efficient.

OPERATING PROFIT AND NET PROFIT
Operating profit of the year 2013 increased to 1,099.4 million Baht or 111.5 percent year on year. Increase
in profitability was mainly due to cost efficiency especially fuel cost which is a largest proportion of cost structure. Fuel
cost per ASK decreased from 0.92 Baht/seat/Km. in 2012 to 0.82 Baht/seat/Km. in 2013 or decreased 11.5 percent year
on year.
The Company’s corporate income tax was 33.4 million Baht which account for 3.0 percent of Earnings before
Tax. Saving in corporate income tax resulted from investment promotion privilege from Thailand Board of Investment (BOI)
for the entire fleet both jet (B737-800) and turbo propeller (ATR72-500).
The total comprehensive income was 1,075.31 million Baht or 9.5 percent profit margin. It increased
113.0 percent year on year. Profitability growth was mainly due to production expansion which is 45.2 percent increasing in Available Seat-Kilometer year on year while the Company was able to maintain high level of passenger
cabin factor at 84 percent and gained passenger yield 2.96 Baht/passenger/kilometer. Moreover, unit cost (CASK)
decreased significantly from 2.65 Baht/seat/kilometer in 2012 to 2.39 Baht/seat/kilometer in 2013 which decrease
9.8 percent year on year.
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คำอธิบายและการวิเคราะหฐานะทางการเงิน
สินทรัพย
หนวย: ลานบาท
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
อุปกรณสุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

2555

2556

246.5
1,410.0
29.6
317.8
3.7
90.0
2,097.5

565.4
4,800.0
41.4
274.9
10.9
331.4
6,024.0

5.3
80.7
33.5
18.2
16.8
154.5
2,252.0

6.0
92.6
54.1
19.1
75.8
247.6
6,271.7

2555

2556

419.9
683.7
102.1
34.3
31.0
1,270.9

410.5
1,033.6
6.4
64.8
39.0
26.4
1,580.7

1.8
91.2
93.0
1,363.9

38.3
109.2
147.5
1,728.2

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนวย: ลานบาท
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น
ภาษีเงินไดคางจาย
ประมาณการหนี้สินคาซอมบำรุงเครื่องบิน
ประมาณการหนี้สินการใชสิทธิประโยชนรายการสงเสริมการขาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
ประมาณการหนี้สินคาซอมบำรุงเครื่องบิน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
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MANAGEMENT DISSCUSSION AND FINANCIAL POSITION ANALYSIS
ASSETS
UNIT: MIL. BAHT

ASSETS
Current Assets
Cash and Cash Equivalents
Temporary Investments
Trade Receivalbes
Other Receivables
Inventories
Other Current Assets
Total Current Assets
Non-Current Assets
Long-Term Investments
Equipment-Net
Intangible Assets-Net
Deferred Tax Assets
Other Non-Current Assets
Total Non-Current Assets
Total Assets

2012

2013

246.5
1,410.0
29.6
317.8
3.7
90.0
2,097.5

565.4
4,800.0
41.4
274.9
10.9
331.4
6,024.0

5.3
80.7
33.5
18.2
16.8
154.5
2,252.0

6.0
92.6
54.1
19.1
75.8
247.6
6,271.7

2012

2013

419.9
683.7
102.1
34.3
31.0
1,270.9

410.5
1,033.6
6.4
64.8
39.0
26.4
1,580.7

1.8
91.2
93.0
1,363.9

38.3
109.2
147.5
1,728.2

LIABILITIES ANS SHAREHOLDERS’ EQUITY
UNIT: MIL. BAHT
LIABILITIES
Current Liabilities
Trade Payables
Other Payables
Income Taxes Payable
Provisions on aircraft maintenance
Provisions on promotion privilege
Other current liabilities
Total Current Liabilities
Non-Current Liabilities
Provisions on aircraft maintenance
Employee benefits obligation
Total Non-Current Liabilities
Total Liabilities
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หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนวย:ลานบาท
สวนของผูถือหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 625,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท ในป 2556
และหุนสามัญ 50,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท ในป 2555
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กำไรสะสม
จัดสรรแลว
สำรองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

2555

2556

500.0

625.0

0.0

3,042.5

50.0
338.1
888.1
2,252.0

62.5
813.4
4,543.4
6,271.7

สินทรัพย
ณ สิน้ ป 2556 บริษทั มีสนิ ทรัพยรวม 6,271.7 ลานบาท เติบโตจากปกอ นหนารอยละ 178 เนือ่ งจากบริษทั ไดเขาระดมทุน
จากการขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหกับประชาชนทั่วไปครั้งแรก โดยมีเงินสดรับจากการเพิ่มทุน 3,250 ลานบาท ซึ่งบริษัทจะไดนำเงินดังกลาว
ไปใชในการจัดหาเครื่องบิน และใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ทั้งนี้ บริษัทไดนำเงินไปวางมัดจำคาซื้อเครื่องบินบางสวน สวนที่เหลือ
ไดนำไปลงทุนระยะสั้น สินทรัพยสวนใหญจึงอยูในรูปเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว จำนวน 565.4 และ 4,800 ลานบาท ตามลำดับ
รองลงไปเปนเงินประกันเกี่ยวกับเครื่องบิน ทั้งแบบไอพนและแบบใบพัด รวม 367 ลานบาท (รวมทั้งในสวนสินทรัพยหมุนเวียนและ
ไมหมุนเวียน) เพิ่มขึ้นจากปกอนหนา 287.3 ลานบาท เครื่องบินดังกลาวจะทยอยรับมอบในป 2557-2558
บริษัทมียอดลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้นรอยละ 40 จาก 29.6 ลานบาท ในป 2555 เปน 41.4 ลานบาท ในป 2556 จาก
ปริมาณธุรกิจที่ขยายตัว ซึ่งเปนลูกหนี้ในสวนของลูกคาองคกรที่มีวงเงินเครดิตการคากับบริษัท อาทิ หนวยงานราชการ สมาชิกรัฐสภา
บริษัทเอกชน อยางไรก็ดี ในป 2556 บริษัทไดตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 18.9 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.18 ของรายไดจาก
คาโดยสาร เนื่องจากเปนหนี้คางเกินกวา 12 เดือน ดานลูกหนี้อื่นๆ ไดแก คาใชจายจายลวงหนา เงินทดรองจายคาซอมเครื่องบิน รายได
คางรับ ซึ่งเปนรายการที่เกิดขึ้นจากธุรกิจการคาปกติ รวม 274.9 ลานบาท ลดลงจากปกอนหนารอยละ 13.5
ดานสินทรัพยไมหมุนเวียน บริษัทไดลงทุนเพิ่มเติม ทั้งในสวนอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน (โปรแกรมคอมพิวเตอร)
อุปกรณเพิ่มขึ้นสุทธิ 11.9 ลานบาท (รอยละ 14.7) เปน 92.6 ลานบาท สวนใหญเปนการลงทุนเพิ่มเติมในอุปกรณคอมพิวเตอร
เครื่องมือเครื่องใชในการซอมบำรุงเครื่องบิน อุปกรณและเครื่องใชสำนักงาน สวนโปรแกรมคอมพิวเตอร เพิ่มขึ้นสุทธิ 20.6 ลานบาท
สวนใหญเปนคาลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Office

หนี้สิน
หนี้สินของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2556 เทากับ 1,728.2 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนหนารอยละ 26.7 ซึ่งเปนไป
ตามธุรกิจปกติของบริษัท ยอดที่เพิ่มขึ้นสวนใหญคือ รายไดคาโดยสารรับลวงหนา เพิ่ม 184.6 ลานบาท หรือรอยละ 43 เปน 613.8 ลาน
บาท เนื่องจากการเปดขายลวงหนายาวขึ้น และการจัดกิจกรรมทางการตลาดอยางตอเนื่องเพื่อกระตุนยอดขาย คาใชจายคางจาย เพิ่ม
156 ลานบาท หรือรอยละ 68 เปน 385.5 ลานบาท ขณะที่ยอดเจาหนี้การคาลดลงเล็กนอยรอยละ 2.2 เปน 410.5 ลานบาท
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LIABILITIES ANS SHAREHOLDERS’ EQUITY
UNIT: MIL. BAHT
SHAREHOLDERS’ EQUITY
Share Capital
625,000,000 Ordinary Share of Baht 1.00 each for year 2013
50,000,000 Ordinary Share of Baht 10.00 each for year 2012
Premium on share capital
Retained Earnings
Appropriated
Legal Reserve
Unappropriated
Total Shareholders’ Equity
Total Shareholders’ Equity and Liabilities

2012

2013

500.0
0.0

625.0
3,042.5

50
338.1
888.1
2,252.0

62.5
813.4
4,543.4
6,271.7

ASSETS
As 2013 year end, total asset was 6,271.7 million Baht which increased 178 percent year on year, mainly
due to fund raising for initial public offering with cash received from capital increased of 3,250 million Baht. The Company will use the proceeds of IPO for aircraft procurement and working capital in the business. Part of the proceeds from
IPO was used as a deposit of aircraft procurement and the rest was temporary investment. Therefore, most of the assets
are in form of cash and cash equivalents and temporary investments in the amount of 565.4 and 4,800 million Baht,
respectively. Besides, aircraft deposit both jet and turbo propellor was 367 million Baht (including current and non-current assets) which increased from the previous year at 287.3 million Baht. These deposit were for the aircrafts delivered
in 2014 onwards.
The trade receivable increased 40 percent year on year, from 29.6 million Baht in 2012 to 41.4 million Baht
in 2013, due to the expansion of business. The balance of trade receivable belonged to corporate clients with credit terms,
such as government authorities, Members of Parliament and public and private companies. However, in 2013, the allowance
of doubtful debt was recorded at the amount of 18.9 million Baht or 0.18 percent of passenger revenues, resulting from
the overdue of more than 12 months. Other recievables are prepaid expenses, advance payment for aircraft maintenance
and accrued revenues, these items occured from normal course of business transaction with the total of 274.9 million
Baht, decreased 13.5 percent year on year.
For non-current asset, the Company invested on equipment and intangible assets (computer program), the
equipment net increase was at 11.9 million Baht (14.7 percent increase) to 92.6 million Baht. Mostly are investment in
computer programs, tools and equipments for aircraft maintenance, office supplies. For computer programs net increase
at 20.6 million Baht, mostly are for Microsoft Office copyrights.

LIABILITIES
Company liabilities as of December 31, 2013 was 1,728.2 million Baht, 26.7 percent increased year on year
and still in accordance with Company normal business transactions. Main contributor of the increase was unearned income from advanced reservation, which was 613 million Baht or 184.6 milion Baht (43 percent) increased from previous
year. This is due extended period of advance booking and continuously maketing campaign to stimulate sales. Accrued
expenses increased 68 percent year on year, from 156 million Baht to 385.5 million Baht, while the trade payables slightly
decreased at 2.2 percent to 410.5 million Baht.
061

ANNUAL REPORT 2013

บริ ษั ท สายการบิ น นกแอร จำกั ด (มหาชน)

ประมาณการหนี้สินคาซอมบำรุงเครื่องบิน ประกอบดวย 2 สวน คือ (1) สวนหนี้สินหมุนเวียน เปนการตั้งสำรองการซอม
บำรุงใหญประจำป (C Check) จำนวน 64.8 ลานบาท ลดลง 37.3 ลานบาท หรือรอยละ 36.6 และ (2) สวนหนี้สินไมหมุนเวียน
เปนการตั้งสำรองสำหรับคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในการคืนเครื่องบิน (Aircraft Redelivery) ซึ่งบริษัทไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึก
บัญชีในป 2556 จากการบันทึกครั้งเดียวเมื่อทำการคืนเครื่องบิน เปนทยอยตั้งสำรองไปจนหมดระยะเวลาสัญญาเชาเครื่องบิน โดย
ณ สิ้นป 2556 มียอดรวม 38.3 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 1.8 ลานบาท ในป 2555
ประมาณการหนี้สินการใชสิทธิประโยชนรายการสงเสริมการขายเพิ่ม 4.8 ลานบาท หรือรอยละ 13.9 เปน 39.0 ลานบาท
โดยเปนการตั้งสำรองการใชสิทธิในการเปลี่ยนคะแนนสะสมเปนรางวัลของสมาชิกนกแฟนคลับ ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึน้
ของรางวัลที่สมาชิกจะสามารถแลกแตมสะสมหลักๆ จะเปนตั๋วโดยสารของนกแอร และอาจมีโครงการสงเสริมการตลาดสำหรับของรางวัล
อื่นๆ เปนระยะ
ในป 2556 บริษัทตั้งสำรองภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน จำนวน 109.1 ลานบาท เพิ่มขึ้น 17.9 ลานบาท หรือรอยละ
19.7 เนื่องจากจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น และระยะเวลาการทำงานของพนักงานที่เพิ่มขึ้น
บริษัทมีภาระผูกพันนอกงบการเงิน ไดแก คาเชาเครื่องบินตามสัญญาเชาดำเนินงาน (Operating Lease) สัญญาเชาพื้นที่
สำนักงาน สวนปรับปรุงการเชา และคาเชารถยนต ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีคาใชจายตามภาระผูกพันภายใน 1 ปเทากับ 1,616.4
ลานบาท คาใชจายตามภาระผูกพันระหวาง 1 ถึง 5 ป เทากับ 6,346.1 ลานบาท และคาใชจายตามภาระผูกพันเกินกวา 5 ป เทากับ
3,315.1 ลานบาท

สวนของผูถือหุน
ในป 2556 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแลวจาก 500 เปน 625 ลานบาท โดยไดเสนอขาย
หุนสามัญเพิ่มทุนใหกับประชาชนทั่วไปครั้งแรก เมื่อ 20 มิถุนายน 2556 และไดลดมูลคาที่ตราไวจากหุนละ 10 บาท เปน 1 บาท โดย
ณ สิ้นป 2556 บริษัทมีสวนของผูถือหุนรวม 4,543.4 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3,655.3 ลานบาท จากปกอนหนา ประกอบดวยทุนจดทะเบียน
625 ลานบาท สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 3,042.5 ลานบาท กำไรสะสมสวนที่จัดสรรแลว 62.5 ลานบาท และสวนที่ยังไมไดจัดสรร
813.4 ลานบาท ทั้งนี้ ในป 2556 บริษัทไดจายเงินปนผลรวม 587.5 ลานบาท แบงเปนเงินปนผลระหวางกาล 337.5 ลานบาท และ
เงินปนผลประจำป 250 ลานบาท

การวิเคราะหสภาพคลองทางการเงิน
งบกระแสเงินสด
รายการ
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
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2555

2556

843.5
-380.0
-414.0
-0.2
49.4

1,138.0
-3,411.5
2,579.9
12.5
318.9

NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

Provisions on aircraft maintenance consisted of 2 parts which are (1) Current liabilities: a reserve for heavy
maintenance (C-Check) at the amount of 64.8 million Baht; decreased 37.3 million Baht or 36.6 percent year on year and
(2) Non-Current Liabilities: to reserve for aircraft redelivery expenses, which the accounting policy had been changed in
2013. The former accounting policy, which recorded redelivery cost one time only when the aircraft were redelivered to
lessors, had been changed to gradually record the reserve along the lease period until aircraft lease agreement maturity.
As of the end of 2013, the total amount was 38.3 million Baht increased from 1.8 million Baht in 2012.
Provisions on promotion privilege increased 4.8 million Baht or 13.9 percent into 39.0 million Baht. This
was a reserve for the previlege of bonus points which will be redeemed Nok Fan Club rewards. The reserve increased as
rising of the number of members. The main privilege for members to redeem are Nok Air ticket. The Company offered
marketing promotion in redeeming points into other goods and services from time to time.
As of 2013, the Company recorded employees benefit obligation reserve at the amount of 109.1 milion Baht,
increased 17.9 million Baht or 19.7 percent year on year, resulting from higher number of employees and increased in
the year of services of employee.
The Company had off-balance sheet liabilities such as aircraft operating lease rent, office space rent,
leasehold improvement and car rental fees. As of December 31, 2013, off-balance sheet liabilities expenses within
1 year period is equal to 1,616.4 million Baht, within 1-5 years is equal to 6,346.1 million Baht and exceed 5 years is
equal to 3,315.1 million Baht.

SHAREHOLDERS’ EQUITY
The Company increases registered capital and paid-up capital from 500 into 625 million Baht by IPO on
June 20, 2013 and decreased par value of 10 Baht per share to 1 Baht per share. As of the end of 2013, Company’s
total shareholders’ equity is at 4,543.4 million Baht, which increased from the previous year at 3,655.3 million Baht.
The shareholders’ equity consisted of registered capital at 625 million Baht, premium on share capital at 3,042.5 million Baht,
legal reserved of 62.5 million Baht and unallocated of 813.4 million Baht. The Company also paid a total dividend of 587.5
million Baht; separated into interim dividend payment of 337.5 million Baht and annual dividend of 250 million Baht.

STATEMENT OF CASH FLOWS ANALYSIS
CASH FLOW STATEMENT
UNIT: MILLION BAHT
Cash Flow from Operating Activities - Net
Cash Flow from Investing Activities - Net
Cash Flows from Financing activities - Net
Effect from Exchange Rate in Cash and Cash Equivalents
Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents - Net

2012

2013

843.5
-380.0
-414.0
-0.2
49.4

1,138.0
-3,411.5
2,579.9
12.5
318.9
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ป 2556 บริ ษั ท มี ก ระแสเงิ น สดได ม าจากการดำเนิน งาน 1,138.0 ล า นบาท กระแสเงิ น สดใชไ ปในกิ จ กรรมลงทุ น
3,411.5 ลานบาท กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 2,580.0 ลานบาท เมื่อรวมกับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด 12.5 ลานบาท รวมเปนเงินสดและรายการเทียบเทาเพิ่มขึ้น 318.9 ลานบาท ทำใหมีเงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสดปลายป 565.4 ลานบาท

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
บริษัทมีกำไรสำหรับงวด 1,066.1 ลานบาท รายการปรับกระทบกำไรสำหรับงวดเปนเงินสดรับ 133.5 ลานบาท และ
สินทรัพยและหนี้สินดำเนินงานสุทธิใชไปในกิจกรรมดำเนินงาน 61.6 ลานบาท รวมเปนกระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน
1,138 ลานบาท
แหลงไดมาของสินทรัพยและหนี้สินดำเนินงาน จำนวน 472.8 ลานบาท ไดแก รายไดคาโดยสารรับลวงหนาเพิ่มขึ้น
184.6 ลานบาท คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น 157.1 ลานบาท ลูกหนี้อื่นลดลง 90.7 ลานบาท และรายการอื่นๆ รวม 40.4 ลานบาท
สวนแหลงใชไปของสินทรัพยและหนี้สินดำเนินงาน จำนวน 534.4 ลานบาท ไดแก เงินประกันเกี่ยวกับเครื่องบินเพิ่มขึ้น 271 ลานบาท
จายคาซอมบำรุงเครื่องบิน 121.4 ลานบาท เจาหนี้การคาลดลง 38.7 ลานบาท ลูกหนี้การคา–กิจการอื่นๆ เพิ่มขึ้น 31 ลานบาท
จายภาษีเงินได 28.2 ลานบาท จายผลประโยชนพนักงาน 11 ลานบาท และรายการอื่นๆ รวม 33.2 ลานบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
แหลงใชไปของกิจกรรมลงทุนสวนใหญเปนเงินลงทุนชั่วคราว ซึ่งเปนเงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินตางๆ โดยใน
ป 2556 มีจายซื้อเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 3,390 ลานบาท จายซื้ออุปกรณ 46.6 ลานบาท จายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน 36.8 ลานบาท
และจายเพิ่มซื้อเงินลงทุนระยะยาว 0.7 ลานบาท ซึ่งเปนคาสมาชิกของ บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด เนื่องจากบริษัทมี
จำนวนเที่ยวบินมากขึ้น ดานแหลงที่มาของกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน ไดแก ดอกเบี้ยรับ 62.5 ลานบาท และเงินสดรับจากการขาย
ทรัพยสิน 0.13 ลานบาท รวมเปนกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน 3,411.5 ลานบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
บริษัทมีเงินสดรับจากการเพิ่มทุน 3,250 ลานบาท และมีกระแสเงินสดจาย ไดแก เงินปนผล 587.5 ลานบาท และ
คาใชจายในการจัดจำหนายหุนสามัญ 82.5 ลานบาท รวมเปนกระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมการจัดหาเงิน 2,580 ลานบาท
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In the year 2013, the company gained operating cash flow of 1,138.0 million Baht, cashflow used in investing
activities of 3,411.5 million Baht, cashflows from financing activities at 2,580.0 million Baht and amounted with the effects
from exchange rate in cash and cash equivalents at 12.5 million Baht. The total of cash and cash equivalents increased
318.9 million Baht causing the last quarter of the year to have cash and cash equivalents of 565.4 million Baht.

CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES
Company’s profit for the period was 1,066.1 million Baht, Adjustment to reconcile profit for the period
to net cash was 133.5 million Baht, including Asset and Net Operating Liabilities utilized in operating activities was 61.6
million Baht. The total cashflow received from operating activities was 1,138 million Baht.
Asset and operating liabilities received was 472.8 million Baht which derived from increased in unearned
income 184.6 million Baht, increased in accrued expenses 157.1 million Baht, Other account receivable decreased 90.7
million Baht and other items with a total of 40.4 million Baht. Asset and operating liabilities used was 534.4 million
Baht, such as increased in aircraft deposit at 271 million Baht, aircraft maintenance expense 121.4 million Baht, account
payable decreased 38.7 million Baht, account receivable – other activities increased 31 million Baht, income tax expense
28.2 million Baht, employees benefit 11 million Baht and other items with a total of 33.2 million Baht.

CASHFLOW FROM INVESTING ACTIVITIES
Temporary Investment are the main source of investing activities, which are short-term deposits with financial institutes. Details for the year 2013 were as follows: increase in temporary investment of 3,390 million Baht,
equipment payment of 46.6 million Baht, purchase of intangible assets of 36.8 million Baht and additional purchase of
long-term investment of 0.7 million Baht for the member fees of AEROTHAI, Aeronautical Radio of Thailand LTD.; due
to the increasing number of flights the company offered. Sources of cashflow from investing activities include interest
received 62.5 million Baht and cash inflow from sales of assets 0.13 million Baht. The total cashflow used in investing
activities was at the amount of 3,411.5 million Baht.

CASHFLOW FROM FINANCIAL ACITIVITIES
The Company has cash received from capital increased at the amount of 3,250 million Baht and cash outflow which are 587.5 million Baht of dividend payment and 82.5 million Baht of expense on public offering of common
stock. The total amounted of cashflow from financial activities was 2,580 million Baht.
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อัตราสวนทางการเงินที่สำคัญ
อัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวนสภาพคลอง
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย1
ระยะเวลาการขายสินคาเฉลี่ย2
ระยะเวลาการจำหนายตั๋วลวงหนา3
ระยะเวลาการชำระหนี4้
วงจรเงินสด5
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากำไร
อัตรากำไรจากการดำเนินงานกอนตนทุนน้ำมันเชื้อเพลิง6
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน7
อัตรากำไร EBITDAR8
อัตรากำไรสุทธิ9
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน10
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย11
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร12
อัตราหมุนของสินทรัพย13
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน14
อัตราสวนความสามารถชำระภาระผูกพัน15
อัตราการจายเงินปนผล16
กำไรสุทธิตอหุน17
1

2554

งบตรวจสอบ
2555

2556

วัน
วัน
เทา
วัน
วัน

1.60
0.27
17.36
24.03
-39.52

1.22
0.21
18.71
23.50
-40.78

1.13
0.28
19.53
15.77
-33.89

%
%
%
%
%

41.8%
4.8%
13.8%
3.29%
26.05%

38.9%
6.3%
19.2%
6.11%
59.8%

40.4%
9.7%
24.9%
9.42%
39.26%

%
%
เทา

12%
361%
3.57

24%
718%
3.87

25%
1,230%
2.65

เทา
เทา
%
บาท

1.53
1.44
50%
4.00

1.54
1.66
82%
10.09

0.38
1.80
55%
1.88

หนวย

ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย คือ 360/อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา
ระยะเวลาการขายสินคาเฉลี่ย คือ 360/อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ
3
ระยะเวลาการจำหนายตั๋วลวงหนา คือ (รายไดรับลวงหนา/รายไดหลักรวม)*360
4
ระยะเวลาการชำระหนี้ คือ 360/อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้
5
วงจรเงินสด คือ (ระยะเวลาเก็บหนี้ + ระยะเวลาการจำหนายสินคา)-(ระยะเวลาการจำหนายตั๋วลวงหนา+ระยะเวลาการชำระหนี้)
6
อัตรากำไรจากการดำเนินงานกอนตนทุนน้ำมันเชื้อเพลิง คือ (กำไรจากการดำเนินงาน+ตนทุนน้ำมันเชื้อเพลิง)/รายไดรวม
7
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน คือ กำไรจากการดำเนินงาน/รายไดรวม
8
อัตรากำไร EBITDAR คือ (กำไรจากการดำเนินงาน+คาเชาดำเนินงานเครื่องบิน+คาเชาเครื่องบินแบบเหมาลำ)/รายไดรวม
9
อัตรากำไรสุทธิ คือ กำไรขาดทุนสุทธิ/รายไดรวม
10
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน คือ กำไรขาดทุนสุทธิ/สวนของผูถือหุนเฉลี่ย
11
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย คือ กำไรขาดทุนสุทธิ/สวนของสินทรัพยเฉลี่ย
12
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร คือ (กำไรขาดทุนสุทธิ+คาเสื่อมราคา)/อุปกรณสุทธิเฉลี่ย
13
อัตราหมุนของสินทรัพย คือ รายไดรวม/สวนของสินทรัพยเฉลี่ย
14
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน คือ รวมหนี้สิน/รวมสวนของผูถือหุน
15
อัตราสวนความสามารถชำระภาระผูกพัน คือ (กำไรจากการดำเนินงาน+คาเชาดำเนินงานเครื่องบิน)/คาเชาดำเนินงานเครื่องบิน
16
อัตราการจายเงินปนผล คือ เงินปนผลจาย/กำไรขาดทุนสุทธิ
17
กำไรสุทธิตอหุน คือ กำไรสุทธิ/จำนวนหุนสามัญเฉลี่ยถวงน้ำหนัก
2
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FINANCIAL RATIO
2011

AUDITED FS
2012

2013

Day
Day
Time
Day
Day

1.60
0.27
17.36
24.03
-39.52

1.22
0.21
18.71
23.50
-40.78

1.13
0.28
19.53
15.77
-33.89

%
%
%
%
%

41.8%
4.8%
13.8%
3.29%
26.05%

38.9%
6.3%
19.2%
6.11%
59.8%

40.4%
9.7%
24.9%
9.42%
39.26%

EFFICIENCY RATIOS
Return on Assets11
Return on Fixed Assets12
Asset Turnover13

%
%
Time

12%
361%
3.57

24%
718%
3.87

25%
1,230%
2.65

FINANCIAL POLICY RATIOS
Debt to Equity Ratio14
Coverage Obligations Ratio15
Dividend Payout16
Net Profit per Share17

Time
Time
%
Baht

1.53
1.44
50%
4.00

1.54
1.66
82%
10.09

0.38
1.80
55%
1.88

ITEMS

UNIT

LIQUIDITY RATIOS
Average Collection Period1
Average Holding Period2
Period of Ticket Distribution in Advance3
Disbursement Period4
Cash Cycle5
PROFITABILITY RATIOS
Operating Profit Margin Before Fuel Cost6
Operating Profit Margin7
EBITDAR Profit Margin8
Net Profit Margin9
Return on Equity10

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

Average Collection Period is 360/Account Receivable Turnover Ratio
Average Holding Period is 360/Inventory Turnover
Period of Ticket Distribution in Advance is (Unearned Revenue/Total Main Revenue)*360
Disbursement Period is 360/Account Payable Turnover Ratio
Cash Cycle is (Collection Period + Holding Period)-(Period of Ticket Distribution in Advance+Disbursement Period)
Operating Profit Margin Before Fuel Cost is (Operating Profit+Fuel Cost)/Total Revenue
Operating Profit Margin is Operating Profti/Total Revenue
EBITDAR Profit Margin is (Operating Profit+Lease of Aircraft Operation+Lease of Aircraft chartered Flight)/Total Revenue
Net Profit Margin is Net Profit and Loss/Total Revenue
Return on Equity is Net Profit and Loss/Average Equity
Return On Assets is Net Profit and Loss/Average total Assets
Return on Fixed Assets is (Net Profit and Loss+Depreciation)/Average Net Equipment
Asset Turnover is Total Revenue/Average total Assets
Debt to Equity Ratio is Total Liabilities/Total Equity
Coverage Obligation Ratio is (Operating Profit+Lease of Aircraft Operation)/Lease of Aircraft Operation
Dividend Payout is Dividend Fund/Net Profit and Loss
Net Profit Per Share is Net Profit/Weighted Average Common Shares
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RISK
FACTORS

ปจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการปฎิบัติการการบิน
ความเสี่ยงจากการจัดหาปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพียงพอและความผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินจัดเปนวัตถุดิบหลักที่สำคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยในป 2556 บริษัทมีตนทุน
น้ำมันเชื้อเพลิงคิดเปนรอยละ 34.0 ของตนทุนจากการดำเนินงาน ซึ่งจัดเปนตนทุนที่มีสัดสวนสูงที่สุดของบริษัท หากบริษัทไมสามารถ
จัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพียงพอตอการปฏิบัติการบินของบริษัท อาจสงผลใหธุรกิจตองหยุดดำเนินการ อีกทั้ง ปริมาณและราคาน้ำมัน
เชื้อเพลิงขึ้นอยูกับปจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองของโลก ซึ่งเปนปจจัยที่ไมสามารถควบคุมหรือประมาณการไดอยางแมนยำ
อยางไรก็ดี บริษัทไดตระหนักถึงความสำคัญของการจัดหาและบริหารตนทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และเพื่อเปนการลดและกระจาย
ความเสี่ยงดังกลาว ปจจุบันบริษัทจึงจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงจากผูคาน้ำมันรายใหญของประเทศมากกวา 1 ราย ไดแก บริษัท ปตท. จำกัด
(มหาชน) และ บริษัท เชลลแหงประเทศไทย จำกัด โดยตั้งแตเริ่มดำเนินกิจการบริษัทไมเคยประสบภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง
สำหรับการบริหารตนทุนน้ำมันเชื้อเพลิง บริษัทไดเขาทำสัญญาปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
ในสองลักษณะคือ การกำหนดราคาซื้อน้ำมันลวงหนากับผูคาน้ำมันโดยตรง และการเขาทำสัญญาอนุพันธทางการเงินกับธนาคาร
นอกจากนี้ บริษัทอาจปรับราคาตั๋วโดยสารใหสอดคลองกับตนทุนราคาน้ำมันที่สูงขึ้นได เนื่องจากบริษัทใชกลยุทธการตั้งราคาแบบ
Dynamic Pricing หรือ การกำหนดคาตั๋วโดยสารหลายระดับราคา ซึ่งเพิ่มความยืดหยุนใหกับบริษัทในการบริหารรายไดและตนทุน
ประกอบกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงจากราคาน้ำมันของบริษัท มีระยะเวลาการเขาทำสัญญาปองกันความเสี่ยง (Tenor) ที่สอดคลอง
กับระยะเวลาที่เปดจำหนายตั๋วโดยสาร

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอรเน็ตในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
บริษัทจำเปนตองพึ่งพาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอรเน็ตในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะระบบเว็บไซต
(Website) และระบบสำรองที่นั่ง (Reservation System) ซึ่งบริษัทใชบริการระบบดังกลาวจากบุคคลภายนอก โดยหากระบบเว็บไซตและ
ระบบสำรองที่นั่งของบริษัทมีปญหาขัดของ หรือระบบดังกลาวของผูใหบริการเกิดความขัดของ ก็จะสงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจของ
บริษัทอยางรุนแรงและมีนัยสำคัญ ในป 2556 บริษัทมีลูกคาสำรองที่นั่งผานเว็บไซตคิดเปนรอยละ 60.7 ของจำนวนลูกคาทั้งหมด
บริษัทยังตองแบกรับความเสี่ยงจากการละเมิดความปลอดภัยของเว็บไซต โดยเฉพาะการลักลอบนำขอมูลความลับของ
ลูกคาที่สำรองที่นั่งไปใชทางผิดกฎหมาย ซึ่งอาจสงผลตอชื่อเสียงของบริษัททำใหลูกคาขาดความเชื่อมั่นตอบริษัท และไมใชบริการบริษัท
อยางไรก็ดีบริษัทไดใหความสำคัญตอระบบอัตโนมัติและอินเตอรเน็ตอยางสูงโดยเฉพาะบริษัทมีมาตราการปองกันปญหา
ขัดของของระบบเว็บไซตและระบบสำรองที่นั่งโดยมีการจัดทำการสำรองขอมูลทุกวันและยังมีการตั้งศูนยขอมูลสำรองฉุกเฉิน (Disaster
Recovery Site) โดยหากมีปญหาเกิดขึ้นกับศูนยขอมูลหลัก ขอมูลที่มีการสำรองไวจะสามารถนำมาใชงานไดที่ศูนยขอมูลสำรองฉุกเฉินได
อยางทันทวงที นอกจากนั้น บริษัทยังทำการจัดทำเครือขายเน็ตเวิรคสำรองในกรณีที่การติดตอบนเครือขายเน็ตเวิรคหลักมีปญหาเพื่อ
ใหการติดตอระหวางบริษัทกับระบบภายนอกเปนไปอยางราบรื่นและไมกระทบตอธุรกิจ นอกจากนั้นบริษัทยังมีมาตรการปองกันการละเมิด
ลักลอบนำขอมูลความลับของลูกคาที่สำรองที่นั่งไปใชทางผิดกฎหมาย โดยมีการออกแบบสถาปตยกรรมของระบบเพื่อปองกันการถูก
บุกรุกจากผูไมหวังดี รวมทั้งมีการเขารหัสขอมูลตามมาตรฐาน การทดสอบการบุกรุกเพื่อปดขอบกพรองเปนประจำทุกป และเก็บราย
ละเอียดการเขาใชระบบตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอรทุกประการ อีกทั้งตั้งแตเริ่มเปดดำเนินการ บริษัทไมพบขอรองเรียนในกรณีดัง
กลาว และบริษัทไมมีคดีความในกรณีดังกลาวอีกดวย
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RISK RELATING TO OPERATION
RISK OF JET FUEL PROCUREMENT AND FLUCTUATION OF JET FUEL PRICE
Jet fuel is a major cost of the Company business. During 2013, jet fuel cost represents the largest item of
operating costs, accounting for 34.0 percent of operating costs. If the Company cannot procure sufficient amount of jet
fuel, it may cease its operation. Moreover, fuel supply and price is depending on world economics and political factors,
which are uncontrollable and difficult to predict.
However, the Company recognized the importance in sourcing and managing fuel cost, as well as to decrease
and mitigate this risk by entering the jet fuel contract with various suppliers; for example, PTT Plc and the Shell Company
of Thailand. Since its establishment, the Company has never been faced the shortage of jet fuel.
The Company had made 2 types of hedging, which are physical hedging with fuel suppliers and made
financial derivatives with financial institutions. Moreover, airfares were adjusted to meet with the rise in fuel price. Dynamic pricing strategy was applied for the flexibility to adjust the passenger fare promptly and dynamically to partially
compensate for the effect in jet fuel prices. Besides, according to hedging policies, hedging tenors are to be matched
with sales inventory period

RISK FROM DEPENDENCE ON AUTOMATED SYSTEM AND THE INTERNET
The Company relies heavily on automated systems and the Internets, particularly website and the reservation
system, some of which are provided by third parties. Any system failure may disrupt the Company’s operations and harm
the business. Approximately 60.7% of our flight reservation is booked through website in 2013.
The Company also has to bear the risk of security breaches of its website, especially the illegal use of
customers’ information. This kind of risk will significantly affect Company’s reputation and confidence to the Company,
which may cause the customer to stop using the service.
However, the Company has recognized the importance of information technology and internet. The Company has prevention on the failure or disruption of the website and reservation system by daily backing up data. Also,
the Company has established disaster recovery site. In case, the main site is disrupted, the Company will able to use the
retained information. Moreover, the Company has made a backup network in a case of the failure on the main network
in order to make the system that connects with external system available. The company also has set policies on breach
of confidential information from their customers’ booking. The sophisticated architecture of the computer system, as
well as the encryption scheme, gets tested for impairments every year. Data are then saved and reported, as required by
Computer-Related Crime Act. Since establishment, the company has neither had a filing complaint nor being involved in
a lawsuit on this matter.
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บริ ษั ท สายการบิ น นกแอร จำกั ด (มหาชน)

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทไมสามารถปฎิบัติตามมาตรฐานภายใตระเบียบตางๆ ไดในอนาคต หรือ
อาจดำรงใบอนุญาตตามกฎระเบียบที่มีได
การดำเนินธุรกิจของบริษัทจำเปนตองไดรับอนุญาตจากทางราชการ นอกจากนั้นจะตองอยูใตการบังคับของกฎระเบียบอื่นๆ
ที่เกี่ยวของดวย ซึ่งเงื่อนไขดังกลาวไมอยูภายใตอำนาจการควบคุมของบริษัท ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงการตีความของกฎระเบียบหรือ
การออกกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวของใหม อาจสงผลกระทบอยางตอเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท สำหรับเอกสารและปจจัยที่
เกี่ยวของกับการไดรับอนุญาตใหทำการบินประกอบดวย

• ใบอนุญาตใหประกอบกิจการคาขายในการเดินอากาศ
บริษัทไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการคาขายในการเดินอากาศ (“Air Operating License” หรือ “AOL”) ทั้งเสน
ทางภายในประเทศและเสนทางระหวางประเทศจากกระทรวงคมนาคม ซึ่งใบอนุญาตฉบับปจจุบันจะหมดอายุลงในวันที่
17 มิถุนายน 2557 ในกรณีใบอนุญาตดังกลาวหมดอายุลงและบริษัทไมไดรับอนุญาตใหตออายุ ก็จะไมสามารถ
ประกอบธุรกิจสายการบินตอไปได อยางไรก็ตาม ตั้งแตเริ่มกอตั้งกิจการในเมื่อ พ.ศ. 2547 บริษัทไดรับการตออายุใบ
อนุญาตฯ อยางตอเนื่อง อีกทั้งมิเคยทำผิดตอกฎระเบียบและขอบังคับตางๆของทางราชการ ทำใหคาดวาบริษัทจะ
สามารถตออายุใบอนุญาตฯ ตอไปไดอยางตอเนื่อง

• ใบรับรองผูดำเนินการเดินอากาศ
บริษัทไดรับใบรับรองผูดำเนินการเดินอากาศ (“Air Operator Certificate” หรือ “AOC”) จากกระทรวงคมนาคม
ซึ่งใบรับรองฉบับปจจุบันจะหมดอายุลงในวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ในกรณีใบรับรองดังกลาวหมดอายุลงและบริษัทไม
ไดรับอนุญาตใหตออายุ ก็จะไมสามารถประกอบธุรกิจสายการบินตอไปไดเชนกัน อยางไรก็ตาม ตั้งแตเริ่มกอตั้งกิจการ
ใน พ.ศ. 2547 บริษัทก็ไดรับใบรับรองฯ อยางตอเนื่อง อีกทั้งตั้งแตกอตั้งบริษัทมิไดทำผิดตอกฎระเบียบและขอบังคับ
ตางๆ ของทางราชการ ทำใหคาดวาบริษัทจะสามารถตออายุใบรับรองฯ ตอไปไดอีก

• สิทธิการบิน
ในการทำการบินแตละเสนทางทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ บริษัทตองไดรับการจัดสรรสิทธิการบินเสนทาง
นั้นๆ จากกระทรวงคมนาคม ซึ่งสิทธิการบินดังกลาวเปนสิทธิที่ไดรับตลอดไป เวนแตหากบริษัทไมสามารถทำการบิน
เสนทางใดไดอยางตอเนื่องเกินกวา 1 ตารางการบิน (ประมาณ 6 เดือน) ทางราชการมีสิทธิที่จะเพิกถอนสิทธิการบิน
ในเสนทางนั้นได

ความเสี่ยงจากคาใชจายในการซอมบำรุงที่เพิ่มขึ้นตามอายุของเครื่องบิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีเครื่องบินอายุเฉลี่ย 8.2 ป โดยฝูงบินที่มีอายุมากขึ้นจะมีคาใชจายในการซอมบำรุง
เพิ่มสูงขึ้นตามอายุการใชงาน คาใชจายดังกลาวจัดเปนตนทุนหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยในป 2556 บริษัทมีคาใชจายในการ
ซอมบำรุง 1,787.6 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 17.5 ของตนทุนการดำเนินงานรวม ทั้งนี้หากคาใชจายซอมบำรุงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอยาง
มีนัยสำคัญ อาจสงผลกระทบตอผลการดำเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสำคัญ นอกจากนั้น การซอมบำรุงบางประเภทบริษัทไดวาจางบริษัท
ภายนอกในดำเนินการ ดังนั้น บริษัทอาจเผชิญความเสี่ยงจากการลาชาในการซอมแซมเครื่องบินซึ่งบริษัทไมอาจหลีกเลี่ยงได และอาจสงผล
ตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสำคัญ เนื่องจากอาจจะไมสามารถปฏิบัติการบินตามตารางที่กำหนดได
บริษัทมีมาตรการรองรับความเสี่ยงดังกลาวโดยบริษัทไดทำการเปลี่ยนฝูงบินในระหวางป 2555–2556 ดานการซอมบำรุง
เครื่องบิน บริษัทไดวาจางผูใหบริการภายนอกที่มีความชำนาญ มีประสบการณสูงและเปนที่ยอมรับในอุตสาหกรรมการบินระดับโลก ไดรับ
การรับรองมาตรฐานองคกรบริหารการบินแหงสหรัฐอเมริกา (US Federal Aviation Administration : FAA) และองคการความ
ปลอดภัยดานการบินแหงสหภาพยุโรป (European Aviation Safety Agency : EASA) เพื่อมาดูแลวางแผนและทำการซอมบำรุงเครื่อง
บินใหแกบริษัท ซึ่งบริษัทประเมินแลววาจะมีความคุมคาในทุกๆ ดาน เพราะบริษัทมิตองลงทุนในอะไหลและอุปกรณเครื่องบินที่มีราคาสูง
รวมถึงโรงซอมเครื่องบินซึ่งใชเงินลงทุนเปนจำนวนมาก และอาจจะยังไมมีความประหยัดเนื่องจากขนาด ตลอดจนการฝกอบรมพัฒนา
บุคลากร ซึ่งทำใหบริษัทคาดวาจะสามารถประหยัดคาใชจายในการซอมบำรุงเครื่องบินไดอยางมีนัยสำคัญ อยางไรก็ดี บริษัทมีบุคลากรที่ทำ
หนาที่ติดตามดูแลใหเครื่องบินของบริษัทเขาซอมบำรุงตามตารางอยางเครงครัด
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RISK FROM THE ABILITY TO OBTAIN REGULATORY APPROVALS IN THE FUTURE OR MAINTAIN
THE EXISTING REGULATORY APPROVALS
The airline industry is subject to extensive regulation. Obtaining and maintaining the requisite licenses and
approvals from related authority is necessary to operate airline business. However, the Company has no control over the
regulations that was applied to. Changes in regulation or the introduction of new laws or regulations may have a material
adverse effect on the Company. The requisite licenses are as follows;

• Air Operating License (AOL)
The Company has been granted AOL both for domestic and international route from the Ministry of
Transportation. This license is subject to renewal upon expiry on 17 June 2014. The Company will
unable to operate its airline business if the license is not renewed. Since its establishment in 2004,
the Company has never breached any laws and regulations required by the related authority. Thus,
it is expected that the Company will be able to renew this license.

• Air Operator Certificate (AOC)
The company has been granted AOC from the Ministry of Transportation. AOC, the company holding, is
subject to renewal upon expiry on 17 June 2014. The Company will unable to operate its airline business if the license is not renewed. Since its establishment in 2004, the Company has never breached
any laws and regulations required by the related authority. Thus, it is expected that the Company will
be able to renew this license.

• Traffic Right
For each route operated by the Company, Ministry of Transportation will grant a traffic right to the Company. This permit will be valid permanently unless the Company has not operated any flight continually
for one flight schedule (around 6 months). In such case, the permit for that route may be revoked by
government agency.

RISK OF MAINTENANCE COSTS INCREASING AS OUR FLEET AGES
As of 31 December 2013, the average age of fleet is 8.2 years. The Company’s fleet will require more maintenance as it ages increase and our maintenance and repair expenses will increase on an absolute basis. Maintenance
cost is also a major expenses for the Company. During 2013, fleet maintenance cost account for 1,787.6 or 17.5% of
total operation cost. Any significant increase in maintenance and repair expenses could have an adverse effect on our
profitability. Moreover, the Company outsources certain maintenance services to third parties. Thus, the Company may
face the risk in relation to a delay of maintenance service rendered by third parties. Ultimately, it will affect the Company’s
scheduled operation.
However, the Company has a solid plan for aircraft modernization during 2012-2013. Also, the Company
has outsourced the maintenance service and maintenance planning to highly experience and well-recognized companies
in the global aviation industry. Their standard is guaranteed by US Federal Aviation Administration (FAA) and European
Aviation Safety Agency (EASA). Outsourcing is considered as cost efficiency as the Company does not need to invest in
spare parts or the hangar, which required high investments and does not have economies of scale as well as personnel
development training. By outsourcing, the Company expected to be able to significantly save cost on aircraft maintenance
expenses. Nonetheless, staffs are assigned to strictly supervise and make sure that the aircraft are being maintained
according to the schedule.
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ความเสี่ยงจากผลกระทบในทางลบจากการประสบอุบัติเหตุหรืออุบัติการณซึ่งเกี่ยวกับเครื่องบิน
บริษัทมีความเสี่ยงจากการที่เครื่องบินของบริษัทประสบอุบัติเหตุ ประสบเหตุฉุกเฉิน การกอการราย หรือภัยพิบัติ ซึ่งเปน
เหตุการณที่บริษัทไมสามารถควบคุมได และหากเกิดเหตุการณดังกลาวบริษัทจะไดรับผลกระทบเชิงลบอยางมีนัยสำคัญ
• เครื่องบินลำดังกลาวของบริษัทจะไมสามารถใหบริการผูโดยสาร หรือลูกคาของบริษัทไดตามตารางการบินซึ่งอาจสง
ผลกระทบใหบริษัทมีรายไดในอนาคตที่ลดต่ำลงอยางมีนัยสำคัญ
• คาใชจายในการซอมแซมหรือจัดหาเครื่องบินลำใหมเพื่อทดแทน ซึ่งอาจสงผลใหบริษัทจำเปนตองแบกรับตนทุนที่
เพิม่ ขึน้ ในสวนดังกลาว
• ทำใหบริษัทมีภาพลักษณในดานลบตอสาธารณชน ผูโดยสารอาจขาดความเชื่อมั่นในระบบความปลอดภัยในการดำเนิน
งานของบริษัท และตัดสินใจไมเลือกใชสายการบินของบริษัท ซึ่งจะสงผลตอผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัท
อยางมีนัยสำคัญ
• บริษัทอาจไมสามารถเรียกรองคาเสียหายจากผูรับประกันภัยไดครบทั้งจำนวน หากมูลคาที่บริษัททำประกันไวต่ำกวา
คาเสียหายที่เกิดขึ้น อีกทั้งบริษัทอาจมีภาระเบี้ยประกันภัยที่สูงขึ้นในอนาคต
อยางไรก็ตาม บริษทั มีมาตรการปองกันความเสีย่ งดังกลาว โดยวาจางบริษทั ผูซ อ มบำรุงเครือ่ งบิน ซึง่ มีมาตรฐานการใหบริการ
ในระดับโลกมาดูแลวางแผนการซอมบำรุงเครื่องบินใหแกบริษัท เพื่อใหเครื่องบินอยูในสภาพสมบูรณพรอมใชงานตามมาตรฐานของ
กรมการบินพลเรือนและมาตรฐานการบินนานาชาติอยูต ลอดเวลา อีกทัง้ บริษทั ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และกรมการบินพลเรือน
ไดดูแลรักษาความปลอดภัยภายในทาอากาศยานอยางเขมงวดมาโดยตลอด ทำใหตั้งแตกอตั้งบริษัทถึงปจจุบัน บริษัทไมเคยประสบ
เหตุการณที่กลาวมาในขางตน บริษัทยังไดกำหนดแนวทางการดำเนินการหากเกิดเหตุการณดังกลาว ทำใหเชื่อมั่นไดวาบริษัทจะสามารถ
ควบคุมความเสียหายทีเ่ กิดได และจะยังคงดำเนินธุรกิจไดอยางตอเนือ่ งภายหลังเกิดเหตุการณทกี่ ลาวมาในขางตน ในสวนการจัดทำประกันภัย
บริษัทไดทำประกันภัยสำหรับการบินตามแนวทางปฏิบัติของอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ โดยทำประกันภัยอากาศยานทุกลำของนกแอร
โดยมีวงเงินรับผิดชดใชตามที่กำหนดในสัญญาเชาเครื่องบินและคาดวาจะเพียงพอตอความเสียหายหากเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้น

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดทองเที่ยวในประเทศไทย
ธุรกิจสายการบินจัดเปนธุรกิจทีพ่ งึ่ พาการเดินทางของนักทองเทีย่ ว สายการบินเสนทางในประเทศจะมีรายไดสงู ในชวงฤดูกาล
ทองเที่ยวในไตรมาส 1 และไตรมาส 4 ของแตละป และมีรายไดลดลงในชวงไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ของแตละป ดังนั้น หากบริษัทมี
ปญหาขัดของ หรือมีเหตุการณการเมือง ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สภาพอากาศที่เลวราย โรคติดตอรายแรง การ
กอการราย ในไตรมาส 1 หรือไตรมาส 4 ของปอาจสงผลใหผลประกอบการของบริษัทลดต่ำลงอยางมีนัยสำคัญ หรือประสบภาวะขาดทุน
อยางไรก็ดี บริษัทมีการเตรียมพรอมในทุกๆ ดาน ทั้งเครื่องบิน บุคลากร และระบบสนับสนุนตางๆ ตั้งแตเริ่มเปดดำเนิน
การ บริษัทไมเคยประสบปญหาการหยุดดำเนินธุรกิจจากปญหาภายในบริษัท นอกจากนั้นบริษัทมีการสนองตอบตอปญหาจากปจจัย
ภายนอกซึ่งบริษัทไมสามารถควบคุมไดเปนอยางดี

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาบริษัทภายนอกในการในการปฎิบัติงานซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
การดำเนินงานของบริษัท
บริษัทมีความจำเปนตองพึ่งพาบริษัทภายนอกในการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่จำเปนในการประกอบธุรกิจ
ของบริษัท รวมถึงการจัดหาเครื่องบินแบบเชาเหมาลำ บริการภาคพื้นดิน และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ถึงแมวาบริษัทจะมีบุคลากรเพื่อ
ควบคุมการปฎิบัติงานของบริษัทภายนอก แตบริษัทก็มิสามารถควบคุมการปฏิบัติงานบริษัทภายนอกไดอยางครบถวน การปฎิบัติหนาที่
บกพรอง หรือปฎิบัติหนาที่ลาชา อาจสงผลกระทบตอภาพลักษณของบริษัทในเชิงลบ นอกจากนั้น หากสัญญากับบริษัทภายนอกดังกลาว
หมดลง บริษัทอาจไมสามารถสรรหาบริษัทอื่นที่มีความสามารถใหบริการกับบริษัทในอัตราคาจางเดียวกัน ซึ่งจะสงผลใหบริษัทมีคาใชจาย
ในการดำเนินงานเพิ่มสูงขึ้น
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RISK FROM THE IMPACT IN THE EVENT OF AN ACCIDENT INVOLVING THE COMPANY’S AIRCRAFT
The Company is exposed to potential significant losses in the event that any of its aircraft is subject to an
emergency, accident, terrorist incident or other disaster. There can be no assurance that the Company is able to control
such events. The effect on the business and operation are as follows;

• That aircraft will not be able to render a service to the passengers as scheduled. Hence, the Company’s
future revenue will decrease significantly.

• The Company will assume additional expense for aircraft repair or for new aircraft procurement.
The Company may have to bear with the increase in cost.

• The Company will have poor corporate image, passengers will no longer trust in the company
operational safety system, resulting significantly to weaken future performance.

• The Company might not able to claim for the total compensation, once the insured value is lower than
the damage. In addition, the company might have to pay higher insurance premium in the future.
However, the Company has taken steps to prevent such risk by hiring world-class standard maintenance
company to develop aircraft maintenance program to maintain the aircrafts in perfect condition as required by Department of Civil Aviation (DCA) and international aviation standard. In addition, Airports of Thailand Public Company Limited
and DCA have always highly maintained their security system in Thailand airports. Since the establishment, the Company
has not faced the serious accident as mentioned above. The Company is confidence that in could control or limit the
damage, and could continue the business after the accident since the Company has established the safety procedure
for accidents. For the insurance, the Company has followed the industry standard by insuring all Nok Air’s aircrafts in
accordance to international aviation standard. The insurance amount is sufficient for the damage of the accident and
followed the aircraft lease agreement.

RISK FROM THE DEPENDENT ON THAILAND TOURISM
Airline business is considered as one business that depends on tourists. The domestic routes usually have
high income during high season, which is in the quarter 1 and 4 of each year and its revenue decreased during quarter
2 and 3. Therefore, if there is any problems or political events, economic downturn, natural disaster, severe weather,
plague or terrorism during quarter 1 and 4 of the year, it may cause the Company’s performance to decrease significantly
or the Company may incur losses.
However, such risk was noticed and every aspect has been prepared such as aircrafts, personnel and support
systems. Since the establishment, the Company can proficiently responses to external factors that are unable to control
and never have to cease its business due to internal problems or seasonality.

RISK FROM DEPENDING ON OUTSOURCES TO PERFORM TASKS WHICH ARE PART OF
COMPANY’S OPERATION
The Company relies on outsourcing necessary services and facilities including procurement of aircraft for
chartered flight, ground handling, and other necessary facility. The Company could not fully control outsourced employees
in conducting their service. The mistake and delay from operation could result in negative corporate image. In addition,
after the ending of the contract, the Company will face risk of not being able to recruit a new supplier that can offer the
same pay rate and standard of services resulting in higher operating expense.
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อยางไรก็ตาม การวาจางบริษัทภายนอกในการดำเนินงานดังกลาวใหกับบริษัท จะทำใหบริษัทมีคาใชจายที่ต่ำกวาการลงทุน
ซื้ออุปกรณและวาจางบุคลากรเพื่อดำเนินการเอง อีกทั้งหากผูประกอบการที่บริษัทวาจาง ปฏิบัติงานบกพรอง หรือลาชา บริษัทสามารถ
ปรับคาเสียหายกับผูประกอบการรายดังกลาวได และบริษัทอาจพิจารณายกเลิกสัญญาหรือไมตอสัญญากับผูประกอบการรายดังกลาว หาก
บริษัทสามารถหาผูประกอบการรายอื่นที่ีเหมาะสมกวาและสามารถดำเนินงานใหบริษัทไดเชนเดียวกัน

ความเสี่ยงจากการแขงขันที่รุนแรง
ในการประกอบธุรกิจสายการบินภายในประเทศ บริษัทจำเปนตองแขงขันกับสายการบินอื่นที่ใหบริการเสนทางการบินภายใน
ประเทศเชนเดียวกับบริษัท ทั้งสายการบินที่ใหบริการเต็มรูปแบบอยาง การบินไทย ไทยสมายล และบางกอกแอรเวย และสายการบินราคา
ประหยัดอื่นๆ เชน ไทยแอรเอเชีย ไทยไลออนแอร และโอเรียนทไทย ซึ่งดวยการแขงขันที่รุนแรง ทำใหสายการบินที่ใหบริการเต็มรูปแบบ
มุงเนนการใหบริการตามรูปแบบเดิมที่เรียกวา การบริการคุณภาพสูง (Premium or Legacy Airline) เพื่อแขงขันกับสายการบินราคา
ประหยัด อีกทั้งสายการบินราคาประหยัดก็มุงเนนการใชกลยุทธดานราคา (Cost Leadership) ในการแขงขันกับสายการบินที่ใหบริการ
เต็มรูปแบบเชนกัน นอกเหนือจากการแขงขันกับสายการบินเต็มรูปแบบแลว บริษัทยังจำเปนตองแขงขันกับสายการบินราคาประหยัดสาย
การบินอื่น ซึ่งบางสายการบินมีขนาดทางธุรกิจที่ใหญกวาและมีแหลงเงินทุนที่มากกวาบริษัท ทำใหบริษัทอาจเสียเปรียบในเชิงของตนทุน
ของการใหบริการ อีกทั้งบริษัทไมอาจหลีกเลี่ยงการแขงขันกับผูใหบริการขนสงรูปแบบอื่นในประเทศไทยเชน รถทัวร รถไฟ และรถไฟ
ความเร็วสูงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การแขงขันที่สูงยิ่งในอุตสาหกรรมขนสงในประเทศดังกลาว อาจสงผลใหบริษัทมีอัตรากำไรที่ลดลงอยาง
มีนัยสำคัญ
อยางไรก็ตาม ดวยการเติบโตของความตองการการเดินทางอากาศที่เติบโตอยางตอเนื่อง และบริษัทมีความมั่นใจวานกแอร
มีการใหบริการที่แตกตางและโดดเดนกวาสายการบินราคาประหยัดอื่นอยางชัดเจน ทำใหบริษัทคาดวานกแอรมีขอไดเปรียบและยุทธศาสตร
ที่ดีกวาสายการบินคูแขง และทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมทางการตลาด นกแอรจะเปนสายการบินที่ไดรับกระแสตอบรับจากผูโดยสารเปน
อยางดี

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาการใชงานเครื่องบินรุนโบอิ้ง 737-800
ในสวนของเครื่องบินแบบไอพน บริษัทดำเนินธุรกิจโดยใชเครื่องบินรุนโบอิ้ง 737-800 เปนสวนใหญ เนื่องจากเปน
เครื่องบินแบบทางเดินเดียวที่ไดรับการพัฒนาโดยใชเทคโนโลยีขั้นสูงจากผูผลิต โดยใชเครื่องยนตแบบ New Generation ทำใหสมรรถนะ
ของเครื่องบินมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ทั้งดานความประหยัดเชื้อเพลิง การซอมบำรุง ความจุผูโดยสารมากขึ้น ตลอดจนการตกแตง
หองโดยสารและรูปลักษณของเครื่องบินสวยงามทันสมัย นอกจากนี้ การมีฝูงบินเดียวจะทำใหบริษัทประหยัดตนทุนในการดำเนินการ
อาทิ การซอมบำรุงเครื่องบิน การฝกอบรมนักบินและลูกเรือ เปนตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีเครื่องบินรุนดังกลาว จำนวน
14 ลำ จากจำนวนเครื่องบินทั้งหมดของบริษัททั้งหมด 16 ลำ บริษัทจึงมีความเสี่ยงในการดำเนินงานหากเครื่องบินรุนดังกลาวมีปญหา
ทางเทคนิคและจำเปนตองเขาซอมบำรุงหรือปรับปรุงเพื่อใหสามารถนำมาดำเนินงานไดตามปกติ ขอบกพรองหรือปญหาดังกลาวอาจสงผล
เพิ่มเติมใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบินออกขอกำหนดเพิ่มเติมหรือเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยที่เขมงวดขึ้น ซึ่งอาจจะสงผลกระทบให
บริษัทมีผลการดำเนินงานลดลงอยางมีนัยสำคัญ
ทั้งนี้ หากเครื่องบินรุนดังกลาวมีปญหาทางเทคนิคขั้นรุนแรง บริษัทอาจจำเปนตองเปลี่ยนไปใชเครื่องบินรุนอื่นแทน และ
หากบริษัทไมสามารถจัดหาเครื่องบินรุนอื่นทดแทนไดในตนทุนที่เทียบเทาฝูงบินเดิมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม บริษัทจะมีผลการดำเนิน
งานที่ลดต่ำลงอยางมีนัยสำคัญ หรืออาจประสบภาวะขาดทุนได
อยางไรก็ตาม สายการบินทั่วโลกดำเนินงานโดยใชเครื่องบินโบอิ้ง 737-800 กันอยางแพรหลาย และมีการใชงานมาแลว
กวา 18 ป โดยไมพบขอบกพรองทางดานเทคนิค หรือปญหาทางดานเครื่องยนตที่รุนแรง
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However, by hiring suppliers to operate the aforementioned tasks, allowing the Company to have lower
expenses than having to invest on the purchase of equipment and hiring personnel to operate. In addition, if a subcontractor made any defective or delayed in operating, the Company can then collects fine from the subcontractor. Moreover,
the Company may consider canceling or not to renewed the contracts, if the Company is able to recruit a more suitable
replacement.

RISK FROM THE HIGH COMPETITION
The company could not deny the competition from the domestic airlines including full service airlines;
such as Thai Airways, Thai Smile, Bangkok Airways, and low cost airlines ; such as Thai Air Asia, Thai Lion Air and Orient Thai.
Due to high competition, both type of airlines are competing with each other, Premium or Legacy Airline intend to provide
the high quality service, while low cost airline focus on cost leadership or pricing strategy. Not only competing with
full service airline, the Company also need to compete among the low cost airline which is larger and has more capital.
Furthermore, the competition with other form of transportation providers are unavoidable such as bus, train and highspeed train that may be available for service in the future. The high competition could result significantly in the decrease
of profit margin.
However, the growth of demand in air travel has continuously increased and Nok Air is distinctly confidence
in its high quality and differentiated service than other low cost airlines and has better advantages and strategies than
the competitive airlines. In addition, Nok Air received a positive feedback from passengers in every marketing activities.

RISK OF RELYING ON BOEING 737-800
For Jet Aircraft, the Company has operated by using mainly Boeing 737-800, as it is a single-aisle aircraft that was develop with high technology from the manufacturer. New generation engine provides higher efficiency
including fuel saving, low cost of maintenance, more capacity, and better interior and exterior decoration. In addition,
the homogeneous fleet is a key element for cost saving as the Company could save its operation cost; such as, aircraft maintenance, pilot and crew training. As of 31 December 2013, the Company has 14 Boeing 737-800 from total
16 aircrafts, this is considered risk of highly dependent on this aircraft model. Once there is any technical problem of
this model, the aviation department could implement additional safety rule and could result in additional expenses, which
significantly lower the Company’s performance.
Furthermore, the serious technical problem could result in changing aircraft model, once new model
could not be acquired to replace the existing one, the Company might have lower performance or incur losses.
However, airlines from over the world have widely used 737-800 for 18 years without finding any
serious technical problem or engine problem.
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ความเสี่ยงจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราตางประเทศ
บริษัทมีคาใชจายที่สำคัญเปนเงินสกุลตางชาติ หรืออางอิงกับเงินสกุลตางชาติ ไดแก คาเชาเครื่องบิน คาซอมบำรุง
เครื่องบิน และคาน้ำมันเชื้อเพลิง โดยในป 2556 บริษัทมีคาใชจายประเภทดังกลาวรวมรอยละ 64.5 ของคาใชจายในการดำเนินงาน โดย
อัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราตางประเทศขึ้นอยูกับสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและสภาพเศรษฐกิจโลก ซึ่งบริษัทไมสามารถควบคุม
หรือประมาณการไดอยางแมนยำ หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางลบอาจสงผลใหบริษัทมีคาใชจายเพิ่มสูงขึ้น
อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายการปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยกำหนดวัตถุประสงคเพื่อ
เปนการบริหารความเสีย่ ง โดยมีสดั สวนการปองกันความเสีย่ ง และระยะเวลาการเขาทำสัญญาทีเ่ หมาะสมในแตละชวงเวลาของการดำเนินงาน

ความเสี่ยงจากที่บริษัทไมสามารถทำประกันภัยกับความเสี่ยงบางประการไดและ
อาจไมสามารถจัดหาประกันภัยที่ครอบคลุมได
ถึงแมการประกันภัยของอุตสาหกรรมการบินจะครอบคลุมความเสี่ยงตอความเสียหายที่เกิดขึ้นกับลำตัวอากาศยาน รวมทั้ง
อะไหลเครื่องยนตชิ้นสวนประกอบอุปกรณและอุปกรณสนับสนุนภาคพื้นดิน รวมทั้งอุปกรณเคลื่อนที่และยวดยานที่ไมมีใบอนุญาต
ผูโดยสารและสัมภาระ และความรับผิดชอบตอบุคคลที่สาม ตลอดจนภัยอันเกิดจากสงครามและความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับภัยสงคราม
แตกรมธรรมดังกลาวก็มีขอยกเวนซึ่งไมสามารถเรียกรองสินไหมได อาทิ ความเสียหายของเครื่องบินหรือเครื่องยนตที่เกิดจากการเสื่อม
สภาพตามระยะเวลา (Wear and tear) ความเสียหายทางเทคนิคที่มิไดเกิดจากอุบัติเหตุ (Mechanical breakdown) เปนตน จึงจัดเปน
ความเสี่ยงเชิงพาณิชยที่สายการบินตองเผชิญ ซึ่งหากสายการบินตองการทำประกันภัยครอบคลุมความเสี่ยงดังกลาวอาจตองจายคาเบี้ย
ประกันภัยในอัตราที่สูง และอาจจะไมสามารถหาผูรับประกันภัยได อยางไรก็ดี บริษัทไดกันสำรองคาใชจายในการซอมบำรุง โดยบางสวนจาย
ใหแกผูใหเชาเครื่องบิน และบางสวนตั้งสำรองไวภายในบริษัท ทำใหบริษัทเชื่อวาจะมีเงินคาซอมบำรุงเพียงพอหากเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้น

ความเสี่ยงทางดานการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผูบริหารและ บุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะดานของบริษัท
การดำเนินธุรกิจของบริษัท จำเปนตองพึ่งพาความสามารถและความชำนาญเฉพาะดานของผูบริหารเปนหลัก ทั้งในดาน
กำหนดวิสัยทัศนองคกร และการบริหารงานสายการบินซึ่งมีความซับซอนของธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง นายพาที สารสิน ประธาน
เจาหนาที่บริหาร และนายปยะ ยอดมณี รองประธานเจาหนาที่บริหาร ซึ่งเปนผูมีประสบการณอยางยาวนานในธุรกิจสายการบิน อีกทั้งเปน
ที่รูจักและยอมรับโดยทั่วไปในวงการธุรกิจสายการบิน หากบริษัทสูญเสียประธานเจาหนาที่บริหาร หรือผูบริหารของบริษัท บุคคลใดบุคคล
หนึ่ง และไมสามารถสรรหาผูที่เหมาะสม และมีคุณสมบัติเทียบเคียงได อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอผลการดำเนินงานของบริษัท
นอกจากนั้น การดำเนินธุรกิจของบริษัทยังตองอาศัยบุคลากรที่มีชำนาญเฉพาะดาน เชน นักบิน วิศวกร และบุคลากรอื่นๆ
ที่มีความชำนาญสูง หากบริษัทสูญเสียบุคลากรดังกลาวในจำนวนที่มีนัยสำคัญอาจสงผลกระทบตอผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัย
สำคัญ โดยธุรกิจสายการบินประสบภาวะขาดแคลนบุคลากรผูมีความชำนาญพิเศษโดยเฉพาะนักบิน และวิศวกร ในบางชวงเวลา
ทั้งนี้ บริษัทยังจำเปนตองแขงขันกับสายการบินอื่นๆ ทั้งสายการบินประเภทเต็มรูปแบบ และสายการบินราคาประหยัดอื่นๆ
ในการสรรหา และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ และความชำนาญพิเศษดังกลาว อีกทั้งหากสายการบินคูแขงใชนโยบายเพิ่มอัตรา
คาตอบแทนหรือผลประโยชนที่สูงเพื่อดึงดูดบุคลากรของบริษัท บริษัทอาจจำเปนตองเพิ่มคาตอบแทนหรือผลประโยชนอื่น เพื่อรักษาหรือ
สรรหาบุคลากรดังกลาวในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งการเพิ่มขึ้นของอัตราคาตอบแทนดังกลาวอาจสงผลใหบริษัทมีอัตรากำไรที่ลด
ต่ำลงอยางมีนัยสำคัญ
อยางไรก็ดี บริษัทไดเห็นความสำคัญของความเสี่ยงดังกลาวจึงกำหนดใหมีคณะกรรมการชุดยอยซึ่งประกอบดวยผูบริหาร
และทีมงาน เพื่อใหทีมงานมีสวนรวมในการกำหนดแผนธุรกิจ และยุทธศาสตรในการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด นอกจากนั้น บริษัทมี
แผนการฝกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มความรูความสามารถแกบุคลากรอยางสม่ำเสมอ บริษัทจึงเชื่อมั่นวาจะมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
และประสบการณเขามาดำเนินธุรกิจสืบทอดตอจากผูบริหารระดับสูงในปจจุบัน อีกทั้งบริษัทใชนโยบายใหคาตอบแทนในลักษณะแปรผันกับ
ระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัทเพื่อรักษาบุคลากรที่มีชำนาญเฉพาะดาน ซึ่งโดยในป 2556 บริษัทมีพนักงานลาออกจำนวนรวมทั้งสิ้น 208 คน
หรือ คิดเปนรอยละ 1.68 ตอป
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RISK FROM FLUCTUATIONS IN CURRENCY EXCHANGE RATES
The Company major expense is in foreign currency or linked to foreign currency such as aircraft leasing,
aircraft maintenance cost, and fuel cost. During 2013, such expenses accounted for 64.5% of total operating expense.
The exchange rate depended on Thailand economic and global economic which is beyond the Company controlling power
or beyond the Company estimation. The Company will have higher expense from the negative trend of exchange rate.
The Company has risk policy to mitigate such fluctuation of the currency by setting up the hedging policy
for risk mitigation only. The policy has limited the hedging proportion and limited the tenor period.

RISK FROM NOT BEING ABLE TO INSURED ALL RISK AND INSURANCE RELATION
Aviation insurance has covered almost the risk such as aircraft body, aircraft spare part, ground supportive equipment, movable equipment, non-license vehicle, third party, war and other risk which associated with the war;
however, there are some risk that the airlines has to face since the insurance policy does not cover which include wear
and tear of aircraft, and mechanical breakdown. These risk are considered commercial risk that the airline has to face. To
extent the unsecure risk, the Company might have to pay expensive premium and might not be able to find the insurer.
Nevertheless, the Company shall have sufficient fund since the Company has reserved the maintenance expense, which
partly was paid to aircraft lessor and the remaining part was reserved in the Company. This makes confidence that there
will be sufficient fund for the maintenance if the siad events occured.

RISK ON MANAGEMENT
RISK OF DEPENDING ON KEY MANAGEMENT OR THE SPECIALIZE
The success depends on a significant extent upon the continued services, vision, and expertise of our executive officers, especially Mr. Patee Sarasin (CEO) and Mr. Piya Yodmani (Deputy CEO) – the highly. The loss of any of the
executive officers and other key management personnel or failure to recruit suitable or comparable replacements could
have an adverse effect on the Company.
The business also requires having highly-skilled, dedicated and efficient pilots, cabin crew, technical and
other personnel. The loss of significant number of highly-skilled personnel or failure to recruit suitable or comparable
replacements could have an adverse effect on the Company. The airline industry has experienced a shortage of skilled
personnel, especially pilots and technician from time to time.
The Company may have to compete to secure personnel with other airline such as full service airline
and other low cost airline. If the competitors offer to increase salary and benefits to attract personnel, the Company
will have to increase the compensation as well. The increase in salary could significantly result in lower performance.
The Company recognized the aforementioned risk and has set up a sub-committee to manage and direct business plan, which consisted of Executive officer and staff team. The company also has development training
to enhance personnel knowledge and competence regularly. The Company believes that there will be personnel with
knowledge, competence and experience to continue business accede to the existing executive officers. The Company
also uses compensation policies in the form of compensation that varies with the period of employment. In 2013,
208 employees or 1.68% have resigned from the Company per year.
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SHAREHOLDING
SHAREHOLDING
STRUCTURE AND
MANAGEMENT
STRUCTURE

โครงสรางเงินลงทุนและการจัดการ
ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 บริษัทมีรายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก พรอมทั้งจำนวนหุนที่ถือ และสัดสวนการถือหุน
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผูถือหุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
Aviation Investment International Limited(1)
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
บริษัท ทุนลดาวัลย จำกัด
นายพาที สารสิน
ธนาคาร ไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
นายศุภพงษ อัศวินวิจิตร
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED,
FUND SERVICES DEPARTMENT
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด
10. กองทุนเปด เค 20 ซีเล็คทหุนระยะยาวปนผล

หมายเหตุ :

(1)

จำนวน(หุน)

รอยละ

245,000,000
62,494,600
42,261,300
30,000,000
25,000,000
25,000,000
23,410,000
10,252,000

39.2
9.9
6.8
4.8
4.0
4.0
4.0
1.6

8,341,700
6,787,000

1.3
1.1

บริษัท Aviation Investment International จำกัด ถือหุนโดย กองทุน Lombard Asia III L.P. รอยละ 100

นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลของบริษัทใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวาประมาณรอยละ 25 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแตละป ทั้งนี้ ในการพิจารณาการจายเงินปนผลใน
แตละคราว บริษัทจะพิจารณาการจายเงินปนผลโดยคำนึงถึงปจจัยตางๆ เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน เชน ผลการดำเนินการ
และฐานะทางการเงินของบริษัท แผนการลงทุนในแตละชวงเวลา ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรหรือเห็นวามีความเหมาะสม และ
การจายเงินปนผลนั้นจะตองไมมีผลกระทบตอการดำเนินงานปกติของบริษัทอยางมีนัยสำคัญ
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As of 27 December 2013, Nok Airlines Public Company Limited has its top 10 shareholders with details on
the number of shares and shareholding percentage as follows:

SHAREHOLDERS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Thai Airways International Public Company Limited
Aviation Investment International Limited(1)
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
Crown Property Bureau Equity Company Limited
Mr. Patee Sarasin
Siam Commercial Bank Public Company Limited
Mr. Supapong Asvinvichit
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED,
FUND SERVICES DEPARTMENT
9. Thai NVDR Company Limited
10. K 20 Select Long Term Investment Fund

Remark :

(1)

NUMBER OF SHARE PERCENTAGE
245,000,000
62,494,600
42,261,300
30,000,000
25,000,000
25,000,000
23,410,000

39.2
9.9
6.8
4.8
4.0
4.0
4.0

10,252,000
8,341,700
6,787,000

1.6
1.3
1.1

Lombard Asia III L.P. Fund holds 100% of total shares in Aviation Investment International Limited.

DIVIDEND POLICY
The Company has a policy to pay dividend at not less than 25% of net profit of separated financial
statement after tax and legal reserve. The decision of the dividend payment is based primarily on benefits to the
shareholders regarding, for instance, the Company financial position or reserve of funds for future investments as
decided by board of director. The dividend payment shall not affect the Company normal operation.
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โครงสรางการจัดการ
โครงสร า งการจั ด การของบริ ษั ท ประกอบด ว ย คณะกรรมการจำนวน 2 ชุ ด คื อ คณะกรรมการบริ ษั ท และ
คณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 10 ทาน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(1)

นายอภิพร ภาษวัธน
นายสรจักร เกษมสุวรรณ*(2)
นายโชคชัย ปญญายงค(2)
นายธีรพล โชติชนาภิบาล(2)
นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม(3)
นายพาที สารสิน(4)
นายพลช หุตะเจริญ
นายพิมล ศรีวิกรม
นายอภิชาติ จีระพันธุ
นายผดุงเดช อินทรลักษณ
นางสาวสุนันท วิทวัสพงศธร

ตำแหนง
ประธานกรรมการและกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ : * นายสรจักร เกษมสุวรรณ ไดขอลาออกจากตำแหนงกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต 2 มกราคม 2557
(1)
ตัวแทนกรรมการจาก บริษัท ทุนลดาวัลย จำกัด
(2)
ตัวแทนกรรมการจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
(3)
ตัวแทนกรรมการจาก Aviation Investment International Limited
(4)
ตัวแทนกรรมการในฐานะประธานเจาหนาที่บริหาร

โดยเลขานุการบริษัทคือ นายปญญา ชุติสิริวงศ

กรรมการผูมีอำนาจลงนามแทนบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท

กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการ 2 คนใน 6 คน ตามรายชื่อตอไปนี้
1. นายอภิพร ภาษวัธน
2. นายสรจักร เกษมสุวรรณ*
3. นายโชคชัย ปญญายงค
4. นายธีรพล โชติชนาภิบาล
5. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม
6. นายพาที สารสิน
ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

หมายเหตุ : * นายสรจักร เกษมสุวรรณ ไดขอลาออกจากตำแหนงกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต 2 มกราคม 2557

ขอบเขตอำนาจหนาที่ของกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท
2. กำหนดวิสัยทัศน นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับดูแลใหฝายบริหารดำเนินการใหเปนไปตาม
นโยบายที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาสูงสุดใหแกบริษัทและผูถือหุน
3. กำหนดนโยบาย ยุ ท ธศาสตร ก ารทำธุ ร กิ จ แผนงาน และงบประมาณประจำป ข องบริ ษั ท ควบคุ ม กำกั บ ดู แ ล
(Monitoring and Supervision) การบริหารและจัดการของฝายบริหาร รวมทั้งผลงานและผลประกอบการประจำ
ไตรมาสของบริษัทเทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโนมระยะตอไปของป
4. ดำเนินการตางๆ เกี่ยวกับแผนธุรกิจ งบประมาณและธุรกรรมที่มีนัยสำคัญ ตามคูมืออำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ
5. ประเมินผลงานของฝายบริหารอยางสม่ำเสมอและดูแลระบบกลไกการจายคาตอบแทนผูบริหารระดับสูงที่เหมาะสม
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MANAGEMENT STRUCTURE
Company’s management structure consisted of the Board of Director and the Audit Committee.

THE BOARD OF DIRECTOR
As of December 31, 2013 the Board of Director consisted of 10 members which are:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

NAME

POSITION

Mr. Apiporn Pasawat(1)
Mr. Sorajak Kasemsuvan*(2)
Mr. Chokchai Panyayong(2)
Mr. Teerapol Chotichanapibal(2)
Mr. Surasak Khaoroptham(3)
Mr. Patee Sarasin(4)
Mr. Paroche Hutachareon
Mr. Pimol Srivikorn
Mr. Apichart Chirabandhu
Mr. Padungdej Indralak
Ms. Sunan Vitawatpongthorn

Chairman of the board of director
Director
Director
Director
Director
Director
Independent Director
Chairman of Audit Committee/Independent Director
Audit Committee/Independent Director
Audit Committee/Independent Director
Board of Director Secretary

Remark : * Mr. Sorajak Kasemsuvan resigned from director of the Company since 2 January 2014
(1)
Crown Bureau Property nomination
(2)
Thai Airways Public Company Limited nomination
(3)
Aviation Investment International nomination
(4)
Management nomination

Mr. Panya Chutisiriwong is appointed to be Company Secretary.

AUTHORIZED DIRECTORS

The Director who have authority to sign for binding the Company are Mr. Apiporn Pasawat, Mr. Sorajak
Kasemsuvan, Mr. Chokchai Panyayong, Mr. Teerapol Chotichanapibal, Mr. Surasak Khaoroptham and Mr. Patee Sarasin
altogether 2 persons, with the Company’s seal affixed.
Remark : * Mr. Sorajak Kasemsuvan resigned from director of the Company since 2 January 2014

SCOPE OF AUTHORITIES AND RESPONSIBILITIES OF BOARD OF DIRECTORS

1. Perform their duties in compliance with the laws, objectives and regulation of the Company and execute
shareholders’ meeting resolutions with integrity, honest and protect the interests of the company;
2. Determine vision, policies, operational direction and supervise the management team to practice
efficiently, effectively and in accordance with the specified policies to enhance the highest value to
the Company and shareholders;
3. Formulate policies, business strategies, plans and Company’s annual budget. Monitor and supervise
administration and management team including company’s works and quarterly performance then
compare with the budget and consider trends for the next phase of the year;
4. Manage on business plan, budget and significant transactions according to the Board’s approval
authority Guide;
5. Regularly evaluate management performance and ensure that Senior Executive Officer remuneration
system are appropriate;
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6. กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส คาตอบแทน และ
บำเหน็จรางวัลของพนักงานบริษัท
7. ดำเนินการใหฝายบริหารจัดใหมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได ตลอดจนดูแลใหมี
ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม
8. พิจารณาอนุมัติการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสิน การลงทุนในธุรกิจใหม และการดำเนินการใดๆ ใหเปนไปตาม
กฎหมาย ประกาศ ขอกำหนด และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของตางๆ
9. พิจารณา และ/หรือ ใหความเห็นตอรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือการเขาทำรายการ (ในกรณีที่ขนาดของรายการ
ไม จ ำเป น ต อ งพิ จ ารณาอนุ มั ติ โ ดยที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น ) ของบริ ษัท และบริษั ท ย อ ยให เ ป น ไปตามกฎหมาย ประกาศ
ขอกำหนด และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของตางๆ
10. ดูแลไมใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูมีสวนไดเสียของบริษัท
11. พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลใหผูถือหุน
12. พิจารณาเรื่องตางๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุมของบริษัทอยางเปนธรรม โดย
กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุนเพิ่มขึ้นหรือลดลงใน
บริษัท หรือบริษัทยอย ทั้งนี้ สำหรับรายการที่ทำกับกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงหรือมีสวนไดเสีย หรือ
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียไมมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนนอนุมัติการทำรายการในเรื่องนั้น
13. กำกับดูแลกิจการอยางมีจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนประจำอยางนอยปละ 1 ครั้ง
14. รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีไวใน
รายงานประจำปและครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายเรื่องขอพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
15. มอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการได
การมอบอำนาจแกกรรมการดังกลาวจะตองไมเปนการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจชวงที่ทำใหกรรมการหรือ
ผู รั บ มอบอำนาจจากกรรมการสามารถอนุ มั ติ ร ายการที่ ต นหรื อ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง มี ส ว นได เ สี ย หรื อ
มีผลประโยชนในลักษณะอื่นใดขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัทหรือบริษัทยอย
16. แตงตั้งกรรมการชุดยอยเพื่อชวยดูแลระบบบริหารและระบบควบคุมภายในใหเปนไปตามนโยบายที่กำหนดไว เชน
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
17. จัดใหมีเลขานุการบริษัทเพื่อดูแลใหคณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ
ที่เกี่ยวของตางๆ
ทัง้ นีเ้ รือ่ งใดทีก่ รรมการหรือผูร บั มอบอำนาจจากกรรมการ หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยง มีสว นไดเสียหรือมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนกับบริษัทหรือบริษัทยอย กรรมการหรือผูรับมอบอำนาจจากกรรมการ ซึ่งมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนดังกลาวไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกลาว

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื่อกรรมการ
1. นายพิมล ศรีวิกรม
2. นายอภิชาติ จีระพันธุ
3. นายผดุงเดช อินทรลักษณ
นางสาววรรณวิมล จองสุรียภาส

ตำแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการกรรมการตรวจสอบ

โดยนายผดุงเดช อินทรลักษณ เปนผูที่มีความรูและประสบการณทางดานบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะทำหนาที่
สอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท
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6. Define framework and policies for determining employees salaries, salary adjustment, bonuses,
remuneration and rewards;
7. Manage to ensure that the management team maintain reliable auditing, accounting system and
financial reports, as well as supervise to ensure that internal control is adequate and appropriate.
8. Consider the approval of acquisition or disposition of asset, investment in new business and any other
activities to be in accordance with the laws, announcement, regulations and any other related rules
and regulation.
9. Consider and/or comment on related transaction and/or access the transaction of the Company and its
subsidiaries (in the case where the transaction volume does not required approval by the shareholders’
meeting) to be in line with the related laws, announcement, terms and related rules and regulations.
10. Supervise to prevent conflict of interest between Company’s stakeholders.
11. Consider paying interim dividends to shareholders.
12. Consider fairly on various issues by taking into account the benefit of shareholders and every group
of stakeholders. Without any delay if there is any interest in the contract made with the Company or
any other conflict of interest with the Company or its subsidiaries, the Director with stakeholders
have no right to vote on the approval of the aforementioned transactions.
13. Supervise and monitor business to maintain business ethics and code of conduct, revise corporate
governance policies of the company and regularly evaluate performance in accordance with the
aforementioned policies at least once a year.
14. Self report on the responsibility in preparing financial statement reports then present together with
auditors’ report in the anual report. The report should cover on significant issues and in accordance
with the Policy on The SET Code of Best Practices of Directors of Listed Companies.
15. Appoint a director or several directors or any other individual to carry out any missions on behalf of
the Board of Director. Delegation of Authority must not be the authorization that allow the director or
authorized person to approve any transaction that will benefit from the approval or have any other
benefits that may lead to conflict of interest with the Company or its subsidiaries.
16. Appoint sub-committee to help supervised management system and internal control to be in
accordance with the specified policy such as Board of Executive Directors and Audit Committee
17. Nominate Company Secretary to monitor and ensure that the committee and the Company practices
in accordance with the related laws and regulation.
Moreover, any issues that the director or the authorized person or persons with conflict of interest has, any
stakeholders or shows conflict of interest with the company and its subsidiaries, the director or the authorized person
have no rights to vote on the aforementioned issues.

AUDIT COMMITTEE
NAME
1. Mr. Pimol Srivikorn
2. Mr. Apichart Chirabandhu
3. Mr, Padungdej Indralak
Ms. Wanvimol Chongsuleeyapas

POSITION
Chairman of Audit Committee
Audit Committee
Audit Committee
Audit Committee Secretary

Mr. Padungdej Indralak is the person with adequate knowledge and experienced in accounting and finance
to perform the duties on the credibility of the Company’s financial statement.
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วาระการดำรงตำแหนงของกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรง
ตำแหนงดังกลาว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พนจากตำแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหกลับเขาดำรง
ตำแหนงไดอีกวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำปของบริษัท เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 ไดกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดังตอไปนี้

ขอบเขตอำนาจหนาที่ของกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายในตลอดจนใหความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแตงตั้งโยกยายเลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ การวาจางบริษัทตรวจสอบภายใน
หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตัง้ บุคคลซึง่ มีความเปนอิสระเพือ่ ทำหนาทีเ่ ปนผูส อบบัญชีของบริษทั และเสนอคาตอบแทน
ของบุคคลดังกลาวรวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนด
ของตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตองครบถวนเปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาด
หลักทรัพยฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
(7) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบไดรบั จากการปฏิบตั หิ นาทีต่ ามกฎบัตร (Charter)
(8) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทำดังตอไปนี้
ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ใหคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(1) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
(2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบริหารไมดำเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาขางตน กรรมการตรวจสอบ
รายใดรายหนึ่งอาจรายงานวามีรายการหรือการกระทำตามขางตนตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยฯ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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AUDIT COMMITTEE TERM OF OFFICE
Chairman of audit committee and audit committee members’ term of office end every 3 years, though when the
term of office ended the Chairman of audit committee and audit committee members that retired may be re-elected in
the Company annual ordinary shareholder’s meeting. The Audit Committee scope of duties and responsiblities had been
set by the annual ordinary shareholders’ meeting which was held on April 12, 2012. The details are as follows:

AUDIT COMMITTEE SCOPE OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES
1. To review company’s financial reporting process to ensure that it is accurate and adequate.
2. To review company’s internal control system and internal audit system to ensure that they are
suitable and efficient, to determine internal audit unit’s independence, as well as to approve the
appointment, transfer and dismissal of the chief of an internal audit unit and/or hiring internal audit
firm or any other unit in charge of internal audit.
3. To review and ensure that the company is in compliance with the laws of Securities and Exchange,
the Exchange’s regulations, and the laws relating to the Company’s business.
4. To consider, select and nominate an independent person to be company’s auditor, and to propose
such person’s remuneration, as well as to attend a non-management meeting with an auditor at least
once a year.
5. To review the related transactions, or the transactions that may lead to conflicts of interests, to
ensure that they are in compliance with the laws and the Exchange’s regulations and are reasonable
and for the highest benefit of company.
6. To prepare report of Audit Committee and disclose in the company’s annual report, which must be
signed by the chairman of audit committee‘s and consist of at least the following information:
(1) Opinion on the accuracy, creditability and completeness of company’s financial report,
(2) Opinion on the adequacy of company’s internal control system,
(3) Opinion on practicing in compliance with the laws on Securities and Exchange, Exchange’s
regulations or laws related to company’s business,
(4) Opinion on the suitability of auditors,
(5) Opinion on the transactions that may lead to conflicts of interests,
(6) Number of audit committee meetings, and the attendance of such meeting by each committee member
(7) Opinion or overview comment received by the audit committee from the performance of duties in
accordance with the charter, and
(8) other transactions which, according to the audit committee’s opinion, should be known to
shareholders and general investors, subject to the scope of duties and responsibilities assigned
by the Company’s board of directors.
7. If any following actions significantly affect the financial status or performance of the company,
the audit committee shall report to the Board of Director for further improvement within the time
the Audit Committee sees appropriate.
(1) Transaction that causes conflict of interest
(2) Fraud or any significant irregular events or problems in the internal control system
(3) The violation of laws by Security and Exchange, Stock Exchange’s regulations or laws related to
the company business.
If the board of director or the Executives has not taken any action to resolve the above matter within
the specified time frame, any committee member shall report the aforementioned matter to the Security
and Exchange Commission or Stock Exchange of Thailand.
8. Perform any other act as assigned by the Board of Directors, with approval from the audit committee.
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บริ ษั ท สายการบิ น นกแอร จำกั ด (มหาชน)

คณะผูบริหาร
1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อกรรมการ

ตำแหนง

นายพาที สารสิน
นายปยะ ยอดมณี
นายวิทัย รัตนากร*
นายยอดชาย สุทธิธนกูล
กัปตันสรรใจ บุญมา

ประธานเจาหนาที่บริหาร
รองประธานเจาหนาที่บริหาร
ประธานเจาหนาที่สายการเงิน
ประธานเจาหนาที่สายการพาณิชย
ประธานเจาหนาที่สายปฏิบัติการ

หมายเหตุ : บุคคลที่เปนผูบริหารตามคำนิยามของ “ผูบริหาร” ภายใตประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
กจ.17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย
* นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ไดดำรงตำแหนงประธานเจาหนาที่สายการเงิน แทน นายวิทัย รัตนากร โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557

ขอบเขตอำนาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร
1. รับผิดชอบ ดูแล บริหาร การดำเนินงานและ/หรือการบริหารงานประจำวันของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแล
การดำเนินงานโดยรวม เพื่อใหเปนไปตามนโยบาย กลยุทธทางธุรกิจ เปาหมายและแผนการดำเนินงาน เปาหมาย
ทางการเงิน และงบประมาณของบริษัทที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผูถือหุน
2. จัดทำแผนธุรกิจ และกำหนดอำนาจการบริหารงาน ตลอดจนจัดทำงบประมาณที่ใชในการประกอบธุรกิจและ
งบประมาณรายจายประจำป เพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติและมีหนาที่รายงานความกาวหนา
ตามแผนงานและงบประมาณที่ไดรับอนุมัติดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท
3. กำหนดโครงสรางองคกร วิธีการบริหาร รวมถึงการคัดเลือก การฝกอบรม การวาจาง และการเลิกจางพนักงาน
ของบริษัท และกำหนดอัตราคาจาง เงินเดือน คาตอบแทน โบนัส และสวัสดิการตางๆ สำหรับพนักงาน
4. ติดตามและรายงานสภาวะ ฐานะของบริษัท เสนอแนะทางเลือกและกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายและสภาพตลาด
5. ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานดานตางๆ ของบริษัท อาทิ การเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
งานดานปฏิบัติการและงานดานสนับสนุนตางๆ และงานทรัพยากร
6. เปนตัวแทนบริษัท ตลอดจนมีอำนาจมอบหมายในการติดตอกับหนวยงานราชการและหนวยงานกำกับดูแลอื่นๆ
7. ดูแลติดตอสื่อสารกับสาธารณชน ผูถือหุน ลูกคา และพนักงาน เพื่อเสริมชื่อเสียง และภาพลักษณที่ดีของบริษัท
8. ดูแลใหมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
9. มีอำนาจในการออก แกไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ คำสั่ง และขอบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท เชน
การบรรจุ แตงตัง้ ถอดถอน และวินยั พนักงานและลูกจาง การกำหนดเงินเดือน และผลตอบแทนอืน่ ๆ รวมตลอดถึง
การสงเคราะหและสวัสดิการตางๆ
10. พิจารณา เจรจาตอรอง และอนุมัติการเขาทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวของกับ
การดำเนินงาน และ/หรือการบริหารงานประจำวันของบริษัท ทั้งนี้ ภายใตวงเงินที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
ตามคูมืออำนาจการดำเนินการของบริษัท (Authorization Table)
11. มี อ ำนาจ หน า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบใดๆ ตามที่ ไ ด รั บ มอบหมายหรื อ ตามนโยบายที่ ไ ด รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
12. ใหมีอำนาจในการมอบอำนาจชวง และ/หรือ มอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดยการมอบ
อำนาจชวง และ/หรือ การมอบหมายดังกลาวใหอยูภ ายในขอบเขตแหงการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจทีใ่ หไว
และ/หรือ ใหเปนไปตามระเบียบ ขอกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท ไดกำหนดไว ทั้งนี้ การมอบ
หมายอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหารนั้น จะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอำนาจ
หรือมอบอำนาจชวงที่ทำใหประธานเจาหนาที่บริหาร หรือผูรับมอบอำนาจจากประธานเจาหนาที่บริหาร สามารถ
อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีสวนไดเสีย หรืออาจไดรับประโยชนในลักษณะ
ใดๆ หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอยของบริษัท ยกเวนเปนการอนุมัติ
รายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่ที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาอนุมัติไว
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EXECUTIVES
NAME

POSITION

Mr. Patee Sarasin
Mr. Piya Yodmani
Mr. Vitai Ratanakorn*
Mr. Yodchai Sudhidhanakul
CAPT. Sanjai Boonma

Chief Executive Officer
Deputy Chief Executive Officer
Chief Financial Officer
Chief Commercial Officer
Chief Operating Officer

Remark : “Executive Officer” means person who holds the position of executive officer under the Notification of Securities and Exchange Commission
No. Kor Chor. 17/2551
* Ms. Nuanwan Bhuprasert was appointed to be Chief Financial Officer instead of Mr. Vitai Ratanakorn since 1 January 2014

CHIEF EXECUTIVE OFFICERS’ SCOPE OF DUTIES AND RESPONSIBILITY
1. Responsible for supervising, manage operation and/or Company daily management including supervise
overall operation to be in accordance with the policies, business strategies, goal, operation plan,
financial goal and Company’s budget that is approved by the Board of Director and/or resolution of
shareholders’ meeting;
2. Prepare business plan and determine management authority including preparation of business bugeting
and annual buget expense to propse to the Board of Director for approval. The Chief Executive Officer is
also responsible for progress report in accordance to plan and the approved budget to the Board of Director.
3. Determine organization structure, management methods including recruitment, training, employment and
termination of employee as well as determine employees wages, salary, compensation, bonus and welfare;
4. Follow up and report Company condition and position as well as suggest alternatives and strategies
that are in line with the policies and market conditions.
5. Supervise and control Company’s operation such as finance, risk management, internal control,
operational tasks, support and resources;
6. Act as the Company representative as well as able to delegate in dealing with government sector and
other regulators;
7. Responsible for Communicating with the public, shareholders, customers and employee to strengthen
the Company good reputation and image;
8. Ensure that the Company maintain good corporate governance;
9. Has the authority to issue, amend, affix and adjust rules, order and regulations related Company’s
work such as induction, appoint, removal and displine of staff and employees. Determine salaries and
other compensation as well as subsidy and welfare.
10. Consider, negotiate and approve in performing legal act of contract and/or any other actions related
to operation and/or Company daily management under the approved credit that is approved by the
Board of director in accordance to authorization table;
11. Has the authority, duties and responsibilities according to the policies and as assigned by the Board of Director
12. The Chief Executive Officer may delegate his/her authority and/ or assign other individual to perform
specific task. The delegation of authorities should be under the scope of authorization granted by the
power of attorney and/ or should be in accordance with the rules, regulations and order specified by
the Board of director. However, in assigning duties and responsibilities of Chief Executive officer or
degation of authorities shall not constitute the authority or substitution to allow the Chief Executive
Officer or a person authorized by the CEO, to approve those transactions related to a party in conflict,
a party with interest or any other party with conflict of interests (as prescribed in the announcement of
Securities and Exchange Commission or the notification of Capital Market Supervisory Board) with the
Company and its subsidiaries, except for the approval of transaction that is in accordance with the
policies and criteria approved by shareholders’ meeting or the Board of Director.
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การสรรหากรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน โดยกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
จะตองมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ นประเทศไทย และกรรมการบริษทั จะเปนผูถ อื หุน ของบริษทั หรือไมกไ็ ดในการแตงตัง้ คณะกรรมการบริษทั บริษทั มีนโยบาย
ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเขาดำรงตำแหนงเปนคณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาจากประสบการณ
ความรู ความสามารถที่จะเปนประโยชนตอบริษัท และมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไข
เพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวของ
การแตงตั้งกรรมการใหมจะตองผานการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน
(แลวแตกรณี) โดยการแตงตั้งกรรมการบริษัทจะเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนดในขอบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตำแหนงจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการใน
ขณะนั้น ถาจำนวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจำนวนใกลที่สุดกับ 1 ใน 3 และ
กรรมการซึ่งพนจากตำแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตำแหนงอีกได
2. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียง
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได
ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการ จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน
จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
3. ในกรณีที่ตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการผูนั้นจะเหลือ
นอยกวา 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตำแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยู
ของกรรมการที่ตนเขามาแทน

คณะกรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการที่เปนกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอยาง
นอย 1 คน จะตองเปนผูที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทำหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได
โดยคณะกรรมการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวของดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูม อี ำนาจควบคุมของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ใหนบั รวมการถือหุน ของผูท เี่ กีย่ วของของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจำ หรือผูมีอำนาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอำนาจ
ควบคุม ของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ยื่นคำขออนุญาตตอ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือทีป่ รึกษา ของสวนราชการซึง่ เปนผูถ อื หุน รายใหญ หรือผูม อี ำนาจควบคุมของบริษทั
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดา มารดา
คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
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DIRECTORS AND EXECUTIVES RECRUITMENT
THE BOARD OF DIRECTORS
The Board of Directors must comprised of at least 5 members, which at least half of the Board members
must resided in Thailand and the Board of Director can either be or not be the Company’s shareholders. In appointing
the Board of director, the company uses recruitment policy to recruit and select persons with suitable qualification to
sit in the Board of director position. This is done by considering from knowledge, experience and ability to be beneficial
to the Company. Moreover, the selected persons will be fullyqualified and will not have any prohibited characteristic in
accordance to the Public Company Limited Act B.E. 2535 (including the amendment), Securities and Exchange Act B.E.
2535 (including the amendment), Notification of Securities and Exchange Commission and related Notification of Capital
Market Supervisory Board.
The appointment of new director must be approved by the Board of Directors’ Meeting and/or Shareholders’ Meeting (depends on each case). The appointment of the Board of Director will be in accordance to the criteria and
methods specified in the Company’s regulation at which the details are as follows:
1. In each Company’s Annual General Shareholders’ Meeting, one-third of directorsare required to resign
from their positions. If the number of directors that will be vacating are indivisible by three the number
of vacating should be the closest number to one-third.Directors that resigned from the positions may be
re-elected to sit in the positions again.
2. Shareholders’ meeting will elect the Board of Director in accordance to the following criteria and methods:
(1) Each shareholder shall be entitled to one vote for each shareholding.
(2) Each shareholder is required to use all of his/her votes from the condition in the above clause (1)
to vote for one person or several persons to serve as directors. If shareholders decided to vote for
several individuals as directors, the number of votes must be given to each individual equally.
No individual can get more or less number of votes than others.
(3) Candidates receiving the most votes in successively descending order will be appointed as directors
based upon the number of directors required to be appointed on each particular occasion. In the event
that two or more candidates secure an equal number of votes and the number of these candidates
exceeds the number of required positions, the Chairman of the meeting would cast the deciding vote.
3. In the case of a vacancy in the position of directors due to reasons other than completion of term,
the remaining directors shall appoint a new director with the required qualifications and possesses no
prohibited characteristics specified by the Public Company Limited laws and the Securities and
Exchange laws, to serve as a replacement in the next Board of Directors’ Meeting. Excluding such
case where the remaining term is less than two months, the appointed director shall assume the
position for the remaining term of the vacating director.

AUDIT COMMITTEE
Audit Committee consisted of at least 3 directors that are independent director, which at least 1 member
must be audit committee member and should be persons with adequate knowledge and experienced to be able to perform
his/her duties in auditing the credibility of financial statement. The audit committees must be fully qualified as specified
in the related Notification of the Capital Market Supervisory Board, which are as follows:
1. Hold shares not exceeding 1 percent of total number of shares with voting rights of the Company, its
parent company, subsidiaries, associates, major shareholders or Company’s controlling parties,
including shares held by related persons of such independent director.
2. Neither being nor used to be an executive director, employee, staff, advisor who receives salary, or
controlling person of the Company, its parent company, subsidiaries, associates, same-level
subsidiary, major shareholder or controlling person, unless the foregoing status has ended not less
than two years prior to the date of filing an application with the Office of the SEC. Such prohibited
characteristic shall not include the case where the independent director used to be government
official or advisor of a government unit, which is a major shareholder or controlling person of the
Company ;
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4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจ
ควบคุมของผูขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือ
เคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอำนาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว
ไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ยื่นคำขออนุญาตตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการคาที่กระทำเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชา
หรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวย
การรับหรือใหกูยืม ค้ำประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเปนผล
ใหบริษัทหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชำระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท
หรือตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แลวแตจำนวนใดจะต่ำกวา ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการ
คำนวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทำรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวาง 1 ปกอนวันที่มี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุม
ของบริษทั และไมเปนผูถ อื หุน ทีม่ นี ยั ผูม อี ำนาจควบคุม หรือหุน สวนของสำนักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู อบบัญชีของบริษทั
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพน
จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ยื่นคำขออนุญาตตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพ
นั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ยื่นคำขออนุญาตตอสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปน
ผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือไมเปน
หุน สวนทีม่ นี ยั ในหางหุน สวน หรือเปนกรรมการทีม่ สี ว นรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจำ
หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยาง
เดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. ไมเปนกรรมการทีไ่ ดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตดั สินใจในการดำเนินกิจการของบริษทั บริษทั ใหญ บริษทั ยอย
บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท
11. ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของ
องคคณะ (collective decision) ได
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3. Not being persons related by blood or legal registration as father, mother, spouse, sibling, and child,
including spouse of child, executive, major shareholder, controlling persons, or person to be nominated
as director, executive or controlling person of the Company or its subsidiary;
4. Neither having nor used to have a business relationship with the Company, its parent company, subsidiary
company, associate company, major shareholder or controlling persons, in the manner which may
interfere with his or her independent judgment, and neither being nor used to be a significant
shareholder or controlling persons of any person having a business relationship with the Company,
its parent company, subsidiaries, associates, major shareholder or controlling person, unless the foregoing
relationship has ended not less than two years prior to the date of filing an application with the
Office of the SEC.
The term ‘business relationship’ according to the first paragraph shall include any normal business
transaction to operates on rental or lease of real estate, transaction relating to assets or services or
granting or receipt of financial assistance through receiving or extending loans, guarantee, providing
assets as collateral, and any other similar actions, which result in the Company or its counterparty
being subject to indebtedness payable to the other party in the amount of 3% or more of the net
tangible assets of the Company or 20 million baht up, considering the lowest. The amount of such
debt burden shall be calculated according to the method for calculation of value of connected
transactions in accordance to the Notification of the Capital Market Supervisory Board governing rules
on connected transactions. The consideration of such indebtedness shall include debt occurred during
the period of 1 year prior to the date on which the business relationship with the same person;
5. Neither being nor used to be an auditor of the Company, its parent company, subsidiaries, associates,
major shareholder or company’s controlling persons, and not being a significant shareholder, controlling
persons, or partner of an audit firm which has an employees as the auditors of the Company, its parent
company, subsidiaries, associates, major shareholder or controlling persons of the affiliated company,
unless the foregoing relationship has ended not less than two years prior to the date of filing an
application with the Office of the SEC;
6. Neither being nor used to be a provider of any professional services including those as legal advisor
or financial advisor who receives service fees exceeding two million baht per year from the Company
its parent company, subsidiaries, associates, major shareholder or controlling persons, and not being
a significant shareholder, controlling persons or partner of the provider of that professional services,
unless the foregoing relationship has ended not less than two years prior to the date of filing an
application with the Office of the SEC;
7. Not being a director appointed as representative of directors of the Company, major shareholder or
shareholder who is related to major shareholder;
8. Not undertaking any business in the same nature and in competition to the business of the Company
or its subsidiaries or not being a significant partner in a partnership or being an executive director,
employee, staff, advisor who receives salary or holding shares exceeding one per cent of the total
number of shares with voting rights of other company which undertakes business in the same nature
as and in competition to the business of the Company or its subsidiary;
9. Not having any other characteristic, which cause the inability to express independent opinions with
regard to the Company’s business operations.
10. Not holding the position of director authorized by the committee to operate business of the company,
parent company, subsidiaries, associates, same level subsidiaries, major shareholder or controlling persons.
11. Not holding the position of director in parent company, subsidiaries, associates, same level
subsidiaries, major shareholder or controlling persons.
Independent director may be assigned by the Board of Directors to take part in the business decision of the
Company, its parent company, subsidiaries, associates, same-level subsidiaries, major shareholder or controlling persons,
provided that such decision shall be in the form of collective decision.
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ในกรณีที่แตงตั้งบุคคลใหดำรงตำแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการ
ทางวิชาชีพเกินมูลคาที่กำหนดตามขอ 4. หรือ 6. คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาผอนผันใหได หากเห็นวาการแตงตั้งบุคคลดังกลาว
ไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระ และจัดใหมีการเปดเผยขอมูลตอไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนในวาระ
พิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระดวย
(ก) ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพ ทีท่ ำใหบคุ คลดังกลาวมีคณ
ุ สมบัตไิ มเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่กำหนด
(ข) เหตุผลและความจำเปนที่ยังคงหรือแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอใหมีการแตงตั้งบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนกรรมการ
ในป 2556 บริษัทมีการจายคาตอบแทนใหกรรมการบริษัท จำนวน 13 ราย โดยเปนการจายในลักษณะของเบี้ยประชุม
และผลตอบแทนรายป รวมทั้งสิ้นจำนวน 10,615,400 บาท
คาตอบแทนที่บริษัทจายใหแกกรรมการบริษัทมีรายละเอียดดังตารางดังตอไปนี้
(หนวย: บาท)
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นายอภิพร ภาษวัธน
นายสมใจนึก เองตระกูล****
นายสรจักร เกษมสุวรรณ*
นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ**
นายโชคชัย ปญญายงค
นายธีรพล โชติชนาภิบาล
นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม
นายไมเคิล เดวิด เซลบีย***
นายพาที สารสิน
นายพลช หุตะเจริญ**
นายพิมล ศรีวิกรม
นายอภิชาติ จีระพันธุ***
นายผดุงเดช อินทรลักษณ

ฐานะกรรมการ
บริษัท

ฐานะกรรมการ
ตรวจสอบ

รวม

1,463,200
834,600
440,000
634,600
1,074,600
1,074,600
1,074,600
754,600
1,074,600
400,000
480,000
480,000
480,000

150,000
100,000
100,000

1,463,200
834,600
440,000
634,600
1,074,600
1,074,600
1,074,600
754,600
1,074,600
400,000
630,000
580,000
580,000

หมายเหตุ : *
นายสรจักร เกษมสุวรรณ ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ แทน นายนิรุฒ มณีพันธ ที่ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทวันที่ 5 กุมภาพันธ 2556
** นายพลช หุตะเจริญ ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ แทน นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ ที่ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556
*** นายนิรุฒ มณีพันธ ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการแทน นายปยสวัสดิ์ อัมระนันทน ที่ลาออกจากการเปนกรรมการบริษทั วันที่ 12 กรกฎาคม 2555
**** นายไมเคิล เดวิด เซลบีย ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทวันที่ 25 เมษายน 2556
***** นายสมใจนึก เองตระกูล ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทวันที่ 25 มิถุนายน 2556
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In the case where the appointed independent director is the person who have or used to have business relation or provided professional services that exceed the value specified in item 4 or 6, the Board of Director may consider
waiving the disqualification, if deem that in appointing the said person will not affect his or her ability to perform duties
and rendering of independent opinion. The Company should disclose the following information in the notice calling for
the shareholders’ meeting on agenda regarding the appointment of Independent Director:
(A) Nature of business relations or professional service provided causing the said person to be disqualified
under the criteria set;
(B) Reasons and necessities to maintain or appoint the said person as independent director.
(C) The Board of Director’s opinion to nominate the said person as independent director.

DIRECTORS AND EXECUTIVES REMUNERATION
DIRECTOR REMUNERATION
In the year 2013, the Company paid remuneration to 13 Board of Director members which are paid in the
nature of meeting allowance and annual returns at the total amount of 10,615,400 baht.
Remuneration paid to the Board of Director. Detials are as follows:
(Unit: Baht)
NAME

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Mr. Apiporn Pasawat
Mr. Somchainuk Engtrakul****
Mr. Sorajak Kasemsuwan*
Mr. Weerawong Chittmittraparp**
Mr. Chokchai Panyayong
Mr. Teerapol Chotichanapibal
Mr. Surasak Khaoroptham
Mr. Michael David Celbie***
Mr. Patee Sarasin
Mr. Paroche Hutachareon**
Mr. Pimol Srivikorn
Mr. Apichat Chiraphan***
Mr. Padungdej Indralak

BOARD OF
DIRECTOR

AUDIT
COMMITTEE

TOTAL

1,463,200
834,600
440,000
634,600
1,074,600
1,074,600
1,074,600
754,600
1,074,600
400,000
480,000
480,000
480,000

150,000
100,000
100,000

1,463,200
834,600
440,000
634,600
1,074,600
1,074,600
1,074,600
754,600
1,074,600
400,000
630,000
580,000
580,000

Remark : *

Mr. Sorajuk Khasemsuwan was appointed as Director in replacement of Mr. Nirut Maneephun who resigned from the Board of Director
position on February 5, 2013.
** Mr. Paroche Hutachareon was appointed as independent director in replacement of Mr. Veerawong Jitmidtraphap, who resigned from
the Board of Director position on February 28, 2013.
*** Mr. Nirut Maneephun was appointed as Director in replacement of Mr. Piyasawas Aummaranun, who resigned from Board of Director position
on July 12, 2012.
**** Mr. Michael David Celbie resigned from Board of Director position on April 25, 2013
***** Mr. Somjainuek Engtrakoon resigned from the Board of Director position on June 25, 2013.
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โดยอัตราคาตอบแทนกรรมการทีไ่ ดรบั การอนุมตั ติ ามการประชุมวิสามัญผูถ อื หุน ครัง้ ที่ 1/2556 เมือ่ วันที่ 7 มกราคม 2556
ไดมีรายละเอียดดังนี้

อัตราคาตอบแทนกรรมการบริษัท
ตำแหนง
1. ประธานกรรมการ
2. กรรมการ

คาตอบแทนรายเดือน (บาท)
60,000
40,000

อัตราคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากอัตราคาตอบแทนกรรมการบริษัท)
ตำแหนง
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. กรรมการตรวจสอบ

คาเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)
30,000
20,000

คาตอบแทนผูบริหาร
ในปจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีผูบริหารทั้งสิ้น 5 ราย ไดรับคาตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส และผล
ตอบแทนอื่นๆ เชน เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คาตำแหนง คาพาหนะเหมาจาย เปนตน ทั้งนี้การใหโบนัสแกกรรมการ
และผูบริหารของบริษัท จะพิจารณาจากผลกำไรจากการดำเนินงาน และผลงานของผูบริหารแตละคน สำหรับกรรมการใหขึ้นอยูกับการ
พิจารณาของที่ประชุมผูถือหุน
โดยในป 2555 และ ป 2556 บริษัทมีผูบริหารทั้งสิ้น 4 และ 5 คนตามลำดับ และบริษัทจายคาตอบแทนใหผูบริหารบริษัท
ซึ่งเปนการจายในลักษณะเงินเดือนและโบนัสรวมทั้งสิ้น 25.9 ลานบาท และ 42.8 ลานบาท ตามลำดับ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในป 2556 บริษัทมีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 12 ครั้ง และมีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
จำนวน 6 ครั้ง โดยรายละเอียดการเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัทดังนี้
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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นายสมใจนึก เองตระกูล
นายสรจักร เกษมสุวรรณ
นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ
นายโชคชัย ปญญายงค
นายธีรพล โชติชนาภิบาล
นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม
นายไมเคิล เดวิด เซลบีย
นายพาที สารสิน
นายพลช หุตะเจริญ
นายพิมล ศรีวิกรม
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จำนวนครั้งที่เขาประชุม
คณะกรรมการบริษัท

จำนวนครั้งที่เขาประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ

12/12
4/7
7/11
1/3
12/12
9/12
11/12
0/5
11/12
6/9
10/12
12/12
11/12

5/6
6/6
6/6
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Directors remuneration rates were approved by the Ordinary Shareholders’ Meeting number 1/2013 on
January 7, 2013. Details are as follows:

DIRECTOR REMUNERATION RATE
POSITION
1. Chairman of the Board of Director
2. Director

REMUNERATION PER MONTH (BAHT)
60,000
40,000

AUDIT COMMITTEE REMUNERATION (APART FROM THE BOARD OF DIRECTOR REMUNERATION)
POSITION
AUDIT COMMITTEE MEETING ALLOWANCE (BAHT PER ONCE)
1. Chairman of Audit Committee
30,000
2. Audit Committee
20,000

DIRECTORS’ REMUNERATION
At present, as of December 31, 2013 The Company has 5 Executive officers, receiving numeration in the
form of salary, bonuses and other remunerations such as social security fund, provident fund, position allowance,
car allowance and etc. Directors and Executive officers bonus will base on the revenue of operating performance
and the performance of each executive officer; for directors’ bonus will be considered by the shareholders’ meeting.
In 2013, the Company has 5 executives. Executive’s remuneration are paid in the form of salary and bonuses;
at the total of 42.8 million baht.

BOARD OF DIRECTORS‘ MEETING
in 2013

The followings are the details of attendance of the Board of Directors’ meeting and Audit Committee meeting

NAME

1. Mr. Apiporn Pasawat
2. Mr. Somjainuek Eangtrakoon
3. Mr. Sorajak Khasemsuwan
4. Mr. Weerawong Chittmittraparp
5. Mr. Chokchai Panyayong
6. Mr. Teerapol Chotichanapibal
7. Mr. Surasak Khaoroptham
8. Mr. Machael David Celbie
9. Mr. Patee Sarasin
10. Mr. Paroche Hutachareon
11. Mr. Pimol Srivikrom
12. Mr. Apichat Chiraphan
13. Mr. Padungdej Indralak

NO. OF ATTENDANCE/
TOTAL MEETING OF
THE BOARD OF DIRECTORS

NO. OF ATTENDANCE/
TOTAL MEETING OF
THE AUDIT COMMITTEE

12/12
4/7
7/11
1/3
12/12
9/12
11/12
0/5
11/12
6/9
10/12
12/12
11/12

5/6
6/6
6/6
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CORPORATE
GOVERNANCE

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทไดตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบและเปนธรรม จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแล
กิจการและบริหารจัดการที่ดี ที่จะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และประสิทธิภาพในการจัดการ โดยมุงเนนการสงเสริมการเติบโต
อยางยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสูการสรางมูลคาเพิ่มในระยะยาวใหแกบริษัท ผูถือหุน และผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ทั้งนี้การกำกับดูแลกิจการทำให
การดำเนินงานของบริษัทใหมีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได บริษัทไดกำหนดนโยบายดานการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัท
ไดรับเอาแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ป 2549 ตามที่กำหนดโดย
ตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 ไดมีมติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผูถือหุน
บริษัทไดใหความสำคัญตอสิทธิของผูถือหุนในการไดรับขอมูลของบริษัท อยางถูกตอง ครบถวน เพียงพอ ทันเวลา และ
เทาเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้
1.1) ใหบริษัท จัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหเพียงพอ โดยระบุวัตถุประสงค
และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนไดศึกษาขอมูลอยางครบถวน
ลวงหนากอนวันประชุม ผูถือหุนไมนอยกวา 7 วัน ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได บริษัท
เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนได โดยใชหนังสือ
มอบฉันทะที่บริษัทไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม
1.2) อำนวยความสะดวกแกผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันในการเขารวมประชุมทั้งในเรื่องสถานที่ และเวลาที่เหมาะสม
1.3) ในการประชุมผูถ อื หุน จะพิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระทีก่ ำหนด โดยไมเปลีย่ นแปลงขอมูลสำคัญ หรือเพิม่ วาระ
การประชุมในการประชุมอยางกะทันหัน และเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงาน
ของบริษัท สอบถาม แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ และกรรมการและผูบริหารที่เกี่ยวของจะเขารวมประชุม
ผูถือหุนเพื่อตอบคำถามในที่ประชุมดวย
1.4) ใหเพิ่มชองทางในการรับทราบขาวสารของผูถือหุนผานทาง website ของบริษัท โดยนำขาวสารตางๆ และรายละเอียด
ไวที่ website ของบริษัท โดยเฉพาะ ในกรณีหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนใหเผยแพรกอนวันประชุมลวงหนา เพื่อให
ผูถือหุนสามารถ download ขอมูลระเบียบวาระการประชุมไดอยางสะดวกและครบถวน
1.5) นโยบายใหกรรมการเขารวมประชุมเพื่อตอบขอซักถามจากผูถือหุนโดยพรอมเพรียงกัน
1.6) การจดบันทึกรายงานการประชุมใหครบถวน ถูกตอง รวดเร็ว โปรงใส และบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่
สำคัญไวในรายงานการประชุมเพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได นอกจากนี้ ใหบริษัทนำรายงานการประชุมผูถือหุน
เผยแพรใน website ของบริษัทเพื่อใหผูถือหุนไดพิจารณา รวมถึงสงรายการประชุมดังกลาวไปยังตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแตวันที่มีการประชุมผูถือหุนนั้น
1.7) เพิ่มความสะดวกใหแกผูถือหุนในการไดรับเงินปนผลโดยการโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร (ถามีการจายเงินปนผล) เพื่อ
อำนวยความสะดวกใหผถู อื หุน ใหไดรบั เงินปนผลตรงเวลา ปองกันปญหาเรือ่ งเช็คชำรุด สูญหาย หรือสงถึงผูถ อื หุน ลาชา
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The Company recognizes too perate business with responsibility and fairness, as well as foresees the
importance of corporate governance and good management, which strengthen Company’s competitiveness and
efficiency in management, by emphasizing on promoting sustainable growth. This will lead to long-term value added to
the Company, shareholders and every stakeholders. Moreover, corporate governance allowed the Company to be
transparent and accountability. The Company had determined good corporate governance policies by adopting guideline
on corporate governance for listed companies’ year 2006 as specified by the Stock Exchange of Thailand; for directors,
executives and employees to use as guideline in performing tasks.The Board of Directors’ Meeting number 1/2013
on January 24, 2013 had approved good corporate policies,which the details are as follows:

SECTION 1 : RIGHTS OF SHAREHOLDERS
The Company emphasizes on the importance of shareholders’ rights in receiving information that are
accurate, complete, sufficient, timely and equality to help with decision making in all aspect. Therefore, the Board of
Committee put the policies into practices, which are as follows:
1.1) The Company should send out invitation letter with sufficient meeting information of each agenda
by specifying the objectives, reason and Committee opinions in every agenda. This gives shareholders
opportunities of not less than 7 days in advance to completely review the information before
attending the meeting. In the event where shareholders are not able to attend the meeting in person,
shareholders can appoint independent director or other individual to attend the meeting as their
proxy holder by showing proxy form that the Company attached along with the meeting invitation
letter;
1.2) Equally facilitate every shareholders on location and appropriate time in attending the meeting.
1.3) Shareholders’ meeting will consider and vote according to the agenda respectively without changing
any significant information or adding agenda items with out prior notice. To also give the right to
shareholders to express their comments, suggestions or questions in the Company’s performance audit,
where involved directors and Executives will join the shareholders’ meeting to answer all the questions.
1.4) Providing convenient channel in receiving news for shareholders by posting news and details through
Company website, especially shareholders’ meeting invitation letter which should be post prior to the
meeting date for shareholders to conveniently and able to entirely download agenda information;
1.5) Policies for directors to attend the meeting to answer the questions raised by shareholders;
1.6) Record the minutes of meetings with complete, accurate, timely, transparent and record down
significant issues in the minutes of meeting for shareholders to review. Moreover, the Company
should present minutes of meeting on Company website for shareholders to consider as well as hand
in the said minutes of meeting to The Stock Exchange of Thailand within 14 days commencing from
that of shareholders’ meeting.
1.7) To enhance conveniency for shareholders in receiving dividend by transfering into shareholders
bank account (If there is dividend payment) to facilitate the shareholders to receive their dividend on
time and prevent cheque mutilated, lost or delay in delivering to shareholders.
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หมวดที่ 2 : การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัทไดกำหนดใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้
2.1) ใหบริษัทจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุม ใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนการประชุมไมนอย
กวา 7 วัน เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนไดศึกษาขอมูลอยางครบถวนกอนวันประชุมผูถือหุน
2.2) ใหศึกษาแนวทางเพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอชื่อกรรมการ หรือเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได
กอนการประชุมผูถือหุน
2.3) ใหเพิ่มการอำนวยความสะดวกแกผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง โดยใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะ
ใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือใหมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 คน เขารวมประชุมและลงมติแทนได และแจงรายชื่อ
กรรมการอิสระดังกลาวไวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน
2.4) ใหปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญหรือผูถือหุนสวนนอย ไมวาจะเปนผูถือหุน
ชาวไทยหรือผูถือหุนตางชาติ

หมวดที่ 3 : การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทใหความสำคัญตอการพิจารณารายการตางๆ อยางโปรงใส และเปนประโยชนตอบริษัทเปนสำคัญ ดังนั้น จึงใหความ
สำคัญตอการปองกันรายการที่อาจเปนความขัดแยงทางผลประโยชน รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหวางกัน โดยมีนโยบายซึ่งสรุป
สาระสำคัญไดดังตอไปนี้
3.1) ผูบริหารและพนักงานตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งถือเปนเรื่องสำคัญที่ตองยึดถือปฏิบัติโดยเครงครัด
เพื่อเปนที่เชื่อถือและไววางใจของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย และจัดใหมีการเผยแพรขอมูลความเขาใจในการถือปฏิบัติของ
พนักงานทั่วทั้งบริษัท
3.2) กรรมการบริษัทและผูบริหารตองแจงใหบริษัททราบถึงความสัมพันธหรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจกอใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชน
3.3) มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาใหความเห็นกอนเสนอขออนุมัติตอ
คณะกรรมการบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนด

หมวดที่ 4 : บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทตระหนักและรับรูถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก ผูถือหุน พนักงาน และผูมี
สวนไดเสียภายนอก ไดแก ลูกคา คูคา เจาหนี้ คูแขง ภาครัฐ และหนวยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกลเคียงที่เกี่ยวของ เนื่องจากบริษัทไดรับ
การสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียตางๆ ซึ่งสรางความสามารถในการแขงขันและสรางกำไรใหบริษัท ซึ่งถือวาเปนการสรางคุณคาในระยะยาว
ใหกับบริษัท โดยมีการกำหนดนโยบาย ดังนี้

4.1) นโยบายและแนวปฏิบัติตอพนักงาน
บริษัทตระหนักวา พนักงานเปนปจจัยแหงความสำเร็จของการบรรลุเปาหมายของบริษัทที่มีคุณคายิ่ง จึงเปนนโยบายของ
บริษัทที่จะใหการปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรมทั้งในดานโอกาส ผลตอบแทน การแตงตั้ง โยกยาย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ เพื่อ
ใหเปนไปตามนโยบายดังกลาว บริษัทจึงมีหลักปฏิบัติดังนี้
1) ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ และใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน
2) ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมตอพนักงาน รวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน และใหความสำคัญใน
ดานการดูแลสวัสดิการของพนักงาน
3) ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทำงานใหมีความปลอดภัยตอชีวิต และทรัพยสินของพนักงาน
4) การแตงตั้ง โยกยาย รวมถึงการใหรางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำดวยความสุจริตใจ และตั้งอยูบนพื้นฐาน
ความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
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SECTION 2 : EQUITABLE TREATMENT OF SHAREHOLDERS

The Company has determined that all shareholders are treated equally therefore the policies that the
Board of Director put into practices are as follows:
2.1) The Company send out invitation letter wiht meeting information allowing shareholders to
acknowledge before the meeting of not less than 7 days, giving shareholders opportunity to
completely review the information before the actual shareholders’ meeting.
2.2) Study the Guideline to give opportunities to minority shareholders to nominate director or propose
additional agenda prior to the shareholders meeting.
2.3) To facilitate shareholders who can not attend the meeting in person by allowing shareholders to
proxy any individual or appoint at least 1 independent director to attend the meeting or vote and
notify the name of such independent director in the shareholders meeting invitation letter.
2.4) To treat all shareholders equally, whether they are major shareholders or minority shareholders and
whether they are foreign or Thai shareholders.

SECTION3 : RELATED PARTY TRANSACTION

The Company recognize the importance in considering transaction transparently and importantly is
beneficial to the company, therefore the Company emphasize on protecting transaction that may have conflict of
interest, connected transaction or related party transaction. The essence of policies can be summarize as follow:
3.1) The executive and employees must practice in accordance with the Company code of conduct which
considered as significant matter to strictly abided by to be reliable and trustworthy of all stakehoders.
And the code conduct shall be disclose to all executive and employees.
3.2) The board of director members and executives must inform and disclose the Company of the business
relationship or connected transaction that may cause conflict of interest.
3.3) Propose the related party transaction to the Audit Committee for consideration before proposing to the
Board of Director in accordance to the principle of good corporate governance and to ensure that it is
in compliance with the regulations of The Stock Exchange of Thailand and The Securities and Exchange
Commission.

SECTION 4 : ROLE OF STAKEHOLDERS

The Company recognises the rights of all stakeholders, either internal stakeholders such as shareholders,
employee and external stakeholders such as customers, trade partners, creditors, competitors, and other bodies as well
as related neighbour community. The Company has received support from various stakeholders, which establish the
competitiveness and profit. This can be consider as creating long-term value added to the Company. Policies are as follows:

4.1) POLICIES AND GUIDELINE TOWARDS EMPLOYEES

The Company is well aware that employee is the key to success of achieving the Company’s objectives.
Therefore, it is the Company policies to treat employees fairly in terms of opportunities, returns, appoint, transfer, including
potential development to be in accordance with the aforementioned policies. The Company’s guidelines are as follows:
1) Treat employees with mannerliness and respect their individual rights;
2) Provide fair remuneration, establish provident fund and place importance on taking care of employees
welfare;
3) Maintain good working environment for sanitation and safety to life and properties of employees;
4) Promote, transfer, give rewards and punish employees with sincerity based on their knowledge,
competence and appropriateness of that employee;
99

ANNUAL REPORT 2013

บริ ษั ท สายการบิ น นกแอร จำกั ด (มหาชน)

5) ใหความสำคัญตอการพัฒนาความรู ความสามารถของพนักงาน โดยใหโอกาสอยางทัว่ ถึงและสม่ำเสมอ เพือ่ พัฒนา
ความสามารถของพนักงานใหเกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ
6) รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานความรูทางวิชาชีพของพนักงาน
7) ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด

4.2) นโยบายและแนวปฏิบัติตอผูถือหุน
บริษัทระลึกอยูเสมอวาผูถือหุน คือ เจาของกิจการ และบริษัทมีหนาที่สรางมูลคาเพิ่มใหแกผูถือหุนในระยะยาว จึงกำหนดให
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองปฏิบัติตามแนวทางดังตอไปนี้
1) ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพ ดวยความระมัด
ระวัง รอบคอบ และเปนธรรมตอผูถือหุนทั้งรายใหญและรายยอย เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนโดยรวม
2) นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ขอมูลฐานะทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ
โดยสม่ำเสมอ และครบถวนตามความเปนจริง
3) หามไมใหแสวงหาผลประโยชนใหตนเอง และผูอื่นโดยใชขอมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังมิไดเปดเผยตอสาธารณะ
หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท

4.3) นโยบายและแนวปฏิบัติตอลูกคา
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของลูกคา จึงไดกำหนดนโยบายในการปฏิบัติตอลูกคาดังนี้
1) บริการลูกคาดวยความสุภาพ มีความกระตือรือรน พรอมใหการบริการ ตอนรับดวยความจริงใจ เต็มใจ ตั้งใจ และ
ใสใจ ดูแลผูรับบริการดุจญาติสนิท บริการดวยความรวดเร็ว ถูกตอง และนาเชื่อถือ
2) รักษาความลับของลูกคา และไมนำไปใชเพื่อประโยชนของตนเอง หรือผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ
3) ใหขอมูลขาวสารที่ถูกตอง เพียงพอ และทันตอเหตุการณแกลูกคา เพื่อใหทราบเกี่ยวกับบริการที่บริษัทใหกับลูกคา
โดยไมมีการโฆษณาเกินความเปนจริงที่เปนเหตุใหลูกคาเขาใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรือเงื่อนไขใดๆ ของบริการ
ของบริษัท
4) ใหคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใหบริการของบริษัทใหมีประสิทธิภาพและเปนประโยชนกับลูกคาสูงสุด

4.4) นโยบายและแนวปฏิบัติตอคูคา และ/หรือ เจาหนี้
บริษัทมีนโยบายใหพนักงานปฏิบัติตอคูคา และ/หรือเจาหนี้ทุกฝายอยางเปนธรรม ซื่อสัตย และไมเอารัดเอาเปรียบคูคา
โดยคำนึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัท พื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมทั้งสองฝาย หลีกเลี่ยงสถานการณที่กอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน การเจรจาแกปญหาตั้งอยูบนพื้นฐานของความสัมพันธทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
1) ไมเรียก หรือรับ หรือจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตในการคากับคูคา และ/หรือ เจาหนี้
2) กรณีที่มีขอมูลวามีการเรียก หรือรับ หรือการจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตเกิดขึ้น ตองเปดเผยรายละเอียด
ตอคูคา และ/หรือ เจาหนี้ และรวมกันแกไขปญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่ตกลงกันไวอยางเครงครัด กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดได ตองรีบแจงให
เจาหนี้ทราบลวงหนา เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา

4.5) นโยบายและแนวปฏิบัติตอคูแขงขัน
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูแขงทางการคา โดยไมละเมิดความลับหรือลวงรูความลับทางการคาของคูแขงขันดวยวิธี
ฉอฉล จึงกำหนดหลักนโยบายดังนี้
1) ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี
2) ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม
3) ไมทำลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางราย
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5) Emphasizes on employees’ development on knowledge and competence by thoroughly and regularly gives
opportunities to develop employees competence to achieve its potential in performing professionally;
6) Give attention to comment and suggestions which based on employees’ profession knowledge.
7) Strictly practices according to laws and regulations related to employees.

4.2) POLICIES AND GUIDLINES TOWARD SHAREHOLDERS
The Company is well aware that shareholders is the company owner and it is the company responsibilities
to enhance a long-term value for shareholders, therefore directors, executives and employees are determine to practice
in accordance with the following guidelines:
1) Perform duties with integrity as well as decision to take any action should based on the principles of
profession with prudent and fairness to both majority and minority shareholders, for the best benefit
of shareholders as a whole.
2) Regulary, completely and timely disclose Company’s status report, performance, financial status,
accounting and other reports.
3) Strictly prohibited from seeking benefits for oneself and others by utilizing Company’s information
which has not been disclose to the public or perform any acts in the nature that may cause conflict
of interest with the Company.

4.3) POLICIES AND GUIDELINE TOWARDS CUSTOMERS
The Company realizes the importanct of customer, therefore policies in treating customers are specified as follow:
1) Provide services with courtesy, enthusiastic and service mind. Welcome with sincerity, willingness, intend,
pay attention and take care as if they’re close relatives. Provide fast, accurate and reliable services;
2) Maintain customer confidentiality and not wrongfully utilized those confidential to seek benefits for
oneself or related persons;
3) Provide to customer with informations which are accurate, adequate and up to date for the customer
to know about the services provided without over advertise causing customer to misunderstand the
quality or conditions of the Company;
4) Give advices on the service provided to be effective and for customers highest benefit;

4.4) POLICIES AND GUIDELINES TOWARD BUSINESS PARTNERS AND CREDITORS/DEBTORS
Policies on treating business partner and/or all creditors fairly, integrity and does not take advantage
of business partner by considering the best interest of the Company, on the basis of obtaining fair return for both
parties, avoid situations that may cause conflict of interest and negotiate to resolve issues on the basis of business
relationship. The practice guidelines are as follows:
1) Does not collect, receive or pay any benefit which are dishonest trade to business partner or/and creditors;
2) In case there are grounds to believe that there is a request or acceptance of assets or payment of any
benefits, which is dishonest and undue, information shall be disclosed to trading partners to jointly
seek solutions fairly and timely.
3) Complying with agreements or conditions mutually agreed upon strictly and in case of non-compliance
with any conditions, must inform the creditors immediately to jointly seek solutions on a rationality basis

4.5) POLICIES AND GUIDLINES TOWARD COMPETITORS
The Company has policies in treating competitors by not violating cofidential information or have any knowledge
of competitors trade secret through deceptive method, therefore the policies are as follows:
1) Treat competitors under the rule and manner of good and fiar competition;
2) Does not seek competitors’ confidential information with fraudulent, dishonest or inappropriate method;
3) Not discredit competitors’ reputation with malicious accusation;
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4.6) นโยบายและแนวปฏิบัติตอสังคม / ชุมชน
บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะดำเนินธุรกิจทีเ่ ปนประโยชนตอ เศรษฐกิจและสังคม และยึดมัน่ การปฏิบตั ติ นเปนพลเมืองทีด่ ี และปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของอยางครบถวน พรอมทั้งมีสวนรวมในอันที่จะสงเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชน

4.7) นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
บริษัทมีนโยบายที่ใหการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ที่เสริมสรางคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม ตลอดจนรักษาสภาพ
แวดลอมในการทำงานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงานอยูเสมอ

หมวดที่ 5 : การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปดเผยขอมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของ
บริษัทที่ตรงตอความเปนจริง ครบถวน เพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา แสดงใหเห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการประกอบการที่แทจริง
ของบริษัทรวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมุงมั่นที่จะดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการเปดเผย
ขอมูลและความโปรงใสอยางเครงครัด จัดใหมีการเผยแพรขอมูลใน website ของบริษัท สื่อเผยแพรของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เพื่อใหผูถือหุน และผูที่เกี่ยวของอื่นๆ ไดรับทราบขอมูลของบริษัทไดอยางทั่วถึง และจะทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับ
แนวทางที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศใชบังคับ
บริษัทจัดใหมีเจาหนาที่ทำหนาที่ติดตอสื่อสารกับนักลงทุนหรือผูถือหุน รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผูถือหุนรายยอย บริษัท
จะจัดใหมีการประชุมเพื่อวิเคราะหผลการดำเนินงานเปนประจำ รวมทั้งจะเผยแพรขอมูลขององคกร ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไปให
แกผูถือหุน นักวิเคราะหหลักทรัพย บริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือ และหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ ผานทางชองทางตางๆ ไดแก การรายงาน
ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ website ของบริษัท นอกจากนี้
บริษัทยังใหความสำคัญในการเปดเผยขอมูลอยางสม่ำเสมอ เพื่อใหผูถือหุนไดรับขาวสารเปนประจำ โดยผานชองทาง website ของบริษัท
ขอมูลที่อยูบน website จะมีการปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ ไมวาจะเปนวิสัยทัศน พันธกิจ งบการเงิน ขาวประชาสัมพันธ รายงานประจำป
โครงสรางบริษัทและผูบริหาร โครงสรางการถือหุนและผูถือหุนรายใหญ
นอกจากนี้ บริษัทใหความสำคัญตอรายงานทางการเงิน เพื่อใหแสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการที่แทจริง
ของบริษัท โดยอยูบนพื้นฐานของขอมูลทางบัญชีที่ถูกตอง ครบถวน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป บริษัท
จะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกรรมการแตละทาน ตลอดจนบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยของบริษัท ใน
รายงานประจำปของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) และจะเปดเผยคาตอบแทนของกรรมการและ
ผูบริหารระดับสูงในรายงานประจำปของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1)

หมวดที่ 6 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท การกำกับดูแลกิจการใหเปนไปตาม
เปาหมายและแนวทางที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน โดยคำนึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน โดย
ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให
มั่นใจวาการดำเนินงานของบริษัท เปนไปในทิศทางที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให
มีการจัดทำวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนกลยุทธ แผนงาน และงบประมาณประจำปของบริษัท โดย
คณะกรรมการบริษัทจะรวมแสดงความคิดเห็น เพื่อใหเกิดความเขาใจในภาพรวมของธุรกิจรวมกันกอนที่จะพิจารณาอนุมัติ และติดตามให
มีการบริหารงานเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไว โดยจะยึดถือแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสำนักงานคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
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4.6) POLICIES AND GUIDELINES TOWARDS COMMUNITY AND SOCIETY
Company’s policy is to conduct its business that is beneficial to the economy and society as well as
adhering to practice as good citizens. Fully practice in compliance with relevant laws and regulations and enhance
community and society quality of life.

4.7) POLICIES RELATED TO ENVIRONMENT
The Company’s policy is to support activities that enhace the quality, occupational health and environment
as well as always maintain environment at work place with security to life and property of employees.

SECTION 5 : INFORMATION DISCLOSE AND TRANSPARENCY
The Board of Directors’ policy is to disclose financial information and other information that is related to
buiness and Company’s performance that is accurate, complete, sufficient, consistent and on timly basis. To demonstrate
financial status and actual business performance including of Company’s business direction.
The Board of Director is committed to ensure that the Company strictly practices in accordance with the
laws, rules and regulations that are related to disclosure of information and transparency;To ensure that informations
are publicly disclosed via Company’s website and The Stock Exchange of Thailand disclosure channel for shareholders
and other related stakholders; Will improve and comply with the guideline of The Stock Exchange of Thailand and The
Securities and Exchange Commission.
The Company shall provided a staff to communicate with investors or shareholders including institutional
investors and minor shareholders. The Company arrange the meeting to disclose and update the company’s operating
performance regularly, including financial information to shareholders and securities analysts, credit rating agencies
and related government sector through various channels such as reported to The Stock Exchange of Thailand, The
Securities and Exchange Commission and Company’s website. Moreover, the Company also emphasized on disclosure of
information regularly through Company’s website. Information publicized on the website are always up to date which
includes vision, obligation, financial statement, news and press release, annual report, organization structure, shareholding
and major shareholders structure.
The Company also places importance on financial report in order to present Company’s financial position
and operating performance on the basis of accounting information that is accurate, complete and sufficient in
accordance to the generally accepted accounting standard. The Company will disclose information related to each
director including roles and responsibilities of the board of director and sub-committee as well as disclose directors
and executives remunerations in the annual report (Form 56-2) and annual registration statement (Form 56-1).

SECTION 6 : RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS
The Board of Director is responsible for shareholders in the area of business operation and corporate
governance; to be in line with goals and guidelines for the best interest of shareholders by taking into account
the benefit of all stakeholders.
The Board of Directors has the obligation and responsiblity to perform its duties in compliance with laws,
objectives, regulations and resolutions of shareholders’ meeting. Perform its duties with integity and fiduiciary to
maintain the bestinterest of shareholders and stakeholders both in short and long-terms, as well as to ensure that the
Company operational direction will yeild the highest benefits to shareholders and stakeholders. The board of Director
oversees the preparation of vision, mission, goals, policies, operational direction, strategies, plans and Company’s
annual budget at which the Board will comment on the said topics for the understanding of the overview of joint
business before considering approval and follow up to ensure that management are in accompliance with the goal set;
by adhere to the guideline of The Stock Exchange of Thailand and The Securities and Exchange Commission.
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ณ วันที่ 7 มกราคม 2556 คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 12 ทาน มีวาระดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป แบงเปน
กรรมการที่มาจากฝายบริหารจำนวน 1 ทาน กรรมการที่ไมเปนผูบริหารจำนวน 7 ทาน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเปนอิสระตาม
หลักเกณฑที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนด จำนวน 4 ทาน ซึ่งสอดคลองกับเกณฑของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยที่ไดกำหนดใหบริษัทจดทะเบียนตองมีจำนวนกรรมการอิสระมากกวาหรือเทากับ 1 ใน 3 ของจำนวน
กรรมการทั้งหมด คณะกรรมการประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งดานธุรกิจ บัญชีและการเงินซึ่งเกี่ยวของ
และสนับสนุนธุรกิจบริษัททั้งหมด
ตามขอบังคับของบริษัทกำหนดไววาในการประชุมสามัญประจำป กรรมการตองออกจากตำแหนง 1 ใน 3 ถาจำนวน
กรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจำนวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะตองออกจากตำแหนงในปแรก
และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตำแหนงนานที่สุดนั้น
เปนผูออกจากตำแหนง อยางไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจไดรับเลือกเขามาดำรงตำแหนงใหมก็ได
บริษัทไดแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทกับผูบริหารอยางชัดเจนโดยคณะกรรมการ
ทำหนาที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผูบริหารในระดับนโยบายขณะที่ผูบริหารทำหนาที่บริหารงานของบริษัท
ในดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายที่กำหนด
ประธานกรรมการบริษัทมิไดเปนบุคคลเดียวกับประธานเจาหนาที่บริหาร มีอำนาจหนาที่แบงแยกกันชัดเจนเพื่อเปนการ
ถวงดุลการจัดการและไมมีผูใดมีอำนาจเบ็ดเสร็จ ประธานกรรมการไมมีความสัมพันธใดๆ กับฝายบริหารของบริษัท และมีหนาที่รับผิดชอบ
เพียงการกำหนดนโยบาย และใหคำปรึกษา เทานั้น
คณะกรรมการไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อชวยกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมี
จำนวน 3 ทาน ทุกทานเปนกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาทีเ่ ฝาสังเกตประสิทธิผลของงานตรวจสอบ การจัดการความเสีย่ ง
การควบคุมทางการเงินและการบัญชีภายใน และการรายงานทางการเงิน รวมทั้งหนาที่อื่นๆตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนด
นอกจากนั้นเพื่อเปนการกำกับและชวยดูแลกิจการ ประธานเจาหนาที่บริหารไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นอีก 3 คณะ คือ
1. คณะอนุกรรมการ People Management มีหนาที่บริหารจัดการและอนุมัติรายการดานทรัพยากรมนุษย รวมถึง
อนุมัติกฎเกณฑและระเบียบตางๆ ภายในบริษัทและกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2. คณะอนุ ก รรมการ Commercial Management มี ห น า ที่ บ ริ ห ารจั ด การและอนุ มั ติ ร ายการด า นการพาณิ ช ย
กำหนดราคา การกำหนดตารางบิน และกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3. คณะอนุกรรมการ Operations Management มีหนาที่บริหารจัดการและอนุมัติรายการดานการปฏิบัติการบิน และ
กรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

หมวดที่ 7 : การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทจัดใหบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกดาน ทั้งดานการเงิน และการปฏิบัติงาน ใหเปนไป
ตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวของ และจัดใหมีกลไกการตรวจสอบและถวงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกปองดูแล
รักษาทรัพยสินของบริษัทอยูเสมอ จัดใหมีการกำหนดลำดับขั้นของอำนาจอนุมัติ และความรับผิดชอบของผูบริหารและพนักงานที่มี
การตรวจสอบและถวงดุลในตัว กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอยางเปนลายลักษณอักษร มีหนวยงานตรวจสอบภายในที่เปนอิสระ
ทำหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานใหเปนไปตามระเบียบที่วางไว รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของ
การควบคุมภายในของหนวยงานตางๆ ในบริษัท
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As at December 31, 2013, there are 10 members of Board of Director with 3 years term of office. The
Board comprised of 1 director from management team, 5 directors that are not executives and 4 independent directors
which in accordance with The Securities and Exchange Commission and is in line with the criteria of The Securities
Commission that specified that listed company must have at least one-third or more independent director of the total
director. The Board of Director composed of experts from various industries in the aspect of business, accounting and
finance which is related and support all of Company’s business.
According to the Company regulations, it is specified that at the Company’s annual general shareholders’
meeting one-third of directors are required to resign from their position. If the number of directors that will be vacating
are indivisible by three, the number of vacating should be closest to one-third. Use draw lot method for the Director
that must resign from the position in the first or second year after the company registered and for the next consecutive
year director that sits in the position the longest will be the individual that resigned from the position. However,
director that resigned from the term of office may be re-elected.
The Company had clearly specified the roles of duties and responsibilities the Board of Director and
Executive Officer. The Board of director is responsible for determining policies and supervise the operations of
Executive Officer in the policy level, while the Executive Officer is responsible in manageing Company’s business in
various aspect to be in accordance with the policies set.
Chairman of the Board of Director shall not be the same person as Chief Executive Officerto clearly seperated
responsiblity to maintain balance in managing and no individual has the authoritarian. The Chairman of the board has no
relationship with the Company’s nanagement team and is only responsible in determining policies and give advice.
The director had appointed audit committee to help supervise and monitor company’s business, which the
audit committee consist of 3 members, each member is independent director. The audit committee is responsible for
monitoring the effectiveness of the audit, risk management, finance and internal accounting control and financial report
including other responsiblities in accordance with the Stock Exchange of Thailand and The Securities and Exchange
Commission specified.
Moreover, tthe Chief Executive Officer has appoint 3 sub-committee to help supervise and monitor the
business. Which are:
1. People Management Sub-Committee is responsible for approval and management of entries on
human resources including approval of criteria and regulations within the Company and other related cases.
2. Commercial Management Sub-Committee is responsible for the approval and management of
commercial entries, pricing, determine flight schedule and other related cases.
3. Operations Management Sub-Committee is responsible for approval and management of entries on
flight operations and any other related cases.

SECTION 7 : INTERNAL CONTROL
The Board of Director has put in place internal control system that covers all aspects both financial
and performance to be in accordance with related laws, rules, and regulations as well as provide mechanism to audit
and balance which has adequate efficiency to always maintain and protect Company assets. Establish hierarchy of
approval authority, executive responsibility and employees that can audit and balance. Determine operation rules
and regulations in written form; provide independent internal audit sector and monitor the performance of all sector
to practices in accordance to the regulations set, including evaluate the efficiency and sufficiency of internal control
of various units.
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การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปรงใสและปองกันการแสวงหาผล
ประโยชนสวนตนจากการใชขอมูลภายในของบริษัทที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชน บริษัทไดกำหนดนโยบายการใชขอมูลของบริษัท ดังนี้
1. ใหความรูแกกรรมการและผูบริหาร เกี่ยวกับหนาที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตรที่ยัง
ไมบรรลุนิติภาวะ ตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 และบทกำหนด
โทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
รวมทั้งการรายงานการไดมาหรือจำหนายหลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
2. ใหกรรมการและผูบ ริหารของบริษทั รวมถึงคูส มรสและบุตรทีย่ งั ไมบรรลุนติ ภิ าวะ จัดทำและเปดเผยรายงานการถือครอง
หลักทรัพยและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษทั ตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และจัดสงสำเนารายงานนี้ใหแกบริษัท ในวันเดียวกับ
วันที่สงรายงานตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
3. กรรมการ ผูบริหาร พนักงานและลูกจางของบริษัทและบริษัทยอย ที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่เปนสาระสำคัญซึ่งมี
ผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยตองใชความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน
กอนที่งบการเงินหรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชนและในชวงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ขอมูล
ภายในของบริษัท ไดเปดเผยตอสาธารณชนแลว ผูที่เกี่ยวของกับขอมูลภายในตองไมเปดเผยขอมูลนั้นใหผูอื่นทราบ
จนกวาจะไดมีการแจงขอมูลนั้นใหแกตลาดหลักทรัพยฯ มาตรการลงโทษหากมีการกระทำการฝาฝนระเบียบปฏิบัติ
ดังกลาวขางตน บริษัทถือเปนความผิดทางวินัยตามขอบังคับการทำงานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควร
แกกรณี ไดแก การตักเตือนดวยวาจา การตักเตือนเปนหนังสือ การภาคทัณฑตลอดจนการเลิกจางพนสภาพ
การเปนพนักงานดวยเหตุไลออก ปลดออก หรือใหออก แลวแตกรณี เปนตน
4. หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัท ใชขอมูลภายในของบริษัทที่มีหรืออาจมีผลกระทบตอการ
เปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพยของบริษัท ซึ่งยังมิไดเปดเผยตอสาธารณชน ซึ่งตนไดลวงรูมาในตำแหนงหรือฐานะ
เชนนั้น มาใชเพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนใหบุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือ
เสนอขายซึง่ หุน หรือหลักทรัพยอนื่ (ถามี) ของบริษทั ไมวา ทัง้ ทางตรงหรือทางออม ในประการทีน่ า จะเกิดความเสียหาย
แกบริษัท ไมวาทั้งทางตรงหรือทางออม และไมวาการกระทำดังกลาวจะทำเพื่อประโยชนตอตนเองหรือผูอื่น หรือ
นำขอเท็จจริงเชนนั้นออกเปดเผยเพื่อใหผูอื่นกระทำดังกลาว โดยตนไดรับผลประโยชนตอบแทนหรือไมก็ตาม

บุคลากร
บริษัทมีจำนวนพนักงาน (รวมถึงผูบริหาร) ดังตอไปนี้
2554
นักบิน
78
ลูกเรือ
112
ฝายซอมบำรุง
93
พนักงานภาคพื้น
166
สำนักงานใหญ
166
ฝายปฏิบัติการบิน
27
รวม
642
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SUPERVISION OF INSIDE INFORMATION USAGE
The Board of Director recognized the importance of good corporate governance for transparancy and to
prevent the use of Company’s inside information that has not been disclose to the public to seek personal benefit.
Policies in utilizing Company’s informations are as follows:
1. Provide knowledge to directors and executives on the duties to report their securities holding; of oneself,
spouse and minor child to the Securities and Exchange Commission under section 59 and penalty provision
section 275 of the Securities and Exchang ACT B.E. 2535 (including the amendment). This also includes
reports on the acquisition or disposition of securities of oneself, spouse and minor child to The Securities
and Exchange Commission according to section 246 and penalty provision section 298 of Securities and
Exchange ACT B.E. 2535 (including the amendment);
2. Directors and Executives including their spouse and minor child should compile and disclose reports
on securities holding and report on changes of securities holding of Company to The Securities and
Exchange Commission in accordance to section 59 and penalty provision section 275 of Securities and
Exchange ACT B.E. 2535 (including the amendment), then hand in the copies of these reports to the
Company on the same date that the reports were delivered to the Securities and Exchange Commission;
3. Directors, Executives, staff and employees of the Company and its subsidiaries that gained significant
inside information which will affect the changes in securities price must be cautious and careful in
buying and selling Company’s securities for the period of 1 month prior to the disclosure of financial
statements and until one day after such information has been disclosed to the public. Those concerning
to that inside information must not disclose such information to others until it has been notified to the
Stock Exchange of Thailand. Any violation shall be subject to disciplinary action.
4. Directors, Executives, staff and employees are prohibited from using company’s inside information that
has not been disclose to the public and have or may have affects the changes in price of the company
securities to buy or sell, offer to buy or sell, invite others to buy or sell, or offer to buy or sell Company
stocks or other securities (if have); whether directly or indirectly and whether it is for personal or others
benefit;or disclose such fact for others to act on the aforementioned manners to either gained or not
gained benefit.

PERSONNEL
Number of Employees (including Executive Officer) are as follows:
2011
2012
Pilot
78
104
Crew
112
173
Maintainance
93
99
Ground staff
166
187
Headqarter
166
187
Flight Operation Sector
27
26
TOTAL
642
776

2013
125
212
149
301
188
26
1,001
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คาตอบแทนพนักงาน
บริ ษั ท มี ค า ตอบแทนรวมของพนั ก งาน รวมถึ ง ผู บ ริ ห าร ในรู ป แบบเงิ น เดื อ นและโบนั ส ในรอบบั ญ ชี 3 ป ย อ นหลั ง
(ป 2554 - 2556) ดังตอไปนี้
(ลานบาท)
2554
2555
2556
เงินเดือนและโบนัส
370
420
585
คาคอมมิชชั่น
3
2
3
ผลตอบแทนอื่น
144
183
300
รวม
517
605
888

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 กับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย
จำกัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการออมของพนักงานในระยะยาว สรางหลักประกันใหกับพนักงานและครอบครัว ในกรณีที่ออกจาก
งาน เกษียณอายุ หรือเสียชีวติ นอกจากนี้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ยังเปนแรงจูงใจ ทำใหพนักงานทำงานกับบริษัทเปนระยะเวลานาน กอให
เกิดความสัมพันธที่ดีระหวางนายจางและลูกจาง ซึ่งชวยใหประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น โดยในป 2555 และ 2556 บริษัทไดจายเงิน
สมทบเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 15 ลานบาท และ 19 ลานบาทตามลำดับ

นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บุคลากรถือเปนปจจัยสำคัญในการผลักดันใหบริษัทเติบโตอยางยั่งยืน บริษัทไดตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางตอเนื่อง เพื่อเสริมสรางศักยภาพของพนักงานและเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร สำหรับพนักงานทั่วไป บริษัท
จัดใหมีการฝกอบรมเปนประจำทุกป
สำหรับบุคลากรทีม่ ชี ำนาญเฉพาะดาน เชน นักบิน พนักงานภาคพืน้ และวิศวกร บริษทั กำหนดใหมกี ารอบรมอยางสม่ำเสมอ
เพื่อเสริมสรางความรูและความชำนาญเฉพาะดานในการปฎิบัติงาน ดังตอไปนี้

นักบิน
แนวทางการสรรหาบุคลากรการบินซึ่งประกอบไปดวย ครูการบิน และนักบิน มีดังนี้
• ผูควบคุมอากาศยาน (Captain) เพื่อไดมาซึ่งผูควบคุมอากาศยานซึ่งมีประสบการณสูง บริษัทจึงมีนโยบายรับสมัคร
บุคลากรที่เกษียณอายุ หรือเกษียณอายุกอนกำหนดจากการบินไทย ซึ่งตามระเบียบของการบินไทย กำหนดใหนักบิน
ุ สมบัตติ า งๆ ครบถวนตามทีก่ รมการบิน
เกษียณทีอ่ ายุ 60 ป แตนกั บินสามารถทำการบินไดถงึ อายุ 65 ป ทัง้ นีต้ อ งมีคณ
พลเรือนกำหนด นอกจากนี้บริษัทยังสรรหานักบินผูชวยมีประสบการณทางการบินสูง มีคุณสมบัติครบถวน และผาน
การตรวจสอบตามมาตรฐานสากล มาดำเนินการฝกอบรม เพื่อเลื่อนฐานะขึ้นเปนผูควบคุมอากาศยาน
• นักบินผูช ว ย (Co-Pilot) บริษทั มีการสอบคัดเลือกนักบินผูช ว ยตามวาระ ตามความตองการบุคลากรการบินของบริษทั
โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับจำนวนเครือ่ งบินทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยผูท ไี่ ดรบั สิทธิในการเขาสอบเพือ่ เปนนักบินของบริษทั
จะตองจบปริญญาตรี ขึ้นไปในสาขาที่เหมาะสมกับการเปนนักบิน และตองจบหลักสูตรการบินจากสถาบันการบินทั้งใน
และตางประเทศที่กรมการบินพลเรือนรับรองตลอดจนตองมีใบอนุญาตขับขีเ่ ครือ่ งบิน (Commercial Pilot License) 
และเอกสารรับรองการตรวจสุขภาพสำหรับผูท ำงานในอากาศ ดังนัน้ ผูท เี่ ขาสอบจะมีทงั้ นักบินจากภาคราชการ และเอกชน
เปนจำนวนมากในแตละครั้งของการสอบ
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EMPLOYEES REMUNERATION
Company’s total remuneration of employees including Executives in the form of monthly salary and
bonus are as follows:
(Million Baht)
2011
2012
2013
Salary and bonus
370
420
585
Commission
3
2
3
Other remuneration
144
183
300
TOTAL
517
605
888

PROVIDENT FUND
The Company set up provident fund with Siam Commercial Bank Asset Management Company Limited on
July 13, 2011. The objective is to promote employees’ long-term saving which will create certainty to employees and
their families in the case where they resign, retire or pass away. Moreover provident fund will be employees’ motivation
in working with the Company for a long period of time, creating good relationship between employer and employees and
helps enhance efficiency in working. In the year 2013, the Company contributed 19 million baht into the provident fund.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT POLICY
Personnel are considered as key factor in driving the company into sustainable growth. The Company
recognized the importance in continuously nurture and develop human resources to enhance the employees
effectiveness and to reinforce organization culture to general staff, therefore the Company provides training every year.
For personnel with expertise such as pilot, ground staff and engineer. The Company oversees that in
training regularly will helps enhance the expertise, knowledge and skill in performing their duties which are as follows:

PILOT
Guidlines in recruiting flight crew, flight instructure and pilot:
• Captain, to recruit for captain who having high flying experience, the company policies in recruiting
personnel that retired or made an early retirement from Thai Airways, which according to Thai Airways
policies, it specified that pilot can retired at 60 years of age, though pilot can perform its duties up
to 65 years of age. Pilot should be fully qualified which is in accordance with the Department of Civil
Aviation. Moreover, the Company also recruit for co-pilot with high flight experience hold complete
qualification and passes all the examination in accordance with the international standard. These
co-pilot can go through several training to be promoted into captain.
• Co-Pilot. The Company organized recruitment exam to recruit for co-pilot in accordance with the agenda,
Company requirement of flight personnel by considering from the appropriateness of the increasing
number of aircraft. Individuals that are qualified to sit in the exam to become Company’s pilot must
at least hold a Bachelor degree in the field that is suitable for becoming a pilot and must graduate
from aviation training program from aviation training institue both regional and internation as the Civil
Aviation Training Center certified. The co-pilot should also have Commercial Pilot License and Medical
Certificate for Pilot, therefore, there will be a large amount of exam cadidates both from public sector
and private sector every time the exam took place.
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นักบินที่ไดรับการคัดเลือกแลว จะตองเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรที่กรมการบินพลเรือนกำหนดดังนี้
• หลักสูตรทั่วไปสำหรับนักบินพาณิชย
• หลักสูตรเฉพาะแบบเครื่องบินที่จะตองทำการบิน
• หลักสูตรในการบริหารจัดการระหวางผูที่ปฏิบัติการบิน และผูที่สนับสนุนการบิน (Crew Resource Management
หรือ CRM)
เมื่อผานหลักสูตรทางดานภาคพื้นแลว นักบินเหลานี้จะตองเขารับการฝกอบรมในสวนของภาคอากาศตอไป ซึ่งประกอบ
ดวยการฝกบินกับเครื่องบินจำลอง (Simulator) การฝกบินกับเครื่องบินจริง โดยทั้งหมดนี้จะมีครูการบินเปนผูรับผิดชอบ และดำเนินการ
ตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทผูสรางเครื่องบิน โดยกรมการบินพลเรือนจะเปนผูตรวจสอบในทุกขั้นตอน
นักบินของบริษัทตองเปนผูที่พรอมรับการตรวจสอบตลอดเวลาทั้งจากหนวยงานดานมาตรฐานการบินของบริษัท ทั้งจาก
เจาหนาที่ของกรมการบินพลเรือน นอกเหนือไปจากการทดสอบความสามารถดานการบินที่ตองมีการตรวจสอบทุกๆ 6 เดือน หากไมผาน
ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง นักบินผูนั้นจะไมไดรับอนุญาตใหทำการบิน และตองกลับไปเขากระบวนการการเรียนการฝกตามที่บริษัทกำหนด
จนผานแลว จึงไดรับอนุญาติใหทำการบินเชนเดิมได
นอกเหนือจากการเรียนการฝกในดานการบินแลว นักบินซึ่งถือวาเปนบุคลากรที่มีคาของบริษัท จะไดรับการพัฒนาตอไปใน
สาขาอื่นๆดวย โดยมีโครงการเขารับการอบรมหลักสูตรตางๆของบริษัทที่กำหนดโดยฝายบุคคล เชนหลักสูตรดานบริหารจัดการดาน
ความเปนผูนำ และอื่นๆ เพื่อมีจุดประสงคใหนักบินของบริษัทเปนนักบินอาชีพอยางแทจริง

พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน (ลูกเรือ)
พนักงานตอนรับบนเครื่องบินที่ไดรับคัดเลือกใหมทุกคนจำเปนผานการอบรมดานการบริการลูกคา ดานความรูตางๆ
เกี่ ย วกั บ เครื่ อ งบิ น และความปลอดภั ย ในกรณี เ กิ ด เหตุ ฉุก เฉิน ต า งๆ ซึ่ ง การอบรมดั ง กล า วจะจั ด ขึ้ น โดยใช ส ถานที่ แ ละอุ ป กรณ ข อง
การบินไทย เนื่องจากบริษัทยังไมมีนโยบายลงทุนสรางศูนยฝกอบรมลูกเรือ นอกจากนั้นบริษัทกำหนดใหพนักงานตอนรับทุกคนของบริษัท
ตองอบรบความรูดังกลาวเปนประจำทุกป และทั้งนี้บริษัทมีนโยบายเสริมสรางความรูความสามารถดานอื่นๆ ใหกับพนักงานตอนรับ
บนเครื่องบินของบริษัท โดยมุงเนนใหฝกงานหรือทดลองงานกับแผนกอื่นของบริษัท เพื่อใหสามารถหางานใหมไดภายหลังจากหมดสัญญา
การเปนพนักงานตอนรับบนเครื่องบินของบริษัทซึ่งมีอายุงานไมเกิน 6 ป

วิศวกร
บริษัทมีการคัดเลือกวิศวกรที่มีประสบการณตรงทางดานการซอมบำรุงเครื่องบินไมนอยกวา 5 ป และมีใบอนุญาตนายชาง
ภาคพื้นดินประเภท 2 จากกรมการบินพลเรือน
วิ ศ วกรจะต อ งผ า นการฝ ก อบรม 2 หลั ก สู ต รหลั ก ได แ ก หลั ก สู ต ร Human Factor ซึ่ ง เกี่ ย วข อ งกั บ การจั ด การ
ความปลอดภัยทั่วไปและความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในการทำงานจากตัวบุคคล และหลักสูตร Type License Course เปนการอบรม
สำหรับการซอมบำรุงเครื่องบินในแตละประเภทจึงสามารถทำการซอมบำรุงเครื่องบินประเภทนั้นได ทั้งนี้ วิศวกรการบินที่ถือใบอนุญาติ
การซอมบำรุงจำเปนจะตองมีการเขาอบรมหลักสูตร Brush-Up เปนประจำทุก 2 ป วิศวกรจะไมสามารถเซ็นสมควรเดินอากาศของ
อากาศยานนกแอรไดจนกวาจะไดรับการอนุมติเปนลายลักษณอักษรจากฝายรักษามาตรฐานการซอมบำรุงอากาศยาน

ขอพิพาทดานแรงงาน
ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทไมมีขอพิพาททางดานแรงงาน
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When the pilot had been recruited they must trained in the following programs as set by the Department
of Civil, Aviation of Thailand.
• General Commercial Pilot License
• Specific Aircraft-type rating Program
• Crew Resource Management program
After completing ground training programs, pilots must train in the flight school, which consist of
practicing with Simulator and flight training with the actual aircraft. All of these the flight instructor is responsible in
supervising and monitoring as well asto perform in accordance with the regulations of aircraft manufacturer.
The Department of Civil Aviation of Thailand is responsible in examining every steps.
The Company pilot must at all time be ready for check up both from Company’s airworthiness standard
sector and authority from Civil Aviation Training Center, Thailand. Apart form skill test that need to be examine every
6 month, if the pilot fail the exam at any step the said pilot will not be permit to fly and must go back to the process
of learning and training as the company had specified. Only if the said pilot passes all his/her courses then he/she will
be permit to fly again.
Apart from training in the aviation field, pilot is considered as valuable personnel for the Company.
Pilot will be given the opportunities to develop in other department. There are several projects in attending the training
course specified by the human resources such as Leadership Management programs and others. The objectives are for
the Company pilots to truly become professional pilot.

CABIN CREW
All new cabin crew that were selected must attend customer service training, knowledges on aircraft
training and emergency safty training, which the aforementioned training will be held at Thai Airways by using their
locations and equiptment. The Company has no policies in investing on establishing of cabin crew training center.
Moreover, the Company determined that every cabin crew must join the aforementioned knowledge training annually
and policies on enhancing knowledge and skills on other aspects to the cabin crew. By focusing on allowing employees
to do training and practices with other department of the Company. This gives opportunities for cabin to search for
new job after the flight attendance contract ends.

ENGINEER
The Company recruited engineers with direct experienced of not less than 5 years in maintenance aircraft
and have Aircraft Maintenance Engineer License Type II from Department of Civil Aviation.
The engineer must passed 2 main training programs, which are Human Factor Course and Type License
Course. Human Factor Course involved management of general safety and risk of accident that may occur by the
individual while performing task. Type of License Course is the maintenance training on each category of aircraft before
performing the actual maintenance on that category of aircraft. The Aviation engineer that have maintenance license
must trained in the program Brush-up every 2 years. The engineers have no authority to sign airworthiness of the
aircraft, NOK AIR, unless approved in written form by Supervision of Aircraft Maintenance Standard sector.

LABOUR DISPUTE
As at December 31 2013, the Company has not labour dispute.
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RELATED
PARTY
TRANSACTIONS
รายการระหวางกัน
รายการระหวางกัน
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2557 ไดพิจารณาขอมูลรายการระหวางกันของ
บริษัทในรอบป 2556 ประกอบกับการสอบถามขอมูลตางๆ จากฝายบริหารของบริษัทกับบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง รวมทั้งการ
สอบทานขอมูลตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินของผูสอบบัญชีแลวเห็นวา รายการระหวางกันของบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยงที่เกิดขึ้นสำหรับรอบป 2556 เปนรายการที่เปนไปเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทและเปนไปตามเงื่อนไขการคาทั่วไป
ในลักษณะเดียวกันกับที่วิญูชนจะพึงกระทำกับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอำนาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการ
ที่คูสัญญาอีกฝายมีสถานะเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (Arm’s Length Basis) และไมมีการถายเทผลประโยชนระหวางบริษัท และบุคคล/
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้รายการระหวางกันของบริษัทในป 2556 มีรายละเอียดดังตอไปนี้
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RELATED PARTY TRANSACTIONS
The Audit Committee meeting no.2/2013 held on February 27, 2014 has considered the related party transactions of the Company for the year ended 2013 and with a discussion with managements and related person/juristic
person that may has conflict of interest. As the notes to audited financial statements reviewed by the Audit Committee,
the related transactions for the year ended 2013 is under the Company’s normal business and is in accordance with the
general business terms as would agree with any unrelated counterparty under the similar circumstances and on the arm’s
length basis, as well as there is no transfer of interest between the Company and conflict persons/juristic person. The
related transactions for the year ended 2013 are as follows.
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ประเภทรายการ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“การบินไทย”) 1. คาใชจายของบริษัท
ลักษณะธุรกิจ
1.1 การเชาเครื่องบิน
การบินไทยประกอบธุรกิจสายการบินเต็มรูปแบบ
ในป 2556 บริษัทเชาเครื่องบินในลักษณะเชาดำเนินงาน (Operating Lease)
(Full Service Airline)
จากการบินไทยจำนวน 3 ลำ ซึ่งไดแก โบอิ้ง 737-400 จำนวน 1 ลำ และ
ความสัมพันธ
เอทีอาร 72-200 จำนวน 2 ลำ เพื่อใชในการประกอบธุรกิจสายการบิน
• การบินไทยเปนผูถือหุนรายใหญของบริษทั โดย
- คาเชาเครือ่ งบิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถือหุนรอยละ 39.2 1.2 การซอมบำรุง
• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 การบินไทยไดสง
บริษัทไดวาจางการบินไทยในการซอมบำรุงเครื่องบินที่เชามาจากการบินไทย
- คาซอมบำรุงรักษาเครื่องบิน
ตัวแทนเขามาเปนกรรมการบริษัท ไดแก
นายสรจักร เกษมสุวรรณ นายโชคชัย ปญญายงค
และนายธีรพล โชติชนาภิบาล
1.3 คาบริการภาคพื้นดินและคาอาหารสำหรับผูโดยสาร นักบิน และลูกเรือ
คาบริการภาคพื้นดินในสถานีซึ่งผูใหบริการตามสัญญาใหบริการภาคพื้นดินตาม
ปกติของบริษัทมีอุปกรณไมพอ และรวมทั้งคาบริการภาคพื้นดินที่ทาอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิในระยะเวลาที่บริษัทยายฐานปฎิบัติการทางการบินชั่วคราว
จากทาอากาศยานนานาชาติดอนเมืองไปยังทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
เนื่องจากเหตุอุทกภัยน้ำทวมป 2554
- คาบริการภาคพื้น
- คาอาหารสำหรับผูโดยสาร นักบิน และลูกเรือ
- คารถสำหรับผูโดยสาร
1.4 คาใชจายอื่นๆ
บริษัทมีคาใชจายอื่นๆ จากการใชบริการการบินไทย เชน คาฝกอบรม
คาเบี้ยประกันภัยสำหรับเครื่องบินเชาจากการบินไทย
- คาใชจายอื่นๆ
2. รายไดของบริษัท
2.1 คาตั๋วโดยสาร
บริษัทใหบริการขนสงทางอากาศแกผูโดยสารของการบินไทยตามสัญญาการทำ
การบินรวม (Code Share Agreement)
- รายไดคาโดยสาร
2.2 รายไดอื่นๆ
บริษัทใหบริการภาคพื้น (Ground Aircraft Handling และใหบริการนายชาง
ภาคพื้นดิน (License Engineer) แก การบินไทย
- รายไดอื่น
3. เจาหนี้การคา
4. ลูกหนี้การคา
5. ภาระค้ำประกัน คาเชา/คาบริการ ตามสัญญา

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง/ความสัมพันธ

27.5
87.4

6.9
ไมมี
0.2

12.9

0.71

12.6
55.5
1.3
36.0

137.7
258.6

15.6
12.9
10.7

10.7

2.40

9.5
94.0
1.5
36.0

มูลคาของรายการ
(ลานบาท)
2555 2556

การบินไทยไดวาจางใหบริษัทเพื่อใหบริการภาคพื้นในทาอากาศยานที่การบินไทยใหบริการ
แตไมมีพนักงานประจำของตนเอง ทั้งนี้อัตราคาบริการเปนไปตามราคาตลาด

บริษัทไดทำสัญญา Code Share Agreement กับการบินไทย เพื่อเพิ่มชองทางในการ
จำหนายตั๋วโดยสารของบริษัท นอกจากนั้นราคาจำหนายตั๋วดังกลาวของบริษัทก็มิไดต่ำกวา
อัตราราคาจำหนายตั๋วของผูโดยสารรายอื่น

รายการดังกลาวเปนรายการที่จำเปนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้ง หากบริษัท
ดำเนินการเอง บริษัทจะมีคาใชจายที่สูงกวา

สำหรับดานการซอมบำรุง การบินไทยจัดเปนเพียงผูประกอบการเพียงไมกี่รายในประเทศไทย
ที่มีใบอนุญาตในการซอมบำรุงเครื่องบินรุนดังกลาว บริษัทจึงจำเปนตองใชบริการจาก
การบินไทย อีกทั้งราคาคาซอมบำรุงดังกลาวก็เปนไปตามราคาตลาด ทั้งนี้หลังจากที่บริษัท
ไดคืนเครื่องเชาของการบินไทยทั้งหมดในไตรมาสที่ 2 ของป 2556 ก็ไมไดวาจางบริการ
ซอมบำรุงจากการบินไทยอีกตอไป และจัดจางจากผูใหบริการภายนอกทั้งหมด
รายการดังกลาวเปนรายการที่จำเปนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ระหวางชวงอุทกภัย
บริษัทไดยายฐานปฎิบัติการทางการบินไปยังทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จึงไมมีความพรอมใน
หลายดาน ดังนั้นบริษัทจึงจำเปนตองใชบริการการบินไทย ซึง่ มีความพรอมทีท่ า อากาศยาน
นานาชาติสวุ รรณภูมิ เพื่อบริษัทจะไดสามารถใหบริการเที่ยวบินแกผูโดยสารของบริษัทได
อยางไรก็ดีคาบริการดังกลาวก็เปนไปตามราคาตลาด

การเชาเครื่องบินจากการบินไทยเปนรายการที่จำเปน เนื่องจากเครื่องบินทั้งสามลำดังกลาว
มีขนาดที่เหมาะสมตอลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งราคาคาเชาก็เปนไปตามราคา
ตลาด ทั้งนี้ บริษัทไดคืนเครื่องบินเชาจากการบินไทยทั้งหมดตั้งแตไตรมาส 2 ของป 2556
และดำเนินการเชาจากผูใหเชาภายนอกทั้งหมด

ความจำเปน/ความสมเหตุสมผลของรายการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริ ษั ท สายการบิ น นกแอร จำกั ด (มหาชน)

Nature of Transaction

1.3 Ground handling and catering for passengers and crews
Expenses on Ground handling services in the station, which the
service provider agreed with the Company’s on normal ground
handling service does not have enough equipment. This also
includes ground handling service at Suvanabhumi International
Airport where the Company temporary move to operate during
the period of flooding crisis in 2011.
- Ground handling expenses
- Catering Expenses
- Passenger shuttle bus expenses
1.4 Other expenses
Other services provided by THAI i.e. training, insurance premium
on fleets leased from THAI
- Other expenses
2. Revenue
2.1 Ticket
Revenue from tickets sold through THAI under code share agreement
- Passenger revenue
2.2 Other revenue
Ground Aircraft Handling and license engineer service to THAI
- Other revenues
3. Account payable
4. Account Receivable
5. Liability on rental and service expense according to the agreement

Thai Airways International PCL (“THAI”)
1. Expense
Nature of Business
1.1 Aircraft rental
THAI is a full service airline provider
During 2013, the Company has an operating lease agreement with
Relationship
THAI for one Boeing 737-400 and two ATR 72-200 for operating
• Major shareholder who holds the Company
an airline business.
with total of 39.2% of the Company’s shares
- Rental expense
as of December 31, 2013
1.2 Repair and maintenance expense
• THAI’s representatives in the Board of
THAI is a aircraft maintenance provider for the Company’s aircrafts
Director are Mr. Apiporn Pasawat,
leased from THAI
Mr. Sorajak Kasemsuvan, Mr. Chokchai
- Repair and maintenance expense
Panyayong, and Mr. Theerapol Chotichanapibal

Person/Juristic person
who might have conflict of
interest/relationship

6.9
None
0.2

12.9

0.71
12.6
55.5
1.3
36.0

10.7

2.40
9.5
94.0
1.5
36.0

87.4

258.6

15.6
12.9
10.7

27.5

137.7

Transaction Value
(Million Baht)
2555 2556

The Company has entered in code share agreement with THAI in order to
expand its distribution channel. In addition, the ticket price is not lower
than the rate of other passengers
THAI pays a fee for a ground handling and license engineer service at airports
that THAI has no its own staffs. And, the rates are based on market prices

Such transaction is necessary in operating the Company business. If the
Company operates at its own expense, such expenses would be higher

Aircraft rental from THAI is considered as a necessary transaction since this
type of fleet matched with the Company’s business model. Also, the leasing
fee is quoted on par with the market rate. The Company had returned all the
leased aircrafts to THAI since 2nd quarter of the year 2013 and start renting
aircrafts entirely from the external lessor.
THAI is one of the few operators that owns repair and maintenance license
for the specified aircraft. Thus, the Company needs to receive a maintenance
service from THAI. Also, repair and maintenance expense are charged at
market rate. After the returned of all the leased aircrafts to THAI since 2nd
quarter of 2013, the Company no longer hire repair and maintenance service
from THAI and start hiring from the external service provider.
Such transaction is necessary in operating the Company business, due to the
flooding crisis, the Company has moved its operation base to Suvanabhumi
Int’l Airport, where the Company has no readiness to support its operation by
its own facility. Thus, it is necessary to use the service from THAI, who has
a full facility and home base at Suvanabhumi. Also, the rate is comparable
to the market price

Reasonability and Neccessity of Transaction
Audit Committee Comment

NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
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บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
(“ทิพยประกันภัย”)
ลักษณะธุรกิจ
ทิพยประกันภัยประกอบธุรกิจใหบริการรับประกัน
วินาศภัย (Non-Life Insurance) ทั้งอัคคีภัย
ภัยทางทะเลและขนสง ภัยรถยนต เครื่องบิน และ
เบ็ดเตล็ด
ความสัมพันธ
• กรรมการของบริษทั ไดแก นายสมใจนึก เองตระกูล
เปนกรรมการของทิพยประกันภัย

บริษัท ไทยไฟลทเทรนนิ่ง จำกัด
ลักษณะธุรกิจ
ไทยไฟลทเทรนนิ่งใหบริการฝกอบรมบุคลากร
ดานการบิน
ความสัมพันธ
การบินไทย ซึง่ เปนผูถ อื หุน รายใหญของบริษัทและ
มีจัดเปนผูมีอำนาจควบคุมใน ไทยไฟลทเทรนนิ่ง
โดยถือหุนรอยละ 49.0 ในไทยไฟลทเทรนนิ่ง

บริษทั ดอนเมือง อินเตอรเนชัน่ แนล แอรพอรต
โฮเต็ล จำกัด (“แอรพอรต โฮเต็ล”)
ลักษณะธุรกิจ
แอรพอรต โฮเต็ลเจาของและประกอบธุรกิจโรงแรม
อมารี ดอนเมืองแอรพอรต ซึ่งตั้งอยูใกลกับ
ทาอากาศยานดอนเมือง
ความสัมพันธ
• การบินไทย ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทและ
มีจัดเปน ผูมีอำนาจควบคุมใน แอรพอรต โฮเต็ล
โดยถือหุนรอยละ 40.0 ในแอรพอรต โฮเต็ล

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง/ความสัมพันธ

เบี้ยประกัน
บริษัทจายคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักบินและลูกเรือใหแกบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด
(มหาชน)
- คาเบี้ยประกัน

คาบริการ
- คาฝกอบรม

คาที่พัก
บริษัทไดใชบริการที่พกั จากแอรพอรต โฮเต็ล สำหรับพนักงานสถานีตางจังหวัด
ที่เดินทางเขามาปฎิบัติงานและฝกอบรมที่สถานีกรุงเทพ
- คาที่พัก
- เจาหนี้คาที่พัก

ประเภทรายการ

89.5

ไมมี

0.7
0.3

รายการดังกลาวเปนรายการที่จำเปนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้ง หากบริษัท
ดำเนินการเอง บริษัทจะมีคาใชจายที่สูงกวา

บริษัทเลือกใชบริการหองพักจากแอรพอรต โฮเต็ล เพื่อเปนที่พักใหพนักงานจากสถานี
ตางจังหวัดที่เดินทางเขามาปฎิบัติงาน และฝกอบรมที่ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
เนื่องจากโรงแรมดังกลาวเปนโรงแรมแหงเดียวที่อยูใกลเคียงกับทาอากาศยานนานาชาติ
ดอนเมือง ซึ่งมีทางเดินเชื่อมโดยตรงไปยังอาคารผูโดยสารและออฟฟศสำนักงานของบริษัท
อันจะเปนการอำนวยความสะดวกสบายและประหยัดคาใชจายในการเดินทางใหแกพนักงาน
ของบริษัท นอกจากนี้ จากการเปรียบเทียบราคากับโรงแรมอื่นๆ ในบริเวณใกลเคียงพบวา
แอรพอรต โฮเต็ล มีราคาต่ำที่สุด

ความจำเปน/ความสมเหตุสมผลของรายการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทซื้อประกันอุบัติเหตุนักบินและลูกเรือจากทิพยประกันภัยซึ่งเปนผูรับประกันภัย
ดานการบินหลักรายหนึ่งของประเทศไทย ทั้งนี้ ในการคัดเลือกบริษัทรับประกันภัย
49.1 บริษัทไดทำการประกวดราคาและปรากฏวาทิพยประกันภัยเสนอราคาต่ำที่สุด

0.6

1.2
0.2

มูลคาของรายการ
(ลานบาท)
2555 2556

บริ ษั ท สายการบิ น นกแอร จำกั ด (มหาชน)

Nature of Transaction

Dhipaya Insuarnce PCL (“Dhipaya”)
Nature of Business
Dhipaya operates as an insurance company
covering non-life service; for example, fire,
marine, motor, aviation, and miscellaneous
Relationship
• One of the Company’s directors,
Mr. Somchainuk Engtrakul is a director
of Dhipaya

Insurance premium
The Company pays insurance premium for its crews
- Expense on insurance premium

Thai Flight Training Company Limited
Service fees
Nature of Business
THAI Flight Training provides aviation
- Training fees
training services.
Relationship
THAI is a major shareholder of the Company
and has the authority to control in Thai Flight
Training by holding 49.0% shares.

Donmuang International Airport Hotel Co., LTD.
(“Airport Hotel”)
Accommodation
Nature of Business
Airport Hotel operates hotel under Amari
The Company uses the services of Airport Hotel for the provincial
brand which is located nearby Don Mueng employees who travel to Bangkok for company’s training
International Airport
- Accommodation expense
Relationship
- Payable on accomodation
• THAI is a major shareholder of the
Company and has the authority to control
Airport Hotel by holding 40.0% shares.

Person/Juristic person
who might have conflict of
interest/relationship

89.5

None

0.7
0.3

49.1

0.6

1.2
0.2

Transaction Value
(Million Baht)
2555 2556

The Company provides insurance for all of its crews with Dhipaya, which is
a leading aviation insurance company in Thailand. Also, Dhipaya offers the
lowest premium relative to other insurance companies according to the
bidding process

Such transaction is necessary in operating the Company business. If the
Company operates at its own expense, such expenses would be higher.

The Company uses the services of Airport Hotel for the provincial employees
who travel to Bangkok for company’s training
Airport Hotel is the hotel that is located near Don Mueng and has a walkaway
that leads directly to the terminals and company’s office, which is convenient
for its employee and cost saving. Moreover, Airport Hotel offers the lowest
rate comparing to other hotels.

Reasonability and Neccessity of Transaction
Audit Committee Comment
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บริษัท กรุงไทยคารเรนท แอนดลิส จำกัด (มหาชน)
(“กรุงไทยคารเรนท”)
ลักษณะธุรกิจ
กรุงไทยคารเรนทประกอบธุรกิจใหบริการเชารถยนต
ประเภทตางๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวแกลูกคา
องคกรรวมถึงบุคคลทั่วไป
ความสัมพันธ
• นางสุภาภรณ จิตตมิตรภาพ ซึ่งเปนคูสมรสกับ
กรรมการของบริษทั คือ นายวีระวงค จิตตมติ รภาพ
เปนกรรมการของกรุงไทยคารเรนท

บริษัท เบอรลี่ยุคเกอร จำกัด (มหาชน)
(“เบอรลี่ยคุ เกอร”)
ลักษณะธุรกิจ
เบอรลี่ยุคเกอรประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายสินคา
อุปโภคและบริโภค เชน ขนมขบเคี้ยว กระดาษทิชชู
สบู เปนตน รวมทั้งยังเปนผูนำในระบบการตลาด
การขาย และการจัดจำหนายสินคา
ความสัมพันธ
• กรรมการของบริษัท ไดแก นายวีระวงค
จิตตมิตรภาพ เปนกรรมการของเบอรลี่ยุคเกอร

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
(“แกรมมี่”) และบริษัทยอย
ลักษณะธุรกิจ
แกรมมี่ประกอบธุรกิจบันเทิงครบวงจร ทั้งคายเพลง
ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน จำหนายกลองรับ
สัญญาณโทรทัศนดาวเทียมและผลิตภาพยนตร
ความสัมพันธ
ในป 2556 กรรมการของบริษัท ไดแก
นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ เปนกรรมการ
รวมกับแกรมมี่

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง/ความสัมพันธ

คาเชารถยนต
คาเชารถยนตเพื่อใชบริการในบริเวณลานจอดเครื่องบิน
- คาเชารถยนต
- เจาหนี้คาเชารถยนต

คาตั๋วโดยสาร
เบอรลี่ยุคเกอรจัดซื้อตั๋วโดยสารจากบริษัท
- รายไดจากการจำหนายตั๋วโดยสาร
- ลูกหนี้คางรับคาตั๋วโดยสาร

คาจัดทำสิ่งพิมพ
บริษัทไดวาจางแกรมมี่เพื่อใหเปนผูดำเนินการจัดหาศิลปนและผลิตสิ่งพิมพ
เพื่อใชในกิจกรรมสงเสริมการขายของบริษัท
- คาศิลปนและจัดทำสิ่งพิมพ
คาศิลปนงานคอนเสิรต และคาสนับสนุนคอนเสิรต
บริษัทไดจัดจางศิลปนของแกรมมี่เพื่อเขารวมในกิจกรรมสงเสริมการขายของบริษัท
อีกทั้งบริษัทไดใหการสนับสนุนคอนเสิรตที่จัดโดยบริษัทยอยของแกรมมี่
- คาศิลปนงานคอนเสิรตและคาสนับสนุนงานคอนเสิรต

ประเภทรายการ

1.3
0.1

0.4
ไมมี

0.2
ไมมี

ไมมี

0.8

1.0
0.1

1.6

ไมมี

มูลคาของรายการ
(ลานบาท)
2555 2556

บริษัทไดเริ่มใชบริการรถยนตเชาเพื่อใชงานในบริเวณทาอากาศยานมาตั้งแตป 2548
ทั้งนี้ ในการคัดเลือก กรุงไทยคารเรนท เปนผูเสนอบริการที่ใหราคาและขอเสนอดีที่สุด

การจำหนายตั๋วโดยสารใหเบอรลี่ยุคเกอรเปนไปตามปกติธุรกิจของบริษัท อีกทั้งราคา
ดังกลาวก็เปนไปตามอัตราราคาเดียวกันกับอัตราราคาของลูกคาประเภทองคกร
(Corporate) รายอื่นๆ ของบริษัท

อีกทั้งคอนเสิรตที่บริษัทใหการสนับสนุนนั้น ก็เปนคอนเสิรตที่ไดรับความนิยมจากกลุมลูกคา
เปาหมายของบริษัท สำหรับอัตราการจัดจางดังกลาวก็เปนไปตามราคาตลาด และมิไดสูงกวา
อัตราราคาที่แกรมมี่เรียกเก็บจากบุคคลอื่น

ศิลปนของแกรมมีท่ บ่ี ริษทั ใหแกรมมีด่ ำเนินการจัดหาเหมาะสมกับกลุมเปาหมายและ
รายการสงเสริมการขายของบริษัท

ความจำเปน/ความสมเหตุสมผลของรายการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริ ษั ท สายการบิ น นกแอร จำกั ด (มหาชน)

Krungthai Car Rent And Lease PCL
(“Krungthai Car Rent”)
Nature of Business
Krungthai Car Rent is a car rental company
for both short-term and long-term lease plan
to corporate and retail
Relationship
• Ms. Supaporn Chittmittrapap, who is a
spouse of Mr.Weerawong Chittmittrapap, a
director of the Company (until 25 January
2013), is a director of Krungthai Car Rent.

Berlii Jucker PCL (“Berli”)
Nature of Business
Berli is one of the largest producers an
distributors of consumer goods such as
snack, tissue, soap and etc.
Relationship
Mr. Weerawong Chittmittrapap,
who is a director of the Company
(until 25 January 2013), is a director of Berli

GMM Grammy PCL (“Grammy”) and
its subsidiary
Nature of Business
Grammy is a full-service entertainment
provider covering record label, radio and
television business as well as distribute
satellite box and movie production.
Relationship
Mr. Weerawong Chittmittrapap,
who is a director of the Company
(until 25 January 2013), is a director
of Grammy

Person/Juristic person
who might have conflict of
interest/relationship

Car rental
Expense for car rental utilized in giving services around aircraft
parking area.
- Car rental expense
- Payable on car rental expense

Passenger revenues
Berli purchases tickets from the Company
- Revenue on ticket
- Receivable on ticket

Publication Expense
The Company hired GMM Grammy to procure artist and produce
publication to be used in promotion activities.
- Artist and publication expense
Concert artist and concert promotion expense
The Company hired concert artist of Grammy to participate in the
marketing campaign. Also, the Company provides sponsor to the
concert held by a subsidiary of Grammy
- Concert artist and concert expense

Nature of Transaction

1.3
0.1

0.4
None

0.2
None

None

0.8

1.0
0.1

1.6

None

Transaction Value
(Million Baht)
2555 2556

The Company has entered in to the car rental agreement for using in the
airport since 2005. Krungthai Car rent is the service provider that proposed
the best price and offer

Passenger revenues received from Berli is under the normal business of the
Company in terms of price and condition. Its pricing is comparable with
The Company’s corporate customer.

Grammy’s artists and concerts are all well-recognized in the Company’s target
customer. Also, the rate is not higher than the rate that Grammy charges
to others.

Reasonability and Neccessity of Transaction
Audit Committee Comment
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บริ ษั ท สายการบิ น นกแอร จำกั ด (มหาชน)

BOARD OF
DIRECTORS
PROFILE

ประวัติคณะกรรมการบริษัท
นายอภิพร ภาษวัธน

ประธานกรรมการและกรรมการ

อายุ 65 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา
•
•
•
•

หลักสูตร Director Accreditation Program รุนที่ 39/2005
ปริญญาโท (Chemical Engineering) University of Wisconsin, USA
ปริญญาโท (Production) University of Wisconsin, USA
ปริญญาตรีเคมีวิศวกรรม (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สัดสวนการถือหุนใน บมจ.สายการบินนกแอร
• ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร*
• ไมมี

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2554 - ปจจุบัน
2550 - ปจจุบัน
2538 - ปจจุบัน
2538 - ปจจุบัน
2539 - ปจจุบัน
2552 - ปจจุบัน
2553 - ปจจุบัน
2551 - ปจจุบัน
2542 - ปจจุบัน
2554 - ปจจุบัน
2551 - ปจจุบัน
2552 - 2013

ประธานกรรมการ และกรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ บริษัท ลินเด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท กรุงเทพซินธิติกส จำกัด
กรรมการ บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอรส จำกัด
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ จำกัด
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ บริษัท เอเพ็กซเซลา จำกัด
กรรมการ บริษัท องคการเภสัชกรรม เมอรริเออรชีววัตถุ จำกัด
กรรมการอำนวยการ สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย
ที่ปรึกษา มูลนิธิซิเมนตไทย
ที่ปรึกษา บริษัท ทุนลดาวัลย จำกัด
กรรมการอิสระ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

* ความสัมพันธทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธทางสายโลหิต ความสัมพันธโดยการสมรส และ
ความสัมพันธโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
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NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

MR. APIPORN PASAWAT
Chairman of the Board

Age 65 (Years)
EDUCATION
• Director Accreditation Program 39/2005, Thai Institution of Directors
• Master’s Degree (Chemical Eng.) University of Wisconsin, USA
• Master’s Degree (Production) University of Wisconsin, USA
• Bachelor’s Degree (Chemical Eng.) (Second Class Honor), Chulalongkorn University
SHAREHOLDING NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
• None
FAMILY RELATION TO EXECUTIVE MEMBERS*
• None
WORK EXPERIENCE IN THE PAST 5 YEARS
• 2011 - Present Chairman of the Board and Director, Nok Airlines Public Company Limited
• 2007 - Present Chairman of the Executive Committee and Director, Linde (Thailand)
Public Company Limited
• 1995 - Present Director, Thai Plastic and Chemical Public Company Limited
• 1995 - Present Director, Bangkok Synthetics Co.,Ltd.
• 1996 - Present Director, BST Elastomer Co.,Ltd.
• 2009 - Present Chairman and Director, Siam Bioscience Co.,Ltd.
• 2010 - Present Chairman and Director, Apexcela Co.,Ltd
• 2008 - Present Director, GPO - Merieux Biological ProductsCo., Ltd
• 1999 - Present Executive Director, Petroleum Institution of Thailand
• 2011 - Present Advisor, Cement Thai Foundation
• 2008 - Present Advisor, Crown Property Bureau Co.,Ltd
• 2009 - 2013
Independent Director, Thai Airways Public Company Limited

* Family relationship means relation by blood, wedding and registered by laws.
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บริ ษั ท สายการบิ น นกแอร จำกั ด (มหาชน)

นายโชคชัย ปญญายงค
กรรมการ

อายุ 59 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท (Civil Engineering) University of Detroit, USA
• ปริญญาตรี (Civil Engineering) University of Detroit, USA
• ปริญญาตรี (Architecture) Mapua Institute of Technology, Manila Philippines

สัดสวนการถือหุนใน บมจ.สายการบินนกแอร
• ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหารบริษัท
• ไมมี

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
•
•
•
•
•

2553 - ปจจุบัน
2556 - ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2555 - 2556
2555 - 2556

• 2552 - 2555
• 2550 - 2552
• 2549 - 2553

กรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จำกัด
รองกรรมการผูอำนวยการใหญอาวุโสสายการพาณิชย
ประธานกรรมการ บริษัท วิงสแปน เซอรวิสเซส จำกัด
รองกรรมการผูอำนวยการใหญอาวุโสสายกลยุทธ
และพัฒนาธุรกิจ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
รองกรรมการผูอำนวยการใหญสายกลยุทธและพัฒนาธุรกิจ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ผูอำนวยการใหญโครงการสุวรรณภูมิ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมทาอากาศยาน สุวรรณภูมิ จำกัด

นายธีรพล โชติชนาภิบาล
กรรมการ

อายุ 56 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา
•
•
•
•

หลักสูตร Director Certification Program รุน DCP 111/2008
อบรมหลักสูตร Role of Compensation Committee รุนที่ 10/2010
ปริญญาโท (Operations Research) University of Southampton, UK
ปริญญาตรี (Mathematics Economics (Joint Honor)) Bachelor of Arts, UK

สัดสวนการถือหุนใน บมจ.สายการบินนกแอร
• ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหารบริษัท
• ไมมี

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

• 2553 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร จำกัด (มหาชน)
• 2556 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จำกัด
• 2556 - ปจจุบัน รองกรรมการผูอ ำนวยการใหญ สายกลยุทธและพัฒนาธุรกิจ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
• 2554 - 2556 รองกรรมการผูอำนวยการใหญสายผลิตภัณฑและบริการลูกคา
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
• 2553 - 2554 ผูอ ำนวยการใหญ ฝายพัฒนาและสนับสนุนการพาณิชย บริษทั การบินไทย จำกัด (มหาชน)
• 2553 - 2553 กรรมการผูจัดการ ฝายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
• 2550 - 2553 ผูอ ำนวยการใหญ ฝายพัฒนาและสนับสนุนการพาณิชย บริษทั การบินไทย จำกัด (มหาชน)
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NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

MR.CHOKCHAI PANYAYONG
Director

Age 59 (Years)
EDUCATION
• Master of Engineering, Civil Engineering, University of Detroit, USA
• Bachelor of Engineering, Civil Engineering, University of Detroit, USA
• Bachelor of Architecture, Mapua Institute of Technology, Manila, Philippines
SHAREHOLDING NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
• None
FAMILY RELATION TO EXECUTIVE MEMBERS
• None
WORK EXPERIENCE IN THE PAST 5 YEARS
• 2010 - Present Director, Nok Airlines Public Company Limited
• 2013 - Present Chairman, Phuket Air Catering Co.,Ltd
• 2013 - Present Senior Executive Vice President of Commercial, Thai Airways Public
Company Limited
• 2012 - 2013 Chairman, Wingspan Co.,Ltd
• 2009 - 2012 Executive Vice President of Strategy & Business Development,
Thai Airways Public Company Limited
• 2007 - 2009 Vice President, Suvarnabhumi Project Thailand,
Thai Airways Public Company Limited
• 2006 - 2010 Deputy Chairman Suvarnabhumi Airport Hotel Co., Ltd.

MR.TEERAPOL CHOTICHANAPIBAL
Director

Age 56 (Years)
EDUCATION
• Director Certification Program 111/2008, Thai Institution of Director
• Role of Compensation Committee 10/2010, Thai Institution of Director
• Master’s Degree, Operation Research, University of Southampton, UK
• Bachelor’s Degree, Mathematics Economics (Joint Honor), UK
SHAREHOLDING NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
• None
FAMILY RELATION TO EXECUTIVE MEMBERS
• None
WORK EXPERIENCE IN THE PAST 5 YEARS
• 2010 - Present Director, Nok Airlines Public Company Limited
• 2013 - Present Director, Phuket Air Catering Co.,Ltd
• 2013 - Present Executive Vice President, Strategy and Business Development
Thai Airways Public Company Limited
• 2011 - 2013 Executive Vice President, Product and Customer Services
Thai Airways Public Company Limited
• 2010 – 2011
Vice President, Commercial Development and Support Department
Thai Airways Public Company Limited
• 2010 - 2010 Managing Director, Catering Department
Thai Airways Public Company Limited
• 2007 - 2010 Vice President, Sales & Distribution Department
123
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บริ ษั ท สายการบิ น นกแอร จำกั ด (มหาชน)

นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม

กรรมการ (กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรอง)

อายุ 48 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา
•
•
•
•

หลักสูตร Director Accreditation Program รุน 9/2004
ปริญญาโท Business Administration, University of Pennsylvania, USA
Master of Science, Operation Research, University of Michigan, USA
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟา สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

สัดสวนการถือหุนใน บมจ.สายการบินนกแอร
• ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหารบริษัท
• ไมมี

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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2554 - ปจจุบัน
2555 - ปจจุบัน
2554 - ปจจุบัน
2551 - ปจจุบัน
2551 - ปจจุบัน
2550 - ปจจุบัน
2549 - ปจจุบัน
2546 – ปจจุบัน
2549 - 2556
2549 - 2555
2546 –2555
2549 – 2554
2547 – 2554

กรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร จำกัด (มหาชน)
กรรมการผูจัดการ บริษัท ไพรเวท อิควิตี้ (ประเทศไทย)
กรรมการอิสระ บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท อัลตัส แอดไวเซอรี่ จำกัด
กรรมการ บริษัท เมอรเมด มาริไทม จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน)
กรรมการผูจัดการ บริษัท อัลตัส แอดไวเซอรี่ จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท เอเชียบุคส จำกัด
กรรมการ บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

MR. SURASAK KHAOROPTHAM
Director (Authorized Director)

Age 48 (Years)
EDUCATION
• Director Certification Program 9/2004, Thai Institution of Director
• Master’s Degree, Administration, University of Pennsylvania, USA
• Master of Science, Operation Research, University of Michigan, USA
• Bachelor of Engineering (Electronic Engineering), King Mongkut’s Institute of Technology
Ladkrabang
SHAREHOLDING NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
• None
FAMILY RELATION TO EXECUTIVE MEMBERS
• None
WORK EXPERIENCE IN THE PAST 5 YEARS
• 2011 - Present Director, Nok Airlines Public Company Limited
• 2012 - Present Managing Director, Private Equity (Thailand) Co.,Ltd
• 2011 - Present Independent Director, Somboon Advance Public Company Limited
• 2008 - Present Director, SNC Former Public Company Limited
• 2008 - Present Director, Asiasoft Corporation Public Company Limited
• 2007 - Present Nomination and Compensation Committee, Somboon Advance Public
Company Limited
• 2006 - Present Executive Director, Somboon Advance Public Company Limited
• 2003 – Present Director, Altus Advisory Co.,Ltd
• 2006 - 2013
Director, Mermaid Maritime Public Company Limited
• 2003 - 2012
Managing Director, Altus Advisory Co.,Ltd
• 2006 - 2011
Chairman, Asia Book Co.,Ltd
• 2004 - 2011
Director, Somboon Advance Public Company Limited
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บริ ษั ท สายการบิ น นกแอร จำกั ด (มหาชน)

นายพาที สารสิน

กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร (กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรอง)

อายุ 51 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา

• หลักสูตร Director Accreditation Program รุนที่ 19/2004
• ปริญญาโท สื่อสารมวลชนและวิดีโอ American University, USA
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตรและคอมพิวเตอร Clark University, USA

สัดสวนการถือหุนใน บมจ.สายการบินนกแอร
• 4.0%

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหารบริษัท
• ไมมี

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
•
•
•
•

2547 - ปจจุบัน
2555 - ปจจุบัน
2550 - ปจจุบัน
2547 - ปจจุบัน

กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ดุง เดง ได จำกัด
กรรมการ บริษัท ปอปเป คอนซัลแทนต จำกัด

นายพลช หุตะเจริญ
กรรมการ

อายุ 31 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา

• หลักสูตร Director Accreditation Program รุน 106/2013
• ปริญญาโท Master of Commerce, University of Melbourne, Australia
• ปริญญาตรี Bachelor of Science, Economics, University College London, UK

สัดสวนการถือหุนใน บมจ.สายการบินนกแอร
• ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหารบริษัท
• ไมมี

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

•
•
•
•
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2556 - ปจจุบัน
2554 - ปจจุบัน
2552 - ปจจุบัน
2550 - 2552

กรรมการอิสระ บริษัท สายการบินนกแอร จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เศรษฐกรชำนาญการ ชวยราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
เศรษฐกร ระดับ ชำนาญการ กระทรวงการคลัง
เศรษฐกร ระดับ 5 กระทรวงการคลัง

NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

MR. PATEE SARASIN

Director and Chief Executive Officer (Authorized Directors)

Age 51 (Years)
EDUCATION
• Director Accreditation Program,19/2004, Thai Institution of Director
• Master’s Degree, American University, USA
• Bachelor’s Degree, Clark University, USAs
SHAREHOLDING NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
• 4.0%
FAMILY RELATION TO EXECUTIVE MEMBERS
• None
WORK EXPERIENCE IN THE PAST 5 YEARS
• 2004 - Present Director and Chief Executive Officer, Nok Airlines Public Company Limited
• 2012 - Present Director, Minor International Public Company Limited
• 2007 - Present Director, Dung Deng Dai Company Limited
• 2004 - Present Director, Poppe Consultant Company Limited

MR.PAROCHE HUTACHAREON
Independent Director

Age 31 (Years)
EDUCATION
• Director Certification Program 106/2013, Thai Institution of Director
• Master of Commerce, University of Melbourne, Australia
• Bachelor of Science, Economics, University College London, UK
SHAREHOLDING NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
• None
FAMILY RELATION TO EXECUTIVE MEMBERS
• None
WORK EXPERIENCE IN THE PAST 5 YEARS
• 2013 - Present Independent Director, Nok Airlines Public Company Limited
• 2011 - Present Independent Director, Krungthai Card Public Company Limited
• 2009 - Present Economist, Professional Level, temporary duty, Secretariat of the
Prime Minister, Office of the Prime Minister
• 2007 - 2009
Economist, Professional Level, Economist, Level 5, Ministry of Finance
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บริ ษั ท สายการบิ น นกแอร จำกั ด (มหาชน)

นายพิมล ศรีวิกรม

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

อายุ 49 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท MBA, John E Anderson Graduate School of Management,
University of California, USA
• ปริญญาตรี Development Economics, The University of Pennsylvania, USA

สัดสวนการถือหุนใน บมจ.สายการบินนกแอร
• ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหารบริษัท
• ไมมี

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

• 2556 - ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัท สายการบินนกแอร จำกัด (มหาชน)
• 2554 - ปจจุบัน ผูรับใบอนุญาต/ผูอำนวยการโรงเรียน โรงเรียนศรีวิกรม
• 2550 - ปจจุบัน นายกสมาคมเทควันโด สมาคมเทควันโด
• 2536 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)
• 2532 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เพรสิเดนทโฮลเต็ลและทาวเวอร จำกัด
• 2555 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ศรีวิกรม กรุป โฮลดิ้ง จำกัด
• 2555 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.จี.พร็อพเพอรตี้ จำกัด
• 2555 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ศรีธาราแลนด จำกัด
• 2555 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.ที.อี.แอสโซซิเอท จำกัด
• 2555 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.เอช.โฮลดิ้ง จำกัด
• 2537 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พิชญากร โฮลดิ้ง จำกัด
• 2555 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ศรีอยุธยาคอนโดมิเนี่ยม จำกัด
• 2555 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ศรีธานี เอสเตท จำกัด
• 2555 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ศรีธานี ลิสซิ่ง จำกัด
• 2555 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.เจ.ดี.เทรดดิ้ง จำกัด
• 2555 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท คิว แอนด เอ คอนซัลติ้ง จำกัด
• 2547 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พิพ-ที เซรามิค จำกัด
• 2555 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท 360 บวก จำกัด
• 2552 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูไนเต็ด คารเปท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
• 2551 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เทคโน โกร จำกัด
• 2554 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท รอยัล ไทย อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
• 2553 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เฮงกับเกง จำกัด
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NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

MR. PIMOL SRIVIKORN

Chairman of Audit Committee and Independent Director

Age 49 (Years)
EDUCATION
• Master of Business Administration, John E Anderson Graduate School of Management,
University of California, USA
• Bachelor of Economics (Development Economics), The University of Pennsylvania, USA
SHAREHOLDING NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
• None
FAMILY RELATION TO EXECUTIVE MEMBERS
• None
WORK EXPERIENCE IN THE PAST 5 YEARS
• 2013 - Present Chairman of Audit Committee and Independent Director, Nok Airlines
Public Company Limited
• 2011 - Present Licensee/Executive Director, Srivikorn School
• 2007 - Present President of Taekwondo Thailand Association
• 1993 - Present Chairman, Thailand Carpet Manufacturing Public Company Limited
• 1989 - Present Director, President Hotel and Tower Co.,Ltd
• 2012 - Present Director, CG Property Co.,Ltd
• 2012 - Present Director, Srithara Land Co.,Ltd
• 2012 - Present Director, C.T.E. Associates Co.,Ltd
• 2012 - Present Director, C.H. Holding Co.,Ltd
• 1994 - Present Director, Pichayakorn Holding Co.,Ltd
• 2012 - Present Director, Sri Ayutthaya Condominium Co.,Ltd
• 2012 - Present Director, Sri Thanee Estate Co.,Ltd
• 2012 - Present Director, Sri Thanee Leasing Co.,Ltd
• 2012 - Present Director, P.J.D. Trading Co.,Ltd
• 2012 - Present Director, Q and A Consulting Co.,Ltd
• 2004 - Present Director, Pip-T Ceramic Co.,Ltd
• 2013 - Present Director, 360 Plus Co.,Ltd
• 2009 - Present Director, United Carpet Manufacturing Co.,Ltd
• 2008 - Present Director, Technogro Co.,Ltd
• 2011 - Present Director. Royal Thai International Co.,Ltd
• 2010 - Present Director, Heng and Keng Co.,Ltd
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บริ ษั ท สายการบิ น นกแอร จำกั ด (มหาชน)

นายอภิชาติ จีระพันธุ

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

อายุ 55 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา

• หลักสูตร Director Accreditation Program รุนที่ 103/2013
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สัดสวนการถือหุนใน บมจ.สายการบินนกแอร
• ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหารบริษัท
• ไมมี

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

•
•
•
•
•
•
•
•

2556 - ปจจุบัน
2551 - ปจจุบัน
2534 - ปจจุบัน
2541 - ปจจุบัน
2545 - ปจจุบัน
2552 - ปจจุบัน
2554 - ปจจุบัน
2549 - 2551

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท สายการบินนกแอร จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ลิฟวิ่งแลนด แคปปตอล จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร จำกัด
กรรมการ บริษัท ท็อป เพอรฟอรมมิ่ง คอรปอเรชั่น จำกัด
กรรมการ บริษัท สยามพรีเมียร เซอรวิส จำกัด
กรรมการ บริษัท เอซี เวิรลไวด จำกัด
กรรมการ บริษัท เอสพีไอ ลีเกิ้ล คอนซัลติ้ง
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ สภานิติบัญญัติแหงชาติ

นายผดุงเดช อินทรลักษณ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

อายุ 59 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา

• หลักสูตร Director Accreditation Program รุน 103/2013
• อนุปริญญา Economic Development, North London Polytechnic, UK
(Postgraduate Diploma Economic Development)
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรการเงินและการคลัง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สัดสวนการถือหุนใน บมจ.สายการบินนกแอร
• ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหารบริษัท
• ไมมี

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

• 2556 - ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท สายการบินนกแอร จำกัด (มหาชน)
• 2554 - ปจจุบัน Deputy Group Managing Director กลุมบริษัท ยูไนเต็ดไทยชิปปง จำกัด
• 2554 - 2555 Corporate Treasurer บริษัท ปูนซีเมนต จำกัด (มหาชน)
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NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

MR. APICHART CHIRABANDHU
Audit Committee and Independent Director

Age 55 (Years)
EDUCATION
• Director Accreditation Program 103/2013, Thai Institute of Director
• Bachelor’s degree, Law, Ramkhamhaeng University
SHAREHOLDING NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
• None
FAMILY RELATION TO EXECUTIVE MEMBERS
• None
WORK EXPERIENCE IN THE PAST 5 YEARS
• 2013 - Present Audit Committee and Independent Director,
Nok Airlines Public Company Limited
• 2008 - Present Director, Living Land Capital Public Company Limited
• 1991 - Present Director, Siam Premier International Laws Office Limited
• 1998 - Present Director, Top Performing Corporation Co.,Ltd
• 2002 - Present Director, Siam Premier Services Co.,Ltd
• 2009 - Present Director, AC Worldwide Co.,Ltd
• 2011 - Present Director, SPI Legal Consulting Co.,Ltd
• 2006 - Present Member, The National Legislative Assembly

MR. PADUNGDEJ INDRALAK

Audit Committee and Independent Director

Age 59 (Years)
EDUCATION
• Director Accreditation Program 103/2013, Thai Institute of Director
• Economic Development, North London Polytechnic, UK (Postgraduate Diploma Economic
Development)
• Bachelor ‘s Degree, Monetary and Fiscal Economics, Chulalongkorn University
SHAREHOLDING NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
• None
FAMILY RELATION TO EXECUTIVE MEMBERS
• None
WORK EXPERIENCE IN THE PAST 5 YEARS
• 2013 - Present Audit Committee and Independent Director,
Nok Airlines Public Company Limited
• 2011 - Present Deputy Group Managing Director, Unithai Shipping Group
• 2011 - 2012
Corporate Treasurer, Siam Cement Public Company Limited
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บริ ษั ท สายการบิ น นกแอร จำกั ด (มหาชน)

EXECUTIVE
OFFICER
PROFILE

ประวัติผูบริหารบริษัท
นายพาที สารสิน

กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร (กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรอง)

อายุ 51 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา

• หลักสูตร Director Accreditation Program รุนที่ 19/2004
• ปริญญาโท สื่อสารมวลชนและวิดีโอ American University, USA
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตรและคอมพิวเตอร Clark University, USA

สัดสวนการถือหุนใน บมจ.สายการบินนกแอร
• 4.0%

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร*
• ไมมี

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
•
•
•
•

2547 - ปจจุบัน
2555 - ปจจุบัน
2550 - ปจจุบัน
2547 - ปจจุบัน

กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร จำกัด (มหาชน)
กรรมการ ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ดุง เดง ได จำกัด
กรรมการ บริษัท ปอปเป คอนซัลแทนต จำกัด

* ความสัมพันธทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธทางสายโลหิต ความสัมพันธโดยการสมรส และ
ความสัมพันธโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
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MR. PATEE SARASIN

Director and Chief Executive Officer (Authorized Directors)

Age 51 (Years)
EDUCATION
• Director Accreditation Program,19/2004, Thai Institution of Director
• Master’s Degree, American University, USA
• Bachelor’s Degree, Clark University, USA
SHAREHOLDING NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
• 4.0%
FAMILY RELATION TO EXECUTIVE MEMBERS*
• None
WORK EXPERIENCE IN THE PAST 5 YEARS
• 2004 - Present Director and Chief Executive Officer, Nok Airlines Public Company Limited
• 2012 - Present Director, Minor International Public Company Limited
• 2007 - Present Director, Dung Deng Dai Company Limited
• 2004 - Present Director, Poppe Consultant Company Limited

* Family relationship means relation by blood, wedding and registered by laws.
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บริ ษั ท สายการบิ น นกแอร จำกั ด (มหาชน)

นายปยะ ยอดมณี

รองประธานเจาหนาที่บริหาร

อายุ 51 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา

• หลักสูตร Director Certification Program รุน 156/2012
• Intensive Business Program จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี Business Administration, Boston University, USA

สัดสวนการถือหุนใน บมจ.สายการบินนกแอร
• ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
• ไมมี

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
•
•
•
•

2547 - ปจจุบัน
2550 - ปจจุบัน
2550 - ปจจุบัน
2550 - ปจจุบัน

รองประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ดุง เดง ได จำกัด
กรรมการ บริษัท นก แอสเซ็ท แมเนจเมนท จำกัด
กรรมการ บริษัท พาไรโซ จำกัด

นายวิทัย รัตนากร

ประธานเจาหนาที่สายการเงิน

อายุ 44 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา

•
•
•
•
•
•

หลักสูตร Director Certification Program รุน 75/2006
ผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส. รุนที่ 17)
ปริญญาโท Financial, Drexel University, USA
ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สัดสวนการถือหุนใน บมจ.สายการบินนกแอร
• ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
• ไมมี

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

•
•
•
•
•
•
•
•
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2554 - 2556
2553 - 2554
2551 - 2553
2550 - 2553
2548 - 2553
2548 - 2553
2546 - 2553
2550 - 2551

ประธานเจาหนาที่บริหารสายการเงิน บริษัท สายการบินนกแอร จำกัด (มหาชน)
รองกรรมการผูจัดการอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จำกัด
กรรมการ บริษัท ไทยพร็อสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จำกัด
กรรมการ บริษัท สยามซิตี้ แอสเซท แมเนจเมนท จำกัด
กรรมการ บริษัท แอลซี (ไทยแลนด) จำกัด
กรรมการ บริษัท สหไทยสตีลไพพ จำกัด (มหาชน)
ผูอำนวยการอาวุโส สำนักลงทุนทางเลือก กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ
กรรมการ บริษัท จีพีเอฟพร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท จำกัด

NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

MR. PIYA YODMANI

Deputy Chief Executive Officer

Age 51 (Years)
EDUCATION
• Director Certification Program, 156/2012, Thai Institute of Director
• Intensive Business Program, Chulalongkorn University
• Bachelor’s Degree Business Administration, Boston University, USA
SHAREHOLDING NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
• None
FAMILY RELATION TO EXECUTIVE MEMBERS
• None
WORK EXPERIENCE IN THE PAST 5 YEARS
• 2004 – Present Deputy Chief Executive Officer, Nok Airlines Public Company
• 2007 - Present Director, Dung Deng Dai Company Limited
• 2007 - Present Director, Nok Asset Management Company Limited
• 2007 - Present Director, Paraiso Company Limited

MR. VITAI RATANAKORN
Chief Financial Officer

Age 44 (Years)
EDUCATION
• Director Certification Program, 75/2006
• Certificate, The Program of Senior Executives on Justice Administration, class 17, Judicial
Training Institute Master’s Degree
• Finance, Drexel University , USA
• Master’s Degree, Economics, Chulalongkorn University
• Master’s Degree, Business Law, Chulalongkorn University
• Bachelor’s Degree, Economics, Thammasat University
SHAREHOLDING NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
• None
FAMILY RELATION TO EXECUTIVE MEMBERS
• None
WORK EXPERIENCE IN THE PAST 5 YEARS
• 2011 - 2013
Chief Financial Officer, Nok Airlines Public Company Limited,
• 2010 - 2011
Senior Vice President, Charoen Pokphand Group
• 2008 - 2010
Director, Thai Prosperity Advisory Company Limited
• 2007 - 2010
Director, Siam City Asset Management Company Limited
• 2005 - 2010
Director, L.C. (Thailand) Company Limited
• 2005 - 2010
Director, Saha Thai Steel Pipe Public Company Limited
• 2003 - 2010
Senior Director Investment Choice Management Government Pension Fund
• 2007 - 2008
Director, GPF Property Management Company Limited
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นายยอดชาย สุทธิธนกูล
ประธานเจาหนาที่สายการพาณิชย

อายุ 53 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท Law, Boon University, Germany
• ปริญญาตรี Law, Boon University, Germany

สัดสวนการถือหุนใน บมจ.สายการบินนกแอร
• ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
• ไมมี

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

•
•
•
•
•
•
•

2556 - ปจจุบัน
2550 - ปจจุบัน
2550 - ปจจุบัน
2549 - ปจจุบัน
2540 - ปจจุบัน
2549 - ปจจุบัน
2552 - ปจจุบัน

ประธานเจาหนาที่สายการพาณิชย บริษัท สายการบินนกแอร จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท พาไรโซ จำกัด
กรรมการ บริษัท กัลฟ ออฟ สยามเอ็กเพรส จำกัด
กรรมการ บริษัท กูด ไทมส รีสอรต จำกัด
กรรมการ บริษัท ไทย เว็บ มาสเตอร จำกัด
กรรมการ บริษัท สุทธิธนกูล จำกัด
กรรมการ บริษัท อะควารีส จำกัด

กัปตันสรรใจ บุญมา

ประธานเจาหนาที่สายปฏิบัติการ

อายุ 68 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายเรือ

สัดสวนการถือหุนใน บมจ.สายการบินนกแอร
• ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
• ไมมี

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

• 2556 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่สายปฏิบัติการ บริษัท สายการบินนกแอร จำกัด (มหาชน)
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MR. YODCHAI SUDHIDHANAKUL
Chief Commercial Officer

Age 53 (Years)
EDUCATION
• Master’s Degree, Law, Boon University, Germany
• Bachelor’s Degree, Law, Boon University, Germany
SHAREHOLDING NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
• None
FAMILY RELATION TO EXECUTIVE MEMBERS
• None
WORK EXPERIENCE IN THE PAST 5 YEARS
• 2004 - Present Chief Commercial Officer, Nok Airlines Public Company
• 2007 - Present Director, Paraiso Company Limited
• 2007 - Present Director, Gulf of Siam Express Company Limited
• 2006 - Present Director, Good Time Resort Company Limited
• 1997 - Present Director, Thai Webmaster Company Limited
• 2006 - Present Director, Sudhidhanakul Company Limited
• 2009 - Present Director, Aquaris Company Limited

CAPTIAN SANJAI BOONMA
Chief Operating Officer

Age 68 (Years)
EDUCATION
• Bachelor of Science, Royal Naval Academy
SHAREHOLDING NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
• None
FAMILY RELATION TO EXECUTIVE MEMBERS
• None
WORK EXPERIENCE IN THE PAST 5 YEARS
• 2004 - Present Chief Operating Officer, Nok Airlines Public Company Limited
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บริ ษั ท สายการบิ น นกแอร จำกั ด (มหาชน)

THE AUDIT
COMMITTEE REPORT
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ทานผูถือหุน บริษัท สายการบินนกแอร จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งไดรับการแตงตั้ง ณ การประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555
ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน ประกอบดวย นายพิมล ศรีวิกรม ประธานกรรมการตรวจสอบ นายผดุงเดช อินทรลักษณ และ
นายอภิชาติ จีระพันธุ เปนกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑที่กำหนดในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และไดปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบครบถวนตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ
ตามที่ ไ ด ก ำหนดไว ใ นกฎบั ต รของคณะกรรมการตรวจสอบ และสอดคล อ งกั บ ของสำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละ
ตลาดหลักทรัพย และประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมกับฝายบริหาร ผูตรวจสอบภายใน
และผูสอบบัญชีจำนวน 6 ครั้ง การเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทานจะปรากฏอยูในตารางแสดงจำนวนครั้งการเขารวม
ประชุมในสวนการกำกับดูแลกิจการ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระสำคัญ สรุปไดดังนี้
1. สอบทานงบการเงินไตรมาสและงบการเงินประจำป 2556 รวมกับผูสอบบัญชีและผูบริหารโดยสอบถามและให
คำแนะนำและขอคิดเห็นที่เปนประโยชน เพื่อใหมั่นใจวาการจัดทำงบการเงิน มีความถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได และเปนไปตามมาตรฐาน
บัญชีท่รี ับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอ เหมาะสม
2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายใน
ของบริษัทฯ รวมกับหนวยงานตรวจสอบภายใน ผูบริหาร และผูสอบบัญชี
3. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาใหมีการ
วาจางบริษัท พีแอนดแอล อินเทอรนอล ออดิท จำกัด (P&L) ซึ่งเปนบริษัทที่ใหบริการดานการตรวจสอบภายใน โดยที่ P&L ไมมีสวนได
เสียใดๆ กับบริษัท เพื่อใหการตรวจสอบภายในเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูพิจารณา
แผนการตรวจสอบภายในประจำป รายงานผลการตรวจสอบภายใน ติดตามผลการตรวจสอบภายในกับฝายบริหารอยางตอเนื่อง พรอมทั้ง
ใหคำแนะนำและแนวทางการตรวจสอบภายใน
จากรายงานการตรวจสอบภายในของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาระบบควบคุมภายในของบริษทั มีความเหมาะสม
และเพียงพอ
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TO : THE SHAREHOLDERS’ OF NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED (THE “COMPANY”)
The Audit Committee, as appointed by the Board of Directors on 20 December 2012, consisted of three
independent directors, namely: Mr. Pimol Srivikorn, acting as the Chairman, Mr. Padungdej Indralak and Mr. Aphichart
Chirabandu as the committee members. Each member possessed the qualifications required by the Securities and
Exchange Commission’s (the “SEC”) regulations and duly discharged the duties and responsibilities assigned by the Board
of Directors, in accordance with in the Audit Committee’s Charter, the SEC’s regulations and the notifications of the Stock
Exchange of Thailand (the “SET”).
During the financial year ending on 31 December 2013, the Audit Committee held six meetings with the
Company’s management and the internal and the external auditors. The attendance for each Audit Committee member is
presented in the table setting out the meeting attendance which is used for the Corporate Governance division.
The key tasks undertaken by the Audit Committee during the above financial year period are summarized
as follows :
1. Review and comment on, in conjunction with auditors and executive officers of the Company, the
annual and quarterly financial statements of the year 2013, to ensure that the financial statements be accurate, complete
and reliable in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (“GAAP”) and the appropriate and adequate
disclosure of information be made.
2. Work with the Company’s internal audit division, executive officers and auditors to review the efficiency
and effectiveness of internal controls, risk management and the internal audit system of the Company.
3. Review the efficacy of the Company’s internal control system and appointment of P&L Internal Audit
Company Limited, a company providing internal audit services which has no conflict of interest with the Company, to
work with the Company to ensure the efficiency of the Company’s internal audit. The Audit Committee will, on an ongoing
basis, review its annual internal audit plans and reports and advise the management on such plans together with giving
any related advice.
Based on its internal audit reports, the Audit Committee is of the view that the Company has an adequate
and effective internal audit system.
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4. สอบทานและใหความเห็นตอรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึงการเปดเผยขอมูล
ดังกลาว ตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
5. พิจารณาคัดเลือกแตงตั้งและคาตอบแทนของผูสอบบัญชี โดยพิจารณาจากความรูทางธุรกิจ ประสบการณ ความ
เหมาะสมของคาตอบแทนและความเปนอิสระของผูสอบบัญชี
จากการปฏิบัติดังกลาวขางตน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาในป 2556 บริษัทฯ มีการจัดทำงบการเงินที่ถูกตอง
เปนไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปดเผยสารสนเทศอยางเพียงพอ ครบถวนและเชื่อถือได มีระบบควบคุมภายในการ
ตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของและมีการ
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับระบบการกำกับดูแลที่ดีอยางเพียงพอ และโปรงใส

นายพิมล ศรีวิกรม

ประธานกรรมการตรวจสอบ
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4. Comment, review and provide opinion in respect of related party transactions and the disclosure of
information related thereto to ensure that the Company is in compliance with the regulations of the SET and the SEC.
5. Appointment of external auditors and consideration of their remuneration level, based on business
knowledge, experience, appropriateness and independency of such external auditors.
Based on the above, the Audit Committee is of the opinion that in respect of the year 2013, its financial
statements were accurate and prepared in accordance with GAAP. The disclosure of information carried out by the Company
was adequate, complete and reliable. The Company had adequate and effective internal audit systems, and risk management.
The Company complied with the laws and regulations applicable to it and carried out its businesses in accordance with
its good corporate governance system.

MR. PIMOL SRIVIKROM
Chairman of the Audit Committee
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บริ ษั ท สายการบิ น นกแอร จำกั ด (มหาชน)

GENERAL
INFORMATION
ขอมูลทั่วไปของบริษัท
บริษัทที่ออกหลักทรัพย
บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท สายการบินนกแอร จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ
เลขทะเบียนบริษัท
เวบไซต
โทรศัพท
โทรสาร
หุนสามัญของบริษัท

สายการบินราคาประหยัด
ชั้น 17 อาคารรัจนาการ 183 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
0105547029563
www.nokair.com
02 627 2000
02 285 6944
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียน และทุนชำระแลว ดังนี้
ทุนจดทะเบียน 625,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท รวมมูลคา 625,000,000 บาท
ทุนชำระแลว 625,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท รวมมูลคา 625,000,000 บาท

ขอมูลของบุคคลอางอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย
โทรศัพท
โทรสาร
เวบไซต
ผูสอบบัญชี
โทรศัพท
โทรสาร
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บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
02 229 2800
02 359 1259
www.tsd.co.th
สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
491/27 อาคารสีลมพลาซา ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
02 234 1676, 02 234 1678, 02 237 2132
02 237 2133

NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

COMPANY NAME
COMPANY NAME

NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

Type of Business
Head Office
Registration No.
Homepage
Telephone
Facsimile
Common Stock

Low Cost Airlines
17 Fl. Rajanakarn 183 South Sathorn Road, Yannawa Sathorn Bangkok 10120
0105547029563
www.nokair.com
02 627 2000
02 285 6944
As of December 31, 2013, The Company’s registered capital and paid-up capital
are as follows :
Registered capital of 625,000,000 Shares at par value of 1 baht per share with
the total value of 625,000,000 Baht.
Paid-up capital of 625,000,000 Shares at par value of 1 baht per share with the
total value of 625,000,000 Baht.

OTHER REFERANCE
REGISTRAR

Telephone
Facsimile
Homepage
Auditor
Telephone
Facsimile

THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO.,LTD.
62 The Stock Exchange of Thailand Building, Rachadapisek Road, Klongtoey,
Bangkok 10110, Thailand
02 229 2800
02 359 1259
www.tsd.co.th
AMT Associates Ltd.
491/27 Silom Plaza Building. Silom Road, Bangrak Bangkok 10500
02 234 1676, 02 234 1678, 02 237 2132
02 237 2133
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CORPORATE
SOCIAL
RESPONSIBILITY (CSR)
กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสำคัญกับความรับผิดชอบตอสังคมตลอดระยะเวลาหลายป
ที่ผานมา โดยนอกเหนือจากการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ยังไดใหความสำคัญกับ
เรื่องของความรับผิดชอบตอสังคม โดยคำนึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายซึ่งรวมถึง
ผูถือหุน บริษัทคูคา ลูกคา พนักงานของบริษัทฯ และสังคมโดยรวมเพื่อมุงสูการเติบโตที่
ยั่งยืนของบริษัท โดยไดคำนึงถึงแนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการที่จัดทำโดย
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 8 ขอ โดยในป 2556 ที่ผานมา บริษัทฯ มีโครงการที่
สำคัญดังตอไปนี้

ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
ในป 2556 ที่ผานมา บริษัทฯ ไดคำนึงถึงผูบริโภคเปนหลัก ไมเพียงแคปฏิบัติตามสิทธิของผูโดยสารตามประกาศกระทรวง
คมนาคม โดยกรณีเที่ยวบินไมปกติ อาทิ สภาพอากาศไมเอื้ออำนวยใหสามารถเดินทางไดสำหรับเสนทางในประเทศ ทางบริษัทฯ จะได
อำนวยความสะดวกใหผูโดยสารใหไดเดินทางถึงจุดหมายปลายทางอยางปลอดภัยตามหมายกำหนดเดิมดวยทางเลือกอื่นๆ อาทิ เที่ยวบิน
ในจังหวัดใกลเคียง หรือ จัดใหผูโดยสารเดินทางโดยทางรถโดยมิไดเก็บคาใชจายแตอยางใด นอกจากนี้บริษัทฯ ไดคำนึงถึงความรับผิดชอบ
ตอผูบริโภคโดยเสมอมา โดยบริษัทฯ มีการจัดตั้งโครงการ “NOK Care” เพื่อปรับปรุงการบริการใหดียิ่งขึ้น โดยรับขอรองเรียน
ทางดานการบริการจากผูโดยสาร เพื่อนำมาวิเคราะหและพัฒนาการบริการใหมีประสิทธิภาพและตรงกับความตองการของผูโดยสารยิ่งขึ้น

ความรับผิดชอบตอสังคม
ในป 2556 ที่ผานมา บริษัทฯ ไดดำเนินโครงการ “NOK Gives Life: 400 ดวงใจชวยไดหนึ่งชีวิต” ซึ่งเปนโครงการที่
บริษัทฯ จัดทำอยางตอเนื่องมาเปนปที่ 6 โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อระดมทุนบริจาคสมทบเขามูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภของ
สมเด็จพระนางเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ลักษณะการดำเนินการของโครงการนี้คือ ผูที่สนใจ
รวมบริจาคสมทบทุนสามารถซื้อพวงกุญแจที่ระลึก “NOK Gives Life” ในราคาพวงละ 50 บาท โดยรายไดจากการขายทั้งหมดไมหัก
คาใชจายจะถูกนำเขาสมทบทุนกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ซึ่งในแตละปพวงกุญแจจะถูกผลิตจำนวนจำกัดเพียง 60,000 ชิ้น ซึ่งในป 2556
รายไดทั้งหมด 3,000,000 บาท จากการขายพวงกุญแจที่ระลึก “NOK Gives Life” ถูกนำไปบริจาคใหกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ
โดยสามารถชวยเด็กที่มีปญหาโรคหัวใจพิการแตกำเนิดไดทั้งหมด 150 คน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดเขารวมกิจกรรมกับชุมชนในงานกิจกรรมทางดานวัฒนธรรมในชุมชนตางๆ ทั่วประเทศ เชน
การเขารวมกิจกรรมงานประเพณีงานแหปราสาทผึ้ง ที่จังหวัดสกลนคร งานประเพณีแหเทียนพรรษา ที่จังหวัดอุบลราชธานี เปนตน
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NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

THE COMPANY REALIZES THE IMPORTANCE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
FOR MANY YEARS. APART FROM UPHOLDING GOOD CORPORATE GOVERNANCE, THE COMPANY ALSO GIVES PRIORITY TO THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY WITH REGARD
TO ITS STAKEHOLDERS, INCLUDING SHAREHOLDERS, BUSINESS PARTNERS, CUSTOMERS,
EMPLOYEES, AND OVERALL SOCIETY IN ORDER TO ACHIEVE THE SUSTAINABLE GROWTH
OF THE COMPANY. ACCORDING TO THE EIGHT PRINCIPLES OF THE CSR GUIDANCE ISSUED
BY THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND, THE COMPANY IS ALSO FULFILL ITS SOCIAL RESPONSIBILITIES THROUGH ITS IMPORTANT PROJECTS AS FOLLOWS;

CONSUMER RESPONSIBILITY
In 2013, the Company has exercised the Protection of Passengers rights under the Announcement of
the Ministry of Transport and Communications to its passengers. In case of irregularity flights, for example, adverse
weather conditions on the domestic routes, the Company will facilitate its passengers to safely reach their destinations
as scheduled with other alternative transportations, such as re-routing the flight to the destination close to the original
destination, or providing other means of transport with no additional charge. Furthermore, the Company has established
the project “Nok Care” for better service satisfaction by collecting passenger comments to analyze and efficiently improve
services to meet passengers needs.

SOCIAL RESPONSIBILITY
For the year of 2013, the Company launched the project “Nok Gives Life: 400 Key Rings for One Heart” which
has been arranged for six consecutive years. Its primary purpose is to raise funds for the Cardiac Children Foundation
of Thailand under the Royal Patronage of H.R.H. Princess Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra. This
campaign invites the customers to donate 50 Baht for a heart-shaped key ring. All income without any cost deduction
will be directly donated to The Cardiac Children Foundation of Thailand. In each year, the key rings will be produced only
60,000 pieces. As of 2013, the Company raised a total of 3,000,000 Baht from the “Nok Gives Life” campaign, which was
donated to the Cardiac Children Foundation of Thailand for funding surgery and treatment for 150 young patients.
In addition, the Company has taken part in the community activities in the cultural activities nationwide, for
instance, attending the Wax Castle Festival at Sakon Nakhon and the Candle Festival at Ubon Ratchathani etc.
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ความรับผิดชอบตอแรงงาน
ในป 2556 ที่ผานมา บริษัทฯ ไดใหความสำคัญตอพนักงานซึ่งมีสวนสำคัญในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เล็งเห็น
ถึงความสำคัญในดานความปลอดภัยของการทำงาน ซึ่งมีผลสำคัญตอความปลอดภัยของผูโดยสาร จึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน โดยมีการจัดทำคูมือความปลอดภัยในการทำงาน และมีการจัดทำ Safety
Bulletin รายเดือน เพื่อสื่อสารใหพนักงานทราบอยางทั่วถึง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหความสำคัญกับการพัฒนาความรู ความคิด และจิตใจของพนักงาน โดยบริษัทฯ ไดจัดหลักสูตรอบรม
เพื่อเสริมสรางทักษะ พัฒนาความรู ความคิดและความสามารถของพนักงานในแตละระดับตำแหนง ตาม Training Roadmap ที่วางแผน
และออกแบบไวในแตละป โดยเฉพาะดาน การบริหารจัดการสำหรับ ระดับหัวหนางาน ผูบริหารระดับตน จนถึงระดับสูง ตลอดจนใหความ
สำคัญการพัฒนาดานจิตใจ เชน หลักสูตรเพาะตนกลาของจิตใจ เพื่อฝกการมีสมาธิ พัฒนาจิตใจตนเอง ใหมีความเขาใจตนเองและผูอื่น
มากยิ่งขึ้น สงผลใหการทำงานประสานกันมีความราบรื่น และเนนเรื่องการเตรียมความพรอมใหกับพนักงานที่กำลังจะเติบโตในตำแหนงที่
สูงขึ้น และเตรียมความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงตางๆ เชน หลักสูตร Understanding ASEAN Culture เพื่อใหพนักงานมีความรู ความ
เขาใจในวัฒนธรรมพื้นฐานของชาวตางชาติ เขาใจรูปแบบ การดำเนินชีวิต วัฒนธรรมการทำงาน และแนวทางการปฏิบัติตัวใหเขากับ
วัฒนธรรม การดำเนินชีวิต การทำงานในตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศที่บริษัทฯ เปดเสนทางบิน
สำหรับพนักงานใหม เนนการอบรมหลักสูตร ความรู พืน้ ฐานดานธุรกิจการบิน (Basic Airlines Knowledge) เพื่อใหพนักงาน
ใหมทราบถึงความเปนมา แนวโนมของธุรกิจการบิน ใหมีความรู ความเขาใจ และทราบถึงองคประกอบของธุรกิจการบิน และความสัมพันธ
ระหวางธุรกิจการบินกับอุตสาหกรรมการบิน และนำพนักงานใหมเยี่ยมชมระบบ และขั้นตอนการทำงานจริง ภายในสถานีดอนเมือง
ฝายปฏิบัติการบิน และฝายซอมบำรุงอากาศยาน เพื่อเรียนรูระบบและขั้นตอนการทำงาน
อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีโครงการ “นกหวงใย” และ “นกใกลชดิ ” เพื่อเปดชองทางใหพนักงานสามารถสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิด
เห็นกับฝายทรัพยากรมนุษยไดอีกดวย

EMPLOYEE RESPONSIBILITY
In 2013, the Company has given precedence to its employees as they play a significant role in the Company
operations. Moreover, the importance of the operational safety has been considered as it is led to the passenger safety.
Consequently, Occupational Health and the Environment of work safety committee has been formed together with providing safety manual and arranging monthly safety bulletin boards for employee recognition.
Furthermore, the Company has placed significant focus on employee development and training in order to improve
skills, knowledge, thoughts and competencies of the employees at each level. It will be implemented following the training
roadmap that has been planned and designed in each year. The Company has also supported supervisors, managers, and
senior executives through the management training. In the area of employee mental health, providing the state of mind
training program called “Planting Mind Seeds” to improve employee concentration and learn how to understand themselves
and others better, so that the employees can work together harmoniously. Besides, the training course which will help
its employees to grow professionally will be arranged. To ensure its employees development, the Company has held the
preparation programs-the change management, for instance, the program of understanding ASEAN Culture to educate its
employees on the basis of foreign culture, lifestyles, work culture, cultural adaptation, and working overseas, particularly
to learn about the countries that the Company has based the routes on.
The training program for new employees has highlighted on the Basic Airline Knowledge that enables employees to
understand the business backgroundand business trends with the fundamental of airline industry, also connection between
the airline business and the airline industry. The new employees will be introduced to the workplace, including Don Muang
station, Flight Operations Division, Aircraft Maintenance Division in order to understand the real systems and process.
The Company has also launched the project “Nok Cares” and “Nok Confidant” to encourage the employees to
have opinion exchange with the Human Resources staff.
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NOK GIVES LIFE

EMPLOYEE SAFETY TRAINING

ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพยเพิ่มเติมไดจากแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ของบริษัท
ที่แสดงไวใน www.set.or.th หรือ บนเว็บไซตของบริษัท สายการบินนกแอร จำกัด (มหาชน) www.nokair.com
Investor may additionally obtain the information of the issuing company from its annual filing (Form 56-1)
showing in www.set.or.th or in the website of Nok Airlines Public Company Limited www.nokair.com

บริษัท สายการบินนกแอร จำกัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

ชั้น 17 อาคารรัจนาการ 183 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท +662 627 2000 โทรสาร +662 285 6944
17 Fl. Rajanakarn Building 183 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn Bangkok 10120
Tel : +662 627 2000 Fax : +662 285 6944
www.nokair.com

Investor Relations Department www.nokair.com/investor_relations Tel : +662 627 2678, +662 627 2748

งบการเงิน 2556
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บริษัท สายการบินนกแอร จำกัด (มหาชน)

NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

บริ ษั ท สายการบิ น นกแอร จำกั ด (มหาชน)

INDEPENDENT
AUDITOR’S REPORT
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผูถือหุนและคณะกรรมการของ บริษัท สายการบินนกแอร จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท สายการบินนกแอร จำกัด)

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัท สายการบินนกแอร จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท สายการบิน
นกแอร จำกัด) ซึง่ ประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบแสดงการเปลีย่ นแปลงสวนของผูถ อื หุน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
และหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหลานี้ โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจำเปนเพื่อใหสามารถจัดทำงบการ
เงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกำหนดดานจรรยาบรรณ
รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผล วางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่
ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงิน และ
การเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความ
เสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ใน
การประเมินความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงิน
โดยถูกตองตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการ
แสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใช และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการ
ประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม
ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา

ความเห็น

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท สายการบินนกแอร จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท สายการบินนกแอร จำกัด) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับ
ปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นางณัฐสรัคร สโรชนันทจีน)
สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 27 กุมภาพันธ 2557

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT 2013

NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

INDEPENDENT
AUDITOR’S REPORT
To The Shareholders and Board of Directors of Nok Airlines Public Company Limited
(Formerly Nok Airlines Company Limited)
I have audited the accompanying financial statements of Nok Airlines Public Company
Limited (Formerly Nok Airlines Company Limited), which comprise the statement of financial position as of
December 31, 2013, the related statements of changes in shareholders’ equity, comprehensive income
and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other
explanatory information.

MANAGEMENT’S RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial
statements in accordance with Financial Reporting Standards, and for such internal control as
management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from
material misstatement, whether due to fraud or error.

AUDITOR’S RESPONSIBILITY

My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit. I
conducted my audit in accordance with Standards on Auditing. Those standards require that
I comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and
disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment,
including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to
fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the
entity’s preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures
that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the entity’s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of
accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well
as evaluating the overall presentation of the financial statements.
I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a
basis for my audit opinion.

OPINION

In my opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial
position of Nok Airlines Public Company Limited (Fromerly Nok Airlines Company Limited) as of December
31, 2013, and the results of its operations and its cash flows for the year then ended in accordance with
Financial Reporting Standards.

(NATSARAK SAROCHANUNJEEN)
A.M.T. & ASSOCIATES
Bangkok, Thailand
February 27, 2014

Certified Public Accountant
Registration No. 4563
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