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บริ ษัท สายการบิ นนกแอร จํากัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

สารจากประธานกรรมการบริ ษัท
Message from Chairman of the Board
เรียน ทานผูถือหุน บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)
ป 2558 อุตสาหกรรมการบินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเติบโตอยางรวดเร็ว เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาค
สงผลใหจาํ นวนสายการบินราคาประหยัดในภูมภิ าคนีเ้ กิดการขยายตัวอยางรวดเร็วเชนเดียวกัน สอดคลองกับความตองการในการเดินทางทางอากาศ
ที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนประโยชนตอผูโดยสารที่จะมีทางเลือกในการเดินทางเพิ่มขึ้น
ประเทศไทยเปนหนึ่งประเทศในภูมิภาคนี้ที่มีปริมาณผูโดยสารเดินทางเขามาเพิ่มมากขึ้น และเพื่อเปนการรองรับการใหบริการจึงทําให
ผูป ระกอบการมีการขยายฝูงบินอยางตอเนือ่ งทัง้ สายการบินนกแอรและผูป ระกอบการรายอืน่ สงผลใหธรุ กิจการบินในประเทศเกิดภาวะการณแขงขัน
ดานการตลาดอยางหลีกเลี่ยงมิไดระหวางผูประกอบการสายการบินราคาประหยัดที่เปนรายเดิมและผูประกอบการรายใหมในปที่ผานมา ปจจัย
ดังกลาวสงผลใหปริมาณการผลิตดานผูโดยสารมากกวาอุปสงคการเดินทาง ทําใหสวนแบงการตลาดของบริษัทลดลง 2.89 จุด และรายไดตอ
ปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร (Revenue per Available Seat Kilometers : RASK) ลดลงรอยละ 6.64 เมื่อเทียบกับป 2557 ซึ่งสงผลกระทบตอ
การดําเนินงานของบริษัทในภาพรวม ทําใหมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จในงบการเงินรวมสําหรับป 723.90 ลานบาท โดยขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท
เทากับ 421.74 ลานบาท และบริษัทยอยเทากับ 302.16 ลานบาท
แตทงั้ นี้ คณะกรรมการมิไดนงิ่ นอนใจและมีการปรับเปลีย่ นแผนกลยุทธในการดําเนินธุรกิจใหเขากับสถานการณทเี่ ปลีย่ นแปลงไปอยางรวดเร็ว
อาทิเชน การเพิ่มเที่ยวบินในเสนทางบินภายในประเทศในเสนทางบินที่ยังคงมีความตองการเดินทางสูง การเพิ่มเสนทางบินระหวางประเทศ และ
การจัดหาพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มเติมที่เปนผูประกอบการที่ใหบริการขนสงทางบก เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูโดยสารของนกแอรไดเดินทางไปยัง
เสนทางที่นกแอรไมไดใหบริการบินตรง แตสามารถเดินทางไปยังสนามบินใกลเคียงแลวเดินทางตอดวยรถปรับอากาศเพื่อไปยังจุดหมายปลายทาง
ที่ตองการได (Fly’n’Ride) เชน เสนทางดอนเมือง-พิษณุโลก-อุตรดิตถ และเสนทางดอนเมือง-ขอนแกน-มหาสารคาม รวมทั้งการใหบริการรถรับ-สง
จากสนามบินเขาสูตวั เมือง (Airport to Town) เชนจากสนามบินชุมพร สูตัวเมืองจังหวัดชุมพร เปนตน
ในนามของคณะกรรมการบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณผูมีสวนไดเสียทุกสวนไมวาจะเปน ผูถือหุน ลูกคา คูคา
พันธมิตรทางธุรกิจ ผูเกี่ยวของอื่นๆ ที่ใหความเชื่อมั่น ความวางใจ และสนับสนุนสายการบินนกแอรอยางดีเสมอมา รวมทั้งผูบริหารและพนักงาน
ทุกทานทีใ่ หความรวมมือในการปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความวิรยิ ะอุตสาหะ และทําใหบริษทั สามารถกาวผานอุปสรรคและความทาทายตางๆ ในปทผี่ า นมา
ไดเปนอยางดี
ทายสุดนี้ ผมขอใหทุกทานเชื่อมั่นวา บริษัทจะยังคงมุงมั่นและทุมเทในการดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหบริษัทมี
การเจริญเติบโตอยางยั่งยืนและมั่นคงตลอดไป

นายสมใจนึก เองตระกูล
ประธานกรรมการ
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Dear shareholders of Nok Air Public Company Limited
The aviation industry in Southeast Asia rapidly expanded in 2015 in response to the rapid economic growth of the
region. As a result, most low cost airlines in this region have rapidly expanded to meet with the increasing demand for air
travel, thus bringing to passengers more travel choices.
Thailand has also enjoyed an increasing number of visitor arrivals, which also convinced airlines, Nok Air included,
to further expand their services. As a result, the competition in the aviation industry in Thailand, especially between low
cost airlines and new entrants, has unavoidably expanded. This resulted in higher supply than demand, which lowered the
Company’s market share by 2.89 percentage point while revenue per available seat kilometers (RASK) was 6.64% lower than
the previous year. This means a significant impact on consolidated which reported comprehensive loss of 723.90 million baht.
The Company’s comprehensive loss was 421.74 million baht while its subsidiaries’ loss was 302.16 million baht.
The Board of Directors has taken immediate action and adjusted our business strategy to best address the changing
situation. More flight frequency has been added in domestic routes with high demand. New international routes have
been added. We have sought the business partnership especially land transport service providers, to increase passenger’s
convenience in travelling to the destinations that Nok Air do not have direct flight service. This enables our passengers for
traveling to the nearest airport and connect with an air-conditioned coach to the destination or Fly n’ Ride service, such as
the Don Mueang-Phitsanulok-Utaradit route and Don Mueang-Khon Kaen-Maha Sarakham route. We also introduced the
Airport to Town service, such as from Chumpon Airport to the city.
On behalf of the Board of Directors of Nok Air Public Company Limited, I wish to express our sincerest gratitude to all
of our shareholders, customers, partners, business partners and others for your trust and support throughout these years.
I wish to thank the management and every Nok Air’s employees for your great contribution and cooperation that enabled
Nok Air to surpass any challenges presented in the past year.
I promise that Nok Air will continue to do better and operate our business in accordance with the good corporate
governance principle to drive sustainable growth in the future.

Mr. Somchainuk Engtrakul
Chairman of the Board
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บริ ษัท สายการบิ นนกแอร จํากัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

สารจากประธานเจาหน าที่บริห าร
Message from Chief Executive Officer
เรียน ทานผูถือหุน บริษัทสายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)
นับเปนระยะเวลา 11 ป ที่สายการบินนกแอรมีความภาคภูมิใจที่มีโอกาสไดรับใชผูโดยสารคนไทย และนักทองเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก
สายการบินนกแอรไดมีการพัฒนาการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนการขยายเสนทางบินและการเพิ่มเที่ยวบินทั้งในประเทศและระหวาง
ประเทศใหเพียงพอตอความตองการของผูโดยสารที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาการใหบริการดวยนวัตกรรมใหมๆ
ในระหวางป 2558 ประเทศไทยมีการเตรียมความพรอมเขาสูป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเปนหนึง่ ในศูนยกลางการทองเทีย่ วและการบิน
ที่มีศักยภาพ ซึ่งสงผลใหธุรกิจสายการบินราคาประหยัดในประเทศเกิดการแขงกันอยางรุนแรง แตสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นถือเปนความทาทายในการดําเนิน
ธุรกิจ และดวยความมุงมั่น รวมทั้งศักยภาพที่มีอยู ประกอบกับการปรับเปลี่ยนกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ จึงเล็งเห็นวาเปนโอกาสที่จะขยายการให
บริการไปยังประเทศในกลุมอาเซียน เชน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในเสนทางบิน กรุงเทพ-ฮานอย และกรุงเทพ-โฮจิมินห เพื่อเปนสวนหนึ่ง
ของการเชื่อมโยง และสรางความเขมแข็งดานเศรษฐกิจของประเทศในกลุมอาเซียนเขาดวยกันโดยเฉพาะธุรกิจการทองเที่ยว
นอกจากนั้น การพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ในการใหบริการแกลูกคานั้น เปนสิ่งที่สายการบินนกแอรมีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้
เพื่อเพิ่มชองทางและเพิ่มระดับการอํานวยความสะดวกสบายในการเดินทางแกผูโดยสาร เชน การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อรองรับการใชงาน
บน Apple Watch เปนการอํานวยความสะดวกใหแกลูกคาในการรับขอมูลการเดินทางและบอรดดิ้งพาส ซึ่งสายการบินนกแอร เปนสายการบิน
แหงแรกในเอเชียที่รองรับการใชงานบน Apple Watch
การมีสวนรวมในการสนับสนุนและรับผิดชอบตอสังคม ถือเปนพันธกิจหนึ่งที่สําคัญที่สายการบินนกแอรไดดําเนินการมาตลอดระยะเวลา
11 ป และเปนความภาคภูมิใจที่ไดมีโอกาสแบงปนและสรางประโยชนตอสังคมและผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ไมวาจะเปนโครงการ “Nok Gives Life”
โดยการจําหนายของทีร่ ะลึก เพือ่ สมทบทุนเขามูลนิธเิ ด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภของสมเด็จพระเจาพีน่ างเธอ เจาฟากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร เพื่อนําไปชวยเหลือเด็กโรคหัวใจผูดอยโอกาสตอไป และการสรางหองสมุดดินสําหรับเยาวชนเพื่อใหเปนแหลงการศึกษาหาความรู
ในพื้นที่ทุรกันดาร ภายใตโครงการ “Nok Library” เปนตน
สุดทายนี้ อาจกลาวไดวา ปทผี่ า นมาเปนอีกปทสี่ ายการบินนกแอรไดกา วผานความทาทายไดอยางภาคภูมิ และดวยความเชือ่ มัน่ การสนับสนุน
จากทุกภาคสวนทําใหสายการบินนกแอรสามารถยืนหยัดไดอยางเขมแข็ง ผมสัญญาวาจะมุงมั่นและพัฒนาใหสายการบินนกแอรมีการเจริญเติบโต
อยางยั่งยืน และเปนสายการบินแหงความภาคภูมิใจของของไทยทุกคนตลอดไป

นายพาที สารสิน

ประธานเจาหนาที่บริหาร
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บริ ษัท สายการบิ นนกแอร จํากัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

Dear shareholders of Nok Air Public Company Limited
It has been 11 years that Nok Air has served Thai passengers and travelers from all around the world. We have grown
significantly in many ways, including our routing and increased flight frequency both in domestic and international routes to
sufficiently meet the increasing demand of passengers as well as developing our services with innovations.
In 2015, Thailand prepared for the integration of ASEAN Economic Community. At the same time, the country was one of
the highly potential travel and aviation hubs, resulting in intense completion among domestic low cost airlines. This was
a real business challenge. With our commitment, capacity and new business strategy, Nok Air foresee the opportunities to
expand our services to other ASEAN member countries, such as Vietnam by opening Bangkok-Hanoi and Bangkok-Ho Chi Minh
services. This allows us to play a significant role in connecting the entire region together and enhancing the regional economic
development, especially the tourism and travel industry.
Innovations have played an important role for Nok Air to facilitate better services to our customers. We have introduced
innovations to increase new channels and enhance passengers’ conveniences. For example, we developed new application
that supports Apple Watch, enabling passengers to retrieve information about their flight schedule and boarding pass on
Apple Watch. This makes Nok Air, the first airline in Asia, to offer service on Apple Watch.
At Nok Air, corporate social responsibility is among our missions throughout the past 11 years. It is our pride to share
and bring great benefits to the society and all stakeholders. Our “Nok Gives Life” makes sound social contribution by
donating all proceeds from key chain sales to the Cardiac Children Foundation under the Royal Patronage of HRH Princess
Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra to help underprivileged children with heart disease. We built the
library under our “Nok Library” for children’s learning center in the wilderness areas.
Nok Air has successfully overcome all challenges in the past year and we have become stronger. It is with strong
support from all stakeholders that truly is the wind beneath Nok Air’s wings and makes us strong and successful.
I promise to make Nok Air stronger and grow faster as the pride of the nation.

Mr. Patee Sarasin
Chief Executive Officer
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คณะกรรมการบริ ษัท
Board of Directors

นายสมใจนึก เองตระกูล

Mr. Somchainuk Engtrakul
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
Chairman and Independent Director

นายโชคชัย ปญญายงค

นายจรัมพร โชติกเสถียร

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
Director / Chairman of the Risk Management
Committee

กรรมการ / ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
Director / Chairman of the Corporate
Governance Committee

Mr. Chokchai Panyayong

Mr. Charamporn Jotikasthira

เรืออากาศเอกมนตรี จําเรียง

Flight Lieutenant Montree Jumrieng
กรรมการ
Director

นายณรงคชัย วองธนะวิโมกษ

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ

กรรมการ
Director

กรรมการ
Director

Mr. Narongchai Wongthanavimok

Mr. Somsak Chotrattanasiri
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บริ ษัท สายการบิ นนกแอร จํากัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

นายนิพนธ ฮะกีมี

Mr. Niphon Hakimi
กรรมการ
Director

นายอภิชาติ จีระพันธุ

นายพิมล ศรีวิกรม

Mr. Apichart Chirabandhu

Mr. Pimol Srivikorn

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน
Independent Director / Chairman of the
Nomination and Remuneration Committee

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
Independent Director / Chairman of the Audit
Committee

นายผดุงเดช อินทรลักษณ

Mr. Padungdej Indralak
กรรมการอิสระ
Independent Director

นายวิสิฐ ตันติสุนทร

นายพาที สารสิน

กรรมการอิสระ
Independent Director

กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร
Director / Chief Executive Officer

Mr. Visit Tantisunthorn

Mr. Patee Sarasin
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ผูบริหารบริษัท
Executive Officer

นายพาที สารสิน

Mr. Patee Sarasin
กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร
Director and Chief Executive Officer

นายปยะ ยอดมณี
Mr. Piya Yodmani
รองประธานเจาหนาที่บริหาร
Deputy Chief Executive Officer

นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ
Ms. Nuanwan Bhuprasert

นายยอดชาย สุทธิธนกูล
Mr. Yodchai Sudhidhanakul

ประธานเจาหนาที่สายการเงิน
Chief Financial Officer

ประธานเจาหนาที่สายการพาณิชย
Chief Commercial Officer

นายสรรใจ บุญมา
Mr. Sanjai Boonma
ประธานเจาหนาที่สายปฏิบัติการ
Chief Operating Officer
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โครงสรางองคกร
Organization Structure

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
Risk Management
Committee

คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน
Nomination and
Remuneration
Committee

คณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดี
Corporate Governance
Committee

ประธานเจาหนาที่บริหาร
Chief Executive Officer
นายพาที สารสิน
Mr. Patee Sarasin

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

สํานักตรวจสอบภายใน
Internal Audit

รองประธานเจาหนาที่บริหาร
Deputy Chief Executive Officer
นายปยะ ยอดมณี
Mr. Piya Yodmani

ประธานเจาหนาที่สายการเงิน
Chief Financial Officer
นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ
Ms. Nuanwan Bhuprasert

ประธานเจาหนาที่สายการพาณิชย
Chief Commercial Officer
นายยอดชาย สุทธิธนกูล
Mr. Yodchai Sudhidhanakul

ประธานเจาหนาที่สายปฏิบัติการ
Chief Operating Officer
นายสรรใจ บุญมา
Mr. Sanjai Boonma
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จุ ด เดนดานการดําเนิ นการ
Operational Highlights
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ขอ มูล ทางการเงินและการดําเนินงานโดยสรุป
Summary of Financial and Operational Information
งบการเงินเฉพาะกิจการ
Separate Financial
Statements

งบการเงินรวม
Consolidated
Financial
Statements

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
Statements of Comprehensive Income
หนวย
Unit

2556
2013

2557
2014

2558
2015

2557
2014

2558
2015

รายไดรวม
Total Revenues

(ลานบาท)
(Million Baht)

11,315

12,157

13,387

12,174

14,296

คาใชจา ยรวม
Total Expenses

(ลานบาท)
(Million Baht)

10,215

12,568

13,804

12,841

15,954

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
Profit Before Income Tax Expenses

(ลานบาท)
(Million Baht)

1,099

(411)

(418)

(666)

(1,658)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
Profit for the Years

(ลานบาท)
(Million Baht)

1,066

(410)

(424)

(666)

(1,664)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสว นทีเ่ ปนของบริษทั ใหญ
(ลานบาท)
Profit (Loss) Attibutable to owners of the parent (Million Baht)

1,066

(410)

(424)

(472)

(726)

งบแสดงฐานะทางการเงิน
Statements of Financial Position
สินทรัพยรวม
Total Assets

(ลานบาท)
(Million Baht)

6,272

5,937

6,643

6,569

7,110

หนีส้ นิ รวม
Total Liabilities

(ลานบาท)
(Million Baht)

1,728

2,099

3,227

2,220

4,168

สวนของผูถ อื หุน
Shareholders’ Equity

(ลานบาท)
(Million Baht)

4,543

3,838

3,417

4,349

2,942

อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงาน
Operating Profit Margin

รอยละ
(%)

9.7

(3.4)

(3.1)

(5.5)

(11.6)

อัตรากําไรสุทธิ
Net Profit Margin

รอยละ
(%)

9.4

(3.4)

(3.2)

(5.5)

(11.6)

อัตราผลตอบแทนผูถ อื หุน
Return on Equity

รอยละ
(%)

39.3

(9.8)

(11.7)

(10.6)

(19.9)

อัตราสวนทางการเงินทีส่ าํ คัญ
Financial Ratio
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สถิติ การดําเนินงานที่สํ าคัญ
Operational Statistics
หนวย
Unit

2556
2013

2557
2014

2558
2015

ลานคน
(Million Passengers)

5.89

7.62

8.76

เที่ยว
(Sectors)

51,247

56,553

64,176

ปริมาณการผลิตดานผูโ ดยสาร
Available Seat Kilometers (ASK)

ลานที่นั่ง - กม.
(Million Seat - km.)

4,247

5,375

6,219

ปริมาณการขนสงดานผูโ ดยสาร
Revenue Passenger Kilometers (RPK)

ลานที่นั่ง - กม.
(Million Seat - km.)

3,567

4,372

5,226

รอยละ
(%)

84.0

81.3

84.0

บาท/คน/เที่ยว
(Baht/Passenger/Sector)

1,788

1,473

1,374

รายไดผโู ดยสารตอกิโลเมตร
Passenger yield

บาท/คน/กม.
(Baht/Passenger/km.)

2.96

2.57

2.30

รายไดตอ ปริมาณการผลิตดานผูโ ดยสาร
Revenue per Available Seat Kilometers (RASK)

บาท/ที่นั่ง/กม.
(Baht/Passenger/km.)

2.63

2.26

2.11

ตนทุนตอปริมาณการผลิตดานผูโ ดยสาร
Cost per Available Seat Kilometers (CASK)

บาท/ที่นั่ง/กม.
(Baht/Passenger/km.)

2.39

2.36

2.24

กิโลเมตร
(Kilometers)

605

574

597

รอยละ
(%)

90.9

85.0

84.2

โบอิง้ 737-800
Boeing 737-800

ลํา
(Aircraft)

14

18

20

เอทีอาร 72
ATR 72

ลํา
(Aircraft)

2

2

2

บอมบารเดียร Q400
Bombardier Q400

ลํา
(Aircraft)

0

4

6

จํานวนผูโดยสาร
No. of Passengers
จํานวนเทีย่ วบิน
No. of Sectors

อัตราสวนทางธุรกิจการบิน
Operation Ratio

อัตราสวนการบรรทุกผูโ ดยสาร
Cabin factor
คาโดยสารเฉลีย่ (ไมรวมภาษีมลู คาเพิม่ และภาษีสนามบิน)
Average Airfare (Not included VAT and Airport Tax)

ระยะทางบินโดยเฉลีย่
Stage Length
ประสิทธิภาพในการตรงตอเวลา
On-time Performance

จํานวนเครือ่ งบิน ณ สิน้ งวด
No. of Aircraft as ending of period
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พัฒ นาการที่สําคัญของบริษัท
Company’s Major Developments

2556 • 2013
• แปรสภาพจากบริษัทจํากัดเปนบริษัทจํากัดมหาชนเพื่อนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
• บริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ในหมวดธุรกิจขนสงและโลจิสติกส
กลุมอุตสาหกรรมบริการ
• บริษทั คืนเครือ่ งบินทีเ่ ชาทัง้ หมดใหกบั การบินไทย และดําเนินการเชาเครือ่ งบินโบอิง้ 737-800 จํานวน 14 ลํา และเอทีอาร 2 ลํา
จากผูใหเชาภายนอกทั้งหมด ทําใหบริษัทมีฝูงบินจํานวน 16 ลํา ณ สิ้นป 2556
• Registered as a public company for future listing in the Stock Exchange of Thailand (SET).
• Registered in the SET on June 20, 2013, in the Services Sector: Transportation & Logistics.
• Returned all leased aircrafts to Thai Airways International Public Company Limited and leased
14 Boeing 737-800s and 2 ATRs from other companies, making Nok Air’s total fleet size was 16 aircrafts
at the end of 2013.

2557 • 2014
• เชาดําเนินงานเครื่องบินโบอิ้ง 737-800 เพิ่มเติมจํานวน 4 ลํา และเชาดําเนินงานเครื่องบินใบพัดรุน Q400 จํานวน 4 ลําแรก
ทําใหบริษัทมีฝูงบินจํานวนรวม 24 ลํา ณ สิ้นป 2557
• รวมทุนกับ สายการบิน สกูต ในการจัดตั้ง บริษัท สายการบินนกสกูต จํากัด เพื่อดําเนินธุรกิจใหบริการสายการบิน
ระยะกลางในเสนทางระหวางประเทศ
• รวมกับ เอเอ็นเอ โฮลดิ้งส และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในการลงทุนจัดตั้งศูนยฝกการบินนานาชาติแพนแอมประเทศไทย
เพื่อเปนศูนยฝกสอนและอบรมทางการบินแบบครบวงจรแหงแรกของประเทศไทย
• Operating lease additionally four Boeing 737-800 and started leasing the first four Q400s, making
Nok Air’s fleet to expand to 24 aircrafts as of the end of 2014.
• Partnered with Scoot Airlines to set up NokScoot Airlines to offer international medium - haul budget
flights.
• Joined hand with ANA Holding and Assumption University to set up the Pan Am International
Flight Training Institute in Thailand as the country’s first comprehensive flight and aviation training centre.
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2558 • 2015
• รับมอบเครื่องบินโบอิ้ง 737-800 (New Generation) จํานวน 2 ลําเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 และ 20 พฤศจิกายน 2558
ตามลําดับ และรับมอบเครื่องบินบอมบารดิเอร Q400 (NextGen) จํานวน 2 ลํา เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 และ 30 กันยายน
2558 ตามลําดับ
• การตรวจประเมินขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) ที่เขามาตรวจสอบมาตรฐานระบบการบินพลเรือนของ
ประเทศไทยนั้น ผลกระทบดังกลาวไมมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงานของบริษัท
• เพิ่มเที่ยวบินเสนทางดอนเมือง-ยางกุงและกลับจาก 2 เที่ยวบินตอวันเปน 3 เที่ยวบินตอวัน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย
ดานเวลาเดินทางใหผูโดยสาร โดยเริ่มใหบริการตั้งแตวันที่ 2 กันยายน 2558
• เขาลงทุนในบริษัท Air Black Box Asia Pacific Pte Ltd. ซึ่งเปนบริษัทจัดตั้งขึ้นที่ประเทศสิงคโปรเพื่อประกอบธุรกิจพัฒนา
ระบบการจองบัตรโดยสารระหวางสายการบิน ทุนจดทะเบียนจํานวน 4 ลานเหรียญสหรัฐ โดยมีโครงสรางผูถือหุน ไดแก บริษัท
สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) อัตราสวนการลงทุนรอยละ 25 บริษัท Scoot Pte Ltd. อัตราสวนการลงทุนรอยละ 25 และ
บริษัท TOD Holdings Co., Ltd. อัตราสวนการลงทุนรอยละ 50
• Delivered two Boeing 737-800 NGs on August 21, 2015 and November 20, 2015, and two Bombardier
Q400 (NextGen) on September 28, 2015 and September 30, 2015 respectively.
• The International Civil Aviation Organization (ICAO) audited on Thailand’s aviation standard that has no significant
impact on Nok Air’s operations.
• Increased the flights frequency in route in the Don Mueang-Rangoon (DMK-RGN vv.) from 2 to 3 flights per day
to facilitate passengers’ convenience, effective from September 2, 2015.
• Invested in Air Black Box Asia Pacific Pte Ltd. a Singapore-based company to operate ticketing service
system development with USD 4 million registered capital. Its major shareholders are Nok Air
Public Company Limited which has 25% stake, Scoot Pte. Ltd. which holds 25% stake and TOD Holdings
Co., Ltd. with 50% stake.
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การดําเนินงานที่สําคัญในรอบป 2558
Key Milestones in 2015

พฤษภาคม 2558 : May 2015
1. สายการบินนกแอร ใหบริการ “Nok Sky Cafe” ดวยกาแฟ Nespresso
ระดับพรีเมียมพรอมใหบริการบนเครื่องบิน Q400 NextGen ทุกเที่ยวบิน
2. สายการบินนกแอร เริ่มใหบริการ “Nok Premium Seat” เพื่อใหบริการที่นั่ง
ที่เพิ่มความสะดวกสบายใหกับผูโดยสารในระหวางการเดินทางมากยิ่งขึ้น
1. Served “Nespresso” premium coffee in the “Nok Sky
Cafe” on Q400 Next Generation
2. Started to offer “Nok Premium Seat” for extra in flight convenience

สิงหาคม 2558 : August 2015
1. บริษัทรับมอบเครื่องบินไอพน (Boeing 737-800 New Generation) จํานวน 1 ลํา
“นกบุษนํ้าเพชร”
2. “นกแอร” มอบถุงยังชีพพรอมระดมทุนชวยเหลือผูประสบภัยนํ้าทวมที่ประเทศพมา
1. Delivered Boeing 737-800 New Generation, named “Nok Butnampetch”
2. Donated the rescue packs and raised funds to help flood victims in
Myanmar

กันยายน 2558 : September 2015

1. คุณพาที สารสิน ไดรับเชิญเขารวมสัมภาษณในงาน World Low Cost Airlines
Congress ณ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
2. บริษัทรับมอบเครื่องบินใบพัด (Q400 NextGen) จํานวน 2 ลํา “นกคาปู”
และ “นกลาเต”
3. เพิ่มเที่ยวบินเสนทางดอนเมือง - ยางกุงไปและกลับ จาก 2 เที่ยวบินตอวัน
เปน 3 เที่ยวบินตอวัน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายดานเวลาเดินทางใหผูโดยสาร
4. เพิ่มการใหบริการ Nok Wifi onbroad อีก 1 ลํา (DBS)
1. Mr. Patee Sarasin, Nok Air’s CEO is invited to be a speaker at the World
Low Cos Airlines Congress in London, UK
2. Delivered 2 Bombardier Q400s NextGen, named "Nok Capu" and
"Nok Latte"
3. Increased flight frequency in Don Mueang - Rangoon route from two to
three flights per day to facilitate passengers’ convenience
4. Added “Nok WiFi onboard” service on another plane (DBS)
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ตุลาคม 2558 : October 2015
1. เปดบริการเสนทางบินระหวางประเทศเสนทางใหม ดอนเมือง - โฮจิมนิ ห ประเทศ
เวียดนาม เริม่ ใหบริการบินตัง้ แตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2558 เปนตนไป
2. Vietnam Sky Angel รายการเรียลลิตี้คนหาพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน
รายการแรกของเวียดนาม
1. Opened a new route: Don Mueang-Ho Chi Minh City, Vietnam,
effectived from October 1, 2015
2. Introduced “Vietnam Sky Angel”, the first reality show to recruit flight
attendants in Vietnam

พฤศจิกายน 2558 : November 2015
บริษัทรับมอบเครื่องบินไอพน (Boeing 737-800 New Generation) เพิ่มอีก 1 ลํา
“นกทับทิมสยาม”
Delivered 1 Boeing 737-800 Next Generation, named “Nok Taptim Siam”

ธันวาคม 2558 : December 2015

1. นกแอร รวมเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมครั้งสําคัญ "Bike for Dad ปนเพื่อพอ
ณ กรุงยางกุง
2. เปดบริการเสนทางบินระหวางประเทศเสนทางใหม ดอนเมือง-ฮานอย
ประเทศเวียดนาม เริม่ ใหบริการบินตัง้ แตวนั ที่ 3 ธันวาคม 2558 เปนตนไป
3. สายการบินแรกในเอเชียที่มีแอพพลิเคชั่นรองรับการใชงานรวมกับ Apple Watch
เพื่อเพิ่มระดับความสะดวกสบายใหการเดินทางของผูโดยสารมากขึ้น ดวยการ
รับขอมูลการเดินทางและเขาถึงบอรดดิ้งพาสโดยตรงจาก Apple Watch
4. นกแอร ยายการใหบริการผูโดยสารเสนทางบินภายในประเทศ ไปที่อาคาร
ผูโดยสาร 2 (Terminal 2) ชั้น 3 เคานเตอรเช็คอินแถวที่ 14 - 15
1. Participated in the “Bike for Dad” at Yangon
2. Opened a new route: Don Mueang - Hanoi, Vietnam, etfeetive from
December 3, 2015
3. Nok Air, the first airline in Asia, used an application that support
Apple Watch to Facilitate the itinerary and boarding pass from
Apple Watch
4. Relocated all domestic services of Nok Air to Terminal 2, 3rd Floor,
check-in counter row 14 - 15
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ขอ มูล ทั่วไปของบริ ษัท
General Information
บริษัทที่ออกหลักทรัพย
บริษัทที่ออกหลักทรัพย

: บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

: สายการบินราคาประหยัด

ที่ตั้งสํานักงานใหญ

: 3 อาคารรัจนาการชั้น 17 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เลขทะเบียนบริษัท

: 0107556000094

เว็บไซตบริษัท

: www.nokair.com

เว็บไซตนักลงทุนสัมพันธ

: www.nokair.com/investor_relations

โทรศัพท

: 0 2627 2000

โทรสาร

: 0 2285 6944

หุนสามัญของบริษัท

: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 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

: บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท

: 0 2009 9000

โทรสาร

: 0 2009 9991

เว็บไซต

: www.set.or.th/tsd

ผูสอบบัญชี

: บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ชัยยศ สอบบัญชี จํากัด
อาคารรัจนาการชั้น 25
3 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท

: 0 2676 5700

โทรสาร

: 0 2676 5757
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General Information
Company Name
Type of Business
Head Office
Registration No.
Homepage
Investor Relations site
Telephone
Facimile
Common Stock

:
:
:
:
:
:
:
:
:

NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
Low Cost Airlines
3 Rajanakarn Building, 17th Fl., South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120
0107556000094
www.nokair.com
www.nokair.com/investor_relations
+66 (0) 2 627 2000
+66 (0) 2 285 6944
As of 31 December 2014, the Company’s registered capital and paid-up capital are
as follows:
Registered capital of 652,000,000 Shares at par value of 1 baht per share with
total value of 625,000,000 baht
Paid-up capital of 625,000,000 Shares at par value of 1 baht per share with total value of
625,000,000 baht

Other References
Registrar
Telephone
Facimile
Homepage

: Thailand Securities Depository Co., Ltd.
93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand
: +66 (0) 2 009 9000
: +66 (0) 2 009 9991
: www.set.or.th/tsd

Auditor

: Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd.
3 Rajanakarn Building 25th Fl., South Sathorn Road,
Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120

Telephone

: +66 (0) 2676 5700

Facsimile

: +66 (0) 2676 5757
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ลั กษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of Business

การดําเนินธุรกิจ

Business Operation

Nok Air operates a budget airline under the “Nok Air”
บริ ษั ท ให บ ริ ก ารขนส ง ทางอากาศภายในประเทศและ
ตางประเทศภายใตแบรนด “นกแอร” ในลักษณะจุดตอจุดโดยไมมี brand where it provides domestic and international

บริการเชื่อมตอ (Point-to-Point) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท
มีเครื่องบินที่เชามาเพื่อประกอบธุรกิจ 28 ลํา ประกอบดวยเครื่องบิน
แบบโบอิ้ง 737-800 จํานวน 20 ลํา เครื่องบินบอมบารดิเอร Q400
จํานวน 6 ลํา และเครื่องบิน เอทีอาร-72 จํานวน 2 ลํา พรอมกันนี้
บริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน
พ.ศ. 2520 (และที่แกไขเพิ่มเติม) จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน (สกท.) : Board of Investment (BOI) ในประเภทกิจการ
ขนสงมวลชนและสินคาขนาดใหญ โดยมีรายละเอียดและสาระสําคัญ
ของสิทธิประโยชนโดยทั่วไปคือ
1. สิทธิในการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได
จากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100
ของเงินลงทุน ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกําหนดเวลา 8 ป
นับตั้งแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ
2. สิ ท ธิ ไ ม ต  อ งนํ า เงิ น ป น ผลจากกิ จ การที่ ไ ด รั บ การส ง เสริ ม
การลงทุนซึง่ ไดรบั ยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลไปรวมคํานวณเพือ่ เสียภาษี
เงินไดตลอดระยะเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
3. สิทธิในการยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องบินที่นําเขาจาก
ตางประเทศ
4. สิทธิในการนําคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการ
คูสมรสและบุคคลซึ่งอยูในอุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เขามา
ในราชอาณาจักร และไดรับอนุญาตทํางานเฉพาะตําแหนงหนาที่ ตาม
จํานวนและกําหนดระยะเวลาใหอยูใ นราชอาณาจักรเทาทีค่ ณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควร

point-to-point air transport services. As of December 31, 2015,
the Company has a fleet of 28 leased aircrafts, including 20
Boeing 737-800, six Bombardier Q400s and two ATR-72s. The
Company receives investment promotional privileges under
the Investment Promotion Act B.E. 2520 (and Amendment)
from The Board of Investment of Thailand (BOI) in the large
mass and cargo transport business. Details of the investment
incentives are as follows:
1. Corporate income tax exemption on net profit
generated from the consolidated BOI promoted businesses of
not exceeding 100% of the investment capital, excluding land
and revolving capital. The incentive is given for eight years
starting from the date the business begins to generate income.
2. The right not to include dividend received from BOI
promoted projects with corporate income tax exemption
into taxable income throughout the corporate income tax
exemption period.
3. Exemption of import duty on imported aircraft
4. The right to allow foreign technicians or experts and
their spouse and dependants to travel to Thailand and work
in the specified position within the timeframe allowed by the
Board of Directors.
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Nok Air Route
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อยางไรก็ตาม บริษัทตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในบัตรสงเสริมการลงทุน เชน เครื่องบินจะตองนําเขามาภายในระยะเวลาที่กําหนด
ต อ งเป ด ดํ า เนิ น การโครงการได ภ ายในเวลาที่ กํ า หนดไม เ กิ น 36 เดื อ น นั บ ตั้ ง แต วั น ที่ อ อกบั ต รส ง เสริ ม ต อ งดํ า เนิ น การให ไ ด รั บ
ใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเทาภายใน 2 ป เปนตน
บริษัทเปนสายการบินที่มีความโดดเดนในดานการใหบริการโดยผูโดยสารสามารถเลือกที่นั่งลวงหนา มีบริการอาหารวางและนํ้าดื่ม
ในเที่ยวบินรวมถึงใหบริการเชื่อมตออินเทอรเน็ตในระหวางเที่ยวบิน (ในเครื่องที่ไดรับการติดตั้งอุปกรณแลว) และบริการนํ้าหนักสัมภาระ
ขั้นตํ่าโดยไมคิดคาใชจายเพิ่มเติมจากคาโดยสาร

เครือขายเสนทางการบิน
บริษัทเปนผูใหบริการเที่ยวบินที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคในประเทศไทย โดยในปจจุบันเปนผูใหบริการเสนทางการบินภายในประเทศมากที่สุด
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทใหบริการเที่ยวบินทั้งหมด 27 เสนทางการบิน ซึ่งประกอบดวย 24 เสนทางบินภายในประเทศ และ 3 เสน
ทางบินระหวางประเทศ โดยมีเที่ยวบินทั้งสิ้น 721 เที่ยวบินตอสัปดาห นอกจากนี้ เพื่อขยายเครือขายเสนทางการบินไปยังตลาดตางประเทศ บริษัท
ไดทําขอตกลงรับขนสงผูโดยสารระหวางสายการบินแบบ Interline Cooperation Agreement กับสายการบินสกูต โดยบริษัทสามารถจําหนาย
บัตรโดยสารจากจุดหมายการเดินทางภายในประเทศ อาทิ เชียงใหม เชียงราย ภูเก็ต อุดรธานี อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช ตรัง และหาดใหญ ไปยัง
ประเทศสิงคโปร ขอตกลงดังกลาวจะชวยอํานวยความสะดวกใหผูโดยสารโดยการซื้อบัตรโดยสารเพียงครั้งเดียวสําหรับการเดินทางไปยังจุดหมาย
ปลายทางที่ตองเดินทางโดยเที่ยวบินของสายการบินทั้ง 2 สายการบิน
บริษัทใหบริการเที่ยวบินจากฐานปฏิบัติการหลักที่ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยมุงเนนใหบริการเที่ยวบินทั้งในเสนทางที่มี
ความตองการทางการบินหนาแนนอยางเสนทางการบินสายหลัก1 และเสนทางการบินทีม่ คี วามตองการทางการบินไมมากนักในปจจุบนั แตคาดวาจะมี
ความตองการทางการบินสูงขึน้ ในอนาคต อยางเสนทางการบินสายรอง และเสนทางการบินสายยอย1 เพือ่ ใหสอดคลองกับกลยุทธในการแขงขันของบริษทั
วาดวยการใหบริการเสนทางการบินที่ครอบคลุมมากที่สุดในประเทศไทย ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีจํานวนเที่ยวบินไป-กลับตอสัปดาห 679
เที่ยวบิน
สําหรับเสนทางระหวางประเทศนั้น บริษัทไดใหบริการไปยังประเทศเมียนมา 1 เสนทาง คือ ดอนเมือง-ยางกุง และ ในป 2558 บริษัทได
เริ่มเปดใหบริการเที่ยวบินไปยังประเทศเวียดนาม 2 เสนทาง คือ ดอนเมือง-โฮจิมินห และ ดอนเมือง-ฮานอย ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีจํานวน
เที่ยวบินไป-กลับตอสัปดาห 42 เที่ยวบิน
นอกจากนั้น บริษัทยังมุงเนนใหบริการเที่ยวบินที่มีทาอากาศยานตนทางหรือจุดหมายปลายทางในภาคเหนือหรือภาคตะวันเฉียงเหนือ
และภาคใต ทั้งนี้ทาอากาศยานตนทางหรือจุดหมายปลายทางในภาคเหนือหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือยุทธศาสตรทําเลที่ตั้งของทั้งสอง
ภูมิภาคดังกลาวไมไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมเชนเดียวกับภาคใต ทําใหสามารถใหบริการผูโดยสารอยางสมํ่าเสมอตลอดทั้งป อีกทั้ง ภูมิศาสตร
ของภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือยังเปนประตูสูประเทศในอินโดจีน เชน เมียนมา ลาว และกัมพูชา ซึ่งคาดวาในอนาคตจะมีปริมาณ
ความต อ งการในการบิ น เพิ่ ม ขึ้ น ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2558 บริ ษั ท ให บ ริ ก ารเที่ ย วบิ น ที่ ท  า อากาศยานต น ทางหรื อ จุ ด หมายปลายทาง
ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนจํานวน 434 เที่ยวบินตอสัปดาห ภาคใตจํานวน 245 เที่ยวบินตอสัปดาห คิดเปนรอยละ
60 และ 34 ของเที่ยวบินตอสัปดาหของบริษัท สวนที่เหลือรอยละ 6 เปนการบริการเที่ยวบินที่อากาศยานตนทางหรือจุดหมายปลายทาง
ในต า งประเทศ นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั ง ได เ พิ่ ม บริ ก ารเที่ ย วบิ น ไปยั ง 2 เมื อ งที่ สํ า คั ญ ของประเทศเวี ย ดนาม คื อ โฮจิ มิ น ห และฮานอย
เพื่อรองรับความตองการและโอกาสทางเศรษฐกิจจากการรวมกลุมประชาคมอาเซียน
นอกจากบริการหลักทีก่ ลาวขางตน นกแอรยงั ใหบริการเสริมกับผูโ ดยสารทีเ่ ดินทางโดยเทีย่ วบินแบบประจําของบริษทั ไดแก การเปลีย่ นแปลง
เที่ยวบินหรือวันเดินทาง บริการขนสงสัมภาระนํ้าหนักสวนเกิน บริการขนสงสินคา บริการจําหนายอาหารวาง เครื่องดื่ม และสินคาที่ระลึกนกแอร
นกพรีเมีย่ มซีท ประกันภัยการเดินทาง บริการจองโรงแรมทีพ่ กั บริการเชารถ บริการการเดินทางเชือ่ มตอไปยังจุดหมายปลายทางอืน่ ตอเนือ่ งจากเสน
ทางบินของนกแอร ทั้งนี้บริษัทยังใหบริการเที่ยวบินในแบบเหมาลํา (Charter Flight) กับผูโดยสารที่มีความประสงคจะเดินทางเปนหมูคณะ หรือ
ตองการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่อยูนอกเหนือจากตารางบินแบบประจําของบริษัท
ถึงแมวา ในป 2558 องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) ไดเขามาตรวจการทําหนาที่กํากับดูแลมาตรฐานความปลอดภัย
ดานการบินพลเรือนของประเทศไทย แลวพบวาในการกํากับดูแลความปลอดภัยดานการบินพลเรือนของประเทศตองเรงทําการแกไขขอบกพรองตาม
ที่ ICAO ใหคําแนะนําไว ซึ่งผลกระทบดังกลาวไมมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงานของบริษัท
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑสําหรับการใหบริการเสนทางการบินภายในประเทศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2549 ไดประกาศหลักเกณฑการกําหนดเสนทาง
การบินไวดังนี้
• เสนทางสายการบินสายหลัก คือ เสนทางที่มีจํานวนผูโดยสารรวมเกินกวา 300,000 คนตอป และกรมการบินพลเรือนอนุญาตใหสายการบินของประเทศไทยทุกสาย
การบิน สามารถบินเพื่อการพาณิชยไดโดยไมจํากัดจํานวนสายการบิน
• เสนทางสายการบิน สายรอง คือ เสนทางทีม่ จี าํ นวนผูโ ดยสารรวม 50,000 - 300,000 คนตอป และกรมการการบินพลเรือนจํากัดจํานวนสายการบินเพียงสามสายการบิน
• เสนทางการบินสายยอย คือ เสนทางที่มีผูโดยสารรวมตํ่ากวา 50,000 คนตอป และกรมการบินพลเรือนจํากัดจํานวนสายการบินเพียงสองสายการบิน
1
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The Company has to fully respect all conditions stated in the investment promotion license. For example, an
aircraft shall arrive in Thailand within the proposed timeframe; the project shall begin within 36 months after
the investment promotion license is granted; and the Company shall be certified for ISO9000 or ISO14000 or other equivalent
international standards within two years.
In providing outstanding services, Nok Air is recognized for its services like free seat assignment, complimentary in-flight
snacks and drinks and WiFi onboard service (in an aircraft with supporting equipment) and free minimum check-in baggage
allowance.

Nok Air Route
Nok Air provides extensive flight services covering every region across Thailand. At present, Nok Air has the most
domestic route coverage in Thailand. As of December 31, 2015, Nok Air flied 27 routes of which 24 routes are domestic
flights, three international routes with a total of 721 flights per week. To extend its wing to overseas territories, in 2015,
Nok Air signed the Interline Cooperation Agreement with Singapore’s Scoot Airlines which allowed Nok Air to sell tickets from
domestic destination such as Chiang Mai, Chiang Rai, Phuket, Udon Thani, Ubon Ratchathani, Nakhon Si Thammarat in Trang,
and Hat Yai to Singapore. The agreement enables passengers to buy one single ticket that covers destinations operated by
these two airlines.
Nok Air offers flights from its main operation base at Don Mueang International Airport with a focus to service flights
on high demand routes as primary routes(1) as well as flights on lower demand but potentially grown routes as secondary
routes(1) and feeder routes(1). This is in line with Nok Air’s competitive strategies to provide the most comprehensive coverage
in Thailand. As of December 31, 2015, Nok Air operates 679 return flights per week.
For international routes, Nok Air provides service to one route in Myanmar which is Don Mueang-Rangoon. In 2015
Nok Air commenced two routes to Vietnam, including Don Mueang - Ho Chi Minh City and Don Mueang-Hanoi. As of 31 December
2015, Nok Air operates 42 round trip flights in this region.
Nok Air also emphasizes on the services to and from the northern, northeast and southern regions. The locations of
origin and destination airports in the north and northeast regions are not affected by seasonal monsoon like those in the
south. We can therefore regularly operate in those regions all year round. Geographically, the north and northeast regions
are closed to neighboring countries in the Indochina region, namely Myanmar, Laos and Cambodia, which is projected to see
significantly increasing demand for air transport in the future. As of December 31, 2015, Nok Air operated 434 flights per week
to and from airports of origin and destinations in the north and northeast and 245 flights to and from the south, representing
60% and 34% of the total flights per week respectively. The remaining 6% of our flights are operated to and from overseas
origins and destinations. Nok Air has increased flight to two major cities in Vietnam, namely Ho Chi Minh City and Hanoi to
address the increasing demand and reap the economic opportunity presented by ASEAN integration.
In addition to the services mentioned above, Nok Air provides additional service to passengers travelling on our
scheduled flights, such as travel time or flight change, excessive baggage transport, cargo transport, snacks, drinks and
souvenir sales, Nok Premium Seat, travel insurance, hotel booking, car rental service and other transport service to link with
other destinations not provided by Nok Air. Charter flight for group travelers or those who wish to travel to destinations out
of Nok Air’s scheduled flights is also available.
The International Civil Aviation Organization (ICAO) visited Thailand in 2015 to audit the country’s aviation standard.
The audit showed various areas that required immediate improvement as recommended by ICAO. This incident does not
have significant impact on Nok Air’s operations.
Announcement of the Ministry of Transport: Criteria for Domestic Route Service as of September 27, 2006 as follows:
• Primary route is a route with total passengers over 300,000 a year which Department of Civil Aviation allows all Thai airlines to operate
commercial flights along these routes without any restriction of the number of airlines.
• Secondary route is a route with total passengers between 50,000 and 300,000 a year and Department of Civil Aviation allows only three
airlines to operate commercial flights in these routes.
• Feeder route is a route with total passengers less than 50,000 a year and Department of Civil Aviation allows only two airlines to operate
commercial flights in these routes.
1
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โครงสรางรายไดของบริษัท
งบการเงินรวม
2556*
ลานบาท

2557
รอยละ

ลานบาท

2558
รอยละ

ลานบาท

รอยละ

รายไดจากการใหบริการขนสง
เสนทางการบินประจํา
เที่ยวบินเชาเหมาลํา

10,282.0
260.0

90.9
2.3

11,190.5
56.9

91.9
0.5

12,373.3
356.6

86.5
2.5

รวมรายไดจากการขนสง

10,542.0

93.2

11,247.4

92.4

12,729.9

89.0

รวมรายไดจากบริการเสริม1

637.7

5.6

717.2

5.9

1,022.7

7.2

รายไดอื่น
ดอกเบี้ยรับ
อื่นๆ

106.5
28.5

0.9
0.3

100.6
109.2

0.8
0.9

44.5
499.1

0.3
3.5

รวมรายไดอื่น

135.0

1.2

209.8

1.7

543.6

3.8

11,314.7

100.0

12,174.4

100.0

14,296.2

100.0

รายไดรวมทั้งหมด

*งบการเงินสําหรับป 2556 แสดงดวยงบการเงินเฉพาะกิจการ เนื่องจากบริษัทเริ่มลงทุนบริษัทยอยวันที่ 4 เมษายน 2557
1
รายไดจากบริการเสริม อาทิ รายไดจากการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง, รายไดคานํ้าหนักสัมภาระสวนเกิน, รายไดคาธรรมเนียมการจองตั๋วและชําระเงินและ รายได
จากการจําหนายอาหารเครื่องดื่ม และสินคาที่ระลึก

บริษัทมีรายไดหลักจากการใหบริการขนสงทางอากาศ ในป 2558 บริษัทมีรายไดจากคาโดยสาร 12,729.9 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 89.0
ของรายไดรวมของบริษทั รายไดจากคาโดยสารของบริษทั สวนใหญมาจากการใหบริการเทีย่ วบินแบบประจําซึง่ เปนบริการขนสงทางอากาศในประเทศ
ภายใตชื่อสายการบิน “นกแอร” โดยครอบคลุมเกือบทุกเสนทางการบินในประเทศ ทั้งเสนทางการบินสายหลัก สายรองและสายยอย
นอกจากเทีย่ วบินแบบประจํา บริษทั ยังมีรายไดจากการใหบริการเทีย่ วบินเชาเหมาลํา โดยในป 2558 บริษทั มีรายไดจากการใหบริการในสวนนี้
จํานวน 356.6 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.5 ของรายไดรวม ซึ่งการใหบริการดังกลาวเปนการใหบริการนอกเหนือตารางบินประจําของนกแอร
อันจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการใชเครื่องบินของบริษัท
นอกเหนือจากรายไดจากการใหบริการขนสงผูโดยสารแลว บริษัทยังมีรายไดจากบริการเสริมตางๆ ในป 2558 มีรายไดจากบริการเสริม
จํานวน 1,022.7 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.2 ของรายไดรวม การที่สัดสวนของรายไดจากการใหบริการเสริมไมสูงมากนัก เนื่องจากบริษัทมีนโยบาย
ที่จะกําหนดราคาตั๋วโดยสารที่ครอบคลุมบริการหลักๆ โดยไมเรียกเก็บคาใชจายเพิ่มเติมจากผูโดยสารเหมือนสายการบินราคาประหยัดรายอื่นๆ
ซึ่งเปนกลยุทธการตลาดหลักสวนสําคัญสวนหนึ่งในการใหบริการที่แตกตาง บริษัทจึงมีสัดสวนรายไดในสวนนี้ตํ่ากวาคูแขงรายอื่น
บริษทั ยังมีรายไดอนื่ เชน รายไดจากดอกเบีย้ รับ และอืน่ ๆ โดยในป 2558 บริษทั มีรายไดอนื่ 543.6 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.8 ของรายไดรวม

นโยบายการกําหนดราคาและบริหารจัดการรายได
บริษัทมีนโยบายการกําหนดราคาเพื่อทําใหเกิดรายไดสูงสุด และกําหนดราคาใหเหมาะสมในแตละเที่ยวบิน โดยแตละเที่ยวบินประกอบ
ไปดวยอัตราคาโดยสารหลายระดับ ตัง้ แตระดับตํา่ สุดไปถึงระดับสูงสุดเปนขัน้ บันได ผูโ ดยสารทีท่ าํ การจองลวงหนากอนจะไดรบั ราคาในระดับตํา่ กวา
ผูโ ดยสารทีจ่ องในลําดับถัดไป ทัง้ นี้ ราคาคาโดยสารอาจมีการปรับลดลงไดหากบริษทั จัดการสงเสริมการขาย ขอดีของการกําหนดราคาคาโดยสารแบบ
หลายระดับจะทําใหบริษทั สามารถจัดสรรหรือขายตัว๋ โดยสารใหกบั ผูโ ดยสารไดทกุ ประเภท สงผลใหบริษทั มีอตั ราการบรรทุกผูโ ดยสาร และมีรายได
สูงสุดในแตละเที่ยวบิน ทั้งนี้ในการกําหนดราคาบริษัทจะพิจารณาจากหลายปจจัย เชน ความตองการในแตละชวงเวลาของราคาของสายการบิน
คูแขง การพยากรณอุปสงคของตลาด เปนตน
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Revenue structure
Consolidated Financial Statements
2013*
Million
baht

2014
%

Million
baht

2015
%

Million
baht

%

Revenues from transportation
Scheduled flights
Chartered flights

10,282.0
260.0

90.9
2.3

11,190.5
56.9

91.9
0.5

12,373.3
356.6

86.5
2.5

Total revenues from

10,542.0

93.2

11,247.4

92.4

12,729.9

89.0

Total Ancillary revenues1

637.7

5.6

717.2

5.9

1,022.7

7.2

Other revenues
Interest income
Others

106.5
28.5

0.9
0.3

100.6
109.2

0.8
0.9

44.5
499.1

0.3
3.5

Total other revenues

135.0

1.2

209.8

1.7

543.6

3.8

11,314.7

100.0

12,174.4

100.0

14,296.2

100.0

Total revenues

*The 2013 information was presented in separated financial statements format because Nok Air began to invest in subsidiaries in April 4, 2014
1
Ancillary revenues include revenue from travel changes, excessive baggage, ticket booking and payment fee and sales from snacks, drinks and
souvenirs

Nok Air’s main source of revenues is transportation. In 2015, our transportation revenues were 12,729.9 million baht,
representing 89.0% of the total revenues. Majority of the fare was from scheduled domestic flight services operated under
“Nok Air” brand, covering almost all primary, secondary and feeder domestic routes in the country.
In addition to scheduled flight services, chartered flight service is another source of revenues. In 2015, chartered flight
service revenues were 356.6 million baht, representing 2.5% of the total revenues. Such services are provided in addition to
Nok Air’s scheduled flights, which significantly enable us to optimize our aircrafts.
Other revenues in 2015 were 1,022.7 million baht, representing 7.2% of our total revenues. The ratio of other revenues
is not very high because Nok Air has a policy to set air fare that already covers main services so as not to collect additional
charge on passengers like what other low-cost airlines do. This is one of the main strategies to differentiate Nok Air’s service
from others. Nok Air’s other revenue ratio is therefore lower than competitors.
In addition, other revenues include interest income and profit from foreign exchange. In 2015, other income was 543.6 million
baht, representing 3.8% of our total revenue.

Pricing Policy and Revenue Management
Nok Air’s pricing policy is to maximize incomes in each flight. This so-called dynamic pricing means tickets are differently
priced in a ladder-like manner from the lowest to the highest to allow passengers who make reservation much in advance to
pay a lower price. Ticket price may be discounted in case of sales promotion campaign. The dynamic pricing strategy means
Nok Air can sell or allocate its tickets to all kinds of passengers at the relatively high price which results in a high cabin factor
with the highest revenue in each flight. In addition, this strategy allows Nok Air to price tickets at different levels depending
on diverse factors ranging from demands for tickets during different periods, prices offered by competitors and forecast market
demands.
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ชองทางการจัดจําหนายและชําระเงิน
บริษัทไดมุงมั่นในการพัฒนาชองทางการสํารองที่นั่งและชําระเงินผานชองทางตางๆ เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเพื่อครอบคลุมทุกความตองการ
ของกลุม ลูกคาของบริษทั โดยในปจจุบนั ผูโ ดยสารทัว่ ไปสามารถสํารองทีน่ งั่ ผานชองทางตางๆ ไดทงั้ หมด 5 ชองทาง ไดแก เว็บไซต (รวมถึงแอพพลิเคชัน่
บนโทรศัพทเคลื่อนที่) ศูนยบริการลูกคาทางโทรศัพท เคานเตอรทาอากาศยาน ตัวแทนจําหนาย และเคานเตอรเซอรวิส โดยเว็บไซตและชองทาง
อิเล็กทรอนิกส เปนชองทางการสํารองทีน่ งั่ ทีไ่ ดรบั ความนิยมมากทีส่ ดุ เนือ่ งจากมีความสะดวก ไมมขี อ จํากัดดานเวลา และไมมคี า บริการในการสํารอง
ที่นั่ง นอกจากนี้บริษัทยังมีชองทางการสํารองที่นั่งเฉพาะสําหรับลูกคาที่เดินทางเปนหมูคณะ ลูกคาองคกรและลูกคากลุมขาราชการ

ตารางแสดงชองการจัดจําหนายและชองทางการชําระเงิน
เว็บไซต

เว็บไซต
บนมือถือ

ศูนยบริการ
ลูกคาทาง
โทรศัพท

เคานเตอร
ทาอากาศยาน

ตัวแทน
จําหนาย

เคานเตอร
เซอรวิส

1. เงินสด

2

2

2

3

3

3

2. บัตรเครดิต

3

3

3

3

3

2

3. ตูเอทีเอ็ม

3

3

3

2

2

2

4. เคานเตอรเซอรวิส

3

3

3

2

2

3

5. ไดเร็กเดบิต

3

2

2

2

3

2

6. เคานเตอรธนาคารกรุงไทย

3

3

3

2

2

2

ชองทางการจัดจําหนาย/
ชองทางการชําระเงิน

• การจําหนายผานทางเว็บไซต และชองทางอิเล็กทรอนิกส
บริษัทจําหนายบัตรโดยสารผานทางเว็บไซตเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 70.1 ในป 2558 โดยผูโดยสารสามารถสํารองตั๋วโดยสาร
ผ า นทาง www.nokair.com และ www.nokfanclub.com หรื อ เว็ บ ไซต บ นมื อ ถื อ การสํ า รองที่ นั่ ง ผ า นทางเว็ บ ไซต เ ป น ช อ งทาง
ที่ครบวงจรและสะดวกตอการใชงานมากที่สุด โดยมีการใหบริการตั้งแตการตรวจสอบเสนทางการบิน ตารางการบิน การสํารองที่นั่ง การเช็คอิน
การเลือกซือ้ บริการเสริม รวมถึงการสํารองบริการเชือ่ มตอ นอกจากนี้ อีกชองทางทีส่ าํ คัญในการสํารองทีน่ งั่ และเช็คอิน คือ แอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท
เคลือ่ นที่ (Application on Smart phone) เพือ่ รองรับการใชงานทีเ่ ติบโตขึน้ อยางรวดเร็วของโทรศัพทมอื ถือสมารทโฟน ซึง่ เปนการเพิม่ ชองทางการ
จัดจําหนายและอํานวยความสะดวกสบายใหแกลูกคา
ทัง้ นีก้ ารสํารองทีน่ งั่ ผานอินเตอรเน็ตจัดเปนชองทางทีม่ ตี น ทุนการใหบริการตํา่ ทีส่ ดุ เนือ่ งจากไมมคี า ใชจา ยในการจางพนักงานเพือ่ ทําการ
สํารองที่นั่ง การเช็คอินทางเว็บไซตหรือโทรศัพทมือถือ จะชวยลดเวลาและปริมาณผูโดยสารที่ตอแถวเช็คอินที่ทาอากาศยานซึ่งจะชวยลดความเสี่ยง
เรื่องความลาชาของเที่ยวบิน บริษัทคาดวาชองทางการขายผานอินเตอรเน็ตจะยังคงเปนชองทางการจําหนายหลัก และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในอนาคต
ซึ่งจะทําใหบริษัทสามารถบริหารคาใชจายในการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
• การจําหนายผานศูนยบริการลูกคาทางโทรศัพท
สําหรับลูกคาทั่วไป สามารถสํารองที่นั่งผานศูนยบริการลูกคาของบริษัทหมายเลข 1318 ไดทุกวันตั้งแตเวลา 6.00 น. ถึง 24.00 น.
สวนหมายเลขสําหรับนกแฟนคลับ ใหบริการ 24 ชั่วโมง จัดเปนอีกหนึ่งชองทางที่สะดวกและรวดเร็ว โดยในป 2558 บริษัทมีรายไดจากการจองซื้อ
ผาน Call Center คิดเปนรอยละ 5.2 ถึงแมวา การขายผานทางศูนยบริการลูกคาจะยังมีสัดสวนที่นอย แตก็เปนอีกหนึ่งชองทางใหลูกคาสอบถาม
ขอมูล และสงผานขอรองเรียนมายังบริษัท ซึ่งถือเปนชองทางสําคัญในการติดตอกับลูกคา
• การจําหนายผานเคานเตอรทาอากาศยาน
บริษัทใหบริการสํารองที่นั่งที่ทาอากาศยานทุกแหงที่ทําการบิน และมีเคานเตอรนอกทาอากาศยาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท
มีสํานักงานขายทั้งสิ้น 28 สาขา
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Distribution and Payment Channels
As the airline business’s leader in the development of new channels of air ticket sales and payment, Nok Air remains
committed to introduce new and innovative channels for ticket reservation and payment to cover the needs of all groups of
customers. At present, customers can make a reservation through five channels; namely, website (including mobile phone
applications), call center, airport counter, ticket agent and Counter Service. Website and electronic channels remain the most
popular means for ticket reservation thanks to its convenience, 24/7 availability and zero fee charge. Besides, Nok Air has an
exclusive reservation channel for group travelers, corporate clients and government officials.

Distribution and Payment Channels Table
Website

Website
on mobile
devices

Call Center

Airport
Counters

Ticket
Agents

Counter
Service

1. Cash

2

2

2

3

3

3

2. Credit Cards

3

3

3

3

3

2

3. ATM

3

3

3

2

2

2

4. Counter Service

3

3

3

2

2

3

5. Direct Debit

3

2

2

2

3

2

6. Krungthai Bank Counters

3

3

3

2

2

2

Distribution and Payment
Channels

• Website and electronics channels distribution
Website and electronics are the most popular ticket sales channels, accounting for 70.1% of the total ticket sales
in 2015. Passengers can book their seats at www.nokair.com and www.nokfanclub.com or on mobile site m.nokair.com. These
channels offer the highest convenience and most comprehensive services ranging from checking flight routes, schedules, seat
reservation, check-in, ancillary service request and reservation for flight connection. Another important channel is application
on smart phone that better address the rapid growth of smartphone users, enabling Nok Air to provide more alternative
reservation channels and greater convenience for passengers.
In terms of operation, website reservation is the lowest cost channel because of no headcount expense on
employee manning the service. Online check-in via website and mobile phone also significantly reduces time and volume
of passengers queuing at the airport counters, which also reduce risk on delayed flight. Nok Air anticipates that website and
electronic channels will remain the major ticket reservation and sales channel with positive trend in the future. The Company
will therefore be able to optimize operation costs thanks to this channel.
• Call Center
Customers can make flight reservation via Nok Air’s Call Center 1318 everyday from 6.00-24.00 hrs. Nok Fan Club
members can also reach special member channel 24 hours. In 2015, Nok Air’s ticket sales via Call Center accounted for
5.2% of the total sales. Although the number is small, it is an important channel for customers to request information and
communicate their complaint with the Company.
• Airport Counter
Nok Air’s reservation service is available at all airports it operates. As of December 31, 2015, Nok Air has 28 sales offices.
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นอกจากนี้ บริษัทไดริเริ่มบริการ “Nok Dude & Nok Babe” ขึ้น เปนการเพิ่มชองทางการสํารองที่นั่งที่ทาอากาศยาน ซึ่งจะชวยลด
เวลาในการตอแถวที่เคานเตอรทาอากาศยาน และเพิ่มความสะดวกสบายใหกับลูกคา โดยพนักงานภายใตชื่อ “Nok Dude” และ “Nok Babe”
ปจจุบันพรอมใหบริการที่ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยพนักงานจะคอยอํานวยความสะดวกใหแกผูโดยสารที่กําลังจะเดินทาง โดยสามารถ
เช็คอินผาน Tablet ไดทันที ผูโดยสารจึงไมตองเสียเวลาตอแถวที่หนาเคานเตอร นอกจากนั้นยังสามารถทําการสํารองที่นั่งโดยชําระเงินผานบัตร
เครดิต และระบุที่นั่งลวงหนา ทําใหการสํารองที่นั่งและเช็คอินเปนไปดวยความสะดวกและรวดเร็ว
• การจําหนายผานตัวแทนจําหนาย
ผูโดยสารสามารถจองซื้อตั๋วโดยสารผานทางตัวแทนจําหนายที่จดทะเบียนกับบริษัทไดทั่วประเทศไทยและประเทศเพื่อนบานใกลเคียง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีทั้งสิ้น 1,248,105 ราย คิดเปนรอยละ 14.5 ของชองทางทั้งหมด โดยการจองซื้อผานทางตัวแทนจําหนายจะเหมาะ
สําหรับกลุมลูกคาที่ไมสะดวกที่จะเขาถึงการใชงานทางอินเตอรเน็ต และศูนยบริการลูกคาทางโทรศัพท อัตราคาโดยสารสําหรับลูกคาที่จองซื้อตั๋ว
โดยสารผานตัวแทนจําหนาย จะเปนอัตราเดียวกันกับการจองซื้อผานชองทางอื่นๆ โดยบริษัทมีนโยบายใหสวนแบงการขาย (Commission Fee)
แกตัวแทนจําหนาย
• การจําหนายผานเคานเตอรเซอรวิส
ชองทางการจําหนายผานเคานเตอรเซอรวิส รวมถึงรานสะดวกซื้อเปนอีกชองทางหนึ่งที่ชวยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการจองซื้อ
และชําระเงินใหกับผูโดยสาร ผูโดยสารสามารถจองซื้อผานเคานเตอรเซอรวิสภายในรานเซเวนอีเลฟเวน และเคานเตอรเซอรวิสที่เปนแบบ Stand
Alone โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีเคานเตอรเซอรวิสที่ใหบริการจําหนายตั๋วทั่วประเทศไทยทั้งสิ้นกวา 10,000 สาขา การเปดชองทาง
การจําหนายดังกลาว ทําใหบริษัทมีชองทางการจําหนายบัตรโดยสารที่เพิ่มมากขึ้นและครอบคลุมทุกกลุมลูกคา
• การจําหนายผานชองทางอื่นๆ
บริษทั มีชอ งทางการจําหนายตัว๋ โดยสารผานชองทางอืน่ ๆ ซึง่ มิใชชอ งทางประจํา ไดแก การขายผานการออกบูธตามการจัดแสดงงานตางๆ
อาทิ งานไทยเที่ยวไทย การจัดงานโปรโมชั่นในหางสรรพสินคา เปนตน โดยชองทางดังกลาว อาจไมใชชองทางการขายโดยตรง แตเปนการสนับสนุน
กิจกรรมการตลาดของบริษัท เพื่อประชาสัมพันธบริษัท ตลอดจนการแนะนําผลิตภัณฑประเภทตางๆ ของบริษัท
สวนชองทางการชําระเงิน ผูโดยสารทั่วไปสามารถชําระดวยบัตรเครดิต ซึ่งลูกคานิยมมากที่สุดเนื่องจากมีความสะดวก รองลงไปเปน
การชําระดวยเงินสด ชําระทีต่ เู อทีเอ็ม (ปจจุบนั ไดแก ธ.ไทยพาณิชย ธ.กรุงไทย ธ.กรุงเทพ ธ.ทหารไทย ธ.กสิกรไทย) ชําระทีเ่ คานเตอรเซอรวสิ นอกจากนี้
กลุมลูกคาที่เดินทางเปนหมูคณะ ลูกคาองคกร และลูกคากลุมขาราชการ จะมีเงื่อนไขการชําระเงินที่แตกตางออกไปตามที่ตกลงกันไว
บริษัทยังมุงมั่นที่จะสรางความสะดวกสบายแกผูโดยสารในดานตางๆ โดยเปนผูนําในการนําเสนอชองทางใหมๆ ในการจองตั๋วโดยสาร
และการชําระเงิน บริษัทจัดไดวาเปนผูบริการสายการบินราคาประหยัดที่มีชองทางการจัดจําหนายและชองทางการชําระเงินครอบคลุมและ
หลากหลายที่สุด ดานการบริการลูกคา บริษัทไดใหบริการที่เหมาะสมกับผูโดยสารซึ่งสวนใหญเปนชาวไทย ซึ่งตองการความสะดวกสบาย
ในการเดินทางจากบริการตางๆ ที่มอบใหโดยไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมเพิ่ม ไดแก การเลือกที่นั่งลวงหนา นํ้าหนักสัมภาระขั้นตํ่า 15 กิโลกรัม
บริการอาหารวางและนํ้าดื่มบนเครื่องบิน เปนตน สวนบริการอื่นๆ ไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องตามพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
อาทิเชน การจองตั๋ว ชําระเงิน และเช็คอินบน Application ของสมารทโฟน การเช็คอินทางโทรศัพท การใหบริการ WI-FI ที่ทาอากาศยาน และ
บนเที่ยวบิน เปนตน

การดําเนินงานของบริษัท
ปจจุบัน บริษัทใหบริการขนสงผูโดยสารโดยมีฐานปฏับัติการบินที่ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ซึ่งประกอบดวยหนวยงานหลัก ไดแก
ศูนยนกั บินและลูกเรือ ฝายปฏิบตั กิ ารบิน ฝายซอมบํารุงอากาศยาน ฝายบริการลูกคา สวนการเติมนํา้ มันเชือ้ เพลิงสวนใหญจะกระทําทีท่ า อากาศยาน
ดอนเมือง เนือ่ งจากมีตน ทุนนํา้ มันทีต่ าํ่ ทีส่ ดุ สวนทีท่ า อากาศยานภูมภิ าคจะเปนการเติมนํา้ มันเพิม่ เติมเปนบางครัง้ ตามมาตรฐานความปลอดภัยเทานัน้

การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
การจัดหาเครื่องบิน
บริษัทมีนโยบายจัดสรรเครื่องบินใหเหมาะสมกับปริมาณความตองการบินในแตละเสนทางการบิน ทั้งเสนทางการบินสายหลัก สายรอง
และสายยอย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีเครื่องบินใหบริการขนสงผูโดยสารทั้งสิ้น 3 รุน ไดแก โบอิ้ง 737-800 เอทีอาร
72-500 และบอมบารดเิ อร Q400 รวมทัง้ สิน้ 28 ลํา ทัง้ นี้ บริษทั จัดหาเครือ่ งบินทุกลําดวยวิธกี ารเชาในลักษณะ Dry Lease หรือ เชาเฉพาะเครือ่ งบิน
ไมรวมนักบินและลูกเรือ โดยบริษัททําสัญญาเชาดําเนินงาน (Operating Lease) ซึ่งโดยปกติจะมีระยะเวลาเชา 7 - 12 ป โดยเครื่องบินทั้งหมด
มีระยะเวลาเชาที่เหลืออยูประมาณ 2.8-11.9 ป
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“Nok Dude & Nok Babe” is a new initiative to increase reservation convenience at airports and reduce time for queuing
at airport counters. Nok Air employees - “Nok Dude” and “Nok Babe” are stationed at Don Mueang International Airport to
facilitate passengers in checking-in via tablets without waiting at the counter. Payment through credit cards and advanced
seat bookings also speed up the reservation and check-in process.
• Ticket Agents
Customers can also buy tickets via registered ticket agents nationwide and in neighboring countries. As of December
31, 2015, there are 1,248,105 agents, representing 14.5% of the total sales channels. Agent booking is efficient for customers
who do not have easy access to the Internet or Call Center. Air fare for customers booking with ticket agents is the same as
other channels. It is Nok Air’s policy to pay commission fee to ticket agents.
• Counter Service
Counter Service and convenient stores offer convenience for customers to buy tickets easily and quickly. Customers
can contact Counter Service in 7-Eleven stores and stand alone Counter Service. As of December 31, 2015, there are 10,000
counter services nationwide. These channels provide Nok Air with more ticket sales channels that address all customer groups’
demand.
• Others
Other ticket channels include temporary sales booth in travel fairs and promotion events in department stores
and shopping centers. Despite their temporary service, this is an important channel that crucially supports the Company’s
marketing activities and enhances Nok Air’s corporate image. This also provides Nok Air with an opportunity to directly introduce
our services to customers.
Considering payment channels, credit card is the most popular channel thanks to its high convenience. Other payment channels are cash, ATM payment (at SCB, KTB, BBL, TMB and KBANK) and Counter Service. Group travelers, corporate
customers and government employees may have different payment term as agreed.
Nok Air will continue to increase convenience for our passengers through offering of new ticket reservation
and payment channels. Nok Air is the low-cost airline with the largest variety of sales and payment channels. In terms of
customer service, Nok Air has designed and offered services that best address demand of our customers, especially Thais who
are majority of our customers and need high convenience. All services are offered without extra charges, including advance
seat selection, minimum 15 kilogram baggage allowance, in-flight snacks and drinks, for example. We have also continuously
developed our services to respond to the changing customers’ behaviors, such as reservation, payment and check-in via
smartphone application, check-in by telephone and airport and onboard WiFi, to name a few.

Operations
At present, Nok Air offers a passenger transportation service with the flight operation base at Don Muaeng International
Airport with its main departments; the Pilot and Crew Center, the Flight Operation Department, the Aircraft Maintenance
Department and the Customer Service Department. Meanwhile, jet fuel filling is mostly carried out at Don Mueang International
Airport thanks to its lowest cost. Fuel is only filled from time to time at a regional airport based on required safety standard.

Product and Services
Aircraft
Nok Air’s policy is to procure aircrafts that appropriately respond to flight demands in each route whether it’s primary,
secondary and feeder routes. As of December 31, 2015, Nok Air had three models of aircraft in its fleet; namely,
Boeing 737-800, ATR 72-500 and Bombardier Q400, for a total of 28 airplanes, all of which are procured through dry lease
which means only aircraft is leased with neither pilot nor crew. Nok Air’s operating lease agreement normally lasts 7 - 12
years and all aircrafts under its fleet have the remaining lease term from 2.9 - 11.9 years.
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ตารางแสดงขอมูลเกี่ยวกับฝูงบินของสายการบินนกแอร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประเภทเครื่องบิน

จํานวนเครื่องบิน (ลํา)

ความจุผูโดยสารตอลํา (ที่นั่ง)

อายุโดยเฉลี่ย (ป)

โบอิ้ง 737-800

20

186 - 189

7.8

เอทีอาร 72-500

2

66 - 72

8.6

บอมบารดิเอร Q400

6

86

0.9

รวม

28

6.4

เครื่องบินรุนโบอิ้ง 737-800 เปนเครื่องบินโดยสารที่มีพิสัยบินระยะปานกลาง ลําตัวแคบ ใชเครื่องยนตไอพน ซึ่งนํามาใชสําหรับเสนทาง
สายหลั ก และเส น ทางสายรอง สํ า หรั บ เครื่ อ งบิ น เอที อ าร 72-500 และเครื่ อ งบิ น บอมบาร ดิ เ อร Q400 เป น เครื่ อ งบิ น โดยสารขนาดเล็ ก
ใชเครื่องยนตใบพัด (Turboprop) 2 เครื่อง มีพิสัยบินระยะใกล ซึ่งบริษัทจะนํามาใชบินในเสนทางสายรองและสายยอย เพื่อใหเหมาะสม
กับความตองการบินที่มีไมมากนัก
อัตราการใชเครื่องบินตอลํา
บริษทั มุง เนนการใชเครือ่ งบินใหมปี ระสิทธิภาพสูงสุดและมุง เนนความปลอดภัยของผูโ ดยสารเปนสําคัญ อีกทัง้ ยังมุง เนนใหเทีย่ วบินของบริษทั
ไมเกิดความลาชา ซึ่งจะกระทบตอตารางการบินของบริษัท โดยในป 2558 สายการบินนกแอรมีเครื่องบิน ณ สิ้นปรวม 28 ลํา ซึ่งบริษัทมีอัตรา
การใชเครื่องบินทุกประเภทเฉลี่ยสําหรับ โบอิ้ง 737-800 บอมบารดิเอร Q400 และเอทีอาร 72-500 ที่ 9.04 8.59 และ 5.68 ชั่วโมงตอวัน ตามลําดับ
นอกจากนั้น บริษัทมีนโยบายที่จะจํากัดใหมีจํานวนประเภทของเครื่องบินนอยที่สุดซึ่งสามารถใหบริการอยางเหมาะสมในเสนทางสายหลัก
สายรองและสายยอย ทั้งนี้ การมีจํานวนประเภทเครื่องบินที่ไมมากจะทําใหเกิดการประหยัดตนทุนในการซอมบํารุงเครื่องบิน และเกิดความยืดหยุน
ในการใชนักบิน เนื่องจากกรมการบินพลเรือน กําหนดใหนักบินจะไดรับอนุญาตใหทําการบินเฉพาะเครื่องบินประเภทเดียวเทานั้น อีกทั้ง คาใชจาย
ในการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการจัดหาชิ้นสวนอะไหลเพื่อการซอมบํารุง การฝกอบรมนักบิน ลูกเรือ วิศวกร และพนักงานชาง จะแปรผันตาม
จํานวนแบบของเครื่องบิน และชนิดของเครื่องยนตที่ใชในฝูงบิน
การซอมบํารุงเครื่องบิน
บริษัทมีนโยบายมุงเนนในเรื่องความปลอดภัยของผูโดยสารเปนสําคัญ โดยเนนยํ้าใหเครื่องบินอยูในสภาพที่สมบูรณพรอมทําการบิน
ทุกครัง้ ภายใตมาตรฐานการตรวจสอบและการซอมบํารุงเปนไปตามมาตรฐานของกรมการบินพลเรือน องคกรบริหารการบินแหงสหรัฐอเมริกา (FAA)
หรือองคการความปลอดภัยดานการบินแหงสหภาพยุโรป (EASA) การดูแลรักษาและซอมบํารุงเครื่องบินแบบครบวงจรนั้น ตองใชเงินลงทุนสูงและ
ตองการผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีใบอนุญาตและสามารถซอมบํารุงทั่วไป (Transit Check และ Daily Check)
และระดับยอย (A-Check หรือ Light Maintenance) ซึ่งบริษัทไมมีโรงซอมบํารุงของตนเอง เพื่อซอมบํารุงเครื่องในระดับ C-Check และ Heavy
Maintenance แตบริษัทไดวาจางบริษัทอื่นผูใหบริการภายนอกซึ่งมีความชํานาญและความพรอมในการซอมบํารุงเครื่องบิน โดยจะตองไดรับ
การรับรองจาก FAA หรือ EASA

41

บริ ษัท สายการบิ นนกแอร จํากัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

Details of Nok Air’s Fleet as of December 31, 2015
Type of Aircraft

Number of Aircraft

Capacity (seat per aircraft)

Average Age (year)

Boeing 737-800

20

186 - 189

7.8

ATR 72-500

2

66 - 72

8.6

Bombardier Q400

6

86

0.9

Total

28

6.4

Boeing 737-800 is a medium-range haul plane with a narrow body and jet engines. The aircraft is used in primary and
secondary routes as it can fly up to four hours. Meanwhile, ATR 72-500 and Bombardier Q400 are small two-engine turbo prop
aircrafts designed for short-haul flight. Nok Air mostly flies these two aircrafts in secondary and feeder routes to suit modest
demands along the routes. The two aircrafts can fly as far as four hours.
Aircraft Utilization Rate per Aircraft
As Nok Air wishes to maximize its aircraft utilization while ensuring passenger’s safety and preventing flight delay that
could affect its flight schedules, as of end of 2015, Nok Air had a total of 28 aircrafts in its fleet. An average aircraft utilization
of all types of aircraft, namely Boeing 737-800, Bombardier Q400 and ATR 72-500 stood at 9.04 hours per day, 8.59 hours
per day and 5.68 hours per day respectively.
The Company also has a policy to minimize the type of aircrafts in providing good services in the primary and secondary
routes. A limited type of aircraft will enable Nok Air to optimize maintenance cost and increase pilot flexibility. Operating
expenses related to parts for maintenance, training for pilots, crew, engineers and technicians will also vary according to the
type of aircraft and engines used in the fleet.
Aircraft Maintenance
Focusing at passenger’s safety, Nok Air underlines a perfect flight-ready condition of its aircrafts under the check-up
and maintenance criteria of Department of Civil Aviation, the US Federation Aviation Administration (FAA) and the European
Aviation Safety Agency (EASA). As full-service aircraft maintenance and repair is capital-intensive and requires specialized
technicians, as of December 31, 2015, Nok Air possessed transit check and daily check permits as well as the A-check and
Light maintenance permit but it had no maintenance facility of its own to conduct heavy maintenance. Nok Air hired the
third-party service provider with aircraft maintenance expertise and facility as well as FAA and EASA accreditation to plan its
maintenance and to repair and maintain its aircrafts.
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การจัดหาชิ้นสวนและอะไหล
การจัดหาชิ้นสวนและอะไหลอากาศยานของนกแอรนั้น บริษัทไดใหผูบริการหลักคือ Lufthansa Technik AG เปนผูดําเนินการจัดหา
ทั้งอะไหลและอุปกรณที่เปน Pool Parts และยังเปนผูวางแผนการซอมบํารุงอากาศยานอีกดวย ทั้งนี้กระบวนการพิจารณาคัดเลือกผูใหบริการนั้น
บริษทั ไดพจิ ารณาจากความสามารถในการวางแผนซอมบํารุงอากาศยาน การจัดหาอะไหลและอุปกรณอากาศยาน คาใชจา ย ตลอดจนประสบการณ
ที่ผานมาในดานธุรกิจการบิน เปนตน
นอกจากที่ไดกลาวมาแลวขางตน บริษัทยังไดจัดหาชิ้นสวนอะไหลและอุปกรณอากาศยานเองที่นอกเหนือจากที่ Lufthansa Technik AG
จัดหามาให ทั้ง Routine และ Non Routine Job ทั้งนี้เพื่อเปนการลดคาใชจายของบริษัท โดยจัดเก็บชิ้นสวนอะไหลและอุปกรณไวที่อาคาร
จัดเก็บคลังสินคาทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
การจัดหานํ้ามันเชื้อเพลิง
นํ้ามันเชื้อเพลิงเปนตนทุนหลักของคาใชจายของบริษัท โดยในป 2558 บริษัทมีคาใชจายนํ้ามันเชื้อเพลิงคิดเปนรอยละ 24 ของตนทุน
ในการดําเนินงานของบริษัท โดยในอดีตบริษัทซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงทั้งหมดผานการบินไทย ตอมาในป 2554 บริษัทไดเริ่มการจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงจาก
ผูคานํ้ามันโดยตรง ไดแก บริษัท เชลลแหงประเทศไทย จํากัด และ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยในป 2558 บริษัทมีการสั่งซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง
จากผูจําหนายรายหนึ่งเกินกวารอยละ 30 ของตนทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง เนื่องจากผูจัดจําหนายรายดังกลาวใหราคาและขอเสนอทางธุรกิจที่ดีกับบริษัท
อยางไรก็ตาม บริษทั มิไดพงึ่ พิงผูจ ดั จําหนายนํา้ มันรายดังกลาวเปนพิเศษ และบริษทั มิไดมนี โยบายซือ้ นํา้ มันจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ อยางตอเนือ่ ง หาก
เงื่อนไขและราคามิไดดีกวาบุคคลอื่น เนื่องจากบริษัทสามารถจัดซื้อนํ้ามันจากผูจัดจําหนายรายอื่นๆ ได อยางไรก็ตาม การจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงจาก
ผูคานํ้ามันรายใหญระดับโลก จะทําใหบริษัทสามารถจัดหานํ้ามันไดอยางเพียงพอในราคาที่เหมาะสม
เนื่องจากราคานํ้ามันมีความผันผวนสูง ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 มีมติอนุมัติใหบริษัท
เขาทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคานํ้ามันในระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน โดยกําหนดใหมีสัดสวนการปองกันความเสี่ยง
ระหวางรอยละ 20-50 ของปริมาณการใชนํ้ามันตอเดือนหรือประกันความเสี่ยงไวเพียงบางสวน (Partial Hedge) โดยการซื้อนํ้ามันในราคา
ที่กําหนดลวงหนากับผูคานํ้ามัน หรือเขาทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากราคานํ้ามันกับสถาบันการเงิน ซึ่งตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง
จากราคานํ้ามันของบริษัทดังกลาว จะชวยเพิ่มความยืดหยุนใหกับบริษัทในการบริหารรายไดและตนทุน สงผลใหบริษัทสามารถปรับราคา
การจําหนายตัว๋ โดยสารไดเฉพาะสวนทีย่ งั ไมไดมกี ารจําหนาย เพือ่ ชดเชยผลกระทบจากราคานํา้ มันไดบางสวน ซึง่ จะสอดคลองกับกลยุทธการตัง้ ราคา
แบบ Dynamic Pricing หรือ การกําหนดคาตั๋วโดยสารหลายระดับราคา และระยะเวลาการเปดจําหนายตั๋วโดยสารลวงหนาของบริษัท
อยางไรก็ตาม ราคานํา้ มันในตลาดโลกมีแนวโนมปรับตัวลดลงอยางตอเนือ่ งและมีนยั สําคัญ ดังนัน้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 18
ธันวาคม 2557 จึงไดมกี ารพิจารณาทบทวนนโยบายการปองกันความเสีย่ งและอนุมตั ริ ะยะเวลาการปองกันความเสีย่ งจากเดิม 6 เดือน เปน 12 เดือน
โดยทั่วไปบริษัทจะทําการเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมืองเปนหลัก เนื่องจากมีผูจําหนายมากราย ทําใหบริษัท
สามารถจัดหาราคานํา้ มันไดในราคาถูกกวาการจัดหาและสงมอบนํา้ มันเชือ้ เพลิงในจังหวัดอืน่ ๆ ซึง่ สวนใหญมผี จู าํ หนายเพียงรายเดียว โดยผูค า นํา้ มัน
ที่สามารถสงมอบไดที่ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมืองจะใชบริการจัดเก็บ จัดสง และเติมนํ้ามัน ของบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) (“BAFS”) ซึ่งเปนบริษัทเพียงรายเดียวที่ไดรับอนุญาตใหบริการเติมนํ้ามัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
การดําเนินงานบริเวณทาอากาศยาน
บริษัทดําเนินการบริการภาคพื้นดินและบริการสนับสนุนภาค
พื้นดินตอผูโดยสารของบริษัทดวยตนเอง โดยทําการเชาอุปกรณที่สําคัญ
จากทาอากาศยานตางๆ ในประเทศ เชน เคานเตอรเช็คอิน และทางเชือ่ มตอ
อยางไรก็ตาม บริษัทไดวาจางบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในการ
ดําเนินงาน ในทําการขนสงสัมภาระลงทะเบียนของผูโดยสาร ไปกลับ
ระหวางทาอากาศยานและเครือ่ งบิน การจัดหารถขนสงผูโ ดยสารระหวาง
ประตูทางขึ้นเครื่องบิน (Gate) กับเครื่องบิน และบันไดขึ้นลงเครื่องบิน
และการจัดการขนสงสินคาและพัสดุภัณฑ (Cargo)
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Procurement of Parts and Spare Parts
Lufthansa Technik AG is the spare part provider for Nok Air who not only sources aircraft spare and pool parts but
also plans maintenance schedules for its aircrafts as stated in the contract. Nok Air considered factors such as an ability to
plan maintenance schedules and source spare parts as well as related expenses and experience when selecting a spare part
service provider.
Besides, Nok Air sourced out other spare parts on its own for some routine and non routine job to reduce related cost.
Spare parts are stored at the warehouse at Don Mueang International Airport.
Procurement of Fuel
Fuel was Nok Air’s major expenses in 2015 as it accounted for 24% of the total service costs. Nok Air buys fuel directly
from The Shell Company of Thailand Limited and PTT Public Company Limited. In 2015, the company ordered fuel totaling
more than 30% of its total fuel costs from a single supplier as the supplier offered a better deal. However, Nok Air did not
exclusively rely upon this supplier and it did not have a policy to continue buying fuel from an exclusive source if terms and
conditions as well as price wasn’t better than others as Nok Air was always able to buy fuel from any distributor. However,
by sourcing fuel from the world-class oil supplier, Nok Air was able to procure enough fuel at a reasonable price.
Due to the volatility of oil prices, the Board of Directors resolved on July 28, 2011 to allow Nok Air to enter an
agreement to hedge oil prices for six months period by signing an oil price-hedging agreement with a financial institution
based on Nok Air’s risk management policy where the ratio of risk hedging was around 20 - 50% of the volume of
fuel consumed each month (Partial Hedge). This has increased flexibility to our revenue and cost management,
enabling Nok Air to adjust ticket prices for the remaining unsold seats to partially compensate impact from the oil price.
This also corresponds to Nok Air’s dynamic pricing policy where a range of price is offered and to the advanced booking
period offered.
Following the significant fall in global oil price, Nok Air’s Board of Directors in its meeting dated December 18, 2014
reviewed the oil-hedging policy and extened the risk hedging period from six months to 12 months.
In general, Nok Air’s aircrafts will mainly have their tanks filled at Don Mueang International Airport as there are
a lot of distributors there which allows the firm to procure fuel at a lower price than it filled in other provinces where
a single supplier is usually found. Fuel suppliers who deliver their jet fuel at Don Mueang International Airport usually use the
service provided by Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited (“BAFS”), the single provider allowed to provide
a fuel-filling service at Don Mueang International Airport, to store and fill aircraft fuel tanks.
Airport Services
Nok Air offers both ground service and ground
support service to its passengers on its own by renting major
equipment at various domestic airports such as check-in counter
and aerobridge. However, Nok Air also hires the third party with
expertise to handle check-in passenger belongings between
airport and aircraft as well as to provide transfer buses from
gate to aircraft, airstair and cargo management.
Catering Services
Nok Air does not have a policy to produce food for
in-flight service by its own or establish catering facility to
offer such service because it focuses on operating budget
airline business. As a result, the Company commissioned Central
Restaurants Group Company Limited (the producer of soft
pretzel under Auntie Annes’ brand) to produce and deliver
the snack to passengers after the airline itself has identified
type and taste of the snack to be served during the flight.
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อาหารวางและเครื่องดื่ม (Catering)
บริษัทยังไมมีนโยบายผลิตอาหารเพื่อใหบริการแกผูโดยสารสายการบินเองหรือจัดตั้งครัวการบินเพื่อเปนศูนยกลางการผลิตอาหาร
เนื่องจากบริษัทมุงเนนการใหบริการสายการบินแบบราคาประหยัด ดังนั้นจึงไดวาจางบริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองสกรุป จํากัด (เปนผูผลิต
อาหารประเภทซอฟตเพรทเซล ภายใตชื่ออานตี้ แอนส) โดยบริษัทเปนผูกําหนดประเภทและรสชาติของอาหาร ทั้งนี้ ผูใหบริการดังกลาว
เปนผูผลิตอาหารวางในรูปแบบเฉพาะสําหรับบริการแกผูโดยสารสายการบินนกแอรเทานั้น ไมสามารถนําไปแจกหรือจําหนายไดใหแกบุคคลอื่นได
และมีครัวกลางผลิตอาหารอยูภ ายในพืน้ ทีข่ องทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง เพือ่ ความสะดวกในการจัดสงอาหารวางมายังเครือ่ งบินของนกแอร
การประกันภัย
บริษัทไดทําประกันภัยสําหรับการบินตามแนวทางปฏิบัติของอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ โดยทําประกันภัยอากาศยานทุกลําของนกแอร
กับบริษัทประกันภัยในประเทศไทย ซึ่งผูรับประกันภัยจะทําประกันภัยตอ (Reinsurance) ไปยังตลาดรับประกันภัยตอตางประเทศตามมาตรฐาน
สากลของตลาดการประกันภัยเครื่องบิน โดยเบี้ยประกันภัยของบริษัท และวงเงินคุมครองอยูในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ

ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนรายใหญ
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท ในสัดสวนรอยละ 39.2 โดยมีกรรมการที่เปนผูแทนจากการบินไทย
เขาดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํานวนไมเกิน 5 ทาน จากกรรมการทั้งหมด 12 ทาน การบินไทยประกอบธุรกิจสายการบินที่ใหบริการ
เต็มรูปแบบ ซึง่ เปนธุรกิจทีใ่ กลเคียงและอาจจะเกิดการแขงขันกับธุรกิจสายการบินราคาประหยัดทีน่ กแอรประกอบธุรกิจอยู ดังนัน้ การบินไทยในฐานะ
ผูถือหุนรายใหญ กลุมผูบริหารและกลุมผูถือหุนรายใหญอื่นๆ ไดวางกรอบการบริหารจัดการรวมกันเพื่อความชัดเจนในการดําเนินธุรกิจในอนาคตไว
3 สวนหลัก ไดแก การเปนอิสระในการดําเนินธุรกิจ การไมพึ่งพิงกัน และการแขงขันระหวางบริษัทและการบินไทย
ความเปนอิสระในการดําเนินธุรกิจของนกแอร
ลักษณะการประกอบธุรกิจของนกแอรที่ใกลเคียงกับผูถือหุนใหญ ทําใหการบินไทยในฐานะผูถือหุนใหญ กลุมผูบริหารและกลุมผูถือหุน
รายใหญรายอื่นๆ ไดวางกรอบการบริหารจัดการและการบริหารงานรวมกันเพื่อความชัดเจนและความเปนอิสระในการดําเนินธุรกิจไวดังนี้
• โครงสรางการถือหุน ถึงแมวาการบินไทยจะเขามาถือหุนใหญในนกแอรรอยละ 39.2 แตก็มิไดเปนผูถือหุนใหญรายเดียวที่มี
จํานวนเสียงเบ็ดเสร็จ เนื่องจากโครงสรางผูถือหุนนกแอรภายหลังเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะประกอบดวย
ผูถือหุนรายอื่นๆ เชน กลุมผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญกลุมอื่นๆ และกลุมผูถือหุนรายยอย ซึ่งจะทําใหการดําเนินงานของนกแอร
เปนอิสระ
• โครงสรางกรรมการบริษัท ภายใตกรอบขอตกลงตามสัญญาระหวางผูถือหุนของนกแอร การบินไทยจะสามารถสงตัวแทนมาเปน
กรรมการของบริษัทไดในสัดสวนไมเกิน 5 ทาน จากจํานวนกรรมการทั้งหมด 12 ทาน ซึ่งไมถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
และกรรมการตัวแทนของการบินไทยในนกแอรยังมีหนาที่ตามมาตรา 80 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งระบุเรื่อง
ผูที่มีสวนไดเสียไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในสวนที่ตนมีสวนไดเสีย
อีกทัง้ กรรมการของบริษทั ทุกทานยังมีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบตามมาตรา 85 88/8 88/9 และ 88/10 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ที่ระบุใหกรรมการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติ
ทีป่ ระชุมผูถ อื หุน ดวยความซือ่ สัตยสจุ ริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษทั และยังจําเปนตองปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความรับผิดชอบ
เยี่ยงวิญูชน และไมทําการใดอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของบริษัท รวมทั้งการรักษาสิทธิของผูถือหุนใหไดรับความเปนธรรมและ
เพือ่ ประโยชนสงู สุดโดยรวม ดวยหนาทีต่ ามมาตราดังกลาวกรรมการตัวแทนของการบินไทย จึงจําเปนตองปฏิบตั หิ นาทีเ่ พือ่ ประโยชนสงู สุด
ของบริษัท โดยมิไดคํานึงประโยชนของตนหรือผลประโยชนของการบินไทยเปนสําคัญ
• โครงสรางการบริหาร บริษัทมีโครงสรางการบริหารซึ่งเปนอิสระจากการบินไทย โดยประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารทุกทาน
มิใชตัวแทนจากการบินไทย
การไมพึ่งพิงกันระหวางนกแอรกับการบินไทย
ปจจุบันกรอบการดําเนินธุรกิจและการบริหารจัดการของบริษัทเปนการดําเนินงานที่เปนเอกเทศไมพึ่งพิงกับการบินไทยทั้งในปจจุบัน
และอนาคต โดยบริษัทมีระบบการบริหารจัดการระบบการสํารองที่นั่ง ระบบเช็คอิน ที่เปนอิสระของตนเองโดยไมไดใชระบบของการบินไทย
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The contractor meanwhile manufactures this snack exclusively for Nok Air’s passengers. It has no right to sell or distribute
to other parties.
Insurance
Nok Air has bought aviation insurance in accordance with the practices of the international aviation industry. All
Nok Air’s aircrafts are insured with an insurance firm in Thailand who then reinsures them in the overseas reinsurance market
based on the aircraft insurance industry’s international practices. Nok Air’s insurance premiums and its insured sums are in
US dollar.

Relationship with Major Shareholders
Thai Airways International Public Company Limited is the major shareholder, holding 39.2% stake in Nok Air and dispatches
no more than five representatives to sit in its 12- member board. Thai Airways International operates a full-service airline
which is similar and therefore could compete with Nok Air’s position as a budget airline. Thai Airways International, as its
major shareholders, Nok Air’s management and other major shareholders have therefore set out clear business directions
including independence of business, non-dependency of the operation and a competition between Nok Air and Thai Airways
International.
Nok Air’s Business Independence
Considering the similar nature of business of Nok Air and its major shareholders, Thai Airways International, as its major
shareholders, Nok Air’s management and other major shareholders have drawn a clear direction and framework for business
management and operations to assure business independence and clarity as follows:
• Shareholding structure Although Thai Airways International holds 39.2% stake, it is not the only one major
shareholder who has absolute voting rights. After being listed on the Stock Exchange of Thailand, Nok Air has other
significant shareholders, such as the management, other major shareholders and individual shareholders.
This provides for the check and balance system for Nok Air to maintain independence in its operations.
• Board of Directors’ Structure Under the shareholder’s agreement between Nok Air’s shareholders, Thai Airways
International can send no more than five representatives to be Nok Air’s directors out of the airline’s total
12 directors which accounts for fewer than half of Nok Air’s entire directors. In addition, all representatives from
Thai Airways International in Nok Air’s board also have the responsibility according to the Section 80 of the Public
Company Act requiring that directors with interest in a matter may not vote in such matter.
All members of the Board also have the responsibilities under Section 85, 88/8, 88/9 and 88/10 of the Public
Company Act which specify that directors shall perform their duties in compliance with laws, objectives and the
Company’s regulations as well as resolution of the shareholders’ meeting with integrity and honesty for the best
benefits of the Company. Directors are required to perform their duty with responsibility and shall not take any
action that may cause conflict of interest with the Company, protect shareholders’ right and ensure shareholders
receive fair treatment and perform all their duties for the mutual benefits of all stakeholders. In accordance with
such requirement, directors who are representatives from Thai Airways International have to perform their duties
with careful consideration and for the best interest of Nok Air and not for personal or Thai Airways International’s
benefits.
• Management Structure Nok Air’s management structure is independent from Thai Airways International.
The Chairman of the Board and all executives are not representatives of Thai Airways International.
Non-dependence between Nok Air and Thai Airways International PCL
At present, Nok Air’s management and operations are independent from and do not depend on Thai Airways
International. Nok Air has a ticket reservation system, check-in system and accounting system of its own which is independent
and separate from Thai Airways International’s.
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• การเชาเครื่องบิน บริษัทมีนโยบายในการเชาดําเนินงานเครื่องบินจากผูใหเชารายอื่น ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทเชาดําเนินงาน
เครื่องบินจากผูใหเชาจากตางประเทศจํานวน 28 ลํา โดยมิไดเชาจากการบินไทย
• การซอมบํารุงเครื่องบิน บริษัทไดวาจางผูซอมบํารุงภายนอกเองโดยตรง สําหรับเครื่องบินทุกประเภท
• การจัดหานํ้ามันเชื้อเพลิง บริษัทไดจัดซื้อกับผูคานํ้ามันโดยตรง เพื่อใหการดําเนินธุรกิจเปนไปตามความเหมาะสม นอกจากนั้น
ยังทําใหบริษัทมีความคลองตัวในการบริหารความเสี่ยงจากราคานํ้ามันอีกดวย
• ระบบการจองซื้อตั๋วเครื่องบินและการชําระเงินซึ่งเปนระบบงานหลักของสายการบินนั้น บริษัทมีระบบเปนของตนเองและแตกตาง
จากระบบที่การบินไทยใช ระบบงานในสวนนี้จึงมิไดมีความเกี่ยวของกับการบินไทยแตอยางใด
• การฝกอบรมนักบินและพนักงานตอน บริษัทมีหลักสูตรและผูเชี่ยวชาญเปนผูใหการอบรมดวยตนเอง
การแขงขันระหวางบริษัทและการบินไทย
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนระหวางการบินไทย ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ และนกแอร ซึ่งเปนบริษัท
รวมของการบินไทย ในลักษณพันธมิตรทางธุรกิจ โดยดําเนินกลยุทธเกื้อหนุนกัน แตสามารถแขงขันกันไดอยางอิสระตามความเหมาะสม ประกอบ
กับลักษณะการใหบริการมีความแตกตางกัน โดยการบินไทยดําเนินธุรกิจสายการบินแบบเต็มรูปแบบ (Full Service Airline) จะใหความสําคัญกับ
การใหบริการ เครือขายการบิน และความสะดวกสบายในการเดินทางเปนสําคัญ ในขณะทีน่ กแอรเปนสายการบินราคาประหยัด จะเนนการใหบริการ
ในกลุม ลูกคาทีใ่ หความสําคัญกับราคาคาตัว๋ โดยสาร และยอมรับไดกบั บริการทีจ่ าํ กัด เชน การจํากัดนํา้ หนักสัมภาระหรือการมีคา ธรรมเนียมในการปรับเปลีย่ น
วันเดินทาง และไมตองการสนามบินที่มีเสนทางการบินที่เชื่อมโยงกับสนามบินอื่นๆ ในวงกวางมาก กลาวคือ เครือขายการบิน (Networking) มิได
เปนปจจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจ การใหบริการจะเนนการบริการขนสงผูโดยสารระหวางจุดหมายการเดินทาง (Point-to-Point)

การขยายการประกอบธุรกิจ
นอกจากธุรกิจหลักของนกแอรแลว บริษัทไดขยายธุรกิจเพิ่มเติมโดยผานชองทางบริษัทยอย ไดแก บริษัท นกมั่งคั่ง จํากัด เพื่อเขาลงทุน
ในบริษทั สายการบินนกสกูต จํากัด ประกอบธุรกิจสายการบินราคาประหยัดระหวางประเทศในเสนทางการบินระยะกลาง บริษทั นกฮอลิเดย จํากัด
ซึง่ ประกอบธุรกิจนําเทีย่ ว และเขาลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวในบริษทั แพน แอม อินเตอรเนชัน่ แนล ไฟลท เทรนนิง่ เซ็นเตอร จํากัด ซึง่ เปนผูด าํ เนินการ
ศูนยฝก การบินนานาชาติแบบครบวงจรทีม่ หี ลักสูตรครอบคลุมทัง้ การฝกอบรมนักบิน ลูกเรือ ชางซอมบํารุง ชางชอมบํารุง และวิชาชีพทางการบินอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวของ และในป 2558 โดยเขาลงทุนในบริษัท Air Black Box Asia Pacific Pte Ltd. ซึ่งเปนบริษัทจัดตั้งขึ้นที่ประเทศสิงคโปรเพื่อประกอบธุรกิจ
พัฒนาระบบการจองบัตรโดยสารระหวางสายการบิน ทุนจดทะเบียนจํานวน 4 ลานเหรียญสหรัฐ อัตราสวนการลงทุนรอยละ 25 ทําใหโครงสรางการถือหุน
ของกลุมบริษัทยอย และเงินลงทุนระยะยาวเปนดังนี้
โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัทยอย/บริษัทรวม

บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)

สัดสวนการถือหุนและ
สัดสวนสิทธิ
การออกเสียง 49% บจ.
นกฮอลิเดย

สัดสวนการถือหุน 49%
และสัดสวนสิทธิการออก
เสียง 99.90%
บจ. นกมั่งคั่ง

สัดสวนการถือหุนและสัดสวน
สิทธิการออกเสียง 15%
บจ. แพน แอม อินเตอรเนชั่นแนล
ไฟลท เทรนนิ่ง เซ็นเตอร(ประเทศไทย)

สัดสวนการถือหุนและสวนสิทธิการออกเสียง 49%
บจ. สายการบินนกสกูต

สัดสวนการถือหุนและสัดสวน
สิทธิออกเสียง 25%
Air Black Box Asia Pacific
Ptd Ltd.
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•
•
•
•
•

Aircraft lease: Nok Air has a policy to have operation lease of aircraft. As of December 31, 2015, Nok Air leases 28
aircrafts from a foreign company, not Thai Airways International.
Aircraft maintenance: Nok Air directly hires a company to provide aircraft maintenance services for all its aircrafts
Fuel supply: The Company directly buys jet fuel from oil supplier to ensure smooth business operations and
flexibility to manage risk from oil price fluctuation.
Ticketing and payment: Nok Air has its own system that is different and separate from Thai Airways International’s
system.
Pilot and flight attendant training: Nok Air has its own training programs and specialists to train its pilots and flight
attendants.

Competition between the Company and Thai Airways International
According to the Board of Directors, Thai Airways International, which is Nok Air’s one of major shareholders, and
Nok Air, which is Thai Airways International’s associate company, are business alliances where their businesses are
complementary but could be independently competitive when appropriate. Thai Airways International operates a full-service
airline which emphasizes on premium quality service, service network and convenience for passengers. Nok Air, as a budget
airline, focuses on travelers who pay more attention to price and accept limited services, such as baggage allowance and
charge on travel date change or not requiring airports with connection with other airports. In other words, air transport service
network is not a major factor in its business operations but point-to-point transport is the main focus of Nok Air.

Business Expansion
Aside from Nok Air’s main business, we have expanded our business through our subsidiaries; namely Nok Mangkang
Co., Ltd. which is our vehicle to invest in Nok Scoot Airlines Co., Ltd. who operates a medium-haul international budget
airline; and Nok Holidays Co., Ltd. who offers tour and travel service. In addition, we have made long-term investment in
Pan Am International Flight Training Center (Thailand) Co., Ltd. who operates an international aviation training center which
offers the most comprehensive aviation course covering the training of pilots, crew, maintenance personnel and other aviation
professionals. In 2015, the Company invested in Air Black Box Asia Pacific Pte. Ltd. a Singapore-based company that operates
inter-airline ticket system development. Nok Air holds 25% stake in Air Black Box Asia Pacific Pte. Ltd. which was established
with a registered capital of USD4 million. As a result, the shareholding structure of Nok Air and its subsidiaries and long-term
investment structure is as follows:
Shareholding structure of Nok Air and Subsidiaries/Associates

Nok Air Public Company Limited

Nok Holiday Co., Ltd.
Shareholding and
voting right: 49%

Nok Mangkang
Co., Ltd.
Shareholding: 49%
Voting Right: 99.90%

Pan Am International Flight
Training Center (Thailand)
Shareholding and voting right:
15%

Nok Scoot Airlines Co., Ltd.
Shareholding an voting right: 49%

Air Black Box Asia PacificPte. Ltd
Shareholding and voting right:
25%
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สภาวะการตลาดและการแขงขัน
Market and Competition
สภาวะการตลาด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีสายการบินทัง้ สิน้ 5 สายการบินหลักทีใ่ หบริการขนสงผูโ ดยสารทางอากาศภายในประเทศไทย (Domestic Flight)
โดยอาจแบงสายการบินไดเปน 2 ประเภท คือ สายการบินทีใ่ หบริการเต็มรูปแบบ และสายการบินราคาประหยัด ถึงแมวา สายการบินทัง้ สองประเภท
มีแนวทางการดําเนินธุรกิจทีแ่ ตกตางกันและมีกลยุทธการดําเนินธุรกิจทีแ่ ตกตางกัน อีกทัง้ ยังมีกลุม ลูกคาเปาหมายทีแ่ ตกตางกัน แตเนือ่ งจากเสนทาง
การบินที่จํากัดและการใหบริการที่สามารถทดแทนกันได ทําใหอาจมีการแขงขันกันระหวางกลุมสายการบินทั้งสองกลุม ถึงแมวาการแขงขันจะไมสูง
เทากับการแขงขันกันภายในกลุมผูประกอบธุรกิจสายการบินประเภทเดียวกันเอง
สายการบินที่ใหบริการเต็มรูปแบบมีผูประกอบธุรกิจหลักอยู 2 สายการบิน ไดแก การบินไทย (รวมไทยสมายล) และบางกอกแอรเวยส
โดยเนนการใหบริการแบบครบวงจร สําหรับสายการบินราคาประหยัดประกอบดวย ผูใหบริการหลัก 3 สายการบิน ไดแก นกแอร ไทยแอรเอเชีย
ไทยไลออนแอร โดยแตละสายการบินมีตําแหนงทางการตลาดและสวนแบงตลาดที่แตกตางกัน
ในสวนของสายการบินที่ใหบริการแบบเต็มรูปแบบ การบินไทยถือเปนผูประกอบธุรกิจที่ใหบริการการบินมาอยางยาวนาน จึงเปนที่รูจัก
และไดรับการยอมรับในดานการใหบริการที่ดี ทําใหสามารถกําหนดราคาไดสูงกวาคูแขงรายอื่นๆ สอดคลองกับลักษณะการใหบริการตามรูปแบบ
Premium Airline แตจากภาวะการแขงขันที่สูงขึ้นและความนิยมที่เพิ่มสูงขึ้นของผูโดยสารตอสายการบินราคาประหยัด ทําใหการบินไทย
ไดมกี ารปรับกลยุทธโดยเปดสายการบินไทยสมายลเพือ่ ใหบริการในรูปแบบ Light Premium ซึง่ เปนการใหบริการในรูปแบบสายการบินเต็มรูปแบบ
ในราคายอมเยาและใหบริการที่ลดลง และเนนการใหบริการกับผูโดยสารระหวางประเทศที่ตองการเดินทางเชื่อมตอภายในประเทศเปนหลัก
สําหรับสายการบินบางกอกแอรเวยสซึ่งจัดเปนสายการบินที่ใหบริการเต็มรูปแบบ แตมีตําแหนงทางการตลาดแตกตางจากการบินไทย
โดยวางตําแหนงการตลาดเปนสายการบินบูติก (Boutique Airline) ซึ่งใหบริการเฉพาะบางเสนทางการบินที่มีเอกลักษณเฉพาะ อีกทั้งมีกลยุทธ
ในการแขงขันดวยการเปนเจาของทาอากาศยานทําใหสามารถรักษาความไดเปรียบในเสนทางการบินบางเสนทางได
ในสวนของสายการบินราคาประหยัด สายการบินแอรเอเชียเปนผูประกอบการรายแรกที่ดําเนินธุรกิจสายการบินราคาประหยัดในประเทศ
ที่เนนกลยุทธในการขายตั๋วโดยสารดวยราคาตํ่าที่สุด โดยราคาตั๋วโดยสารไมรวมการใหบริการเสริมอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการบิน เชน นํ้าหนักกระเปา
สัมภาระลงทะเบียน การขอระบุที่นั่งบนเครื่องลวงหนา อาหารและเครื่องดื่ม ทั้งนี้ หากผูโดยสารตองการซื้อบริการเสริมจะตองเสียคาใชจาย
เพิ่มเติมจากราคาตั๋วโดยสาร
สวนสายการบินไทยไลออนแอรนั้นเปนผูประกอบการรายใหมซึ่งไดเริ่มเขามาในตลาดสายการบินราคาประหยัดตั้งแตชวงปลายป 2556
โดยมีกลยุทธในการเสนอราคาคาโดยสารที่รวมบริการตางๆ ไว อาทิ นํ้าหนักกระเปาสัมภาระ อาหารวาง และบริการระบุที่นั่งบนเครื่องลวงหนา
สําหรับสายการบินนกแอรนนั้ ตองการจัดวางตําแหนงทางการตลาดเปนสายการบินราคาประหยัด คุณภาพสูง โดยตัง้ ราคาตัว๋ โดยสารในอัตรา
ที่สูงกวาสายการบินราคาประหยัดอื่นๆ แตเปนราคาที่รวมบริการทุกอยางที่เกี่ยวของกับการเดินทาง เชน บริการระบุที่นั่งบนเครื่องลวงหนา บริการ
อาหารวางและนํ้าหนักกระเปาสัมภาระไวเรียบรอยแลว โดยผูโดยสารไมตองชําระเงินสวนตางเพิ่มสําหรับบริการดังกลาว
หากพิจารณาในดานการเติบโตของจํานวนผูโดยสาร ในป 2558 สายการบินนกแอร มีจํานวนผูโดยสารอยูที่ 7.95 ลานคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
ปกอนหนา ที่มีจํานวนผูโดยสาร 7.15 ลานคน หรือเพิ่มขึ้นเทากับรอยละ 11.14
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Market and Competition
As of December 31, 2015 there were five major airlines offering domestic flights in Thailand, that can be divided into
two categories; namely, full-service airline and budget and low-cost airlines. Despite different business directions and strategies
and despite different targeted groups of customers, yet, with restricted routes and complementary services, these two
categories indeed clashed from time to time although the competition between the two may not be as intense as that within
the same category.
The full-service airlines segment sees two main operators; namely Thai Airways International (including Thai Smile Airways)
and Bangkok Airways. Both provide comprehensive services. The low-cost airline segment includes three major players, namely
Nok Air, Thai Air Asia and Thai Lion Air, each with different market positioning and market share.
Considering full-service airlines, Thai Airways Internationalis the longest-serving airline and has been widely known
and recognized for its good quality services. Therefore, the airline can charge higher price than others, which also reflect its
Premium Airline service. The higher competition and increasing popularity of budget airlines, Thai Airways International has
to adjust its strategy by opening Thai Smile Airways to provide light premium service, meaning full-service airline operations,
compromised services and at affordable price. Thai Smile Airways focuses its service to international passengers who wish
to connect to domestic flights.
Bangkok Airways, another major full service airline positions itself as a Boutique Airline. It provides service in selected
routes with uniqueness. One of its major competitive strategies is the ownership of some airports, which enables the airline
to maintain advantages in some routes.
In terms of low-cost airlines, Air Asia is the first to introduce such budget domestic airline service with an
outstanding low price offering. Its airfare, however, does not cover other additional services related to aviation, including loaded luggage,
advanced seat booking and advanced food and drink order. Passengers who wish to use these additional services have to
pay extra.
Thai Lion Air is the latest player who entered into the market in late 2013. Its strategic differentiation lies on the price
package that also includes various services, such as loaded luggage, snack and advanced seat booking.
In differentiating itself from the crowd, Nok Air has positioned itself as a high quality budget airline. Its airfare rate is
slightly higher than competitors but this rate covers all travel-related services, such as advanced seat booking, snack and
loaded luggage. Passengers do not have to pay extra for such services.
In 2015, the number of Nok Air's passengers totaled 7.95 million, increasing by 11.14% from the previous year of
7.15 million passengers.
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การแขงขัน
• การแขงขันระหวางสายการบินที่ใหบริการเต็มรูปแบบ และสายการบินราคาประหยัดในเสนทางการบินในประเทศ
ผูดําเนินธุรกิจสายการบินในประเทศไทยประกอบดวย 2 ประเภทหลัก ไดแก สายการบินที่ใหบริการเต็มรูปแบบ และสายการบิน
ราคาประหยั ด แต มี ส ภาวะการแข ง ขั น ที่ ไ ม มี ก ลุ  ม ใดกลุ  ม หนึ่ ง เป น ผู  ขั บ เคลื่ อ นตลาดอย า งเบ็ ด เสร็ จ เนื่ อ งจากการขยายฝู ง บิ น และเส น ทาง
การบิ น ของสายการบิ น ราคาประหยั ด สามารถทํ า ได ง  า ย โดยผ า นการใช เ ครื่ อ งบิ น ที่ มี ข นาดเล็ ก และเหมาะสมกั บ เส น ทางที่ มี ร ะยะทางสั้ น
ทํ า ให ป  จ จุ บั น สายการบิ น ที่ ใ ห บ ริ ก ารเต็ ม รู ป แบบค อ ยๆ สู ญ เสี ย ส ว นแบ ง ตลาดให กั บ สายการบิ น ราคาประหยั ด เนื่ อ งจากไม ส ามารถ
แขงขันดานราคาได โดยในป 2558 สายการบินราคาประหยัดมีสวนแบงตลาดภายในประเทศที่รอยละ *69.5 ซึ่งถือเปนสวนแบงการตลาด
มากที่สุดนับตั้งแตมีสายการบินราคาประหยัดเขามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทยการแขงขันภายในกลุมสายการบินราคาประหยัดสําหรับเสนทาง
การบินในประเทศ
• การแขงขันภายในกลุมสายการบินราคาประหยัดสําหรับเสนทางการบินภายในประเทศ
สายการบิ น ราคาประหยั ด ซึ่ ง เป น สายการบิ น ที่ เ น น การให บ ริ ก ารระหว า งศู น ย ก ารบิ น (Point-to-Point) ที่ ใ ห บ ริ ก าร การบิ น
ภายในประเทศมีผูใหบริการหลักประกอบดวย สายการบินนกแอร สายการบินไทยแอรเอเชีย และสายการบินไทยไลออนแอร โดยสายการบิน
ราคาประหยัดกําลังไดรบั ความนิยมอยางตอเนือ่ ง เนือ่ งจากเสนทางการบินในประเทศมีระยะเวลาการเดินทางคอนขางสั้น สงผลทําใหปจจัยราคา
เข า มามี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจมากขึ้ น ทํ า ให ก ารแข ง ขั น กั น ระหว า งผู  ป ระกอบธุ ร กิ จ สายการบิ น ราคาประหยั ด สู ง กว า กลุ  ม สายการบิ น
เต็มรูปแบบ การเขามาของผูใหบริการรายใหมซึ่งไดแก ไทยไลออนแอร สงผลใหสวนแบงตลาดของผูประกอบการรายเดิมในตลาดทั้งนกแอร
และไทยแอรเอเชียลดลงจากปกอน
* ที่มา : กรมการบินพลเรือน
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Competition
•

Competition between full-service and budget airlines in the domestic service segment
Domestic flight operators in Thailand comprise two categories: full-service airlines and budget airlines. The
competition, however, sees no domineering operator. A major reason is that low-cost airlines have greater flexibility to
expand their fleets and routing. They can employ smaller aircraft that better serves short-haul routes. So present, full-service
airlines have gradually lost their market shares to budget airlines because the full-service airlines cannot efficiently compete
in the pricing space. In 2015, budget airlines’ market share in Thailand was *69.5%, which is the largest ever since the first
entrance of low-cost budget into Thailand’s aviation transport segment.
• Competition among low-cost airline in the domestic service segment
Low cost carriers today focus more on point-to-point service. In the domestic service market, major players are
Nok Air, Thai Air Asia and Thai Lion Air, with increasing popularity due to short travel time in which pricing has strong influence
on decision making. Competition among budget airlines therefore is more intense than that among full-service airlines.
New entrant, like Lion Air, has therefore stolen some market share from existing domestic airline service operators, including
Nok Air and Thai Air Asia.
* Soure : Department of Civil Aviation (DCA)
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ป จจัย ความเสี่ ยง
Risk Factors
ความเสี่ยงตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท
ความเสี่ยงจากการจัดหาปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิงที่เพียงพอและความผันผวนของราคานํ้ามันเชื้อเพลิง
นํ้ามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบินจัดเปนวัตถุดิบหลักที่สําคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยในป 2558 บริษัทมีตนทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง
คิดเปนรอยละ 24 ของตนทุนจากการดําเนินงาน ซึ่งจัดเปนตนทุนที่มีสัดสวนสูงที่สุดของบริษัท หากบริษัทไมสามารถจัดหานํ้ามันเชื้อเพลิง
ทีเ่ พียงพอตอการปฏิบตั กิ ารบินของบริษทั อาจสงผลใหธรุ กิจตองหยุดดําเนินการ อีกทัง้ ปริมาณและราคานํา้ มันเชือ้ เพลิงขึน้ อยูก บั ปจจัยทางเศรษฐกิจ
และการเมืองของโลก ซึ่งเปนปจจัยที่ไมสามารถควบคุมหรือประมาณการไดอยางแมนยํา นอกจากนั้น กรมการบินพลเรือนยังไมอนุญาตใหบริษัท
เรียกเก็บคาธรรมเนียมนํ้ามันเชื้อเพลิงหรือคาธรรมเนียมอื่นๆ แยกจากคาโดยสารสําหรับเที่ยวบินโดยสารภายในประเทศแบบประจํา รวมถึงมีการ
จํากัดราคาจําหนายตัว๋ โดยสารขัน้ สูง แตในการดําเนินธุรกิจสายการบินโดยทัว่ ไป บริษทั จะจําหนายตัว๋ โดยสารลวงหนากอนการบิน ดังนัน้ หากราคา
นํ้ามันปรับตัวสูงขึ้น บริษัทอาจไมสามารถปรับราคาตั๋วโดยสารเพิ่มขึ้นไดอยางเพียงพอและอาจสงผลใหบริษัทมีอัตรากําไรลดตํ่าลงอยางมีนัยสําคัญ
หรืออาจทําใหบริษัทประสบภาวะขาดทุนได
อยางไรก็ดี บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดหาและบริหารตนทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง และเพื่อเปนการลดและกระจายความเสี่ยง
ดังกลาว ปจจุบันบริษัทจึงจัดหานํ้ามันเชื้อเพลิงจากผูคานํ้ามันรายใหญของประเทศมากกวา 1 ราย ไดแก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และ บริษัท
เชลลแหงประเทศไทย จํากัด
สําหรับการบริหารตนทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง บริษัทไดเขาทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนเพียงบางสวน (Partial Hedging) เทานั้น
เนือ่ งจากบริษทั ใชกลยุทธการตัง้ ราคาแบบ Dynamic Pricing หรือ การกําหนดคาตัว๋ โดยสารหลายระดับราคา ซึง่ เพิม่ ความยืดหยุน ใหกบั บริษทั ในการ
บริหารรายไดและตนทุน และทําใหบริษัทสามารถปรับราคาจําหนายตั๋วโดยสารไดบางสวน (เฉพาะสวนที่ยังไมไดมีการจําหนาย) ซึ่งสามารถชดเชย
ผลกระทบจากราคานํ้ามันไดบางสวน
สําหรับการเขาทําสัญญาปองกันความเสี่ยงของราคานํ้ามันเชื้อเพลิง บริษัทเขาทําสัญญาอนุพันธกับผูคานํ้ามันโดยตรง โดยมีระยะเวลา
การเขาทําสัญญาปองกันความเสีย่ ง (Tenor) ทีส่ อดคลองกับระยะเวลาทีเ่ ปดจําหนายตัว๋ โดยสาร โดยบริษทั มีวตั ถุประสงคหลักในการปองกันความเสีย่ ง
จากความผันผวนของราคานํ้ามัน และเพื่อบริหารตนทุนนํ้ามัน มิไดมุงเนนการทํากําไรจากความผันผวนของราคานํ้ามัน
ความเสี่ยงจากการพึ่งพาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอรเน็ตในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
บริษัทจําเปนตองพึ่งพาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอรเน็ตในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะระบบเว็บไซต (Website) และ
ระบบสํารองที่นั่ง (Reservation System) ซึ่งบริษัทใชบริการระบบดังกลาวจากบุคคลภายนอก โดยหากระบบเว็บไซตและระบบสํารองที่นั่งของ
บริษทั มีปญ
 หาขัดของ หรือระบบดังกลาวของผูใ หบริการเกิดความขัดของ ก็จะสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษทั อยางรุนแรงและมีนยั สําคัญ
บริษทั ยังตองแบกรับความเสีย่ งจากการละเมิดความปลอดภัยของเว็บไซต โดยเฉพาะการลักลอบนําขอมูลความลับของลูกคาทีส่ าํ รองทีน่ งั่ ไปใช
ทางผิดกฎหมาย ซึ่งอาจสงผลตอชื่อเสียงของบริษัททําใหลูกคาขาดความเชื่อมั่นตอบริษัท และไมใชบริการของบริษัท
อยางไรก็ดี บริษทั ไดใหความสําคัญตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอรเน็ตอยางสูงโดยเฉพาะบริษทั มีมาตรการปองกันปญหาขัดของ
ของระบบเว็บไซตและระบบสํารองที่นั่งโดยมีการจัดทําการสํารองขอมูลทุกวันและยังมีการตั้งศูนยขอมูลสํารองฉุกเฉิน (Disaster Recovery Site)
โดยหากมีปญหาเกิดขึ้นกับศูนยขอมูลหลัก ขอมูลที่มีการสํารองไวท่ีศูนยขอมูลสํารองฉุกเฉิกจะสามารถนํามาใชงานไดอยางทันทวงที นอกจากนั้น
บริษทั ยังทําการจัดทําเครือขายเน็ตเวิรค สํารองในกรณีทกี่ ารติดตอบนเครือขายเน็ตเวิรค หลักมีปญ
 หาเพือ่ ใหการติดตอระหวางบริษทั กับระบบภายนอก
เปนไปอยางราบรื่นและไมกระทบตอธุรกิจ อีกทั้งบริษัทยังมีมาตรการปองกันการละเมิดลักลอบนําขอมูลความลับของลูกคาที่สํารองที่นั่งไปใช
ทางผิดกฎหมาย โดยมีการออกแบบระบบเพื่อปองกันการถูกบุกรุกจากผูไมหวังดี รวมทั้งมีการเขารหัสขอมูลตามมาตรฐาน การทดสอบ
การบุกรุกเพื่อปดขอบกพรองเปนประจําทุกป และเก็บรายละเอียดการเขาใชระบบตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอรทุกประการ
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Risk Relating to Flight Operations
Risk from jet fuel procurement and from oil price volatility
Jet fuel is a main cost of Nok Air’s business. In 2015, the cost of fuel accounted for 24% of its operating costs which
accounted for the highest ratio. Failure to get access to enough fuel for its flight operation means the business has to be
suspended. Besides, price and volume of fuel depend very much on the world’s economic and political situations which
cannot be accurately predicted. In addition, Department of Civil Aviation (DCA) does not allow the Company to separately collect
fuel surcharge or fees from ticket price on regular domestic routes. Ticket price ceiling has also been fixed. In general,
however, Nok Air sells tickets prior to the flight schedule. Therefore, Nok Air cannot sufficiently adjust its ticket price to match
the rising fuel price, which may result in lower profitability that leads to operational loss.
Yet, having realized the importance of the procurement and management of fuel cost and the need to reduce and
diversify this risk, Nok Air is currently procuring jet fuel from more than one large fuel suppliers in Thailand; namely PTT Public
Company Limited and The Shell of Thailand Co., Ltd.
To manage the cost of fuel, Nok Air has entered a partial hedging agreement against oil price volatility. The Nok Air may
adjust its ticket prices to reflect a higher cost of fuel since it implements the dynamic pricing strategy which allows the airline
to price tickets diversely (only for unsold tickets) for more flexibility in revenue and cost management, which can partially
substitute the impact from oil price.
Nok Air has also entered a hedging agreement against the cost of fuel that has a corresponding tenor with a period
during which tickets are sold. Such action has been taken with major objective of preventing the risk from volatile oil price
and fuel cost management, and not making profit from oil price fluctuation.
IT and Internet Risk
Nok Air needs to depend on the information technology (IT) system and the internet when it comes to running its
business. This refers especially to the website and the reservation system which it has to depend on the third party’s. Should
either its website or the reservation system be down or should the service provider’s system be out of service, this will have
a material impact to the firm’s business.
The firm meanwhile has to be liable to risk from hackers hacking customer’s information from its website especially
with regard to the illegal use of client’s information provided to the airline during their reservation which could jeopardize
Nok Air’s reputation as customers may lack confidence in the company’s computerized system and refuse to use its service.
However, Nok Air gives a high priority to the automation and the internet system. It has preventive measures against the
service outages of its website and the reservation system where data is back-up on a daily basis and a disaster discovery site
has been set up to take charge of the main database center’s operation if the latter is down. In addition, a backup network
has been prepared in case communications on the main network is down to ensure that communications between Nok Air
and the external network remains unaffected and has no impact to its business. The Company also invests in a system to
prevent hackers from hacking its customer’s information given during the reservation for illegal use. The architecture of the
system has been designed to prevent cyber-attack with a standardized data encryption where a hacker test is conducted
annually to close down any loophole. Besides, access information to the system is duly recorded in accordance with the
laws on computer use.
Risk from Possible Non-compliance in the Future or Failure to Maintain Permits as Required by the Aviation Regulations
Nok Air’s business requires licenses and permits from the authorities. The business is also subject to other relevant
regulations which, however, are beyond the Company’s control. As a result, any new interpretations of the rules or any
issuances of new regulations could affect its business. The following are requisite permits;
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ความเสีย่ งจากการทีบ่ ริษทั ไมสามารถปฏิบตั ติ ามมาตรฐานภายใตระเบียบตางๆ ไดในอนาคต หรือ อาจดํารงใบอนุญาตตามกฎระเบียบทีม่ ี ได
การดําเนินธุรกิจของบริษทั จําเปนตองไดรบั อนุญาตจากทางราชการ นอกจากนัน้ จะตองอยูใ ตการบังคับของกฎระเบียบอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของดวย
ซึ่งเงื่อนไขดังกลาวไมอยูภายใตอํานาจการควบคุมของบริษัท ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงการตีความของกฎระเบียบหรือการออกกฎหมายหรือ
กฎระเบียบที่เกี่ยวของใหม อาจสงผลกระทบอยางตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจของบริษัท สําหรับเอกสารและปจจัยที่เกี่ยวของกับการไดรับอนุญาต
ใหทําการบินประกอบดวย
• ใบอนุญาตใหประกอบกิจการคาขายในการเดินอากาศ
บริษัทไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการคาขายในการเดินอากาศ (“Air Operating License” หรือ “AOL”) ทั้งเสนทางภายในประเทศ
และเสนทางระหวางประเทศจากกระทรวงคมนาคม ซึง่ ใบอนุญาตฉบับปจจุบนั จะหมดอายุลงในวันที่ 17 มิถนุ ายน 2562 ในกรณีใบอนุญาต
ดังกลาวหมดอายุลงและบริษทั ไมไดรบั อนุญาตใหตอ อายุ ก็จะไมสามารถประกอบธุรกิจสายการบินตอไปได อยางไรก็ตาม ตัง้ แตเริม่ กอตัง้
กิจการเมื่อ พ.ศ. 2547 บริษัทไดรับการตออายุใบอนุญาตฯ อยางตอเนื่อง อีกทั้งมิเคยทําผิดตอกฎระเบียบและขอบังคับตางๆของ
ทางราชการ ทําใหคาดวาบริษัทจะสามารถตออายุใบอนุญาตฯ ตอไปไดอยางตอเนื่อง
• ใบรับรองผูดําเนินการเดินอากาศ
บริษัทไดรับใบรับรองผูดําเนินการเดินอากาศ (“Air Operator Certificate” หรือ “AOC”) จากกระทรวงคมนาคม ซึ่งใบรับรอง
ฉบับปจจุบันจะหมดอายุลงในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ในกรณีใบรับรองดังกลาวหมดอายุลงและบริษัทไมไดรับอนุญาตใหตออายุ ก็จะ
ไมสามารถประกอบธุรกิจสายการบินตอไปไดเชนกัน อยางไรก็ตาม ตัง้ แตเริม่ กอตัง้ กิจการใน พ.ศ. 2547 บริษทั ไดรบั ใบรับรองฯ อยางตอเนือ่ ง
อีกทั้งตั้งแตกอตั้งบริษัทมาบริษัทมิไดทําผิดตอกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ของทางราชการ ทําใหคาดวาบริษัทจะสามารถตออายุ
ใบรับรองฯ ตอไปไดอีก
• สิทธิการบิน
ในการทํ า การบิ น แต ล ะเส น ทางทั้ ง ภายในประเทศและระหว า งประเทศ บริ ษั ท ต อ งได รั บ การจั ด สรรสิ ท ธิ ก ารบิ น เส น ทางนั้ น ๆ
จากกระทรวงคมนาคม ซึง่ สิทธิการบินดังกลาวเปนสิทธิทไี่ ดรบั ตลอดไป เวนแตหากบริษทั ไมสามารถทําการบินเสนทางใดไดอยางตอเนือ่ ง
เกินกวา 1 ตารางการบิน (ประมาณ 6 เดือน) ทางราชการมีสิทธิที่จะเพิกถอนสิทธิการบินในเสนทางนั้นได
บริษัทมีความเสี่ยงที่อาจโดนเพิกถอนใบอนุญาตใหทําการบินไดหากไมปฏิบัติตามขอกําหนดของประเทศนั้นๆ อยางไรก็ตาม บริษัท
มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามขอกําหนดหรือกฎหมายของแตละประเทศอยางเครงครัดเพื่อลดความเสี่ยงจากการโดนเพิกถอนใบอนุญาต
ความเสี่ยงจากคาใชจายในการซอมบํารุงที่เพิ่มขึ้นตามอายุของเครื่องบิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีเครื่องบินอายุเฉลี่ย 8.4 ป โดยฝูงบินที่มีอายุมากขึ้นจะมีคาใชจายในการซอมบํารุงเพิ่มสูงขึ้นตามอายุการ
ใชงาน คาใชจายดังกลาวจัดเปนตนทุนหลักอยางหนึ่งในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้หากคาใชจายซอมบํารุงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
อาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนั้น การซอมบํารุงบางประเภทบริษัทไดวาจางบริษัทภายนอกดําเนินการ
ดังนั้น บริษัทอาจเผชิญความเสี่ยงจากการลาชาในการซอมแซมเครื่องบินซึ่งบริษัทไมอาจหลีกเลี่ยงได และอาจสงผลตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท
อยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากอาจจะไมสามารถปฏิบัติการบินตามตารางที่กําหนดได
อยางไรก็ตาม การซอมบํารุงเครือ่ งบิน บริษทั ไดวา จางผูใ หบริการภายนอกทีม่ คี วามชํานาญ มีประสบการณสงู และเปนทีย่ อมรับในอุตสาหกรรม
การบินระดับโลก ไดรับการรับรองมาตรฐานองคกรบริหารการบินแหงสหรัฐอเมริกา (US Federal Aviation Administration : FAA) และองคการ
ความปลอดภัยดานการบินแหงสหภาพยุโรป (European Aviation Safety Agency : EASA) เพื่อมาดูแลวางแผนและทําการซอมบํารุงเครื่องบิน
ใหแกบริษัท ซึ่งบริษัทประเมินแลววาจะมีความคุมคาในทุกๆ ดาน เพราะบริษัทมิตองลงทุนในอะไหลและอุปกรณเครื่องบินที่มีราคาสูง รวมถึง
โรงซอมเครื่องบินซึ่งใชเงินลงทุนเปนจํานวนมาก ซึ่งทําใหบริษัทคาดวาจะสามารถประหยัดคาใชจายในการซอมบํารุงเครื่องบินไดอยางมีนัยสําคัญ
อยางไรก็ดี บริษัทมีบุคลากรที่ทําหนาที่ติดตามดูแลใหเครื่องบินของบริษัทเขาซอมบํารุงตามตารางอยางเครงครัด
ความเสี่ยงจากผลกระทบในทางลบจากการประสบอุบัติเหตุหรืออุบัติการณซึ่งเกี่ยวกับเครื่องบิน
บริษัทมีความเสี่ยงจากการที่เครื่องบินของบริษัทประสบอุบัติเหตุ ประสบเหตุฉุกเฉิน การกอการราย หรือภัยพิบัติ ซึ่งเปนเหตุการณที่บริษัท
ไมสามารถควบคุมได และหากเกิดเหตุการณดังกลาวบริษัทจะไดรับผลกระทบเชิงลบอยางมีนัยสําคัญ กลาวคือ
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•

Air Operating License (AOL)
Nok Air has been granted the Air Operating License for both domestic and international flight routes from Ministry of
Transport. The current permit will expire on June 17, 2019. Upon its expiration and without a permit renewal,
Nok air won’t be able to continue its airline business. However, since its business inception in 2004, Nok Air’s AOL
has been constantly renewed. The firm has never violated any rules and regulations of the authorities. It’s
expected to have its AOL renewed on a regular basis.
• Air Operator Certificate (AOC)
Nok Air has been granted the Air Operator Certificate from Ministry of Transport. The current permit will expire on
June 17, 2019. Upon its expiration and without a permit renewal, Nok Air won’t be able to continue its airline
business. However, since starting its business in 2004, Nok air’s AOL has been constantly renewed. The firm has
never violated any rules and regulations of the authorities. It’s expected to have its AOC renewed on a regular basis.
• Traffic Right
To fly each domestic and international route, Nok Air has to be allotted the right to flight for each route by Ministry
of Transport. It receives this right for good unless it cannot fly any routes for more than one flight schedule
(approximately six months) for which the authorities are entitled to terminate such rights to fly.
Despite the risk of license revocation in case of failure to comply with local country’s regulations, the Company
has a policy to strictly comply with the regulations and laws in different countries to mitigate such risk.
Risk from Maintenance Cost Increasing Due to the Aging of Aircraft
As of December 31, 2015, an average age of Nok Air’s fleet was 8.4 years. In the future, the fleet will become older
which means a higher cost of maintenance that can become one of the major expenses in Nok Air’s business. Any
significant increase of the maintenance cost therefore could materially affect Nok Air’s operation. In addition, as it hires the third
party to do certain maintenance jobs, Nok Air is exposed to a risk of possible delay resulted from such maintenance service
which is unavoidable and which may materially affect its operation as it won’t be able to operate its flights as scheduled.
Nok Air has hired the third party who is having a well-recognized experience in the world’s aircraft maintenance
business and who is accredited by both the US Federal Aviation Administration (US FAA) and the European Aviation Safety
Agency (EASA) to oversee the maintenance planning and to do the maintenance for its aircrafts after assessing that it’s more
worthwhile to do so. By hiring the third party, Nok Air has no need to invest in expensive spare parts and equipment as well
as the aircraft maintenance facility which is very capital intensive. Together with the lack of economy of scale and
an extensive need to train maintenance personnel, the choice of the outsourcing will allow Nok Air to materially save
the cost of its aircraft maintenance. However, it does have personnel to monitor that the aircrafts are strictly maintained
based on their schedules.
Risk from Negative Effect as a Result of Accident or Aircraft-Related Incident
Nok Air is exposed to a risk that its aircraft could be involved in an accident, encounter an emergency or involved in
a terrorism act or disaster which is beyond its control, which, if occurred, will materially affect the firm in a negative manner.
• An involved airplane won’t be able to service passengers based on a flight schedule which could materially
lower the Company’s future revenue.
• There will be a cost of repairing such an aircraft or replacing it with a new one which will force the firm to shoulder
an additional cost.
• The firm may also suffer a negative image in the public’s opinion. Passengers tend to be less confident with the
airline’s safety and may decide not to fly with its service which may materially affect its future operation.
• Nok Air won’t be able to claim an entire insured sum from an insurer if the sum is lower than the damaged.
Besides, it will face a higher insurance premium in the future.
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• เครื่องบินลําดังกลาวของบริษัทจะไมสามารถใหบริการผูโดยสาร หรือลูกคาของบริษัทไดตามตารางการบินซึ่งอาจสงผลกระทบใหบริษัท
มีรายไดในอนาคตที่ลดตํ่าลงอยางมีนัยสําคัญ
• คาใชจายในการซอมแซมหรือจัดหาเครื่องบินลําใหมเพื่อทดแทน ที่อาจสงผลใหบริษัทจําเปนตองแบกรับตนทุนที่เพิ่มขึ้นในสวนดังกลาว
• ทําใหบริษัทมีภาพลักษณในดานลบตอสาธารณชน ผูโดยสารอาจขาดความเชื่อมั่นในระบบความปลอดภัยในการดําเนินงานของ
บริษทั และตัดสินใจไมเลือกใชบริการสายการบินของบริษทั ซึง่ จะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษทั อยางมีนยั สําคัญ
• บริษัทอาจไมสามารถเรียกรองคาเสียหายจากผูรับประกันภัยไดครบทั้งจํานวน หากมูลคาที่บริษัททําประกันไวตํ่ากวาคาเสียหาย
ที่เกิดขึ้น อีกทั้งบริษัทอาจมีภาระเบี้ยประกันภัยที่สูงขึ้นในอนาคต
อยางไรก็ตาม นอกเหนือไปจากการปฏิบตั กิ ารดานการบิน และการดําเนินการซอมบํารุงเครือ่ งบินทีเ่ ปนไปตามมาตรฐานระดับโลกแลว บริษทั
ยังมีมาตรการปองกันความเสีย่ งทีจ่ ะกอใหเกิดอุบตั เิ หตุหรืออุบตั ภิ ยั กับเครือ่ งบินของบริษทั ฯ โดยการใชระบบการจัดการดานนิรภัยการบิน (Aviation
Safety Management System : SMS) และระบบการรักษาความปลอดภัย (Security Management System : SeMS) ซึ่งเปนไปตามมาตรฐาน
ขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) โดยไดรับการตรวจสอบอยางเขมงวดจาก
สถาบันการบินพลเรือนของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ที่บริษัททําการบินไป โดยมาตรการดังกลาวไดใชในการปองกันความเสี่ยงที่อาจจะกอให
เกิดอุบัติเหตุ หรืออุบัติการณเกี่ยวกับเครื่องบินไดอยางมีประสิทธิภาพ แตหากหลีกเลี่ยงไมไดและมีการเกิดขึ้นของอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ บริษัท
ยังมีมาตรการการปฏิบัติหากมีเหตุฉุกเฉินในการการตอบสนองและควบคุมความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เพื่อใหมีผลกระทบตอบริษัทใหนอยที่สุด และ
ทําใหบริษัทสามารถกลับเขาสูสถานการณปกติเพื่อดําเนินงานปฏิบัติการการบินและธุรกิจไดในเวลาอันสั้น ในสวนการจัดทําประกันภัย บริษัทไดทํา
ประกันภัยสําหรับการบินตามแนวทางปฏิบตั ขิ องอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ โดยทําประกันภัยอากาศยานทุกลําของนกแอร ซึง่ มีวงเงินรับผิดชดใช
ตามที่กําหนดในสัญญาเชาเครื่องบินและคาดวาจะเพียงพอตอความเสียหายหากเกิดเหตุการณดังกลาว
ความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดทองเที่ยวในประเทศไทย
ธุรกิจสายการบินจัดเปนธุรกิจทีพ่ งึ่ พาการเดินทางของนักทองเทีย่ ว โดยทัว่ ไปประเทศไทยมีฤดูกาลทองเทีย่ วในชวงไตรมาส 1 และ ไตรมาส 4
ของทุกป ดังนัน้ หากเกิดเหตุการณทสี่ ง ผลกระทบในดานฤดูกาลทองเทีย่ วแลว ก็จะมีตอ ผลประกอบการของบริษทั อยางมีนยั สําคัญ ดังเชนเหตุการณ
ความไมปลอดภัยจากการกอการรายในประเทศทีเ่ กิดขึน้ ในชวงไตรมาสที่ 3 ของป 2558 และความไมมนั่ คงของรัฐบาล ซึง่ สงผลกระทบกับนักทองเทีย่ ว
ทั้งจากภายในประเทศและตางประเทศ จากเหตุการณดังกลาวไดสงผลใหบริษัทมีอัตราการบรรทุกผูโดยสารประมาณรอยละ 80 ในชวงดังกลาว
ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนาซึ่งอยูที่รอยละ 84
อยางไรก็ดี บริษัทไดตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาว และคาดวาบริษัทจะไมไดรับผลกระทบจากความผันผวนในสวนนักทองเที่ยวมากดังเชน
สายการบินอื่นที่มุงเนนใหบริการนักทองเที่ยว เนื่องจากกลุมลูกคาหลักของนกแอรเปนผูโดยสารที่เดินทางเพื่อติดตอธุรกิจและเยี่ยมญาติมากกวา
นักทองเที่ยว ซึ่งลูกคานักธุรกิจและเยี่ยมญาติมีการเดินทางเปนประจํา และความตองการการเดินทางไมไดขึ้นอยูกับฤดูกาลทองเที่ยว
อยางไรก็ตาม บริษัทยังมีมาตรการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงตลาดในประเทศ โดยไดเริ่มเปดใหบริการเที่ยวบินระหวางประเทศในเดือน
พฤศจิกายน ป 2556 และป 2557 โดยไดเริ่มบินจากดอนเมือง ไปยังยางกุง ประเทศพมา และในป 2558 ไดเริ่มเปดบริการเที่ยวบินระหวางประเทศ
เพิ่มเติมไปยังฮานอยและโฮจิมินหประเทศเวียดนาม ซึ่งยังมีแผนที่จะเพิ่มเสนทางระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (AEC) และ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (China)
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติจดั เปนอุปสรรคทีส่ าํ คัญตอการประกอบธุรกิจสายการบิน อีกทัง้ จัดเปนสถานการณทบี่ ริษทั ไมอาจคาดการณไดลว งหนา
ดังเชนกรณีมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในชวงปลายป 2554 ถึงตนป 2555 ซึ่งสงผลใหบริษัทตองยายฐานปฏิบัติการหลักจากทาอากาศยานนานาชาติ
ดอนเมืองไปยังทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเปนการชั่วคราว ทําใหบริษัทมีจํานวนผูโดยสารลดลงรอยละ 23.8 จากที่บริษัทคาดการณไว และ
มีคาใชจายทําใหบริษัทประสบภาวะขาดทุนในชวงเวลาดังกลาว
อยางไรก็ดี บริษทั มีมาตราการปองกันความเสีย่ งดังกลาวโดยบริษทั เตรียมความพรอมในทุกๆ ดาน ทัง้ เครือ่ งบิน บุคลากร และระบบสนับสนุน
ตางๆ โดยตั้งแตเริ่มเปดดําเนินการ บริษัทไมเคยประสบปญหาการหยุดดําเนินธุรกิจเนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ นอกจากนั้นบริษัทมีการสนอง
ตอบตอปญหาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งบริษัทไมสามารถควบคุมไดเปนอยางดี อาทิเชน ในกรณีนํ้าทวมทาอากาศยานนานาชาติดอนเมืองใน
ชวงปลายป 2554 บริษัทไดมีการเตรียมแผนสํารองไวลวงหนา และมีการเตรียมความพรอมกรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉิน ดังจะเห็นไดวาเครื่องบินของ
บริษทั มิไดรบั ความเสียหายจากผลกระทบดังกลาวแมแตลาํ เดียว มีเพียงสํานักงานและอุปกรณเครือ่ งใชเสียหายเพียงเล็กนอยเนือ่ งจากตัง้ อยูบ นชัน้ 1
ของอาคาร และบริษทั สามารถเปดใหบริการเทีย่ วบินกับผูโ ดยสารไดทที่ า อากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมภิ ายใน 2 วันหลังจากเกิดเหตุการณนาํ้ ทวม
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In addition to flight operations and world-class standard maintenance, Nok Air has preventive measures against the
risk of aircraft accident. Such measures include the Aviation Safety Management System (SMS), Security Management system (SeMS)
which meets with the International Civil Aviation Organization (CAO) with strict audit by the Department of Civil Aviation (DCA)
in Thailand and other countries to which it operates flight. The measures are to efficiently prevent risk against aircraft accident.
In case such risk is unavoidable, Nok Air has other emergency response measures to respond to and control possible
damages in order to minimize impact on the Company and enable Nok Air to resume normal operations within a short period
of time. In terms of insurance, Nok Air has bought an aviation insurance based on the international aviation industry’s practice
where every aircraft is insured with a liability amount stated in the aircraft lease agreements anticipated to be enough to
accommodate the damage if such incident takes place.
Risk from Dependence on Tourism in Thailand
The airline business depends on tourist passengers. Domestic airlines will enjoy high income during Q1 and Q4 each
year as they are high tourism seasons. Any undesirable events during the high tourism season will have significant impact on
the Company’s operations. For example, the terrorist attack in Q3 of 2015 and the government instability caused cabin factor
in the above period to drop to approximately 80% compared to 84% in the same quarter of the previous year.
Nok Air has been aware of such risk but expected no severe impact from tourist volume like other airlines which
focus more on tourist passengers because its major customers are business travelers and those who travel to visit friends
and families. These passenger groups travel more frequently and the demand is not seasonal.
To further reduce risk from dependence on tourism in Thailand, Nok Air has commenced international flights since
November 2013. The Company introduced flights from Don Mueang International Airport to Rangoon in Myanmar in 2014
and in 2015 began to fly to Hanoi and Ho Chi Minh City in Vietnam. Nok Air plans to add more international flights in the
Southeast Asia region and China.
Risk from Natural Disasters
Natural disaster is a major obstacle for aviation business and has unexpected nature. The severe flood in late 2011 2012, for example, forced the Company to temporarily move its main operations from Don Mueang International Airport
to Suvarnabhumi Airport. The number of passengers also dropped by 23.8% below earlier forecasted. This event also caused
unexpected costs, resulting in a business loss during the period.
Nok Air has prepared preventive measures in terms of aircraft, personnel and supporting systems. Since the opening of
its operations, Nok Air has never suspended its services due to natural disaster. In contrast, the airline has effective measures
to respond to such uncontrolled natural disaster. For example, Nok Air had a contingency plan for the 2011 flood and good
preparation for emergency. As a result, none of Nok Air’s aircraft was affected. However, its office and office equipment,
which were located on the 1st floor of the Don Mueang International Airport, were damaged. In terms of service continuity,
Nok Air was able to resume its service two days after the flood by operating from Suvarnabhumi Airport. The Company also
established a special unit to handle such emergency to ensure that if similar event happens again in the future, Nok Air
will be able to better control the situation and efficiently contain damage on its business.
Risk from Operation Dependence on the Third Party Who has been Part of Nok Air
Nok Air needs to depend on the third party to procure facilities and necessary services to its business including ground
services and other facilities and amenities. Although it has personnel to supervise the third party’s operations, it could not
completely do so. Any delays or defects in their operations could negatively affect Nok Air’s image. Besides, when a contract
with the third party expires, Nok Air may not be able to secure other suppliers with the same capacity at the same rate to
provide the same service which could mean a higher operating cost for Nok Air.
Yet, hiring the third party also means that Nok Air is having lower costs than investing in equipment and doing the
job on its own. Besides, in case of operation delays or defects, Nok Air can slap a fine or penalize the contractor; or it can
terminate a relevant contract or refuse to renew the contract with the contractor if it can find other contractors with better
qualifications to offer the same service to the firm.
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อีกทั้งบริษัทยังมีการจัดตั้งหนวยงานเพื่อรองรับเหตุการณฉุกเฉินดังกลาวทําใหมั่นใจไดวาหากเกิดเหตุการณดังกลาวบริษัทจะสามารถควบคุม
สถานการณและความเสียหายของบริษัทได
ความเสี่ยงจากการพึ่งพาบริษัทภายนอกในการปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานของบริษัท
บริษทั มีความจําเปนตองพึง่ พาบริษทั ภายนอกในการจัดหาสิง่ อํานวยความสะดวกและบริการทีจ่ าํ เปนในการประกอบธุรกิจของบริษทั รวมถึง
การจัดหาบริการภาคพื้นดิน และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ ถึงแมวาบริษัทจะมีบุคลากรเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของบริษัทภายนอก แตบริษัท
ก็มสิ ามารถควบคุมการปฏิบตั งิ านบริษทั ภายนอกไดอยางครบถวน การปฏิบตั หิ นาทีบ่ กพรอง หรือปฏิบตั หิ นาทีล่ า ชา อาจสงผลกระทบตอภาพลักษณ
ของบริษทั ในเชิงลบ นอกจากนัน้ หากสัญญากับบริษทั ภายนอกดังกลาวหมดลง บริษทั อาจไมสามารถสรรหาบริษทั อืน่ ทีม่ คี วามสามารถใหบริการกับ
บริษัทในอัตราคาจางเดียวกัน ซึ่งจะสงผลใหบริษัทมีคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มสูงขึ้น
อยางไรก็ตาม การวาจางบริษัทภายนอกในการดําเนินงานดังกลาวใหกับบริษัท จะทําใหบริษัทมีคาใชจายที่ตํ่ากวาการลงทุนซื้ออุปกรณและ
วาจางบุคลากรเพื่อดําเนินการเอง อีกทั้งหากผูประกอบการที่บริษัทวาจางปฏิบัติงานบกพรองหรือลาชา บริษัทก็สามารถปรับคาเสียหายกับ
ผูป ระกอบการรายดังกลาวได และบริษทั อาจพิจารณายกเลิกสัญญาหรือไมตอ สัญญากับผูป ระกอบการรายดังกลาว หากบริษทั สามารถหาผูป ระกอบการ
รายอื่นที่มีความเหมาะสมมากกวาโดยสามารถดําเนินงานใหบริษัทไดเชนเดียวกัน
ความเสี่ยงจากการแขงขันที่รุนแรง
ในการประกอบธุรกิจสายการบินภายในประเทศ บริษัทจําเปนตองแขงขันกับสายการบินอื่นที่ใหบริการเสนทางการบินภายในประเทศ
เชนเดียวกับบริษัท ทั้งสายการบินที่ใหบริการเต็มรูป และสายการบินราคาประหยัดอื่นๆ เนื่องดวยการแขงขันที่รุนแรงทําใหสายการบินที่ใหบริการ
เต็มรูปแบบมุงเนนการใหบริการตามรูปแบบเดิมที่เรียกวา การบริการคุณภาพสูง (Full Service Airline) เพื่อแขงขันกับสายการบินราคาประหยัด
อีกทั้งสายการบินราคาประหยัดก็มุงเนนการใชกลยุทธดานราคา (Cost Leadership) ในการแขงขันกับสายการบินที่ใหบริการเต็มรูปแบบเชนกัน
การแขงขันจัดโปรโมชัน่ ดานราคา อาทิ แพคเกจตัว๋ เครือ่ งบินรวมกับโรงแรมหรือรถยนตใหเชา เพือ่ ชวงชิงสวนแบงทางการตลาดของเสนทางการบินภายใน
ประเทศทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่ ปจจัยทางการทําตลาดเหลานี้ ลวนแตสนับสนุนใหจาํ นวนผูโ ดยสารทีเ่ ดินทางโดยเครือ่ งบินภายในประเทศขยายตัว ทัง้ ผูโ ดยสาร
กลุม ทีเ่ ดินทางอยูเ ดิมและกลุม ทีต่ อ งการเปดประสบการณทางการบิน รวมถึงสถานการณการทองเทีย่ วของไทย ป 2558 ทีป่ รับตัวดีขนึ้ อยางตอเนือ่ ง
โดยเฉพาะการเติบโตที่เพิ่มขึ้นของตลาดนักทองเที่ยวตางชาติ ก็เปนอีกหนึ่งปจจัยที่สนับสนุนใหจํานวนผูโดยสารเสนทางในประเทศมีการขยายตัว
มากยิ่งขึ้นไปอีก เนื่องจากมีนักทองเที่ยวตางชาติสวนหนึ่งเลือกที่จะเดินทางมายังกรุงเทพมหานครเพื่อทําการตอเที่ยวบินภายในประเทศไปยังจุด
หมายปลายทางในสวนภูมิภาคดวยเหตุนี้
นอกจากการแขงขันกับสายการบินเต็มรูปแบบแลว บริษทั ยังจําเปนตองแขงขันกับสายการบินราคาประหยัดสายการบินอืน่ ซึง่ บางสายการบิน
มีขนาดทางธุรกิจที่ใหญกวาและมีแหลงเงินทุนที่มากกวาบริษัท ทําใหบริษัทอาจเสียเปรียบในเชิงของตนทุนของการใหบริการ อีกทั้งบริษัทไมอาจ
หลีกเลี่ยงการแขงขันกับผูใหบริการขนสงรูปแบบอื่นในประเทศไทย เชน รถทัวร รถไฟ และรถไฟความเร็วสูงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การแขงขันที่สูง
ในอุตสาหกรรมขนสงในประเทศดังกลาว อาจสงผลใหบริษัทมีอัตรากําไรที่ลดลงอยางมีนัยสําคัญ
อยางไรก็ตาม การเดินทางโดยเครือ่ งบินจัดวาเปนการเดินทางทีส่ ะดวกและรวดเร็ว ดังนัน้ การเดินทางทางอากาศจึงยังเปนการขนสงมวลชน
ที่มีการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจสายการบินราคาประหยัดที่ไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว โดยมีอัตราการเติบโตสูงกวาธุรกิจ
สายการบินที่ใหบริการเต็มรูปแบบอยางชัดเจน และทําใหธุรกิจสายการบินราคาประหยัดในประเทศไทยมีสวนแบงการตลาดที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
อีกทั้งบริษัทมีความมั่นใจวานกแอรมีการใหบริการที่แตกตางและโดดเดนกวาสายการบินราคาประหยัดอื่นอยางชัดเจน ทั้งเครือขายการให
บริการเสนทางการบินและการใหบริการอยางดีเยีย่ มตัง้ แตการจองตัว๋ โดยสาร การเลือกทีน่ งั่ ลวงหนา บริการเช็คอิน บริการนํา้ หนักสัมภาระ การบริการบน
เครือ่ งบิน จนถึงภายหลังจากสงผูโ ดยสารถึงจุดหมายปลายทางแลว ทําใหบริษทั คาดวานกแอรมขี อ ไดเปรียบและยุทธศาสตรทดี่ กี วาสายการบินคูแ ขง
ความเสี่ยงจากการพึ่งพาการใชเครื่องบินรุนโบอิ้ง 737-800 และ เครื่องบินรุนบอมบารดิเอร Q400
ในสวนของเครือ่ งบินแบบไอพน บริษทั ดําเนินธุรกิจโดยใชเครือ่ งบินรุน โบอิง้ 737-800 เปนสวนใหญ เนือ่ งจากเปนเครือ่ งบินแบบทางเดินเดียว
ที่ไดรับการพัฒนาโดยใชเทคโนโลยีขั้นสูงจากผูผลิต โดยใชเครื่องยนตแบบ New Generation ทําใหสมรรถนะของเครื่องบินมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
ทัง้ ดานความประหยัดเชือ้ เพลิง การซอมบํารุง ความจุผโู ดยสารมากขึน้ ตลอดจนการตกแตงหองโดยสารและรูปลักษณของเครือ่ งบินสวยงามทันสมัย
นอกจากนี้ การมีฝูงบินเดียวจะทําใหบริษัทประหยัดตนทุนในการดําเนินการ อาทิ การซอมบํารุงเครื่องบิน การฝกอบรมนักบินและลูกเรือ เปนตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีเครื่องบินรุนดังกลาว จํานวน 20 ลํา จากจํานวนเครื่องบินทั้งหมดของบริษัททั้งหมด 28 ลํา บริษัทจึงมีความ
เสี่ยงในการดําเนินงานหากเครื่องบินรุนดังกลาวมีปญหาทางเทคนิคและจําเปนตองเขาซอมบํารุงหรือปรับปรุงเพื่อใหสามารถนํามาดําเนินงานได
ตามปกติ ขอบกพรองหรือปญหาดังกลาวอาจสงผลเพิม่ เติมใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับการบินออกขอกําหนดเพิม่ เติมหรือเพิม่ มาตรฐานความปลอดภัย
ที่เขมงวดขึ้น ซึ่งอาจจะสงผลกระทบใหบริษัทมีผลการดําเนินงานลดลงอยางมีนัยสําคัญ
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Risk from Intense Competition
To operate a domestic airline, Nok Air has to compete with other airlines offering the same service which include
full service airlines as well as other budget airlines. With intense competition, full-service airlines are now focusing their
services to also compete with budget airlines. At the other front, low-cost or budget airlines emphasize on cost leadership to
compete with these premium or legacy airlines. Such competition included pricing promotion, such as co-promotion between
airlines and hotels or rental car companies, in order to steal market shares in the domestic services. These marketing
tactics have driven the number of domestic passengers, including regular passengers and new passengers who wish to extend
their air transport experience. The improving tourism industry in 2015, especially the growth of international passengers,
has also driven domestic passenger expansion. Some international passengers also choose to travel to Bangkok and connect to
domestic flights to their destinations in the region.
Aside from fighting with these legacy airlines, Nok Air has to compete with other budget airlines, some of which have
a larger business size and a better funding scheme which means that Nok Air is at a lesser advantage when it comes to
servicing costs. Besides, Nok Air has to compete with providers of other types of transportation services in Thailand; namely, bus,
train and high-speed train if realized in the future. Such an intense competition in the domestic transport scene may
materially lower Nok Air’s profit ratio.
Considering its speed and convenience, air transport continues to constantly expand, especially among low cost airlines
which have experienced faster growth than full service airlines. Low cost airlines in Thailand have seen increasing market
share. Nok Air however is confident in its outstanding services compared to its competitors, especially extensive routing and
excellent services ranging from booking, advanced seat selection, more weight for baggage allowance, in-flight service and
after flight services. Nok Air is therefore confident in its advantages and better strategy than its competitors.
Risk from Dependence on Boeing 737-800 and Bombardier Q400
Most airplanes in Nok Air’s fleet are Boeing 737-800 as it’s a point-to-point aircraft enhanced with a new generation
of high-technology engines exclusively developed by the manufacturer which not only improves its capacity and fuel
efficiency but also makes the airplane easy for maintenance while being able to carry more passengers in a sophisticated
and well-designed cabin and fuselage. In addition, having only one aircraft model in its fleet helps Nok Air save its operation
costs which include aircraft maintenance expenses and training expenses of both pilots and crews. As of December 31, 2015,
Nok Air had 20 Boeing 737-800s in its 28-aircraft fleet. The Company, therefore, is exposed to a risk this model is having a
technical problem and needs to be repaired or adjusted before returning to service. This defect could prompt the aviation
authorities to issue an additional requirement or tighten up their safety standard which, therefore, may martially lower the
airline’s operations result.
Besides, if this aircraft model does have a serious technical problem, Nok Air may need to turn instead to other models;
and if the firm could not find other replacement models at a cost equivalent to its original fleet within a reasonable
timeframe, it could materially suffer a weaker operation result or, worse, a loss.
However, airlines all over the world have extensively flying Boeing 737-800s in their fleets and the aircraft has been
the business for more than 19 strong years without any serious or major technical and engine glitches.
Bombardier Q400 is the new generation small 2-turboprop airliner from Bombardier and with 86 seats, making it
ideal for short-haul flights. The turboprop aircraft has outstanding fuel efficiency and lowest operating cost per seat in the
short-haul regional market. With its flexibility of turboprop airliner and speed of a jet aircraft, Bombardier Q400 fits well into
both market of short-haul turboprop and mid-range jet aircraft segments. The aircraft becomes a strategic tool for Nok Air to
serve minor routes with low traffic. As of December 31, 2015, Nok air has six Bombardier Q400s in its fleet.
Being the only airline in Thailand to operate Bombardier Q400, Nok Air has the risk of aircraft maintenance, especially
parts import. The airline has to prepare well to ensure that maintenance is fast, especially when there is a technical problem.
Other risks include shortage of personnel, pilots and technicians if more Bombardier Q400 aircrafts are deployed. To prepare
for this, Nok Air has in place a preventive measure by supporting license training in order to increase the number and
sufficiency of pilots and technicians.
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ทัง้ นี้ หากเครือ่ งบินรุน ดังกลาวมีปญ
 หาทางเทคนิคขัน้ รุนแรง บริษทั อาจจําเปนตองเปลีย่ นไปใชเครือ่ งบินรุน อืน่ แทน และหากบริษทั ไมสามารถ
จัดหาเครื่องบินรุนอื่นทดแทนไดในตนทุนที่เทียบเทาฝูงบินเดิมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม บริษัทจะมีผลการดําเนินงานที่ลดตํ่าลงอยางมีนัยสําคัญ
หรืออาจประสบภาวะขาดทุนได อยางไรก็ตาม สายการบินทั่วโลกดําเนินงานโดยใชเครื่องบินโบอิ้ง 737-800 กันอยางแพรหลาย และมีการใชงาน
มาแลวกวา 19 ป โดยไมพบขอบกพรองทางดานเทคนิค หรือปญหาทางดานเครื่องยนตที่รุนแรง
สําหรับเครื่องบินบอมบารดิเอร Q400 ซึ่งเปนเครื่องบินใบพัดรุนใหมที่ทันสมัยจากบริษัทบอมบารดิเอร เปนเครื่องบินโดยสารขนาดเล็ก
ใชเครื่องยนตใบพัด (Turboprop) 2 เครื่อง และบรรทุกผูโดยสารไดถึง 86 ที่นั่ง เหมาะสําหรับการบินในระยะสั้น และเปนเครื่องบินใบพัดที่ใช
เชื้อเพลิงอยางมีประสิทธิภาพ มีตนทุนที่นั่งโดยสารตํ่าที่สุด ในตลาดการบินระยะสั้นของสวนภูมิภาค ดวยความยืดหยุนในการบินทั้งแบบเครื่องบิน
ใบพัด และความเร็วเสมือนเครื่องเจ็ท ทําใหสามารถนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติภารกิจของเครื่องบินใบพัดบินระยะสั้นและในตลาดเครื่องบิน
เจ็ทที่บินระยะกลาง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกลยุทธที่บริษัทจะนํามาใชบินในเสนทางสายรองและสายยอย เพื่อใหเหมาะสมกับความตองการบินที่มี
ไมมากนัก โดยณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีเครื่องบินรุนดังกลาว จํานวน 6 ลํา
เนื่องจากนกแอรเปนสายการบินเดียวในเมืองไทยที่ใชเครื่องบินรุนบอมบารดิเอร Q400 ทั้งนี้ ความเสี่ยงจากการใชงานจะเปนเรื่องของการ
ดูแลรักษาและการซอมบํารุงเครื่องบิน โดยเฉพาะในเรื่องของการนําเขาชิ้นสวนอะไหล ซึ่งนกแอรตองเตรียมความพรอมเพื่อใหการทํางานเปนไป
อยางรวดเร็วเมื่อเกิดปญหาทางเทคนิค นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของบุคลากร นักบินและชางซอมบํารุงที่อาจจะไมเพียงพอเพื่อรองรับหาก
จํานวนเครือ่ งบินบอมบารดเิ อร Q400 เพิม่ ขึน้ ในอนาคต นกแอรจงึ มีมาตรการเตรียมความพรอมและสงเสริมสนับสนุนการเรียนรู (License training)
เพื่อใหมีผูเชี่ยวชาญทั้งนักบินและชางซอมบํารุงเพียงพอ อยางไรก็ตาม เครื่องบินรุนบอมบารดิเอร Q400 มีการใชอยางแพรหลายในหลายประเทศ
โดยไมพบขอบกพรองทางดานเทคนิค หรือปญหาทางดานเครื่องยนตที่รุนแรงแตอยางใด รวมถึงบุคลากรก็เพียงพอกับจํานวนฝูงบินในปจจุบัน
ความเสี่ยงจากกรณีกรมการบินพลเรือนไมผานการตรวจประเมินขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO)
จากเหตุการณที่ไทยถูกลดอันดับความนาเชื่อถือจากองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) นั้น ไมไดมีผลกระทบโดยตรง
กับนกแอรเนื่องจากเสนทางหลักของนกแอรคือ เสนทางบินภายในประเทศ และถึงแมนกแอรมีแผนขยายเสนทางบินในภูมิภาค เชน เวียดนาม พมา
และจีนก็ตาม ก็ไมไดรับผลกระทบโดยตรงแตอยางใด สําหรับสายการบินนกสกูตที่มีผลกระทบในชวงแรกเมื่อกลางป 2558 ก็ไดปรับเปลี่ยนกลยุทธ
เสนทางบินไดอยางทันทวงที ทําใหสามารถขยายตลาดจีนและไตหวันไดในครึ่งปหลัง โดยเปนไปตามแผนของบริษัท
อยางไรก็ตาม นกแอรไดมีแผนรองรับและแผนแกไขปญหาใหเปนไปตามระเบียบและขอบังคับขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ
(ICAO) ทั้งนี้สายการบินนกแอร คงความปลอดภัยในระดับสูง เพื่อยึดหลักปฏิบัติตามมาตรฐานสากลเปนสําคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
บริษทั มีคา ใชจา ยทีส่ าํ คัญเปนเงินสกุลตางประเทศ หรืออางอิงกับเงินสกุลตางประเทศ ไดแก คาเชาเครือ่ งบิน คาซอมบํารุงเครือ่ งบิน คาประกันภัย
เครื่องบิน และคานํ้ามันเชื้อเพลิง โดยในป 2558 บริษัทมีคาใชจายประเภทดังกลาวประมาณรอยละ 71 ของคาใชจายในการดําเนินงาน โดยอัตรา
แลกเปลีย่ นของเงินตราตางประเทศขึน้ อยูก บั สภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและสภาพเศรษฐกิจโลก ซึง่ บริษทั ไมสามารถควบคุม หรือประมาณการ
ไดอยางแมนยํา หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางลบอาจสงผลใหบริษัทมีคาใชจายเพิ่มสูงขึ้น
อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายการปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยกําหนดวัตถุประสงคเพื่อเปนการบริหาร
ความเสี่ยงเทานั้น โดยมีสัดสวนการปองกันความเสี่ยง และระยะเวลาการเขาทําสัญญาที่เหมาะสมในแตละชวงเวลาของการดําเนินงาน โดยการทํา
สัญญาปองกันความเสี่ยงดังกลาว บริษัทมีนโยบายการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงเพียงบางสวนเทานั้น
ความเสี่ยงจากที่บริษัทไมสามารถทําประกันภัยกับความเสี่ยงบางประการไดและอาจไมสามารถจัดหาประกันภัยที่ครอบคลุมได
ถึงแมการประกันภัยของอุตสาหกรรมการบินจะครอบคลุมความเสีย่ งตอความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ กับลําตัวอากาศยาน รวมทัง้ อะไหลเครือ่ งยนต
ชิ้นสวนประกอบอุปกรณ และอุปกรณสนับสนุนภาคพื้นดิน รวมทั้งอุปกรณเคลื่อนที่และยวดยานที่ไมมีใบอนุญาต ผูโดยสารและสัมภาระ และความ
รับผิดชอบตอบุคคลที่สาม ตลอดจนภัยอันเกิดจากสงครามและความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับภัยสงคราม แตกรมธรรมดังกลาวก็มีขอยกเวนซึ่ง
ไมสามารถเรียกรองสินไหมได อาทิ ความเสียหายของเครือ่ งบินหรือเครือ่ งยนตทเี่ กิดจากการเสือ่ มสภาพตามระยะเวลา (Wear and tear) ความเสียหาย
ทางเทคนิคที่มิไดเกิดจากอุบัติเหตุ (Mechanical breakdown) เปนตน จึงจัดเปนความเสี่ยงเชิงพาณิชยที่สายการบินตองเผชิญ ซึ่งหากสายการบิน
ตองการทําประกันภัยครอบคลุมความเสีย่ งดังกลาวอาจตองจายคาเบีย้ ประกันภัยในอัตราทีส่ งู และอาจจะไมสามารถหาผูร บั ประกันภัยได อยางไรก็ดี
บริษัทไดกันสํารองคาใชจายในการซอมบํารุง โดยบางสวนจายใหแกผูใหเชาเครื่องบิน และบางสวนตั้งสํารองไวภายในบริษัท ทําใหบริษัทเชื่อวาจะมี
เงินคาซอมบํารุงเพียงพอหากเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้น
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In general, many leading airlines in many countries have been flying Bombardier Q400s and have never encountered
technical problems or engines. There are also sufficient personnel to manage the existing fleet.
Risk from a result of the International Civil Aviation Organization (ICAO)'s audit.
Thailand’s aviation industry was downgraded by the International Civil Aviation Organization (ICAO) but this event
does not have direct impact on Nok Air because it mainly operates domestic flights. Although Nok Air has a plan to expand
regional routes, such as Vietnam, Myanmar and China, the airline does not suffer direct impact from this move. Nok Scoot,
which experienced a short impact in mid 2015, has adjusted its routing strategy and can successfully penetrate China market
and Taiwan market achieved its target in the second half of this year.
Nok Air has already prepared an action plan to solve the problem and continue to comply with ICAO rules and
regulations. “Nok Air” strongly maintains high safety standard as it continues to adhere strictly to international standards.
Risk from Exchange Rate Volatility
Nok Air’s major expenses are in foreign currencies or are referenced with foreign currencies. This refers to expenses in
aircraft leasing, maintenance expenses and costs of fuel. In 2015, these expenses totaled 71% of the operational expenses.
Exchange rates of foreign currencies depend very much on local and global economic conditions which are beyond the
Company’s control or predictability. Any negative changes in the exchange rates could possible increase its expenses.
However, Nok Air has a policy to hedge itself against the exchange rate volatility of which the purpose is for risk
management only with an appropriate ratio set between risk prevention and a contractual term during each operation period
by making an agreement to prevent such risks. The Company has a policy to make agreement to prevent part of the risk.
Risk from an Inability to Buy an Insurance against Certain Risks/a Comprehensive Insurance
Although the aviation industry’s insurance covers risks resulted from damage to the aircraft body, its spare parts,
accessories and ground-support equipment, mobile equipment and non-license vehicles, passengers and their belongings
and the third-party liability as well as damage from war and war-related risk but this insurance contains an exemption clause
that cannot be claimed for compensation in the cases of, among a few, normal wear and tear and mechanical breakdown.
These are commercial risks which an airline has to confront since to buy an insurance to also cover this risk, the airline would
have to pay a very hefty insurance premium and, worse, no insurer may even want to insure it. What Nok Air does, however,
is to set aside maintenance expenses where part of which has been paid to the lessor while the other part is set aside internally.
The Company, therefore, believes that it has enough money to maintain its aircrafts whenever any incident along the line
takes place.
Terrorism in many countries, especially in the USA on September 11, 2001, has encouraged insurance companies all
over the world to buy insurance covering third party in addition to the policy that covers all risks against aircraft body, parts,
equipment, accessories and ground-support equipment, mobile equipment and non-license vehicles, and third party related
to war-related and other related disaster risks. This results in higher insurance cost. If any of such incidents happens and
causes higher damage than the maximum liability insured, a significant negative impact on the Company’s operations will
occur. This may be very serious and can possibly cause the airline to suspend its operations.
Risk from Conflict of Interest with the Major Shareholder
According to Nok Air’s management structure, Thai Airways International is the major shareholder holding 39.2% of
Nok air’s paid-up registered capital. Thai Airways International also has the right to assign five representatives to be the
directors in Nok Air’s 12-member Board of directors. The shareholding structures and Board of Directors structures may cause
conflict of interest.
Thai Airways International operates a full service airline, under Thai Airways International and Thai Smile airline's brand
which has similar low-cost airline nature and operates some duplicated routes. This may pose addition risk of competition
against Thai Airways International and the full service airline may not cooperate in service expansion, such as expansion in
the international routes, aircraft leasing and capital increase by exercising its rights through representatives who are Nok Air’s
directors or as the major shareholder.
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ปจจุบันมีการกอการรายเกิดขึ้นในหลายประเทศ โดยเฉพาะ การกอการรายที่สหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544 บริษัทผูรับประกัน
ภัยทั่วโลกจึงไดกําหนดใหธุรกิจการบินจัดทําประกันภัยความรับผิดชอบตอบุคคลที่สามสวนเกินจากกรมธรรมประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของ
ลําตัวอากาศยาน รวมทั้งอะไหลเครื่องยนต ชิ้นสวนประกอบอุปกรณ และอุปกรณสนับสนุนภาคพื้นดิน รวมทั้งอุปกรณเคลื่อนที่และยวดยานที่ไมมี
ใบอนุญาตและความรับผิดชอบตอบุคคลทีส่ าม ทีเ่ กิดจากภัยสงครามและภัยทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง ทําใหสายการบินมีตน ทุนคาเบีย้ ประกันภัยเพิม่ เติม หากกรณี
เหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นและกอใหเกิดความเสียหายสูงกวาวงเงินรับผิดชดใชสูงสุดที่บริษัททําประกันภัยไว จะสงผลกระทบเชิงลบอยางมีนัยสําคัญ
ตอผลการดําเนินงานของบริษัท และอาจรุนแรงจนสงผลใหบริษัทจําเปนตองระงับกิจการได
ความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นระหวางผูถือหุนรายใหญกับบริษัท
ตามโครงสรางผูถ อื หุน ของบริษทั จะมีการบินไทยเปนผูถ อื หุน รายใหญของบริษทั โดยถือหุน คิดเปนรอยละ 39.2 ของทุนจดทะเบียนและชําระ
แลวของบริษทั อีกทั้งการบินไทยมีสิทธิในการสงตัวแทนเปนกรรมการในบริษัทจํานวน 5 คนจากกรรมการทั้งหมด 12 คน ซึ่งโครงสรางการถือหุน
และโครงสรางกรรมการดังกลาวอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนได
เนื่องจากการบินไทยดําเนินธุรกิจสายการบินเต็มรูปแบบ ภายใตแบรนด “การบินไทย” และ “ไทยสมายล” ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับการ
ดําเนินธุรกิจสายการบินราคาประหยัดของบริษทั และมีการใหบริการในเสนทางบินบางเสนทางทีท่ บั ซอนกับนกแอร จึงอาจทําใหบริษทั มีความเสีย่ ง
เพิม่ เติมจากการแขงขันกับการบินไทย และการบินไทยอาจจะพิจารณาไมใหความรวมมือการขยายธุรกิจ เชน การขยายเสนทางการบินในตางประเทศ
การจัดหาเครื่องบิน และการเพิ่มทุนโดยการใชสิทธิผานตัวแทนกรรมการหรือฐานะผูถือหุน
อยางไรก็ดี ถึงแมวานกแอรจะดําเนินธุรกิจสายการบินเชนเดียวกันกับ การบินไทย และ ไทยสมายล แตดวยลักษณะผลิตภัณฑที่แตกตางกัน
ทําใหนกแอร การบินไทยและไทยสมายล มีกลุมลูกคาเปาหมายที่แตกตางกัน และไมไดแขงขันกันโดยตรงในตลาดระดับเดียวกัน
นอกจากนัน้ บริษทั ยังมีมาตรการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนทรี่ ดั กุมทัง้ ในดานโครงสรางผูถ อื หุน และโครงสรางกรรมการทีม่ กี ารถวงดุล
อยางเหมาะสม อีกทั้งการบริหารงานของบริษัทยังมีความเปนอิสระจากผูถือหุนใหญ ทําใหนกแอรสามารถใหบริการในเสนทางการบินที่ทับซอนกับ
การบินไทยไดอยางอิสระและไมมีขอจํากัด
ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผูบริหาร และ บุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดานของบริษัท
การดําเนินธุรกิจของบริษัท จําเปนตองพึ่งพาความสามารถของผูบริหารทั้งในดานกําหนดวิสัยทัศนองคกร และการบริหารงานสายการบิน
ซึ่งมีความซับซอน และความชํานาญเฉพาะดานของบุคลากร เชน นักบิน วิศวกร เปนตน หากบริษัทสูญเสียบุคลากรดังกลาวในจํานวนที่มีนัยสําคัญ
อาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินธุรกิจของบริษทั อยางมีนยั สําคัญ โดยธุรกิจสายการบินประสบภาวะขาดแคลนบุคลากรผูม คี วามชํานาญพิเศษโดย
เฉพาะนักบิน และวิศวกร ในบางชวงเวลา
ทั้งนี้ บริษัทยังจําเปนตองแขงขันกับสายการบินอื่นๆ ทั้งสายการบินประเภทเต็มรูปแบบ และสายการบินราคาประหยัดอื่นๆ ในการสรรหา
และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ และความชํานาญพิเศษดังกลาว อีกทั้งหากสายการบินคูแขงใชนโยบายเพิ่มอัตราคาตอบแทนหรือผลประโยชน
ที่สูงเพื่อดึงดูดบุคลากรของบริษัท บริษัทอาจจําเปนตองเพิ่มคาตอบแทนหรือผลประโยชนอื่น เพื่อรักษาหรือสรรหาบุคลากรดังกลาวในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท ซึ่งการเพิ่มขึ้นของอัตราคาตอบแทนดังกลาวอาจสงผลใหบริษัทมีตนทุนดานบุคลากรเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
อยางไรก็ดี บริษัทไดเห็นความสําคัญของความเสี่ยงดังกลาวจึงกําหนดใหมีคณะกรรมการชุดยอยซึ่งประกอบดวยผูบริหารและผูที่เกี่ยวของมี
สวนรวมในการกําหนดแผนธุรกิจ และยุทธศาสตรในการดําเนินธุรกิจมาโดยตลอด นอกจากนัน้ บริษทั มีแผนการฝกอบรมพัฒนาเพือ่ เพิม่ ความรูค วาม
สามารถแกบุคลากรอยางสมํ่าเสมอ รวมทั้งโครงการ Eagle Leadership Program (ELP) เพื่อสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ มีความรูความสามารถ
และประสบการณเขามาดําเนินธุรกิจสืบทอดตอจากผูบริหารระดับสูง

ความเสี่ยงตอการลงทุนของผูถือหุน
ความเสี่ยงจากการไม ไดรับผลตอบแทนตามที่ควรจะไดรับ
เนื่องจากอุตสาหกรรมการบินภายในประเทศมีภาวะการแขงขันที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะสายการบินตนทุนตํ่า อาจทําใหบริษัท
ไมสามารถดําเนินกิจการบรรลุไดตามเปาหมายและแผนทีไ่ ดวางไวทงั้ ระยะสัน้ และระยะยาว อาจสงผลกระทบตอผลดําเนินการของบริษทั ในภาพรวม
และสะทอนถึงผลตอบแทนจากการลงทุนของผูถือหุน อันไดแก ราคาหลักทรัพย และเงินปนผล แตอยางไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยง
ดังกลาว พรอมทั้งมีแผนรองรับและสามารถปรับแผนการดําเนินธุรกิจใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวะในปจจุบันอยางรวดเร็ว
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However, although Nok Air operates similar service to Thai Airways International and Thai Smile, the different products
have resulted in different target customers. As a result, Nok Air, Thai Airways International and Thai Smile do not compete
directly in the same market.
Nok Air has in place the measures to prevent possible conflict of interest. Nok Air has ensured that the shareholding
structure and the structure of the Board of Directors have the appropriate check-an-balance and that its operations are
independent from the major shareholder. These have enabled Nok Air to provide the independent and unlimited services
in some routes that Thai Airways International has similar services.
Risk from Dependence on Executives and Specialized Experts
Nok Air’s business needs to depend on specialty and expertise of its executives to set the corporate vision and to
steer the airline business along the highly-complex business environment, which requires specialized skills of its employees,
such as pilots and engineers. If the Company loses a significant number of such personnel, the business operations can be
critically affected. The airline business generally faces shortage of specialists, especially pilots and engineers, during some
periods.
Nok Air needs to compete with both full-service and budget airlines to recruit and retain capable and specialized
personnel. If competitors offer a higher compensation or a better benefit package to lure its personnel, Nok Air may need to
compete with such incentives in order to retain them. The higher offer to be given if occurred may significantly increase Nok
Air’s personnel costs.
However, having realized the significance of such risk, Nok Air has set up a sub-committee consisting of executives
and working teams who have so far participated in planning its business plan and strategy. Besides, the Company has
training plans to enhance the personnel’s capacity on a regular basis. This includes the Eagle Leadership Program (ELP)
which is designed to recruit persons with high competency, knowledge, experience and skills to operate the business as part
of the succession plan.

Risk from Investors’ Investment
Risk of Not Receiving Returns
Domestic aviation market has experiened increasing competition, especially among budget airlines. Given this intense
competition, Nok Air may not be able to achieve its short and long-term goals and plans. This will consequently affect the
Company’s overall operating performance and return on investment for investors in the form of stock price and dividend.
However, the Company is fully aware of such risk and has in place a contingency plan which is flexible and can be quickly
adjusted to better address the existing market condition.
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โครงสรางเงินลงทุ นและการจัดการ
Capital Structure and Management
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั มีรายชือ่ ผูถ อื หุน รายใหญ 10 รายแรก พรอมทัง้ จํานวนหุน ทีถ่ อื และสัดสวนการถือหุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผูถือหุน

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

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)*
นายณัฐพล จุฬางกูร
ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
นายพาที สารสิน
นายทวีฉัตร จุฬางกูร
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH
นายสงคราม ชีวประวัติดํารงค
นายสุทธิวัฒน วัฒนกิจ
นายนุรักษ มหัทธนะอานนท

จํานวนหุนสามัญ
จํานวน(หุน)
สัดสวน (รอยละ)

245,000,000
45,028,600
21,530,000
18,653,000
14,410,000
9,329,700
8,874,000
7,980,500
5,507,500
5,000,000

39.2
7.2
3.4
2.9
2.3
1.4
1.4
1.2
0.8
0.8

หมายเหตุ * บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูถ อื หุน รายใหญแตมไิ ดมสี ว นในการกําหนดนโยบาย การจัดการ หรือ การดําเนินงานของบริษทั อยางมีนยั สําคัญ

นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลของบริษัทใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 25 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล และหลังหักสํารองตามกฎหมายในแตละป ทั้งนี้ ในการพิจารณาการจายเงินปนผลในแตละคราว บริษัทจะพิจารณา
การจายเงินปนผลโดยคํานึงถึงปจจัยตางๆ เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน เชน ผลการดําเนินการและฐานะทางการเงินของบริษัท แผนการ
ลงทุนในแตละชวงเวลา ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรหรือเห็นวามีความเหมาะสม และการจายเงินปนผลนั้นจะตองไมมีผลกระทบตอการ
ดําเนินงานปกติของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ

โครงสรางการจัดการ
โครงสรางกรรมการของบริษัทประกอบดวย คณะกรรมการจํานวน 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
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As of 31 December 2015, Nok Air’s top ten major shareholders together with the number of shares held and their
shareholding ratio were as follows:
Shareholders

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

Thai Airways International Public Company Limited*
Mr. Nattapol Chulangkul
Siam Commercial Bank Public Company Limited
Mr. Patee Sarasin
Mr. Taweechat Chulangkul
Thai NVDR Co, Ltd.
CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH
Mr. Somgkram Chivaprawatdamrong
Mr. Sutthiwat Wattanakit
Mr. Nurak Mahattana-anon

No. of ordinary shares
No. of ordinary shares
%
(shares)

245,000,000
45,028,600
21,530,000
18,653,000
14,410,000
9,329,700
8,874,000
7,980,500
5,507,500
5,000,000

39.2
7.2
3.4
2.9
2.3
1.4
1.4
1.2
0.8
0.8

Note: *Thai Airways International Plc is the largest shareholders but is not largely engaged in the policy formulation,
management or the Company’s operations

Dividend Payment Policy
Nok Air’s policy is to pay its dividend to shareholders at a rate not lower than 25% of its net profit based on the
Company’s financial statements after deducted corporate income tax and after deducted statutory reserves each year.
In each dividend payment, Nok Air will consider dividend payment from various factors to maximize shareholders’
interest which will include, among a few, its performance and financial status as well as an investment plan in each
period as deemed appropriate by the Board of Directors. The dividend payment meanwhile must not materially affect
the Company’s normal operations.

Management Structure
Nok Air’s management structure consists of five committees as follows: the Board of Directors, the Audit Committee,
the Nomination and Remuneration Committee, the Risk Management Committee and the Corporate Governance Committee.
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คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการจํานวนทั้งสิ้น 12 ทาน ซึ่งประกอบดวยตัวแทนจากผูถือหุน
กลุมตางๆ บริษัท และบุคคลภายนอก

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

รายชื่อกรรมการ
นายสมใจนึก เองตระกูล*
นายนิพนธ ฮะกีมี (1)
นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ (1)
นายจรัมพร โชติกเสถียร (1) **
เรืออากาศเอกมนตรี จําเรียง (1)
นายโชคชัย ปญญายงค
นายณรงคชัย วองธนะวิโมกษ (1) ***
นายพาที สารสิน (2)
นายวิสิฐ ตันติสุนทร****
นายพิมล ศรีวิกรม
นายอภิชาติ จีระพันธุ
นายผดุงเดช อินทรลักษณ

ตําแหนง
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ / กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการ / ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี / กรรมการบริหารความเสีย่ ง / ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร
กรรมการอิสระ / กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนางสาวสุนันท วิทวัสพงศธร ทําหนาที่เปนเลขานุการบริษัท
หมายเหตุ : * นายสมใจนึก เองตระกูล เขารับตําแหนงกรรมการอิสระ แทนนายพลช หุตะเจริญ และไดรับการแตงตั้งเขาดํารงตําแหนงประธานกรรมการ
โดยมีผลตั้งแตวันที่ 15 มกราคม 2558
**นายจรัมพร โชติกเสถียร เขารับตําแหนงกรรมการบริษัท ตั้งแตวันที่ 9 เมษายน 2558
***นายณรงคชัย วองธนะวิโมกษ เขารับตําแหนงกรรมการ แทนนายสุรพล อิศรางกูร ณ อยุธยา โดยมีผลตั้งแตวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
****นายวิสิฐ ตันติสุนทร เขารับตําแหนงกรรมการอิสระ แทนนายอภิพร ภาษวัธน เนื่องจากครบวาระการดํารงตําแหนงโดยมีผลตั้งแต
วันที่ 9 เมษายน 2558
(1) ตัวแทนกรรมการจาก บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
(2) ตัวแทนกรรมการในฐานะประธานเจาหนาที่บริหาร

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั มีกรรมการผูม อี าํ นาจลงนามผูกพันบริษทั คือ กรรมการ 2 คนใน 7 คนลงลายมือชือ่ รวมกันและประทับตรา
สําคัญของบริษัท ตามรายชื่อตอไปนี้
1. นายนิพนธ ฮะกีมี
2. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
3. นายจรัมพร โชติกเสถียร
4. เรืออากาศเอกมนตรี จําเรียง
5. นายณรงคชัย วองธนะวิโมกษ
6. นายโชคชัย ปญญายงค
7. นายพาที สารสิน
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Board of Directors
As of December 31, 2015, Nok Air’s Board of Directors comprises a total number of 12 directors who represented
various groups of shareholders and the third party as follows:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Names
Mr. Somchainuk Engtrakul*
Mr. Niphon Hakimi (1)
Mr. Somsak Chotrattanasiri (1)
Mr. Charamporn Jotikasathira (1) **
Flight Lieutenant Montree Jumrieng (1)
Mr. Chokchai Panyayong

Position
Independent Director / Chairman of the Board
Director / Member of the Risk Management Committee
Director / Member of the Corporate Governance Committee
Director / Chairman of the Corporate Governance Committee
Director / Member of the Risk Management Committee
Director / Chairman of the Risk Management Committee / Member of the
Nomination and Remuneration Committee
Mr. Narongchai Wongthanavimok (1) *** Director
Director / Member of the Corporate Governance Committee / Member of the
Mr. Patee Sarasin (2)
Risk Management Committee / Chief Executive Officer
Mr. Visit Tantisunthorn****
Independent Director / Member of the Corporate Governance Committee
Mr. Pimol Srivikorn
Independent Director / Chairman of the Audit Committee
Mr. Apichart Chirabandhu
Independent Director / Chairman of the Nomination and Remuneration
Committee / Member of Audit Committee
Mr. Padungdej Indralak
Independent Director / Member of Audit Committee / Member of the
Risk Management Committee
Ms. Sunun Witthawatpongtorn serves as the Company Secretary.
Remarks : * Mr. Somchainuk Engtrakul was appointed an Independent Director replacing Mr. Paroche Hutacharoen and was appointed the
Chairman of the Board, effective from Janury 15, 2015
**Mr. Charamporn Jotikasathira was appointed a Director on April 9, 2015.
***Mr. Narongchai Wongthanavimok was appointed a Director replacing Mr. Suraphon Israngura Na Ayuthya effective from
November 12, 2015
****Mr. Visit Tantisunthorn was appointed an Independent Director replacing Mr. Apiporn Pasawat who vacated the office
at the end of directorship’s term effective on April 9, 2015
(1) Representative from Thai Airways International Public Company Limited
(2) Representative of Directors in his capacity as the Chief Executive Officer

Authorized directors who may sign on the Company’s behalf based on its Certificate of Incorporation
As of December 31, 2015, Nok Air has authorized directors who are authorized signatories; namely, two out of the
following seven directors who may co-sign a document to be affixed with the Company’s seal.
1. Mr. Niphon Hakimi
2. Mr. Somsak Chotrattanasiri
3. Mr. Charamporn Jotikasathira
4. Flight Lieutenant Montree Jumrieng
5. Mr. Narongchai Wongthanavimok
6. Mr. Chokchai Panyayong
7. Mr. Patee Sarasin
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตย สุจริต
และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท
2. กําหนดวิสัยทัศน นโยบาย และทิศทางการดําเนินงานของบริษัท และกํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตามนโยบาย
ที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาสูงสุดใหแกบริษัทและผูถือหุน
3. กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตรการทําธุรกิจ แผนงาน และงบประมาณประจําปของบริษัท ควบคุมกํากับดูแล (Monitoring and
Supervision) การบริหารและจัดการของฝายบริหาร รวมทั้งผลงานและผลประกอบการประจําไตรมาสของบริษัทเทียบกับแผน
และงบประมาณ และพิจารณาแนวโนมระยะตอไปของป
4. ดําเนินการตางๆ เกี่ยวกับแผนธุรกิจ งบประมาณและธุรกรรมที่มีนัยสําคัญ ตามคูมืออํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ
5. ประเมินผลงานของฝายบริหารอยางสมํ่าเสมอและดูแลระบบกลไกการจายคาตอบแทนผูบริหารระดับสูงที่เหมาะสม
6. กําหนดกรอบและนโยบายสําหรับการกําหนดเงินเดือน การปรับขึน้ เงินเดือน การกําหนดเงินโบนัส คาตอบแทน และบําเหน็จรางวัลของ
พนักงานบริษัท
7. ดําเนินการใหฝายบริหารจัดใหมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได ตลอดจนดูแลใหมีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอเหมาะสม
8. พิจารณาอนุมัติการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน การลงทุนในธุรกิจใหม และการดําเนินการใดๆ ใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ
ขอกําหนด และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของตางๆ
9. พิจารณา และ/หรือ ใหความเห็นตอรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือการเขาทํารายการ (ในกรณีที่ขนาดของรายการไมจําเปน
ตองพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมผูถือหุน) ของบริษัทและบริษัทยอยใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด และระเบียบ
ขอบังคับที่เกี่ยวของตางๆ
10. ดูแลไมใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูมีสวนไดเสียของบริษัท
11. พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลใหผูถือหุน
12. พิจารณาเรื่องตางๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุมของบริษัทอยางเปนธรรม โดยกรรมการตองแจงให
บริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับบริษัท หรือถือหุนเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือ บริษัทยอย ทั้งนี้
สําหรับรายการที่ทํากับกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงหรือมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด
กับบริษัท หรือบริษัทยอย กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการทํารายการ ในเรื่องนั้น
13. กํากับดูแลกิจการอยางมีจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ และทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท และประเมินผล
การปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง
14. รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีไวในรายงานประจําปและ
ครอบคลุมในเรื่องสําคัญๆ ตามนโยบายเรื่องขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
15. มอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการได การมอบอํานาจแก
กรรมการดังกลาวจะตองไมเปนการมอบอํานาจหรือการมอบอํานาจชวงที่ทําใหกรรมการหรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการสามารถ
อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย ง มีสวนไดเสีย หรือมีผลประโยชนในลักษณะอื่นใดขัดแยงกับผลประโยชน
ของบริษัทหรือบริษัทยอย
16. แตงตัง้ กรรมการชุดยอยเพือ่ ชวยดูแลระบบบริหารและระบบควบคุมภายในใหเปนไปตามนโยบายทีก่ าํ หนดไว เชน คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
17. จัดใหมเี ลขานุการบริษทั เพือ่ ดูแลใหคณะกรรมการและบริษทั ปฏิบตั ใิ หเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับทีเ่ กีย่ วของตางๆ
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Roles and Responsibilities of the Board of Directors
1. To perform duties in accordance with the laws, objectives and Articles of Association of the Company as well as
resolutions adopted by the shareholders’ meeting with integrity, honesty and for the Company’s best interest.
2. To set the Company’s vision, formulate its policy and operation direction and to supervise the management to
fulfill policy with efficiency and effectiveness in order to add the highest value possible for the Company and
shareholders.
3. To formulate a policy, business strategy, operation plan and annual budget of the firm; to monitor and supervise
the management’s administration as well as the Company’s quarterly-based performance and operation results
compared to its plan and budget and to anticipate the trend in subsequent periods of the year.
4. To executive a business plan, budget and transaction with material sense based on the authorization table of the
Board of Directors.
5. To constantly evaluate the performance of the management and to oversee and ensure a proper payment
mechanism of remunerations to senior executives.
6. To set up a framework and policy under which salary will be offered and adjusted and under which bonus,
allowances and other awards will be given to the Company’s employees.
7. To have the management set up the accounting system, the financial reporting system and a reliable auditing;
to ensure that the Company has an adequate and appropriate internal control system.
8. To approve an acquisition or disposal of assets, any investment in a new business and any action to ensure its
legal compliance and compliance with all relevant announcements, terms and regulations.
9. To consider and/or give an opinion regarding a connected transaction and/or the execution of such transaction
(if the transaction size isn’t subject to an approval by the Shareholders’ Meeting) of the Company and its
subsidiaries to ensure compliance with relevant laws, announcements, terms and regulations.
10. To prevent conflict of interest among the Company’s stakeholders.
11. To approve an interim dividend payment to shareholders.
12. To consider various matters by fairly taking into consideration the interest of shareholders and all groups of
stakeholders. Directors are to immediately notify the Company, should they have any interest in an agreement
executed with the Company or should they hold more or fewer shares of the Company or its subsidiaries. As for
a transaction executed at arm’s length with a director or an individual with a potential conflict of interest or who
could pose any conflict of interest to the firm or its subsidiaries, directors with such interest shall have no rights
to vote and approve the transaction.
13. To supervise the business with ethics under the Code of Conduct; to review the Company’s corporate governance
policy and to evaluate the policy compliance at least once a year.
14. To report own responsibility regarding the preparation of financial statements by publishing such report along with
the auditor’s report in the Annual Report of which the contents must cover major issues based on the Stock
Exchange of Thailand’s (SET) best practice policy for directors of listed companies.
15. To assign one or several directors or any other person to do anything on the Board of Directors’ behalf; such
authorization however must not be an authorization or a sub-delegation that will allow the director or his substitute
to approve a transaction in which he or anyone who may possibly have a conflict will have any interest or other
forms of profit that is conflicting with the interest of the Company or subsidiaries.
16. To appoint a sub-committee to oversee the management and the internal control system to meet the policy
formulated by, among a few, the Executive Board and the Audit Committee.
17. To appoint a Company Secretary who will oversee that the Board of Directors and the Company comply with the
laws and relevant rules and regulations.
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คณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื่อกรรมการ
1. นายพิมล ศรีวิกรม
2. นายอภิชาติ จีระพันธุ
3. นายผดุงเดช อินทรลักษณ
นายธนภัทร วงควิทย

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยนายผดุงเดช อินทรลักษณ เปนผูท มี่ คี วามรูแ ละประสบการณทางดานบัญชีและการเงินเพียงพอทีจ่ ะทําหนาทีต่ รวจสอบทานความนาเชือ่ ถือ
ของงบการเงินบริษัท
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผลและพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายในตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้งโยกยาย
เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ การวาจางบริษัทตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอคาตอบแทนของบุคคล
ดังกลาวรวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ทางผลประโยชน ใ ห เ ป น ไปตามกฎหมายและข อ กํ า หนดของ
ตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตองครบถวนเปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(6) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
(7) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (Charter)
(8) รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว า ผู  ถื อ หุ  น และผู  ล งทุ น ทั่ ว ไปควรทราบภายใต ข อบเขตหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
7. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบ
อยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
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The Audit Committee
Director’s Name
1. Mr. Pimol Srivikorn
2. Mr. Apichart Chirabandhu
3. Mr. Padungdej Indralak
Mr. Thanabhat Wongwit

Position
Chairman of the Audit Committee
Member of the Audit Committee
Member of the Audit Committee
Secretary to the Audit Committee

Mr. Padungdej Indralak has enough competency and experience in accounting to audit the credibility and reliability of
the Company’s financial statement.
Roles and Responsibilities of the Audit Committee
1. To review that the Company has accurately and adequately reported its financial statements.
2. To review that the Company’s has an effective and appropriate internal control and internal audit system; to
review the independence of the internal audit unit and to approve the appointment, transfer and termination of
chief of the internal audit unit and/or the hiring of an internal audit company or any other agency to be responsible
for the internal audit.
3. To review that the Company has duty complied with the laws on securities and exchange, the stock exchange’s
requirements and the laws relating to the firm’s business.
4. To review, select and nominate an independent individual to be the Company’s auditor and to propose his/her
remuneration; to attend the meeting with the auditor with no management presence at least once a year.
5. To review a connected transaction or any transaction at arm’s length basis to underline its legal compliance and
compliance with the stock exchange’s requirement; this is to ensure that the transaction is reasonable and for
the Company’s best interest.
6. To prepare the Audit Committee’s report by disclosing it in the Company’s Annual Report. The report shall be
signed by the Audit Committee Chairman and include at least the following information:
(1) Opinions on the accuracy, completeness and reliability of the financial statements
(2) Opinions about the sufficiency of the Company’s internal control system
(3) Opinions about the compliance to the laws related to the securities and securities, regulations of the Stock
Exchange of Thailand (SET) or laws related to the Company’s business
(4) Opinions about the appropriateness of the auditor
(5) Opinions about related transactions that may have conflict of interest
(6) Number of Audit Committee meetings and attendance of individual Audit Committee member
(7) Collective opinions or notices of the Audit Committee after performing its duties in accordance with the
Audit Committee Charter
(8) Other items that shareholders or general investors should know within the scope of responsibility assigned
by the Board of Directors
7. In performing its duty, if the Audit Committee finds or has doubts that there is one of the following items or actions
which may have significant impact on the financial status or the Company’s operating performance, the Audit
Committee must report to the Board of Director for correction within the time frame set by the Audit Committee.
(1) Items causing conflict of interest
(2) Fraudulent action or irregularities or significant mistakes in the internal control system
(3) Breach of law on securities and the security exchange, the regulations of the Stock Exchange of Thailand and
laws related to the Company’s business
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(1) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
(2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
ของบริษัท
หากคณะกรรมการบริษทั หรือผูบ ริหารไมดาํ เนินการใหมกี ารปรับปรุงแกไขภายในเวลาขางตน กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึง่ อาจรายงาน
วามีรายการหรือการกระทําตามขางตนตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยฯ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
รายชื่อกรรมการ
1. นายอภิชาติ จีระพันธุ
2. นายโชคชัย ปญญายงค
3. นายสุรพล อิศรางกูร ณอยุธยา*
นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ

ตําแหนง
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

หมายเหตุ : * นายสุรพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ไดลาออกจากตําแหนงกรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนโดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
1. พิจารณานโยบายและหลักเกณฑในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดํารงตําแหนงกรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหารของ
บริษทั และผูบ ริหารระดับสูง รวมทัง้ คัดเลือกบุคคลและเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพือ่ นําเสนอตอประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร และ/หรือ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท
2. พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักเกณฑเกีย่ วกับการกําหนดคาตอบแทนและผลประโยชนของกรรมการบริษทั ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร
ของบริษัทและผูบริหารระดับสูง
3. ใหขอ เสนอแนะตอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ นําเสนอคาตอบแทนกรรมการ ประธานเจาหนาทีบ่ ริหารและผูบ ริหารระดับสูงของบริษทั ตอ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ อื หุน เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ โดยคณะกรรมการบริษทั จะเปนผูอ นุมตั คิ า ตอบแทนและ
ผลประโยชนของประธานเจาหนาที่บริหาร ผูบริหารระดับสูง และคาตอบแทนและผลประโยชนของกรรมการบริษัท ใหคณะกรรมการ
บริษัทนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อกรรมการ
นายโชคชัย ปญญายงค
นายผดุงเดช อินทรลักษณ
นายนิพนธ ฮะกีมี
เรืออากาศเอกมนตรี จําเรียง*
นายพาที สารสิน*

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : *เรืออากาศเอกมนตรี จําเรียง และ นายพาที สารสิน เขาดํารงตําแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแตวันที่ 29 เมษายน 2558
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If the Board of Directors or executives fail to correct or improve such issues within the given timeframe, any of the
Audit Committee members can report such item or action to the Securities and Exchange Commission or the Stock
Exchange of Thailand.
8. Perform other actions as assigned by the Board of Directors and approved by the Audit Committee
The Nomination and Remuneration Committee
Director’s name
1. Mr. Apichart Chirabandhu
2. Mr. Chokchai Panyayong
3. Mr. Suraphon Israngura Na Ayuthya*
Miss Nuanwan Bhuprasert

Position
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee
Member of the Nomination and Remuneration Committee
Member of the Nomination and Remuneration Committee
Secretary of the Nomination and Remuneration Committee

Note: Mr. Suraphon Israngura Na Ayuthya resigned from his position as a Director and Member of the Nomination and Remuneration
Committee, effective from October 1, 2015.

Roles and Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee
1. To review a nomination policy and criteria to recruit qualified personnel as company director, CEO and senior
executives as well as to select and nominate qualified persons and propose them to the CEO and/or the Board
of Directors Meeting and/or the Shareholders’ Meeting for appointment as a company director.
2. To review a remuneration policy and criteria on remunerations and other benefits to company directors, the CEO
and senior executives.
3. To recommend the Board of Directors who will submit remunerations to be paid to company directors, the CEO
and senior executives to the Board of Directors’ Meeting and/or Shareholders’ Meeting for approval. The Board
will approve remunerations and benefits of the CEO and senior executives while the Board proposes remunerations
and benefits of its directors to the Shareholders’ Meeting for approval.
4. To perform other duties as assigned by the Board of directors
The Risk Management Committee
1.
2.
3.
4.
5.

Director’s Name
Mr. Chokchai Panyayong
Mr. Padungdej Indralak
Mr. Niphon Hakimi
Mr. Montree Jumrieng*
Mr. Patee Sarasin*

Position
Chairman of the Risk Management Committee
Member of the Risk Management Committee
Member of the Risk Management Committee
Member of the Risk Management Committee
Member of the Risk Management Committee

Note: *Mr. Montree Jumrieng and Mr. Patee Sarasin were appointed to the Risk Management Committee effective from April 29, 2015.

Roles and Responsibilities of the Risk Management Committee
1. To establish an appropriate and efficient risk management direction and policy with significant meaning to the
Company’s business.
2. To provide recommendations on the risk management direction that aligns with the Company’s direction of
business strategy and its business plan to the Board of Directors.

74

รายงานประจําป 2558
ANNUAL REPORT 2015

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กําหนดแนวทางและนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจบริษัทที่เหมาะสมอยางมีประสิทธิภาพ
2. ให ข  อ เสนอแนะแนวทางการบริ ห ารความเสี่ ย ง ที่ ส อดคล อ งต อ การกํ า หนดทิ ศ ทางกลยุ ท ธ ก ารดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ และแผนธุ ร กิ จ ต อ
คณะกรรมการบริษัท
3. สนับสนุนใหมีการบริหารความเสี่ยงองคกร ใหอยูในระดับที่ยอมรับไดและสอดคลองกับนโยบายบริหารความเสี่ยงองคกร
4. ทบทวนปรับปรุงนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงองคกร ใหมีประสิทธิภาพและเพียงพอ เพื่อใหสอดคลองกับสภาวการณ
ที่เปลี่ยนแปลงไป
5. สนับสนุนการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองคกร
6. กํากับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงพรอมทั้งใหคําแนะนํา เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมตอการดําเนินธุรกิจ
7. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
1.
2.
3.
4.

รายชื่อคณะกรรมการ
นายจรัมพร โชติกเสถียร
นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
นายพาที สารสิน
นายวิสิฐ ตันติสุนทร

ตําแหนง
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

หมายเหตุ : บริษัทมีการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
1. เสนอแนวนโยบายเกี่ยวกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีตอคณะกรรมการบริษัท
2. กํากับดูแล ติดตาม เผยแพร และสงเสริมใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหนาที่ใหสอดคลองและเปนไปตามหลัก
การกํากับดูแลกิจการที่ดี
3. ติดตามและทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหสอดคลองแนวปฏิบัติสากลและหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. พิจารณาเสนอขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร และพนักงาน
5. กําหนดนโยบายการจัดการทางการเงินและการลงทุน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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3. To provide support to corporate risk management activities to ensure that company risk remains at the acceptable
level and in line with the corporate risk management policy.
4. To review and update the corporate risk management policy and process to ensure their effectiveness and
adequacy to reflect changing circumstances.
5. To support the development of risk management to be materialized at all levels in the entire corporation.
6. To supervise, monitor and review the risk management report; to provide recommendations to ensure that the
firm does have an efficient and appropriate risk management process that suits its business.
7. To report significant risk management results to the Board of Directors.
8. To perform other tasks as assigned by the Board.
Corporate Governance Committee

1.
2.
3.
4.

Director’s Name
Mr. Charamporn Jotikasathira
Mr. Somsak Chotrattanasiri
Mr. Patee Sarasin
Mr. Visit Tantisunthorn

Position
Chairman of the Corporate Governance Committee
Member of the Corporate Governance Committee
Member of the Corporate Governance Committee
Member of the Corporate Governance Committee

Note: The Company appointed the Corporate Governance Committee according to the Board of Directors’ Meeting No. 6/2015 dated April
29, 2015.

Role and Responsibilities of the Corporate Governance Committee
1. To propose corporate governance policy to the Board of Directors
2. To supervise, monitor, distribute and encourage the Board of Directors, senior executives and employees to
perform their duties in accordance with the corporate governance principles
3. To regularly monitor and review corporate governance policy to ensure it complies with international practice
and standards set by related organizations
4. To consider practice guidelines for the Board of Directors, committees, executives and employees
5. To set financial and investment management policy
6. To perform other duties as assigned by the Board of Directors
The Management
1.
2.
3.
4.
5.

Executive’s Name
Mr. Patee Sarasin
Mr. Piya Yodmani
Miss Nuanwan Bhuprasert
Mr. Yodchai Sudhidhanakul
Mr. Sanjai Boonma

Position
Chief Executive Director
Deputy Chief Executive Director
Chief Financial Officer
Chief Commercial Officer
Chief Operating Officer
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รายชื่อผูบริหาร
รายชื่อผูบริหาร
1.
2.
3.
4.
5.

นายพาที สารสิน
นายปยะ ยอดมณี
นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ
นายยอดชาย สุทธิธนกูล
นายสรรใจ บุญมา

ตําแหนงในบริษัท
ประธานเจาหนาที่บริหาร
รองประธานเจาหนาที่บริหาร
ประธานเจาหนาที่สายการเงิน
ประธานเจาหนาที่สายการพาณิชย
ประธานเจาหนาที่สายปฏิบัติการ

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร
1. รับผิดชอบ ดูแล บริหาร การดําเนินงานและ/หรือการบริหารงานประจําวันของบริษัท รวมถึงการกํากับดูแลการดําเนินงานโดยรวม
เพื่อใหเปนไปตามนโยบาย กลยุทธทางธุรกิจ เปาหมายและแผนการดําเนินงาน เปาหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัท
ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผูถือหุน
2. จัดทําแผนธุรกิจ และกําหนดอํานาจการบริหารงาน ตลอดจนจัดทํางบประมาณทีใ่ ชในการประกอบธุรกิจและงบประมาณรายจายประจําป
เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติและมีหนาที่รายงานความกาวหนาตามแผนงานและงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
ดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท
3. กําหนดโครงสรางองคกร วิธีการบริหาร รวมถึงการคัดเลือก การฝกอบรม การวาจาง และการเลิกจางพนักงานของบริษัท และกําหนด
อัตราคาจาง เงินเดือน คาตอบแทน โบนัส และสวัสดิการตางๆ สําหรับพนักงาน
4. ติดตามและรายงานสภาวะ ฐานะของบริษัท เสนอแนะทางเลือกและกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายและสภาพตลาด
5. ดูแลและควบคุมการปฏิบตั งิ านดานตางๆ ของบริษทั อาทิ การเงิน การบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน งานดานปฏิบตั กิ ารและงานดาน
สนับสนุนตาง ๆ และงานทรัพยากร
6. เปนตัวแทนบริษัท ตลอดจนมีอํานาจมอบหมายในการติดตอกับหนวยงานราชการและหนวยงานกํากับดูแลอื่นๆ
7. ดูแลติดตอสื่อสารกับสาธารณชน ผูถือหุน ลูกคา และพนักงาน เพื่อเสริมชื่อเสียงและภาพลักษณที่ดีของบริษัท
8. ดูแลใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี
9. มีอํานาจในการออก แกไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ คําสั่ง และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัท เชน การบรรจุ แตงตั้ง
ถอดถอน และวินยั พนักงานและลูกจาง การกําหนดเงินเดือนและผลตอบแทนอืน่ ๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะหและสวัสดิการตางๆ
10. พิจารณา เจรจาตอรอง และอนุมัติการเขาทํานิติกรรมสัญญา และ/หรือการดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน และ/หรือ
การบริหารงานประจําวันของบริษัท ทั้งนี้ ภายใตวงเงินที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทตามคูมืออํานาจการดําเนินการของบริษัท
(Authorization Table) มีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ไดรับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
11. ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือ มอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดยการมอบอํานาจชวง และ/หรือ
การมอบหมายดังกลาวใหอยูภายในขอบเขตแหงการมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจที่ใหไว และ/หรือ ใหเปนไปตามระเบียบ
ขอกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทไดกําหนดไว ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของประธาน
เจาหนาที่บริหารนั้น จะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหประธานเจาหนาที่บริหาร หรือผูรับมอบ
อํ า นาจจากประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห าร สามารถอนุ มั ติ ร ายการที่ ต นหรื อ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง (ตามที่ นิ ย ามไว ใ นประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) อาจมีสวนไดเสีย หรืออาจไดรับ
ประโยชนในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอยของบริษัท ยกเวนเปนการอนุมัติ
รายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่ที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาอนุมัติไว
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Roles and Responsibilities of the CEO
1. To be responsible for, to oversee and manage the Company’s day-to-day operations and/or execution; to supervise
the overall operation in alignment with the Company’s policy, business strategy, goal and operation plan, financial
goal and corporate budget approved by the Board and/or the resolution of the Shareholders’ Meeting.
2. To formulate a business plan; to establish management authority and to prepare budget for use in the business
and the annual expenditure budget for submission to the Board’s approval; to report progress based on the plan
and budget already approved to the Board
3. To establish an organizational structure, management procedures as well as how to select, train, employ and
terminate the Company’s employees; to establish wage rates, salary, remuneration, bonus and other fringe
benefits to be offered to employees.
4. To monitor and report the Company’s situation and position and to propose an alternative strategy that is in line
with the policy and market conditions.
5. To supervise and control the Company’s various operations such as finance, risk management, internal control,
flight operation, support office and human resources.
6. To represent the Company and to be authorized as its representative to contact with government and other
supervisory bodies.
7. To communicate with the public, shareholders, customers and employees to promote the Company’s reputation
and image.
8. To put in place the corporate governance of the Company
9. To be authorized to issue, amend, add and improve orders, rules and work regulations relating to, among a few,
the nomination, appointment and removal of employees, disciplines of employees and workers, wages, salaries
and other remunerations as well as welfare and other fringe benefits.
10. To negotiate, discuss and approve the execution of any legal act and/or daily management of the firm within
an amount approved by the Board of directors as stated in the authorization table; to be empowered and to
have any role and responsibility as designated by or based on a policy entrusted by the Board.
11. To be authorized to appoint a substitute and/or to designate other individuals to specifically act on his behalf
through the appointment of a substitute and/or such authorization shall however remain within the scope of the
authorization stated in the given Power of Attorney and/or in alignment with the regulations, terms or orders given
by the Board of Directors. The authorization of roles and responsibilities by the CEO mentioned above however
must not be an authorization or a substitution that allows the CEO or his authorized representative to approve
a transaction that he or the person with a potential conflict of interest (as defined in the notification of the
securities and Exchange Committee or the Notification of the Capital Market supervisory Board) may have an
interest therein or may benefit in any manner or may have any other conflict of interest with the Company or its
subsidiaries unless it concerns an approval of transaction on the basis of the policy or criteria already approved
by the Shareholders’ Meeting or the Board of Directors.
Nomination of Directors and Executives
Board of Directors
The Board of Directors consists of at least five directors, no fewer than half of whom must be domiciled in Thailand.
The Company directors may or may not be the Company’s shareholders when being appointed. The Nomination and
Remuneration Committee is responsible for considering policy and criteria in nominating the person with the right qualifications
to become directors and propose the persons to the Board of Directors and/or Shareholders’ Meeting for consideration and
appointment.
Nok Air has a policy to recruit and nominate qualified persons as its directors on the basis of their experiences, knowledge
and competency found useful to the business. They must possess comprehensive qualifications and have no forbidden
characters as stated under the Public Company Act, B.E. 2535 (1992) (including the amended), the Securities and Exchange
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การสรรหากรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน โดยกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจะตองมีถิ่นที่
อยูในประเทศไทย และกรรมการบริษัทจะเปนผูถือหุนของบริษัทหรือไมก็ไดในการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนจะเปนผูพ จิ ารณานโยบายและหลักเกณฑในการสรรหาบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม เพือ่ ดํารงตําแหนงกรรมการ เพือ่ นําเสนอตอทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท
บริษัทมีนโยบายในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเขาดํารงตําแหนงเปนคณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาจาก
ประสบการณ ความรู ความสามารถทีจ่ ะเปนประโยชนตอ บริษทั และมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถวนและไมมลี กั ษณะตองหามตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม)
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของ
การแตงตั้งกรรมการใหมจะตองผานการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) โดย
การแตงตั้งกรรมการบริษัทจะเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวน
กรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับ 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือก
ใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได
2. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียง
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกตั้ง
บุคคลหลายคนเปนกรรมการ จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง
ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ไดรบั การเลือกตัง้ ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้
ในครั้งนั้น ใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
3. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และ
ไมมลี กั ษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษทั มหาชนจํากัดและกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เขาเปนกรรมการแทน
ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการผูนั้นจะเหลือนอยกวา 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการ
แทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนเขามาแทน
คณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการที่เปนกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน จะตอง
เปนผูที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ตองมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษา
ของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
3. ไมเปนบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ปนบิดา มารดา คูส มรส พีน่ อ ง และบุตร
รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอให
เปนกรรมการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
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Act, B.E. 2535 (1992) (including the amended) and related notifications of the Securities and Exchange Commission (SEC)
and the Capital market Supervisory Board.
An appointment of a new director requires an approval by the Board of Directors and/or Shareholders’ Meeting
(as the case may be). Company director will be appointed on the basis of the criteria and procedures stated in the Company’s
Articles of Association of which details are as follows:
1. At every annual General Shareholders’ Meeting (AGM), one-third of all directors at the time shall resign on rotation.
If the number of retiring directors could not be exactly divided, the nearest number to the one-third amount
shall apply. Retiring directors may be re-elected.
2. The Shareholders’ Meeting may elect a company director based on the following procedures:
(1) One shareholder shall have one vote.
(2) Each shareholder shall exercise his entire votes under (1) to elect one or several persons as director.
If he/she elects several persons as directors, he may not give more or fewer votes to one person than
the other.
(3) Those receiving the highest votes will be elected in a respective order as the Company’s directors for a
number of directors the Company may have or may elect on that occasion. If the persons being elected
in a subsequent order enjoy a tie but their presence however will exceed a required number of directors
the Company is to have or shall elect on that occasion, chairman of the meeting shall have a casting vote.
3. If a company director becomes vacant due to other reasons than rotation, the Board shall elect a qualified
person who has no forbidden characters as stipulated in the laws on public limited company and the laws
on securities and exchange to replace such person at the next Board of Directors’ meeting unless the director’s
office term remains fewer than two months. The replacing person meanwhile shall remain in the office for
the remaining term of the director whom he replaces only.
Audit Committee/Independent Directors
The Audit Committee shall consist of at least three independent directors where one of whom shall have enough
competency and experience to review and audit the reliability and credibility of the Company’s financial statements.
The Audit Committee shall possess full qualifications as stated in the Notification of the Capital Market Supervisory Board
as follows.
1. Holding no more than one per cent of all shares with voting rights of the Company, the parent company, a subsidiary,
an associated company, a major shareholder or a person with the Company’s controlling interest. The counting
shall include shares held by related persons of such independent director.
2. Not being or never be a director with management role, worker, employee, consultant receiving a fixed salary or
a person with the controlling power of the Company, the parent company, a subsidiary and an associate company,
a subsidiary company of the same level, a major shareholder or a person with the Company’s controlling interest
unless the person has no longer been in such position for no fewer than two years from the day the application is
filed to the Securities and Exchange Commission (SEC). These forbidden qualifications do not include when the
independent director used to be a civil servant or an advisor to government agency who is the Company’s major
shareholder or a person with controlling interest.
3. Not having a blood relationship or any legal relationship through registration as father, mother, spouse, sibling or
children including spouses of children of other directors, executives, major shareholders, persons with controlling
interest or persons to be nominated as a director, an executive or a person with controlling interest of the
Company or its subsidiary.
4. Not having or never had any business relationship with the Company, the parent company, a subsidiary, an
associate company, a major shareholder or a person with controlling interest of the applicant in a way that could
hinder an independent exercise of his discretion including not being or never be a shareholder with a significant
holding ratio or a person with controlling interest of anyone having a business relationship with the Company,
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4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
ผูขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย
หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชา
อสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม
คํ้ า ประกั น การให สิ น ทรั พ ย เ ป น หลั ก ประกั น หนี้ สิ น รวมถึ ง พฤติ ก ารณ อื่ น ทํ า นองเดี ย วกั น ซึ่ ง เป น ผลให บ ริ ษั ท หรื อ คู  สั ญ ญา
มีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แลวแต
จํานวนใดจะตํ่ากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันโดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กลาว ใหนบั รวม
ภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวาง 1 ปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทและ
ไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา
2 ปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับ
คาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับ
ผูถือหุนรายใหญ
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัย
ในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุน เกินรอยละ 1
ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับ
กิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
10. ไมเปนกรรมการทีไ่ ดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริษทั บริษทั ใหญ บริษทั ยอย บริษทั รวม บริษทั ยอย
ลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
11. ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียนกรรมการอิสระอาจไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ใหตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริษทั บริษทั ใหญ บริษทั ยอย บริษทั รวม บริษทั ยอย ลําดับเดียวกัน
ผูถ อื หุน รายใหญ หรือผูม อี าํ นาจควบคุมของบริษทั โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective decision) ได
ในกรณีทแี่ ตงตัง้ บุคคลใหดาํ รงตําแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลทีม่ หี รือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคา
ทีก่ าํ หนดตามขอ 4. หรือ 6. คณะกรรมการบริษทั อาจพิจารณาผอนผันใหได หากเห็นวาการแตงตัง้ บุคคลดังกลาวไมมผี ลกระทบตอการปฏิบตั หิ นาที่
และการใหความเห็นที่เปนอิสระ และจัดใหมีการเปดเผยขอมูลตอไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนในวาระพิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระดวย
1. ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพ ที่ทําใหบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด
2. เหตุผลและความจําเปนที่ยังคงหรือแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ
3. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอใหมีการแตงตั้งบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ
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the parent company, a subsidiary and an associate company, a major shareholder or a person with the controlling
interest unless he/she has no longer have such relationship for no fewer than two years from the applying date
with the SEC.
Business relationship under paragraph one refers to transaction during ordinary course of business to undertake the lease
or rental of a real estate property, any transaction relating to assets or services, or a provision of or the receipt of financial
assistance by getting or extending loan, guarantee, an offer of asset as a debt guarantee and other similar behaviors which
results in the Company or a contractual party having an obligation to repay the other starting from 3% of the Company’s net
tangible assets or from 20 million baht, whichever is lower. The calculation of this debt obligation will have to be based,
mutatis mutandis, on a calculation method of connected transactions under the notification of the Capital Market Supervisory
Board Re: Rules governing connected transactions. However, when considering this debt obligation, one is required to include
debt obligations accumulated within a year before such business relationship was formed with the same person.
5. Not being or never be an auditor of the Company, the parent company, a subsidiary, an associate company, a
major shareholder or a person with the controlling interest. Neither shall he be a shareholder with a significant
meaning, a person with controlling interest or a partner of an auditing office in which the auditor of the Company,
the parent company, a subsidiary and an associate company, a major shareholder or a person with the Company’s
controlling interest works unless he/she is no longer in such status for no fewer than two years prior to the applying date
with the SEC.
6. Not being or never be any professional service provider which shall include a legal or financial advisor who received
more than two million baht service fee annually from the Company, the parent company, a subsidiary an associate
company, a major shareholder or a person with the Company’s controlling interest. Neither shall he be a shareholder
with significant meaning, a person with controlling interest or a partner of such professional service provider unless
the person is no longer in such status for at least two years prior to the applying date to the SEC.
7. Not being a director who has been appointed to represent a company director, a major shareholder or a
shareholder who is related to a major shareholder.
8. Not undertaking a business with the same nature and which materially competes with the business of the
Company or its subsidiary; neither shall he be partner with significant sense in a partnership; or a director with a
management role, a worker, an employee and an advisor who earns a regular income or who holds more than 1%
of other companies’ entire shares with voting rights which undertakes the same business and which significantly
competes with the Company or its subsidiary.
9. Not having other characteristics that indicate that he/she may not be able to express his opinion independently
with regard to the Company’s operations.
10. Not being a director who has been designated by the Board to make a decision in the operation of the Company,
the parent company, a subsidiary, an associate company, a subsidiary of the same level, major shareholder and
any person with the Company’s controlling interests.
11. The independent director shall not be director of the parent company, a subsidiary or any subsidiary company of
the same level limited however to listed companies. Neither shall he be an independent director who may be
designated by the Board to make a decision in regard to the operation of the Company, the parent company,
a subsidiary of the same level; a major shareholder or a person with the Company’s controlling interest where
the decision making can be in a form of a collective decision.
If a person appointed as an independent director has or used to have a business relationship or provides or used
to provide a professional service for a value that exceeds the level stated under Clause 4 or Clause 6 above, the board
of Directors may relax the rule if it is of the view that such appointment won’t affect his/her independent performance
and expression of opinion. However, the following information shall be disclosed in the invitation letter to attend the
Shareholders’ meeting in the agenda relating to the appointment of independent directors:
1. Nature of a business relationship or a professional service that prevents the person from having required
qualifications as stated in the criteria.

82

รายงานประจําป 2558
ANNUAL REPORT 2015

ผูบริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะเปนผูพ จิ ารณานโยบายและหลักเกณฑในการสรรหาบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม เพือ่ ดํารง
ตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัท และผูบริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือกบุคคลและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อนําเสนอ
ตอประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแตงตั้ง ดังนั้น อํานาจในการแตงตั้งประธานเจาหนาที่บริหารเปน
ของคณะกรรมการบริษัท
อยางไรก็ดี ตําแหนงประธานเจาหนาทีบ่ ริหารจัดเปนตําแหนงทีม่ คี วามสําคัญอยางมากตอบริษทั และเพือ่ ใหมนั่ ใจไดวา บุคคลทีด่ าํ รงตําแหนง
ดังกลาวเปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณ อีกทั้งมีความเปนอิสระในการบริหารงาน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงไดแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนทําหนาที่ในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมกับตําแหนงดังกลาว หากตําแหนงประธานเจาหนาที่
บริหารวางลง
สําหรับตําแหนงผูบริหารรายอื่น เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางอิสระ ดังนั้น อํานาจในการแตงตั้งจึงเปนของประธานเจาหนาที่บริหาร
โดยประธานเจาหนาที่บริหารสามารถแตงตั้งผูบริหารรายอื่นไดโดยไมจําเปนตองแจงใหที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย
อัตราคาตอบแทนกรรมการบริษัท
ตําแหนง

คาตอบแทนรายเดือน (บาท)

1. ประธานกรรมการ
2. กรรมการ

60,000
40,000

อัตราคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากอัตราคาตอบแทนกรรมการบริษัท)
ตําแหนง

คาเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. กรรมการตรวจสอบ

30,000
20,000

อัตราคาตอบแทนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (นอกเหนือจากอัตราคาตอบแทนกรรมการบริษัท)
ตําแหนง

คาเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (บาท/ครั้ง)

1. ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
2. กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

30,000
20,000

อัตราคาตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง (นอกเหนือจากอัตราคาตอบแทนกรรมการบริษัท)
ตําแหนง

คาเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)

1. ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. กรรมการบริหารความเสี่ยง

30,000
20,000

อัตราคาตอบแทนกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี (นอกเหนือจากอัตราคาตอบแทนกรรมการบริษัท)
ตําแหนง

1. ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
2. กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

คาเบี้ยประชุมกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี (บาท/ครั้ง)

30,000
20,000

ในป 2558 บริษทั มีการจายคาตอบแทนใหกรรมการบริษทั จํานวน 15 ราย โดยเปนการจายในลักษณะของคาตอบแทนรายเดือน เบีย้ ประชุม
รวมเปนจํานวนทั้งสิ้น 6,570,000 บาท โดยคาตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดยอย เปนดังนี้
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2. Reason and necessity to still retail the person or to appoint the person as an independent directors.
3. The Board of Directors’ opinion when nominating the person to be appointed as an independent director.

Senior Executives
The Nomination and Remuneration Committee is responsible for considering policy and criteria for nominating
the persons with required qualifications to serve as the Chief Executive Officer and senior executives of the Company.
The committee also selects and nominates the persons with the required qualifications for the Chief Executive Officer and/or
the Board of Directors to approve the appointment. The authority to appoint the Chief Executive Officer therefore belongs to
the Board of Directors.
Considering that Chief Executive Officer is a very important position and to ensure that the person holding this position
has the knowledge, competency and experience and independence in management, the Board of Directors has assigned the
Nomination and Remuneration Committee to be responsible for recruiting the person suitable for such position, in case the
position is vacant.
To maintain operational independence, the Chief Executive Officer is authorized to appoint other senior executives
and without informing the Board of Directors.

Remunerations of Directors and Executives
Remuneration of Directors and Committee members
Remunerations of Directors
Position

Monthly Allowance (Baht)

1. Chairman of the Board
60,000
2. Director
40,000
Remuneration for the Audit Committee (on top of the remuneration of company director)
Position

Meeting allowance for the Audit Committee (Baht/meeting)

1. Chairman of the Audit Committee
30,000
2. Member of the Audit Committee
20,000
Remunerations for the Nomination and Remuneration Committee (on top of the remuneration of company director)
Position

Meeting allowance for the Nomination and Remuneration
Committee (Baht/meeting)

1. Chairman of the Nomination and Remuneration Committee
30,000
2. Member of the Nomination and Remuneration Committee
20,000
Remunerations for the Risk Management Committee (on top of the remuneration of company director)
Position

Meeting allowance for the Risk Management Committee
(Baht/meeting)

1. Chairman of the Risk Management Committee
30,000
2. Member of the Risk Management Committee
20,000
Remunerations for the Corporate Governance Committee (on top of the remuneration of company director)
Position

1. Chairman of the Corporate Governace Committee
2. Member of the Corporate Governace Committee

Meeting allowance for the Corporate Governance
Committee (Baht/meeting)

30,000
20,000

In 2015, the Company paid remuneration for 15 directors in the form of monthly allowance and meeting allowance,
totaling 6,570,000 baht. Remunerations for the directors and committees are as follows:
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รายชื่อ

ฐานะ
กรรมการ
บริษัท

ฐานะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

ฐานะ
กรรมการ
สรรหาและ
กําหนด
คาตอบแทน

ฐานะ
กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

ฐานะ
กรรมการ
กํากับดูแล
กิจการที่ดี

รวม
คาตอบแทน
ทั้งสิ้น

1. นายสมใจนึก เองตระกูล*
2. นายนิพนธ ฮะกีมี
3. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
4. นายจรัมพร โชติกเสถียร**
5. เรืออากาศเอกมนตรี จําเรียง*****
6. นายโชคชัย ปญญายงค
7. นายณรงคชัย วองธนะวิโมกษ***
8. นายพาที สารสิน******
9. นายวิสิฐ ตันติสุนทร****
10. นายพิมล ศรีวิกรม
11. นายอภิชาติ จีระพันธุ
12. นายผดุงเดช อินทรลักษณ
13. นายพลช หุตะเจริญ#
14. นายอภิพร ภาษวัธน##
15. เรืออากาศโทสุรพล อิศรางกูร ณ อยุธยา###

720,000
480,000
480,000
360,000
480,000
480,000
80,000
480,000
360,000
480,000
480,000
480,000
40,000
160,000
360,000

60,000
80,000
80,000
-

80,000
120,000
-

40,000
40,000
90,000
60,000
-

-

720,000
520,000
480,000
360,000
520,000
650,000
80,000
480,000
360,000
540,000
680,000
620,000
40,000
160,000
360,000

หมายเหตุ *นายสมใจนึก เองตระกูล เขารับตําแหนงกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558
นายจรัมพร โชติกเสถียร เขารับตําแหนงกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558

**

นายณรงคชัย วองธนะวิโมกษ เขารับตําแหนงกรรมการ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

***

นายวิสฐิ ตันติสนุ ทร เขารับตําแหนงกรรมการบริษทั แทนนายอภิพร ภาษวัธน ซึง่ ครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการ โดยมีผลตัง้ แตวนั ที่ 9 เมษายน 2558

****

เรืออากาศเอกมนตรี จําเรียง เขาดํารงตําแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแตวันที่ 29 เมษายน 2558

*****

นายพาที สารสิน เขาดํารงตําแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแตวันที่ 29 เมษายน 2558

******
#

นายพลช หุตะเจริญ ลาออกจากตําแหนงกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแตวันที่ 9 มกราคม 2558

##

นายอภิพร ภาษวัธน ออกตามวาระตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558

###

เรืออากาศโทสุรพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ลาออกจากตําแหนงกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558

นอกจากคาตอบแทนที่เปนตัวเงินคณะกรรมการของบริษัทไดรับสิทธิประโยชนดานบัตรโดยสารในเสนทางที่บริษัทใหบริการเปนจํานวน
40 ใบตอป (ไมรวมคาธรรมเนียมตางๆ อาทิ คาธรรมเนียมนํ้ามัน คาภาษีสนามบิน คาประกันภัย คาธรรมเนียมในการดําเนินการและภาษีมูลคาเพิ่ม
เปนตน) ทั้งนี้ การใหโบนัสแกกรรมการจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัท และขึ้นอยูกับการพิจารณาของที่ประชุมผูถือหุน
คาตอบแทนผูบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีผูบริหารทั้งสิ้น 5 ราย ไดรับคาตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นๆ เชน เงินประกัน
สังคม เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ คาตําแหนง คาพาหนะเหมาจาย เปนตน ทั้งนี้ การใหโบนัสแกผูบริหารของบริษัท จะพิจารณาจากผลกําไรจากการ
ดําเนินงาน และผลงานของผูบริหารแตละคน
โดยใน ป 2558 บริษัทจายคาตอบแทนใหผูบริหารบริษัทจํานวน 5 คน ซึ่งเปนการจายในลักษณะเงินเดือนรวมทั้งสิ้น 29.9 ลานบาท
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Board of
Director

Audit
Committee

Nomination
and Remuneration
Committee

Risk
Management
Committee

Corporate
Governance
Committee

Total

1. Mr. Somchainuk Engtrakul*

720,000

-

-

-

-

720,000

2. Mr. Niphon Hakimi

480,000

-

-

40,000

-

520,000

3. Mr. Somsak Chotrattanasiri

480,000

-

-

-

-

480,000

4. Mr. Charamporn Jotikasthira**

360,000

-

-

-

-

360,000

5. Mr. Montree Jumrieng*****

480,000

-

-

40,000

-

520,000

6. Mr. Chokchai Panyayong

480,000

-

80,000

90,000

-

650,000

80,000

-

-

-

-

80,000

8. Mr. Patee Sarasin******

480,000

-

-

-

-

480,000

9. Mr. Visit Tantisunthorn****

360,000

-

-

-

-

360,000

10. Mr. Pimol Srivikorn

480,000

60,000

-

-

-

540,000

11. Mr. Apichart Chirabandhu

480,000

80,000

120,000

-

-

680,000

12. Mr. Padungdej Indralak

480,000

80,000

-

60,000

-

620,000

40,000

-

-

-

-

40,000

14. Mr. Apiporn Pasawat##

160,000

-

-

-

-

160,000

15. Mr. Suraphon Israngura Na Ayuthya###

360,000

-

-

-

-

360,000

Name

7. Mr. Narongchai Wongthanavimok***

13. Mr. Paroche Hutacharoen#

Note:

Mr. Somchainuk Engtrakul was appointed a Independent Director on January 15, 2015.

*

Mr. Charamporn Jotikasathira was appointed a Director on April 9, 2015.

**

Mr. Narongchai Wongthanawimok was appointed a Director on November 12, 2015.

***

Mr. Visit Tantisunthorn was appointed a Independent Director replacing Mr. Apiporn Pasawat whose term ended, effective on April 9, 2015.

****

Mr. Montree Jumrieng was appointed a member of the Risk Management Committee effective from April 29, 2015.

*****

Mr. Patee Sarasin was appointed a member of the Risk Management Committee effective from April 29, 2015.

*******

Mr. Paroche Hutacharoen resigned from his position as a Director effective on January 9, 2015.

#

Mr. Apiporn Pasawat vacated the office according to the resolution of the General Shareholders’ Meeting on April 9, 2015.

##

Mr. Suraphon Israngura Na Ayuthya resigned from his position as a Director effective on October 1, 2015.

###

Aside from the remuneration in a money term, company directors also receive benefit in a form of 40 passenger
tickets a year along flight routes offered by the Company (excluding fees and expenses such as oil surcharge, airport
charge, insurance, operation fee and VAT, etc.). Directors’ bonus depends on operational performance and the Shareholders’
Meeting resolution.
Remunerations of Executives
As of December 31, 2015, Nok Air had give executives who were remunerated in a form of salary, bonus and other
benefits such as social security, provident fund, titled allowance and lump-sum vehicle expenses. Directors’ bonus is based
on operating profit and performance of individual director.
In 2015, Nok Air paid 29.9 million baht in a form of salary and bonuses to its five executives.
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นอกจากคาตอบแทนทีเ่ ปนตัวเงินแลว ผูบ ริหารบริษทั ยังไดรบั สิทธิประโยชนดา นบัตรโดยสารในเสนทางทีบ่ ริษทั ใหบริการเปนจํานวน 20 ใบ
ตอป (ไมรวมคาธรรมเนียมตางๆ อาทิ คาธรรมเนียมนํา้ มัน คาภาษีสนามบิน คาประกันภัย คาธรรมเนียมในการดําเนินการและภาษีมลู คาเพิม่ เปนตน)
ทั้งนี้ โบนัสของกรรมการขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานในแตละป และจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในป 2558 บริษทั มีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษทั จํานวน 14 ครัง้ และมีการประชุมคณะกรรมการชุดยอย ดังนี้ ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบจํานวน 4 ครั้ง ประชุมกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จํานวน 4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จํานวน 3 ครั้ง
อยางไรก็ตาม ในคราวการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการชุดยอยเพิม่ เติมอีก 1 ชุด ไดแก คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี แตระหวางปยงั มิไดมกี ารจัดประชุมคณะกรรมการชุดยอยดังกลาว
เนื่องจากเห็นวานโยบายและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทสอดคลองกับแนวปฏิบัติที่ดี ครอบคลุมทุกกลุมของผูมีสวนไดเสีย ดังนั้น
รายละเอียดการเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัท เปนดังนี้
รายชื่อ

จํานวนครั้งที่
เขาประชุมคณะ
กรรมการบริษัท

จํานวนครั้งที่
เขาประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

จํานวนครั้งที่เขาประชุม
คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน

จํานวนครั้งที่
เขาประชุม
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

จํานวนครัง้ ที่
เขาประชุมคณะ
กรรมการกํากับ
ดูแลกิจการทีด่ ี

1. นายสมใจนึก เองตระกูล*
2. นายนิพนธ ฮะกีมี
3. นายสมศักดิ์ โชติรตั นะศิริ
4. นายจรัมพร โชติกเสถียร**
5. เรืออากาศเอกมนตรี จําเรียง*****
6. นายโชคชัย ปญญายงค
7. นายณรงคชยั วองธนะวิโมกษ***
8. นายพาที สารสิน******
9. นายวิสฐิ ตันติสนุ ทร****
10. นายพิมล ศรีวกิ รม
11. นายอภิชาติ จีระพันธุ
12. นายผดุงเดช อินทรลักษณ
13. นายพลช หุตะเจริญ#
14. นายอภิพร ภาษวัธน##
15. เรืออากาศโทสุรพล อิศรางกูร ณ อยุธยา###

14/14
13/14
9/14
7/9
9/14
12/14
1/1
13/14
7/9
7/14
13/14
13/14
0/0
2/4
7/11

2/4
4/4
4/4
-

4/4
4/4
0/3

2/3
2/2
3/3
0/2
3/3
-

-

หมายเหตุ

นายสมใจนึก เองตระกูล เขารับตําแหนงกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558
**
นายจรัมพร โชติกเสถียร เขารับตําแหนงกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558
***
นายณรงคชัย วองธนะวิโมกษ เขารับตําแหนงกรรมการ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
****
นายวิสฐิ ตันติสนุ ทร เขารับตําแหนงกรรมการอิสระ แทนนายอภิพร ภาษวัธน ซึง่ ครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการ โดยมีผลตัง้ แตวนั ที่ 9 เมษายน 2558
*****
เรืออากาศเอกมนตรี จําเรียง เขาดํารงตําแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแตวันที่ 29 เมษายน 2558
******
นายพาที สารสิน เขาดํารงตําแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแตวันที่ 29 เมษายน 2558
#
นายพลช หุตะเจริญ ลาออกจากตําแหนงกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแตวันที่ 9 มกราคม 2558
##
นายอภิพร ภาษวัธน ออกตามวาระตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558
###
เรืออากาศโทสุรพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ลาออกจากตําแหนงกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558
*
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In addition to the remunerations in financial form, the Company’s executives receive benefit in a form of 20 passenger
tickets a year along flight routes offered by the Company (excluding fees and expenses such as oil surcharge, airport
charge, insurance, operation fee and VAT, etc.). Directors’ bonus depends on operational performance and the Shareholders’
Meeting resolution.
Board of Directors’ Meeting
In 2015, Nok Air convened 14 Board of Directors’ meetings, 4 Audit Committee meetings, 4 Nomination and
Remuneration Committee meetings and three Risk Management Committee meetings. At the Board of Directors’ meeting
No. 6/2015 dated April 29, 2015, the Board of Directors appointed Corporate Governance Committee. During the
year, the Corporate Governance Committee did not yet hold a meeting because it considered that the existing
corporate governance polcy and guidelines are complied with good praetices, embrancing all group of stakeholder.
Details of the attendance of the Board of Directors’ meeting are as follows:
Name

No. of
No. of
of
Attendance of Attendance
the Audit
the board of
Directors Meeting Committee
Meeting

No. of Attendance of
the Nomination and
Remuneration
Committee Meeting

No. of Attendance
of the Risk
Management
Committee
Meeting

No. of
Attendance of
the Corporate
Governance
Committee

1. Mr. Somchainuk Engtrakul*

14/14

-

-

-

-

2. Mr. Niphon Hakimi

13/14

-

-

2/3

-

3. Mr. Somsak Chotrattanasiri

9/14

-

-

-

-

4. Mr. Charamporn Jotikasthira**

7/9

-

-

-

-

5. Mr. Montree Jumrieng*****

9/14

-

-

2/2

-

6. Mr. Chokchai Panyayong

12/14

-

4/4

3/3

-

1/1

-

-

-

-

13/14

-

-

0/2

-

9. Mr. Visit Tantisunthorn****

7/9

-

-

-

-

10. Mr. Pimol Srivikorn

7/14

2/4

-

-

-

11. Mr. Apichart Jirabhandu

13/14

4/4

4/4

-

-

12. Mr. Padungdej Indralak

13/14

4/4

-

3/3

-

13. Mr. Paroche Hutacharoen#

0/0

-

-

-

-

14. Mr. Apiporn Pasawat##

2/4

-

-

-

-

15. Mr. Suraphon Israngura Na Ayuthya###

7/11

-

0/3

-

-

7. Mr. Narongchai Wongthanavimok***
8. Mr. Patee Sarasin******

Note:

Mr. Somchainuk Engtrakul was appointed a Independent Director on January 15, 2015.
Mr. Charamporn Jotikasathira was appointed a Director on April 9, 2015.
***
Mr. Narongchai Wongthanawimok was appointed a Director on November 12, 2015.
****
Mr. Visit Tantisunthorn was appointed a Independent Director replacing Mr. Apiporn Pasawat whose term ended, effective on April 9, 2015.
*****
Mr. Montree Jumrieng was appointed a member of the Risk Management Committee effective from April 29, 2015.
*******
Mr. Patee Sarasin was appointed a member of the Risk Management Committee effective from April 29, 2015.
#
Mr. Paroche Hutacharoen resigned from his position as a Director effective on January 9, 2015.
##
Mr. Apiporn Pasawat vacated the office according to the resolution of the General Shareholders’ Meeting on April 9, 2015.
###
Mr. Suraphon Israngura Na Ayuthya resigned from his position as a Director effective on October 1, 2015.
*

**
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นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
The Corporate Governance Policy
นโยบายการกํ า กั บดูแลกิ จการ
บริษทั ไดตระหนักถึงการดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอผูม สี ว นไดเสียทุกฝาย โดยมุง เนนการบริหารงานดวยความโปรงใส เปนธรรม และ
ตรวจสอบได จึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการและบริหารจัดการทีด่ ี ทีจ่ ะชวยเพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขัน และประสิทธิภาพ
ในการจัดการ โดยมุงเนนการสงเสริมการเติบโตอยางยั่งยืน ซึ่งจะนําไปสูการสรางมูลคาเพิ่มในระยะยาวใหแกบริษัท ผูถือหุน และผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุกฝาย ทั้งนี้ บริษัทไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
หมวดที่ 1 : สิทธิของผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูถือหุนในการไดรับขอมูลของบริษัท อยางถูกตอง ครบถวน เพียงพอ ทันเวลา และ
เทาเทียมกัน เพือ่ ประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรือ่ ง พรอมกันนีไ้ ดมกี ารกําหนดนโยบายการอํานวยความสะดวกและสงเสริมการเขารวมประชุมผูถ อื หุน
พรอมทัง้ สิทธิของผูถ อื หุน อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ ทัง้ กอนวันประชุมผูถ อื หุน การดําเนินการประชุมในวันประชุมผูถ อื หุน และภายหลังการประชุมผูถ อื หุน ดังนี้
1.1 กอนวันประชุมผูถือหุน ใหบริษัทจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหเพียงพอ โดยระบุ
วัตถุประสงคและเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนไดศึกษาขอมูลอยางครบถวน
ลวงหนากอนวันประชุมผูถ อื หุน ไมนอ ยกวา 7 วัน ในกรณีทผี่ ถู อื หุน ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได บริษทั เปดโอกาสใหผถู อื หุน สามารถ
มอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือ
เชิญประชุม
1.2 ใหบริษัทเพิ่มชองทางในการรับทราบขาวสารของผูถือหุนผานทางเว็บไซตของบริษัท โดยนําขาวสารตางๆ และรายละเอียดไวที่เว็บไซต
ของบริษัท โดยเฉพาะ ในกรณีหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนใหเผยแพรกอนวันประชุมลวงหนา เพื่อใหผูถือหุนสามารถดาวนโหลดขอมูล
ระเบียบวาระการประชุมไดอยางสะดวกและครบถวน
1.3 ใหบริษัทอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันในการเขารวมประชุมทั้งในเรื่องสถานที่ และเวลาที่เหมาะสม
1.4 ในวันประชุมผูถ อื หุน บริษทั จะดําเนินการใหมกี ารพิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระทีก่ าํ หนด โดยไมเปลีย่ นแปลงขอมูลสําคัญ หรือ
เพิม่ วาระการประชุมในการประชุมอยางกะทันหัน และเปดโอกาสใหผถู อื หุน มีสทิ ธิเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษทั
สอบถาม แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ และกรรมการและผูบริหารที่เกี่ยวของจะเขารวมประชุมผูถือหุนเพื่อตอบคําถาม
ในที่ประชุมดวย
1.5 ในวันประชุมผูถือหุน ใหกรรมการเขารวมประชุมเพื่อตอบขอซักถามจากผูถือหุนโดยพรอมเพรียงกัน
1.6 ภายหลังการประชุมผุถ อื หุน บริษทั มีการจดบันทึกรายงานการประชุมอยางครบถวน ถูกตอง รวดเร็ว โปรงใส และบันทึกประเด็นซักถาม
และขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุมเพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได นอกจากนี้ ใหบริษัทนํารายงานการประชุมผูถือหุน
แผยแพรในเว็บไซตของบริษัทเพื่อใหผูถือหุนไดพิจารณา รวมถึงสงรายการประชุมดังกลาวไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ภายใน 14 วัน นับแตวันที่มีการประชุมผูถือหุน
1.7 เพิม่ ความสะดวกใหแกผถู อื หุน ในการไดรบั เงินปนผลโดยการโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร (ถามีการจายเงินปนผล) เพือ่ อํานวยความสะดวก
ใหผูถือหุนใหไดรับเงินปนผลตรงเวลา ปองกันปญหาเรื่องเช็คชํารุด สูญหาย หรือสงถึงผูถือหุนลาชา
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The Corporate Governance Policy
With commitment to operating the business with responsibility towards all stakeholders and transparent, fair and
accountable operations, Nok Air understands the value of corporate governance (CG) to enhance our competitiveness
and management efficiency focusing mainly at promoting a sustainable growth which should led to value added to the
company, our shareholders and all stakeholders in the long run. Nok Air has adopted the Good corporate Governance
practice formulated by the Stock Exchange of Thailand (SET) as a guideline for director, executives and employees to comply
with. Details are as follows:
Section 1: Right of Shareholders
The Board of Directors underlines the importance of shareholders’ right through which shareholders will get access to
accurate, comprehensive and adequate company information in a timely and equitable manner for them to make decisions.
Simultaneously, Nok Air has formulated a policy to facilitate and encourage attendance of the Shareholders’ Meeting including
other related rights to shareholders before, during and after the meeting as follows:
1.1 Before the Shareholders’ Meeting Date: Nok Air will send an invitation letter for the meeting together with
sufficient supporting information in which objectives and rationality as well as the Board’s opinions will be stated
in all meeting agendas. Shareholders will be able to study the information at least seven days prior to the
Shareholders’ Meeting. If a shareholder cannot attend the meeting himself, Nok Air allows that shareholder
to appoint an independent director or any individual to attend the meeting on his/her behalf using a proxy
appointment form provided together with the invitation letter for the meeting.
1.2 Nok Air will add communication channels of shareholders through its website where information and update
will be exclusively posted there. The invitation letter to the meeting will be posted in advance before the meeting
day for shareholders to conveniently and comprehensively download the meeting agendas.
1.3 Nok Air will equally facilitate every shareholder who attends the meeting in terms of venue and Timing
1.4 In the Shareholder’s Meeting Date: Nok Air will arrange for a consideration and a voting based on an order of the meeting
agendas without changing any material information or without adding any meeting agenda at the meeting without
prior notice. Shareholders will be equally allowed to examine Nok Air’s operation and to inquire and express their
opinions as well as recommendations. Directors and executives will attend the Meeting to answer questions there.
1.5 On the meeting date, all directors are to attend the meeting to answer questions from shareholders.
1.6 After the Shareholder’s Meeting Date: The minutes of the meeting must be completely recorded with speed
and transparency. Questions and significant opinions are to be recorded in the minutes of the meeting
for shareholders to examine. In addition, Nok Air will post the minutes of the meeting on its website for
shareholders to contemplate and also submit the minutes of the meeting to the SET within 14 days
from the Shareholders’ Meeting date.
1.7 Nok Air will increasingly facilitate convenient approach for shareholders to receive their dividend by transferring
it to their bank accounts (if any dividend is paid) to allow shareholders to get paid on a timely basis and to
also avoid any defect or loss or bank cheques or any delayed delivery.
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หมวดที่ 2 : การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม แมวาผูถือหุนที่เปนผูบริหารและไมเปน
ผูบ ริหาร รวมถึงผูถ อื หุน ตางชาติ โดยจะดําเนินการตางๆ เพือ่ อํานวยความสะดวกแกผถู อื หุน ในการใชสทิ ธิใ์ นเรือ่ งตางๆ ทีผ่ ถู อื หุน สมควรไดรบั ดังนัน้
คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้
2.1 ใหบริษทั จัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทัง้ ขอมูลประกอบการประชุม ใหผถู อื หุน ทราบลวงหนากอนการประชุมไมนอ ยกวา 7 วัน เพือ่ เปด
โอกาสใหผูถือหุนไดศึกษาขอมูลอยางครบถวนกอนวันประชุมผูถือหุน รวมทั้งหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ กลาวคือ แบบ ก. แบบ ข.
และ แบบ ค. ใหผูถือหุนเลือกใชได พรอมกันนี้ใหเผยแพรผานทางเว็บไซตของบริษัท (www.nokair.com/investor_relations)
อีกชองทางหนึ่ง
2.2 ใหศึกษาแนวทางเพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอชื่อกรรมการ หรือเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมไดกอนการประชุม
ผูถือหุน
2.3 ใหเพิ่มการอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง โดยใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง หรือใหมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 คน เขารวมประชุมและลงมติแทนได โดยบริษัทจะแนบรายชื่อ ประวัติกรรมการอิสระ
ดังกลาวไวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน
2.4 ใหปฏิบตั ติ อ ผูถ อื หุน ทุกรายอยางเทาเทียมกันไมวา จะเปนผูถ อื หุน รายใหญหรือผูถ อื หุน สวนนอย ไมวา จะเปนผูถ อื หุน ชาวไทยหรือผูถ อื หุน
ตางชาติ
หมวดที่ 3 : การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทใหความสําคัญตอการพิจารณารายการตางๆ อยางโปรงใส และเปนประโยชนตอบริษัทเปนสําคัญ ดังนั้น บริษัทจึงใหความสําคัญ
ตอการปองกันรายการที่อาจเปนความขัดแยงทางผลประโยชน รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหวางกัน โดยมีนโยบายซึ่งสรุปสาระสําคัญได
ดังตอไปนี้
3.1 ผูบริหารและพนักงานตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญที่ตองยึดถือปฏิบัติโดยเครงครัด เพื่อเปนที่เชื่อถือ
และไววางใจของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย และจัดใหมีการเผยแพรขอมูลความเขาใจในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัท
3.2 กรรมการบริษัทและผูบริหารตองแจงใหบริษัททราบถึงความสัมพันธหรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน
3.3 มีการนําเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาใหความเห็นกอนเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัท
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี และดูแลใหมกี ารปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑทตี่ ลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
หมวดที่ 4 : บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักและรับรูถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก ผูถือหุน พนักงาน และ
ผูม สี ว นไดเสียภายนอก ไดแก ลูกคา คูค า เจาหนี้ คูแ ขง ภาครัฐ และหนวยงานอืน่ ๆ รวมทัง้ ชุมชนใกลเคียงทีเ่ กีย่ วของ เนือ่ งจากบริษทั ไดรบั การสนับสนุน
จากผูม สี ว นไดเสียกลุม ตางๆ เหลานี้ ซึง่ สรางความสามารถในการแขงขันและสรางกําไรใหบริษทั ซึง่ ถือวาเปนการสรางคุณคาอยางยัง่ ยืนใหกบั บริษทั
ดังนั้นผูมีสวนไดเสียเหลานี้จึงควรไดรับการดูแลตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยมีการกําหนดนโยบาย ดังนี้
4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติตอพนักงาน
บริษัทตระหนักวา พนักงานเปนปจจัยแหงความสําเร็จ
ของการบรรลุเปาหมายของบริษัทที่มีคุณคายิ่ง จึงเปน
นโยบายของบริ ษั ท ที่ จ ะให ก ารปฏิ บั ติ ต  อ พนั ก งานอย า ง
เปนธรรมทัง้ ในดานโอกาส ผลตอบแทน การแตงตัง้ โยกยาย
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ เพื่อใหเปนไปตามนโยบาย
ดังกลาว บริษัทจึงมีหลักปฏิบัติดังนี้
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Section 2: Equitable Treatment of Shareholders
Nok Air takes it as its mission to equally treat all shareholders with fairness regardless of the shareholders’ status,
be they executive and non executive shareholders and foreign shareholders. The Company is committed to facilitate
shareholders in exercising their rights across all areas that they are eligible for. The Board of Directors therefore implemented
a policy as follows:
2.1 Nok Air shall send an invitation letter for the meeting including supporting information to shareholders at least
seven days prior to the meeting to allow shareholders sufficient time to study the information before the meeting
date. The Company also delivers all three types of proxy appointment forms, which are Form A, Form B and
Form C for shareholder to choose. Such information is published on the Company’s website (www.nokair.com/
investors_relations)
2.2 Nok Air shall study a possibility to allow minor shareholders to nominate directors or to propose any additional
meeting agenda prior to the Shareholders’ Meeting.
2.3 Nok Air shall facilitate shareholders who may not be able to attend the meeting by themselves by allowing them
to appoint an individual or at least one independent director as a proxy to attend the meeting and adopt
a resolution on their behalf. The name of the appointed independent director is to be stated in an invitation
letter for the Shareholders’ Meeting.
2.4 Nok Air shall equally treat all shareholders whether they are major or minor and whether they are Thai or foreign
shareholders.
Section 3: Connected Transactions
Nok Air underlines transparency and interest of its business when it comes to reviewing transactions. That’s why
it emphasizes the prevention of any transaction that could cause a conflict of interest, a connected transaction or a related
transaction, all of which has been translated into the policy with the main contents as follows:
3.1 Executives and employees are to comply with Nok Air’s Code of Conduct which is considered important and has
to strictly complied with for the purpose of reliability and confidence by all stakeholders. The information in the
Code of Conduct will be communicated to all employees for their understanding.
3.2 Company directors and executives are to inform the Company of their relationship or any connected transaction
in any business which may cause a conflict of interest.
3.3 A connected transaction will be submitted to the Audit Committee for its opinion before the matter is proposed
to the Board of Directors for approval based on the principle of good corporate governance. The Company will
oversee the compliance with rules and regulations of the SET and the Office of Securities and Exchange
Commission (SEC).
Section 4: Roles of Stakeholders
Nok Air realizes and recognizes the rights of all stakeholders, be they internal stakeholders; namely, shareholders and
employees, or external stakeholders; namely, customers, suppliers, creditors, competitors, the public sector and other
agencies and neighboring communities. This is simply because the Company has been supported by all stakeholders to be
able to nurture our competitiveness and to generate profits to the business, an action which is considered enhancing our
values in the long run. Stakeholders should therefore be treated well according to their legal rights. Related policy is as follows:
4.1 Policy and practice toward employees
Nok Air realizes that our employees are truly a key of our success to achieve our valuable goal. That’s why it’s
our policy to fairly treat our employees either in terms of their career opportunity, remunerations, appointment,
job transfer and capacity-building. To correspond with this policy, Nok Air has the following practices
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1. ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ และใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน
2. ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมตอพนักงาน รวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน และใหความสําคัญในดานการดูแล
สวัสดิการของพนักงาน
3. ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิต และทรัพยสินของพนักงานโดยในป 2558 ไมมีสถิติ
การเกิดอุบัติเหตุรายแรงตอชีวิตและทรัพยสนิ ของพนักงาน
4. การแตงตัง้ โยกยาย รวมถึงการใหรางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทําดวยความสุจริตใจ และตัง้ อยูบ นพืน้ ฐานความรู ความสามารถ
และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
5. ใหความสําคัญตอการพัฒนาความรู ความสามารถของพนักงาน โดยใหโอกาสอยางทัว่ ถึงและสมํา่ เสมอ เพือ่ พัฒนาความสามารถ
ของพนักงานใหเกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ ซึ่งบริษัทมีการกําหนดและวางแผนการฝกอบรมและพัฒนา
พนักงานเปนประจําทุกป โดยในป 2558 บริษัทมีการจัดการฝกอบรมทั้งภายในและภายนอกใหแกพนักงานเปนจํานวนทั้งสิ้น
1,256 คน เทียบเทาจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝกอบรมของพนักงานตอปเทากับ 4.5 วัน
6. รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานความรูทางวิชาชีพของพนักงาน
7. ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด
4.2 นโยบายและแนวปฏิบัติตอผูถือหุน
บริษทั ระลึกอยูเ สมอวาผูถ อื หุน คือ เจาของกิจการ และบริษทั มีหนาทีส่ รางมูลคาเพิม่ ใหแกผถู อื หุน ในระยะยาว จึงกําหนดใหกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงานตองปฏิบัติตามแนวทางดังตอไปนี้
1. ปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความซือ่ สัตยสจุ ริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพ ดวยความระมัดระวัง รอบคอบ
และเปนธรรมตอผูถือหุนทั้งรายใหญและรายยอย เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนโดยรวม
2. นําเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ขอมูลฐานะทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสมํ่าเสมอ
และครบถวนตามความเปนจริง
3. หามไมใหแสวงหาผลประโยชนใหตนเอง และผูอื่นโดยใชขอมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังมิไดเปดเผยตอสาธารณะหรือดําเนินการ
ใดๆ ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท
4.3 นโยบายและแนวปฏิบัติตอลูกคา
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของลูกคา จึงไดกําหนดนโยบายในการปฏิบัติตอลูกคาดังนี้
1. บริการลูกคาดวยความสุภาพ มีความกระตือรือรน พรอมใหการบริการตอนรับดวยความจริงใจ เต็มใจ ตั้งใจ และใสใจ ดูแล
ผูรับบริการดุจญาติสนิท บริการดวยความรวดเร็ว ถูกตอง และนาเชื่อถือ
2. รักษาความลับของลูกคา และไมนําไปใชเพื่อประโยชนของตนเอง หรือผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ
3. ใหขอมูลขาวสารที่ถูกตอง เพียงพอ และทันตอเหตุการณแกลูกคา เพื่อใหทราบเกี่ยวกับบริการที่บริษัทใหกับลูกคา โดยไมมี
การโฆษณาเกินความเปนจริงที่เปนเหตุใหลูกคาเขาใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพหรือเงื่อนไขใดๆ ของบริการของบริษัท
4. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใหบริการของบริษัทใหมีประสิทธิภาพและเปนประโยชนกับลูกคาสูงสุด
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1. Treating employees politely and with respect to their individual rights.
2. Offering fair remunerations to employees; setting up a provident fund for employees and underlining
the importance of employee welfare
3. Maintaining an environment which is safe as a place to work and a safe place for employees’ properties.
In 2015, serious accidents to life and properties of our employees remained zero.
4. Appointment, transfer, award and disciplining employees will be conducted with integrity and on the basis
of individual employee’s knowledge, capacity and proper circumstance.
5. Underlining the importance of employee’s skill enhancement and capacity-building where all employees
will be thoroughly and constantly given an opportunity to have their capacity developed to fulfill their
professional potential, Nok Air does have an employee training plan drafted on an annual basis. In 2015,
it had provided both internal and external training sessions for a total of 1,256 employees. Equivalently
an average day of employee training per year of 4.5 days.
6. Listening to advices and recommendations based on employee’s professional capacity
7. Strictly complying with all employee-related laws and regulations
4.2 Policy and practice toward shareholders
Constantly realizing that shareholders are the owner of our business and the Company has a duty to add
values to shareholders in the long run, Nok Air requires its directors, executives and employees alike to comply
with the following practices:
1. Performing duties with integrity; making a decision on the professional principle with caution, care and
fairness to major and minor shareholders for the best interest of all shareholders.
2. Carefully reporting the Company’s status, financial statements, financial and accounting information and
other reports.
3. Preventing from seeking an interest for oneself and other using the Company’s information which has
not yet been disclosed to the public that could result in the Company’s conflict of interest.
4.3 Policy and practice toward customers
Recognizing the importance of our customers, the Company has set customer treatment policy as follows:
1. Providing customer service with politeness, enthusiasm and a service mind where the service is provided
with sincerity, willingness, care and attention. All customers are treated as our close relatives. The service
is offered with speed, accuracy and reliability.
2. Keeping customer’s confidential information and refrain from illegally using their information for the interest
of ourselves or related persons
3. Informing customers with accurate, adequate and timely information about the services provided by us
by not overly advertising our products that could lead customers to misunderstand their quality or any
service conditions.
4) Providing advice regarding the Company’s means of providing the service to be as efficient as possible
and for the best interest of our customers
4.4 Policy and practice toward suppliers and/or creditors
Nok Air has a policy through which employees shall treat all suppliers and/or creditors in a fair and sincere
manner without taking their advantage and by taking into consideration the Company’s best interest and on the
basis of fair returns to both parties while avoiding any circumstance that could lead to a conflict of interest. Any
discussion for resolution shall be based on the business relationship. The practice is as follows:
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4.4 นโยบายและแนวปฏิบัติตอคูคา และ/หรือ เจาหนี้
บริษทั มีนโยบายใหพนักงานปฏิบตั ติ อ คูค า และ/หรือเจาหนีท้ กุ ฝายอยางเปนธรรม ซือ่ สัตย และไมเอารัดเอาเปรียบคูค า โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนสูงสุดของบริษัท พื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมทั้งสองฝาย หลีกเลี่ยงสถานการณที่กอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน และการเจรจาแกปญหาควรตั้งอยูบนพื้นฐานของความสัมพันธทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
1. ไมเรียก หรือรับ หรือจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตในการคากับคูคา และ/หรือ เจาหนี้
2. กรณีที่มีขอมูลวามีการเรียก หรือรับ หรือการจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตเกิดขึ้น ตองเปดเผยรายละเอียดตอคูคา และ/หรือ
เจาหนี้ และรวมกันแกไขปญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่ตกลงกันไวอยางเครงครัด กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดได ตองรีบแจงใหเจาหนี้ทราบ
ลวงหนา เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา
4.5 นโยบายและแนวปฏิบัติตอคูแขงขัน
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูแขงทางการคา โดยไมละเมิดความลับหรือลวงรูความลับทางการคาของคูแขงขันดวยวิธีฉอฉล
จึงกําหนดหลักนโยบายดังนี้
1. ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี
2. ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม
3. ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางราย
4.6 นโยบายและแนวปฏิบัติตอสังคม/ชุมชน
บริษัทมีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจ และสังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของอยางครบถวนโดยไมเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน พรอมทั้งมีสวนรวมที่จะสงเสริมและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชน
4.7 นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
บริษทั มีนโยบายทีใ่ หการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ทีเ่ สริมสรางคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิง่ แวดลอม ตลอดจนรักษาสภาพแวดลอม
ในการทํางานใหมคี วามปลอดภัยตอชีวติ และทรัพยสนิ ของพนักงานอยูเ สมอ พรอมทัง้ สงเสริมใหพนักงานมีจติ สํานึกรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม ผานกิจกรรมโดยใหพนักงานมีสวนรวมอยางตอเนื่อง
หมวดที่ 5 : การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปดเผยขอมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทที่ตรงตอ
ความเปนจริง ครบถวน เพียงพอ สมํ่าเสมอ ทันเวลา แสดงใหเห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการประกอบการที่แทจริงของบริษัทรวมทั้งอนาคต
ของธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมุงมั่นที่จะดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลและ
ความโปรงใสอยางเครงครัด จัดใหมกี ารเผยแพรขอ มูลในเว็บไซตของบริษทั สือ่ เผยแพรของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพือ่ ใหผถู อื หุน และผูท เี่ กีย่ วของ
อื่นๆ ไดรับทราบขอมูลของบริษัทไดอยางทั่วถึง และจะทําการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศใชบังคับ
บริษทั จัดใหมเี จาหนาทีท่ าํ หนาทีต่ ดิ ตอสือ่ สารกับนักลงทุนหรือผูถ อื หุน รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผูถ อื หุน รายยอย บริษทั จะจัดใหมกี ารประชุม
เพือ่ วิเคราะหผลการดําเนินงานเปนประจํา รวมทัง้ จะเผยแพรขอ มูลขององคกร ทัง้ ขอมูลทางการเงินและขอมูลทัว่ ไปใหแกผถู อื หุน นักวิเคราะหหลักทรัพย
บริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือ และหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ ผานทางชองทางตางๆ ไดแก การรายงานตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และเว็บไซตของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังใหความสําคัญในการเปดเผยขอมูล
อยางสมํา่ เสมอ เพือ่ ใหผถู อื หุน ไดรบั ขาวสารเปนประจํา โดยผานชองทางเว็บไซตของบริษทั ขอมูลทีอ่ ยูบ นเว็บไซตจะมีการปรับปรุงใหทนั สมัยอยูเ สมอ
ไมวา จะเปนวิสยั ทัศน พันธกิจ งบการเงิน ขาวประชาสัมพันธ รายงานประจําป โครงสรางบริษทั และผูบ ริหาร โครงสรางการถือหุน และผูถ อื หุน รายใหญ
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1. Not demanding or accepting or paying any unscrupulous business benefit to supplier and/or creditor.
2. If there is any information indicating that a demand or receipt or payment of any unscrupulous benefit was
made, such information must be disclosed to supplier and/or creditor and the parties shall mutually resolve
the problem with fairness and speed.
3. Strictly complying with all previously-agreed conditions. If any condition can’t be complied with, creditors
have to be quickly notified to find a possible solution together.
4.5 Policy and practice towards competitors
Nok Air has a policy to treat business competitors without violating or learning their confidential
information in a fraudulent manner. The policy in this area is as follows:
1. Acting on the basis of the good competition framework
2. Not seeking the competitor’s confidential information in an inappropriate and fraudulent manner
3. Not destroying he competitor’s reputation by slandering him.
4.6 Policy and practice towards the society and community
Nok Air has a policy to conduct our business that will benefit the economy and the society as a committed
corporate citizen who complies with the laws and related regulations with violating the basic human rights
while promoting and upgrading the quality of our society and the communities.
4.7 Environmental Policy
The Company’s policy in this area is to provide quality-enhancement activities as well as those relating to
occupational health and the environment. We will maintain our work environment to make it safe to employee’s life
and property. Employees will be encouraged to have awareness in the society and the environment through
activities which our employees will be constantly encouraged to participate.
Section 5: Disclosure of Information and Transparency
The Board of Directors has a policy to disclose financial and other information relating to Nok Air’s business and
its performance that is accurate, comprehensive and adequate on a regular and timely fashion and that reflects its actual
financial status and operation results as well as its future.
The Board of Directors strictly commits to legal compliance as well as compliance with rules and regulations relating
to the disclosure of information and transparency. Information has been posted in Nok Air’s website and the SET’s media
channel for shareholders and other related parties to get a thorough access. The Company is ready to update or change any
information to align with what the SET and the SEC have notified and enforced.
Nok Air has entrusted staff to communicate with investors, shareholders, institutional investors and minor shareholders.
It will organize a regular analyst’s meeting to analyze operation results and will release corporate information, both financial
and general, to shareholders, securities analysts, credit rating agencies and other public bodies through various channels which
include its reporting to the SET and the SEC and its website. In addition, Nok Air has placed a priority to a regular disclosure
of its information to ensure that shareholders regularly receive the information through the airline’s website. Information on
the website whether it be Nok Air’s vision, mission, financial statements, PR news, annual report, organization structure and
executives, shareholding ratio and major shareholders is constantly updated.
Nok Air underlines the importance of its financial reports which should reflect the Company’s actual financial status and
operation results on the basis of accurate, complete and adequate accounting information based on the generally-accepted
accounting principles (GAAP). The Company will also disclose information related to each director as well as roles and
responsibilities of the Board of Directors and other committees in the Annual Report Form (Form 56-2) and the Annual
Information Declaration Form (Form 56-1). It will also disclose remunerations of its directors and executives in its Annual
report (Form 56-2) and the Annual Information Declaration Form (Form 56-1).
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นอกจากนี้ บริษัทใหความสําคัญตอรายงานทางการเงิน เพื่อใหแสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการที่แทจริงของบริษัท
โดยอยูบนพื้นฐานของขอมูลทางบัญชีที่ถูกตอง ครบถวน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป บริษัทจะเปดเผยขอมูล
เกีย่ วกับกรรมการแตละทาน ตลอดจนบทบาทและหนาทีข่ องคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอยของบริษทั ในรายงานประจําปของบริษทั
(แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และจะเปดเผยคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารระดับสูงในรายงานประจําป
ของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
หมวดที่ 6 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท การกํากับดูแลกิจการใหเปนไปตามเปาหมายและ
แนวทางที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน โดยปฏิบัติหนาที่ดวย
ความซือ่ สัตยสจุ ริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของผูถ อื หุน และผูม สี ว นไดเสีย ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว และเพือ่ ใหมนั่ ใจวาการดําเนินงาน
ของบริษัทเปนไปในทิศทางที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหมีการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ
เปาหมาย นโยบาย ทิศทางการดําเนินงาน แผนกลยุทธ แผนงาน และงบประมาณประจําปของบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทั จะรวมแสดงความคิดเห็น
เพื่อใหเกิดความเขาใจในภาพรวมของธุรกิจรวมกันกอนที่จะพิจารณาอนุมัติ และติดตามใหมีการบริหารงานเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไว
โดยจะยึดถือแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
คณะกรรมการของบริษทั มีจาํ นวน 12 ทาน มีวาระดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป แบงเปนกรรมการทีม่ าจากฝายบริหารจํานวน 1 ทาน กรรมการ
ทีไ่ มเปนผูบ ริหารจํานวน 11 ทาน โดยมีกรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ปนอิสระตามหลักเกณฑทสี่ าํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
กําหนด จํานวน 4 ทานซึ่งสอดคลองกับเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยที่ไดกําหนดใหบริษัทจดทะเบียนตองมีจํานวนกรรมการ
อิสระมากกวาหรือเทากับ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด คณะกรรมการประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งดานธุรกิจ
บัญชีและการเงินซึ่งเกี่ยวของและสนับสนุนธุรกิจบริษัททั้งหมด
ตามขอบังคับของบริษัทกําหนดไววาในการประชุมสามัญประจําป กรรมการตองออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออก
ใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียน
บริษัทนั้นใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง อยางไรก็ตาม
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได
บริษัทไดแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทกับผูบริหารอยางชัดเจน โดยคณะกรรมการทําหนาที่ในการ
กําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของผูบ ริหารในระดับนโยบาย ในขณะทีผ่ บู ริหารทําหนาทีบ่ ริหารงานของบริษทั ในดานตางๆ ใหเปนไปตาม
นโยบายที่กําหนด
ประธานกรรมการบริษัทมิไดเปนบุคคลเดียวกับประธานเจาหนาที่บริหาร มีอํานาจหนาที่แบงแยกกันชัดเจนเพื่อเปนการถวงดุลการจัด
การและไมมผี ใู ดมีอาํ นาจเบ็ดเสร็จ ประธานกรรมการไมมคี วามสัมพันธใดๆ กับฝายบริหารของบริษทั และมีหนาทีร่ บั ผิดชอบเพียงการกําหนดนโยบาย
และใหคําปรึกษา เทานั้น
คณะกรรมการไดแตงตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ ชวยกํากับดูแลกิจการของบริษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีจาํ นวน 3 ทาน ทุกทาน
เปนกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่เฝาสังเกตประสิทธิผลของงานตรวจสอบ การจัดการความเสี่ยง การควบคุมทางการเงินและ
การบัญชีภายใน และการรายงานทางการเงิน รวมทัง้ หนาทีอ่ นื่ ๆ ตามทีต่ ลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยกําหนด
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอย และกรรมการรายบุคคล ควรมีการประเมินผลการปฏิบตั ติ นเองอยางนอยปละ 1 ครัง้ โดยกําหนด
บรรทัดฐานทีจ่ ะใชเปรียบเทียบกับผลการปฏิบตั งิ านอยางมีหลักเกณฑ เพือ่ ใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลงานและปญหาเพือ่ การพัฒนาปรับปรุง
และแกไขใหเหมาะสมตอไป และคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
นอกจากนั้นเพื่อเปนการกํากับและชวยดูแลกิจการ ประธานเจาหนาที่บริหารไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นอีก 5 คณะ คือ
1. คณะกรรมการบริหาร Management Committee มีหนาทีก่ าํ หนดกลยุทธทางธุรกิจ แผนธุรกิจและงบประมาณใหสอดคลองกับนโยบาย
ของบริษทั รับผิดชอบในการตัดสินใจและสัง่ การ ภายใตขอบเขตอํานาจหนาทีท่ ไี่ ดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ ดําเนินการ
ตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กํากับดูแลการดําเนินงานของฝายจัดการใหเปนไปตามที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติตามมติที่ประชุมผูถือหุน และมติคณะกรรมการบริษัทโดยชอบดวยกฎหมาย
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Section 6: Responsibility of the Board
The Board of Directors is responsible for shareholders in overseeing the Company’s business to meet corporate goal
and to steer the business in a direction that will maximize shareholders’ interest taking into consideration benefits of all
stakeholders.
The Board of Directors’ duty is to ensure compliance with the laws, objectives, Articles of Association and resolutions
of the Shareholders’ Meeting. The Board is to perform its duty with integrity and to take care of the interest of shareholders
and stakeholders both in the short- and long run. To ensure that Nok Air’s business is in a direction that will maximize
the interest of shareholders and stakeholders, the Board will supervise the preparation of the Company’s vision, mission, goal,
objective, business direction, strategic plan, operation plan and annual budget. The Board will express its opinions for
a mutual understanding of the business’s overview before making an approval. It will monitor the management to ensure
that corporate goals will be achieved on the basis of the SET and SEC guidelines.
Nok Air has 12 directors who will stay in the office for three years each. Of this, one is from the management while
the remaining 11 are non-executive directors. Four out of these are directors with independence based on criteria stated by
the Office of the SEC which aligns with the SEC’s regulation that requires listed companies to appoint independent director
equivalent at least to or more than one-third of their entire directors. Nok Air’s Board of Directors consists of competent
personnel from various industries ranging from business to accounting and finance, all of which are related and supporting
Nok Air’s business.
The Company’s Article of Association requires one-third directors to resign at the Annual General Shareholders’
Meeting (AGM). If the entire number of directors cannot exactly be divided into three portions, the closest number to
one-third director who are to retire from their position in Year 1 and Year 2 after being listed shall do so using a drawing
method. For subsequent years, directors who stay in their office for the longest period shall resign. However, directors resigning
on rotation may be re-elected.
Nok Air has clearly divided roles and responsibilities between the Board of Directors and executives. While the Board
will formulate policies and oversee the management of executives at a policy level, executives will execute corporate
management in alignment with the policy.
Chairman of the Board is not the same person as the Chief Executive Officer. The two have clearly-separated roles
and responsibilities for the purpose of management balance. No one has an absolute power. Chairman of the Board has no
relationship with the Company’s management. The Chairman’s role is to formulate a policy and to provide advice only.
The Board of Directors has appointed the Audit Committee to help supervising the Company’s business. The Audit
Committee has three members, all of whom are independent directors. The Audit Committee’s duty is to monitor
the effectiveness of the auditing, risk management, financial control and internal accounting as well as financial reporting and
other duties as designated by the SET and the Office of the SEC.
To supervise and help overseeing Nok Air’s operation, Chief Executive Officer (CEO) has established five committees
as follows.
1. The Management Committee (MC) whose role and responsibility is to formulate a business strategy, a business plan
and budget to align with the corporate policy. The MC is also responsible for making decisions and orders under
its authority entrusted by the Board. It will also act in accordance with what the Board of Directors has approved.
In addition, the MC will supervise the management’s performance to ensure that it aligns with what the Board
has entrusted and the management’s compliance with resolutions legally adopted by the Shareholders’ Meeting
and by the Board.
2. The People Management Committee is to manage and formulate internal rules and regulations and other related
matters to meet the Company’s policy.
3. The Commercial Management Committee will manage and formulate rules and regulations relating to
commercial tasks, set ticket prices and plan flight schedules and flight routes to reflect the Company’s policy.
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2. คณะอนุกรรมการ People Management มีหนาที่บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของบริษัท รวมถึงกําหนดระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับทรัพยากรบุคคลภายในบริษัท และกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับนโยบายของบริษัท
3. คณะอนุกรรมการ Commercial Management มีหนาที่บริหารจัดการ รวมถึงกําหนดกฎเกณฑที่เกี่ยวของกับงานดานการพาณิชย
การกําหนดราคาบัตรโดยสาร การกําหนดตารางบิน การกําหนดเสนทางบิน ใหสอดคลองกับนโยบายของบริษัท
4. คณะอนุกรรมการ Operating Management มีหนาทีบ่ ริหารจัดการรวมถึงกําหนดกฎเกณฑทเี่ กีย่ วของกับการปฏิบตั กิ ารบิน และกรณี
อื่นๆ ที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับนโยบายบริษัท
5. คณะอนุกรรมการระบบการจัดการดานนิรภัย (Safety Management System Committee) มีหนาที่ในการดําเนินงานในสวน
ที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการดานนิรภัยภายในบริษัทใหเปนไปดวยความเรียบรอยและเปนไปตามที่องคการการบินพลเรือนระหวาง
ประเทศ (The International Civil Aviation Organization : ICAO) กําหนด
หมวดที่ 7 : การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทจัดใหบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกดาน ทั้งดานการเงิน และการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามกฎหมาย
ขอบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวของ และจัดใหมีกลไกการตรวจสอบและถวงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกปองดูแลรักษาทรัพยสินของบริษัท
อยูเสมอ จัดใหมีการกําหนดลําดับขั้นของอํานาจอนุมัติ และความรับผิดชอบของผูบริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถวงดุลในตัว กําหนด
ระเบียบการปฏิบัติงานอยางเปนลายลักษณอักษร มีหนวยงานตรวจสอบภายในที่เปนอิสระ ทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหนวยงาน
ใหเปนไปตามระเบียบที่วางไว รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหนวยงานตางๆ ในบริษัท

นโยบายการลงทุนของบริษัท นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 มีมติกําหนดนโยบายการลงทุนของบริษัท นโยบาย
การลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และนโยบายการบริหารงานในบริษัทดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังนี้
นโยบายการลงทุนของบริษัท
เพื่อใหการลงทุนของบริษัท เปนไปอยางมีหลักการที่เหมาะสม บริษัทไดกําหนดนโยบายการลงทุนเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน
ดังตอไปนี้
1. บริษัทจะลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ สามารถทํารายได และกําไรที่สมํ่าเสมอ และผานการวิเคราะหความเปนไปไดในการ
ลงทุนแลว
2. ธุรกิจที่บริษัทจะลงทุนตองมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจายชําระภาระหนี้ และดอกเบี้ยจาย
3. ธุรกิจที่บริษัทจะลงทุนตองใหผลตอบแทนที่เหมาะสมในความเสี่ยงที่ยอมรับได
4. บริ ษั ท จะจั ด ให มี ผู  บ ริ ห ารและบุ ค ลากรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ และประสบการณ ใ นการทํ า ธุ ร กิ จ นั้ น ๆ เข า ไปดู แ ลการลงทุ น
ดังกลาวของบริษัท
5. บริษัทจะจัดใหมีตัวแทนของบริษัทไปทําหนาที่กรรมการของบริษัทที่ลงทุนเสมอ
6. บริษัทจะไมลงทุนในธุรกิจที่ผิดกฎหมาย หรือผิดหลักศีลธรรม
7. การลงทุนของบริษัทตองผานการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท ตามขอบังคับ
ของบริษัทหรือกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด หรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือขอบังคับ
ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของกําหนดไว
8. บริษัทจะรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทที่เขาไปลงทุนใหคณะกรรมการของบริษัทรับทราบทุกไตรมาส
9. คณะกรรมการของบริษัทมีหนาที่พิจารณา และอนุมัติการจายเงินปนผลของบริษัทที่บริษทั เขาไปลงทุน
10. บริษัทไมมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
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4. The Operating Management Committee will manage and craft rules and regulations relating to flight operation
and other matters to reflect the Company’s policy.
5. The Safety Management System Committee will handle the safety management system within the Company
to be in compliance with what the International Civil Aviation Organization (ICAO) has required.
Section 7: Internal Control
The Board of Directors requires that the Company put in place a comprehensive internal control system that covers
finance and operation to comply with relevant laws, rules and regulations. In addition, the Board also requires efficient and
enough auditing and a check-and-balance mechanism to be put in place to protect the Company’s assets. Hierarchy is to
be set based on the authorization and responsibility of executives and employees who will be subject to the auditing and
check-and-balance mechanisms. Operation procedures are to be written. The Company also needs to have an independent
internal audit department to audit every department’s performance if it performs according to the regulations as well as to
assess their internal control mechanisms to see if they are enough and efficient.

Investment Policy, Investment in Subsidiaries and Joint Ventures Policy
The Risk Management Committee resolved in its 1/2013 meeting dated January 24, 2013 to formulate investment
policy, investment in subsidiaries and joint ventures policy and management of such companies as follows:
Investment Policy
To ensure sound and efficient investment, Nok Air has formulated the investment policy to be used as a guideline
in its operations as follows:
1. Nok Air shall invest in business with potential to constantly generate revenue and profit after investment
feasibility analysis has been made.
2. Nok Air shall invest in business with sufficient cash flow to pay debt obligation and interest payment
3. Nok Air shall invest in business that generates attractive return on investment and has acceptable risk level.
4. Nok Air shall provide the experienced managements to look after the Company’s Investment.
5. Nok Air shall assign its representatives to act as directors in the company in which it invests.
6. Nok Air shall not invest in illegal and unethical business.
7. Investment projects shall be approved by the Board of Directors or the Shareholders’ Meeting according to
the Company’s regulations or laws related to listed company or securities and exchange or regulations,
announcement, order and notifications issued by the Capital Market Supervisory Board and the Stock
Exchange of Thailand.
8. The Company shall report to the Board of Directors the operating performance of the company in which
it invests on quarterly basis.
9. The Board of Directors is responsible for considering and approving dividend payment of the company in which
Nok Air invests.
10. Nok Air does not have a policy to invest in equity instruments listed on the Stock Exchange of Thailand.
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นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทมุงเนนการลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวมที่มีศักยภาพในการเติบโต และสรางผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน เพื่อใหบริษัท
เปนผูนําในธุรกิจสายการบินราคาประหยัดที่ใหบริการแกผูบริโภคไดอยางครอบคลุม ทั้งนี้ การขออนุมัติเกี่ยวกับการลงทุนจะตองสอดคลอง
เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
ทรัพยสิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน
ในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547
การลงทุนในกิจการดังกลาวขางตน บริษัทจะเนนการลงทุนระยะยาว โดยพิจารณาจากปจจัยพื้นฐานของธุรกิจที่จะเขาไปลงทุน รวมถึง
แนวโนมของธุรกิจนั้นๆ เปนสําคัญ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการลงทุนในสัดสวนที่มากพอเพื่อใหสามารถมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
และกําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจในบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการที่ควบคุมรวมกันนั้นๆ รวมทั้งการสงเสริมกิจการที่เขาลงทุนใหมี
การเจริญเติบโตอยางยั่งยืน
บริษัทอาจมีการลงทุนในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวของในอนาคต ทั้งนี้ การลงทุนจะตองมีความสอดคลองเหมาะสมกับสภาพธุรกิจและ
แผนยุทธศาสตรของบริษัท
ในการตัดสินใจลงทุนใดๆ บริษัทจะทําการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการและพิจารณาถึงศักยภาพ รวมทั้งความเสี่ยง
จากการลงทุ น และนํ า เสนอแผนการลงทุ น ต อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ พิ จ ารณา รวมถึ ง ให คํ า แนะนํ า เพื่ อ ลดความเสี่ ย งทางการลงทุ น
ที่อาจเกิดขึ้น
นโยบายการบริหารงานในบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการที่ควบคุมรวมกัน
ในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยนั้น บริษัทไดสงตัวแทนของบริษัทไปเปนกรรมการในบริษัทยอยซึ่งบุคคลดังกลาวตองมี
คุณสมบัติและประสบการณที่เหมาะสมกับธุรกิจดังกลาวและไมมีผลประโยชนขัดแยงในทางธุรกิจ โดยผูแทนดังกลาวจะตองบริหารและ
จัดการธุรกิจของบริษัทยอยใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับความเห็นชอบจากบริษัท และตามกฎเกณฑและระเบียบตามที่กําหนดไวในขอบังคับ
ของบริษัท และกฎหมายของบริษัทยอยที่เกี่ยวของ
นอกจากนี้ บริษัทจะติดตามอยางใกลชิดถึงผลประกอบการและการดําเนินงานของธุรกิจดังกลาว และนําเสนอผลการวิเคราะหรวมถึง
แสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมหรือกิจการที่ควบคุมรวมกันนั้นๆ เพื่อใชประกอบ
การพิ จ ารณากํ า หนดนโยบายหรื อ ปรั บ ปรุ ง ส ง เสริ ม ให ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ย อ ย บริ ษั ท ร ว ม หรื อ กิ จ การที่ ค วบคุ ม ร ว มกั น มี ก ารพั ฒ นาและ
เจริญเติบโตอยางตอเนื่องตอไป
หลักเกณฑเกีย่ วกับการทําขอตกลงทางการคาทีม่ เี งือ่ นไขการคาโดยทัว่ ไป ในการทําธุรกรรมระหวางบริษทั และบริษทั ยอยกับกรรมการ
ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ
กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ จะเขาทําธุรกรรมกับบริษัท และบริษัทยอยไดเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
ของบริษัทแลว เวนแตธุรกรรมดังกลาว มีขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณ
เดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ทั้งนี้
ให บ ริ ษั ท จั ด ทํ า รายงานสรุ ป การทํ า ธุ ร กรรมที่ มี ข นาดเกิ น กว า 15 ล า นบาท เพื่ อ รายงานในการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
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Investment in Subsidiaries and Joint Ventures
Nok Air focuses on investing in subsidiaries and joint ventures with high growth potential and good return on
investment in order to ensure its leading market position as a budget airline that provides the most comprehensive services.
Any investment permission shall be in response to the Capital Market Supervisory Board’s announcement on significant
transaction related to asset acquisition and distribution and the announcement of the Securities and Exchange of Thailand
on disclosure of information and guideline for listed company in Acquisition or Distribution of Assets B.E. 2547 (2004).
Nok Air is interested particularly in long-term investment in the above mentioned businesses by considering
the fundamental of the target business and trend in that business sector. In addition, the Company has a policy to make
investment in a substantial ratio in order to obtain the right to participate in the management and formulation of business
direction of the subsidiary and joint venture or jointly controlled entity. In addition, the Company is committed to supporting
these subsidiaries, joint ventures and associated companies to achieve sustainable growth in the future.
The Company may consider investment in other related businesses. Investment made shall directly address the
nature of business and the corporate strategy.
Before making investment, Nok Air will conduct a feasibility study for the project, consider project potential and
investment risks before submitting the investment plan for the Board of Directors’ consideration and recommendation
in order to mitigate such investment risks.
Management of Subsidiaries, Joint Ventures and Jointly Controlled Entity Policy
The Company assigns its representative to serve as directors in its subsidiaries to oversee the operations of the
subsidiaries. The representatives shall have the qualification and experience in such business and does not have conflict
of interest. The representative shall manage the subsidiary in accordance with the policy approved by Nok Air and the
Company’s rules and regulations as well as laws related to the subsidiaries.
The Company also closely monitors the operations and performance of its subsidiaries, joint ventures and jointly
controlled entities and presents the analysis, opinions and recommendation to the Board of Directors of such companies.
The analysis will be used for formulating or improving the operations of the subsidiaries, joint ventures and jointly controlled
entities to promote continuous expansion and development.
Criteria for Trade Agreement with a Business Condition in General for Transactions between the Company or Its
Subsidiaries and Directors, Executives or Related Parties
Directors, executives or related persons can have a transaction with the Company or its subsidiaries only when
approval from the General Shareholders’ Meeting is granted, except when the transaction involves trade agreement in the
same manner a person will do with other contractual parties under the same circumstance with a bargaining power that is
influence-free from the fact that the status is the Company’s director, executive or a person with relevance. The Company
will report transactions exceeding Baht 15 million in value to the Audit Committee and the Board of Director on a quarterly
basis.
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นโยบายการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความโปรงใสและปองกันการแสวงหาผลประโยชนสวนตน
จากการใชขอมูลภายในของบริษัทที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชน บริษัทไดกําหนดนโยบายการใชขอมูลภายในของบริษัท ดังนี้
1. ใหความรูแกกรรมการและผูบริหาร เกี่ยวกับหนาที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุ
นิติภาวะ ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการไดมาหรือ
จําหนายหลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ตามมาตรา 246 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 298 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี
การแกไขเพิ่มเติม)
2. ให ก รรมการและผู  บ ริ ห ารของบริ ษั ท รวมถึ ง คู  ส มรสและบุ ต รที่ ยั ง ไม บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ จั ด ทํ า และเป ด เผยรายงานการถื อ ครอง
หลั ก ทรั พ ย แ ละรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย ข องบริ ษั ท ต อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละ
ตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และจัดสงสําเนารายงานนี้ใหแกบริษัท ในวันเดียวกับวันที่สงรายงานตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
3. กรรมการ ผูบริหาร พนักงานและลูกจางของบริษัทและบริษัทยอย ที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญซึ่งมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยตองใชความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนที่งบการเงินหรือขอมูล
ภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน และในชวงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ขอมูลภายในของบริษัทไดเปดเผยตอสาธารณชน
แลว ผูที่เกี่ยวของกับขอมูลภายในตองไมเปดเผยขอมูลนั้นใหผูอื่นทราบจนกวาจะไดมีการแจงขอมูลนั้นใหแกตลาดหลักทรัพยฯ
หากมีการกระทําการฝาฝนระเบียบปฏิบัติดังกลาวขางตน บริษัทถือเปนความผิดทางวินัยตามขอบังคับการทํางานของบริษัท
โดยจะพิ จ ารณาลงโทษตามควรแก ก รณี ได แ ก การตั ก เตื อ นด ว ยวาจา การตั ก เตื อ นเป น หนั ง สื อ การภาคทั ณ ฑ ต ลอดจน
การเลิกจางพนสภาพการเปนพนักงานดวยเหตุไลออก ปลดออก หรือใหออก แลวแตกรณี
4. หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัท ใชขอมูลภายในของบริษัทที่มีหรืออาจมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง
ราคาของหลักทรัพยของบริษัท ซึ่งยังมิไดเปดเผยตอสาธารณชน ซึ่งตนไดลวงรูมาในตําแหนงหรือฐานะเชนนั้น มาใชเพื่อการซื้อ
หรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนใหบุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุนหรือหลักทรัพยอื่น
(ถามี) ของบริษัท ไมวาทั้งทางตรงหรือทางออม ในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกบริษัท ไมวาทั้งทางตรงหรือทางออม และ
ไมวาการกระทําดังกลาวจะทําเพื่อประโยชนตอตนเองหรือผูอื่น หรือนําขอเท็จจริงเชนนั้นออกเปดเผยเพื่อใหผูอื่นกระทําดังกลาว
โดยตนไดรับผลประโยชนตอบแทนหรือไมก็ตาม
5. หามมิให กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทหรืออดีตกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางที่ลาออกแลว
เปดเผยขอมูลภายในหรือความลับของบริษัท ตลอดจน ขอมูลความลับของคูคาของบริษัท ที่ตนไดรับทราบจากการปฏิบัติหนาที่ให
บุคคลภายนอกรับทราบ (เปนระยะเวลา 1 ปหลังพนสภาพ กรณีลาออก) แมวาการเปดเผยขอมูลดังกลาวจะไมทําใหเกิดผลเสียหาย
แกบริษัทและคูคาของบริษัท
6. กรรมการ ผู  บ ริ ห าร พนั ก งาน และลู ก จ า งของบริ ษั ท หรื อ อดี ต กรรมการ ผู  บ ริ ห าร พนั ก งานและลู ก จ า ง มี ห น า ที่ เ ก็ บ รั ก ษา
ความลับ และ/หรือขอมูลภายในของบริษัท และมีหนาที่ในการใชขอมูลภายในของบริษัทเพื่อประโยชนการดําเนินธุรกิจของบริษัท
เทานั้น ทั้งนี้หามมิให กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัท นําความลับ และ/หรือ ขอมูลภายในของบริษัทไปใช
ประโยชนใหแกบริษัทอื่นที่ตนเองเปน ผูถือหุน กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง
7. กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทมีหนาที่ปฏิบัติตามแนวทางการใชขอมูลภายในของพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด รวมถึงกฎเกณฑอื่นที่เกี่ยวของ
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Use of Internal Information
Realizing the importance of corporate governance and for the purpose of transparency and prevention from
the use of the Company’s internal information not yet released to the public for one’s interest, Nok Air has come up with
the following policy to govern the use of its internal information:
1. Educating directors and executives regarding their duties to report the securities that they, their spouses and
non-matured children are holding to the Office of the SEC according to Section 59 and penalties under Section
275 of the Securities and Exchange Act, B.E. 2535 (1992) (and the amended); reporting the acquisition or
disposal of securities of one’s own, one’s spouse and non-matured children to the Office of the SEC under Section
246 and penalties under the Section 298 of the Securities and Exchange Act, B.E. 2535 (1992) and the amended.
2. Directors and company executives as well as spouses and non-matured children are required to prepare and
disclose their securities-holding report and a report indicating the change of their holding of the Company’s
securities to the Office of the SEC under Section 59 and penalties under Section 275 of the Securities and Exchange
Act, B.E. 2535 (1992) (and the amended). A copy of these reports is to be sent to the Company on the same day
they are submitted to the Office of the SEC.
3. Directors, executives, employees and workers of the Company and its subsidiaries getting access to internal
information that is material enough to affect the price of the Company’s securities are to exercise their caution
when trading the Company’s securities within one month before the financial statements or such internal
information is disclosed to the public and within 24 hours after such internal information was disclose to the public.
Those relating to the internal information must not disclose the information to any one unless the information
is notified to the SET. Regarding the penalties, in case of violation, Nok Air will consider it as a disciplinary violation
against the Company’s work regulations and will penalize the person based on the circumstance in the following
manners: verbal warning, written warning, probation and termination by firing, dismissing or discharging, as the case
may be.
4. Directors, executives, employees and workers are prohibited to use the Company’s internal information not yet
released to the public that has or may have an effect to the Company’s securities price and that they have
known due to their position in the buying or selling or to offer to buy or sell or to persuade someone else to buy
or sell or to offer to buy or sell the Company’s other shares or securities (if any) whether directly or indirectly in
a manner that could negatively affect the Company directly or otherwise and whether or not such an action is
executed for one’s interest or for someone else’s or to disclose such fact for someone else to undertake these
foregoing actions whether or not the directors, executives, employees and workers stand to benefit from it.
5. Directors, executives, employees and workers of the Company or former directors, executives, employees and
workers who have already resigned from the Company are prohibited to disclose its internal information or trade
secrets as well as confidential information of the Company’s suppliers that became known to them during
their performance to the third party (for a period of one year after leaving the Company in case of resignation)
although such disclosure won’t pose any negative effect to the Company and its suppliers.
6. Directors, executives, employees and workers of the Company or former directors, executives, employees and
workers shall have a duty to keep the Company’s secret and/or internal information as well as a duty to use such
internal information for the benefit of the Company’s business only. Directors, executives, employees and workers
of the Company are prohibited to use the Company’s secret and/or internal information for the benefit of other
companies in which they are shareholders, directors, executives, employees and workers.
7. Directors, executives, employees and workers of the Company are obliged to comply with the guidelines on the
use of internal information under the Securities and Exchange Act and the Act on Public Limited Company
as well as other regulations.
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นโยบายปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการบริษทั กําหนดนโยบายเกีย่ วกับการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนบนหลักการทีว่ า การตัดสินใจใดๆ ในการดําเนินกิจกรรม
ทางธุรกิจจะตองทําเพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัทเทานั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทําที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยกําหนด
ใหผูที่มีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดเสียกับรายการที่พิจารณา ตองแจงใหบริษัททราบถึงความสัมพันธหรือการมีสวนไดเสียของตนในรายการดังกลาว
และตองไมเขารวมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไมมีอํานาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ
นอกจากนัน้ กรรมการและผูบ ริหารจะตองนําเสนอวาระการประชุมใดๆ ทีค่ าดวาจะเปนวาระการประชุมทีอ่ าจจะกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนระหวางบริษัทกับผูถือหุนใหญรายใดๆ ใหกับคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากอน หากคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาวารายการ
ดังกลาวเขาขายดังตอไปนี้ คือ 1) รายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบจะตองเสนอใหคณะกรรมการบริษัทดําเนินการตามประกาศของ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรือ่ งการเปดเผยขอมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546
หรือ 2) หากรายการเขาขายความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการตรวจสอบจะไดแจงใหคณะกรรมการบริษัททราบถึงประเด็นของความ
ขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นและแจงคณะกรรมการบริษัทไดทราบถึงรายชื่อกรรมการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน เพื่อที่จะให
คณะกรรมการบริษัทและกรรมการทานดังกลาวปฏิบัติตาม มาตรา 80 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดอยางเครงครัด
อีกทั้งหากผูบริหารหรือกรรมการบริษัทเห็นวารายการใดรายการหนึ่งเปนรายการที่เขาขายรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่มีความขัดแยง
ทางผลประโยชนอยางชัดเจนและเจตนาจะปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่องการเปดเผยขอมูลและ
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และ/หรือ มาตรา 80 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด วาดวย
การงดออกเสียงของกรรมการที่มีสวนไดเสียทั้งทางตรงหรือทางออม
ผูบ ริหารหรือกรรมการอาจเสนอวาระดังกลาวเขาทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั โดยตรงไดโดยไมจาํ เปนตองขอความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบกอนได

นโยบายนักลงทุนสัมพันธ
บริษัทจัดใหมีเจาหนาที่ฝายนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) เพื่อทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับนักลงทุนหรือผูถือหุน รวมถึง
นักลงทุนสถาบันและผูถือหุนรายยอย โดยบริษัทจะจัดใหมีการประชุมเพื่อวิเคราะหผลการดําเนินงาน รวมทั้งเผยแพรขอมูลขององคกร
ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไปใหแกผูถือหุน นักวิเคราะหหลักทรัพย บริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือ และหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ ผานทาง
ชองทางตางๆ ไดแก การรายงานตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
นอกจากนี้ บริษทั ยังใหความสําคัญในการเปดเผยขอมูลอยางสมํา่ เสมอ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพือ่ ใหผถู อื หุน ไดรบั ขาวสารเปนประจํา
โดยผานชองทางเว็บไซตของบริษทั อาทิ วิสยั ทัศน พันธกิจ งบการเงิน ขาวประชาสัมพันธ รายงานประจําป โครงสรางบริษทั และผูบ ริหาร โครงสราง
การถือหุนและผูถือหุนรายใหญ และผูถือหุนหรือนักลงทุนยังสามารถติดตอเพื่อขอรับทราบขอมูลขาวสารไดที่

จดหมาย

เว็บไซตนักลงทุนสัมพันธ
โทรศัพท
โทรสาร

: ฝายนักลงทุนสัมพันธ
บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 17 ถนนสาทรใต
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
: www.nokair.com/investor_relations
: 02 627 2000 ตอ ฝายนักลงทุนสัมพันธ
: 02 285 6944
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Policy for Prevention of Conflict of Interest
The Board has formulated a policy for prevention of conflict of interest on the principle that any business decision is
to be executed on the basis of the best interest of the Company only and any action that could lead to a conflict of interest
shall be avoided at all costs where those relating to the matter or having an interest in the matter under the review must
notify the Company of his relationship or interest in the transaction and will not be involved in a decision-making process,
nor shall they be authorized to approve the transaction.
In addition, directors and executives are to submit a meeting agenda expected to cause a conflict of interest between
the Company and any major shareholder to the Audit Committee in advance. If the Audit Committee finds the transaction
as either of the following: (1) a connected transaction - the Audit Committee is to request the Board to comply with the
Notification of the SET Re: Disclosure of Information and action of listed companies relating to connected transactions, B.E.
2546 (2003); or (2) a conflict of interest - the Audit Committee is to inform the Board of Directors issues of possible conflict
of interest and the director’s name who could have a conflict of interest for the Board and the director to strictly comply
with Section 80 of the Public Limited Company Act.
In addition, if an executive or a company director is of the view that a transaction is clearly qualified as either a
connected transaction or a transaction with a conflict of interest and he intends to comply with the Notification of the SET
Re: Disclosure of information and action of listed companies relating to connected transactions, B.E. 2546 (2003) and/or
Section 80 of the Public Limited Company Act Re: Abstention of directors with direct or indirect interest, he/she may submit
the agenda directly to the Board of Directors without first seeking the Audit Committee’s opinion.

Investor Relations (IR) Policy
Nok Air has appointed the Investor Relations employees to communicate with investors, shareholders, institutional
investors and minor shareholders. The Company will organize a regular analyst’s meeting to analyze operation results and
will release corporate information both financial and general to shareholders, securities analysts, credit rating agencies and
other public bodies through various channels which include reporting to the SET and the SEC as well as its website.
In addition, Nok Air has placed a priority to a regular disclosure or its information in Thai and English to ensure that
shareholders constantly receive the information through its website. Information on the website, be it Nok Air’s vision, mission,
financial statements, PR news, annual report, organization structure and executives, shareholding ratio and major shareholders,
is constantly updated. Investors can also obtain more information and news at

By post

:

IR website
Tel.
Fax.

:
:
:

Investor’s Relations
Nok Air Public Company Limited
3 Rajanakarn Building, 17th, South
Sathorn Road, Yannawa, Sathorn,
Bangkok 10120
www.nokair.com/investor_relations
02 627 2000 ext Investor Relations Division
02 285 6944
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นโยบายการเขาทํารายการระหวางกันของบริษัท
บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับประกาศคําสั่งหรือขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของกับการเขาทํารายการระหวางกัน ทั้งนี้ ผูบริหาร หรือผูที่มีสวนไดสวนเสียจะไมสามารถ
เขามามีสวนรวมในการอนุมัติรายการระหวางกัน ดังกลาวได
ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม
เพือ่ พิจารณาและใหความเห็นเกีย่ วกับความจําเปนในการทํารายการและความสมเหตุสมผลของรายการนัน้ ๆ ทัง้ นี้ การทํารายการทีเ่ ปนขอตกลงทาง
การคาที่มีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป และการทํารายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่ไมเปนเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป ใหมีหลักการดังนี้
การทํารายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป
การทํารายการระหวางกันที่เปนขอตกลงทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป ระหวางบริษัทและบริษัทยอย กับกรรมการ ผูบริหาร
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ไดรับอนุมัติเปนหลักเกณฑจากคณะกรรมการบริษัท ใหฝายจัดการสามารถอนุมัติการทําธุรกรรมดังกลาวได
หากรายการดังกลาวนั้นมีขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจ
ตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ
ทัง้ นี้ บริษทั จะจัดทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมทีม่ ขี นาดเกินกวา 15 ลานบาท เพือ่ รายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ
การประชุมคณะกรรมการในทุกไตรมาส
การทํารายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่ ไมเปนเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป
การทํารายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่ไมเปนเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป จะตองถูกพิจารณาและใหความเห็นโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบกอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป ทั้งนี้ ใหปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย และข อ บั ง คั บ ประกาศ คํ า สั่ ง หรื อ ข อ กํ า หนดของคณะกรรมการกํ า กั บ ตลาดทุ น และตลาดหลั ก ทรั พ ย
แหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการตรวจสอบไมมคี วามชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันทีอ่ าจจะเกิดขึน้ บริษทั จะแตงตัง้ ผูเ ชีย่ วชาญอิสระ
หรื อ ผู  ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท เป น ผู  ใ ห ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ รายการระหว า งกั น ดั ง กล า วเพื่ อ นํ า ไปใช ป ระกอบการตั ด สิ น ใจของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผูถือหุนตามแตกรณี เพื่อใหมั่นใจวาการเขาทํารายการดังกลาวมีความจําเปนและ
มีความสมเหตุสมผลโดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป
และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท

นโยบายการทํารายการระหวางกันของบริษัทในอนาคต
รายการระหวางกันทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษทั ตองปฏิบตั ใิ หเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และขอบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรือขอกําหนดคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึง การปฏิบตั ติ ามขอกําหนด
เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยงกันของบริษัท หรือบริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย
ในกรณีที่เปนรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจที่เปนปกติของบริษัท และเปนรายการที่เกิดขึ้นตอเนื่องไปในอนาคต บริษัท
ไดกาํ หนดหลักเกณฑ และแนวทางในการดําเนินการดังกลาวใหมลี กั ษณะทีเ่ ปนขอตกลงทางการคาทีม่ เี งือ่ นไขการคาโดยทัว่ ไป โดยอางอิงกับราคา
และเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได และเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับรองหลักเกณฑ และ
แนวทางในการดําเนินการดังกลาว
กรณีทเี่ ปนการเขาทํารายการระหวางกันในอนาคต บริษทั จะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของรายการ
ดังกลาว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดใหมีบุคคลที่มีความรู ความ
ชํานาญพิเศษ เชน ผูส อบบัญชีหรือผูป ระเมินราคาทรัพยสนิ ทีม่ คี วามเปนอิสระเปนผูใ หความเห็นเกีย่ วกับรายการระหวางกัน โดยความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรูความชํานาญพิเศษ จะถูกนําไปใชประกอบการตัดสินของคณะกรรมการบริษัทหรือ ผูถือหุน แลวแตกรณี
เพื่อใหมีความมั่นใจวาการเขาทํารายการดังกลาวจะไมเปนการโยกยาย หรือถายเทผลประโยชนระหวางบริษัทหรือผูถือหุนของบริษัทแตเปนการ
ทํารายการที่บริษัทไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของผูถือหุนทุกราย
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Connected Transaction Policy
Nok Air will comply with the laws on securities and exchange and regulations, announcements, orders or requirements
of the Capital Market Supervisory Board and the SET relating to connected transactions. Executives or stakeholders may not
be involved in approving connected transactions.
If the law requires an approval from the Board of Directors’ meeting, the Company will have the Audit Committee
attend the meeting to consider the matter and to provide an opinion as to the necessity and rationality of such transaction.
When executing a transaction which is a trade agreement with or without a general trade condition, one needs to do it on
the basis of the following principles:
Transaction being a Trade Agreement with a Business Condition in General
For a connected transaction which is a trade agreement that contains a general condition between the Company
and its subsidiary vs. a director, an executive or a person with relevance already approved in principle by the Board, the
management may approve such transaction if it contains an agreement in the same manner a person will do to contractual
parties in general under the same circumstance with a bargaining power that is influence-free from the fact that its status is
the Company’s director, executive or a person with relevance.
The Company will report transactions exceeding Baht 15 million in value to the Audit Committee and the Board of
Directors on a quarterly basis.
Transaction being a Trade Agreement without a Business Condition in General
For any transaction that is a trade agreement but without a business condition in general, the transaction has to
be reviewed first by the Audit Committee before it could be submitted to the Board of Directors and/or the Shareholders’
Meeting for further approval. This however has to be in compliance with the laws on securities and exchange as well as
regulations, notifications, orders or requirements of the Capital Market Supervisory Board and the SET and compliance with
the requirements for disclosure of connected transactions.
If the Audit Committee has no expertise to review the connected transaction that may take place, the Company
may appoint an independent expert or its auditor to express an opinion regarding the connected transaction to support a
decision of the Audit Committee and/or the Board and/or shareholders, as the case may be, to ensure that the transaction is
necessary and reasonable by taking into consideration the Company’s interest. Nok Air will disclose connected transactions
in the Annual Report Form and notes to financial statements already audited by the Company’s auditor.

Future Connected Transaction Policy
The Board of Directors has to ensure that future connected transaction must comply with the securities and exchange
laws, regulations, notifications, orders or requirements of the Capital Market Supervisory Board and the SET as well as the
regulation on disclosure of connected transaction of company and subsidiaries according to the accounting standard set by
the Federation of Accounting Professions.
In case of a transaction being a normal business practice and continuing in the future, the Company has set criteria and
framework to make it a trade agreement with business condition in general. The transaction shall be based on the price and
conditions that are appropriate, fair, reasonable and transparent. The criteria have been presented to the Audit Committee
for review and agreement.
In case of a future connected transaction, the Company requires the Audit Committee to provide opinion on the
appropriateness of the transaction. In case the Audit Committee does not have expertise in considering the connected
transaction, the Company shall appoint a person with special expertise, such as the auditor or independent property appraiser
to provide opinion on the connected transaction. The opinions provided by the Audit Committee or the specialists shall be
used in the matter consideration by the Board of Directors or shareholders depending on the nature of the case to ensure
that the transaction is not involved with transfer of the interest by the Company or shareholders. The transaction must bring
the best benefits to the shareholders.
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คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
คาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท (Audit fee) ประจําป 2558 เปนจํานวนเงินรวม 1,900,000 บาท โดยไมมีคาบริการอื่น

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษทั ไดจดั ตัง้ กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ เมือ่ วันที่ 13 กรกฎาคม 2554 กับ บริษทั หลักทรัพยจดั การกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด โดยมีวตั ถุประสงค
เพือ่ สงเสริมการออมของพนักงานในระยะยาว สรางหลักประกันใหกบั พนักงานและครอบครัว ในกรณีทอี่ อกจากงาน เกษียณอายุ หรือเสียชีวติ นอกจากนี้
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ยังเปนแรงจูงใจ ทําใหพนักงานทํางานกับบริษัทเปนระยะเวลานาน กอใหเกิดความสัมพันธที่ดีระหวางนายจางและลูกจาง
ซึ่งชวยใหประสิทธิภาพในการทํางานดีขึ้น โดยในป 2558 บริษัทไดจายเงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จํานวน 27,156,013 บาท

นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บุคลากรถือเปนปจจัยสําคัญในการผลักดันใหบริษทั เติบโตอยางยัง่ ยืน บริษทั ไดตระหนักถึงความสําคัญในการดูแล พัฒนา และรักษาทรัพยากร
บุคคลอยางตอเนื่อง เพื่อเสริมสรางศักยภาพของพนักงานและเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร สําหรับพนักงานทั่วไปบริษัทจัดใหมีการพัฒนาและ
ฝกอบรมเปนประจําทุกป อีกทัง้ มีแผนการฝกอบรมพัฒนาเพือ่ เพิม่ ความรูค วามสามารถแกบคุ ลากรอยางสมํา่ เสมอ รวมทัง้ โครงการ Eagle Leadership
Program (ELP) เพื่อสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ มีความรูความสามารถ และประสบการณเขามาดําเนินธุรกิจสืบทอดตอจากผูบริหารระดับสูง
สําหรับบุคลากรที่มีชํานาญเฉพาะดาน เชน นักบิน พนักงานภาคพื้น และวิศวกร บริษัทกําหนดใหมีการอบรมอยางสมํ่าเสมอเพื่อเสริมสราง
ความรูและความชํานาญเฉพาะดานในการปฏิบัติงานตามกฎขอบังคับและระเบียบทางการบิน รวมทั้ง จัดหลักสูตรพัฒนาภาวะผูนํา ดานการบริหาร
จัดการ และ Soft skills อื่นๆ เพื่อใหบุคลากรตําแหนงชํานาญเฉพาะดาน ไดพัฒนาความรู ทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรมควบคูไปกับดานความ
ชํานาญเฉพาะดาน โดยออกแบบใหสอดคลองกับความตองการของบริษัทฯ และมีความเปนมืออาชีพในการทํางาน สามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน
นักบิน
แนวทางการสรรหาบุคลากรการบินซึ่งประกอบไปดวย ครูการบิน และนักบิน มีดังนี้
1. ผูควบคุมอากาศยาน (Captain) บริษัทมีนโยบายวาจางบุคลากรที่มีประสบการณทางการบินสูง มีคุณสมบัติตางๆ ครบถวน
ตามทีก่ รมการบินพลเรือนกําหนด รวมทัง้ การสรรหานักบินผูช ว ยทีม่ ปี ระสบการณ คุณสมบัตคิ รบถวน และผานการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานสากล มาฝกอบรมเพื่อเลื่อนฐานะขึ้นเปนผูควบคุมอากาศยานตอไป
2. นักบินผูชวย (Co-Pilot) บริษัทมีการสอบคัดเลือกนักบินผูชวยตามวาระ ตามความตองการบุคลากรการบินของบริษัท
โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับจํานวนเครือ่ งบินทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยผูท ไี่ ดรบั สิทธิในการเขาสอบเพือ่ เปนนักบินของบริษทั จะตอง
จบปริญญาตรีขนึ้ ไปในสาขาทีเ่ หมาะสมกับการเปนนักบิน และตองจบหลักสูตรการบินจากสถาบันการบินทัง้ ในและตางประเทศ
ที่กรมการบินพลเรือนรับรองตลอดจนตองมีใบอนุญาตขับขี่เครื่องบิน (Commercial Pilot License) และมีเอกสารรับรอง
การตรวจสุขภาพสําหรับผูทํางานในอากาศ
3. นักบินที่ไดรับการคัดเลือกแลว จะตองเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรที่กรมการบินพลเรือนกําหนดดังนี้
- หลักสูตรทั่วไปสําหรับนักบินพาณิชย
- หลักสูตรเฉพาะแบบเครื่องบินที่จะตองทําการบิน
- หลักสูตรในการบริหารจัดการระหวางผูที่ปฏิบัติการบิน และผูที่สนับสนุนการบิน (Crew Resource Management
หรือ CRM)
เมื่อผานหลักสูตรทางดานภาคพื้นแลว นักบินเหลานี้จะตองเขารับการฝกอบรมในสวนของภาคอากาศตอไป ซึ่งประกอบดวยการฝกบิน
กับเครื่องบินจําลอง (Simulator) การฝกบินกับเครื่องบินจริง โดยทั้งหมดนี้จะมีครูการบินเปนผูรับผิดชอบ และดําเนินการตามระเบียบปฏิบัติ
ของบริษัทผูสรางเครื่องบิน โดยกรมการบินพลเรือนจะเปนผูตรวจสอบในทุกขั้นตอน
นักบินของบริษัทตองเปนผูที่พรอมรับการตรวจสอบตลอดเวลาทั้งจากหนวยงานดานมาตรฐานการบินของบริษัท จากเจาหนาที่ของ
กรมการบินพลเรือน นอกเหนือไปจากการทดสอบความสามารถดานการบินที่ตองมีการตรวจสอบทุกๆ 6 เดือน หากไมผานในขั้นตอนใด
ขั้นตอนหนึ่ง นักบินผูนั้นจะไมไดรับอนุญาตใหทําการบิน และตองกลับไปเขากระบวนการการเรียนการฝกตามที่บริษัทกําหนดจนผานแลว
จึงไดรับอนุญาติใหทําการบินเชนเดิมได
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Auditor’s Fee
Audit fee for 2015 was 1,900,000 baht, There is no other service.

Provident Fund
Nok Air set up the provident fund on July 31, 2011 with SCB Asset Management Co., Ltd. (SCBAM) with an objective
to promote employee’s savings in the long run and to provide security to employees and their families upon resignation,
retirement or death. The provident fund is also an incentive for workers to stay with the Company which will result in a good
labor relations between the employer and its employees that could enhance work efficiency. In 2015, Nok Air paid 27,156,013
Baht to the provident fund.

Human Resource Development Policy
Human resource is a critical factor that allows Nok Air to grow in a sustainable manner. Realizing the importance of
continued development, maintenance and care of its human resources to enhance their potential and to promote the
airline’s corporate culture, Nok Air organizes regular trainings on an annual basis. Regular trainings have been offered. The Eagle
Leadership Program (ELP) was also initiated to recruit persons with high potential, capability and experience to be the successor
of top management.
For specialized personnel such as pilot, ground staff and engineer, Nok Air has constantly organized training to
sharpen their expertise and specialty according to the aviation industry’s regulations and standard. Leadership and management
courses as well as soft skills training are also offered to provide specialist with the opportunity to develop their knowledge,
skills, attitudes and behavior in parallel with their specialty. These programs are customized to match corporate needs and
enhance the airline’s professionalism and long-term competitiveness.
Pilot
Nok Air’s recruitment guideline for flight personnel who consists of certified flight instructor and pilot is as follows:
1. Captain: Nok Air has a policy to hire personnel with intensive flight experiences and possess all
qualifications as required by the Department of Civil Aviation. For co-pilot, the airline recruits those with
high experience, possess all the qualifications required and pass international standard tests. The new
recruits will be trained further to be promoted to captain in the future.
2. Co-pilot: Nok Air organizes a co-pilot examination based on demands for its flight personnel where the
consideration is based on the increasing number of aircraft. Qualified persons who are entitled to sit in
an examination to be Nok Air’s pilot has to be an undergraduate in a field appropriate to become a pilot,
complete a flight training from domestic and overseas flight institutes certified by Department of Civil
Aviation and possess a commercial pilot license and a health certificate for airborne personnel.
3. Selected pilots will be required to attend the training required by Department of Civil Aviation afollows:
- General training for commercial pilots
- Specific training based on the aircraft model to pilot
- Crew resource management (CRM) training
Once passing the ground training courses, these pilots will have to attend the airborne training which includes
simulator training and training with actual aircraft, all of which is responsible by certified flight instructors and carried out in
accordance with the rules and regulations of aircraft manufacturers subject to the examination of Department of Civil Aviation
in every step.
Nok Air’s pilot is to be ready for any auditing at all times whether from the Company’s aviation standard
department or from Department of Civil Aviation aside from the test of aviation capability held every six month. If failing to pass
the test at any step, the pilot won’t be allowed to fly and will have to return to a review training as required by the airline
until he/she passes the test before being airborne again.
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นอกเหนือจากการเรียนการฝกในดานการบินแลว นักบินซึง่ ถือวาเปนบุคลากรทีม่ คี า ของบริษทั จะไดรบั การพัฒนาตอไปในสาขาอืน่ ๆ ดวย
โดยมีโครงการเขารับการอบรมหลักสูตรตางๆ ของบริษัทที่กําหนดโดยฝายบุคคล เชน หลักสูตรดานบริหารจัดการดานความเปนผูนํา และ
Soft skills อื่นๆ เพื่อใหนักบินของบริษัทเปนนักบินอาชีพอยางแทจริง

พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน (ลูกเรือ)
พนักงานตอนรับบนเครือ่ งบินทีไ่ ดรบั คัดเลือกใหมทกุ คนจําเปนผานการอบรมดานการบริการลูกคา ดานความรูต า งๆ เกีย่ วกับเครือ่ งบิน
และความปลอดภัยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตางๆ ซึ่งการอบรมดังกลาวจะจัดขึ้นโดยใชสถานที่และอุปกรณของการบินไทย เนื่องจากบริษัท
ยังไมมีนโยบายลงทุนสรางศูนยฝกอบรมลูกเรือ นอกจากนั้นบริษัทกําหนดใหพนักงานตอนรับทุกคนของบริษัทตองอบรมความรูดังกลาว
เปนประจําทุกป และทั้งนี้บริษัทมีนโยบายเสริมสรางความรูความสามารถดานอื่นๆ ใหกับพนักงานตอนรับบนเครื่องบินของบริษัท โดยมุงเนน
ใหฝกงานหรือทดลองงานกับแผนกอื่นของบริษัท เพื่อใหมีทักษะความรูเพิ่มเติมและสามารถปฏิบัติงานอื่นไดหลังจากหมดอายุสัญญาการเปน
พนักงานตอนรับบนเครื่องบินกับบริษัท
วิศวกร
บริษัทมีการคัดเลือกวิศวกรที่มีประสบการณตรงทางดานการซอมบํารุงเครื่องบินไมนอยกวา 5 ป และมีใบอนุญาตนายชางภาคพื้นดิน
ประเภท 2 จากกรมการบินพลเรือน วิศวกรจะตองผานการฝกอบรม 2 หลักสูตรหลัก ไดแก หลักสูตร Human Factor ซึ่งเกี่ยวของกับการจัดการ
ความปลอดภัยทั่วไปและความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในการทํางานจากตัวบุคคล และหลักสูตร Type License Course เปนการอบรมสําหรับ
การซอมบํารุงเครื่องบินในแตละประเภทจึงสามารถทําการซอมบํารุงเครื่องบินประเภทนั้นได ทั้งนี้ วิศวกรการบินที่ถือใบอนุญาตการซอมบํารุง
จําเปนจะตองมีการเขาอบรมหลักสูตร Brush-Up เปนประจําทุก 2 ป วิศวกรจะไมสามารถเซ็นใบสมควรเดินอากาศของอากาศยานนกแอรไดจนกวาจะไดรบั
การอนุมัติเปนลายลักษณอักษรจากฝายรักษามาตรฐานการซอมบํารุงอากาศยาน

ขอพิพาทดานแรงงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทไมมีขอพิพาททางดานแรงงาน
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บริ ษัท สายการบิ นนกแอร จํากัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

Aside from the flight training, pilot who is considered the Company’s valuable resource, will also be trained in
other fields such as leadership management and others which are the Company’s own training courses as required by the
Human Resources Department with a purpose to turn the Company’s pilot into a real pro.

Crews
All newly-recruited crews will be required to attend the customer service training, training about aircraft information
and safety procedures during emergency training, all of which are held at Thai Airways’ premise using Thai’s facilities since
Nok Air has no policy to invest in its own crew training center. In addition, Nok Air requires all crews to attend this training
annually. The Company also has a policy to enhance other types of knowledge for its air hostesses by having them interned
or working with other departments within the firm to nurture additional skills and to be able to work in other fields when
the contract with the Company as cabin crews expires.
Engineer
Nok Air selects maintenance engineers with no fewer than five years of direct experiences in aircraft maintenance
who also possesses the ground engineer license, Class 2, from Department of Civil Aviation.
Nok Air’s engineer is to complete two main training courses; namely, the Human Factor Training Course which is related to
general safety management and accident risk from human factor; and the Type License Course which trains engineers to
repair and maintain a particular type of aircraft for its airworthiness. Flight engineer possessing an aircraft maintenance license
is to attend the brush-up course every two years. Engineer will not be able to sign Nok Air’s airworthiness certificate unless
otherwise approved in writing by the Aircraft Maintenance Standard Department.

Labor Dispute
As of December 31, 2015, Nok Air had no labor dispute.
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ประวัติกรรมการบริษัทและผูบริหาร
Board of Directors and Executive Officer Profiles
1. นายสมใจนึก เองตระกูล

1. Mr. Somchainuk Engtrakul

วันที่เขาดํารงตําแหนง : 15 มกราคม 2558
อายุ 72 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต UPSALA College New Jersey, USA
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) รุนที่ 9/2549
2. หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุน ที่ 98/2555
หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.)
รุนที่ 35
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)
ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
ไมมี
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
2558 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)
2551 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)
2551 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท เวชธานี จํากัด (มหาชน)
2551 - ปจจุบัน กรรมการ
บริษัท สยามพิวรรธน จํากัด
2547 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซกรุป จํากัด (มหาชน)
2543 - ปจจุบัน กรรมการ
บริษัท สยามพิวรรธนโฮลดิ้ง จํากัด
2538 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

Appointed Date : 15 January 2015
Age 72 (Years)
Educational Background / Training
Ph.D. (Honorary Degree) in Public Administration from
Sripatum University
Bachelor of Laws from Sripatum University
B.A. (Economics) from UPSALA College New Jersey, USA
Thai Institute of Directors Association (IOD)
1. The Role of Chairman Program (RCP) Class 9/2006
2. Directors Accreditation Program (DAP) Class 98/2012
Certificate from National Defence College of Thailand
(Class 35)
Share Holding (%)
None
Family Relation Among Directors & Executives
None
Last 5 years work experience
2015 - Present Chairman of the Board /
Independent Director
Nok Airlines Public Company Limited
2008 - Present Chairman of the Board
Energy Absolute PCL
2008 - Present Chairman of the Board
Vejthani PCL
2008 - Present Director, Siam Piwat Co., Ltd.
2004 - Present Chairman of the Board and
Independent Director
Major Cineplex Group PCL
2000 - Present Director, Siam Piwat Holding Co., Ltd.
1995 - Present Chairman of the Board
Dhipaya Insurance PCL

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
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บริ ษัท สายการบิ นนกแอร จํากัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

2. นายนิพนธ ฮะกีมี

2. Mr. Niphon Hakimi

วันที่เขาดํารงตําแหนง : 4 กุมภาพันธ 2557
อายุ 60 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
มหาวิทยาลัยปารีส II สาธารณรัฐฝรั่งเศส
1. D.S.U. Droit du Travail
2. D.S.U. Sociologie du Droit
3. D.E.A. Sociologie du Droit
ปริญญาตรี นิติศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) / รุน ที่ 143/2554
2. หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) / รุนที่ 36/2554
3. หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function /
(MIA) รุนที่ 13/2555
4. หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting /
(MFR) รุนที่ 17/2556
5. หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and
Risk Management / (MIR) รุนที่ 15/2556
6. หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management /
(MFA) รุนที่ 10/2556
ประกาศนียบัตร Brevet d’ Administration Publique จาก Ecole
Nationale d’ Administration (ENA) สาธารณรัฐฝรั่งเศส
หลักสูตร Drafting of Texts and Administration จาก I.I.A.P.
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
หลักสูตรการพัสดุ (Public Procurement) จาก I.I.A.P
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
หลักสูตร นักกฎหมายกฤษฎีกา รุนที่ 1 สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ผูน าํ ทีม่ วี สิ ยั ทัศน รุน ที่ 43) สํานักงาน ก.พ.
หลักสูตรปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน รุนที่ 20
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน รุนที่ 4
สถาบันวิทยาการพลังงาน
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)
ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
ไมมี
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
2557 - ปจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)
2555 - 2556
กรรมการ
บริษัท ไทยแลนด พริวิเลจ คารด จํากัด

Appointed Date : 4 February 2014
Age 60 (Years)
Educational Background / Training
D.S.U. (Labour Law), University of Paris II (pantheon-Assas
University), France
D.S.U. (Sociology Law), University of Paris II (pantheonAssas University), France
D.E.A. (Sociology Law), University of Paris II (pantheonAssas University), France
Bechelor of Laws, Thammasat University
Thai Institute of Directors Association (IOD)
1. Director Certification Program, (DCP) Class 143/2011
2. Audit Committee Program, (ACP) Class 36/2011
3. Monitoring the Internal Audit Function (MIA), Class 13/2012
4. Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR),
Class 17/2013
5. Monitoring the System of Internal Control and Risk
Management (MIR), Class 15/2013
6. Monotoring Fraud Risk Management (MFM), Class 10/2013
Brevet d’ Administration Publique, Ecole Nationale d’
Administration (ENA), France Republic
Drafting of Texts and Administrative Program, I.I.A.P.,
France Republic
Public Procurement Program, I.I.A.P., France Republic
Legal Counsel Program class 1. Office of the Juridical
Council
The Civil Service Executive Program: Visionary Leadership
class 43, Office of the Civil Service Commission
The Joint State - Private Sector Course (JSP) Class 20,
National Defence College
The Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable
Future Class 4, Thailand Energy Academy
Share Holding (%)
None
Family Relation Among Directors & Executives
None
Last 5 years work experience
2014 - Present Director and Member of the
Risk Management Committee
Nok Airlines Public Company Limited
2012 - 2013
Director
Thailand Privilege Card Company Limited

Director and Member of the Risk Management Committee

กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
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3. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ

3. Mr. Somsak Chotrattanasiri

วันที่เขาดํารงตําแหนง : 9 เมษายน 2557
อายุ 59 ป

Appointed Date : 9 April 2014
Age 59 (Years)

Director and Member of the Corporate
Governance Committee

กรรมการ และกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
Educational Background / Training
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร)
Master of Public Administration, National Institute of
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
Development Administration (NIDA)
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร)
Bachelor of Arts, Political Sciences, Kasetsart University
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Thai Institute of Directors Association (IOD)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. Director Certificate Program (DCP), Class 113
1. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน ที่ 113/2552
2. Audit Committee Program (ACP), Class 33
2. หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 33/2553
National Defence Program Class 49, National Defence
หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 49
College (NDC)
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
The Programme for Senior Executive on Criminal Justice
หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุนที่ 14
Administration (Class 14) National Academy of Criminal
สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
Justice. Office of the Judiciary
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงดานการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ
Executive Management with Business Development and
การลงทุน (วธอ.) รุนที่ 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
Investment Course (Class 1) Institute of Business and
(IBID)
Industrial Development (IBID)
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)
Share Holding (%)
ไมมี
None
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
Family Relation Among Directors & Executives
ไมมี
None
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
Last 5 years work experience
2557 - ปจจุบัน กรรมการ และกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
2014 - Present Director and Member of the Corporate
บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)
Governance Committee
2556 - ปจจุบัน ผูอํานวยการ สํานักงบประมาณ
Nok Airlines Public Company Limited
2553 - 2556
รองผูอํานวยการ สํานักงบประมาณ
2013 - Present Budget Director, Bureau of the Budget
2552 - 2553
ที่ปรึกษา สํานักงบประมาณ
2010 - 2013
Deputy Director, Bureau of the Budget
2009 - 2010
Senior Advisor, Bureau of the Budget
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บริ ษัท สายการบิ นนกแอร จํากัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

4. เรืออากาศเอกมนตรี จําเรียง

4. Flt. Lt. Montree Jumrieng

วันที่เขาดํารงตําแหนง : 12 กันยายน 2557
อายุ 59 ป

Appointed Date : 12 September 2014
Age 59 (Years)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
โรงเรียนนายเรืออากาศ
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
รุนที่ 4/2555
2. หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
รุนที่ 216/2559
หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผูบ ริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองคกรมหาชน สถาบันพัฒนากรรมการ
และผูบริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) รุน 9/2555
หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุน 1/2556
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองคกรภาครัฐ (IRDP)
หลักสูตร Business Leader Development Program ป 2557,
University of Oxford UK
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)
ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
ไมมี
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
2557 - ปจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)
2557 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยสมายลแอรเวย จํากัด
2557 - ปจจุบัน รองกรรมการผูอํานวยการใหญ
สายกลยุทธองคกรและพัฒนาอยางยั่งยืน
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
2553 - ปจจุบัน กรรมการ
บริษัท เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
2552 - 2557
รองกรรมการผูอํานวยการใหญฝายชาง
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
2552 - 2557
กรรมการ
บริษัท ดอนเมือง อินเตอรเนชั่นแนล แอรพอรต
โฮเต็ล จํากัด
2550 - 2552
กรรมการ
บริษัท โรงแรมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จํากัด

Educational Background / Training
Honarary Degree, Management, Rajamangala University
of Technology Thanyaburi
Bachelor of Science, Mechanical Engineering, Royal Thai
Air Force Academy
Thai Institute of Directors Association (IOD)
1. Anti-Corruption for Executive Program (ACEP), Class 4/2012
2. Director Certification Program (DCP), Class 216/2016,
Corporate Governance for Directors and Senior Executives
of State Enterprises and Public Organization Course 9/2012,
Public Director Certification Program (PDI) 9/2012,
King Prajadhipok's Institute
Leadership Succession Program (LSP) 1/2013, Institute of
Research and Development for Public Enterprises (IRDP)
Business Leader Development Program 2014, University
of Oxford, UK
Share Holding (%)
None
Family Relation Among Directors & Executives
None
Last 5 years work experience
2014 - Present Director and Member of the Risk
Management Committee
Nok Airlines Public Company Limited
2014 - Present Director, Thai Smile Airways Co., Ltd.
2014 - Present Executive Vice President, Corporate
Strategy and Sustainable Development
Thai Airways International PCL.
2010 - Present Director, Bangkok Aviation Fuel Service PCL.
2009 - 2014
Executive Vice President, Technical
Department
Thai Airways International PCL.
2009 - 2014
Director, Don Muang International
Airport Hotel Co., Ltd.
2007 - 2009
Director, Suvarnabhumi Airport hotel Co., Ltd.

กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
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5. นายจรัมพร โชติกเสถียร

กรรมการ และประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

วันที่เขาดํารงตําแหนง : 9 เมษายน 2558
อายุ 59 ป

5. Mr. Charamporn Jotikasthira

Director and Chairman of the Corporate
Governance Committee

Appointed Date : 9 April 2015
59 (Years)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮารวารด, สหรัฐอเมริกา
Educational Background / Training
ปริญญาตรี สาขา Electrical Engineering and Computer Science,
MBA, Harvard University, USA
มหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology,
BS (Electrical Engineering and Computer Science),
สหรัฐอเมริกา
Massachusetts Institute of Technology, USA
หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.)
National Defence Course for the Joint State Private Sector,
ป 2547 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
The National Defence College of Thailand, 2004
หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
Certificate, Executive Leadership Program, Capital Market
(หลักสูตร วตท.) รุนที่ 11
Academy, Class 11
หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน
Certificate, The Executive Program of Energy Literacy for
สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุนที่ 1/2555
a Sustainable Future, The World, Thailand Energy
หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
Academy, Class 1/2012
รุน 185/2557 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Certificate, Director Certification Program (DCP),
Class 185/2014, Thai Institute of Directors Association (IOD)
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)
ไมมี
Share Holding (%)
None
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
ไมมี
Family Relation Among Directors & Executives
None
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
2558 - ปจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการกํากับ
Last 5 years work experience
ดูแลกิจการที่ดี
2015 - Present Director and Chairman of the Corporate
บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)
Governance Committee
2557 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
Nok Airlines Public Company Limited
บริษัท สิงห เอสเตท จํากัด (มหาชน)
2014 - Present Independent Director and Member of
2554 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร สํานักงานพัฒนา
the Audit Committee , Singha Estate PCL
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)
2011 - Present Chairman, Electronic Transactions
2554 - 2557
คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.)
Development Agency (Public
ธนาคารแหงประเทศไทย
Organization)
2553 - 2557
กรรมการและผูจัดการ ตลาดหลักทรัพย
2011 - 2014
Committee, The Financial Institutions
แหงประเทศไทย
Policy Committee (FIPC)
2553 - 2557
ประธานกรรมการ บริษทั ศูนยรบั ฝากหลักทรัพย
Bank of Thailand
(ประเทศไทย) จํากัด
2010 - 2014
President and CEO, The Stock Exchange
2553 - 2557
ประธานกรรมการ บริษัท สํานักหักบัญชี
of Thailand
(ประเทศไทย) จํากัด
2010 - 2014
Chairman, Thailand Securities Depository
2553 - 2557
ประธานกรรมการ บริษทั เซ็ดเทรด ดอท คอม จํากัด
Co., Ltd.
2553 - 2557
ประธานกรรมการ บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จํากัด
2010 - 2014
Chairman, Thailand Clearing House Co., Ltd.
2551 - 2553
Chief Information Officer รองผูจัดการใหญ
2010 - 2014
Chairman, SETTRADE.COM CO., Ltd.
กลุม เทคโนโลยี ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
2010 - 2014
Chairman, Family Know How Co., Ltd.
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2008 - 2010

Chief Information Officer,
Siam Commercial Bank PCL
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บริ ษัท สายการบิ นนกแอร จํากัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

6. นายโชคชัย ปญญายงค

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

6. Mr.Chokchai Panyayong

Director / Chairman of the Risk Committee and
Member of the Nomination and Remuneration Committee

Appointed Date : 1 October 2014
Age 62 (Years)
Educational Background / Training
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
Master of Engineering, Civil Engineering, University of
ปริญญาโท (Civil Engineering) University of Detroit, USA
Detroit, USA
ปริญญาตรี (Civil Engineering) University of Detroit, USA
Bachelor of Engineering, Civil Engineering, University of
ปริญญาตรี (Architecture) Mapua Institute of Technology,
Detroit, USA
Manila Philippines
Bachelor of Architecture, Mapua Institute of Technology,
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)
Manila, Philippines
ไมมี
Share Holding (%)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
None
ไมมี
Family Relation Among Directors & Executives
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
None
2553 - ปจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
Last 5 years work experience
และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
2010 - Present Director / Chairman of the Risk Committee
บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)
and Member of the Nomination and
2557 - ปจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการ
Remuneration Committee
บริษัท สายการบินนกสกูต จํากัด
Nok Airlines Public Company Limited
2557 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท นกมั่งคั่ง จํากัด
2014 - Present Director and Chairman
2557 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จํากัด
NokScoot Airlines Co., Ltd.
2556 - 2557
รองกรรมการผูอํานวยการใหญอาวุโส
2014 - Present Director, Nok Mangkang Co., Ltd.
สายการพาณิชยและรักษาการกรรมการ
2014 - Present Director
ผูอํานวยการใหญ
Phuket Air Catering Company Limited
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
2013
2014
Senior Executive Vice President of
2556 - 2557
ประธานกรรมการ
Commercial and Acting President
บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จํากัด
Thai Airways Public
2556 - 2557
กรรมการ บริษัท ไทยสมายลแอรเวย จํากัด
Company Limited
2555 - 2556
ประธานกรรมการ
2013 - 2014
Director, Phuket Air Catering Co., Ltd.
บริษัท วิงสแปน เซอรวิสเซส จํากัด
2013 - 2014
Director, Thai Smile Airways Co., Ltd.
2555 - 2556
รองกรรมการผูอํานวยการใหญอาวุโส
2012 - 2013
Chairman Wingspan Company Limited
สายกลยุทธและพัฒนาธุรกิจ
2012 - 2013
Senior Executive Vice President of
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
Strategy & Business Development
2552 - 2555
รองกรรมการผูอํานวยการใหญ
Thai Airways Public Company Limited
สายกลยุทธและพัฒนาธุรกิจ
2009 - 2012
Executive Vice President of Strategy &
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
Business Development Thai Airways
2550 - 2552
ผูอํานวยการใหญโครงการสุวรรณภูมิ
Public Company Limited
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
2007 - 2009
Vice President, Suvarnabhumi
2549 - 2553
รองประธานกรรมการ
Project Thailand Thai Airways Public
บริษัท โรงแรมทาอากาศยาน สุวรรณภูมิ จํากัด
Company Limited
2006 - 2010
Deputy Chairman
Suvarnabhumi Airport Hotel Company
Limited

วันที่เขาดํารงตําแหนง : 1 ตุลาคม 2557
อายุ 62 ป
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

118

รายงานประจําป 2558
ANNUAL REPORT 2015

7. นายณรงคชัย วองธนะวิโมกษ

7. Mr. Narongchai Wongthanavimok

วันที่เขาดํารงตําแหนง : 12 พฤศจิกายน 2558
อายุ 54 ป

Appointed Date : 12 November 2015
Age 54 (Years)

กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
ปริญญาโท (สาขา Information Systems) Golden Gate
University, San Francisco, CA, USA
ปริญญาโท (สาขาการเงิน) University of Pittsburgh, Pittsburgh,
PA, USA
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
รุนที่ 131/2553
2. หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP)
รุนที่ 3/2554
หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (ปริญญาบัตร
ปรอ.) จากวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) ประจําป 2554
หลักสูตร CIMB-Insead Leaderships, INSEAD CFO Becoming
a Strategic Partner, University of Pennsylvania, USA
หลักสูตร Senior Finance Management Program, Executive
Development International, UK
วุฒิบัตรการเขารับการอบรมตามหลักสูตรโครงการฝกอบรมพิเศษ
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร วิชา System Analysis คณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)
ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
ไมมี
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
2558 - ปจจุบัน กรรมการ
บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)
2558 - ปจจุบัน กรรมการ
บริษัท ไทย-อะมาดิอุสเซาทอิสตเอเชีย จํากัด
2555 - 2558
ประธานกรรมการ
บริษัท เวิรดลีส จํากัด
2553 - 2557
กรรมการ
บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน
ซีไอเอ็มบี - พรินซิเพิล
2552 - 2558
รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายกลยุทธและการเงิน
ธนาคารซีไอเอ็มบี จํากัด (มหาชน)

Director

Educational Background / Training
M.S. (Information Systems), Golden Gate University,
San Francisco, CA, USA
MBA (Finance), University of Pittsburgh, Pittsburgh,
PA, USA
BA. (Econ), Thammasat University
Thai Institute of Directors Association (IOD)
1. Director Certification Program (DCP) Class 131/2010
2. Financial Institutions Governance Program (FGP)
Class 3/2011
Diploma, The Joint State - Private Sector Course (Class 24),
The National Defence College (Class 2011)
CIMB-Insead Leaderships program, INSEAD
CFO Becoming a Strategic Partners, University of
Pennsylvania, USA
Senior Finance Management Program, Executive
Development International, UK
Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand : Certificate
in System Analysis
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Share Holding (%)
None
●

Family Relation Among Directors & Executives
None

●

Last 5 years work experience
2015 - Present
Director
Nok Airlines Public Company Limited.
2015 - Present
Director, Thai - Amadeus
South - East Asia Co., Ltd.
2012 - 2015
Chairman, World Lease Co., Ltd
2010 - 2014
Director (Authorized Signatory)
CIMB-Principal Asset Management
Co., Ltd.
2009 - 2015
Senior Executive Vice President,
CFO CIMB Thai Bank Plc
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บริ ษัท สายการบิ นนกแอร จํากัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

8. นายพิมล ศรีวิกรม

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่เขาดํารงตําแหนง : 7 มกราคม 2556
อายุ 52 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
ปริญญาโท MBA, John E Anderson Graduate School of
Management, University of California, สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี Development Economics, The University
of Pennsylvania, สหรัฐอเมริกา
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)
ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
ไมมี
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
2556 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)
2558 - ปจจุบัน ประธานบริหาร
บริษัท สโกมาดิ (ประเทศไทย) 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
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
2555 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท 360 บวก จํากัด
2554 - ปจจุบัน ผูรับใบอนุญาต / ผูอํานวยการ โรงเรียนศรีวิกรม
2554 - ปจจุบัน กรรมการ
บริษัท รอยัล ไทย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
2553 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เฮงกับเกง จํากัด
2552 - ปจจุบัน กรรมการ
บริษัท ยูไนเต็ด คารเปท แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
2551 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เทคโน โกร จํากัด
2550 - ปจจุบัน นายกสมาคมเทควันโด
สมาคมเทควันโดแหงประเทศไทย
2547 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พิพ-ที เซรามิค จํากัด
2537 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พิชญากร โฮลดิ้งส จํากัด
2536 - ปจจุบัน กรรมการ
บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จํากัด (มหาชน)
2532 - ปจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพรสิเดนทโฮลเต็ลและทาวเวอร จํากัด
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8. Mr. Pimol Srivikorn

Independent Director and Chairman of Audit
Committee

Appointed Date : 7 January 2013
Age 52 (Years)
Educational Background / Training
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
Share Holding (%)
None
Family Relation Among Directors & Executives
None
Last 5 years work experience
2013 - Present Independent Director and Chairman of
Audit Committee
Nok Airlines Public Company Limited
2015 - Present Chief Executive Officer, Scomadi
(Thailand) Co., Ltd.
2012 - Present Executive Director, Srivikrom Group Holding
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
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
2012 - Present Director, 360 Plus Co., Ltd
2011 - Present Licensee/Executive Director, Srivikorn School
2011 - Present Director, Royal Thai International Co., Ltd
2010 - Present Director, Heng and Keng Co., Ltd
2009 - Present Director, United Carpet Manufacturing Co., Ltd
2008 - Present Director, Technogro Co., Ltd
2007 - Present President, Taekwondo Thailand
Association Taekwondo Thailand Association
2004 - Present Director, Pip-T Ceramic Co., Ltd
1994 - Present Director, Pichayakorn Holding Co., Ltd
1993 - Present Chairman, Thailand Carpet Manufacturing
Public Company Limited
1989 - Present Director, President Hotel and Tower Co., Ltd
●
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9. นายอภิชาติ จีระพันธุ

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

วันที่เขาดํารงตําแหนง : 7 มกราคม 2556
อายุ 58 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 103/2556
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.)
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 24
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับ
นักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกลา รุนที่ 18/2557
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)
ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
ไมมี
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
2556 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)
2557 - ปจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
และประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
บริษัท มิลลคอน สตีล จํากัด (มหาชน)
2554 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสพีไอ ลีเกิ้ล คอนซัลติ้ง
2552 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอซี เวิรลไวด จํากัด
2551 - 2557
ประธานกรรมการ
บริษัท วธน แคปปตัล จํากัด (มหาชน)
2545 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามพรีเมียร เซอรวิส จํากัด
2541 - ปจจุบัน กรรมการ
บริษัท ท็อป เพอรฟอรมมิ่ง คอรปอเรชั่น จํากัด
2534 - ปจจุบัน กรรมการ
บริษทั สํานักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร จํากัด
2549 - 2551
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

9. Mr. Apichart Chirabandhu

Independent Director / Chairman of the
Nomination and Remuneration Committee
and Member of the Audit Committee

Appointed Date : 7 January 2013
Age 58 (Years)
Educational Background / Training
Bachelor’s degree, Law, Ramkhamhaeng University
Director Accreditation Program (DAP) Class 103/2013
103/2013, Thai Institute of Directors Association (IOD)
The National Defence College of Thailand
(NDC) 2011 - 2012
Diploma, The Joint State-Private Sector Course (Class 24),
The National Defence College of Thailand
Politics and Governance in Democratic Systems for
Executives (Class 18), King Prajadhipok's Institute
Share Holding (%)
None
Family Relation Among Directors & Executives
None
Last 5 years work experience
2013 - Present Independent Director / Chairman of the
Nomination and Remuneration
Committee and Member of
Audit Committee
Nok Airlines Public Company Limited
2014 - Present Director, Independent Director,
Audit Committee, Chairman of
Nomination and Remuneration Committee
Chairman of Corporate Governance
Millcon Steel Public Company Limited
2011 - Present Director, SPI Legal Consulting Co., Ltd
2009 - Present Director, AC Worldwide Co., Ltd
2008 - 2013
Chairman of the Board, Wattana Capital
Public Company Limited
2002 - Present Director, Siam Premier Services Co., Ltd
1998 - Present Director, Top Performing Corporation Co., Ltd
1991 - Present Director, Siam Premier International
Laws Office Limited
2006 - 2008
Member, The National Legislative Assembly
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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บริ ษัท สายการบิ นนกแอร จํากัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

10. นายผดุงเดช อินทรลักษณ

10. Mr. Padungdej Indralak

วันที่เขาดํารงตําแหนง : 7 มกราคม 2556
อายุ 62 ป

Appointed Date : 7 January 2013
Age 62 (Years)

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

Independent Director / Member of the Audit Committee
and Member of the Risk Management Committee

Educational Background / Training
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตรการเงินและการคลัง)
Bachelor ‘s Degree, Monetary and Fiscal Economics,
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University
Postgraduate Economic Development, North London
Postgraduate Diploma in Economic Development,
Polytechnic, UK
North London Polytechnic, UK
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 103/2556
Director Accreditation Program (DAP) 103/2013,
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Thai Institute of Directors Association (IOD)

●

●

●

●

●

●

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)
Share Holding (%)
ไมมี
None
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
Family Relation Among Directors & Executives
ไมมี
None
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
Last 5 years work experience
2556 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2013 - Present Independent Director / Member of the
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
Audit Committee and Member of the
บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)
Risk Management Committee
2557 - ปจจุบัน กรรมการ
Nok Airlines Public Company Limited
บริษทั นกมัง่ คัง่ จํากัด
2014 - Present Director, Nok Mangkang Co., Ltd
2557 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2014 - Present Independent Director and Chairman
ธนาคาร เอเอ็นแซด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
of the Audit Committee
2557 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ANZ Bank (Thai) Public Co., Ltd.
บริษัท อาคเนยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
2014 - Present Independent Director and Audit
2557 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
Committee
บริษัท อาคเนยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
Southeast Life Insurance Public Co., Ltd.
2557 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2014 - Present Independent Director and Audit
บริษัท อาคเนย แคปปตอล จํากัด
Committee
2557 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
Southeast Insurance Public Co., Ltd.
บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอรกรุป จํากัด
2014 - 2015
Independent Director and Audit
2554 - 2558
รองกรรมการผูจัดการ
Committee
กลุมบริษัท ยูนิเต็ดไทยชิปปง จํากัด
Southeast Capital Company Ltd.
2554 - 2555
ผูอํานวยการสํานักงานการเงิน
2014 - Present Independent Director and Audit
บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
Committee
Wuthisak Clinic Inter Group Company Ltd.
2011 - 2015
Deputy Group Managing Director
Unithai Shipping Group Co., Ltd
2011 - 2012
Corporate Treasurer
Siam Cement Public Company Limited

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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11. นายวิสิฐ ตันติสุนทร

กรรมการอิสระ และกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

11. Mr. Visit Tantisunthorn

Independent Director and Member of the Corporate
Govedrnance Committee

วันที่เขาดํารงตําแหนง : 9 เมษายน 2558
อายุ 57 ป

Appointed Date : 9 April 2015
Age 57 (Years)
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
Educational Background / Training
ปริญญาตรีสถิติศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
Bachelor of Business Administration (Statistics),
Chulalongkorn University
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Master of Business Administration, University of
University of Wisconsin-Madison, Master of Business
Wisconsin-Madison
Administration
Advanced Security Management Program 1, Harvard
การบริหารธุรกิจชั้นสูง มหาวิทยาลัยฮารวารด, สหรัฐอเมริกา
Business School, National Defence College Class 2004
หลักสูตรปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) เมื่อป 2547
Capital Market Academy Class 3
หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนที่ 3
Politics and Governance in Democratic System for
Executive, King Prajadhipok’s Institute Class 5
หลักสูตรสถาบันพระปกเกลา รุนที่ 5
Share Holding (%)
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)
None
ไมมี
Family Relation Among Directors & Executives
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
None
ไมมี
Last 5 years work experience
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
2014 - Present Independent Director and Member of
2558 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ
the Corporate Govedrnance Committee
บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)
Nok Airlines Public Company Limited
2001 - Present Executive Director, Lanna Resources
2544 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
Public Company Limited
บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน)
2003
2009
Director, Dhipaya Insurance
2546 - 2552
กรรมการ บริษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
Public Company Limited
2543 - 2557
กรรมการ บริษทั ทรู คอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
2000 - 2014
Director, True Vision Public
2544 - 2552
ประธานกรรมการ
Company Limited
บริษัท ฟทซ เรทติ้งส (ประเทศไทย) จํากัด
2001 - 2009
Chairman, Fitch Rating (Thailand)
Company Limited
2553 - 2554
ประธานกรรมการบริหาร
2000 - 2001
President, Lanna Resources Public
บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน)
Company Limited
2541 - 2543
ประธานกรรมการบริหาร
1998 - 2000
President, and Chief Executive Officer
บริษทั แกรมมี่ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)
Grammy Entertainment Public
2526 - 2535
ผูบริหารระดับสูง
Company Limited
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย ทิสโก จํากัด (มหาชน)
1983 - 1992
Head of Corporate Lending,
Thai Investment and Securities
2535 - 2541
รองประธานอาวุโสฝายการลงทุน
Public Company Limited
บริษทั อเมริกนั อินเตอรเนชัน่ แนล แอสชัวรันส
1992 - 1998
Senior Vice President and Regional
จํากัด
Director , American International Assurance
2557 - ปจจุบัน ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแหง
Company Limited
ประเทศไทย
2014 - Present Chairman, Thailand Management
2550 - ปจจุบัน ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแหง
Association (TMA)
2007
Present
Board of Trustee Thailand Management
ประเทศไทย
Association (TMA)
2550 - ปจจุบัน กรรมการ สํานักงานจัดการทรัพยสิน
2007
Present
Committee, Property Management
สภากาชาดไทย
Thai Red Cross Society
2544 - 2552
เลขาธิการคณะกรรมการ
2001 - 2009
Secretary-General Government Pension
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
Fund of Thailand

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

123

บริ ษัท สายการบิ นนกแอร จํากัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

12. นายพาที สารสิน

12. Mr. Patee Sarasin

วันที่เขาดํารงตําแหนง : 7 มกราคม 2556
อายุ 54 ป

Appointed Date : 9 April 2015
Age 54 (Years)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
ปริญญาโท สื่อสารมวลชนและวีดีโอ American University,
สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตรและคอมพิวเตอร
Clark University, สหรัฐอเมริกา
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 19/2547
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)
2.984%
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
ไมมี

Educational Background / Training
Master’s Degree, American University, USA
Bachelor’s Degree, Clark University, USA
Director Accreditation Program (DAP), Class 19/2004,
Thai Institute of Directors Association (IOD)
Share Holding (%)
2.984%
Family Relation Among Directors & Executives
None
Last 5 years work experience

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการกํากับดูแล
กิจการทีด่ ี และประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร

●

●

●

●

Director / Member of the Risk Management
Committee / Member of the Corporate Governance
Committee and Chief Executive Officer

●

●

●

●

●

●

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
2547 - ปจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)
2557 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท นกฮอลิเดย จํากัด
2557 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท นกมั่งคั่ง จํากัด
2557 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท นกสกูต จํากัด
2555 - ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
บริษทั ไมเนอร อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
2550 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ดุง เดง ได จํากัด
2547 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ปอปเป คอนซัลแทนต จํากัด

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

2004 - Present Director / Member of the Risk
Management Committee / Member of
the Corporate Governance Committee
and Chief Executive Officer
Nok Airlines Public Company Limited
2014 - Present Director, Nok Holidays Co., Ltd
2014 - Present Director, Nok Mangkang Co., Ltd.
2014 - Present Director, Nok Scoot Co., Ltd.
2012 - Present Director and Independent Director
Minor International Public Company
Limited
2007 - Present Director
Dung Deng Dai Company Limited
2004 - Present Director
Poppe Consultant Company Limited
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13. นายปยะ ยอดมณี

13. Mr. Piya Yodmani

อายุ 54 ป

Age 54 (Years)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
Intensive Business Program จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี Business Administration, Boston University,
สหรัฐอเมริกา
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 156/2012
สมาคมสงเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)
ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
ไมมี
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
2547 - ปจจุบัน รองประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)
2557 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท สายการบินนกสกูต จํากัด
2557 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท นกฮอลิเดย จํากัด
2550 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พาไรโซ จํากัด
2550 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ดุง เดง ได จํากัด
2550 - ปจจุบัน กรรมการ
บริษัท นก แอสเซ็ท แมเนจเมนท จํากัด

Educational Background / Training
Intensive Business Program, Chulalongkorn University
Bachelor’s Degree Business Administration,
Boston University, USA
Director Certification Program (DCP), Class 156/2012,
Thai Institute of Directors Association (IOD)

รองประธานเจาหนาที่บริหาร

Deputy Chief Executive Officer

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Share Holding (%)
None
●

Family Relation Among Directors & Executives
None
●

Last 5 years work experience
2004 - Present Deputy Chief Executive Officer
Nok Airlines Public Company
2014 - Present Chief Executive Officer
Nok Scoot Airlines Company Limited
2014 - Present Director, Nok Holidays Co., Ltd
2007 - Present Director Paraiso Company Limited
2007 - Present Director
Dung Deng Dai Company Limited
2007 - Present Director
Nok Asset Management Company
Limited
●

●

●

●

●

●
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บริ ษัท สายการบิ นนกแอร จํากัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

14. นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ

14. Ms. Nuanwan Bhuprasert

อายุ 53 ป

Age 53 (Years)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. หลักสูตร Executive Development Program (EDP)
รุนที่ 4/2552
2. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 54/2548
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)
ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
ไมมี

Educational Background / Training
MBA, Sasin Graduate Institute of Business Administration
of Chulalongkorn University
Bachelor of Education (B.Ed.), Chulalongkorn University
Thai Institute of Directors Association (IOD)
1. Executive Development Program (EDP), Class 4/2009
2. Director Certification Program (DCP), Class 54/2005

ประธานเจาหนาที่สายการเงิน

Chief Financial Officer

●

●

●

●

●

●

Share Holding (%)
None
Family Relation Among Directors & Executives
None
Last 5 years work experience
2013 - Present Chief Financial Officer
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
Nok Airlines Public Company
2556 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่สายการเงิน
2014 - Present Director
บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)
Nok Holidays Company Limited
2557 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท นกฮอลิเดย จํากัด
2012 - 2013
Shared Services Vice President
2555 - 2556
รองประธานฝายจัดการ
Minor International Public
บริษทั ไมเนอร อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
Company Limited
2550 - 2555
ผูจัดการฝายนักลงทุนสัมพันธ
2007 - 2012
Investor Relations Vice President
บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)
IRPC Public Company Limited
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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15. นายยอดชาย สุทธิธนกูล

15. Mr. Yodchai Sudhidhanakul

อายุ 54 ป

Age 54 (Years)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
ปริญญาโท Law, Bonn University, เยอรมนี
ปริญญาตรี Law, Bonn University, เยอรมนี
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)
ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
ไมมี
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
2547 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่สายการพาณิชย
บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)
2557 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท นกฮอลิเดย จํากัด
2557 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท นกสกูต จํากัด
2552 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท อะควารีส จํากัด
2550 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พาไรโซ จํากัด
2550 - ปจจุบัน กรรมการ
บริษัท กัลฟ ออฟ สยามเอ็กซเพรส จํากัด
2549 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท กูด ไทมส รีสอรต จํากัด
2549 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท สุทธิธนกูล จํากัด

Educational Background / Training
Master’s Degree, Law, Boon University, Germany
Bachelor’s Degree, Law, Boon University, Germany
Share Holding (%)
None
Family Relation Among Directors & Executives
None
Last 5 years work experience
2004 - Present Chief Commercial Officer
Nok Airlines Public Company
2014 - Present Director, Nok Holidays Co., Ltd
2014 - Present Director, Nok Scoot Co., Ltd.
2009 - Present Director Aquaris Company Limited
2007 - Present Director Paraiso Company Limited
2007 - Present Director
Gulf of Siam Express Company Limited
2006 - Present Director
Good Time Resort Company Limited
2006 - Present Director
Sudhidhanakul Company Limited

ประธานเจาหนาที่สายการพาณิชย

Chief Commercial Officer

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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บริ ษัท สายการบิ นนกแอร จํากัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

16. กัปตันสรรใจ บุญมา

16. Captian Sanjai Boonma

อายุ 70 ป

Age 70 (Years)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายเรือ
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)
ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
ไมมี
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
2547 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่สายปฏิบัติการ
บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)

Educational Background / Training
Bachelor of science, Royal Naval Academy
Share Holding (%)
None
Family Relation Among Directors & Executives
None
Last 5 years work experience
2004 - Present Chief Operating Officer
Nok Airlines Public Company Limited

ประธานเจาหนาที่สายปฏิบัติการ

●

●

●

●

Chief Operation Officer

●

●

●

●

หมายเหตุ:
X = ประธานกรรมการ/ I = กรรมการ/ II = กรรมการอิสระ/ III = กรรมการบริหาร/ IV = ผูบริหาร/ V = ประธานกรรมการตรวจสอบ/ Vl = กรรมการตรวจสอบ

1. คาใชจายของบริษัท
1.1 การซอมบํารุง
บริษัทไดวาจางการบินไทยในการซอมบํารุงเครื่องบิน
ที่เชามาจากการบินไทยและที่เชาจากภายนอก
- คาซอมบํารุงรักษาเครื่องบิน

1.2 คาบริการภาคพื้นดินและคาอาหารสําหรับผูโดยสาร นักบิน
และลูกเรือ
คาบริการภาคพื้นดินในสถานีซึ่งผูใหบริการตามสัญญา
ใหบริการภาคพื้นดินตามปกติของบริษัทมีอุปกรณ
ไมเพียงพอ
- คาบริการภาคพื้น
- คาอาหารสําหรับผูโดยสาร นักบิน และลูกเรือ
- คารถสําหรับผูโดยสาร

ความสัมพันธ
• การบินไทยเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท โดย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถือหุนรอยละ 39.2
• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 การบินไทยไดสงตัวแทน
เขามาเปนกรรมการบริษัท ไดแก
นายนิพนธ ฮะกีมี
นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
นายมนตรี จําเรียง
นายสุรพล อิศรางกูร ณ อยุธยา
และไดมีกรรมการตัวแทนจากการบินไทยที่ลาออก
ในระหวางป 2557 ไดแก
นายสรจักร เกษมสุวรรณ
นายโชคชัย ปญญายงค

ประเภทรายการ

ลักษณะธุรกิจ
การบินไทยประกอบธุรกิจสายการบินเต็มรูปแบบ
(Full Service Airline)

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) (“การบินไทย”)

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
/ความสัมพันธ

1.6
5.0
0.2

50.7

3.1
32.2
0.3

79.0

มูลคาของรายการ
(ลานบาท)
2557 2558

สําหรับดานการซอมบํารุง การบินไทยจัดเปน
เพียงผูประกอบการเพียงไมกี่รายในประเทศไทย
ที่มีใบอนุญาตในการซอมบํารุงเครื่องบิน บริษัท
จึงจําเปนตองใชบริการจากการบินไทย อีกทั้ง
ราคาค า ซ อ มบํ า รุ ง ดั ง กล า วก็ เ ป น ไปตามราคา
ตลาด ปจจุบันบริษัทยังคงมีการใชบริการการ
ซอมบํารุง อะไหล และเชาอุปกรณเพื่อการซอม
กั บ การบิ น ไทยในส ว นของเครื่ อ งบิ น ที่ เช า จาก
ภายนอกดวย
รายการดังกลาวเปนรายการทีจ่ าํ เปนในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษทั และคาบริการดังกลาวก็เปนไปตาม
ราคาตลาด

ความจําเปน/ความสมเหตุสมผลของรายการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2559 ไดพิจารณาขอมูลรายการระหวางกันของบริษัทในรอบป 2558 ประกอบกับการสอบถามขอมูลตางๆ
จากฝายบริหารของบริษัทกับบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง รวมทั้งสอบทานขอมูลตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินของผูสอบบัญชีแลวเห็นวา รายการระหวางกันของบริษัท
กับบุคคลหรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแยงและเกิดขึน้ ในรอบป 2558 เปนรายการทีเ่ ปนไปเพือ่ การดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษทั และเปนไปตามเงือ่ นไขการคาทัว่ ไป ในลักษณะเดียวกันกับทีว่ ญ
ิ ูชน
จะพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คูสัญญาอีกฝายมีสถานะเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (Arm’s Length Basis)
และไมมีการถายเทผลประโยชนระหวางบริษัท และบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้รายการระหวางกันของบริษัทในป 2558 มีรายละเอียดดังตอไปนี้

รายการระหวางกัน Related Party Transactions

128

รายงานประจําป 2558
ANNUAL REPORT 2015

1. Expenditures
1.1 Maintenance
The Company hired THAI to maintain both aircraft
leased from THAI and from an overseas lessor.
- Aircraft maintenance expenses

Transaction

Relationship
1.2 Ground handling fee and food expenses
• Major shareholder who holds the Company
for passengers, pilots and crews
with total of 39.2% of the Company’s shares
Expenses on Ground handling services in
as of December 31, 2015.
the station, which the service provider agreed with
• THAI’s representatives in the Board of Director are
the Company’s on normal ground handling ser
vices does not have enough equipment.
Mr. Niphon Hakami
- Ground handling expense
Mr. Somsak Chotrattanasiri
- Catering expenses
Flt. Lt. Montree Jumrieng
- Passenger shuttle bus expense
Flg Off. Suraphon Israngura Na Ayuthya.
In addition, the THAI’s representatives resigned
in 2014 are
Mr. Sorachak Kasemsuvan
Mr. Chokchai Panyayong.

Nature of business
THAI is a full service airline operator.

Thai Airways International PCL (“THAI”)

Individual/juristic person with a potential
conflict of interest

1.6
5.0
0.2

50.7

3.1
32.2
0.3

79.0

THAI is among a few operators in Thailand
who possesses the aircraft maintenance
permit and that’s why the Company has
to rely upon THAI’s service. Besides, the
maintenance charge is in accordance with
market prices. At present, the Company
continues to use the spare part maintenance
service as well as lease maintenance
equipment from THAI for use with its
aircrafts leased from the overseas lessor.
Such transactions are necessary for the
Company’s business. The service fees are
in accordance with the market prices.

Transaction value
(Million Baht) Necessity/Rationality of the transaction
opinion of the Audit Committee
2014 2015

The Audit Committee No. 2/2016 dated February 25, 2016 reviewed connected transaction information of the Company in 2015 as well as inquired the
information of connected transactions between the firm and individuals/juristic persons with a potential conflict of interest from the Company’s management before
reviewing the information as stated in the auditor’s notes to the financial statements. With this, the Committee is of the view that connected transactions between
Nok Air and individuals/juristic persons with a possible conflict of interest taking place during 2015 were executed for ordinary course of business and in accordance
with general business conditions. The transactions were having the same nature as normal people would do with contractual parties under the same circumstance
and at an arm’s length basis in case the other party could pose a potential conflict of interest. In addition, no profit has been transferred between the Company and
individuals/juristic persons with a potential conflict of interest. Details of Nok Air’s connected transactions in 2015 are as follows:

บริ ษัท สายการบิ นนกแอร จํากัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
/ความสัมพันธ

5.7

0.8

3.8

62.0
0.1
ไมมี

1.3 คาใชจายอื่นๆ
บริษัทมีคาใชจายอื่นๆ จากการใชบริการการบินไทย เชน
คาฝกอบรม คาเบี้ยประกันภัย เปนตน
- คาใชจายอื่นๆ

2. รายไดของบริษัท
2.1 คาตั๋วโดยสาร
บริษัทใหบริการขนสงทางอากาศแกผูโดยสารของ
การบินไทยตามสัญญาการทําการบินรวม (Code Share
Agreement) และสัญญา โอนผูโดยสารระหวางกัน
(Passenger Transfer Agreement)
- รายไดคาโดยสาร

2.2 รายไดอื่นๆ
บริษัทใหบริการภาคพื้น (Ground Aircraft Handling)
และใหบริการนายชางภาคพื้นดิน (License Engineer) แก
การบินไทย
- รายไดจากการใหบริการ

3. เจาหนี้การคา
4. ลูกหนี้การคา
5. รายไดคางรับ

ประเภทรายการ

90.0
0.1
0.1

0.1

0.5

6.1

มูลคาของรายการ
(ลานบาท)
2557 2558

การบิ น ไทยได ว  า จ า งให บ ริ ษั ท เพื่ อ ให บ ริ ก าร
ภาคพื้นในทาอากาศยานที่การบินไทยใหบริการ
แต ไ ม มี พ นั ก งานประจํ า ของตนเอง ทั้ ง นี้ อั ต รา
คาบริการเปนไปตามราคาตลาด

บริษัทไดทําสัญญาการบินรวม (Code Share
Agreement) กับการบินไทย เพื่อเพิ่มชองทาง
ในการจําหนายตัว๋ โดยสารของบริษทั นอกจากนัน้
ราคาจําหนายตั๋วดังกลาวของบริษัทก็มิไดตํ่ากวา
อัตราราคาจําหนายตั๋วของผูโดยสารรายอื่น สวน
สั ญ ญาโอนผูโ ดยสารระหวา งกัน (Passenger
Transfer Agreement) ก็เปนไปเพื่อการโอน
ผู  โ ดยสารระหว า งสายการบิ น ในกรณี เ กิ ด การ
ยกเลิกหรือเกิดความลาชาของเที่ยวบิน

รายการดังกลาวเปนรายการทีจ่ าํ เปนในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท และคาบริการเปนไปตามราคา
ตลาด

ความจําเปน/ความสมเหตุสมผลของรายการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
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Individual/juristic person with a potential
conflict of interest

5.7

0.8

3.8

62.0
0.1
None

1.3 Other expenses
Other services are provided by THAI i.e. training,
insurance premium.
- Other expenses

2. Incomes
2.1 Passenger revenues
Revenue from tickets sold through THAI under
Code Share Agreement and the Passenger Transfer
Agreement.
- Passenger revenues

2.2 Other incomes
The Company provides ground aircraft handling
service and license engineer service to THAI.
- Service revenue

3. Account payable
4. Account receivable
5. Accrued income

Transaction

90.0
0.1
0.1

0.1

0.5

6.1

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.

The Company has entered into 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. The Passenger Transfer
Agreement is executed to transfer
passengers between airlines in case of flight
cancellation or delay.

Such transactions are necessary for the
Company’s business. The service fees are
in accordance with the market prices.

Transaction value
(Million Baht) Necessity/Rationality of the transaction
opinion of the Audit Committee
2014 2015

บริ ษัท สายการบิ นนกแอร จํากัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
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ความสัมพันธ
• การบินไทย ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท
ถือหุนรอยละ 49.0 ในไทยไฟลทเทรนนิ่ง
บริษัท ไทยสมายลแอรเวย จํากัด (“ไทยสมายล”)
ลักษณะธุรกิจ
สายการบิน Light premium ในเครือการบินไทย
ที่นําเสนอทางเลือกใหมใหกับลูกคาที่ตองการบิน
ในระยะทางใกล

ความสัมพันธ
• การบินไทย ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทและ
จัดเปนผูมีอํานาจควบคุมใน แอรพอรต โฮเต็ล
โดยถือหุนรอยละ 40.0 ในแอรพอรต โฮเต็ล
บริษัท ไทยไฟลทเทรนนิ่ง จํากัด (“ไทยไฟลทเทรนนิ่ง”)
ลักษณะธุรกิจ
ไทยไฟลทเทรนนิ่งใหบริการฝกอบรมบุคลากรดานการบิน

บริษัท ดอนเมือง อินเตอรเนชั่นแนล แอรพอรต โฮเต็ล
จํากัด (“แอรพอรต โฮเต็ล”)
ลักษณะธุรกิจ
แอรพอรต โฮเต็ลประกอบธุรกิจโรงแรมอมารี ดอนเมือง
แอรพอรต ซึ่งตั้งอยูใกลกับทาอากาศยานดอนเมือง

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
/ความสัมพันธ

0.1

ไมมี

1. คาใชจายของบริษัท
1.1 คาตั๋วโดยสาร
บริษัทใชบริการขนสงทางอากาศสําหรับผูโดยสารของ
สายการบินตามสัญญาโอนผูโดยสารระหวางกัน
(Passenger Transfer Agreement)
- คาตั๋วโดยสาร

1.8

1.8
0.1

2. เจาหนี้การคา

1. คาบริการ
- คาฝกอบรม

คาที่พัก
บริษัทไดใชบริการที่พักจากแอรพอรต โฮเต็ล สําหรับพนักงาน
สถานีตางจังหวัดที่เดินทางเขามาปฏิบัติงานและฝกอบรมที่สถานี
กรุงเทพ
- คาที่พัก และคาจัดเลี้ยง
- เจาหนี้คาที่พัก

ประเภทรายการ

2.6

0.3

3.1

2.3
0.7

มูลคาของรายการ
(ลานบาท)
2557 2558

บริ ษั ท ได ทํ า สั ญ ญาโอนผู  โ ดยสารระหว า งกั น
(Passenger Transfer Agreement) กับไทยสมายล
เพื่ อ ทํ า การโอนผู  โ ดยสารระหว า งกั น ในกรณี
เกิดการยกเลิกหรือเกิดความลาชาของเที่ยวบิน
ในราคาที่ตกลงกันไวลวงหนา

รายการดังกลาวเปนรายการทีจ่ าํ เปนในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท อีกทั้ง หากบริษัทดําเนินการเอง
บริษัทจะมีคาใชจายที่สูงกวา

บริษัทเลือกใชบริการหองพัก และหองจัดเลี้ยง
จากแอรพอรตโฮเต็ลเพื่อเปนที่พักใหพนักงาน
จากสถานีตางจังหวัดที่เดินทางเขามาปฏิบัติงาน
และฝกอบรมทีท่ า อากาศยานนานาชาติดอนเมือง
เนื่องจากโรงแรมดังกลาวเปนโรงแรมแหงเดียวที่
อยูใ กลเคียงกับทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
ซึ่งมีทางเดินเชื่อมโดยตรงไปยังอาคารผูโดยสาร
และออฟฟศสํานักงานของบริษัท อันจะเปนการ
อํานวยความสะดวกสบายและประหยัดคาใชจาย
ในการเดินทางใหแกพนักงานของบริษทั นอกจากนี้
จากการเปรี ย บเที ย บราคากั บ โรงแรมอื่ น ๆ
ในบริ เ วณใกล เ คี ย งพบว า แอร พ อร ต โฮเต็ ล
มีราคาตํ่าที่สุด

ความจําเปน/ความสมเหตุสมผลของรายการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
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Thai Smile Airways Co., Ltd. (“Thai Smile”)
Nature of business
Thai Smile is a Light premium airline which is
affiliate of THAI. Thai Smile offers a new
alternative for customer who is looking for
a short-haul low cost flight.

Transaction

1. Service fee
- Training fee

Accommodation
The Company uses the services of Airport Hotel for
the pprovincial employees who travel to Bangkok for
company’s training.
- Accommodation expense
- Payable on accommodation

1. Expenditure
1.1 Air fare
The Company used its services under the
Passenger Transfer Agreement.
- Air fare

Relationship
2. Account payable
• THAI is a major shareholder of the Company
and has the authority to control in Thai Fllight
Training by holding 49.0% shares.

Relationship
• THAI is a major shareholder of the Company
and has the authority to control Airport Hotel
by holding 40.0% shares.
THAI Flight Training Co., Ltd.
(“THAI Flight Training”)
Nature of business
THAI Flight Training provides aviation training
services.

Donmueang International
Airport Hotel Co., Ltd. (“Airport Hotel”)
Nature of business
Airport Hotel operates hotel under Amari Brand
which located nearby Donmueang International
Airport.

Individual/juristic person with a potential
conflict of interest

None

0.1

1.8

1.8
0.1

2.6

0.3

3.1

2.3
0.7

The Company has entered into Passenger
Transfer Agreement with Thai Smile in case
of flight cancellation or delay at the price
agreed in advance.

Such transaction is necessary for the
Company’s 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 hotelthat 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.

Transaction value
(Million Baht) Necessity/Rationality of the transaction
opinion of the Audit Committee
2014 2015
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17.6
1.3
ไมมี
ไมมี

2.2 รายไดอื่นๆ
บริษัทใหบริการภาคพื้น (Ground Aircraft Handling)
และใหบริการนายชางภาคพื้นดิน (License Engineer)
แก บริษัท ไทยสมายลแอรเวย จํากัด
- รายไดจากการใหบริการ
3. ลูกหนี้การคา
4. รายไดคางรับ
5. เจาหนี้การคา

ความสัมพันธ
• กรรมการของบริษัท ไดแก นายสมใจนึก เองตระกูล
เปนกรรมการของทิพยประกันภัย

2. รายไดของบริษัท
2.1 รายไดคาธรรมเนียมอื่น
บริษัทไดรับคาธรรมเนียมจากการรับคาเบี้ยประกันผาน
- รายไดคาธรรมเนียมโดยสารอื่น

ไมมี

ไมมี

0.1

22.6

89.7

2.6
1.7
2.3

21.5

1.0

มูลคาของรายการ
(ลานบาท)
2557 2558

2. รายไดของบริษัท
2.1 คาตั๋วโดยสาร
บริษัทใหบริการขนสงทางอากาศแกผูโดยสารของ
บริษัท ไทยสมายลแอรเวย จํากัด ตามสัญญาโอนผูโดยสาร
ระหวางกัน (Passenger Transfer Agreement)
- รายไดคาโดยสาร

ประเภทรายการ

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
(“ทิพยประกันภัย”)
ลักษณะธุรกิจ
1. คาใชจายของบริษัท
ทิพยประกันภัยประกอบธุรกิจใหบริการรับประกันวินาศภัย 1.1 เบี้ยประกัน
(Non-Life Innsurance) ทั้งอัคคีภัย ภัยทางทะเลและขนสง
บริษัทจายคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักบินและลูกเรือใหแก
ภัยรถยนต เครื่องบิน และเบ็ดเตล็ด
ทิพยประกันภัย
- คาเบี้ยประกันภัย

ความสัมพันธ
• การบินไทย ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทและ
จัดเปนผูมีอํานาจควบคุมในไทยสมายลโดยถือหุน
รอยละ 99.99

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
/ความสัมพันธ

บริษัทไดทําสัญญากับทิพยประกันภัยเพื่อใหทิพย
ประกันภัยเปนบริษัทประกันรายหนึ่งที่คุมครอง
ผู  โ ดยสารบนเครื่ อ งบิ น ของบริ ษั ท โดยบริ ษั ท
ไดรับคาเบี้ยประกันภัยจากผูโดยสารแทนทิพย
ประกันภัย ซึ่งบริษัทจะไดรับคาธรรมเนียมจาก
การรั บ ค า เบี้ ย ประกั น แทนตามอั ต ราที่ ต กลง
ในสั ญ ญา ทั้ ง นี้ อั ต ราค า ธรรมเนี ย มดั ง กล า ว
เปนไปตามราคาตลาด

บริษัทซื้อประกันอุบัติเหตุนักบินและลูกเรือจาก
ทิพยประกันภัยซึง่ เปนผูร บั ประกันภัยดานการบิน
หลักรายหนึง่ ของประเทศไทย ทัง้ นีใ้ นการคัดเลือก
บริษทั รับประกันภัย บริษทั ไดทาํ การประกวดราคา
และปรากฏวาทิพยประกันภัยเสนอราคาตํ่าสุด

ไทยสมายล ไ ด ว  า จ า งให บ ริ ษั ท เพื่ อ ให บ ริ ก าร
ภาคพื้นในทาอากาศยานที่การบินไทยใหบริการ
แต ไ ม มี พ นั ก งานประจํ า ของตนเอง ทั้ ง นี้ อั ต รา
คาบริการเปนไปตามราคาตลาด

บริ ษั ท ได ทํ า สั ญ ญาโอนผู  โ ดยสารระหว า งกั น
(Passenger Transfer Agreement) กับไทยสมายล
เพื่ อ ทํ า การโอนผู  โ ดยสารระหว า งกั น ในกรณี
เกิดการยกเลิกหรือเกิดความลาชาของเที่ยวบิน
ในราคาที่ตกลงกันลวงหนา

ความจําเปน/ความสมเหตุสมผลของรายการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
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Relationship
• Mr. Somchainuk Engtrakul, the Company’s
Director, is a director at Dhipaya Insurance.

Dhipaya Insurance Public Company Limited
(“Dhipaya Insurance”)
Nature of business
Dhipaya Insurance operates as an insurance
company covering non-life service, including fire,
maritime, motor, aviation and miscellaneous.

Relationship
• THAI is a major shareholderof the Company
and has the authority to control Thai Smile
by holding 99.99% shares.

Individual/juristic person with a potential
conflict of interest

2. Incomes
2.1 Other fee income
The Company received insurance fee from other
transportations fee awaiting delivery.
- Other transportation fee income

None

None

1.3
None
None

3. Account receivable
4. Accrued income
5. Account payable

1. Expenditures
1.1 Insurance premium
The Company pays insurance premium for its
crews to Dhipaya Insurance
- Insurance premium expense

17.6

2.2 Other revenues
The Company provides ground aircraft handling
service and license engineer service to Thai Smile.
- Service revenue

22.6

89.7

2.6
1.7
2.3

21.5

The Company provides insurance for all
of its crews with Dhipaya Insurance which
is a leading aviation insurance company in
Thailand. Also, Dhipaya Insurance offered
the lowest premium relative to other
insurance companies according to the
bidding process.
The Company has entered into an agreement
with Dhipaya Insurance, making it one of
the insurance companies covering the
Company’s passengers. The Comapny
received insurance premium from passengers
on behalf of Dhipaya Insurance. In return,
the Company receives insurance premium
fee at the rate stated in the agreement,
which is in accordance with the market rate.

Thai Smile has hired the Company to provide
the ground aircraft handling service at
airports to which Thai Smile flies but has
no staff of its own there. The service fee
is in accordance with the market prices.

Transaction value
(Million Baht) Necessity/Rationality of the transaction
Transaction
opinion of the Audit Committee
2014 2015
The Company has entered into Passenger
2. Revenues
Transfer Agreement with Thai Smile in case
2.1 Passenger revenues
of flight cancellation or delay at the price
The Company provides an air transport service to
agreed in advance.
Thai Smile’s passengers under the Passenger
Transfer Agreement.
- Passenger revenue
0.1
1.0

บริ ษัท สายการบิ นนกแอร จํากัด (มหาชน)
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ไมมี

5. เจาหนี้อื่น

ความสัมพันธ
• กรรมการของบริษัทเปนกรรมการของ
บริษัทสยามพรีเมียร

บริษัท สํานักงานกฎหมายสากล สยามพรีเมียร จํากัด
(“บริษัทสยามพรีเมียร”)
ลักษณะธุรกิจ
บริษัทสยามพรีเมียรเปนธุรกิจที่ปรึกษากฎหมาย

Air Black Box Asia Pacific Pte Ltd.
(“ABB”)
ลักษณะธุรกิจ
ABB ประกอบธุรกิจพัฒนาระบบการจองบัตรโดยสาร
ระหวางสายการบิน
ความสัมพันธ
• กิจการรวมคา

1. คาที่ปรึกษาทางกฎหมาย

1. เงินทดรองจาย

ไมมี

ไมมี

ไมมี
ไมมี

ไมมี

6.3

11.8

7.0
7.5

5.7

1.6

มูลคาของรายการ
(ลานบาท)
2557 2558
ไมมี
1.9

4. รายไดคางรับ

3. ลูกหนี้การคา

ประเภทรายการ

บริษัท แพน แอม อินเตอรเนชั่นแนล ไฟลท เทรนนิ่ง
เซ็นเตอร (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยฝก การบิน แพน แอม”)
ลักษณะธุรกิจ
1. คาใชจายของบริษัท
ศูนยฝกการบิน แพน แอม เปน ศูนยฝกการบินนานาชาติ
1.1 คาฝกอบรม
เพื่อเปนศูนยฝกสอนและอบรมทางการบินแบบครบวงจร
บริษัทไดสงนักบินและผูชวยนักบินไปอบรมที่ศูนยฝกการบิน
ในประเทศไทย
แพน แอม
- คาฝกอบรม
ความสัมพันธ
2. เจาหนี้อื่น
• บริษัทเปนผูถือหุนรอยละ 15

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
/ความสัมพันธ

บริษัทไดทําสัญญากับบริษัท สยามพรีเมียร เพื่อ
ขอคํ า ปรึ ก ษาทางกฎหมาย รายการดั ง กล า ว
เปนรายการทีจ่ าํ เปน ในการดําเนินธุรกิจของบริษทั
ทั้งนี้ อัตราคาบริการเปนไปตามราคาตลาด

บริษัทไดทําสัญญากับศูนยฝกการบิน แพน แอม
เพื่อใหนักบินและผูชวยนักบินไปอบรม ซึ่งชวย
ประหยัดคาใชจายในการไปอบรมที่ตางประเทศ

ความจําเปน/ความสมเหตุสมผลของรายการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

136

รายงานประจําป 2558
ANNUAL REPORT 2015

Relationship
• Nok Air’s director is a director of Siam Premier

Nature of business
Siam Premier is a legal advisor company.

Siam Premier International Law Office Limited
(“Siam Premier”)

Relationship
• 15% of share held by the Company.
Air Black Box Asia Pacific Pte Ltd. (“ABB”)
Nature of business
ABB operates in platform for airline reservation
systems.
Relationship
• Joint venture

Pan Am International Flight Training Center
(Thailand) Co., Ltd. (“Pan Am International
Flight Training Center”)
Nature of business
Pan Am International Flight Training Center is the
international flight training institute in Thailand as
the country’s first comprehensive flight and
aviation training centre.

Individual/juristic person with a potential
conflict of interest

None

None

1. Advance payment

1. Legal consultation fee

None
None

1. Expenditures
1.1 Training fee
The Company sent its pilots and co-pilots to be
trained at Pan Am International Flight Training
Center.
- Training fee
2. Other payable

3. Account receivable
4. Accrued income
5. Other payable

Transaction

6.3

11.8

7.0
7.5

The Company has entered into an agreement
with Siam Premier for consulting. Such
transactions are necessary for the Company’s
business. The service fee is charged in
accordance with the market prices.

The Company has entered into an agreement
with Pan Am International Flight Training
Center for its pilot and co-pilot training,
which saved the expenses on overseas
training.

Transaction value
(Million Baht) Necessity/Rationality of the transaction
opinion of the Audit Committee
2014 2015
None
1.9
None
1.6
None
5.7

บริ ษัท สายการบิ นนกแอร จํากัด (มหาชน)
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คํ า อธิบายและการวิเคราะหผลการดํา เนินงาน
Management Discussion and Analysis
สรุปผลประกอบการงบการเงินรวมป 2558
สําหรับป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดรวม 14,296.20 ลานบาท มีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 1,662.29 ลานบาท
แบงเปนผลขาดทุนสวนที่เปนของบริษัทใหญ 723.90 ลานบาทและสวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 938.39 ลานบาท สาเหตุหลัก
มาจากรายไดที่ไมเปนไปตามเปาหมายเนื่องจากการแขงขันดานการตลาดที่รุนแรงกวาที่บริษัทไดคาดการณไว จํานวนเที่ยวบินตํ่ากวาที่วางแผน
ไวสวนหนึ่งเปนเพราะอัตราการหมุนเวียนเขาออกของนักบินเปนไปอยางมีนัยสําคัญและมากกวาอัตราปกติที่บริษัทคาดการณไว นอกจากนี้ยังมี
คาใชจายในการนําเครื่องยนตของเครื่องบินเขาซอมบํารุงตามระยะซึ่งเปนคาใชจายครั้งเดียวในการเขาซอมบํารุง (one-time expense)
และการรับรูผลขาดทุนตามสัดสวนการถือหุนในบริษัท สายการบินนกสกูต จํากัด
ดานงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีรายไดรวม 13,386.72 ลานบาท เติบโตรอยละ 10.11 จากชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งเปนผลมาจาก
การเพิ่มจํานวนเที่ยวบินตามขนาดฝูงบินที่ใหญขึ้น ปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร (Available Seat Kilometers: ASK) เติบโตรอยละ 15.70
สวนปริมาณการขนสงดานผูโดยสาร (Revenue Passenger Kilometers: RPK) เติบโตในอัตราที่มากกวาคือรอยละ 19.52 และจํานวนผูโดยสาร
เติบโตรอยละ 14.96 อยางไรก็ดี ดานสภาวะตลาดการขนสงทางอากาศ การแขงขันทางดานการตลาดที่ยังคงรุนแรงอยู ทําใหรายไดตอปริมาณ
การผลิตดานผูโดยสาร (Revenue per Available Seat Kilometers: RASK) ลดลงมาอยูที่ 2.11 บาท/ที่นั่ง/กม. ลดลงรอยละ 6.64 ขณะที่ตนทุน
ตอปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร (Cost per Available Seat-Kilometers: CASK) อยูที่ 2.24 บาท/ที่นั่ง/กม. หรือลดลงรอยละ 5.08 ทั้งนี้ในป
2558 บริษัทมีผลขาดทุนสําหรับงวดรวม 421.74 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2557 ที่มีผลขาดทุน 398.90 ลานบาท
ปจจัยและเหตุการณที่สงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัท
ในป 2558 อุตสาหกรรมบริการสายการบินราคาประหยัดภายในประเทศยังคงเผชิญความทาทายทั้งจากสถานการณอุปทานลนตลาด
(Oversupply) และดานภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่เติบโตในระดับตํ่า โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)
ไดปรับลดตัวเลขประมาณการการเติบโตของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ป 2558 ลงอยางตอเนื่อง โดยลาสุดอยูที่รอยละ 2.90
อยางไรก็ตาม ดานตัวเลขนักทองเที่ยวตางชาติที่เขามาเที่ยวในประเทศไทยยังมีอัตราการเติบโต โดยกรมการทองเที่ยวรายงานตัวเลขจํานวน
นักทองเที่ยวตางชาติป 2558 เพิ่มขึ้นรอยละ 20.44 จากชวงเดียวกันของปกอน โดยนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางเขาประเทศไทยมากที่สุด
ยังคงเปนนักทองเที่ยวจากจีน ซึ่งมีจํานวนถึง 7.93 ลานคนโดยประมาณ เติบโตรอยละ 71.14 จากป 2557 ซึ่งคนจีนสวนใหญเดินทางมาทั้งเสนทาง
การบินประจําและเที่ยวบินเชาเหมาลําผานบริษัทนําเที่ยว
จํานวนผูโดยสารเสนทางบินภายในประเทศ

จํานวนผูโดยสารเครื่องบินทั้งอุตสาหกรรม
จํานวนผูโดยสารเครื่องบินของนกแอร
สวนแบงการตลาดของนกแอร
ที่มา : กรมการบินพลเรือน

หนวย

2557

2558

ลานคน
ลานคน
รอยละ

24.53
7.15
29.15

30.26
7.95
26.26

เปลี่ยนแปลง
จํานวน
รอยละ
5.73
0.8
-2.89 จุด

23.35
11.14
-
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Executive summary
For year 2015, the Company and its subsidiaries generated total revenue of 14,296.20 million Baht and reported net
loss of 1,662.29 million Baht which can be categorized to loss of 723.90 million Baht from the Company and the rest is from
Non-controlling interest in amount of 938.39 million Baht. Operating loss of the firm caused by fierce competition among
airlines, a significant shortage of pilots which cut the Company’s flight frequencies. Moreover, the Company had an extra
expense for engine shop visit (a maintenance program for engine) which is one-time expense and loss recognition from
NokScoot Airlines in the proportion of shareholding.
The Company’s revenue in year 2015 was 13,386.72 million Baht, 10.11 percent increase from the same period last
year. The increase in revenues were mainly due to the fleet expansion and more flight frequencies added as a result of
15.70 percent increase in Available Seat Kilometers (ASK), Revenue Passenger Seat-Kilometers (RPK) grew by 19.52 percent
and number of passenger carried hike by 14.96 percent from the same period last year. However, from an extended intense
pricing competition, Revenue per Available Seat-Kilometers (RASK) decreased to 2.11 Baht/Seat/Kilometer, 6.64 percent shrank.
Cost per Available Seat-Kilometers (CASK) improved to 2.24 Baht/Seat/Kilometer, 5.08 percent reduce. For year 2015, the
Company recorded net loss of 421.74 million Baht, comparing to net loss of 398.90 million Baht of same period last year.
Key factors and events affect company’s performance
During the period, domestic low-cost carrier faced challenges from over supply and sluggish economic growth. Office
of National Economic and Social Development (NESDB) has revised Thailand’s GDP Growth in 2015 down to 2.90 percent.
However, the number of foreign tourists has continuously increased. According to information from Ministry of Tourism and
Sport, foreign tourist visiting to Thailand in year 2015 grew by 20.44 percent from same period last year. Number of Chinese
tourist 7.93 million, ranking number 1, increased 71.14 percent approximately comparing to year 2014. However, most of
Chinese tourist group travel by Chinese airline either schedule flight or charter flight via travel agent.
Number of air travel passengers in Thailand

Overall passengers
Nok Air passengers
Nok Air Market share

Unit

2014

2015

million passengers
million passengers
percent (%)

24.53
7.15
29.15

30.26
7.95
26.26

Change
PAX million Percentage
5.73
0.8
-2.89 pts

23.35
11.14
-

Source : The Civil Aviation Authority of Thailand
Based on above statistic, overall air travel passengers grew significantly. Number of passengers in year 2015 rose 23.35
percent. Though, the Company’s passenger growth at 11.14 percent is lower than the market’s growth because of new-comer
airlines as well as capacity expansion of existing airlines. As a result, the domestic air travel market was oversupplied which
brought the Company’s market share down 2.89 percentage point.
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จากขอมูลสถิตผิ โู ดยสารตามตารางดานบน จํานวนผูโ ดยสารเครือ่ งบินในอุตสาหกรรมมีการเติบโตขึน้ โดยจํานวนผูโ ดยสารเครือ่ งบินในประเทศ
ในป 2558 เติบโตจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 23.35 แตอยางไรก็ตาม อัตราการเติบโตของผูโดยสารของบริษัทตํ่ากวาอุตสาหกรรม
เนื่องมาจากมีผูแขงขันรายใหมเขามาในตลาด นอกจากนี้ ผูแขงขันรายเดิมก็ขยายเสนทางบินภายในประเทศ ทําใหเกิดอุปทานสวนเกินในตลาดและ
สงผลกระทบใหสวนแบงการตลาดของบริษัทลดลง 2.89 จุด
สําหรับปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอตนทุนการดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญ ไดแก อัตราแลกเปลี่ยนและราคานํ้ามันอากาศยานสําหรับ
เครื่องบิน (Jet fuel price) ดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐในป 2558 เฉลี่ยอยูที่ 34.25 บาทตอดอลลารสหรัฐ จากระดับ 32.48
บาทตอดอลลารสหรัฐในป 2557 หรือออนคาลงรอยละ 5.44 โดยมีทศิ ทางสอดคลองกับสกุลเงินอืน่ ๆ ในภูมภิ าค สาเหตุมาจากการเคลือ่ นยายเงินทุน
ตามการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ เมื่อเดือนธันวาคม 2558 รวมถึงความกังวลตอแนวโนมการเติบโตของเศรษฐกิจจีน
บริษทั มีคา ใชจา ยเปนสกุลเงินตางประเทศหรืออางอิงกับสกุลเงินตางประเทศรอยละ 70.10 ของคาใชจา ยในการดําเนินงานรวม ไดแก นํา้ มันเชือ้ เพลิง
คาซอมบํารุงเครื่องบิน คาเชาเครื่องบิน คาประกันภัยเครื่องบิน เปนตน
ทางดานราคาตลาดโลกของนํ้ามันอากาศยานป 2558 โดยเฉลี่ยอยูที่ 64.23 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล ลดลงรอยละ 43.31 จากป 2557 ทั้งนี้
บริษัทมีสัดสวนตนทุนนํ้ามันเชื้อเพลิงประมาณรอยละ 24.42 ของคาใชจายในการดําเนินงานรวม ลดลงจากรอยละ 34.98 ในป 2557
ในป 2558 ถึงแมวาอัตราการบรรทุกผูโดยสารจะอยูระดับสูงที่รอยละ 84.03 แตจากปจจัยการแขงขันดานราคาตั๋วโดยสารที่ยังคงรุนแรงอยู
ทําใหรายไดตอปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร (RASK) เทากับ 2.11 บาท/ที่นั่ง/กม. ลดลงรอยละ 6.64 จากป 2557 ในขณะที่ตนทุนตอปริมาณ
การผลิตดานผูโ ดยสาร (CASK) อยูท ี่ 2.24 บาท/ทีน่ งั่ /กม. ลดลงรอยละ 5.08 โดยป 2558 บริษทั มีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จ 421.74 ลานบาท เปรียบเทียบ
กับป 2557 ที่มีขาดทุนเบ็ดเสร็จ 398.90 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 5.73
ผลการดําเนินงานของบริษัท สายการบินนกสกูต จํากัด
ในป 2558 บริษัท สายการบินนกสกูต จํากัด มีรายไดรวม 952.93 ลานบาท และมีคาใชจายรวมอยูที่ 2,176.26 ลานบาท ทําใหมีผลขาดทุน
สําหรับงวด 1,223.33 ลานบาท ซึ่งเปนผลกระทบจากการที่กรมการบินพลเรือน (บพ.) ไดรับคําตักเตือนจากองคกรการบินพลเรือนระหวางประเทศ
ใหพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย
อยางไรก็ตาม ในชวงที่ผานมา บริษัทไดปรับแผนการบินไปสูเสนทางที่ไมไดรับผลกระทบ เชน เสนทางดอนเมือง - นานกิงและกลับ จํานวน
6 เที่ยวบินตอสัปดาห เสนทางดอนเมือง - ไทเปและกลับ จํานวน 4 เที่ยวบินตอสัปดาห เสนทางดอนเมือง - ชิงเตาและกลับ จํานวน 4 เที่ยวบิน
ตอสัปดาห เสนทางดอนเมือง - เทียนจิน จํานวน 4 เที่ยวบินตอสัปดาห รวมถึงยกเลิกการบินบางเสนทาง คือ ดอนเมือง - สิงคโปรและกลับ เมื่อเดือน
สิงหาคมที่ผานมา ในดานตนทุนการดําเนินงาน บริษัทดําเนินการลดคาใชจายหลายดาน ตลอดจนการเจรจากับผูใหเชาเครื่องบินและผูใหบริการ
ซอมบํารุงเครื่องบินเพื่อผอนผันการชําระคาใชจายเปนการชั่วคราว
ในป 2559 บริษัท สายการบินนกสกูต จํากัด มีแผนที่จะเพิ่มเสนทางบินประจําอีกหลายเสนทางในภูมิภาค รวมถึงมีการบินแบบเชาเหมาลํา
(Charter flight) ปจจุบันบริษัทมีเครื่องบินไอพน (Boeing 777-200) จํานวน 3 ลําและยังไมมีแผนขยายฝูงบินจนกวาจะกลับเขาสูภาวะปกติ
เหตุการณสําคัญป 2558
1. การรับมอบเครื่องบินใหม
- บริษัทมีการรับมอบเครื่องบินไอพน (Boeing 737-800 New Generation) จํานวน 2 ลํา ในเดือนสิงหาคม และเดือนพฤศจิกายน
- บริษัทมีการรับมอบเครื่องบินใบพัด (Q400 NextGen) จํานวน 2 ลํา ในเดือนกันยายน
- ณ สิ้นป 2558 บริษัทมีเครื่องบินทั้งหมด 28 ลํา โดยแบงเปนเครื่องบินไอพน (737-800 NG) จํานวน 20 ลํา มีอายุเฉลี่ย 7.8 ป
เครื่องบินใบพัด (ATR 72-500) จํานวน 2 ลํา มีอายุเฉลี่ย 8.6 ป และเครื่องบินใบพัด (Q400 NextGen) จํานวน 6 ลํา มีอายุเฉลี่ย
0.9 ป โดยทั้งหมดเปนเครื่องบินเชาดําเนินงาน (Operating lease)
2. การเปดเสนทางบินใหมและการเพิ่มเที่ยวบิน
บริษัทยังคงพัฒนาเสนทางบินตางประเทศอยางตอเนื่อง เพิ่มเที่ยวบินในเสนทางเดิมรวมถึงเพิ่มเสนทางบิน โดยในป 2558 ไดเปด
เสนทางบินตางประเทศใหม รวมทั้งสิ้น 2 เสนทางบินและเพิ่มความถี่ในเสนทางบินเดิม 1 เสนทางดังนี้
- ดอนเมือง - โฮจิมินหและกลับ จํานวน 14 เที่ยวบินตอสัปดาห (เริ่ม 1 ตุลาคม 2558)
- ดอนเมือง - ฮานอยและกลับ จํานวน 7 เที่ยวบินตอสัปดาห (เริ่ม 1 ธันวาคม 2558)
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USDTHB exchange rate and jet fuel price are key factors of operating costs and expenses, in year 2015 USDTHB was
34.25 in average, weakened by 5.44 percent from 32.48 comparing to same period last year and in line with neighboring
countries as a result of the capital outflow following the anticipated increase of the US policy interest rate in December 2015
and a concern of economic slowdown in China. The Company’s USD exposure costs accounted for around 70.10 percent of
total operating costs. Expenses in USD is mainly comprised of fuel cost, aircraft maintenance, aircraft lease rental and aircraft
insurance.
Average 2015 jet fuel price was 64.23 USD a barrel, decreased by 43.31 percent from the same period last year.
Cost of jet fuel in year 2015 accounted 24.42 percent of total operating costs, decreased 34.98 percent from the same period
last year.
Although the Company was able to maintain its 2015 cabin factor at a very high rate of 84.03 percent, but the intense
pricing competition brought RASK down to 2.11 Baht/Seat/Kilometer or 6.64 percent comparing to the same period last year.
CASK improved 5.08 percent to 2.24 Baht/Seat/Kilometer. For year 2015, the Company recorded a net loss of 421.74 million
Baht comparing to net loss of 398.90 million Baht for year 2014 or 5.73 percent decrease.
Operating performance of NokScoot Airlines Co., Ltd.
For year 2015 performance of NokScoot Airlines Co., Ltd, total revenue was 952.93 million Baht, total cost and expenses
were 2,176.26 million Baht, and net loss was 1,223.33 million Baht. NokScoot’s plan to fly to North Asia was considerably
impacted by the assessment result of Department of Civil Aviation Thailand (Thai DCA) announced by International Civil
Aviation Organization (ICAO) in March 2015.
Nonetheless, NokScoot changed its plan heading to China where is not affected by ICAO audit issue of Thai DCA, for
instance, Don Mueang - Nanjing v.v. 6 weekly roundtrips, Don Mueang - Taipei v.v. 4 weekly roundtrips, Don Mueang - Qingdao v.v.
4 weekly roundtrips and Don Mueang - Tianjin v.v. 4 weekly roundtrips. Besides, NokScoot ceased its operation to Singapore
(Don Mueang - Singapore v.v.) in August 2015. Also, NokScoot scrutinized all possible cost and expense savings in order to
survive in such tough situation i.e. renegotiating with the lessor and its Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) providers
for temporary discount on aircraft lease rental and MRO service fees.
For year 2016, NokScoot aim to expand more reginal routes in term of both scheduled flights and charter flights.
Currently, NokScoot operates 3 Boeing 777-200 and will not expand its fleet until ICAO audit issue of Thai DCA and CAAT
resolved.
Key milestones in year 2015
1. Fleet Acquisition
- Nok Air acquired 2 Boeing 737-800 NG in August 2015 and November 2015.
- Nok Air acquired 2 Q400 NextGen in September 2015.
- As of the end of December 2015, Nok Air has 28 aircrafts; 20 Boeing 737-800 NG with average age at 7.8 years,
2 ATR 72-500 with average age at 8.6 years and 6 Q400 NextGen with average age at 0.9 year. All aircrafts are
under operating lease.
2. New Route Expansion and Flight Frequency Increase
In year 2015, the Company launched 2 new international routes and increase flight frequency of 1 existing
international route as the followings;
- Don Mueang - Ho Chi Minh v.v. with 14 weekly roundtrips, commencing from 1st October 2015.
- Don Mueang - Hanoi v.v. with 7 weekly roundtrips, commencing from 1 December 2015.
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- บริษัทเพิ่มเที่ยวบินเสนทางดอนเมือง - ยางกุงและกลับ จาก 2 เที่ยวบินตอวันเปน 3 เที่ยวบินตอวัน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย
ดานเวลาเดินทางใหผูโดยสาร โดยเที่ยวบินใหมไดเริ่มใหบริการตั้งแตวันที่ 2 กันยายน 2558
- ดอนเมือง - เหอเฝยและกลับ จํานวน 4 เที่ยวบินตอสัปดาห
- ดอนเมือง - หนานหนิงและกลับ จํานวน 3 เที่ยวบินตอสัปดาห
- กระบี่ - เฉิงตู - ภูเก็ตและกลับ จํานวน 7 เที่ยวบินตอสัปดาห
- ภูเก็ต - เฉิงตูและกลับ จํานวน 7 เที่ยวบินตอสัปดาห
- ดอนเมือง - หยินชวนและกลับ จํานวน 2 เที่ยวบินตอสัปดาห
3. ดานการบริการ
- ในเดือนพฤษภาคม บริษัทใหบริการ Nok Sky Café ซึ่งเปนสายการบินแรกที่ใหบริการกาแฟระดับพรีเมี่ยมอยาง Nespresso
บนเที่ยวบินใบพัด Q400 NextGen ในเสนทางนาน เลย ลําปาง แพร บุรีรัมย ระนอง และรอยเอ็ด โดยคิดราคาเริ่มตนที่แกวละ
85 บาท
- ในเดือนพฤษภาคม บริษัทเริ่มใหบริการ Nok Premium Seat เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูโดยสาร โดยเปนที่นั่งดานหนา 5
แถวแรกและที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉินตรงกลางเครื่องจํานวน 2 แถว ซึ่งมีความกวางของที่นั่ง (Seat pitch) มากกวาแถวอื่นๆ
ทั้งนี้มี 2 ระดับราคาใหผูโดยสารเลือก คือ
- ราคา 240 บาทตอผูโดยสารตอเที่ยวบิน สําหรับที่นั่งหมายเลข 31A 31B 31C และที่นั่ง แถว 32 - 35 ของเครื่องบิน
737-800 เทานั้น (รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว)
- ราคา 300 บาทตอผูโดยสารตอเที่ยวบิน สําหรับที่นั่ง 31H 31J 31K และที่นั่งแถว 44 และ แถว 45 ของเครื่องบิน
737-800 เทานั้น (รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว)
- บริษทั มีโครงการสงเสริมการตลาดอยางตอเนือ่ ง เพือ่ การสรางการรับรูใ นตราผลิตภัณฑและสงเสริมการขายแกกลุม ลูกคาตางๆ อาทิ
โครงการรณรงคการจําหนายบัตรโดยสารเครื่องบินสําหรับลูกคากลุมขาราชการ ภายใตแคมเปญ “นกแอรใหขาราชการไทย
บินสะดวกสบายกวา” โดยมีสทิ ธิพเิ ศษ อาทิเชน ไดรบั นํา้ หนักกระเปาเพิม่ จาก 15 กิโลกรัมเปน 30 กิโลกรัม อุปกรณกฬี า 20 กิโลกรัม
ฟรีที่นั่ง Nok Premium Seat ฟรีเปลี่ยนแปลงวันเวลาเดินทางลวงหนา 24 ชั่วโมงกอนการเดินทาง ฟรีสมัครสมาชิก Nok Fan
Club เปนตน
- ในเดือนมิถุนายน บริษัทไดติดตั้งอุปกรณใหบริการอินเทอรเน็ตบนเครื่องบินฟรี (Free Wi-Fi onboard) เพิ่มเติมอีก 1 ลํา ซึ่งทําให
ในปจจุบันบริษัทมีเครื่องบินที่ใหบริการอินเทอรเน็ตฟรีทั้งสิ้น 3 ลํา คือ นกบุษราคัม นกสนุก และนกทองชมพู
- เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูโดยสารของนกแอรไดเดินทางไปยังเสนทางที่นกแอรไมไดใหบริการบินตรง แตสามารถเดินทางไปลง
สนามบินใกลเคียงแลวเดินทางตอดวยรถปรับอากาศที่รอรับอยูที่สนามบินเพื่อเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได ซึ่งการสํารอง
ตั๋วเครื่องบินและรถปรับอากาศนี้ สามารถสํารองที่นั่งไดในขั้นตอนเดียว โดยในป 2558 บริษัทไดเปดใหบริการ Fly’n’Ride
เสนทางใหม ดังนี้
- เสนทางดอนเมือง - พิษณุโลก - อุตรดิตถและกลับ เริ่มใหบริการเดือนมกราคม
- เสนทางดอนเมือง - ขอนแกน - มหาสารคามและกลับ เริ่มใหบริการเดือนมีนาคม
- เสนทางดอนเมือง - สกลนคร - สวางแดนดินและกลับ เริ่มใหบริการเดือนพฤษภาคม
- เสนทางดอนเมือง - นครศรีธรรมราช - ทุงสงและกลับ เริ่มใหบริการเดือนพฤศจิกายน
นอกจากการใหบริการ Fly’n’Ride แลว บริษัทยังไดเพิ่มการใหบริการรถรับ-สงจากสนามบินเขาสูตัวเมือง (Airport-to-Town)
และบริการรถรับ-สงบนเกาะ (On-Island Transfer) ในเสนทางดังตอไปนี้
บริการรถรับ-สงจากสนามบินเขาสูตวั เมือง (Airport-to-Town)
- สนามบินชุมพร สูตัวเมืองจังหวัดชุมพรและกลับ เริ่มใหบริการเดือนมีนาคม
- สนามบินบุรีรัมย สูตัวเมืองจังหวัดบุรีรัมยและกลับ เริ่มใหบริการเดือนพฤษภาคม
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- Flight frequency Increase: Don Mueang - Yangon v.v. increased from 2 flights daily to 3 flights daily,
commencing from 2 September 2015.
- Don Mueang - Hefei v.v. with 4 weekly roundtrips between February and October.
- Don Mueang - Nanning v.v. with 3 weekly roundtrips from March 2015.
- Krabi - Chengdu - Phuket v.v. with 7 weekly roundtrips between July and October.
- Phuket - Chengdu v.v. with 7 weekly roundtrips from October 2015.
- Don Mueang - Yinchuan v.v. with 2 weekly roundtrips from July 2015.
3. New Services
- In May 2015, the Company presented “Nok Sky Café” service, a new onboard experience for passengers
with premium cups of Nespresso. Nok Sky Café is exclusively served during Q400 flights to Nan, Loei,
Lampang, Phrae, Buri Ram, Ranong and Roi Et. Price starts from 85 Baht per cup.
- In May 2015, the Company introduced “Nok Premium Seat” service that make passengers feel more
convenience or more legroom. The prices are following:
- Seat 31A 31B 31C and seats in the rows 32 - 35 in Boeing 737-800 at 240 Baht (VAT included)
per seat per flight per passenger.
- Seat 31H 31J 31K and seats in the rows 44 - 45 in Boeing 737-800 at 300 Baht (VAT included)
per seat per flight per passenger.
- The Company had continuously launched new marketing campaigns and sales promotion to build brand
awareness to all customer segmentations. For example, Nok Air introduced sales promotion campaign to
Thai government officers with extra privileges offered such as free extra baggage allowance of 30 kilograms
and 20 kilograms for sport equipment, free Nok Premium Seat, free changing of travel itinerary 24 hours before
departure, free subscription fee for Nok Fan Club, etc.
- In June 2015, the Company installed Wi-Fi on Nok Thong Chompoo, one of a Boeing 737-800 NG in the fleet.
At the present, free wi-fi onboard is available in 3 aircrafts.
- In 2015, the Company introduced 4 additional destinations under Fly’n’Ride service as the following;
- Don Mueang - Phitsanulok - Uttaradit v.v., commencing from January 2015.
- Don Mueang - Khon Kaen - Maha Sarakham v.v., commencing from March 2015.
- Don Mueang - Sakon Nakhon - Sawang Daen Din v.v., commencing from May 2015.
- Don Mueang - Nakhon Si Thammarat - Thong Song v.v., commencing from November 2015.
In addition to Fly’n’Ride service, the Company also introduced ‘Airport-to-Town’ and ‘On-Island Transfer’
service in the following routes;
Airport-to-Town transfer service
- Chumphon Airport-to-Town v.v., commencing from March 2015.
- Buri Ram Airport-to-Town v.v., commencing from May 2015.
- Nakhon Si Thammarat Airport-to-Town v.v., commencing from June 2015.
- Ranong Airport-to-Town v.v., commencing from October 2015.
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- สนามบินนครศรีธรรมราช สูตัวเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชและกลับ เริ่มใหบริการเดือนมิถุนายน
- สนามบินระนอง สูตัวเมืองจังหวัดระนองและกลับ เริ่มใหบริการเดือนตุลาคม
บริการรถรับ-สงบนเกาะ (On-Island Transfer)
- เกาะสมุย (ทาเรือหนาทอน) สูหาดเฉวงหรือหาดละไมหรือที่พักบนเกาะสมุยและกลับ เริ่มใหบริการเดือนมีนาคม
4. การปรับเปลี่ยนคาธรรมเนียมบริการ
- การเพิ่มคาธรรมเนียมการบริการจองตั๋วโดยสารผาน Call Center จากเดิมราคา 139.10 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว)
เปน 200 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว) โดยมีผลตั้งแตวันที่ 2 มิถุนายน 2558 เปนตนไป ทั้งนี้ผูโดยสารที่เปนสมาชิก Nok Smile
Plus ไดรับการยกเวนคาบริการดังกลาว
- ตั้งแตวันที่ 7 ตุลาคม 2558 บริษัทปรับเพิ่มอัตราคานํ้าหนักสัมภาระสวนเกิน (Excess Baggage) สําหรับผูโดยสารที่ซื้อนํ้าหนัก
ณ เคานเตอรเช็คอิน โดยแบงเปนเสนทางภายในประเทศและระหวางประเทศ
- เสนทางภายในประเทศจากกิโลกรัมละ 200 บาท เปน 300 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว)
- เสนทางระหวางประเทศจากกิโลกรัมละ 300 บาท เปน 400 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว)
สถิติการโดยสารและอัตราสวนทางธุรกิจที่สําคัญ (ไมรวมบริษัทยอย)
หนวย
จํานวนเครื่องบิน ณ สิ้นงวด
- ไอพน (Boeing 737-800 New Generation)
ลํา
- ใบพัด (ATR 72-500)
ลํา
- ใบพัด (Q400 NextGen)
ลํา
- จํานวนเครื่องบินเฉลี่ย
ลํา
ปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร
(Available Seat Kilometers: ASK)
ลานที่นั่ง/กม.
ปริมาณการขนสงดานผูโดยสาร
(Revenue Passenger Kilometers: RPK)
ลานที่นั่ง/กม.
จํานวนเที่ยวบิน
เที่ยวบิน
อัตราการบรรทุกผูโดยสาร (Cabin factor)
รอยละ
จํานวนผูโดยสาร (Passenger carried)
ลานคน
รายไดคาโดยสารตอผูโดยสารตอกิโลเมตร
บาท/
(Passenger yield)
ผูโดยสาร/กม.
รายไดตอปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร
บาท/
(Revenue per Available Seat Kilometers:
ที่นั่ง/กม.
RASK)
ตนทุนตอปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร
บาท/
(Cost per Available Seat Kilometers: CASK) ที่นั่ง/กม.
บาท/
ตนทุนตอปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร
ที่ไมรวมคาใชจายเชื้อเพลิง
ที่นั่ง/กม.
(Cost per Available Seat Kilometers
exclude Fuel : CASK )

2557

2558

เปลี่ยนแปลง
จํานวน
รอยละ

18
2
4
18.39

20
2
6
24.99

2
2
6.60

11.11
50.00
35.89

5,375

6,219

844

15.70

4,372
56,553
81.35%
7.62

5,226
64,176
84.03%
8.76

853
7,623
2.68 จุด
1.14

19.52
13.48

2.57

2.30

(0.06)

-10.51

2.26

2.11

(0.15)

-6.64

2.36

2.24

(0.12)

-5.08

1.54

1.70

0.16

10.39

14.96
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On-Island transfer service
- Koh Samui (Nar Ton Pier) -to-Chaweng beach or Lami beach or the place of stay v.v., commencing
from March 2015.
4. Change in service fees
- Nok Air increased service fee charge for booking via Call Center from 139.10 Baht (VAT included) to 200 Baht
(VAT included) with effective from 2 June 2015. Nok Smile Plus member receives fee exemption for the service.
- Nok Air increased service fee charge for excess baggage purchasing at check-in counter at the airport
with effective from 7 October 2015. The prices are following:
- For domestic flights, the fee was increased from 200 Baht per kilogram (VAT included) to 300 Baht per
kilogram (VAT included).
- For international flights, the fee was increased from 300 Baht per kilogram (VAT included) to 400 Baht
per kilogram (VAT included).
Key statistics and business ratio (excluding subsidiaries)
Unit

2014

2015

-

18
2
4
18.39

20
2
6
24.99

2
2
6.60

11.11%
50.00%
35.89%

Available Seat-Kilometers: ASK

Mil. seat-Km.

5,375

6,219

844

15.70%

Revenue Passenger Seat-Kilometers: RPK

Mil. seat-Km.

4,372

5,226

853

19.52%

Number of Sectors

-

56,553

64,176

7,623

13.48%

Cabin factor

-

81.35%

84.03%

2.68 pts.

-

Passenger carried

Million

7.62

8.76

1.14

14.89%

Passenger yield

Baht/Pax/Km.

2.57

2.30

(0.27)

(10.51%)

Revenue per Available
Seat-Kilometer: RASK

Baht/Seat/Km.

2.26

2.11

(0.15)

(6.64%)

Cost per Available Seat-Kilometer: CASK Baht/Seat/Km.

2.36

2.24

(0.12)

(5.08%)

Cost per Available Seat-Kilometer
exclude fuel cost : CASK exc. fuel

1.54

1.70

0.16

10.70%

Number of aircrafts (at the end of period)
- Boeing 737-800 NG
- ATR 72-500
- Q400 NextGen
- Average no. of aircrafts

Baht/Seat/Km.

Change
Amount
Amount
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ผลประกอบการประจําป 2558
รายไดป 2557 และ 2558 (ไมรวมบริษัทยอย)
หนวย: ลานบาท

รายไดจากคาโดยสาร
รายไดจากการใหบริการ
รายไดอื่น
รวมรายได

2557

2558

จํานวน

รอยละ
ตอรายไดรวม

จํานวน

รอยละ
ตอรายไดรวม

11,229.27
719.15
208.68
12,157.10

92.37%
5.91%
1.72%
100.00%

12,032.79
816.36
537.57
13,386.72

89.89%
6.10%
4.01%
100.00%

เปลี่ยนแปลง
จํานวน
รอยละ
803.52
97.21
328.89
1,229.62

7.16
13.52
157.60
10.11

ขอมูลดานรายได
ป 2558 บริษัทมีรายไดรวม 13,386.72 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 10.11 จากชวงเดียวกันของปกอนหนา แบงเปนรายไดจากคาโดยสาร
12,032.79 ลานบาท คิดเปนรอยละ 89.89 ของรายไดรวม รายไดจากการใหบริการ 816.36 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.10 ของรายไดรวม และ
รายไดอนื่ 537.57 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.01 ของรายไดรวม สวนดานรายไดตอ ปริมาณการผลิตดานผูโ ดยสาร (RASK) เทากับ 2.11 บาท/ทีน่ งั่ /กม.
ในป 2558 ลดลงรอยละ 6.64 จากชวงเดียวกันของปกอน
รายไดคาโดยสารเพิ่มขึ้นตามปริมาณการผลิตและจํานวนผูโดยสาร: ป 2558 บริษัทมีรายไดจากคาโดยสารเพิ่มขึ้นรอยละ 7.16 เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอนหนา สาเหตุหลักมาจากบริษัทมีการขยายฝูงบินและเพิ่มปริมาณการผลิต ดังจะเห็นไดจากจํานวนเครื่องบินเฉลี่ยที่ 24.99
ลําในป 2558 เพิ่มขึ้นรอยละ 35.89 จากป 2557 และปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร (ASK) ที่ 6,219 ลานที่นั่งตอกิโลเมตรในป 2558 เพิ่มขึ้น
รอยละ 15.70 จากปกอนหนา สงผลทําใหจํานวนผูโดยสารเพิ่มขึ้นเปน 8.76 ลานคน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 14.96
รายไดตอผูโดยสารตอกิโลเมตร (Passenger Yield) และรายไดตอปริมาณการผลิต (RASK) ลดลงจากการแขงขันดานการตลาด
อยางตอเนื่อง: อัตราสวนรายไดคาโดยสารตอผูโดยสารตอกิโลเมตร (Passenger Yield) อยูที่ 2.30 บาท/ที่นั่ง/กม. ลดลงรอยละ 10.51
และรายไดตอปริมาณการผลิต (RASK) อยูที่ 2.11 บาท/ที่นั่ง/กม. ลดลงรอยละ 6.64 เนื่องจากการที่สายการบินตางๆ ไดออกโปรแกรม
สงเสริมการขายอยางตอเนื่องเพื่อกระตุนการเดินทางและทองเที่ยวของผูโดยสาร ประกอบกับสายการบินทุกแหงมีการขยายฝูงบิน ดังนั้น
ถึงแมภาพรวมอุตสาหกรรมจะมีการเติบโตของผูโดยสารถึงรอยละ 23 จากปกอนหนา แตราคาคาโดยสารโดยเฉลี่ยกลับลดลง
ASK และ RPK เติบโตเนื่องจากการขยายฝูงบิน: ป 2558 ปริมาณการขนสงผูโดยสาร (RPK) เพิ่มขึ้นรอยละ 19.52 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปกอ นหนา ขณะทีป่ ริมาณการผลิตดานผูโ ดยสาร (ASK) เพิม่ ขึน้ รอยละ 15.70 อันเกิดจากการขยายฝูงบิน ในสวนของอัตราการบรรทุกผูโ ดยสาร
(Cabin Factor) เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนหนามาอยูที่รอยละ 84.03 ทั้งนี้บริษัทสามารถรักษาอัตราการบรรทุกผูโดยสารใหอยูเหนือระดับ
รอยละ 80 เปน 6 ไตรมาสติดตอกันแลว อยางไรก็ตาม จํานวนเที่ยวบินที่บินไดจริงนั้นนอยกวาที่ไดวางแผนไวรอยละ 13.6 ในไตรมาส 4/2558
เนือ่ งจากอัตราการหมุนเวียนเขาออกของนักบินมากกวาปกติ ซึง่ เปนไปตามสภาวะตลาดทัง้ ภูมภิ าคทีม่ กี ารขยายตัวของสายการบินตางๆ รวมถึงการ
เติบโตของฝูงบินอยางรวดเร็ว สงผลใหเกิดปญหานักบินขาดแคลน
รายไดจากการใหบริการเพิม่ ขึน้ ตามจํานวนผูโ ดยสาร การขึน้ คาธรรมเนียมบริการรวมถึงบริการใหม: จํานวนผูโ ดยสารทีเ่ พิม่ ขึน้ สงผลโดยตรง
ตอรายไดจากการใหบริการ และรายไดคา ธรรมเนียมการจองตัว๋ และชําระเงิน นอกจากนีก้ ารเริม่ ใหบริการ Nok Premium Seat ตัง้ แตเดือนพฤษภาคม
2558 ยังชวยเพิ่มรายไดจากการใหบริการอีกทางหนึ่ง
รายไดอื่นเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญจากกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและกําไรจากการขายและเชากลับเครื่องบิน: รายไดอื่นประกอบไปดวย
ดอกเบี้ยรับ รายไดจากบริการเชื่อมตอการเดินทางโดยรถโดยสารและเรือเร็ว/เรือเฟอรรี่ (Fly’n’Ride, Fly’n’Ferry และ Nok Transfer) กําไร
จากอัตราแลกเปลี่ยนบาทตอดอลลารสหรัฐ และกําไรจากการขายและเชากลับเครื่องบินตามสัญญาเชาดําเนินงาน รายไดอื่นเพิ่มขึ้นถึงรอยละ
157.60 สาเหตุหลักมาจากการรับรูกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งที่เกิดขึ้นแลวและยังไมเกิดขึ้น (Realized/Unrealized Foreign Exchange Gain)
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2015 Operating Performance
2014 and 2015 Revenues (Exclude subsidiaries)
Unit: million Baht
Amount

Percent

Amount

Percent

Change
Amount
Percent

11,229.27

92.37%

12,032.79

89.89%

803.52

7.16%

Service revenues

719.15

5.91%

816.36

6.10%

97.21

13.52%

Other income

208.68

1.72%

537.57

4.01%

328.89

157.60%

12,157.10

100.00%

13,386.72

100.00%

1,229.62

10.11%

Passenger revenues

Total revenue

2014

2015

Revenue
In 2015, total revenue was 13,386.72 million Baht, increased 10.11 percent from the same period last year.
It comprises of passenger revenues 12,032.79 million Baht, 89.89 percent of total revenue, Service revenues 816.36 million
Baht, 6.10 percent of total revenue and other income of 537.57 million Baht, 4.01 percent of total revenue. Revenue per
Available Seat-Kilometer (RASK) was 2.11 Baht/Seat/Km., declined 6.64 percent.
Passenger revenues grew in line with increased capacity and number of passengers: In 2015, passenger revenues
grew 7.16 percent from same period last year as a result of fleet and capacity expansion. Average number of airplane in
2015 is 24.99, increased 35.89 percent from 2014 and ASK of 6,219 million Seat-Km. in 2015 rose up 15.7 percent from 2014.
Therefore, number of passengers in 2015 reached 8.76 million, 14.96 percent increased.
Passenger Yield and Revenue per ASK (RASK) declined from continuously marketing competition: Passenger Yield was
2.30 Baht/Seat/km. in 2015, decreased 2.54 percent, and RASK was 2.11 Baht/Seat/km. in 2015, went down 6.64 percent from
previous year. Each player in airline industry launch marketing campaign to stimulate air travelling and tourism of passenger.
Furthermore, all airline companies expand their fleet. Although overall industry grew 23.35 percent from prior year, average
airfare declined.
ASK and RPK continuously grew up from fleet expansion: In 2015, RPK increased 19.52 percent from previous year
while ASK went up 15.70 percent resulted of fleet expansion. Cabin factor was 84.03 percent in 2015, increased from 2014
and the company is able to maintain Cabin Factor above 80 percent for 6 quarters consecutively. However, the actual flight
frequency was 13.60 percent less than planned in 4Q2015 due to an over expected of pilot turnover. A high growth rate of
aviation industry in the region caused a turnover of pilot and shortage problem.
Service revenues increased in line with passenger growth, from increasing service fee and launching new
services: Service revenue is a kind of low-hanging fruit product. Passenger growth can drive service revenues tremendously.
Outstanding growth of ticket reservation and payment fee, and so on. In addition, launching of Nok Premium Seat since May
2015 is another channel to increase Service revenues.
Other income significantly hike from gain from FX and profit from aircraft sale and lease back: Other income is
consisted of Interest received, coach and boat transfer service - namely Fly’n’Ride and Fly’n’Ferry, gain from THB/USD
exchange rate, and profit from aircraft sale and lease back under operating lease agreement. Other revenue increased 157.60
percent comparing to same period last year resulting from acknowledgement of realized and unrealized gain from FX due to
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ตามคาเงินบาทที่ออนคาลงเมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลลารสหรัฐ อัตราอางอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐในป 2558 เฉลี่ยอยูที่ 34.25
บาทตอดอลลารสหรัฐ จากระดับ 32.48 บาทตอดอลลารสหรัฐในป 2557 หรือออนคาลงรอยละ 5.44 โดยมีทิศทางสอดคลองกับสกุลเงินอื่นๆ
ในภูมิภาค เนื่องจากทางธนาคารกลางสหรัฐสงสัญญาณของการขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย นอกจากนี้ บริษัทมีการรับรูกําไรจากการขายเครื่องบินใหม
ภายใตสญ
ั ญาขายและเชากลับ (Sale and Lease Back) กับผูใ หเชาเครือ่ งบิน (Lessor) จํานวน 4 ลํา โดยแบงเปนเครือ่ งบินไอพน จํานวน 2 ลําทีแ่ ละ
เครื่องบินใบพัด จํานวน 2 ลํา ซึ่งการรับรูกําไรจากการขายเครื่องบินใหมนี้เปนรายการพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในเดือนที่รับมอบเครื่องบิน
คาใชจายประจําป 2557 และ 2558 (ไมรวมบริษัทยอย)
หนวย: ลานบาท

ตนทุนคาโดยสารและการใหบริการ
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
ตนทุนทางการเงิน
รวมคาใชจาย

2557

2558

จํานวน

รอยละ
ตอรายไดรวม

จํานวน

รอยละ
ตอรายไดรวม

11,796.68
272.50
496.49
2.27
12,567.94

93.86%
2.17%
3.95%
0.02%
100.00%

12,999.52
230.08
533.35
41.51
13,804.46

94.17%
1.67%
3.86%
0.30%
100.00%

เปลี่ยนแปลง
จํานวน
รอยละ
1,202.84
(42.42)
36.86
39.24
1,236.52

10.20
-15.57
7.42
1,728.63
9.84

ขอมูลดานคาใชจาย
ป 2558 บริษัทมีคาใชจายรวม 13,804.46 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 9.84 จากชวงเดียวกันของปกอนหนา สาเหตุหลักมาจากคาใชจาย
คงที่ (Fixed costs) เพิ่มขึ้นตามการขยายฝูงบิน สําหรับอัตราสวนตนทุนรวมตอหนวย (CASK) เทากับ 2.24 บาท/ที่นั่ง/กม. ลดลงรอยละ 5.08
อยางไรก็ตาม ตนทุนรวมที่ไมรวมคาใชจายนํ้ามันตอหนวย (CASK exc. fuel) เทากับ 1.70 บาท/ที่นั่ง/กม. เพิ่มขึ้นรอยละ 10.39
ตนทุนผันแปร (Variable costs) เพิ่มขึ้นเล็กนอย เนื่องจากมีคาใชจายซอมบํารุงเครื่องบินตามระยะ: ในป 2558 ตนทุนแปรผันเพิ่มขึ้น
รอยละ 1.84 ชวงเดียวกันของปกอนหนา มาอยูที่ 9,123.89 ลานบาทเนื่องจากการขยายปริมาณการผลิต (ASK) เพิ่มขึ้นรอยละ 16.01 อยางไรก็ดี
บริษัทไดประโยชนจากการปรับราคานํ้ามันในตลาดโลกที่ลดลง ทําใหตนทุนคานํ้ามันตอหนวยลดลงดังที่ไดกลาวมาแลว ในไตรมาส 3/2558 ซึ่งเปน
ชวงนอกฤดูกาลเดินทาง บริษัทไดนําเครื่องบินเขาซอมบํารุงตามระยะเพื่อใหมีความพรอมสําหรับการใหบริการในชวงฤดูกาลทองเที่ยวในไตรมาส
4/2558 และ 1/2559 จึงเกิดคาใชจายเพิ่มเติมซึ่งเปนคาใชจายครั้งเดียวในการเขาซอมบํารุง (One-time expense) และในสวนของคาใชจายบํารุง
รักษาตามระยะเครือ่ งบินสูงขึน้ ตามการขยายฝูงบิน สวนคาใชจา ยผันแปรอืน่ ๆ เชน คาบริการการบิน คาบริการผูโ ดยสาร คาเบีย้ เลีย้ งของนักบินและ
ลูกเรือ เพิ่มขึ้นตามจํานวนเที่ยวบินตามปกติ สําหรับอัตราสวนคาใชจายผันแปรตอหนวย (VC/ASK) อยูที่ 1.47 บาท/ที่นั่ง/กม. ลดลงรอยละ 11.98
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา และตนทุนนํ้ามันตอหนวย (Fuel/ASK) ลดลงเหลือ 0.54 บาท/ที่นั่ง/กม. ลดลงรอยละ 35.15
ตนทุนคงที่ (Fixed costs) เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญตามการขยายฝูงบิน: ตนทุนคงที่เพิ่มขึ้นรอยละ 34.79 มาอยูที่ 3,734.04 ลานบาท
เปนไปตามขนาดฝูงบินที่ใหญขึ้นและเปนเครื่องบินใหมที่รับจากผูผลิตโดยตรง (Brand New Aircraft) ตามนโยบายของบริษัทที่จะพัฒนาและ
ยกระดับการใหบริการใหดียิ่งๆขึ้น โดย ณ สิ้นป 2558 บริษัทมีเครื่องบินทั้งหมด 28 ลํา เพิ่มขึ้น 4 ลําจากปกอนหนา คาใชจายคงที่ที่เพิ่มขึ้นสวนใหญ
คือ คาเชาเครื่องบินและอะไหล คาใชจายบุคลากรที่ใหบริการผูโดยสารโดยตรง และคาประกันภัยเครื่องบิน ดานอัตราสวนคาใชจายคงที่ตอหนวย
(FC/ASK) อยูที่ 0.60 บาท/ที่นั่ง/กม. เพิ่มขึ้นรอยละ 16.41 จากชวงเดียวกันปที่แลว
ตนทุนทางการเงินที่สูงขึ้นจากคาธรรมเนียมทางการเงินทําในการทําสัญญาการจัดหาเงินทุนสําหรับเงินมัดจําเครื่องบินและดอกเบี้ยเงินกู
ระยะสั้น : ในป 2558 ตนทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น เปน 41.51 ลานบาท จาก 2.27 ลานบาทในป 2557 เนื่องจากบริษัทจะตองเสียคาธรรมเนียม
ทางการเงินในการเขาทําสัญญาการจัดหาเงินทุนสําหรับเงินมัดจําเครื่องบินทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงดอกเบี้ยเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร
พาณิชย
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Thai Baht depreciation against US Dollar. Average THB/USD exchange rate in 2015 was 34.25, depreciated 5.44 percent from
32.48 in 2014 which is in line with other currencies in the region because of positive interest rate signal from FED. Moreover,
the Company acknowledged special profit from selling 4 new aircrafts (Jet 2 aircrafts and Propeller 2 aircrafts) to lessors under
Sale and Lease Back transaction. Special profit is considered one-off transaction on the date of aircraft delivery.
Expenses (separate financial statements)
Unit: million Baht

Costs of passenger and services
Selling expenses
Administrative expenses
Finance costs
Total Expenses

2014
Amount Percent to
total revenue
11,796.68
272.50
496.49
2.27
12,567.94

93.86%
2.17%
3.95%
0.02%
100.00%

2015
Amount Percent to
total revenue

Change
Amount
Percent

12,999.52
230.08
533.35
41.51
13,804.46

1,202.84
(42.42)
36.86
39.24
1,236.52

94.17%
1.67%
3.86%
0.30%
100.00%

10.20%
(15.57%)
7.42%
1,728.63%
9.84%

Expenses
Total expenses in 2015 were 13,804.46 million Baht or increased 9.84 percent from same period last year. The increase
in total expenses mainly came from fixed costs as a result of fleet expansion. The unit cost (CASK) stood at 2.24 Baht/
Seat/km. or decreased 5.08 percent and unit cost excluding fuel cost (CASK exc. fuel) was 1.70 Baht/Seat/km. or up
10.39 percent.
Variable costs slightly increase due to scheduled aircraft maintenance expenses: Total variable costs of 2015
increased 1.84 percent from same period last year to 9,123.89 million Baht caused by an increase in production. ASK increased
16.01 percent. However, the Company has benefited from declining of world crude oil price resulted in fuel cost decreased
as mentioned above. In 3Q2015, Nok Air reduced some production level for aircraft maintenance, preparing the aircrafts to
be ready for service in coming high season in 4Q2015 and 1Q2016. Excess expenses arising from aircraft maintenance was
one-time expense. Other key variable costs, such as airport service fees, per diem expenses, increased according to flight
frequency. Total variable costs per unit (VC/ASK) in 2015 was 1.47 Baht/Seat/km. or decreased 11.98 percent from 2014. Fuel
cost per unit (Fuel/ASK) reduced to 0.54 Baht/Seat/km. or decreased 35.15 percent.
Fixed costs increased mainly due to fleet expansion: Fixed cost increased 34.79 percent to 3,734.04 million Baht,
mainly from acquiring brand-new aircrafts. At the end of period, fleet comprises of 28 aircrafts, increased 4 aircrafts from end
of 2014. Major increased costs are aircraft operating lease and spare parts lease expenses, crew personnel expenses, aircraft
insurance expense. Fixed cost per unit (FC/ASK) was 0.60 Baht/Seat/km., increased 16.41 percent.
Financial costs increased from financial fees and interest on short term loans: In year 2015, financial costs increased
from 2.27 million Baht to 41.51 million Baht last year as the Company has to pay commitment fees to Pre-delivery Payment
commitment agreements and interest on short term loans from commercial banks.
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กําไร (ขาดทุน) ประจําป 2557 และ 2558 (ไมรวมบริษัทยอย)
หนวย: ลานบาท

ขาดทุนกอนภาษีเงินได
(รายได)/คาใชจาย ภาษีเงินได
ขาดทุนสําหรับงวด
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)

2557

2558

จํานวน

รอยละ
ตอรายไดรวม

จํานวน

รอยละ
ตอรายไดรวม

(410.84)
(0.38)
(410.45)
(398.90)
(0.66)

(3.38%)
(0.00%)
(3.37%)
(3.28%)

(417.75)
6.19
(423.94)
(421.74)
(0.68)

(3.12%)
0.05%
(3.16%)
(3.15%)

เปลี่ยนแปลง
จํานวน
รอยละ
(6.91)
6.57
(13.49)
(22.84)
(0.02)

1.68
(1,728.95)
3.29
5.73
3.03

จากปจจัยตางๆ ที่กลาวมาขางตน ทําใหบริษัทมีคาใชจายรวมมากกวารายไดรวม โดยบริษัทมีผลขาดทุนกอนภาษีเงินไดเทากับ 417.75
ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 1.68 จากป 2557 และบริษัทมีขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด 421.74 ลานบาท คิดเปนผลขาดทุนเพิ่มขึ้นรอยละ 5.73
จากปกอนหนา
ในป 2559 ทางบริษัทจะทําการขยายเสนทางการบินไปสูตางประเทศมากขึ้นเพื่อเพิ่มรายไดตอปริมาณการผลิตผูโดยสารและรายได
จากคาบริการตอผูโดยสาร นอกจากนี้ระยะการบินที่ยาวขึ้นจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารตนทุน สงผลทําใหตนทุนคงที่และคาซอมบํารุง
รักษาตอหนวยลดลง
ฐานะการเงิน
หนวย: ลานบาท
รวมสินทรัพย
รวมหนี้สิน
รวมสวนของบริษัทใหญ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รวมสวนของผูถือหุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

เปลี่ยนแปลง

รอยละ

6,569.00
2,219.65
3,771.12
578.23
4,349.35

7,110.22
4,168.16
3,047.22
(105.16)
2,942.06

541.22
1,948.51
(723.90)
(689.39)
(1,407.29)

8.24
87.78
(19.20)
(119.22)
(32.36)

สินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั และบริษทั ยอยมีสนิ ทรัพยรวม 7,110.22 ลานบาท เพิม่ ขึน้ รอยละ 8.24 จากสิน้ ปกอ น โดยแบงเปนสินทรัพย
หมุนเวียน 6,138.57 ลานบาทและสินทรัพยไมหมุนเวียน 971.65 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 86.32 และ 13.68 ของสินทรัพยรวมตามลําดับ
เงินสดเพิ่มขึ้นจากการไดรับเงินประกันและเงินมัดจําเครื่องบินคืนจากการรับมอบเครื่องบินและการเขาทําสัญญาการจัดหาเงินทุนสําหรับ
เงินมัดจําเครื่องบิน: เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในป 2558 เพิ่มขึ้นรอยละ 44.0 สาเหตุหลักมาจากการเขาทําสัญญาขายและเชากลับ (Sale
and Lease Back) ภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน สําหรับเครื่องบินที่บริษัทซื้อจากผูผลิต ทั้งนี้ บริษัทไดรับเงินมัดจําเครื่องบินคืน จากการที่บริษัท
รับมอบเครือ่ งบินในเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน 2558 นอกจากนี้ การเขาทําสัญญาการจัดหาเงินทุนสําหรับเงินมัดจําเครือ่ งบิน (Pre-Delivery
Payment: PDP) สําหรับฝูงบินไอพน ที่จะรับมอบระหวางป 2559 - 2560 ยังเปนอีกสาเหตุที่ทําใหเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น
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Profit (Loss) for the period (separate financial statements)
Unit: million Baht

Profit (Loss) before income tax expense
Income tax expense (income)
Profit (Loss) for the period
Total comprehensive income (loss)
for the period
Basic Earnings per Share (Baht)

2014
Amount Percent to
total revenue

2015
Amount Percent to
total revenue

Change
Amount
Percent

(410.84)
(0.38)
(410.45)

(3.38%)
(0.00%)
(3.37%)

(417.75)
6.19
(423.94)

(3.12%)
0.05%
(3.16%)

(6.91)
6.57
(13.49)

1.68
(1,728.95)
3.29

(398.90)
(0.66)

(3.28%)
-

(421.74)
(0.68)

(3.15%)
-

(22.84)
(0.02)

5.73
3.03

As situation mentioned above, the Company booked 417.75 million Baht loss before income tax expense in 2015,
increased 1.68 percent from 2014 and comprehensive loss for the period was 421.74 million Baht, increased 5.73 percent.
In year 2015, the Company expanded more international routes in order to increase RASK and ancillary revenue per
passenger. Moreover, the longer flight hours, the more efficiency in cost management. Consequently, unit cost of fixed cost
and maintenance cost decreased.
Financial Position
Unit : Million Baht
Total Assets
Total Liabilities
Total owners of the parent
Non-controlling interests
Total Shareholders’ Equity

Consolidated Financial Statements
As at 31 December 2014 As at 31 December 2015
Change
6,569.00
2,219.65
3,771.12
578.23
4,349.35

7,110.22
4,168.16
3,047.22
(105.16)
2,942.06

541.22
1,948.51
(723.90)
(689.39)
(1,407.29)

Percent
8.24
87.78
(19.20)
(119.22)
(32.36)

Assets
As at 31 December 2015, the Company and its subsidiaries’ total assets were 7,110.22 million Baht or increased
8.24 percent comparing to 31 December 2014. Total assets consisted of total current assets 6,138.57 million Baht and total
non-current assets 971.65 million Baht, accounted as 86.32 percent and 13.68 percent of the total assets respectively.
Cash increased from reimbursement of aircraft deposit resulted from aircraft delivery and Pre-delivery payment
commitment agreement: As at 31 December 2015, cash and cash equivalent increased 44.0 percent resulting from Sale and
Lease Back agreements under operating lease for aircrafts purchased from manufacturers. The Company received PDP back
at the time of delivery in August and September 2015. Besides that, reimbursement of PDP back under PDP commitment
agreements caused an increase of cash and cash equivalent.
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ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากเงินจายลวงหนาคาซอมเครื่องยนต: ในป 2558 บริษัทมีการสงเครื่องยนตของเครื่องบินเขาซอมบํารุง
ตามระยะ (Engine Shop Visit) ทําใหบริษัทตองจายเงินทดรองคาซอมบํารุงแกผูใหบริการไปกอน ซึ่งปจจุบันอยูระหวางดําเนินการเบิกคืนจาก
เงินสํารองเพื่อการซอมบํารุง (Maintenance Reserve) ที่ไดจายไวกับผูใหเชาเครื่องบินกอนหนานี้เปนรายเดือนตามอัตราที่ระบุไวในสัญญาเชา
เครื่องบิน
จากรายการขางตน ทําให ณ สิ้นป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นรวม 1,119.77 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2557
รอยละ 160.27
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นตามรายไดและขนาดฝูงบินที่ใหญขึ้น: ณ ป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินรวม 4,168.16 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ
87.78 จากสิ้นป 2557 สาเหตุหลักมาจากเจาหนี้การคาที่เพิ่มขึ้นตามการขยายของธุรกิจ รวมถึงประมาณการหนี้สินคาซอมบํารุงที่เพิ่มขึ้นตามขนาด
ฝูงบินซึ่งเปนรายการปกติของบริษัท
สวนของผูถ อื หุน ลดลงตามผลการดําเนินงานทีข่ าดทุน: บริษทั และบริษทั ยอยมีสว นของผูถ อื หุน รวม 2,942.06 ลานบาท ลดลงรอยละ 32.36
จากสิ้นป 2557 สาเหตุหลักมาจากผลการดําเนินงานขาดทุนในปที่ผานมา โดยแบงเปนผลขาดทุนสวนของบริษัทใหญ 723.90 ลานบาท และขาดทุน
จากสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 938.39 ลานบาท
งบกระแสเงินสด
หนวย: ลานบาท
กระแสเงินสดไดมา (ใชไปใน) จากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดไดมา (ใชไปใน) จากกิจกรรมการการลงทุน
กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมการจัดหาเงิน
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2557

2558

(2,450.20)
2,717.90
458.12
7.43
733.25
2,193.36
2,926.61

649.31
(131.66)
775.00
(5.50)
1,287.15
2,926.61
4,213.76

สําหรับป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานสุทธิ 649.31 ลานบาท รายการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
ต อการได มาของเงิ น สด คือ เงิน ประกัน และเงิ น มั ดจําเครื่ อ งบิ น ทั้งระยะสั้ น และระยะยาวที่บริ ษั ท ได รั บคื นจากการรั บมอบเครื่ องบินและ
การเขาทําสัญญาการจัดหาเงินทุนสําหรับเงินมัดจําเครื่องบิน สวนรายการหลักที่มีผลตอการใชไปของเงินสดคือลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นจาก
เงินทดรองจายคาซอมเครื่องยนตของเครื่องบินลวงหนา
สวนกระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมการลงทุน มาจากเงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ 43.43 ลานบาท ขณะที่ดานการใชไปของเงินสดคือ
การจายเงินเพื่อซื้ออุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตนเปนเงิน 123.55 ลานบาทและเงินสดจายสําหรับเงินลงทุนในกิจการรวมคา 34.75 ลานบาท
ซึ่งเปนไปตามที่บริษัทไดเขารวมลงทุนในบริษัท Air Black Box Asia Pacific Pte Ltd ในสัดสวนรอยละ 25.00 โดยบริษัทดังกลาวจัดตั้งขึ้น
ที่ประเทศสิงคโปรเพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาระบบการจองบัตรโดยสารระหวางสายการบิน
สําหรับกระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน มาจากเงินสดรับจากการกูย มื เงินระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน 520.00 ลานบาท นอกจากนี้
ยังมีเงินสดรับคาหุนของบริษัทยอยจากสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 255.00 ลานบาท ซึ่งมาจากการรับชําระเงินเพิ่มทุนของบริษัท สายการบิน
นกสกูต จํากัด จํานวน 500.00 ลานบาทในไตรมาส 1/2558 ทําใหบริษัทไดรับเงินสดคาหุนของบริษัทยอยจากผูถือหุนที่เปนสวนหนึ่งของสวนไดเสีย
ที่ไมมีอํานาจควบคุมในงบแสดงฐานะการเงินรวมมูลคา 255.00 ลานบาท แบงเปนจาก Scoot Pte. Ltd. มูลคา 245.00 ลานบาทและผูถือหุน
สวนที่เหลือมูลคา 10.00 ลานบาท
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Trade and other receivables increased mainly due to advance payments for engine maintenance: In 2015, the
Company made an advance payment for engine shop visit and currently in a process of Maintenance Reserve
reimbursement from aircraft lessors. As at 31 December 2015, trade and other receivables were 1,119.77 million Baht,
increased 160.27 percent, compared with 31 December 2014.
Liabilities and Shareholders’ Equity
Revenue growth and fleet expansion increased total liabilities: As at 31 December 2015, total liabilities was 4,168.16
million Baht, increased by 87.78 percent compared with the year ended 31 December 2014. The increase in total liabilities
were mainly from trade and other payables which resulted from normal course of business. In addition, increased provisions
for aircraft maintenance reflected fleet and production growth.
Operating loss lessen shareholders’ equity: Total shareholders’ equity were 2,942.06 million Baht or fell 32.36 percent
compared with 31 December 2014. 2015 operating loss came from comprehensive loss attributed to owners of the parent
723.90 million Baht and comprehensive loss of non-controlling interests 938.39 million Baht.

Cash flow statement (consolidated)
Unit : million Baht
Net cash provided by (used in) operating activities
Net cash provided by (used in) investing activities
Net cash provided by financing activities
Effect from foreign exchange rate in cash and cash equivalents
Net increase in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents as at January 1
Cash and cash equivalents as at December 31

Consolidated financial statements
2014
2015
(2,450.20)
2,717.90
458.12
7.43
733.25
2,193.36
2,926.61

649.31
(131.66)
775.00
(5.50)
1,287.15
2,926.61
4,213.76

For 2015, the Company and its subsidiaries had provided cash in operating activities 649.31 million Baht. The main
source of cash was a return of short-term and long-term aircraft deposits and prepayments by entering the aircraft PDP
commitment agreements and Sale and Lease Back transaction at the time of aircraft delivery. Main cash outflow activity for
operating activities was trade and other receivables due to advance payments for aircraft maintenance.
Cash inflow provided from investing activities principally came from cash received from interest income 43.43
million Baht. The used of cash from investing activities were consisted of cash payment for acquisition of equipment and
intangible assets 123.55 million Baht. In addition, Nok Air invested in Air Black Box Asia Pacific Pte Ltd. which was
established in Singapore to operate interline reservation system among airlines in which Nok Air holds 25% of the investment
fund totaling about 34.75 million Baht.
Net cash provided in financing activities came from short term loan from financial institution amount 520 million Baht
and paid up of share subscription in NokScoot Airline Co., Ltd. amount 500 million Baht in 1Q2015, resulting the Company
and its subsidiaries received cash amount 255 million Baht from the subsidiary’s share subscription by the non-controlling
interests shareholders, consisted of 245 million Baht from Scoot Pte. Ltd. and 10 million Baht from other shareholders.
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานการทางเงิน
Report of the Board of Directors' Responsibilities for Finance Statement
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย รวมถึงขอมูลสารสนเทศ
ทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจําป ซึง่ งบการเงินสําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จัดทําขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปในประเทศไทย
โดยเลือกใชนโยบายการบัญชีทเี่ หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ยางสมํา่ เสมอ ใชดลุ ยพินจิ อยางระมัดระวัง และประมาณการทีส่ มเหตุผลในการจัดทํา รวมทัง้
มีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพือ่ ใหสามารถสะทอนฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดได
อยางถูกตอง โปรงใส เปนประโยชนตอ ผูถ อื หุน และนักลงทุนทัว่ ไป และไดผา นการตรวจสอบจากผูส อบบัญชีรบั อนุญาตจากบริษทั ดีลอยท ทูช โธมัทสุ
ชัยยศ สอบบัญชี จํากัด ซึ่งใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข โดยในการตรวจสอบบริษัทไดใหการสนับสนุนขอมูลและเอกสารตางๆ เพื่อใหผูสอบบัญชี
สามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นไดตามมาตรฐานการสอบบัญชี
คณะกรรมการบริษทั ไดจดั ใหมแี ละการดํารงไวซงึ่ ระบบการบริหารความเสีย่ ง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การกํากับดูแล
ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจวาขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน เพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสินของบริษัท และปองกัน
ความเสี่ยง ตลอดจนเพื่อไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินงานที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระทั้งสิ้นเปนผูดูแลรับผิดชอบการสอบทาน
นโยบายการบัญชี และรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน การสอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบ
การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปดเผยขอมูลรายการเกี่ยวโยงระหวางกันอยางครบถวนเพียงพอและเหมาะสม โดยความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยูในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถตรวจสอบได รวมทั้ง
เชือ่ มัน่ อยางมีเหตุผลไดวา งบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินของบริษทั และบริษทั ยอย สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีความเชือ่ ถือได
โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายรวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

เรืออากาศเอก มนตรี จําเรียง
กรรมการ

พาที สารสิน

ประธานเจาหนาที่บริหาร
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บริ ษัท สายการบิ นนกแอร จํากัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

The Board of Directors is responsible for separate financial statements and consolidated financial statements of the
Company and subsidiaries as well as financial information published in the Annual Report. The financial statements for
the year ended December 31, 2015 were prepared on the basis of the Generally-accepted Accounting Principles (GAAP) in
Thailand where appropriate accounting policy had been selected and constantly complied with discretion carefully exercised
and estimates reasonably made. In addition, critical information was adequately disclosed in notes to the financial statements
to reflect the financial status, operation results and cash flow with transparency and accuracy so as to benefit shareholders
and investors at large. The financial statements have already been audited by certified public accountants of Deloitte Touche
Tohmatsu Chaiyos Advisory Co., Ltd. which unconditionally expressed its opinion. During the auditing, the Company provided
information and documents for the auditor to audit and express his opinions on the basis of the accounting standards.
The Board of Directors has set up and maintained appropriate and efficient risk management, internal control, internal
audit and supervisions systems to ensure that accounting information is accurate, comprehensive and adequate to safeguard
the Company’s assets, prevent risk and avoid corruption or unusual action in a material sense.
The Board of Directors has appointed the Audit Committee of which the entire members are independent directors
to supervise the review of the accounting policy and quality of the financial reporting. The Audit Committee’s other tasks
include reviewing the internal control, internal audit and thoroughly and adequately disclosing connected transaction
information in an appropriate manner. The Audit Committee’s opinions have been expressed in the Audit Committee’s Report
also published in the Annual Report.
The Board of Directors is of the opinion that the Company’s overall internal control system is adequate and sound
and thus is reasonably convincing that the separate financial statements and the consolidated financial statements of
the Company and subsidiaries for the year that ended December 31, 2015 were trustworthy, reliable and in compliance with
the GAPP as well as relevant laws and regulations

Flight Lieutenant Montree Jumrieng
Director

Mr. Patee Srarsin
Chief Executive Officer
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee’s Report
เรียน ทานผูถือหุน บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน ประกอบดวย นายพิมล ศรีวิกรม ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายผดุงเดช อินทรลักษณ และนายอภิชาติ จีระพันธุ เปนกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑที่กําหนดในประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และไดปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบครบถวนตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ ตามที่ไดกําหนดไวในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และสอดคลองกับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมกับฝายบริหาร ผูตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชี
จํานวน 4 ครั้ง การเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทานจะปรากฏอยูในตารางแสดงจํานวนครั้งการเขารวมประชุมในสวนการกํากับ
ดูแลกิจการ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระสําคัญ สรุปไดดังนี้
1. สอบทานงบการเงินไตรมาสและงบการเงินประจําป 2558 รวมกับผูส อบบัญชีและผูบ ริหารโดยสอบถามและใหคาํ แนะนําและขอคิดเห็น
ที่เปนประโยชน เพื่อใหมั่นใจวาการจัดทํางบการเงิน มีความถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได และเปนไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป
รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอ เหมาะสม
2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
รวมกับหนวยงานตรวจสอบภายใน ผูบ ริหาร และผูส อบบัญชี ตลอดจนสอบทานมาตรการและแนวทางการปองกันการทุจริตในสายงาน
ตางๆ วามีความเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพการดําเนินธุรกิจ
3. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาใหมีการวาจางบริษัท
พีแอนดแอล อินเทอรนอล ออดิท จํากัด (P&L) ซึ่งเปนบริษัทที่ใหบริการดานการตรวจสอบภายใน โดยที่ P&L ไมมีสวนไดเสียใดๆ
กับบริษัท เพื่อใหการตรวจสอบภายในเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูพิจารณาแผน
การตรวจสอบภายในประจําป รายงานผลการตรวจสอบภายใน ติดตามผลการตรวจสอบภายในกับฝายบริหารอยางตอเนื่อง พรอมทั้ง
ใหคําแนะนําและแนวทางการตรวจสอบภายในใหเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน จากรายงานการตรวจสอบภายในของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอ
4. สอบทานและใหความเห็นตอรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึงการเปดเผยขอมูลดังกลาว
ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
5. พิจารณาการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีในปที่ผานมาและคาตอบแทนของผูสอบบัญชี โดยพิจารณาจากความรูทางธุรกิจ ประสบการณ
ความเหมาะสมของคาตอบแทนและความเปนอิสระของผูส อบบัญชี จึงแตงตัง้ นายนิติ จึงนิจนิรนั ดร ผูส อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่
3089 และ/ หรือ นางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4067 หรือ นางนิสากร ทรงมณี ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5035 และ/ หรือ นายเกียรตินิยม คุณติสุข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4800 ในนามของบริษัท
ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ตออีกวาระหนึ่ง โดยจะนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2559 ตอไป
จากการปฏิบัติดังกลาวขางตน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยสรุปวาในป 2558 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร
ตลอดจนฝายจัดการของบริษัทมีจริยธรรมและความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวอยางมีคุณภาพเยี่ยงมืออาชีพ โดยให
ความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปรงใสและตรวจสอบได พรอมทั้งกําหนดนโยบายและแนวทางการปองกัน
การทุจริตในสายงานตางๆ ประเมินระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ

นายพิมล ศรีวิกรม

ประธานกรรมการตรวจสอบ
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บริ ษัท สายการบิ นนกแอร จํากัด (มหาชน)
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Dear Shareholders of Nok Airlines Public Company Limited
The Audit Committee consists of three independent directors; namely, Mr. Pimol Srivikorn who is the committee
chairman, Mr. Padungdej Indralak and Mr. Apichart Chirabandhu, both of whom are committee members. The three have all
qualifications as announced in the notification of the Office of the Securities and Exchange Commission (SEC) and they have
duly performed duties and fulfilled responsibilities as entrusted by the Board based on the Audit Committee’s Charter which
is also in line with that of the Office of the SEC and the notification of the Stock Exchange of Thailand (SET).
During the fiscal year that ended on December 31, 2015, the Audit Committee had four meetings with the management,
the internal auditor and the auditor. The attendance of each member of the Audit Committee is disclosed in the meeting
attendance table under the “Capital Structure and Management” topic.
The Audit Committee’s tasks can be summarized in essence as follows.
1. To review the quarterly financial statements and the 2015 financial statements together with the auditor and
the management by inquiring and offering fruitful advices and opinions to ensure that the financial statements
are accurate, comprehensive and reliable as well as align with the Generally-Accepted Accounting Principles
(GAAP) while disclosing adequate and proper information.
2. To review the efficiency and effectiveness of the internal control, risk management and internal auditing system
together with Nok Air’s Internal Audit Department, the management and the auditor; to review anti-corruption
preventive measures and guidelines to see if they are adequate and sound for the business.
3. To review the adequacy and soundness of the internal control system which, in this regards, the Audit Committee
has decided to hire P&L Internal Audit Co., Ltd., (“P&L”), who offers an internal auditing service and has no interest
in the firm, to ensure effective and efficient internal auditing. The Audit Committee reviews an annual internal
auditing plan as well as a report of internal auditing results. It also constantly monitors internal audit results with
the management and offers advices and directions regarding the internal auditing. Based on the internal
auditing report, the Audit Committee is of the opinion that Nok Air’s internal auditing system is adequate
for the current situation.
4. To review and give advice regarding connected transactions or transactions with a conflict of interest and
to disclose such information based on the SET’s and the SEC’s requirements.
5. To review the auditor’s performance during the past year, his remunerations based on the auditor’s business
knowledge and experiences, fairness of his remunerations and his independence. Mr. Niti Chungnijniran, Certified
Public Accountant License No. 3809; and/or Miss Wimolporn Boonyasthien, Certified Public Accountant License
No. 4067 or Miss Nisakorn Songmanee, Certified Public Accountant License No.5035 and/or Mr. Kiatniyom Khuntisuk,
Certified Public Accountant License No. 4800 of Deloitte Touche Tohmastsu Chaiyos Advisory Co., Ltd., will
continue being our auditor for another term. This will be proposed to the Board of Directors who will later seek an
approval from the 2016 Annual General Shareholders’ Meeting.
Based on the foregoing action, the Audit Committee is of the opinion that in 2015, the Board of Directors, the Executive
Board of Directors and the Company’s management did have commitment and ethics in their performances to fulfill
business goals in a qualified and professional manner where they truly underlined the importance of an efficient and
effective, transparent and accountable operation. In addition, the anti-corruption policy and measures across all disciplines,
sound and prudent risk management and internal control systems were adequately put in place.

Mr. Pimol Srivikorn

Chairman of the Audit Committee
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจําป 2558
Report of the Risk Management Committee 2015
เรียน ทานผูถือหุน บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท ไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ และมุงมั่นที่จะนําการบริหาร
ความเสีย่ งมาเปนหลักสําคัญในการดําเนินธุรกิจ โดยพิจารณาถึงปจจัยความเสีย่ ง รวมทัง้ วางแนวทางการบริหารจัดการในการลดหรือขจัดความเสีย่ ง
เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาสามารถทําใหบริษัทบรรลุซึ่งวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว
ในป 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง เพื่อพิจารณาและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบตอการ
ดําเนินธุรกิจของบริษทั ทัง้ ทางตรงและทางออม เพือ่ ใหครอบคลุมในทุกกิจกรรมหลักทีเ่ ปนนัยสําคัญ เชน การเขาปองกันความเสีย่ งจากความผันผวน
ของราคานํา้ มันอากาศยาน และความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศ ซึง่ บริษทั มีคา ใชจา ยเปนสกุลเงินตราตางประเทศหรืออางอิงกับ
สกุลเงินตราตางประเทศรอยละ 70 ของคาใชจายในการดําเนินงานรวม เชน นํ้ามันเชื้อเพลิง คาซอมบํารุงเครื่องบิน คาเชาเครื่องบิน คาประกันภัย
เครื่องบิน เปนตน รวมทั้งการประเมินความเสี่ยงจากการแขงขันในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีการประชุมรวมกับคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ประกอบดวยผูบริหารระดับสูงของบริษัท และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อมอบหมายนโยบายใหนําไปปฏิบัติใหเหมาะสมและสอดคลอง
กับสถานการณ
ทั้งนี้ จากการดําเนินงานขางตน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดรายงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ พรอมทั้งไดปฏิบัติหนาที่ตางๆ
ตามขอบเขตอํานาจหนาทีต่ ามทีไ่ ดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั อยางครบถวน และมัน่ ใจวาบริษทั ไดมกี ารบริหารจัดการ มีการประเมิน และ
มีการปองกันความเสี่ยงอยางเพียงพอ เหมาะสม ยอมรับได เพื่อใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนประโยชนตอบริษัท รวมทั้ง
ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางสูงสุด

นายโชคชัย ปญญายงค
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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บริ ษัท สายการบิ นนกแอร จํากัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

Dear Shareholders of Nok Airlines Public Company Limited
The Board of Directors realizes the significance of risk management is committed to using risk management
as an important tool in managing business operations. The Board has considered the risk factors and laid out the guideline
on risk management and mitigation to ensure that the Company will be able to operate the business and achieve the preset
objectives and goals.
In 2015, the Risk Management Committee held three meetings to consider and assess risks that may have direct and
indirect impact on the Company’s business and to ensure that risks related to all significant activities are properly address,
including hedging fuel price and foreign exchange. The company’s expenses in foreign exchange or related to foreign exchange
accounts for 70% of total operating expenses, such as oil price, aircraft maintenance, aircraft lease and aircraft insurance. Risk
against competition has also been reassessed. The Committee held meeting with the Subcommittee on Risk Management,
including the Company’s top management and related units, to cascade the policy and ensure that the policy is appropriately
implemented to best address current situation.
The Risk Management Committee has reported to the Board of Directors and completely performed its duty in
accordance with the scope of responsibility assigned by the Board. The Committee is confident that the Company has managed,
assessed and prevent risks in sufficient, appropriate and acceptable manner to ensure efficient operations for the best benefit
of the Company and all stakeholders.

Mr. Chokchai Panyayong
Chairman of the Risk Management
Committee
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประจําป 2558
Report of the Selection and Remuneration Committee 2015
เรียน ทานผูถือหุน บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ภายใตขอบเขตอํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบที่กําหนดไวอยางครบถวน และเปนไปตามหลัก ธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งในป 2558 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนรวมทัง้ สิน้ 4 ครัง้ เพือ่ พิจารณาในเรือ่ งทีส่ าํ คัญตางๆ และรายงานผลการประชุมพรอมความเห็นและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษทั
เพื่อพิจารณา โดยสรุปไดดังนี้
1. พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษทั กรรมการอิสระ และกรรมการชุดยอย ทัง้ ทีด่ าํ รงตําแหนงครบตามวาระ
และกรรมการใหมของบริษทั ซึง่ พิจารณาบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตทิ เี่ หมาะสม ครบถวนตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายกําหนด โดยคํานึงถึงคุณวุฒิ
ประสบการณ ความรูค วามสามารถทีจ่ ะเปนประโยชนสงู สุดตอบริษทั เพือ่ นําเสนอตอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และกรณีทกี่ รรมการ
ครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการ และกรรมการใหมไดนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
2. พิจารณากลัน่ กรองคาตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดยอยตางๆ ดวยความรอบครอบ มีการเทียบเคียงกับผลการสํารวจคาตอบแทน
คณะกรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย และบริษทั ทีอ่ ยูใ นธุรกิจเดียวกัน โดยมีการพิจารณาถึงหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอยประกอบการพิจารณาดวย ทั้งนี้ เพื่อใหคาตอบแทนกรรมการนั้นอยูในอัตราที่เหมาะสม
3. กําหนดแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย และการประเมินตนเองแบบรายบุคคล ตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พรอมทัง้ ใหคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั หิ นาทีต่ นเอง มีการทบทวนผลงาน ปญหาและประเด็น
อุปสรรคตางๆ ในระหวางปที่ผานมา เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ พรอมทั้งใหสอดคลองกับการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี

นายอภิชาติ จีระพันธุ
ประธานกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน
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บริ ษัท สายการบิ นนกแอร จํากัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

Dear Shareholders of Nok Airlines Public Company Limited
The Nomination and Remuneration Committee has completely performed the duty as assigned by the Board of Directors
within its scope of responsibility and in accordance with the good corporate governance principle. In 2015, the Nomination and
Remuneration Committee held four meetings to consider significant matters and reported the meeting results together with
opinions and recommendations to the Board of Directors for consideration a follows:
1. Selecting and nominating personnel to become directors, independent directors and Subcommittee members who have
completed their term and new directors. The Committee considers persons with complete required
qualifications specified by the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand and
do not have prohibited qualification according to related laws. In addition, the nominees shall have the background,
experience, knowledge and capability that are of benefits of the Company. The committee then proposes the
nominees to the Board of Directors for appointment. In case a director completes his/her term, nominee will be
proposed to the Annual General Shareholders’ Meeting for approval.
2. Carefully considering remuneration for directors and Subcommittee members by comparing the rate with the
director remuneration survey result prepared by the Institute of Directors and companies in the same business.
Scope of responsibility of directors and committee members are also taken into consideration to ensure that
the remuneration is appropriate.
3. Designing the self-assessment of the Board of Directors and committees and individual director in accordance with
the Stock Exchange of Thailand’s guideline. Directors are required to conduct self-assessment, review their
performance, problems and issues in the past year to enable them to increase efficiency and performance and
ensure compliance with good corporate governance principles.

Mr. Apichart Chirabandhu
Chairman of The Nomination
and Remuneration Committee

162

รายงานประจําป 2558
ANNUAL REPORT 2015

รายงานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ประจําป 2558
Report of the Corporate Governance Committee 2015
เรียน ทานผูถือหุน บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษทั ไดแตงตัง้ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ เี มือ่ เดือนเมษายน 2558 เพือ่ ทําหนาทีร่ บั ผิดชอบดานการกํากับดูแลกิจการ
ของบริษัท พรอมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทใหปฏิบัติและดําเนินการในกิจการดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี พรอมทั้งใหมีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส มีความเจริญเติบโตอยางยั่งยืน และสรางความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุนและ
ผูมีสวนไดเสีย
ทัง้ นี้ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ มี คี วามเห็นวานโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั นัน้ สอดคลองกับแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี ครอบคลุม
ทุกกลุม ของผูม สี ว นไดเสีย มีเจตนารมณมงุ มัน่ ทีจ่ ะดําเนินกิจการดวยความโปรงใส เปนธรรม และความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอมผานกิจกรรม
ตางๆ ตลอดปที่ผานมา
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีความเชื่อมั่นวาการดําเนินกิจการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีจะเปนสวนสําคัญในการสราง
ความมั่นคง และเปนการสรางรากฐานที่แข็งแกรงใหกับบริษัทในระยะยาว ดังนั้น จึงขอใหผูมีสวนไดเสียมั่นใจวาคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
จะทําหนาที่ในการกํากับดูแลใหบริษัทดําเนินกิจกรรมตางๆ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางเปนรูปธรรมตอไป

นายจรัมพร โชติกเสถียร
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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บริ ษัท สายการบิ นนกแอร จํากัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

Dear Shareholders of Nok Air Public Company Limited
The Board of Directors has appointed the Corporate Governance Committee in April 2015, responsible for the corporate
governance of the Company, as well as provide support to the directors in order to ensure that the Company’s
practices and operations have complied with the corporate governance policy. Additionally, the Corporate Governance
Committee will affirm that the management is efficient and transparent with sustainable growth in order to create the
confidence to shareholders and stakeholder.
The Corporate Governance Committee had opinion that the Company’s corporate governance policy has complied
with good practices, embracing all groups of stakeholder. The policy has fulfilled the aspiration of the Company to operate
business with transparency, fairness and responsibilities toward the society and environment which were well reflected
through a wide range of activities held in the past year.
The Corporate Governance Committee is confident that operation is complied with the corporate governance
participles. It is an important part to create stability and build a strong foundation for the Company in the long term.
Therefore, stakeholder ensure that the Corporate Governance Committee will continue to assure the Company’s operation
to comply with the corporate governance principles in a concrete manner.

Mr. Charamporn Jotikasthira
Chairman of the Corporate
Governance Committee
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ความรับผิดชอบตอสั งคม
Corporate Social Responsibility: CSR
ตลอดระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจที่ผานมา นอกจากการดําเนินธุรกิจภายใตหลักจริยธรรมและการกํากับดูแลกิจการที่ดีแลว บริษัทยังได
ใหความสําคัญในความรับชอบตอสังคมโดยคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายซึ่งรวมถึง ผูถือหุน บริษัทคูคา ลูกคา พนักงาน และสังคมโดยรวมเพื่อ
มุงสูการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัท อีกทั้งยังคํานึงถึงหลักการและแนวทางความรับผิดชอบตอสังคมซึ่งจัดทําโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ทั้ง 8 ประการ เปนสําคัญ
ในการนีบ้ ริษทั ขอเปดเผยขอมูลในหัวขอดังกลาวโดยแบงเปนหัวขอ ความรับผิดชอบตอสังคมทีเ่ ปนสวนหนึง่ จากการดําเนินธุรกิจปกติ (In-Process)
และความรับผิดชอบตอสังคมที่นอกเหนือจากการการดําเนินธุรกิจปกติ (After-Process) ซึ่งสอดประสานและอางอิงตามหลักการความรับผิดชอบ
ตอสังคม 8 ประการของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังตอไปนี้

ความรับผิดชอบตอสังคมที่เปนสวนหนึ่งจากการดําเนินธุรกิจปกติ (In-Process)
1. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
นกแอร ดําเนินธุรกิจโดยใหความสําคัญตอการประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรมแกผูมีสวนไดเสียทุกฝายตั้งแตผูถือหุน พนักงาน ลูกคา
คูคา คูสัญญา ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่งไมเพียงแตเฉพาะตามที่กฎหมายกําหนดเทานั้น แตยังรวมถึงการไมกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิด
หรือริดรอนสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียเหลานั้นดวย โดยกําหนดนโยบายจรรยาบรรณของบริษัท (Code of Conduct) เพื่อการประกอบธุรกิจ
ดวยความเปนธรรม เนือ่ งจากในหลักการของการประกอบธุรกิจของบริษทั นัน้ การมีชอื่ เสียงในดานความซือ่ สัตยสจุ ริตเปนสิง่ ทีม่ คี า อยางยิง่ ตอความ
สําเร็จของบริษัท ทั้งยังมีผลตอความเจริญกาวหนาและผลกําไรทางธุรกิจ เชนเดียวกับชื่อเสียงและความดีงามของพนักงานระดับผูบริหาร มาตรฐาน
การปฏิบตั เิ หลานีจ้ งึ เปนผลโดยตรงตอความเชือ่ มัน่ ของบริษทั โดยรวม รวมทัง้ การประกอบธุรกิจโดยชอบดวยกฎหมายและตองเปนไปตามขอกําหนด
ตางๆ และเคารพในสิทธิของผูคาและลูกคาของบริษัท
2. นโยบายเกี่ยวกับการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น
บริษทั สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) มีความมุง มัน่ ทีจ่ ะดําเนินธุรกิจโดยใหความสําคัญในการตอตานการทุจริตหรือคอรรปั ชัน่ และ
ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานดวยความโปรงใส รวมทั้งรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ดังนั้น บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)
จึงไดกาํ หนดแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสมของคณะกรรมการ ฝายบริหาร และพนักงานทุกระดับ ในจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณ
พนักงาน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ “บรรษัทภิบาล” ของบริษัท และพัฒนาสูองคกรแหงความยั่งยืน
• วัตถุประสงค
1. เพือ่ ใหคณะกรรมการ ฝายบริหาร และพนักงานทุกระดับ แสดงออกถึงความมุง มัน่ ทีจ่ ะประพฤติปฏิบตั ติ ามแนวทางและนโยบาย
เกี่ยวกับการตอตานการทุจริตหรือคอรรัปชั่นของบริษัท
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บริ ษัท สายการบิ นนกแอร จํากัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

Throughout these years, aside from conducting the business under the principle of corporate governance, Nok Air
remains committed to social responsibility taking into consideration the interest of all stakeholders including shareholders,
suppliers, customers, employees and the society at large while having a sustainable growth as its bottom line. Corporate social
responsibility (CSR) activities were executed along the line of eight principles introduced by the Stock Exchange of Thailand
(SET), Nok air undertook the following projects.
CSR activities disclosed in this section are categorized into two parts including in-process and after-process
CSR activities which have been executed in corresponded to the SET’s eight principles on corporate social responsibility.

CSR Activities Related to In-process of Business operations
1. Fair business practice
Nok Air has been operating business with fair treatment of all stakeholders, from shareholders, employees, customers,
trade partners, contractual party, communities, society and the environment. Our responsibility towards all stakeholders does
not only limit to that required by laws, but also include refraining from any action that may infringe or lessen stakeholders’
right. The Company has introduced the Code of Conduct as a guideline for fair business practice. Nok Air considers that the
corporate reputation in integrity, as well as the top management’s sincerity and honesty, is the most valuable factor enhancing
its corporate success, progress and profitability. This practice standard therefore has direct impact on corporate reputation
and credibility. Business operations that comply with laws and regulations as well as respect for the rights of trade partners
and customers are also key to our business practice.
2. Anti-corruption Policy
Nok Air Public Company Limited places a priority to anti-corruption and is committed to operating its business by
adhering to moral, integrity, transparency and responsibility toward its stakeholders. Following this principle, the Company
has come up with the best practice of the Board of Directors, the management and employees at all levels as reflected in
the business Code of Conduct and the employee’s Code of Conduct which are considered part of its corporate governance
that will drive the Company toward sustainability.
• Objectives
1. To provide the Board of Directors, the management and employees with an opportunity to express their
commitment to and embrace anti-corruption practice to their own
2. To provide criteria and clear practice guideline to prevent the Company and its employees from breaching
the Company’s anti-corruption policy
3. To review and monitor overall operations to ensure that the Company and employees strictly follow the
anti-corruption policy
4. To encourage the entire organization and employees to monitor and report fraudulent action or corruption
via secured communication channel
• Definition
Corruption refers to “an act or an omission not to act in one’s duty or an unscrupulous exercise of one’s
power and violation of the laws, the Code of Conduct, regulation or policy of the Company in order to seek unqualified
benefit in various manners such as demanding, accepting, offering or giving a property or any other benefit to a public official
or any other individual who is doing a business with the Company or subsidiaries.
“Political assistance means directly or indirectly offering assets, money, goods, and privileges to support
and help or for other benefits to political parties, politicians and people involved with politics or political events.
“Related persons means spouse, children, father, mother and close family relatives of the directors,
executives and employees at all levels of the Company and subsidiaries.”

166

รายงานประจําป 2558
ANNUAL REPORT 2015

2. กําหนดหลักเกณฑ ขั้นตอนแนวปฏิบัติ เพื่อปองกันไมใหบริษัทและพนักงานฝาฝนนโยบายเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตหรือ
คอรรัปชั่นของบริษัท
3. สอบทาน กํากับ และติดตาม เพือ่ ใหมนั่ ใจวาบริษทั และพนักงานปฏิบตั ติ ามนโยบายเกีย่ วกับการตอตานการทุจริตหรือคอรรปั ชัน่
ของบริษัทอยางเครงครัด
4. สนับสนุนใหบริษัทและพนักงานมีการเฝาระวังและรายงานการพบเห็นการทุจริตหรือคอรรัปชั่นในชองทางการสื่อสาร
ที่ปลอดภัย
• คํานิยาม
การทุจริตหรือคอรรัปชั่น หมายถึง “การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติในตําแหนงหนาที่ หรือใชอํานาจในตําแหนงหนาที่
โดยมิ ช อบที่ เ ป น การฝ า ฝ น กฎหมาย ระเบี ย บหรื อ นโยบายของบริ ษั ท รวมทั้ ง ขั ด ต อ ศี ล ธรรม จริ ย ธรรม เพื่ อ แสวงหาประโยชน อั น มิ ค วร
ไดในรูปแบบตางๆ เชน การเรียก รับ เสนอ ใหทรัพยสิน สิ่งของ การชวยเหลือทางการเมือง รวมถึงประโยชนอื่นใดกับเจาหนาที่ของรัฐ
บริษัทเอกชน บุคคลอื่นใด และผูที่เกี่ยวของที่ทําธุรกิจกับบริษัทและบริษัทยอย เปนตน”
การชวยเหลือทางการเมือง หมายถึง การใหทรัพยสิน เงิน สิ่งของ สิทธิประโยชนตางๆ ทั้งทางตรงและทางออม เพื่อเปนการ
ชวยเหลือ สนับสนุน หรือเพือ่ ประโยชนอนื่ ใดแกพรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วของทางการเมืองตลอดจนกิจกรรมทางการเมือง
ผูที่เกี่ยวของ หมายถึง คูสมรส บุตร บิดามารดา พี่นอง/ญาติสนิท ของกรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัท
และบริษัทยอย
• นโยบาย
บริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการตอตานทุจริตหรือคอรรัปชั่น เพื่อเปนแนวทางในการนําไปปฏิบัติ ดังนี้
1. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานจะไมกระทําหรือสนับสนุนการทุจริตหรือคอรรัปชั่นไมวากรณีใดๆ และจะปฏิบัติตาม
มาตรการตอตานการทุจริตหรือคอรรัปชั่นอยางเครงครัด
2. มีหนาทีป่ ฏิบตั ติ ามนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด่ แี ละนโยบายการตอตานการทุจริตหรือคอรรปั ชัน่ โดยคณะกรรมการ
บริษัทมอบหมายใหฝายบริหารนํามาตรการตอตานการทุจริตหรือคอรรัปชั่นไปสื่อสารและปฏิบัติตาม
3. ใหกรรมการ ผูบ ริหาร และพนักงานทุกระดับถือปฏิบตั ติ ามกฎหมายการตอตานการทุจริตหรือคอรรปั ชัน่ ในทุกทองทีท่ บี่ ริษทั
มีการทํากิจการอยู
4. สรางวัฒนธรรมองคกรที่ซื่อสัตยและยึดมั่นในความเปนธรรม
5. จัดใหมีการฝกอบรมแกพนักงานภายในองคกร เพื่อสงเสริมใหพนักงานมีความซื่อสัตยสุจริตตอหนาที่ และพรอมจะนํา
หลักการและจรรยาบรรณในนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนหลักปฏิบัติในการดําเนินงานดวยความเครงครัด
ทั้งองคกร
6. บริษทั จัดใหมกี ระบวนการบริหารงานบุคลากรทีส่ ะทอนถึงความมุง มัน่ ของบริษทั ตอมาตรการตอตานการทุจริตและคอรรปั ชัน่
ตั้งแตการคัดเลือก การฝกอบรม การประเมินผลงาน การใหผลตอบแทน ตลอดจนการเลื่อนตําแหนง
7. บริษทั จัดใหมกี ารตรวจสอบภายในเพือ่ ใหเกิดความมัน่ ใจวาระบบการควบคุมภายในชวยใหบริษทั บรรลุเปาหมายทีว่ างไวได
รวมทัง้ ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของทุกหนวยงานใหเปนไปตามขอกําหนด กฎระเบียบ และชวยคนหาขอบกพรองจุดออน
รวมถึงใหคาํ แนะนําในการพัฒนาระบบการปฏิบตั งิ านใหมปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี
8. ใหความรวมมือกับภาครัฐ ในการกําหนดใหทกุ หนวยงานทีเ่ ปนคูส ญ
ั ญากับภาครัฐ เปดเผยแบบแสดงบัญชีรายรับ - รายจาย
ตอสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)
9. กําหนดใหเลขานุการบริษัท และผูจัดการตรวจสอบภายในเปนบุคคลที่ทําหนาที่ใหเกิดการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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• Policy
Nok Air has formulated the anti-corruption policy as a guideline for its practice as follows:
1. Directors, executives and employees shall in no case corrupt or support the corruption and will strictly
comply with the anti-corruption measures
2. Directors, executives and employees have a role to comply with the good corporate governance policy
and the anti-corruption policy. The Board of Directors has entrusted the management to communicate
and implement anti-corruption measures.
3. Directors, executives and employees shall strictly respect and comply with anti-corruption laws enacted
in every country or locations that the Company operates business.
4. To nurture the corporate culture of integrity and honesty
5. To provide employee training to encourage sincerity, integrity towards their work and to enable them
to embrace the principle and ethical standard under the corporate governance policy to their
own
6. The Company puts in place the human resource development process that reflects Nok Air’s
commitment to anti-corruption practice, from selection, training, assessment, remuneration and
promotion
7. An internal audit is put in place for the Company to achieve its goal and to audit every department
to see if they have compiled with rules and regulations as well as to find out weaknesses and
loopholes. In addition, the internal audit should provide advice regarding how to improve the operation
system to become effective and efficient under the good corporate governance guideline.
8. Cooperating with the public sector by requiring every department who becomes a contractual party
with the state to disclose their incomes and expenses to the National Anti-Corruption Commission of
Thailand (NACC).
9. Designating the Company Secretary and the internal audit manager as persons who shall realize the
corporate governance
• Practice guideline
The Company has set up practice guideline as follows:
1. Directors, executives and employees shall strictly follow the Company’s anti-corruption policy and
shall not be directly or indirectly involved in any fraudulent action or corruption in any form
2. Director, executive and employee shall not take any action that shows an intention to corrupt, give or
take bribes to and from stakeholders who have relationship with the Company and subsidiaries in the
matter that the person has direct or indirect responsibility in exchange for benefits of the Company
or one’s own or related persons.
3. In risk assessment, all executives shall be aware of risk of bribery, fraud and corruption related to
business operations in order that they can properly manage such risks and regularly review risk
prevention measures
4. In any operations or work that may involve risk of corruption and fraud or being against the
anti-corruption policy, employees of all levels and also those in the subsidiaries shall take careful
action in the following areas:
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• แนวปฏิบัติ
บริษัทไดกําหนดแนวทางในการนําไปปฏิบัติ ดังนี้
1. กรรมการ ผูบ ริหาร และพนักงานทุกระดับ ตองปฏิบตั ติ ามนโยบายเกีย่ วกับการตอตานการทุจริตหรือคอรรปั ชัน่ และตอง
ไมเขาไปเกี่ยวของกับการทุจริตหรือคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบทางตรงและทางออม
2. ไมกระทําการใดๆ ทีแ่ สดงถึงเจตนาวาเปนการทุจริตหรือคอรรปั ชัน่ การใหหรือรับสินบนแกผมู สี ว นไดเสียทุกสวนทีเ่ กีย่ วของ
กับบริษัทและบริษัทยอย ในเรื่องที่ตนมีอํานาจรับผิดชอบทั้งทางตรงและทางออม เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนแกบริษัท
ตนเอง และผูที่เกี่ยวของ
3. การประเมินความเสี่ยง ผูบริหารทุกคนตองตระหนักวากระบวนการในการดําเนินธุรกิจของบริษัทมีความเสี่ยงจากการ
ใหสินบน การทุจริตหรือคอรรัปชั่นไดอยางไร เพื่อจัดการความเสี่ยงรวมทั้งทบทวนมาตรการปองกันความเสี่ยง
ดังกลาวดวย
4. ในการดําเนินการหรือการปฏิบัติงานใดๆ ที่อาจจะมีความเสี่ยงตอการเกิดการทุจริตหรือคอรรัปชั่น หรือขัดตอนโยบาย
เกี่ยวกับการตอตานการทุจริตหรือคอรรัปชั่น พนักงานทุกระดับรวมถึงบริษัทยอยจะตองปฏิบัติในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้
อยางระมัดระวัง
4.1 การให รับ ของขวัญ ของกํานัล การเลีย้ งรับรองใหปฏิบตั ติ ามแนวทางการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี และจรรยาบรรณ
ของการดําเนินธุรกิจ รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตหรือคอรรัปชั่น
4.2 ไมเรียกรับ หรือยินยอมจะรับทรัพยสนิ ของขวัญ ของกํานัล ประโยชนอนื่ ใดจากลูกคา ผูค า คูค า คูแ ขง รวมทัง้
บุคคลอืน่ ใดทีท่ าํ ธุรกิจกับบริษทั หรือการเลีย้ งรับรองทีพ่ สิ จู นไดวา เกินความเหมาะสมอันเปนการชักนําใหเกิด
การละเวนการปฏิบตั หิ นาที่ หากมีความจําเปนตองรับ ควรตรวจสอบใหแนใจวาไดปฏิบตั ถิ กู ตองตามกฎหมาย
และสิง่ ของทีใ่ หแกกนั ในหนาทีน่ นั้ ควรมีมลู คาทีเ่ หมาะสม ยกเวนของขวัญตามเทศกาลประเพณีนยิ ม หรือการ
เลีย้ งรับรองทางธุรกิจตามปกติ เพือ่ เปนการแลกเปลีย่ นตามธรรมเนียมนิยม แตหากสิง่ เหลานัน้ มีมลู คาเกินกวา
3,000 บาท (สามพันบาทถวน) ตองแจงใหผูบังคับบัญชาระดับตั้งแตผูอํานายการทราบทันที
4.3 การใชจา ยสําหรับการเลีย้ งรับรองทางธุรกิจและคาใชจา ยอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั สามารถ
กระทําได และเปนคาใชจา ยทีส่ มเหตุสมผล โดยตองดําเนินการใหเปนไปตามขัน้ ตอนของบริษทั รวมทัง้ สามารถ
ตรวจสอบได
4.4 ไมกระทําการใดๆ ที่ไมเหมาะสม โดยการการชักจูง ครอบงํา หรือตั้งใจใหไดมาซึ่งความไดเปรียบหรือ
ผลประโยชนใดๆ
4.5 การใหเงินบริจาคเพื่อการกุศลแกองคกรใดๆ ตองกระทําในนามบริษัท และตองเปนองคกรที่เชื่อถือได
มีวัตถุประสงคเพื่อเปนประโยชนตอสังคม ไมไดมุงหวังผลตอบแทนทางธุรกิจ มีใบรับรอง และใบเสร็จรับเงิน
รวมทัง้ ตองมีการติดตามและตรวจสอบเพือ่ ใหมนั่ ใจวาการบริจาคนัน้ ตรงตามวัตถุประสงคและไมไดถกู นําไปใช
เพื่อเปนขอกลาวอางในการติดสินบน
4.6 การใหการสนับสนุน เพื่อสงเสริมธุรกิจ รวมทั้งภาพลักษณของบริษัทและบริษัทยอย ไมวาจะเปน เงิน การให
บริการ วัตถุหรือทรัพยสนิ แกโครงการหรือกิจกรรมใดๆ ตองมีการระบุชอื่ บริษทั บริษทั ยอย และตองดําเนินการ
ดวยความโปรงใส ถูกกฎหมาย รวมทั้งเปนไปตามขั้นตอนที่บริษัทกําหนดสามารถตรวจสอบได
5. บริษัทจัดใหมีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สมํ่าเสมอ เพื่อปองกันไมใหพนักงานมีการปฏิบัติที่ไมเหมาะสม โดยเฉพาะ
อยางยิง่ งานดานการขาย การตลาด รวมถึงการจัดซือ้ จัดจาง ตองดําเนินการผานขัน้ ตอนตามระเบียบของบริษทั มีความโปรงใส
และตรวจสอบได
6. บริษัทมีนโยบายเปนกลางทางการเมือง โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แตพึงตระหนัก
ทีจ่ ะไมดาํ เนินการหรือกิจกรรมใดๆ รวมถึงการนําทรัพยากรใดๆ ของบริษทั และบริษทั ยอย ไปใชเพือ่ ดําเนินการหรือกิจกรรม
ทางการเมือง อันจะทําใหบริษทั และบริษทั ยอยสูญเสียความเปนกลางหรือความเสียหายจากการเขาไปมีสว นเกีย่ วของและ
ใหความชวยเหลือทางการเมือง และจะไมใหความชวยเหลือทางการเมืองแกพรรคการเมืองใดๆ ไมวา จะเปนการสนับสนุน
ทั้งทางตรงและทางออม
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5.
6.

7.
8.

9.

4.1 Giving and receiving gifts and entertainment: employees shall follow the good corporate
governance practice and Code of Conduct as well as anti-corruption policy
4.2 Do not demand or accept assets, gifts and other benefits from customers, trade partners,
suppliers, competitors and others being engaged in a business with the Company, or involve
in an entertainment or meals of excessive value than appropriate that may induce the
employees to wrongly refrain from performing duty. In case the employee cannot avoid
accepting such gifts or benefits, the person shall make sure that he/she strictly complies with
related laws and that the gift presented has appropriate value, except for seasonal gifts or
normal business reception. In case the value of such gift or offer exceeds 3,000 baht
(three thousand baht), the person shall immediately inform the supervisor at Director level
for acknowledgement.
4.3 Business reception expenses and other expenses related to the Company’s business operations
are acceptable if reasonable. Such action must be carried out in accordance with the
Company’s regulations and transparent manner.
4.4 Employees shall refrain from taking inappropriate action through convincing, influencing or
an intention to obtain advantages or benefits.
4.5 Donation to charity organizations shall be done on behalf of the Company and the charity
organizations shall be reliable ones with clear objectives to operate for the society and not
for profit. Receipt or certification shall be presented. Closely monitoring and audit shall be
implemented to ensure that the donation is spent according to the objective and not used
as an excuse for bribery.
4.6 Sponsorship in any form, including cash, service, assets or items, given to any projects or
activities as part of business support or corporate image of the Company and subsidiaries
must clearly be done on behalf of the Company and subsidiaries in transparent and legal
manner as well as in accordance with the process specified by the Company and can be
audited.
An appropriate and regular internal audit system is put in place to prevent employees from involving
in inappropriate action, especially in sales, marketing and procurement activities that have to meet
with the Company’s regulations and process and are transparent.
The Company has a policy to be politically neutral. All of its personnel have the political right and
freedom as allowed by law. They should be aware of and do not take action or activity or use any
resources of the Company and subsidiaries for political activity that may damage the political neutrality
of the Company and subsidiaries caused by political involvement. The Company will not directly or
indirectly provide political assistance to any political party.
Nok Air provides regular training for employees at all levels on anti-corruption and bribery to raise
awareness on the anti-corruption policy. The trainings are incorporated with new employees’
orientation.
All supervisors are responsible for communicating and ensuring good understanding among
subordinates and ensuring that all employees have sufficient skills to appropriately implement
and apply anti-corruption policy in the activities under their responsibility. The training also ensures
that employees are aware of the Company’s expectation and penalty in case of beach of the policy.
Employees shall not ignore when experience or encounter fraudulent activity or corruption related
to the Company and subsidiaries. The employees shall immediately inform the supervisors or
responsible person through whistleblowing channel specified in this policy and cooperate well to assist
the investigation.
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7. จัดใหมกี ารอบรมพนักงานทุกระดับอยางสมํา่ เสมอในเรือ่ งการตอตานการใหสนิ บน การทุจริตหรือคอรรปั ชัน่ เพือ่ ใหตระหนัก
ถึงนโยบายฉบับนี้ โดยจะบรรจุเปนสวนหนึง่ ของการปฐมนิเทศพนักงานหรือกอนการเขารับตําแหนงของพนักงานใหมทกุ คน
ของบริษัท
8. ใหผบู งั คับบัญชาทุกระดับมีหนาทีร่ บั ผิดชอบในการสือ่ สารพรอมทัง้ ทําความเขาใจกับผูใ ตบงั คับบัญชา รวมทัง้ ควบคุมดูแล
เพือ่ ใหมนั่ ใจไดวา พนักงานทุกระดับมีทกั ษะเพียงพอตอการนํามาตรการและแนวทางนีม้ าปฏิบตั ใิ นกิจกรรมทีต่ นเองรับผิดชอบ
อยูอยางเหมาะสม และใหทราบความคาดหวังของบริษัท และบทลงโทษหากไมปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้
9. ไมละเลยหรือเพิกเฉยเมือ่ พบเห็นการกระทําทีเ่ ขาขายทุจริตหรือคอรรปั ชัน่ ทีเ่ กีย่ วกับบริษทั และบริษทั ยอย โดยจะตองแจง
ใหแกผบู งั คับบัญชา หรือผูท รี่ บั ผิดชอบทราบทันทีผา นชองทางการแจงเบาะแสหรือรองเรียนการทุจริตหรือคอรรปั ชัน่ ตามที่
กําหนดไวในนโยบายฉบับนี้ รวมทั้งใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง
10. บริษทั จะใหความเปนธรรมและคุม ครองพนักงาน หรือบุคคลอืน่ ใดทีแ่ จงเบาะแสหรือหลักฐานการทําทุจริตหรือคอรรปั ชัน่
ทีเ่ กีย่ วของกับบริษทั และบริษทั ยอย รวมถึงพนักงานทีป่ ฏิเสธตอการกระทํา โดยใชมาตรการคุม ครองผูร อ งเรียนหรือผูท ใี่ ห
ความรวมมือในการรายงานการทุจริตหรือคอรรัปชั่นตามที่กําหนดไวในนโยบายฉบับนี้
11. บริษทั ใหความมัน่ ใจกับพนักงานวา จะไมมพี นักงานคนใดตองถูกลดตําแหนง ลงโทษ หรือไดรบั ผลกระทบใดๆ จากการปฏิเสธ
การให หรือรับสินบน ถึงแมวาการปฏิเสธดังกลาวจะทําใหบริษัทสูญเสียธุรกิจ และพลาดโอกาสในการดําเนินธุรกิจ และ
บริษัทจะไมยอมใหผูใดมากระทําการขมขู คุกคาม หรือหนวงเหนี่ยวพนักงานที่มีความมุงมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายนี้
12. ผูที่กระทําการทุจริตหรือคอรรัปชั่นถือเปนการกระทําผิดตามนโยบายฉบับนี้ ซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาโทษทางวินัย
รวมถึงอาจไดรับโทษตามกฎหมายหากกระทําผิดกฎหมายดวย
13. บริษทั จะสอบทานแนวปฏิบตั แิ ละมาตรการดําเนินงานอยางสมํา่ เสมอ เพือ่ ใหสอดคลองกับการเปลีย่ นแปลงของกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ สภาพการดําเนินธุรกิจและการกํากับดูแลกิจการที่ดี
• ขอบเขตการรองเรียนและแจงเบาะแสการทุจริตหรือคอรรัปชั่น
เมื่อมีขอสงสัยหรือพบเห็นการกระทําที่ฝาฝนแนวปฏิบัติในเรื่องตอไปนี้
1. การกระทําทีท่ จุ ริตทีเ่ กีย่ วของกับบริษทั และบริษทั ยอย โดยทางตรง หรือทางออม เชน พบเห็นบุคคลหรือพนักงานในบริษทั
ติดสินบน หรือรับสินบนจากองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนที่บริษัทหรือบริษัทยอยไดทําธุรกิจดวย
2. การกระทําที่ทําใหบริษัทเสียผลประโยชนทั้งทางตรงและทางออม ที่กระทบชื่อเสียงของบริษัท
3. การกระทําที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบการปฏิบัติงาน ขอบังคับของบริษัท ที่เปนเหตุใหสงสัยวาอาจจะเปนชองทางในการ
ทําทุจริตหรือคอรรัปชั่น
4. การกระทําที่ผิดกฎหมาย ศีลธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
5. การฝาฝนการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้รวมทั้งการกํากับดูแลกิจการที่ดี
6. การไมไดรับความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน
• ชองทางการแจงเบาะแสหรือรองเรียนการทุจริตหรือคอรรัปชั่น
คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณารับเรื่องการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
การกระทํ า ที่ อ าจทํ า ให เ กิ ด ข อ สงสั ย ได ว  า เป น การทุ จ ริ ต หรื อ คอร รั ป ชั่ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ บริ ษั ท โดยทางตรง หรื อ ทางอ อ ม โดยผ า นช อ งทาง
การรั บ เรื่ อ งร อ งเรี ย นตามนโยบายฉบั บ นี้ โดยผู  ร  อ งเรี ย นจะต อ งระบุ ร ายละเอี ย ดของเรื่ อ งที่ แจ ง หรื อ ข อ ร อ งเรี ย น พร อ มชื่ อ ที่ อ ยู  และ
หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได สงมายังชองทางรับเรื่องรองเรียน ดังนี้
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10. The Company shall protect employees and other persons reporting clues or evidence of fraudulent
action or corruption related to the Company and subsidiaries, including employees denying to be
involved in such corrupted action by implementing the measure to protect complainant or
whistleblowers as specified in this policy.
11. The Company can assure employees that none will be demoted, punished or affected if denying the
offer and reception of bribery although such rejection causes the Company to lose business or
opportunity. The Company shall not allow anyone to threaten or delay or interrupt the employees
who strictly comply with this policy.
12. A person involved in fraudulent action and corruption is considered breaching the policy and shall be
subject to disciplinary penalty and legal penalty if the action breaks related laws.
13. The Company shall regularly review the guideline and measures to ensure that they are up-to-date
and correspond to the changes in related laws, business environment and corporate governance.
• Scope of complaint and whistleblowing
When encountering an action that breaches the following:
1. Fraudulent action directly or indirectly related to the Company and subsidiaries, for example,
when an employee is found to offer or receive bribes from government or private organization that
have business relationship with the Company or subsidiaries
2. An action that causes the Company to directly or indirectly lose benefit or damages the Company’s
reputation
3. Action that does not follow operational process or regulations which doubtfully allow an act of fraud
or corruption
4. An illegal, immoral and unethical action
5. Breach of this policy and good corporate governance principles
6. Being unfairly treated at work
• Clue reporting and whistleblowing channel
The Board of Director has assigned the Audit Committee to receive clue or complaint related to an act
doubtfully to be directly and indirectly involved with fraud and corruption against the Company through complaint reporting
channel under this policy. The complainant shall provide true details of the issue or complaints, name, address and telephone
number to the Company through the following channels:
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1. สงไปรษณีย ปดผนึก
1.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 17 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
1.2 เลขานุการบริษัท
บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 17 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
2. กลองรับความคิดเห็นของฝายทรัพยากรบุคคล
• บุคคลที่สามารถแจงขอรองเรียน
บุคคลที่สามารถแจงขอรองเรียน หรือผูรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือคอรรัปชั่น คือผูมีสวนไดเสียทุกฝายของบริษัท ไดแก
ผูถือหุน ลูกคา คูแขงทางการคา เจาหนี้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผูบริหารและพนักงานของบริษัท และบริษัทยอย ทั้งนี้ไมวาจะแจงเบาะแส
ดวยชองทางใด จะไดรับการคุมครองสิทธิตามกฎหมายหรือแนวปฏิบัติที่ไดกําหนดไว
• มาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูแจงเบาะแสการทุจริตหรือคอรรัปชั่น
1. บริษัทจะเก็บขอมูลและปกปดชื่อ ที่อยูหรือขอมูลอื่นๆ ที่สามารถระบุถึงผูรองเรียนหรือผูใหขอมูลได และจะเก็บรักษา
เปนความลับ โดยจํากัดใหผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเทานั้นที่จะสามารถเขาถึง
ขอมูลได
2. ผูไดรับขอมูลจากการปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับเรื่องรองเรียน มีหนาที่เก็บรักษาขอมูล ขอรองเรียนและเอกสาร
หลักฐานของผูรองเรียนหรือผูใหขอมูลเห็นความลับ และหามเปดเผยขอมูลแกบุคคลอื่นที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ เวนแต
เปนการเปดเผยตามหนาที่ที่กฎหมายกําหนด
3. บริษัทจะเปดเผยขอมูลเทาที่จําเปน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผูรองเรียนหรือผูใหขอมูล หรือ
แหลงที่มาของขอมูล รวมทั้งขอมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวของ
4. ผูที่ไดรับความเสียหายจะไดรับการบรรเทาความเสียหายดวยกระบวนที่มีความเหมาะสมและเปนธรรม
• การดําเนินการสืบสวนและบทลงโทษ
หากการสืบสวนขอเท็จจริงแลวพบวา ขอมูลหรือหลักฐานที่มีหรือไดรับมามีเหตุอันควรใหเชื่อไดวาผูที่ถูกกลาวหาไดกระทํา
การทุจริตหรือคอรรัปชั่นจริง บริษัทจะใหสิทธิแกผูถูกรองเรียนหรือผูถูกกลาวหาไดรับทราบขอกลาวหา และใหสิทธิในการพิสูจนตนเอง
โดยการหาขอมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงใหเห็นวาตนเองไมมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําการทุจริตหรือคอรรัปชั่นตามที่ไดถูกกลาวหา
หากผูถูกกลาวหาหรือผูถูกรองเรียนไดกระทําการทุจริตหรือคอรรัปชั่นนั้นจริง จะถือวาไดกระทําผิดตอนโยบายการตอตาน
การทุจริตหรือคอรรัปชั่น ซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกําหนดไว และหากการกระทําการทุจริตหรือคอรรัปชั่น
นั้นผิดกฎหมาย ผูกระทําผิดอาจจะตองไดรับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้ โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทคําตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบ
ถือวาเปนที่สิ้นสุด
• การเผยแพรนโยบายการตอตานการทุจริตหรือคอรรัปชั่น
เพื่อใหทุกคนในบริษัทไดรับทราบนโยบายการตอตานการทุจริตหรือคอรรัปชั่น บริษัทจะดําเนินการดังตอไปนี้
1. บริษัทจะติดประกาศนโยบายการตอตานทุจริตหรือคอรรัปชั่น ในกระดานประชาสัมพันธ ณ สํานักงานของบริษัท
ทุกแหงที่บริษัททํากิจการอยู
2. บริษทั จะเผยแพรนโยบายการตอตานทุจริตหรือคอรรปั ชัน่ ผานชองทางการสือ่ สารของบริษทั เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส
ถึงพนักงานทุกคน (e-mail) และเว็บไซตบริษัท (www.nokair.com/investor_relations)
3. รายงานการเปดเผยขอมูลประจําป (56-1) และรายงานประจําป (56-2) เปนตน
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1. Sealed post:
1.1 Chairman of the Audit Committee Nok Airlines Public Company Limited
Rajanakarn Building, 17th Fl., South Sathorn Road, Yannawa Sathorn, Bangkok 10120
1.2 Company Secretary Nok Airlines Public Company Limited 3 Rajanakarn Building, 17th Fl.,
South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120
2. Opinion box provided at the Human Resource Division
• The person who report the complaint
The person who can file the complaint related to fraud and corruption is all stakeholder groups, including
shareholders, customers, trade competitors, creditors, public organizations, community, the public at large, executives and
employees of the Company and subsidiaries. Regardless of the channel the complaints are lodged, the person who reports
such irregularities will be protected by law and practice guideline.
• Measures to protect the person who complain or report clues related to corruption and fraud
1. The Company will keep highly confidential the information, name, address and other informations that
may identify the person who reports irregularity. Only the authorized persons responsible for the
investigation shall have access to such information.
2. The person who receives the complaint and report has the duty to keep confident the information,
complaints and evidence from the complainant or the person who file the complaint and must not
disclose such information to other persons not involved in this matter, except only required by law.
3. The Company will disclose the information only when necessary and has to give top priority to the
safety and damage on the complainant or the person who report the irregularity or the source of
information and related persons.
4. The affected persons will be compensated through the fair and appropriate process.
• Investigation and penalty
If an investigation shows that the information and evidence received provides sufficient reason to believe
that the accused is involved in fraudulent action or corruption, the Company will give the accused the right to have access
to the allegation and the right to prove himself/herself. The accused will be given the opportunity to present addition
information and evidence showing that he/she is not involved with such fraudulent action or corruption as accused.
If the accused is actually involved with the fraud or corruption, the person is considered breaking the
Company’s anti-corruption policy and shall receive disciplinary penalty according to the Company’s regulations. In case such
fraudulent action or corruption is also illegal, the person will be subject to legal penalty. The Audit Committee’s decision
on disciplinary penalty is final.
• Promotion of anti-corruption policy
To ensure that all employees are aware of the anti-corruption policy, the Company shall take the
following actions:
1. Posting the anti-corruption policy on the notice board at the Company’s offices at all locations it
operates business
2. Distributing the anti-corruption policy via corporate communication channels, such as email to
all employees and corporate website (www.nokair.com/investor_relations)
3. Form 56-1 and the Annual Report (Form 56-2)
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4. บริษัทจะจัดใหมีการอบรมนโยบายการตอตานทุจริตหรือคอรรัปชั่นใหแกพนักงานใหม
5. บริษัทจะทบทวนนโยบายการตอตานการทุจริตหรือคอรรัปชั่นใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับประกาศและนโยบาย
ที่เกี่ยวของอยางสมํ่าเสมอ
3. การคุมครองสิทธิมนุษยชน
นกแอร ดําเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความสําคัญและสงเสริมการคุมครองสิทธิมนุษยชน กลาวคือการใหบริการแกผูโดยสารโดย
ไมคํานึงถึงความแตกตางในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา ฯลฯ ตลอดจนใหความเทาเทียมกันทั้งเรื่องของศักดิ์ศรี และความเปนมนุษย
มีอิสรภาพ เสรีภาพ โดยที่ไมไดไปละเมิดสิทธิของผูอื่น ทั้งสิทธิตามกฎหมายและสิทธิที่มีอยูโดยไมข้ึนอยูกับบทบัญญัติของกฎหมาย แตเปนสิทธิ
ทีเ่ กิดจากมาตรฐานเพือ่ ความถูกตอง ความเปนธรรม หรือความยุตธิ รรม อาทิ บริการผูโ ดยสารทีต่ อ งการความชวยเหลือพิเศษหรือพิการ การจําหนาย
บัตรโดยสารในราคาที่เปนธรรม และชดเชยในกรณีที่บริษัทไมสามารถใหบริการไดตามความตองการ แตทั้งนี้ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอกําหนด
ขอบังคับ ที่เกี่ยวของ
4. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
บริษัทใหความสําคัญตอพนักงานซึ่งมีสวนสําคัญและเปนทรัพยากรที่มีคาที่สุดขององคกร บริษัทมีนโยบายการจายตอบแทนอยาง
เปนธรรมเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ และเล็งเห็นถึงความสําคัญในดานความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน ซึ่งทายที่สุดแลวก็จะมีผลตอ
ความปลอดภั ย ของผู  โ ดยสารด ว ย บริ ษั ท จึ ง มี ก ารให ค วามรู  แ ก พ นั ก งานด ว ยการฝ ก อบรมหลั ก สู ต รด า นความปลอดภั ย สํ า หรั บ พนั ก งาน
หัวหนางาน และผูบริหาร ตลอดจนมีการจัดทํา Safety Bulletin เพื่อสงเสริมความปลอดภัยรายเดือนเพื่อสื่อสารใหพนักงานทราบอยางทั่วถึง
นอกจากนีย้ งั มีการจัดทําคูม อื ความปลอดภัยในการทํางานใหกบั พนักงานเพือ่ ใหสอดคลองกับกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและ
จัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2549 และเพือ่ ใหพนักงานทุกคนตระหนักถึงอันตรายในการปฏิบตั งิ าน
รูแนวทางในการปฏิบัติเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในลักษณะงานตางๆ เนื่องจากการทํางานทุกประเภทสามารถเกิดโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจาก
การทํางานไดเสมอ หากผูปฏิบัติงานนั้นขาดความระมัดระวังหรือรูเทาไมถึงการณ ซึ่งสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสวนใหญเกิดจากการกระทําของบุคคล
เชน ความประมาท ทํางานลัดขัน้ ตอน ฝาฝนกฎระเบียบ ไมสวมใสอปุ กรณปอ งกันอันตรายสวนบุคคล ซึง่ สาเหตุเหลานีส้ ามารถปองกันได โดยเริม่ ตน
จากตัวพนักงานเอง เพื่อนําไปสูการมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานนกแอรทุกคน เพราะบริษัทตระหนักดีวาความปลอดภัย
จะชวยใหพนักงานมีขวัญและกาลังใจที่ดี อันเปนสิ่งที่นําไปสูความสําเร็จและประสิทธิภาพสูงสุดขององคกร
ดานการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร บริษทั ใหความสําคัญกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกเพือ่ ใหไดมาซึง่ บุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เหมาะสม
กับงานและวัฒนธรรมของนกแอร นอกจากนี้บริษัทยังเปดโอกาสรับบุคคลที่พิการใหเขามารวมงานกับบริษัทตามเจตนารมณของมาตรา 33
แหงพระราชบัญญัตสิ ง เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. 2550 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 เพือ่ ประโยชนในการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการดานการคุมครองการมีงานทําเพื่อใหคนพิการไดมีโอกาสใชความสามารถในการมีรายไดและพึ่งพาตนเอง ลดภาระของ
ครอบครัวและสังคม รวมทั้งเปนการสงเสริมใหคนพิการมีพลังสําคัญในการเสริมสรางทางเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศสืบไป
นอกจากนี้ บริษทั ยังใหความสําคัญกับการพัฒนาพนักงาน โดยบริษทั ไดทบทวนหลักสูตรอบรมเพือ่ เสริมสรางทักษะและความสามารถของ
พนักงานในแตละระดับตําแหนงตามแผนการฝกอบรมทีว่ างแผนและออกแบบไวในแตละป โดยเฉพาะดานการบริหารจัดการสําหรับระดับหัวหนางาน
ผูบริหารระดับตน จนถึงระดับสูง ตลอดจนใหความสําคัญดานการสื่อสารภายในองคกรอยางตอเนื่อง รวมถึงมีการจัดกิจกรรมตางๆ ใหกับพนักงาน
ตลอดทัง้ ปเพือ่ พัฒนาและเพิม่ ความผูกพันของพนักงานใหมากยิง่ ขึน้ เชน นกสนุก (กิจกรรม outing) นกขนไก (แขงขันแบดมินตัน) นกกรีด๊ (ประกวด
รองเพลง) Nok Quotes (สื่อสารแนวคิดผูบริหาร) นกรูเรื่อง (ใหความรูเรื่องการสื่อสาร) นกรักนก (สื่อสารเทคนิคการเพิ่มความผูกพัน) เปนตน
อีกทั้งบริษัทยังมีโครงการ “นกหวงใย” และ “นกใกลชิด” เพื่อเปดชองทางใหพนักงานสามารถสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สอบถามขอสงสัย
กับฝายทรัพยากรมนุษยไดโดยตรงอีกดวย
สําหรับพนักงานใหม บริษัทจัดใหมีการปฐมนิเทศและการอบรมหลักสูตรความรูพื้นฐานดานธุรกิจการบิน (Basic Airline Knowledge)
เพื่อใหพนักงานใหมทราบถึงความเปนมา แนวโนมของธุรกิจการบิน เพื่อใหมีความรูความเขาใจ และทราบถึงองคประกอบของธุรกิจการบิน
และความสัมพันธระหวางธุรกิจการบินกับอุตสาหกรรมการบิน อีกทั้งยังนําพนักงานใหมเยี่ยมชมระบบและขั้นตอนการทํางานจริงของทุกหนวยงาน
รวมทั้งฝายปฏิบัติการบิน เพื่อเรียนรูระบบและขั้นตอนการทํางาน รวมถึงนโยบายตอตานทุจริตคอรรัปชั่นเพื่อใหพนักงานตระหนังถึงความสําคัญ
ในเรื่องดังกลาว
จากปฏิบตั ติ อ แรงงานอยางเปนธรรมทัง้ หมดทีก่ ลาวมาขางตน เปนเพราะนกแอรตระหนักดีวา “ความปลอดภัย การพัฒนา ความผูกพัน
การสื่อสาร คือ ความรับผิดชอบหลักที่บริษัทมุงมั่นและตั้งใจอยางเต็มที่เพื่อพนักงานของนกแอรทุกคน”
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4. Training on anti-corruption policy for new employees
5. Review and update the anti-corruption policy to ensure it corresponds with related announcement
and policy
3. Human Right Protection
Nok Air realizes the importance of and promotes human right protection by providing services to passengers
regardless of nationality, race, age, language, religion, etc. and treating them equally with dignity and respect for their
independence and freedom. The airline does not infringe on others’ right, both legal rights and the right that does not depend
on legal requirement but on the righteousness, fairness and justice, such as service for passengers who need assistance or
disabled passengers, fair price and compensation in case the Company cannot provide the services. The actions have been
taken in compliance with legal requirement and related regulations.
4. Fair treatment of labor
Considering that employees are the most valuable assets, Nok Air has a policy to offer fair compensation and in
accordance with related laws. The Company also values occupational health and safety, which in the end has impact on
passenger safety. The Company therefore arranges trainings for employees, supervisors and executives and publishes the
monthly Safety Bulletin to promote safety practice among employees.
In addition, safety manual has been prepared and distributed to employees in compliance with the ministerial
regulation on occupational health, safety and environment management standard B.E. 2549 (2006). The manual is
instrumental in raising awareness on risks and dangers related to their work and practice guideline to ensure safety because
every job has risk of accident due to negligence and lack of knowledge. One of the main causes of accident is an act of
a person, such as carelessness, attempt to short-cut work process, failure to wear personal safety protection equipment,
etc. These accidents can actually be avoided and prevented by raising awareness among employees. The awareness and
knowledge on health and welfare would lead to better quality of life and health of all Nok Air employees. The Company
realizes that safety will strengthen employees’ spirit, which will eventually lead to corporate success and efficiency.
The Company highlights the importance of our recruitment process to reach out to quality personnel that suited
Nok Air’s nature of business and corporate culture. We also hire the disabled as part of our workforce according to the
intention of the Article 33 of the Promotion and Development of the Quality of Life for Disabled Persons Act B.E. 2550 (2007)
and the Amendment (No. 2) B.E. 2556 (2013). This promotes the quality of life of disabled persons who will be guaranteed
of works, enabling the disabled to optimize their capability to generate income and live on their own while reducing burden
of their families and the society. At the same time, the disabled are encouraged to realize their capability to strengthen their
financial position and contribute to the economic development of the country.
In addition, Nok Air underlined the importance of skill, idea and mind development of employees. Reviewing
training courses to enhance skills and capacity were available to employees at each position based on the training roadmap
planned and designed annually especially with regard to management training for supervisor, junior management and senior
executives. Corporate communication was strongly focused. Besides, year-round corporate activities were organized to nurture
bonds among employees. They included Nok Sanuk (Nok Fun-outing activity), Nok Kon Gai (Nok Shuttlecock - badminton
matches), Nok Greed (Nok Screams - singing contest) Nok Quotes (communicating ideas with senior management), Nok
Roo Rueng (Nok Understands - Teaching communication technique) and Nok Ruk Nok (Nok loves Nok - Learning how to
communicate to enhance relationship. Nok Air also establishes the “Nok Huang Yai” (Nok Care) and “Nok Glai Chid” (Nok Closer)
channels for employees to directly communicate, exchange ideas and ask questions with the Human Resource Department.
New staff members were required to attend the basic airline knowledge training to learn the industry’s background
as well as a relationship between the airlines business and the aviation industry for a better first-time understanding.
Nok Air’s new staff members were taken to witness work procedures in an actual work environment of all units, including
flight operation. New staff members also learned more about the anti-corruption policy and are fully aware of the importance
of this matter.
Nok Air has adopted the fair treatment of labor as stated above because we understand that “safety, development,
bonding and communication are the main responsibility that we intend to offer for all Nok Air employees”.
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5 ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
ในป 2558 ทีผ่ า นมา บริษทั มุง เนนการใหบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ปลอดภัย และคํานึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของผูบ ริโภคเปนสําคัญ เริม่ ตัง้ แต
การสรางความมัน่ ใจแกผโู ดยสารดวยเครือ่ งบินไอพนโบอิง้ 737-800 และเครือ่ งบินใบพัด Q400 ซึง่ เปนเครือ่ งบินใหม รวมถึงการซอมบํารุงเครือ่ งบิน
ที่มีการจัดจางผูใหบริการซอมบํารุงอากาศยานซึ่งมีความชํานาญในธุรกิจและมีชื่อเสียงระดับโลก ผูบริโภคจึงเชื่อมั่นไดถึงมาตรฐานความปลอดภัย
ในการผลิตและการซอมบํารุงทีเ่ ปนทีย่ อมรับในระดับสากล เพือ่ ใหสอดคลองกับนโยบายความปลอดภัยซึง่ นกแอรใหคณ
ุ คาเปนอันดับสูงสุดขององคกร
ถือเปนพันธะสัญญาและความรับผิดชอบสูงสุดของบุคลากรนกแอรที่มีตอผูบริโภคเปนสําคัญ
เนื่องดวยนกแอรใหความสําคัญกับความปลอดภัยในการปฏิบัติการบินเปนอันดับหนึ่ง จึงมีการฝกอบรมนักบินใหเปนไปตามมาตรฐาน
ขัน้ สูงอยางตอเนือ่ ง จนไดรบั การรับรองอยางเปนทางการจากองคกรระหวางประเทศทีเ่ ปนทีย่ อมรับทีส่ ดุ ในโลกอยาง FAA อีกทัง้ ยังมากดวยประสบการณ
และชั่วโมงบิน มีความชํานาญในเสนทางบิน สภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศอยางดีเยี่ยม ผูบริโภคจึงมั่นใจและวางใจกับบุคลากรที่มีคุณภาพของ
นกแอรไดเต็มที่ทุกครั้งที่เดินทาง ในสวนของพนักงานตอนรับบนเครื่องบินไดรับการฝกอบรมตามมาตรฐานของสากล และมีความพรอมในการดูแล
ความปลอดภัยเพื่อใหเกิดความสะดวกสบายและรอยยิ้มที่ประทับใจตลอดการเดินทาง
นอกจากความมัน่ ใจในดานความปลอดภัยแลว นกแอรยงั เต็มใจใหบริการทีด่ เี ยีย่ มกับผูบ ริโภค เชน การเลือกทีน่ งั่ ลวงหนา บริการอาหารวาง
และนํ้าดื่มบนเที่ยวบิน การใหนํ้าหนักสัมภาระขั้นตํ่าโดยไมมีการเรียกเก็บคาใชจายเพิ่มเติม อีกทั้งมุงเนนการใหบริการแกผูบริโภคอยางเต็มความ
สามารถและเปนมิตรตามนโยบาย “ทุกเที่ยวบินมีรอยยิ้ม” รวมถึงการมีชองทางการจัดจําหนายที่ใหความสะดวกรวดเร็วกับผูบริโภคทั้งในดาน
การจองซือ้ และการชําระเงิน อนึง่ หากเกิดกรณีเลือ่ นหรือยกเลิกเทีย่ วบิน นกแอรจะมีระบบการแจงเตือนลวงหนาแกผบู ริโภคผานทางอีเมล ขอความสัน้
ทาง (SMS) หรือโทรศัพท ผูบริโภคที่ไมสามารถติดตอผานชองทางเหลานี้ได จะไดรับการแจงเตือนดังกลาวที่เคานเตอรลงทะเบียนขึ้นเครื่อง
บริษัทไดคํานึงถึงความรับผิดชอบตอผูบริโภคโดยเสมอมา โดยบริษัทไดพัฒนากระบวนการใหบริการเพื่อใหเกิดความคลองตัว และ
อํานวยความสะดวกในการเดินทางโดยมีหนวยงาน “Nok Call Home” เพือ่ ดูแลในการเช็คอินลวงหนากอนการเดินทาง รวมทัง้ ในการตอบสนองตอ
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือขอรองเรียนของผูบริโภค โดยมีการจัดตั้งโครงการ “NOK Care” และ “Nok Feedback” เพื่อรับขอรองเรียนทาง
ดานการบริการจากผูโดยสาร เพื่อนํามาวิเคราะหและพัฒนาการบริการใหมีประสิทธิภาพและตรงกับความตองการของผูบริโภคตอไป
6 การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
นกแอรตระหนักถึงการเปนสวนหนึ่งของการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมโดยการหาแนวทางลดการใชทรัพยากรธรรมชาติในกระบวนการ
การผลิตและใหบริการเปนสําคัญ เริ่มตั้งแตการเลือกใชเครื่องบินเครื่องบินโบอิ้ง 737-800 รุน New Generation ที่มีการใชนวัตกรรมสมัยใหมอยาง
Carbon Brake มีคุณสมบัติสําคัญชวยลดนํ้าหนักของเครื่องบินเมื่อเทียบกับเบรครุนเดิมอยาง Steel Brake ทําใหสามารถชวยประหยัดการใชนํ้ามัน
เชื้อเพลิงและลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด อีกทั้งดวยเทคโนโลยีของ Carbon Brake ซึ่งใชวัสดุที่ทํามาจากคารบอนซึ่งมีความทนทานและ
มีอายุใชงานยาวนานกวา Steel brake จึงสามารถลดชวยระยะเวลาการสงซอมไดเปนอยางดี
นอกจากนี้บริษัทยังเลือกใชเครื่องบินใบพัด Q400 รุน NextGen ในเสนทางระยะสั้น ซึ่ง "Q" ยอมาจาก Quiet เพราะเครื่องยนตรุนนี้
ทํางานเงียบกวามาตราฐานสากล ICAO Chapter 4 ถึง 15 เดซิเบล และยังเปนเครื่องบินใบพัดรุนเดียวในตลาดที่ติดตั้งระบบพิเศษ (Active Noise
and Vibration Suppression หรือ ANVS) ที่ชวยลดแรงสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนภายในเคบิน และมีระบบทําความเย็นอัตโนมัติเมื่อเครื่อง
ลงจอดบนพืน้ ดิน (Auxiliary Power Unit หรือ APU) ทําใหอณ
ุ หภูมใิ นหองโดยสารคงทีแ่ มจะไมไดเปดเครือ่ งปรับอากาศก็ตาม จากนวัตกรรมทีน่ กแอร
เลือกสรรนี้ทําใหเครื่องบินใบพัด Q400 มีคุณสมบัติพิเศษชวยลดมลพิษทางเสียง ลดอัตราการสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงไดถึง 7% และลดการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดลงถึง 35% ผูโ ดยสารของนกแอรจงึ สามารถสัมผัสประสบการณการบินระยะสัน้ ทีท่ งั้ สะดวกสบาย เงียบ รวดเร็ว และเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมแบบเอ็กซคลูซีฟเปนสายการบินแรกและสายการบินเดียวในประเทศไทย
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5. Responsibility to Consumers
In 2015, Nok Air has continued to provide high quality and safe services to satisfy consumers. The new Boeing 737-800
and Bombardier Q400 aircrafts and reliable aircraft maintenance by world leading supplier have assured consumers of the
international safety standard. This is part of Nok Air’s safety policy which is one of the airline’s top priorities and our highest
responsibility we have for consumers.
Considering flight safety as the No. 1 responsibility, Nok Air has continued intensive pilot trainings in accordance
to the highest standards. As a result, Nok Air has been certified by the world’s leading organizations, including Federal
Aviation Administration (FAA). Nok Air’s pilots have high experience and flight hours as well as experience in the service routes,
geography and weather in all the routes the airline provides the services. Consumers can rest assured of Nok Air’s superior
personnel in all flights they take. Flight attendants have also been trained in accordance with international standard and
have high capability to ensure passenger safety and convenience throughout the flight.
In addition to safety, Nok Air is committed to providing excellent services, including advanced seat selection, in-flight
snacks and drinks, minimum baggage allowance without extra charge, etc. The airline focuses its efforts in providing the best
possible and friendly services in response to its “A Smile on Every Flight” policy. Convenient sales channel that is easy and
quick for passengers to book a seat and pay is also part of our commitment. In case of flight delay or cancellation, Nok Air
will inform passengers in advance via email, SMS or telephone. Passengers who cannot be reached via these channels will
be informed at the check-in counter.
Responsibility to consumers has been one of our priorities throughout these years. Nok Air has developed its
operation process and service system to ensure high flexibility and convenience for passengers. “Nok Call Home” was
set up to take care of pre check-in services and respond to opinion, recommendation and complaints, which will be
analyzed and used to improve the airline’s service to better address changing consumers’ demand under “NOK Care” and
“NOK Feedback” projects.
6. Responsibility to the Environment
Environment protection is one of Nok Air’s commitments. We have been trying to reduce natural resource
consumption in our production and service process, starting from choosing Boeing 737-800 New Generation aircrafts which
use modern technology and innovations like carbon brake that significantly reduces the aircraft weight compared to the steel
brake which enables airlines to reduce fuel consumption and carbon dioxide emission. Carbon brake is made from carbon
which is more durable than steel brake and therefore significantly reduces maintenance time.
The Bombardier Q400 NextGen turboprops are used in the short-haul routes. The “Q” in the aircraft model refers
to “quiet” because the aircraft engine is much quieter than the ICAO Chapter 4 requirement by 15 Decibels. It is also
the only turboprop aircraft with Active noise and Vibration Suppression (ANVS). The Auxiliary Power Unit (APU) provides
automatic air-condition system when the aircraft is landed, maintaining temperature in the passenger cabin at a constant level
although the air conditioner is not turned on. These innovations make the Bombardier Q400 more special in terms of noise
pollution reduction, 7% reduction of fuel consumption and 35% reduction in carbon dioxide emission. Nok Air passengers
can therefore experience a much better, convenient short-haul service and environmentally friendly service, all exclusively
offered by Nok Air for the first time in Thailand.
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นอกจากการเลือกใชเครื่องบินที่มีนวัตกรรมชวยลดการใชทรัพยากรธรรมชาติแลว นกแอรยังไดวางแนวทาง “ให Broading Pass อยู
ในมือถือของคุณ” โดยเนนใหผูโดยสารใชนวัตกรรมการ Check In Online ผานหนาเวปไซทและแอพพลิเคชั่นบนมือถือที่สามารถรองรับระบบการ
ปฏิบัติการที่หลากหลาย เชน iPhone, iPod Touch, iPad, BlackBerry หรือ Android เพื่อเปนการชวยลดการใชทรัพยากรกระดาษในระหวาง
กระบวนการการผลิตและการใหบริการ ถือเปนการรณรงคชวยภาวะโลกรอนอีกทางหนึ่ง
7. การมีนวัตกรรมและแผยแพรนวัตกรรมซึ่งไดจากการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดเสีย
นกแอรเขาใจถึงความคาดหวังในการใชบริการของผูโ ดยสาร จึงนําเสนอนวัตกรรมใหมๆเพือ่ ความสะดวกสะบายและมัน่ ใจของผูโ ดยสาร
ของนกแอร ซึ่งมีบริการดังตอไปนี้
• บริการ “นกแอร เช็ค แอนด ชอป” (Nokair Check and Shop)
เปนบริการจากนกแอรที่มอบความสะดวกสบายใหผูโดยสารทุกทานที่บินจากจังหวัดเชียงใหมไปยังที่หมายตางๆ ดวยความ
รวมมือจาก Central Airport Plaza เพื่อใหผูโดยสารสามารถเช็คอินและจับจายเลือกซื้อสินคาที่มีคุณภาพโดยไมตองเสียเวลา
รอที่สนามบิน เพียงนําบัตรประชาชนและหมายเลขยืนยันการจองพรอมสัมภาระมาเช็คอินกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 1 ช.ม.
(แตไมเกิน 2 ช.ม.) ที่ราน "Nok Air Check & Shop" ซึ่งตั้งอยูที่ชั้น G, ภายในศูนยการคา Central Airport Plaza ทางนกแอร
จะออก Boarding Pass กอนเวลาเครื่องออกประมาณ 1 ช.ม. และจัดรถบริการรับสงผูโดยสารไปยังสนามบินอีกดวย
• บริการ Wifi บนเที่ยวบิน (Wifi On Broad)
บมจ. นกแอร รวมมือกับ บมจ.ไทยคม เปดใหบริการเชื่อมตออินเตอรเน็ตบรอดแบนดความเร็วสูงผาน Wi-Fi บนเครื่องบิน
เพื่อการใชงานอินเทอรเน็ตและการรับชมรายการเพื่อความบันเทิงตางๆดวยความเร็วสูงระดับ 3G โดยเปดใหบริการเมื่อ
เดือนกันยายน 2558 และเตรียมเปดตัวบริการสื่อสารผานดาวเทียมบนเครื่องบินในรูปแบบอื่นๆ เพิ่มเติมอีกในอนาคต ทั้งนี้
บมจ.ไทยคม ไดใชสัญญาณดาวเทียมศักยภาพสูงเพื่อเชื่อมตอระบบการสื่อสารในระบบ Wi-Fi ที่เปนมาตรฐานระดับโลก ถือเปน
การสือ่ สารผานดาวเทียมบนเครือ่ งบินครัง้ แรกในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟก เพือ่ ใหผโู ดยสารไมพลาดทุกการติดตอสือ่ สารแมอยูบ นเครือ่ งบิน
ที่อยูบนความสูงถึง 35,000 ฟุต
ตัวอยางการใชบริการตอเครื่องจากเชียงใหม ไปยังภูเก็ต

• บริการตอเครื่อง (Connecting Flight)
เปนบริการตอเที่ยวบินที่อํานวยความสะดวกใหกับผูโดยสารของนกแอร ใหเปลี่ยนเครื่องบินจากเที่ยวบินหนึ่งไปยังอีก
เทีย่ วบินหนึง่ โดยทําการเช็คอินเทีย่ วบินแรกเพียงครัง้ เดียว ผูโ ดยสารจะไดรบั บัตรขึน้ เครือ่ งจํานวนสองใบและสามารถรอรับกระเปา
สัมภาระที่สนามบินปลายทางไดเลย โดยในขณะนี้จุดเปลี่ยนเครื่องหลักของบริการตอเครื่อง คือ ทาอากาศยานดอนเมือง

179

บริ ษัท สายการบิ นนกแอร จํากัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

In addition to choosing the aircraft with innovation that cares for the environment, Nok Air has introduced the
“Mobile Boarding Pass” by encouraging passengers check in via its website and mobile applications that supports a wide
variety of mobile phone operating systems, including iPhone, iPod Touch, iPad, Blackberry and Android. This helps significantly
reduce paper consumption in process and campaign against global warming.
7. Creation and Distribution of Innovation from Responsibility to Social, Environment and Stakeholders
With good understanding of passengers’ expectation, Nok Air has relentlessly offered innovations for enhanced
passenger experience and confidence as follows:
• Nokair Check and Shop
Provided to all passengers flying from Chiang Mai to other destination, Nok Air in cooperation with Central Airport
Plaza allow passengers to check in and shop for quality products without waiting at the airport. Passengers can
present their ID card and reservation code at the “Nok Air Check & Shop” service point on G level of Central Airport
Plaza at least one hour (but no longer than two hours) prior to flight departure time. Nok Air will then issue a
boarding pass one hour prior to departure time and provide shuttle bus to the airport.
• Wifi on Board
Nok Air and Thaicom PCL provide high-speed broadband Internet connection onboard for passengers to
conveniently use Internet and watch entertainment program via Wifi connection. The 3G connection was launched
in September 2015. Nok Air is preparing to provide in-flight satellite communication service and other services
in the future. Thaicom PCL uses its high quality satellite communication technology for world-class Wifi connection,
making it the first onboard satellite communication service in the Asia Pacific. This enables passengers to keep
connected even when they are flying at 35,000 ft above ground.

Connecting flight from Chiang Mai to Phuket

• Connecting Flight
To provide maximum convenient to Nok Air passengers, the airline provides service to enable Nok Air
passengers to connect with other flight through single check-in where passengers will receive two boarding pass
and can pick up the baggage at the destination airport. At present, the main connecting airport is Don Mueang
International Airport in Bangkok.
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• บริการนกแอรโมบาย (Nok Air Mobile)
นกแอรเพิ่มทางเลือกใหมที่เพิ่มความสะดวกสบายทั้งการจองบัตรโดยสารและจัดการการจองผานทางอุปกรณมือถือ
ทุกระบบปฏิบตั กิ าร (iOS, Android และ BlackBerry) เพือ่ เปนสวนหนึง่ ของการลดโลกรอนโดยการประหยัดการใชกระดาษ ซึง่ ลูกคา
สามารถดาวนโหลดนกแอรแอพพลิเคชั่นสําหรับอุปกรณมือถือ นกแอรก็พรอมใหบริการแกผูโดยสารการใชงานฟงกชั่นตางๆ
บนแอพพลิเคชั่นไดทุกที่ทุกเวลา ทั้งนี้ขอบเขตการใหบริการนกแอรโมบาย ประกอบดวย
- ใหบริการจองตั๋วภายในประเทศและระหวางประเทศ พรอมบริการ Fly'n'Ferry หรือ Fly'n'Ride ในบางเสนทาง
- ใหบริการชําระเงินดวยบัตรเครดิต หรือชําระเงินที่ตู ATM หรือเคานเตอรเซอรวิส
- แจงขาวสาร โปรโมชั่น และสิทธิพิเศษของนกแอร
- ผูโดยสารสามารถเปลี่ยนโทรศัพทเปนบอรดดิ้งพาส ซึ่งสะดวกตอการเดินทางเขาไปนั่งรอที่ประตูขึ้นเครื่องไดทันที
- บริการเช็คบัตรโดยสารราคาประหยัดผานทางฟงกชั่น "ตั๋วราคาประหยัด"
- ผูโดยสารสามารถตรวจสอบการจองและบอรดดิ้งพาสบนมือถือไดแมไมไดเชื่อมตออินเทอรเน็ต

ความรับผิดชอบตอสังคมที่นอกเหนือจากการการดําเนินธุรกิจปกติ (After-Process)
1. การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
นกแอรไดตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจที่มีสวนรับผิดชอบตอสังคมและมีเจตนาอันดีในการรวมเปนสวนหนึ่งของการ
พัฒนาชุมชนและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมเยาวชน เพราะบริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญของเยาวชนที่จะเติบโตไปเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ
ของประเทศตอไป บริษัทมีการวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอยางเปนรูปธรรมโดยแบงเปน 4 หัวขอหลักเพื่อเปนแนวทาง
ของการจัดทํากิจกรรมทุกป ประกอบดวย นกแบงปน นกเรียนรู นกมองไกล และนกอิ่มใจ
โดยในป 2558 ที่ผานมาบริษัทมีโอกาสไดรวมทํากิจกรรมตามแนวทางที่วางไว ทั้งนี้การจัดกิจกรรมตามโครงการตางๆ มีดังนี้
• นกแบงปน
โครงการ “NOK Gives Life: 400 ดวงใจชวยไดหนึง่ ชีวติ ” เกิดขึน้ จากความตัง้ ใจของพนักงานนกแอรทกุ คนทีต่ อ งการจะขอบคุณ
สังคมไทยสําหรับแรงสนับสนุนทีม่ ใี หกบั นกแอรเสมอมา ซึง่ จัดทําอยางตอเนือ่ งมาเปนปที่ 10 โดยมีวตั ถุประสงคหลัก คือ การระดม
ทุนบริจาคเพื่อสมทบเขามูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร เพือ่ นําไปชวยเหลือเด็กโรคหัวใจผูด อ ยโอกาสตอไป ดวยการเชิญชวนใหผทู สี่ นใจซือ้ ของทีร่ ะลึก “NOK Gives Life” ในราคา
ชิน้ ละ 70 บาท ทัง้ นีร้ ายไดจากการขายทัง้ หมดบริษทั จะไมหกั คาใชจา ยใดๆ และนําเขาสมทบทุนกับมูลนิธเิ ด็กโรคหัวใจฯ เต็มจํานวน
โดยป 2558 บริษทั มอบเงินรายไดจาํ นวน 3,000,000 บาท ใหมลู นิธเิ ด็กโรคหัวใจฯ เพือ่ สนับสนุนใหมลู นิธสิ ามารถดําเนินงานไดตาม
เจตนารมณ
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• Nok Air Mobile
Nok Air has added another channel for passengers to conveniently reserve a seat and manage their booking
on mobile phone across all operating systems (iOS, Android and BlackBerry). This is part of the airline’s attempt to
reduce impact on the Global Warming by reducing paper use. Passengers can download Nok Air application for mobile
phones and simply use the service anywhere any time. Scope of service is as follows:
- Domestic and international flight booking and Fly’n’Ferry and Fly’n’Ride services in some routes
- Payment though credit card or ATM or Counter Service
- News, promotion and special benefits from Nok Air
- Passengers can change their phones into a boarding pass, which is easy for them to make their
way to the gate
- Economy class ticketing service via “value ticket” function
- Passengers can check their booking status and boarding pass on mobile phone even without Internet
connection

After-process Corporate Social Responsibility
1. Community and Social Development
Nok Air realizes the importance of business responsibility towards the society and participation in social and
community development, especially youth development. Nok Air believes that youth will become quality citizen in the
future if they receive good support. The airline has prepared community and social development action plan which provides
guideline for annual activities covering four main projects – Nok Baeng Pun (Sharing), Nok Rien Roo (Learning), Nok Mong Klai
(Vision) and Nok Im Jai (Happiness).
In 2015, the Company organized activities as planned. These activities are as follows:
• Nok Baeng Pun
“Nok Gives Life: 400 Hearts can save One Life” project was initiated with an intention of Nok Air
employees to thank Thai society for their support. Having continued for 10 consecutive years, the project is
aimed at raising funds for the children with Heart Disease Foundation under the patronage of H.R.H. Princess
Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra. Interested person could buy the “Nok Gives Life”
key chain at 70 baht a piece where all sales proceeds went to the Foundation with no expense deduction.
In 2015, Nok Air presented 3,000,000 baht to the Foundation to support their operations.
Under the Nok Baeng Pun pillar, Nok Air donated blankets to schools in remote areas to help young children
and communities affected by the cold weather in winter. In 2015, Nok air presented blankets to Baan Khun Mae
Nai School in Ampur Mae Jaem, Chiang Mai.
• Nok Rien Roo
Nok Air understands that learning and education are very important to young people and initiated the
“NOK Library” project to build earth library in community and schools in remote areas. The library serves as
a center for young people to learn and embrace reading habit to their own while spending free time in a
good way. Interested persons with specified qualifications are allowed to participate in the building of the
library. The persons are required to be responsible for community or schools in remote areas with a goal to
promote youth education. The person shall have the ability to work with Nok Air to complete the building of
Nok Library. To join the project, the interested person has to present NOK Library plan for Nok Air to consider.
Selected projects will receive funding from Nok Air for the construction, equipment and learning tools for
children in those areas.
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นอกจากนี้ ภายใตหัวขอของนกแบงปน บริษัทยังสนับสนุนการมอบผาหมใหโรงเรียนที่หางไกลเพื่อชวยเหลือและบรรเทา
ความเดือดรอนใหกับเยาวชนและชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งไดรับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นและ
ขาดแคลนเครื่องนุงหมและผาหมกันหนาว โดยในป 2558 นกแอรไดสนับสนุนการมอบผาหมใหโรงเรียนบานขุนแมนาย
อ.แมแจม จ.เชียงใหม
• นกเรียนรู
นกแอรตระหนักถึงความสําคัญในการเรียนรูแ ละการศึกษาของเยาวชน จึงไดรเิ ริม่ โครงการ NOK Library โดยมีวตั ถุประสงคหลัก
คือ การสรางหองสมุดดินสําหรับเยาวชนเพือ่ ใหเปนแหลงศึกษาหาความรู อีกทัง้ ยังชวยปลูกฝงการรักการอานและใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนใหกับเยาวชนในชุมชนหรือโรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร ในการดําเนินโครงการนั้นบริษัทจะเปดโอกาสใหผูที่สนใจซึ่งตอง
มีคณ
ุ สมบัตติ ามทีบ่ ริษทั กําหนด กลาวคือ เปนผูร บั ผิดชอบในชุมชนหรือโรงเรียนในพืน้ ทีท่ รุ กันดารทีม่ เี ปาหมายในการสรางเสริมและ
พัฒนาการศึกษาใหเยาวชนในพืน้ ทีแ่ ละตองเปนผูท สี่ ามารถใหความรวมมือในการรวมสรางหองสมุดบานดินกับบริษทั ไดจนจบโครงการ
ผูท มี่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถวนจะตองจัดสงแผนโครงการ “ NOK Library ” มาใหบริษทั พิจารณา ทัง้ นีโ้ ครงการทีไ่ ดรบั คัดเลือกทางนกแอร
จะดําเนินการจัดสรางหองสมุดบานดินโดยสนับสนุนคาใชจายทั้งหมดรวมถึงสนับสนุนอุปกรณและสิ่งของที่จําเปนตอการเรียนรู
การศึกษา และการดํารงชีวิตใหกับเด็กในพื้นที่หางไกล
การสรางหองสมุดบานดินรวมกันระหวางอาสาสมัครทีเ่ ปนพนักงานนกแอรกบั เยาวชนและชาวบานในทองถิน่ จะทําใหเกิดความรวมมือ
รวมใจและความภูมใิ จรวมกัน เพราะเราเริม่ จากการหาวัสดุจากธรรมชาติทพี่ อหาไดรอบๆ ตัว ใชเวลากับการเรียนรูแ ละมีสว นรวมลงมือ
ลงแรงทําดวยกัน ถึงแมจะตองใชความพยายามอยางมากแตก็ชวยประหยัดทั้งเวลาและคาวัสดุ หองสมุดบานดินแหงนี้จึงมีคุณคา
ทางจิตใจสําหรับเยาวชนในทองถิน่ และนกแอรเปนอยางยิง่ โดยในป 2558 นกแอรไดสนับสนุนการสรางหองสมุดใหกบั ศูนยเด็กเล็ก
บานสันมวง อ.กัลยาณิวฒ
ั นา จ.เชียงใหม ในชวงเดือนกุมภาพันธ - เมษายน 2558
• นกมองไกล
นกมองไกล มีวตั ถุประสงคหลัก คือ ใหเยาวชนในพืน้ ทีห่ า งไกลตระหนักความสําคัญและหวงแหนธรรมชาติโดยเริม่ จากธรรมชาติ
ใกลตวั อยางในพืน้ ทีช่ มุ ชนของตนและเปดโอกาสใหเยาวชนไดมปี ระสบการณสมั ผัสกับธรรมชาติทไี่ กลจากพืน้ ทีข่ องตนออกไปเพือ่ เปนการ
เปดโลกทัศนทางธรรมชาติใหกบั เยาวชนผูด อ ยโอกาส ดังนัน้ ในป 2558 นกแอรจงึ จัด “โครงการนกมองไกล ตอนพานองลงนํา้ (ป 2)”
โดยพาเยาวชนจาก 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ป วันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2543 อ.บอเกลือ จ.นาน และ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะหฯ 3 เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ฯ ในวโรกาสครองราชยปท ี่ 50 อ.แมจริม จ.นาน พรอมดวยคณะครูอาจารยจาํ นวนทัง้ สิน้ 60 คน เดินทาง
มาสัมผัสนํา้ ทะเลเปนครัง้ แรกในชีวติ พรอมเสริมสรางประสบการณการเรียนรูน อกหองเรียนผานการทัศนศึกษาและการทํากิจกรรม
ผานฐานการเรียนรูตางๆ ณ อาวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ ชวงเดือนพฤศจิกายน 2558
โดยทีมงานนกอาสาซึ่งเปนพนักงานของนกแอรไดแบงทีมขึ้นไปรับนองๆ เยาวชนจากโรงเรียนลงมาพักที่กองรอยตํารวจ
ตระเวนชายแดน 1 คืน กอนจะเดินทางตอดวยเครื่องบินของสายการบินนกแอรมายังทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
จากนั้นจึงนั่งรถบัสไปยังอาวมะนาวรวมกัน ซึ่งสรางความสนุกสนานและความรูแกนองๆ ที่รวมโครงการเปนอยางมาก
• นกอิ่มใจ
นกอิม่ ใจ มีวตั ถุประสงคหลัก คือ การสงเสริมกิจกรรมดานพระพุทธศาสนาเพือ่ ใหเยาวชนไดศกึ ษาและปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
และปฏิบตั ติ นตามแนวทางพุทธศาสนา และเนือ่ งดวยนกแอรตระหนักเปนอยางยิง่ วา เยาวชน คือ รากแกวของสังคม หากไดรบั การ
ดูแลเอาใจใสบม เพาะใหเติบโตเปนคนดี เยาวชนเหลานีจ้ ะเติบโตเปนพลังทีส่ รางสรรคสงั คมใหนา อยูต อ ไปในภายภาคหนา การปลูกฝง
ใหเยาวชนคนรุน ใหม ใหเรียนรูแ ละเขาใจพระพุทธศาสนาทีถ่ กู ตอง ฝกฝนตนตามแนวทางของพุทธศาสนิกชนทีด่ ี รูแ กนธรรม และนําธรรมะ
ไปใชเปนพืน้ ฐานการดําเนินชีวติ ดังนัน้ ในชวงปดเทอมนกแอรจงึ ใหการสนับสนุนบัตรโดยสารแกเยาวชนเพือ่ เดินทางมารวม “โครงการ
สามเณรรากแกว” ทีว่ ดั พระราม 9 กาญจนาภิเษก เพือ่ เขารวมการบรรพชาสามเณรพรอมแมชนี อ ยชวงเดือนมีนาคม - เมษายน 2558
ณ พระอุโบสถวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และพํานักที่ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 กรุงเทพมหานคร

การดําเนินธุรกิจที่มีผลกระทบตอความรับผิดชอบตอสังคม
ในป 2558 บริษัทไมมีการดําเนินธุรกิจที่มีผลกระทบตอความความรับผิดชอบตอสังคม
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The construction of the earth library is cooperation between volunteers from Nok Air and community, which
created strong bonding and close relationship among participants. The volunteers have to work together in
finding natural materials available in the local areas to build the library together. Throughout this process,
participants learn new things together and work together. Although this process requires a lot of efforts, it saves
a lot of time and expenses on raw materials. The earth library therefore has very high emotional value for
young people and their community as well as volunteers from Nok Air. In 2015, Nok Air supported the
construction of the library for Ban San Muang Young Children Center, Amphur Galyani Vadhana, Chiang Mai
which took place from February-April 2015.
• Nok Mong Klai
The main objective of Nok Mong Klai is to encourage young people in remote areas to be aware of the
importance of the nature and take action to protect the nature. To begin with, young people
are given opportunity to experience the nature out of their community, which opens up their perception
about the nature. In 2015, Nok Air held the “NOK Mong Klai: Into the Water (Year 2)” project, taking 60
students and teachers from the Border Patrol Police School in Celebration of the 100th Birthday Anniversary
of HRH Princess Srinagarindara on 21 October 2000 in Amphur Bo Klua, Nan and the Border Patrol Police
School Pirayanukroh 3 in Celebration of HM the King’s 50th anniversary of his accession to the throne
in Amphur Mae Charim, Nan, to the sea for the first time in their life. The participants also joined various
out-of-classroom learning activities at Ao Manao, Prachuap Khiri Khan province in November 2015.
The Nok Volunteers who are Nok Air employees were divided into groups and gradually took the students from
the school in Nan to stay overnight at Border Patrol Police Company and took a Nok Air flight to Don Mueang
International Airport and then a bus to Ao Manao in Prachuap Khiri Khan. This was a fun trip where the
participating young students learned a lot during the trip.
• Nok Im Jai
The main objective of Nok Im Jai is to promote Buddhist activity that allow young people to learn more
about Buddhism and embrace the Buddhist way of life. Nok Air considers that young people are the main
pillar of the society. If they are nurtured well and guided well, they will grow up as good citizens. By giving them
a chance to learn and have good understanding of Buddhism and embrace the Buddhist way of life to their
own, they will be able to apply the Buddhist principle to their life. Nok Air therefore sponsored flight tickets
for young people travelling to join the “Sammanen Rak Kaew” novice ordination at Wat Phra Ram 9
Kanchanapisek Temple in March-April 2015. The ordination ceremony was held in the ubosot of Wat Phra
Ram 9 Kanhanapisek and the novice stay at the King Rama 9 Chalermprakiat Dhamma Centre in Bangkok

Business with impact on the social responsibility
In 2015, no business activity had impact on corporate social responsibility.

