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วิ สั ย ทั ศ น์
(Vision)

“นกแอร์” มุ่งมั่นที่จะเป็นกลุ่มธุรกิจชั้นน�ำ “Nok” is the only leading Thai company
ของคนไทย ที่ให้บ ริการครอบคลุมธุรกิจด้าน
การท่องเที่ยวแบบครบวงจร ผ่านการให้บริการ
และประสบการณ์ ที่ ป ระทั บ ใจให้ กั บ ผู ้ โ ดยสาร
คนไทยและนักท่องเทีย่ วต่างชาติจากทัว่ ทุกมุมโลก

that is proudly committed to delivering
positive unforgettable experiences through
our extensive range of travel and hospitality
products, services to our customers in Asia
and beyond

พั น ธกิ จ
(Mission)

“นกแอร์ ”

ภายในปี 2563
และกลุ ่ ม
พันธมิตรทางธุรกิจจะเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ในการให้บริการด้านการท่องเทีย่ วแบบครบวงจร
แก่ลกู ค้าทัง้ คนไทยและนักท่องเทีย่ วจากทัว่ ทุกมุม
โลก โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมที่เข้าถึงง่าย
และตอบสนองทุ ก ความต้ อ งการของตลาดที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาด้วยการให้บริการ
อย่ า งมื อ อาชี พ และสร้ า งความภาคภู มิ ใ จต่ อ
พนักงาน ลูกค้า และผู้ถือหุ้น รวมถึงประเทศไทย
ผ่านรอยยิ้มแห่งความเป็นไทยไปสู่ภูมิภาคเอเชีย

cover nok.indd 2

Nok’s mission is by 2020, we and

our partners will be able to offer 360
degrees of travel and hospitality
products, services to our business and
leisure customers in Asia and beyond.
Our products/services will be innovative,
simple, and delightfully answers the
changing market needs. The products,
services will be delivered by our friendly,
professional and highly experienced
team. We will to be the pride of our staff,
our customers, our shareholders and our
country. Thus, bring smiles across Asia.
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นกแอร

ครอบคลุมทุกจุดหมาย
ในการเดินทาง
Nok Air - Flying to All Your Dream Destinations

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
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Flights operated by
Cebu Pacific
Scoot

Jeju Air
Tigerair Singapore

Tigerair Australia
NokScoot

Vanilla Air
Nok Air

Value Alliance คือการรวมตัวของพันธมิตร 8 สายการบินราคาประหยัดชัน้ นำ�ระดับภูมภิ าคเอเชีย
แปซิฟกิ เพือ่ เพิม่ ทางเลือกให้กบั การเดินทางด้วยเครือข่ายเส้นทางการบินกว่า 160 เส้นทางภายใน
กลุ่มพันธมิตร ได้แก่ สายการบินเซบูแปซิฟกิ สายการบินเจจูแอร์ สายการบินนกแอร์ สายการบิน
นกสกูต๊ สายการบินไทเกอร์แอร์ (สิงคโปร์) สายการบินไทเกอร์แอร์ (ออสเตรเลีย) และสายการบิน
วานิลลาแอร์
Value Alliance is the pan-regional Low Cost Carrier (LCC) alliance comprising
eight Asia Pacific market champions. The partner airlines  Cebu Pacific, Jeju Air,
Nok Air, NokScoot, Scoot, Tigerair Singapore, Tigerair Australia and Vanilla Air
will provide a greater value, connectivity and choice for travel more than 160
destinations across the region.
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One of the World’s Most On-Time Airlines

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
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สะดวกสบายด้วยนวัตกรรม
ที่ตอบสนองทุกความต้องการอย่างต่อเนื่อง
It’s time to innovate for
a better journey to meet
the travel needs.

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
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สารจากประธานกรรมการบริษัท

Message from the Chairman of the Board

นายสมใจนึก เองตระกูล
Mr. Somchainuk Engtrakul
ประธานกรรมการ
Chairman of the Board

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2559 ภาพรวมธุ ร กิ จ การบิ น ของไทยมี ก ารเติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เป็นไปในทิศทางที่สอดรับกันกับการเติบโตของธุรกิจการบินในภูมิภาคอาเซียน
ที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ซึ่งประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมที่จะเป็น
ศูนย์กลางทางการบินครบวงจรของภูมิภาคอาเซียน ส่งผลให้การแข่งขันของ
อุตสาหกรรมการบินในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสายการบินที่ให้บริการแบบเต็มรูป
แบบ หรือสายการบินต้นทุนต�่ำมีความรุนแรงมากขึ้น ดังจะเห็นได้ว่ามีการเพิ่มขึ้น
ของคู่แข่งขันรายใหม่ การเพิ่มขนาดฝูงบินและขยายเส้นทางการบินของคู่แข่งขัน
รวมทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สิ่งเหล่านี้ล้วน
เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทในปีผ่านมา
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ปรับตัวรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดย
การก�ำหนดนโยบาย การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ และการบริหารต้นทุนให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง
พร้อมกันนี้ได้มีการจัดตั้งคณะท�ำงานชุดต่างๆ อาทิ คณะท�ำงานยุทธศาสตร์และ
วางแผนระยะยาว และคณะท�ำงานศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพในการซ่อมบ�ำรุง
อากาศยาน เพื่อพิจารณาทบทวนปัจจัยต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการ
ด�ำเนินธุรกิจ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการให้สามารถบริหารจัดการ และ
เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยศักยภาพทีม่ อี ยูอ่ ย่างเต็มประสิทธิภาพ เพือ่
ให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตอันใกล้นี้
ในนามของคณะกรรมการบริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ผมขอขอบคุณการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งความร่วมมือจาก
ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่มีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
วิริยะ อุตสาหะตลอดปีที่ผ่านมา ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้บริษัทสามารถ
ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ท่ า มกลางการแข่ ง ขั น อย่ า งรุ น แรงและสามารถข้ า มผ่ า นปั ญ หา
รวมทั้งอุปสรรคต่างๆ ได้ด้วยดี ผมขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าบริษัทยังคงมุ่งเน้น
การให้บริการที่น่าเชื่อถือด้วยบทบาทของสายการบินของคนไทย และยึดมั่น
การด�ำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
เพื่อให้บริษัทมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี และสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรต่อไป

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

Dear Shareholders of Nok Airlines Public Company Limited
In 2016, Thai aviation business grew continuously in line with
a severe competition in ASEAN aviation industry. Thailand is well
prepared to serve as the ASEAN comprehensive aviation center affect
to competition among all full services provider and the low-cost
airlines. It appeared that the participation of new comers and changed
rapidly in passengers behavior. These factors have impact directly to
our business.
Our Company, however, has appropriately adjusted by
well-planned policies and strategies which focusing on effective cost
management to face with the serious competing situation. There were
various working committees have been set up which included the
Strategic and Long-term Plan Committee and the Study of Efficiency
in Aircraft Maintenance Improvement Committee. They are responsible
for review business impact factors and provide effective suggestion
to enhance competitive advantages with existing potential to achieve
sooner concrete outcomes.
On behalf of the Board of Nok Airlines Public Company
Limited, I would like to thank you all stakeholders, cooperation from
the management and employee teams for your dedication and efforts
throughout the last year. Such a strong base has driven the Company
for obstacles winning. Your confidence in Nok Air is in line with the role
of the Thai airlines which rapidly holds corporate social responsibility,
good governance, transparency, ethics and the code of conduct as
organizational objectives toward sustainability.
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Message from the Chief Executive Officer

นายพาที สารสิน
Mr. Patee Sarasin

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Chief Executive Officer

เรียนท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
นับว่าเป็นความท้าทายอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2559 ที่สายการบิน
นกแอร์ได้ดำ� เนินธุรกิจภายใต้แรงกดดันจากการแข่งขันทางการตลาดทัง้ จากคูแ่ ข่ง
รายเดิมและรายใหม่ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค และการแข่งขัน
ทางด้านราคา ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีนัยส�ำคัญที่ท�ำให้บริษัทต้องเผชิญกับปัญหาในการ
ด�ำเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะ
แก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านี้ เพราะถือว่าเป็นภารกิจส�ำคัญที่จะต้องเร่งด�ำเนินการ
โดยได้ประเมินสถานการณ์ความรุนแรงทางการแข่งขันในตลาด รวมถึงประเมิน
สภาพการแข่งขันอย่างรอบคอบ พร้อมทั้งได้มีการทบทวนและปรับเปลี่ยนแผน
กลยุทธ์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้การด�ำเนินงานในทุกภารกิจ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ กลยุทธ์การบริหารต้นทุนค่าใช้จา่ ยให้มคี วามเหมาะสม
เพื่อให้นกแอร์สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว และการจัดหาพันธมิตรทางธุรกิจ
โดยใช้ศักยภาพที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งได้ร่วมมือกับพันธมิตร
สายการบินราคาประหยัด 8 สายการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือเรียกว่า
“Value Alliance” ซึ่งประกอบไปด้วย สายการบินเซบูแปซิฟิก (รวมถึง
สายการบิน Cebgo) สายการบินเจจูแอร์ สายการบินไทเกอร์แอร์ สิงคโปร์
สายการบินไทเกอร์แอร์ ออสเตรเลีย สายการบินวานิลลาแอร์ สายการบินสกู๊ต
สายการบินนกสกู๊ต และสายการบินนกแอร์ ซึ่งจะท�ำให้มีเส้นทางการบิน
ครอบคลุมจุดหมายปลายทางมากกว่า 160 แห่งทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ผ่านระบบการส�ำรองบัตรโดยสารทีพ่ ฒ
ั นาโดยบริษทั Air Black Box (ABB) ซึง่ จะ
เชื่อมโยงเครือข่ายการบิน (Connecting flight) เข้าไว้ด้วยกัน โดยความร่วมมือ
ดังกล่าวจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันในอนาคตอีกด้วย
นอกจากนั้น นกแอร์ได้เปิดให้บริการ “Nok Connecting Flight”
เพือ่ เป็นการอ�ำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผโู้ ดยสารทีจ่ ะเดินทางจากท่าอากาศยาน
นานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต กระบี่ และหาดใหญ่ ไปยังเส้นทาง
บินต่างประเทศที่สายการบินนกแอร์ให้บริการอยู่ใน 3 เมืองใหญ่ ได้แก่ ย่างกุ้ง
ฮานอย และโฮจิมินห์ ซึ่งผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเครื่องบินจากเที่ยวบินหนึ่ง
ไปยังอีกเที่ยวบินหนึ่งที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง เพื่อเป็นการสร้าง
รายได้เพิ่มให้กับบริษัท
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น มิได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการของนกแอร์แต่อย่างใด นกแอร์ยังคงรักษาระดับมาตรฐาน
การให้บริการไว้ได้เป็นอย่างดี โดยได้รับการประกาศรายชื่อให้เป็น 1 ใน 10
สายการบินจากทั่วโลก ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในการเข้าชิงรางวัลสายการบิน
ที่มีความตรงต่อเวลามากที่สุด ประเภทสายการบินราคาประหยัด (Low Cost)
โดยไฟล์ทสแตทส์ (FlightStats) เมื่อเดือนธันวาคม 2559
นกแอร์ยังคงเจตนารมณ์ในการด�ำเนินธุรกิจโดยให้ความส�ำคัญต่อ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด�ำเนินธุรกิจอย่าง
โปร่งใส ยึดมั่นในจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด เพื่อมุ่งสู่การเติบโต
ทีย่ งั่ ยืน และด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการแบ่งปันและสร้าง

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

ประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ สั ง คม ผ่ า นโครงการต่ า งๆ อาทิ โครงการ
“Nok Gives life” ซึง่ เป็นโครงการทีน่ กแอร์ได้ทำ� ต่อเนือ่ งมาเป็น
ระยะเวลา 12 ปี โดยในปี 2559 ได้นำ� รายได้จากการจ�ำหน่าย
ของที่ระลึกสมทบทุนเข้ามูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของ
สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ จ�ำนวน 3,000,000 บาทเพื่อสนับสนุนให้มูลนิธิ
สามารถด�ำเนินงานได้ตามเจตนารมณ์ และโครงการ “นกเรียนรู”้
เป็นการสร้างห้องสมุดให้แก่ชมุ ชนหรือโรงเรียนในพืน้ ทีท่ รุ กันดาร
เพื่อให้เยาวชนใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ รวมทั้งโครงการ
“นกมองไกล” เป็นโครงการทัศนศึกษาที่เปิดโอกาสให้เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาสได้มีประสบการณ์สัมผัสกับธรรมชาติที่ห่างไกลจาก
พื้นที่ของตน และการเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นต้น
ในนามของคณะผู้บริหาร ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่าย ทั้งผู้ถือหุ้น บริษัทคู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจที่ให้
การสนับสนุนนกแอร์ด้วยดีเสมอมา และขอขอบคุณพนักงาน
ทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ อุ ทิ ศ ตน ทุ ่ ม เท และมุ ่ ง มั่ น ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
อย่างเต็มความสามารถในปีที่ผ่านมา
Dear Shareholders, Nok Air Public Company
Limited
It has been the ongoing challenges for Nok Air
throughout 2016 to continue our business operation
under marketing pressure from both former and new
competitors, behavioural changes among consumers,
pricing competition and unavoidably factors that the
Company has to handle.
The Board of Directors and the Management
are of strong determination to tackle the said problems
soonest possible based on assessment of serious
making competition and careful environmental
evaluation. We have also reconsidered and adjusted
all strategic plans to enhance maximum operating
efficiency and us appropriately. Nok Air must operate
with proper strategic cost ensure the long run competition
and find business alliance to maximize our existing
capacity. We have joined “Value Alliance” with 8 economic
(low cost) airlines in the Asia Pacific region comprising
of Cebu Pacific (including Cebgo), Jeju Airlines, Tigerair
Singapore, Tigerair Australia, Vanilla Air, Scoot Airlines,
Nokscoot Airlines and Nok Air Airlines. This Value Alliance
grouping shall cover more than 160 destination in the
Asia-Pacific region by the ticket reservation system
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developed by the Air Black Box (ABB) for connecting
flight. The cooperation will as well increase competition
opportunity in the future.
Nok Air also launched the “Nok Connecting
Flight” service to facilitate passengers from international
airport in Chiang Mai, Chiang Rai, Phuket, Krabi and Hat Yai
to the international flying routes where Nok Air in
operating in Yangon, Hanoi and Ho Chi Minh. Passenger
can have their flights connected from one flight to
another at the Don Mueang International Airport. This
made Nok Air increase the revenue.
However, all arising problems and obstacles
have no impacts on Nok Air quality developing at the
qualified standard. Nok Air has been nominated one of
the ten airlines worldwide of the final round win the
Best On-Time Performance Service award among the
low-cost section by the FlightStat in December 2016.
Nok Air has always recognized corporate
governance based on benefits of all stakeholders,
transparency and comprehensive business ethics aiming
toward sustainable growth and social responsibility.
We have several projects for social benefits sharing
namely the “Nok Gives Life” project which has been
introduced for 12 years by now. In 2016 the income
earned from souvenirs selling of 3,000,000 baht was
donate to The Cardiac Children Foundation of Thailand,
under the Royal Patronage of H.R.H. Princess Galayani
Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarinda, to
support required activities. Another project is “Nok Library”
for library building contributed to community or school
in remote areas as learning centres for youth. We also
have a project called “Nok Mong Klai” to bring a chance
for the least opportunity youth that they will expose
to external learning amidst natural environment, away
from their own locality.
On behalf of the Management of Nok Air, I would
like to thank you all stakeholders who are the Company
shareholders, business partners and valuable alliance
who have given great support to Nok Air. I also would
like to thank you all Nok Air’s staff who have worked
with fullest efforts and wholeheartedly for our Company
throughout the last year.
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คณะกรรมการบริษัท

Board of Directors

นายสมใจนึก เองตระกูล
Mr. Somchainuk Engtrakul

นายนิพนธ์ ฮะกีมี
Mr. Niphon Hakimi

นายจรัมพร โชติกเสถียร
Mr. Charamporn Jotikasthira

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
Chairman of the Board/Independent
Director

กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
คณะทำ�งานศึกษาการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการซ่อมบำ�รุงอากาศยาน
Director/Member of the Risk
Management Committee/Member
of the Efficiency in Aircraft
Maintenance Improvement Committee

กรรมการ/ประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
Director/Chairman of the Corporate
Governance Committee

นายโชคชัย ปัญญายงค์
Mr.Chokchai Panyayong

นายวิสิฐ ตันติสุนทร
Mr. Visit Tantisunthorn

นายอภิชาติ จีระพันธุ์
Mr. Apichart Chirabandhu

กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน/
ประธานคณะทำ�งานศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การซ่อมบำ�รุงอากาศยาน/คณะทำ�งานยุทธศาสตร์
และวางแผนระยะยาว
Director/Member of the
Nomination and Remuneration Committee/
Chairman of the Efficiency in Aircraft
Maintenance Improvement Committee/
Member of the Strategic and Long-term Plan
Committee

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี/ประธาน
คณะทำ�งานยุทธศาสตร์และวางแผนระยะยาว
Independent Director/Chairman of
the Audit Committee/Member of the
Corporate Governance Committee/
Chairman of the Strategic and
Long-term Plan Committee

กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/
คณะทำ�งานศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ซ่อมบำ�รุงอากาศยาน/คณะทำ�งานยุทธศาสตร์และ
วางแผนระยะยาว
Independent Director/Chairman of the
Nomination and Remuneration Committee/
Member of the Audit Committee/
Member of the Efficiency in Aircraft
Maintenance Improvement Committee/
Member of the Strategic and Long-term
Plan Committee

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
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เรืออากาศเอก มนตรี จำ�เรียง
Flt. Lt. Montree Jumrieng

นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์

นายธีรพล โชติชนาภิบาล
Mr. Teerapol Chotichanapibal

กรรมการ
Director

กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน/
คณะทำ�งานยุทธศาสตร์และวางแผนระยะยาว
Director/Chairman of the Risk
Management Committee/Member
of the Nomination and
Remuneration Committee/Member of the
Strategic and Long-term Plan Committee

กรรมการ
Director

นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ
Mr. Chotisak Asapaviriya

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์
Mrs. Suphajee Suthumpun

นายพาที สารสิน
Mr. Patee Sarasin

กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
Independent Director/Member of the
Risk Management
Committee

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
Independent Director/Member of the
Audit Committee

กรรมการ/กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Director/Member of the
Corporate Governance
Committee/Chief Executive
Officer

Mr. Narongchai Wongthanavimok
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ผู้บริหารบริษัท

Executive Officer

นายพาที สารสิน
Mr. Patee Sarasin

นายปิยะ ยอดมณี
Mr. Piya Yodmani

นายยอดชาย สุทธิธนกูล
Mr. Yodchai Sudhidhanakul

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Chief Executive Officer

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Deputy Chief Executive Officer

ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์
Chief Commercial Officer

กัปตันสรรใจ บุญมา
Captain Sanjai Boonma

นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ
Ms. Nuanwan Bhuprasert

ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ
Chief Operation Officer

ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน
Chief Financial Officer

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

โครงสร้างองค์กร

Organization Structure

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
Risk Management
Committee

คณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
Nomination and
Remuneration Committee

คณะกรรมการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี
Corporate Governance
Committee

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Chief Executive Officer

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

ส�ำนักตรวจสอบภายใน
Internal Audit

นายพาที สารสิน
Mr. Patee Sarasin

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Deputy Chief Executive Officer
นายปิยะ ยอดมณี
Mr. Piya Yodmani

ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน
Chief Financial Officer

ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์
Chief Commercial Officer

ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ
Chief Operating Officer

นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ
Ms. Nuanwan Bhuprasert

นายยอดชาย สุทธิธนกูล
Mr. Yodchai Sudhidhanakul

กัปตันสรรใจ บุญมา
Captain Sanjai Boonma
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จุดเด่นด้านการดำ�เนินงาน

Operational Highlights

จุดเด่นด้านการดำ�เนินงาน
Operational Highlights

1. จำ�นวนผู้โดยสาร
No. of Passengers
ล้านคน
Million Passengers
7.62		

2557		
2014		

2. จำ�นวนเที่ยวบิน
No. of Flights

เที่ยวบิน
Flights
56,553		

2557		
2014		

64,176		

63,915

ล้านที่นั่ง - กม.
Million Seat - km. 5,375		

2557		
2014		

2558		
2559
2015		 2016

2557		
2014		

5,226		

2558		
2559
2015		 2016

3. ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร
Available Seat Klimeters (ASK)

4. ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร
Revenue Passenger Kilometers (RPK)
ล้านที่นั่ง - กม.
Million Seat - km. 4,372		

8.76		 8.56

5,329

2558		
2559
2015		 2016

6,219		

6,264

2558		
2559
2015		 2016

5. อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร
Cabin Factor
ร้อยละ
Percent (%)

81.3%		

2557		
2014		

84.0%		

85.1%

2558		
2559
2015		 2016

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
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จุดเด่นด้านการเงิน
Financial Highlights

1. รายได้จากการโดยสาร
Passengers Revenues
ล้านบาท
Million Baht

11,229		

2557		
2014		

2. รายได้จากการให้บริการ
Service Revenues
ล้านบาท
Million Baht

719		

2557		
2014		

ล้านบาท
Million Baht

816		

2558		
2015		

820

ล้านบาท
Million Baht

2559
2016

2559
2016

2559
2016

440		 446

2558		
2015		

2559
2016

5. กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
Total Comprehensive Income (Loss)

3,530		 2,524

2558		
2015		

345		

2557		
2014		

ล้านบาท
Million Baht

2557		
2014		

2558		
2015		

11,621

3. รายได้จากบริการเสริมอื่นๆ
Ancillary Revenues

4. กำ�ไรก่อนหักต้นทุนคงที่
Contribution to Fixed Costs
2,850		

12,033		

2557		
2014		

2558		
2015		

(399)		

(422)

2559
2016

(2,641)
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ข้อมูลทางการเงินและการดำ�เนินงานโดยสรุป

Summary of Financial and Operational Information

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
Statement of Comprehensive
Income
หน่วย
Unit

งบการเงินเฉพาะกิจการ
Separated Financial
Statements
2557
2558
2559
2014
2015
2016

งบการเงินรวม
Consolidated Financial
Statements
2557
2558
2559
2014
2015
2016

รายได้รวม
Total Revenues

ล้านบาท
(Million Baht)

12,157

13,387

13,120

12,174

14,296

16,938

ค่าใช้จ่ายรวม
Total Expenses

ล้านบาท
(Million Baht)

12,568

13,804

15,746

12,841

15,954

20,194

-

-

-

-

-

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการ
ร่วมค้า
ล้านบาท
Share of Loss on Investments in (Million Baht)
Joint Venture

14

ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
Profit Before Income Tax
Expenses

ล้านบาท
(Million Baht)

(411)

(418)

(2,627)

(666)

(1,658)

(3,270)

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
Profit For the Year

ล้านบาท
(Million Baht)

(410)

(424)

(2,627)

(666)

(1,664)

(3,270)

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของ
บริษัทใหญ่
Profit (Loss) Attributable to
owners of the parent

ล้านบาท
(Million Baht)

(410)

(424)

(2,627)

(472)

(726)

(2,795)

สินทรัพย์รวม
Total Assets

ล้านบาท
(Million Baht)

5,937

6,643

4,494

6,569

7,110

6,001

หนี้สินรวม
Total Liabilities

ล้านบาท
(Million Baht)

2,099

3,227

3,719

2,220

4,168

6,341

ส่วนของผู้ถือหุ้น
Shareholders’ Equity

ล้านบาท
(Million Baht)

3,838

3,417

775

4,349

2,942

-340

อัตราส่วนก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
Operating Profit Margin

ร้อยละ
(%)

(3.4)

(3.1)

(20.0)

(5.5)

(11.6)

(19.3)

อัตราก�ำไรสุทธิ
Net Profit Margin

ร้อยละ
(%)

(3.4)

(3.2)

(20.0)

(5.5)

(11.6)

(19.3)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
Return on Equity

ร้อยละ
(%)

(9.8)

(11.7)

(125.3)

(10.6)

(19.9)

(214.8)

งบแสดงฐานะทางการเงิน
Statement of Financial Positions

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
Financial Ratios

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

สถิติการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

Operational Statistics

หน่วย
Unit

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2558
2559
2014
2015
2016

สถิติการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ
Nok Air Operational Statistics
จ�ำนวนผู้โดยสาร
No. of Passengers

ล้านคน
(Million Passengers)

7.62

8.76

8.56

เที่ยวบิน
(Sectors)

56,553

64,176

63,915

ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK)
Available Seat Kilometers

ล้านที่นั่ง-กม.
(Million Seat-Km)

5,375

6,219

6,264

ปริมาณการขนส่งด้านผู้โดยสาร (RPK)
Revenue Passenger Kilometers

ล้านที่นั่ง-กม.
(Million Seat-Km)

4,372

5,226

5,329

ร้อยละ
(%)

81%

84%

85%

บาท/คน/เที่ยว
(Baht/Passenger/
Sector)

1,473

1,374

1,357

บาท/คน-กม.
(Baht/Passenger-Km)

2.57

2.30

2.18

รายได้ต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (RASK)
Revenue Per Available Seat Kilometers

บาท/ที่นั่ง-กม.
(Baht/Seat-Km)

2.26

2.11

2.02

ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (CASK)
Cost per Available Seat Kilometers

บาท/ที่นั่ง-กม.
(Baht/Seat-Km)

2.36

2.24

2.51

กิโลเมตร
(Kilometers)

574

597

623

ร้อยละ
(%)

85.0

84.2

89.8

โบอิ้ง 737-800
Boeing 737-800

ล�ำ
(Aircraft)

18

20

22

เอทีอาร์ 72
ATR 72
บอมบาร์เดียร์ Q400
Bombardier Q400

ล�ำ
(Aircraft)
ล�ำ
(Aircraft)

2

2

2

4

6

8

จ�ำนวนเที่ยวบิน
No. of Sectors

อัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร
Cabin Factor
ค่าโดยสารเฉลี่ย
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสนามบิน)
Average Air fare (Not included VAT and Airport Tax)
รายได้ผู้โดยสารต่อกิโลเมตร
Passenger Yield

ระยะทางบินโดยเฉลี่ย
Stage Length
ประสิทธิภาพในการตรงต่อเวลา
On-time Performance
จ�ำนวนเครื่องบิน ณ สิ้นงวด
No. of Aircraft as ending of period

19
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พัฒนาการที่สำ�คัญของบริษัท

Company's Major Developments

2557
2557
2014

2558
2558
2015
2015

• เช่าด�ำเนินงานเครือ่ งบินโบอิง้ 737-800 เพิม่ เติมจ�ำนวน
4 ล�ำ และเช่าด�ำเนินงานเครื่องบินบอมบาร์ดิเอ Q400
จ�ำนวน 4 ล�ำแรก ท�ำให้บริษัทมีฝูงบินจ�ำนวนรวม 24 ล�ำ
ณ สิ้นปี 2557
• ร่วมทุนกับสายการบิน SCOOT ในการจัดตั้ง บริษัท
สายการบินนกสกู๊ต จ�ำกัด เพื่อด�ำเนินธุรกิจให้บริการ
สายการบินระยะกลางในเส้นทางระหว่างประเทศ
• ร่วมกับ ANA Holding และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ในการลงทุนจัดตั้งศูนย์ฝึกการบินนานาชาติแพนแอม
ประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์ฝึกสอนและอบรมทางการบิน
แบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย

• Held an operating lease on additional four
Boeing 737-800 aircraft and additional four
Bombardier Q400 aircraft, which provided the
Company with a fleet of 24 aircraft at the end
of 2014.
• Entered a joint venture with Scoot Pte. Ltd. to
establish NokScoot Co., Ltd. to offer international
medium-haul flights.
• Co-invested with ANA Holding, Inc and Assumption
University in setting up the Pan Am International
Flight Training Center, as Thailand’s first complete
aviation training center.

• รับมอบเครือ่ งบินโบอิง้ 737-800 (Next Generation)
จ�ำนวน 2 ล�ำ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 และ 20
พฤศจิกายน 2558 ตามล�ำดับ และรับมอบเครื่องบิน
บอมบาร์ดิเอ Q400 (NextGen) จ�ำนวน 2 ล�ำ เมื่อวันที่
28 กันยายน 2558 และ 30 กันยายน 2558 ตามล�ำดับ
• การตรวจประเมินขององค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ (ICAO) ที่เข้ามาตรวจสอบมาตรฐานระบบ
การบินพลเรือนของประเทศไทยนั้น ผลกระทบดังกล่าว
ไม่มีนัยสําคัญต่อผลการดําเนินงานของบริษัท
• เพิ่มเที่ยวบินเส้นทางดอนเมือง - ย่างกุ้งและกลับ
จาก 2 เที่ยวบินต่อวันเป็น 3 เที่ยวบินต่อวัน เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกสบายด้านเวลาเดินทางให้ผโู้ ดยสาร โดยเริม่
ให้บริการตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2558
• เข้าลงทุนในบริษทั Air Black Box Asia Pacific Pte. Ltd.
ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อประกอบ
ธุ ร กิ จ พั ฒ นาระบบการจองบั ต รโดยสารระหว่ า งสาย
การบิน ทุนจดทะเบียนจาํ นวน 4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมี
โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ได้แก่ บริษทั สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด
(มหาชน) อัตราส่วนการลงทุนร้อยละ 25 บริษัท Scoot
Pte Ltd. อัตราส่วนการลงทุนร้อยละ 25 และบริษัท
TOD Holdings Co., Ltd. อัตราส่วนการลงทุนร้อยละ 50

• Was delivered two Boeing 737-800 Next
Generation aircraft, each on 21 August 2015 and
20 November 2015, respectively, and two
Bombardier Q400 NextGen aircraft, each on
28 September 2015 and 30 September 2015,
respectively.
• The ICAO’s audit of Thailand’s aviation system
standards had no significant impact on the
Company’s business.
• Increased the number of Bangkok-Yangon
return flights from two to three flights per day
to enhance passengers’ travel time convenience,
starting on 2 September 2015.
• Invested in Air Black Box Asia Pacific Pte. Ltd.
which was established in Singapore, to develop
inter-airline ticket reservation systems, with
registered capital of 4 million US dollars. The
shareholder structure consisted of Nok Airlines
Public Company Limited, with investment
representing 25 percent, Scoot Pte Ltd., 25 percent,
and TOD Holdings Co., Ltd., 50 percent.

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

2559
2559
2016
2016

• รับมอบเครือ่ งบินโบอิง้ 737-800 เพิ่มเติมจ�ำนวน 3 ล�ำ
ในเดื อ นมี น าคม สิ ง หาคม และพฤศจิ ก ายน 2559
ตามล�ำดับ และรับมอบเครื่องบินบอมบาร์ดิเอ Q400
(NextGen) จ�ำนวน 2 ล�ำ ในเดือนกรกฎาคม 2559
• ร่ ว มมื อ กั บ สายการบิ น พั น ธมิ ต รในภู มิ ภ าคเอเชี ย
แปซิฟิก ภายใต้ “Value Alliance” เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขัน และสามารถตอบสนองความต้องการ
ในการเลือกใช้บริการในเส้นทางบินของกลุ่มพันธมิตร
• ลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท Air Black Box Asia
Pacific Pte. Ltd. ซึ่ ง มี ทุ น จดทะเบี ย นเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น
จ�ำนวน 5.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากเดิม 4 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ปัจจุบนั ผูถ้ อื หุน้ ประกอบด้วย สายการบินนกแอร์
จ�ำกัด (มหาชน) มีอัตราส่วนการลงทุนร้อยละ 15 (ลดลง
จากเดิมทีร่ อ้ ยละ 25) บริษทั Scoot Pte. Ltd. อัตราส่วน
การลงทุ น ร้ อ ยละ 15 (ลดลงจากเดิ ม ที่ ร ้ อ ยละ 25)
บริษัท ANA Holdings, Inc. มีอัตราส่วนการลงทุน
ร้อยละ 15 บริษัท Cebu Air, Inc. อัตราส่วนการลงทุน
ร้อยละ 15 และบริษัท VaultPAD Ventures Ltd.
(เดิมบริษัท TOD Holdings Co., Ltd.) อัตราส่วน
การลงทุนร้อยละ 40
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• Was delivered additional three Boeing
737-800 aircraft, each in March, August, and
November 2016, respectively, and two
Bombardier Q400 NextGen aircraft in July 2016.
• Coorperated with alliance airlines within the
Asia-Pacific region under "Value Alliance" in order
to enhance competitive edge and be able to
offer various routes provided by alliance airlines
• Reduced the shareholding stake in Air Black
Box Asia Pacific Pte. Ltd., with registered
capital increased from 4 to 5.6 million US
dollars. The shareholders consisted of Nok
Airlines PCL, with investment representing
15 percent (decreased from 25 percent),
Scoot Pte. Ltd., 15 percent (from 25 percent),
ANA Holdings, Inc., 15 percent, Cebu Air, Inc.,
15 percent, and VaultPAD Ventures Ltd.
(previouly named TOD Holdings Co., Ltd.)
40 percent.
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การดำ�เนินงานที่สำ�คัญในรอบปี 2559

Key Milestones 2016

มีนาคม 2559 Mar 2016
1 รับมอบเครือ่ งบินไอพ่น Boeing 737-800 (Next Generation)
จ�ำนวน 1 ล�ำ "นกภูผา"
Took the delivery of Boeing 737-800 (Next Generation),
namely "Nok Phupha"

กรกฎาคม 2559 Jul 2016
พฤษภาคม 2559 May 2016
1 กลุ่มพันธมิตร 8 สายการบินราคาประหยัดชั้นน�ำของเอเชีย
ผนึกก�ำลังเปิดตัว
Unveiled the world's first pan-regional LCC alliance
"Value Alliance"

มิถุนายน 2559 Jun 2016
1 นกแอร์ ปรับสโลแกนใหม่ "นกแอร์…ส่งรอยยิม้ ทัว่ เอเชีย - Nok Air
Smiling Across Asia"
Unveiled new slogan "Smiling Across Asia"

1 รับมอบเครือ่ งบินใบพัดรุน่ Bombardier Q400s จ�ำนวน 2 ล�ำ
"นกสุขสันต์" และ "นกของขวัญ"
Took the delivery of brand-new Q400 NextGen, namely
"Nok Suksan" and "Nok Khongkhwan"

2 นกแอร์ น� ำ ทั พ นั ก ปั ่ น ปั น น�้ ำ ใจช่ ว ยเหลื อ มู ล นิ ธิ เ ด็ ก โรคหั ว ใจฯ
ในกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศล NOK AIR RIDE FOR LIFE
Organised a cycling charity activity aimed to raise funds
to support the Cardiac Children Foundation of Thailand

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
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สิงหาคม 2559 Aug 2016
1 นกแอร์ จั ด กิ จ กรรม "นกมองไกล ตอน พาน้ อ งท่ อ ง Sim"
น�ำเยาวชนสัมผัสประสบการณ์เครื่องช่วยฝึกบินสถานการณ์
จ�ำลอง
Organised a full flight simulator training to inspire
secondary students to be pilots

3 นกแอร์ จั บ มื อ โบอิ้ ง ส่ ง เสริ ม ด้ า นมนุ ษ ยธรรมในไทยรั บ มอบ
เครื่องบินล�ำใหม่ พร้อมขนส่งเสื้อผ้าและอุปกรณ์การศึกษา
Partnered with Boeing for humanitarian aid flight to
transport school supplies and clothing to children in
Thailand on Nok Air Next Generation 737-800 delivery flight

2 นกแอร์ร่วมกับสถาบันการบินพลเรือน ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือการจัดการด้านวิชาชีพ
Signed educational MOU with CATC

4 รับมอบเครือ่ งบินไอพ่น Boeing 737-800 (Next Generation)
จ�ำนวน 1 ล�ำ "นกฟ้าคราม"
Took the delivery of the brand-new Boeing 737-800 Next
Generation, namely "Nok Fakram"
พฤศจิกายน 2559 Nov 2016
1 นกแอร์รับมอบเครื่องบินโบอิ้ง 737-800 Next Generation
ล�ำใหม่ "นกตะวัน"
Took the delivery of the brand-new Boeing 737-800
Next Generation, namely "Nok Tawan"
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

General Information

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์		

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ			

สายการบินราคาประหยัด

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่		

3 อาคารรัจนาการ ชั้น 17 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เลขทะเบียนบริษัท		

0107556000094

เว็บไซต์บริษัท			

www.nokair.com

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์		

www.nokair.com/investor_relations

โทรศัพท์				

0 2627 2000

โทรสาร 			

0 2285 6944

หุ้นสามัญของบริษัท		
					
					

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียน และทุนช�ำระแล้ว ดังนี้
ทุนจดทะเบียน 625,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่า 625,000,000 บาท
ทุนช�ำระแล้ว 625,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่า 625,000,000 บาท

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์		
					

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์				

0 2009 9000

โทรสาร 				
เว็บไซต์				

0 2009 9991
www.set.or.th/tsd

ผู้สอบบัญชี			
					
					

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ชัยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด
อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 22 - 27
เลขที่ 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์				
โทรสาร 				

0 2034 0000
0 2034 0100

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
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General Information
Company Name		

NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

Type of Business		

Low Cost Airline

Head Office 		

3 Rajanakarn Building, 17th Fl., South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok, 10120

Registration No.		

0107556000094

Homepage			

www.nokair.com

Investor Relations site

www.nokair.com/investor_relations

Telephone			

+66 2627 2000

Facimile

+66 2285 6944

		

Common Stock		
					
					
					
					
					

As of 31 December 2014, the Company’s registered capital and paid-up capital
are as follows:
Registered capital of 625,000,000 shares at par value of 1 baht per share with
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			
					

Thailand Securities Depository Co., Ltd.
93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok, 10400, Thailand

Telephone			
Facimile 			

+66 2009 9000
+66 2009 9991

Homepage			

www.set.or.th/tsd

Auditor				
					
					
Telephone			
Facimile			

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd.
AIA Sathorn Tower, 22nd - 27th Fl.
11/1, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok, 10120, Thailand
+66 2034 0000
+66 2034 0100
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

Nature of Business

การด�ำเนินธุรกิจ
บริษทั ให้บริการขนส่งทางอากาศภายในประเทศและระหว่างประเทศภายใต้แบรนด์ “นกแอร์” ในลักษณะจุดต่อจุดโดยไม่มี
บริการเชื่อมต่อ (Point-to-Point) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเครื่องบินที่เช่ามาเพื่อประกอบธุรกิจ 32 ล�ำ ประกอบด้วย
เครื่องบินแบบโบอิ้ง 737-800 จ�ำนวน 22 ล�ำ เครื่องบินบอมบาดิเอร์ Q 400 จ�ำนวน 8 ล�ำ และเครื่องบิน เอทีอาร์-72 จ�ำนวน 2 ล�ำ
พร้อมกันนี้บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) จากส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) : Board of Investment (BOI) ในประเภทกิจการขนส่งมวลชนและสินค้าขนาดใหญ่
โดยมีรายละเอียดและสาระส�ำคัญของสิทธิและประโยชน์โดยทั่วไป คือ
1. สิทธิในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกิน
		 ร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียนมีก�ำหนดเวลา 8 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบ
		 กิจการ (มาตรา 31)
2. สิทธิไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมค� ำนวณ
		 เพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (มาตรา 34)
3. สิทธิในการยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องบินที่น�ำเข้าจากต่างประเทศ (มาตรา 28)
4. สิทธิในการน�ำคนต่างด้าวซึง่ เป็นช่างฝีมอื หรือผูช้ ำ� นาญการ คูส่ มรส และบุคคลซึง่ อยูใ่ นอุปการะของบุคคลทัง้ สองประเภทนี้
		 เข้ามาในราชอาณาจักร และได้รับอนุญาตท�ำงานเฉพาะต�ำแหน่งหน้าที่ ตามจ�ำนวนและก�ำหนดระยะเวลาให้อยู่ใน
		 ราชอาณาจักรเท่าที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร (มาตรา 25 และ 26)
บริษัทเป็นสายการบินที่มีความโดดเด่นในด้านการให้บริการ โดยผู้โดยสารสามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้า มีบริการอาหารว่าง
และน�ำ้ ดื่มในเที่ยวบิน รวมถึงให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในระหว่างเที่ยวบิน (ในเครื่องที่ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์แล้ว) และบริการ
น�้ำหนักสัมภาระขั้นต�่ำโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากค่าโดยสาร

Business Operation
Nok Air operates a budget airline under the “Nok Air” brand where it provides domestic and international
point-to-point air transport services. As of December 31, 2016, the Company has a fleet of 32 leased aircraft,
including 22 Boeing 737-800, 8 Bombardier Q400s and 2 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 8 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.
In providing outstanding services, Nok Air is recognized for it 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.
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เครือข่ายเส้นทางบิน
บริษัทเป็นผู้ให้บริการเที่ยวบินที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคในประเทศไทย โดยในปัจจุบันเป็นผู้ให้บริการเส้นทางการบิน
ภายในประเทศมากที่สุด ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทให้บริการเที่ยวบินทั้งหมด 27 เส้นทางบิน ซึ่งประกอบด้วย 24
เส้นทางบินภายในประเทศ และ 3 เส้นทางบินระหว่างประเทศ โดยมีเที่ยวบินทั้งสิ้น 603 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ นอกจากนี้
เพือ่ ขยายเครือข่ายเส้นทางการบินไปยังตลาดต่างประเทศ บริษทั ได้ทำ� ข้อตกลงรับขนส่งผูโ้ ดยสารระหว่างสายการบินแบบ Interline
Cooperation Agreement กับสายการบินสกู๊ต โดยบริษัทสามารถจ�ำหน่ายบัตรโดยสารจากจุดหมายการเดินทางภายในประเทศ
อาทิ เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต อุดรธานี อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช ตรัง และหาดใหญ่ ไปยังประเทศสิงคโปร์ ข้อตกลงดังกล่าว
จะช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารโดยการซื้อบัตรโดยสารเพียงครั้งเดียวส�ำหรับการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้อง
เดินทางโดยเที่ยวบินของสายการบินทั้ง 2 สายการบิน
บริษัทยังเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับสายการบินราคาประหยัดชั้นน�ำ 8 สายการบินของเอเชียภายใต้เครือ Value Alliance
ซึ่งประกอบไปด้วยสายการบินนกแอร์ สายการบินนกสกู๊ต สายการบินสกู๊ต สายการบินเซบูแปซิฟิค (รวมถึงสายการบิน Cebgo)
สายการบินเจจูแอร์ สายการบินไทเกอร์แอร์สงิ คโปร์ สายการบินไทเกอร์แอร์ออสเตรเลีย และสายการบินวานิลลาร์แอร์ เพือ่ สร้างเครือข่าย
เส้นทางการบินภายในกลุ่มพันธมิตร และเพิ่มทางเลือกในการเดินทางที่สามารถเชื่อมโยงเส้นทางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เอเชียเหนือ รวมไปถึงเชื่อมโยงเส้นทางไปยังทวีปออสเตรเลีย ท�ำให้เกิดความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารมากขึ้น
บริษทั ให้บริการเทีย่ วบินจากฐานปฏิบตั กิ ารหลักทีท่ า่ อากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยมุง่ เน้นให้บริการเทีย่ วบินทัง้ ในเส้น
ทางที่มีความต้องการทางการบินหนาแน่นอย่างเส้นทางการบินสายหลัก1 และเส้นทางการบินที่มีความต้องการทางการบินไม่มากนัก
ในปัจจุบันแต่คาดว่าจะมีความต้องการทางการบินสูงขึ้นในอนาคต อย่างเส้นทางการบินสายรอง1 และเส้นทางการบินสายย่อย1
เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการแข่งขันของบริษัทว่าด้วยการให้บริการเส้นทางการบินที่ครอบคลุมมากที่สุดในประเทศไทย
ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีจ�ำนวนเที่ยวบินไป - กลับต่อสัปดาห์ 603 เที่ยวบิน
ส�ำหรับเส้นทางระหว่างประเทศนั้น บริษัทได้ให้บริการไปยังประเทศพม่า 1 เส้นทาง คือ ดอนเมือง - ย่างกุ้ง และในปี 2558
บริษัทได้เริ่มเปิดให้บริการเที่ยวบินไปยังประเทศเวียดนาม 2 เส้นทาง คือ ดอนเมือง - โฮจิมินห์ และ ดอนเมือง - ฮานอย
ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีจ�ำนวนเที่ยวบินไป - กลับต่อสัปดาห์ 43 เที่ยวบิน
นอกจากนัน้ บริษทั ยังมุง่ เน้นให้บริการเทีย่ วบินทีม่ ที า่ อากาศยานต้นทางหรือจุดหมายปลายทางในภาคเหนือหรือภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยท่าอากาศยานต้นทางหรือจุดหมายปลายทางในภาคเหนือหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือยุทธศาสตร์ทำ� เล
ที่ตั้งของทั้งสองภูมิภาคดังกล่าวไม่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมเช่นเดียวกับภาคใต้ ท�ำให้สามารถให้บริการผู้โดยสารอย่างสม�่ำเสมอ
ตลอดทัง้ ปี อีกทัง้ ภูมศิ าสตร์ของภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือยังเป็นประตูสปู่ ระเทศในอินโดจีน เช่น เมียนมา ลาว และ กัมพูชา
ซึง่ คาดว่าในอนาคตจะมีปริมาณความต้องการในการบินเพิม่ ขึน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ให้บริการเทีย่ วบินทีท่ า่ อากาศยาน
ต้นทางหรือจุดหมายปลายทางในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมเป็นจ�ำนวน 334 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ภาคใต้จ�ำนวน
210 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และภาคกลางจ�ำนวน 16 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 54 34 และ 3 ของเที่ยวบินต่อสัปดาห์
ของบริษทั ทัง้ หมดตามล�ำดับ ส่วนทีเ่ หลือร้อยละ 7 เป็นการบริการเทีย่ วบินทีท่ า่ อากาศยานต้นทางหรือจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ
ทัง้ นีบ้ ริษทั ยังให้บริการเทีย่ วบินในแบบเหมาล�ำ (Charter Flight) กับผูโ้ ดยสารทีม่ คี วามประสงค์จะเดินทางเป็นหมูค่ ณะ หรือต้องการ
เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่อยู่นอกเหนือจากตารางบินแบบประจ�ำของบริษัท

ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์สำ� หรับการให้บริการเส้นทางการบินภายในประเทศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2549 ได้ประกาศหลักเกณฑ์
การก�ำหนดเส้นทางการบินไว้ดังนี้
		 • เส้นทางการบินสายหลัก คือ เส้นทางที่มีจำ� นวนผู้โดยสารรวมเกินกว่า 300,000 คนต่อปี และกรมการบินพลเรือนอนุญาตให้สายการบินของ
			 ประเทศไทยทุกสายการบินสามารถบินเพื่อการพาณิชย์ได้โดยไม่จำ� กัดจ�ำนวนสายการบิน
		 • เส้นทางการบินสายรอง คือ เส้นทางที่มีจำ� นวนผู้โดยสารรวม 50,000 - 300,000 คนต่อปี และกรมการบินพลเรือนจ�ำกัดจ�ำนวนสายการบิน
			 เพียงสามสายการบิน
		 • เส้นทางการบินสายย่อย คือ เส้นทางที่มีจ�ำนวนผู้โดยสารรวมต�่ำกว่า 50,000 คนต่อปี และกรมการบินพลเรือนจ�ำกัดจ�ำนวนสายการบิน
			 เพียงสองสายการบิน
1

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
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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, 2016, Nok Air flied 27 routes of which 24 routes are domestic
flights, 3 international routes with a total of 603 flights per week. To extend its wing to overseas territories, 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.
The company was corporate with 8 Asia-Pacific low cost airline alliances or "Value Alliance" consist of Nok
Air, Nok Scoot, Scoot, Cebu Pacific (including Cebgo Air), Jeju Air, Tigerair Singapore, Tigerair Australia and Vanilla
Air which cover more than 160 destinations all over Asia-Pacific region in order to facillitate the passengers.
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 603 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 MueangHanoi. As of 31 December 2016, Nok Air operates 43 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, 2016, Nok Air operated 434 flights per week to and from airports of origin and destinations in
the north and northeast and 334 flights per week, from the south 210 flights per week and central 16 flights
per week representing 54%, 34% and 3 of the total flights per week respectively. The remaining 7% of our
flights are operated to and from overseas origins and destinations. Nok Air has provided charter flight for group
passenger and unschedule flight.
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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โครงสร้างรายได้ของบริษัท

ล้านบาท

ร้อยละ

งบการเงินรวม
2558
ล้านบาท
ร้อยละ

11,190.50

91.90

12,498.24

87.42

14,272.11

84.26

56.90

56.90

356.56

2.50

490.30

2.89

11,247.40

92.40

12,854.80

89.92

14,762.41

87.15

717.20

5.90

897.81

6.28

1,463.21

8.64

ดอกเบี้ยรับ

100.60

0.80

44.46

0.31

36.61

0.22

อื่นๆ

109.20

0.90

499.13

3.49

676.09

3.99

รวมรายได้อื่น

209.80

1.70

543.59

3.80

712.70

4.21

12,174.40

100.00

14,296.20

100.00

16,938.32

100.00

2557

2559
ล้านบาท

ร้อยละ

รายได้จากการให้บริการขนส่ง
เส้นทางการบินประจ�ำ
เที่ยวบินเช่าเหมาล�ำ
รวมรายได้จากการขนส่ง
รวมรายได้จากบริการเสริม1
รายได้อื่น

รายได้รวมทั้งหมด

รายได้จากบริการเสริม อาทิ รายได้จากการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง รายได้ค่าน�ำ้ หนักสัมภาระส่วนเกิน รายได้ค่าธรรมเนียมการจองตั๋วและช�ำระเงิน
และรายได้จากการจ�ำหน่ายอาหารเครื่องดื่มและสินค้าที่ระลึก`

1

บริษทั มีรายได้หลักจากการให้บริการขนส่งทางอากาศ ในปี 2559 บริษทั มีรายได้จากค่าโดยสารจ�ำนวน 14,272.11 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 84.26 ของรายได้รวม โดยรายได้จากค่าโดยสารส่วนใหญ่มาจากการให้บริการเทีย่ วบินแบบประจ�ำ ซึง่ เป็นการให้ขนส่ง
ทางอากาศภายในประเทศและต่างประเทศของทั้งสายการบินนกแอร์ซึ่งให้บริการครอบคลุมเส้นทางการบินในประเทศทั้งเส้นทาง
สายหลัก สายรอง และสายย่อยรวม 24 เส้นทาง และ 3 เส้นทางการบินแบบประจ�ำระหว่างประเทศรวมถึงการบริการขนส่งทาง
อากาศระหว่างประเทศของสายการบินนกสกู๊ต ซึ่งสามารถด�ำเนินงานได้อย่างเต็มปีในปี 2559 หลังจากองค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (ICAO) แจ้งเตือนเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของการบินไทย ส่งผลให้สายการบินนกสกู๊ตต้องเลื่อนแผนการเปิด
เส้นทางบินไปญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนแทน และเริ่มด�ำเนินการในเดือนมิถุนายนปี 2558 นอกจากนี้บริษัท
และบริษัทย่อยยังมีรายได้จากการให้บริการแบบเช่าเหมาล�ำ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเหมาล�ำจากประเทศไทยไปต่างประเทศ ซึ่งการ
ให้บริการดังกล่าวเป็นการให้บริการนอกเหนือจากตารางบินประจ�ำ และเป็นการใช้เครื่องบินที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รายได้
จากการให้บริการดังกล่าวในปี 2559 อยู่ที่ 490.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.89 ของรายได้รวม
ในปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการเสริมจ�ำนวน 1,463.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.64 ของรายได้รวม การที่
บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการให้บริการเสริมไม่สูงนัก เนื่องจากบริษัทมีนโยบายก�ำหนดราคาบัตรโดยสารที่ครอบคลุมบริการหลัก
อาทิ น�้ำหนักสัมภาระและอาหารว่าง โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้โดยสารซึ่งถือเป็นกลยุทธ์การตลาดส่วนส�ำคัญในการให้
บริการที่แตกต่างจากสายการบินราคาประหยัดอื่นๆ
รายได้อื่นของบริษัทในปี 2559 อยู่ที่ 712.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.21 ของรายได้รวม รายได้อื่นประกอบด้วย รายได้
จากดอกเบี้ยรับ รายได้จากการรับรู้การคืนเงินประกันและการซ่อมบ�ำรุงรักษา รวมถึงก�ำไรจากการขายและเช่ากลับเครื่องบินภายใต้
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน (Sale and Lease Back) และอื่นๆ
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Revenue Structure
Consolidated Financial Statement
2014
2015
2016
Million
%
Million
%
Million
%
Baht
Baht
Baht
Revenues from transportation
Scheduled flights
11,190.50
Chartered flights
56.90
Total revenue from
11,247.40
transportation
Total Ancillary revenues1 717.20
Other revenues
Interest income
100.60
Others
109.20
Total other revenue
209.80
Total revenue
12,174.40

91.90
56.90
92.40

12,498.24
356.56
12,854.80

87.42
2.50
89.92

14,272.11
490.30
14,762.41

84.26
2.89
87.15

5.90

897.81

6.28

1,463.21

8.64

0.80
0.90
1.70
100.00

44.46
499.13
543.59
14,296.20

0.31
3.49
3.80
100.00

36.61
676.09
712.70
16,938.32

0.22
3.99
4.21
100.00

Ancillary revenues include revenue from travel changes, excessive baggage, ticket booking and payment fee and sales from
snacks, drinks and souvenirs.

1

Nok Air’s main source of revenues is transportation. In 2016, our transportation revenues were 14,272.11
million Baht, representing 84.26% of the total revenue. Majority of the fare was from scheduled flight services
both domestic and international routes which operated under “Nok Air” brand, covering domestic route almost
all primary, secondary and feeder domestic routes in the country totaling 24 routes and 3 international routes
are schedule flight including international route of NokScoot Airlines Co., Ltd. which fully operate in 2016 after
the impacted from the International Civil Aviation Organization (ICAO)’s safety standards, leading its initial plan
to Japan and South Korea to temporarily defer. NokScoot therefore shifted its plan to operate flights to China
instead since June 2015 onwards. In addition to scheduled flight service, chartered flight service is another
source of revenue of Nok Air and NokScoot which most of them are chartered from Thailand to overseas. Such
services are provided in addition to schedule flights, which significantly enable us to optimize our aircrafts.
The said service revenues in 2016 were 490.30 million Baht, representing 2.89% of the total revenues.
Ancillary revenues in 2016 of Nok Air were 1,463.21 million Baht, representing 8.64% of the 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 such as baggage and snacks so as not to collect additional charge on passengers like what other lowcost airlines do. This is one of the main strategies to differentiate Nok Air’s service from others.
Other revenues in 2016 were 712.70 million baht, representing 4.21% of the total revenue. Other revenues
consist of interest income, insurance refund, aircraft maintenance refund, including gain on sale and leaseback
aircraft and others.
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ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายและช�ำระเงิน
บริษัทได้มุ่งมั่นในการพัฒนาช่องทางการส�ำรองที่นั่งและช�ำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อครอบคลุม
ทุกความต้องการของกลุ่มลูกค้าของบริษัท โดยในปัจจุบันผู้โดยสารทั่วไปสามารถส�ำรองที่นั่งผ่านช่องทางต่างๆ ได้ทั้งหมด 5 ช่องทาง
ได้แก่ เว็บไซต์ (รวมถึงแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่) ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ เคาน์เตอร์ท่าอากาศยาน ตัวแทนจ�ำหน่าย
และเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยเว็บไซต์และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางการส�ำรองที่นั่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากมี
ความสะดวก ไม่มีข้อจ�ำกัดด้านเวลา และไม่มีค่าบริการในการส�ำรองที่นั่ง นอกจากนี้บริษัทยังมีช่องทางการส�ำรองที่นั่งเฉพาะส�ำหรับ
ลูกค้าที่เดินทางเป็นหมู่คณะ ลูกค้าองค์กร และลูกค้ากลุ่มข้าราชการ
ตารางแสดงช่องการจัดจ�ำหน่ายและช่องทางการช�ำระเงิน
ศูนย์บริการ เคาน์เตอร์
ลูกค้าทาง
โทรศัพท์ ท่าอากาศยาน

ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย/
ช่องทางการช�ำระเงิน

เว็บไซต์

เว็บไซต์บน
มือถือ

1. เงินสด
2. บัตรเครดิต
3. ตู้เอทีเอ็ม
4. เคาน์เตอร์เซอร์วิส
5. ไดเร็กเดบิต
(เฉพาะ ธ.ไทยพาณิชย์)
6. เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย













ตัวแทน
จ�ำหน่าย

เคาน์เตอร์
เซอร์วิส





























































• การจ�ำหน่ายผ่านทางเว็บไซต์ และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
				 บริษัทจ�ำหน่ายบัตรโดยสารผ่านทางเว็บไซต์เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 67 ในปี 2559 โดยผู้โดยสารสามารถ
			 ส�ำรองตั๋วโดยสารผ่านทาง www.nokair.com และ www.nokfanclub.com หรือเว็บไซต์บนมือถือ การส�ำรอง
			 ทีน่ งั่ ผ่านทางเว็บไซต์เป็นช่องทางทีค่ รบวงจรและสะดวกต่อการใช้งานมากทีส่ ดุ โดยมีการให้บริการตัง้ แต่การตรวจสอบ
			 เส้นทางการบิน ตารางการบิน การส�ำรองที่นั่ง การเช็กอิน การเลือกซื้อบริการเสริม รวมถึงการส�ำรองบริการเชื่อมต่อ
			 นอกจากนี้ อีกช่องทางที่ส�ำคัญในการส�ำรองที่นั่งและเช็กอิน คือ แอพพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Application on
			 Smart phone) เพื่อรองรับการใช้งานที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วของโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทาง
			 การจัดจ�ำหน่ายและอ�ำนวยความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า
				 ทัง้ นีก้ ารส�ำรองทีน่ งั่ ผ่านอินเทอร์เน็ตจัดเป็นช่องทางทีม่ ตี น้ ทุนการให้บริการต�ำ่ ทีส่ ดุ เนือ่ งจากไม่มคี า่ ใช้จา่ ยในการ
			 จ้างพนักงานเพื่อท�ำการส�ำรองที่นั่ง การเช็กอินทางเว็บไซต์หรือโทรศัพท์มือถือ จะช่วยลดเวลาและปริมาณผู้โดยสาร
			 ที่ต่อแถวเช็กอินที่ท่าอากาศยาน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงเรื่องความล่าช้าของเที่ยวบิน บริษัทคาดว่าช่องทางการขาย
			 ผ่านอินเทอร์เน็ตจะยังคงเป็นช่องทางการจ�ำหน่ายหลัก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งจะท�ำให้บริษัทสามารถ
			 บริหารค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
		
• การจ�ำหน่ายผ่านศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์
				 ส�ำหรับลูกค้าทั่วไป สามารถส�ำรองที่นั่งผ่านศูนย์บริการลูกค้าของบริษัทหมายเลข 1318 ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา
		 6:00 น. ถึง 24:00 น. ส่วนหมายเลขส�ำหรับนกแฟนคลับ ให้บริการ 24 ชั่วโมง จัดเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกและ
		 รวดเร็ว โดยในปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการจองซื้อผ่าน Call Center คิดเป็นร้อยละ 3.2 ถึงแม้ว่าการขายผ่าน
		 ทางศูนย์บริการลูกค้าจะยังมีสดั ส่วนทีน่ อ้ ย แต่กเ็ ป็นอีกหนึง่ ช่องทางให้ลกู ค้าสอบถามข้อมูล และส่งผ่านข้อร้องเรียนมายัง
		 บริษัท ซึ่งถือเป็นช่องทางส�ำคัญในการติดต่อกับลูกค้า
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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
Distribution and
Payment Channels
1. Cash
2. Credit Cards
3. ATM
4. Counter Service
5. Direct Debit
(Available at SCB)
6. Krungthai Bank
Counters

Website

Website
on mobile Call Center
devices

Airport
Counters

Ticket Agents

Counter
Service























































• Website and electronics channels distribution
				 Website and electronics are the most popular ticket sales channels, accounting for 67% of the
		 total ticket sales in 2016. 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 2016, Nok Air’s ticket sales
		 via Call Center accounted for 3.2% 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.
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• การจ�ำหน่ายผ่านเคาน์เตอร์ท่าอากาศยาน
				 บริษัทให้บริการส�ำรองที่นั่งที่ท่าอากาศยานทุกแห่งที่ท�ำการบิน และมีเคาน์เตอร์นอกท่าอากาศยาน ณ วันที่
			 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสำ� นักงานขายทั้งสิ้น 30 สาขา
				 นอกจากนี้ บริษัทเป็นผู้ริเริ่มบริการ “Nok Dude & Nok Babe” เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการส�ำรองที่นั่งที่
			 ท่าอากาศยาน ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการต่อแถวที่เคาน์เตอร์ท่าอากาศยาน และเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้า
			 โดยพนักงาน ภายใต้ชื่อ “Nok Dude” และ “Nok Babe” ปัจจุบันพร้อมให้บริการที่ท่าอากาศยานนานาชาติ
			 ดอนเมือง โดยพนักงานจะคอยอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่ก�ำลังจะเดินทาง โดยสามารถเช็กอินผ่าน
			 Tablet ได้ทันที ผู้โดยสารจึงไม่ต้องเสียเวลาต่อแถวที่หน้าเคาน์เตอร์ นอกจากนั้นยังสามารถท�ำการส�ำรองที่นั่ง
			 โดยช�ำระเงินผ่านบัตรเครดิต และระบุทนี่ งั่ ล่วงหน้า ท�ำให้การส�ำรองทีน่ งั่ และเช็กอินเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว
		
• การจ�ำหน่ายผ่านตัวแทนจ�ำหน่าย
				 ผู ้ โ ดยสารสามารถจองซื้ อ ตั๋ ว โดยสารผ่ า นทางตั ว แทนจ� ำ หน่ า ยที่ จ ดทะเบี ย นกั บ บริ ษั ท ได้ ทั่ ว ประเทศไทย
			 และประเทศเพือ่ นบ้านใกล้เคียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำ� นวนผูโ้ ดยสารทีจ่ องผ่านช่องทางนีท้ งั้ สิน้ 1,194,107 ราย
			 คิดเป็นร้อยละ 14.3 ของช่องทางทั้งหมด โดยการจองซื้อผ่านทางตัวแทนจ�ำหน่ายจะเหมาะส�ำหรับกลุ่มลูกค้า
			 ที่ไม่สะดวกที่จะเข้าถึงการใช้งานทางอินเทอร์เน็ต และศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ อัตราค่าโดยสารส�ำหรับลูกค้า
			 ที่จองซื้อตั๋วโดยสารผ่านตัวแทนจ�ำหน่าย จะเป็นอัตราเดียวกันกับการจองซื้อผ่านช่องทางอื่นๆ โดยบริษัทมีนโยบาย
			 ให้ส่วนแบ่งการขาย (Commission Fee) แก่ตัวแทนจ�ำหน่าย
		
• การจ�ำหน่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
				 ช่องทางการจ�ำหน่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส รวมถึงร้านสะดวกซื้อเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยเพิ่มความสะดวก
			 รวดเร็วในการจองซื้อและช�ำระเงินให้กับผู้โดยสาร ผู้โดยสารสามารถจองซื้อผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสภายในร้าน
			 เซเว่นอีเลฟเว่น และเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่เป็นแบบ Stand Alone โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีเคาน์เตอร์เซอร์วิส
			 ที่ให้บริการจ�ำหน่ายตั๋วทั่วประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 10,000 สาขา การเปิดช่องทางการจ�ำหน่ายดังกล่าว ท�ำให้บริษัท
			 มีช่องทางการจ�ำหน่ายบัตรโดยสารที่มากขึ้นและครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า
		
• การจ�ำหน่ายผ่านช่องทางอื่นๆ
				 บริ ษั ท มี ช ่ อ งทางการจ� ำ หน่ า ยตั๋ ว โดยสารผ่ า นช่ อ งทางอื่ น ๆ ซึ่ ง มิ ใช่ ช ่ อ งทางประจ� ำ ได้ แ ก่ การขายผ่ า น
			 ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น โดยช่องทางการออกบูธตามการจัดแสดงงานต่างๆ อาทิ งานไทยเทีย่ วไทย การจัดงานโปรโมชัน่
			 ในดังกล่าว อาจไม่ใช่ช่องทางการขายโดยตรง แต่เป็นการสนับสนุนกิจกรรมการตลาดของบริษัท เพื่อประชาสัมพันธ์
			 บริษัท ตลอดจนการแนะน�ำผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ของบริษัท
				 ส่วนช่องทางการช�ำระเงิน ผู้โดยสารทั่วไปสามารถช�ำระด้วยบัตรเครดิต ซึ่งลูกค้านิยมมากที่สุดเนื่องจากมี
			 ความสะดวก รองลงไปเป็นการช�ำระด้วยเงินสด ช�ำระที่ตู้เอทีเอ็ม (ปัจจุบันได้แก่ ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงไทย ธ.กรุงเทพ
			 ธ.ทหารไทย ธ.กสิกรไทย) ช�ำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส นอกจากนี้กลุ่มลูกค้าที่เดินทางเป็นหมู่คณะ ลูกค้าองค์กร และ
			 ลูกค้าสมาชิกรัฐสภา จะมีเงื่อนไขการช�ำระเงินที่แตกต่างออกไปตามที่ตกลงกันไว้
				 บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะสร้างความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารในด้านต่างๆ โดยเป็นผู้น�ำในการน�ำเสนอช่องทางใหม่ๆ
			 ในการจองตัว๋ โดยสารและการช�ำระเงิน บริษทั จัดได้วา่ เป็นผูบ้ ริการสายการบินราคาประหยัดทีม่ ชี อ่ งทางการจัดจ�ำหน่าย
			 และช่องทางการช�ำระเงินครอบคลุมและหลากหลายที่สุด ด้านการบริการลูกค้าบริษัทได้ให้บริการที่เหมาะสมกับ
			 ผู้โดยสารซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทย ซึ่งต้องการความสะดวกสบายในการเดินทางจากบริการต่างๆ ที่มอบให้โดยไม่
			 เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่ม ได้แก่ การเลือกที่นั่งล่วงหน้า น�ำ้ หนักสัมภาระขั้นต�่ำ 15 กิโลกรัม บริการอาหารว่างและ
			 น�ำ้ ดืม่ บนเครือ่ งบิน เป็นต้น ส่วนบริการอืน่ ๆ ได้มกี ารพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งตามพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
			 อาทิเช่น การจองตั๋ว ช�ำระเงิน และเช็กอินบนแอพพลิเคชันของสมาร์ทโฟน การเช็กอินทางโทรศัพท์ การให้บริการ
			 WiFi ที่ท่าอากาศยานและบนเที่ยวบิน เป็นต้น
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		 • Airport Counter
				 Nok Air’s reservation service is available at all airports it operates. As of December 31, 2016,
			 Nok Air has 30 sales offices.
				 “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, 2016 total of passenger making ticket reservation is 1,194,107
			 representing 14.3% 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, 2016, 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 importan 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 hig
			 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. 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.
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การด�ำเนินงานของบริษัท
ปัจจุบัน บริษัทให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยมีฐานปฏิบัติการบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองซึ่งประกอบด้วย
หน่วยงานหลัก ได้แก่ ศูนย์นักบินและลูกเรือ ฝ่ายปฏิบัติการบิน ฝ่ายซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน ฝ่ายคุณภาพความปลอดภัยและ
ความมั่นคง ฝ่ายบริการลูกค้า ส่วนการเติมน�ำ้ มันเชื้อเพลิงส่วนใหญ่จะกระท�ำที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เนื่องจากมีต้นทุนน�ำ้ มันที่ต�่ำ
ที่สุด ส่วนที่ท่าอากาศยานภูมิภาคจะเป็นการเติมน�ำ้ มันเพิ่มเติมเป็นบางครั้งตามมาตรฐานความปลอดภัยเท่านั้น

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
การจัดหาเครื่องบิน
			 บริษัทมีนโยบายจัดสรรเครื่องบินให้เหมาะสมกับปริมาณความต้องการบินในแต่ละเส้นทางการบิน ทั้งเส้นทางการบิน
สายหลัก สายรอง และสายย่อย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเครื่องบินให้บริการขนส่งผู้โดยสารทั้งสิ้น 3 รุ่น ได้แก่
โบอิ้ง 737-800 เอทีอาร์ 72-500 และบอมบาร์ดิเอร์ คิว 400 รวมทั้งสิ้น 32 ล�ำ ทั้งนี้ บริษัทจัดหาเครื่องบินทุกล�ำด้วยวิธีการ
เช่าในลักษณะ Dry Lease หรือเช่าเฉพาะเครื่องบินไม่รวมนักบินและลูกเรือ โดยบริษัทท�ำสัญญาเช่าด�ำเนินงาน (Operating Lease)
ซึ่งโดยปกติจะมีระยะเวลาเช่า 7 - 12 ปี
ตารางแสดงข้อมูลเกี่ยวกับฝูงบินของสายการบินนกแอร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประเภทเครื่องบิน
โบอิ้ง 737-800
เอทีอาร์ 72-500
บอมบาร์ดิเอร์ คิว 400
รวม

จ�ำนวนเครื่องบิน (ล�ำ)

ความจุผู้โดยสารต่อล�ำ (ที่นั่ง)

อายุโดยเฉลี่ย (ปี)

22
2
8
32

189
66 - 72
86

7.6
9.6
1.5
6.2

เครือ่ งบินรุน่ โบอิง้ 737-800 เป็นเครือ่ งบินโดยสารทีม่ พี สิ ยั บินระยะปานกลาง ล�ำตัวแคบ ใช้เครือ่ งยนต์ไอพ่น ซึง่ น�ำมาใช้สำ� หรับ
เส้นทางสายหลักและเส้นทางสายรอง ส�ำหรับเครื่องบินเอทีอาร์ 72-500 และเครื่องบินบอมบาร์ดิเอร์ Q400 เป็นเครื่องบินโดยสาร
ขนาดเล็ก ใช้เครื่องยนต์ใบพัด (Turboprop) 2 เครื่อง มีพิสัยบินระยะใกล้ ซึ่งบริษัทจะน�ำมาใช้บินในเส้นทางสายรองและสายย่อย
เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการบินที่มีไม่มากนัก
อัตราการใช้เครื่องบินต่อล�ำ
บริษทั มุง่ เน้นการใช้เครือ่ งบินให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุดและค�ำนึงถึงความปลอดภัยของผูโ้ ดยสารเป็นส�ำคัญ ประกอบกับบริหาร
จัดการให้เทีย่ วบินของบริษทั ไม่เกิดความล่าช้าทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อตารางการบินของบริษทั ในภาพรวม โดยในปี 2559 บริษทั มีเครือ่ งบิน
ณ สิ้นปีรวม 32 ล�ำ ซึ่งบริษัทมีอัตราการใช้เครื่องบินทุกประเภทเฉลี่ย ส�ำหรับโบอิ้ง 737-800 บอมบาร์ดิเอร์ Q400 และ เอทีอาร์
72-500 ที่ 8.1 6.2 และ 6.0 ชั่วโมงต่อวัน ตามล�ำดับ ซึ่งอัตราใช้เครื่องบินต่อล�ำไม่เป็นไปตามแผนท�ำให้กระทบต่อรายได้และค่าใช้
จ่ายต่อหน่วยของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ
นอกจากนั้น บริษัทมีนโยบายที่จะจ�ำกัดให้มีจ�ำนวนประเภทของเครื่องบินน้อยที่สุดซึ่งสามารถให้บริการอย่างเหมาะสมใน
เส้นทางสายหลัก สายรอง และสายย่อย ทั้งนี้ การมีจ�ำนวนประเภทเครื่องบินที่ไม่มากจะท�ำให้เกิดการประหยัดต้นทุนในการซ่อม
บ�ำรุงเครื่องบิน และเกิดความยืดหยุ่นในการใช้นักบิน เนื่องจากกรมการบินพลเรือนก�ำหนดให้นักบินจะได้รับอนุญาตให้ท�ำการบิน
เฉพาะเครื่องบินประเภทเดียวเท่านั้น อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่เพื่อการซ่อมบ�ำรุง
การฝึกอบรมนักบิน ลูกเรือ วิศวกร และพนักงานช่าง จะแปรผันตามจ�ำนวนแบบของเครื่องบิน และชนิดของเครื่องยนต์ที่ใช้ในฝูงบิน
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Operations
At present, Nok Air offers a passenger transportation service with the flight operation base at
Don Mueang International Airport with its main departments; the Pilot and Crew Center, the Flight Operation
Department, the Aircraft Maintenance Department, Quality Safety Security 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 Acquisition
			 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, 2016, Nok Air operated 3 aircaft types
in its fleet; namely, Boeing 737-800, ATR 72-500 and Bombardier Q400, for a total of 32 aircraft, 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.
Details of Nok Air’s Fleet as of December 31, 2016
Type of Aircraft
Boeing 737-800
ATR 72-500
Bombardier Q400
Total

Number of Aircraft
22
2
8
32

Capacity (seat per aircraft) Average Age (year)
189
66 - 72
86

7.6
9.6
1.5
6.2

Boeing 737-800 is a medium-hual narrow-body aircraft wi†h jet engines. The aircraft are required in
primary and secondary routes. Meanwhile, ATR 72-500 and Bombardier Q400 are small two-engine turboprop
aircrafts designed for short-haul flight. Nok Air mostly flies these two aircraft types in secondary and feeder
routes to suit modest demands along the routes.
Aircraft Utilization Rate per Aircraft
As Nok Air aims to maximize its aircraft utilization while ensuring passenger’s safety and preventing flight
delay that could affect its flight schedules, as of end of 2016, Nok Air had a total of 32 aircraft in its fleet. An average
aircraft utilization of all types of aircraft, namely Boeing 737-800, Bombardier Q400 and ATR 72-500 stood at 8.1
hours per day, 6.2 hours per day and 6.0 hours per day respectively, which aircraft untilization rate per each aircraft
may not match its plan and effect on revenue and cost per unit significantly, Which aircraft utilization rate per
each aircraft may not match its plan and effect on revenue and cost per unit significantly.
The Company also has a policy to minimize the type of aircraft in providing proper 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.
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การซ่อมบ�ำรุงเครื่องบิน
บริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นในเรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นส�ำคัญ โดยเน้นย�้ำให้เครื่องบินอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
พร้อมท�ำการบินทุกครั้ง ภายใต้มาตรฐานการตรวจสอบและการซ่อมบ�ำรุงซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของส�ำนักงานการบิน
พลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ซึ่งเป็นไปในมาตรฐานเดียวกับองค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (EASA) และ
องค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (FAA) การดูแลรักษาและซ่อมบ�ำรุงเครือ่ งบินแบบครบวงจรเพือ่ ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
ตามทีก่ ล่าวแล้วนัน้ ต้องใช้เงินลงทุนสูงและต้องการผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะทาง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั มีใบอนุญาตและสามารถ
ซ่อมบ�ำรุงระดับทั่วไป (Transit Check และ Daily Check) และระดับซ่อมย่อย (A-Check หรือ Light Maintenance) ส่วนการ
ซ่อมบ�ำรุงระดับซ่อมใหญ่ (C-Check และ Heavy Maintenance) บริษัทไม่มีโรงซ่อมบ�ำรุงเป็นของตนเอง แต่ได้ว่าจ้างบริษัทอื่นผู้ให้
บริการภายนอกซึง่ มีความช�ำนาญและความพร้อมในการซ่อมบ�ำรุงเครือ่ งบิน โดยจะต้องได้รบั การรับรองจาก CAAT และ FAA หรือ EASA
การจัดหาชิ้นส่วนและอะไหล่
การจัดหาอะไหล่เครือ่ งบินรวมทัง้ อุปกรณ์ของนกแอร์นนั้ บริษทั ได้ให้ผบู้ ริการหลักคือ Lufthansa Technik AG เป็นผูด้ ำ� เนินการ
ทัง้ นีก้ ระบวนการพิจารณาคัดเลือกผูใ้ ห้บริการนัน้ บริษทั ได้พจิ ารณาจากความสามารถในการวางแผนซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน การจัดหา
อะไหล่และอุปกรณ์เครื่องบิน ค่าใช้จ่าย ตลอดจนประสบการณ์ที่ผ่านมาในด้านธุรกิจการบิน เป็นต้น
นอกจากทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น บริษทั ยังได้จดั หาอะไหล่และอุปกรณ์เครือ่ งบินเองทีน่ อกเหนือจากที่ Lufthansa Technik AG
จัดหามาให้ ทั้ง Routine และ Non Routine Job ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยจัดเก็บชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์
ไว้ที่อาคารจัดเก็บคลังสินค้าท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
การจัดหาน�้ำมันเชื้อเพลิง
น�้ำมันเชื้อเพลิงเป็นต้นทุนหลักของค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยในปี 2559 บริษัทมีค่าใช้จ่ายน�ำ้ มันเชื้อเพลิงคิดเป็นร้อยละ 18
ของต้นทุนในการด�ำเนินงานของบริษัท โดยในอดีตบริษัทซื้อน�้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมดผ่านการบินไทย ต่อมาในปี 2554 บริษัทได้เริ่ม
การจัดซื้อน�้ำมันเชื้อเพลิงจากผู้ค้าน�้ำมันโดยตรง ได้แก่ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด และ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
โดยในปี 2559 บริษัทมีการสั่งซื้อน�้ำมันเชื้อเพลิงจากผู้จ�ำหน่ายรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 30 ของต้นทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจาก
ผู้จัดจ�ำหน่ายรายดังกล่าวให้ราคาและข้อเสนอทางธุรกิจที่ดีกับบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทมิได้พึ่งพิงผู้จัดจ�ำหน่ายน�้ำมันรายดังกล่าว
เป็นพิเศษ และบริษทั มิได้มนี โยบายซือ้ น�ำ้ มันจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ อย่างต่อเนือ่ ง หากเงือ่ นไขและราคามิได้ดกี ว่าบุคคลอืน่ เนือ่ งจาก
บริษัทสามารถจัดซื้อน�้ำมันจากผู้จัดจ�ำหน่ายรายอื่นๆ ได้ อย่างไรก็ตาม การจัดซื้อน�ำ้ มันเชื้อเพลิงจากผู้ค้าน�ำ้ มันรายใหญ่ระดับโลกจะ
ท�ำให้บริษัทสามารถจัดหาน�้ำมันได้อย่างเพียงพอในราคาที่เหมาะสม
เนื่องจากราคาน�้ำมันมีความผันผวนสูง คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายอนุมัติให้บริษัทเข้าท�ำสัญญาป้องกันความเสี่ยง
จากความผันผวนของราคาน�ำ้ มันในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน โดยก�ำหนดให้มีสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงระหว่างร้อยละ 20 - 50
ของปริมาณการใช้นำ�้ มันต่อเดือนหรือประกันความเสีย่ งไว้เพียงบางส่วน (Partial Hedge) โดยการซือ้ น�ำ้ มันในราคาทีก่ ำ� หนดล่วงหน้า
กับผู้ค้าน�ำ้ มัน หรือเข้าท�ำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากราคาน�้ำมันกับสถาบันการเงิน ซึ่งตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงจากราคา
น�ำ้ มันของบริษัทดังกล่าว จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับบริษัทในการบริหารรายได้และต้นทุน ส่งผลให้บริษัทสามารถปรับราคาการ
จ�ำหน่ายตัว๋ โดยสารได้เฉพาะส่วนทีย่ งั ไม่ได้มกี ารจ�ำหน่าย เพือ่ ชดเชยผลกระทบจากราคาน�ำ้ มันได้บางส่วน ซึง่ จะสอดคล้องกับกลยุทธ์
การตั้งราคาแบบ Dynamic Pricing หรือ การก�ำหนดค่าตั๋วโดยสารหลายระดับราคา และระยะเวลาการเปิดจ�ำหน่ายตั๋วโดยสาร
ล่วงหน้าของบริษัท
โดยทั่วไปบริษัทจะท�ำการเติมน�้ำมันเชื้อเพลิงที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองเป็นหลัก เนื่องจากมีผู้จ�ำหน่ายมากราย
ท�ำให้บริษัทสามารถจัดหาราคาน�้ำมันได้ในราคาถูกกว่าการจัดหาและส่งมอบน�้ำมันเชื้อเพลิงในจังหวัดอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่มีผู้จ�ำหน่าย
เพียงรายเดียว โดยผู้ค้าน�้ำมันที่สามารถส่งมอบได้ที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองจะใช้บริการจัดเก็บ จัดส่ง และเติมน�้ำมัน
ของบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) (“BAFS”) ซึ่งเป็นบริษัทเพียงรายเดียวที่ได้รับอนุญาตให้บริการเติมน�ำ้ มัน
ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
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Aircraft Maintenance
Focusing at passenger’s safety, Nok Air underlines a perfect flight-ready condition of its aircrafts under the checkup and maintenance criteria of Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT), 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, 2016, 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 CAAT and FAA or EASA accreditation to plan its maintenance and to repair and
maintain its aircrafts.
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 2016 as it accounted for 18% of the total service costs. Nok Air
buys fuel directly from The Shell Company of Thailand Limited and PTT Public Company Limited. In 2016,
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 to allow Nok Air to enter an agreement
to hedge oil prices for 12 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.
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.
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การด�ำเนินงานบริเวณท่าอากาศยาน
บริษทั ด�ำเนินการบริการภาคพืน้ ดินและบริการสนับสนุนภาคพืน้ ดินต่อผูโ้ ดยสารของบริษทั ด้วยตนเอง โดยท�ำการเช่าอุปกรณ์
ที่สำ� คัญจากท่าอากาศยานต่างๆ ในประเทศ เช่น เคาน์เตอร์เช็กอิน และทางเชื่อมต่อ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ว่าจ้างบุคคลภายนอก
ที่มีความเชี่ยวชาญในการด�ำเนินงาน ให้ท�ำการขนส่งสัมภาระลงทะเบียนของผู้โดยสารไปกลับระหว่างท่าอากาศยานและเครื่องบิน
การจัดหารถขนส่งผู้โดยสารระหว่างประตูทางขึ้นเครื่องบิน (Gate) กับเครื่องบิน บันไดขึ้นลงเครื่องบิน และการจัดการขนส่งสินค้า
และพัสดุภัณฑ์ (Cargo)
อาหารว่างและเครื่องดื่ม (Catering)
บริษัทให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม “นกขนม” แก่ผู้โดยสาร โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมด
ตั้งแต่บรรจุภัณฑ์ ขนม น�ำ้ ดื่ม รวมถึงกระดาษเช็ดปาก โดยค�ำนึงถึงมาตรฐานของคุณภาพสินค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้โดยสาร
เป็นส�ำคัญ
			 • บรรจุภัณฑ์ เปลี่ยนจากบรรจุภัณฑ์เดิมซึ่งเป็นถุงกระดาษเป็นกล่องกระดาษที่ผลิตจากวัสดุย่อยสลายง่ายและ
				 เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และบนกล่องนัน้ บริษทั ได้ออกแบบลวดลายเป็นนกชนิดต่างๆ โดยลวดลายจะแตกต่างกันไป
				 ในแต่ละเดือน เพราะบริษัทมีความตั้งใจที่จะมอบผลิตภัณฑ์นี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของของที่ระลึกในการเดินทาง
			 • ขนม มีการคัดสรรขนมใหม่เพื่อให้บริการกับผู้โดยสาร โดยขนมที่ให้บริการนั้นผลิตโดยผู้ผลิตขนมและอาหาร
				 ชั้นน�ำในประเทศไทย ได้แก่ บริษัท โกลดิลอคส์ เบค ชอบ จ�ำกัด บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จ�ำกัด และ
				 บริษัท จิตรมาสเทรดดิ้ง จ�ำกัด ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย อีกทั้งยังมี
				 การหมุนเวียนเปลี่ยนชนิดของขนมในแต่ละสัปดาห์เพื่อมิให้ซ�้ำกัน
			 • น�้ำดื่ม บริษัทค�ำนึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง จึงได้เพิ่มปริมาณน�้ำดื่มจาก 100 มิลลิลิตร เป็นขนาด
				 150 มิลลิลิตร และเปลี่ยนเป็นบรรจุภัณฑ์แบบขวดที่สะดวกต่อการบริโภคและการพกพา
			 • กระดาษเช็ดปาก บริษัทปรับรูปแบบของกระดาษเช็ดปากให้สอดคล้องกับส่วนต่างๆ ของนกขนม ซึ่งกระดาษ
				 เช็ดปากชนิดใหม่นี้ ผลิตจากเยื่อไม้ธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและย่อยสลายง่าย

การประกันภัย
บริษัทได้ท�ำประกันภัยส�ำหรับการบินตามแนวทางปฏิบัติของอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ โดยท�ำประกันภัยอากาศยาน
ทุกล�ำของบริษัทกับบริษัทประกันภัยในประเทศไทย ซึ่งบริษัทประกันภัยจะท�ำประกันภัยต่อ (Reinsurance) ไปยังบริษัทประกันภัย
ต่อต่างประเทศตามมาตรฐานสากลของการประกันภัยเครือ่ งบิน โดยเบีย้ ประกันภัยของบริษทั และวงเงินความคุม้ ครองอยูใ่ นสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ
นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย และความมั่นคง
บริษัทให้ความส�ำคัญต่อระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย และความมั่นคง และเชื่อมั่นว่าเป็นองค์ประกอบส�ำคัญใน
การด�ำเนินธุรกิจ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย และความมัน่ คง อย่างเคร่งครัด รวมทัง้
มีการบริหารระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัยและความมัน่ คง โดยใช้แผนบริหารจัดการเชิงรุกในการระบุอนั ตรายและความเสีย่ ง
ทีเ่ กีย่ วข้องรวมถึงการตรวจประเมินอย่างมีระบบ เพือ่ ก�ำจัดหรือลดระดับความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ และส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย
ทางการบิน การบาดเจ็บของบุคคล การเสียหายของอุปกรณ์ หรือสภาพแวดล้อม
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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 provides snacks and beverages "Nok Kanom" to passengers by changing all of products image from
packagings, snacks, beverages including napkins by concerning the standard of products's qualities for building
satisfaction toward passengers.
			 •
				
				
				

Packaging We were changed from a paper bag to be a paper box which produced from material
that easy to decay and environmental friendly. For box, the company was designed many kinds
of birds. The designs will be different in every month because the company has intention to
give a product as a part of souvenir for traveling with Nok Air.

			 •
				
				
				
				

Snacks We were searching for new snack to serve passengers. The snacks that has been served
produced by the leading manufacturer of snack and food in Thailand which are Godilocks Bake
Shop Co., Ltd., Thai Nichi Industry Co., Ltd. and Jitamas Trading Co., Ltd. These companies has been
received the certificate from The Central Islamic Council of Thailand. Besides, the snacks will be
changed in every week.

			 • Drinking Water The company concerns the convenience in traveling. So, the size has been
				 increased from 100 ml. to 150 ml. and changed the packaging of bottle that conveniennt for
				 drinking and carrying.
			 • Napkin The company modified the image of napkin to match with parts of Nok Kanom and the
				 new napkin also produced from wood pulp that environmental friendly and easy to dacay.
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.
Nok Quality, Safety and Security Policy
NOK will maintain an active quality, safety and security management system with an overall purpose of the
proactive management of identifiable hazards and their associated risks with the intent to eliminate their potential
for affecting aviation safety, and for injury to people and damage to equipment or the environment. To that end,
we will continuously examine our operation for these hazards and find ways to minimize them.
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บริ ษั ท ได้ จั ด สรรทรั พ ยากรที่ เ หมาะสมและเพี ย งพอ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ
ความปลอดภัยและความมัน่ คง โดยผูบ้ ริหารและหัวหน้างานทุกคนเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการขับเคลือ่ นและพัฒนาปรับปรุงระบบบริหาร
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการฝึกอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะ พัฒนาความรู้ ความสามารถ การจัดสรร
อุปกรณ์และเครื่องมือที่จ�ำเป็น สถานที่ท�ำงาน ตลอดจนการสนับสนุนความช่วยเหลือด้านต่างๆ พนักงานจึงต้องให้ความส�ำคัญและ
ตระหนักในกฎ ระเบียบข้อบังคับ และขั้นตอนการด�ำเนินงานด้านการบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย และความมั่นคง
พนักงานทุกคนต้องมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจทุกครั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ และมีจิตส�ำนึกในการให้บริการ
ด้วยใจ พร้อมที่จะปรับปรุง แก้ไข พัฒนางานด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและความมั่นคง ในสถานที่ปฏิบัติงานของตนเอง
อย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งมีหน้าที่รายงานอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ การกระท�ำหรือพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
เพื่อหาทางป้องกันมิให้เหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นซ�ำ้ ทั้งนี้พนักงานต้องทราบว่าพฤติกรรมใดที่สมควรได้รับการยกเว้นจากการลงโทษ
เช่น การปฏิบตั งิ านด้วยความผิดพลาด (Error) โดยมิได้ตงั้ ใจ และพฤติกรรมใดทีต่ อ้ งได้รบั การลงโทษทางวินยั เช่น การฝ่าฝืน ประมาท
เลินเล่อ เป็นต้น พนักงานต้องค�ำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นอยู่เสมอ อีกทั้งแบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ความ
ไม่ปลอดภัยต่างๆ ให้ผู้อื่นได้รับทราบ และมุ่งมั่นที่จะด�ำรงไว้ซึ่งเป้าหมายการบริหารงานคุณภาพ ความปลอดภัย และความมั่นคง
พนักงานต้องมีความเข้าใจ ตระหนัก และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเป้าหมายนั้นร่วมกัน
ผู้บริหารนกแอร์ต้องก�ำกับดูแลการตรวจประเมินการบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย และความมั่นคง ให้สอดคล้องกับ
แผนตรวจประเมิน รวมถึงต้องมีการวิเคราะห์ ติดตาม ประเมินประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการแก้ไขข้อบกพร่อง หรือสิ่งที่ไม่เป็นไป
ตามข้อก�ำหนด ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา โดยใช้เครื่องมือวัดผลและตัวชี้วัดในการประเมินผลการด�ำเนินงานดังกล่าว
พนักงานทุกคนมีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการก�ำกับดูแล การปฏิบตั งิ านของพนักงานแรงงานภายนอก โดยไม่สามารถถ่ายโอน
ความรับผิดชอบนี้ไปให้บุคคลหรือบริษัทแรงงานภายนอกได้ บริษัทมั่นใจว่าการใช้บริการระบบต่างๆ จากบริษัทแรงงานภายนอก
สอดคล้องกับมาตรฐานและข้อก�ำหนดการบริหารงานคุณภาพ ความปลอดภัย และความมั่นคง
บริษัทจะรักษาสัมพันธภาพกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกบริษัท อีกทั้งหมั่น
ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาผลการด�ำเนินงานอย่างสม�ำ่ เสมอ
บริษัทยึดมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย ข้อก�ำหนด มาตรฐานสากลว่าด้วยการบริหารงานคุณภาพ
ความปลอดภัย และความมั่นคง

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 39.2 โดยมีกรรมการที่เป็นผู้แทน
จากการบินไทยเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจ�ำนวนไม่เกิน 5 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน การบินไทยประกอบธุรกิจ
สายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ใกล้เคียงและอาจจะเกิดการแข่งขันกับธุรกิจสายการบินราคาประหยัดที่นกแอร์
ประกอบธุรกิจอยู่ ดังนั้น การบินไทยในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กลุ่มผู้บริหารและกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่อื่นๆ ได้วางกรอบการบริหาร
จัดการร่วมกันเพื่อความชัดเจนในการด�ำเนินธุรกิจในอนาคตไว้ 3 ส่วนหลัก ได้แก่ การเป็นอิสระในการด�ำเนินธุรกิจ การไม่พึ่งพิงกัน
และการแข่งขันระหว่างบริษัทและการบินไทย

ความเป็นอิสระในการด�ำเนินธุรกิจของนกแอร์
ลักษณะการประกอบธุรกิจของนกแอร์ที่ใกล้เคียงกับผู้ถือหุ้นใหญ่ ท�ำให้การบินไทยในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ กลุ่มผู้บริหาร
และกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายอื่นๆ ได้วางกรอบการบริหารจัดการและการบริหารงานร่วมกันเพื่อความชัดเจนและความเป็นอิสระใน
การด�ำเนินธุรกิจไว้ดังนี้
			 • โครงสร้างการถือหุ้น
					
ถึงแม้ว่าการบินไทยจะเข้ามาถือหุ้นใหญ่ในนกแอร์ร้อยละ 39.2 แต่ก็มิได้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียว
				 ที่มีจ�ำนวนเสียงเบ็ดเสร็จ เนื่องจากโครงสร้างผู้ถือหุ้นนกแอร์ภายหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
				 แห่งประเทศไทย จะประกอบด้วยผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ เช่น กลุ่มผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มอื่นๆ และกลุ่มผู้ถือหุ้น
				 รายย่อย ซึ่งจะท�ำให้การด�ำเนินงานของนกแอร์เป็นอิสระ

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
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NOK will ensure that adequate resources and funding are provided to fulfill all quality, safety and
security requirements and all employees must comply with this quality, safety and security policy. Managers
and supervisors are accountable for practical safety management implementation and continuous improvement,
including establishment of competency requirements, education and training of personnel, as well as making
the required tools and equipment, workspace, support services, transportation and communication available
for staff to use. Everyone is held responsible for quality, safety and security performance, as this quality, safety
and security performance will be an important part of our management/employee evaluation system. We will
recognize and value quality, safety and security performance. We will make everyone aware of the quality, safety
and security rules and processes as well as one’s personal responsibilities to observe them.
NOK personnel performing quality, safety and security related work must be physically and mentally
fit for duty. Staff shall be encouraged to be service-minded, quality-safety-security conscious, and proactive in
correcting any weaknesses in regard to quality, safety and security within their own areas of responsibility.
NOK staff will openly communicate information about safety incidents and will share the lessons learned
with others. Each of us will be concerned for the safety of others in our organization, and each is encouraged to
report any problems or weaknesses in quality, safety and security management in confidence to our superiors
for corrective action, without fear of punishment or retribution. Honest human errors are accepted as part of
human nature, but reckless, deliberate violations of rules and established procedures are not condoned.
NOK will maintain a formal written quality, safety and security goal, and we shall ensure that everyone
understands and accepts that goal. In addition, all staff shall be encouraged to participate in developing quality,
safety and security standards and procedures. We will involve relevant staff in the decision-making process.
NOK management will ensure that regular quality, safety and security audits are conducted. Corrective
actions as well as their effectiveness in improving operational performance are analyzed and followed up. Quality, safety and security metrics and performance indicators will be regularly reviewed and used to evaluate our
quality, safety and security performance.
Only permanent NOK staff will be given responsibility for quality, safety and security oversight duties. In
other words, the responsibility for quality, safety and security oversight cannot be out-sourced to other agents
acting on behalf of NOK. NOK will ensure that externally supplied systems and services that impacts upon the
quality, safety and security of our operations meet appropriate quality, safety and security standards.
NOK relations with all Authorities concerned shall be regular and active, and our performance shall be
continuously monitored, evaluated, and improved.
NOK will comply with and, wherever possible, exceed legislative and regulatory requirements and standards.

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.

44

รายงานประจ�ำปี 2559
ANNUAL REPORT 2016

			 • โครงสร้างกรรมการบริษัท
					
ภายใต้กรอบข้อตกลงตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของนกแอร์ การบินไทยจะสามารถส่งตัวแทนมาเป็น
				 กรรมการของบริษัทได้ในสัดส่วนไม่เกิน 5 ท่าน จากจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ซึ่งไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ�ำนวน
				 กรรมการทั้งหมด และกรรมการตัวแทนของการบินไทยในนกแอร์ยังมีหน้าที่ตามมาตรา 80 ของพระราชบัญญัติ
				 บริษัทมหาชนจ�ำกัด ซึ่งระบุเรื่องผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่ตนมีส่วนได้เสีย
					
อีกทัง้ กรรมการของบริษทั ทุกท่านยังมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามมาตรา 85 88/8 88/9 และ 88/10
				 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ระบุให้กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
				 วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา
				 ผลประโยชน์ของบริษัท และยังจ�ำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเยี่ยงวิญญูชน และไม่ท�ำการใด
				 อันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นให้ได้รับความเป็นธรรมและ
				 เพื่อประโยชน์สูงสุดโดยรวม ด้วยหน้าที่ตามมาตราดังกล่าว กรรมการตัวแทนของการบินไทยจึงจ�ำเป็นต้องปฏิบัติ
				 หน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยมิได้ค�ำนึงประโยชน์ของตนหรือผลประโยชน์ของการบินไทยเป็นส�ำคัญ
			 • โครงสร้างการบริหาร
					
บริษัทมีโครงสร้างการบริหารซึ่งเป็นอิสระจากการบินไทย โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร
				 ทุกท่านมิใช่ตัวแทนจากการบินไทย

การไม่พึ่งพิงกันระหว่างนกแอร์กับการบินไทย
ปัจจุบนั กรอบการด�ำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการของบริษทั เป็นการด�ำเนินงานทีเ่ ป็นอิสระไม่พงึ่ พิงการบินไทย โดยบริษทั
มีระบบการบริหารจัดการระบบการส�ำรองที่นั่ง ระบบเช็กอิน และระบบบัญชีที่เป็นอิสระของตนเอง
			 • ด้านการเช่าเครื่องบิน บริษัทมีนโยบายในการเช่าด�ำเนินงานเครื่องบินจากผู้ให้เช่ารายอื่น ดังจะเห็นได้ว่า
				 ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทเช่าด�ำเนินงานเครื่องบินจากผู้ให้เช่าจากต่างประเทศจ�ำนวน 32 ล�ำ โดยมิได้เช่า
				 จากการบินไทย
			 • ด้านการจัดหาน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง บริษทั ได้จดั ซือ้ กับผูค้ า้ น�ำ้ มันโดยตรง เพือ่ ให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปตามความเหมาะสม
				 และสามารถบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน�ำ้ มันได้อย่างอิสระ
			 • ระบบการจองซื้อตั๋วเครื่องบินและการช�ำระเงินเป็นระบบงานหลักของสายการบิน บริษัทมีระบบเป็นของตนเอง
				 และแตกต่างจากระบบของการบิน
			 • การฝึกอบรมนักบินและพนักงานต้อนรับ บริษัทมีหลักสูตรและผู้เชี่ยวชาญผู้ให้การอบรมเป็นของตนเอง

การแข่งขันระหว่างบริษัทและการบินไทย
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินธุรกิจที่ชัดเจนระหว่างการบินไทย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และนกแอร์
ซึ่งเป็นบริษัทรวมของการบินไทย ในลักษณะพันธมิตรทางธุรกิจ โดยด�ำเนินกลยุทธ์เกื้อหนุนกัน แต่สามารถแข่งขันกันได้อย่างอิสระ
ตามความเหมาะสม ประกอบกับลักษณะการให้บริการมีความแตกต่างกัน โดยการบินไทยด�ำเนินธุรกิจสายการบินแบบเต็มรูปแบบ
(Full Service Airline) จะให้ความส�ำคัญกับการให้บริการ เครือข่ายการบิน และความสะดวกสบายในการเดินทางเป็นส�ำคัญ ในขณะที่
นกแอร์เป็นสายการบินราคาประหยัด จะเน้นการให้บริการในกลุ่มลูกค้าที่ให้ความส�ำคัญกับราคาค่าตั๋วโดยสาร และยอมรับได้
กับบริการที่จ�ำกัด เช่น การจ�ำกัดน�้ำหนักสัมภาระหรือการมีค่าธรรมเนียมในการปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และไม่ต้องการสนามบินที่มี
เส้นทางการบินที่เชื่อมโยงกับสนามบินอื่นๆ ในวงกว้างมาก กล่าวคือ เครือข่ายการบิน (Networking) มิได้เป็นปัจจัยส�ำคัญใน
การด�ำเนินธุรกิจ การให้บริการจะเน้นการบริการขนส่งผู้โดยสารระหว่างจุดหมายการเดินทาง (Point to point)

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
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			 • 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.
			 • Aircraft lease: Nok Air has a policy to have operation lease of aircraft. As of December 31, 2016,
				 Nok Air leases 32 aircraft 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.
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การขยายการประกอบธุรกิจ
นอกจากธุรกิจหลักของนกแอร์แล้ว บริษัทได้ขยายธุรกิจเพิ่มเติมโดยผ่านช่องทางบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท นกมั่งคั่ง จ�ำกัด
เพือ่ เข้าลงทุนในบริษทั สายการบิน นกสกูต๊ จ�ำกัด ประกอบธุรกิจสายการบินราคาประหยัดระหว่างประเทศในเส้นทางการบินระยะกลาง
บริษัท นกฮอลิเดย์ จ�ำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจน�ำเที่ยว และเข้าลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวในบริษัท แพน แอม อินเตอร์เนชั่นแนล
ไฟล์ท เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ดำ� เนินการศูนย์ฝึกการบินนานาชาติแบบครบวงจรที่มีหลักสูตรครอบคลุมทั้ง
การฝึกอบรมนักบิน ลูกเรือ ช่างซ่อมบ�ำรุง และวิชาชีพทางการบินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท Air Black
Box Asia Pacific Pte. Ltd. เพือ่ ประกอบธุรกิจพัฒนาระบบการจองบัตรโดยสารระหว่างสายการบิน ในอัตราส่วนการลงทุนร้อยละ 15
ท�ำให้โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท บริษัทย่อย การร่วมค้า และเงินลงทุนระยะยาว เป็นดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท บริษัทย่อย การร่วมค้า และเงินลงทุนระยะยาว
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นและสัดส่วน
สิทธิออกเสียง 49%
บจ. นกฮอลิเดย์

สัดส่วนการถือหุน้ 49%
และสัดส่วนสิทธิออกเสียง 99.90%
บจ. นกมัง่ คัง่

สัดส่วนการถือหุ้นและสัดส่วน
สิทธิออกเสียง 49%
บจ. นกสกู๊ด

สัดส่วนการถือหุ้นและสัดส่วน
สิทธิออกเสียง 15%
บจ. แพน แอม อินเตอร์เนชั่นแนล
ไฟล์ท เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย)

สัดส่วนการถือหุ้นและสัดส่วน
สิทธิออกเสียง 15%
Air Black Box Asia Pacific Pte. Ltd.

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
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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 addition, the Company invested in Air Black Box Asia Pacific Pte. Ltd.
15% shareholding that operates inter-airline ticket system development. As a result, the shareholding structure
of Nok Air, its subsidiaries, joint venture and long-term investment are as follows:

Shareholding structure of Nok Air, Subsidiaries, Joint venture and long-term investment
Nok Airlines Public Company Limited

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

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

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

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

Air Black Box Asia PacificPte. Ltd.
Shareholding and voting
right: 15%
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สภาวะการตลาดและการแข่งขัน

Market and Competition

สภาวะการตลาด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีสายการบินทั้งสิ้น 5 สายการบินหลักที่ให้บริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศภายในประเทศไทย
(Domestic Flight) โดยอาจแบ่งสายการบินได้เป็น 2 ประเภท คือ สายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ และสายการบินราคาประหยัด
แต่สายการบินทั้ง 2 ประเภท มีแนวทาง กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจ รวมทั้งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน เนื่องจากเส้นทางการบิน
ที่จำ� กัดและการให้บริการที่สามารถทดแทนกันได้ ท�ำให้อาจมีการแข่งขันกันระหว่างกลุ่มสายการบินทั้งสองกลุ่ม ถึงแม้ว่าการแข่งขัน
จะไม่สูงเท่ากับการแข่งขันกันภายในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจสายการบินประเภทเดียวกันเอง
สายการบินทีใ่ ห้บริการเต็มรูปแบบมีผปู้ ระกอบธุรกิจหลักอยู่ 2 สายการบิน ได้แก่ การบินไทย (รวมไทยสมายล์) และบางกอก
แอร์เวย์ โดยเน้นการให้บริการแบบครบวงจร ส�ำหรับสายการบินราคาประหยัดประกอบด้วย ผู้ให้บริการหลัก 3 สายการบิน ได้แก่
นกแอร์ ไทยแอร์เอเชีย ไทยไลอ้อนแอร์ โดยแต่ละสายการบินมีต�ำแหน่งทางการตลาดและส่วนแบ่งตลาดที่แตกต่างกัน นอกจาก
5 สายการบินที่กล่าวข้างต้นยังมีอีก 2 สายการบิน คือกานต์แอร์ ซึ่งเป็นสายการบินให้บริการเต็มรูปแบบขนาดเล็กที่มีฐานปฏิบัติการ
หลักอยูท่ เี่ ชียงใหม่ และให้บริการในโซนภาคเหนือเป็นหลัก และในปีนยี้ งั มีสายการบินต้นทุนต�ำ่ ของต่างชาติเข้ามาเปิดใหม่ซงึ่ ให้บริการ
ขนส่งทางอากาศภายในประเทศไทยสนามบินหลักๆ และระหว่างประเทศไปเวียดนาม คือ ไทยเวียตเจ็ตแอร์ไลน์ ที่มีฐานปฏิบัติการ
อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ในส่วนของสายการบินที่ให้บริการแบบเต็มรูปแบบ การบินไทยถือเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ให้บริการการบินมาอย่างยาวนาน
จึงเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในด้านการให้บริการที่ดี ท�ำให้สามารถก�ำหนดราคาได้สูงกว่าคู่แข่งรายอื่นๆ สอดคล้องกับลักษณะ
การให้บริการตามรูปแบบ Premium Airline แต่จากภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นและความนิยมที่เพิ่มสูงขึ้นของผู้โดยสารต่อสายการบิน
ราคาประหยัด ท�ำให้การบินไทยได้มีการปรับกลยุทธ์โดยเปิดสายการบินไทยสมายล์เพื่อให้บริการในรูปแบบ Light Premium
ซึง่ เป็นการให้บริการในรูปแบบสายการบินเต็มรูปแบบในราคาย่อมเยาและให้บริการทีล่ ดลง และเน้นการให้บริการกับผูโ้ ดยสารระหว่าง
ประเทศที่ต้องการเดินทางเชื่อมต่อภายในประเทศเป็นหลัก
ส�ำหรับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ซึ่งจัดเป็นสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ แต่มีต� ำแหน่งทางการตลาดแตกต่าง
จากการบินไทยโดยวางต�ำแหน่งการตลาดเป็นสายการบินบูติก (Boutique Airline) ซึ่งให้บริการเฉพาะบางเส้นทางการบิน
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ อีกทั้งมีกลยุทธ์ในการแข่งขันด้วยการเป็นเจ้าของท่าอากาศยาน ท�ำให้สามารถรักษาความได้เปรียบในเส้นทาง
การบินบางเส้นทางได้
ในส่วนของสายการบินราคาประหยัด สายการบินไทยแอร์เอเชียเป็นผู้ประกอบการรายแรกที่ด�ำเนินธุรกิจสายการบิน
ราคาประหยัดในประเทศ ที่เน้นกลยุทธ์ในการขายตั๋วโดยสารด้วยราคาต�่ำที่สุด โดยราคาตั๋วโดยสารไม่รวมการให้บริการเสริมอื่น
ที่เกี่ยวเนื่องกับการบิน เช่น น�้ำหนักกระเป๋าสัมภาระลงทะเบียน การขอระบุที่นั่งบนเครื่องล่วงหน้า อาหารและเครื่องดื่ม ทั้งนี้
หากผู้โดยสารต้องการซื้อบริการเสริมจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากราคาตั๋วโดยสาร
ส่วนสายการบินไทยไลอ้อนแอร์นั้นเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ซึ่งได้เริ่มเข้ามาในตลาดสายการบินราคาประหยัดตั้งแต่
ช่วงปลายปี 2556 โดยมีกลยุทธ์ในการเสนอราคาค่าโดยสารที่รวมบริการต่างๆ ไว้ อาทิ น�ำ้ หนักกระเป๋าสัมภาระ อาหารว่าง และ
บริการบริการระบุที่นั่งบนเครื่องล่วงหน้า
ส�ำหรับสายการบินนกแอร์นั้นต้องการจัดวางต�ำแหน่งทางการตลาดเป็นสายการบินราคาประหยัดคุณภาพสูง โดยตั้งราคา
ตั๋วโดยสารในอัตราที่สูงกว่าสายการบินราคาประหยัดอื่นๆ แต่เป็นราคาที่รวมบริการทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง เช่น บริการ
ระบุที่นั่งบนเครื่องล่วงหน้า บริการอาหารว่างและน�้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไว้เรียบร้อยแล้ว โดยผู้โดยสารไม่ต้องช�ำระเงินส่วนเพิ่ม
ส�ำหรับบริการดังกล่าว

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
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Market Condition
As of December 31, 2016, five major airlines offered domestic flights in Thailand. They were divided into
two segments, full-service and low-cost airlines. Each had different business directions, strategies and target
groups. Because of limited routes and replaceable services, these two segments compete with each other even
though the competition may not be as high as the competition within the same segment.
Full-service airlines comprise two major players, namely Thai Airways (, including Thai Smile) and
Bangkok Airways, which focus on offering a complete range of service. Low-cost airlines consist of three key players
such as Nok Air, Thai Air Asia, and Thai Lion Air. Each has different positions and market shares. Besides these five
airlines, there are two more players. Kan Air is small-scale full-service airline with operation base in Chiang Mai
province. Its routes focus on the northern region. This year, a new international low-cost airline, Thai Viet Jet Air,
provides flights between major airports in Thailand and Vietnam, with operation base in Suvarnabhumi Airport.
For full-service airlines, Thai Airways has long operated and is widely known and accepted for
high-quality service. The airline can therefore set the higher price than the competitors, which fits the service
pattern of premium airline. However, the fiercer competition and increasing popularity of low-cost airlines caused
Thai Airways to adjust its strategies by launching Thai Smile that offers light premium service. In spite of being
full-service airline, Thai Smile provides a smaller range of service at a lower price. It also focuses on international
passengers with domestic connection flights.
Bangkok Airways is a full-service airline with a different position from Thai Airways. As a Boutique Airline,
Bangkok Airways flies to destinations with unique characteristics. It also owns airports as the competitive strategy
to gain advantage in some routes.
For low-cost airlines, Thai Air Asia is the first operator in Thailand. Its strategy focuses on selling air tickets
at the lowest price. The price excludes other related supplementary services such as baggage load, registration,
advance seat reservation, and food and beverage. To receive these services, the passengers are required to pay
for an extra charge.
Thai Lion Air is a new player entering this low-cost segment at the end of 2016. It formulates the strategy
to offer air tickets that include comprehensive services such as luggage load, snacks and advance seat reservation.
Nok Air positions itself as high-quality low-cost airline, setting higher ticket price than competitors.
However, the price comprehensively includes travel-related services such as advance seat reservation, snacks
and baggage load. This saves the passengers from paying an extra fee.
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และส�ำหรับสายการบินที่เพิ่งเปิดใหม่ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2559 คือ ไทยเวียดเจ็ตแอร์ไลน์ ซึ่งเป็นสายการบินต้นทุน
ต�่ำของเวียดเจ็ตแอร์ไลน์ของเวียดนาม ซึ่งให้บริการขนส่งทางอากาศภายในประเทศไทย 3 สนามบิน ได้แก่ สุวรรณภูมิ - เชียงใหม่
สุวรรณภูมิ - ภูเก็ต และภูเก็ต - เชียงราย นอกจากนีย้ งั ให้บริการขนส่งทางอากาศระหว่างสุวรรณภูมแิ ละสนามบินในประเทศเวียดนาม
ด้วย เน้นกลยุทธ์ออกโปรโมชั่นตั๋วราคาศูนย์บาท โดยที่ไม่รวมบริการเสริมอื่นๆ โดยได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าคนไทย และกลุ่ม
ที่ปัจจัยทางด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจ
หากพิจารณาในด้านการเติบโตของจ�ำนวนผู้โดยสารในปี 2559 สายการบินนกแอร์มีจ�ำนวนผู้โดยสารอยู่ที่ 8.56 ล้านคน
ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้าที่มีจ�ำนวนผู้โดยสาร 8.76 ล้านคน หรือลดลงร้อยละ 2.28

การแข่งขัน
• การแข่งขันระหว่างสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบและสายการบินราคาประหยัดในเส้นทางการบินในประเทศ
			 ผูด้ ำ� เนินธุรกิจสายการบินในประเทศไทยประกอบด้วย 2 ประเภทหลัก ได้แก่ สายการบินทีใ่ ห้บริการเต็มรูปแบบ และ
		 สายการบินราคาประหยัด แต่มีสภาวะการแข่งขันที่ไม่มีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนตลาดอย่างเบ็ดเสร็จ เนื่องจาก
		 การขยายฝูงบินและเส้นทางการบินของสายการบินราคาประหยัดซึ่งสามารถท� ำได้ง่ายกว่า โดยผ่านการใช้เครื่องบิน
		 ที่มีขนาดเล็กกว่าและเหมาะสมกับเส้นทางที่มีระยะทางสั้นมากกว่า ท�ำให้ในช่วงระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา (2556 - 2559)
		 สายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบค่อยๆ สูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับสายการบินราคาประหยัด เนื่องจากไม่สามารถ
		 แข่งขันด้านราคาได้ ซึง่ จะเห็นได้วา่ ธุรกิจสายการบินราคาประหยัดนัน้ มีแนวโน้มทีจ่ ะมีผโู้ ดยสารมาใช้บริการทีเ่ พิม่ มากขึน้
		 ในอนาคต
• การแข่งขันภายในกลุ่มสายการบินราคาประหยัดส�ำหรับเส้นทางการบินภายในประเทศ
				 สายการบินราคาประหยัดซึง่ เป็นสายการบินทีเ่ น้นการให้บริการระหว่างศูนย์การบิน (Point to point) ทีใ่ ห้บริการ
		 การบินภายในประเทศมีผู้ให้บริการหลักประกอบด้วย สายการบินนกแอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย และสายการบิน
		 ไทยไลอ้อนแอร์ โดยสายการบินราคาประหยัดก�ำลังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเส้นทางการบินในประเทศ
		 มีระยะเวลาการเดินทางค่อนข้างสั้น ส่งผลท�ำให้ปัจจัยราคาเข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมากขึ้น ท�ำให้การแข่งขันกัน
		 ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจสายการบินราคาประหยัดสูงกว่ากลุ่มสายการบินเต็มรูปแบบ การเข้ามาของผู้ให้บริการรายใหม่
		 ซึ่งได้แก่ ไทยไลอ้อนแอร์ และสายการบินไทยเวียดเจ๊ตแอร์ ส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดของผู้ประกอบการรายเดิมในตลาด
		 ลดลงจากปีก่อน
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latest low-cost airline launched in the last quarter of 2016 was Thai Viet Jet Air, under Viet Jet Airline of
Vietnam. It offers domestic flights in three airports, namely Suvarnabhumi - Chiang Mai, Suvarnabhumi - Phuket,
and Phuket - Chiang Rai. Its key strategy is zero-baht air ticket, excluding other supplementary services. The airline
therefore attracts Thai passengers and price-sensitive segment.
For the number of passengers in 2016, Nok Air served 8.56 million passengers, 2.28% lower than 8.76
million passengers last year.

Competition
• Competition between full-service and low-cost airlines in domestic flights
				 The domestic operators are categorized into two segments - full-service and low-cost airlines.
		 In the competition, neither segment completely drives the market because it is easier for low-cost
		 airlines to expand the fleets and routes by using smaller aircrafts, more suitable for shorter flights.
		 As a result, in the past four years (2013 - 2016), full-service airlines started losing the market share to
		 low-cost airlines because they cannot compete on price. The trend is evident that low-cost airlines
		 will have more passengers in the future.
• Competition among low-cost airlines in domestic flights
				 Low-cost airlines focus on point-to-point service for domestic flights. The key players comprise
		 Nok Air, Thai Air Asia and Thai Lion Air. Low-cost airlines are gaining more popularity because
		 domestic flights take short time. The price therefore becomes more important factor in passengers’
		 decision. As a result, the competition among low-cost airlines is more heated than between low-cost
		 and full-service airlines. Moreover, the entry of new service provider, Thai Lion Air and Thai Viet Jet Air,
		 took away the existing players’ market share gained from the previous year.
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ปัจจัยความเสี่ยง

Risk Factors

ความเสี่ยงต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
ความเสี่ยงจากการจัดหาปริมาณน�้ำมันเชื้อเพลิงที่เพียงพอและความผันผวนของราคาน�้ำมันเชื้อเพลิง
น�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับเครื่องบินจัดเป็นวัตถุดิบหลักที่ส�ำคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยในปี 2559 บริษัทมีต้นทุน
น�้ำมันเชื้อเพลิงคิดเป็นร้อยละ 18 ของต้นทุนจากการด�ำเนินงาน ซึ่งจัดเป็นต้นทุนที่มีสัดส่วนสูงที่สุดของบริษัท หากบริษัทไม่สามารถ
จัดหาน�้ำมันเชื้อเพลิงที่เพียงพอต่อการปฏิบัติการบินของบริษัท อาจส่งผลให้ธุรกิจต้องหยุดด�ำเนินการ อีกทั้งปริมาณและราคา
น�ำ้ มันเชือ้ เพลิงขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองของโลก ซึง่ เป็นปัจจัยทีไ่ ม่สามารถควบคุมหรือประมาณการได้อย่างแม่นย�ำ
แต่ในการด�ำเนินธุรกิจสายการบินโดยทั่วไป บริษัทจะจ�ำหน่ายตั๋วโดยสารล่วงหน้าก่อนการบิน ดังนั้น หากราคาน�ำ้ มันปรับตัวสูงขึ้น
บริษัทอาจไม่สามารถปรับราคาตั๋วโดยสารเพิ่มขึ้นได้อย่างเพียงพอและอาจส่งผลให้บริษัทมีอัตราก�ำไรลดต�่ำลงอย่างมีนัยส�ำคัญ
หรืออาจท�ำให้บริษัทประสบภาวะขาดทุนได้
อย่างไรก็ดี บริษทั ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการจัดหาและบริหารต้นทุนน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง และเพือ่ เป็นการลดและกระจาย
ความเสี่ยงดังกล่าว ปัจจุบันบริษัทจึงจัดหาน�้ำมันเชื้อเพลิงจากผู้ค้าน�้ำมันรายใหญ่ของประเทศมากกว่า 1 ราย ได้แก่ บริษัท ปตท.
จ�ำกัด (มหาชน) และ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ส�ำหรับการบริหารต้นทุนน�ำ้ มันเชื้อเพลิง บริษัทได้เข้าท�ำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนเพียงบางส่วน (Partial
Hedging) เท่านั้น เนื่องจากบริษัทใช้กลยุทธ์การตั้งราคาแบบ Dynamic Pricing หรือการก�ำหนดค่าตั๋วโดยสารหลายระดับราคา
ซึ่งเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับบริษัทในการบริหารรายได้และต้นทุน และท�ำให้บริษัทสามารถปรับราคาจ�ำหน่ายตั๋วโดยสารได้บางส่วน
(เฉพาะส่วนที่ยังไม่ได้มีการจ�ำหน่าย) ซึ่งสามารถชดเชยผลกระทบจากราคาน�ำ้ มันได้บางส่วน
ส�ำหรับการเข้าท�ำสัญญาป้องกันความเสี่ยงของราคาน�้ำมันเชื้อเพลิง บริษัทเข้าท�ำสัญญาอนุพันธ์กับผู้ค้าน�้ำมันโดยตรง
โดยมีระยะเวลาการเข้าท�ำสัญญาป้องกันความเสี่ยง (Tenor) ที่สอดคล้องกับระยะเวลาที่เปิดจ�ำหน่ายตั๋วโดยสาร โดยบริษัทมี
วัตถุประสงค์หลักในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน�ำ้ มันและเพื่อบริหารต้นทุนน�้ำมัน มิได้มุ่งเน้นการท�ำก�ำไรจาก
ความผันผวนของราคาน�้ำมัน

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
บริษทั จ�ำเป็นต้องพึง่ พาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั โดยเฉพาะระบบเว็บไซต์
(Website) และระบบส�ำรองทีน่ งั่ (Reservation System) ซึง่ บริษทั ใช้บริการระบบดังกล่าวจากบุคคลภายนอก โดยหากระบบเว็บไซต์
และระบบส�ำรองที่นั่งของบริษัทมีปัญหาขัดข้อง หรือระบบดังกล่าวของผู้ให้บริการเกิดความขัดข้อง ก็จะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทอย่างรุนแรงและมีนัยส�ำคัญ
บริษทั ยังต้องแบกรับความเสีย่ งจากการละเมิดความปลอดภัยของเว็บไซต์ โดยเฉพาะการลักลอบน�ำข้อมูลความลับของลูกค้า
ทีส่ ำ� รองทีน่ งั่ ไปใช้ทางผิดกฎหมาย ซึง่ อาจส่งผลต่อชือ่ เสียงของบริษทั ท�ำให้ลกู ค้าขาดความเชือ่ มัน่ ต่อบริษทั และไม่ใช้บริการของบริษทั
อย่างไรก็ดีบริษัทได้ให้ความส�ำคัญต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตอย่างสูง โดยเฉพาะบริษัทมีมาตรการ
ป้องกันปัญหาขัดข้องของระบบเว็บไซต์และระบบส�ำรองทีน่ งั่ โดยมีการจัดท�ำการส�ำรองข้อมูลทุกวันและยังมีการตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลส�ำรอง
ฉุกเฉิน (Disaster Recovery Site) โดยหากมีปัญหาเกิดขึ้นกับศูนย์ข้อมูลหลัก ข้อมูลที่มีการส�ำรองไว้ที่ศูนย์ข้อมูลส�ำรองฉุกเฉิน
จะสามารถน�ำมาใช้งานได้อย่างทันท่วงที นอกจากนัน้ บริษทั ยังท�ำการจัดท�ำเครือข่ายเน็ตเวิรค์ ส�ำรองในกรณีทกี่ ารติดต่อบนเครือข่าย
เน็ตเวิร์คหลักมีปัญหาเพื่อให้การติดต่อระหว่างบริษัทกับระบบภายนอกเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่กระทบต่อธุรกิจ อีกทั้งบริษัทยังมี
มาตรการป้องกันการละเมิดลักลอบน�ำข้อมูลความลับของลูกค้าทีส่ ำ� รองทีน่ งั่ ไปใช้ทางผิดกฎหมาย โดยมีการออกแบบระบบเพือ่ ป้องกัน
การถูกบุกรุกจากผู้ไม่หวังดี รวมทั้งมีการเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน การทดสอบการบุกรุกเพื่อปิดข้อบกพร่องเป็นประจ�ำทุกปี
และเก็บรายละเอียดการเข้าใช้ระบบตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ทุกประการ
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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 2016, the cost of fuel accounted for 18% 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 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.
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ความเสี่ยงจากการที่บริษัทไม่สามารถปฎิบัติตามมาตรฐานภายใต้ระเบียบต่างๆ ได้ในอนาคต หรืออาจด�ำรง
ใบอนุญาตตามกฎระเบียบที่มีได้
		 การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั จ�ำเป็นต้องได้รบั การอนุญาตจากทางราชการ นอกจากนัน้ จะต้องอยูใ่ ต้การบังคับของกฎระเบียบ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้อำ� นาจการควบคุมของบริษัท ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงการตีความของกฎ
ระเบียบหรือการออกกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องใหม่ อาจส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ส�ำหรับ
เอกสารและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการได้รับอนุญาตให้ทำ� การบินประกอบด้วย
• ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ
				 บริษัทได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ (“Air Operating License” หรือ “AOL”)
		 ทัง้ เส้นทางภายในประเทศและเส้นทางระหว่างประเทศจากกระทรวงคมนาคม ซึง่ ใบอนุญาตฉบับปัจจุบนั จะหมดอายุลง
		 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ในกรณีใบอนุญาตดังกล่าวหมดอายุลงและบริษัทไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุ ก็จะไม่สามารถ
		 ประกอบธุรกิจสายการบินต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกิจการในเมื่อ พ.ศ. 2547 บริษัทได้รับการต่ออายุ
		 ใบอนุญาตฯ อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมิเคยท�ำผิดต่อกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของทางราชการ ท�ำให้คาดว่าบริษัท
		 จะสามารถต่ออายุใบอนุญาตฯ ต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
• ใบรับรองผู้ด�ำเนินการเดินอากาศ
				 บริษัทได้รับใบรับรองผู้ด�ำเนินการเดินอากาศ (“Air Operator Certificate” หรือ “AOC”) จากส�ำนักงาน
		 การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (Civil Aviation Authority of Thailand : CAAT) ซึ่งใบรับรองฉบับปัจจุบันจะ
		 หมดอายุลงในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ในกรณีใบรับรองดังกล่าวหมดอายุลงและบริษัทไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุ
		 ก็จะไม่สามารถประกอบธุรกิจสายการบินต่อไปได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ตัง้ แต่เริม่ ก่อตัง้ กิจการใน พ.ศ. 2547 บริษทั ได้รบั
		 ใบรับรองฯ อย่างต่อเนือ่ ง อีกทัง้ ตัง้ แต่กอ่ ตัง้ บริษทั มาบริษทั มิได้ทำ� ผิดต่อกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของทางราชการ
		 ท�ำให้คาดว่าบริษัทจะสามารถต่ออายุใบรับรองฯ ต่อไปได้อีก
• สิทธิการบิน
				 ในการท�ำการบินแต่ละเส้นทางทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ บริษัทต้องได้รับการจัดสรรสิทธิการบิน
		 เส้นทางนั้นๆ จากกระทรวงคมนาคม ซึ่งสิทธิการบินดังกล่าวเป็นสิทธิ์ที่ได้รับตลอดไป เว้นแต่หากบริษัทไม่สามารถ
		 เปิดท�ำการบินเส้นทางใดได้อย่างต่อเนื่องเกินกว่า 1 ตารางการบิน (ประมาณ 6 เดือน) ทางราชการจะสงวนสิทธิ์ในการ
		 เพิกถอนสิทธิการบินในเส้นทางนั้นได้
				 บริษัทมีความเสี่ยงที่อาจโดนเพิกถอนใบอนุญาตให้ท�ำการบินได้หากไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของประเทศนั้น ๆ
		 อย่างไรก็ตาม บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดหรือกฎหมายของแต่ละประเทศอย่างเคร่งครัดเพือ่ ลดความเสีย่ ง
		 จากการโดนเพิกถอนใบอนุญาตต่างๆ

ความเสี่ยงจากค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ำรุงที่เพิ่มขึ้นตามอายุของเครื่องบิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเครื่องบินอายุเฉลี่ย 6.3 ปี โดยฝูงบินที่มีอายุมากขึ้น จะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ำรุง
เพิ่มสูงขึ้นตามอายุการใช้งาน ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจัดเป็นต้นทุนหลักอย่างหนึ่งของการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้หากค่าใช้จ่าย
การซ่อมบ�ำรุงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ อาจส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัท นอกจากนั้นแล้ว การซ่อมบ�ำรุง
บางประเภท เช่น C-Check และ Engine Overhaul บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทภายนอกด�ำเนินการ ดังนั้น บริษัทอาจเผชิญความเสี่ยง
จากการล่าช้าในการซ่อมบ�ำรุงซึ่งบริษัทไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และอาจส่งผลต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ เนื่องจาก
อาจจะไม่สามารถปฏิบัติการบินตามแผนที่กำ� หนดได้ไว้
อย่างไรก็ตามการซ่อมบ�ำรุงเครื่องบิน บริษัทได้ว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอกที่มีความช�ำนาญ มีประสบการณ์สูง และเป็น
ที่ยอมรับในอุตสาหกรรมการบินระดับโลก ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป
(European Aviation Safety Agency : EASA) หรือ องค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration :

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

55

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;
• 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 the Civil Aviation Authority of Thailand
		 (CAAT) 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, 2016, an average age of Nok Air’s fleet was 6.3 years. The fleet with older ages means
a higher maintenance cost, based on their service life. This is one of the major costs of Nok Air’s business. Any
significant increase of the maintenance cost could materially affect Nok Air’s operations. In addition, as Nok Air
hires the third party to do certain maintenance jobs, such as, C-check and engine overhaul, it is exposed to a
risk of delays in maintenance services. This may have a significant impact on its operations as it won’t be able
to operate its flights as scheduled.
Nok Air has hired the third party that possesses extensive expertise and experience and well-recognized
in the world’s aviation industry, which has been accredited by the European Aviation Safety Agency (EASA),
Federal Aviation Administration (FAA), and the Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT) to plan and conduct
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FAA) และส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (Civil Aviation Authority of Thailand : CAAT) เพื่อมาดูแลวางแผนและ
ท�ำการซ่อมบ�ำรุงเครื่องบินให้แก่บริษัท ซึ่งบริษัทประเมินแล้วว่าจะมีความคุ้มค่าในทุกๆ ด้าน เพราะบริษัทมิต้องลงทุนในอะไหล่
และอุปกรณ์เครื่องบินที่มีราคาสูงรวมถึงโรงซ่อมเครื่องบินซึ่งใช้เงินลงทุนเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งท�ำให้บริษัทคาดว่าจะสามารถประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ำรุงเครื่องบินได้อย่างมีนัยส�ำคัญ อย่างไรก็ดี บริษัทมีบุคลากรที่ท�ำหน้าที่ติดตามดูแลให้เครื่องบินของบริษัท
เข้าซ่อมบ�ำรุงตามแผนอย่างเคร่งครัด

ความเสี่ยงจากผลกระทบของการประสบอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ซึ่งเกี่ยวกับเครื่องบิน
บริษัทมีความเสี่ยงจากการที่เครื่องบินของบริษัทประสบอุบัติเหตุ ประสบเหตุฉุกเฉิน การก่อการร้าย หรือภัยพิบัติ ซึ่งเป็น
เหตุการณ์ที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ และหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวบริษัทจะได้รับผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญ กล่าวคือ
• เครื่องบินล�ำดังกล่าวของบริษัทจะไม่สามารถให้บริการผู้โดยสาร หรือลูกค้าของบริษัทได้ตามตารางการบินซึ่งอาจส่ง
		 ผลกระทบให้บริษัทมีรายได้ในอนาคตที่ลดต�ำ่ ลงอย่างมีนัยส�ำคัญ
• ค่าใช้จา่ ยในการซ่อมแซมหรือจัดหาเครือ่ งบินล�ำใหม่เพือ่ ทดแทน ทีอ่ าจส่งผลให้บริษทั จ�ำเป็นต้องแบกรับต้นทุนทีเ่ พิม่ ขึน้
		 ในส่วนดังกล่าว
• ท�ำให้บริษัทมีภาพลักษณ์ในด้านลบต่อสาธารณชน ผู้โดยสารอาจขาดความเชื่อมั่นในระบบความปลอดภัยในการด�ำเนิน
		 งานของบริษัท และตัดสินใจไม่เลือกใช้บริการสายการบินของบริษัท ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานในอนาคต
		 ของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ
• บริษัทอาจไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับประกันภัยได้ครบทั้งจ�ำนวน หากมูลค่าที่บริษัทท�ำประกันไว้ต�่ำกว่า
		 ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น อีกทั้งบริษัทอาจมีภาระเบี้ยประกันภัยที่สูงขึ้นในอนาคต
อย่างไรก็ตาม นอกเหนือไปจากการปฏิบัติการด้านการบินและการด�ำเนินการซ่อมบ�ำรุงเครื่องบินที่เป็นไปตามมาตรฐาน
ระดับโลกแล้ว บริษัทยังมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยกับเครื่องบินของบริษัท โดยการใช้ระบบ
การจัดการด้านนิรภัยการบิน (Aviation Safety Management System, SMS) และระบบการรักษาความปลอดภัย (Security
Management System, SeMS) ซึง่ เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation
Organization, ICAO) โดยได้รบั การตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและประเทศอืน่ ๆ ทีบ่ ริษทั
ท�ำการบินไป โดยมาตรการดังกล่าวได้ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ หรืออุบัติการณ์เกี่ยวกับเครื่องบินได้
อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้และมีการเกิดขึ้นของอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ บริษัทยังมีมาตรการการปฏิบัติหากมีเหตุ
ฉุกเฉินในการตอบสนองและควบคุมความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้มีผลกระทบต่อบริษัทให้น้อยที่สุด และท�ำให้บริษัทสามารถ
กลับเข้าสูส่ ถานการณ์ปกติเพือ่ ด�ำเนินงานปฏิบตั กิ ารการบินและธุรกิจได้ในเวลาอันสัน้ ในส่วนการจัดท�ำประกันภัย บริษทั ได้ทำ� ประกันภัย
ส�ำหรับการบินตามแนวทางปฏิบัติของอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ โดยท�ำประกันภัยอากาศยานทุกล�ำของนกแอร์ ซึ่งมีวงเงิน
รับผิดชดใช้ตามที่กำ� หนดในสัญญาเช่าเครื่องบินและคาดว่าจะเพียงพอต่อความเสียหายหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดท่องเที่ยวในประเทศไทย
ธุรกิจสายการบินจัดเป็นธุรกิจทีพ่ งึ่ พาการเดินทางของนักท่องเทีย่ ว การท่องเทีย่ วไทยมีความส�ำคัญต่อเศรษฐกิจไทยเพิม่ ขึน้
อย่างมีนัยส�ำคัญ และส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเติบโตอย่างชัดเจนในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะธุรกิจสายการบินจัดเป็นธุรกิจที่พึ่งพา
การเดินทางของนักท่องเทีย่ วเป็นหลัก โดยทัว่ ไปประเทศไทยมีฤดูกาลท่องเทีย่ วทีใ่ นช่วงไตรมาส 1 และ ไตรมาส 4 ของทุกปี ด้วยจ�ำนวน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เติบโตกว่า 10% ต่อปีในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา โดยมีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 37.3 ล้านคน
โดยกลยุทธ์ในการเติบโตทีย่ งั่ ยืนของการท่องเทีย่ วไทยนัน้ จะต้องไม่พงึ่ พาตลาดเดิมมากเกินไป โดยเฉพาะนักท่องเทีย่ วชาวจีน ทีม่ แี นวโน้ม
ลดลงหลังจากทีภ่ าครัฐเริม่ ประกาศนโยบายปราบปรามทัวร์ศนู ย์เหรียญอย่างจริงจัง ดังนัน้ การท่องเทีย่ วไทยจึงควรมองหาตลาดอืน่ ๆ
เข้ามาเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในด้านที่ไทยมีจุดแข็งอยู่แล้ว โดยอินเดียและอินโดนีเซียเป็นตลาดที่มีศักยภาพในตลาด
การท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนด้วยรายได้และจ�ำนวนชนชั้นรายได้ระดับปานกลางที่เพิ่มขึ้น
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maintenance for its aircrafts. An assessment revealed that hiring the third party is cost-effective in all respects.
By doing so, Nok Air has no need to invest in expensive spare parts and equipment and hangars, which are
capital-intensive. The Company expects that this choice will materially save the cost of its aircraft maintenance.
However, it does have personnel to strictly ensure aircraft maintenance as scheduled.

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.
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 (ICAO) with
strict audit by the Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT) 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 tourists’ travel. Thai Tourism has played an increasingly significant role
in the Thai economy Thailand and resulted in a considerable growth in related businesses. Generally, Thailand’s
high seasons are in Q1 and Q4 of each year. Over the past four years, there have been approximately 37.3 million
tourists visiting Thailand, with an annual growth rate of over 10%. Thailand’s sustainable tourism growth strategy
should not too heavily rely on existing markets, particularly the Chinese tourist market. Since the government’s
announcement of the policy towards the serious crackdown against zero-dollar-tour operations, the number of
Chinese tourists has declined. Thus, other markets should be looked for to promote existing strengths of Thai
tourism. India and Indonesia are potential leisure tourism markets due to an increase in incomes and the number
of middle-income people in these countries.
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อย่างไรก็ดี บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว แต่ในปี 2559 บริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการปราบปรามทัวร์
ศูนย์เหรียญมากนักในส่วนของตารางการบินปกติ เพราะกลุ่มลูกค้าหลักของนกแอร์เป็นกลุ่มผู้โดยสารที่เดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจและ
เยี่ยมญาติมากกว่านักท่องเที่ยว ซึ่งลูกค้านักธุรกิจและเยี่ยมญาตินั้นมีการเดินทางเป็นประจ�ำ และความต้องการการเดินทางไม่ได้
ขึ้นอยู่กับฤดูกาลท่องเที่ยว ซึ่งความต้องการเดินทางไม่ได้ลดลงเมื่อเทียบจากปีก่อนมากนัก อย่างไรก็ตามบริษัทมีให้บริการเช่าเหมา
ล�ำเส้นทางจากประเทศไทยสู่เมืองต่างๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการปรามปรามทัวร์ศูนย์เหรียญเพราะ
นักท่องเที่ยวจีนเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก ภาพรวมในปีนี้ กลุ่มลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวมีจ�ำนวนสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน แต่เป็นกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่ไม่ชอบความยุ่งยากในการจองตั๋ว และต้องการความสะดวกสบายเป็นปัจจัยหลัก
อย่างไรก็ตาม บริษทั ยังมีมาตรการลดความเสีย่ งจากการพึง่ พิงตลาดในประเทศต่อเนือ่ งจากปีทแี่ ล้ว โดยยังคงรักษาเทีย่ วบิน
ระหว่างประเทศ คือ จากดอนเมืองไปย่างกุ้ง ประเทศพม่า และดอนเมืองไปยังโฮจิมินห์ซิตี้ และฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยในปี
หน้ายังมีแผนจะขยายเส้นทางบินระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (AEC) เพิ่มขึ้น ส่วนเส้นทางบินระหว่างประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (China) จะต้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ เพือ่ ศึกษาแนวโน้มทีจ่ ะเพิม่ เส้นทางทีส่ ามารถท�ำได้โดย
ทันที

ความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติจัดเป็นอุปสรรคที่ส�ำคัญต่อการประกอบธุรกิจสายการบิน อีกทั้งจัดเป็นสถานการณ์ที่บริษัทไม่อาจ
คาดการณ์ได้ลว่ งหน้า แต่ทงั้ นีบ้ ริษทั มีมาตรการป้องกันความเสีย่ งดังกล่าวโดยมีการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ไม่วา่ จะเป็นบุคลากร
และระบบสนับสนุนต่างๆ ที่จะสามารถรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสม อีกทั้งบริษัทยังมีการจัดตั้ง
หน่วยงานเพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน และเชื่อมั่นว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์และความเสียหายของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม
ตั้งแต่เริ่มเปิดด�ำเนินการบริษัทไม่เคยประสบปัญหาการหยุดด�ำเนินธุรกิจเนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาบริษัทภายนอกในการปฎิบัติงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินงานของบริษัท
บริษทั มีความจ�ำเป็นต้องพึง่ พาบริษทั ภายนอกในการจัดหาสิง่ อ�ำนวยความสะดวกและบริการทีจ่ ำ� เป็นในการประกอบธุรกิจ
ของบริษทั รวมถึงการจัดหาบริการภาคพืน้ ดินและสิง่ อ�ำนวยความสะดวกอืน่ ๆ ถึงแม้วา่ บริษทั จะมีบคุ ลากรเพือ่ ควบคุมการปฏิบตั งิ าน
ของบริษัทภายนอก แต่บริษัทก็มิสามารถควบคุมการปฏิบัติงานของบริษัทภายนอกได้อย่างครบถ้วน การปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง หรือ
ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทในเชิงลบ นอกจากนั้น หากสัญญากับบริษัทภายนอกดังกล่าวหมดลง
บริษัทอาจไม่สามารถสรรหาบริษัทอื่นที่มีความสามารถให้บริการกับบริษัทในอัตราค่าจ้างเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีค่าใช้จ่าย
ในการด�ำเนินงานเพิ่มสูงขึ้น
อย่างไรก็ตาม การว่าจ้างบริษทั ภายนอกในการด�ำเนินงานดังกล่าวให้กบั บริษทั จะท�ำให้บริษทั มีคา่ ใช้จา่ ยทีต่ ำ�่ กว่าการลงทุนซือ้
อุปกรณ์และว่าจ้างบุคลากรเพือ่ ด�ำเนินการเอง อีกทัง้ หากผูป้ ระกอบการทีบ่ ริษทั ว่าจ้างปฏิบตั งิ านบกพร่องหรือล่าช้า บริษทั ก็สามารถ
ปรับค่าเสียหายกับผูป้ ระกอบการรายดังกล่าวได้ และบริษทั อาจพิจารณายกเลิกสัญญาหรือไม่ตอ่ สัญญากับผูป้ ระกอบการรายดังกล่าว
หากบริษัทสามารถหาผู้ประกอบการรายอื่นที่มีความเหมาะสมมากกว่าโดยสามารถด�ำเนินงานให้บริษัทได้เช่นเดียวกัน

ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่รุนแรง
ในการประกอบธุรกิจสายการบินภายในประเทศ บริษัทจ�ำเป็นต้องแข่งขันกับสายการบินอื่นที่ให้บริการเส้นทางการบิน
ภายในประเทศเช่นเดียวกับบริษัท ทั้งสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ ได้แก่ การบินไทย ไทยสมายล์ และบางกอกแอร์เวย์ และ
สายการบินราคาประหยัดอื่นๆ อย่าง ไทยแอร์เอเชีย ไทยไลอ้อนแอร์ เนื่องด้วยการแข่งขันที่รุนแรงท�ำให้สายการบินที่ให้บริการ
เต็มรูปแบบมุ่งเน้นการปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานการให้บริการ เพื่อแข่งขันกับสายการบินราคาประหยัด อีกทั้งสายการบิน
ราคาประหยัดก็มุ่งเน้นการใช้กลยุทธ์ด้านราคา (Cost Leadership) ในการแข่งขันกับสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบเช่นกัน
การแข่งขันจัดโปรโมชั่นด้านราคา อาทิ แพ็คเกจตั๋วเครื่องบินร่วมกับโรงแรมหรือรถยนต์ให้เช่า เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด
ของเส้นทางการบินภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการขยายเส้นทางบินระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งปัจจัย
ทางการท�ำตลาดเหล่านี้ ล้วนแต่สนับสนุนให้จ�ำนวนผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินภายในประเทศขยายตัว ทั้งผู้โดยสารกลุ่ม

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
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Nok Air has been aware of this risk. However, in 2016, the Company’s flight schedules were not severely
affected by the zero-dollar tour crackdown. This was because Nok Air’s main customers were business travelers
and family-visiting travelers rather than tourists. The first two groups of customers traveled on a regular
basis - their travel had nothing to do with seasons. Their travel did not significantly decrease from the previous
year. However, the Company offered charter flights from Thailand to many cities in China, which were affected by
the zero-dollar tour suppression due to the fact that Chinese tourists were its major group of customers. Overall,
in 2016, the number of tourist customers was higher than that of the previous year, most of whom preferred an
easy ticket-booking method and convenience.
However, the Company still has policy to reduce the risk by relying on the market in the country from
the last year by maintain the international flights from Don Mueang to Ho Chi Minh city and Hanoi in Vietnam.
In next year the company also has a plan to expand more international flights in South East Asia (AEC). For the
international flight to China the company has to keep looking the circumstance situation closely for studying
the trend that will increase the routes that can operate immediately.

Risk from Natural Disasters
Natural disaster is a major obstacle for airline business and is an unpredictable situation; however, the
Company has risk prevention measures. It has established preparedness in terms of personnel and supporting
systems that can ensure adequate and appropriate response to potential situations. Establishing a special unit for
emergency response, Nok Air is confident that it will be able to control situations and damage to the Company.
However, since its business started, the Company has never stopped its operations due to natural disasters.

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 control its operation. 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.
However, 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.

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, e.g. Thai Airways, Thai Smiles, and Bangkok Airways and other low-cost airlines, e.g.
Thai AirAsia and Lion Air. With intense competition, full-service airlines focus on offering full services to compete
with budget airlines. At the same time, low-cost airlines emphasize on cost leadership to compete with full-service
airlines. Price promotion campaigns include offering the plane ticket-hotel (or rental car) package, which aims
to steal market shares of domestic routes, and increasing the number and international routes. The marketing
factors have resulted in a growing number of domestic passengers, including existing passengers and people who
wish to have air transport experience. Tourism situations in Thailand in 2016 enjoyed continuous improvement.
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ที่เดินทางอยู่เดิมและกลุ่มที่ต้องการเปิดประสบการณ์ทางการบิน รวมถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวของไทย ปี 2559 ที่ปรับตัว
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเติบโตที่เพิ่มขึ้นของตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สนับสนุนให้จ� ำนวนผู้โดยสาร
เส้นทางในประเทศมีการขยายตัวมากยิ่งขึ้นไปอีก เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนหนึ่งเลือกที่จะเดินทางมายังกรุงเทพมหานคร
เพื่อท�ำการต่อเที่ยวบินภายในประเทศไปยังจุดหมายปลายทางในส่วนภูมิภาค
นอกจากการแข่งขันกับสายการบินเต็มรูปแบบแล้ว บริษทั ยังจ�ำเป็นต้องแข่งขันกับสายการบินราคาประหยัดสายการบินอืน่
ซึง่ บางสายการบินมีขนาดทางธุรกิจทีใ่ หญ่กว่าและมีแหล่งเงินทุนทีม่ ากกว่าบริษทั ท�ำให้บริษทั อาจเสียเปรียบในเชิงของต้นทุนของการ
ให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในปี 2559 บริษทั มีคา่ ใช้จา่ ยในการซ่อมบ�ำรุงเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญยิง่ ท�ำให้ตน้ ทุนต่อหน่วยของบริษทั
สูงกว่าสายการบินราคาประหยัดสายการบินอื่น ประกอบกับการแข่งขันด้านราคาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลให้บริษัทมีอัตราก�ำไร
ลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญ ส�ำหรับบริการขนส่งรูปแบบอืน่ ในประเทศไทย เช่น รถทัวร์ รถไฟ และรถไฟความเร็วสูงทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต
ท�ำให้เห็นว่าการแข่งขันมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมขนส่งในประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั ยังไม่มเี ทคโนโลยีการเดินทางใดๆ ทีส่ ะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางโดยเครือ่ งบิน ดังนัน้ การเดินทาง
ทางอากาศจึงยังเป็นการขนส่งมวลชนทีม่ กี ารเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะธุรกิจสายการบินราคาประหยัดทีไ่ ด้รบั ความนิยมเพิม่ ขึน้
อย่างรวดเร็ว โดยมีอัตราการเติบโตสูงกว่าธุรกิจสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบอย่างชัดเจน และท�ำให้ธุรกิจสายการบินราคา
ประหยัดในประเทศไทยมีส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทมีความมั่นใจว่านกแอร์มีการให้บริการที่แตกต่าง
และโดดเด่นกว่าสายการบินราคาประหยัดอื่นอย่างชัดเจน ทั้งเครือข่ายการให้บริการ เส้นทางการบินที่หลากหลายของกลุ่มพันธมิตร
และการให้บริการอย่างดีเยี่ยมตั้งแต่การจองตั๋วโดยสาร การเลือกที่นั่งล่วงหน้า บริการเช็กอิน บริการน�้ำหนักสัมภาระ การบริการ
บนเครื่องบิน จนถึงภายหลังจากส่งผู้โดยสารถึงจุดหมายปลายทางแล้ว ท�ำให้บริษัทคาดว่านกแอร์มีข้อได้เปรียบและยุทธศาสตร์ที่ดี
กว่าสายการบินคู่แข่ง

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาการใช้เครื่องบินรุ่นโบอิ้ง 737-800 และเครื่องบินรุ่นบอมบาร์ดิเอร์ คิว 400
ในส่วนของเครือ่ งบินแบบไอพ่น บริษทั ด�ำเนินธุรกิจโดยใช้เครือ่ งบินรุน่ โบอิง้ 737-800 เป็นส่วนใหญ่ เนือ่ งจากเป็นเครือ่ งบิน
แบบทางเดินเดียวที่ได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจากผู้ผลิต โดยใช้เครื่องยนต์แบบ New Generation ท� ำให้สมรรถนะ
ของเครื่องบินมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ทั้งด้านความประหยัดเชื้อเพลิง การซ่อมบ�ำรุง ความจุผู้โดยสารมากขึ้น ตลอดจนการตกแต่ง
ห้องโดยสารและรูปลักษณ์ของเครือ่ งบินสวยงามทันสมัย นอกจากนี้ การมีฝงู บินเดียวจะท�ำให้บริษทั ประหยัดต้นทุนในการด�ำเนินการ
อาทิ การซ่อมบ�ำรุงเครื่องบิน การฝึกอบรมนักบินและลูกเรือ เป็นต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเครื่องบินรุ่นดังกล่าวจ�ำนวน
22 ล�ำ จากจ�ำนวนเครือ่ งบินทัง้ หมดของบริษทั ทัง้ หมด 32 ล�ำ บริษทั จึงมีความเสีย่ งในการด�ำเนินงานหากเครือ่ งบินรุน่ ดังกล่าวมีปญ
ั หา
ทางเทคนิคและจ�ำเป็นต้องเข้าซ่อมบ�ำรุงหรือปรับปรุงเพื่อให้สามารถน�ำมาด�ำเนินงานได้ตามปกติ ข้อบกพร่องหรือปัญหาดังกล่าว
อาจส่งผลเพิม่ เติมให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการบินออกข้อก�ำหนดเพิม่ เติมหรือเพิม่ มาตรฐานความปลอดภัยทีเ่ ข้มงวดขึน้ ซึง่ อาจจะ
ส่งผลกระทบให้บริษัทมีผลการด�ำเนินงานลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทั้งนี้ หากเครื่องบินรุ่นดังกล่าวมีปัญหาทางเทคนิคขั้นรุนแรง บริษัทอาจจ�ำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้เครื่องบินรุ่นอื่นแทน และ
หากบริษัทไม่สามารถจัดหาเครื่องบินรุ่นอื่นทดแทนได้ในต้นทุนที่เทียบเท่าฝูงบินเดิมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม บริษัทจะมีผล
การด�ำเนินงานที่ลดต�่ำลงอย่างมีนัยส�ำคัญหรืออาจประสบภาวะขาดทุนได้ อย่างไรก็ตาม สายการบินทั่วโลกด�ำเนินงานโดยใช้เครื่อง
บินโบอิ้ง 737-800 กันอย่างแพร่หลาย โดยไม่พบข้อบกพร่องทางด้านเทคนิคหรือปัญหาทางด้านเครื่องยนต์ที่รุนแรง
ส�ำหรับเครือ่ งบินบอมบาร์ดเิ อร์ Q400 ซึง่ เป็นเครือ่ งบินใบพัดรุน่ ใหม่ทที่ นั สมัยจากบริษทั บอมบาร์ดเิ อร์ เป็นเครือ่ งบินโดยสาร
ขนาดเล็ก ใช้เครื่องยนต์ใบพัด (Turboprop) 2 เครื่อง และบรรทุกผู้โดยสารได้ถึง 86 ที่นั่ง เหมาะส�ำหรับการบินในระยะสั้น และ
เป็นเครื่องบินใบพัดที่ใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ มีต้นทุนที่นั่งโดยสารต�่ำ ในตลาดการบินระยะสั้นของส่วนภูมิภาค ด้วย
ความยืดหยุ่นในการบินทั้งแบบเครื่องบินใบพัดและความเร็วเสมือนเครื่องเจ็ท ท�ำให้สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิจ
ของเครื่องบินใบพัดบินระยะสั้นและในตลาดเครื่องบินเจ็ทที่บินระยะกลาง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่บริษัทจะน�ำมาใช้บินในเส้น
ทางสายรองและสายย่อย เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการบินที่มีไม่มากนัก โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเครื่องบิน
รุ่นดังกล่าวจ�ำนวน 8 ล�ำ

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

61

A higher growth in international tourist markets was another factor that contributed to an expanding number of
domestic route passengers. Some international passengers chose to travel to Bangkok to connect to domestic
flights to other destinations in the region.
Apart from fighting with full-service airlines, Nok Air has to compete with other budget airlines, some of
which have a larger business size and more funding sources, which means that Nok Air is at a lesser advantage
when it comes to servicing costs. In 2016, the Company’s maintenance cost experienced a significant increase,
which resulted in its unit costs being higher than those in other low-cost airline companies. In addition, price
competition, which is inevitable, resulted in a significant decrease in Nok Air’s gain rates. Other transportation
modes in Thailand, e.g. bus, train and high-speed train, which will be realized in the future, show a more intense
competition in the transport industry.
However, at present, there is no technology that provides speedier and more convenient travel than
aircrafts, so air transport is a mass transport mode that enjoys continuous expansion, especially for low-cost
airline business. Low-cost airlines can enjoy more popularity very quickly, with a significantly higher growth than
full-service airlines. Low-cost airlines in Thailand enjoy a continually increasing market share. Nok Air, however,
is confident in its different and outstanding services compared to its competitors. The services deal with diverse
air route networks from its alliances and excellent services, ranging from ticket booking, advanced seat selection,
check-in service, luggage weight service, on-board services, and after-flight services. Nok Air is, therefore, confident
in its advantages and strategies over its competitors.

Risk from Dependence on Boeing 737-800 and Bombardier Q400
Most aircrafts in Nok Air’s fleet are Boeing 737-800 as they are single-aisle aircrafts, developed using
advanced technology. Equipped with New Generation engines, they have high performance, in terms of fuel
efficiency, maintenance and passenger capacity. They are also accompanied with modern, well-designed cabins
and fuselages. In addition, thanks to a single fleet, Nok Air can save its operating costs, e.g. maintenance and pilot
and crew training costs. As of December 31, 2016, Nok Air had 22 Boeing 737-800 aircrafts in its 32-aircraft fleet.
The Company, therefore, is exposed to operational risks if those aircrafts have technical problems and need
to be maintained or improved before returning to service. The problem could prompt aviation authorities to
issue additional requirements or tighten up on their safety standard, which may martially lower the Company’s
performance.
If this aircraft model does have a serious technical problem, Nok Air may need to turn to other models.
If it cannot find other replacement models at a cost equivalent to its original fleet within a reasonable timeframe,
it can materially suffer from significantly poorer performance or loss. However, Boeing 737-800s are widely used
by airlines all over the world, and no serious technical or engine issues have been identified.
Bombardier Q400 is Bombardier’s a new-model aircraft, which is small and equipped with two turboprops
and 86 seats, which makes it ideal for short-haul flights. It has fuel efficiency and cost per seat is low in the
short-haul regional market. With its flexibility and a jet-like high speed, Bombardier Q400 fits well into operations
of a short-haul turboprop and mid-haul jet. This becomes Nok Air’s strategy to serve minor routes. As of December
31, 2016, Nok air had eight Bombardier Q400s in its fleet.
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เนื่องจากนกแอร์เป็นสายการบินเดียวในเมืองไทยที่ใช้เครื่องบินรุ่นบอมบาร์ดิเอร์ Q400 ทั้งนี้ ความเสี่ยงจากการใช้งาน
จะเป็นเรื่องของการดูแลรักษาและการซ่อมบ�ำรุงเครื่องบิน โดยเฉพาะในเรื่องของการน�ำเข้าชิ้นส่วนอะไหล่และศูนย์ซ่อมบ�ำรุง
ซึ่งนกแอร์ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อให้การท�ำงานเป็นไปอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดปัญหาทางเทคนิค นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงในเรื่อง
ของบุคลากร นักบิน และช่างซ่อมบ�ำรุงที่อาจจะไม่เพียงพอเพื่อรองรับหากจ�ำนวนเครื่องบินบอมบาร์ดิเอร์ Q400 เพิ่มขึ้นในอนาคต
นกแอร์จึงมีมาตรการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ (License training) โดยร่วมกับบริษัทบอมบาดิเอร์
เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องผู้เชี่ยวชาญทั้งนักบินและช่างซ่อมบ�ำรุงให้เพียงพอ อย่างไรก็ตาม เครื่องบินรุ่นบอมบาร์ดิเอร์ Q400
มีการใช้อย่างแพร่หลายในหลายประเทศ โดยไม่พบข้อบกพร่องทางด้านเทคนิคหรือปัญหาทางด้านเครื่องยนต์ที่รุนแรงแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตามนกแอร์ได้มีแผนรองรับและแผนแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับขององค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (ICAO) ทั้งนี้สายการบิน “นกแอร์” มีความปลอดภัยในระดับสูง เพราะสายการบินนกแอร์ยังคงยึดหลักปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากลเป็นส�ำคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ส�ำคัญเป็นเงินสกุลต่างประเทศหรืออ้างอิงกับเงินสกุลต่างประเทศ ได้แก่ ค่าเช่าเครื่องบิน ค่าซ่อมบ�ำรุง
เครื่องบิน ค่าประกันภัยเครื่องบิน และค่าน�ำ้ มันเชื้อเพลิง โดยในปี 2559 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศประมาณร้อยละ
67 ของค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน โดยอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและ
สภาพเศรษฐกิจโลก ซึง่ บริษทั ไม่สามารถควบคุมหรือประมาณการได้อย่างแม่นย�ำ หากอัตราแลกเปลีย่ นผันผวนย่อมส่งผลต่อค่าใช้จา่ ย
ของบริษัท
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยก�ำหนดวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นการบริหารความเสี่ยงเท่านั้น โดยมีสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงและระยะเวลาการเข้าท�ำสัญญาที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา
ของการด�ำเนินงาน โดยการท�ำสัญญาป้องกันความเสีย่ งดังกล่าว บริษทั มีนโยบายการท�ำสัญญาป้องกันความเสีย่ งเพียงบางส่วนเท่านัน้

ความเสี่ยงจากที่บริษัทไม่สามารถท�ำประกันภัยกับความเสี่ยงบางประการได้และอาจไม่สามารถ
จัดหาประกันภัยที่ครอบคลุมได้
ถึงแม้การประกันภัยของอุตสาหกรรมการบินจะครอบคลุมความเสีย่ งต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ กับล�ำตัวอากาศยาน รวมทัง้
อะไหล่เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนประกอบอุปกรณ์ และอุปกรณ์สนับสนุนภาคพื้นดิน รวมทั้งอุปกรณ์เคลื่อนที่และยวดยานที่ไม่มีใบอนุญาต
ผูโ้ ดยสาร กระเป๋าสัมภาระ สินค้า พัสดุภณ
ั ฑ์ และไปรษณียภัณฑ์ และความรับผิดชอบต่อบุคคลทีส่ าม ตลอดจนภัยอันเกิดจากสงคราม
และความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภัยสงคราม แต่กรมธรรม์ดังกล่าวก็มีข้อยกเว้นซึ่งไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ อาทิ
ความเสียหายของเครื่องบินหรือเครื่องยนต์ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพตามระยะเวลา (Wear and tear) ความเสียหายทางเทคนิค
ที่มิได้เกิดจากอุบัติเหตุ (Mechanical breakdown) เป็นต้น จึงจัดเป็นความเสี่ยงเชิงพาณิชย์ที่สายการบินต้องเผชิญ ซึ่งหากสาย
การบินต้องการท�ำประกันภัยครอบคลุมความเสีย่ งดังกล่าวอาจต้องจ่ายค่าเบีย้ ประกันภัยในอัตราทีส่ งู และอาจจะไม่สามารถหาบริษทั
ประกันภัยได้ อย่างไรก็ดี บริษัทได้กันเงินส�ำรองค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ำรุง โดยบางส่วนจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่าเครื่องบิน และบางส่วน
ตั้งส�ำรองไว้ภายในบริษัท ท�ำให้บริษัทเชื่อว่าจะมีเงินค่าซ่อมบ�ำรุงเพียงพอหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น
ปัจจุบันมีการก่อการร้ายเกิดขึ้นในหลายประเทศ โดยเฉพาะเหตุการณ์การก่อการร้ายในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่
11 กันยายน 2544 บริษัทประกันภัยทั่วโลกจึงได้ก�ำหนดให้ธุรกิจการบินจัดท�ำประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สามส่วนเกิน
จากกรมธรรม์ประกันภัย การเสี่ยงภัยทุกชนิดของล�ำตัวอากาศยาน รวมทั้งอะไหล่เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนประกอบอุปกรณ์ และอุปกรณ์
สนับสนุนภาคพืน้ ดิน รวมทัง้ อุปกรณ์เคลือ่ นทีแ่ ละยวดยานทีไ่ ม่มใี บอนุญาตและความรับผิดชอบต่อบุคคลทีส่ ามทีเ่ กิดจากภัยสงคราม
และภัยที่เกี่ยวเนื่อง ท�ำให้สายการบินมีต้นทุนค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม หากกรณีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นและก่อให้เกิดความ
เสียหายสูงกว่าวงเงินรับผิดชดใช้สงู สุดทีบ่ ริษทั ท�ำประกันภัยไว้ จะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อผลการด�ำเนินงานของบริษทั
และอาจรุนแรงจนส่งผลให้บริษัทจ�ำเป็นต้องระงับกิจการได้
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Being the only airline in Thailand to operate Bombardier Q400 aircrafts, Nok Air has the risk of aircraft
maintenance, especially for parts importation and hangars. Nok Air has to prepare well to ensure fast working
when a technical problem occurs. Other risks include an insufficient number of pilots and maintenance
technicians if more Bombardier Q400 aircrafts are deployed. Nok Air has in place measures for self-preparing
and supporting license training in collaboration with Bombadier, in order to ensure a sufficient number of expert
pilots and maintenance technicians. Bombardier Q400 aircrafts are widely used in many countries, and no serious
technical or engine problems have been found.
However, Nok Air has supporting and problem-solving plans to ensure compliance with rules and regulations
of the International Civil Aviation Organization (ICAO). The airline "Nok Air" has high security because it adheres 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 2016, these expenses totaled 67% 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 affect 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.
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่กับบริษัท
ตามโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีการบินไทยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 39.2 ของทุน
จดทะเบียนและช�ำระแล้วของบริษทั อีกทัง้ การบินไทยมีสทิ ธิในการส่งตัวแทนเป็นกรรมการในบริษทั จ�ำนวน 5 คนจากกรรมการทัง้ หมด
12 คน ซึ่งโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างกรรมการดังกล่าวอาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้
เนือ่ งจากทัง้ การบินไทยด�ำเนินธุรกิจสายการบินเต็มรูปแบบ ภายใต้แบรนด์ “การบินไทย” และ “ไทยสมายล์” ซึง่ มีลกั ษณะ
ใกล้เคียงกับการด�ำเนินธุรกิจสายการบินราคาประหยัดของบริษทั และมีการให้บริการในเส้นทางบินบางเส้นทางที่ทบั ซ้อนกับนกแอร์
จึงอาจท�ำให้บริษัทมีความเสี่ยงเพิ่มเติมจากการแข่งขันกับการบินไทย และการบินไทยอาจจะพิจารณาไม่ให้ความร่วมมือการขยาย
ธุรกิจ เช่น การขยายเส้นทางการบินในต่างประเทศ การจัดหาเครื่องบิน และการเพิ่มทุนโดยการใช้สิทธิผ่านตัวแทนกรรมการ หรือ
ฐานะผู้ถือหุ้น
อย่างไรก็ดี ถึงแม้วา่ นกแอร์จะด�ำเนินธุรกิจสายการบินเช่นเดียวกันกับการบินไทย และไทยสมายล์ แต่ดว้ ยลักษณะผลิตภัณฑ์
ที่แตกต่างกัน ท�ำให้นกแอร์ การบินไทย และไทยสมายล์ มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน และไม่ได้แข่งขันกันโดยตรงในตลาด
ระดับเดียวกัน
นอกจากนั้นบริษัทยังมีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่รัดกุมทั้งในด้านโครงสร้างผู้ถือหุ้นและโครงสร้าง
กรรมการที่มีการถ่วงดุลอย่างเหมาะสม อีกทั้งการบริหารงานของบริษัทยังมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่ ท�ำให้นกแอร์สามารถ
ให้บริการในเส้นทางการบินที่ทับซ้อนกับการบินไทยได้อย่างอิสระและไม่มีข้อจ�ำกัด

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้บริหารและบุคลากรที่มีความช�ำนาญด้านอากาศยาน
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท จ�ำเป็นต้องพึ่งพาความสามารถของผู้บริหารทั้งในด้านก�ำหนดวิสัยทัศน์องค์กร และการบริหาร
งานสายการบินซึ่งมีความซับซ้อน และความช�ำนาญเฉพาะด้านของบุคลากร เช่น นักบิน วิศวกร เป็นต้น หากบริษัทสูญเสียบุคลากร
ดังกล่าวในจ�ำนวนทีม่ นี ยั ส�ำคัญอาจส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั อย่างมีนยั ส�ำคัญ โดยธุรกิจสายการบินประสบภาวะ
ขาดแคลนบุคลากรผู้มีความช�ำนาญพิเศษโดยเฉพาะนักบินและวิศวกรในบางช่วงเวลา
ทัง้ นี้ บริษทั ยังจ�ำเป็นต้องแข่งขันกับสายการบินอืน่ ๆ ทัง้ สายการบินประเภทเต็มรูปแบบ และสายการบินราคาประหยัดอืน่ ๆ
ในการสรรหาและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ และความช�ำนาญพิเศษดังกล่าว อีกทั้งหากสายการบินคู่แข่งใช้นโยบายเพิ่มอัตรา
ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ทสี่ งู เพือ่ ดึงดูดบุคลากรของบริษทั บริษทั อาจจ�ำเป็นต้องเพิม่ ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อนื่ เพือ่ รักษา
หรือสรรหาบุคลากรดังกล่าวในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวอาจส่งผลให้บริษัทมีต้นทุน
ด้านบุคลากรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ
อย่างไรก็ดี บริษัทได้เห็นความส�ำคัญของความเสี่ยงดังกล่าวจึงก�ำหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร
และผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก�ำหนดแผนธุรกิจ และยุทธศาสตร์ในการด�ำเนินธุรกิจมาโดยตลอด นอกจากนั้น บริษัทมีแผนการ
ฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถแก่บุคลากรอย่างสม�ำ่ เสมอ รวมทั้งโครงการ Eagle Leadership Program (ELP) เพื่อ
พัฒนาบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและมีศกั ยภาพเพือ่ รองรับความเจริญเติบโตของธุรกิจและเป็นผูส้ บื ทอดต�ำแหน่ง(Successor)
		 นอกจากนี้ จากแนวโน้มการขาดแคลนบุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญของธุรกิจสายการบินสูงขึ้น เช่น นักบิน ช่างซ่อมบ�ำรุง
ท�ำให้ในปี 2559 นกแอร์ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนนักบินเครื่องบิน โบอิ้ง 737-800 มีผลท�ำให้ต้องยกเลิกเที่ยวบินบางส่วน
ซึ่งกระทบกับรายได้ ส่งผลให้บริษัทมีผลการด�ำเนินงานลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ เป็นผลให้บริษัทมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับปัญหา
ที่เกิดขึ้น โดยเริ่มจากโครงการความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตเครื่องบิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสรรหาบุคลากรการบินคุณภาพ
ระดับสากลมาประจ�ำฝูงบิน บริษัทมุ่งเน้นการคัดเลือกที่เป็นไปตามมาตรฐานและก�ำหนดให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่องและความปลอดภัยสูงสุดตลอดการเดินทาง

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้น
ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ควรจะได้รับ
เนื่องจากอุตสาหกรรมการบินภายในประเทศมีภาวะการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะระหว่างสายการบินต้นทุนต�่ำ
ซึ่งมีการแข่งขันด้านการตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อแย่งชิงผู้โดยสารและส่วนแบ่งการตลาด ประกอบกับธุรกิจการบินมีความอ่อนไหวต่อ
สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองทั้งภายในและต่างประเทศ ทั้งสองปัจจัยดังกล่าวจึงอาจท�ำให้บริษัทไม่สามารถด�ำเนินธุรกิจได้ตามที่
วางแผนและบรรลุเป้าหมายทีว่ างไว้ทงั้ ระยะสัน้ และระยะยาว ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษทั และสะท้อนถึงผลตอบแทน
จากการลงทุนของผู้ถือหุ้น ได้แก่ ราคาหลักทรัพย์ และเงินปันผล อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว พร้อมทั้งมี
แผนรองรับเพื่อสามารถปรับแผนการด�ำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะในปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว
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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.
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 involve its executives’ expertise in defining the corporate vision and to steer
the airline business, which is highly complex and requires specialized skills of its personnel, e.g. pilots and engineers. If the Company loses a significant number of these personnel, the Company’s business operations can
be critically affected. During some periods, the airline industry encounters a shortage of specialists, especially
pilots and engineers.
Nok Air needs to compete with both full-service and budget airlines in terms of recruiting and retaining
competent personnel. If its competitors offer a higher compensation or better fringe package for attraction, Nok
Air may need to compete with such incentives to retain or recruit its personnel. The higher offer to be given
may significantly increase Nok Air’s personnel costs.
However, realizing the significance of this risk, Nok Air set up a sub-committee consisting of executives
and related people to be involved in the formulation of its business plans and operational strategies. In addition, the Company has training plans to enhance its personnel’s expertise on a regular basis. This includes the
Eagle Leadership Program (ELP), which is designed to equip personnel with competency and capacity to support
business growth and succession.
		 In 2016, Nok Air was affected by a shortage of Boeing 737-800 pilots. It had to cancel some flights,
which affected the Company’s revenues and performance results. It devised emergency measures to address the
problem, which started with the aircraft manufacturer cooperation project, aiming to prepare for the recruitment
of international-quality aviation individuals for the fleet. The Company focuses on recruitment that conforms to
standards, and all staff have to attend capacity-development training on a continuous basis to ensure highest
safety throughout the trip.

Risk from Investors’ Investment
Risk of Not Receiving Returns
The domestic aviation market has experienced increasingly intense competition, especially among budget
airlines, which are in marketing competition with each other to compete for passengers and market shares. The
airline industry is sensitive to domestic and international economic and political conditions. These two factors
may prevent Nok Air from achieving its short- and long-term goals and plans, which will consequently affect the
Company’s operations and shareholders’ return on investment, in the form of security prices and dividend. However,
the Company is fully aware of such risk and has in place a contingency plan, which allows the Company to
adjust its business plans accordingly in line with current situations.
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โครงสร้างเงินลงทุนและการจัดการ

Capital Structure and Management

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก พร้อมทั้งจ�ำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วนการถือหุ้น
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผู้ถือหุ้น
1. บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) *
2. นายณัฐพล จุฬางกูร
3. นายทวีฉัตร จุฬางกูร
4. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
5. นายพาที สารสิน
6. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH
7. นายสุวิทย์ สัมพัฒนวรชัย
8. นายนุรักษ์ มหัทธนะอานนท์
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
10. นายอดิเทพ พิศาลบุตร์

จ�ำนวนหุ้นสามัญ
จ�ำนวน(หุ้น)

สัดส่วน (ร้อยละ)

245,000,000
71,674,800
22,440,700
21,530,000
12,653,000
10,224,000
7,007,200
5,000,000
4,785,413
3,464,700

39.20
11.47
3.59
3.44
2.02
1.64
1.12
0.80
0.77
0.55

หมายเหตุ: * บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่มิได้มีส่วนในการก�ำหนดนโยบาย การจัดการ หรือ
การด�ำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของก�ำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักส�ำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ ในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลใน
แต่ละครัง้ บริษทั จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค�ำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ อื หุน้ เช่น ผลการด�ำเนินการ
และฐานะทางการเงินของบริษัท แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรหรือเห็นว่ามีความเหมาะสม
และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ

โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างกรรมการของบริษทั ประกอบด้วย คณะกรรมการจ�ำนวน 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
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As of 31 December 2016, Nok Air’s top ten major shareholders together with the number of shares held and
their shareholding ratio were as follows:
Shareholders

No. of ordinary shares
No. of ordinary

1. Thai Airways International Public Company Limited*
2. Mr. Nattapol Chulangkul
3. Mr. Taweechat Chulangkul
4. Siam Commercial Bank Public Company Limited
5. Mr. Patee Sarasin
6. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH
7. Mr. Suwit Sampattanavorachai
8. Mr. Nurak Mahattana-anon
9. Thai NVDR Co, Ltd.
10. Mr. Adithep Phisarnbutr

245,000,000
71,674,800
22,440,700
21,530,000
12,653,000
10,224,000
7,007,200
5,000,000
4,785,413
3,464,700

shares (shares) %
39.20
11.47
3.59
3.44
2.02
1.64
1.12
0.80
0.77
0.55

Note: * Thai Airways International Public Company Limited. 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 2559 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย
ทั้งตัวแทนจากผู้ถือหุ้นกลุ่มต่างๆ บริษัท และบุคคลภายนอก ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

1. นายสมใจนึก เองตระกูล
2. นายนิพนธ์ ฮะกีมี (1)

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะท�ำงานศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน
3. นายจรัมพร โชติกเสถียร (1)
กรรมการ / ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
4. เรืออากาศเอก มนตรี จ�ำเรียง (1) กรรมการ
5. นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ (1) กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน /
คณะท�ำงานยุทธศาสตร์และวางแผนระยะยาว
กรรมการ
6. นายธีรพล โชติชนาภิบาล* (1)
กรรมการ / กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน / ประธานคณะท�ำงานศึกษาการ
7. นายโชคชัย ปัญญายงค์
พัฒนาประสิทธิภาพในการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน / คณะท�ำงานยุทธศาสตร์และวางแผน
ระยะยาว
8. นายพาที สารสิน (2)
กรรมการ / กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี /
9. นายวิสิฐ ตันติสุนทร
ประธานคณะท�ำงานยุทธศาสตร์และวางแผนระยะยาว
10. นายอภิชาติ จีระพันธุ์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ /
คณะท�ำงานศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพในการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน / คณะท�ำงาน
ยุทธศาสตร์และวางแผนระยะยาว
11. นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ**
กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
12. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ***
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนางสาวสุนันท์ วิทวัสพงศ์ธร เป็นเลขานุการบริษัท
หมายเหตุ: * นายธีรพล โชติชนาภิบาล เข้ารับต�ำแหน่งกรรมการ แทนนายสมศักดิ์ โชติรตั นะศิริ เนือ่ งจากครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2559
** นายโชติศกั ดิ์ อาสภวิรยิ ะ เข้ารับต�ำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายผดุงเดช อินทรลักษณ์ ตัง้ แต่วนั ที่ 16 มิถนุ ายน 2559
*** นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ เข้ารับต�ำแหน่งกรรมการ แทนนายพิมล ศรีวิกรม์ ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2559
(1) ตัวแทนกรรมการจาก บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
(2) ตัวแทนกรรมการในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั มีกรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนามผูกพันบริษทั คือ กรรมการ 2 คนใน 7 คนลงลายมือชือ่ ร่วมกัน
และประทับตราส�ำคัญของบริษัท ตามรายชื่อต่อไปนี้
1. นายนิพนธ์ ฮะกีมี
2. นายจรัมพร โชติกเสถียร
3. เรืออากาศเอก มนตรี จ�ำเรียง
4. นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์
5. นายธีรพล โชติชนาภิบาล
6. นายโชคชัย ปัญญายงค์
7. นายพาที สารสิน
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Board of Directors
As of December 31, 2016, 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:
Name
1. Mr. Somchainuk Engtrakul
2. Mr. Niphon Hakimi (1)

Position
Independent Director/Chairman of the Board
Director/Member of the Risk Management Committee/Member of
the Study of Efficiency in Aircraft Maintenance Improvement
Committee
3. Mr. Charamporn Jotikasathira (1)
Director/Chairman of the Corporate Governance Committee
4. Flight Lieutenant Montree Jumrieng (1) Director
5. Mr. Narongchai Wongthanavimok (1) Director/Chairman of the Risk Management Committee/
Member of the Nomination and Remuneration Committee/
Member of the Strategic and Long-term Plan Committee
Director
6. Mr. Teerapol Chotichanapibal* (1)
Director/Member of the Nomination and Remuneration Committee/
7. Mr. Chokchai Panyayong
Chairman of the Study of Efficiency in Aircraft Maintenance
Improvement Committee/Member of the Strategic and Long-term
Plan Committee
Director/Member of the Corporate Governance Committee/
8. Mr. Patee Sarasin (2)
Chief Executive Officer
9. Mr. Visit Tantisunthorn
Independent Director/Chairman of the Audit Committee/
Member of the Corporate Governance Committee/Chairman of
the Strategic and Long-term Plan Committee
Independent Director/Chairman of the Nomination and
10. Mr. Apichart Chirabandhu
Remuneration Committee/Member of the Audit Committee/
Member of the Study of Efficiency in Aircraft Maintenance
Improvement Committee /Member of the Strategic and Long-term
Plan Committee
11. Mr. Chotisak Asapaviriya**
Independent Director/Member of the Risk Management Committee
12. Mrs. Suphajee Suthumpun ***
Independent Director/Member of the Audit Committee
Ms. Sunun Witthawatpongtorn serves as the Company Secretary.
Note: * Mr. Teerapol Chotichanapibal was appointed a Director replacing Mr. Somsak Chotrattanasiri who
vacated the office at the end of directorship’s term, effective from April 7, 2016.
** Mr. Chotisak Asapaviriya was appointed an Independent Director replacing Mr. Padungdej Indralak,
effective from June 16, 2016.
*** Mrs. Suphajee Suthumpun was appointed a Director replacing Mr. Pimol Srivikorn, effective from
August 9, 2016.
(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, 2016, 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. Charamporn Jotikasathira
3. Flight Lieutenant Montree Jumrieng
4. Mr. Narongchai Wongthanavimok
5. Mr. Teerapol Chotichanapibal
6. Mr. Chokchai Panyayong
7. Mr. Patee Sarasin
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ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย วั ต ถุ ป ระสงค์ และข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ตลอดจนมติ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. ก�ำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการด�ำเนินงานของบริษัท และก�ำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารด�ำเนินการให้เป็นไป
ตามนโยบายที่กำ� หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
3. ก�ำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์การท�ำธุรกิจ แผนงาน และงบประมาณประจ�ำปีของบริษัท ควบคุมก�ำกับดูแล (Monitoring
and Supervision) การบริหารและจัดการของฝ่ายบริหาร รวมทั้งผลงานและผลประกอบการประจ�ำไตรมาสของ
บริษัทเทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของปี
4. ด�ำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับแผนธุรกิจ งบประมาณ และธุรกรรมที่มีนัยส�ำคัญ ตามคู่มืออ�ำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ
5. ประเมินผลงานของฝ่ายบริหารอย่างสม�ำ่ เสมอและดูแลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม
6. ก�ำหนดกรอบและนโยบายส�ำหรับการก�ำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การก�ำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และ
บ�ำเหน็จรางวัลของพนักงานบริษัท
7. ด�ำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ ตลอดจนดูแล
ให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม
8. พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการด�ำเนินการใดๆ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ประกาศ ข้อก�ำหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ
9. พิจารณา และ/หรือ ให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือการเข้าท�ำรายการ (ในกรณีที่ขนาดของรายการ
ไม่จ� ำเป็นต้องพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ
ข้อก�ำหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ
10. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
11. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้น
12. พิ จ ารณาเรื่ อ งต่ า งๆ โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ข องผู ้ ถื อ หุ ้ น และผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ ่ ม ของบริ ษั ท อย่ า งเป็ น ธรรม
โดยกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท�ำกับบริษัท หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงในบริษัท หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ส�ำหรับรายการที่ท�ำกับกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วน
ได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการท�ำรายการในเรื่องนั้น
13. ก�ำกับดูแลกิจการอย่างมีจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ และทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
14. รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดท�ำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ใน
รายงานประจ�ำปีและครอบคลุมในเรื่องส�ำคัญๆ ตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
15. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้
การมอบอ�ำนาจแก่กรรมการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการมอบอ�ำนาจหรือการมอบอ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้กรรมการหรือ
ผู ้ รั บ มอบอ� ำ นาจจากกรรมการสามารถอนุ มั ติ ร ายการที่ ต นหรื อ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง มี ส ่ ว นได้ เ สี ย หรื อ มี
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
16. แต่ ง ตั้ ง กรรมการชุ ด ย่ อ ยเพื่ อ ช่ ว ยดู แ ลระบบบริ ห ารและระบบควบคุ ม ภายในให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายที่ ก� ำ หนดไว้
เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
17. จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อดูแลให้คณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องต่างๆ

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
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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. นายวิสิฐ ตันติสุนทร*
2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์
3. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์**
4. นายธนภัทร วงค์วิทย์

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: * นายวิสิฐ ตันติสุนทร เข้ารับต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแทนนายพิมล ศรีวิกรม์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่
16 มิถุนายน 2559
** นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ เข้ารับต�ำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนนายผดุงเดช อินทรลักษณ์
โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 9 สิงหาคม 2559

โดยนายวิสิฐ ตันติสุนทร เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะท�ำหน้าที่ตรวจสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินบริษัท
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ การว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายใน
หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระเพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(3) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(6) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
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The Audit Committee
Director’s Name
1. Mr. Visit Tantisunthorn*
2. Mr. Apichart Chirabandhu
3. Mrs. Suphajee Suthumpun**
4. Mr. Thanabhat Wongwit

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

Note: * Mr. Visit Tantisunthorn was appointed the Chairman of the Audit Committee replacing Mr. Pimol Srivikorn,
effective from June 16, 2016.
** Mrs. Suphajee Suthumpun was appointed an Independent Director and a Member of the Audit Committee
replacing Mr. Padungdej Indralak, effective from August 9, 2016.

Mr. Visit Tantisunthorn 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 exchange, 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
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7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำ� คัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการบริษทั หรือผูบ้ ริหารไม่ด�ำเนินการให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใด
รายหนึ่ ง อาจรายงานว่ า มี ร ายการหรื อ การกระท� ำ ตามข้ า งต้ น ต่ อ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

1. นายอภิชาติ จีระพันธุ์
2. นายโชคชัย ปัญญายงค์
3. นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์*
4. นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ

ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ: * นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน แทนนายสุรพล อิศรางกูร
ณ อยุธยา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
1. พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารของบริษัท และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือกบุคคลและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อน�ำเสนอ
ต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
เป็นกรรมการบริษัท
2. พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการก�ำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และผู้บริหารระดับสูง  
3. ให้ขอ้ เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ น�ำเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและผูบ้ ริหารระดับสูง
ของบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัท
จะเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
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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.
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

Position

1. Mr. Apichart Chirabandhu
2. Mr. Chokchai Panyayong
3. Mr. Narongchai Wongthanavimok*
4. Miss Nuanwan Bhuprasert

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. Narongchai Wongthanavimok was appointed to the Nomination and Remuneration Committee
replacing Mr. Suraphon Israngura Na Ayuthya, effective from February 25, 2016.

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
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

1. นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์*
2. นายนิพนธ์ ฮะกีมี
3. นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ: * นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งแทนนายโชคชัย ปัญญายงค์
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ก�ำหนดแนวทางและนโยบายการบริหารความเสีย่ งทีม่ นี ยั ส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจบริษทั ทีเ่ หมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องต่อการก�ำหนดทิศทางกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจและแผนธุรกิจ
ต่อคณะกรรมการบริษัท
3. สนับสนุนให้มกี ารบริหารความเสีย่ งองค์กร ให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้และสอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสีย่ งองค์กร
4. ทบทวนปรับปรุงนโยบายและกระบวนการบริหารความเสีย่ งองค์กร ให้มปี ระสิทธิภาพและเพียงพอ เพือ่ ให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
5. สนับสนุนการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร
6. ก�ำกับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งให้ค�ำแนะน�ำ  เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมี
การบริหารจัดการการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมต่อการด�ำเนินธุรกิจ
7. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่ส�ำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

1. นายจรัมพร โชติกเสถียร
2. นายพาที สารสิน
3. นายวิสิฐ ตันติสุนทร

ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
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The Risk Management Committee
Director’s Name

Position

1. Mr. Narongchai Wongthanavimok*
2. Mr. Niphon Hakimi
3. Mr. Chotisak Asapaviriya

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

Note: * Mr. Narongchai Wongthanavimok was appointed the Chairman of the Risk Management Committee
replacing Mr. Chokchai Panyayong, effective from November 10, 2016.

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.
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 of Directors.
The Corporate Governance Committee
Director’s Name

Position

1. Mr. Charamporn Jotikasathira
2. Mr. Patee Sarasin
3. Mr. Visit Tantisunthorn

Chairman of the Corporate Governance Committee
Member of the Corporate Governance Committee
Member of the Corporate Governance Committee
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ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
1. เสนอแนวนโยบายเกี่ยวกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ก�ำกับดูแล ติดตาม เผยแพร่ และส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้สอดคล้องและเป็นไปตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ติดตามและทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั สิ ากลและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
4. พิจารณาเสนอข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน
5. ก�ำหนดนโยบายการจัดการทางการเงินและการลงทุน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
รายชื่อผู้บริหาร
รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

1. นายพาที สารสิน
2. นายปิยะ ยอดมณี
3. นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ
4. นายยอดชาย สุทธิธนกูล
5. นายสรรใจ บุญมา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน
ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์
ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. รับผิดชอบ ดูแล บริหาร การด�ำเนินงานและ/หรือการบริหารงานประจ�ำวันของบริษทั รวมถึงการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงาน
โดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการด�ำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และ
งบประมาณของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. จัดท�ำแผนธุรกิจ และก�ำหนดอ�ำนาจการบริหารงาน ตลอดจนจัดท�ำงบประมาณทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจและงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปี เพือ่ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ขออนุมตั แิ ละมีหน้าทีร่ ายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและ
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ก�ำหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร การคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัท
และก�ำหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ ส�ำหรับพนักงาน
4. ติดตามและรายงานสภาวะ ฐานะของบริษัท เสนอแนะทางเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและสภาพตลาด
5. ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของบริษัท อาทิ การเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน งานด้าน
ปฏิบัติการและงานด้านสนับสนุนต่างๆ และงานทรัพยากร
6. เป็นตัวแทนบริษัท ตลอดจนมีอำ� นาจมอบหมายในการติดต่อกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานก�ำกับดูแลอื่นๆ
7. ดูแลติดต่อสื่อสารกับสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน เพื่อเสริมชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท
8. ดูแลให้มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
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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
Executive’s Name

Position

1. Mr. Patee Sarasin
2. Mr. Piya Yodmani
3. Miss Nuanwan Bhuprasert
4. Mr. Yodchai Sudhidhanakul
5. Mr. Sanjai Boonma

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

Roles and Responsibilities of the Chief Executive Officer
1. To control 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 of Directors 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 of Directors.
3. To establish an organizational structure, management procedures, recruitment, training, termination,
wage rates, salary, remuneration, bonus and other benefits for 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
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9. มีอำ� นาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ ค�ำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงานของบริษัท เช่น การบรรจุ
แต่งตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้าง การก�ำหนดเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะห์
และสวัสดิการต่างๆ
10. พิ จ ารณา เจรจาต่ อ รอง และอนุ มั ติ ก ารเข้ า ท� ำ นิ ติ ก รรมสั ญ ญา และ/หรื อ การด� ำ เนิ น การใดๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การด�ำเนินงาน และ/หรือการบริหารงานประจ�ำวันของบริษัท ทั้งนี้ ภายใต้วงเงินที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
ตามคู่มืออ�ำนาจการด�ำเนินการของบริษัท (Authorization Table) มีอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้
รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
11. ให้มอี ำ� นาจในการมอบอ�ำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บคุ คลอืน่ ปฏิบตั งิ านเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอ�ำนาจ
ช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยูภ่ ายในขอบเขตแห่งการมอบอ�ำนาจตามหนังสือมอบอ�ำนาจทีใ่ ห้ไว้ และ/หรือ
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก�ำหนด หรือค�ำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทได้กำ� หนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจ หรือมอบอ�ำนาจ
ช่วงที่ท�ำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่
ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย
และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้
การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
จะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษัท
บริษัทมีนโยบายในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นคณะกรรมการบริษัท
โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถทีจ่ ะเป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั และมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนและไม่มลี กั ษณะต้องห้าม
ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) ประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
การแต่งตั้งกรรมการใหม่จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(แล้วแต่กรณี) โดยการแต่งตัง้ กรรมการบริษทั จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ำ� หนดในข้อบังคับของบริษทั ฯ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวน 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการในขณะนัน้
ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3 และกรรมการซึ่ง
พ้นจากต�ำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต�ำแหน่งอีกได้
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
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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, salary 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 of Directors.
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 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. Retired 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.
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(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือ
น้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่
ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน
คณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย
1 คน จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำ� หนดในประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจ�ำ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ
หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคล
ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปีกอ่ น
วันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ำรายการทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ
หรือให้กู้ยืม ค�้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท
หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่
20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำ� นวนใดจะต�ำ่ กว่า ทั้งนี้ การค�ำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�ำนวณมูลค่าของ
รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ� นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
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(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 percentage 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 fled 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, 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 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.
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจ�ำ 
หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ� ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
10. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกันเฉพาะทีเ่ ป็นบริษทั จดทะเบียนกรรมการอิสระ
อาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดั สินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ
(collective decision) ได้
ในกรณีที่แต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการ
ทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่ก�ำหนดตามข้อ 4. หรือ 6. คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคล
ดังกล่าวไม่มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละการให้ความเห็นทีเ่ ป็นอิสระ และจัดให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลต่อไปนีใ้ นหนังสือนัดประชุม
ผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย
1. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ทีท่ ำ� ให้บคุ คลดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กำ� หนด
2. เหตุผลและความจ�ำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
3. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

ผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือกบุคคลและเสนอชื่อบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อน�ำเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ดังนั้น
อ�ำนาจในการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นของคณะกรรมการบริษัท
อย่างไรก็ดี ต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดเป็นต�ำแหน่งที่มีความส�ำคัญอย่างมากต่อบริษัท และเพื่อให้มั่นใจได้ว่า
บุคคลทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งดังกล่าวเป็นบุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อีกทัง้ มีความเป็นอิสระในการบริหารงาน ดังนัน้
คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนท�ำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมกับ
ต�ำแหน่งดังกล่าว หากต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง
ส�ำหรับต�ำแหน่งผู้บริหารรายอื่น เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างอิสระ ดังนั้น อ�ำนาจในการแต่งตั้งจึงเป็นของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถแต่งตั้งผู้บริหารรายอื่นได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
รับทราบ

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
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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 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 the opinion
independently with regard to the Company’s operations.
10. Not being a director who has been designated by the Board of Directors 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 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 Annual General 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.
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.
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
• อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ต�ำแหน่ง
1. ประธานกรรมการ
2. กรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)
60,000
40,000

• อัตราค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท)
ต�ำแหน่ง
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. กรรมการตรวจสอบ

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

• อัตราค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน (นอกเหนือจากอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท)
ต�ำแหน่ง
1. ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
2. กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)
30,000
20,000

• อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง (นอกเหนือจากอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท)
ต�ำแหน่ง
1. ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. กรรมการบริหารความเสี่ยง

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

• อัตราค่าตอบแทนกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (นอกเหนือจากอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท)
ต�ำแหน่ง
1. ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
2. กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี (บาท/ครั้ง)
30,000
20,000

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
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Remunerations of Directors and Executives
Remuneration of Directors and Committee members
• Remunerations of Directors
Position
1. Chairman of the Board
2. Director

Monthly Allowance (Baht)
60,000
40,000

• Remuneration for the Audit Committee (on top of the remuneration of company director)
Position
1. Chairman of the Audit Committee
2. Member of the Audit Committee

Meeting allowance for the Audit Committee (Baht/meeting)
30,000
20,000

• Remunerations for the Nomination and Remuneration Committee (on top of the remuneration of
company director)
Position
1. Chairman of the Nomination and Remuneration Committee
2. Member of the Nomination and Remuneration Committee

Meeting allowance for the Nomination and
Remuneration Committee (Baht/meeting)
30,000
20,000

• Remunerations for the Risk Management Committee (on top of the remuneration of company director)
Position
1. Chairman of the Risk Management Committee
2. Member of the Risk Management Committee

Meeting allowance for the Risk Management Committee (Baht/meeting)
30,000
20,000

• Remunerations for the Corporate Governance Committee (on top of the remuneration of company director)
Position
1. Chairman of the Corporate Governance Committee
2. Member of the Corporate Governance Committee

Meeting allowance for the Corporate Governance Committee (Baht/meeting)
30,000
20,000
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ในปี 2559 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัท จ�ำนวน 15 ราย โดยเป็นการจ่ายในลักษณะของค่าตอบแทน
รายเดือน เบี้ยประชุม รวมเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 6,320,000 บาท โดยค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย เป็นดังนี้
   (หน่วย: บาท)
รายชื่อ

ฐานะ
กรรมการ
บริษัท

ฐานะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

ฐานะ
กรรมการ
สรรหาและ
ก�ำหนดค่า
ตอบแทน

ฐานะ
กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

ฐานะ
กรรมการ
ก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี

รวมค่า
ตอบแทน
ทั้งสิ้น

1. นายสมใจนึก เองตระกูล

720,000

-

-

-

-

720,000

2. นายนิพนธ์ ฮะกีมี

480,000

-

-

20,000

-

500,000

3. นายจรัมพร โชติกเสถียร

480,000

-

-

-

30,000

510,000

4. เรืออากาศเอก มนตรี จ�ำเรียง

480,000

-

-

-

-

480,000

5. นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ *

480,000

-

20,000

30,000

-

530,000

6. นายธีรพล โชติชนาภิบาล **

360,000

-

-

-

-

360,000

7. นายโชคชัย ปัญญายงค์

480,000

-

40,000

-

-

520,000

8. นายพาที สารสิน

480,000

-

-

-

-

480,000

9. นายวิสิฐ ตันติสุนทร ***

480,000

60,000

-

-

20,000

560,000

10. นายอภิชาติ จีระพันธุ์

480,000

80,000

60,000

-

-

620,000

11. นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ ****

280,000

-

-

20,000

-

300,000

12. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ *****

160,000

-

-

-

-

160,000

13. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ #

160,000

-

-

-

-

160,000

14. นายพิมล ศรีวิกรม์ ##

160,000

60,000

-

-

-

220,000

15. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ ###

160,000

40,000

-

-

-

200,000

หมายเหตุ:* นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และ 10 พฤศจิกายน 2559
** นายธีรพล โชติชนาภิบาล เข้ารับต�ำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2559
*** นายวิสิฐ ตันติสุนทร เข้ารับต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2559
**** นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ เข้ารับต�ำแหน่งกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2559 และเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
***** นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ เข้ารับต�ำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2559
# นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ออกตามวาระตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559
## นายพิมล ศรีวิกรม์ ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่
3 พฤษภาคม 2559
### นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่
15 เมษายน 2559

(ในปี 2559 บริษัทมิได้มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะท�ำงานยุทธศาสตร์และวางแผนระยะยาว และคณะท�ำงานศึกษา
การพัฒนาประสิทธิภาพในการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน)

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

89

In 2016, the Company paid remuneration for 15 directors in the form of monthly allowance and meeting
allowance, totaling 6,320,000 baht. Remunerations for the directors and committees are as follows:
(Unit: Baht)
Corporate
Governance
Committee

Total

-

-

720,000

-

20,000

-

500,000

-

-

-

30,000

510,000

4. Flight Lieutenant Montree Jumrieng 480,000

-

-

-

-

480,000

5. Mr. Narongchai Wongthanavimok * 480,000

-

20,000

30,000

-

530,000

6. Mr. Teerapol Chotichanapibal **

360,000

-

-

-

-

360,000

7. Mr. Chokchai Panyayong

480,000

-

40,000

-

-

520,000

8. Mr. Patee Sarasin

480,000

-

-

-

-

480,000

9. Mr. Visit Tantisunthorn ***

480,000

60,000

-

-

20,000

560,000

10. Mr. Apichart Chirabandhu

480,000

80,000

60,000

-

-

620,000

11. Mr. Chotisak Asapaviriya ****

280,000

-

-

20,000

-

300,000

12. Mrs. Suphajee Suthumpun *****

160,000

-

-

-

-

160,000

13. Mr. Somsak Chotrattanasiri #

160,000

-

-

-

-

160,000

14. Mr. Pimol Srivikorn ##

160,000

60,000

-

-

-

220,000

15. Mr. Padungdej Indralak ###

160,000

40,000

-

-

-

200,000

Name

Risk
Nomination
Management
and
Remuneration Committee
Committee

Name
Board of
Director

Audit
Committee

1. Mr. Somchainuk Engtrakul

720,000

-

-

2. Mr. Niphon Hakimi

480,000

-

3. Mr. Charamporn Jotikasathira

480,000

Note: * Mr. Narongchai Wongthanavimok was appointed a Member of the Nomination and Remuneration
Committee and the Chairman of the Risk Management Committee, effective from February 25, 2016
and November 10, 2016, respectively.
** Mr. Teerapol Chotichanapibal was appointed a Director, effective from April 7, 2016.
*** Mr. Visit Tantisunthorn was appointed the Chairman of the Audit Committee, effective from June 16, 2016.
**** Mr. Chotisak Asapaviriya was appointed an Independent Director, effective from June 16, 2016 and
a Member of the Risk Management Committee, effective from November 10, 2016.
***** Mrs. Suphajee Suthumpun was appointed an Independent Director and a Member of the Audit Committee,
effective from August 9, 2016.
# Mr. Somsak Chotrattanasiri vacated the office according to the resolution of the General Shareholders’ Meeting
on April 7, 2016.
## Mr. Pimol Srivikorn resigned from his positions as an Independent Director and the Chairman of the Audit
Committee, effective from May 3, 2016.
### Mr. Padungdej Indralak resigned from his positions as an Independent Director and a Member of the Audit
Committee, effective from April 15, 2016.
(In 2016, the Company wasn't paid meeting allowance to strategic and Long-term plan Committee and the
Study of Efficiency in Aircraft Maintenance Improvement Committee )
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผู้บริหารทั้งสิ้น 5 ราย ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นๆ
เช่น เงินประกันสังคม เงินกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ ค่าต�ำแหน่ง ค่าพาหนะเหมาจ่าย เป็นต้น ทัง้ นี้การให้โบนัสแก่กรรมการและผูบ้ ริหาร
ของบริษัท จะพิจารณาจากผลก�ำไรจากการด�ำเนินงานและผลงานของผู้บริหารแต่ละคน ส�ำหรับคณะกรรมการนั้นให้ขึ้นอยู่กับการ
พิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยในปี 2559 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารบริษัทจ�ำนวน 5 คน ซึ่งเป็นการจ่ายในลักษณะเงินเดือนและโบนัสรวมทั้ง
สิ้น 30.7 ล้านบาท
นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว ผู้บริหารบริษัทยังได้รับสิทธิประโยชน์บัตรโดยสารในเส้นทางที่บริษัทให้บริการเป็น
จ�ำนวน 20 ใบต่อปี (ไม่รวมค่าธรรมเนียมต่างๆ อาทิ ค่าธรรมเนียมน�ำ้ มัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมในการด�ำเนินการ
และภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น) ทั้งนี้โบนัสของกรรมการขึ้นอยู่กับผลการด�ำเนินงานในแต่ละปีและจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในปี 2559 บริษัทมีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทจ�ำนวน 17 ครั้ง และมีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ�ำนวน 4 ครัง้ ประชุมกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน จ�ำนวน 2 ครัง้ ประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง จ�ำนวน 1 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จ�ำนวน 1 ครั้ง พร้อมกันนี้คณะกรรมการบริษัท
ได้มีการจัดตั้งคณะท�ำงานชุดต่างๆ 2 คณะท�ำงาน ได้แก่ คณะท�ำงานยุทธศาสตร์และวางแผนระยะยาว และคณะท�ำงานศึกษาการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน เพื่อพิจารณาทบทวนปัจจัยต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ
รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการให้สามารถบริหารจัดการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะท�ำงานชุดย่อย และคณะท�ำงานต่างๆ เป็นดังนี้

รายชื่อ

จ�ำนวนครั้งที่
เข้าประชุม
คณะกรรมการ
บริษัท

จ�ำนวนครั้งที่ จ�ำนวน
จ�ำนวน
เข้าประชุม ครัง้ ที่เข้า ครั้งที่เข้า
คณะกรรมการ ประชุม ประชุมคณะ
ตรวจสอบ
คณะ
กรรมการ
กรรมการ
บริหาร
สรรหาและ ความเสี่ยง
ก�ำหนดค่า
ตอบแทน

จ�ำนวน
จ�ำนวน
ครั้งที่เข้า ครั้งที่เข้า
ประชุมคณะ ประชุม
กรรมการ คณะท�ำงาน
ก�ำกับดูแล ยุทธศาสตร์
กิจการที่ดี
และ
วางแผน
ระยะยาว

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม
คณะท�ำงาน
ศึกษาการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ในการ
ซ่อมบ�ำรุง
อากาศยาน

1. นายสมใจนึก เองตระกูล

16/17

-

-

-

-

-

-

2. นายนิพนธ์ ฮะกีมี

12/17

-

-

1/1

-

-

3/6

3. นายจรัมพร โชติกเสถียร

8/17

-

-

-

1/1

-

-

4. เรืออากาศเอก มนตรี จ�ำเรียง

13/17

-

-

-

-

-

-

5. นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์ *

14/17

-

1/1

1/1

-

1/1

-

6. นายธีรพล โชติชนาภิบาล **

9/10

-

-

-

-

-

-

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
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Remunerations of Executives
As of December 31, 2016, Nok Air had 5 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 2016, Nok Air paid 30.7 million baht in a form of salary and bonuses for 5 executives.

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
fuel surcharge, airport charge, insurance, operation fee and VAT, etc.). Directors’ bonus depends on operational
performance and the Shareholders’ Meeting resolution.
Board of Directors’ Meetings
In 2016, Nok Air convened 17 Board of Directors’ meetings, 4 Audit Committee meetings, 2 Nomination
and Remuneration Committee meetings, 1 Risk Management Committee meeting, and 1 Corporate Governance
Committee meeting. The company set up the strategic and Long-term Plan Committee and the Study of Efficiency
in Aircraft Maintenance Improvement Committee, They are responsible for review business impact factors and
provide effective suggestion to enhance competitive advantages with existing potential to achieve sooner concrete
outcomes. Details of the attendace of the Board of Directors' meeting are as follows:

Name

No. of
No. of
No. of
No. of
No. of
No. of
No. of
Attendance Attendance Attendance Attendance Attendance Attendance Attendance
of the Board of the Audit of the
of the Risk
of the
of the
of the
of Directors Committee Nomination Management Corporate Strategic and Study of the
Meeting
Meeting
and
Committee Governance Long-term Efficiency
Remuneration Meeting Committee
Plan
in Aircraft
Committee
Meeting Committee Maintenance
Meeting
Improvement
Committee

1. Mr. Somchainuk Engtrakul

16/17

-

-

-

-

-

-

2. Mr. Niphon Hakimi

12/17

-

-

1/1

-

-

3/6

3. Mr. Charamporn Jotikasathira

8/17

-

-

-

1/1

-

-

4. Flight Lieutenant
Montree Jumrieng

13/17

-

-

-

-

-

-

5. Mr. Narongchai Wongthanavimok *

14/17

-

1/1

1/1

-

1/1

-

6. Mr. Teerapol Chotichanapibal **

9/10

-

-

-

-

-

-
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รายชื่อ

จ�ำนวนครั้งที่
เข้าประชุม
คณะกรรมการ
บริษัท

จ�ำนวนครั้งที่ จ�ำนวน
จ�ำนวน
เข้าประชุม ครัง้ ที่เข้า ครั้งที่เข้า
คณะกรรมการ ประชุม ประชุมคณะ
ตรวจสอบ
คณะ
กรรมการ
กรรมการ
บริหาร
สรรหาและ ความเสี่ยง
ก�ำหนดค่า
ตอบแทน

จ�ำนวน
จ�ำนวน
ครั้งที่เข้า ครั้งที่เข้า
ประชุมคณะ ประชุม
กรรมการ คณะท�ำงาน
ก�ำกับดูแล ยุทธศาสตร์
กิจการที่ดี
และ
วางแผน
ระยะยาว

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม
คณะท�ำงาน
ศึกษาการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ในการ
ซ่อมบ�ำรุง
อากาศยาน

7. นายโชคชัย ปัญญายงค์

17/17

-

2/2

-

-

16/17

5/6

8. นายพาที สารสิน

15/17

-

-

-

0/1

-

-

9. นายวิสิฐ ตันติสุนทร ***

15/17

2/2

-

-

1/1

17/17

-

17/17

4/4

2/2

-

-

16/17

3/6

11. นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ ****

7/9

-

-

1/1

-

-

-

12. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ *****

3/6

0/1

-

-

-

-

-

13. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ #

4/7

-

-

-

-

-

14. นายพิมล ศรีวิกรม์ ##

4/7

2/2

-

-

-

-

-

15. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ ###

6/7

2/2

-

-

-

-

-

10. นายอภิชาติ จีระพันธุ์

หมายเหตุ: * นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และคณะท�ำงานยุทธศาสตร์และวางแผนระยะยาว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
10 พฤศจิกายน 2559 และ 29 พฤศจิกายน 2559 ตามล�ำดับ
** นายธีรพล โชติชนาภิบาล เข้ารับต�ำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2559
*** นายวิสิฐ ตันติสุนทร เข้ารับต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะท�ำงานยุทธศาสตร์และวางแผน
ระยะยาว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2559 และ 15 กันยายน 2559 ตามล�ำดับ
**** นายโชติศกั ดิ์ อาสภวิรยิ ะ เข้ารับต�ำแหน่งกรรมการอิสระ โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 16 มิถนุ ายน 2559 และเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
***** นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ เข้ารับต�ำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2559
# นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ออกตามวาระตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559
## นายพิมล ศรีวิกรม์ ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่
3 พฤษภาคม 2559
### นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่
15 เมษายน 2559
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Name

No. of
No. of
No. of
No. of
No. of
No. of
No. of
Attendance Attendance Attendance Attendance Attendance Attendance Attendance
of the Board of the Audit of the
of the Risk
of the
of the
of the
of Directors Committee Nomination Management Corporate Strategic and Study of the
Meeting
Meeting
and
Committee Governance Long-term Efficiency
Remuneration Meeting Committee
Plan
in Aircraft
Committee
Meeting Committee Maintenance
Meeting
Improvement
Committee

7. Mr. Chokchai Panyayong

17/17

-

2/2

-

-

16/17

5/6

8. Mr. Patee Sarasin

15/17

-

-

-

0/1

-

-

9. Mr. Visit Tantisunthorn ***

15/17

2/2

-

-

1/1

17/17

-

10. Mr. Apichart Chirabandhu

17/17

4/4

2/2

-

-

16/17

3/6

11. Mr. Chotisak Asapaviriya ****

7/9

-

-

1/1

-

-

-

12. Mrs. Suphajee Suthumpun *****

3/6

0/1

-

-

-

-

-

13. Mr. Somsak Chotrattanasiri #

4/7

-

-

-

-

-

-

14. Mr. Pimol Srivikorn ##

4/7

2/2

-

-

-

-

-

15. Mr. Padungdej Indralak ###

6/7

2/2

-

-

-

-

-

Note: * Mr. Narongchai Wongthanavimok was appointed a Member of the Nomination and Remuneration
Committee, the Chairman of the Risk Management Committee and Member of Strategic and Long-term
Plan Committee effective from February 25, November 10 and November 29, 2016 respectively.              
** Mr. Teerapol Chotichanapibal was appointed a Director, effective from April 7, 2016.
*** Mr. Visit Tantisunthorn was appointed the Chairman of the Audit Committee and Chairman of Strategic
and Long-term plan Committee Effective from June 16, 2016 and September 15, 2016 respectively.
**** Mr. Chotisak Asapaviriya was appointed an Independent Director, effective from June 16, 2016 and was
appointed a Member of the Risk Management Committee, effective from November 10, 2016.                  
***** Mrs. Suphajee Suthumpun was appointed an Independent Director and a Member of the Audit Committee,
effective from August 9, 2016.
# Mr. Somsak Chotrattanasiri vacated the office according to the resolution of the General Shareholders’
Meeting on April 7, 2016.
## Mr. Pimol Srivikorn resigned from his positions as an Independent Director and the Chairman of the Audit
Committee, effective from May 3, 2016.
### Mr. Padungdej Indralak resigned from his positions as an Independent Director and a Member of the Audit
Committee, effective from April 15, 2016.
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นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

Corporate Governance Policy

นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริหารงานด้วยความ
โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ จึงเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ซึ่งจะน�ำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาว
ให้แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
ดังนั้น จึงมีการพิจารณา ทบทวน และปรับปรุงให้นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้วัด
ระดับ “การก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน” ส�ำหรับประเทศในกลุ่ม ASEAN และจะท�ำให้การก�ำกับดูแลกิจการมีความ
ทันสมัย และสอดคล้องต่อภาวการณ์เปลีย่ นแปลง พร้อมทัง้ ยกระดับมาตรฐานและการปฏิบตั งิ านด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั
ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�ำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และตระหนักว่าผู้ถือหุ้นมี
สิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ท�ำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญของบริษทั ดังนัน้ บริษทั จึงได้อำ� นวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ในการให้สทิ ธิในเรือ่ งต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นสิทธิขนั้
พืน้ ฐานหรือสิทธิทผี่ ถู้ อื หุน้ สมควรได้รบั เช่น สิทธิการซือ้ ขายหรือการโอนหุน้ สิทธิการมีสว่ นแบ่งในก�ำไรของกิจการ สิทธิการได้รบั ข่าวสาร
ข้อมูลของกิจการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง สิทธิการเสนอ
ชื่อกรรมการหรือเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ เพือ่ แต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ สิทธิการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และสิทธิกำ� หนดจ�ำนวนเงิน
ค่าสอบบัญชี รวมถึงเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เป็นต้น และจะไม่กระท�ำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งสิทธิของผู้ถือหุ้นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น
1. ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
1.1. การจัดส่งข้อมูลให้ผถู้ อื หุน้ โดยศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึง่ เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษทั
เป็นผูด้ ำ� เนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมซึง่ ประกอบด้วยข้อมูลทีส่ ำ� คัญและจ�ำเป็น
ต่อการพิจารณาตัดสินใจ ซึ่งหนังสือเชิญประชุมนั้นจะจัดท�ำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็น
ชาวต่างชาติ โดยระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน นอกจากนี้บริษัทได้
ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ เพื่อแจ้งก�ำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ตามที่กฎหมายก�ำหนดอย่างครบถ้วน
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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, which should lead to value added to the company, our shareholders
and all stakeholders in the long run.
Nok Air has considered, reviewed, and adjusted Corporate Governance practice and policy in line with
ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard), which is a tool to measure “listed companies’
corporate governance level” in ASEAN countries. It will upgrade Nok Air’s corporate governance (CG) practice in
response to changing situations. This will also raise the company’s Corporate Governance standard and operations,
which promotes sustainable growth. Corporate governance policy is divided into five sections as below:

Section 1: Right of Shareholders
The Board of Directors equally values and respects the rights of each shareholder. It is well aware that
shareholders have the right of ownership to oversee Nok Air business by appointing the Board as their representatives, entitled to make a decision about the company’s major change. As a result, Nok Air facilitates the
shareholders by offering fundamental legal rights or the rights they deserve, such as the right to sell or transfer
shares, the right to share in the profit, the right to receive accurate, comprehensive and adequate company
information in a timely and equitable manner to make decisions, right to propose additional meeting agendas
before the shareholders’ meeting, the right to attend shareholders’ meetings to vote for appointment or dismissal of directors, the right to set directors’ remuneration rate, the right to appoint auditors, and the right to
set the auditing fee. This includes the issues that affect the company. Nok Air will never take an action to violate
or limit the rights of shareholders.
As a result, the Board defined the practice guidelines to facilitate and encourage shareholders to attend
the shareholders’ meetings, along with other related rights of shareholders as below:
Holding Shareholders’ Meeting
1. Before the Shareholders’ Meeting Date
1.1. Thailand Securities Depository Company Limited (TSD), securities registrar of Nok Air, will send
the shareholders an invitation letter, also available in English for foreign shareholders. Enclosed
with the letter are supporting documents that contains key information to help shareholders
decide, such as objectives and rationality as well as the Board’s opinions stated in all meeting
agendas. Shareholders will be able to study the information at least seven days prior to the
Shareholders’ Meeting. Moreover, Nok Air will announce the Shareholders’ Meeting in newspapers to
comprehensively inform the shareholders about date, time, venue and agenda of meeting in
Thai and English in compliance with law.
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1.2. เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยน�ำข่าวสารและรายละเอียดไว้ที่
เว็บไซต์ของบริษัท http://nok-th.listedcompany.com/home.html โดยเฉพาะ ในกรณีหนังสือเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้น ให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุม
ได้อย่างสะดวกและครบถ้วน
1.3 กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุม ทั้ง 3 รูปแบบตามที่กฎหมายก�ำหนด พร้อมค�ำแนะน�ำในการมอบฉันทะ เตรียมอากรแสตมป์ไว้บริการ
ผู้รับมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
1.4 อ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมทั้งในเรื่องสถานที่ สิ่งอ�ำนวย
ความสะดวก เช่น มีที่จอดรถเพียงพอส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่ขับรถมา และมีการคมนาคมที่สะดวกส�ำหรับผู้ถือหุ้นทั่วไป
โดยแนบแผนที่ตั้งของสถานที่ประชุมไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
1.5 ก�ำหนดการประชุม ต้องไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดต่อเนื่อง และก�ำหนดในเวลาที่เหมาะสม
2. การด�ำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
2.1 คณะกรรมการมีการเตรียมบุคลากรตรวจสอบเอกสารให้ผู้ที่มาประชุมอย่างเพียงพอเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ และน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการลงทะเบียน เช่น ระบบบาร์โค้ด (Barcode) เพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การด�ำเนินการประชุมสามารถ
กระท�ำได้รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นย�ำ
2.2 จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้มีการใช้บัตร
ลงคะแนนในทุกวาระการประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง พร้อมทั้งตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงและบันทึกมติ
ของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม
2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะด�ำเนินการให้มีการพิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระที่ก�ำหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลง
ข้อมูลส�ำคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทันหัน รวมทั้งจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ
ในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ
2.4 ในการประชุมผู้ถือหุ้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการด�ำเนินงานของบริษัท สอบถาม
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ และให้กรรมการทุกท่าน รวมทั้งผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน รวมทั้งให้สิทธิในการซักถามประธานคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
2.5 ก่อนเริ่มการประชุมให้มีการแนะน�ำคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ คณะผู้บริหาร และ
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ พร้อมทั้งแจ้งองค์ประชุมซึ่งประกอบด้วย จ�ำนวน
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ�ำนวนผู้รับมอบฉันทะประชุมแทนผู้ถือหุ้น และจ�ำนวนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระของบริษทั เป็นผูร้ บั มอบฉันทะ ตลอดจนมีการชีแ้ จงวิธกี ารลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง
ให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุม
2.6 ประธานในที่ประชุมต้องจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการซักถาม
หรือเสนอความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ รวมถึงการตอบค�ำถามของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนในประเด็น
ส�ำคัญ โดยมีการบันทึกประเด็นข้อซักถาม ค�ำชี้แจง และข้อคิดเห็นที่ส�ำคัญ ไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ
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1.2. Nok Air adds communication channels of shareholders through its website http://nok-th.listed
company.com/home.html 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 If a shareholder cannot attend the meeting himself/herself, Nok Air allows that shareholder to
appoint an independent director or any individual to attend the meeting on his/her behalf using
any of three proxy appointment forms provided with the invitation letter as regulated by law.
Nok Air will also help them with proxy instruction and prepare complimentary stamp duty for
the proxy.
1.4 Nok Air will prepare venue and facilities to equally facilitate all shareholders who attend the
meeting, such as adequate parking space for shareholders who drive and easy access for all
shareholders, with map of venue attached to the invitation letter.
1.5 The meeting must not take place on public holidays or long weekends. Its timing must be
appropriate.
2. On the Shareholders’ Meeting Date
2.1 The Board of Directors will assign adequate staff members to review the participants’ documents to
ensure prompt, accurate, and auditable process. At the shareholders’ registration point, the bar code
system was implemented to expedite process of registration, vote counting, and result display to
ensure quick and precise outcome.
2.2 Nok Air will appoint independent individuals to count or check the shareholders’ votes in the
meeting. Shareholders must use ballots to vote for every agenda required, which will ensure
transparency and auditability in case that any arguments later arise. Nok Air will clearly count the
ballots, disclose the results, and record the meeting’s resolution in the minutes of meeting.
2.3 In the Shareholder’s Meeting, 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 vote for each item in case of
multiple items under one agenda, such as appointment of directors.
2.4 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. They are also allowed to ask chairperson of each committee in related issues.
2.5 Before the meeting, the Board of Directors, executives, and auditor (s) will be introduced to the
participants. The Chairman will announce the quorum, consisting of the number of participating
shareholders, the number of proxies, and the number of shareholders who appoint independent
directors of Nok Air as a proxy. Moreover, the voting procedures and counting of shareholders’
votes for each session will be clarified.
2.6 The Chairman of the meeting will allocate adequate meeting time to equally give each shareholder
a chance to inquire or comment on related issues. Shareholders’ key questions will be comprehensively
answered. All major questions, explanation and opinion will be recorded in the minutes of meeting to
further inform the shareholders who cannot attend the meeting.
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3. ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
3.1 ให้มกี ารจัดการท�ำรายงานการประชุมและการเปิดเผยมติตอ่ ทีป่ ระชุม ซึง่ การบันทึกรายงานการประชุมจะต้องด�ำเนินการ
ให้ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส โดยประกอบด้วยรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้
- รายชื่อและต�ำแหน่งของกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ ผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนของผู้สอบบัญชี
ที่เข้าร่วมประชุมและที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)
- องค์ประชุม ซึง่ ประกอบด้วยจ�ำนวนผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ�ำนวนผูร้ บั มอบฉันทะทีเ่ ข้าประชุม
แทนผู้ถือหุ้น และจ�ำนวนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ
- วิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และการนับคะแนนเสียงเป็นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม
และแนวทางการใช้บัตรลงคะแนน
- คะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง
และระบุชื่อและจ�ำนวนหุ้นของผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระ (ถ้ามี)
- การบันทึกข้อซักถาม ค�ำชี้แจง และข้อคิดเห็นที่ส�ำคัญไว้ในรายงานประชุม
3.2 ให้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันท�ำการถัดไป โดยระบุ
คะแนนเสียงทั้งที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ รวมทั้งจัดท�ำรายงานการประชุม ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ และจัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเผยแพร่รายงาน
การประชุมบนเว็บไซต์บริษัทภายในเวลาที่กฎหมายก�ำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยไม่จ�ำเป็น
ต้องรอให้ถงึ การประชุมครัง้ ต่อไป อีกทัง้ มีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมทีด่ ที สี่ ามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้
3.3 เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ถ้ามีการจ่ายเงินปันผล)
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นให้ได้รับเงินปันผลตรงเวลา ป้องกันปัญหาเรื่องเช็คช�ำรุด สูญหาย หรือส่งถึง
ผู้ถือหุ้นล่าช้า

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ไม่ว่าผู้ถือหุ้นที่เป็น
ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยจะด�ำเนินการต่างๆ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการ
ใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นสมควรได้รับ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้
1. ให้บริษัทแจ้งก�ำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (http://nok-th.listedcompany.com/home.html)
2. ให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึง่ หุน้ ต่อหนึง่ เสียง หุน้ ประเภทเดียวกันมีสทิ ธิออกเสียงทีเ่ ท่าเทียมกัน
เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
3. เปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล
4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อกรรมการ หรือเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
5. อ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุม ทั้งแบบ ก แบบ ข และ แบบ ค ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ได้ พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน
ตลอดจนค�ำแนะน�ำวิธีการมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วม
ประชุมของผู้รับมอบฉันทะ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวจากเว็บไซต์
ของบริษัท (http://nok-th.listedcompany.com/home.html) ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
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3. After the Shareholders’ Meeting Date
3.1 The minutes of the meeting, which discloses the meeting resolution, must be completely recorded
with accuracy and transparency, consisting of following details:
- Name list and title of directors, committees, high-ranking executives and auditors’
representative who attends and cannot attend the meeting (if any).
- Quorum, consisting of the number of participating shareholders, the number of proxies,
and the number of shareholders who appoint an independent director as proxy
- Voting procedure in each agenda, counting of total shareholders’ votes before the meeting,
and ballot instruction
- Every approving vote, disapproving vote, and abstention in each agenda that requires
voting, including names of non-eligible voters and his/her number of shares (if any)
- Key questions, explanation and comments recorded in the minutes of meeting
3.2 The meeting’s resolution will be announced in SET’s media channel the next working day, declaring
the number of approving votes, disapproving votes, and abstentions in each agenda. Both Thai
and English report will be issued and submitted to SET and related agencies. The information will
be posted on Nok Air website within the timeline specified by law so that the shareholders can
review it without waiting until the next meeting. Moreover, the minutes of meetings are kept in
an effective storage system to refer to auditable reference.
3.3 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.

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:
1. Nok Air will send meeting schedule, agenda, and directors’ opinions the Stock Exchange of Thailand
(SET), which will further post them on SET website (http://nok-th.listedcompany.com/home.html).
2. Shareholders has the voting right of one share equals one vote. For the same type of share, the
shareholders have equal right based on one-share-one-vote principle.
3. Nok Air offers shareholders a chance and right to appoint each director.
4. 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.
5. To facilitate the shareholders who are unable to attend the meeting, the Company will deliver
all three types of proxy appointment forms, which are Form A, Form B and Form C, for shareholder
to choose, along with invitation letter and instruction on proxy, to ensure that the shareholders
are well prepared and avoid the difficulties for proxies. Such information is also published on
the Company’s website (http://nok-th.listedcompany.com/home.html) as another channel for
shareholders to download.
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6. เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อยจ�ำนวน 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะส�ำหรับผู้ถือหุ้น
โดยบริษัทได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและประวัติกรรมการอิสระไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วย
7. ด�ำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นโดยเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการเพิ่มวาระในที่ประชุมโดย
ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
8. ให้มกี ารใช้บตั รลงคะแนนในทุกวาระการประชุมทีต่ อ้ งมีการลงคะแนนเสียง ทัง้ นีเ้ พือ่ ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง พร้อมทั้งตรวจนับคะแนนสียง และเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียง และบันทึกมติของ
ที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม
9. ให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น
ชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัทได้มีมาตรการการป้องกันกรณีที่กรรมการและ
ผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น เช่น การซื้อขาย
หลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน การน�ำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม จึงได้ก�ำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทไว้ดังนี้

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก�ำหนดโทษ
ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อส�ำนักงาน
คณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ตามมาตรา 246 และบทก� ำ หนดโทษ ตามมาตรา 298
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
2. ให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั รวมถึงคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ จัดท�ำและเปิดเผยรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก�ำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งส�ำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัท ในวันเดียวกับวันที่
ส่งรายงานต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�ำคัญซึ่งมีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่
งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายใน
ของบริษทั ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนัน้ ให้ผอู้ นื่ ทราบจนกว่าจะได้
มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาตรการลงโทษหากมีการกระท�ำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติ
ดังกล่าวข้างต้น บริษัทถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการท�ำงานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควร
แก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็น
พนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น
4. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในต�ำแหน่งหรือฐานะ
เช่นนัน้ มาใช้เพือ่ การซือ้ หรือขายหรือเสนอซือ้ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บคุ คลอืน่ ซือ้ หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขาย
ซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัท
ไม่วา่ ทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม และไม่วา่ การกระท�ำดังกล่าวจะท�ำเพือ่ ประโยชน์ตอ่ ตนเองหรือผูอ้ นื่ หรือน�ำข้อเท็จจริงเช่นนัน้
ออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระท�ำดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
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6. Nok Air allows the shareholders to appoint at least one independent director as a proxy to
attend the meeting. The name of the appointed independent director is to be stated in an invitation
letter for the Shareholders’ Meeting.
7. Nok Air will organize the meeting in orders of the agenda in the invitation letter and will not add
agenda that are not listed in the invitation letter to the meeting without prior notice to shareholders.
This is to ensure the fair treatment to the shareholders who do not attend the meeting.
8. Shareholders must use ballots for every agenda that requires voting to ensure transparency and
auditability in case that any arguments later arise. Nok Air will clearly count the ballots, disclose
the result, and record the Meeting’s resolution in the minutes of meeting.
9. All shareholders, be they major or minor, Thai or foreigner shareholders, will be treated equally.
For equal treatment of shareholders, the Board of Directors has provided measures for preventing
directors’ and executives’ abuse of internal information to seek benefits for themselves and others, which is
unfair to other shareholders of the Company. Examples of the abuse include selling securities using internal
information and disclosing internal information to individuals related to directors and executives, which may
cause damage to the Company’s shareholders as a whole. The Company’s policy towards internal information
use is as follows:

Use of 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 Securities and Exchange Commission 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 Securities and Exchange Commission 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 Securities and Exchange Commission 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 Securities
and Exchange Commission
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
disclosed 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.
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5. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท เปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัท ตลอดจน
ข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัท ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ท�ำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทและคู่ค้าของบริษัท
6. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท มีหน้าที่เก็บรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท
และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อประโยชน์การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ห้ามมิให้ กรรมการ
ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท น�ำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอื่น
ที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
7. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางการใช้ข้อมูลภายในของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความส�ำคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั
เป็นส�ำคัญ รวมทั้งให้ความส�ำคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการ
ระหว่างกัน จึงได้ก�ำหนดนโยบายการท�ำรายงานที่เกี่ยวโยงกันไว้ดังนี้

นโยบายการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน
1. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งถือเป็นเรื่องส�ำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
เพื่อเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบัติ
ของพนักงานทั้งบริษัท
2. กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. มีการน�ำเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการบริษัท ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด
พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทมีการก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจ
เพือ่ ประโยชน์ของบริษทั ได้โดยรวม ซึง่ กรรมการและผูบ้ ริหารทีม่ สี ว่ นได้เสียกับธุรกรรมทีท่ ำ� กับบริษทั ไม่ควรมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
ท�ำธุรกรรมดังกล่าว จึงได้ก�ำหนดนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อเป็นแนวปฏิบัติดังนี้

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าการตัดสินใจใดๆ
ในการด�ำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องท�ำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระท�ำที่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก�ำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึง
ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอ�ำนาจอนุมัติ
ในธุรกรรมนั้นๆ
นอกจากนัน้ กรรมการและผูบ้ ริหารจะต้องน�ำเสนอวาระการประชุมใดๆ ทีค่ าดว่าจะเป็นวาระการประชุมทีอ่ าจจะก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษทั กับผูถ้ อื หุน้ ใหญ่รายใดๆ ให้กบั คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาก่อน หากคณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาว่ารายการดังกล่าวเข้าข่ายดังต่อไปนี้ คือ
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5. Directors, executives, employees and workers of 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 although such disclosure
won’t pose any negative effect to the Company and its suppliers.
6. Directors, executives, employees and workers of the Company 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.
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:

Policy of Connected Transactions
1. Executives and employees are to comply with Nok Air’s Code of Conduct which is considered important
and has to strictly comply 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.
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. 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).
The Board of Directors obliges directors and executives to disclose information about their own and
related individuals’ interests in order to enable the Board to consider Company’s transactions that may have a
conflict of interests and perform decision-making to ensure interest of the Company as a whole. The directors
and executives who have interest in a transaction with the Company will not be involved in decision-making
about the transaction. The Company’s policy for preventing a conflict of interest is provided as follows:

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:
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1. รายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทด�ำเนินการตามประกาศของ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 หรือ
2. หากรายการเข้าข่ายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบถึง
ประเด็นของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นและแจ้งคณะกรรมการบริษัทได้ทราบถึงรายชื่อกรรมการที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อที่จะให้คณะกรรมการบริษัทและกรรมการท่านดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรา 80
ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัดอย่างเคร่งครัด
อีกทั้งหากกรรมการและผู้บริหารเห็นว่ารายการใดรายการหนึ่งเป็นรายการที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างชัดเจนและเจตนาจะปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และ/หรือ มาตรา 80 ของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด ว่าด้วยการงดออกเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงหรือทางอ้อม กรรมการหรือ
ผูบ้ ริหารอาจเสนอวาระดังกล่าวเข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั โดยตรงได้โดยไม่จำ� เป็นต้องขอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ก่อนได้

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการได้ตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้นหรือ
นักลงทุน พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียง
ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งท�ำให้บริษัทสามารถสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน สร้างก�ำไร และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัท ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ควรได้รับการดูแลตามสิทธิ
ที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน
บริษัทตระหนักว่า พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทที่มีคุณค่ายิ่ง จึงเป็นนโยบายของ
บริษัทที่จะให้การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทจึงมีหลักปฏิบัติดังนี้
1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
2. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน รวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงาน และให้ความส�ำคัญในด้าน
การดูแลสวัสดิการของพนักงาน
3. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
4. การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระท�ำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
5. ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม�่ำเสมอ เพื่อพัฒนา
ความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ซึ่งบริษัทมีการก�ำหนดและวางแผน
การฝึกอบรมพัฒนาทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้แก่พนักงานเป็นประจ�ำทุกปี
6. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
7. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
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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.

Section 3: 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:

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:
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.
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 2014, it had provided both internal and external training sessions for a total of 901
employees equivalently at an average day of employee training per year of 24 hours.
6. Listening to advices and recommendations based on employee’s professional capacity.
7. Strictly complying with all employee-related laws and regulations
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นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน
คณะกรรมการบริษทั ระลึกอยูเ่ สมอว่าผูถ้ อื หุน้ คือ เจ้าของกิจการ และบริษทั มีหน้าทีส่ ร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาว
จึงก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจด�ำเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพ ด้วยความระมัดระวัง
รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
2. น�ำเสนอรายงานสถานภาพของบริษทั ผลประกอบการ ข้อมูลฐานะทางการเงิน การบัญชี และรายงานอืน่ ๆ โดยสม�ำ่ เสมอ
และครบถ้วนตามความเป็นจริง
3. ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรือ
ด�ำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า
บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของลูกค้า จึงได้ก�ำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้
1. บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้การบริการ ต้อนรับด้วยความจริงใจ เต็มใจ ตั้งใจ และใส่ใจ
ดูแลผู้รับบริการดุจญาติสนิท บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
2. รักษาความลับของลูกค้า และไม่น�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับบริการที่บริษัทให้กับลูกค้า
โดยไม่มกี ารโฆษณาเกินความเป็นจริงทีเ่ ป็นเหตุให้ลกู ค้าเข้าใจผิดเกีย่ วกับคุณภาพ หรือเงือ่ นไขใดๆ ของบริการ
4. ให้คำ� แนะน�ำเกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า และ / หรือเจ้าหนี้
บริษัทมีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า
โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท พื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อ
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
1. ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้
2. กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า
และ/หรือเจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้
ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งขัน
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งขันด้วยวิธี
ฉ้อฉล จึงก�ำหนดหลักนโยบายดังนี้
1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
3. ไม่ทำ� ลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสังคม / ชุมชน
บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจและสังคม และยึดมัน่ การปฏิบตั ติ นเป็นพลเมืองทีด่ ี และปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนโดยไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในอันที่จะส่งเสริมและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชน
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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.

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

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:
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.

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 the competitor’s reputation by slandering him.

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 without violating the basic
human rights while promoting and upgrading the quality of our society and the communities.
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นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
บริษัทมีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษา
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีจิตส�ำนึก
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมโดยให้พนักงานมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีช่องทางในการรับและจัดการข้อร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสของผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน
ดังนี้
จดหมาย :

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 17
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
E-mail : nok_cg@nokair.com
โทรศัพท์ : 0-2627-2000 ต่อ 2785
โทรสาร : 0-2285-6944

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการ
ของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม�่ำเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการประกอบการ
ที่แท้จริงของบริษัทรวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการบริษทั มุง่ มัน่ ทีจ่ ะดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องเกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท สื่อเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทได้อย่างทั่วถึง และจะท�ำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับ
แนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศใช้
บังคับ
นอกจากนี้ บริษทั ให้ความส�ำคัญต่อรายงานทางการเงิน เพือ่ ให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการทีแ่ ท้จริง
ของบริษัท โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
บริษทั จะเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย
ของบริษทั ในรายงานประจ�ำปีของบริษทั (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และจะเปิดเผยค่าตอบแทน
ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจ�ำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
บังคับ ดังนั้น จึงได้ก�ำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

นโยบายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่ท�ำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย
บริษทั จะจัดให้มกี ารประชุมเพือ่ วิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำ รวมทัง้ จะเผยแพร่ขอ้ มูลขององค์กร ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและ
ข้อมูลทัว่ ไปให้แก่ผถู้ อื หุน้ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษทั จัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ และหน่วยงานรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง ผ่านทางช่องทางต่างๆ
ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์
ของบริษัท (http://nok-th.listedcompany.com/home.html)
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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.
Nok Air provides complaint-making and whistle-blowing channels as below:
Letter :

Corporate Governance Committee
Nok Airlines Public Company Limited
3 Rajanakarn Building 17th Floor
South Sathorn Road, Yannawa,
Sathorn Bangkok 10120
E-mail :
nok_cg@nokair.com
Tel. :
0-2627-2000 ext. 2785
Fax. :
0-2285-6944

Section 4: 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 is strictly committed 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 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). Nok Air therefore formulates the policy and guideline as below:
Policy of Investor Relations
Nok Air delegates the staff to contact and communicate with investors or shareholders, including
institutional investors and minor shareholders. It not only holds meetings to regularly analyze the performance,
but also disseminates the corporate information, such as financial and general information, to shareholders,
securities analysts, credit rating agencies, and relevant government agencies, via different channels, such as
report submitted to the Stock Exchange of Thailand (SET), the Securities and Exchange Commission (SEC) and
the company's website (http://nok-th.listedcompany.com/home.html).
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บริษทั ยังให้ความส�ำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ข่าวสารเป็นประจ�ำ โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์
ของบริษทั ซึง่ ข้อมูลทีอ่ ยูบ่ นเว็บไซต์จะมีการปรับปรุงให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ ไม่วา่ จะเป็นวิสยั ทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานประจ�ำปี โครงสร้างบริษัทและผู้บริหาร โครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน สามารถติดต่อ
เพื่อขอรับทราบข้อมูลข่าวสารได้ที่
จดหมาย :

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 17
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
E-mail : nok_ir@nokair.com
โทรศัพท์ : 0-2627-2000 ต่อ แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
โทรสาร : 0-2285-6944

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท การก�ำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว และเพื่อให้มั่นใจว่าการด�ำเนินงานของบริษัท เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดท�ำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการด�ำเนินงาน แผนกลยุทธ์ แผนงาน
และงบประมาณประจ�ำปีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจ
ร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ และติดตามให้มีการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยยึดถือตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการของบริษทั มีจำ� นวน 12 ท่าน มีวาระด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี แบ่งเป็นกรรมการทีม่ าจากฝ่ายบริหารจ�ำนวน
1 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 11 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ� หนด จ�ำนวน 5 ท่าน ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
ทีไ่ ด้กำ� หนดให้บริษทั จดทะเบียนต้องมีจำ� นวนกรรมการอิสระมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด คณะกรรมการ
ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒจิ ากหลากหลายอุตสาหกรรม ทัง้ ด้านธุรกิจ บัญชี และการเงินซึง่ เกีย่ วข้องและสนับสนุนธุรกิจบริษทั ทัง้ หมด
ตามข้อบังคับของบริษทั ก�ำหนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญประจ�ำปี กรรมการต้องออกจากต�ำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ�ำนวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรก
และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนาน
ที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ก็ได้
บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการ
ท�ำหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารท�ำหน้าที่บริหารงาน
ของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำ� หนด
ประธานกรรมการบริษทั เป็นกรรมการอิสระ และมิได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร มีอำ� นาจหน้าทีแ่ บ่งแยกกัน
ชัดเจนเพื่อเป็นการถ่วงดุลการจัดการและไม่มีผู้ใดมีอ�ำนาจเบ็ดเสร็จ ประธานกรรมการไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหารของ
บริษัท และมีหน้าที่รับผิดชอบเพียงการก�ำหนดนโยบายและให้ค�ำปรึกษา เท่านั้นพร้อมกันนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ อันได้แก่
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Recognizing the importance of regular information disclosure, Nok Air keeps the shareholders informed
via the company’s website that always updates its content, namely vision, mission, financial statement, press
releases, annual reports, organization and management structure, shareholding structure and major shareholders.
Shareholders or investors may inquire about the information at:
Letter : Investor Relations Department
Nok Airlines Public Company Limited
3 Rajanakarn Building 17th Floor
South Sathorn Road, Yannawa,
Sathorn Bangkok 10120
E-mail : nok_ir@nokair.com
Tel. : 0-2627-2000 ext. Investor Relations Department
Fax. : 0-2285-6944

Section 5: 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. Five 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 directors 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 independent
director and 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 appointed committees as below:
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1. คณะกรรมการตรวจสอบ ท�ำหน้าที่ช่วยก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีจ�ำนวน 3 ท่าน
ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่เฝ้าสังเกตประสิทธิผลของงานตรวจสอบ การจัดการ
ความเสี่ยงการควบคุมทางการเงินและการบัญชีภายใน และการรายงานทางการเงิน รวมทั้งหน้าที่อื่นๆ ตามที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด
2. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ท�ำหน้าที่ช่วยก�ำกับดูแลในด้านการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
และเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร
ระดับสูง เพือ่ มาทดแทนต�ำแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารระดับสูงทีว่ า่ งลง หรือครบเพือ่ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา
กลัน่ กรอง และหรือผูถ้ อื หุน้ เพือ่ อนุมตั แิ ล้วแต่กรณี โดยคณะกรรมการสรรหามีจำ� นวน 3 ท่าน โดยประธานคณะกรรมการ
สรรหาเป็นกรรมการอิสระ
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท�ำหน้าที่ช่วยก�ำกับดูแล ก�ำหนดแนวทางและนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่มี
นัยส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบถึงความเสี่ยงและ
แนวทางในการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
4. คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ท�ำหน้าที่ช่วยด้านการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท ให้เป็นไปในแนวปฏิบัติที่เป็น
มาตรฐาน และมุ่งเน้นการส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน
พร้อมกันนี้ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารได้จดั ตัง้ คณะอนุกรรมการเพือ่ เป็นการก�ำกับและช่วยดูแลกิจการทัง้ สิน้ อีก 5 คณะ ได้แก่
1. คณะกรรมการบริหาร (Management Committee : MC) มีหน้าทีก่ ำ� หนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนธุรกิจและงบประมาณ
ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท รับผิดชอบในการตัดสินใจและสั่งการ ภายใต้ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ ด�ำเนินการตามทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงาน
ของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติ
คณะกรรมการบริษัทโดยชอบด้วยกฎหมาย
2. คณะอนุกรรมการ (People Management) มีหน้าทีบ่ ริหารจัดการ รวมถึงก�ำหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ภายในบริษทั
และกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
3. คณะอนุกรรมการ (Commercial Management) มีหน้าที่บริหารจัดการ รวมถึงก�ำหนดกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านการพาณิชย์ การก�ำหนดราคาบัตรโดยสาร การก�ำหนดตารางบิน การก�ำหนดเส้นทางบิน ให้สอดคล้องกับนโยบาย
บริษัท
4. คณะอนุกรรมการ (Operating Management) มีหน้าที่บริหารจัดการรวมถึงก�ำหนดกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
การบิน และกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
5. คณะอนุกรรมการระบบการจัดการด้านนิรภัย (Safety Management System Committee) มีหน้าทีใ่ นการด�ำเนินงาน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการด้านนิรภัยภายในบริษัทให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามที่องค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (The International Civil Aviation Organization : ICAO) และกฎหมาย ระเบียบ
ข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริษทั จัดให้บริษทั มีระบบควบคุมภายในทีค่ รอบคลุมทุกด้าน ทัง้ ด้านการเงินและการปฏิบตั งิ าน
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สนิ ของบริษทั อยูเ่ สมอ จัดให้มกี ารก�ำหนดล�ำดับขัน้ ของอ�ำนาจอนุมตั ิ และความรับผิดชอบของผูบ้ ริหาร
และพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว ก�ำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในที่เป็นอิสระ ท�ำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ
และความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัท
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1. Audit Committee, consisting of three independent directors, is responsible for supervising the company’s
business. The Committee monitors the operation of auditing, risk management, financial and internal
control, financial statement/report, and other tasks indicated by SET and SEC to ensure the effectiveness.
2. Nomination and Remuneration Committee oversees the recruitment of qualified personnel to ensure
the company’s best interest. These people will take a position of Chief Executive Officer, directors
and executives to fill the vacancy. The list of nominees will be proposed to the Committee for
consideration or screening and/or to shareholders for approval, depending on each case. Nomination
and Remuneration Committee comprises three committees, with independent director as the Chairman.
3. Risk Management Committee oversees and defines risk management direction and policy that is
significant to Nok Air’s effective business conduct. It properly and adequately reports risks and risk
management direction to the Board of Directors.
4. Corporate Governance Committee supervises the company’s corporate governance practice to ensure
that it meets the standard of best practice and focuses on sustainable growth.
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.
4. The Operating Management Committee will manage and draft 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.
In addition, the Board of Directors established an internal control system that covers all business areas,
including finance and operations, in compliance with related laws, rules, and regulations. It provides effective
checks-and-balances mechanism, with written operational regulations, to protect the company’s assets.
The approval authority ranking and responsibilities are assigned to the executives and employees while the internal
control department, working independently, oversees the operations of each department to ensure its compliance
with regulations. The Department also evaluates the effectiveness and sufficiency of internal control within each
department of company.
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นโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการผู้บริหารและพนักงาน
นโยบาย
จรรยาบรรณของบริษัทใช้ส�ำหรับผู้บริหารของบริษัทและบริษัทในเครือทุกบริษัท และทุกระดับ ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะได้
ลงนามรับทราบหรือไม่ เนื่องจากในหลักการของการประกอบธุรกิจของบริษัทนั้น การมีชื่อเสียงในด้านความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสิ่งที่
มีค่าอย่างยิ่งต่อความส�ำเร็จของบริษัท ทั้งยังมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าและผลก�ำไรทางธุรกิจ เช่นเดียวกับชื่อเสียงและความดีงาม
ของพนักงานระดับผู้บริหาร มาตรฐานการปฏิบัติเหล่านี้จึงเป็นผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของบริษัทโดยรวม

การปฏิบัติตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ของบริษัทคือ การท�ำธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายและต้องเป็นไปตามข้อก�ำหนดต่างๆ และเคารพในสิทธิของผู้
ค้าและลูกค้าของบริษัท

นโยบายและจรรยาบรรณของบริษัท
		 1. การปฏิบัติตนตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค�ำสั่งต่างๆ ของบริษัท
จรรยาบรรณนีเ้ ป็นส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสัง่ อืน่ ๆ ของบริษทั หากข้อความในระเบียบข้อบังคับ
ประกาศ หรือค�ำสั่งใดๆ ขัดแย้งกับข้อความในจรรยาบรรณ ให้ใช้ข้อความในจรรยาบรรณนี้แทน
พนักงานระดับผู้บริหารทุกคน ต้องปฏิบัติตนตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค�ำสั่งต่างๆ ของบริษัทและของ
ผู้บังคับบัญชาในระดับเหนือขึ้นไป กล่าวคือ
1.1. ต้องสนับสนุนนโยบายและการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่ง ข้อตกลง ประกาศ หรือหนังสือเวียนของบริษัท
ซึ่งประกาศให้พนักงานทุกคนทราบโดยเคร่งครัด
1.2. ต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ตลอดจนต้องรายงานเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ชื่อเสียงและทรัพย์สินของบริษัทโดยเร็ว
1.3. ต้องสุภาพ ให้เกียรติ และให้ความนับถือต่อผู้ร่วมงาน
1.4. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ วิริยอุตสาหะ รักษาระเบียบแบบแผนและธรรมาภิบาลของบริษัทเพื่อเป็น
แบบอย่างอันดีให้แก่พนักงานโดยทั่วไป เพื่อให้บริษัทมีความก้าวหน้า และเป็นไปอย่างถูกต้องตามครรลองธรรม
1.5. ต้องรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์และความลับของบริษัทของลูกค้า หรือที่เกี่ยวกับกิจการใดๆ ที่บริษัทไม่พึงเปิดเผย
โดยเคร่งครัด การเผยแพร่ขา่ วสารต่างๆ อันเกีย่ วกับธุรกิจการเงินและตัวบุคคลของบริษทั จะต้องกระท�ำตามแนวทาง
ที่ถูกต้องเหมาะสมที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และต้องกระท�ำด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ตลอด
ระยะเวลาที่เป็นพนักงานของบริษัทและภายหลังจากพ้นสภาพของพนักงานของบริษัท พนักงานทุกคนตกลงจะ
รักษาข้อมูลอันเป็นความลับดังกล่าวข้างต้นไว้เป็นความลับ หากมีการเปิดเผยหรือส่งให้แก่ผู้อื่นหรือใช้ข้อมูล
ดั ง กล่ า วในเรื่ อ งอื่ น ใดนอกเหนื อ จากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ กั บ บริ ษั ท พนั ก งานตกลงยิ น ยอมรั บ ผิ ด ชอบชดใช้
ความเสียหายให้แก่บริษัทตามที่เกิดขึ้นจริงทุกประการ
1.6. ต้องช่วยกันระมัดระวังและป้องกันทรัพย์สินของบริษัทโดยมิให้เสียหายหรือสูญหายไม่ว่าจากบุคคลหรือจาก
ภัยพิบัติใดๆ เท่าที่สามารถจะท�ำได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งไม่น�ำสิ่งของใดๆ ไม่ว่าอุปกรณ์หรือทรัพย์สินของบริษัท
ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
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Code of Conduct
Policy
The Code of Conduct applies to all management staff of the Company and all its subsidiaries at all levels,
no matter if they have signed for acknowledgment or not. In the Company’s business operation principles, the
Company’s reputation for integrity is an invaluable asset to its achievement and has influence on its business
growth and profitability, so are management staff’s reputation and decency. Thus, this practice standard has a
direct impact on the overall confidence in the Company.

Legal compliance
The Company’s objective is operating lawful business in compliance with requirements while respecting the rights of its traders and clients.

Policy and Code of Conduct
		 1. Compliance with the Company’s regulations, notifications and orders
The Code of Conduct is an additional part to the Company’s regulations, notifications, and orders. If
any statements in the regulations, notifications, and orders are in disagreement with the Code of Conduct, the
Code of Conduct shall be applied.
All management staff shall abide by the regulations, notifications and orders of the Company and
their supervisors. That is, they shall:
1.1 Strictly endorse the Company’s policies and the compliance with its regulations, notifications,
orders, and circular letters announced to all staff.
1.2 Perform their duties with integrity and fairness and promptly report incidents that may ruin the
Company’s reputation and assets.
1.3 Be polite, and give honor and respect, to their colleagues.
1.4 Perform their duties with assiduity and perseverance and observe the Company’s regulations
and good governance to serve as a role model for other staff to ensure the Company’s
advancement and righteousness.
1.5 Strictly retain interests and secrets of the Company and clients or those related to any activities
that the Company should not disclose – Dissemination of the Company’s information on financial
business and individuals shall be done in a proper manner with permission, prudence, and
efficiency. Hence, throughout, and after the termination of, the employee status period, all staff
shall agree to keep the aforementioned information confidential. If they disclose or send it to
other people or use it beyond their duties they perform for the Company, they shall agree to
make restitution for all actual damages.
1.6 Take care of the Company’s assets and protect them against damage or loss from any individuals
or disasters with their full capacity and bring nothing from the Company, whether it is equipment
or asset, for personal or others’ interests that are irrelevant to the Company’s business operations.
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1.7. บริหารงานโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับของบริษัท
ตลอดจนสอดส่องดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในบริษัท
1.8 ต้องปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด มีความยุติธรรม ไม่มีอคติ
1.9 ต้องพร้อมที่จะท�ำงานเป็นทีม และสามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1.10 ต้องปฏิบัติตาม ตลอดจนต้องสนับสนุน และช่วยควบคุมก�ำกับพนักงานในบังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบ
วินัย และข้อก�ำหนดของบริษัท ในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
ของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายคอมพิวเตอร์ กฎหมาย
ลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท
		 2. ข้อไม่พึงปฏิบัติ
พนักงานระดับผู้บริหารทุกคนพึงงดเว้นไม่ปฏิบัติหรือประพฤติตนไปในทางที่จะน�ำไปสู่ความเสื่อมเสียของบริษัทและ
ของตนเอง กล่าวคือ
2.1 ใช้เวลาท�ำงานของบริษัทไปท�ำอย่างอื่น หรือใช้ประโยชน์ส่วนตัว
2.2 ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ไม่วา่ จะท�ำเพือ่ ประโยชน์สว่ นตัวหรือ
ผู้อื่น หรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำ� นาจครอบง�ำการจัดการ ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม
2.3 ประพฤติตนไปในทางที่อาจท�ำให้เสื่อมเสียต่อต�ำแหน่งหน้าที่และเกียรติคุณของบริษัท
2.4 แจ้งหรือใช้ข้อความที่เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรแจ้งต่อบริษัท
2.5 ท�ำงานด้วยความประมาทเลินเล่อ กระท�ำการใดๆ อันไม่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารที่ดี เพื่อให้
งานลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต
2.6 ปกปิด หรือบิดเบือนความจริงเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งอาจจะเป็นผลเสียหายต่อ
บริษัท ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
2.7 ขัดขวาง หรือกระท�ำการใดๆ อันเป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานโดยชอบของผู้มีอ�ำนาจหน้าที่ในบริษัท หรือ
ออกค�ำสั่งใดๆ ให้พนักงานปฏิบัติในทางมิชอบหรือผิดจริยธรรม
2.8 ท�ำผิดกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา อันส่งผลเสียหายให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม
2.9 เปิดเผยค่าจ้างหรือเงินเดือน อัตราการขึ้นเงินเดือนของตนเองหรือของผู้อื่น ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม
2.10 เรียกรับ หรือยินยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า ผู้ค้า คู่ค้า คู่แข่ง หรือบุคคลอื่นใด ที่ท�ำธุรกิจ
กับบริษัท หรือการเลี้ยงรับรอง ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเกินกว่าความเหมาะสม ยกเว้นของขวัญตามประเพณีนิยม หรือ
การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจตามปกติ หรือค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมธุรกิจอันน�ำมาซึ่งชื่อเสียงทางการค้า เพื่อเป็น
การแลกเปลี่ยนตามธรรมเนียมนิยม แต่หากสิ่งเหล่านั้นมีมูลค่าเกินกว่า [3,000] บาท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา
ระดับตั้งแต่[ผู้อำ� นวยการ]ทราบทันที
2.11 ให้สินบนไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม และ/หรือใช้อิทธิพลอย่างไม่ถูกต้องต่อตัวแทนของ รัฐ ลูกค้าหรือคู่ค้า
ซึ่งนับว่าเป็นการขัดแย้งต่อนโยบายของบริษัท
2.12 กระท�ำการเพิ่มเติม ตัดทอนหรือแก้ไขด้วยประการใดๆ ในบันทึกหรือข้อมูลใดๆ เพื่อเปลี่ยนแปลง หรือบิดเบือน
ผลการด�ำเนินงาน และการบันทึกบัญชีให้ผิดไปจากความเป็นจริงโดยเจตนา ไม่ว่าเพื่อจุดประสงค์ใดๆ ก็ตาม
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1.7 Conduct business administration while adhering to morality and ethics, promote morality and
ethics at all levels of the Company, as well as monitor and manage potential conflicts of interests
in the Company.
1.8 Closely and fairly supervise subordinates.
1.9 Be ready to work as a team and open to others’ opinions.
1.10 Strictly comply with, and encourage their subordinates, while monitoring them, to strictly comply
with, the Company’s regulations, disciplines and requirements for using the Company’s computer
system, computer data, and computer traffic data. This aims to ensure their compliance with the
computer law, the copyright law, or other relevant laws and to prevent the Company’s reputation
and image from being ruined.
		 2. Not-to-do list
All management staff shall refrain from behaving in a way that will ruin the Company and themselves.
That is, they shall not:
2.1 Spend office hours on personal affairs or interests.
2.2 Operate an activity that has the same state and compete with the Company’s activities to achieve
personal or others’ interests or be a dominant shareholder, which may have a direct or indirect
detrimental effect on the Company.
2.3 Behave in a way that can ruin the Company’s position and honor.
2.4 Make or use a false statement or conceal a fact that should be informed to the Company.
2.5 Work with negligence or take any inappropriate action for being good management, in order
to ensure a correct and honest accomplishment.
2.6 Conceal or distort a fact to achieve personal or others’ interests, which may have a direct
or indirect detrimental effect on the Company.
2.7 Take any action that prevents legitimate actions of the Company’s authorized persons or issue
any orders that allow staff’s unlawful or unethical behavior.
2.8 Commit a civil or criminal offence which has a direct or indirect detrimental effect on themselves
or others with or without intention.
2.9 Disclose their own or others’ wage or salary or salary raise rates with or without intention.
2.10 Ask for, or agree to accept, an asset or other benefits from a client, trader, partner, competitor,
or any other person who conducts business with the Company or provide entertainment which is
proven to be beyond reasonableness. The exception is customary gifts, normal business
entertainment, or business promotion costs which will lead to commercial reputation as customary
exchange; however, if each item is worth more than [3,000] baht, they shall immediately inform
their supervisor from the level [Director].
2.11 Offer a bribe directly or through a third party to, and/or misuse their influence on, the
representatives of the government, clients, or partners, which conflicts with the Company’s
policies.
2.12 Deliberately add, remove, or correct information in a record or any information, by any means,
to change or distort the performance results and account records for any purposes.
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2.13 ช�ำระเงิน หรือจัดการทางธุรกิจโดยมีเจตนา หรือท�ำให้เข้าใจได้ว่าส่วนหนึ่งของการช�ำระเงิน หรือการจัดการ
ทางธุรกิจนั้นๆ มีจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุในเอกสารเพื่อการช�ำระเงินหรือการจัดการ
ทางธุรกิจ
2.14 เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือมีเหตุผลอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมายให้สันนิษฐานได้ว่ามีหนี้สินล้นพ้นตัว
2.15 ไม่รักษาข้อมูลทางทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท หรือที่บริษัทได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
2.16 ลอกเลียนแบบผลงานและทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
2.17 กระท�ำการใดๆ อันเป็นการแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
2.18 ให้หน่วยงานที่ไม่ใช่สายจัดซื้อขอการสนับสนุนจากผู้ค้าหรือคู่ค้า (หากมีความจ�ำเป็นที่จะต้องขอการสนับสนุน
ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้หน่วยงานต่างๆ) หารือกับสายจัดซื้อเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด�ำเนินการ ยกเว้น
การจัดกิจกรรมร่วมทางการตลาด ให้การตลาดของสายการตลาดและพัฒนาธุรกิจเป็นผู้รับผิดชอบ
2.19 กระท�ำการอันเป็นการละเลย หรือเอื้ออ�ำนวยแก่บุคคลใดๆ ที่จะเข้ามาแสวงหาประโยชน์ หรือเข้าถึง หรือรบกวน
ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ของบริษัทโดยมิชอบ หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากบริษทั หรือจงใจ สนับสนุน ยินยอมให้เกิดขึน้ หรือมีอยู่ ซึง่ การกระท�ำผิดของผูใ้ ห้บริการตามกฎหมายคอมพิวเตอร์
หรือกฎหมายลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการลงโทษทางวินัย
1. การฝ่าฝืนที่ไม่ร้ายแรง : ผู้บริหารจะได้รับหนังสือเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะระบุลักษณะของการฝ่าฝืน
รวมทัง้ มูลเหตุทอี่ าศัยเป็นหลักของการฝ่าฝืนนัน้ โดยให้โอกาสผูบ้ ริหารดังกล่าวโต้แย้งข้อกล่าวหาดังกล่าวต่อผูบ้ งั คับ
บัญชา หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้น�ำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการวินัยซึ่งแต่งตั้งโดยประธานเจ้าหน้าที่
บริหารเพื่อพิจารณา และให้ถือค�ำตัดสินของคณะกรรมการวินัยเป็นที่สิ้นสุด หากมีการฝ่าฝืนเป็นครั้งที่สอง หรือ
ผู้บริหารไม่แก้ไขความผิดจากการฝ่าฝืนในครั้งแรกตามที่ได้รับหนังสือเตือนนั้น ผู้บริหารดังกล่าวจะถูกลงโทษ
ทางวินัยอย่างเคร่งครัด ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้างได้
2. การฝ่าฝืนร้ายแรงซึ่งรวมถึงการฝ่าฝืนดังต่อไปนี้ เช่น การให้หรือการรับสินบน การฉ้อโกง การเปิดเผยข้อมูล
ความลับ หรือทรัพย์สนิ ทางปัญญาของบริษทั ต่อบุคคลทีส่ าม และการกระท�ำใดๆ ทีเ่ สือ่ มเสียต่อเกียรติคณ
ุ ของบริษทั
หรือปกปิดหรือไม่รายงานข้อมูล การหารือ หรือเอกสารส�ำคัญใดๆ ต่อผู้บังคับบัญชา : บริษัทอาจพิจารณาเลิกจ้าง
โดยไม่จ่ายค่าชดเชย และโดยไม่จ�ำเป็นต้องออกหนังสือเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

นโยบายการลงทุนของบริษัท นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 มีมติก�ำหนดนโยบายการลงทุน
ของบริษัท นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และนโยบายการบริหารงานในบริษัทดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
• นโยบายการลงทุนของบริษัท
เพือ่ ให้การลงทุนของบริษทั เป็นไปอย่างมีหลักการทีเ่ หมาะสม บริษทั ได้กำ� หนดนโยบายการลงทุนเพือ่ ใช้เป็นแนวทาง
ในการด�ำเนินงาน ดังต่อไปนี้
1. บริษทั จะลงทุนในธุรกิจทีม่ ศี กั ยภาพ สามารถท�ำรายได้ และก�ำไรทีส่ ม�ำ่ เสมอ และผ่านการวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ในการลงทุนแล้ว
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2.13 Make a payment or conduct business management with a deliberate attempt or in a way that
makes it understood that part of the payment or the business management has a purpose/
purposes other than purposes specified in the payment or business management documents.
2.14 Be insolvent or be assumed to be insolvent on particular legal grounds.
2.15 Fail to retain the Company’s intellectual property information or intellectual property information
that the Company has acquired from staff’s action.
2.16 Copy other people’s works and intellectual property.
2.17 Take any action to seek benefits for themselves or other individuals in a wrongful manner.
2.18 Request a non-procurement function to ask for support from a trader or partner - if the support
is needed for the Company’s interests for different functions, consult the procurement function
about having it take charge of the process. The exception is marketing activities, which are under
the responsibility of the Marketing and Business Development.
2.19 Take an action that neglects, or is conducive to, any individuals’ exploitation of, access to,
or disturbance to the Company’s computer system, computer data, and computer traffic data
in a wrongful manner or without the Company’s permission; or intentionally act to cause,
encourage, or allow the occurrence or continuity of wrong acts committed by service providers,
based on the computer law, copyright law, or other relevant laws.

Disciplinary penalties
1. Minor breaches : The management staff who have committed a minor breach will receive a
warning notice which indicates the characteristics and primary grounds of the breach. They are
allowed to object to the accusation before their supervisor. If this issue cannot be solved, it shall be
presented to the Disciplinary Committee, appointed by the CEO, for consideration, and the
Committee’s judgment is the final decision. If they commit the breach for the second time, or if
they do not rectify the first breach based on the warning notice, they are subject to strict
disciplinary action, which may include employment termination.
2. Serious breaches, e.g. offering or taking a bribe, frauds, disclosing the Company’s confidential
information or intellectual property information to the third party, taking any action that ruins the
Company’s honor, and concealing, or failing to report, any information, consultation, or important
documents to their supervisor - In the case of a serious breach, the Company may consider
non-compensation employment termination without issuing a warning notice.

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.

120

รายงานประจ�ำปี 2559
ANNUAL REPORT 2016

2. ธุรกิจที่บริษัทจะลงทุนต้องมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายช�ำระภาระหนี้และดอกเบี้ยจ่าย
3. ธุรกิจที่บริษัทจะลงทุนต้องให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมในความเสี่ยงที่ยอมรับได้
4. บริษทั จะจัดให้มผี บู้ ริหารและบุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ และประสบการณ์ในการท�ำธุรกิจนัน้ ๆ เข้าไปดูแลการลงทุน
ดังกล่าวของบริษัท
5. บริษัทจะจัดให้มีตัวแทนของบริษัทไปท�ำหน้าที่กรรมการของบริษัทที่ลงทุนเสมอ
6. บริษัทจะไม่ลงทุนในธุรกิจที่ผิดกฎหมาย หรือผิดหลักศีลธรรม
7. การลงทุนของบริษัทต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามที่
ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสัง่ หรือข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่เกี่ยวข้องก�ำหนดไว้
8. บริษัทจะรายงานผลการด�ำเนินงานของบริษัทที่เข้าไปลงทุนให้คณะกรรมการของบริษัทรับทราบทุกไตรมาส
9. คณะกรรมการของบริษัทมีหน้าที่พิจารณา และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่บริษัทเข้าไปลงทุน
10. บริษัทไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
• นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทมุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่มีศักยภาพในการเติบโต และสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการ
ลงทุน เพื่อให้บริษัทเป็นผู้นำ� ในธุรกิจสายการบินราคาประหยัดที่ให้บริการแก่ผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุม ทั้งนี้ การขออนุมัติเกี่ยวกับ
การลงทุนจะต้องสอดคล้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน เรือ่ ง หลักเกณฑ์ในการท�ำรายการทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีเ่ ข้าข่าย
เป็นการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและ
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547
การลงทุนในกิจการดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะเน้นการลงทุนระยะยาว โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจที่
จะเข้าไปลงทุน รวมถึงแนวโน้มของธุรกิจนั้นๆ เป็นส�ำคัญ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการลงทุนในสัดส่วนที่มากพอเพื่อให้สามารถ
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินธุรกิจในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการที่ควบคุมร่วมกันนั้นๆ
รวมทั้งการส่งเสริมกิจการที่เข้าลงทุนให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
บริษัทอาจมีการลงทุนในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องในอนาคต ทั้งนี้ การลงทุนจะต้องมีความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพ
ธุรกิจและแผนยุทธศาสตร์ของบริษัท
ในการตัดสินใจลงทุนใดๆ บริษัทจะท�ำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและพิจารณาถึงศักยภาพ รวมทั้ง
ความเสี่ยงจากการลงทุน และน�ำเสนอแผนการลงทุนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา รวมถึงให้ค�ำแนะน�ำ  เพื่อลดความเสี่ยง
ทางการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น
• นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ในการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยนั้น บริษัทได้ส่งตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย
ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจดังกล่าวและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งในทางธุรกิจ โดยผู้แทน
ดังกล่าวจะต้องบริหารและจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัท และตามกฎเกณฑ์
และระเบียบตามที่กำ� หนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายของบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ บริษัทจะติดตามอย่างใกล้ชิดถึงผลประกอบการและการด�ำเนินงานของธุรกิจดังกล่าว และน�ำเสนอผล
การวิเคราะห์รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมหรือกิจการที่ควบคุม
ร่วมกันนัน้ ๆ เพือ่ ใช้ประกอบการพิจารณาก�ำหนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธรุ กิจของบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือกิจการทีค่ วบคุม
ร่วมกัน มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป
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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.
• 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.
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• หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการท�ำข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการท�ำธุรกรรมระหว่างบริษัทและ
บริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง จะเข้าท�ำธุรกรรมกับบริษัท และบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าว มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ำกับ
คู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร
หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ทัง้ นี้ ให้บริษทั จัดท�ำรายงานสรุปการท�ำธุรกรรมทีม่ ขี นาดเกินกว่า 15 ล้านบาทเพือ่ รายงานในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

นโยบายการเข้าทำ�รายการระหว่างกันของบริษัท
บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศค�ำสั่งหรือข้อก�ำหนด
ของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าท�ำรายการระหว่างกัน ทั้งนี้ ผู้บริหาร
หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าวได้
ในกรณีที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพือ่ พิจารณาและให้ความเห็นเกีย่ วกับความจ�ำเป็นในการท�ำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนัน้ ๆ
ทัง้ นีก้ ารท�ำรายการทีเ่ ป็นข้อตกลงทางการค้าทีม่ เี งือ่ นไขการค้าโดยทัว่ ไป และการท�ำรายการทีเ่ ป็นข้อตกลงทางการค้าทีไ่ ม่เป็นเงือ่ นไข
การค้าโดยทั่วไป ให้มีหลักการดังนี้
• การท�ำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
การท�ำรายการระหว่างกันที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย
กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ได้รับอนุมัติเป็นหลักเกณฑ์จากคณะกรรมการบริษัท ให้ฝ่ายจัดการสามารถ
อนุมัติการท�ำธุรกรรมดังกล่าวได้หากรายการดังกล่าวนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ำกับคู่สัญญา
ทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้าทีป่ ราศจากอิทธิพลในการทีต่ นมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคล
ที่มีความเกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ บริษัทจะจัดท�ำรายงานสรุปการท�ำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 15 ล้านบาท เพื่อรายงานในการประชุมคณะ
กรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการในทุกไตรมาส
• การท�ำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
การท�ำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องถูกพิจารณาและให้ความเห็นโดย
คณะกรรมการตรวจสอบก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดเกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทจะ
แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อน�ำไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าท�ำ
รายการดังกล่าวมีความจ�ำเป็นและมีความสมเหตุสมผลโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการ
ระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

123

• 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.

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.
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นโยบายการทำ�รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคต
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสัง่ หรือข้อก�ำหนดคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการ
บัญชีที่ก�ำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ในกรณีที่เป็นรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินธุรกิจที่เป็นปกติของบริษัท และเป็นรายการที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง
ไปในอนาคต บริษัทได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการด�ำเนินการดังกล่าวให้มีลักษณะที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไข
การค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และเสนอให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับรองหลักเกณฑ์ และแนวทางในการด�ำเนินการดังกล่าว
กรณีที่เป็นการเข้าท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีทคี่ ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้
บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความช�ำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้
ความเห็นเกีย่ วกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามช�ำนาญพิเศษ จะถูกน�ำไป
ใช้ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการบริษทั หรือผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี เพือ่ ให้มคี วามมัน่ ใจว่าการเข้าท�ำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการ
โยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการท�ำรายการที่บริษัทได้ค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของผู้ถือหุ้นทุกราย

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษทั (Audit fee) ประจ�ำปี 2559 เป็นจ�ำนวนเงินรวม 2,550,000 บาท โดยไม่มคี า่ บริการอืน่

กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์
จ�ำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมของพนักงานในระยะยาว สร้างหลักประกันให้กับพนักงานและครอบครัวในกรณีที่
ออกจากงาน เกษียณอายุ หรือเสียชีวิต นอกจากนี้ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพยังเป็นแรงจูงใจท�ำให้พนักงานท�ำงานกับบริษัทเป็นระยะ
เวลานาน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งช่วยให้ประสิทธิภาพในการท�ำงานดี โดยในปี 2559 บริษัทได้
จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ จ�ำนวน 30,968,578.03 บาท

นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บุคลากรถือเป็นปัจจัยส�ำคัญในการผลักดันให้บริษทั เติบโตอย่างยัง่ ยืน บริษทั ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการดูแล พัฒนา
และรักษาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ส�ำหรับพนักงานทั่วไป บริษัทจัดให้มีการพัฒนาและฝึกอบรมเป็นประจ�ำทุกปี อีกทั้งมีแผนการฝึกอบรมพัฒนาเพื่อ
เพิ่มความรู้ความสามารถแก่บุคลากรอย่างสม�่ำเสมอ โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการส�ำหรับระดับหัวหน้างาน ผู้บริหารระดับต้น
จนถึงระดับสูง ซึ่งในปี 2559 บริษัทมีการจัดฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกให้แก่พนักงานเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 1,221 คน เทียบเท่า
จ�ำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพักงานต่อปี เท่ากับ 4.25 วัน รวมทั้งโครงการ Eagle Leadership Program (ELP) เพื่อ
สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เข้ามาด�ำเนินธุรกิจสืบทอดต่อจากผู้บริหารระดับสูง
ส�ำหรับบุคคลากรที่มีช�ำนาญเฉพาะด้าน เช่น นักบิน พนักงานภาคพื้น และวิศวกร บริษัทก�ำหนดให้มีการอบรมอย่าง
สม�่ำเสมอเพื่อเสริมสร้างความรู้และความช�ำนาญเฉพาะด้านในการปฎิบัติงานตามกฎข้อบังคับและระเบียบทางการบิน รวมทั้ง
จัดหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ 
� ด้านการบริหารจัดการ และ Soft skills อื่นๆ เพื่อให้บุคลากรต�ำแหน่งช�ำนาญเฉพาะด้าน ได้พัฒนา
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรมควบคู่ไปกับด้านความช�ำนาญเฉพาะด้าน โดยออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของ
บริษัท และมีความเป็นมืออาชีพในการท�ำงาน สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
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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.

Auditor’s Fee
Audit fee for 2016 was 2,550,000 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 2016, Nok Air paid 30,968,578.03 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 have been offered,
especially the management course for supervisors, managers and executive. In 2016, Nok Air provided both
internal and external training sessions for 1,221 employees or everage 4.25 day per employee per year.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.
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นักบิน
แนวทางการสรรหาบุคลากรทางการบิน มีดังนี้
1. ผู้ควบคุมอากาศยาน (Captain) บริษัทมีนโยบายว่าจ้างบุคลากรที่มีประสบการณ์ทางการบินสูง มีคุณสมบัติต่างๆ
ครบถ้วนตามที่กรมการบินพลเรือนก�ำหนด รวมทั้งการสรรหานักบินผู้ช่วยที่มีประสบการณ์ คุณสมบัติครบถ้วน
และผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานสากลมาฝึกอบรมเพื่อเลื่อนฐานะขึ้นเป็นผู้ควบคุมอากาศยานต่อไป
2. นักบินผู้ช่วย (Co-Pilot) บริษัทมีการสอบคัดเลือกนักบินผู้ช่วยตามวาระตามความต้องการบุคลากรการบินของ
บริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับจ�ำนวนเครื่องบินที่เพิ่มขึ้น โดยผู้ที่ได้รับสิทธิในการเข้าสอบเพื่อเป็น
นักบินของบริษัทจะต้องจบปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เหมาะสมกับการเป็นนักบิน และต้องจบหลักสูตรการบิน
จากสถาบันการบินทั้งในและต่างประเทศที่ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยรับรอง ตลอดจนต้องมี
ใบอนุญาตขับขี่เครื่องบิน (Commercial Pilot License) และมีเอกสารรับรองการตรวจสุขภาพส�ำหรับผู้ท�ำงาน
ในอากาศยาน
3. นักบินทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกแล้ว จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ก�ำหนดดังนี้
- หลักสูตรทั่วไปส�ำหรับนักบินพาณิชย์
- หลักสูตรเฉพาะแบบเครื่องบินที่จะต้องท�ำการบิน
- หลักสูตรในการบริหารจัดการระหว่างผู้ที่ปฏิบัติการบิน และผู้ที่สนับสนุนการบิน (Crew Resource
Management หรือ CRM)
เมือ่ ผ่านหลักสูตรทางด้านภาคพืน้ แล้ว นักบินเหล่านีจ้ ะต้องเข้ารับการฝึกอบรมในส่วนของภาคอากาศต่อไป ซึง่ ประกอบด้วย
การฝึกบินกับเครื่องบินจ�ำลอง (Simulator) โดยปัจจุบันส�ำหรับเครื่องบินโบอิ้ง 737-800 บริษัทจะส่งนักบินเข้าฝึกที่ศูนย์ฝึกการบิน
นานาชาติแพนแอมประเทศไทย ที่ก่อตั้งโดยศูนย์ฝึกการบินแพนแอมสหรัฐอเมริกาและสายการบินออลนิปปอน แอร์เวย์ ร่วมกับ
สายการบินนกแอร์และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกการบินที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังจากนั้น
จึงเป็นการฝึกบินกับเครื่องบินจริง โดยทั้งหมดนี้จะมีครูการบินเป็นผู้รับผิดชอบและด�ำเนินการตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทผู้สร้าง
เครื่องบิน โดยส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
จะเป็นผู้ตรวจสอบในทุกขั้นตอน
    นักบินของบริษัทต้องเป็นผู้ที่พร้อมรับการตรวจสอบ
ตลอดเวลาทั้งจากหน่วยงานด้านมาตรฐานการบินของ
บริษัท ทั้งจากเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย นอกเหนือไปจากการทดสอบความสามารถ
ด้านการบินทีต่ อ้ งมีการตรวจสอบทุกๆ 6 เดือน หากไม่ผา่ น
ในขัน้ ตอนใดขัน้ ตอนหนึง่ นักบินผูน้ นั้ จะไม่ได้รบั อนุญาตให้
ท�ำการบิน และต้องกลับไปเข้ากระบวนการการเรียน การฝึก
ตามที่บริษัทก�ำหนดจนผ่านแล้ว จึงได้รับอนุญาตให้ท�ำ
การบินเช่นเดิมได้
   นอกเหนือจากการเรียนการฝึกในด้านการบินแล้ว
นักบินซึ่งถือว่าเป็นบุคลากรที่มีค่าของบริษัท จะได้รับ
การพัฒนาต่อไปในสาขาอื่นๆ ด้วยโดยมีโครงการเข้ารับ
การอบรมหลักสูตรต่างๆ ของบริษัทที่ก�ำหนดโดยฝ่ายบุคคล เช่น หลักสูตรด้านบริหารจัดการด้านความเป็นผู้น�ำ  และ Soft skills
อื่นๆ เพื่อให้นักบินของบริษัทเป็นนักบินอาชีพอย่างแท้จริง
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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 Civil Aviation Authority of Thailand. 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 the Civil Aviation Authority of Thailand 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 the Civil Aviation Authority of
Thailand a follows:
- 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 the Civil Aviation Authority of Thailand 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 the Civil Aviation Authority of Thailand 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.
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.
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พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (ลูกเรือ)
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ได้รับคัดเลือกใหม่ทุกคนจ�ำเป็นผ่านการอบรมด้านการบริการลูกค้า ด้านความรู้ต่างๆ
เกี่ยวกับเครื่องบิน และความปลอดภัยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งการอบรมดังกล่าวจะจัดขึ้นโดยใช้สถานที่และอุปกรณ์ของ
การบินไทย เนือ่ งจากบริษทั ยังไม่มนี โยบายลงทุนสร้างศูนย์ฝกึ อบรมลูกเรือ นอกจากนีบ้ ริษทั ยังก�ำหนดให้พนักงานต้อนรับทุกคนของ
บริษัทต้องอบรมความรู้ดังกล่าวเป็นประจ�ำทุกปี อีกทั้งบริษัทยังมีนโยบายเสริมสร้างความรู้ความสามารถด้านอื่นๆ ให้กับพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัท โดยมุ่งเน้นให้ฝึกงานหรือทดลองงานกับแผนกอื่นของบริษัท เพื่อให้มีทักษะความรู้เพิ่มเติมและ
สามารถปฏิบัติงานอื่นได้หลังจากหมดอายุสัญญาการเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินกับบริษัท

วิศวกร
บริษทั มีการคัดเลือกวิศวกรทีม่ ปี ระสบการณ์ตรงทางด้านการซ่อมบ�ำรุงเครือ่ งบินไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี และมีใบอนุญาตนายช่าง
ภาคพืน้ ดินประเภท 2 จากส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย วิศวกรจะต้องผ่านการฝึกอบรม 2 หลักสูตรหลัก ได้แก่ หลักสูตร
Human Factor ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการความปลอดภัยทั่วไปและความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในการท�ำงานจากตัวบุคคล และ
หลักสูตร Type License Course เป็นการอบรมส�ำหรับการซ่อมบ�ำรุงเครือ่ งบินในแต่ละประเภทจึงสามารถท�ำการซ่อมบ�ำรุงเครือ่ งบิน
ประเภทนัน้ ได้ ทัง้ นี้ วิศวกรการบินทีถ่ อื ใบอนุญาตการซ่อมบ�ำรุงจ�ำเป็นจะต้องมีการเข้าอบรมหลักสูตร Brush-Up เป็นประจ�ำทุก 2 ปี
วิศวกรจะไม่สามารถลงนามใบสมควรเดินอากาศของอากาศยานได้จนกว่าจะได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายรักษา
มาตรฐาน การซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน

ข้อพิพาทด้านแรงงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงาน

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
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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 The Civil Aviation Authority of Thailand.
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, 2016, Nok Air had no labor dispute.
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ประวัติคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

Board of Directors and Executive Officer Profiles

1

นายสมใจนึก เองตระกูล

Mr. Somchainuk Engtrakul

ต�ำแหน่ง
• กรรมการอิสระ
• ประธานคณะกรรมการบริษทั
วันที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
• 15 มกราคม 2558
อายุ
• 73 ปี
วุฒิการศึกษา
• ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต Upsala College New Jersey, USA
ประวัติการอบรม
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 9/2549
2. หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 98/2555
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
รุ่นที่ 35

Position
• Independent Director
• Chairman of the Board
Appoint Date
• 15 January 2015
Age
• 73 (Years)
Education Background
• 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
Training
• 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 %
• Held Personally : None
• Held by spouse or minor children : None
Family Relation Among Directors & Executives
None
Board member/management in Listed Company
2015 - Present Chairman of the Board and Independent
Director
Nok Airlines Public Company Limited
2008 - Present Chairman of the Board
Energy Absolute Public Company Limited
2008 - Present Chairman of the Board
Vejthani Public Company Limited
2004 - Present Chairman of the Board and Independent Director
Major Cineplex Group Public Company Limited
1995 - Present Chairman of the Board
Dhipaya Insurance Public Company Limited

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท %
• ของตนเอง : ไม่มี
• คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียน (ปัจจุบนั )
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท เวชธานี จ�ำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ปัจจุบัน)
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท สยามพิวรรธน์ จ�ำกัด
2543 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท สยามพิวรรธน์โฮลดิ้ง จ�ำกัด

Position in Other Company/Organization/Institution
2008 - Present Director
Siam Piwat Company Limited
2000 - Present Director
Siam Piwat Holding Company Limited

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
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นายนิพนธ์ ฮะกีมี

Mr. Niphon Hakimi

ต�ำแหน่ง
• กรรมการ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• คณะท�ำงานศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพในการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน
วันที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
• 4 กุมภาพันธ์ 2557
อายุ
• 61 ปี
วุฒิการศึกษา
• มหาวิทยาลัยปารีส II ฝรั่งเศส
• D.S.U. Droit du Travail
• D.S.U. Sociologie du Droit
• D.E.A. Sociologie du Droit
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 143/2554
2. หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 36/2554
3. หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่
13/2555
4. หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting
(MFR) รุ่นที่ 17/2556
5. หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk
Management (MIR) รุ่นที่ 15/2556
6. หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFA) รุน่ 10/2556
• ประกาศนียบัตร Brevet d’ Administration Publique จาก Ecole
Nationale d’ Administration (ENA) ฝรั่งเศส
• หลักสูตร Drafting of Texts and Administration จาก I.I.A.P. ฝรัง่ เศส
• หลักสูตรการพัสดุ Public Procurement จาก I.I.A.P ฝรั่งเศส
• หลักสูตร นักกฎหมายกฤษฎีกา รุน่ ที่ 1 ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ผู้น�ำวิสัยทัศน์ รุ่นที่ 43) ส�ำนักงานก.พ.
• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุน่ ที่ 20 วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 4 สถาบัน
วิทยาการพลังงาน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท %
• ของตนเอง : ไม่มี
• คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
2555 - 2556
กรรมการ
บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จ�ำกัด
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ปัจจุบัน)
ไม่มี

Position
• Director
• Member of the Risk Management Committee
• Member of the Efficiency in Aircraft Maintenance Improvement
Committee
Appoint Date
• 4 February 2014
Age
• 61 (Years)
Education Background
• D.S.U. (Labour Law), University of Paris II (pantheon-Assas
University), France
• D.S.U. (Sociology Law), University of Paris II (pantheon-Assas
University), France
• D.E.A. (Sociology Law), University of Paris II (pantheon-Assas
University), France
• Bechelor of Laws, Thammasat University
Training
• 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. Monitoring 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 %
• Held Personally : None
• Held by spouse or minor children : None
Family Relation Among Directors & Executives
None
Last 5 years work experience
2012 - 2013
Director
Thailand Privilege Card Company Limited
Board member/management in Listed Company
2014 - Present Director and Member of the Risk Management
Committee
Nok Airlines Public Company Limited
Position in Other Company/ Organization/Institution
None
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นายจรัมพร โชติกเสถียร

Mr. Charamporn Jotikasthira

ต�ำแหน่ง
• กรรมการ
• ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
วันที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
• 9 เมษายน 2558
อายุ
• 60 ปี
วุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด, สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขา Electrical Engineering and Computer Science,
มหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology, สหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรม
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
รุ่น 185/2557
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) ปี 2547
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.)
รุ่นที่ 11
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการ
พลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1/2555
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท %
• ของตนเอง : ไม่มี
• คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
2554 - 2557
คณะกรรมการนโยบาย
สถาบันการเงิน (กนส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
2553 - 2557
กรรมการและผู้จัดการ
กรรมการและผู้จัดการ
2553 - 2557
ประธานกรรมการ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2553 - 2557
ประธานกรรมการ
บริษัท ส�ำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2553 - 2557
ประธานกรรมการ
บริษัท เซ็ดเทรด ดอท คอม จ�ำกัด
2553 - 2557
ประธานกรรมการ
บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จ�ำกัด
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ และ ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำ� นวยการใหญ่
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ปัจจุบัน)
ไม่มี

Position
• Director
• Chairman of the Corporate Governance Committee
Appoint Date
• 9 April 2015
Age
• 60 (Years)
Education Background
• MBA, Harvard University, USA
• BS (Electrical Engineering and Computer Science), Massachusetts
Institute of Technology, USA
Training
• Thai Institute of Directors Association (IOD)
1. Certificate, Director Certification Program (DCP), Class
185/2014
• National Defence Course for the Joint State Private Sector,
The National Defence College of Thailand, 2004
• Certificate, Executive Leadership Program, Capital Market
Academy, Class 11
• Certificate, The Executive Program of Energy Literacy for a
Sustainable Future, The World, Thailand Energy Academy,
Class 1/2012
Share Holding %
• Held Personally : None
• Held by spouse or minor children : None
Family Relation Among Directors & Executives
None
Last 5 years work experience
2011 - 2014
Committee
The Financial Institutions Policy Committee
(FIPC) Bank of Thailand
President and CEO
2010 - 2014
The Stock Exchange of Thailand
2010 - 2014
Chairman
Thailand Securities Depository Company Limited
2010 - 2014
Chairman
Thailand Clearing House Company Limited
2010 - 2014
Chairman
Settrade.com.Company Limited
2010 - 2014
Chairman
Family Know How Company Limited
Board member/ management in Listed Company
2015 - Present Director and Chairman of the Corporate
Governance Committee
Nok Airlines Public Company Limited
2014 - Present President
Thai Airways International Public Company
Limited
Position in Other Company/Organization/Institution
None

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
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เรืออากาศเอกมนตรี จ�ำเรียง

Flt. Lt. Montree Jumrieng

ต�ำแหน่ง
• กรรมการ
วันที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
• 12 กันยายน 2557
อายุ
• 60 ปี
วุฒิการศึกษา
• บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โรงเรียน
นายเรืออากาศ
ประวัติการอบรม
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุน่ ที่ 4/2555
2. หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 216/2559
• หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน สถาบันพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
ระดับสูงภาครัฐ (PDI) รุ่น 9/2555
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุน่ 1/2556 มูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
• หลักสูตร Business Leader Development Program ปี 2557,
University of Oxford UK
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท %
• ของตนเอง : ไม่มี
• คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
รองกรรมการผู้อำ� นวยการใหญ่ฝ่ายช่าง
2552 - 2557
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2552 - 2557
กรรมการ
บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต
โฮเต็ล จ�ำกัด
2550 - 2552
กรรมการ
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ำกัด
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กร
และพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ปัจจุบัน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ ทีป่ รึกษาคณะกรรมการอ�ำนวยการวิทยาลัย
อุตสาหกรรมการบินนานาชาติและคณะกรรมการ
อ�ำนวยการวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Position
• Director
Appoint Date
• 12 September 2014
Age
• 60 (Years)
Education Background
• Honarary Degree, Management, Rajamangala University of
Technology Thanyaburi
• Bachelor of Science, Mechanical Engineering, Royal Thai Air
Force Academy
Training
• 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 %
• Held Personally : None
• Held by spouse or minor children : None
Family Relation Among Directors & Executives
None
Last 5 years work experience
2009 - 2014
Executive Vice President, Technical Department
Thai Airways International Public Company
Limited
2009 - 2014
Director
Don Muang International Airport Hotel
Company Limited
2007 - 2009
Director
Suvarnabhumi Airport hotel Company Limited.
Board member/ management in Listed Company
2014 - Present Director
Nok Airlines Public Company Limited
2014 - Present Executive Vice President, Corporate
Strategy and Sustainable Development
Thai Airways International Public Company
Limited
2010 - Present Director
Bangkok Aviation Fuel Service Public Company
Limited
Position in Other Company/ Organization/Institution
2014 - Present Director
Thai Smile Airways Company Limited

134
5

รายงานประจ�ำปี 2559
ANNUAL REPORT 2016

นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์

Mr. Narongchai Wongthanavimok

ต�ำแหน่ง
• กรรมการ
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
• คณะท�ำงานยุทธศาสตร์และวางแผนระยะยาว
วันที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
• 12 พฤศจิกายน 2558
อายุ
• 55 ปี
วุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท (สาขา Information Systems) Golden Gate University,
San Francisco, CA
• USAปริญญาโท (สาขาการเงิน) University of Pittsburgh, Pittsburgh,
PA, USA
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 131/2553
2. หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP)
รุ่นที่ 3/2554
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.)
จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ประจ�ำปี 2554
• หลักสูตร CIMB-Insead Leaderships, INSEAD CFO Becoming
a Strategic Partner, University of Pennsylvania, USA
• หลักสูตร Senior Finance Management Program, Executive
Development International, UK
• วุฒบิ ตั รการเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรโครงการฝึกอบรมพิเศษเกีย่ วกับ
คอมพิวเตอร์ วิชา System Analysis คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 23/2559
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท %
• ของตนเอง : ไม่มี
• คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
2555 - 2558
ประธานกรรมการ
บริษัท เวิร์ดลีส จ�ำกัด
กรรมการผู้มีอำ� นาจลงนาม
2553 - 2557
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี - พรินซิเพิล
2552 - 2558
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์และการเงิน
ธนาคารซีไอเอ็มบี จ�ำกัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบนั
รองกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ปัจจุบัน)
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ไทย-อะมาดิอุสเซาท์อิสต์เอเชีย จ�ำกัด

Position
• Director
• Chairman of the Risk Committee
• Member of the Nomination and Remuneration Committee
• Member of the Strategic and Long-term Plan Committee
Appoint Date
• 12 November 2015
Age
• 55 (Years)
Education Background
• M.S. (Information Systems), Golden Gate University, San Francisco,
CA, USA
• MBA (Finance), University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, USA
• BA. (Econ), Thammasat University
Training
• 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
• Capital Market Academy (Class 23) 2016
Share Holding %
• Held Personally : None
• Held by spouse or minor children : None
Family Relation Among Directors & Executives
None
Last 5 years work experience
2012 - 2015
Chairman
World Lease Company Limited.
2010 - 2014
Director (Authorized Signatory)
CIMB-Principal Asset Management Company
Limited
2009 - 2015
Senior Executive Vice President, CFO
CIMB Thai Bank Public Company Limited
Board member/management in Listed Company
2015 - Present Director/ Chairman of the Risk Management
Committee/ Member of the Nomination and
Remuneration Committee
Nok Airlines Public Company Limited
2015 - Present Executive Vice President, Finance and Accounting,
Thai Airways International Public Company Limited
Position in Other Company/ Organization/Institution
2015 - Present Chairman
Thai - Amadeus South - East Asia Company Limited

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
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Mr. Teerapol Chotichanapibal

นายธีรพล โชติชนาภิบาล

ต�ำแหน่ง
• กรรมการ
วันที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
• 7 เมษายน 2559
อายุ
• 60 ปี
วุฒิการศึกษา
• Master of Science, Operations Research, University of

Southampton, Great Britain
• Bachelor of Arts, Mathematics/Economics (Joint Honor),
University College of Wales, Great Britain

ประวัติการอบรม

Position
• Director
Appoint Date
• 7 April 2016
Age
• 60 (Years)
Education Background
• Master of Science, Operations Research, University of

Southampton, Great Britain

• Bachelor of Arts, Mathematics/Economics (Joint Honor),

University College of Wales, Great Britain

Training

None

ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท %
• ของตนเอง : ไม่มี
• คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

Share Holding %
• Held Personally : None
• Held by spouse or minor children : None
Family Relation Among Directors & Executives

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

Last 5 years work experience

ไม่มี
ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ

2557 - 2558
2557
2556
2554

รองกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ ทีป่ รึกษากรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ฝ่ายการพาณิชย์
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ฝ่ายกลยุทธ์และ
พัฒนาธุรกิจ
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการลูกค้า
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)

2559 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน

กรรมการ
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้อำ� นวยการใหญ่ฝ่ายการพาณิชย์
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ปัจจุบัน)

ไม่มี

135

None

2014-2015

2014
2013

2011

Executive Vice President,
Advisor to President
Thai Airways International Public Company
Limited
EVP, Commercial Department
Thai Airways International Public Company
Limited
EVP, Strategy and Business Development
Department
Thai Airways International Public Company
Limited
EVP, Customer Service Department
Thai Airways International Public Company
Limited

Board member/management in Listed Company

2016-Present
2015-Pesent

Director
Nok Airlines Public Company Limited
Executive Vice President , Commercial
Thai Airways International Public Company
Limited

Position in Other Company/Organization/Institution

None
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นายโชคชัย ปัญญายงค์

Mr. Chokchai Panyayong

ต�ำแหน่ง
• กรรมการ
• กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
• ประธานคณะท�ำงานศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพในการซ่อมบ�ำรุง
อากาศยาน
• คณะท�ำงานยุทธศาสตร์และวางแผนระยะยาว
วันที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
• 1 ตุลาคม 2557
อายุ
• 63 ปี
วุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท (Civil Engineering) University of Detroit, USA
• ปริญญาตรี (Civil Engineering) University of Detroit, USA
• ปริญญาตรี (Architecture) Mapua Institute of Technology, Manila
Philippines
ประวัติการอบรม
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท %
• ของตนเอง : ไม่มี
• คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
2556 - 2557
รองกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่อาวุโส สายการพาณิชย์
และรักษาการกรรมการผู้อำ� นวยการใหญ่
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
2556 - 2557
บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จ�ำกัด
2556 - 2557
กรรมการ
บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ำกัด
2555 - 2556
ประธานกรรมการ
บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
2556 - 2556
รองกรรมการผู้อำ� นวยการใหญ่อาวุโส
สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้อำ� นวยการใหญ่
2552 - 2555
สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ปัจจุบัน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการ
บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จ�ำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท นกมั่งคั่ง จ�ำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จ�ำกัด

Position
• Independent Director
• Member of the Corporate Governance Committee
• Chairman of the Audit Committee
• Chairman of the Efficiency in Aircraft Maintenance Improvement
Committee
• Member of the Strategic and Long-term Plan Committee
Appoint Date
• 1 October 2014
Age
• 63 (Years)
Education Background
• Master of Engineering, Civil Engineering, University of Detroit, USA
• Bachelor of Engineering, Civil Engineering, University of Detroit, USA
• Bachelor of Architecture, Mapua Institute of Technology, Manila,
Philippines
Training
None
Share Holding %
• Held Personally : None
• Held by spouse or minor children : None
Family Relation Among Directors & Executives
None
Last 5 years work experience
2013 - 2014
Senior Executive Vice President of Commercial
and Acting President
Thai Airways Public Company Limited
2013 - 2014
Director
Phuket Air Catering Company Limited
2013 - 2014
Director
Thai Smile Airways Company Limited
2012 - 2013
Chairman
Wingspan Company Limited
2012 - 2013
Senior Executive Vice President of Strategy &
Business Development
Thai Airways Public Company Limited
2009 - 2012
Executive Vice President of Strategy & Business
Development
Thai Airways Public Company Limited
Board member/management in Listed Company
2010 - Present Director / Member of the Nomination and
Remuneration Committee
Nok Airlines Public Company Limited
Position in Other Company/ Organization/Institution
2014 - Present Director and Chairman
NokScoot Airlines Company Limited
2014 - Present Director
Nok Mangkang Company Limited
2014 - Present Director
Phuket Air Catering Company Limited

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
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นายพาที สารสิน

ต�ำแหน่ง
• กรรมการ
• กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง

• 24 กุมภาพันธ์ 2547

อายุ

• 55 ปี

วุฒิการศึกษา

• ปริญญาโท สื่อสารมวลชนและวิดีโอ American University,
สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ Clark
University, สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 19/2547
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท %
• ของตนเอง : 2.024%
• คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปี ย้อนหลัง และ / หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ /
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ /ี ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ปัจจุบัน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท นกฮอลิเดย์ จ�ำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท นกมั่งคั่ง จ�ำกัด

2557 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน

กรรมการ
บริษัท นกสกู๊ต จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท ดุ๋ง เด้ง ได้ จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท ป๊อปเป้ คอนซัลแทนต์ จ�ำกัด
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Mr. Patee Sarasin
Position
• Director
• Member of the Corporate Governance Committee
• Chief Executive Officer
Appoint Date
• 24 February 2004
Age
• 55 (Years)
Education Background
• Master’s Degree, American University, USA
• Bachelor’s Degree, Clark University, USA
Training
• Thai Institute of Directors Association (IOD)
1. Director Accreditation Program (DAP) Class 19/2004
Share Holding %
• Held Personally : 2.024%
• Held by spouse or minor children : None
Family Relation Among Directors & Executives
None
Last 5 years work experience /
Board member/management in Listed Company
2004 - Present Director / Member of the Corporate Governance
Committee / Chief Executive Officer
Nok Airlines Public Company Limited
2012 - Present Director and Independent Director
Minor International Public Company Limited
Position in Other Company/Organization/Institution
2014 - Present Director
Nok Holidays Company Limited
2014 - Present Director
Nok Mangkang Company Limited
2014 - Present Director
Nok Scoot Company Limited
2007 - Present Director
Dung Deng Dai Company Limited
2004 - Present Director
Poppe Consultant Company Limited
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นายวิสิฐ ตันติสุนทร

Mr. Visit Tantisunthorn

ต�ำแหน่ง
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• ประธานคณะท�ำงานยุทธศาสตร์และวางแผนระยะยาว
วันที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
• 9 เมษายน 2558
อายุ
• 58 ปี
วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรีสถิติศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Master of Business Administration, University of WisconsinMadison
• การบริหารธุรกิจชั้นสูง มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด, สหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรม
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 131/2553
2. หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP)
รุ่นที่ 3/2554
• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เมื่อปี 2547
• หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 3
• หลักสูตรสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 5
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท %
• ของตนเอง : ไม่มี
• คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
2543 - 2557
กรรมการ
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ�ำกัด
2546 - 2552
กรรมการ
บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
2544 - 2552
ประธานกรรมการ
บริษัท ฟิทซ์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2544 - 2552
เลขาธิการ
คณะกรรมการ
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
2543-2544
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จ�ำกัด (มหาชน)
2541 - 2543
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2535 - 2541
รองประธานอาวุโสฝ่ายการลงทุน
บริษทั อเมริกนั อินเตอร์เนชัน่ แนล แอสชัวรันส์ จ�ำกัด
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิ ส ระ/กรรมการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี /
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จ�ำกัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ปัจจุบัน)
2557 - ปัจจุบัน ประธาน
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
ส�ำนักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย

Position
• Independent Director
• Chairman of the Audit Committee
• Member of the Corporate Governance Committee
• Chairman of the Strategic and Long-term Plan Committee
Appoint Date
• 9 April 2015
Age
• 58 (Years)
Education Background
• Bachelor of Business Administration (Statistics), Chulalongkorn
University
• Master of Business Administration, University of Wisconsin-Madison
• Advanced Security Management Program 1, Harvard Business
School, National Defence College Class 2004
Training
• Thai Institute of Directors Association (IOD)
1. Directors Certification Program (DCP) Class 18/2002
2. The Role of Chairman Program (RCP) Class 2/2001
• National Defence College Class 2004
• Capital Market Academy Class 3
• Politics and Governance in Democratic System for Executive,
King Prajadhipok’s Institute Class 5
Share Holding %
• Held Personally : None
• Held by spouse or minor children : None
Family Relation Among Directors & Executives
None
Last 5 years work experience
2000 - 2014
Director
True Vision Group Company Limited
2000 - 2001
President
Lanna Resources Public Company Limited
2003 - 2009
Director
Dhipaya Insurance Public Company Limited
1983 - 1992
Head of Corporate Lending
Thai Investment and Securities Public
Company Limited
2001 - 2009
Chairman
Fitch Rating (Thailand) Company Limited
2001 - 2009
Secretary General
General Government Pension Fund of Thailand
2000 - 2001
Director
Lanna Resources Public Company Limited
1998 - 2000
President and Chief Executive Office Grammy
Entertainment Public
Company Limited
1992 - 1998
Senior Vice President and Regional Director
American International Assurance Company
Limited
Board member/ management in Listed Company
2014 - Present Independent Director/ Member of the
Corporate Governance Committee/ Chairman
of the Audit Committee Nok Airlines Public
Company Limited
2001 - Present Executive Director
Lanna Resources Public Company Limited
Position in Other Company/Organization/Institution
2014 - Present Chairman Trustee Thailand Management
Association (TMA)
2007 - Present Director
Trustee Thailand Management Association (TMA)
2007 - Present Committee
Property Management Thai Red Cross Society

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
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นายอภิชาติ จีระพันธุ์

Mr. Apichart Chirabandhu

ตำ�แหน่ง
• กรรมการอิสระ
• ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
• กรรมการตรวจสอบ
• คณะท�ำงานศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพในการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน
• คณะท�ำงานยุทธศาสตร์และวางแผนระยะยาว
วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
• 7 มกราคม 2556
อายุ
• 59 ปี
วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ประวัติการอบรม
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 103/2556
		 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปี 2554 - 2555 รุ่นที่ 24
			 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับ
นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 18/2557 สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท %
• ของตนเอง : ไม่มี
• คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในบริษัทระหว่างปี 2559
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
2555 - 2557
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการป้องกันและติดตาม
คนหางานทีถ่ กู หลอกลวงไปท�ำงาน คณะกรรมาธิการ
การแรงงานและสวัสดิการสังคม
วุฒิสภา
2554 - 2557
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจ�ำคณะกรรมาธิการศึกษา
ตรวจสอบเรือ่ งการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล
วุฒิสภา
2551 - 2557
ประธานกรรมการ
บริษัท วธน แคปปิตัล จ�ำกัด (มหาชน)
2549 - 2551
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/คณะท�ำงาน
ศึ ก ษาการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในการซ่ อ มบ� ำ รุ ง
อากาศยาน/คณะท�ำงานยุทธศาสตร์และวางแผน
ระยะยาว
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหา/กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัท มิลล์คอน สตีล จ�ำกัด (มหาชน)

Position
• Independent Director
• Chairman of the Nomination and Remuneration Committee
• Member of the Audit Committee
• Member of the Efficiency in Aircraft Maintenance Improvement
Committee
• Member of the Strategic and Long-term Plan Committee
Appoint Date
• 7 January 2013
Age
• 59 (Years)
Education Background
• Bachelor’s degree, Law, Ramkhamhaeng University
Training
• Thai Institute of Directors Association (IOD)
1. Director Accreditation Program (DAP) Class 103/2013
		 • Diploma, The Joint State-Private Sector Course (Class 24),
The National Defence College of Thailand (NDC)
2011 - 2012
•
		 Politics and Governance in Democratic Systems for
Executives (Class 18), King Prajadhipok's Institute
Share Holding %
• Held Personally : None
• Held by spouse or minor children : None
Family Relation Among Directors & Executives
None
Last 5 years work experience
2012 - 2014
Consultant of the Labour
The Senate’s Labour and Welfare Committee
2011 - 2014
Honorary Advisory Committee
Thai Senate Standing Committee on Corruption
Investigation and Good Governance Promotion
2008 - 2013
Chairman of the Board
Wattana Capital
2006 - 2008
Member of the National Assembly
the National Assembly
Board member/management in Listed Company
2013 - Present Independent Director/Chairman of the
Nomination and Remuneration Committee
and Member of Audit Committee
Nok Airlines Public Company Limited/
					
Member of the Efficiency in Aircraft Maintenance
Improvement Committee/Member of the
Strategic and Long-term Plan Committee
2014 - Present Director, Independent Director,
Audit Committee, Chairman of
Nomination and Remuneration Committee
Chairman of Corporate Governance
Millcon Steel Public Company Limited
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ปัจจุบัน

ที่ปรึกษา
บริษัท หาดทิพย์ จ�ำกัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ปัจจุบัน)
2559 -ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ�ำกัด
2552 - ปัจจุบัน กรรมการและเหรัญญิก
มูลนิธินักกฎหมายธุรกิจ
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เอซี เวิร์ลไวด์ จ�ำกัด
2541 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ท็อป เพอร์ฟอร์มมิ่ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท สยามพรีเมียร์ เซอร์วิส จ�ำกัด
2534 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ส�ำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จ�ำกัด

Present

Executive Consultant
Haad Thip Public Company Ltd
Position in Other Company/Organization/Institution
2015 - Present Independent Director/Chairman of the
Corporate Governance Committee
Triple I Logistics Public Company Limited
2009 - Present Consultant of the Labour Exploitation
Committee
The Senate’s Labour and Welfare Committee
2009 - Present Director
AC Worldwide Company Limited
1997 - Present Director
Top Performing Corporation Company Limited
1990 - Present Director
Siam Premier Services Company Limited
1990 - Present Executive Partner
Siam Premier Internation Law Office Limited

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
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นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ

Mr. Chotisak Asapaviriya

ตำ�แหน่ง
• กรรมการอิสระ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
• 16 มิถุนายน 2559
อายุ
• 63 ปี
วุฒิการศึกษา
• วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารภาครัฐและเอกชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• M.S.T (Business Ed.) Portland State University, USA
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 90/2554
• หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชนรุ่นที่ 9 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 9 วิทยาลัยการยุติธรรม
• อบรมเขตปลอดอากรกั บ การพั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละสร้ า ง
มูลค่าเพิ่มให้กับการค้าระหว่างประเทศ
• อบรมหลักสูตร การบริหารจัดการโลจิสติส์แบบบูรณาการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท %
• ของตนเอง : ไม่มี
• คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
กรรมการบริหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
2556 - 2559
ประธานอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ และการตลาด
อนุกรรมการยกร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ส�ำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
2557 - 2559
ประธานอนุกรรมการก�ำกับดูแลศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
ประธานคณะท�ำงานก�ำกับดูแลและประสานงาน
โครงการพิเศษ
ส�ำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
2556 - 2557
ประธานกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามเกณฑ์
บริษัท อะมานะฮ์ลิสซิ่งจ�ำกัด (มหาชน)
2556 - 2557
กรรมการ
บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จ�ำกัด
2555 - 2557
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง    
กระทรวงการคลัง
2554 - 2557
รองประธานคณะกรรมการจัดตั้ง            
ศูนย์ซ่อมสร้างอากาศยาน  
กระทรวงคมนาคม
2554 - 2557
ประธานกรรมการ
บริษัท ทีวีไดเร็ค อินโดไชน่า จ�ำกัด
2554 - 2557
ผู้อำ� นวยการ
บริษัท ทีวีไดเร็ค จ�ำกัด(มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ฟิวเตอร์วิชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ปัจจุบัน)
ไม่มี

Position
• Independent Director
• Member of the Risk Management Committee
Appoint Date
• 16 June 2016
Age
• 63 (Years)
Education Background
• Master of Arts (Communication Management for Public and
Business Sectors) Thammasat University
• M.S.T (Business Ed.), Portland State University, USA
• Bachelor of Laws, Thammasat University
Training
• Thai Institute of Directors Association (IOD)
1. Director Accreditation Program (DAP) Class 90/2011
• The Programme of Senior Executives of Justice Administration
(Batch 9) National Justice Academy
• Diploma, The Joint State - Private Sector Course (Class 9th),
The National Defence College of Thailand
• Free Zone with the Development of the Logistics System
and Create Added Value for International Trade
• Logistics Integrated Management
Share Holding %
• Held Personally : None
• Held by spouse or minor children : None
Family Relation Among Directors & Executives
None
Last 5 years work experience
2013 - 2016
Executive Board member
Qualified Member Chairman of the Business
Development and Marketing Subcommittee
of the Policy Formulation and Strategic
Planning
2014 - 2016
Chairman of the Corporate Governance for
The International Convention and Exhibition
Centre Commemorating His Majesty’s 7th
Cycle Birthday Anniversary Pinkanakorn
Development Agency (Public Organization)
Chairman of the Corporate Governance and
Special Projects Taskforce Pinkanakorn
Development Agency (Public Organization)
2013 - 2014
Chairman of the Compliance Policy Amanah
Leasing Public Company Limited
2013 - 2014
Director
Universal Utilities Public Company Limited
2012 - 2014
Advisor of Deputy Minister of Finance
Ministry of Finance
2011 - 2014
Chairman
TV Direct Indochina Company Limited
2011 - 2014
Director
TV Direct Public Company Limited
Board member/management in Listed Company
2016 - Present Independent Director / Risk Management
Committee
Nok Airlines Public Company Limited
2013 - Present Chairman
Filter Vision Public Company Limited
Position in Other Company/Organization/Institution
None
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นางศุภจี สุธรรมพันธุ์

Mrs. Suphajee Suthumpun

ตำ�แหน่ง
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
• 9 สิงหาคม 2559
อายุ
• 53 ปี
วุฒิการศึกษา
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการเงินและการบัญชีตา่ งประเทศ
มหาวิทยาลัยนอร์ธรอป มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 89/2550
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท %
• ของตนเอง : ไม่มี
• คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
2554 - 2558
ประธานกรรมการบริหาร
สายธุรกิจสื่อโฆษณาและธุรกิจใหม่
บริษัท อินทัช จ�ำกัด (มหาชน)
2554 - 2558
ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)
2554 - 2558
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ซีเอส ลอกซอินโฟ จ�ำกัด (มหาชน)
2554 - 2558
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จ�ำกัด
2554 - 2557
ประธานคณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาระบบราชการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
บริษัท ดุสิตธานี จ�ำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ดุสิตธานี จ�ำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ปัจจุบัน)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ดุสิตธานี พร๊อพเพอร์ตี้ส์ จ�ำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ดุสิต เวิล์ดวายด์ จ�ำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัทดุสิต แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล จ�ำกัด

Position
• Independent Director
• Member of the Audit Committee
Appoint Date
• 9 August 2016
Age
• 53 (Years)
Education Background
• Master’s Degree, International Finance and International
Accounting, Northrop University, California, U.S.A.
• Bachelor’s Degree, Sociology and Anthropology, Thammasat
University
Training
• Thai Institute of Directors Association (IOD)
1. Director Certification Program (DCP), Class 89/2007
Training (within 2016)
None
Share Holding %
• Held Personally : None
• Held by spouse or minor children : None
Family Relation Among Directors & Executives
None
Last 5 years work experience
2011 - 2015
Chairman of the Executive Committee-Media
and New Business
Intouch Public Company Limited
2011 - 2015
Chief Executive Officer
Thaicom Public Company Limited
2011 - 2015
Chairman of the Executive Committee
CS LoxInfo Public Company Limited
2011 - 2015
Chairman of the Board of Directors and
Chairman of Executive Committee
Shenington Investments Pte Ltd.
2011 - 2014
Director of the Public Sector Development
Committee Office of the Public Sector
Development Commission
Board member/management in Listed Company
2016-Present
Independent Director / Member of the Audit
Committee
Nok Airlines Public Company Limited
2016 - Present Group Chief Executive Officer
Dusit Thani Public Company Limited
2015 - Present Director
Dusit Thani Public Company Limited
2015 - Present Independent Director
The Kasikornbank Public Company Limited
Position in Other Company/Organization/Institution
2016 - Present Director
Dusit Thani Properties Company Limited
2016 - Present Director
Dusit Worldwide Company Limited
2016 - Present Director
Dusit Management Company Limited
2016 - Present Director
Dusit China Capital Company Limited

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

2559 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจุจบัน
2555 - ปัจจุบัน

กรรมการ
บริษัท เลอกอร์ดองเบลอ ดุสิต จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท ดุสิต ไทยพร๊อพเพอร์ตี้ส์ จ�ำกัด
กรรมการ
ดุสิตธานีการโรงแรมการศึกษา
กรรมการ วิทยาลัยการดุสิต
บริษทั ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการเตรียมการจัดตัง้ บรรษัท
รัฐวิสาหกิจแห่งชาติ
โดยคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กรรมการที่ปรึกษาหลักสูตรเยาวชนภิวัฒน์
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
อนุกรรมการ
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
โครงการจั ด ตั้ ง คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะกรรมการอ�ำนวยการการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล

2016 - Present
2015 - Present
2015 - Present
2015 - Present
2015 - Present
2015 - Present
2015 - Present
2015 - Present
2014 - Present
2014 - Present
2017 - Present
2012 - Present
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Director
Le Cordon Bleu Dusit Company Limited
Director
Dusit Thai Property Company Limited
Director
Dusit Thani Hotel Studies Company Limited
Director
Dusit College
Independent Director
The Kasikornbank Public Company Limited
Sub-Committee member
Sub-Committee preparing the establishment
of the National State Enterprise Corporation
by State Enterprise Policy Committee
Advisory Director †o Youth Prosperity
Judicial Training Institute
Council Committee
Navamindradhiraj University
Counselor
Thailand Management Association
Advisory Committee
Establishment of Education Faculty, Thammasat
University
Council Committee
Thammasat University
Director
College of Management Mahidol University
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นายปิยะ ยอดมณี

Mr. Piya Yodmani

ตำ�แหน่ง
• รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ

Position
• Deputy Chief Executive Officer
Age

วุฒิการศึกษา

Education Background

• 55 ปี

• Intensive Business Program จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี Business Administration, Boston University , USA
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที1่ 56/2555

ประวัติการอบรม

• สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 156/2012

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท %

• ของตนเอง : ไม่มี
• คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี
ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปี ย้อนหลัง และ / หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ /
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)

2547 - ปัจจุบัน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ปัจจุบัน)

2557 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท นกฮอลิเดย์ จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท พาไรโซ จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท ดุ๋ง เด้ง ได้ จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท นก แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
กรรมการ
บริษทั แพน แอมอินเตอร์เนชัน่ แนล ไฟล์ท เทรนนิง่
เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท ชาบูเตี๋ยว จ�ำกัด

• 55 (Years)

• Intensive Business Program, Chulalongkorn University
• Bachelor’s Degree Business Administration, Boston
University, USA
Training

• Thai Institute of Directors Association (IOD)
1. Director Certification Program (DCP), Class 156/2012
Share Holding %

• Held Personally : None
• Held by spouse or minor children : None
Family Relation Among Directors & Executives

None
Last 5 years work experience /
Board member/management in Listed Company

2004 - Present Deputy Chief Executive Officer
Nok Airlines Public Company Limited
Position in Other Company/Organization/Institution

2014 - Present Chief Executive Officer
Nok Scoot Airlines Company Limited
2014 - Present Director
Nok Holidays Company Limited
2007 - Present Director
Paraiso Company Limited
2007 - Present Director
Dung Deng Dai Company Limited
2007 - Present Director
Nok Asset Management Company Limited
2007 - Present Director
Pan Am International Flight Training Center
(Thailand) Company Limited
2008 - Present Director
ShabuTeaw Company Limited

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
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นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ

Ms. Nuanwan Bhuprasert

ตำ�แหน่ง
• ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน
อายุ
• 54 ปี
วุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์
• ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
• สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุน่ ที่ 4/2552
2. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 54/2548
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท %
• ของตนเอง : ไม่มี
• คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
2555 - 2556
รองประธานฝ่ายจัดการ
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)
2550 - 2555
ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)
2556 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ปัจจุบัน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท นกฮอลิเดย์ จ�ำกัด

Position
• Chief Financial Officer
Age
• 54 (Years)
Education Background
• MBA, Sasin Graduate Institute of Business Administration of
Chulalongkorn University
• Bachelor of Education (B.Ed.), Chulalongkorn University
Training
• Thai Institute of Directors Association (IOD)
1. Executive Development Program (EDP), Class 4/2009
2. Director Certification Program (DCP), Class 54/2005
Share Holding %
• Held Personally : None
• Held by spouse or minor children : None
Family Relation Among Directors & Executives
None
Last 5 years work experience
2012 - 2013
Shared Services Vice Presiden
Minor International Public Company Limited
Board member/ management in Listed Company
2007 - 2012
Investor Relations Vice President
IRPC Public Company Limited
Board member/ management in Listed Company
2013 - Present Chief Financial Officer
Nok Airlines Public Company Limited
Position in Other Company/ Organization/Institution
2014 - Present Director
Nok Holidays Company Limited
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นายยอดชาย สุทธิธนกูล

ตำ�แหน่ง
• ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์
อายุ
• 55 ปี
วุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท Law, Bonn University, เยอรมนี
• ปริญญาตรี Law, Bonn University, เยอรมนี
ประวัติการอบรม
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท %
• ของตนเอง : ไม่มี
• คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)
2547 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ปัจจุบัน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท แอร์ แบล็ค บ๊อกซ์
เอเชียแปซิฟิก จ�ำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท นกฮอลิเดย์ จ�ำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท นกสกู๊ต จ�ำกัด
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท อะควารีส์ จ�ำกัด
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท พาไรโซ จ�ำกัด
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท กัลฟ ออฟ สยามเอ็กซ์เพรส จ�ำกัด
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท กู๊ด ไทมส์ รีสอร์ต จ�ำกัด
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท สุทธิธนกูล จ�ำกัด

Mr. Yodchai Sudhidhanakul
Position
• Chief Commercial Officer
Age

• 55 (Years)

Education Background

• Master’s Degree, Law, Bonn University, Germany
• Bachelor’s Degree, Law, Bonn University, Germany
Training

None
Share Holding %

• Held Personally : None
• Held by spouse or minor children : None
Family Relation Among Directors & Executives

None
Last 5 years work experience

None
Board member/management in Listed Company

2004 - Present Chief Commercial Officer
Nok Airlines Public Company Limited
Position in Other Company/Organization/Institution

2015 - Present Director
Air Black Box Asia Pacific Pte. Ltd.
2014 - Present Director
Nok Holidays Company Limited
2014 - Present Director
Nok Scoot Company Limited
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

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
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กัปตันสรรใจ บุญมา

ตำ�แหน่ง
• รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการ
อายุ
• 71 ปี
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายเรือ
ประวัติการอบรม
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท %
• ของตนเอง : ไม่มี
• คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปี ย้อนหลัง และ / หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ /
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)
ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ
2547 - 2559
บริษทั สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ปัจจุบัน)
ไม่มี

Captain Sanjai Boonma
Position
• Chief Operation Officer
Age

• 71 (Years)
Education Background

• Bachelor of science, Royal Naval Academy
Training

None
Share Holding %

• Held Personally : None
• Held by spouse or minor children : None
Family Relation Among Directors & Executives

None
Last 5 years work experience

None
Board member/ management in Listed Company

2004 - 2016

Chief Operating Officer
Nok Airlines Public Company Limited
Position in Other Company/ Organization/Institution
None
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บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
(“การบินไทย”)
ลักษณะธุรกิจ
การบินไทยประกอบธุรกิจสายการบิน
เต็มรูปแบบ (Full Service Airline)
ความสัมพันธ์
• การบินไทยเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของ
บริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ถือหุ้นร้อยละ 39.2
• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 การบินไทย
ได้ ส่ง ตัว แทนเข้า มาเป็น กรรมการบริ ษัท
ได้แก่
นายจรัมพร โชติกเสถียร
นายมนตรี  จำ�เรียง
นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์
นายธีรพล โชติชนาภิบาล
นายนิพนธ์ ฮะกีมี

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/
ความสัมพันธ์

1.2 ค่ า บริ ก ารภาคพื้ น ดิ น และค่ า อาหารสำ � หรั บ
ผู้โดยสาร นักบิน และลูกเรือ
ค่ า บริ ก ารภาคพื้ น ดิ น ในสถานี ซึ่ ง ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
ตามสัญญาให้บริการภาคพื้นดินตามปกติของ
บริษัทมีอุปกรณ์ไม่เพียงพอ
- ค่าบริการภาคพื้น
- ค่าอาหารสำ�หรับผูโ้ ดยสาร นักบิน และลูกเรือ
- ค่ารถสำ�หรับผู้โดยสาร
1.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
บริ ษั ท มี ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ จากการใช้ บ ริ ก าร
การบินไทย เช่น ค่าฝึกอบรม ค่าเบี้ยประกันภัย
เป็นต้น
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายของบริษัท
1.1 การซ่อมบำ�รุง
บริ ษั ท ได้ ว่ า จ้ า งการบิ น ไทยในการซ่ อ มบำ � รุ ง
เครื่องบินที่เช่าจากบริษัทอื่น
- ค่าซ่อมบำ�รุงรักษาเครื่องบิน

ประเภทรายการ

24.0
38.8
1.1

29.9

6.1

285.2

2559

3.1
32.2
0.3

79.0

2558

มูลค่าของรายการ
(ล้านบาท)

รายการดังกล่าวเป็นรายการที่จ�ำเป็นในการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และค่าบริการเป็นไป
ตามราคาตลาด

ส�ำหรับด้านการซ่อมบ�ำรุง การบินไทยจัดเป็นเพียง
ผูป้ ระกอบการเพียงไม่กรี่ ายในประเทศไทยทีม่ ใี บอนุญาต
ในการซ่อมบ�ำรุงเครื่องบิน บริษัทและบริษัทย่อยจึง
จ�ำเป็นต้องใช้บริการจากการบินไทย อีกทั้งราคาค่าซ่อม
บ�ำรุงดังกล่าวก็เป็นไปตามราคาตลาด ปัจจุบนั บริษทั และ
บริษัทย่อยยังคงมีการใช้บริการ การซ่อมบ�ำรุง อะไหล่
และเช่าอุปกรณ์เพื่อการซ่อมกับการบินไทยในส่วนของ
เครื่องบินที่เช่าจากภายนอกด้วย
รายการดังกล่าวเป็นรายการที่จ�ำเป็นในการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และค่าบริการดังกล่าว
ก็เป็นไปตามราคาตลาด

ความจำ�เป็น/ความสมเหตุสมผลของรายการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 2/2560 เมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พจิ ารณาข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษทั ในรอบปี 2559 ประกอบกับการสอบถามข้อมูลต่างๆ
จากฝ่ายบริหารของบริษทั กับบุคคล/นิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง รวมทัง้ สอบทานข้อมูลตามทีร่ ะบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินของผูส้ อบบัญชีแล้วเห็นว่า รายการระหว่างกันของบริษทั
กับบุคคลหรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งและเกิดขึน้ ในรอบปี 2559  เป็นรายการทีเ่ ป็นไปเพือ่ การดำ�เนินธุรกิจตามปกติของบริษทั และเป็นไปตามเงือ่ นไขการค้าทัว่ ไป ในลักษณะเดียวกัน
กับที่วิญญูชนจะพึงกระทำ�กับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำ�นาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(Arm’s Length Basis) และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้รายการระหว่างกันของบริษัทในปี 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Related Party Transactions

รายการระหว่างกัน
148
รายงานประจ�ำปี 2559
ANNUAL REPORT 2016

Thai Airways International PCL.
(“THAI”)
Nature of business
THAI is a full service airline operator.
Relationship
• Major shareholder who holds
the Company with total of 39.2%
of the Company’s shares as of
December 31, 2016.
• As of December 31, 2016. THAI’s
representatives in the Board Of
Director are :
Mr. Charamporn Jotikasthira
Flt. Lt. Montree Jumrieng
Mr. Narongchai Wongthanavimok,
Mr. Theeraphol Chotichanapibal   
Mr. Niphon Hakimi

Individual/juristic person with a
potential conflict of interest

1.2 Ground handling fee and food expenses
for passengers, pilots and crews
Expenses on Ground handling services in
the station, which the service provider agreed
with the Company’s on normal ground
handling services does not have enough
equipment.
- Ground handling expense
- Catering expenses
- Passenger shuttle bus expense
1.3 Other expenses
Other services are provided by THAI i.e.
training, insurance premium.
- Other expenses

1. Expenditures
1.1 Maintenance
The Company hired THAI to maintain
both aircraft leased from other companies.
- Aircraft maintenance expenses

Transaction

24.0
38.8
1.1
29.9
6.1

285.2

2016

3.1
32.2
0.3

79.0

2015

Transaction value
(Million Baht)

Such transactions are necessary for the
Company and its subsidiaries busines.The
service fees are in accordance with the market
prices.

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

Necessity/Rationality of the transaction
opinion of the Audit Committee

The Audit Committee No. 2/2017 dated February 17, 2017 reviewed connected transaction information of the Company in 2016 as well as inquired
the information of connected transactions between the Company 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 2016 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 2016 are as follows:

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
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2. รายได้ของบริษัท
2.1 ค่าตั๋วโดยสาร
บริษัทให้บริการขนส่งทางอากาศแก่ผู้โดยสาร
ของการบินไทยตามสัญญาการทำ�การบินร่วม
(Code Share Agreement) และสัญญาโอน
ผู้โดยสารระหว่างกัน (Passenger Transfer
Agreement)
- รายได้ค่าโดยสาร
2.2 รายได้อื่นๆ
บริษัทให้บริการภาคพื้น (Ground Aircraft
Handling) และให้บริการนายช่างภาคพื้นดิน
(License Engineer) แก่ การบินไทย
- รายได้จากการให้บริการ
3. เจ้าหนี้การค้า
4. ลูกหนี้การค้า
5. รายได้ค้างรับ
6. เงินทดรองจ่าย

ประเภทรายการ

บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ ค่าที่พัก
พอร์ต โฮเต็ล จำ�กัด (“แอร์พอร์ต โฮเต็ล”)
บริษัทได้ใช้บริการที่พักจากแอร์พอร์ต โฮเต็ล
ลักษณะธุรกิจ
สำ � หรั บ พนั ก งานสถานี ต่ า งจั ง หวั ด ที่ เ ดิ น ทาง
เข้ามาปฎิบัติงานและฝึกอบรมที่สถานีกรุงเทพ
แอร์พอร์ต โฮเต็ลประกอบธุรกิจโรงแรม
อมารี ดอนเมืองแอร์พอร์ต ซึ่งตั้งอยู่
- ค่าที่พัก และค่าจัดเลี้ยง  
ใกล้กับท่าอากาศยานดอนเมือง
- เจ้าหนี้ค่าที่พัก
ความสัมพันธ์
การบินไทย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษทั และจัดเป็นผูม้ อี �ำ นาจควบคุม
ในแอร์พอร์ต โฮเต็ลโดยถือหุ้นร้อยละ
40.0 ในแอร์พอร์ต โฮเต็ล

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/
ความสัมพันธ์

6.0
0.8

0.01
55.2
0.01
ไม่มี
1.1

0.1
90.0
0.1
0.1
ไม่มี

2.3
0.7

0.01

2559

0.5

2558

มูลค่าของรายการ
(ล้านบาท)

บริษัทเลือกใช้บริการห้องพัก และห้องจัดเลี้ยง
จากแอร์พอร์ต โฮเต็ล เพื่อเป็นที่พักให้พนักงานจาก
สถานีต่างจังหวัดที่เดินทางเข้ามาปฏิบัติงาน และฝึก
อบรมที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง เนื่องจาก
โรงแรมดังกล่าวเป็นโรงแรมแห่งเดียวทีอ่ ยูใ่ กล้เคียงกับ
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ซึ่งมีทางเดินเชื่อม
โดยตรงไปยังอาคารผู้โดยสารและออฟฟิศส�ำนักงาน
ของบริษัท เป็นการอ�ำนวยความสะดวกสบายและ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่พนักงานของ
บริษัท นอกจากนี้ จากการเปรียบเทียบราคากับโรง
แรมอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียงพบว่าแอร์พอร์ต โฮเต็ล
มีราคาต�่ำที่สุด

บริ ษั ท ได้ ท�ำสั ญ ญาการบิ น ร่ ว ม (Code Share
Agreement) กับการบินไทย เพื่อเพิ่มช่องทางใน
การจ�ำหน่ายตั๋วโดยสารของบริษัท นอกจากนั้นราคา
จ�ำหน่ า ยตั๋ ว ดั ง กล่ า วของบริ ษัทก็ มิ ไ ด้ ต�่ำกว่ า อั ต รา
ราคาจ�ำหน่ายตั๋วของผู้โดยสารรายอื่น ส่วนสัญญา
โอนผู้โดยสารระหว่างกัน (Passenger Transfer
Agreement)ก็เป็นไปเพื่อการโอนผู้โดยสารระหว่าง
สายการบินในกรณีเกิดการยกเลิกหรือเกิดความล่าช้า
ของเที่ยวบิน
การบินไทยได้ว่าจ้างบริษัทเพื่อให้บริการภาคพื้น
ในท่ า อากาศยานที่ ก ารบิ น ไทยให้ บ ริ ก ารแต่ ไ ม่ มี
พนักงานประจำ�ของตนเอง ทั้งนี้อัตราค่าบริการเป็น
ไปตามราคาตลาด

ความจำ�เป็น/ความสมเหตุสมผลของรายการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
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2. Revenues
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
6. Advance payment

Transaction

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

Individual/juristic person with a
potential conflict of interest/
Relationship

6.0
0.8

0.01
55.2
0.01
None
1.1

0.1
90.0
0.1
0.1
None

2.3
0.7

0.01

2016

0.5

2015

Transaction value
(Million Baht)

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 Mueang
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.

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

Necessity/Rationality of the transaction
opinion of the Audit Committee

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
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ประเภทรายการ

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำ�กัด
(“ไทยสมายล์”)
ลักษณะธุรกิจ
สายการบิ น ราคาประหยั ด ในเครื อ
การบินไทยที่นำ�เสนอทางเลือกใหม่ให้กับ
ลูกค้าที่ต้องการบินในระยะทางใกล้
ความสัมพันธ์
การบินไทย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษทั และจัดเป็นผูม้ อี �ำ นาจควบคุมใน
ไทยสมายล์โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99

1. ค่าใช้จ่ายของบริษัท
1.1 ค่าตั๋วโดยสาร
บริ ษั ท ใช้ บ ริ ก ารขนส่ ง ทางอากาศสำ � หรั บ
ผู้ โ ดยสารของสายการบิ น ตามสั ญ ญาโอน
ผู้โดยสารระหว่างกัน (Passenger Transfer
Agreement)
- ค่าตั๋วโดยสาร
2. รายได้ของบริษัท
2.1 ค่าตั๋วโดยสาร
บริษทั ให้บริการขนส่งทางอากาศแก่ผโู้ ดยสารของ
ไทยสมายล์ตามสัญญาโอนผูโ้ ดยสารระหว่างกัน
(Passenger Transfer Agreement)
- รายได้ค่าโดยสาร
2.2 รายได้อื่นๆ
บริษัทให้บริการภาคพื้น (Ground Aircraft
Handling) และให้บริการนายช่างภาคพื้นดิน
(License Engineer) แก่ไทยสมายล์
- รายได้จากการให้บริการ
3. ลูกหนี้การค้า
4. รายได้ค้างรับ
5. เจ้าหนี้การค้า

บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำ�กัด
1. ค่าบริการ
(“ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง”)
- ค่าฝึกอบรม
ลักษณะธุรกิจ
2. เจ้าหนี้การค้า
ไทยไฟลท์เทรนนิ่งให้บริการฝึกอบรม
บุคลากรด้านการบิน
ความสัมพันธ์
การบินไทย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทถือหุ้นร้อยละ 49.0 ในไทย
ไฟลท์เทรนนิ่ง

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/
ความสัมพันธ์

34.5

0.7

2.8
0.8
ไม่มี
1.9

1.0

21.5
2.6
1.7
2.3

3.2
0.3

2.6

3.1
0.3

มูลค่าของรายการ
(ล้านบาท)
2558
2559

บริ ษั ท ได้ ทำ � สั ญ ญาโอนผู้ โ ดยสารระหว่ า งกั น
(Passenger Transfer Agreement) กับไทยสมายล์
เพื่อทำ�การโอนผู้โดยสารระหว่างกันในกรณีเกิดการ
ยกเลิ ก หรื อ เกิ ด ความล่ า ช้ า ของเที่ ย วบิ น ในราคาที่   
ตกลงกันล่วงหน้า
ไทยสมายล์ ไ ด้ ว่ า จ้ า งให้ บ ริ ษั ท เพื่ อ ให้ บ ริ ก าร
ภาคพื้ น ในท่ า อากาศยานที่ ก ารบิ น ไทยให้ บ ริ ก าร
แต่ไม่มพี นักงานประจำ�ของตนเอง ทัง้ นีอ้ ตั ราค่าบริการ
เป็นไปตามราคาตลาด   

บริ ษั ท ได้ ทำ � สั ญ ญาโอนผู้ โ ดยสารระหว่ า งกั น
(Passenger Transfer Agreement) กับไทยสมายล์
เพื่อทำ�การโอนผู้โดยสารระหว่างกันในกรณีเกิดการ
ยกเลิ ก หรื อ เกิ ด ความล่ า ช้ า ของเที่ ย วบิ น ในราคาที่
ตกลงกันไว้ล่วงหน้า

รายการดั ง กล่ า วเป็ น รายการที่ จำ � เป็ น ในการ
ดำ�เนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้ง หากบริษัทดำ�เนินการ
เอง บริษัทจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า

ความจำ�เป็น/ความสมเหตุสมผลของรายการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
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Transaction

Thai Smile Airways Co., Ltd.
(“Thai Smile”)
Nature of business
Thai Smile is a lowcost airline
which is affiliate of THAI. Thai Smile
offers a new alternative for customer
who is looking for a short-haul
low cost flight.
Relationship
THAI is a major shareholder of the
Company and has the authority
to control Thai Smile by holding
99.99% shares.

1. Expenditure
1.1 Air fare
The Company used its services under the
Passenger Transfer Agreement.
- Air fare
2. Revenues
2.1 Passenger revenues
The Company provides an air transport
service to Thai Smile’s passengers under
the Passenger Transfer Agreement.
- Passenger revenue
2.2 Other revenues
The Company provides ground aircraft
handling service and license engineer
service to Thai Smile.
- Service revenue
3. Account receivable
4. Accrued income
5. Account payable

1. Service fee
THAI Flight Training Co., Ltd.
(“THAI Flight Training”)
- Training fee
Nature of business
2. Account payable
THAI Flight Training provides
aviation training services.
Relationship
THAI is a major shareholder of
the Company and has the
authority to control in Thai Flight
Training by holding 49.0% shares.

Individual/juristic person with a
potential conflict of interest/
Relationship

34.5

0.7

2.8
0.8
None
1.9

1.0

21.5
2.6
1.7
2.3

3.2
0.3

2.6

3.1
0.3

Transaction value
(Million Baht)
2015
2016

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.

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

The Company has entered into Passenger
Transfer Agreement with Thai Smile Airways 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.

Necessity/Rationality of the transaction
opinion of the Audit Committee

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
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1. ค่าใช้จ่ายของบริษัท
1.1 เบี้ยประกัน
บริษทั จ่ายค่าเบีย้ ประกันอุบตั เิ หตุนกั บินและลูกเรือ
ให้แก่ทิพยประกันภัย
- ค่าเบี้ยประกันภัย
2. รายได้ของบริษัท
2.1 รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น
บริ ษั ท ได้ รั บ ค่ า ธรรมเนี ย มจากการรั บ ค่ า เบี้ ย
ประกันผ่าน
- รายได้ค่าธรรมเนียมโดยสารอื่น
3. ลูกหนี้การค้า
4. รายได้ค้างรับ
5. เจ้าหนี้อื่น

ประเภทรายการ

บริษทั แพน แอม อินเตอร์เนชัน่ แนล ไฟล์ท 1. ค่าใช้จ่ายของบริษัท
เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด 1.1 ค่าฝึกอบรม
(“ศูนย์ฝึกการบิน แพน แอม”)
บริ ษั ท ได้ ส่ ง นั ก บิ น และผู้ ช่ ว ยนั ก บิ น ไปอบรม
ลักษณะธุรกิจ
ที่ศูนย์ฝึกการบิน แพน แอม
ศูนย์ฝึกการบิน แพน แอม เป็น ศูนย์
- ค่าฝึกอบรม
ฝึกการบินนานาชาติเพื่อเป็นศูนย์ฝึกสอน 2. เจ้าหนี้การค้า
และอบรมทางการบิ น แบบครบวงจรใน
ประเทศไทย
ความสัมพันธ์
บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 15

บริษัท ทิพยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
(“ทิทยประกันภัย”)
ลักษณะธุรกิจ
ทิพยประกันภัยประกอบธุรกิจให้บริการ
รับประกันวินาศภัย (Non-Life Innsurance)
รวมทั้ ง อั ค คี ภั ย ภั ย ทางทะเล ขนส่ ง
ภัยรถยนต์ เครื่องบิน และเบ็ดเตล็ด
ความสัมพันธ์
กรรมการของบริษทั ได้แก่ นายสมใจนึก
เองตระกูล เป็นกรรมการของทิพยประกันภัย

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/
ความสัมพันธ์

36.8
2.6

20.2
5.0
1.6
5.5

22.6
1.9
1.6
5.7

7.0
7.5

95.7

2559

89.7

2558

มูลค่าของรายการ
(ล้านบาท)

บริษัทได้ทำ�สัญญากับศูนย์ฝึกการบิน แพน แอม  
เพือ่ ให้นกั บินและผูช้ ว่ ยนักบินไปอบรม ซึง่ ช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการไปอบรมที่ต่างประเทศ

บริ ษั ท ได้ ท�ำสั ญ ญากั บ ทิ พ ยประกั น ภั ย เพื่ อ ให้
ทิพยประกันภัยเป็นบริษัทประกันรายหนึ่งที่คุ้มครอง
ผู้โดยสารบนเครื่องบินของบริษัท โดยบริษัทได้รับ
ค่าเบี้ยประกันภัยจากผู้โดยสารแทนทิพยประกันภัย
ซึ่ ง บริ ษั ท จะได้ รั บ ค่ า ธรรมเนี ย มจากการรั บ ค่ า เบี้ ย
ประกันแทนตามอัตราที่ตกลงในสัญญา ทั้งนี้อัตรา
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาด

บริษัทซื้อประกันอุบัติเหตุนักบินและลูกเรือจาก
ทิพยประกันภัยซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยด้านการบินหลัก
รายหนึ่งของประเทศไทย ทั้งนี้ในการคัดเลือกบริษัท
รับประกันภัย บริษทั ได้ท�ำการประกวดราคา และปรากฏว่า
ทิพยประกันภัยเสนอราคาต�่ำสุด

ความจำ�เป็น/ความสมเหตุสมผลของรายการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
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1. Expenditures
1.1 Insurance premium
The Company pays insurance premium
for its crews to Dhipaya Insurance
- Insurance premium expense
2. Revenues
2.1 Other fee income
The Company received insurance fee
from other transportations fee awaiting
delivery.
- Other transportation fee income
3. Account receivable
4. Accrued income
5. Other payable

Transaction

Pan Am International Flight Training 1. Expenditures
Center (Thailand) Co., Ltd.
1.1 Training fee
(“Pan Am International Flight
The Company sent its pilots and co-pilots
Training Center”)
to be trained at Pan Am International
Nature of business
Flight Training Center.
Pan Am International Flight Training
- Training fee
Center is the international flight 2. Account payable
training institute in Thailand as
the country’s first comprehensive
flight and aviation training centre.
Relationship
15% of share held by the Company.

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
Mr. Somchainuk Engtrakul, the
Company’s Director, is a director
at Dhipaya Insurance.

Individual/juristic person with a
potential conflict of interest/
Relationship

36.8
2.6

20.2
5.0
1.6
5.5

22.6
1.9
1.6
5.7

7.0
7.5

95.7

2016

89.7

2015

Transaction value
(Million Baht)

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.

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.

Necessity/Rationality of the transaction
opinion of the Audit Committee

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
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บริษัท หาดทิพย์ จำ�กัด (มหาชน)
(“หาดทิพย์”)
ลักษณะธุรกิจ
การผลิตและจำ�หน่ายเครื่องดื่ม
ความสัมพันธ์
คู่สมรสของกรรมการร่วมกัน

ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

1. ค่าใช้จ่ายของบริษัท
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

2. รายได้ของบริษัท
- รายได้ค่าโดยสาร
3. ลูกหนี้การค้า

6.3
ไม่มี

บริษัท สำ�นักงานกฎหมายสากล สยาม 1. ค่าที่ปรึกษาทางกฎหมาย
พรีเมียร์ จำ�กัด
2. เจ้าหนี้อื่น
(“สยามพรีเมียร์”)
ลักษณะธุรกิจ
สยามพรีเมียร์เป็นธุรกิจทีป่ รึกษากฎหมาย
ความสัมพันธ์
กรรมการของบริษัทเป็นกรรมการของ
สยามพรีเมียร์

2558
11.8

ประเภทรายการ

Air Black Box Asia Pacific Pte. Ltd. 1. เงินทดรองจ่าย
(“ABB”)
ลักษณะธุรกิจ
ABB ประกอบธุรกิจพัฒนาระบบการ
จองบัตรโดยสารระหว่างสายการบิน
ความสัมพันธ์
การร่วมค้า

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/
ความสัมพันธ์

0.2
0.02

0.01

7.5
2.0

ไม่มี

2559

มูลค่าของรายการ
(ล้านบาท)

บริ ษั ท ให้ สิ ท ธิ ผู้ โ ดยสารในการเลื อ กซื้ อ อาหาร
และเครือ่ งดืม่ จากหาดทิพย์ ในกรณีเทีย่ วบินล่าช้าตาม
วงเงินที่กำ�หนด โดยราคาอาหารและเครื่องดื่มเป็นไป
ตามราคาตลาด
บริษทั ขายตัว๋ โดยสารให้หาดทิพย์ ตามราคาตลาด

บริ ษั ท ได้ ทำ � สั ญ ญากั บ สยามพรี เ มี ย ร์ เพื่ อ ขอ
คำ�ปรึกษาทางกฎหมาย รายการดังกล่าวเป็นรายการ
ที่จำ�เป็น ในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้อัตรา
ค่าบริการเป็นไปตามราคาตลาด

ความจำ�เป็น/ความสมเหตุสมผลของรายการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

156
รายงานประจ�ำปี 2559
ANNUAL REPORT 2016

Haad Thip Public Company Lim- 1. Expenditures
- Food & Drinks for Passenger
ited (“Haad Thip”)
Nature of business
Manufacturing and distribution of
soft drinks.
2. Revenue
Relationship
- Passenger revenue
Spouse of common director.
3. Account receivable

0.01

0.2
0.02

None
None

7.5
2.0

None

2016

None

6.3
None

Siam Premier International Law 1. Legal consultation fee
2. Other payable
Office Limited
(“Siam Premier”)
Nature of business
Siam Premier is a legal advisor
company.
Relationship
Nok Air’s director is a director of
Siam Premier

2015
11.8

Transaction

Transaction value
(Million Baht)

Air Black Box Asia Pacific Pte. Ltd. 1. Advance payment
(“ABB”)
Nature of business
ABB operates in platform for airline
reservation systems.
Relationship
Joint venture

Individual/juristic person with a
potential conflict of interest/
Relationship

The Company offers passengers limited
coupons for food and beverage manufactured
and distributed by Haad Thip in case the flights
delay. Food and beverage is priced on par with
the market rate.
The Company sells tickets to Haad Thip
according to the market prices.

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.

Necessity/Rationality of the transaction
opinion of the Audit Committee

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
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คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงาน

Management Discussion and Analysis

สรุปผลประกอบการงบการเงินรวม ปี 2559
ส�ำหรับปี 2559 บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายได้รวม 16,938.32 ล้านบาท มีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี 3,269.98 ล้านบาท
แบ่งเป็นผลขาดทุนส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 2,795.09 ล้านบาท และส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียไม่มีอ�ำนาจควบคุม 474.90 ล้านบาท
โดยผลขาดทุนส่วนใหญ่มาจากรายได้ของบริษทั ทีป่ รับตัวลดลง ประกอบกับมีตน้ ทุนการด�ำเนินงานเพิม่ ขึน้ ตามการขยายฝูงบิน ค่าซ่อม
บ�ำรุงเครื่องบิน รวมถึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (Over and above) จากการน�ำเครื่องยนต์ของเครื่องบินเข้าซ่อมบ�ำรุงตามระยะ (Engine
shop visit) และการรับรู้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องบินที่เสียหายจากอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงไตรมาส 3 ปี 2559 ซึ่งอยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการเคลมประกันภัยและรอคืนเงิน  
ส�ำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ด้านรายได้ในการด�ำเนินงาน บริษัทมีรายได้รวม 13,119.68 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.99
จากปีกอ่ น สาเหตุหลักมาจากรายได้คา่ โดยสารลดลงซึง่ เป็นไปตามการปรับลดเทีย่ วบินภายในประเทศและราคาค่าโดยสารทีย่ งั ปรับตัว
ลดลงตามสภาวะการแข่งขันของธุรกิจสายการบิน แม้วา่ บริษทั เพิม่ ความถีข่ องเทีย่ วบินต่างประเทศ แต่จ�ำนวนเทีย่ วบินและค่าโดยสาร
ของเที่ยวบินภายในประเทศลดลงจากเหตุการณ์นักบินบางส่วนลาป่วยพร้อมกันอย่างกะทันหันและการแข่งขันด้านราคาตั๋วโดยสาร
ทีย่ งั คงรุนแรงอยู่ โดยจ�ำนวนเทีย่ วบินภายในประเทศลดลงประมาณร้อยละ 5.00 และรายได้คา่ โดยสารต่อผูโ้ ดยสาร - กิโลเมตรลดลง
ร้อยละ 5.30 ตามล�ำดับ
ด้านต้นทุนการด�ำเนินงาน บริษัทมีต้นทุนในการด�ำเนินงานรวม 15,746.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.07 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ประมาณการ) จากการส่งเครื่องยนต์ของเครื่องบินเข้าซ่อมบ�ำรุงตามระยะที่เกิดขึ้นและจะ
เกิดขึ้นในช่วงระหว่างปี 2559 - 2561 ค่าใช้จ่ายค่าซ่อมบ�ำรุงเครื่องบินและค่าเช่าเครื่องบินเพิ่มขึ้นจากการขยายฝูงบิน และการรับรู้
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องบินที่เสียหายจากอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาส 3 ปี 2559 ท�ำให้บริษัทมีต้นทุนต่อปริมาณ
การผลิตด้านผู้โดยสาร (CASK) ที่ 2.51 บาทต่อที่นั่ง-กม. เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.05 จากปีก่อนหน้า
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีรายได้รวม 3,905.37 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้นจาก 952.93 ล้านบาทในปี 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการให้บริการเที่ยวบินจากประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน
ได้มากขึ้นเต็มปีเมื่อเทียบกับปี 2558 และจากผลกระทบกรณีส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ยังไม่ผ่านการตรวจ
ประเมินขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ท�ำให้สายการบินนกสกู๊ตต้องปรับแผนการเปิดให้บริการเส้นทางจาก
ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มายังสาธารณรัฐประชาชนจีนแทน และเริ่มด�ำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปี 2558 เป็นต้นมา ด้านรายจ่าย
สายการบินนกสกู๊ตมีต้นทุนในการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 4,511.74 ล้านบาท จาก 2,176.26 ล้านบาทในปี 2558 สายการบิน
นกสกู๊ตมีผลขาดทุนลดลงจาก 1,223.33 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 612.00 ล้านบาทในปี 2559

ปัจจัยและเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัท
เศรษฐกิจไทยในปี 2559 ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการใช้จ่ายของภาครัฐฯ ที่มีอยู่ต่อเนื่อง
ประกอบกับการบริโภคภาคเอกชนและการส่งออกที่เริ่มฟื้นตัวขึ้น ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวเติบโตในอัตราที่ชะลอตัวลงจากจ�ำนวน
นักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการปราบปรามทัวร์ผิดกฎหมาย (ทัวร์ศูนย์เหรียญ) อย่างไรก็ดี จ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศที่เดินมาประเทศไทยในปี 2559 ยังขยายตัวที่ร้อยละ 8.86 จากปี 2558 มาอยู่ที่ 32.59 ล้านคน และนักท่องเที่ยวจีน
เติบโตในอัตราที่ชะลอตัวลงจากปีก่อนที่ร้อยละ 10.47 มาอยู่ที่ 8.76 ล้านคน
ตลอดปี 2559 บริษทั ให้บริการเทีย่ วบินแบบเช่าเหมาล�ำจากประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน และได้รบั ผลกระทบ
ระยะสั้นในไตรมาส 4 ปี 2559 จากมาตรการปราบปรามทัวร์ผิดกฎหมาย โดยผู้เช่าเหมาล�ำเครื่องบิน (charterers) ขอเจรจา
ลดความถี่เที่ยวบินต่อสัปดาห์ในการให้บริการบางเส้นทางระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 2559 ทั้งนี้ บริษัทมีการให้
บริการเที่ยวบินแบบเช่าเหมาล�ำไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่มขึ้นจาก 473 เที่ยวบินไปและกลับในปี 2558 เป็น 636 เที่ยวบินไป
และกลับในปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.46

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
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Executive summary
In 2016, the Company and its subsidiaries generated total revenues of 16,938.32 million Baht and booked
a net comprehensive loss of 3,269.98 million Baht. The loss consisted of 2,795.09 million Baht from the Company
and 474.90 million Baht from Non-controlling interests. The operating loss was largely due to the decrease of
total revenue of the Company, coupled with increased operating expenses which rose in accordance with the
fleet expansion, aircraft maintenance, incremental expenses for an engine shop visit (a maintenance program
for engine) and expenses from aircraft maintenance arising from the incidents in Q3/2016, for which insurance
claims are in process.
The Company’s revenue in 2016 was 13,119.68 million Baht, dropping by 1.99 percent from last year.
Passenger revenues declined due to a decrease in domestic flights and lower average airfares due to intense
price competition. Although the Company increased international flight frequencies, the number of flights and
airfares both diminished from the pilot incident when a group of pilots unexpectedly and simultaneously called
a sick leave as well as the existing severe price competition respectively. Total domestic flights were trimmed
by 5.00 percent, and Passenger yield drifted lower by 5.30 percent.
On the cost side, the Company incurred total operating costs of 15,746.42 million Baht, rising by 14.07
percent. This resulted from the maintenance expenses for engine shop visits, which expense will continue to be
recognised during 2016 - 2018, aircraft maintenance expenses and aircraft lease rental, both of which edged up
with the fleet expansion, and the claimable expenses from insurance on aircraft maintenance from the incidents
in Q3/2016. As a result, Cost per Available Seat-Kilometers (CASK) was 2.51 Baht per Seat-Kilometers, growing
by 12.05 percent from last year.
As for the subsidiary’s financial statements, in 2016, NokScoot Airlines Co., Ltd. had total revenue of
3,905.37 million Baht, up from 952.93 million Baht in 2015. This is because NokScoot was able to fully operate
flights from Thailand to China for the entire year compared to 2015 when ICAO red-flagged on Thailand’s aviation,
prompting NokScoot to shift its planned operation from Japan and South Korea towards China, which began in
June 2015 onwards. Total expenses rose to 4,511.74 million Baht, up from 2,176.26 million in 2015. NokScoot
booked lower net loss from 1,223.33 million Baht loss in 2015 to 612.00 million Baht loss in 2016.

Key factors and events affecting the Company’s performance
The Thai economy recovered gradually with the support from the continued government spending, in
tandem with the pickup in both private consumption as well as exports. Tourism sector decelerated slightly
due to the government measures to clamp down the illegal tours. However, total tourist arrivals in Thailand still
grew at 8.86 percent from that of 2015 to 32.59 million. Chinese tourists edged up but at a slower pace from
last year at 10.47 percent to 8.76 million.
In 2016, the Company operated international charter flights to China and had short-term impacts from
the crackdown of the illegal tours in Q4/2016. The charterers negotiated to trim the weekly flight frequency in
some routes between November and December 2016. Nonetheless, the international charter flights still increased
from 473 round trips in 2015 to 636 round trips in 2016, going up by 34.46 percent.
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ส�ำหรับปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อต้นทุนการด�ำเนินงานอย่างมีนัยส�ำคัญ ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนและราคาน�้ำมันอากาศยาน
ส�ำหรับเครื่องบิน (Jet fuel price) ในปี 2559 อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 35.47 บาท
ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ หรืออ่อนค่าลงร้อยละ 3.09 เมือ่ เปรียบเทียบกับปี 2558 ทัง้ นี้ บริษทั มีคา่ ใช้จา่ ยทีอ่ ยูใ่ นรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
และอ้างอิงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 67.10 ของต้นทุนการด�ำเนินงานรวม ซึง่ ประกอบไปด้วย ค่าน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง ค่าเช่า
เครื่องบิน ค่าซ่อมบ�ำรุง และค่าประกันภัยเครื่องบิน
ด้านราคานำ�้ มันอากาศยาน (Jet fuel price) ในปี 2559 ราคาเฉลีย่ อยูท่ ี่ 53.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลดลงจากระดับ
64.69 ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ท�ำให้บริษัทมีต้นทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่ 2,745.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.45 ของต้นทุน
การด�ำเนินงานรวม ลดลงร้อยละ 23.85 จากปี 2558

สถิติการโดยสารและอัตราส่วนทางธุรกิจที่สำ� คัญ (ไม่รวมบริษัทย่อย)

จ�ำนวนเครื่องบิน ณ สิ้นงวด
- (ไอพ่น) Boeing 737-800 Next Generation
- (ใบพัด) ATR 72-500
- (ใบพัด) Q400 NextGen
- จ�ำนวนเครื่องบินเฉลี่ย
ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (Available Seat
Kilometers: ASK)
ปริมาณการขนส่งด้านผู้โดยสาร
(Revenue Passenger Kilometers: RPK)
จ�ำนวนเที่ยวบิน (No. of sectors)
อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin factor)
จ�ำนวนผู้โดยสาร (Passenger Carried)
รายได้ผู้โดยสารต่อผู้โดยสารต่อกิโลเมตร
(Passenger Yield)
รายได้ต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร
(Revenue per Available Seat Kilometers: RASK)
ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร
(Cost per Available Seat Kilometers: CASK)
ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสารทีไ่ ม่รวม
ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง(Cost per Available Seat
Kilometers exclude Fuel: CASK ex-fuel)

หน่วย

ปี 2558

ปี 2559

เปลี่ยนแปลง
จ�ำนวน
ร้อยละ

ล�ำ
ล�ำ
ล�ำ
ล�ำ
ล้านที่นั่ง-กม.

20
2
6
24.99
6,219

22
2
8
30.22
6,264

2
0
2
5.23
45

10.00
0.00
33.33
20.00
0.72

ล้านที่นั่ง-กม.

5,226

5,329

103

1.97

เที่ยวบิน
ร้อยละ
ล้านคน
บาท/
ผู้โดยสาร-กม.
บาท/ที่นั่ง-กม.

64,176
84.03
8.76
2.30

63,915
85.07
8.56
2.18

(261)
1.04 จุด
(0.20)
(0.12)

(0.41)

2.11

2.02

(0.09)

(4.27)

บาท/ที่นั่ง-กม.

2.24

2.51

0.27

12.05

บาท/ที่นั่ง-กม.

1.70

2.07

0.37

21.76

(2.28)
(5.22)
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The external factors that significantly affected the Company’s operating expenses are USD/THB exchange
rate and jet fuel price. In 2016, USD/THB exchange rate was on average at 35.47, or Thai Baht depreciated by
3.09 percent against the U.S. dollars compared to that of 2015. However, the Company’s expenses with the U.S.
dollar exposure and the U.S. dollar-linked expenses accounted for 67.10 percent of total operating expenses.
These expenses include fuel costs, aircraft operating lease, aircraft maintenance and aircraft insurance.
Jet fuel prices in 2016 hovered at 53.00 USD per barrel on average, sliding from 64.69 USD per barrel in
2015. The Company therefore had lower fuel costs at 2,745.42 million Baht which accounted for 17.45 percent
of total operating expenses and lower than 23.85 percent share in 2015.

Key Statistics and Business Ratios (Excluding Subsidiaries)
Change
Amount Percent

Unit

2015

2016

- Boeing 737-800 Next Generation

Aircraft

20

22

2

10.00

- ATR 72-500

Aircraft

2

2

0

0.00

- Q400 NextGen

Aircraft

6

8

2

33.33

- Average number of Aircraft

Aircraft

24.99

30.22

5.23

20.00

Available Seat Kilometers: ASK

Mil. Seat-Km.

6,219

6,264

45

0.72

Revenue Passenger Kilometers: RPK

Mil. Seat-Km.

5,226

5,329

103

1.97

No. of sectors

Flights

64,176

63,915

(261)

(0.41)

Cabin factor

%

84.03

85.07

1.04 pts

Million

8.76

8.56

(0.20)

(2.28)

Baht/Pax-Km.

2.30

2.18

(0.12)

(5.22)

Revenue per Available Seat Kilometers: Baht/Seat-Km.
RASK

2.11

2.02

(0.09)

(4.27)

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

2.24

2.51

0.27

12.05

Cost per Available Seat Kilometers Baht/Seat-Km.
exclude-fuel: CASK ex-fuel

1.70

2.07

0.37

21.76

Number of aircrafts (at the end of period)

Passenger Carried
Passenger Yield
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รายได้ปี 2558 และ 2559 (ไม่รวมบริษัทย่อย)
หน่วย : ล้านบาท
รายได้จากค่าโดยสาร
รายได้จากการให้บริการ
รายได้อื่น
รวมรายได้

จ�ำนวน
12,032.79
816.36
537.57
13,386.72

ปี 2558
ปี 2559
เปลี่ยนแปลง
ร้อยละต่อรายได้รวม จ�ำนวน ร้อยละต่อรายได้รวม จ�ำนวน ร้อยละ
89.89
11,619.85
88.57
(412.94) (3.43)
6.10
819.97
6.25
3.61
0.44
4.01
679.85
5.18
142.28
26.47
100.00
13,119.67
100.00
(267.05) (1.99)

ข้อมูลด้านรายได้
ปี 2559 บริษัทมีรายได้รวม 13,119.67 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.99 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยแบ่งเป็นรายได้
จากค่าโดยสาร 11,619.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.57 ของรายได้รวม รายได้จากการให้บริการ 819.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
6.25 ของรายได้รวม และรายได้อื่น 679.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.18 ของรายได้รวม รายได้ต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร
(RASK) เท่ากับ 2.02 บาทต่อที่นั่ง - กม. ในปี 2559 ลดลงร้อยละ 4.27 จากปี 2558
รายได้ค่าโดยสารรวมลดลงจากการลดเที่ยวบินในประเทศ แม้ว่ารายได้ค่าโดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น: รายได้
จากค่าโดยสารในปี 2559 ซึ่งลดลงร้อยละ 3.43 จากปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากรายได้จากเส้นทางบินภายในประเทศลดลง
ร้อยละ 10.17 จากปีก่อน เนื่องจากมีการลดเที่ยวบินให้สอดคล้องกับจ�ำนวนนักบิน ทั้งนี้ การลดเที่ยวบินดังกล่าวยังส่งผลให้ปริมาณ
การผลิตด้านผู้โดยสารในประเทศ ลดลงร้อยละ 8.33 หรือลดลง 464 ล้านที่นั่ง - กม. อย่างไรก็ดี รายได้จากเส้นทางบินระหว่าง
ประเทศของผู้โดยสารเที่ยวบินประจ�ำและแบบเช่าเหมาล�ำเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 73.79 จากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินเส้นทางบินระหว่างประเทศที่มีอยู่เดิม และการเปิดเส้นทางบินใหม่ในช่วงไตรมาส
4 ปี 2558 ซึ่งปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารเที่ยวบินประจ�ำและแบบเช่าเหมาล�ำของเส้นทางการบินระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ
78.73 หรือ 510 ล้านที่นั่ง - กม.
รายได้การให้บริการเพิม่ ขึน้ จากการให้เช่าอุปกรณ์ การให้บริการด้านบุคลากรภาคพืน้ กับบริษทั ย่อยและการเพิม่ ค่าธรรมเนียม
บริการ: ถึงแม้ว่าจ�ำนวนผู้โดยสารในปี 2559 จะลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 2.28 แต่รายได้จากการให้บริการในปี 2559 เพิ่มขึ้น
เล็กน้อยที่ร้อยละ 0.44 จากปีก่อน เนื่องจากบริษัทปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน เพิ่มค่าบริการนกพรีเมี่ยมซีท
(Nok premium seat) การปรับเพิม่ ค่าธรรมเนียมช่องทาง (Processing fee) เมือ่ ผูโ้ ดยสารช�ำระผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิต และการเก็บ
ค่าธรรมเนียมนกอินแฟนต์ (Nok infant) นอกจากนี้ บริษทั ยังมีรายได้เพิม่ ขึน้ จากการให้เช่าอุปกรณ์และบุคลากรภาคพืน้ กับบริษทั ย่อย
รายได้ต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (RASK) ลดลงจากการแข่งขันด้านราคาตั๋วโดยสารเป็นหลัก: รายได้ต่อปริมาณ
การผลิตด้านผู้โดยสารลดลงร้อยละ 4.27 จากปีก่อนหน้า เป็น 2.02 บาทต่อที่นั่ง - กม. เกิดจากรายได้จากการด�ำเนินงานรวมลดลง
แต่ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.72 ซึ่งรายได้จากการด�ำเนินงานรวมที่ลดลงได้รับผลกระทบจากราคาตั๋วโดยสาร
ที่ต�่ำลงของเส้นทางบินทั้งในและต่างประเทศตามการแข่งขันด้านราคาเป็นหลัก ซึ่งรายได้จากเที่ยวบินภายในประเทศต่อปริมาณ
การผลิตด้านผู้โดยสารลดลงเป็นร้อยละ 2.01 เป็น 2.12 บาทต่อที่นั่ง - กม. และรายได้จากเที่ยวบินระหว่างประเทศต่อปริมาณ
การผลิตด้านผู้โดยสารลดลงเป็นร้อยละ 2.76 เป็น 1.60 บาทต่อที่นั่ง - กม. ส่งผลจากการแข่งขันทางด้านราคาค่าโดยสารเพิ่มมาก
ขึ้นของเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ
รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากก�ำไรจากการขายและเช่ากลับเครื่องบินเป็นส�ำคัญ: รายได้อื่นประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ รายได้จาก
การรับรู้การคืนเงินประกันและการซ่อมบ�ำรุงรักษา และก�ำไรจากการขายและเช่ากลับเครื่องบินภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงาน
(Sale and Lease Back) ซึ่งรายได้อื่นทั้งหมดเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.47 จากปีก่อน
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Revenue for the period (Separate Financial Statement)
Unit: million Baht
Passenger Revenue
Service revenues
Other income
Total revenue

Amount
12,032.79
816.36
537.57
13,386.72

2015
2016
Change
Percent to Amount Percent to Amount Percent to
total revenue
total revenue
total revenue
89.89
11,619.85
88.57
(412.94)
(3.43)
6.10
819.97
6.25
3.61
0.44
4.01
679.85
5.18
142.28
26.47
100.00
13,119.67
100.00
(267.05)
(1.99)

Data : Revenue
In 2016, total revenue was 13,119.67 million Baht, down by 1.99 percent from that of 2015. This composed of 11,619.85 million Baht of passenger revenue which accounted for 88.57 percent of total revenue, 819.97
million Baht of service revenue which accounted for 6.25 percent of total revenue, and 679.85 million Baht of
other income which accounted for 5.18 percent of total revenue. Revenue per Available Seat-Kilometers (RASK)
was at 2.02 Baht per Seat-Kilometers in 2016, falling 4.27 percent from that of 2015.
Total passenger revenue declined from the trim of domestic flights even though those of the
international went up: The passenger revenue in 2016 inched lower 3.43 percent from 2015, as the total revenue
of domestic flights was down by 10.17 percent from last year following the decline of domestic flights to fit pilot
capacity. Such domestic flight cut also led domestic ASK to lower by 8.33 percent or fall by 464 million SeatKilometers. However, the total revenue from international scheduled and charter flights rose significantly, spiking
73.79 percent from that of 2015. This was due to the increase of flight frequency in the existing international
routes as well as the launch of new routes during Q4/2015. Therefore, international ASK for both scheduled and
charter flights went up by 78.73 percent or increased 510 million Seat-Kilometers.
Service income inched higher from the rental of equipment, ground personnel service to the subsidiary, and the increment of service fee: Although total passengers in 2016 slid from that of 2015 by 2.28 percent,
service income rose slightly by 0.44 percent, as the Company stepped up changing fee, the fee for Nok premium
seat, credit and debit card processing fee and Nok infant charge. Moreover, the Company had additional revenue
from the rental of equipment and ground personnel service provided for the subsidiary.
Revenue per Available Seat-Kilometers (RASK) slipped due largely to the intense competition of airfare:
RASK plunged 4.27 percent from that of 2015 to 2.02 Baht per Seat-Kilometers as a result of the decline in
the operational revenue but with a marginal increase of 0.72 percent in total ASK. Such a fall in the operation
revenue was mainly affected by lower average fare for both domestic and international flights pressured by the
harsh price competition. The total revenue for domestic flights per ASK edged down 2.01 percent at 2.12 Baht
per Seat-Kilometers, and the total revenue for international flights per ASK slid 2.76 percent to 1.60 Baht per
Seat-Kilometers due to the severe price competition in both domestic and international routes.  
Other income rose as a result of profits from sale and lease back of aircraft: Other income comprised of
interest income, the claimable expenses from insurance, claimable maintenance reserve and profits from selling
aircraft under sale and lease back transaction to the lessor. This led other income to increase 26.47 percent
from that of 2015.
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ค่าใช้จ่ายประจ�ำปี 2558 และ 2559 (ไม่รวมบริษัทย่อย)

หน่วย : ล้านบาท
ต้นทุนค่าโดยสารและ
การให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย

ปี 2558
จ�ำนวน
ร้อยละต่อ
ค่าใช้จ่ายรวม
12,999.52
94.17

ปี 2559
จ�ำนวน
ร้อยละต่อ
ค่าใช้จ่ายรวม
14,872.99
94.45

เปลี่ยนแปลง
จ�ำนวน ร้อยละ
1,873.47

14.41

230.09
533.35
41.51

1.67
3.86
0.30

149.35
614.37
109.71

0.95
3.90
0.70

(80.74)
81.02
68.20

(35.09)
15.19
164.30

13,804.47

100.00

15,746.42

100.00

1,941.95

14.07

ข้อมูลด้านค่าใช้จ่าย
ในปี 2559 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม 15,746.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.07 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยอัตราส่วน
ต้นทุนรวมต่อหน่วย (CASK) เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.22 จากปี 2558 มาอยู่ที่ 2.51 บาทต่อที่นั่ง - กม. และอัตราส่วนต้นทุนรวมที่ไม่รวม
น�้ำมันต่อหน่วย (CASK ex-fuel) อยู่ที่ 2.07 บาทต่อที่นั่ง - กม. หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.64 จากปี 2558 สาเหตุหลักมาจากค่าเงินบาท
ที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และบริษัทมีต้นทุนการด�ำเนินงานรวมเพิ่มขึ้นจากค่าเช่าเครื่องบินและค่าซ่อมบ�ำรุง
เครื่องบิน ซึ่งปรับตัวตามการขยายตัวของฝูงบิน ประกอบกับการรับรู้ค่าใช้จ่ายจากการยกเลิกเที่ยวบินระหว่างปี นอกจากนี้ บริษัท
ยังมีการรับรู้ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการน�ำเครื่องยนต์ของเครื่องบินเข้าซ่อมบ�ำรุงตามระยะ และการซ่อมแซมเครื่องบินที่เสียหาย
จากอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างปี ซึ่งหากไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษดังกล่าว (Non-recurring expenses) ต้นทุนรวมต่อหน่วยอยู่ที่
2.35 บาทต่อที่นั่ง - กิโลเมตร
ต้นทุนผันแปร (Variable costs) เพิ่มขึ้นจากค่าซ่อมบ�ำรุงเครื่องบินและการรับรู้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมจากอุบัติการณ์
ที่เกิดขึ้น: ในปี 2559 ต้นทุนผันแปรอยู่ที่ 9,688.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.19 จากปี 2558 สาเหตุหลักมาจากค่าซ่อมบ�ำรุง
เครื่องบินที่เพิ่มขึ้น ด้านต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (VC/ASK) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.41 อยู่ที่ 1.55 บาทต่อที่นั่ง - กม. ต้นทุนน�้ำมันต่อหน่วย
(Fuel/ASK) ลดลงร้อยละ 17.86 มาอยู่ที่ 0.44 บาทต่อที่นั่ง - กม. จากราคาน�้ำมันที่ลดลง ทั้งนี้ หากไม่รวมการรับรู้ค่าใช้จ่ายพิเศษ
ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ต้นทุนผันแปรต่อหน่วยจะอยู่ที่ 1.40 บาทต่อที่นั่ง - กม.
ต้นทุนคงที่ (Fixed Costs) เพิ่มขึ้นตามการขยายฝูงบิน: บริษัทมีต้นทุนคงที่ 5,041.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.02
จากปี 2558 ซึง่ เป็นไปตามฝูงบินทีม่ ขี นาดใหญ่ขนึ้ และเป็นเครือ่ งบินใหม่ทรี่ บั ตรงจากผูผ้ ลิตโดยตรง (Brand-new aircraft) นอกจากนี้
บริษัทยังมีค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เพิ่มขึ้นตามจ�ำนวนเครื่องบิน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายคงที่ต่อหน่วย (FC/ASK) เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.04
จากปี 2558 อยู่ที่ 0.80 บาทต่อที่นั่ง - กม.
ต้นทุนทางการเงินเพิ่มสูงขึ้นจากค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินทุนส�ำหรับเงินมัดจ�ำเครื่องบิน: บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 164.27 จากปีก่อน มาอยู่ที่ 109.71 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทต้องเสียค่าธรรมเนียมทางการเงินในการเข้าท�ำสัญญา
การจัดหาเงินทุนส�ำหรับเงินมัดจ�ำเครื่องบิน
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Expenses for the year (Separate Financial Statement)
2015
2016
Change
Unit: million Baht Amount Percent to total Amount Percent to total Amount Percent
expense
expense
Costs of passenger 12,999.52
94.17
14,872.99
94.45
1,873.47 14.41
and services
Selling expenses
230.09
1.67
149.35
0.95
(80.74) (35.09)
Administrative
533.35
3.86
614.37
3.90
81.02
15.19
expenses
Financial costs
41.51
0.30
109.71
0.70
68.20
164.30
Total expenses

13,804.47

100.00

15,746.42

100.00

1,941.95

14.07

Data : Cost & Expenses
In 2016, The Company had total expenses of 15,746.42 million Baht, rising 14.07 percent from that of
2015. Cost per Available Seat-Kilometers (CASK) soared 12.22 percent to 2.51 Baht per Seat-Kilometers, while
total operating costs excluding fuel (CASK ex-fuel) were higher at 2.07 Baht per Seat-Kilometers, up 21.64 percent
from that of 2015. This was a result of the depreciation of Thai Baht against the U.S. dollar. The Company had
higher aircraft lease rental and aircraft maintenance expenses which escalated with the larger fleet. Additional
expenses also included expenses related to the flight cancellation, the over and above expenses for the engine
shop visit and the claimable expenses from insurance on aircraft maintenance from the incidents during Q3/2016.
If excluding these non-recurring items, CASK stood at 2.35 Baht per Seat-Kilometers.
Variable costs soared owing to aircraft maintenance and the claimable expenses from insurance on
aircraft maintenance occurred in Q3/2016 incidents: In 2016, variable costs were at 9,688.29 million Baht, rising
6.19 percent from that of 2015. The rise in variable costs came from higher aircraft maintenance. Variable costs
per ASK (VC/ASK) inched higher 5.41 percent at 1.55 Baht per Seat-Kilometers while fuel cost per ASK (Fuel/
ASK) diminished 17.86 percent or 0.44 Baht per Seat-Kilometers following the downward trend of crude price.
Nonetheless, when stripping off the non-recurring items, unit variable costs stood at 1.40 Baht per Seat-Kilometers.
Fixed costs went up following the fleet expansion: The Company had fixed costs of 5,041.67 million
Baht or rising 35.07 percent as the total fleet expanded with the acquisition of brand-new aircraft. Furthermore,
there were additional expenses on personnel which crept up following the larger fleet. Fixed costs per SeatKilometers (FC/ASK) grew 34.04 percent or 0.80 Baht per Seat-Kilometers.
Financial costs increased from the commitment fees of providing an agreement for aircraft financing:
The Company had higher financial costs which rose by 164.27 percent from that of 2015 to 109.71 million Baht,
since it had commitment fees for aircraft Pre-Delivery Payment (PDP) financing agreement.
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ก�ำไร (ขาดทุน) ประจ�ำงวด (งบเฉพาะกิจการ)

หน่วย : ล้านบาท
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาท)

ปี 2558
จ�ำนวน
ร้อยละต่อ
ค่าใช้จ่ายรวม
(417.75)
(3.12)
6.19
0.05
(423.94)
(3.17)
(421.74)
(3.15)
(0.68)

ปี 2559
เปลี่ยนแปลง
จ�ำนวน
ร้อยละต่อ
จ�ำนวน
ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายรวม
(2,626.75)
(20.02) (2,209.00)
528.79
0.08
0.00
(6.11)
(98.72)
(2,626.83)
(20.02) (2,202.89)
519.62
(2,641.35)
(20.13) (2,219.61)
526.30
(4.20)

(3.52)

จากปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ท�ำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมมากกว่ารายได้รวม โดยบริษัทมีผลขาดทุนก่อนภาษีเงิน
ได้เท่ากับ 2,626.75 ล้านบาท และขาดทุนส�ำหรับปี 2,626.83 ล้านบาท

เหตุการณ์ส�ำคัญ ปี 2559
1. การยกเลิกเที่ยวบินวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 และการลดจ�ำนวนเที่ยวบินในประเทศให้สอดคล้องกับจ�ำนวนนักบิน
- เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทยกเลิกเที่ยวบินจ�ำนวน 18 เที่ยวบิน จากการที่นักบินบางส่วนลาป่วยพร้อมกัน
อย่างกะทันหัน ซึ่งเป็นเหตุการณ์สุดวิสัยที่บริษัทไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ดังนั้น เพื่อให้เกิดผลกระทบกับผู้โดยสาร
น้อยสุดระหว่างการบริหารจัดการภายใน บริษัทจึงแจ้งยกเลิกและปรับเปลี่ยนเที่ยวบินโดยการรวมเที่ยวบินและ
เช่าเหมาล�ำสายการบินพันธมิตรเพือ่ รับส่งผูโ้ ดยสารในบางเส้นทางระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 - 10 มีนาคม 2559
จากเหตุการณ์ดังกล่าวท�ำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้นประมาณ 20 ล้านบาท
- บริษัทมีการลดจ�ำนวนเที่ยวบินบางเส้นทางในประเทศให้เหมาะสมกับจ�ำนวนนักบิน โดยในช่วงระหว่างวันที่ 15 - 29
กุมภาพันธ์ 2559 บริษทั ได้ลดจ�ำนวนเทีย่ วบินลง 22 เทีย่ วบินต่อวัน และในเดือนมีนาคม 2559 บริษทั ลดจ�ำนวนเทีย่ วบิน
ลง 60 เที่ยวบินต่อวัน  
2. การรับมอบเครื่องบินใหม่
- บริษัทมีการรับมอบเครื่องบินไอพ่น (Boeing 737-800 Next Generation) จ�ำนวน 3 ล�ำในเดือนมีนาคม สิงหาคม
และพฤศจิกายน 2559 และรับมอบเครื่องบินบอมบาร์ดิเอ Q400 (NextGen) จ�ำนวน 2 ล�ำ ในเดือนกรกฎาคม 2559
ท�ำให้ ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีเครื่องบินทั้งหมดจ�ำนวน 32 ล�ำ แบ่งเป็นเครื่องบินไอพ่นจ�ำนวน 22 ล�ำ มีอายุเฉลี่ย 7.6 ปี
เครื่องบินใบพัดรุ่น Q400 จ�ำนวน 8 ล�ำ มีอายุเฉลี่ย 1.5 ปี และรุ่น ATR จ�ำนวน 2 ล�ำ มีอายุเฉลี่ย 9.6 ปี
3. การเปิดเส้นทางบินใหม่
- บริษัทเพิ่มเส้นทางการบินต่างประเทศส�ำหรับเที่ยวบินเช่าเหมาล�ำจ�ำนวน 4 เส้นทาง ได้แก่ ดอนเมือง - หนานตง
ดอนเมือง - มาเก๊า - เกาะปาเลา ภูเก็ต - หนานตง และเชียงใหม่ - หนานหนิง ท�ำให้ในปี 2559 บริษัทให้บริการ
เส้นทางบินต่างประเทศส�ำหรับเที่ยวบินเช่าเหมาล�ำ ดังนี้
- ภูเก็ต - เฉิงตูและกลับ จ�ำนวน 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
- ดอนเมือง - หนานหนิงและกลับ จ�ำนวน 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
- ภูเก็ต - หนานตงและกลับ จ�ำนวน 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
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Profit (Loss) for the period (Separate Financial Statements)
2015
Unit: million Baht
Amount Percent to
total revenue
Profit (Loss) before income tax (417.75)
(3.12)
Income tax expense (income)
6.19
0.05
Profit (Loss) for the period
(423.94)
(3.17)
Total comprehensive income (421.74)
(3.15)
(loss) for the period
Basic Earnings (loss) per Share (Baht) (0.68)

2016
Amount Percent to
total revenue
(2,626.75)
(20.02)
0.08
0.00
(2,626.83)
(20.02)
(2,641.35)
(20.13)
(4.20)

Change
Amount Percent
(2,209.00)
(6.11)
(2,202.89)
(2,219.61)

528.79
(98.72)
519.62
526.30

(3.52)

With the situations mentioned above, the total operating expenses outstripped the total revenue. Therefore,
the Company booked loss before income tax expenses of 2,626.75 million Baht and total comprehensive loss
of 2,626.83 million Baht.

Key milestone for 2016
1. Flight cancellation on 14 February 2016 and the decrease of domestic flights to fit pilot capacity
- On 14 February 2016, the Company cancelled 18 flights after a group of pilots simultaneously and
unexpectedly called a sick leave. As a result, in order to minimize the impact on passengers during
the internal management, the Company trimmed, combined flights and chartered alliance airlines
to service the passengers in some routes between 15 February 2016 - 10 March 2016. Such incident
prompted the Company to incur additional operational expenses of 20 million Baht.
- The Company decreased flight frequency in some routes to fit pilot capacity. Between 15 - 29
February 2016, the Company trimmed 22 flights per day and in March 2016, the flights were
decreased by 60 flights per day.
2. The acquisition of brand-new aircraft
- The Company took the delivery of brand-new aircraft which were 3 Boeing 737-800s Next Generation
in March, August and November 2016 respectively, and 2 Bombardier Q400s in July 2016. Hence, at the end of
2016, the Company had 32 aircraft in fleet. The fleet was divided into 22 jets with the average age of 7.6 years,
8 Bombardier Q400s with average age of 1.5 years and 2 ATRs with the average age of 9.6 years.
3. The launch of new routes
- The Company launched 4 international charter flights which included Don Mueang - Nantong, Don
Mueang - Macau - Palau, Phuket - Nantong and Chiang Mai - Nanning. In 2016, the Company’s total international
charter flights were as follows:
			 - Phuket - Chengdu v.v. 7 weekly round trips
- Don Mueang - Nanning v.v. 4 weekly round trips
- Phuket - Nantong v.v. 3 weekly round trips
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-

เชียงใหม่ - หนานหนิงและกลับ จ�ำนวน 2 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
ดอนเมือง - หยินฉวนและกลับ จ�ำนวน 1 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
ดอนเมือง - หนานตงและกลับ จ�ำนวน 1 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
ดอนเมือง - มาเก๊า - เกาะปาเลาและกลับ จ�ำนวน 1 เที่ยวบินต่อสัปดาห์

4. การเพิม่ การบริการรถรับ-ส่งจากสนามบิน (Airport-to-Town) และเส้นทางใกล้เคียงทีบ่ ริษทั ไม่ได้ให้บริการโดยตรง
		 (Fly ‘n’ Ride)
- บริษัทเพิ่มเส้นทางการให้บริการรถรับ - ส่งจากสนามบินหาดใหญ่ เข้าสู่อ�ำเภอเมืองหาดใหญ่และกลับ (Airportto-Town) เริ่มให้บริการเดือนเมษายน 2559
- บริษัทเพิ่มเส้นทางการให้บริการรถรับ - ส่งส�ำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปยังเส้นทางที่บริษัทไม่ได้ให้บริการ
โดยตรง โดยเดินทางไปลงสนามบินใกล้เคียงและเดินทางต่อด้วยรถปรับอากาศไปยังจุดหมายปลายทางได้ (Fly ‘n’ Ride)
บริษัทเปิดให้บริการ Fly ‘n’ Ride ในเส้นทางต่อไปนี้
- ดอนเมือง - นครศรีธรรมราช (ท่าศาลา) และกลับ เริ่มให้บริการเดือนพฤศจิกายน
- ดอนเมือง - นครศรีธรรมราช (หมู่บ้านคีรีวง) และกลับ เริ่มให้บริการเดือนพฤศจิกายน
- ดอนเมือง - กระบี่ (ไร่เลย์ - ท่าเรืออ่าวน�้ำเมา) และกลับ เริ่มให้บริการเดือนพฤศจิกายน
- ดอนเมือง - พิษณุโลก - พิจิตร และกลับ เริ่มให้บริการเดือนพฤศจิกายน
- ดอนเมือง - เลย - เชียงคานและกลับ เริ่มให้บริการเดือนธันวาคม
- ดอนเมือง - เลย - ภูกระดึงและกลับ เริ่มให้บริการเดือนธันวาคม
5. การปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมบริการและการเพิ่มบริการ
- บริษัทเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินในเดือนกันยายน 2559
- เส้นทางบินภายในประเทศ เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมจาก 735 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อผู้โดยสาร
ต่อรายการเป็น 735 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อที่นั่งต่อเที่ยวบิน
- เส้นทางบินระหว่างประเทศ เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมจาก 735 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อผู้โดยสาร
ต่อรายการเป็น 735 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อที่นั่งต่อเที่ยวบิน
- บริษทั ปรับเพิม่ ค่าบริการนกพรีเมีย่ มซีท (Nok premium seat) ซึง่ เป็นบริการเสริมโดยทีน่ ั่งมีความกว้าง (Seat pitch)
มากกว่าแถวอื่นๆ  ดังนี  ้
- ที่นั่งบริเวณด้านหน้าของเครื่องบิน ได้แก่ ที่นั่งแถว 31-35 ของเครื่องบิน 737-800และที่นั่งหมายเลข 30A
30B 30C ของเครื่องบิน 737-800 (มีจ�ำหน่ายบนเที่ยวบิน) ปรับเพิ่มเป็น 300 บาทต่อผู้โดยสารต่อเที่ยวบิน
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) จากราคา 240 บาทต่อผู้โดยสารต่อเที่ยวบิน
- ทีน่ งั่ บริเวณทางออกฉุกเฉิน ได้แก่ ทีน่ งั่ แถว 44-45 ของเครือ่ งบิน 737-800 ราคาไม่เปลีย่ นแปลงที่ 300 บาท
ต่อผู้โดยสารต่อเที่ยวบิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- บริษัทปรับขึ้นและเปลี่ยนแปลงวิธีค�ำนวณค่าธรรมเนียมช่องทาง (Processing fee) เมื่อผู้โดยสารช�ำระเงินด้วย
บัตรเครดิตหรือเดบิตผ่านช่องทาง www.nokair.com www.nokfanclub.com และ Mobile Application จากเดิม
ที่คิดค่าธรรมเนียม 69.55 บาทต่อผู้โดยสาร (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็น 90.95 บาทต่อผู้โดยสารต่อเที่ยวบิน (รวมภาษี
มูลค่าเพิ่ม) เริ่มเดือนตุลาคม
- บริษัทด�ำเนินการเก็บค่าธรรมเนียมเด็กทารกอายุตั้งแต่ 14 วัน แต่ไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ในวันเดินทาง โดยมีค่าธรรมเนียม
นกอินแฟนต์ (Nok Infant) ราคา 300 บาทต่อ 1 ท่านต่อเที่ยวบิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เริ่มคิดค่าบริการเดือนธันวาคม  
- บริษทั กลับมาเปิดให้บริการรับขนส่งสัตว์เลีย้ งผ่านทางนกแอร์คาร์โก้ โดยสัตว์เลีย้ งทีร่ บั ส่ง ได้แก่ สุนขั แมวและกระต่าย
เริ่มเปิดให้บริการเดือนตุลาคม
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- Chiang Mai - Nanning v.v. 2 weekly round trips
- Don Mueang - Yinchuan v.v. 1 weekly round trip
- Don Mueang - Nantong v.v. 1 weekly round trip
- Don Mueang - Macau - Palau 1 weekly round trip
4. The launch of Airport-to-Town and bus transport to nearby destinations under Fly ‘n’ Ride service
- The Company introduced a new route under ‘Airport-to-Town’ transfer service which was Had Yai
Airport-to-Town v.v., commencing from April
- The Company introduced new routes from and to the nearby destinations where the Company
does not directly operate by transferring passengers to the closest airports and transporting via buses
to the final destinations (Fly ‘n’ Ride). The launch of new routes under Fly ‘n’ Ride service was as
follows:
			 - Don Mueang - Nakhon Si Thammarat (Tha Sala) v.v., commencing in November
- Don Mueang - Nakhon Si Thammarat (Kiriwong village) v.v., commencing in November
- Don Mueang - Krabi - Ao Nammao (Railay Beach) v.v., commencing in November
- Don Mueang - Phitsanulok - Phichit v.v., commencing in November
- Don Mueang - Loei - Chiang Khan v.v., commencing in December
- Don Mueang - Loei - Phu Kradueng v.v., commencing in December
5. Change in service fee and introduction of new service
- The Company changed service fees for the change of travel itinerary in September 2016  
- For domestic flights, changing fee was adjusted from 735 Baht per passenger per transaction
(VAT included) to 735 Baht per seat per flight (VAT included)
- For international flights, changing fee was adjusted from 735 Baht per passenger per transaction
(VAT exempted) to 735 Baht per seat per flight (VAT exempted)
- The Company upgraded the fee for Nok Premium Seat in the following rows which offer a
wider seat pitch than others
- Seats in the front row of Boeing 737-800; seats in the row 31 - 35 and 30A 30B 30C (which
purchase available on board), are charged higher at 300 Baht per passenger per flight (VAT
included) in December, up from 240 Baht per passenger per flight
- Seats in the emergency exit rows of Boeing 737-800; the row 44-45, are  remained at 300 Baht
per passenger per flight (VAT included)
- The Company increased and adjusted the calculation of processing fee when the passengers make
a payment by credit or debit card via www.nokair.com and www.nokfanclub.com and Mobile
Application from charging at 69.55 Baht per passenger (VAT included) to 90.95 Baht per passenger
per flight (VAT included), starting in October
- The Company started to charge fee for Nok infant aged between 14 days and less than 2 years old
on the travel date. Nok infant is charged at 300 Baht per passenger per flight (VAT included), starting
in December  
- The Company resumed the pet carriage service through Nok Air Cargo. The transportation of dogs,
cats and rabbits are acceptable and the service commenced in October
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6. บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2559 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มจากค่าใช้จ่ายในปี 2558 เป็นจ�ำนวน
1,031.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.56 ของค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงานทัง้ หมด โดยค่าใช้จา่ ยเพิม่ เติมนี้ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย
- การประมาณการค่าใช้จา่ ยส่วนเพิม่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ และบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยจากการน�ำเครือ่ งยนต์ของเครือ่ งบินเข้าซ่อมบ�ำรุง
ตามระยะตามตารางการเข้าซ่อมบ�ำรุง โดยบริษทั จะจ่ายเงินให้แก่ผใู้ ห้บริการหลังจากการซ่อมบ�ำรุงเครือ่ งบินเสร็จสิน้ ลง
- บริษทั มีการรับรูค้ า่ ใช้จา่ ยในการซ่อมแซมเครือ่ งบินทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจากอุบตั กิ ารณ์ทางการบินและเกีย่ วกับเครือ่ งบิน
ทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างปี 2559 โดยค่าใช้จา่ ยส่วนนีบ้ ริษทั จะรับรูค้ า่ ใช้จา่ ยดังกล่าวเป็นรายได้อนื่ ในอนาคต เมือ่ ได้รบั การยืนยัน
จากบริษัทประกันว่าจะรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายจากอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น

ผลการด�ำเนินงานของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จ�ำกัด
ในปี 2559 บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จ�ำกัด มีรายได้รวม 3,905.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 952.93 ล้านบาทในปี 2558
และมีตน้ ทุนด�ำเนินงานอยูท่ ี่ 4,511.73 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก 2,176.26 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีกอ่ น ท�ำให้ปี 2559 สายการบิน
นกสกู๊ตมีผลขาดทุนอยู่ที่ 612.00 ล้านบาท น้อยกว่าผลขาดทุนในปี 2558 ที่ 1,223.33 ล้านบาท หรือขาดทุนลดลงร้อยละ 50.00
เนื่องจากในปี 2559 สายการบินนกสกู๊ตให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบตลอดทั้งปี โดยได้ทยอยเปิดเส้นทางบินใหม่ในประเทศจีน และ
เพิม่ เทีย่ วบินในเส้นทางเดิม ซึง่ เป็นเทีย่ วบินแบบประจ�ำอย่างต่อเนือ่ ง ตลอดจนการให้บริการเทีย่ วบินเช่าเหมาล�ำเป็นครัง้ คราว ท�ำให้
มีอตั ราการใช้เครือ่ งบินสูงขึน้ ขณะทีป่ ี 2558 สายการบินนกสกูต๊ ได้รบั ผลกระทบจากกรณีส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
(กพท.) ไม่ผา่ นการประเมินขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ท�ำให้แผนการเปิดเส้นทางบินไปยังญีป่ นุ่ และเกาหลีใต้
ต้องเลือ่ นออกไปชัว่ คราว สายการบินนกสกูต๊ จึงปรับแผนมาให้บริการเทีย่ วบินไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเริม่ ให้บริการตัง้ แต่เดือน
มิถุนายนปี 2558 เป็นต้นมา
อย่างไรก็ดี ในช่วงไตรมาส 3/2559 สายการบินนกสกูต๊ ได้รบั ผลกระทบในระยะสัน้ จากมาตรการปราบปรามทัวร์ศนู ย์เหรียญ
ของรัฐบาล จึงได้ปรับลดเที่ยวบินในบางเส้นทางในไตรมาส 4 ปี 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของตลาด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สายการบินนกสกูต๊ ท�ำการบินด้วยเครือ่ งบินไอพ่น (Boeing 777-200) จ�ำนวน 3 ล�ำ โดยให้บริการเส้นทาง
ดอนเมือง - นานกิงและกลับ 7 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ เส้นทางดอนเมือง - ไทเปและกลับ 4 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ เส้นทางดอนเมือง - ชิงเต่า
และกลับ 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เส้นทางดอนเมือง - เทียนจินและกลับ 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เส้นทางดอนเมือง - เสิ่นหยางและ
กลับ 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เส้นทางดอนเมือง - ต้าเหลียนและกลับ 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และเส้นทางดอนเมือง - ฉงชิ่งและกลับ
2 เที่ยวบินต่อสัปดาห์

ฐานะทางการเงิน (งบการเงินรวม)

หน่วย: ล้านบาท
รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สิน
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
7,110.22
4,168.16
3,047.22
(105.16)
2,942.06

งบการเงินรวม
ณ วันที่
เปลี่ยนแปลง
31 ธันวาคม 2559
6,000.85
(1,109.37)
6,340.58
2,172.42
238.92
(2,808.31)
(578.64)
(473.48)
(339.73)
(3,281.79)

ร้อยละ
(15.60)
52.12
(92.16)
450.25
(111.55)
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6. The Company recorded non-recurring expenses in 2016 which were in addition to the expenses
in 2015 of 1,013.96 million Baht, or accounting for 6.56 percent of the total operating expenses. Such
additional expenses were largely composed of:
- The estimated incremental expenses that were incurred from the scheduled engine shop visit
(the maintenance program for engine). The Company has to make the payment to the service provider
once the maintenance is completed.
- The Company incurred re-claimable expenses from insurance on aircraft incidents occurred in 2016.
Such expenses will be recorded in other income once the Company is confirmed the repayment
by insurer.

Operating Performance of NokScoot Airlines Co., Ltd.
In 2016, NokScoot Airlines Co., Ltd. had total revenue of 3,905.37 million Baht, increasing from 952.93
million Baht in 2015. Total expenses were at 4,511.73 million Baht, rising from 2,176.26 million Baht in the
previous year. This led NokScoot to book net total loss at 612.00 million Baht, lower than the loss of 1,223.33
million Baht in 2015, a decrease of 50.00 percent. This is because NokScoot was able to fully operate for the
entire year, whereas it launched new routes in China and increased flight frequency in the existing routes
which were international scheduled flights, and thus resulting in higher aircraft utilization. Meanwhile, in 2015,
NokScoot was impacted by the Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT) not passing the International Civil
Aviation Organization (ICAO)’s safety standards, leading its initial plan to Japan and South Korea to temporarily
defer. NokScoot therefore shifted its plan to operate flights to China instead since June 2016 onwards.
However, NokScoot was affected by the crackdown of the illegal tours to some extent but in the
short-term. It trimmed the flight frequency in some routes during Q4/2016. As of 31 December 2016, NokScoot
operates its flights with 3 Boeing 777-200s. The destinations include Don Mueang - Nanjing v.v. 7 weekly round
trips, Don Mueang - Taipei v.v. 4 weekly round trips, Don Mueang - Qingdao v.v. 4 weekly round trips, Don Mueang Tianjin v.v. 4 weekly round trips, Don Mueang - Shenyang v.v. 3 weekly round trips, Don Mueang - Dalian v.v. 3
weekly round trips and Don Mueang - Chongqing v.v. 2 weekly round trips.

Financial Position (Consolidated)

Unit: million Baht
Total Assets
Total Liabilities
Total owners of the parent
Non-controlling interests
Total Shareholders’ Equity

Consolidated Financial Statement
As of 31
As of 31
Change
December 2015 December 2016
6,000.85
(1,109.37)
7,110.22
4,168.16
6,340.58
2,172.42
3,047.22
238.92
(2,808.31)
(105.16)
(578.64)
(473.48)
2,942.06
(339.73)
(3,281.79)

Percent
(15.60)
52.12
(92.16)
450.25
(111.55)

172

รายงานประจ�ำปี 2559
ANNUAL REPORT 2016

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 6,000.85 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15.60 จาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 โดยแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 4,819.74 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจ�ำนวน 1,181.11 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.32 และ 19.68 ของสินทรัพย์รวมตามล�ำดับ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงตามผลการด�ำเนินงานและการช�ำระเงินกู้ระยะสั้นให้แก่สถาบันการเงิน: เงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยลดลงร้อยละ 23.32 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สาเหตุหลักมาจาก
การใช้เงินสดไปในกิจกรรมการด�ำเนินงาน และการช�ำระเงินกู้ระยะสั้นให้แก่สถาบันการเงินจ�ำนวน 520 ล้านบาท รวมถึงมีเงินสด
จ่ายค่าซ่อมบ�ำรุงเครื่องบิน อย่างไรก็ดี บริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจากการให้บริการเต็มปีของบริษัท
สายการบินนกสกู๊ต จ�ำกัด ส่งผลให้มีผลการด�ำเนินงานดีขึ้นในปี 2559 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2558  
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ เพิม่ ขึน้ จากการเพิม่ ขึน้ ของลูกหนีก้ ารค้าในบริษทั ย่อยเป็นส�ำคัญ: บริษทั สายการบินนกสกูต๊ จ�ำกัด
มีลูกหนี้การค้าจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้น เนื่องจากสามารถท�ำการบินตามตารางได้เต็มปี ในขณะที่บริษัทมีลูกหนี้การค้าลดลงจาก
เงินทดรองจ่ายค่าซ่อมเครื่องบินและเครื่องยนต์ เนื่องจากบริษัทเบิกเงินส�ำรองเพื่อการซ่อมบ�ำรุงเครื่องบินจากผู้ให้เช่าเครื่องบิน
ซึ่งได้จ่ายเงินทดรองค่าซ่อมบ�ำรุงให้แก่ผู้ให้บริการไปก่อนหน้านี้ หลังจากส่งเครื่องยนต์ของเครื่องบินเข้าซ่อมบ�ำรุงตามระยะตามที่
ระบุไว้ในสัญญาเช่าเครื่องบิน
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นตามขนาดฝูงบินที่ใหญ่ขึ้น: ณ สิ้นปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 6,340.58 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.12 จาก ณ สิ้นปี 2558 โดยบริษัทมีประมาณการหนี้สินค่าซ่อมบ�ำรุงเครื่องบินทั้งระยะสั้นลดลง 5.67 ล้านบาท
และระยะยาวเพิ่มขึ้น 339.00 ล้านบาท ตามล�ำดับ จาก ณ สิ้นปี 2558 ซึ่งเป็นไปตามการขยายฝูงบินของบริษัท
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากรายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย: บริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้าหนี้
การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.25 จาก ณ สิ้นปี 2558 เป็น 4,467.34 ล้านบาท โดยเจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น รายได้
ค่าโดยสารรับล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้นตามการขยายฝูงบินของบริษัทและการด�ำเนินงานที่เพิ่มขึ้นของบริษัท สายการ
บินนกสกู๊ต จ�ำกัด
ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงตามผลการด�ำเนินงานที่ขาดทุน: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้น
ติดลบจ�ำนวน 339.73 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 111.55 จาก ณ สิน้ ปี 2558 โดยบริษทั ใหญ่รบั รูผ้ ลขาดทุนทัง้ หมดจ�ำนวน 2,808.31
ล้านบาท และมีการรับรู้ขาดทุนจากส่วนได้เสียไม่มีอ�ำนาจควบคุมจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้าอีกจ�ำนวน 473.48 ล้านบาท

งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม)
หน่วย: ล้านบาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากการ
649.31
กิจกรรมการด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากการ
(131.66)
กิจกรรมการลงทุน
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากการ
775.00
กิจกรรมการจัดหาเงิน
(5.50)
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา
ต่ า งประเทศในเงิ น สดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
(1,383.30)

เปลี่ยนแปลง

ร้อยละ

(2,032.60)

(313.04)

178.31

309.97

(235.43)

164.56

(610.44)

(78.77)

57.89

63.40

(1,152.73)
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Assets
As of 31 December 2016, the Company and its subsidiaries’ total assets were at 6,000.85 million Baht,
a 15.60 percent drop from the year-end 2015. The total assets were categorised into 4,819.74 million Baht of
current assets and 1,181.11 million Baht of non-current assets, which accounted for 80.32 percent and 19.68
percent of the total assets respectively.
Cash and cash equivalents fell with operating activities and the repayment of short-term loans to
financial institutions: Cash and cash equivalents fell 23.32 percent from the year-end 2015, as the Company
used cash in the operating activities, the repayment of short-term loans to financial institutions amounting to
520 million Baht, and the payment of aircraft and engine maintenance. Though, the subsidiary had higher cash
and cash equivalents owing to a marked improvement in the operating performance of NokScoot Airlines Co.,
Ltd. in 2016 compared to at the end of 2015.
Trade and other receivables edged up largely from the increase of trade and other receivables of
the subsidiary: NokScoot Airlines Co., Ltd. had higher trade and other receivables as it fully operated for the
entire year. Meanwhile, trade and other receivables of the Company slipped with the decrease of the advanced
payment for aircraft and engine maintenance that it made earlier to the service provider after the maintenance
had completed, as stated in the aircraft lease agreement.
Liabilities and Shareholders’ Equity
A rise in total liabilities was caused by the fleet expansion: At the end of 2016, the Company and its
subsidiaries had total liabilities of 6,340.58 million Baht, rising by 52.12 percent from the year-end 2015. This
was attributable to the decreasing in the short-term of 5.67 million Baht and increasing of long-term provisions
339.00 million Baht respectively from the year-end 2015, which was in line with the fleet expansion.
Trade and other payables soared with rising unearned revenue and accrued expenses: Trade and other
payables ground higher by 52.25 percent from the year-end 2015 at 4,467.34 million Baht. The increment of
trade payables, unearned revenue and accrued expenses was a result of the expansion of total fleets as well
as the continuity of NokScoot Airlines Co., Ltd.’s operations.
Operating loss lessened shareholders’ equity: As of 31 December 2016, the Company and its subsidiaries booked negative total shareholders’ equity of 339.73 million Baht, a 111.55 percent fall from those as of 31
December 2015. The owners of the parent realized its operating loss of 2,808.31 million Baht, while the rest of
473.48 million Baht was realized by Non-controlling interests and joint ventures.

Cash flow statement (Consolidated)
Unit: million Baht

As of 31
December 2015
Net cash provided by (used in)
649.31
operating activities
Net cash provided by (used in)
(131.66)
investing activities
Net cash provided by (used in)
775.00
financing activities
Effect from foreign exchange rate
(5.50)
in cash and cash equivalents

Consolidated Financial Statement
As of 31
December 2016
(1,383.30)

Change

Percent

(2,032.60)

(313.04)

178.31

309.97

(235.43)

164.56

(610.44)

(78.77)

57.89

63.40

(1,152.73)
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หน่วย: ล้านบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
1,287.15

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
(982.54)

เปลี่ยนแปลง

ร้อยละ

(2,269.69)

(176.33)

2,926.61

4,213.76

1,287.15

43.98

4,213.76

3,231.22

(982.54)

(23.32)

ส�ำหรับปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปส�ำหรับกิจกรรมด�ำเนินงานสุทธิจ�ำนวน 1,383.30 ล้านบาท
โดยรายการหลักที่มีผลต่อการใช้ไปของเงินสด ได้แก่ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจากเงินทดรองจ่ายค่าซ่อมบ�ำรุงเครื่องบินและ
เครื่องยนต์ล่วงหน้า เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกัน และเงินสดจ่ายค่าซ่อมบ�ำรุงเครื่องบิน
ส่วนกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมการลงทุนมาจากเงินสดรับคืนจากเงินลงทุนชั่วคราวจากบัตรเงินฝากจ�ำนวน 316.04
ล้านบาท และจากดอกเบี้ยรับจ�ำนวน 39.50 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทมีเงินสดจ่ายจากการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
จ�ำนวน 181.44 ล้านบาท
ส�ำหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินบริษทั ได้จา่ ยเงินกูย้ มื เงินระยะสัน้ จากสถาบันการเงินจ�ำนวน 520 ล้านบาท และ
จ่ายดอกเบี้ยจ�ำนวน 15.44 ล้านบาท ในขณะที่บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จ�ำกัด ได้รับเงินจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
จ�ำนวน 700 ล้านบาท

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

Unit: million Baht

As of 31
December 2015
Net increase (decrease) in cash
1,287.15
and cash equivalents
Cash and cash equivalents as of
2,926.61
1 January 2016
4,213.76
Cash and cash equivalents as of
31 December 2016
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Consolidated Financial Statement
As of 31
December 2016
(982.54)

Change

Percent

(2,269.69)

(176.33)

4,213.76

1,287.15

43.98

3,231.22

(982.54)

(23.32)

In 2016, the Company and its subsidiaries used cash in operating activities by 1,383.30 million Baht.
The main transactions for cash outflows were trade and other receivables for aircraft and engine maintenance,
deposits at bank pledged as collateral, and cash paid for aircraft maintenance.
Net cash provided by investing activities resulted from cash received from temporary investment which
was certificates of deposits of 316.04 million Baht, and from interests of 39.50 million Baht. Cash, however, was
used to purchase intangible assets by 181.44 million Baht.
Net cash provided by financing activities were short-term repayment to financial institutions of 520
million Baht, including the interest payment of 15.44 million Baht. Meanwhile, NokScoot Airlines Co., Ltd.
obtained short-term loans from financial institutions of 700 million Baht.
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ต่อรายงานทางการเงิน

Report of the Board of Directors' Responsibilites for Financial Statement

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและ
บริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี ซึ่งงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559 จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงินในประเทศไทยโดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�ำ
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้สามารถสะท้อนฐานะการ
เงินผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป และ
ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด ซึ่งให้
ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยในการตรวจสอบบริษัทได้ให้การสนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้
สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและด�ำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายใน การก�ำกับดูแลที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง
ครบถ้วน เพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และป้องกันความเสี่ยงตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต
หรือการด�ำเนินงานที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ
ทัง้ สิน้ เป็นผูด้ แู ลรับผิดชอบการสอบทานนโยบายการบัญชี และรับผิดชอบเกีย่ วกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน
การสอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณา
การเปิดเผยข้อมูลรายการเกีย่ วโยงระหว่างกันอย่างครบถ้วนเพียงพอและเหมาะสม โดยความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทมีความเพียงพอและ
เหมาะสม สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของ
บริษัทและบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

												

(นายมนตรี  จ�ำเรียง)
      กรรมการ

             (นายพาที  สารสิน)
   กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

The Board of Directors is responsible for separate financial statements and consolidated
financial statements of the Company and its subsidiaries, as well as financial information appearing
in the Annual Report. The financial statements for the year ended December 31, 2016 were prepared
in compliance with Thai Financial Reporting Standard (TFRSs). This involved the accounting policies that
are appropriated and regularly complied with, prudent discretion, reasonable estimation, and
adequate disclosure of important information in notes to the financial statements. This aims to
reﬂect the Company’s financial status, performance, and cash ﬂow in an accurate and transparent
manner that is of benefit to shareholders and investors at large. The financial statements were
audited by certified public accountants from Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd., who
expressed unmodified opinion. During the audit, the Company provided the auditors with
information and documents to enable them to conduct auditing and express their opinions based
on the auditing standards.
The Board of Directors has set up and maintained appropriate and effective risk
management, internal control, internal audit, and supervision systems to ensure that the
accounting information is accurate, complete, and sufficient for safeguarding the Company’s
assets, preventing risks, and avoiding corruption or significantly unusual actions.
The Board of Directors has appointed the Audit Committee, all members of which are
independent directors, to be responsible for reviewing the accounting policies, ensuring the quality
of the financial reports, reviewing the internal control, internal audit and risk management systems,
and considering the disclosure of connected transaction information to ensure its completeness,
adequateness, and appropriateness. The Audit Committee’s opinions are presented in the Audit
Committee’s Report, which is included in the Annual Report.
The Board of Directors is of the opinion that the Company’s overall internal control
system is adequate, sound, and auditable. The Board is reasonably confident that separate
financial statements and consolidated financial statements of the company and its subsidiaries
for the year ended December 31, 2016, were reliable and relevant laws and regulations.

(Mr. Montree  Jumrieng)
Director      

         (Mr. Patee Sarasin)  
Director/Cheif Executive Officer
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

Report of the Audit Committee

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ประกอบด้วย นายวิสิฐ ตันติสุนทร ประธาน
กรรมการตรวจสอบ นายอภิชาต  จีระพันธุ์ และนางศุภจี  สุธรรมพันธุ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตติ รงตามเกณฑ์ทกี่ �ำหนด
ในประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบครบถ้วน
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามที่ได้ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และสอดคล้องกับ
ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน
และผู้สอบบัญชีจ�ำนวน  4 ครั้ง โดยในการประชุมครั้งที่ 1/2559 จัดให้มีวาระการประชุมโดยไม่มีฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการเข้าร่วม
โดยการประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะปรากฏอยู่ในตารางแสดงจ�ำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในส่วนการก�ำกับดูแล
กิจการ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระส�ำคัญ สรุปได้ดังนี้
1. สอบทานงบการเงินไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี 2559 ร่วมกับผูส้ อบบัญชีและผูบ้ ริหารโดยสอบถามและให้ค�ำแนะน�ำ
และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดท�ำงบการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และเป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ เหมาะสม
2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายใน
ของบริษัท ร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ตลอดจนสอบทานมาตรการและแนวทาง
การป้องกันการทุจริตในสายงานต่างๆ ว่ามีความเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพการด�ำเนินธุรกิจ
3. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้มีการ
ว่าจ้างบริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ�ำกัด (P&L) ซึง่ เป็นบริษทั ทีใ่ ห้บริการด้านการตรวจสอบภายใน โดยที่ P&L
ไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท เพื่อให้การตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเป็นอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี รายงานผลการตรวจสอบภายใน ติดตาม
ผลการตรวจสอบภายในกับฝ่ายบริหารอย่างต่อเนือ่ ง พร้อมทัง้ ให้ค�ำแนะน�ำและแนวทางการตรวจสอบภายในให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ปัจจุบัน
จากรายงานการตรวจสอบภายในของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษทั มีความเหมาะสม
และเพียงพอ
4. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าว ตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
5. พิจารณาการปฏิบตั งิ านของผูส้ อบบัญชีในปีทผี่ า่ นมาและค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี โดยพิจารณาจากความรูท้ างธุรกิจ
ประสบการณ์ ความเหมาะสมของค่าตอบแทนและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี จึงแต่งตั้งนายนิติ จึงนิจนิรันดร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3089 และ / หรือ นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 3356 หรือ นางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4067 และ/ หรือ นายเกียรตินิยม
คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4800 ในนามของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่ามีความเข้าใจธุรกิจ ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง
และอิสระ โดยจะน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี 2560 ต่อไป
จากการปฏิบตั ดิ งั กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยสรุปว่าในปี 2559 คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
บริหาร และฝ่ายจัดการของบริษัท มีจริยธรรมและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีคุณภาพ
เยี่ยงมืออาชีพ โดยให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใสและตรวจสอบได้ พร้อมทั้งให้
ความส�ำคัญในการป้องกันการทุจริตในสายงานต่างๆ ภายในบริษทั ตลอดจนมีการจัดท�ำและเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของ
บริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ

    (นายวิสิฐ ตันติสุนทร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
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Dear Shareholders of Nok Airlines Public Company Limited

The Audit Committee consists of three independent directors: Mr. Visit Tantisunthorn, the Committee Chairman and Mr. Apichart Chirabandhu and Mrs. Suphajee Suthumpun, committee members. These three people possess
qualifications as defined 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, 2016, the Audit Committee had four meetings with
the management, the internal auditors, and the auditors. The meeting agenda for the Meeting no. 1/2016 did
not include the management. The attendance of each member of the Audit Committee is shown in the meeting
attendance table under the “Cooperate Governance of the Audit Committee,” which involves the following substantive
matters:
1. Reviewing the quarterly financial statements and the 2016 financial statements in conjunction with
the auditors and the management, by making inquiries and providing fruitful advice and opinions to
ensure that the financial statements are accurate, complete, reliable, and accordance with Thai Financial
Reporting Standards (TFRSs) and disclose sufficient, proper information.
2. Reviewing the efficiency and effectiveness of the internal control, risk management and internal audit
systems in conjunction with the Internal Audit Department, the management, and the auditors; and
reviewing corruption prevention measures and guidelines in different functions to identify if they are
adequate and sound for business operations.
3. Reviewing the adequacy and soundness of the internal control system - The Audit Committee has
decided to hire P&L Internal Audit Co., Ltd., (P&L), which offers an internal audit service and has no
conflict of interest with the Company, to ensure that the Company’s internal audit is effective, efficient,
and independent. The Committee is responsible for reviewing the annual internal audit plan and the
internal audit report, constantly monitoring the internal audit results with the management, and
providing advice on, and guidelines for, internal audit in line with current circumstances.
Based on the internal audit report, the Audit Committee is of the opinion that the Company’s internal audit
system is appropriate and adequate.
4. Reviewing and providing opinions about connected transactions or transactions with a conﬂict of
interest and disclosure of the information based on the SET’s and the SEC’s requirements.
5. Reviewing the auditors’ performance during the past year and their remuneration, based on their business
related knowledge and experiences, appropriateness of their remuneration, and their independence Mr. Niti Jungnitnirundr, Certified Public Accounting Accountant No. 3809 and/or Mr. Suphamit Techamontrikul,
Certified Public Accounting Accountant No. 3356 or Miss Wimolporn Boonyasthian, Certified Public Accounting
Accountant No. 4067 and/or Mr. Kiatniyom Kuntisook, Certified Public Accounting Accountant No. 4800, on
behalf of Deloitte Touche Tohmastsu Jaiyos Audit Co., Ltd., will continue to serve as the Company’s auditors
for another term because they are considered to have a good understanding of the business and impartially and
independently perform their profession. The list of auditors will be presented to the Board of Directors for
an approval at the 2017 Annual General Shareholders’ Meeting.
  
Based on the foregoing action, the Audit Committee is of the opinion that in 2016, the Board of Directors,
the Executive Board of Directors, and the Company’s management did have integrity and commitment to performing
duties to achieve goals in a qualified and professional manner. They truly attached great importance to efficient and
effective, transparent, and accountable operations. In addition, they underlined the importance of corruption prevention
in different functions in the Company and prepared and disclosed information in the Company’s financial reports in a
correct, complete and reliable manner and ensured suitable and circumspect internal control.

         (Mr. Visit Tantisunthorn)
Chairman of the Audit Committee
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

Report of the risk Management committee

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่จะท�ำให้บริษัทสามารถ
ด�ำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนือ่ ง จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งพิจารณาทบทวนปัจจัยความเสีย่ ง
รวมทั้งวางแนวทางการบริหารจัดการในการลดหรือขจัดความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทสามารถด�ำเนิน
ธุรกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
ในปี 2559  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาติดตาม
ทบทวน และประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้
ครอบคลุมในทุกกิจกรรมหลักที่เป็นนัยส�ำคัญ และให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั อย่างครบถ้วน และมัน่ ใจว่าบริษทั ได้มกี ารบริหารจัดการ มีการประเมิน รวมทัง้
มีการป้องกันความเสี่ยงอย่างเพียงพอ เหมาะสม และยอมรับได้ สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีและส่งผลให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทสามารถด�ำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

											
            (นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

Dear Shareholders of Nok Airlines Public Company Limited
The Board of Directors realizes the importance of risk management, which will ensure
the Company’s continual business operations. The Board of Director assigned the Risk Management
Committee to revise risk factors and formulate the management guidelines for risk mitigation or
eradication to ensure that the Company will be able to operate the business while achieving the
preset objectives and goals.
In 2016, the Risk Management Committee held one meeting to consider, monitor,
revise, and assess risks that may have direct and indirect impacts on the Company’s business,
in all significant activities in line with changing situations.
The Risk Management Committee has completely performed duties under the scope of
authority assigned by the Board. The Risk Management Committee is confident that the Company
has managed, assessed and prevented risks in a sufficient, appropriate and acceptable manner
in line with the guidelines for good corporate governance and that this will result in Company’s
business sustainability.

											
(Mr. Narongchai Wongthanavimok)
Chairman of the Risk Management Committee
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ประจำ�ปี 2559

Report of the Nomination and Remuneration Committee 2016

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ภายใต้ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
อย่างครบถ้วน ซึ่งในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง เพื่อพิจารณา
ในเรื่องส�ำคัญดังนี้
1. พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อย
ทั้งที่ด�ำรงต�ำแหน่งครบตามวาระ และกรรมการใหม่ของบริษัทตามกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาบุคคล
ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ครบถ้วนตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายก�ำหนด
โดยค�ำนึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท เพื่อน�ำเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และกรณีที่กรรมการครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการได้น�ำเสนอต่อ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ด้วยความรอบคอบ
มีการเทียบเคียงกับผลการส�ำรวจค่าตอบแทนคณะกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
และบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน โดยมีการพิจารณาถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดย่อยประกอบการพิจารณาด้วย ทัง้ นี้ เพือ่ ให้คา่ ตอบแทนกรรมการนัน้ อยูใ่ นอัตราทีเ่ หมาะสม
3. ก�ำหนดแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ แบบรายคณะและแบบ
รายบุคคล ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ ใช้ประเมินการท�ำหน้าที่อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการ กรรมการชุดย่อย และทบทวน
ผลงาน ปัญหา รวมทั้งประเด็นอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และสอดคล้องกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ก�ำหนดแบบประเมินประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั สามารถพิจารณาผลการปฏิบตั งิ าน
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่าได้ด�ำเนินการตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนหรือไม่
ทัง้ นี้ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายด้วยความระมัดระวัง
รอบคอบ โปร่งใส เที่ยงธรรม และเป็นอิสระ ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม

(นายอภิชาติ จีระพันธุ์)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

Dear Shareholders of Nok Airlines Public Company Limited
The Nomination and Remuneration Committee has completely performed its duties assigned by the Board
of Directors within the scope of authority and responsibility as stipulated in the Nomination and Remuneration
Committee Charter. In 2016, the Nomination and Remuneration Committee held two meetings to consider
the following substantive matters:
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. The nominees shall have the background,
experience, knowledge, and capability that are of benefit to the Company. The Committee
then proposes the nominees to the Board of Directors for appointment. In the case when
directors have completed their term, nominees will be proposed to the Annual General
Shareholders’ Meeting for approval.
2. Considering remuneration for directors and Subcommittee members by comparing the rates
with the director remuneration survey results prepared by the Institute of Directors and companies
within the same business scope of responsibility of directors and committee members are also
taken into consideration to ensure an appropriate remuneration rate.
3. Providing self-assessment forms for Board of Directors,  Sub committee  and Individual in accordance
with the Stock Exchange of Thailand’s guidelines. With these forms, they are required to conduct
self-assesment, review their performance, problems, and obstacles in the previous year in
order to optimize their performance and comply with the good corporate governance principle.
4. Providing the Chief Executive Officer evaluation form, which the Board of Directors identify if
the Chief Executive Officer has fully performed under the scope of authority and responsibilities
assigned by the Board of Directors.
The Nomination and Remuneration Committee has performed its assigned duties with due care,
transparency, impartiality, and independence in accordance with the good corporate governance principle
while taking into account the utmost interests of the Company and all its stakeholders accordingly.

(Mr. Apichart Chirabandhu)
        Chairman of the Nomination and Remuneration Committee
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รายงานคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

Report of the Corporate Governance Committee

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ในปี 2559 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั พร้อมทัง้ สนับสนุนการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ให้ด�ำเนินกิจการในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตาม
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการจัดประชุม 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้
1. พิจารณา ทบทวน ปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั เพือ่ ให้แนวทางการปฏิบตั ขิ องกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงาน สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG
Scorecard) ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้วัดระดับการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนส�ำหรับประเทศ
ในกลุม่ ASEAN  และจะท�ำให้การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั มีความทันสมัย และสอดคล้องต่อภาวการณ์
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป รวมทัง้ เป็นการยกระดับมาตรฐาน และการปฏิบตั งิ านด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั
ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
2. ก�ำกับดูแลก�ำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาการเปิดโอกาสให้แก่ผถู้ อื หุน้ รายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจ�ำปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้บริษัทมีการปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
3. เข้าร่วมประเมินการปฏิบตั ติ ามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ในโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ�ำปี 2559 (Corporate Governance Report of Thai Listed
Companies : CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย พร้อมทัง้ ได้พจิ ารณาปรับปรุงแนวปฏิบตั ิ
ตามแนวทางและข้อเสนอแนะทีไ่ ด้รบั มา เพือ่ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ทิ ดี่ อี นั จะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อไป
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ขอให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมั่นใจว่าคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
จะท�ำหน้าทีก่ �ำกับดูแลให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับดูกจิ การทีด่ ี และจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด เพราะเชือ่ มัน่
ว่าการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส�ำคัญที่จะสนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงที่จะส่งเสริมให้บริษัทสามารถด�ำเนินธุรกิจให้มีความเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนในที่สุด
											
       (นายจรัมพร โชติกเสถียร)
ประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

Dear shareholders of Nok Air Public Company Limited
In 2016, the Corporate Governance Committee completed all duties assigned by the Board of
Directors. It also supported the Board's operations to ensure that they complied with the principle of
Corporate Governance (CG). The meeting was held once to consider the following topics:
1. Considered, reviewed, and revised the company's CG policies. This aims to make sure that the
practice of directors, executives and employees is aligned with ASEAN Corporate Governance
Scorecard (ASEAN CG Scorecard), which is a tool to measure CG level of listed companies in
ASEAN countries. It will elevate Nok Air’s CG practice to be in line with changing situations.
CG standard and operations will also be raised to promote sustainable growth.
2. Regulated to defined criteria and duration to offer minor shareholders a chance to propose
meeting agendas and nominee directors before Annual General Shareholders' Meeting 2017.
The Committee is determined to promote the fair and equitable treatment of shareholders.
3. Assessed the company’s compliance with corporate governance approach in Corporate Governance
Report of Thai Listed Companies (CGR) 2016 by the Institute of Directors (IOD). The Committee
also considered and improved the approach based on the given guidelines and recommendations
to comply with best practice that will lead to Nok Air's development of good corporate
governance.
The Corporate Governance Committee would like to assure all stakeholders that it will perform
the duties to ensure that Nok Air strictly complies with corporate governance policy and code of conduct.
It believes that good corporate governance is a factor to support the company’s efficient operations and
lays the strong foundation that eventually promotes Nok Air’s sustainable growth.
											
(Mr. Charamporn Jotikasthira)
      Chairman of the Corporate Governance Committee
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

Corporate Social Responsibility: CSR

บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ ทัง้ ภายในและภายนอก ไม่วา่ จะเป็น พนักงาน ผูถ้ อื หุน้ คูค่ า้ /เจ้าหนี้ ลูกค้า
คู่แข่ง สังคมและชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีความสมดุลและส่งเสริมให้บริษัทด�ำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
ความรับผิดชอบต่อสังคมทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ จากการด�ำเนินธุรกิจปกติ (In-Process) และความรับผิดชอบต่อสังคมทีน่ อกเหนือ
จากการด�ำเนินธุรกิจปกติ (After-Process) ซึ่งสอดคล้องตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม 8 ประการ ดังต่อไปนี้
ประกอบกิจการ
ด้วยความ
เป็นธรรม

ดูแล
สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม
ร่วมพัฒนาชุมชน
หรือสังคม

สังคมและ
ชุมชน

นวัตกรรมเพื่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และ
ผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น

ต่อด้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น

พนักงาน

คู่แข่ง

ลูกค้า

คุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน

คู่ค้า/เจ้าหนี้
ความรับผิดชอบ
ต่อผู้บริโภค

ปฏิบัติต่อ
แรงงานอย่าง
เป็นธรรม

ความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นส่วนหนึ่งจากการด�ำเนินธุรกิจปกติ (In-Process)
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทด�ำเนินธุรกิจโดยให้ความส�ำคัญต่อการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตั้งแต่
ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน ลูกค้า คูค่ า้ คูส่ ญ
ั ญา ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม ซึง่ ไม่เพียงแต่เฉพาะตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดเท่านัน้
แต่ยังรวมถึงการไม่กระท�ำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้นด้วย โดยก�ำหนด
นโยบายจรรยาบรรณของบริษทั (Code of Conduct) เพือ่ การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม เนือ่ งจากในหลักการ
ของการประกอบธุรกิจของบริษัทนั้น การมีชื่อเสียงในด้านความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งต่อความส�ำเร็จของ
บริษัท ทั้งยังมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าและผลก�ำไรทางธุรกิจ เช่นเดียวกับชื่อเสียงและความดีงามของพนักงานระดับ
ผู้บริหาร มาตรฐานการปฏิบัติเหล่านี้จึงมีผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของบริษัทโดยรวม รวมทั้งการประกอบธุรกิจ
โดยชอบด้วยกฎหมายและต้องเป็นไปตามข้อก�ำหนดต่างๆ และเคารพในสิทธิของผู้ค้าและลูกค้าของบริษัท
2. นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทสายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจโดยให้ความส�ำคัญในการต่อต้าน
การทุจริตหรือคอร์รปั ชัน และยึดมัน่ คุณธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส รวมทัง้ รับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกฝ่าย ดังนั้น บริษัทสายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน) จึงได้ก�ำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสม
ของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกระดับ ในจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ซึง่ เป็นส่วนหนึง่
ของ “บรรษัทภิบาล” ของบริษัท และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
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The Company recognizes the importance of operating business under the business ethics, good corporate
governance policy, and corporate social responsibility (CSR) for both internal and external stakeholders, including
employees, shareholders, partners/creditors, customers, competitors, communities, and the environment.
This aims to provide the stakeholders with balance and promote the Company's sustainable business practices.
CSR activities that are part of in-process and after-process activities are in accordance with the following
eight CSR principles.
Fair Business
Practice

Responsibility
to Environment

Environment
Community
and Social
Development

Shareholders

Social and
Community

Responsibility
Innovation to Social
Environment and
Stakeholders

Anti
Corruption

Employees

Competitors

Customers

Human Right
Protection

Suppliers
Responsibility to
Consumers

Fair
Treatment
of Labor

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, ranging from
shareholders, employees, customers, partners, contractual parties, communities, society as a whole,
and the environment. Not limited to legal requirement, its responsibility for the stakeholders includes
refraining from any action that may infringe or impinge on the stakeholders’ rights. Nok Air has
formulated the Code of Conduct to ensure fair business practices as it considers that corporate
reputation for integrity, as well as the top management’s reputation and goodness, is a valuable
factor in its cooperate success, progress, and profitability. This practice standard therefore has a direct
impact on its corporate credibility. The Company’s business operations shall comply with laws and
regulations and respect its partners’ and customers’ rights.
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.
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		 • วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกระดับ แสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะประพฤติปฏิบัติตาม
แนวทางและนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันของบริษัท
2. ก�ำหนดหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอนแนวปฏิบตั ิ เพือ่ ป้องกันไม่ให้บริษทั และพนักงานฝ่าฝืนนโยบายเกีย่ วกับการต่อต้าน
การทุจริตหรือคอร์รัปชันของบริษัท
3. สอบทาน ก�ำกับ และติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทและพนักงานปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้าน
การทุจริตหรือคอร์รัปชันของบริษัทอย่างเคร่งครัด
4. สนับสนุนให้บริษัทและพนักงานมีการเฝ้าระวังและรายงานการพบเห็นการทุจริตหรือคอร์รัปชันในช่องทาง
การสื่อสารที่ปลอดภัย
		 • ค�ำนิยาม
การทุจริตหรือคอร์รัปชัน หมายถึง “การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในต�ำแหน่งหน้าที่ หรือใช้อ�ำนาจในต�ำแหน่ง
		 หน้าทีโ่ ดยมิชอบทีเ่ ป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบหรือนโยบายของบริษทั รวมทัง้ ขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม เพือ่ แสวงหา
		 ประโยชน์อันมิควรได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเรียก รับ เสนอ ให้ทรัพย์สิน สิ่งของ การช่วยเหลือทางการเมือง รวมถึง
		 ประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ บริษัทเอกชน บุคคลอื่นใด และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ท� ำธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย
		 เป็นต้น”
			 การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้ทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
		 เพื่อเป็นการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
		 ทางการเมืองตลอดจนกิจกรรมทางการเมือง
			 ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง คู่สมรส บุตร บิดามารดา พี่น้อง/ญาติสนิท ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
		 ของบริษัท และบริษัทย่อย
• นโยบาย
บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางในการน�ำไปปฏิบัติ ดังนี้
1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่กระท�ำหรือสนับสนุนการทุจริตหรือคอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใดๆ และ
จะปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด
2. มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันโดย
คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้ฝา่ ยบริหารน�ำมาตรการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รปั ชันไปสือ่ สารและปฏิบตั ติ าม
3. ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับถือปฏิบัติตามกฎหมายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน
ในทุกท้องที่ที่บริษัทมีการท�ำกิจการอยู่
4. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์และยึดมั่นในความเป็นธรรม
5. จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ และ
พร้อมจะน�ำหลักการและจรรยาบรรณในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นหลักปฏิบัติในการด�ำเนินงาน
ด้วยความเคร่งครัดทั้งองค์กร
6. บริษทั จัดให้มกี ระบวนการบริหารงานบุคลากรทีส่ ะท้อนถึงความมุง่ มัน่ ของบริษทั ต่อมาตรการต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชันตั้งแต่การคัดเลือก การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน ตลอดจนการเลื่อน
ต�ำแหน่ง
7. บริษทั จัดให้มกี ารตรวจสอบภายในเพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้บริษทั บรรลุเป้าหมาย
ทีว่ างไว้ได้ รวมทัง้ ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อก�ำหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหา
ข้อบกพร่องจุดอ่อน รวมถึงให้ค�ำแนะน�ำในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
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• 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.”
		
• 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.
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8. ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการก�ำหนดให้ทุกหน่วยงานที่เป็นคู่สัญญากับภาครัฐ เปิดเผยแบบแสดงบัญชี
รายรับ - รายจ่าย ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
9. ก�ำหนดให้เลขานุการบริษทั และผูจ้ ดั การตรวจสอบภายในเป็นบุคคลทีท่ �ำหน้าทีใ่ ห้เกิดการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
• แนวปฏิบัติ
บริษัทได้ก�ำหนดแนวทางในการน�ำไปปฏิบัติ ดังนี้
1. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายเกีย่ วกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รปั ชัน
และต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม
2. ไม่กระท�ำการใดๆ ที่แสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตหรือคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั และบริษทั ย่อย ในเรือ่ งทีต่ นมีอ�ำนาจรับผิดชอบทัง้ ทางตรงและทางอ้อม เพือ่ ให้ได้มา
ซึ่งผลประโยชน์แก่บริษัท ตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. การประเมินความเสีย่ ง ผูบ้ ริหารทุกคนต้องตระหนักว่ากระบวนการในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั มีความเสีย่ ง
จากการให้สินบน การทุจริตหรือคอร์รัปชันได้อย่างไร เพื่อจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนมาตรการป้องกัน
ความเสี่ยงดังกล่าวด้วย
4. ในการด�ำเนินการ หรือการปฏิบัติงานใดๆ ที่อาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตหรือคอร์รัปชัน หรือขัด
ต่อนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน พนักงานทุกระดับรวมถึงบริษัทย่อย จะต้องปฏิบัติ
ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ อย่างระมัดระวัง
4.1. การให้ รับ ของขวัญ ของก�ำนัล การเลี้ยงรับรองให้ปฏิบัติตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และ
จรรยาบรรณของการด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน
4.2. ไม่เรียกรับ หรือยินยอมจะรับทรัพย์สิน ของขวัญ ของก�ำนัล ประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า ผู้ค้า คู่ค้า
คู่แข่ง รวมทั้งบุคคลอื่นใดที่ท�ำธุรกิจกับบริษัท หรือการเลี้ยงรับรองที่พิสูจน์ได้ว่าเกินความเหมาะสม
อันเป็นการชักน�ำให้เกิดการละเว้นการปฏิบตั หิ น้าที่ หากมีความจ�ำเป็นต้องรับควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า
ได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และสิ่งของที่ให้แก่กันในหน้าที่นั้นควรมีมูลค่าที่เหมาะสม ยกเว้น
ของขวัญตามเทศกาลประเพณีนยิ ม หรือการเลีย้ งรับรองทางธุรกิจตามปกติ เพือ่ เป็นการแลกเปลีย่ น
ตามธรรมเนียมนิยม แต่หากสิ่งเหล่านั้นมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ต้องแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาระดับตั้งแต่ผู้อ�ำนายการทราบทันที
4.3. การใช้จ่ายส�ำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษทั สามารถกระท�ำได้ และเป็นค่าใช้จา่ ยทีส่ มเหตุสมผล โดยต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามขัน้ ตอน
ของบริษัทรวมทั้งสามารถตรวจสอบได้
4.4. ไม่กระท�ำการใดๆ ที่ไม่เหมาะสม โดยการชักจูง ครอบง�ำ  หรือตั้งใจให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ
4.5. การให้เงินบริจาคเพือ่ การกุศลแก่องค์กรใดๆ ต้องกระท�ำในนามบริษทั และต้องเป็นองค์กรทีเ่ ชือ่ ถือได้
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นประโยชน์ตอ่ สังคม ไม่ได้มงุ่ หวังผลตอบแทนทางธุรกิจ มีใบรับรอง และใบเสร็จ
รับเงิน รวมทั้งต้องมีการติดตามและตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคนั้นตรงตามวัตถุประสงค์
และไม่ได้ถูกน�ำไปใช้เพื่อเป็นข้อกล่าวอ้างในการติดสินบน
4.6. การให้การสนับสนุน เพื่อส่งเสริมธุรกิจ รวมทั้งภาพลักษณ์ของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่ว่าจะเป็น
เงิน การให้บริการ วัตถุหรือทรัพย์สิน แก่โครงการหรือกิจกรรมใดๆ ต้องมีการระบุชื่อบริษัท
บริษัทย่อย และต้องด�ำเนินการด้วยความโปร่งใส ถูกกฎหมาย รวมทั้งเป็นไปตามขั้นตอนที่บริษัท
ก�ำหนดสามารถตรวจสอบได้
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			 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:
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.
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5. บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม�่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ งานด้านการขาย การตลาด รวมถึงการจัดซือ้ จัดจ้าง ต้องด�ำเนินการผ่านขัน้ ตอนตามระเบียบ
ของบริษัท มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้  
6. บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย
แต่พึงตระหนักที่จะไม่ด�ำเนินการหรือกิจกรรมใดๆ รวมถึงการน�ำทรัพยากรใดๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย
ไปใช้เพื่อด�ำเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง อันจะท�ำให้บริษัทและบริษัทย่อยสูญเสียความเป็นกลางหรือ
ความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและให้ความช่วยเหลือทางการเมือง และจะไม่ให้ความช่วยเหลือ
ทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสุนนทั้งทางตรงและทางอ้อม
7. จัดให้มีการอบรมพนักงานทุกระดับอย่างสม�่ำเสมอในเรื่องการต่อต้านการให้สินบน การทุจริตหรือคอร์รัปชัน
เพื่อให้ตระหนักถึงนโยบายฉบับนี้ โดยจะบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนักงานหรือก่อนการเข้ารับ
ต�ำแหน่งของพนักงานใหม่ทุกคนของบริษัท
8. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการสื่อสารพร้อมทั้งท�ำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้ง
ควบคุมดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานทุกระดับมีทักษะเพียงพอต่อการน�ำมาตรการและแนวทางนี้มาปฏิบัติ
ในกิจกรรมทีต่ นเองรับผิดชอบอยูอ่ ย่างเหมาะสม และให้ทราบความคาดหวังของบริษทั และทราบถึงบทลงโทษ
หากไม่ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้
9. ไม่ละเลย หรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท�ำที่เข้าข่ายทุจริตหรือคอร์รัปชันที่เกี่ยวกับบริษัทและบริษัทย่อย
โดยจะต้องแจ้งให้แก่ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่รับผิดชอบทราบทันทีผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน
การทุจริตหรือคอร์รปั ชันตามทีก่ �ำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ รวมทัง้ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
10. บริษทั จะให้ความเป็นธรรมและคุม้ ครองพนักงาน หรือบุคคลอืน่ ใดทีแ่ จ้งเบาะแสหรือหลักฐานการท�ำทุจริตหรือ
คอร์รปั ชันทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั และบริษทั ย่อย รวมถึงพนักงานทีป่ ฏิเสธต่อการกระท�ำ โดยใช้มาตรการคุม้ ครอง
ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตหรือคอร์รัปชันตามที่ก�ำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้
11. บริษทั ให้ความมัน่ ใจกับพนักงานว่า จะไม่มพี นักงานคนใดต้องถูกลดต�ำแหน่ง ลงโทษ หรือได้รบั ผลกระทบใด ๆ
จากการปฏิเสธการให้ หรือรับสินบน ถึงแม้วา่ การปฏิเสธดังกล่าวจะท�ำให้บริษทั สูญเสียธุรกิจ และพลาดโอกาส
ในการด�ำเนินธุรกิจ และบริษัทจะไม่ยอมให้ผู้ใดมากระท�ำการข่มขู่ คุกคาม หรือหน่วงเหนี่ยวพนักงานที่มี
ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายนี้
12. ผูท้ กี่ ระท�ำการทุจริตหรือคอร์รปั ชันถือเป็นการกระท�ำผิดตามนโยบายฉบับนี้ ซึง่ จะต้องได้รบั การพิจารณาโทษ
ทางวินัย รวมถึงอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากกระท�ำผิดกฎหมายด้วย
13. บริษัทจะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สภาพการด�ำเนินธุรกิจและการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• ขอบเขตการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือคอร์รัปชัน
เมื่อมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระท�ำที่ฝ่าฝืนแนวปฏิบัติในเรื่องต่อไปนี้
1. การกระท�ำที่ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย โดยทางตรง หรือทางอ้อม เช่น พบเห็นบุคคลหรือ
พนักงานในบริษทั ติดสินบน หรือรับสินบนจากองค์กรทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีบ่ ริษทั หรือบริษทั ย่อยได้ท�ำธุรกิจด้วย
2. การกระท�ำที่ท�ำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่กระทบชื่อเสียงของบริษัท
3. การกระท�ำทีผ่ ดิ ขัน้ ตอนตามระเบียบการปฏิบตั งิ าน ข้อบังคับของบริษทั ทีเ่ ป็นเหตุให้สงสัยว่าอาจจะเป็นช่องทาง
ในการท�ำทุจริตหรือคอร์รัปชัน
4. การกระท�ำที่ผิดกฎหมาย ศีลธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
5. การฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้รวมทั้งการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
6. การไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน
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5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
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
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• ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตหรือคอร์รัปชัน
คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูพ้ จิ ารณารับเรือ่ งการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
การกระท�ำที่อาจท�ำให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตหรือคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นกับบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม
โดยผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนตามนโยบายฉบับนี้ โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่แจ้ง หรือ
ข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ดังนี้
1. ส่งไปรษณีย์ ปิดผนึก
1.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 17
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
1.2 เลขานุการบริษัท
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 17
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
2. กล่องรับความคิดเห็นของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
• บุคคลที่สามารถแจ้งข้อร้องเรียน
บุคคลที่สามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือคอร์รัปชัน คือ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
และบริษัทย่อย ทั้งนี้ไม่ว่าจะแจ้งเบาะแสด้วยช่องทางใดจะได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายหรือแนวปฏิบัติที่ได้
ก�ำหนดไว้
• มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตหรือคอร์รัปชัน
1. บริษัทจะเก็บข้อมูลและปกปิดชื่อ ที่อยู่หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถระบุถึงผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และ
จะเก็บรักษาเป็นความลับ โดยจ�ำกัดให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการด�ำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น
ที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
2. ผูไ้ ด้รบั ข้อมูลจากการปฏิบตั หิ น้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งร้องเรียน มีหน้าทีเ่ ก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสาร
หลักฐานของผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลเห็นความลับ และห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายก�ำหนด
3. บริษทั จะเปิดเผยข้อมูลเท่าทีจ่ �ำเป็น โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผูร้ อ้ งเรียนหรือผูใ้ ห้ขอ้ มูล
หรือแหล่งที่มาของข้อมูล รวมทั้งข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
4. ผู้ที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม
• การด�ำเนินการสืบสวนและบทลงโทษ
หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มีหรือได้รับมามีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหา
ได้กระท�ำการทุจริตหรือคอร์รัปชันจริง บริษัทจะให้สิทธิแก่ผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหา และ
ให้สทิ ธิในการพิสจู น์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิม่ เติมทีแ่ สดงให้เห็นว่าตนเองไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับการกระท�ำ
การทุจริตหรือคอร์รัปชันตามที่ได้ถูกกล่าวหา
หากผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกร้องเรียน ได้กระท�ำการทุจริตหรือคอร์รัปชันนั้นจริง จะถือว่าได้กระท�ำผิดต่อนโยบาย
การต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทก�ำหนดไว้ และหาก
การกระท�ำการทุจริตหรือคอร์รัปชันนั้นผิดกฎหมาย ผู้กระท�ำผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้ โทษทางวินัย
ตามระเบียบของบริษัทค�ำตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบถือว่าเป็นที่สิ้นสุด  
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• 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:
1. Sealed post:
1.1 Chairman of the Audit Committee
Nok Airlines Public Company Limited
3 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.
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• การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน
เพื่อให้ทุกคนในบริษัทได้รับทราบนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน บริษัทจะด�ำเนินการดังต่อไปนี้
1. บริษัทจะติดประกาศนโยบายการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชัน ในกระดานประชาสัมพันธ์ ณ ส�ำนักงานของ
บริษัททุกแห่งที่บริษัทท�ำกิจการอยู่
2. บริษัทจะเผยแพร่นโยบายการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ถึงพนักงานทุกคน (e-mail) และ เว็บไซต์บริษัท (www.nokair.com/investor_relations)
3. รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจ�ำปี (56-1) รายงานประจ�ำปี (56-2) เป็นต้น
4. บริษัทจะจัดให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชันให้แก่พนักงานใหม่
5. บริษัทจะทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับประกาศ
และนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่ำเสมอ
• การฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ในปี 2559 บริษัทจัดอบรมเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านทุจริตหรือคอรัปชั่นและจรรยาบรรณส�ำหรับพนักงาน
(Code of Conduct) เพื่อให้พนักงานรับทราบและปฏิบัติตามแนวทางที่นโยบายได้ให้ไว้  โดยจัดอบรมทั้งหมด 10 ครั้ง
รายละเอียดดังต่อไปนี้
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Date
18 มกราคม 2559
15 กุมภาพันธ์ 2559
15 มีนาคม 2559
9 พฤษภาคม 2559
16 พฤษภาคม 2559
4 กรกฎาคม 2559
1 สิงหาคม 2559
15 สิงหาคม 2559
17 ตุลาคม 2559
15 พฤศจิกายน 2559
รวม

Number of participants
42
20
19
17
22
37
28
46
29
48
308

3. การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
บริษัทด�ำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความส�ำคัญและส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  กล่าวคือ การให้บริการแก่
ผู้โดยสารโดยไม่ค�ำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา ฯลฯ ตลอดจนให้ความเท่าเทียมกัน
ทั้งเรื่องศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์ มีอิสรภาพ เสรีภาพ โดยที่ไม่ได้ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น ทั้งสิทธิตามกฎหมายและ
สิทธิทมี่ อี ยูโ่ ดยไม่ขนึ้ อยูก่ บั บทบัญญัตขิ องกฎหมาย แต่เป็นสิทธิทเี่ กิดจากมาตรฐานเพือ่ ความถูกต้อง ความเป็นธรรม หรือ
ความยุติธรรม อาทิ บริการผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ การจ�ำหน่ายบัตรโดยสารในราคาที่เป็นธรรม
และชดเชยในกรณีทบี่ ริษทั ไม่สามารถให้บริการได้ตามความต้องการ แต่ทงั้ นี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อก�ำหนด ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
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• 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)
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
• Anti-corruption policy and code of conduct training
In 2016, the Company held training in the anti-corruption policy and code of conduct to ensure
employees’ compliance 10 times, as follows:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Date
18 January 2016
15 February 2016
15 March 2016
9 May 2016
16 May 2016
4 July 2016
1 August 2016
15 August 2016
17 October 2016
15 November 2016
Total

Number of participants
42
20
19
17
22
37
28
46
29
48
308

3. Human right protection
Realizing the importance of, and promotes, human right protection, Nok Air provides services
to passengers regardless of their nationality, race, gender, age, language, religion, etc. and provides
them with equal treatment under the principles of dignity, humanity, independence and freedom.
Nok Air does not infringe on others’ rights, both legal rights and the rights that do not depend on legal
provisions but on standard-based rights, which aims to ensure righteousness, fairness and justice.
For example, the Company provides services for passengers who need special assistance, fair-price tickets,
and compensation in the case of the Company’s failure to provide the services as required. However,
this will be in compliance with relevant laws, requirements, and regulations.
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4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทให้ความส�ำคัญต่อพนักงานซึ่งมีส่วนส�ำคัญและเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร และมีนโยบายการจ่าย
ค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมเป็นไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และเล็งเห็นถึงความส�ำคัญในด้านความปลอดภัยในการท�ำงาน
ของพนักงาน ซึง่ ท้ายทีส่ ดุ แล้วก็จะมีผลต่อความปลอดภัยของผูโ้ ดยสารด้วย บริษทั จึงมีการให้ความรูแ้ ก่พนักงานด้วยการ
ฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยส�ำหรับพนักงาน หัวหน้างาน และผู้บริหาร ตลอดจนมีการจัดท�ำ Safety Bulletin
เป็นประจ�ำทุกดือนเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยรายเดือนและสื่อสารให้พนักงานทราบอย่างทั่วถึง โดยในปี 2559 บริษัท
มีการจัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน จ�ำนวน 10 ครั้ง รายละเอียด
ดังต่อไปนี้
รอบที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

วันที่จัดอบรม
19 มกราคม 2559
16 กุมภาพันธ์ 2559
16 มีนาคม 2559
10 พฤษภาคม 2559
17 พฤษภาคม 2559
5 กรกฎาคม 2559
2 สิงหาคม 2559
16 สิงหาคม 2559
18 ตุลาคม 2559
16 พฤศจิกายน 2559
รวม

จ�ำนวนพนักงานที่เข้าอบรม (คน)
42
21
19
18
22
38
25
37
29
48
299

นอกจากนี้ยังมีการจัดท�ำคู่มือความปลอดภัยในการท�ำงานให้กับพนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับกฏกระทรวง
ก�ำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน และเพือ่ ให้
พนักงานทุกคนตระหนักถึงอันตรายในการปฏิบัติงาน รู้แนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในลักษณะงาน
ต่างๆ เนื่องจากการท�ำงานทุกประเภทสามารถเกิดโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงานได้เสมอ หากผู้ปฏิบัติงานนั้น
ขาดความระมัดระวังหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการกระท�ำของบุคคล เช่น
ความประมาท การท�ำงานลัดขั้นตอน ฝ่าฝืนกฎระเบียบ ไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ซึ่งสาเหตุเหล่านี้
สามารถป้องกันได้โดยเริ่มต้นจากตัวพนักงานเอง เพื่อน�ำไปสู่การมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน
นกแอร์ทุกคน เพราะบริษัทตระหนักดีว่าความปลอดภัยจะช่วยให้พนักงานมีขวัญและก�ำลังใจที่ดี อันเป็นสิ่งที่น�ำไปสู่
ความส�ำเร็จและประสิทธิภาพสูงสุดขององค์กร
ด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร บริษัทให้ความส�ำคัญกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เหมาะสมกับงานและวัฒนธรรมของนกแอร์ นอกจากนีบ้ ริษทั ยังเปิดโอกาสรับบุคคลทีพ่ กิ ารให้เข้ามา
ร่วมงานกับบริษทั ตามเจตนารมณ์ของมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. 2550
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 เพือ่ ประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการด้านการคุม้ ครอง
การมีงานท�ำเพือ่ ให้คนพิการได้มโี อกาสใช้ความสามารถในการมีรายได้และพึง่ พาตนเอง ลดภาระของครอบครัวและสังคม
รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้คนพิการมีพลังส�ำคัญในการเสริมสร้างทางเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศสืบไป
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4. Fair treatment of labor
Considering that employees are the Company’s key component and the most valuable assets,
Nok Air has a policy to offer fair compensation in accordance with relevant laws. Valuing occupational
safety, which in the end has an impact on passenger safety, the Company provides employees,
supervisors and executives with enhanced relevant knowledge through safety training courses. In addition,
it prepares monthly Safety Bulletin to promote safety and thoroughly communicate this to their staff.
In 2016, Nok Air held training in occupational safety and health and the working environment 10 times,
as follows:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Date
19 January 2016
16 February 2016
16 March 2016
10 May 2016
17 May 2016
5 July 2016
2 August 2016
16 August 2016
18 October 2016
16 November 2016
Total

Number of participants
42
21
19
18
22
38
25
37
29
48
299

			 Nok Air developed the Occupational Safety Manual for its staff to ensure compliance with
ministerial regulations and defined the administration and management standards for occupational
safety and health and the working environment. All these aimed to raise their awareness of work
hazards and practice guidelines to ensure safety at work because any types of jobs involve risks of
accidents due to negligence and ignorance. The main causes of accidents are related to individual
actions, such as being careless, taking a shortcut in a work process, disobeying rules and regulations,
and failing to wear personal safety protection equipment. Actually, these can be prevented by the staff
themselves, to ensure their better health and quality of life. The Company realizes that safety will
strengthen their spirit and morale, which will eventually lead to corporate success and efficiency.
Nok Air attaches great importance to the recruitment and selection process to ensure high-quality
personnel well-suited to its nature of business and corporate culture. It also provides job opportunities
for persons with disabilities under the intention of the Article 33 of the Person with Disabilities
Empowerment Act, B.E. 2550 (2007) and the Amendment (No. 2), B.E. 2556 (2013). This aims to improve
the quality of life of persons with disabilities in terms of guaranteed jobs. This will enable them to
use their capabilities to generate income and rely on themselves while reducing burden on their
families and society. At the same time, this will empower them to strengthen the economy of their
family and country.
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			 บริษัทดําเนินนโยบายการบริหารค่าตอบแทนที่ยึดหลักความเป็นธรรม เหมาะสม และสอดคล้องตามความรู้
ความสามารถผลการปฏิบัติงานที่ผ่านกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังมีการสํารวจค่าตอบแทนกับ
ตลาดแรงงานภายนอกและบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน เพื่อปรับปรุงให้ค่าตอบแทนมีความเหมาะสม สามารถแข่งขัน
ในอุตสาหกรรมเดียวกันและเพื่อดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถใหม่ๆ เข้ามาร่วมงาน
นอกจากนี้ บริษทั ยังให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาพนักงาน โดยบริษทั ได้ทบทวนหลักสูตรอบรมเพือ่ เสริมสร้างทักษะ
และความสามารถของพนักงานในแต่ละระดับต�ำแหน่งตามแผนการฝึกอบรมที่วางแผนและออกแบบไว้ในแต่ละปี
โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการส�ำหรับระดับหัวหน้างาน ผู้บริหารระดับต้น จนถึงระดับสูง ซึ่งในปี 2559 บริษัท
มีการจัดการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกให้แก่พนักงานเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 1,221 คน เทียบเท่าจ�ำนวนชั่วโมงเฉลี่ย
ของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปีเท่ากับ 4.25 วัน  
นอกจากนี้ยังให้ความส�ำคัญด้านการสื่อสารภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับ
พนักงานตลอดทั้งปีเพื่อพัฒนาและเพิ่มความผูกพันของพนักงานให้มากยิ่งขึ้น เช่น นกสนุก (กิจกรรม outing) นกขนไก่
(แข่งขันแบดมินตัน) นกกรี๊ด (ประกวดร้องเพลง) Nok Quotes (สื่อสารแนวคิดผู้บริหาร) นกรู้เรื่อง (ให้ความรู้เรื่อง
การสื่อสาร) นกรักนก (สื่อสารเทคนิคการเพิ่มความผูกพัน) เป็นต้น   อีกทั้งบริษัทยังมีโครงการ “นกห่วงใย” และ
“นกใกล้ชิด” เพื่อเปิดช่องทางให้พนักงานสามารถสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สอบถามข้อสงสัยกับฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์ได้โดยตรงอีกด้วย  
ส�ำหรับพนักงานใหม่ บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศและการอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจการบิน
(Basic Airline Knowledge) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และทราบถึงองค์ประกอบของธุรกิจการบิน และความสัมพันธ์
ระหว่างธุรกิจการบินกับอุตสาหกรรมการบิน อีกทั้งยังน�ำพนักงานใหม่เยี่ยมชมระบบและขั้นตอนการท�ำงานจริงของ
ทุกหน่วยงานรวมทั้งฝ่ายปฏิบัติการบิน เพื่อเรียนรู้ระบบและขั้นตอนการท�ำงาน รวมถึงนโยบายต่อต้านทุจริตคอรัปชัน
เพื่อให้พนักงานตระหนังถึงความส�ำคัญในเรื่องดังกล่าว
จากการปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็นธรรมทัง้ หมดทีก่ ล่าวมาข้างต้น เป็นเพราะบริษทั ตระหนักดีวา่   “ความปลอดภัย
การพัฒนา ความผูกพัน การสือ่ สาร คือ ความรับผิดชอบหลักทีบ่ ริษทั มุง่ มัน่ และตัง้ ใจอย่างเต็มทีเ่ พือ่ พนักงานของนกแอร์
ทุกคน”
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ในปี 2559 ทีผ่ า่ นมา บริษทั มุง่ เน้นการให้บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ปลอดภัย และค�ำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของผูบ้ ริโภค
เป็นส�ำคัญ เริ่มตั้งแต่การสร้างความมั่นใจแก่ผู้โดยสารด้วยเครื่องบินไอพ่นโบอิ้ง 737-800 และ เครื่องบินใบพัด Q400
ซึ่งเป็นเครื่องบินใหม่ รวมถึงการซ่อมบ�ำรุงเครื่องบินที่มีการจัดจ้างผู้ให้บริการซ่อมบ�ำรุงอากาศยานซึ่งมีความช�ำนาญ
ในธุรกิจและมีชื่อเสียงระดับโลก ผู้บริโภคจึงเชื่อมั่นได้ถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการผลิตและการซ่อมบ�ำรุงที่เป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความปลอดภัยซึ่งนกแอร์ให้คุณค่าเป็นอันดับสูงสุดขององค์กร
ถือเป็นพันธะสัญญาและความรับผิดชอบสูงสุดของบุคลากรนกแอร์ที่มีต่อผู้บริโภคเป็นส�ำคัญ
เนือ่ งด้วยบริษทั ให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยในการปฏิบตั กิ ารบินเป็นอันดับหนึง่ จึงมีการฝึกอบรมนักบินให้เป็น
ไปตามมาตรฐานขั้นสูงอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากองค์กรระหว่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับ
ที่สุดในโลกอย่าง FAA (Federal Aviation Administrat) อีกทั้งยังมากด้วยประสบการณ์และชั่วโมงบิน มีความช�ำนาญ
ในเส้นทางบิน สภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศอย่างดี ผู้บริโภคจึงมั่นใจและวางใจกับบุคลากรที่มีคุณภาพของบริษัท
ได้เต็มที่ทุกครั้งที่เดินทาง ในส่วนของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานของสากล และ
มีความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและรอยยิ้มที่ประทับใจตลอดการเดินทาง
นอกจากความมัน่ ใจในด้านความปลอดภัยแล้ว บริษทั ยังมุง่ เน้นการให้บริการกับผูบ้ ริโภคให้เกิดความสะดวกสบาย
และความพึงพอใจอย่างสูงสุด เช่น บริการการเลือกทีน่ งั่ ล่วงหน้า บริการอาหารว่างและน�ำ้ ดืม่ บนเทีย่ วบิน การให้นำ�้ หนัก
สัมภาระขั้นต�่ำโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รวมถึงการมีช่องทางการจัดจ�ำหน่ายที่ให้ความสะดวกรวดเร็ว
กับผูบ้ ริโภคทัง้ ในด้านการจองซือ้ และการช�ำระเงิน อนึง่ หากเกิดกรณีเลือ่ นหรือยกเลิกเทีย่ วบิน บริษทั จะมีระบบการแจ้งเตือน
ล่วงหน้าแก่ผบู้ ริโภคผ่านทางอีเมล ข้อความสัน้ ทาง (SMS) หรือโทรศัพท์ ผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่สามารถติดต่อผ่านช่องทางเหล่านีไ้ ด้
จะได้รับการแจ้งเตือนดังกล่าวที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนขึ้นเครื่อง
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The Company has implemented the compensation management policy that adheres to fairness,
reasonableness, and consistency with staff’s knowledge, abilities, and performance, through performance
evaluation. In addition, the Company surveyed compensation of outside labor markets and companies
in the same business to ensure that compensation procedure is appropriate, competitive, and attractive
for new talents.
Nok Air underlines the importance of staff development by reviewing training courses to
enhance the skills and capabilities of each level of staff. This is based on annually planned and
designed training schedules, especially all management training courses for supervisors, junior
management, and senior management. In 2016, the Company provided internal and external training
for 1,221 staff, with per-head training period being 4.25 days per year on average.  
Corporate communication has been continually focused on, and corporate activities have been
organized all-year-round to develop and enhance bonds among staff. The activities include
Nok Sanuk (Outing), Nok Khon Kai (Badminton match), Nok Krit (Singing contest), Nok Quotes
(Communicating management’s ideas), Nok Rurueang (Communication-related knowledge), and
Nok Rak Nok (Communicating bond enhancement techniques). Nok Air also has the programs
“Nok Huang Yai” and “Nok Klai Chit,” which serve as channels through which staff directly
communicate, share ideas, and make an inquiry with the Human Resource Department.
New staff members are provided with an orientation program and training program concerning
Basic Airline Knowledge, which aims to equip them with knowledge and understanding about
components of the aviation business as well as the relationships between the aviation business and
industry. New staff members are exposed to actual work systems and procedures of all functions,
including Flight Operations. They also have to learn about the Company’s anti-corruption policy,
which aims to create their awareness of the significance of this matter.
Nok Air has provided fair treatment to the workforce with full commitment to deliver “safety,
development, bonding, and communication” to all employees.
5. Responsibility for Customers
In 2016, Nok Air focused on providing high-quality, safety, and customer-satisfaction oriented
services. It focused to create customer confidence by providing new-model aircrafts - Boeing
737-800 and Bombardier Q400 and engaging a world-leading aircraft maintenance expert to provide
maintenance services. Consumers can be of high confidence in its internationally-recognized safety
standards for production and maintenance. This aims to comply with Nok Air’s safety policy, its
top-priority policy, obligation, and highest responsibility for its consumers.
Considering that aviation safety is its top priority, Nok Air has continually provided training for its
pilots to ensure the highest standards. As a result, it has been certified by the Federal Aviation
Administration (FAA), the most-recognized organization in aviation. Its pilots are equipped with extensive
flying hours and extensive experience in flying, routes, topography, and local weather. Consumers
can have complete confidence in, and trust, its high-quality personnel whenever they travel by
Nok Air flights. Trained in international standards, Nok Air’s flight attendants are ready to ensure
passenger safety, convenience, and smiling throughout the flight.
In addition to safety confidence, Nok Air emphasizes on services that provide customers with
utmost convenience and satisfaction, including advance seat selection, in-flight snacks and beverages,
and minimum baggage allowance without extra charge. It offers channels that allow convenient and
quick ticket booking and payment. In case of flight delay or cancellation, passengers will be provided
with prior notification via email, SMS, or telephone. Passengers who cannot be reached via these
channels will be informed at the check-in counter.
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บริษทั ได้ค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภคเสมอมา โดยได้พฒ
ั นากระบวนการให้บริการเพือ่ ให้เกิดความคล่องตัว
และอ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางโดยมีหน่วยงาน “Nok Call Home” เพือ่ ดูแลในการเช็กอินล่วงหน้าก่อนการเดินทาง
รวมทั้งในการตอบสนองต่อความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนของผู้บริโภค โดยมีการจัดตั้งโครงการ
“Nok Care” และ “Nok Feedback” เพื่อรับข้อร้องเรียนทางด้านการบริการจากผู้โดยสาร เพื่อน�ำมาวิเคราะห์และ
พัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้บริโภคต่อไป
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษทั ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึง่ ของการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมโดยการหาแนวทางลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ในกระบวนการการผลิตและให้บริการเป็นส�ำคัญ เริ่มตั้งแต่การเลือกใช้เครื่องบินเครื่องบินโบอิ้ง 737-800 รุ่น
New Generation ที่มีการใช้นวัตกรรมสมัยใหม่อย่าง Carbon Brake มีคุณสมบัติส�ำคัญช่วยลดน�้ำหนักของเครื่องบิน
เมื่อเทียบกับเบรกรุ่นเดิมอย่าง Steel Brake ท�ำให้สามารถช่วยประหยัดการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงและลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อีกทั้งด้วยเทคโนโลยีของ Carbon Brake ซึ่งใช้วัสดุที่ท�ำมาจากคาร์บอนซึ่งมีความทนทานและ
มีอายุใช้งานยาวนานกว่า Steel brake จึงสามารถลดช่วยระยะเวลาการส่งซ่อมได้เป็นอย่างดี  
นอกจากนี้บริษัทยังเลือกใช้เครื่องบินใบพัด Q400 รุ่น NextGen ในเส้นทางระยะสั้น ซึ่งเป็นเครื่องบินใบพัด
รุน่ เดียวในตลาดทีต่ ดิ ตัง้ ระบบพิเศษ (Active Noise and Vibration Suppression หรือ ANVS) ทีช่ ว่ ยลดแรงสัน่ สะเทือน
และเสียงรบกวนภายในเคบิน มีคุณสมบัติพิเศษช่วยลดมลพิษทางเสียง ลดอัตราการสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงได้ถึง 7%
และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงถึง 35% ผูโ้ ดยสารจึงสามารถสัมผัสประสบการณ์การบินระยะสัน้ ทีท่ งั้ สะดวก
สบาย เงียบ รวดเร็ว และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เป็นสายการบินแรกและสายการบินเดียวในประเทศไทยที่น�ำ
เครื่องบินรุ่นนี้มาให้บริการ
นอกจากการเลือกใช้เครื่องบินที่มีนวัตกรรมช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแล้ว บริษัทยังได้วางแนวทาง
“ให้ Boarding Pass อยู่ในมือถือของคุณ” โดยเน้นให้ผู้โดยสารใช้นวัตกรรมการ Check In Online ผ่านหน้าเว็บไซต์
และแอพพลิเคชั่นบนมือถือที่สามารถรองรับระบบการปฏิบัติการที่หลากหลาย เช่น iPhone, iPod Touch, iPad, หรือ
Android เพื่อเป็นการช่วยลดการใช้ทรัพยากรกระดาษในระหว่างกระบวนการการผลิตและการให้บริการ ถือเป็น
การรณรงค์ช่วยภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่ง
7. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด�ำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และ
		 ผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทเข้าใจถึงความคาดหวังในการใช้บริการของผู้โดยสาร จึงน�ำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อความสะดวกสบาย
และมั่นใจของผู้โดยสารของนกแอร์ ซึ่งมีบริการดังต่อไปนี้
		
• บริการต่อเครื่องด้วยสายการบินพันธมิตร (Value Alliance)
Value Alliance เป็นการรวมกลุ่มพันธมิตร 8 สายการบิน
ราคาประหยัดชั้นน�ำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอันประกอบไปด้วย
สายการบินเซบูแปซิฟิก (รวมไปถึงสายการบิน Cebgo) สายการบิน
เจจูแอร์ สายการบินนกแอร์ สายการบินนกสกู๊ต สายการบินสกู๊ต
สายการบินไทเกอร์แอร์ (สิงคโปร์) สายการบินไทเกอร์แอร์ (ออสเตรเลีย)
และสายการบินวานิลลาแอร์ ซึ่งครอบคลุมเส้นทางการบินถึงหนึ่ง
ในสามของโลก และมีจดุ หมายปลายทางมากกว่า 160 แห่งทัว่ ภูมภิ าค
เอเชียแปซิฟิก โดยมีจ�ำนวนเครื่องบินรวมกันกว่า 176 ล�ำ ซึ่งจะช่วย
เสริมความแข็งแกร่งในการขยายตลาดไปยังพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ นอกเหนือจาก
เดิมผ่านการเชื่อมโยงเส้นทางใหม่ๆ ถือเป็นการน�ำเสนอมิติการ
เดินทางที่มาพร้อมบริการที่ครบครันในการจองเพียงขั้นตอนเดียว
และมีส่วนช่วยในการสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ผู้โดยสาร  

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
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Responsibility for consumers has always been one of its considerations. Nok Air has developed
its service process to ensure travel flexibility and convenience. “Nok Call Home” was set up to take
care of advance check-in and response to customers’ feedback and complaints. The “Nok Care” and
“Nok Feedback” Programs are dedicated to receiving customer complaints, which will be analyzed
to optimize services in line with consumer needs.
6. Responsibility for the Environment
Being aware that it is part of environmental protection, Nok Air has searched for ways of reducing
natural resource usage in the production and service processes. Nok Air has chosen New Generation
Boeing 737-800, which uses ‘carbon brakes,’ an innovation that significantly reduces the aircraft weight,
compared with its traditional brakes - ‘steel brakes.’ This new brake system helps to save fuel and reduces
carbon dioxide emissions. Using carbon materials, which are more durable and have a longer service
life than steel materials, the carbon brake can significantly shorten maintenance periods.
Nok Air also uses the NextGen Bombardier Q400 for short-haul routes. It is the only turboprop
model that is accompanied with the active noise and vibration suppression (ANVS) system, which
reduces noise pollution. It can decrease fuel consumption by 7% and carbon emissions by 35%. Thus,
Nok Air passengers can enjoy a convenient, quiet, fast, and environmental friendly short-haul flight,
exclusively offered in Thailand by Nok Air.  
In addition to using the aircraft with innovation that helps to reduce natural resource usage,
Nok Air has introduced the “Mobile Boarding Pass.” With this system, passengers can do online check-in via
its website and mobile application, supported by various devices, e.g. iPhone, iPod Touch, iPad, Blackberry
and Android devices. This significantly reduces paper consumption in the production and service
processes, which promotes campaigning against global warming.
7. Possession and Dissemination of Innovation Derived from Activities Related to Responsibility
		 for Society, the Environment, and Stakeholders
With good understanding about passengers’ service expectations, Nok Air has introduced innovations
to achieve enhanced convenience and confidence of its passengers, as follows:
			 • Transit Service by Value Alliance
Value Alliance is the alliance of 8 leading best-value airlines in Asia Pacific region, comprising
Cebu Pacific (including Cebgo), JEJUair, Nok Air, Nok Scoot, Scoot, Tiger Air (Singapore),
Tiger Air (Australia) and Vanilla Air. The alliance accesses more than 160 destinations across
Asia Pacific, covering one third  of the world, with more than 176 aircraft. This new route
connection will strengthen the market expansion to other  areas. With only a single step of
reservation, the alliance introduces new dimension of travel and full service, which will
enhance the passengers’ experience.  
In this collaboration, members share routes to create value and increase travel options, which
connect the routes in Southeast Asia, North Asia and Australia and facilitate the passengers in travelling.
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ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการแบ่งปันเครือข่ายเส้นทางการบินภายในกลุ่มพันธมิตร เพื่อสร้างคุณค่าและเพิ่ม
ทางเลือกในการเดินทาง เชือ่ มโยงเส้นทางในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียเหนือ รวมไปถึงเชือ่ มโยงเส้นทางไปยัง
ทวีปออสเตรเลีย โดยจะท�ำให้เกิดความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารในการเดินทางมากยิ่งขึ้น
ผูโ้ ดยสารจะสามารถเลือกเทีย่ วบินและส�ำรองบัตรโดยสารได้โดยตรงจากเว็บไซต์ของแต่ละสายการบิน และสามารถ
ส�ำรองทีน่ งั่ จากสายการบินหนึง่ ไปยังจุดหมายปลายทางอืน่ ๆ ของสายการบินในกลุม่ พันธมิตรได้ ซึง่ ระบบจะท�ำการเลือก
เที่ยวบินที่ดีที่สุดจากทุกสายการบิน เชื่อมโยงเข้าด้วยกันในการท�ำรายการเพียงครั้งเดียวโดยใช้เทคโนโลยีที่ก้าวล�้ำ
ซึ่งพัฒนาโดย Air Black Box (ABB) ผู้ให้บริการระบบการส�ำรองบัตรโดยสารชั้นน�ำ  การเปิดให้บริการในครั้งนี้จะ
ช่วยเพิ่มตัวเลือกเส้นทางบินไปยังจุดหมายต่างๆ ให้มากขึ้น และเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้โดยสารของแต่ละ
สายการบินอีกด้วย

• บริการ Wifi บนเที่ยวบิน (Wifi On Broad)
			 บริษทั สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษทั ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ต
บรอดแบนด์ความเร็วสูงผ่าน WiFi บนเครื่องบิน เพื่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตและการรับชมรายการเพื่อความบันเทิง
ต่างๆ ด้วยความเร็วสูงระดับ 3G ถือเป็นการสื่อสารผ่านดาวเทียมบนเครื่องบินครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อให้
ผู้โดยสารไม่พลาดทุกการติดต่อสื่อสารแม้อยู่บนเครื่องบินที่อยู่บนความสูงถึง 35,000 ฟุต
• บริการนกแอร์โมบาย (Nok Air Mobile)
นกแอร์เพิม่ ทางเลือกใหม่ทเี่ พิม่ ความสะดวกสบายทัง้ การจองบัตรโดยสารและจัดการการจองผ่านทางอุปกรณ์มอื ถือ
ทุกระบบปฏิบัติการ (iOS และ Android) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการลดโลกร้อนโดยการประหยัดการใช้กระดาษ
ซึ่งลูกค้าสามารถดาวน์โหลดนกแอร์แอพพลิเคชันส�ำหรับอุปกรณ์มือถือ นกแอร์ก็พร้อมให้บริการแก่ผู้โดยสารการใช้งาน
ฟังก์ชั่นต่างๆ บนแอพพลิเคชันได้ทุกที่ทุกเวลา เช่น
- ให้บริการจองตัว๋ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ พร้อมบริการ Fly'n'Ferry และ Fly'n'Ride ในบางเส้นทาง
- ให้บริการช�ำระเงินด้วยบัตรเครดิต หรือช�ำระเงินที่ตู้ ATM หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส
- แจ้งข่าวสาร โปรโมชั่น และสิทธิพิเศษของนกแอร์
- ผูโ้ ดยสารสามารถเปลีย่ นโทรศัพท์เป็นบอร์ดดิง้ พาส ซึง่ สะดวกต่อการเดินทางเข้าไปนัง่ รอทีป่ ระตูขนึ้ เครือ่ งได้ทนั ที
- บริการเช็กบัตรโดยสารราคาประหยัดผ่านทางฟังก์ชั่น "ตั๋วราคาประหยัด"
- ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบการจองและบอร์ดดิ้งพาสบนมือถือได้แม้ไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
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Passengers may select flights and reserve airline tickets directly on the website of each airline.
They can book a seat of one airline to fly to the destination of other member airlines. The system
will select the best flight from all airlines. The advanced technology developed by Air Black Box
(ABB), top multi-carrier booking system, connected all flights in only one transaction. This service will
offer more choices of destinations and the passengers of each airline will enjoy more convenience.

• Onboard WiFi
Nok Air Plc., together with Thaicom Plc., offers high-speed broadband internet connectivity via
onboard WiFi so that the passengers can use 3G internet and enjoy the entertainment. This first inflight
satellite communication in Asia Pacific makes sure that the passengers stay connected even 35,000 feet
above the ground.
• Nok Air Mobile
Nok Air introduces mobile application as a new alternative to help the passengers reserve the
ticket and manage booking. Working on any operation system (iOS and Android), this paperless system
can alleviate the global warming. The passengers can download the application to enjoy the following
service by Nok Air anytime anywhere:
- Booking domestic and international flights and enjoying Fly 'n' Ferry and Fly'n'Ride service in
some routes.
- Payment by credit card or ATM or at service counter
- Nok Air news, promotion and privileges
- The passengers may turn the mobile phone into boarding pass and conveniently wait in front of
the gate.  
- Checking the price of low-cost tickets with “low-cost ticket” functionality.
- The passengers can check the booking and boarding pass offline on mobile phone.
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• บริการ “นกแอร์ เช็ค แอนด์ ช้อป” (Nokair Check and Shop)
เป็นบริการจากนกแอร์ที่มอบความสะดวกสบายให้ผู้โดยสารทุกท่านที่บินจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังที่หมายต่างๆ
โดยเปิดให้บริการที่ Central Airport Plaza เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเช็กอินและจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ
โดยไม่ต้องเสียเวลารอที่สนามบิน เพียงน�ำบัตรประชาชนและหมายเลขยืนยันการจองพร้อมสัมภาระมาเช็กอินก่อนเวลา
เครือ่ งออกอย่างน้อย 1 ชัว่ โมง (แต่ไม่เกิน 2 ชัว่ โมง) ทีร่ า้ น "Nok Air Check & Shop" ซึง่ ตัง้ อยูท่ ชี่ นั้ G, ภายในศูนย์การค้า
Central Airport Plaza ทางนกแอร์จะออก Boarding Pass ก่อนเวลาเครื่องออกประมาณ 1 ชั่วโมง และจัดรถบริการ
รับส่งผู้โดยสารไปยังสนามบินอีกด้วย

ความรับผิดชอบต่อสังคมที่นอกเหนือจากการด�ำเนินธุรกิจปกติ (After-Process)
บริษทั ตระหนักถึงความส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจทีม่ สี ว่ นรับผิดชอบต่อสังคมและมีเจตนาอันดีในการร่วมเป็น
ส่วนหนึง่ ของการพัฒนาชุมชนและสังคม  โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุม่ เยาวชน เพราะบริษทั เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของเยาวชน
ทีจ่ ะเติบโตไปเป็นพลเมืองทีม่ คี ณ
ุ ภาพของประเทศต่อไป บริษทั มีการวางแผนการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาชุมชนและสังคม
อย่างเป็นรูปธรรมโดยแบ่งเป็น 4 หัวข้อหลักเพื่อเป็นแนวทางของการจัดท�ำกิจกรรมทุกปี ประกอบด้วย นกแบ่งปัน
นกเรียนรู้ นกมองไกล และนกอิ่มใจ โดยในปี 2559 บริษัทมีโอกาสได้ร่วมท�ำกิจกรรมตามโครงการต่างๆ ดังนี้
• นกแบ่งปัน
		- โครงการ “NOK Gives Life: 400 ดวงใจช่วยได้หนึ่งชีวิต” มีวัตถุประสงค์หลัก คือ การระดมทุนบริจาค
เพื่อสมทบเข้ามูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อน�ำไปช่วยเหลือเด็กโรคหัวใจผู้ด้อยโอกาสต่อไป ด้วยการเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจซื้อ
ของทีร่ ะลึก “NOK Gives Life” ทัง้ นีร้ ายได้จากการขายทัง้ หมดบริษทั จะไม่หกั ค่าใช้จา่ ยใดๆ และน�ำเข้าสมทบทุน
กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ เต็มจ�ำนวน โดยปี 2559 บริษัทมอบเงินรายได้จากการขายของที่ระลึก NOK Gives Life
จ�ำนวน 3,000,000 บาทให้มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ เพื่อสนับสนุนให้มูลนิธิสามารถด�ำเนินงานได้ตามเจตนารมณ์  
		- โครงการ NOK AIR RIDE FOR LIFE “ปั่นด้วยใจ ให้ด้วยระยะทาง” เป็นการต่อยอดโครงการ Nok Gives Life
ด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้รักสุขภาพและรักการปั่นจักรยานด้วยกิจกรรม NOK AIR
RIDE FOR LIFE “ปั่นด้วยใจ ให้ด้วยระยะทาง” เป็นกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศลสร้างสรรค์สังคมที่ชวนทุกคน
มารวมพลังเพื่อร่วมกันหารายได้สมทบทุนมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บนเส้นทางหาดหน้าด่าน (โรงแรมขนอมโกลเด้นบีช) วงเวียนปลาโลมา - สะพานคลองบางแพง - อ่าวแขวงเภา - บ้านนำ�้ โฉ - บ้านควนทอง - หาดหน้าด่าน (โรงแรมขนอม
โกลเด้นบีช) นอกจากนักปัน่ จะได้ปน่ั จักรยานเพือ่ ร่วมกันท�ำความดีแล้วยังสามารถส่งต่อความดีนไี้ ปยังคนรอบข้าง
ด้วยการเชิญชวนมาช่วยกันสมทบทุนเพิม่ เติม และส�ำหรับผูท้ สี่ นใจแต่ไม่สะดวกทีจ่ ะร่วมปัน่ ก็สามารถร่วมบริจาค
เงินกับโครงการได้  ซงึ่ กิจกรรมนีม้ ผี สู้ นใจเข้าร่วมกิจกรรมการปัน่ ทัง้ หมด 1,003 คน ได้เงินบริจาคทัง้ หมด 419,237 บาท
		- โครงการ “นกแบ่งปันวันเด็ก” เปิดโอกาสให้ผู้โดยสารสามารถบริจาคหนังสือที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและ
ของเล่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้แก่เยาวชนที่ด้อยโอกาสใน 3 ภาค กล่าวคือ ภาคเหนือ บริจาคแก่โรงเรียน
สะกาดพัฒนา จังหวัดน่าน ภาคอีสาน บริจาคแก่โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาเอม จังหวัดอุบลราชธานี
และภาคใต้ บริจาคแก่โรงเรียนบ้านเขาพนม จังหวัดกระบี่
• นกเรียนรู้
บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญในการเรียนรู้และการศึกษาของเยาวชน จึงได้ริเริ่มโครงการ NOK Library โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก คือ การสร้างห้องสมุดดินส�ำหรับเยาวชนเพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้   อีกทั้งยังช่วยปลูกฝัง
การรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ให้กับเยาวชนในชุมชนหรือโรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร ในการด�ำเนิน
โครงการนัน้ บริษทั จะเปิดโอกาสให้ผทู้ สี่ นใจซึง่ ต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามทีบ่ ริษทั ก�ำหนด กล่าวคือ เป็นผูร้ บั ผิดชอบในชุมชนหรือ
โรงเรียนในพืน้ ทีท่ รุ กันดารทีม่ เี ป้าหมายในการสร้างเสริมและพัฒนาการศึกษาให้เยาวชนในพืน้ ทีแ่ ละต้องเป็นผูท้ สี่ ามารถ
ให้ความร่วมมือในการร่วมสร้างห้องสมุดบ้านดินกับบริษัทได้จนจบโครงการ ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะต้องจัดส่ง

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
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• Nokair Check and Shop
This service, available at Central Airport Plaza, facilitates all passengers who fly from Chiang
Mai to other destinations. Instead of waiting for boarding at the airport, they can check in and shop
high-quality products. All they need to do is simply bringing citizen identification card and confirmation
number, together with luggage, to "Nok Air Check & Shop" between one and two hours before the
departure time. The shop, located on G floor of Central Airport Plaza, will issue the boarding pass
one hour before departure time. It will also arrange shuttle bus to take the passengers to the airport.

Social responsibility beyond normal business conduct (After-Process)

Nok Air recognizes the importance of business conduct with social responsibility. It also has good
intention to take part in community and social development, especially children development. That is
because the company is aware that they will become the qualified citizen in the future. As a result,
Nok Air comes up with tangible community and social development plans under four topics, namely
Sharing Nok, Learning Nok, Visionary Nok and Delighted Nok, as a guideline for its activities every year.
In 2016, Nok Air implemented the following projects:  
• Nok Baeng Pun (Sharing Nok)
			- “NOK Gives Life: 400 Hearts Save One Life” project aimed to raise fund for the Cardiac Children
Foundation of Thailand under the royal patronage of HRH Princess Galyani Vadhana, which
helped disadvantaged children with heart disease. Nok Air invited the interested public to buy
“NOK Gives Life” souvenirs and contributed the total proceeds, without deducting any
expense, to The Cardiac Children Foundation of Thailand. In 2016, the company donated
3,000,000-baht proceeds from NOK Gives Life souvenirs to the Foundation to support its
implementation.
			- “NOK AIR RIDE FOR LIFE” project extended the success from Nok Gives Life project. It was
created to meet the lifestyle of health-conscious people who love to bike. NOK AIR RIDE
FOR LIFE was charitable cycling activity that encouraged the benevolent mind to join and raise
fund for the Cardiac Children Foundation of Thailand under the royal patronage of HRH Princess
Galyani Vadhana. The route started from Na Dan Beach (Khanom Golden Beach Hotel) Dolphin Circle - Klong Bang Paeng Bridge - Kwaeng Pao Bay - Ban Nam Cho - Ban Kwuan Thong Na Dan Beach (Khanom Golden Beach Hotel). This was a chance for the cyclists to not only do
good deeds, but also spread good wishes to surrounding people by inviting them to donate
money. The interested people who could not join the cycling activity could donate the money
for the project as well.  The activity welcomed totally 1,003 cyclists and received 419,237-baht
donation.
			- “Sharing Nok on Children’s Day” project offered passengers a chance to donate useful books
and toys to children. It was intended to promote the development of needy children in three
regions, namely Sakad Pattana School, Nan province, in the North; Ban Ta Em Border Patrol
Police School, Ubon Ratchathani province, in the Northeast; and Ban Kao Panom School,
Krabi province, in the South.
• Nok Rien Roo (Learning Nok)
Recognizing the importance of children’s learning and education, Nok Air initiated NOK Library
project. It aimed to build Ban Din library as the children’s source of knowledge. Moreover, Nok Air
cultivated a reading habit among children in the communities or schools in remote areas and encouraged
them to constructively use their spare time. During implementation, Nok Air allowed the interested
people to take part in this project. These people must have the qualifications that met the company’s
requirements. They must be responsible for the communities or schools in remote areas, which were
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แผนโครงการ “NOK Library” มาให้บริษัทพิจารณา ทั้งนี้โครงการที่ได้รับคัดเลือกทางนกแอร์จะด�ำเนินการจัดสร้าง
ห้องสมุดบ้านดินโดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมถึงสนับสนุนอุปกรณ์และสิ่งของที่จ�ำเป็นต่อการเรียนรู้ การศึกษา
และการด�ำรงชีวิตให้กับเด็กในพื้นที่ห่างไกล  
การสร้างห้องสมุดบ้านดินร่วมกันระหว่างอาสาสมัครที่เป็นพนักงานนกแอร์กับเยาวชนและชาวบ้านในท้องถิ่น
จะท�ำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจและความภูมิใจร่วมกัน เพราะเริ่มจากการหาวัสดุจากธรรมชาติที่พอหาได้รอบๆ ตัว
ใช้เวลากับการเรียนรู้และมีส่วนร่วมลงมือลงแรงท�ำด้วยกัน ห้องสมุดบ้านดินแห่งนี้จึงมีคุณค่าทางจิตใจส�ำหรับเยาวชน
ในท้องถิ่นและนกแอร์เป็นอย่างยิ่ง โดยในปี 2559 บริษัทได้สนับสนุนการสร้างห้องสมุดให้กับศูนย์การเรียนรู้ โจ๊ะมาโล
ลือหล่า อ�ำเภอสะเมิงใต้ จังหวัดเชียงใหม่ และห้องสมุดรังไหม อ�ำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนีย้ งั จัดท�ำโครงการ
ทาสีอาคารเรียนให้กบั โรงเรียนบ้านแม่หวาน อ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และ อาคารโรงเรียนแจ่งกูเ่ รือง อ�ำเภอพร้าว
		
จังหวัดเชียงใหม่ อีกด้วย
• นกมองไกล
นกมองไกล มีวัตถุประสงค์หลักคือ ให้เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลตระหนักถึงความส�ำคัญและหวงแหนธรรมชาติ
โดยเริ่มจากธรรมชาติใกล้ตัวอย่างในพื้นที่ชุมชนของตนและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีประสบการณ์สัมผัสกับธรรมชาติ
ที่ไกลจากพื้นที่ของตนออกไป เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางธรรมชาติให้กับเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ดังนั้นในปี 2559
บริษัทจึงด�ำเนินการตามโครงการนกมองไกล ดังนี้
			- โครงการนกมองไกล ตอน พาน้องท่องเมืองหลวง ซึง่ เป็นการพาเยาวชนซึง่ เป็นบุตรหลานของผูป้ ระสบเหตุจาก
ความไม่สงบจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาท่องเทีย่ วและร่วมท�ำกิจกรรมทีก่ รุงเทพฯ ได้แก่ สยามโอเชียลเวิลด์
สยามพารากอน และ ดรีมเวิลด์
			- โครงการนกมองไกล ตอน พาน้องลงน�้ำ ซึ่งได้เดินทางมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี เป็นการพา
เยาวชนจากโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน บ้านตาเอม จังหวัดอุบลราชธานี มาร่วมสนุกและท่องเทีย่ วทะเลที่
กองบิน 5 กองทัพอากาศ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
			- โครงการนกมองไกล ตอน พาน้องท่องซิม (Sim) เป็นการน�ำนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี) จ�ำนวน 50 คน เข้าชมศูนย์ฝกึ การบินนานาชาติแพนแอม ประเทศไทย  ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วิทยาเขตสุวรรณภูมิ พร้อมเข้าสัมผัสประสบการณ์ในเครือ่ งช่วยฝึกบินสถานการณ์จ�ำลอง  (Full Flight Simulator)
กิจกรรมนีจ้ ดั ขึน้ เพือ่ เสริมสร้างการเรียนรูน้ อกห้องเรียนแก่เยาวชนทีม่ คี วามสนใจด้านการบิน และสร้างแรงบันดาลใจ
ในการเข้าสู่เส้นทางสายอาชีพนักบิน โดยน�ำเยาวชนเข้าชมศูนย์ฝึกการบินนานาชาติแพนแอมประเทศไทย
ซึ่ ง เป็ น ศู น ย์ ฝ ึ ก บิ น เครื่ อ งบิ น โบอิ้ ง 737 และแอร์ บั ส 320 ซึ่ ง เยาวชนทุ ก คนได้ มี โ อกาสเข้ า ไปสั ม ผั ส
ประสบการณ์จริงในเครื่องช่วยฝึกบินสถานการณ์จ�ำลองของนักบิน (Full Flight Simulator) โดยมีครูฝึกเป็น
ผู้สาธิตการบังคับควบคุมเครื่องบินและให้ความรู้เด็กๆ ในทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิด ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับ
ความร่วมมือจากศูนย์ฝกึ การบินนานาชาติแพนแอมประเทศไทยทีก่ อ่ ตัง้ โดยศูนย์ฝกึ การบินแพนแอมสหรัฐอเมริกา
และสายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ร่วมกับสายการบินนกแอร์และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งเป็นศูนย์ฝึก
การบินทีท่ นั สมัยทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดบริการให้นกั บินได้เข้าฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ
ตามมาตรฐานระดับสากลและตอบสนองความต้องการของธุรกิจการบินต่อไป
• นกอิ่มใจ
นกอิ่มใจ มีวัตถุประสงค์หลักคือ การส่งเสริมกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาเพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาและปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามแนวทางพุทธศาสนา และเนื่องด้วยบริษัทตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า เยาวชน คือ
รากแก้วของสังคม หากได้รับการดูแลเอาใจใส่บ่มเพาะให้เติบโตเป็นคนดี เยาวชนเหล่านี้จะเติบโตเป็นพลังที่สร้างสรรค์
สังคมให้น่าอยู่ต่อไปในภายภาคหน้า บริษัทจึงให้ความส�ำคัญกับการปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และเข้าใจ
พระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง ฝึกฝนและน�ำธรรมะไปใช้เป็นพื้นฐานการด�ำเนินชีวิต ดังนั้นในช่วงปิดเทอมบริษัทจึงให้
การสนับสนุนบัตรโดยสารแก่เยาวชนเพื่อเดินทางมาร่วม “โครงการสามเณรรากแก้ว” ที่วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
เพื่อเข้าร่วมการบรรพชาสามเณรพร้อมแม่ชีน้อยช่วงเดือนเมษายน 2559  ณ พระอุโบสถวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
และพ�ำนักที่ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 กรุงเทพมหานคร

การด�ำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
ในปี 2559 บริษัทไม่มีการด�ำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความความรับผิดชอบต่อสังคม
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the target for improving the children’s education. They should be able to stay with the project until
it is complete. The fully qualified people must submit “NOK Library” plan for Nok Air’s consideration.
If the project was selected, Nok Air would build a library and subsidize all expenses, including equipment
and materials necessary for the learning, education and way of life of children in remote area.
Building Ban Din library will not only boost the collaboration between Nok volunteers and local
children and residents but also encourage them to take pride in the project together. They first started
with finding the natural materials available in local areas, taking time learning, and making effort
together. This library therefore had a great sentimental value for local youth and Nok Air. In 2016,
Nok Air helped build the library in Jo Ma Lo Lue La Learning Center, South Samerng sub-district,
Chiang Mai province, and Rang Mai Library, Prao district, Chiang Mai province. Moreover, it painted
Ban Mae Wan School, Doi Saked district, Chiang Mai province, and Chaeng Koo Ruang School,
Prao district, Chiang Mai province.
• Nok Mong Klai (Visionary Nok)
Visionary Nok has key objective to encourage children in remote areas to appreciate and cherish
nature, starting from the surrounding nature in their communities. The project opened their view by
letting them experience the nature in further areas. In 2016, Nok Air implemented Visionary Nok projects
as below:  
			 - Visionary Nok: Capital City Tour took the children of inflicted people by the unrest in three
southernmost provinces to visit different places in Bangkok, namely Siam Ocean World,
Siam Paragon and Dream World, and do activities together.    
			 - Visionary Nok: Let’s Swim has been held for three years. It took children from Ban Ta Em
Border Patrol Police School in Ubon Ratchathani province to the sea at Wing 5, Royal
Thai Air Force.  
			 - Visionary Nok: Experiencing Simulated Reality took 50 students in grade 12 of Bodindecha
(Singhaseni) School to visit Pan Am International Flight Training Centre at Assumption University,
Suvarnabhumi Campus, where they tried full flight simulator. This activity was held to promote
learning outside the classroom and inspire the children interested in flying to choose the
career path of professional pilots.  Pan Am International Flight Training Centre provides flight
training of Boeing 737 and Airbus 320. Every student had a chance to experience full flight
simulator, with the instructor demonstrating how to control the airplane and educate them
closely step by step. This activity was cooperated by Pan Am International Flight Training
Centre - Thailand established by Pan Am International Flight Training Centre - USA, All Nippon
Airways, Nok Air and Assumption University. As the most advanced flight training centre in
Southeast Asia, it trains pilots in different courses that meet the international standard and
serve the needs of aviation business.
• Nok Im Jai (Delighted Nok)
Delighted Nok aims to promote Buddhist activities. The project helps foster moral and ethics
in children by allowing them to study the principle and follow the Buddhist path. Nok Air is well
aware that children are the root of society. With great care and nurture, these children will become
the driving force that makes the society a better place in the future. The company therefore educated
them on Buddhism to make sure that they not only learn and correctly understand Buddhist practice
but also let dharma guide their life. As a result, during school break, Nok Air offered complimentary
air tickets to children who attended “Novice Ordination Project”, joined the ordination ceremony in
April 2016 at the shrine of Rama 9 Golden Jubilee Temple, and stayed at King Rama 9 Meditation Center.   

Business conduct affecting social responsibility
In 2016, Nok Air did not conduct any business that affected social responsibility.

วิ สั ย ทั ศ น์
(Vision)

“นกแอร์” มุ่งมั่นที่จะเป็นกลุ่มธุรกิจชั้นน�ำ “Nok” is the only leading Thai company
ของคนไทย ที่ให้บ ริการครอบคลุมธุรกิจด้าน
การท่องเที่ยวแบบครบวงจร ผ่านการให้บริการ
และประสบการณ์ ที่ ป ระทั บ ใจให้ กั บ ผู ้ โ ดยสาร
คนไทยและนักท่องเทีย่ วต่างชาติจากทัว่ ทุกมุมโลก

that is proudly committed to delivering
positive unforgettable experiences through
our extensive range of travel and hospitality
products, services to our customers in Asia
and beyond

พั น ธกิ จ
(Mission)

“นกแอร์ ”

ภายในปี 2563
และกลุ ่ ม
พันธมิตรทางธุรกิจจะเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ในการให้บริการด้านการท่องเทีย่ วแบบครบวงจร
แก่ลกู ค้าทัง้ คนไทยและนักท่องเทีย่ วจากทัว่ ทุกมุม
โลก โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมที่เข้าถึงง่าย
และตอบสนองทุ ก ความต้ อ งการของตลาดที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาด้วยการให้บริการ
อย่ า งมื อ อาชี พ และสร้ า งความภาคภู มิ ใ จต่ อ
พนักงาน ลูกค้า และผู้ถือหุ้น รวมถึงประเทศไทย
ผ่านรอยยิ้มแห่งความเป็นไทยไปสู่ภูมิภาคเอเชีย

cover nok.indd 2

Nok’s mission is by 2020, we and

our partners will be able to offer 360
degrees of travel and hospitality
products, services to our business and
leisure customers in Asia and beyond.
Our products/services will be innovative,
simple, and delightfully answers the
changing market needs. The products,
services will be delivered by our friendly,
professional and highly experienced
team. We will to be the pride of our staff,
our customers, our shareholders and our
country. Thus, bring smiles across Asia.
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