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10.

โครงสรางการจัดการ

10.1

คณะกรรมการบริษัทฯ

10.1.1 จํานวนกรรมการ
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการจํานวน 8 ทาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อ
พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล
นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
พลตํารวจตรี วิสนุ ปราสาททองโอสถ
นายประดิษฐ ทีฆกุล
นายศรีภพ สารสาส
พลเอก วิชิต ยาทิพย
นายเจมส แพ็ททริค รูนี่ย

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ/กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการบริหาร
กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
กรรมการที่เปนผูบริหาร
กรรมการที่เปนผูบริหาร
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
กรรมการที่เปนผูบริหาร
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร

10.1.2 กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ
นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หรือ นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ หรือ นายประดิษฐ ทีฆกุล ลงลายมือชื่อรวมกัน
สองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท
10.1.3 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
รายละเอียดการเขาประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในป 2556 และป 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2557
จํานวนครั้งที่เขาประชุม/การประชุมทั้งหมด
ป 2556
มกราคม – สิงหาคม 2557
14/14
8/8
14/14
8/8
13/14
8/8
12/14
8/8
12/12
14/14
8/8
11/11
8/8
13/14
8/8
12/14
8/8
1/3
-

ชื่อ

1. พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล
2. นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
3. นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
4. พลตํารวจตรี วิสนุ ปราสาททองโอสถ
5. นายธวัชวงค ธะนะสุมิต(1)
6. นายประดิษฐ ทีฆกุล
7. นายศรีภพ สารสาส(2)
8. พลเอก วิชิต ยาทิพย
9. นายเจมส แพ็ททริค รูนี่ย
10. เรืออากาศเอก เผด็จ ลิมปสวัสดิ์3
หมายเหตุ
(1) พนจากตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556
(2) ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2556 และไดรับการจด
ทะเบียนเขาเปนกรรมการกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2556 โดยเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดครั้งแรกในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2556 ในวันที่ 13 มีนาคม 2556
(3) พนจากตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2556
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ผูบริหาร
แผนผังองคกรของ บริษัทฯ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2557
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ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2557 รายชื่อผูบริหารของบริษัทฯ มีดังตอไปนี้
ชื่อ
1. นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
2. นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
3. นายประดิษฐ ทีฆกุล
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

นายคริสทอป คลาเรนซ
นายปเตอร วิสเนอร
หมอมหลวงนันทิกา วรวรรณ
นางอาริญา ปราสาททองโอสถ
นายณรงคชัย ถนัดชางแสง
นายวิโรจน สติธโรปกรณ
นายพรต เสตสุวรรณ
นายปง ณ ถลาง
นาวาอากาศโท ศราวุธ ทองเล็ก
นายเกษม อาคเนยสุวรรณ
นางสาวกันยารัตน ชูโต
นายอนวัช ลีละวัฒนวัฒนา
พลเอกคมกฤช ศรียะพันธ
นางนฤมล ใจหนักแนน

10.3

เลขานุการบริษัทฯ

ตําแหนง
ประธานคณะผูบริหาร
กรรมการผูอํานวยการใหญ/ กรรมการรองผูอํานวยการใหญ ฝายปฏิบัติการ
กรรมการรองผูอํานวยการใหญ ฝายบริหาร/ผูอํานวยการอาวุโสสํานักผูอํานวยการใหญ สังกัดสํานัก
ผูอํานวยการใหญ
รองผูอํานวยการใหญอาวุโส ฝายชาง
รองผูอํานวยการใหญอาวุโส ฝายบริหารเครือขายการบินและผลิตภัณฑ
รองผูอํานวยการใหญ ฝายโฆษณาและประชาสัมพันธ
รองผูอํานวยการใหญ ฝายขาย
รองผูอํานวยการใหญ ฝายสนามบิน
รองผูอํานวยการใหญ ฝายบัญชี
รองผูอํานวยการใหญ ฝายการตลาด
รองผูอํานวยการใหญ ฝายนิรภัยองคกร
รองผูอํานวยการใหญ ฝายปฏิบัติการบิน/รักษาการผูอํานวยการฝายปฏิบัติการบิน/นักบินที่ 1
รองผูอํานวยการใหญ ฝายตรวจสอบภายใน
รองผูอํานวยการใหญ ฝายทรัพยากรบุคคล
รองรองผูอํานวยการใหญ ฝายการเงิน/เลขานุการบริษัทฯ
ผูชํานาญการ ฝายนโยบายและยุทธศาสตร (ระดับรองผูอํานวยการใหญ)
เลขานุการ สํานักประธานคณะผูบริหาร (ระดับรองผูอํานวยการใหญ)

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้ง นายอนวัช ลีละวัฒนวัฒนา เปนเลขานุการบริษัทฯ นับตั้งแตวันที่ 13 มีนาคม 2556
โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยรายละเอียด หนาที่ และ
ความรับผิดชอบของผูดํารงตําแหนงเปนเลขานุการบริษัทฯ ปรากฏในเอกสารแนบ 1
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

10.4.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
(ก)

คาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ

ในป 2556 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนใหแกกรรมการจํานวน 10 ราย เปนจํานวนทั้งสิ้น 26.8 ลานบาท และสําหรับงวดหก
เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนใหแกกรรมการจํานวน 8 ราย เปนจํานวนทั้งสิ้น 3.1 ลานบาท
โดยค า ตอบแทนดั ง กล า วเป น ค า ตอบแทนในรู ป แบบค า บํ า เหน็ จ และค า เบี้ ย ประชุ ม ในฐานะกรรมการเท า นั้ น ทั้ ง นี้ โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและตําแหนง
1. พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล
ประธานกรรมการ
2. นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
รองประธานกรรมการ
3. นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
กรรมการ
4. พลตํารวจตรี วิสนุ ปราสาททองโอสถ
กรรมการ
(1)
5. นายธวัชวงค ธะนะสุมิต
กรรมการ
6. นายประดิษฐ ทีฆกุล
กรรมการ
7. นายศรีภพ สารสาส
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8. พลเอก วิชิต ยาทิพย
กรรมการ
9. นายเจมส แพ็ททริค รูนี่ย
กรรมการ
(2)
10. เรืออากาศเอก เผด็จ ลิมปสวัสดิ์
กรรมการ
หมายเหตุ
(1) พนจากตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556
(2) พนจากตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2556

(ข)

คาตอบแทนรวมในฐานะ
กรรมการ (บาท)
ในป 2556
5,325,455
5,036,364
3,627,273
2,198,182
820,000
2,748,182
2,478,182
2,308,182
2,258,182
20,000

คาตอบแทนรวมในฐานะ
กรรมการ (บาท)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน ป 2557
360,000
780,000
480,000
180,000
480,000
300,000
220,000
220,000
-

คาตอบแทนของผูบริหารบริษัทฯ

ในป 2556 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนใหแกประธานคณะผูบริหาร กรรมการผูอํานวยการใหญ และผูบริหาร รวม 17 ราย
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 165.54 ลานบาท(1) และสําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ ไดจาย
คาตอบแทนใหแกประธานคณะผูบริหาร กรรมการผูอํานวยการใหญ และผูบริหาร รวม 17 ราย เปนจํานวนเงินทั้งสิ้นประมาณ
88.38 ลานบาท(1) โดยคาตอบแทนดังกลาวเปนคาตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และคาตอบแทนอื่นๆ
หมายเหตุ
(1) จํานวนคาตอบแทนดังกลาวรวมคาตอบแทนของนายธวัชวงค ธะนะสุมิต ซึ่งดํารงตําแหนงผูบริหารของบริษัทฯ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
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10.4.2 คาตอบแทนอื่น
(ก)

โครงการ ใหสิทธิซื้อหุนแกกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2556 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เสนอขายหุนสามัญของ
บริ ษัท ฯ จํานวนไมเกิน 30,000,000 หุ นใหแ กกรรมการ และพนักงานของบริษัท ฯ ที่มีรายชื่ออยู ณ วันที่ 31 มกราคม 2556
(โครงการ ESOP) ที่ราคา 10 บาทตอหุน โดยมีระยะเวลาหามขายหุนที่ไดรับจัดสรรทั้งหมดภายใตโครงการ ESOP ภายใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรกนับแตวันที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ อยางไรก็ดี ภายในระยะเวลาตั้งแตเดือน
ที่ 7 ถึงเดือนที่ 12 กรรมการ และพนักงานผูไดรับการจัดสรรหุนอาจขายหุนไดในจํานวนไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหุนที่ไดรับ
การจัดสรร และอาจขายหุนที่ไดรับการจัดสรรไดโดยไมมีขอจํากัดภายหลังจากพนเดือนที่ 12 ในการนี้ ในระหวางวันที่ 5 มีนาคม
ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2556 บริษัทฯ ไดดําเนินการเสนอขายหุนสามัญของบริษัทฯ ภายใตโครงการ ESOP และกรรมการ และ
พนักงานของบริษัทฯ ไดใชสิทธิจองซื้อหุนของบริษัทฯ จํานวนทั้งสิ้น 30,000,000 หุน โดยกรรมการ และผูบริหารของบริษัทฯ
ไดรับการจัดสรรหุนและจองซื้อหุนรวมทั้งสิ้น 10,157,100 หุน คิดเปนรอยละ 33.9 ทั้งนี้ มีกรรมการและพนักงานจํานวน 2 ทานที่
ไดรับการจัดสรรหุนจากการเสนอขายหุนใหแกกรรมการและพนักงานในจํานวนที่เกินกวารอยละ 5 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่ไดมี
การเสนอขายใหแกกรรมการและพนักงาน ไดแก นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และนายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ โดย
ไดรับการจัดสรรหุนเปนจํานวน 3,521,100 หุน และ หุน 1,700,000 ตามลําดับ ตอมา ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ
ประจําป 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ไดมีมติอนุมัติยกเลิกเงื่อนไขการหามจําหนายจายโอนหุน ESOP เนื่องจากการถือหุน
ESOP นานเพียงพอที่จะทําใหไมเกิดผลกระทบดาน Price Differentiation กับผูถือหุนที่ซื้อหุนจากการเสนอขายตอประชาชนใน
ครั้งแรกนี้
(ข)

สิทธิประโยชนอื่นๆ สําหรับกรรมการบริษัทฯ มีรายละเอียดหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
1. ใหกรรมการไดรับสิทธิประโยชนเกี่ยวกับคารักษาพยาบาล โดยสําหรับกรรมการแตละทานในวงเงินไม
เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาท) ตอป และรวมกันในระหวางวาระการดํารงตําแหนง ไมเกิน
2,000,000 บาท (สองลานบาท)
2. ใหกรรมการไดรับสิทธิประโยชนเกี่ยวกับบัตรโดยสารเครื่องบินของบริษัทฯ โดยสําหรับกรรมการแตละ
ทานและผูติดตาม 1 ทาน ไมเกิน 24 ครั้งตอป
3.

ใหกรรมการไดรับสิทธิประโยชนเกี่ยวกับการใชเครื่องบินของบริษัทฯ (เมื่อตารางการบินวาง) สําหรับ
กิจการของบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการ และ/หรือกรรมการ และกิจกรรมดังกลาวเปนกิจกรรมที่มี
ประโยชน หรือสงเสริมภาพลักษณของบริษัทฯ หรือของธุรกิจของบริษัทฯ สาธารณประโยชน กิจกรรม
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร และภารกิจพิเศษอื่นๆ ไมเกิน 100 ชั่วโมงตอป

4.

ใหบริษัทฯ จัดใหมีการทําประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผูบริหาร (Directors and Officers
Liabilities Insurance) ใหเปนสิทธิประโยชนแกกรรมการและผูบริหาร
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บุคลากรและการฝกอบรม

10.5.1 ขอมูลทั่วไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 วันที่ 31 ธันวาคม 2555 วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มี
พนักงานรวมทั้งสิ้นจํานวน 1,844 คน 1,970 คน 2,241 คน และ 2,340 ตามลําดับ โดยแบงตามหนาที่ และสถานที่ทํางานไดดังนี้

แบงตามหนาที่:
ลูกเรือบนเที่ยวบิน:
นักบิน
พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน
รวม
พนักงานภาคพื้นดิน:
ฝายบริการลูกคาภาคพื้น
ฝายชาง
รวม
หนาที่อื่นๆ :
ฝายการตลาด การสํารองที่นั่ง และการขายพื้นที่
ระวางสินคา
สํานักงานใหญ
อื่นๆ
รวม
รวมทั้งสิ้น
แบงตามสถานที่ปฏิบัติงาน:
กรุงเทพมหานคร
เกาะสมุย
อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

2554

รอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555

2556

รอบหกเดือนสิ้นสุด ณ
30 มิถุนายน 2557

169
290
459

204
352
556

257
492
749

230
538
768

276
163
439

258
168
426

230
188
418

210
211
421

211
280
455
946
1,844

216
283
489
988
1,970

245
261
568
1,074
2,241

260
331
560
1,151
2,340

1,179
221
444
1,844

1,290
226
454
1,970

1,519
218
504
2,241

1,828
150
362
2,340

บริษัทฯ กําหนดใหมีการวาจางนักบิน วิศวกร และบุคคลากรอื่นๆ ที่มีความสามารถและความทุมเท และมีประสิทธิภาพ
ในการทํางาน ทั้งนี้ จากแผนการเติบโตของบริษัทฯ ทําใหบริษัทฯ ตองวาจาง ฝกอบรม พนักงานใหมเปนจํานวนมากในอนาคต
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหัวขอ “ปจจัยความเสี่ยง-ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ-บริษัทฯ ตอง
พึ่งพาบุคลากร โดยเฉพาะเจาหนาที่บริหารและผูบริหารหลักของบริษัทฯ ซึ่งอุปสรรคใดๆ ในการดึงดูดและรักษาบุคลากร
ดังกลาว หรือการไมสามารถดํารงวัฒนธรรมองคกร อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผล
การดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ สวนที่ 2 หนา 145” บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความจําเปนในการคงความตอเนื่อง
ในการบริหารจัดการของบริษัทฯ เพื่อรักษาขอไดเปรียบของบริษัทฯ ใหเหนือคูแขง ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทฯ เชื่อวาความสําเร็จ
อยางตอเนื่องของบริษัทฯ นั้นขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยางซึ่งรวมถึงการสนับสนุนและความทุมเทของผูบริหารของบริษัทฯ ทั้งนี้
ทางบริษัทฯ ไดปรับใชกลยุทธดานทรัพยากรบุคคลซึ่งรวมถึงคาตอบแทนที่สามารถแขงขันได การสรรหาบุคคลที่เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค และแผนการสืบทอดงาน
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บริษัทฯ วาจางนักบินที่มีประสบการณและไดรับใบอนุญาตทั้งจากภาคการทหารหรือจากสายการบินอื่น อีกทั้ง บริษัทฯ
ยังไดวาจางนักบินพาณิชยที่ไมมีการบันทึกศักยภาพการบินเฉพาะแบบที่มีคุณสมบัติครบถวน โดยนักบินดังกลาวตองมีชั่วโมงบิน
250 ชั่วโมงกอนไดรับใบอนุญาตนักบิน นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดสรรหาและตั้งใจจะสรรหาบุคลากรนักศึกษาที่จบการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยโดยตรง โดยบริษัทฯ รับประกันวาจะใหเขาทํางานกับบริษัทฯ ภายหลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนการบิน (ดวย
คาใชจายตนเอง)
ทั้งนี้ ความสูญเสียในบุคลากรที่สําคัญอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอบริษัทฯ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได
จากหัวขอ “ปจจัยความเสี่ยง–ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกั บการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ-บริษัทฯ ตองพึ่งพาบุคลากร โดยเฉพาะ
เจาหนาที่บริหารและผูบริหารหลักของบริษัทฯ ซึ่งอุปสรรคใดๆ ในการดึงดูดและรักษาบุคลากรดังกลาว หรือการไมสามารถดํารง
วัฒนธรรมองคกรไวได อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ สวนที่ 2 หนา 145” บริษัทฯ จึงพยายามสรางแรงจูงใจเพื่อรักษาพนักงานของบริษัทฯ โดยใหผลตอบแทนตามการ
ปฏิบัติงาน พรอมทั้งยกระดับและทักษะความสามารถของพนักงานดวยการฝกอบรม ทั้งนี้ บริษัทฯ ใหพนักงานของบริษัทฯ เขารวม
การประชุมและเขารับการฝกอบรมอยางตอเนื่อง เพื่อใหพนักงานไดรับและพัฒนาทักษะและความสามารถที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ การ
ฝกอบรมขณะปฏิบัติงานเปนแนวทางสําคัญอีกประการหนึ่งในการถายทอดความรูจากผูเชี่ยวชาญไปยังพนักงานใหมหรือพนักงาน
ระดับลาง การลงทุนในทรัพยากรมนุษยชวยเพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน นอกจากนี้ ดานการพัฒนาทักษะเหลานี้ยังชวยเตรียม
ความพรอมใหแกพนักงานระดับลางและระดับกลาง เพื่อรับผิดชอบงานของผูบริหารระดับสูงตอไป
10.5.2 ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในชวง 3 ปที่ผานมา
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2557 บริษัทฯ ถูกฟองโดยอดีตพนักงานของบริษัทฯ ขอใหชดใชคาเสียหายเนื่องจากการละเมิด
และผิดสัญญาจาง ตอศาลแรงงานกลาง คดีมีทุนทรัพย 91.4 ลานบาท ตอมาในเดือนเมษายน 2557 บริษัทฯ ไดยื่นฟองโจทกใน
ขอหาผิดสัญญาการศึกษาและฝกอบรม เปนเงินจํานวน 10.2 ลานบาท ซึ่งขณะนี้คดีอยูในระหวางการพิจารณาของศาลแรงงาน
กลาง
10.5.3 คาตอบแทนบุคลากร
(ก)

คาตอบแทนรวมของพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 วันที่ 31 ธันวาคม 2555 วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีการ
จายผลตอบแทนรวมใหแกพนักงานในลักษณะตางๆ ไดแก เงินเดือน เงินโบนัส คาลวงเวลา เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
และคาตอบแทนอื่นๆ เปนจํานวน 2,730.8 ลานบาท 3,282.1 ลานบาท 4,046.4 ลานบาท และ 1,710.68 ลานบาท ตามลําดับ
นอกจากนี้ ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2556 ไดอนุมัติใหบริษัทฯ เสนอขายหุน
สามัญของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 30,000,000 หุน ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ที่มีรายชื่ออยู ณ วันที่ 31 มกราคม
2556 (โครงการ ESOP) ที่ราคา 10 บาทตอหุน โดยมีระยะเวลาหามขายหุนที่ไดรับจัดสรรทั้งหมดภายใตโครงการ ESOP ภายใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรกนับแตวันที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ อยางไรก็ดี ภายในระยะเวลาตั้งแตเดือน
ที่ 7 ถึงเดือนที่ 12 กรรมการและพนักงานผูไดรับการจัดสรรหุนอาจขายหุนไดในจํานวนไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหุนที่ไดรับ
การจัดสรร และอาจขายหุนที่ไดรับการจัดสรรไดโดยไมมีขอจํากัดภายหลังจากพนเดือนที่ 12 ตอมา ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของ
บริษัทฯ ประจําป 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ไดมีมติอนุมัติยกเลิกเงื่อนไขการหามจําหนายจายโอนหุน ESOP เนื่องจากการ
ถือหุน ESOP นานเพียงพอที่จะทําใหไมเกิดผลกระทบดาน Price Differentiation กับผูถือหุนที่ซื้อหุนจากการเสนอขายตอ
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ประชาชนในครั้งแรกนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดใหการสนับสนุนทางการเงินโดยการใหเงินกูโดยคิดดอกเบี้ยรอยละ 5.5 ตอป แก
พนักงานของบริษัทฯ ที่ไมใชกรรมการในวงเงินกูสูงสุดสําหรับระเบียบเงื่อนไขวงเงินสงเคราะหเพื่อการซื้อหุนเพิ่มทุนโครงการ
ESOP ไมเกินกวา รอยละ 90 ของมูลคาหุนที่ใชสิทธิจองซื้อ ในการนี้ ระหวางวันที่ 5 มีนาคม ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2556 บริษัทฯได
ดําเนินการเสนอขายหุนสามัญของบริษัทฯ ภายใตโครงการ ESOP และพนักงานของบริษัทฯไดรับการจัดสรรหุนและจองซื้อหุน
รวมทั้งสิ้น 19,842,900 หุน คิดเปนรอยละ 66.1
(ข)

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2542 กับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการออมของพนักงานในระยะยาว สรางหลักประกันใหกับพนักงานและครอบครัวในกรณีที่ออกจาก
งาน เกษียณอายุ หรือเสียชีวิต นอกจากนี้ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพยังเปนแรงจูงใจทําใหพนักงานทํางานกับบริษัทฯ เปนระยะเวลา
นาน กอใหเกิดความสัมพันธที่ดีระหวางนายจางและลูกจาง ซึ่งชวยใหประสิทธิภาพในการทํางานดีขึ้น ตอมาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม
2543 บริษัทฯ ไดแตงตั้งบริษัทหลักทรัพย กองทุนรวม จํากัด (มหาชน) ภายหลังไดเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน “บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)” เปนบริษัทจัดการกองทุนรวมสํารองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทฯ สมทบเงินรอยละ 2-5 ของเงินเดือน
ของพนักงานเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และพนักงานจายเงินสะสมเขากองทุนในอัตรารอยละ 2-5 ของเงินเดือนของพนักงานแตละ
ราย ทั้งนี้ ในป 2554 ป 2555 และป 2556 บริษัทฯ ไดจายเงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จํานวน 20.2 ลานบาท 24.6 ลานบาท
และ 31.5 ลานบาท ตามลําดับ
10.5.4 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
(ก)

การฝกอบรมนักบิน

บริษัทฯ จัดใหมีการฝกอบรมและพัฒนาความรูความสามารถของนักบินอยางตอเนื่อง ทั้งการฝกอบรมภาคพื้น (Ground
Training Course) และการฝกปฏิบัติจริงผานหลักสูตรตางๆ ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานของกรมการบินพลเรือน องคกรการบินพล
เรือนระหวางประเทศ (ICAO) สมาคมขนสงทางอากาศระหวางประเทศ (IATA) รวมทั้งสายการบินพันธมิตรชั้นนํา โดยเปนการ
ฝกอบรมใหนักบินมีความรูและความเขาใจในอากาศยานที่ทําการบิน (Aircraft System) และการฝกอบรมเพื่อทบทวนการปฏิบัติ
ในขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน (Emergency Procedure) ในเครื่องฝกบินจําลอง (Simulator) เปนประจําทุก 6 เดือน ทั้งนี้ ยังมีการฝกอบรม
ภาควิชาการในรอบ 12 เดือนในหลักสูตรที่สําคัญ คือ หลักสูตรการบริหารทรัพยากรการบิน (Crew Resource Management)
หลักสูตรการดับเพลิง (Fire Fighting) หลักสูตรการขนสงสินคาอันตรายทางอากาศ (Dangerous Goods) หลักสูตรความมั่นคงการ
บิน (Aviation Security) หลักสูตรการอพยพผูโดยสารออกจากอากาศยานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทั้งบนพื้นดินและพื้นน้ํา (Slide and Wet
Drill) และดานนิรภัยการบิน (Flight Safety) รวมไปถึงการฝกปฏิบัติการบินในทัศนวิสัยจํากัด (Low Visibility Operation) ทั้งนี้
เพื่อใหเกิดความมั่นใจวานักบินของบริษัทฯ จะสามารถทําการบินไดอยางถูกตอง ปลอดภัยและมีความสามารถในการแกไขปญหาที่
อาจจะเกิ ดขึ้ นในขณะปฏิบั ติการบิ นไดอย างมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ เพื่อใหหลักสูตรการฝกอบรมนักบินมีความทั นสมั ย
สอดคลองกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว บริษัทฯ มีการสงเสริมใหครูการบินและนักบินเขารับการอบรมและ
สัมมนาในหลักสูตรตางๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อกลับมาพัฒนารูปแบบการฝกอบรมใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น
ดวย
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(ข)

บมจ.การบินกรุงเทพ

การฝกอบรมพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน

บริษัทฯ จัดใหมีการฝกอบรมและพัฒนาความรูความสามารถตลอดจนทัศนคติของพนักงานตอนรับบนเครื่องบินอยาง
ตอเนื่องทั้งในการอบรมภาคพื้น (Ground Training Course) และการฝกปฏิบัติจริงผานหลักสูตรตางๆ ซึ่งเปนไปตามมาตรฐาน
ของกรมการบินพลเรือน องคกรการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) สมาคมขนสงทางอากาศระหวางประเทศ (IATA)
รวมทั้งสายการบินพันธมิตรชั้นนํา โดยเปนการฝกอบรมในดานการใหความชวยเหลือผูโดยสารในกรณีปกติและฉุกเฉินเปนหลัก
รวมถึงงานดานการบริการผูโดยสาร นอกจากนี้ ยังใหการฝกอบรมตามหลักสูตรตางๆ ตามรอบ 12 เดือนเชนเดียวกับนักบิน
ทั้งหมด และรวมถึงการฝกปฐมพยาบาลเบื้องตน (First Aid) ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาพนักงานตอนรับบนเครื่องบินของ
บริษัทฯ จะสามารถดูแลผูโดยสารไดเปนอยางดีทั้งในดานการบริการและการใหความชวยเหลือในกรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้ เพื่อให
เกิดการพัฒนาดานการบริการบนเครื่องบินและสามารถตอบสนองความตองการตามประเภทและกลุมผูโดยสาร บริษัทฯ มีการ
สงเสริมใหผูฝกอบรม (Cabin crew instructor) เขารับการอบรมและสัมมนาในหลักสูตรตางๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อ
กลับมาพัฒนารูปแบบการฝกอบรมและงานดานการบริการใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
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