เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐๑ ง

หนา ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

ประกาศบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ที่ ๐๒๕/๒๕๖๐
เรื่อง โครงสรางการจัดการองคกร อํานาจหนาที่
วิธีการดําเนินงานและสถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของบริษัทฯ
ดวย บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ไดปรับปรุงโครงสรางองคกรและกรอบอํานาจหนาที่
ความรับผิดชอบของหนวยงาน ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
ที่ใหประชาชนไดมีโอกาสรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตาง ๆ ของทางราชการอยางถูกตอง
และเปนปจจุบัน จึงเห็นควรทําการปรับแกไข ตามการจัดแบงหนวยงาน เรื่อง โครงสรางการจัดองคกร
อํานาจหนาที่ วิธีดําเนินงานและสถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของบริษัทฯ และขอออกประกาศ
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ที่ ๐๒๕/๒๕๖๐ ดังมีรายละเอียด ดังนี้
ขอ ๑ กรรมการผูอํานวยการใหญ
กรรมการผูอํานวยการใหญ มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการบริหารงานทั้งปวงของบริษัทฯ
ใหบรรลุตามวัตถุประสงคของบริษัทฯ หรือตามนโยบาย มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจน
บังคับบัญชา ฝายบริหารและพนักงานทั้งปวงของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายในขอบเขตอํานาจที่กําหนดในขอบังคับ
ของบริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด
(๑.๑) รองกรรมการผูอํานวยการใหญสนับสนุนการถวายบินแกองคประธานศูนยสนับสนุน
การปฏิบัติการ
รองกรรมการผูอํานวยการใหญสนับสนุนการถวายบินแกองคประธานศูนยสนับสนุน
การปฏิบัติการมีรองกรรมการผูอํานวยการใหญเปนผูบังคับบัญชา และรายงานตรงตอกรรมการผูอํานวยการใหญ
มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- วางแผน กําหนดกลยุทธและนโยบาย ควบคุม กํากับ ดูแล อํานวยการ และรับผิดชอบ
ในการบริหารและปฏิบัติการทั้งปวงของรองกรรมการผูอํานวยการใหญสนับสนุนการถวายบินแกองคประธาน
ศูนยสนับสนุนการปฏิบัติการ ทั้งดานการพัฒนา การวางระบบงาน การบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน
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การอนุมัติการเงินใหเปนไปตามระเบียบบริษัทฯ วาดวยอํานาจหนาที่ทางการเงินและระเบียบบริษัทฯ
ที่เกี่ยวของ การเปนผูแทนบริษัทฯ หรือหนวยงานเขารวมการประชุมที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ ปฏิบัติงาน
รว มกับ หน ว ยงานอื่ น ทั้ ง ภายในและภายนอกบริ ษัท ฯ และปฏิ บัติ ง านอื่น ๆ ตามที่ ไ ด รับ มอบหมาย
เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน วัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัทฯ
- สนับสนุนการถวายบินแกองคประธานศูนยสนับสนุนการปฏิบัติการ โดยประสานงานกับหนวย
เกี่ยวของทั้งหมดเพื่อสนองภารกิจใหมีความเหมาะสมเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- การกํากับ ดูแลและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในบังคับบัญชาเพื่อใหการดําเนิน ภารกิจ
ในความรับผิดชอบบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัท ตลอดจนสอดคลองกับระเบียบและหลักเกณฑ
ของบริษัทและผูมีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของกําหนด
- ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานในบังคับบัญชา ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๑.๒) สายบริหารงานกฎหมาย
สายบริหารงานกฎหมาย มีรองกรรมการผูอํานวยการใหญเปนผูบังคับบัญชา
และรายงานตรงตอกรรมการผูอํานวยการใหญ มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- วางแผน กําหนดกลยุทธและนโยบาย ควบคุม กํากับ ดูแล อํานวยการและรับผิดชอบ
ในการบริหารและปฏิบัติการทั้งปวงของสายบริห ารงานกฎหมาย ทั้งดานพัฒนา การวางระบบงาน
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การอนุมัติการเงินใหเปนไปตามระเบียบบริษัทฯ วาดวย
อํานาจหนาที่ทางการเงิน และระเบียบบริษัทที่เกี่ยวของ การเปนผูแทนบริษัทหรือหนวยงานเขารวม
การประชุมที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ ปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายเพื่อใหสอดคลอง
กับวิสัยทัศน วัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัทฯ
- วางแผน กําหนดกลยุทธแ ละนโยบายการบริห ารงานทั้งปวงที่เกี่ยวของกับ งานกฎหมาย
เพื่อใหการบริหารงานดานกฎหมายของบริษัทดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ สามารถแขงขันกับภาวะ
ตลาดแรงงานและเหมาะสมกับสถานะของบริษัท มีธรรมาภิบาลและสอดคลองกับวิสัยทัศน วัตถุประสงค
และเปาหมายของบริษัทฯ
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- วางแผน กําหนดกลยุทธและนโยบายการปรับปรุง พัฒนาระบบงานและการบริหารงานกฎหมาย
ใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และการแขงขันทางธุรกิจ รวมทั้งการเปรียบเทียบ (Benchmark)
กับรัฐวิสาหกิจ สายการบินชั้นนําและองคกรธุรกิจเอกชนภายนอกอื่น ๆ ตลอดจนการเลือกสรรแนวทางปฏิบัติ
ที่เปนเลิศ (Best Practices) เพื่อนํามาประยุกตใชกับบริษัทฯ
- วางแผน กําหนดนโยบายงานและบริหารงานกฎหมายทั่วไปใหสอดคลองกับนโยบาย แผนกลยุทธ
ทางธุรกิจ
- กําหนดนโยบาย สนับสนุน และสงเสริมการดําเนินงานกฎหมายตามแนวทางดานธรรมาภิบาล
(Corporate Governance) เพื่อใหการดําเนินธุรกิจและการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปอยางโปรงใส
มีจริยธรรมและตรวจสอบได
- การกํากับดูแลและสนับสนุนงานดานกฎหมายทั้งปวงของบริษัทฯ ไดแก งานนิติกรรม งานดานสัญญา
งานดานคดี งานดานการสอบสวน และการประสานงานกับที่ปรึกษากฎหมายที่เกี่ยวของ ตลอดจน
การควบคุมกํากับดูแลกระบวนการปรับปรุงแกไขจัดทําระเบียบบริษัทฯ ใหเปนไปอยางถูกตองและมีคุณภาพ
- กําหนดนโยบาย และประเมิน ผลการดําเนินงานของหนวยงานในบังคับบัญชาเพื่อใหดําเนินภารกิจ
ในความรับผิดชอบบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัทฯ ตลอดจนสอดคลองกับระเบียบและหลักเกณฑ
ของบริษัทฯ และผูมีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของกําหนด
- ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานในบังคับบัญชา ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ไดรับมอบหมาย
(๑.๒.๑) ฝายกฎหมาย
ฝายกฎหมาย มีผูอํานวยการใหญเปนผูบังคับบัญชาและรายงานตรง
ตอรองกรรมการผูอํานวยการใหญสายบริหารงานกฎหมาย มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- วางแผน กําหนดกลยุทธและนโยบาย ควบคุม กํากับ ดูแล อํานวยการ และรับผิดชอบ
ในการบริหารและปฏิบัติการทั้งปวงของฝายกฎหมาย ทั้งดานการพัฒนา การวางระบบงาน การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน การอนุมัติการเงินใหเปนไปตามระเบียบบริษัทฯ วาดวยอํานาจหนาที่ทางการเงิน
และระเบียบบริษัทฯ ที่เกี่ยวของ การเปนผูแทนบริษัทหรือหนวยงานเขารวมการประชุมที่เกี่ยวของกับงาน
ในหนาที่ ปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกบริษัท และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน วัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัท
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- ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายดานตาง ๆ เชน การดําเนินคดี การติดตามหนี้สินของบริษัทฯ
การตรวจรางและจัดทําสัญญา การเขารวมสอบสวนความผิดทางวินัยกับหนวยงานที่เกี่ยวของ การดําเนินงาน
นิติการทั่วไป
- ใหคํา ปรึก ษา เสนอแนะ ทบทวน และกํ าหนดแนวทางงานดา นกฎหมายและระเบีย บ
แกหนวยงานอื่น ๆ
- ติดตอประสานงานดานกฎหมายของบริษัทฯ กับหนวยงานราชการหรือหนวยงานภายนอก
ทั้งในและตางประเทศ ในการขอขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณางานดานกฎหมายและเพื่อเปนหลักฐาน
ในการตอสูคดีใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัทฯ
- วางแผน กํากับ ดูแล สั่งการ พิจารณาวินิจฉัย ตรวจสอบขอมูลและกฎหมายที่เกี่ยวของ
เพื่อดําเนินการจัดทํา ปรับปรุง แกไขระเบียบตาง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อใหการบังคับใชถกู ตองตามวัตถุประสงค
ของบริษัทฯ และกฎหมาย
- กํากับ ดูแล และประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในบังคับบัญชาเพื่อใหการดําเนินภารกิจ
ในความรับผิดชอบบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัทฯ ตลอดจนสอดคลองกับระเบียบและหลักเกณฑ
ของบริษัทฯ และผูมีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของกําหนด
- ควบคุมดูแ ลการปฏิบัติ ง านของหนว ยงานในบัง คับ บัญ ชาตลอดจนปฏิบัติห นาที่อื่ น ตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๑.๓) สํานักงานการตรวจสอบภายใน
สํานักงานการตรวจสอบภายใน มีผูอํานวยการใหญเปนผูบังคับบัญชา และรายงาน
ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานดานการบริหารภายในสํานักงาน
การตรวจสอบภายในตอกรรมการผูอํานวยการใหญ มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบในการบริหารและปฏิบัติการ
ทั้งปวงเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อใหความเชื่อมั่นและใหคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรม
และเปนอิสระเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการดําเนินงานของบริษัทฯ การตรวจสอบภายในชวยใหบริษัทฯ
บรรลุวัตถุประสงค ดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
และการกํากับดูแลอยางเปนระบบและเปนระเบียบ ภาระหนาที่ดังกลาวรวมถึง
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- ตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกํากับดูแลที่ดี
และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
- ตรวจสอบความถูกตองและความเชือ่ ถือไดของขอมูลทางการเงินและการดําเนินงานการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ รวมทั้งการควบคุมดูแลทรัพยสินของบริษัทฯ
- ตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน โอกาสเกิดการทุจริตและประสิทธิภาพ
ของบริษัทฯ
- จัดทํารายงานผลการตรวจสอบตามขางตน รวมทั้งมีขอเสนอแนะ วิธีและมาตรการในการปรับปรุงแกไข
- ประสานงานกับผูสอบบัญชีเพื่อใหสามารถเขาใจแผนงานและกําหนดขอบเขตการตรวจสอบ
ภายในที่เปนประโยชนรวมตอบริษัทฯ
- พัฒ นาและอบรมความรู ทักษะ และความสามารถของผูตรวจสอบภายในอยางตอเนื่อง
เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ
- ปฏิบัติงานตรวจสอบเฉพาะกิจที่กรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผูอํานวยการใหญมอบหมาย
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ตองไมกระทบตอประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
- ควบคุม กํากับ ดูแล และประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในบัง คับบัญชาเพื่อให
การดําเนินภารกิจในความรับผิดชอบบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว ตลอดจนสอดคลอง
กับระเบียบและหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานในบังคับบัญชา ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๑.๔) ฝายความปลอดภัย ความมั่นคง และมาตรฐานการบิน
ฝายความปลอดภัย ความมั่นคง และมาตรฐานการบิน มีผูอํานวยการใหญ
เปนผูบังคับบัญชาและรายงานตรงตอกรรมการผูอํานวยการใหญ มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- วางแผน กําหนดกลยุทธและนโยบาย ควบคุม กํากับ ดูแล อํานวยการ และรับผิดชอบ
ในการบริหาร และปฏิบัติการทั้งปวงของฝายความปลอดภัย ความมั่นคงและมาตรฐานการบิน ทั้งดาน
การพัฒนา การวางระบบงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การอนุมัติการเงินใหเปนไป
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ตามระเบียบบริษัทฯ วาดวยอํานาจหนาที่ทางการเงินและระเบียบบริษัทฯ ที่เกี่ยวของ การเปนผูแทนบริษัทฯ
หรือหนวยงานเขารวมการประชุมที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ ปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่นทั้งภายใน
และภายนอกบริ ษั ท ฯ และปฏิ บั ติ ง านอื่ น ๆ ตามที่ ไ ด รั บ มอบหมายเพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น
วัตถุประสงค และเปาหมายของบริษัทฯ
- กําหนดยุทธศาสตร นโยบาย บริหาร พัฒ นา และกํากับ ใหมีการดําเนินการตามระบบ
บริหารความปลอดภัย (Safety Management System) ดานการบินและภาคพื้นทั่วทั้งองคกร
รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหาร และระบบเอกสาร ไปสูระบบ Integrated Management System : IMS
ตามมาตรฐาน ICAO ตอไป โดยจัดใหมี
- การสอบสวนอุบัติเหตุอุบัติการณ (Accident & Incident Investigation)
- ระบบวิเคราะหขอมูลการบิน (Flight Data Analysis Program : FDAP)
- การจัดการความเสี่ยงดานการบิน (Aviation Risk Management)
- การจัดการดานการขนสงวัตถุอันตราย (Dangerous Goods Regulations Management)
- การจัดการระบบ (Integrated Quality and Safety Management System : IQSMS)
- กําหนดยุทธศาสตร นโยบาย บริหาร และกํากับกิจกรรมดานการบิน (Aviation Compliance)
โดยประยุกตใชระบบการตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด (Compliance Monitoring System : CMS) โดยจัดใหมี
- กระบวนการประเมินผลภายใน (Internal Evaluation Process : IEP)
- โปรแกรมการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Operational Compliance : OC)
- การกํากับมาตรฐานของเอกสารคูม ือในงานมาตรฐานการบิน(Corporate Publications Standards)
- การตรวจสายการบินคูคา (Code Share Audit) กําหนดยุทธศาสตร นโยบาย บริหาร พัฒนา
และกํากับใหมีการดําเนินการตามระบบการจัดการความมั่นคงการบิน (Aviation Security Management System)
ทั่วทั้งองคกร โดยจัดใหมี
- การบริหารจัดการ Airline Security Program
- แผนความมั่นคงการบินทองถิ่น (Local THAI Security Procedures : LTSP) Airline Security
Training Program
- ระบบประเมินความเสี่ยงดานความมั่นคงการบิน (Aviation Security Risk Assessment)
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- ระบบควบคุมคุณภาพดานความมั่นคงการบิน (Aviation Security Quality Assurance Program)
- กําหนดยุทธศาสตร นโยบาย บริหาร พัฒนา และกํากับการจัดการเหตุฉุกเฉินและอุบัติเหตุ
ทางการบิน (Aviation Emergency and Accident Management) และการบริหารการตอบสนอง
ภาวะวิกฤติ (Crisis Management) โดยจัดใหมี
- แผนการตอบสนองภาวะฉุกเฉิน (Emergency and Accident Procedures : EPS) และ
แผนการตอบสนองภาวะฉุกเฉินทองถิ่น (Local Emergency and Accident Procedures : LEAP)
- คูมือการใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมของสมาชิก Family Assistant and Support
Team : FAST
- ศูนยปฏิบัติการภาวะวิกฤต (Crisis Management and Operations Center : CMOC)
- การเตรียมความพรอมตอบสนองเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤติ ติดตาม วิเคราะห รายงานผล
ของเปาหมายดานความปลอดภัย (Safety) ความมั่นคง (Security) การกํากับกิจกรรมดานการบิน
(Aviation Compliance) ตอฝายบริหาร เพื่อเปนขอมูลในการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร และการตัดสินใจ
พรอมทั้งนําเสนอทางเลือก
- วางแผน กําหนดนโยบาย บริหารและกํากับงานดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทํางานทั่วทั้งองคกร เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
- กํากับ ดูแลการประสานงานและการรายงานตอสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย
- เปนผูแทนบริษัทฯ ในการดําเนินงานรวมกับหนวยงานภาครัฐ องคกรระหวางประเทศ เชน
IATA, ICAO, EASA
- ดําเนินการเพื่อใหงานที่รับผิดชอบทั้ง มวลขางตน ไปตามหรือสูงกวากฎหมายประเทศไทย
กฎหมายทองถิ่น กฎหมายระหวางประเทศ ขอกําหนด กฎระเบียบของหนวยงานภาครัฐ กฎระเบียบ
ขององคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ มาตรฐานการบิน และมาตรฐานสากลตาง ๆ วิธีปฏิบัติขององคกรการบินพลเรือน
ระหวางประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) สํานักงานการบินพลเรือน
แหงประเทศไทยและประเทศตาง ๆ สมาคมขนสงทางอากาศระหวางประเทศ (International Aviation
Transportation Association : IATA) มาตรฐานของหนวยงานความปลอดภัยการบินยุโรป (European Aviation
Safety Agency : EASA) ทั้งนี้เพื่อใหบริษัทปฏิบัติ การบินไดอยางปลอดภัย เพิ่มความสามารถในการแขงขัน
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ดํารง/ขยายสิทธิการบิน คงสมาชิกภาพในกลุมพันธมิตรการบิน Star Alliance ลดการสูญเสียชื่อเสียง
ภาพลักษณ คาใชจาย คาปรับคาประกันภัย ทรัพยสินและชีวิตของบุคลากร ผูโดยสาร รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ
ทําใหสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่อง ตอบสนองความตองการ ความคาดหวังของลูกคา และผูมี
สวนไดเสีย ทั้งนี้ ฝายฯ ใหความสําคัญกับการปองกัน การแกไข และการพัฒนาอยางตอเนื่องในทุกมิติ
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานในบังคับบัญชา ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
บังคับบัญชามอบหมาย
(๑.๕) สํานักเลขานุการบริษัทฯ
สํานักเลขานุการบริษัทฯ มีผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญเปนผูบังคับบัญชา
และรายงานตรงตอ กรรมการผูอํานวยการใหญ มีอํานาจหนาทีใ่ นการวางแผน กําหนดนโยบาย ควบคุม
กํากับ ดูแลอํานวยการ และรับผิดชอบในการบริหารและปฏิบัติการทั้งปวงของสํานักเลขานุการบริษัทฯ
ทั้งดานการพัฒนาการวางระบบงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การอนุมัติการเงินใหเปนไป
ตามระเบียบบริษัทวาดว ยอํานาจหนาที่ทางการเงิน และระเบียบบริษัทที่เกี่ยวของเปนผูแทนบริษัท
หรือหนวยงานเขารวมการประชุมที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ ปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่นทั้งภายใน
และภายนอกบริษัทและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายเพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน วัตถุประสงค
และเปาหมายของบริษัท อํานาจหนาที่ดังกลาวใหรวมถึง
- การเปนเลขานุการบริษัทตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ เลขานุการ
คณะกรรมการยอยตามที่คณะกรรมการมอบหมาย เลขานุการคณะกรรมการบริหารบริษัท เลขานุการ
ฝายบริหารงานนโยบาย และเลขานุการคณะกรรมการบริหารธุรกิจ
- การอํานวยการการประชุมของฝายบริหาร คณะกรรมการ และผูถือหุนของบริษัทใหครบถวนสมบูรณ
ภายในกําหนดเวลาของกฎระเบียบที่เกีย่ วของ พรอมทั้งแจงมติที่เกี่ยวของหากจําเปนและติดตามการดําเนินการ
ตามมติที่ประชุม
- กํากับ ดูแลการดําเนินการในระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจในสวนกระบวนการดําเนินงาน
ของบริษัท
- กํากับ ดูแลใหบริษัท และกรรมการบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ของบริษัทจดทะเบียนและกฎหมายที่เกี่ยวของกับหลักทรัพย ยกเวนเรื่องที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
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- กํากับ ดูแลการจัดทําและเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญของบริษัททัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ตอสาธารณชนผานระบบของตลาดหลักทรัพยใหเปนไปตามหลักเกณฑและทันเวลาที่กําหนด
- กํากับ ดูแลการใหคําปรึกษา อํานวยความสะดวกในดานงานทะเบียนหลักทรัพยของบริษัท
แกผูถือหุน
- กํากับ ดูแลการจัดทําและจัดเก็บเอกสารสําคัญที่เกี่ยวกับกรรมการและผูถือหุนตามที่เลขานุการ
บริษัทตองจัดเก็บตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
- กํากับ ดูแลการดําเนินการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัทพรอมทั้งเอกสารที่เกี่ยวของใหเปน
ตามขอกําหนดของกฎหมายและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
- กํากับ ดูแ ลการจัด ทํารายงานประจําป (แบบ ๕๖-๒) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ ๕๖-๑) เพื่อใหผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะห ไดรับขอมูล
ที่ถูกตองตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและทันเวลาที่กําหนด
- การประสานงานกับที่ปรึกษากฎหมายในสวนที่เกี่ยวกับกฎหมายดานหลักทรัพย
- ใหคําแนะนําเบือ้ งตนแกกรรมการและผูบริหารบริษัทเพื่อใหปฏิบัติตามขอกําหนด หลักเกณฑ
ระเบียบ ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยและสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
- การกํากับ ดูแลการจัดการดาน Logistic Support ที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการบริษัท
ไดแก การดําเนินการและประสานเรื่องสิทธิประโยชนตาง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการจัดทํา
งบประมาณในการดําเนินการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกรรมการบริษัทดวย อีกทั้งการแจงและประสานงาน
กับกรรมการบริษัทในกรณีมีพิธีการและกิจกรรมตาง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทตองเขารวม
- กํากับดูแลการบริหารงานสารบรรณ
- กํากับ ดูแล และประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในบังคับบัญชา เพื่อใหการดําเนิน
ภารกิจในความรับผิดชอบ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัท ตลอดจนสอดคลองกับระเบียบ
และหลักเกณฑของบริษัทและที่ผูมีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของกําหนด
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานในบังคับบัญชา ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐๑ ง

หนา ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

(๑.๖) ฝายภาพลักษณและสื่อสารองคกร
ฝ า ยภาพลั ก ษณ แ ละสื่ อ สารองค ก ร มี ผู อํ า นวยการใหญ เ ป น ผู บั ง คั บ บั ญ ชา
และรายงานตรงตอกรรมการผูอํานวยการใหญ มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- วางแผน กําหนดกลยุทธและนโยบาย ควบคุม กํากับ ดูแล อํานวยการ และรับผิดชอบ
ในการบริหาร และปฏิบัติการทั้งปวงของฝายภาพลักษณและสื่อสารองคกร ทั้งดานการพัฒนา การวาง
ระบบงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การอนุมัติการเงินใหเปนไปตามระเบียบบริษัทฯ
วาดวยอํานาจหนาที่ทางการเงินและระเบียบบริษัทฯ ที่เกี่ยวของ การเปนผูแทนบริษัทฯ หรือหนวยงาน
เขารวมการประชุมที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายเพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน วัตถุประสงค และเปาหมาย
ของบริษัทฯ
- วางแผน กําหนดกลยุทธ/นโยบาย บริห าร และควบคุมการปฏิบัติงานดานการสื่อสาร
และประชาสัมพันธของบริษัทฯ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศใหเปนไปตามนโยบายและแผนกลยุทธ
ของบริษัทฯ กับสื่อมวลชนและองคกรภายนอกเพื่อสรางการรับรูขอมูลขาวสารของบริษัทไปยังกลุมเปาหมาย
โดยผานสื่อมวลชนทุกแขนง
- วางแผน กําหนดกลยุทธ/นโยบาย บริหาร และควบคุมการเสริมสรางความสัมพันธอันดี
และเครือขายระหวางบริษัทฯ กับสื่อมวลชนแขนงตาง ๆ
- วางแผน กําหนดกลยุทธการสื่อสารภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพสูงสุดทันตอเหตุการณ
โดยใชชองทางการสื่อสารใหเหมาะสมและเขาถึงกลุมเปาหมายทุกกลุม
- วางแผน กําหนดกลยุทธ/นโยบาย บริหาร และควบคุมกํากับและวางแผนการใชสื่อในรูปแบบตาง ๆ
เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับแผนงานหรือกิจกรรมโครงการตาง ๆ เพื่อใหบรรลุผลตรงตามกลุมเปาหมาย
และวัตถุประสงคของบริษัทฯ
- วางแผน บริหาร และควบคุมการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ อาทิ การถายภาพนิ่ง VDO
บอรดประชาสัมพันธ การออกแบบ/ผลิตงานศิลปกรรม ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐๑ ง

หนา ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

- วางแผน บริ ห าร และควบคุ ม การบริ ห ารจั ด การด า นงบประมาณของฝ า ยภาพลั ก ษณ
และสื่อสารองคกร (D๔) ฝายสื่อสารและประชาสัมพัน ธ (๔P) และฝายภาพลักษณองคกรกิจการ
เพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม (๔F) ใหเปนไปตามที่ไดรับอนุมัติและเกิดประโยชนสูงสุดเพื่อใหสอดคลอง
กับกลยุทธของบริษัทฯ และแผนงานของฝายฯ
- วางแผน บริหาร และควบคุมการสนับสนุนการจัดพิธีการและกิจกรรมตาง ๆ ของบริษัทฯ
ทั้งในประเทศและตางประเทศ
- วางแผน กําหนดนโยบาย และควบคุมงานดานการสงเสริมภาพลักษณองคกรแสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอมที่สอดคลองตอธุรกิจของบริษัทฯ ใหพัฒนาอยางครบวงจรและตอยอดใหเกิดความยั่งยืน
ตลอดจนกําหนดนโยบายการจัดทํารายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development Report)
ของบริษัท
- วางแผน กําหนดนโยบาย กรอบแนวทางและหลักเกณฑการดําเนินการงานดานกิจกรรม
ส ง เสริ ม ให อ งค ก รแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล อ มที่ ส อดคล อ งต อ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ
ทั้ง ในประเทศและนานาชาติ กําหนดนโยบายและบริหารการจัด ทําโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดง
ความรับ ผิด ชอบตอสังคมและสิ่ง แวดลอมอยางตอเนื่อง รวมทั้งการติด ตามและประเมิน ผลโครงการ
และกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทฯ และภาพลักษณขององคกร
- วางแผน กําหนดกลยุทธ/นโยบาย บริหารและควบคุมการประสานงานเรื่องการเดินทาง
ให เ ป น ไปตามความต อ งการของลู ก ค า บุ ค คลสํ า คั ญ และลู ก ค า กิ จ การพิ เ ศษทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน
ไดแก พระราชวงศของไทยและตางประเทศ บุคคลสําคัญของไทยและตางประเทศ ลูกคาสวนราชการ
ลูกคาเหลาทัพ ตลอดจนลูกคาของมูลนิธิตาง ๆ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
- วางแผน กําหนดนโยบาย บริหารและควบคุมการปฏิบัติหนาที่ดานธุรการ/กําลังพล และพิธีการ
ของศูนยสนับสนุนการถวายบิน ๙๐๔ เฉพาะกิจการบินไทย สําหรับสนับสนุนการปฏิบัติพระราชกิจการบิน
ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เปนไปดวยความเรียบรอย ทันเวลาและตามพระราชประสงค
- วางแผน กําหนดนโยบาย และควบคุมการสอบทานเอกสารและทําหนังสือเรียกเก็บคาใชจาย
การปฏิบัติการบิน เที่ยวบินพิเศษสําหรับบุคคลสําคัญ และ/หรือการจัดสงพระราชสัมภาระ/สัมภาระตาง ๆ
ไปยังหนวยราชการที่เกี่ยวของ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐๑ ง

หนา ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

- การกํากับดูแล และประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในบังคับบัญชาเพื่อใหการดําเนินภารกิจ
ในความรับผิดชอบบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัท ตลอดจนสอดคลองกับระเบียบและหลักเกณฑ
ของบริษัทฯ และผูมีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของกําหนด
- ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานในบังคับบัญชา ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๑.๗) ฝายบริหารและวางแผนการเดินทางบุคคลสําคัญ
ฝายบริหารและวางแผนการเดินทางบุคคลสําคัญ มีผูอํานวยการใหญเปนผูบังคับบัญชา
และรายงานตรงตอกรรมการผูอํานวยการใหญ มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- วางแผน กํา กับ กลยุท ธ/ นโยบาย ควบคุ ม ดูแ ล สั่ งการ อํา นวยการ บริ ห ารจั ด การ
การเตรี ยมแผนงานเรื่ องการเสด็ จพระราชดํ าเนิ น /การเดิน ทาง เพื่ อนํา เสนอข อมูล ที่เป น ประโยชน
แกกองงานในพระองคฯ ของพระราชวงศของไทยและตางประเทศ บุคคลสําคัญของไทยและตางประเทศ
งานกิจการพิเศษ และภารกิจเหลาทัพ เพื่อใหการเสด็จพระราชดําเนิน/การเดินทางทั้งในเที่ยวบินพาณิชย
เที่ยวบินพิเศษของการบินไทย/เที่ยวบินของเหลาทัพ และภารกิจเหลาทัพ ตรงตามพระราชประสงค/
ความประสงค ตามกรอบเวลาที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ (VVIP/VIP Movement)
- วางแผน กํากับนโยบาย ควบคุม ดูแล สั่งการ อํานวยการ บริหารงานการปฏิบัติงาน
สวนธุรการและพิธกี ารของศูนยสนับสนุนการถวายบิน ๙๐๔ เฉพาะกิจ การบินไทย (THAI 904 Task Force)
สําหรับสนับสนุนการปฏิบัติพระราชกิจการบินในสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
ใหเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองภารกิจไดอยางถูกตอง ตรงตามพระราชประสงค
และตามกรอบเวลาที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ
- วางแผน กํา กับ กลยุท ธ/ นโยบาย ควบคุ ม ดูแ ล สั่ ง การ อํา นวยการ บริ ห ารจั ด การ
กับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อใหการดําเนินการสงสิ่งของสวนพระองค/พระราชสัมภาระ/
สัมภาระของหนวยราชการสําคัญทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและตางประเทศ เปนไปดวยความเรียบรอย
(VVIP/VIP Shipment)
- วางแผน กํากับนโยบาย อํานวยการ บริหารจัดการกับหนวยงานภายในบริษัทฯ ที่เกี่ยวของ
ถึงความเปนไปไดในการปรับเปลี่ยนแบบเครื่องบิน เพื่อสามารถรองรับการเสด็จพระราชดําเนิน/การเดินทาง
ของพระราชวงศของไทยและตางประเทศ บุคคลสําคัญของไทยและตางประเทศ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐๑ ง

หนา ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

- วางแผน กํากับนโยบาย ควบคุม ดูแล สั่งการ อํานวยการ บริหารจัดการกับหนวยงาน
ตา ง ๆ เพื่ อ นํ า ข อ มู ล มาประกอบการประมาณการค า ใช จ า ยสํ า หรั บ เที่ ย วบิ น พิ เ ศษของการบิ น ไทย
และเที่ยวบินของเหลาทัพ เพื่อนําเสนอยังหนวยงานภายนอกที่รองขอ
- วางแผน กํากับนโยบาย ควบคุม ดูแล สั่งการ บริหารการสอบทานเอกสารอางอิง เพื่อใชประกอบ
ในการเรียกเก็บคาใชจายของเที่ยวบินพิเศษทั้งของพระบรมวงศานุวงศ บุคคลสําคัญ และภารกิจเหลาทัพ
ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ
- วางแผน กํากับนโยบาย ควบคุม ดูแล สั่งการ บริหารการติดตามการเรียกเก็บคาใชจาย
เที่ยวบินพิเศษทั้งของพระบรมวงศานุวงศ บุคคลสําคัญ และภารกิจเหลาทัพ เพื่อใหบริษัทฯ ไดรับรายได
ครบถวนตามที่ไดดําเนินการไปแลว
- วางแผน กํากับนโยบาย ควบคุม ดูแล สั่งการ บริหารจัดการการเตรียมแผนงานกิจการพิเศษ
ไดแก เที่ยวบินพิเศษมหากุศล มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี
มูลนิธิอานันทมหิดล นักเรียนทุนสิริกิติ์ บรมราชินีนาถ นักเรียนทุนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เปนตน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงค ตามกรอบเวลาที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ
- วางแผน กําหนดกลยุทธ/นโยบาย กํากับ ควบคุม ดูแล สั่งการ บริหารการปฏิบัติการทั้งปวง
ของฝายบริหารและวางแผนการเดินทางบุคคลสําคัญ ทั้งดานการพัฒนา การวางระบบงาน การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน การจัดทํางบประมาณ การอนุมัติการเงินใหเปนไปตามระเบียบบริษัทฯ วาดวย
อํานาจหนาที่ทางการเงินและระเบียบบริษัทฯ ที่เกี่ยวของ การเปนผูแทนบริษัทฯ หรือหนวยงานเขารวม
การประชุมที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ที่ไดรับ มอบหมายเพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน วัตถุประสงค
และเปาหมายของบริษัทฯ
- วางแผน กําหนดกลยุทธ/นโยบาย บริหารและควบคุมการเสริมสรางความสัมพันธ/เครือขาย
อันดีระหวางบริษัทฯ และหนวยราชการตาง ๆ อาทิ สํานักพระราชวัง สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
กองบัญชาการเหลาทัพ เปนตน
- กํากับนโยบาย ควบคุม ดูแลการจัดทําเอกสารรายงานการเสด็จพระราชดําเนิน/การเดินทาง
ประจําเดือนของลูกคาบุคคลสําคัญ เพื่อนําเรียนกรรมการผูอํานวยการใหญ (DD) เพื่อทราบ
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- กํากับนโยบาย ควบคุม ดูแลการจัดทําสรุปรายงานการจัดสงสิ่งของสวนพระองค/พระราชสัมภาระ/
สัมภาระ และรายงานสรุปความอนุเคราะหประจําเดือนของบุคคลสําคัญ เพื่อนําเรียนกรรมการผูอํานวยการใหญ (DD)
เสนอที่ประชุมฝายบริหารงานนโยบาย (EMM) ไดรับทราบตอไป
- วางแผน บริหาร วิเคราะหขอมูล เพื่อรายงานและนําเสนอขอมูลที่เปนประโยชนเพื่อประกอบ
การพิจารณาและตัดสินใจของผูบังคับบัญชา
- กํากับนโยบาย ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานในบังคับบัญชา ตลอดจนปฏิบัติ
หนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
ขอ ๒ สายปฏิบัติการ
สายปฏิบัติการ มีรองกรรมการผูอํานวยการใหญเปนผูบังคับบัญชา และรายงานตรง
ตอกรรมการผูอํานวยการใหญ มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- วางแผน กําหนดกลยุทธและนโยบาย ควบคุม กํากับ ดูแล อํานวยการ และรับผิดชอบ
ในการบริหารและปฏิบัติการทั้งปวงของสายปฏิบัติการ ทั้งดานการพัฒนา การวางระบบงาน การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน การอนุมัติการเงินใหเปนไปตามระเบียบบริษัทฯ วาดวยอํานาจหนาที่ทางการเงิน
และระเบียบบริษัทฯ ที่เกี่ยวของ การเปนผูแทนบริษัทฯ หรือหนวยงานเขารวมการประชุมที่เกี่ยวของ
กับงานในหนาที่ ปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ และปฏิบัติงานอื่น ๆ
ตามที่ไดรับมอบหมายเพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน วัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัทฯ
- การปฏิบัติการบินภายในประเทศและการบินระหวางประเทศใหมีความปลอดภัยและเปนไป
ตามมาตรฐานสากล
- การใหบริการผูโดยสารบนเครื่องบิน
- การสนับสนุนการปฏิบัติการบิน การจัดทําแผน การปรับเปลี่ยนเครื่องบิน การกําหนดมาตรฐานการบิน
และความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน
- การสรรหา คัดเลือก และฝกอบรมนักบินและพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน ใหมีจํานวนเพียงพอ
และไดมาตรฐานตรงตามวัตถุประสงค เปาหมาย และใหสอดคลองกับแผนงานของบริษัทฯ
- การตรวจสอบ ประเมินผล และควบคุมคุณภาพการปฏิบัติหนาที่การบินของนักบินและพนักงานตอนรับ
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- การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสายปฏิบัติการอยางตอเนื่องและใหสอดคลองกับวิสัยทัศน
และแผนวิสาหกิจของบริษัทฯ
- การกํากับ ดูแลและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในบังคับบัญชาเพื่อใหการดําเนินภารกิจ
ในความรับผิดชอบบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัทฯ ตลอดจนสอดคลองกับระเบียบและหลักเกณฑ
ของบริษัทฯ และผูมีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของกําหนด
- ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานในบังคับบัญชา ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒.๑) ฝายปฏิบัติการบิน
ฝา ยปฏิ บัติ ก ารบิ น มี ผู อํา นวยการใหญ เป น ผู บั ง คับ บั ญ ชาและรายงานตรง
ตอรองกรรมการผูอํานวยการใหญสายปฏิบัติการ มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- วางแผน กําหนดกลยุทธและนโยบาย ดานปฏิบัติการบินใหสอดคลองกับวิสัยทัศน วัตถุประสงค
และเปาหมายของบริษัทฯ
- รับผิดชอบในการบริหารและปฏิบัติการทั้งปวงของฝายปฏิบัติการบิน ใหเปนไปตามกฎการบินสากล
ดานมาตรฐานความปลอดภัยดานการบินที่กําหนด รวมทั้งกฎ ระเบียบ และประกาศของประเทศ
และองคกรการบินสากลที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
- ควบคุม กํากับ ดูแล อํานวยการ และติดตามการดําเนินการดานปฏิบัติการบินใหบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัทฯ
- พัฒนาและบริห ารการปฏิบัติการบิน ของนักบินและบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของใหเปน ไป
ตามมาตรฐานการบินที่กําหนด รวมทั้งใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประโยชนสูงสุด
- พัฒนา การวางระบบงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในใหเปนไปตามระเบียบบริษัทฯ
ที่เกี่ยวของ
- วางแผน ควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ล อํ า นวยการและติ ด ตามการดํ า เนิ น การด า นการเงิ น
การอนุมัติการเงินใหเปนไปตามระเบียบบริษัทฯ วาดวยอํานาจหนาที่ทางการเงิน และระเบียบบริษัทฯ
ที่เกี่ยวของ
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- เปนผูแทนบริษัทฯ หรือหนวยงานเขารวมการประชุมที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ รวมทั้ง
การปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกบริษัท และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- เปนผูแทนของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการของนักบิน
- ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อจัดเตรียมใหมีปจจัยตาง ๆ ดานการบิน เชน บุคลากร
เอกสาร เครื่องชวยตาง ๆ ใหเหมาะสมตอการปฏิบัติการบินอยางมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสูง
- กํากับ ดูแล และประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในบังคับบัญชาเพื่อใหการดําเนินการ
ตามภารกิจในความรับผิดชอบสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัทฯ ตลอดจนสอดคลอง
กับระเบียบ หลักเกณฑของบริษัทและผูมีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของกําหนด
- ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานในบังคับบัญชาตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒.๒) ฝายพัฒนาทรัพยากรการบิน
ฝายพัฒนาทรัพยากรการบิน มีผูอํานวยการใหญเปนผูบังคับบัญชา และรายงานตรง
ตอรองกรรมการผูอํานวยการใหญสายปฏิบัติการ มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- วางแผน กําหนดกลยุทธและนโยบาย ควบคุม กํากับ ดูแล อํานวยการ และรับผิดชอบ
ในการบริหารและปฏิบัติการทั้งปวงของฝายพัฒนาทรัพยากรการบินทั้งดานการพัฒนา การวางระบบงาน
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การอนุมัติการเงินใหเปนไปตามระเบียบบริษัทฯ วาดวย
อํานาจหนาที่ทางการเงินและระเบียบบริษัทที่เกี่ยวของ การเปนผูแทนบริษัทฯ หรือหนวยงานเขารวม
การประชุมที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ ปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศนวัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัทฯ
- วางแผนการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรการบิน (Flight Crews) เพื่อใหการวางแผนกําลังคน
โดยเฉพาะนักบินและลูกเรือสอดคลองกับแผนระยะยาวของบริษัทฯ
- ดําเนินการสรรหาและฝกอบรมพัฒนาบุคลากรการบิน (Flight Crews) ใหมีขีดความสามารถ
ตามมาตรฐานสากลอยางมีประสิทธิภาพ
- ดูแลและจัดเตรียมทรัพยากรตาง ๆ เชน งบประมาณ บุคลากร สถานที่และอุปกรณตาง ๆ
ใหเพียงพอและเหมาะสมตอเปาหมายของบริษัทฯ
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- พัฒนาการฝกบุคลากรและอุปกรณการฝก เชน เครื่องฝกบินจําลอง (Flight Simulator)
เครื่องฝกการปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน (Cabin Emergency Evacuation Trainer) เพื่อใหทันกับสมัยปจจุบัน
และใหไดประโยชนสูงสุด
- กํากับดูแลและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในบังคับบัญชาเพื่อใหการดําเนินภารกิจ
ในความรับผิดชอบบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัทฯ ตลอดจนสอดคลองกับระเบียบและหลักเกณฑ
ของบริษัทฯ และผูมีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของกําหนด
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานในบังคับบัญชา ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒.๓) ฝายปฏิบัติการสนับสนุนการบิน
ฝ า ยปฏิ บั ติ ก ารสนั บ สนุ น การบิ น มี ผู อํ า นวยการใหญ เ ป น ผู บั ง คั บ บั ญ ชา
และรายงานตรงตอรองกรรมการ ผูอํานวยการใหญสายปฏิบัติการ มีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้
- วางแผน กําหนดกลยุทธและนโยบาย ควบคุม กํากับ ดูแล อํานวยการ และรับผิดชอบ
ในการบริหารและปฏิบัติการทั้งปวงของฝายปฏิบัติการสนับสนุนการบิน ทั้งดานการพัฒนา การวางระบบงาน
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การอนุมัติการเงินใหเปนไปตามระเบียบบริษัทฯ วาดวย
อํานาจหนาที่ทางการเงิน และระเบียบบริษัทฯ ที่เกี่ยวของ การเปนผูแทนบริษัทฯ หรือหนวยงาน
เขารวมการประชุมที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ ปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหสอดคลองกับ วิสัยทัศน วัตถุประสงคและเปาหมาย
ของบริษัทฯ
- วางแผน กําหนดนโยบายและบริหารงานมาตรฐานและกระบวนการปฏิบัติงานดานเทคนิคการบิน
การผลิตเอกสารการบินสําหรับลูกเรือใหอยูในเกณฑที่ยอมรับไดทั้งในแงของ Safety และ Economy
รวมทั้งบริหารงานใหเครือ่ งบินมีระบบและอุปกรณครบตามกฎขอบังคับการบินพรอมทั้งมีขีดความสามารถ
เพียงพอสําหรับการปฏิบัติการบินในแตละเสนทางบิน
- วางแผน กําหนดนโยบาย และบริหารงานดานการทดสอบเครื่องบินทั้งภาคอากาศและภาคพื้น
ของเครื่องบิน ที่ซื้อใหม เชา หรือภายหลังการซอมบํารุง ใหญ รวมทั้ง การพัฒนาเทคโนโลยีการบิน
และอุปกรณบริการบนเครื่องบินใหไดมาตรฐาน ทันเวลาและมีประสิทธิภาพสูงสุดตอกิจการดานการบินของบริษัทฯ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐๑ ง

หนา ๑๘๕
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- วางแผน กําหนดนโยบายและบริห ารงานลูกเรือเพื่อใหมีลูกเรือปฏิบัติงานในทุ กเที่ยวบิน
ถูกตองครบถวนตามกฎระเบียบของหนวยงานภาครัฐและองคกรระหวางประเทศ รวมทั้งบริหารงาน
การวางแผนจัดตารางการบินของลูกเรือ (Schedule Cockpit Crew and Cabin Crew) และการจัดหา
ที่พักใหลูกเรือเปนไปอยางถูกตองไดมาตรฐาน สะดวก ประหยัดและปลอดภัย สอดคลองกับนโยบายของบริษัทฯ
และมีประสิทธิภาพสูงสุด
- วางแผน กําหนดนโยบาย กํากับดูแลงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทํางานของสายปฏิบัติการ (DO) ใหมีประสิทธิภาพสูงสุดและเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข อง รวมทั้ง การบริห ารงานดา นเวชศาสตรการบิน ทั้ง ปวง และการสง เสริ ม
ดานสุขภาพอนามัยของพนักงาน
- กํากับดูแลในการเตรียมอุปกรณการแพทยที่ตองนําไปใชบนเครื่องบิน ใหเปนไปตามขอกําหนด
ของกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
- กํากับดูแลการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในบังคับบัญชา
เพื่อใหการดําเนินภารกิจในความรับผิดชอบบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัทฯ ตลอดจนสอดคลอง
กับระเบียบและหลักเกณฑของบริษัทฯ และที่ผูมีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของกําหนด
- ควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานในบังคับบัญชา ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒.๔) ฝายบริการบนเครื่องบิน
ฝายบริการบนเครื่องบิน มีผูอํานวยการใหญเปนผูบังคับบัญชา และรายงานตรง
ตอรองกรรมการผูอํานวยการใหญสายปฏิบัติการ มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- วางแผน กําหนดกลยุทธและนโยบาย ควบคุม กํากับ ดูแล อํานวยการ และรับผิดชอบ
ในการบริหารและปฏิบัติการทั้งปวงของฝายบริการบนเครื่องบิน ทั้งดานการพัฒนา การวางระบบงาน
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การอนุมัติการเงินใหเปนไปตามระเบียบบริษัทฯ วาดวย
อํานาจหนาที่ทางการเงิน และระเบียบบริษัทฯ ที่เกี่ยวของ การเปนผูแทนบริษัทฯ หรือหนวยงาน
เขารวมการประชุมที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ ปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายเพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน วัตถุประสงค และเปาหมาย
ของบริษัทฯ
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- วางแผน กําหนดนโยบายและบริหารงานที่เกี่ยวกับการบริการผูโดยสารบนเครื่องบินทั้งเสนทาง
ภายในประเทศและตางประเทศ
- วางแผน กําหนดนโยบาย และอํานวยการบริหารงานอัตรากําลังพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน
(Cabin Crew) จัดสรรและควบคุมอัตรากําลังใหมีเพียงพอตอการปฏิบตั ิหนาที่บนิ (Cabin Crew Utilization
and Manpower Planning)
- วางแผนและดําเนินการรวมกับหนวยเกี่ยวของในการสรรหาพนักงานตอนรับบนเครื่องบินใหม
ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ (Cabin Crew Recruitment) เพื่อใหสอดคลองกับแผนระยะยาวของบริษัทฯ
- กําหนดนโยบาย กํากับ ดูแล สั่งการ บริหารงาน การพัฒนาและประเมินผลระบบงานบริการ
บนเครื่องบินเพื่อสรางมาตรฐาน และพัฒนางานบริการใหผูโดยสารไดรับความพึงพอใจสูงสุดในทุกเสนทางบิน
- กํากับ ดูแล จัดการตรวจสอบ ประเมินผลและควบคุมคุณภาพการปฏิบัติหนาที่การบิน
ของพนักงานตอนรับบนเครื่องบินใหไดตามมาตรฐานที่กําหนดอยางมีคุณภาพและคงที่สม่ําเสมอ
- วางแผน กําหนดนโยบาย คัดเลือกและบริหารจัดการอุปกรณบริการบนเครื่องบินรวมทั้ง
โสตทัศนตาง ๆ ใหครบถวนในทุกแบบเครือ่ งบิน มีความพรอมและเพียงพอตอการบริการผูโดยสารในทุกชั้นบริการ
ทั้งในเสนทางบินตางประเทศและภายในประเทศ สามารถสรางความพึงพอใจสูงสุดแกผูโดยสาร
- วางแผน กําหนดนโยบาย คัดเลือกและบริหารจัด การเครื่องอุปโภคบริโภคบนเครื่องบิน
สําหรับผูโดยสารในทุกชั้นบริการทั้งเสนทางบินตางประเทศและภายในประเทศ
- กํากับ ดูแล ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบครัวการบินสถานีตางประเทศและในประเทศ
รวมทั้งกํากับดูแลเอกสารสัญญาซื้อขายอาหารระหวางบริษัทฯ และครัวการบินสถานีตางประเทศและในประเทศ
และอนุมัติการจายเงินคาเครื่องอุปโภคบริโภคบนเครื่องบินสถานีตางประเทศและในประเทศตามระเบียบบริษัทฯ
- กํากับ ดูแล วางแผน บริหารจัดการการขายสินคาปลอดภาษีบนเครื่องบิน และควบคุม
เอกสารสัญญาระหวางบริษัทฯกับผูดําเนินการดานสินคาปลอดภาษี เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัทฯ
- กํ า กั บ ดู แ ล และอํ า นวยการบริ ห ารงานด า นมาตรฐานความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย
และสภาพแวดลอมในการทํางานบนอากาศยานของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน ใหเปนไปตามนโยบายบริษัท
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ
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- กํากับ ดูแล และบริหารงานดานมาตรฐานของฝายฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย มาตรฐาน
และขอกําหนดที่เกี่ยวของ
- กําหนดนโยบาย กํากับ ดูแล บริหารงานการจัดฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรการบริการ
บนเครื่องบินใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและแผนวิสาหกิจของบริษัทฯ
- ดํ าเนิ น การร ว มกั บ หนว ยที่เ กี่ ยวข องอํ านวยการจัด การด า นผลประโยชนต อบแทนให แ ก
พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน รวมทั้งการพิจารณาใหคุณใหโทษ การจัดทําแนวทางกาวหนาทางวิชาชีพ
(Career Path Management) เพื่อสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่
- กํากับ ดูแล การปฏิบัติงานของหนวยงานในบังคับบัญชาใหเปนไปตามแผนงานและเปาหมาย
ที่กําหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของฝายฯ
- กํากับ ดูแลและบริหารงานดานความปลอดภัย (Safety and Security) ในการปฏิบัติหนาที่
ของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
- ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานในบังคับบัญชา ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
ขอ ๓ ฝายชาง
ฝ า ยช า ง มี ร องกรรมการผู อํ า นวยการใหญ เ ป น ผู บั ง คั บ บั ญ ชา และรายงานตรง
ตอกรรมการผูอํานวยการใหญ มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้
- วางแผน กําหนดกลยุทธ และนโยบาย ควบคุม กํากับ ดูแล อํานวยการ และรับผิดชอบ
ในการบริหารและปฏิบัติการทั้งปวงของฝายชาง ทั้งดานการพัฒนา การวางระบบงาน การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน การอนุมัติการเงินใหเปนไปตามระเบียบบริษัทฯ วาดวยอํานาจหนาที่ทางการเงิน
และระเบียบบริษัทที่เกี่ยวของการอนุมัติจัดหาพัสดุ ตามระเบียบและขอกําหนดบริษัทฯ วาดวยการพัสดุ
การเปนผูแทนบริษัทฯ หรือหนวยงานเขารวมการประชุมที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ ปฏิบัติงานรวมกับ
หนวยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหสอดคลอง
กับวิสัยทัศน วัตถุประสงค และเปาหมายของบริษัทฯ
- กําหนดนโยบายการซอมบํารุงอากาศยาน และอุปกรณอากาศยานของบริษัทฯ และสายการ
บินลูกคาใหเกิดความปลอดภัยสูงสุดภายใตการเพิ่มขึ้นของคุณคา ประสิทธิภาพและตรงตอเวลาความ
นาเชื่อถือและการปรับปรุงงานการซอมบํารุงอากาศยานใหดียิ่งขึ้นตลอดเวลา
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- กําหนดนโยบายสรางรายไดสูงสุดภายใตการรับจางงาน การซอมบํารุงอากาศยาน และ
อุปกรณอากาศยานจากลูกคาสายการบินตาง ๆ
- กําหนดนโยบายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในฝายชางอยางตอเนื่องและสอดคลองกับ
วิสัยทัศนและแผนวิสาหกิจของบริษัทฯ
- กําหนดนโยบายในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานในบังคับบัญ ชาใหไดตาม
มาตรฐานที่กําหนดอยางมีคุณภาพและสม่ําเสมอ
- การกํากับดูแล และประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในบังคับบัญชาเพื่อใหการดําเนิน
ภารกิจในความรับผิดชอบบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายของบริษัทฯ ตลอดจนสอดคลองกับระเบียบ
และหลักเกณฑของบริษัทฯ และผูมีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของกําหนด
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานในบังคับบัญชา ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ไดรับมอบหมาย
(๓.๑) ฝายซอมบํารุงอากาศยาน
ฝายซอมบํารุงอากาศยาน มีผูอํานวยการใหญเปนผูบังคับบัญชาและรายงานตรง
ตอรองกรรมการผูอํานวยการใหญฝายชาง มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- วางแผน กําหนดกลยุทธและนโยบาย ควบคุม กํากับ ดูแล อํานวยการ และรับผิดชอบ
ในการบริหารและปฏิบัติการทั้งปวงของฝายซอมบํารุงอากาศยาน ทั้งดานการพัฒนา การวางระบบงาน
การบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน การอนุมัติการเงินใหเปนไปตามระเบียบบริษัทฯ วาดวยอํานาจหนาที่
ทางการเงิน และระเบียบบริษัทฯ ที่เกี่ยวของ การเปนผูแทนบริษัทฯ หรือหนวยงานเขารวมการประชุม
ที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ ปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ และปฏิบัติงานอื่น ๆ
ตามที่ไดรับมอบหมายเพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน วัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัทฯ
- วางแผน กําหนดนโยบาย และกลยุทธในการบริหารงาน และการปฏิบัติภารกิจตาง ๆ
รวมทั้งวางแผน การพัฒนาบุคลากร ระบบงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของฝายซอมบํารุง
อากาศยาน
- กําหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธในการสรางรายไดจากงานซอมบํารุงอากาศยาน อุปกรณอากาศยาน
และครุภัณฑตาง ๆ ใหกับสายการบินลูกคา
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- อํานวยการและควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ของหนวยงานในสังกัดใหเปนไป
ตามกฎ ระเบียบ ทั้งของหนวยงานราชการ บริษัท และ/หรือองคกรการบินสากลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- อํานวยการ และควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ของหนวยงานในสังกัด
ใหมีประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุตามวัตถุประสงคที่บริษัทฯ ไดตั้งเปาหมายไว โดยมีคาใชจายที่เหมาะสม
และอยูภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
- ปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน และ/หรือบรรลุตามเปาหมายดังวัตถุประสงค
ของบริษัทฯ
- การกํากับดูแล และประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในบังคับบัญชาเพื่อใหการดําเนินภารกิจ
ในความรับ ผิด ชอบบรรลุ วัต ถุป ระสงค และเป าหมายของบริ ษัท ฯ ตลอดจนสอดคล องกับ ระเบีย บ
และหลักเกณฑของบริษัทฯ และผูมีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของกําหนด
- ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานในบังคับบัญชา ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓.๒) ฝายซอมใหญ
ฝ า ยซ อ มใหญ มี ผู อํ า นวยการใหญ เ ป น ผู บั ง คั บ บั ญ ชา และรายงานตรง
ตอรองกรรมการผูอํานวยการใหญฝายชาง มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- วางแผน กําหนดกลยุทธ และนโยบาย ควบคุม กํากับ ดูแล อํานวยการ และรับผิดชอบ
ในการบริหารและปฏิบัติการทั้งปวงของฝายซอมใหญ ทั้งดานการพัฒนา การวางระบบงาน การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน การอนุมัติการเงินใหเปนไปตามระเบียบบริษัทฯ วาดวยอํานาจหนาที่ทางการเงิน
และระเบียบบริษัทฯ ที่เกี่ยวของ การเปนผูแทนบริษัทฯ หรือหนวยงานเขารวมการประชุมที่เกี่ยวของ
กับงานในหนาที่ ปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่นทั้งภายใน และภายนอกบริษัทฯ และปฏิบัติงานอื่น ๆ
ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน วัตถุประสงค และเปาหมายของบริษัทฯ
- ทําการซอมบํารุงใหญอากาศยาน เครื่องยนตและอุปกรณอากาศยานของบริษัทฯ และสายการบิน
ลูกคาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อใหเกิดความปลอดภัยสูงสุดภายใตการสรางความมั่นใจ
ในคุณภาพแกบริษัทฯ และลูกคาใหเพิ่มสูงขึ้น
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- สรางรายไดสูงสุดจากการซอมบํารุงใหญอากาศยาน เครื่องยนต และอุปกรณอากาศยาน
ภายใตการจางงานจากลูกคาสายการบินตาง ๆ
- การกํากับดูแล และประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในบังคับบัญชาเพื่อใหการดําเนินภารกิจ
ในความรับผิดชอบบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัท ตลอดจนสอดคลองกับระเบียบและหลักเกณฑ
ของบริษัทฯ และผูมีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของกําหนด
- ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานในบังคับบัญชา ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓.๓) ฝายสนับสนุนงานซอมบํารุงอากาศยาน
ฝายสนับสนุนงานซอมบํารุงอากาศยาน มีผูอํานวยการใหญเปนผูบังคับบัญชา
และรายงานตรงตอรองกรรมการผูอํานวยการใหญฝายชาง มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- วางแผน กํากับ ดูแล แผนกลยุทธ และนโยบาย ควบคุม อํานวยการ และรับผิดชอบ
ในการบริหาร และปฏิบัติการทั้งปวงของฝายสนับสนุนงานซอมบํารุงอากาศยาน ทั้งดานการพัฒนา
การวางระบบงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การอนุมัติการเงินใหเปนไปตามระเบียบบริษัทฯ
วาดวยอํานาจหนาที่ทางการเงินและระเบียบบริษัทฯ ที่เกี่ยวของ การเปนผูแทนบริษัทฯ หรือหนวยงาน
เขารวมการประชุมที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ ปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน วัตถุประสงค และเปาหมาย
ของบริษัทฯ
- ควบคุมดูแลฝายวิศวกรรม ฝายกลยุทธและงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายการตลาด
ฝายฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลชาง และฝายบริหารพัสดุอากาศยาน ใหปฏิบัติงานดวยความเรียบรอย
และมีประสิทธิภาพสูงสุด
- กํากับ ดูแลการจัดทําแผนงานการดําเนินการของฝายชาง
- กํากับ ดูแลใหอากาศยานของบริษัทฯ ใหมีขอกําหนดทางเทคนิค (Specification) อยางถูกตอง
เปนไปตาม Requirement ของ Authorities ตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหมีความสมควรเดินอากาศตลอดเวลา
- กํากับ ดูแลการฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลชางเพื่อการซอมบํารุงเครื่องบินใหเปนไป
ตามมาตรฐานสากล
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- ใหการสนับ สนุนดานวิศวกรรมและจัด หาพัสดุสําหรับเครื่องบินพระราชพาหนะใหเปนไป
ดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
- กํากับ ดูแลใหมีระบบการซอมบํารุงอากาศยานทุกประเภทอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
- กํากับ ดูแลเอกสารทางเทคนิคที่ใชในการซอมบํารุงใหทันสมัยอยูเสมอ
- กํากับ ดูแลการจัดทําขอมูลสถิติของเครื่องบินทุกแบบและทุกลํา
- กํากับ ดูแลใหเปนไปตามขอบังคับในเรื่องสมควรเดินอากาศ
- กํากับ ดูแลใหมีการพัฒนาระบบสารสนเทศในงานชาง
- บริหารงานการตลาดทางชางและงานคลังพัสดุการบิน
- ประสานกับหนวยงาน องคกร สมาคม ฯลฯ ที่เกี่ยวของ
- ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานในบังคับบัญชา ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
ขอ ๔ สายการพาณิชย
สายการพาณิชย มีรองกรรมการผูอํานวยการใหญเปนผูบังคับบัญชา และรายงานตรง
ตอกรรมการ ผูอํานวยการใหญ มีอํานาจหนาที่ในการวางแผน กําหนดกลยุทธ และนโยบาย ควบคุม
กํากับ ดูแล อํานวยการ และรับผิดชอบในการบริหารและปฏิบัติการทั้งปวงของสายการพาณิชย ทั้งดาน
การพัฒนา การวางระบบงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การอนุมัติการเงิน ใหเปนไป
ตามระเบียบบริษัทฯ วาดวยอํานาจหนาที่ทางการเงิน และระเบียบบริษัทที่เกี่ยวของ เปนผูแทนบริษัท
หรือหนวยงานเขารวมการประชุมที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ ปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่นทั้งภายใน
และภายนอกบริษัทฯ และปฏิ บัติง านอื่น ๆ ตามที่ไ ดรับ มอบหมาย เพื่อใหส อดคลองกั บ วิสัยทัศ น
วัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัท อํานาจหนาที่ดังกลาวใหรวมถึง
- กําหนดนโยบาย การวางแผนการตลาดและบริหารรายได การพัฒนาระบบจัดจําหนาย
การวิเคราะหและการวางแผนกลยุทธการตลาด บริหารราคาขาย เสนทางบินทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ใหสอดคลองกับนโยบายหลักและแผนวิสาหกิจ (Corporate Planning) และแผนกลยุทธ (Corporate Strategy)
วางแผนจัดสรรที่นงั่ และบริหารรายได วางแผนพัฒนาระบบการพาณิชย รวมถึง วางแผนระบบการจัดจําหนาย
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และวิธีการพาณิชย เพื่อรักษาสวนแบงตลาดและใหเกิดรายไดสูงสุด นอกจากนี้มีการวางแผน กําหนด
นโยบาย กลยุทธการขาย ราคาขาย และชองทางการขายตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหบริษัท
มีความสามารถในการแขงขันและกอใหเกิดรายไดสูงสุด
- กําหนดนโยบายการพัฒนาการตลาดและบริการลูกคา คุณภาพการบริการลูกคา เพื่อเพิ่ม
ประสิท ธิ ภาพและศัก ยภาพการบริ ก ารที่ เกี่ ย วข อ งกั บ สายการพาณิ ชย ให มีคุ ณ ภาพอย า งสม่ํ าเสมอ
ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อรักษามาตรฐานการเปนสายการบินชั้นนําของโลก เพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
และเพิ่มความพึงพอใจของลูกคาใหกลับมาใชบริการอยางสม่ําเสมอ รวมถึงกําหนดนโยบาย กํากับ ดูแล
และบริหารงานดานตราผลิตภัณฑ การสื่อสารพาณิชย (Commercial Communications) และแนวทาง
การพัฒนาภาพลักษณ (Brand Image) ตลอดจนกลยุทธการโฆษณาและสงเสริมการตลาดและการขาย
รวมถึงการบริหารธุรกิจตางตอบแทน (Barter)
- กําหนดนโยบาย การวางแผนการตลาดและการขายประเทศไทยและและอินโดจีน รวมทั้ง
การขายเที่ยวบินเชาเหมา
- กําหนดนโยบาย การวางแผนการตลาดและการขายภูมิภาค รวมถึงกําหนดนโยบายและดูแล
การบริหารงานอุตสาหกิจสัมพันธ
- กําหนดนโยบาย การวางแผนการตลาดและการขายระหวางทวีป รวมถึงกําหนดนโยบาย
และกํากับดูแล การทําความรวมมือทางการพาณิชยกับพันธมิตรตาง ๆ ไดแก สายการบินกลุมพันธมิตร
(Star Alliance) สายการบิ น คู สั ญ ญาและคู สั ญ ญาอื่ น ๆ เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพและเครื อ ข า ยการบิ น
ใหครอบคลุมเสนทางบิน ใหตอบสนองความตองการดานการเดินทางของลูกคาและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
แกบริษัทฯ ควบคุม วางแผน กํากับดูแลการประสานงานกับ สมาคมการขนสงทางอากาศระหวางประเทศ
(International Air Transport Association – IATA) และสมาคมสายการบินภาคพื้นเอเชียแปซิฟก
(Association of Asia Pacific Airlines – AAPA)
- กําหนดนโยบาย การวางแผน กลยุทธการขาย ราคาขาย และชองทางการขายตาง ๆ
แกสํานักงานขายทั้งในประเทศและตางประเทศทุกสํานักงาน อันรวมถึงการขายดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ
ควบคุม ดูแลการตลาดและบริหารลูกคาดิจิทัล รวมถึงการบริหารการขายและพัฒนาระบบบริการดิจิทัล
เพื่อใหบริษัทมีความสามารถในการแขงขันและกอใหเกิดรายไดสูงสุด
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- ควบคุม กํากับดูแลการบริหารทรัพยากรและสนับสนุนกลยุทธการพาณิชย การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายในของสายการพาณิชย ตลอดจนควบคุมงบประมาณ รวมถึงการควบคุมการบริหาร
สํานักงานงานสาขาในประเทศและตางประเทศใหเปนไปตามระเบียบบริษัท กฎหมายทองถิ่นและงบประมาณ
ที่กําหนดในเรื่องตาง ๆ เชน สิทธิประโยชน กฎระเบียบการจางและการใหคาตอบแทนที่เหมาะสม
กับคาครองชีพ โครงสรางเงินเดือน การขึ้นเงินเดือน เงินรางวัลและอื่น ๆ รวมถึงควบคุม กํากับ ดูแล
การสนับสนุนการเดินทาง ไดแก การบริจาค การใหบัตรโดยสาร การใหน้ําหนักสัมภาระและสิทธิประโยชนอื่น ๆ
ทางการคาหรือเชิงพาณิชยใหเปนไปตามหลักการบริหารจัดการบริษัทที่ดี และรักษาผลประโยชนของบริษัท
- กําหนดนโยบาย ควบคุม กํากับดูแล ธุรกิจการทองเที่ยว (Royal Orchid Holidays – ROH)
รวมถึงการพัฒนาระบบการขาย สงเสริมการตลาด วางแผนและสงเสริมการขายกิจกรรมทองเที่ยว
ตลอดจนการขายสินคาที่ระลึก (THAI Shop)
- กําหนดนโยบาย ควบคุม กํากับดูแลธุรกิจรอยัลออรคิดพลัส (Royal Orchid Plus – ROP)
รวมถึงการบริหารรายการสะสมไมล การบริการสมาชิก และการตลาด
- กํากับ ดูแลและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในบังคับบัญชาเพื่อใหการดําเนินภารกิจ
ในความรับผิดชอบบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัท ตลอดจนสอดคลองกับระเบียบและหลักเกณฑ
ของบริษัทและผูมีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของกําหนด
- ควบคุม ดูแ ลการปฏิบั ติง านของหนว ยงานในบัง คับ บัญ ชาตลอดจนปฏิบัติห นาที่อื่น ตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔.๑) ฝายบริหารรายไดและบริการการพาณิชย
ฝายบริหารรายไดและบริการการพาณิชย มีผูอํานวยการใหญเปนผูบังคับบัญชา
และรายงานตรงตอรองกรรมการผูอํานวยการใหญสายการพาณิชย มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- กํากับ ดูแล ประมาณการปริมาณการจราจรและรายไดผูโดยสาร รวมถึงรายไดจากสัมภาระ
เกินพิกัด สําหรับการจัดทํางบประมาณประจําปของบริษัทฯ (Transportation Revenue Budget)
ในทุกเสนทางบิน ในแตละชั้นที่นั่ง (by class)
- กํากับ ดูแล การกําหนดเปาหมายรายไดผูโดยสาร (Passenger Revenue Target)
เปาหมายจํานวน ผูโดยสาร (Premium Class Passenger Target) ของทุกสํานักงานสาขาทั่วโลก
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- กํากับ ดูแล ประมาณการรายไดผูโดยสาร ไดแก
a) การศึกษาความเปนไปไดในการเปดเสนทางบินใหม
b) การปรับ เพิ่ม/ลด ความถี่/ความจุ สําหรับเสนทางบินปจจุบัน
c) Aircraft Reconfiguration และ Aircraft Retrofit
- ควบคุม ดูแล ประมาณการ O&D Fare (ตั้งแตปที่ ๒ เปนตนไป) ในระบบ Network
Management System (NMS) สําหรับการจัดทําแผนระยะยาว (๕-๒๐ ป) โครงการจัดหาเครื่องบิน
- ควบคุม ดูแ ล ประมาณการปริม าณการจราจรและรายไดผูโ ดยสารลว งหนา ๒ เดือน
เพื่อจัดทํา Net Passenger Yield Report เปนรายสัปดาห
- ควบคุม ดูแล การจัดทํารายงาน Actual and Advanced Booking Report (RF01)
ในทุกเสนทางบิน และประมาณการปริมาณการขนสงและรายไดของเดือนที่ผานมา (RF04)
- ควบคุม ดูแ ล การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของฝายการพาณิชย (Commercial
Performance Report) เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการฝายบริหารงานนโยบาย (EMM) คณะกรรมการ
บริหาร (Ex-Board) และคณะกรรมการบริษัท (Board)
- ควบคุม ดูแล การจัดทํารายงานเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเปาหมาย
ของทุกสํานักงานสาขาทั่วโลก ไดแก รายไดผูโดยสาร (Passenger Revenue) และจํานวนผูโดยสาร
(Premium Class Passenger)
- กํากับ ดูแล ประมาณการรายไดผูโดยสาร และสัมภาระเกินพิกัด และรวบรวมขอมูลประมาณการ
แผนการหารายไดเพิ่ม จากหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.)
- กํากับ ดูแล คํานวณอัตราเรียกเก็บคาธรรมเนียมชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิงของผูโดยสาร
- ควบคุม ดูแล การบริหารชองทางการจัดจําหนาย (Distribution Systems) ที่มีในปจจุบัน
และอนาคตเพื่อใหสามารถเพิ่มการขายบัตรโดยสารและบริการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงการสรางสมดุล
ในการเลือกใชชองทางการจัดจําหนายตาง ๆ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัทฯ
- ควบคุม ดูแล การใชระบบบริการผูโดยสาร (Passenger Service System : PSS - Altéa)
ในสวนของสายการพาณิชย ที่มีในปจจุบันและอนาคต
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- ควบคุม ดูแล งานดานกฎ ระเบียบและการใชงานในดานระบบ เพื่อใหการดําเนินงานดาน
การสํารองที่นั่ง การออกบัตรโดยสารและการใหบริการเสริมอื่น ๆ ในระบบบริการผูโดยสาร (Passenger Service
System : PSS - Altéa) ในสวนของสายการพาณิชย
- ควบคุม ดูแล การพัฒนาและบริหารฐานขอมูลความรูการพาณิชย (Knowledge Based
System Management & Development) ของสายการพาณิชย
- กํากับ ดูแล งานวางแผน นโยบาย และบริหารงานในการสํารองที่นั่ง การจัดสรรที่นั่งทั้งเที่ยวบิน
บริษัทฯและสายการบินพันธมิตร และรวมมือกําหนดกลยุทธ สนับสนุน นโยบายของฝายวางแผนการตลาด
ใหเกิดรายไดสูงสุด
- ควบคุม ดูแล การกําหนดขั้นตอน และวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสํารองที่นั่ง ระยะเวลา
ในการออกบัตรโดยสาร และการจัดสรรที่นั่งทั้งเที่ยวบินบริษัทฯ และสายการบินพันธมิตร
- ควบคุม ดูแล การพัฒนาระบบบริหารรายไดของบริษัทฯ ใหแขงขันกับสายการบินคูแขง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
- กํากับ ดูแล การวางแผนกลยุทธราคา การวิเคราะหและเปรียบเทียบขอมูลราคาของสายการบิน
คูแขงและขอมูลทางการตลาด สภาวะการแขงขัน การอนุมัติราคาขายตามกรอบอํานาจ และบริหารงาน
โครงสรางราคาทั้งหมด (Fare Structure) อันประกอบดวย ระดับราคา เงื่อนไขการจอง เงื่อนไขการขาย
และหลังขายบัตรโดยสาร (Fare level, Reservation Booking Designator, Fare Condition)
ใหถูกตองและเปนไปตามนโยบายและกลยุทธของสายการพาณิชย
- ควบคุม ดูแล การบรรจุ/บันทึกอัตราคาโดยสาร เงื่อนไข (Fare

Filing)

เขาสูระบบ

ของสายการพาณิชย เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารการจัดจําหนายใหทันกับความตองการของตลาด
สําหรับการขายในสํานักงานขายของการบินไทย ตัวแทนจําหนาย ในแตละประเทศ และผานชองทาง Internet
- ควบคุ ม ดูแ ลการนํา เสนอคา บริก ารเพิ่ม พิเศษตา ง ๆ นอกเหนื อจากราคาบัต รโดยสาร
เชน Baggage Allowance, Upgrade Surcharge เปนตน
- ควบคุม ดูแล พิกัดอัตราคาโดยสารและกฎเกณฑทั่วไปของสายการบินที่ใชกําหนดคาโดยสาร
คาธรรมเนียมน้ํามัน คาธรรมเนียมและคาบริการอื่น ๆ คาสัมภาระเกินพิกัด กฎเกณฑการปริวรรตเงินตรา
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และกฎเกณฑการแบงสรรรายไดระหวางสายการบิน โดยตองประสานงานรวมกับหนวยงานของรัฐ องคกรตาง ๆ
ไดแก IATA, Prorate Agent, สายการบินตาง ๆ ทั่วไป สายการบินพันธมิตรและสายการบินคูสัญญาอื่น ๆ
เพื่อมากําหนดนโยบายใชกับสายการบินไทยใหเกิดประโยชนสูงสุด และทันตอการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจการบิน
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานในบังคับบัญชา ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔.๒) ฝายขาย
ฝายขาย มีผูอํานวยการใหญ เปนผูบังคับบัญชา และรายงานตรงตอรองกรรมการ
ผูอํานวยการใหญ สายการพาณิชย มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดกลยุทธและนโยบาย ความรับผิดชอบ
การบริหารและปฏิบัติการของหนวยงานในความรับผิดชอบของฝายขาย โดยปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่น
ภายในและภายนอกบริษัทฯ ทั้งในประเทศและตางประเทศ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน วัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัทฯ อํานาจหนาที่ดังกลาวใหรวมถึง
- บริหารงานใหรายไดถึงเปาหมายของบริษัทฯ ที่ตั้งไว
- วางแผน ควบคุม และกําหนดนโยบายการขาย ควบคุมการใหสินเชื่อและขอตกลงทางการขาย
ของสํานักงานขายของบริษัทฯ และตัวแทนจําหนาย
- ควบคุม ดูแลการกําหนดอัตราคาโดยสารใหเหมาะสมกับสภาวะการแขงขันในตลาดใหเกิดรายไดสูงสุด
- วางแผนและบริหารความสัมพันธกบั องคกร หนวยงานรัฐ และสมาคมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว
และธุรกิจการเดินทาง
- พัฒนาและดําเนินการดานการขายใหมีประสิทธิภาพ และใหทันตอการพัฒนาในอุตสาหกรรมการบิน
- ติดตามและศึกษาสภาวะการตลาดเพื่อวางแผนและกําหนดระเบียบวิธีการตาง ๆ เกี่ยวกับการขาย
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานในบังคับบัญชา ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔.๓) ฝายบริหารพันธมิตรการบินและกลยุทธการพาณิชย
ฝ า ยบริ ห ารพั น ธมิ ต รการบิ น และกลยุ ท ธ ก ารพาณิ ช ย มี ผู อํ า นวยการใหญ
เปนผูบังคับบัญชาและรายงานตรงตอรองกรรมการผูอํานวยการใหญสายการพาณิชย มีอํานาจหนาที่
ความรับผิดชอบ ดังนี้

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐๑ ง

หนา ๑๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
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- กําหนดมาตรฐานการวิเคราะห กํากับ ดูแล กําหนดแนวทางการดําเนินงานรวมกับหนวยงาน
ภายในสายการพาณิชย เพื่อรวบรวมจัดทําแผนกลยุทธ ตลอดจนแผนปฏิบัติการของสายการพาณิชย
ใหสอดคลองกับกลยุทธองคกร และกํากับแนวทางการประเมินผล เพื่อใหสัมฤทธิ์ผลตามตัวชี้วัดความสําเร็จ
และเปนไปตามแผนกลยุทธที่วางไว
- กํากับ ดูแล วิเคราะหตัวชี้วัดผลการดําเนินงานจากแนวทางในการดําเนินการของแผนงาน
และโครงการตาง ๆ ของสายการพาณิชยใหอยูในกรอบระยะเวลาการดําเนินการตามเปาหมายที่กําหนด
- ใหขอมูลรายงานเชิงวิเคราะห นําเสนอแกผูบริหารระดับสูงภายในสายการพาณิชย เพื่อใช
ประกอบการพิจารณาการตัดสินใจเชิงกลยุทธของสายการพาณิชย
- มอบหมาย กํากับ ดูแลแนวทางการจัดทํา การศึกษาวิเคราะหความเปนไปได เพื่อเปนแนวทาง
ในการดําเนินงานเชิงกลยุทธของสายการพาณิชยใหสอดคลองกับองคกร
- มอบนโยบาย กํากับดูแล ติดตามความคืบหนาการจัดทํารายงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
รายงานการบริหารความเสี่ยงระดับฝายของสายการพาณิชย (Departmental Risk Management)
รายงานการบริหารความเสี่ยงระดับองคกรของสายการพาณิชย (Corporate Risk Management)
และรายงานกระบวนการดําเนินงานตาง ๆ ของสายการพาณิชย ตามระบบที่ใชประเมินองคกร ไดแก
ระบบ SEPA (State Enterprise Performance Appraisal) โดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.)
- มอบนโยบาย กํากับ ดูแลและกําหนดแนวทางการวางแผน การเจราจาตอรอง การจัดทํา
บันทึกความเขาใจ (Memorandum of Understanding) และสัญญาความรวมมือทางพาณิชย (Agreement)
ในรูปแบบตาง ๆ รวมถึงขอตกลงการแลกเปลี่ยนผูโดยสารระหวางสายการบิน (Interline Agreement)
กับสายการบินพันธมิตร Star Alliance, Non Star Alliance และกลุมพันธมิตรภายในประเทศ (Thai Group)
- มอบนโยบาย กํากับ ดูแล กําหนดแนวทาง การวางแผน การบริหารงาน การจัดทํา
หรือทบทวนขอตกลงทางพาณิชย ไดแก
ขอตกลงพิเศษแบงสวนอัตราคาโดยสาร (Special Prorate Agreement/SPA)
ขอตกลงทางการพาณิชยอื่น ๆ อาทิเชน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐๑ ง

• ขอตกลงเมื่อ เกิด

หนา ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
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Irregularity (Special Re-Accommodation SRA/Flight
Interruption : FIM Agreement)
ขอตกลงพิเศษกับกลุมสายการบินพันธมิตร
ขอตกลงราคาในเสนทางเที่ยวบินรวม (Code Share)
ขอตกลง Commercial Agreement ตลอดจนขอตกลงทางการพาณิชยอื่น ๆ
กับสายการบินคูสัญญา
- มอบนโยบาย กํากับ ดูแลการบริหารงาน ติดตามผลการจัดทําสัญญาและพัฒนาความรวมมือ
ทางพาณิชยเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายและแผนงานที่กําหนด
- มอบนโยบาย กํากับ ดูแล กําหนดแนวทาง วางแผนดานการบริหารงาน ขอตกลงการแลกเปลี่ยน
ผูโดยสารระหวางสายการบิน (Interline Agreement) สมาคมขนสงทางอากาศ : IATA และ/หรือสายการบิน
คูสัญญาที่เกี่ยวกับขอตกลง Multilateral Interline Traffic Agreement : MITA ขอตกลงทวิภาคี
การแลกเปลี่ยนบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส (Bilateral Interline Electronic Ticket Agreement : BIET)
ขอตกลง IATA Clearing House : ICH ตลอดจนกํากับดูแลการแจงผลขอตกลงใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อนําไปปฏิบัติ
- มอบนโยบาย กําหนดมาตรการวิเคราะห ความเคลื่อนไหวของสายการบินคูคา กํากับดูแล
การรายงานแจงขอมูลเกี่ยวกับสายการบินที่ยกเลิก ลาออก ลมละลายหรือถูกระงับจากการเปนสมาชิก
ของสมาคมขนสงทางอากาศ (IATA) หรือการเปนสมาชิกของ MITA หรือการเปนสมาชิกของ IATA
Clearing House (ICH) เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบและนําไปดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
- กํากับ ดูแล การดําเนินงานการแลกเปลี่ยนเอกสารการเดินทางโดยสารผานระบบอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Traffic Document) ไดแก Excess Baggage Ticket : EBT, Electronic Miscellaneous
Document : EMD และ InterAirline Through Check-in (IATCI)
- กํากับ ดูแล การบริหารงาน การจัดทําและรวบรวมขอมูลการประชุมที่เกี่ยวกับกฎระเบียบการบิน
ทั้งในและตางประเทศที่มีผลกระทบตอบริษัทฯ เพื่อเปนขอมูลของผูบริหารระดับสูงในการลงมติในที่ประชุม
ประจําประดับ CEO ของ IATA Annual General Meeting และ AAPA Assembly of Presidents
และเปนผูแทนบริษัทฯ เขารวมประชุมกับสมาคมสายการบิน IATA และ AAPA

•
•
•

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐๑ ง

หนา ๑๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

- กํากับ ดูแล กําหนดแนวทางการดําเนินงานของฝายฯ ในอันที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตามแผนงาน เปาหมายที่กําหนด รวมทั้งใหตอบสนอง สอดคลอง เปนไปตามนโยบายและแผนกลยุทธ
ของฝาย/สายการพาณิชยและของบริษัทฯ
- ทําหนาที่ผูแทนของบริษัทฯ ในที่ประชุมระดับบริหาร (Alliance Management Board : AMB)
ของกลุมพันธมิตรการบิน Star Alliance เพื่อรวมกําหนดนโยบายโดยคํานึงถึงการรักษาผลประโยชนสูงสุด
จากความรวมมือกับพันธมิตรการบิน Star Alliance
- กํากั บ ดู แ ล แนวทางการวางแผนและบริห ารงานใหเกิด การขั บ เคลื่ อนโครงการตาง ๆ
ที่ดําเนินการอยู (Life Cycle Project) ของบริษัทฯ กับกลุมพันธมิตรการบิน Star Alliance
ใหดําเนินไปไดดวยดี
- กํากับดูแล แนวทางการวางแผน และบริหารงานใหเกิดการประเมินโอกาสและประโยชน
ทางธุรกิจ (Cost and Benefit Analysis) จากการเขารวมในโครงการริเริ่มใหม (New Initiatives)
ของบริษัทฯ กับพันธมิตรการบิน Star Alliance ที่ถูกตองและมีหลักเกณฑ
- พิจารณาแนวทางใหม ๆ ในการพัฒนาการทํางานดานความรวมมือกับกลุมพันธมิตรเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดกับบริษัทฯ
- กํากับดูแล การบริหารงาน ผลการดําเนินการโครงการรวม Star Alliance ใหใกลเคียง
ความเปนจริง เพื่อใหบริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานขอกําหนด Star Alliance Core Values
ไดอยางถูกตองครบถวน กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ
- กํากับดูแล แนวทางการยื่นขออนุญาตทําการบินตอทางการตางประเทศ (ยกเวนประเทศ
อเมริกา, จีน, ออสเตรีย, นิวซีแลนด, และกัมพูชา) สําหรับเสนทางบินใหม เครื่องบินลําใหม/แบบใหม
ที่เขาประจําฝูงบิน รวมถึงเครื่องบินลํา/แบบที่ยังไมเคยยื่นขออนุญาตในเสนทางนั้น ๆ
- ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานในบังคับบัญชา ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔.๔) ฝายบริหารผลิตภัณฑและประสบการณลูกคา
ฝายบริหารผลิตภัณฑและประสบการณลูกคา มีผูอํานวยการใหญเปนผูบังคับบัญชา
และรายงานตรงตอรองกรรมการผูอํานวยการใหญสายการพาณิชย มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐๑ ง

หนา ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

- วางแผน กําหนดกลยุทธแ ละนโยบายดานสื่อสารการตลาดและตราผลิต ภัณฑ (Brand)
แนวทางการใชสัญลักษณองคกร (Corporate Identity) การสื่อสารการพาณิชย (Commercial
Communication) และกิจกรรมสงเสริมการตลาดใหมีประสิทธิภาพแบบครบวงจร (Integrated Marketing
Communication/IMC) ทั้งในและตางประเทศ โดยใหสอดคลองกับนโยบายของสายการพาณิชย
- วางแผน กํา หนดกลยุ ท ธ แ ละนโยบาย บริ ห ารงานในการพั ฒ นา วิ เ คราะห ปรับ ปรุ ง
โปรแกรมสะสมไมลใหเปนโปรแกรมที่ดีที่สุด การใหบริการลูกคาในทุกจุดบริการ เพื่อสงเสริมการขาย
การตลาดของบริษัทฯ นํามาซึ่งรายไดและคุณภาพใหสอดคลองกับกลยุทธของบริษัทฯ
- วางแผน กํากับดูแล รับผิดชอบในการเพิ่มจํานวนสมาชิกของรายการสะสมไมล การรักษาลูกคา
การใหบริการที่เปนเลิศและการผูกใจลูกคา (Excellent Service and Member Engagement)
โดยเฉพาะกลุมลูกคาชั้นดีของรายการ ใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด (Enhance Customer Service and
Customer Satisfaction) กอใหเกิดความภักดีและกลับมาใชบริการของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง
- กําหนดแนวทางและดูแลการตรวจติดตามการบริการของทุกจุดบริการใหเปนไปตามเงื่อนไข
ที่กําหนดในสัญญาและขอตกลงระดับการบริการ (Service Level Agreement) ระหวางบริษัท การบินไทย
กับผูใหบริการ (Service Providers) ทุกจุดสัมผัส (Total Service Ring) ณ สถานีที่บริษัทฯ
ทําการบินในประเทศ เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของสงมอบผลิตภัณฑและบริการแกลูกคาใหไดตามมาตรฐาน
ที่กําหนดอยางมีคุณภาพและสม่ําเสมอ
- วางแผน พัฒนาและปรับปรุงการบริการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสามารถตอบสนอง
ความตองการและสรางความพึงพอใจ ความประทับใจใหกับลูกคาทุกครั้งที่ใชบริการ และมีความภักดี (Loyalty)
กับการบินไทยแบบยั่งยืน
- วางแผน กําหนดแนวทางการปองกันและการแกไขการเกิดขอบกพรองจากการใหบริการ
เพื่อใหการบริการมีคุณภาพและมาตรฐานระดับเดียวกันทั่วโลก ทําใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน
และมีความแตกตางจากคูแขง ซึ่งเปนปจจัยหลักที่จะยกระดับการบินไทยใหเปนสายการบินที่ดีที่สุดในโลกได
- กําหนดแนวทางการสํารวจความพึงพอใจของลูกคา การสํารวจความตองการ ความคาดหวัง
และพฤติกรรมของลูกคา รวมถึงการบริหาร การวิเคราะหเสียงลูกคาจากแหลงตาง ๆ เพื่อนําผลมาวิเคราะห
มาเปน ขอมูลในการพัฒนาและปรับปรุง จุดบริการและพัฒนาผลิตภัณฑใหเปนไปตามที่ลูกคาคาดหวัง
และแขงขันกับสายการบินคูแขงได

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐๑ ง

หนา ๒๐๑
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- กํากับ ดูแลและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในบังคับบัญชา เพื่อใหการดําเนินภารกิจ
ในความรับ ผิ ด ชอบให บ รรลุวั ต ถุ ป ระสงค แ ละเป า หมายของบริษั ท ตลอดจนสอดคล อ งกับ ระเบี ย บ
และหลักเกณฑของบริษัทและที่ผูมีอํานาจที่เกี่ยวของ
- กํากับ ดูแ ลการจัด เตรียมงบประมาณใหเพี ยงพอและเหมาะสมสําหรับ การบริห ารจัด การ
และการดําเนินงานของแตละฝาย รวมถึงควบคุมการใชงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- วางแผน กําหนดกลยุทธและนโยบาย ควบคุม กํากับ ดูแล อํานวยการและสนับสนุน
การดําเนินการดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- ทั้งนี้ รวมถึงการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานในบังคับบัญชา ตลอดจนปฏิบัติ
หนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔.๕) ฝายการพาณิชยดิจิทัลและการตลาดรายไดเสริมองคกร
ฝายการพาณิชยดิจิทัลและการตลาดรายไดเสริมองคกร มีผูอํานวยการใหญ
เปนผูบังคับบัญชาและรายงานตรงตอรองกรรมการผูอํานวยการใหญสายการพาณิชย มีอํานาจหนาที่
ความรับผิดชอบดังนี้
- วางแผน กําหนดกลยุทธและนโยบาย ควบคุม กํากับ ดูแล อํานวยการ และรับผิดชอบ
ในการบริหารและปฏิบัติการทั้งปวงของฝายการพาณิชยดิจิทัลและการตลาดรายไดเสริมองคกร ทั้งดาน
การพัฒนา การวางระบบงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การอนุมัติการเงินใหเปนไป
ตามระเบียบบริษัทฯ วาดวยอํานาจหนาที่ทางการเงิน และระเบียบบริษัทฯ ที่เกี่ยวของ การเปนผูแทนบริษัทฯ
หรือหนวยงานเขารวมการประชุมที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ ปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่นทั้งภายใน
และภายนอกบริษัทฯ และปฏิบตั ิงานอืน่ ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายเพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน วัตถุประสงค
และเปาหมายของบริษัทฯ กําหนดเปาหมายวางนโยบาย วางแผนในการพัฒนาการทําการตลาดและการขายบัตร
โดยสารผานชองทางออนไลนและเพิ่มกลุมลูกคาออนไลน
- กําหนดเปาหมาย วางนโยบายในการพัฒ นาระบบในการสงเสริม การตลาดและการขาย
การบริการหลังการขายผานชองทางออนไลน และกลุมลูกคาออนไลน
- ควบคุม ดูแล การกําหนดอัตราคาโดยสารและบริหารราคาขายออนไลนใหเหมาะสมกับสภาวะ
การแขงขันในตลาดใหเกิดรายไดสูงสุดตามกรอบนโยบายราคาที่ไดรับจากฝายขาย
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- ควบคุม ดูแล บริหารงานขายสินคาที่ระลึก (THAI Shop)
- บริหารงานใหรายไดเปนไปตามเปาหมายที่บริษัทฯ กําหนด
- ติดตามสภาวะการตลาดเพื่อวางแผนและปรับกลยุทธเพื่อใหตรงกับเปาหมายที่กําหนดไว
- การกํ า กั บ ดู แ ล และประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานในบั ง คั บ บั ญ ชาเพื่ อ ให
การดําเนินภารกิจในความรับผิดชอบบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายของบริษัทฯ ตลอดจนสอดคลอง
กับระเบียบและหลักเกณฑของบริษัทฯ และผูมีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของกําหนด
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานในบังคับบัญชา ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
ขอ ๕ สายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป
สายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป มีรองกรรมการผูอํานวยการใหญเปนผูบังคับบัญชา
และรายงานตรงตอกรรมการผูอํานวยการใหญ มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- วางแผน กําหนดกลยุทธและนโยบาย ควบคุม กํากับ ดูแล อํานวยการและรับผิดชอบ
ในการบริหารและปฏิบตั ิการทั้งปวงของสายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป ทั้งดานการพัฒนา การวาง
ระบบงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การอนุมัติการเงินใหเปนไปตามระเบียบบริษัท
วาดวยอํานาจหนาที่ทางการเงิน และระเบียบบริษัทที่เกี่ยวของ การเปนผูแทนบริษัทหรือหนวยงาน
เขารวมการประชุมที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ ปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน วัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัทฯ
- วางแผน กําหนดกลยุทธและนโยบายการบริหารงานทั้งปวงเกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล
เพื่อใหการบริหารงานดานบุคลากรของบริษัทดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ สามารถแขงขันกับภาวะ
ตลาดแรงงานและเหมาะสมกับสถานะของบริษัท มีธรรมาภิบาลและสอดคลองกับวิสัยทัศน วัตถุประสงค
และเปาหมายของบริษัท
- วางแผน กํ า หนดกลยุ ท ธ แ ละนโยบายการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาระบบงานและการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และการแขงขันทางธุรกิจ
รวมทั้งการเปรียบเทียบ (Benchmark) กับรัฐวิสาหกิจ สายการบินชั้นนําและองคกรธุรกิจเอกชนภายนอกอื่น ๆ
ตลอดจนการเลือกสรรแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) เพื่อนํามาประยุกตใชกับบริษัท
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- วางแผน กําหนดนโยบายงานและบริหารงานการฝกอบรมบุคลากรดานการบริหารทั่วไป
ใหสอดคลองกับนโยบาย แผนกลยุทธทางธุรกิจ และความตองการในการฝกอบรมตาม Core/Managerial Competency
ของบริษัท รวมถึงการฝกอบรมในสายวิชาชีพธุรกิจการบิน (ประกอบดวย ดานการพาณิชย ดานการขนสง
สินคาทางอากาศ ดานความปลอดภัยในการบินและความมั่นคงการบินและดานคุณภาพอาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน) การฝกอบรมภาษาตางประเทศ และการพัฒนาระบบ e-Learning
ตลอดจนงานเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรและภาพลักษณ (Corporate Culture and Identity Enhancement)
ซึ่งครอบคลุมการเสริมสรางคานิยมและจิตสํานึกที่ดี เพื่อสงเสริมความจงรักภักดีและความผูกพันของพนักงาน
ตอองคกร
- วางแผน กําหนดกลยุทธและนโยบายในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อความกาวหนา
ในอาชีพ (Career Development) ใหสอดคลองกับความตองการขององคกร ตลอดจนกําหนดกลยุทธ
และนโยบายการขับเคลื่อน การจัดการความรูขององคกร (Corporate Knowledge Management)
ใหเปนระบบทั่วทั้งองคกร เพื่อมุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization)
- วางแผน กําหนดนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดโครงสรางองคกร
(Organization Structure) การบริหารงานการวางแผนกําลังคน (Manpower Planning) การบริหาร
การพัฒนาระบบงานทรัพยากรบุคคล การบริหารงานการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
การบริหาร การเสริมสรางศักยภาพบุคลากร (Competency)
- วางแผน กํ าหนดกลยุทธแ ละนโยบายการบริห ารงานทั้ง ปวงเกี่ย วกับ การบริห ารองคก ร
ไดแกการบริการอาคารสถานที่ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ซึ่งรวมถึงงานออกแบบ งานวางแผน
การกอสรางงานซอมบํารุงรักษาและบริการอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปการ งานสื่อสารและโทรศัพท
และงานรักษาความปลอดภัย (Security)

ตลอดจนงานจัดการเกี่ยวกับการเชาพื้นที่ และงานบริการ

สํานักงาน อาทิงานรับสงไปรษณียภัณฑและพัสดุภัณฑ งานพิมพ งานทะเบียน งานติดตอราชการ
และงานรถรับ - สงพนักงาน
- วางแผน กําหนดนโยบาย และกํากับดูแลการจัดซื้อ/จัดจาง การควบคุมและการจําหนาย
พัสดุสวนกลาง การจัดหาสินคาและพัสดุอุปกรณการบริการบนเครื่องบิน งานบริหารคลังพัสดุกลาง
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ประเภทครุภัณฑ เครื่องใชสํานักงาน อุป กรณซอมบํารุงเครื่องแบบพนักงานภาคพื้น และครุภัณฑ
รอการจําหนายหรือทําลายเพื่อใหการบริการองคกรเปนไปอยางมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล โดยใหสอดคลอง
กับวิสัยทัศนวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร
- กํ าหนดนโยบาย สนับ สนุน และสง เสริ ม การดํ าเนิน งานตามแนวทางด านธรรมาภิ บาล
(Corporate Governance) เพื่อใหการดําเนินธุรกิจและการดําเนินงานของบริษัทเปนไปอยางโปรงใส
มีจริยธรรมและตรวจสอบได
- การกํากับดูแลและสนับสนุนงานดานกฎหมายทั้งปวงของบริษัท ไดแก งานนิติกรรม งานดานสัญญา
งานดานคดี งานดานการสอบสวน และการประสานงานกับที่ปรึกษากฎหมายที่เกี่ยวของ ตลอดจน
การควบคุมกํากับดูแลกระบวนการปรับปรุงแกไขจัดทําระเบียบบริษัทใหเปนไปอยางถูกตองและมีคุณภาพ
- กําหนดนโยบาย และกํากับดูแลการรวบรวมขอมูล Compliance ในภาพรวมของบริษัท
รวมถึงการสรางความตระหนักดาน Compliance เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ คําสั่งและขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม
- กํากับ ดูแล และประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในบังคับบัญชาเพื่อใหการดําเนินภารกิจ
ในความรับผิดชอบบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัท ตลอดจนสอดคลองกับระเบียบและหลักเกณฑ
ของบริษัทและผูมีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของกําหนด
- ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานในบังคับบัญชา ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ไดรับมอบหมาย
(๕.๑) ฝายบริหารทั่วไป
ฝา ยบริห ารทั่ว ไป มี ผูอํ านวยการใหญเ ปน ผูบั งคั บ บั ญ ชา โดยรายงานตรง
ตอรองกรรมการผูอํานวยการใหญสายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้
- วางแผน กําหนดกลยุทธและนโยบาย ควบคุม กํากับ ดูแล อํานวยการ และรับผิดชอบ
ในการบริ ห ารและปฏิ บั ติ ก ารทั้ ง ปวงของฝ า ยบริ ห ารทั่ ว ไป ทั้ ง ด า นการพั ฒ นา การวางระบบงาน
การบริ ห ารความเสี่ ย ง การควบคุ มภายใน การอนุ มั ติ การเงิ น ให เ ป น ไปตามระเบี ยบบริ ษั ทว า ด ว ย
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อํานาจหนาที่ทางการเงิน การดําเนินการและอนุมัติเกี่ยวกับการพัสดุใหเปนไปตามระเบียบบริษัทวาดวย
การพัสดุ และระเบียบบริษัทที่เกี่ยวของ การเปนผูแทนบริษัทหรือหนวยงานเขารวมการประชุมที่เกี่ยวของ
กับงานในหนาที่ ปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกบริษัท และปฏิบัติงานอื่น ๆ
ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน วัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัท
- การจัดหาพัสดุ การจัดหาประโยชนในพัสดุ การควบคุมและจําหนายพัสดุสวนกลางของบริษัท
- การบริการอาคารสถานที่ภายในสํานักงานของบริษัท รวมถึงงานออกแบบ และวางแผน
การกอสรางอาคาร งานระบบสาธารณูป การ งานระบบสื่อสารโทรศัพท งานระบบโสตทัศนูปกรณ
งานซอมบํารุงรักษา งานบริการอาคารสถานที่ และงานกิจกรรม ของธุรกิจการบิน อาทิ พื้นที่อาคาร
สํานักงานใหญ สํานักงานหลักสี่ สํานักงานดอนเมือง สํานักงานหลานหลวง สํานักงานสีลม อาคาร
ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก าร (OPC) ณ ท า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ รวมถึ ง งานซ อ มบํ า รุ ง รั ก ษา สํ า นั ก งาน
และหองรับรองพิเศษฝายบริการภาคพื้น (DK) ภายในอาคารผูโดยสาร ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
และสํานักงานขายสวนภูมิภาค งานบริหารโครงการสําคัญที่เกี่ยวของที่ทาอากาศยาน
- งานรักษาความปลอดภัย (Security) และงานอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
พื้นที่อาคารสํานักงานใหญ สํานักงานหลักสี่ สํานักงานดอนเมือง สํานักงานหลานหลวง สํานักงานสีลม
และอาคารศูนยปฏิบัติการ (OPC) ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
- การเชาพื้นที่จากหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจ ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทาอากาศยานดอนเมือง
และทาอากาศยานสวนภูมิภาค
- งานบริ การสํานั กงาน เชน งานรับ สง ไปรษณียภั ณฑแ ละพั สดุภัณฑ งานจัด ทําสิ่งพิม พ
งานทะเบียนและงานติดตอราชการ งานเชาอุปกรณสื่อสาร งานพิธีการศุลกากร งานภาษีโรงเรือน
และที่ดินและภาษีปาย เปนตน รวมทั้งงานใหบริการรถรับสงพนักงาน และงานใหบริการรถสวนกลาง
สําหรับผูบริหาร
- งานบริหารคลังพัสดุกลาง ประเภทครุภัณฑ เครื่องใชสํานักงาน อุปกรณซอมบํารุง เครื่องแบบ
พนักงานภาคพื้น และพัสดุรอการจําหนาย
- งานบริหารจัดการดานระบบคุณภาพ สิ่งแวดลอม และพลังงาน ในพื้นที่รับผิดชอบใหเปนไป
ตามมาตรฐานสากล
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- การกํากับ ดูแล และประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในบังคับบัญชาเพื่อใหการดําเนิน
ภารกิจในความรับผิดชอบบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัท ตลอดจนสอดคลองกับระเบียบและหลักเกณฑ
ของบริษัทและผูมีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของกําหนด
- ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานในบังคับบัญชา ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๕.๒) ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources Management Department/A9)
ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล มีผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญเปนผูบังคับบัญชา
และรายงานตรงตอรองกรรมการผูอํานวยการใหญสายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป โดยใหกรรมการ
ผูอํานวยการใหญ มีอํานาจสั่งการไดโดยตรง มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้
- วางแผน กําหนดกลยุทธ และนโยบาย ควบคุ ม กํ ากับ ดูแล อํานวยการและรับผิ ดชอบ
ในการบริหารและปฏิบัติการทั้งปวงของฝายบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งดานการพัฒนา การวางระบบงาน
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การอนุมัติการเงินใหเปนไปตามระเบียบบริษัทฯ วาดวย
อํานาจหนาที่ทางการเงินและระเบียบบริษัทที่เกี่ยวของ การเปนผูแทนบริษัทฯ หรือหนวยงานเขารวม
การประชุมที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ ปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่น ตามที่ไดรบั มอบหมายเพื่อใหสอดคลอง
กับวิสัยทัศน วัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัทฯ
- วางแผน กําหนดกลยุทธและนโยบายการบริหารงานทั้งปวงเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
เพื่อใหการบริหารงานดานบุคลากรของบริษัทฯ ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลโดยสอดคลอง
กับวิสัยทัศนและเปาหมายของบริษัทฯ
- วางแผน กําหนดกลยุทธและนโยบาย การปรับปรุง พัฒนาระบบงาน และการบริหารทรัพยากรบุคคล
ใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และการแขงขันทางธุรกิจ รวมทั้งการเปรียบเทียบ (Benchmark)
กับรัฐวิสาหกิจ สายการบินชั้นนําและองคกรธุรกิจเอกชนภายนอกอื่น ๆ ตลอดจนการเลือกสรรแนวทางปฏิบัติ
ที่เปนเลิศ (Best Practices) เพื่อนํามาประยุกตใชกับบริษัทฯ
- วางแผน กําหนดกลยุทธ และนโยบาย ในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อความกาวหนา
ในอาชีพ (Career Development) ในการจัดทํางานวิจัยดานทรัพยากรบุคคล เพื่อนําผลการวิจัยมาวาง
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แนวทางในการพัฒนาบุคลากรใหกับสายงานตาง ๆ ใหสอดคลองกับกลยุทธและความตองการขององคกร
และเพื่อเสริมสรางความผูกพันของพนักงานทั่วทั้งองคกร ตลอดจนกําหนดกลยุทธ และนโยบายการขับเคลื่อน
การจัดการความรูขององคกร (Corporate Knowledge Management) ใหเปนระบบทั่วทั้งองคกร
เพื่อมุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization)
- วางแผน กําหนดนโยบายงานและบริหารงานการฝกอบรมบุคลากรดานการบริหารทั่วไป
ใหสอดคลองกับนโยบายและแผนกลยุทธทางธุรกิจ รวมทั้งความตองการในการฝกอบรมตาม Core/Managerial
Competency ของบริษัทฯ ตลอดจนงานเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรและภาพลักษณ (Corporate
Culture and Identity Enhancement) ซึ่งครอบคลุมการเสริมสรางคานิยมและจิตสํานึกที่ดี
เพื่อสงเสริมความจงรักภักดีและความผูกพันของพนักงานตอองคกร
- วางแผน กําหนดกลยุทธ และกําหนดนโยบายและบริหารงานฝกอบรมในสายวิชาชีพธุรกิจ
การบิน ประกอบดวย งานดานการพาณิชย ซึ่งรวมการปฏิบัติงานสํารองที่นั่ง การจําหนายบัตรโดยสาร
การบริการจัดการทัวรเอื้องหลวง และการอบรมนโยบายขอกําหนด กฎระเบียบตาง ๆ ดานการขาย
ของบริษทั ฯ งานดานการขนสงสินคาทางอากาศ ซึ่งรวมการปฏิบัติงานคลังสินคา การจัดเก็บคาระวางสินคา
และระเบียบวิธกี ารขนสงสินคาอันตรายทางอากาศ และงานดานความปลอดภัยในการบินและความมั่นคง
การบิน (Aviation Safety and Aviation Security) รวมทั้งงานดานคุณภาพ อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทํางานใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ขอกําหนด สอดคลองกับกฎหมายดานการขนสงระหวางประเทศ
และกฎหมายการบริหารจัดการดานความปลอดภัย เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
- วางแผน กําหนดกลยุทธแ ละนโยบาย บริห ารงานการเปน ศูน ยกลางในการดําเนิน การ
จัดอบรมภาษาตางประเทศที่จําเปนตอการดําเนินการของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมการใหความรูเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา ตลอดจนงานการพัฒนาระบบการเรียนรูแบบ E-Learning ของฝายพัฒนา
และฝกอบรมบุคลากร และงานบริหารจัดการหองสมุดสวนกลางของบริษัทฯ
- วางแผน กําหนดนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดโครงสรางองคกร
(Organization Structure) การบริหารงานการวางแผนกําลังคน (Manpower Planning) การบริหาร
การพัฒนาระบบงานทรัพยากรบุคคล การบริหารงานการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
การบริหารการเสริมสรางศักยภาพบุคลากร (Competency)
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- กํากับดูแลและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในบังคับบัญชาเพื่อใหการดําเนินภารกิจ
ในความรับผิดชอบบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัทฯ สอดคลองกับระเบียบและหลักเกณฑของบริษัทฯ
และที่ผูมีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของกําหนด
- ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานในบังคับบัญชา ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ไดรับมอบหมาย
(๕.๒.๑) ฝายทรัพยากรบุคคล
ฝายทรัพยากรบุคคล มีผูอํานวยการใหญเปนผูบังคับบัญชา และรายงานตรง
ตอผูชวยกรรมการ ผูอํานวยการใหญฝายบริหารทรัพยากรบุคคล มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- วางแผน กําหนดกลยุทธและนโยบาย ควบคุม กํากับ ดูแล อํานวยการ และรับผิดชอบ
ในการบริหาร และปฏิบัติการทั้งปวงของฝายทรัพยากรบุคคล ทั้งดานการพัฒนา การวางระบบงาน
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การอนุมัติการเงินใหเปนไปตามระเบียบบริษัทวาดวยอํานาจหนาที่
ทางการเงินและระเบียบบริษัทที่เกี่ยวของ การเปนผูแทนบริษัทหรือหนวยงานเขารวมการประชุมที่เกี่ยวของ
กับ งานในหนาที่ ปฏิบัติง านรว มกับ หนว ยงานอื่น ทั้ง ภายในและภายนอกบริษัทและปฏิบัติงานอื่น ๆ
ตามที่ไดรับมอบหมายเพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน วัตถุประสงค และเปาหมายของบริษัท
- วางแผน กําหนดกลยุทธและนโยบายดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของบริษัทใหสอดคลอง
สนับสนุนวิสัยทัศน แผนวิสาหกิจ วัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัท
- วางแผน กําหนดนโยบายการปรับปรุง พัฒนาระบบงาน และการบริหารทรัพยากรบุคคล
ใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และการแขงขันทางธุรกิจ รวมทั้งการเปรียบเทียบ
(Benchmark) กับ รัฐ วิสาหกิจ สายการบิน ชั้น นําและองคกรธุร กิจเอกชนภายนอกอื่น ๆ ตลอดจน
การเลือกสรรแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) เพื่อนํามาประยุกตใชกับบริษัท
- วางแผน กําหนดนโยบาย กํากับ ดูแลกระบวนการสรรหา คัดเลือกวาจางบุคลากรเขาทํางาน
กับบริษัทใหดําเนินไปอยางมีป ระสิทธิภาพ รวมถึงกระบวนการแตงตั้ง โยกยาย การเลื่อนตําแหนง
พนักงานและผูบริหารใหสอดคลองเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงงานตามหลักธรรมาภิบาล
โดยใหถูกตองตามระเบียบบริษัท ตลอดจนระเบียบขอบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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หนา ๒๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

- วางแผน กําหนดนโยบาย การบริหารคาตอบแทน โครงสรางบัญชีอัตราเงินเดือนใหเหมาะสม
กับคางาน ภาวะตลาดแรงงานและสถานะของบริษัท
- วางแผน กําหนดนโยบายดานสวัสดิการและสิทธิประโยชนของพนักงานปจจุบันและพนักงาน
ที่พนสภาพ อาทิ สวัสดิการการเดินทาง กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงินชวยเหลือตาง ๆ เพื่อใหพนักงาน
ไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชนอยางถูกตองเหมาะสม
- วางแผน กําหนดนโยบาย กํากับ ดูแล ตรวจสอบและบริหารกระบวนการประเมินผลงาน
การขึ้นเงินเดือนประจําป การจายเงินรางวัลประจําป และการใหผลตอบแทนที่เหมาะสมกับผลงาน
- วางแผน กําหนดนโยบาย กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลของพนักงานที่ไปปฏิบัติงานประจํา
ตางประเทศและภูมิภาคใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบายของบริษัท ตลอดจนดูแล
ความเปนอยูของพนักงานที่ประจําสถานีตางประเทศและภูมิภาคใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสม
- วางแผน กําหนดนโยบาย กํากับ ดูแลการบริหารงานเสริมสรางแรงจูงใจพนักงานเพื่อดึงดูด
รักษาจูงใจ กระตุนใหพนักงานพัฒนาผลงานและศักยภาพของตนเองอยางตอเนื่อง รวมถึงเสริมสราง
ใหพนักงานมีทัศนคติที่ดีตอการทํางานและตอองคกร
- วางแผน กําหนดนโยบาย กํากับ ดูแลบริหารกระบวนการใหบริการดานงานบุคคลและสวัสดิการตาง ๆ
แกพนักงานและอดีตพนักงานแบบครบวงจรเพื่ออํานวยความสะดวกแกพนักงานและเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดี
ในการทํางาน
- วางแผน กําหนดนโยบาย กํากับ ดูแลกระบวนการบริหารขอมูลทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ
ทันสมัย เพื่อเปนขอมูลสําหรับการวางแผน วิเคราะห และบริหารงานตาง ๆ ของบริษัท รวมทั้งประกอบ
การตัดสินใจของผูบริหาร
- วางแผน กําหนดนโยบาย กํากับ ดูแลกระบวนการดานวินัย สอบสวนและอุทธรณของบริษัท
ใหถูกตองตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางถูกตอง
และเปนธรรม รวมถึงการกําหนดแนวทางการปองกันการกระทําผิดทางวินัยของพนักงานในบริษัท
- วางแผน กําหนดนโยบาย กํากับ ดูแลการบริหารงานดานแรงงานสัมพันธและการคุมครองแรงงาน
ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของรัฐและนโยบายบริษัท ประสานดําเนินงานในกิจการ
ของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ รวมถึงใหคําปรึกษาแนะนําดานแรงงานแกหนวยงานตาง ๆ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐๑ ง

หนา ๒๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

- วางแผน กําหนดนโยบาย และบริหารงานดานสวัสดิการรักษาพยาบาลแกพนักงานและครอบครัว
รวมทั้งพนักงานเกษียณอายุทั้งในสภาวะปกติและกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินและวิกฤต การสรางเสริมสุขภาพพนักงาน
การบริหารงานดานอาชีวอนามัย การใหคําแนะนําในการปองกันโรคจากการทํางานเพื่อใหพนักงาน
สามารถปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยที่ดีและสอดคลองกับกฎหมาย
- วางแผน กําหนดนโยบาย กํากับ ดูแลการบริหารจัดการองคความรูที่เกี่ยวของกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อสงเสริมเพิ่มพูนความรูใหแกพนักงานในฝายและเสริมสรางความรูความเขาใจแกพนักงาน
ในงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนเสริมสรางความรวมมือ
ในกิจกรรมการดําเนินงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท
- กํากับ ดูแ ลการบริห ารงานทรัพยากรบุคคลใหเปน ไปตามระเบียบของบริษัทที่เกี่ยวของ
นําเสนอปรับปรุงแกไขระเบียบบริษัทวาดวยการบริหารงานบุคคล เพื่อใหการบริหารทรัพยากรบุคคล
เกิดความคลองตัวสอดคลองกับสภาพแวดลอมและนโยบายของบริษัท
- การกํากับ ดูแล และประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในบังคับบัญชาเพื่อใหการดําเนิน
ภารกิจในความรับผิดชอบบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัท ตลอดจนสอดคลองกับระเบียบ
และหลักเกณฑของบริษัทและผูมีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของกําหนด
- ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานในบังคับบัญชา ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๕.๒.๒) ฝายพัฒนาและฝกอบรมบุคลากร
ฝายพัฒนาและฝกอบรมบุคลากร มีผูอํานวยการใหญเปนผูบังคับบัญชา
และรายงานตรงตอผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญฝายบริหารทรัพยากรบุคคล มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ
ดังนี้
- วางแผน กําหนดกลยุทธและนโยบาย ควบคุม กํากับ ดูแล อํานวยการ และรับผิดชอบ
ในการบริหารและปฏิบัติการทัง้ ปวงของฝายพัฒนาและฝกอบรมบุคลากร ทั้งดานการพัฒนา การวางระบบงาน
การบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน การอนุมัติการเงินใหเปนไปตามระเบียบบริษัทวาดวยอํานาจหนาที่
ทางการเงิน และระเบียบบริษัทที่เกี่ยวของ การเปนผูแทนบริษัทหรือหนวยงานเขารวมการประชุมที่เกี่ยวของ
กับงานในหนาที่ ปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกบริษัท และปฏิบัติงานอื่น ๆ
ตามที่ไดรับมอบหมายเพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน วัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัท

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐๑ ง

หนา ๒๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

- วางแผน กํ า หนดการพั ฒ นาโครงสร า งองค ก รของฝ า ยพั ฒ นาและฝ ก อบรมบุ ค ลากร
(D๙Organization Structure) ใหเหมาะสมกับลักษณะงานและแผนกลยุทธของบริษัท
- วางแผน กํ าหนดนโยบายในการวางแผนกําลังคนของฝ ายพัฒ นาและฝ กอบรมบุคลากร
(D๙Manpower Planning) ที่เหมาะสมกับระบบงานและโครงสรางองคกรของฝายเพื่อใหแตละหนวยงาน
มีพนักงานที่เหมาะสมกับปริมาณงานและหนาที่ความรับผิดชอบ
- วางแผน กําหนดกลยุทธและนโยบาย ในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อความกาวหนา
ในอาชีพ (Career Development) ในการจัดทํางานวิจัยดานทรัพยากรบุคคลเพื่อนําผลการวิจัยมาวาง
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรและฝกอบรมใหกับสายงานตาง ๆ ใหสอดคลองกับกลยุทธและความตองการ
ขององคกร และเพื่อเสริมสรางความผูกพันของพนักงานทั่วทั้งองคกร ตลอดจนกําหนดกลยุทธ และนโยบาย
การขับเคลื่อน การจัดการความรูขององคกร (Corporate Knowledge Management) ใหเปนระบบ
ทั่วทั้งองคกรเพื่อมุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization)
- วางแผน กําหนดนโยบาย และบริหารงานฝกอบรมบุคลากรดานบริหารทั่วไปใหสอดคลอง
กับนโยบายและแผนกลยุทธทางธุรกิจ รวมทั้งความตองการในการฝกอบรมตาม Core/Managerial Competency
ของบริษัท ตลอดจนงานเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรและภาพลักษณ (Corporate Culture & Identity
Enhancement)
ซึ่งครอบคลุมการเสริมสรางคานิยมและจิตสํานึกที่ดีเพื่อสงเสริมความจงรักภักดี
และความผูกพันของพนักงานตอองคกร
- วางแผน กําหนดนโยบาย และบริหารงานฝกอบรมในสายวิชาชีพธุรกิจการบิน ประกอบดวย
งานดานการพาณิชย ซึ่งรวมการปฏิบัติงานสํารองที่นั่ง การจําหนายบัตรโดยสาร การบริการจัดการทัวรเอื้องหลวง
และการอบรมนโยบายขอกําหนด กฎ ระเบียบตาง ๆ ดานการขายของบริษัท งานดานการขนสงสินคา
ทางอากาศ ซึ่งรวมการปฏิบัติงานคลังสินคา การจัดเก็บคาระวางสินคาและระเบียบวิธีการขนสงสินคา
อันตรายทางอากาศ และงานดานความปลอดภัยในการบิน และความมั่นคงดานการบิน (Aviation Safety
and Aviation Security) รวมทั้งงานดานคุณภาพ อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
ให เ ป น ไปตามมาตรฐานสากล ข อ กํ า หนด สอดคล อ งกั บ กฎหมายด า นการขนส ง ระหว า งประเทศ
และกฎหมาย การบริหารจัด การดานความปลอดภัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานใหป ฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐๑ ง

หนา ๒๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

- วางแผน กําหนดนโยบาย และบริหารงานการเปนศูน ยกลางในการดําเนินการจัดอบรม
ภาษาตางประเทศที่จําเปนตอการดําเนินการของบริษัท ซึ่งครอบคลุมการใหความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ของเจาของภาษา ตลอดจนงานการพัฒนาระบบการเรียนรูแบบ e-learning ของฝายพัฒนาและฝกอบรม
บุคลากร และงานบริหารจัดการหองสมุดสวนกลางของบริษัท
- การกํากับดูแลและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในบังคับบัญชาเพื่อใหการดําเนินภารกิจ
ในความรับผิดชอบบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัท ตลอดจนสอดคลองกับระเบียบและหลักเกณฑ
ของบริษัทและผูมีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของกําหนด
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานในบังคับบัญชา ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
ขอ ๖ สายรายไดเสริมองคกร
สายรายไดเสริมองคกร มีรองกรรมการผูอํานวยการใหญเปนผูบังคับบัญชาและรายงานตรง
ตอกรรมการผูอํานวยการใหญ มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- วางแผน กําหนดกลยุทธและนโยบาย ควบคุม กํากับ ดูแล อํานวยการและรับผิดชอบ
ในการบริหาร และปฏิบัติการทั้งปวงของสายรายไดเสริมองคกร ทั้งดานการพัฒนา การวางระบบงาน
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสํารวจคุณภาพการบริการของทุกจุดบริการ การอนุมัติ
การเงินใหเปนไปตามระเบียบบริษัทวาดวยอํานาจหนาที่ทางการเงินและระเบียบที่เกี่ยวของ การเปน
ผูแทนบริษัทหรือหนวยงานเขารวมการประชุมที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ ปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่น
ทั้งภายในและภายนอกบริษัท และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายเพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน
วัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัท
- กําหนดรูปแบบผลิตภัณฑและการบริการ และการสงมอบใหลูกคาในแตละจุดที่ลูกคาสัมผัส
(Customer Touch Point) รวมถึงกําหนดนโยบาย วางแผนการปรับปรุงผลิตภัณฑและบริการหลัก
ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีและมีความสม่ําเสมอ (Consistency) ในการใหบริการแกลูกคาเพื่อใหเกิด
ความพึงพอใจสูงสุดและเปนไปตามแผนกลยุทธและนโยบายของบริษัท
- กําหนดภาพลักษณและรูปแบบสัญลักษณขององคกร (Image and Branding)
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- กําหนดมาตรฐานสํานักงานทั้งรูปแบบและ Color Scheme เพื่อใหมีความเปนเอกภาพ
และมีเอกลักษณ
- วางแผนการจัดผลิตภัณฑและการบริการใหสอดคลองกับเครื่องบินและเสนทางบิน
- พัฒนาผลิตภัณฑและการบริการใหเปนไปตามความตองการของลูกคาแตละกลุมและแตละ
เสนทางบิน กําหนดกลยุทธ การสรางสรรคนวัตกรรมผลิตภัณฑ และบริการแหงอนาคตทั้งใชกรอบเวลา
เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันและเปนชองทางในการเพิ่มรายไดใหแกบริษัท
- กํากับดูแลใหหนวยงานที่เกี่ยวของสงมอบผลิตภัณฑและบริการแกลูกคาใหไดตามมาตรฐาน
ที่กําหนดอยางมีคุณภาพและสม่ําเสมอ
- กําหนดขอตกลงเพื่อการจัดจางงานบริการโดยมีระดับคุณภาพงานบริการ (Service Level
Agreement : SLA) ที่เหมาะสมและสอดคลองกับราคา
- กํากับการจัดซื้อผลิตภัณฑและบริการจากทั้งหนวยธุรกิจและผูขายบริการทั่วโลกใหกับ Core Business
- กํากับ ดูแล การปฏิบัติงานของผูใหบริการตาง ๆ ใหเปนไปตามระดับคุณภาพงานบริการ
(Service Level Agreement : SLA) ที่ตกลงรวมกัน
- ประเมินผลความพึงพอใจผลิตภัณฑและการบริการที่สงมอบใหลูกคาอยางสม่ําเสมอ เพื่อการปรับปรุง
อยางตอเนื่อง
- สรางสัมพันธภาพกับลูกคาอยางเหมาะสมเพื่อสรางความพึงพอใจ เสริมสรางความภักดีและรักษาลูกคา
- กําหนดนโยบาย กํากับดูแลดานบริหารพัฒนาระบบและอุปกรณสื่อสารเพื่อความบันเทิง
ของผูโดยสารบนเครื่องบิน (In-flight Entertainment System) และพัฒนาการสื่อสารบนเครื่องบิน
(Inflight Connectivity) รวมทั้งสื่อสาระอื่น ๆ และโฆษณาในระบบสาระบันเทิงบนเครื่องบินเพื่อให
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาและใหสามารถแขงขันไดในอุตสาหกรรม
- กําหนดนโยบาย พัฒนา วางแผน เครื่องอุปโภคบริโภคบนเครื่องบินใหเหมาะสมกับรูปแบบ
การบริการอยางสอดคลองกับเครื่องบินและเสนทางบิน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาตามมาตรฐาน
ที่กําหนดอยางมีคุณภาพ
- การกํากับดูแลและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในบังคับบัญชา เพื่อใหการดําเนิน
ภารกิจในความรับผิดชอบบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัท ตลอดจนสอดคลองกับระเบียบ
และหลักเกณฑของบริษัทและผูมีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของกําหนด
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- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานในบังคับบัญชา ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
ขอ ๗ สายการเงินและการบัญชี
สายการเงินและการบัญชี มีรองกรรมการผูอํานวยการใหญเปนผูบังคับบัญชา และรายงานตรง
ตอกรรมการผูอํานวยการใหญ มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- กํากับ ดูแล จัดทําแผนการเงิน ตลอดจน กําหนดนโยบายการเงินและการบริหารความเสี่ยง
ทางการเงินใหสอดคลองและเปนทิศทางเดียวกับแผนกลยุทธและแผนธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งกํากับ
ดูแลใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติงานใหสอดคลองและเปนไปตามแผนการเงินนโยบายการเงินและการบริหาร
ความเสี่ยงทางการเงินของบริษัทฯ
- กําหนดนโยบายและกํากับดูแลการจัดหาเงินทุนของบริษัทฯ ใหเพียงพอในการดําเนินธุรกิจ
โดยมีโครงสรางเงินทุนที่เหมาะสม
- กํากับ ดูแ ล ใหมีการจัด ทํางบประมาณ การควบคุม และเบิกใชงบประมาณ ตลอดจน
การลงทุนใหเกิดประสิทธิภาพและคุมคาการลงทุน
- กํากับ ดูแล งานดานการบัญชีใหถูกตอง ครบถวน เปนไปตามมาตรฐานบัญชี และกฎหมาย
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ รวมทั้ง กํากับ ดูแล การบริหารจัดการการภาษี
ของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดกับองคกร
- กํากับ ดูแลใหมีการประมวลขอมูลและวิเคราะหขอมูลของบริษัทฯ เพื่อประโยชนในการบริหาร
จัดการและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ
- กําหนดนโยบาย กํากับ ดูแลใหมีการเชื่อมความสัมพันธระหวางองคกรกับนักลงทุน สถาบันการเงิน
และผูที่เกี่ยวของเพื่อกระชับและรักษาความสัมพันธที่ดีตอกัน โดยจัดนักลงทุนพบกับผูบริหารเพื่อทราบ
สถานะปจจุบัน ขององคกร ตลอดจนใหมีการเปดเผยขอมูลที่ดีอยางมีร ะบบและไมขัด ตอขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานในบังคับบัญชา ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
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(๗.๑) ฝายการเงินองคกร
ฝายการเงินองคกร มีผูอํานวยการใหญเปนผูบังคับบัญชา และรายงานตรง
ตอรองกรรมการผูอํานวยการใหญสายการเงินและการบัญชี มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- วางแผน กําหนดกลยุทธและนโยบาย ควบคุม กํากับ ดูแล อํานวยการ และรับผิดชอบ
ในการบริหารและปฏิบัติการทั้งปวงของฝายการเงินองคกร ทั้งดานการพัฒนา การวางระบบงาน การบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การอนุมัตกิ ารเงินใหเปนไปตามระเบียบบริษัทฯ วาดวยอํานาจหนาที่ทางการเงิน
และระเบียบบริษัทฯ ที่เกี่ยวของ การเปนผูแทนบริษัทฯ หรือหนวยงานเขารวมการประชุมที่เกี่ยวของ
กับงานในหนาที่ ปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ และปฏิบัติงานอื่น ๆ
ตามที่ไดรับมอบหมายเพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศนวัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัทฯ
- วางแผนและบริหารจัดการดานการเงินและโครงสรางเงินทุนของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว
เพื่อใหบริษัทฯ มีสถานะการเงินที่มั่นคงโดยมีตนทุนการเงินที่เหมาะสม
- วิเคราะห และศึกษาโครงการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุน
อยางคุมคา สมประโยชนโดยเหมาะสมและสอดคลองกับสถานะของบริษัท รวมทั้งติดตามและประเมินผล
การลงทุนดังกลาว
- จัดหาเงินทุนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยเหมาะสมและสอดคลองกับแผนการเงิน
- บริหารเงินสดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหบริษัทฯ มีสภาพคลองทางการเงินโดยมีตนทุนทางการเงิน
ที่เหมาะสม
- บริห ารความเสี่ยงทางการเงิน เพื่อลดผลกระทบหรือปองกัน ความเสี่ยงทางการเงิน ไดแ ก
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย
- พัฒนาและปรับปรุงระบบงานการเงินองคกรและบุคลากรใหการดําเนินดานการเงินเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่อง
- ศึกษา วิเคราะห ใหความเห็นทางการเงินในกรณีตาง ๆ
- เสริ ม สร า งความสั ม พั น ธ ที่ ดี ร ะหว า งผู ถื อ หุ น ผู มี ส ว นได เ สี ย เพื่ อ ให เ กิ ด ความเข า ใจที่ ดี
และความไววางใจในการดําเนินงานของบริษัทฯ สงผลใหราคาหุนอยูในระดับที่เหมาะสมในแตละสถานการณ
และสามารถลดตนทุนทางการเงินใหอยูในระดับที่ต่ําที่สุด
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- วางแผนกําหนดนโยบาย ตลอดจนควบคุม ดูแลการบริหารงานโดยเปนสื่อกลางระหวาง
ผูบริหารบริษัทฯ กับผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะห ผูแทนจากสถาบันตาง ๆ และผูมีสวนไดเสีย
ทั้งในและตางประเทศ เพื่อดําเนินการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบริษัทฯ ดวยความถูกตองรวดเร็ว
และทันตอเหตุการณ
- สนับสนุนใหความรวมมืออันดี กับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบริษัทหลักทรัพยตาง ๆ
ทั้งในและตางประเทศในการจัดกิจกรรมตาง ๆ และปฏิบัติตามหลักเกณฑและกฎระเบียบขอบังคับของตลาดหลักทรัพย
สํานักงาน ก.ล.ต. และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
- ประสานกับหนวยงาน กํากับดูแลภายนอกเพื่อรายงานขอมูลทางการเงินและนําแนวทาง
และนโยบายที่เกี่ยวของกับการเงินมาปฏิบัติ
- กํากับดูแลและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในบังคับบัญชาเพื่อใหการดําเนินภารกิจ
ในความรับผิดชอบบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัทฯ ตลอดจนสอดคลองกับระเบียบและหลักเกณฑ
ของบริษัทฯ และที่ผูมีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของกําหนด
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานในบังคับบัญชา ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๗.๒) ฝายการบัญชี
ฝ า ยการบั ญ ชี มี ผู อํ า นวยการใหญ เ ป น ผู บั ง คั บ บั ญ ชา และรายงานตรง
ตอรองกรรมการผูอํานวยการใหญสายการเงินและการบัญชี มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้
- วางแผน กําหนดกลยุทธและนโยบาย ควบคุม กํากับ ดูแล อํานวยการ และรับผิดชอบ
ในการบริหารและปฏิบัติการทั้งปวงของฝายการบัญชี ทั้งดานการพัฒนา การวางระบบงานการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมภายในการอนุมัติการเงินใหเปนไปตามระเบียบบริษัทวาดวยอํานาจหนาที่ทางการเงิน
และระเบียบบริษัทที่เกี่ยวของ การเปนผูแทนบริษัท หรือหนวยงานเขารวมการประชุมที่เกี่ยวของกับ
งานในหนาที่ปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกบริษัท และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่
ไดรับมอบหมาย เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน วัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัท
- วางแผน กําหนดนโยบาย และบริหารงานบัญชีการเงินใหเปนไปตามกฎ ขอบังคับ หลักเกณฑ
และกฎหมายที่เกี่ยวของตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐๑ ง

หนา ๒๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

- จัดทําบัญชี รายงานทางการเงินและงบการเงิน ของบริษัท กองทุนบําเหน็จ บริษัทยอย
และหนวยธุรกิจประจํางวดใหมีความถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว และเปนไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
- ควบคุม และตรวจสอบรายไดและรายจายของบริษัทใหเปนไปโดยถูกตอง
- ควบคุม และตรวจสอบทรัพยสินของบริษัทใหถูกตองอยูเสมอ
- ควบคุม และบริหารการรับจายเงินของบริษัทใหเปนไปอยางถูกตอง
- บริหารจัดการดานสินเชื่อใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
- บริหารดานการภาษี และการวางแผนภาษีของบริษัทใหเปนไปโดยถูกตองเหมาะสม ตามหลักเกณฑ
และกฎหมายที่เกี่ยวของ
- อนุมัติการตรวจรับรองการจาย และการสั่งจายจากบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทในวงเงิน
ที่กําหนดในระเบียบบริษัทวาดวยอํานาจหนาที่ทางการเงิน
- บริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในดานบัญชีการเงินอยางมีประสิทธิผล
- พัฒนาและปรับปรุงระบบงานบัญชีการเงินและบุคลากรใหการดําเนินงานดานการบัญชีการเงิน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่อง
- บริหารและกํากับ ดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบัง คับบัญชา รวมทั้งประเมินผลใหเปนไป
ตามกฎระเบียบ และหลักเกณฑที่กําหนด
- บริหารและกํากับ ดูแลงบประมาณของหนวยงานในสังกัดใหเปนไปตามกฎ ระเบียบและหลักเกณฑ
ที่กําหนด
- ประสานและรายงานขอมูลทางบัญชีแกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกบริษัท
- เปนกรรมการผูแทนสายการเงินและการบัญชีในการจัดซื้อจัดจางและตรวจรับตามระเบียบบริษัท
วาดวยการพัสดุ
- การกํากับดูแล และประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในบังคับบัญชาเพื่อใหการดําเนิน
ภารกิจในความรับผิดชอบบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัท ตลอดจนสอดคลองกับระเบียบ
และหลักเกณฑของบริษัทและผูมีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของกําหนด
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานในบังคับบัญชา ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐๑ ง

หนา ๒๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

(๗.๓) ฝายธุรกิจปโตรเลียมประกันภัยและสิ่งแวดลอมการบิน
ฝายธุรกิจปโ ตรเลียมประกัน ภัยและสิ่งแวดลอมการบิน มีผูอํานวยการใหญ
เปนผูบังคับบัญชาและรายงานตรงตอรองกรรมการผูอํานวยการใหญสายการเงินและการบัญชี มีอํานาจหนาที่
ความรับผิดชอบ ดังนี้
- วางแผน กําหนดกลยุทธและนโยบาย ควบคุม กํากับ ดูแล อํานวยการ และรับผิดชอบ
ในการบริหารและปฏิบัติการทั้งปวงของฝายธุรกิจปโตรเลียมประกันภัยและสิ่งแวดลอมการบินทั้งดาน
การพัฒนาการวางระบบงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในการอนุมัติการเงิน ใหเปนไป
ตามระเบียบบริษัทวาดวยอํานาจหนาที่ทางการเงินและระเบียบบริษัทที่เกี่ยวของ การเปนผูแทนบริษัท
หรือหนวยงานเขารวมการประชุมที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ ปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่นทั้งภายใน
และภายนอกบริษัทและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายเพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน วัตถุประสงค
และเปาหมายของบริษัท
- วางแผน กําหนดกลยุทธและนโยบาย ควบคุม กํากับ ดูแล อํานวยการและสนับสนุน
การดําเนินงานในการจัดซื้อจัดหาน้ํามันอากาศยานและปฏิบัติการทั้งมวลที่เกี่ยวของรวมถึงดานการจัด
การบริหารความเสี่ยงราคาน้ํามันอากาศยาน
- วางแผน กําหนดกลยุทธและนโยบาย ควบคุม กํากับ ดูแล อํานวยการสนับสนุนการดําเนินงาน
ในการจัดซื้อจัดหาประกันภัยใหแกทรัพยสินและบุคลากรของบริษัทรวมทั้งการรับผิดชดใชตามกฎหมาย
และการจัดซื้อจัดหาประกันภัยประเภทอื่นที่จําเปนแกบริษัทใหทันเวลาและเหตุการณ รวมถึงการเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนของบริษัท
- วางแผน กําหนดนโยบายบริหารจัดการงานทั้งปวงในดานการดําเนินงานกลยุทธดานสิ่งแวดลอมการบิน
เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยควบคุมดูแลใหอยูภายใตมาตรการทางการคาและขอตกลงระหวางประเทศ
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม พรอมทั้งบริหารจัดเตรียมคารบอน เครดิต เพื่อชดเชยการปลอยกาซเรือนกระจก
จากการดําเนินการของบริษัทใหอยูในระเบียบเงื่อนไขกติกาสากล
- การกํากับดูแล และประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในบังคับบัญชาเพื่อใหการดําเนิน
ภารกิจในความรับผิดชอบบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายของบริษัท ตลอดจนสอดคลองกับระเบียบ
และหลักเกณฑของบริษัท และผูมีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของกําหนด
- ควบคุมดูแ ลการปฏิบัติง านของหนว ยงานในบังคับ บัญ ชาตลอดจนปฏิบัติห นาที่อื่น ตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐๑ ง

หนา ๒๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

(๗.๔) ฝายบัญชีบริหารและขอมูล
ฝายบัญชีบริหารและขอมูล มีผูอํานวยการใหญเปนผูบังคับบัญชา และรายงานตรง
ตอรองกรรมการผูอํานวยการใหญสายการเงินและการบัญชี มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- วางแผน กําหนดนโยบาย ควบคุม กํากับดูแล อํานวยการและรับผิดชอบในการบริหาร
และปฏิบัติการทั้งปวงของฝายบัญชีบริหารและขอมูล ทั้งดานการพัฒนา การวางระบบงาน การบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การอนุมัติการเงินใหเปนไปตามระเบียบบริษัทฯ วาดวยอํานาจหนาที่
ทางการเงินและระเบียบบริษัทฯ ที่เกี่ยวของ การเปนผูแทนบริษัท หรือหนวยงาน เขารวมการประชุม
ที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ ปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ และปฏิบัติงานอื่น ๆ
ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน วัตถุประสงค และเปาหมายของบริษัทฯ
- วางแผน กํ ากั บ ดู แ ล ในการประสานและจัด ทํา งบประมาณของบริษั ทฯ ให เหมาะสม
และสอดคลองกับเปาหมาย นโยบาย กลยุทธและสถานการณ เพื่อนําเสนอขออนุมัติต ามขั้น ตอน
ทั้งภายในบริษัทฯ และหนวยงานกํากับดูแลภายนอกบริษัทฯ รวมถึงวิเคราะห กํากับติดตาม ควบคุม
การใชจายใหเปนไปตามกรอบงบประมาณที่ผานการอนุมัติแลว
- วางแผน กําหนดนโยบายและกํากับดูแลการพัฒนาฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ ที่สามารถ
สนับสนุนการทํางานของหนวยงานตาง ๆ รวมถึงในระดับบริหาร เพื่อใหเกิดการตัดสินใจ ในการบริหารโดยรวม
หรือเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ ที่สงผลใหการดําเนินกิจการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- วางแผน กําหนดนโยบายและกํากับดูแลการบริหารงานดานการวางแผนการเงินและการลงทุน
ในดานการจัดทําแผนการลงทุน แผนการเงิน งบการเงินและประมาณการทางการเงินตาง ๆ เพื่อการบริหาร
จัดการดานการเงินและโครงสรางเงินทุนของบริษัทฯ อยางมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- วางแผน กํากับดูแลการวิเคราะห และศึกษาโครงการลงทุน ของบริษัทฯ เพื่อประกอบ
การพิจารณาตัด สินใจลงทุน อยางคุม คา โดยเหมาะสมและสอดคลองกับ สถานะการเงิน ของบริษัทฯ
รวมทั้งติดตามและประเมินผลการลงทุนดังกลาว
- วิเคราะห ประเมินผล และกํากับติด ตามการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของบริษัท
ประจําเดือนทั้งในภาพรวมและของแตละธุรกิจ เพื่อนําเสนอตามขั้นตอนทั้งภายในและหนวยงานกํากับดูแล
ภายนอกบริษัทฯ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐๑ ง

หนา ๒๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

- วิเคราะห ติดตาม และกํากับการประมวลผลและจัดทํารายงานขอมูลรายไดและการขนสง
รายงานผลการดําเนินงานกิจการขนสง หนวยธุรกิจ และกิจการสนับสนุน ใหครบถวนถูกตอง เพื่อประโยชน
ในการบริหารและการตัดสินใจในการดําเนินงานของบริษัทฯ
- กําหนดนโยบาย และกํากับติดตามการวิเคราะหตนทุน และการทบทวนการกําหนดราคาโอน
(Transfer Price) ระหวางกิจการขนสงและหนวยธุรกิจที่เหมาะสม
- วิเคราะห ประเมินผล และกํากับการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยนําระบบ
การบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Value Management/EVM) มาใช
รวมทั้งการรายงานผลตัวชี้วัดดานการเงินตามระบบประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และการประเมินผล
การดําเนินงานของรองกรรมการผูอํานวยการใหญ และกรรมการผูจัดการหนวยธุรกิจ
- พัฒนากระบวนการดานบัญชีบริหารและขอมูลรวมทั้งบุคลากร เพื่อใหการดําเนินงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่อง
- กํากับติดตามการประสานและรวมจัดทํารายงานแบบแสดงขอมูลประจําป (แบบ ๕๖-๑)
และรายงานประจําป (แบบ ๕๖-๒) โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับการเงินและการบัญชี
- วิ เคราะห ประเมิน ผล ติด ตามและทบทวนความเสี่ ยงของฝ าย รายงานความคืบ หน า
และผลการบริหารความเสี่ยงระดับฝายตามแผนการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของฝาย
เพื่อลดระดับความเสี่ยงหรือปองกันความเสี่ยงใหมที่อาจเกิดขึ้นได
- กํากับดูแลและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในบังคับบัญชา เพื่อใหการดําเนินภารกิจ
ในความรับผิดชอบบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัทฯ ตลอดจนสอดคลองกับระเบียบและหลักเกณฑ
ของบริษัทฯ และที่ผูมีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของกําหนด
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานในบังคับบัญชา ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
ขอ ๘ สายกลยุทธองคกรและพัฒนาอยางยั่งยืน
สายกลยุทธองคกรและพัฒนาอยางยั่งยืน มีรองกรรมการผูอํานวยการใหญ เปนผูบังคับบัญชา
และรายงานตรงตอกรรมการผูอํานวยการใหญ มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐๑ ง

หนา ๒๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

- วางแผน กําหนดกลยุทธและนโยบาย ควบคุม กํากับ ดูแล อํานวยการ และรับผิดชอบ
ในการบริหาร และปฏิบัติการทั้งปวงของสายกลยุทธองคกรและพัฒนาอยางยั่งยืน ทั้งดานการพัฒนา
การวางระบบงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การอนุมัติการเงินใหเปนไปตามระเบียบบริษัท
วาดวยอํานาจหนาที่ทางการเงิน และระเบียบบริษัทที่เกี่ยวของ การเปนผูแทนบริษัทหรือหนวยงาน
เขารวมการประชุมที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ ปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกบริษัท
และปฏิบัติงานอืน่ ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายเพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน วัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัท
- กําหนดนโยบาย วางแผน กํากับดูแลในการจัดทําแผนยุทธศาสตร (Corporate Strategy)
แผนธุรกิจ (Business Plan) และแผนงาน/โครงการระยะ ๑ - ๒ ป ใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ
ตามทิศทางขององคกรและกรอบแผนยุทธศาสตร รวมทั้งจัดทําแผนเครือขายเสนทางบิน (Network Plan)
แผนฝูงบิน (Fleet Plan) แผนตารางบิน (Traffic Program Information) ตลอดจนกําหนดนโยบาย
ในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑและบริการของบริษัทใหเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด
- กําหนดนโยบาย วางแผน กํากับดูแล การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจและอุตสาหกรรมการบิน
ประเมินผลปจจัยภายนอกและผลประกอบการระหวางสายการบินอื่น ตลอดจนการวิเคราะหผลการดําเนินงาน
เสนทางบินของบริษัทเพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจของฝายบริหาร และพัฒนาปรับปรุงโครงสรางธุรกิจ
ใหเหมาะสม
- กําหนดนโยบาย วางแผน กํากับดูแล การพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจและสถานการณเปลี่ยนแปลงของโลกยุทธศาสตรของประเทศ
และนโยบายรัฐ รวมทั้งกําหนดทิศทางการพัฒนาโครงสรางธุรกิจการบริหารจัดการสินทรัพย ตลอดจน
การพัฒนาแนวทางความรวมมือระหวางหนวยธุรกิจ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ
- วางแผน กํ า กั บ ดู แ ลการติ ด ต อ ประสานงานและดํ า เนิ น การร ว มกั บ หน ว ยงานภาครั ฐ
และองคการระหวางประเทศที่รัฐบาลไทยมีภาระผูกพัน อันเกี่ยวเนื่องกับนโยบายแผนงานการบริการขนสง
และสิทธิการบินตามความตกลงทางการบินระหวางประเทศ เพื่อใหบริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจไดอยางถูกตอง
เปนไปตามกฎเกณฑการบินพลเรือนทั้งภายในและระหวางประเทศ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐๑ ง

หนา ๒๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

- วางแผน กําหนดกลยุทธและนโยบาย กํากับ ดูแล รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนใหมีการบริหาร
ความเสี่ยงองคกร และการควบคุมภายในใหครอบคลุมทัง้ บริษัทฯ อยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับกฎ
ระเบียบ และมาตรฐานตาง ๆ อาทิ COSO ระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.) เปนตน
เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่กําหนดไว
- กําหนดนโยบาย วางแผน กํากับ ดูแลการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เขามาใชในบริษัทฯ อยางมีประสิทธิภาพ เปนมาตรฐานรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง รวมทั้งพัฒนา
และประยุกตใชเทคโนโลยีใหม ตลอดจนกําหนดทิศทางโครงสรางสถาปตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหทันสมัยเปนสากล สอดคลองกับวิสัยทัศน วัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัท
- กําหนดนโยบาย กํากับดูแ ลงานดานธุรการของสายกลยุทธองคกรและพัฒนาอยางยั่งยืน
เพื่อใหการดําเนินภารกิจในความรับผิดชอบบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัทฯ ตลอดจนสอดคลอง
กับระเบียบและหลักเกณฑของบริษัทฯ
- ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานในบังคับบัญชา ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๘.๑) ฝายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธองคกร
ฝายพัฒ นาธุรกิ จและกลยุทธ องคก ร มีผู อํานวยการใหญเป น ผูบัง คั บ บัญ ชา
และรายงานตรงตอรองกรรมการผูอํานวยการใหญสายกลยุทธองคกรและพัฒนาอยางยั่งยืนมีอํานาจหนาที่
ความรับผิดชอบดังนี้
- กําหนดนโยบาย บริหารจัดการ การพัฒนาธุรกิจและการลงทุนของบริษัทฯ ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ ในธุรกิจที่ดําเนินการอยูหรือสนับสนุน ธุรกิจเดิม โดยการจัด ตั้งบริษัทหรือรวมทุน
หรือการปรับโครงสรางธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดกรอบแผนงาน เปาหมาย มาตรฐาน
การดําเนินงานและกระบวนการทํางานที่เกี่ยวของหรือเปน ธุรกิจใหมหรือโครงการสําคัญ ของบริษัทฯ
ที่เปนโครงการขนาดใหญ (ไมรวมถึงการกอสรางและงานดานวิศวกรรม) ซึ่งโครงการนั้นเปนโครงการ
สําคัญเชิงกลยุทธของบริษัทฯ ที่กอใหเกิดมูลคาในเชิงพาณิชย ใหผลตอบแทนทางการเงินใหกับบริษัทฯ
และสอดคลองกับกลยุทธองคกร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐๑ ง

หนา ๒๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

- กําหนดแนวทางการบริหารงานธุรการโครงการพัฒนาธุรกิจ กิจการรวมทุนและโครงการสําคัญ
เพื่อใหการดําเนินโครงการสําเร็จลุลวงและสามารถติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาธุรกิจและโครงการสําคัญ
ควบคุมโครงการใหดําเนินไปตามแผนงาน พรอมทั้งการจัดทํารายงานความคืบหนา ปญหาอุปสรรคและรายงาน
นําเสนอฝายบริหาร/คณะกรรมการบริษัทฯ
- กํากับ ดูแลการเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการสินทรัพยในภาพรวมของบริษัทฯ อาทิ
ที่ดิน อาคารและเงินลงทุนในบริษัทอื่น รวมถึงสินทรัพยอื่น ๆ ที่บริษัทฯ ถือครองหรือเชา (ไมรวมเครื่องบิน
เครื่องจักรและอุปกรณ) ใหเกิดประโยชนคุมคาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- กํา หนดนโยบายการปฏิบัติ ง านและบริห ารงานดา นการวางแผนยุทธศาสตรข องบริษัท ฯ
ในภาพรวม เพื่อใหหนวยงานตาง ๆ ใชเปนกรอบและทิศทางในการจัดทําแผนกลยุทธระยะสั้น ๑-๒ ป
และระยะยาว ๕-๑๐ ป เพื่อใชเปน แผนแมบ ทหรือกรอบแนวทางในการดําเนิน ธุร กิจของบริษัท ฯ
และนําเสนอแผนยุทธศาสตรตอกระทรวงคมนาคมเจาสังกัด
- กํากับ ดูแลและบริหารจัดการการติดตาม วิเคราะห ประเมินผลการดําเนินงานตามกลยุทธ
และความสําเร็จของตัวชี้วัดระดับองคกร และตัวชี้วัดระดับกลยุทธของบริษัทฯ รวมทั้งผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินกลยุทธใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
- บริหารจัดการใหมีการจัดทําบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงานประจําประหวางบริษัทฯ
กับภาครัฐ ตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งรายงานผลตามระยะเวลาที่ภาครัฐกําหนด
- ใหนโยบาย กํากับดูแล การจัดทํากรอบประมาณการผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปถัดไป
๑-๒ ป เพื่อกําหนดเปนกรอบเปาหมาย (Macro Target Setting) การดําเนินงานและการจัดทํา
ประมาณการงบกําไรขาดทุน (Profit & Loss Projection) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งขอมูลดานการเงิน
ที่สําคัญเพื่อนําเสนอผูบริหารระดับสูงและฝายบริหารฯ พิจารณาและไดรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
และการคาดหมายผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่จะเกิดขึ้น เพื่อใชเปนขอมูลในการพิจารณาปรับเปลี่ยน
แผนปฏิบัติการดานตาง ๆ ใหทันไดอยางทันทวงที
- วางนโยบายการดําเนินงานรวมกับหนวยงานภาครัฐ เพื่อใหบริษัทฯ สามารถปฏิบัติการบิน
และดําเนิน ธุรกิจการบิน เปน ไปตามกฎหมายการบิน ภายในประเทศและระหวางประเทศ ขอบังคับ
ของทางราชการและกฎเกณฑการบินพลเรือน อาทิ การดําเนินการเพื่อใหมีใบอนุญาตหรือใบรับรอง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐๑ ง

หนา ๒๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

ที่เกี่ยวของกับการบิน พาณิชย การขออนุมัติใชพิกัด อัต ราคาโดยสารและอัต ราคาระวางขนสงสิน คา
ภายในประเทศและระหวางประเทศ เปนตน รวมทั้งการใหขอมูล/ขอคิดเห็นในเรื่องนโยบายแผนงาน
และแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ
- กําหนดนโยบาย ควบคุมดูแลใหมีการบริหารจัดการสิทธิการบินตามความตกลงทางการบิน
ระหวางประเทศ รวมทั้งการดําเนินการเพื่อใหไดรับสิทธิการบิน เพื่อใหบริษัทฯ สามารถทําการบินได
ตามแผนการตลาดและแผนระยะยาว ตลอดจนเปนผูแทนบริษัทฯ ในคณะผูแทนรัฐบาลไทย ในการเจราจา
สิทธิการบินกับรัฐบาลตางประเทศ
- บริหารจัดการภายในฝายใหมีการกํากับดูแ ลที่ดีและบริหารความเสี่ยงของการดําเนินงาน
ของฝายอยางมีประสิทธิผล
- ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานในบังคับบัญชา ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๘.๒) ฝายบริหารเครือขายเสนทางบินและฝูงบิน
ฝายบริหารเครือขายเสนทางบินและฝูงบิน มีผูอํานวยการใหญเปนผูบังคับบัญชา
และรายงานตรงตอรองกรรมการผูอํานวยการใหญสายกลยุทธองคกรและพัฒนาอยางยั่งยืน มีอํานาจหนาที่
ความรับผิดชอบ ดังนี้
- วางแผนและบริหารงานดานการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจฯ และการวิจัยธุรกิจการบิน
ที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุร กิจของบริษัทฯ รวมทั้งเปรียบเทียบ (Benchmark) ประเมิน ผล
ประกอบการระหวางสายการบินตาง ๆ ในเชิงลึกทุกมุมมอง พรอมนําเสนอแนวทางในการแกไขปญหา
และปรับปรุงธุรกิจการบิน เพื่อแสวงหาโอกาสการพัฒนาใหบริษัทฯ นําเสนอประเด็นเชิงยุทธศาสตร
ใหกับผูบริหารระดับสูง เพื่อนําไปสูการพิจารณาทบทวนปรับแผนกลยุทธใหทันตอเหตุการณ และสถานการณ
ที่เปลี่ยนแปลง พรอมสนับสนุนหนวยงานตาง ๆ ในการเสนอทิศทางและยุทธศาสตรในการดําเนินธุรกิจ
- วางแผน กําหนดนโยบาย จัดทําแผนเครือขายเสนทางบินและความถี่ที่เหมาะสม (Network
Route and Frequency Plan) รวมถึง แผนฝูงบิน (Fleet Plan) ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
และวางแผน กํากับ ดูแล การขายเครื่องบิน เครื่องยนต ที่หมดความจําเปนใชงาน หลังการปลดระวาง
ตามแนวทางของคณะกรรมการพิจารณาขายและใหเชาเครื่องบินและขายเครื่องยนตอะไหล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐๑ ง
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๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

- วางแผน กําหนดนโยบาย และสั่งบังคับบัญชากําหนดแผนตารางบิน (Traffic Program Information)
รวมทั้งการเพิ่มลดเที่ยวบินเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและนโยบายของบริษัทฯ
- วางแผน กํ า หนดนโยบายในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาผลิต ภั ณ ฑแ ละบริ ก ารของบริ ษั ท ฯ
อยางตอเนื่อง ใหเปนไปตามแผนกลยุทธ และนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงผลักดันใหเกิดการสรางสรรค
นวัตกรรมผลิตภัณฑ และบริการแหงอนาคต เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันโดยใหเกิดความพึงพอใจ
สูงสุดแกลูกคา และเปนชองทางในการเพิ่มรายไดใหแกบริษัทฯ
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานในบังคับบัญชาตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่น ตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๘.๓) ฝายบริหารความเสี่ยง
ฝายบริหารความเสี่ยง มีผูอํานวยการใหญเปนผูบังคับบัญชาและรายงานตรง
ตอรองกรรมการผูอํานวยการใหญสายกลยุทธองคกรและพัฒนาอยางยั่งยืน มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้
- วางแผน กําหนดกลยุทธและนโยบาย ควบคุม กํากับ ดูแล อํานวยการ และรับผิดชอบ
ในการบริหาร และปฏิบัติการทั้งปวงของฝายบริหารความเสี่ยง ทั้งดานการพัฒนา การวางระบบงาน
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การอนุมัติการเงินใหเปนไปตามระเบียบบริษัทวาดวยอํานาจหนาที่
ทางการเงินและระเบียบบริษัทที่เกี่ยวของ การเปนผูแทนบริษัทหรือหนวยงานเขารวมการประชุมที่เกี่ยวของ
กับ งานในหนาที่ ปฏิบัติง านรว มกับ หนว ยงานอื่น ทั้ง ภายในและภายนอกบริษัทและปฏิบัติงานอื่น ๆ
ตามที่ไดรับมอบหมายเพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน วัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัท
- กําหนดวิสัยทัศนตลอดจนวางแผนและกําหนดทิศทางในการบริหารความเสี่ยงองคกรและการควบคุม
ภายใน รวมทั้งกํากับการดําเนินการควบคุมภายในใหเปนไปตามระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.)
วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายในหรือมาตรฐานอื่น ๆ
- วางแผน กํากับ ดูแลการวิเคราะหขอมูลความเสี่ยงระดับองคกรและความเสี่ยงระดับฝาย
รวมทั้งรายงานผลการวิเคราะหนําเสนอคณะกรรมการฝายบริหารงานนโยบาย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และคณะกรรมการบริษัท

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐๑ ง

หนา ๒๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

- วางแผน กํากับ ดูแลใหมีการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงแบบภาพรวม (Portfolio view of risk)
และการจัดทําระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) และระดับเบีย่ งเบนที่ยอมรับได (Risk Tolerance)
รวมถึงการวิเคราะหกระบวนการไดมาของ Risk Appetite ที่เหมาะสมและสอดรับกับความตองการ
ของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
- วางแผน กํากับ ดูแลใหมีการจัดทําเกณฑการประเมินความเสี่ยง (Risk Rating Scale)
ประจําป สําหรับใชในการประเมินความเสี่ยงระดับองคกรและความเสี่ยงระดับฝาย รวมทั้งการวิเคราะห
จัดทําดัชนีชี้วดั ของความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator - KRI) เปนเครื่องมือในการใชระบบเตือนภัยลวงหนา
เพื่อใหผูบริหารใชเปนเครื่องมือในการตัดสินใจ
- ใหคําแนะนํา/ปรึกษา ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงแกผูบริหารและสนับสนุน
การเรียนรูดานการบริหารความเสี่ยงเพื่อสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัท
ตลอดจนสรางความตระหนักรูและความพึงพอใจของผูบริหารและพนักงานตอระบบการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัท
- สนับสนุนใหเกิดการบูรณาการระหวาง Corporate Governance, Risk Management &
Compliance (GRC) รวมทั้งประสานงานและบูรณาการการดําเนินงานดานบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในรวมกับสํานักงานการตรวจสอบภายใน และฝายความปลอดภัย ความมั่นคง และมาตรฐานการบิน
- สนับสนุนใหมีการดําเนินการประเมินการควบคุมดวยตนเอง (Control Self-Assessment-CSA)
สําหรับกระบวนการหรือกิจกรรมที่สําคัญของแตละฝาย รวมทั้งใหการสนับสนุนและแนะนํากระบวนการ
บริหารความเสี่ยงแกหนวยงานตาง ๆ ภายในองคกร
- กํา หนดนโยบายในการพัฒ นาและดู แ ลระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่ ใ ชใ นการสนั บ สนุ น
งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในรวมกับฝายงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ และจัดทํารายงานการควบคุมภายในบริษัทจากรายงาน
การควบคุมภายในของฝายตาง ๆ เพื่อนําเสนอกรรมการผูอํานวยการใหญ คณะกรรมการฝายบริหารงาน
นโยบายบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และนําสงคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
- สรางความเชื่อมโยงการบริห ารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับ การวางแผนกลยุทธ
เพื่อบูรณาการใหการบริหารความเสี่ยงเกิดประสิทธิผลสูงสุด

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐๑ ง

หนา ๒๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

- กํากับ ดูแลใหมีการระบุปจจัยเสี่ยงและการรายงานที่รวมถึงเหตุของความเสี่ยง ความสูญเสีย
เหตุการณ พรอมทั้งระบบเตือนภัยลวงหนา รวมทั้งดําเนินการประเมินผลการควบคุมภายในโดยใชเครื่องมือตาง ๆ
เชน การประเมินการควบคุมดวยตนเอง (Control Self-Assessment) เปนตน
- การกํากับ ดูแล และประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในบังคับบัญชาเพื่อใหการดําเนิน
ภารกิจในความรับผิดชอบบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายของบริษัท ตลอดจนสอดคลองกับระเบียบ
และหลักเกณฑของบริษัท และผูมีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของกําหนด
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานในบังคับบัญชา ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๘.๔) ฝายงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝายงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผูอํานวยการใหญเปนผูบังคับบัญชา
และรายงานตรงตอรองกรรมการผูอํานวยการใหญสายกลยุทธและพัฒนาอยางยั่งยืน มีอํานาจหนาที่
ความรับผิดชอบ ดังนี้
- กําหนดกลยุทธและนโยบาย วางแผน ควบคุม กํากับ ดูแล อํานวยการ และรับผิดชอบ
ในการบริห าร และปฏิ บัติการทั้ง ปวงของฝายงานบริ การเทคโนโลยี สารสนเทศ ทั้ งดานการพัฒ นา
การวางระบบงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การอนุมัติการเงินใหเปนไปตามระเบียบบริษัท
วาดวยอํานาจหนาที่ทางการเงินและระเบียบบริษัททีเ่ กี่ยวของ การเปนผูแทนบริษัทหรือหนวยงานเขารวม
การประชุมที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ ปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกบริษัท
และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายเพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน วัตถุประสงคและเปาหมาย
ของบริษัท
- บริ ห ารจัด การในการนํ าระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารเขา มาใชใ นบริษั ท ฯ
รวมทั้งการประยุกตใชเทคโนโลยีใหมอยางเหมาะสม
- กําหนดทิศทางโครงสรางสถาปตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกดานใหเปนกรอบมาตรฐาน
สอดคลองกับแผนกลยุทธทางดาน IT และรองรับกับกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีความทันสมัย
เปนสากล และเปนไปในแนวทางเดียวกับความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐๑ ง
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- ควบคุม ดูแลการปฏิบัติการในการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
มีความเปนมาตรฐานรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity)
- บริหารจัดการ ดานสารสนเทศ และองคความรูของบริษัทฯ ตลอดจนการควบคุมใหมีมาตรฐาน
และความปลอดภัย
- บริหารจัดการงบการลงทุนและคาใชจายดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ ในภาพรวม
ใหเกิดคุณคาทางธุรกิจและมีประสิทธิภาพ
- บริหารจัดการคูคา (Supplier Management) ทั้งดานการบริหารสัญญา และระดับการใหบริการ
ที่เกี่ยวของกับงานบริการของฝายฯ ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดกับบริษัทฯ
- บริหารจัดการลูกคาสัมพันธ (Business Relationship Management) ที่เกี่ยวของกับ
งานบริการของฝายฯ ใหสอดคลองกับเปาหมายและกลยุทธ
- กํากับดูแล และประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในบังคับบัญชา เพื่อใหการดําเนิน
ภารกิจในความรับผิดชอบบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายของบริษัท ตลอดจนสอดคลองกับระเบียบ
และหลักเกณฑของบริษัท และผูมีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของกําหนด
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานในบังคับบัญชา ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
ขอ ๙ หนวยธุรกิจบริการการบิน
หนวยธุรกิจบริการการบินมีรองกรรมการผูอํานวยการใหญ เปนผูบังคับบัญชาและรายงานตรง
ตอคณะกรรมการบริหารหนวยธุรกิจ (TEM) มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- วางแผน กําหนดกลยุทธและนโยบาย ควบคุม กํากับ ดูแล อํานวยการ และรับผิดชอบ
ในการบริหาร และปฏิบัติการทั้งปวงของหนวยธุรกิจบริการการบิน ทั้งดานการพัฒนา การวางระบบงาน
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การอนุมัติการเงินใหเปนไปตามระเบียบบริษัทวาดวยอํานาจหนาที่
ทางการเงินและระเบียบบริษัทที่เกี่ยวของ การเปนผูแทนบริษัทหรือหนวยงานเขารวมการประชุมที่เกี่ยวของ
กับ งานในหนาที่ ปฏิบัติง านรว มกับ หนว ยงานอื่น ทั้ง ภายในและภายนอกบริษัทและปฏิบัติงานอื่น ๆ
ตามที่ไดรับมอบหมายเพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน วัตถุประสงค และเปาหมายของบริษัท

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐๑ ง

หนา ๒๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

- วางแผน กําหนดนโยบาย บริหารงานฝายบริการลูกคาภาคพื้น ใหการบริการลูกคาภาคพื้น
ทั้งในประเทศและตางประเทศใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดทั้งสายการบินไทยและสายการบินลูกคา รวมทั้ง
การบริหารรายไดและรายจายในกิจกรรมของฝายใหเปนไปตามเปาหมายดวยการกําหนดอัตราคาบริการ
ใหมีระดับราคาที่เหมาะสมกับสภาวะการแขงขันในตลาดเพื่อใหเกิดกําไรสูงสุดภายใตมาตรฐานและเวลาที่กําหนด
- วางแผน กําหนดนโยบาย บริหารงานฝายบริการอุปกรณภาคพื้น ใหการบริการอุปกรณภาคพื้น
และการลําเลียงกระเปาผูโ ดยสาร เกิด ความพึงพอใจสูงสุดทั้ง สายการบิน ไทยและสายการบินลูกคา
รวมทั้งการบริหารรายไดและรายจายในกิจกรรมของฝาย ใหเปนไปตามเปาหมายดวยการกําหนดอัตรา
คาบริการใหมีระดับราคาที่เหมาะสมกับสภาวะการแขงขันในตลาดเพื่อใหเกิดกําไรสูงสุดภายใตมาตรฐาน
และเวลาที่กําหนด
- วางแผน กําหนดนโยบาย บริหารงานฝายครัวการบิน ใหการบริการอาหารบนเครื่องบิน
ใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดทั้งสายการบินไทยและสายการบินลูกคา รวมทั้งการบริหารรายไดและรายจาย
ในกิจกรรมของฝายใหเปนไปตามเปาหมายดวยการกําหนดอัตราคาบริการใหมีระดับราคาที่เหมาะสม
กับสภาวะการแขงขันในตลาดเพื่อใหเกิดกําไรสูงสุดภายใตมาตรฐานและเวลาที่กําหนด
- วางแผน กําหนดนโยบาย บริหารงานฝายการพาณิชยสินคาและไปรษณียภัณฑ ใหการดําเนินการ
ดานการขนสงสินคาและไปรษณียภัณฑใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดทั้งสายการบินไทยและสายการบินลูกคา
รวมทั้งการบริหารรายไดและรายจายในกิจกรรมของฝายใหเปนไปตามเปาหมายดวยการกําหนดอัตรา
คาบริการใหมีระดับราคาที่เหมาะสมกับสภาวะการแขงขันในตลาดเพื่อใหเกิดกําไรสูงสุดภายใตมาตรฐาน
และเวลาที่กําหนด
- วางแผน กําหนดนโยบาย และบริหารงานฝายสนับสนุนการบริการธุรกิจการบิน การกําหนด
ทิศทางกลยุทธ แผนงานการขายและแผนงานการตลาดเพื่อใหมีศกั ยภาพในการแขงขันเพิ่มสวนแบงทางการตลาด
การซื้อบริการภาคพื้น ณ สถานีตางประเทศในการใหบ ริการเที่ยวบิน ของบริษัทในราคาที่เหมาะสม
การพัฒนาผลิตภัณฑ การวิเคราะหแผนกลยุทธและติดตามแผนธุรกิจ การจัดซื้อพัสดุอุปกรณบริการภาคพื้น
ใหเปนไปตามงบประมาณการดําเนินการจัดซื้อจัดจางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใสถูกตองตามระเบียบ
วาดวยการพัสดุ สามารถตรวจสอบไดและเกิดประโยชนสูงสุดกับบริษัท

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐๑ ง

หนา ๒๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

- การกํากับดูแลและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในบังคับบัญชาเพื่อใหการดําเนิน
ภารกิจในความรับผิด ชอบบรรลุวัตถุป ระสงคและเปาหมายของบริษัทตลอดจนสอดคลองกับระเบียบ
และหลักเกณฑของบริษัทและผูมีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของกําหนด
- ควบคุมดูแ ลการปฏิบัติง านของหนว ยงานในบัง คับ บัญ ชาตลอดจนปฏิบัติห นาที่อื่น ตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๙.๑) ฝายสนับสนุนการบริการธุรกิจการบิน
ฝายสนับสนุนการบริการธุรกิจการบิน มีผูอํานวยการใหญเปนผูบังคับบัญชา
และรายงานตรงตอรองกรรมการผูอํานวยการใหญหนวยธุรกิจบริการการบิน มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ
ดังนี้
- วางแผน กําหนดกลยุทธและนโยบาย ควบคุม กํากับ ดูแล อํานวยการ และรับผิดชอบ
ในการบริหารและปฏิบัติการทั้งปวงของฝายสนับสนุนการบริการธุรกิจการบิน ทั้งดานการพัฒนา การวางระบบงาน
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การอนุมัติการเงินใหเปนไปตามระเบียบบริษัทวาดวยอํานาจหนาที่
ทางการเงิน และระเบียบบริษัทที่เกี่ยวของ เปนผูแทนบริษัท หรือหนวยงานเขารวมการประชุมที่เกี่ยวของ
กับ งานในหนาที่ ปฏิบัติง านรว มกับ หนว ยงานอื่น ทั้ง ภายในและภายนอกบริษัทและปฏิบัติงานอื่น ๆ
ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน วัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัท
- วางแผน กํ า หนดนโยบาย พั ฒ นา และบริ ห ารงานแผนการซื้ อ /ขายบริ ก ารภาคพื้ น
ณ สถานีภายในประเทศและสถานีตางประเทศ รวมถึงการนํากลยุทธทางการขายและการตลาดมาปรับใช
เพื่อเปดหาโอกาสทางการตลาด อันจะสงผลใหสามารถเพิ่มชองทางการหารายไดเสริมเพิ่มขึ้นอยางถูกตอง
และสอดคลองกับรูปแบบการใหบริการตามขอกําหนดมาตรฐานของบริษัท ภายใตงบประมาณที่เหมาะสม
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท
- วางแผน กําหนดนโยบาย พัฒนา และบริหารงานจัดหาพัสดุในธุรกิจการบริการภาคพื้น
การบริการบนเครื่องบิน ใหเปน ไปตามนโยบายการจัด หาพัสดุที่กอใหเกิด ประโยชนสูงสุด ตอบริษัท
ตลอดจนถูกตอ งตามระเบียบและขอกําหนดบริ ษัทวาดว ยการพัสดุ รวมทั้งดําเนิน การใหสอดคลอ ง
ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัท รวมถึงสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐๑ ง

หนา ๒๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

เพื่อรองรับกระบวนการบริหาร การผลิตและการขายบริการภาคพื้นของหนวยธุรกิจการบริการการบิน
ใหเปนไปตามแผนงานที่กําหนดอยางสอดคลองกับแผนแมบท และแผนกลยุทธของบริษัท และเปนไป
ตามนโยบายของมาตรฐานการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยในดานสารสนเทศของบริษัท
- กํากับ ดูแล และประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในบังคับบัญชา เพื่อใหการดําเนิน
ภารกิจในความรับผิดชอบบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัท ตลอดจนสอดคลองกับระเบียบ
และหลักเกณฑของบริษัทและผูมีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของกําหนด
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานในบังคับบัญชา ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๙.๒) ฝายบริการอุปกรณภาคพื้น
ฝายบริการอุปกรณภาคพื้น มีกรรมการผูจัดการ (ระดับผูอํานวยการใหญ)
เปนผูบงั คับบัญชาและรายงานตรงตอรองกรรมการผูอํานวยการใหญหนวยธุรกิจบริการการบิน มีอํานาจหนาที่
ความรับผิดชอบ ดังนี้
- กําหนดนโยบาย ควบคุม กํากับ ดูแล อํานวยการและรับผิดชอบในการบริหาร และปฏิบัติการ
ทั้งปวงของฝายบริการอุปกรณภาคพื้น ทั้งดานการพัฒนา การวางระบบ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
การอนุมัติการจายเงินและ/หรือการสั่งจายใหเปนไปตามระเบียบบริษัทวาดวยอํานาจหนาที่ทางการเงิน
และระเบียบบริษัทที่เกี่ยวของ การเปนผูแทนบริษัท หรือหนวยงานเขารวมการประชุมที่เกี่ยวของกับ
งานในหนาที่ ปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกบริษัท และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่
ไดรับมอบหมายเพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน วัตถุประสงค และเปาหมายของบริษัท
- บริหารและปฏิบัติการทั้งปวงที่เกี่ยวของกับการบริการลานจอดและอุปกรณภาคพื้นใหแก
สายการบินของบริษัทและสายการบินลูกคาตามมาตรฐานและเวลาที่กําหนด ณ ทาอากาศยานภายในประเทศ
ทุกแหงที่บริษัทดําเนินกิจการ
- ประสานกับฝายที่เกี่ยวของในการวิเคราะห วางแผนกลยุทธ และแผนการตลาดทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว บริหารรายไดและรายจายในกิจการของฝายใหเปนไปตามเปาหมาย รวมทั้งกําหนดอัตรา
คาบริการใหมีระดับราคาที่เหมาะสมกับสภาวะการแขงขันในตลาดเพื่อใหเกิดรายไดสูงสุด

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐๑ ง

หนา ๒๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

- ประสานงานกับฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการกําหนดมาตรฐานการใหบริการภาคพื้น
- ประสานงานกับหนวยที่เกี่ยวของในดานการซื้อหรือขายบริการลานจอดและอุปกรณภาคพื้น
ทั้งในประเทศและตางประเทศ
- สํ า รวจมาตรฐานและความต อ งการด า นการให บ ริ ก ารในลานจอดและอุ ป กรณ ภ าคพื้ น
ของสายการบินลูกคา รวมทั้งสรางความสัมพันธและความพึงพอใจใหเกิดขึ้นกับสายการบินลูกคา
- ใหการสนับสนุนงานซอมบํารุงอุปกรณภาคพื้นใหกับสถานีทั้งในประเทศและตางประเทศ
- ดํ า เนิ น การให ก ารตรวจสอบควบคุ ม คุ ณ ภาพงานบริ ก ารลานจอดและอุ ป กรณ ภ าคพื้ น
รวมทั้งงานซอมบํารุงอุปกรณและยานพาหนะทุกประเภทใหมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ดําเนินการใหมีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมเพื่อมาปฏิบัติงานรวมทั้งสนับสนุน
ใหมีการอบรมพนักงานและวางแผนการพัฒนาบุคลากรใหมีมาตรฐานและมีความรับผิดชอบตองานที่ปฏิบัติ
- กํากับ ดูแล และประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในบังคับบัญชาเพื่อใหการดําเนิน
ภารกิจในความรับผิดชอบบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัท ตลอดจนสอดคลองกับระเบียบ
และหลักเกณฑของบริษัทและผูมีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของกําหนด
- ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานในบังคับบัญชา ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ไดรับมอบหมาย
(๙.๓) ฝายครัวการบิน
ฝายครัวการบิน มีกรรมการผูจัดการ (ระดับผูอํานวยการใหญ) เปนผูบังคับบัญชา
และรายงานตรงตอรองกรรมการผูอํานวยการใหญหนวยธุรกิจบริการการบิน มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
- วางแผน กําหนดกลยุทธ และนโยบาย ควบคุม กํากับ ดูแล อํานวยการ และรับผิดชอบ
ในการบริหารและปฏิบัติการทั้งปวงของฝายครัวการบิน ทั้งดานการพัฒนา การวางระบบงาน การบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การอนุมัติการเงินใหเปนไปตามระเบียบบริษัทวาดวยอํานาจหนาที่ทางการเงิน
และระเบียบบริษัทที่เกี่ยวของ การเปนผูแทนบริษัทหรือหนวยงานเขารวมการประชุมที่เกี่ยวของกับ
งานในหนาที่ ปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกบริษัท และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่
ไดรับมอบหมายเพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน วัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัท

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐๑ ง

หนา ๒๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

- บริหารพัฒนาธุรกิจครัวการบิน ตลอดจนธุรกิจทุกประเภทที่เกี่ยวเนื่องเพื่อใหการสนับสนุน
แกเที่ยวบินของบริษัททั้งในดานการผลิตอาหารและเครื่องดื่มสําหรับบริการในเที่ยวบินที่ทํา การบินออก
จากประเทศไทยทั้งที่สถานีสุวรรณภูมิ สถานีดอนเมือง และสถานีภูมิภาคที่ฝายครัวการบินรับผิดชอบ
รวมถึงการใหบริการภาคพื้นที่เกี่ยวของทั้งหมดแกเที่ยวบิน
- กําหนดนโยบายเพื่อสรางรายไดและผลกําไรใหเปนไปตามแผนกลยุทธของบริษัท รวมทั้ง
การใหบริการภาคพื้นที่เกี่ยวของแกสายการบินลูกคา (Other Airlines) โดยคํานึงถึงคุณภาพและชื่อเสียง
ของบริษัทเปนสําคัญ
- กําหนดนโยบายการบริหารงานเพื่อขยายธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลิตอาหาร และเครื่องดื่มทุกประเภท
ทั้งภายในและตางประเทศ อันจะเปนการสรางรายไดเพิ่มใหแกบริษัทและสรางชื่อเสียงใหแกประเทศชาติ
- บริหารและพัฒนาธุรกิจภาคพื้นดานอาหารและเครื่องดื่ม บริการภัตตาคารสาขา บริการจัดเลี้ยง
นอกสถานที่ รานเบเกอรี่ น้ําผลไม น้ําดื่ม
- สงเสริมและสนับสนุนโครงการในพระราชดําริ รวมทั้งองคกรตาง ๆ เพื่อชวยเหลือเกษตรกร
ใหมีการขยายตัว และพัฒนาสูมาตรฐานสากลดวยการสนับสนุนการศึกษา และวิจัยผลิตภัณฑทางการเกษตร
การสนับสนุนสินคาโครงการหลวง
- สนับสนุนการใหบริการดานอาหารและเครื่องดื่มแกหนวยงานของบริษัท รวมทั้งหนวยงานของรัฐ
และสวนราชการเพื่อมอบสิ่งที่ดีมีคุณภาพไดมาตรฐานกลับคืนสูสังคมอันจะชวยสรางชื่อเสียงใหแกบริษัท
และประเทศชาติโดยรวม
- วางแผน กําหนดนโยบาย บริหารงานดานการจัดการระบบคุณภาพความปลอดภัยในอาหาร
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน ความสะอาด สุขอนามัยของอาคารสถานที่และพนักงาน
ระบบมาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม
- วางแผน กํากับดูแล สั่งการ และบริหารงาน ควบคุมคลังพัสดุทัณฑบน เสบียงการผลิต
อุปกรณบริการและอะไหลของเขตปลอดอากร (Free Zone) ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
- กํากับ ดูแล และประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในบังคับบัญชาเพื่อใหการดําเนิน
ภารกิจในความรับผิดชอบบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัท ตลอดจนสอดคลองกับระเบียบ
และหลักเกณฑของบริษัทและผูมีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของกําหนด
- ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานในบังคับบัญชา ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐๑ ง

หนา ๒๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

(๙.๔) ฝายบริการอุปกรณภาคพื้น
ฝายบริการอุปกรณภาคพื้น มีกรรมการผูจัดการ (ระดับผูอํานวยการใหญ)
เปนผูบงั คับบัญชาและรายงานตรงตอรองกรรมการผูอํานวยการใหญหนวยธุรกิจบริการการบิน มีอํานาจหนาที่
ความรับผิดชอบ ดังนี้
- กําหนดนโยบาย ควบคุม กํากับ ดูแล อํานวยการและรับผิดชอบในการบริหาร และปฏิบัติการ
ทั้งปวงของฝายบริการอุปกรณภาคพื้น ทั้งดานการพัฒนา การวางระบบ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
การอนุมัติการจายเงินและ/หรือการสั่งจายใหเปนไปตามระเบียบบริษัทวาดวยอํานาจหนาที่ทางการเงิน
และระเบียบบริษัทที่เกี่ยวของ การเปนผูแทนบริษัท หรือหนวยงานเขารวมการประชุมที่เกี่ยวของกับ
งานในหนาที่ ปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกบริษัท และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่
ไดรับมอบหมายเพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน วัตถุประสงค และเปาหมายของบริษัท
- บริหารและปฏิบัติการทั้งปวงที่เกี่ยวของกับการบริการลานจอดและอุปกรณภาคพื้นใหแก
สายการบิ น ของบริ ษั ท และสายการบิ น ลู ก ค า ตามมาตรฐานและเวลาที่ กํ า หนด ณ ท า อากาศยาน
ภายในประเทศทุกแหงที่บริษัทดําเนินกิจการ
- ประสานกับฝายที่เกี่ยวของในการวิเคราะห วางแผนกลยุทธ และแผนการตลาดทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว บริหารรายไดและรายจายในกิจการของฝายใหเปนไปตามเปาหมาย รวมทั้งกําหนดอัตรา
คาบริการใหมีระดับราคาที่เหมาะสมกับสภาวะการแขงขันในตลาดเพื่อใหเกิดรายไดสูงสุด
- ประสานงานกับฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการกําหนดมาตรฐานการใหบริการภาคพื้น
- ประสานงานกับหนวยที่เกี่ยวของในดานการซื้อหรือขายบริการลานจอดและอุปกรณภาคพื้น
ทั้งในประเทศและตางประเทศ
- สํ า รวจมาตรฐานและความต อ งการด า นการให บ ริ ก ารในลานจอดและอุ ป กรณ ภ าคพื้ น
ของสายการบินลูกคา รวมทั้งสรางความสัมพันธและความพึงพอใจใหเกิดขึ้นกับสายการบินลูกคา
- ใหการสนับสนุนงานซอมบํารุงอุปกรณภาคพื้นใหกับสถานีทั้งในประเทศและตางประเทศ
- ดําเนินการใหการตรวจสอบควบคุมคุณภาพงานบริการลานจอดและอุปกรณภาคพื้นรวมทั้ง
งานซอมบํารุงอุปกรณและยานพาหนะทุกประเภทใหมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐๑ ง

หนา ๒๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

- ดําเนินการใหมีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมเพื่อมาปฏิบัติงาน รวมทั้งสนับสนุน
ใหมีการอบรมพนักงานและวางแผนการพัฒนาบุคลากรใหมีมาตรฐานและมีความรับผิดชอบตองานที่ปฏิบัติ
- กํากับ ดูแล และประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในบังคับบัญชาเพื่อใหการดําเนิน
ภารกิจในความรับผิดชอบบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัท ตลอดจนสอดคลองกับระเบียบ
และหลักเกณฑของบริษัทและผูมีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของกําหนด
- ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานในบังคับบัญชา ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ไดรับมอบหมาย
(๙.๕) ฝายการพาณิชยสินคาและไปรษณียภัณฑ
ฝายการพาณิชยสินคาและไปรษณียภัณฑมีกรรมการผูจัดการ (ระดับผูอํานวยการใหญ)
เปนผูบังคับบัญชาและรายงานตรงตอรองกรรมการผูอํานวยการใหญหนวยธุรกิจบริการการบิน มีอํานาจหนาที่
ในการวางแผน กําหนดกลยุทธและนโยบาย ควบคุมกํากับดูแล อํานวยการและรับผิดชอบในการบริหาร
และปฏิบัติการทั้งปวงของฝายการพาณิชยสินคาและไปรษณียภัณฑ ทั้งดานการพัฒนา การวางระบบงาน
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การอนุมัติการเงินใหเปนไปตามระเบียบบริษัทวาดวยอํานาจหนาที่
ทางการเงินและระเบียบบริษัทที่เกี่ยวของ การเปนผูแทนบริษัทหรือหนวยงานเขารวมการประชุมที่เกี่ยวของ
กับ งานในหนาที่ ปฏิบัติง านรว มกับ หนว ยงานอื่น ทั้งภายนอกและภายในบริษัทและปฏิบัติงานอื่น ๆ
ตามที่ไดรับมอบหมายเพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน วัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัท อํานาจหนาที่
ดังกลาวใหรวมถึง
- กําหนดนโยบาย และเปาหมายการตลาดและการขายระวางบรรทุกสินคาและไปรษณียภัณฑ
เพื่อผลประกอบการที่ดีและสอดคลองกับแผนกลยุทธของบริษัทฯ
- กําหนดนโยบายสงเสริมการตลาด การขายและประชาสัมพันธดานสินคาและไปรษณียภัณฑ
- กําหนดนโยบายในการใหบริการคลังสินคาทั้งที่สุวรรณภูมิและสถานีภูมิภาค
- กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานและกฎระเบียบตาง ๆ ในการขนสง สินคา
มาตรฐานดานคุณภาพและความมัน่ คงทางการบิน (Aviation Quality and Security) มาตรการดานความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย รวมทั้งการใหบริการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในการดําเนินธุรกิจของฝาย
เพื่อใหมีมาตรฐานมีความปลอดภัยนําสมัยและใหบริการที่ดี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐๑ ง

หนา ๒๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

- กําหนดนโยบายในการจัดทําสัญญา หรือขอตกลงเพื่อจัดหาพื้นที่ระวางสินคา สัญญาดานการขนสงสินคา
ระหวางสายการบิน (Cargo Interline Agreement) สัญญาแลกเปลี่ยนการบริการดานการขนสงสินคา
(Cargo Barter Agreement) สัญญาตัวแทนขายทั่วไปดานขนสงสินคา (Cargo General Sales
Agency Agreement) สัญญาดานการขายขนสงไปรษณียภัณฑ (Mail Sales Agreement) ขอตกลง
ด า นการขายพิ เ ศษ (Cargo Special Sales Agreement-SSA) สั ญ ญาการบริ ก ารขนถ า ยสิ น ค า
(Cargo Handling Agreement) สัญญาการบริการคลังสินคา (Cargo Warehouse Services Agreement)
รวมทั้งสัญญาซื้อพื้นที่ระวางบรรทุกใตทองเที่ยวบินผูโดยสาร (Belly Block Space Agreement)
และเครื่องบินขนสงสินคาโดยเฉพาะ (THAI Freighter) กรณีที่อาจมีในภายหลัง
- กําหนดนโยบายการจัดสรรและควบคุมพื้นที่ระวาง และใหความเห็นชอบในการทําสัญญา
ขอตกลงกับสายการบินเพื่อสรางพันธมิตรธุรกิจสายการบินและเกิดประโยชนสูงสุดกับบริษัทฯ
- กําหนดนโยบายการบริหารตนทุนของการขนสงคาและบริการคลังสินคาใหเปนไปตามเปาหมาย
ของหนวยธุรกิจ ประสานงานกับภาครัฐ สมาคมขนสงทางอากาศระหวางประเทศ (International Air
Transport Association-IATA) องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (International Civil Aviation
Organization - ICAO) ภาคเอกชนและสมาคมอื่น ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวของ
- กํากับ ดูแล และประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในบังคับบัญชา เพื่อใหการดําเนิน
ภารกิจในความรับผิดชอบบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัท ตลอดจนสอดคลองกับระเบียบ
และหลักเกณฑของบริษัทและผูมีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของกําหนด
- เปนผูนําหลักในการดําเนินการผลักดันแผนงานและการขายตามแผนยุทธศาสตรของบริษัทฯ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด
- พัฒนาและหมุนเวียนการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานภายในหนวยใหทดแทนกันไดเพื่อเสริมสราง
ความแข็งแกรงของสมรรถนะองคกรและสามารถรองรับปริมาณงานในอนาคต
- ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานในบังคับบัญชาตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย

