ข่าวประชาสัมพันธ์

23 พฤษภาคม 2556

มิ ส ลิ น ค็อ ก (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ และประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ หาร ธนาคาร
สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ดร. สรจักร เกษมสุวรรณ (ที่ 3 จากซ้ าย)กรรมการผู้อานวยการ
ใหญ่ การบินไทย พร้ อมผู้บริ หารร่วมฉลอง หนึ่งทศวรรษแห่งความร่วมมือ และความสาเร็ จในการเป็ นสาย
การบินชันน
้ าของโลก โดยในช่วงกว่า 10 ปี ที่ผ่านมาการบินไทยและธนาคารฯ ได้ พฒ
ั นาความสัมพันธ์ผ่าน
ความร่ ว มมื อ เพื่ อ จัด หาเครื่ อ งบิน ถึง 7 ล า รวมมูล ค่า ทัง้ สิ น้ กว่ า 12,000 ล้ า นบาท ซึ่ง หนึ่ง ในนัน้ ได้ แ ก่
เครื่ องบินแอร์ บสั A380 ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดของการบินไทย นอกจากนัน้ ธนาคารฯ ยังได้ นาเสนอการ
ให้ บริ การทางการเงินที่หลากหลาย ซึ่งมีส่วนสนับสนุนการบินไทยในการเสริ มสร้ างความมัน่ คงทางการเงิน
และเพิ่ม ขีดความสามารถการแข่ง ขันในธุ รกิ จการบิน โดยงานจัดขึน้ ที่ โรงแรมเซ็ นทาราแกรนด์ เซ็ นทรั ล
พลาซ่า ลาดพร้ าวเมื่อเร็วๆ นี ้

การบินไทยและธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดฉลองหนึ่งทศวรรษแห่ งความร่ วมมื อ
และความสาเร็จในการเป็ นสายการบินชัน้ นาของโลก


เสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งของเส้ นทางการบินและฝูงบิน โดยร่ วมในการจัดหาเครื่ องบิน 7 ลามูลค่า
รวมกว่า 12,000 ล้ านบาท



เสริ มสร้ างความมัน่ คงทางการเงินผ่านการให้ บริ การทางการเงินที่หลากหลายของธนาคาร เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจการบิน

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ร่วมกับธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) ร่วมฉลอง
หนึ่งทศวรรษแห่งความร่วมมือ และความสาเร็ จในการเป็ นสายการบินชันน
้ าของโลก โดยในช่วงกว่า 10 ปี ที่
ผ่านมา การบินไทยและธนาคารฯ ได้ พฒ
ั นาความสัมพันธ์ ผ่านความร่วมมือเพื่อจัดหาเครื่ องบินถึง 7 ลา รวม
มูลค่าทังสิ
้ ้นกว่า 12,000 ล้ านบาท ซึ่งหนึ่งในนัน้ ได้ แก่ เครื่ องบินแอร์ บสั A380 ที่ใหญ่และทันสมัยที่สดุ ของ
การบินไทย นอกจากนัน้ ธนาคารฯ ยังได้ นาเสนอการให้ บริ การทางการเงินที่หลากหลาย ซึ่งมีส่วนสนับสนุน
การบินไทยในการเสริมสร้ างความมัน่ คงทางการเงินและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในธุรกิจการบิน
ดร. สรจักร เกษมสุวรรณ กรรมการผู้อานวยการใหญ่ การบินไทย กล่าวว่า “การจัดหาเครื่ องบินใหม่
ของการบินไทยเป็ นส่วนหนึง่ ของการดาเนินกลยุทธ์ในการพัฒนาเครื อข่ายเส้ นทางบินและฝูงบิน นอกจากนัน้
ยังเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพของฝูงบินด้ วยการจัดหาเครื่ องบินใหม่ทดแทนการปลดระวางเครื่ องบินที่มีอายุ
การใช้ งานมานาน และเพิ่มปริมาณการผลิตเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของการบินไทย ในช่วงหนึ่งทศวรรษที่
ผ่านมาสะท้ อนให้ เห็นถึง กลยุท ธ์ ที่มีเ ป้าหมายชัดเจนของการบินไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการ
ให้ บริ การของสายการบินจนถึงปั จจุบนั ทาให้ การบินไทยมีฝงู บินที่มีเครื่ องบินใหม่และทันสมัย ทังนี
้ ้เพื่อเป็ น
การตอบสนองความต้ องการและสร้ างความพึงพอใจแก่ผ้ โู ดยสาร จนทาให้ มีจานวนผู้โดยสารเพิ่มสูงขึ ้น และ
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ ามายังประเทศไทย ทาให้ สามารถสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศ
ไทยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการคาดการณ์วา่ ตัวเลขนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ ามาในประเทศไทยในปี
2556 จะมีถึง 23 ล้ านคน หรื อมากกว่าเดิมกว่าร้ อยละ 10 – 13 ซึง่ การบินไทย ได้ รับการสนับสนุนเป็ นอย่างดี
จากธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด”
มิส ลิน ค็อก กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
(ไทย) กล่าวว่า “ธนาคารมุ่งเน้ นการพัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวและนาเสนอการให้ บริ การทางการเงินที่
หลากหลายเพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางธุรกิจของบริ ษัทคู่ค้าของธนาคาร โดยส าหรับการบินไทย เรา
ดาเนินธุรกิจร่ วมกันครัง้ แรกในปี 2545 และจนถึงปี 2556 นี ้ เราได้ เป็ นธนาคารหลักในการสนับสนุนทาง
การเงินเพื่อการจัดหาเครื่ องบินทัง้ สิน้ 7 ลา มูลค่าการสนับสนุนทัง้ สิน้ กว่า 12,000 ล้ านบาท รวมทัง้ การ
สนับสนุนผ่านรูปแบบการให้ บริการทางการเงินที่หลากหลาย” อาทิ
1. การเช่าซือ้ เครื่ องบินโดยใช้ สินเชื่อเพื่อการส่งออก โดยมีธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ า ทังใน
้
ยุโรปและสหรัฐอเมริกาเป็ นผู้ค ้าประกัน เงินกู้ (Export Credit Financing)
2. การเช่าดาเนินงานเครื่ องบิน (Aircraft Operating Lease)
3. เงินกู้ระยะยาว (Term Loan)

4. วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (Committed Credit Line)
“และในฐานะที่เป็ นหนึง่ ในธนาคารพาณิชย์ไทยที่ดาเนินธุรกิจในประเทศไทยมาถึง 119 ปี เรามีความภูมิใจที่
ได้ เ ป็ นส่วนร่ วมในการพัฒ นาการให้ บริ การสายการบินแห่งชาติให้ เป็ นหนึ่ง ในสายการบินชัน้ นาของโลก
ต่อไป”
“นอกจากนัน้ เพื่อเป็ นการสร้ างองค์กรที่มีขีดความสามารถแข่งขันทังในภู
้ มิภาคและในระดับโลก การบินไทย
จาเป็ นต้ องมีความเข้ มแข็งในทุกๆ ด้ านเพื่อให้ สามารถแข่งขันกับ คูแ่ ข่งทังในด้
้ านการบริ การที่ดี อย่างต่อเนื่อง
และสม่าเสมอ โดยนอกเหนือจากฝูงบินที่มีความทันสมัย และบริ การที่ เป็ นเลิศแล้ ว ความมัน่ คงทางการเงิน
และความคล่องตัวในการบริ หารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ล้ วนแล้ วแต่เป็ นปั จจัยที่จะส่งผลต่อการดาเนินงาน
ของบริษัททังสิ
้ ้น โดยบริการทางการเงินที่หลากหลายที่ธนาคารฯ นาเสนอให้ แก่การบินไทยที่ผ่านมา อาทิเช่น
การทาสัญญากู้ยืม เงิน เพื่อปรับโครงสร้ างเงินทุนและเพื่ อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้ แก่บริ ษัท ฯ การ
บริ หารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี ้ย รวมถึงการให้ บริ การด้ านการประกันความเสี่ยง
ราคาน ้ามันอากาศยาน เพื่อลดความผันผวนของต้ นทุนด้ านน ้ามันอากาศยาน เป็ นต้ น” มิส ลิน กล่าวเสริ ม
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