บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

ขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมการบริษัทของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีอานาจและหน้าที่ในการดาเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้อ บั ง คั บ และมติ ข องที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และระมั ด ระวั งรั ก ษาผลประโยชน์ ข องบริ ษั ท เพื่ อ
ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่และกากับการดูแลบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต และระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กาหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง แผนการ
ดาเนินงาน และงบประมาณของบริษัท และบริษัทย่อย ตามที่ ฝ่ายบริหารจัดทาและนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และกากับดูแลการ
บริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่ ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัทกาหนด
3. ติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ
4. ดาเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยนาระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ และจัดให้มีการรายงานทางการเงิน
และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
5. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสี่ยง และติดตามผลการปฏิบัติงาน
6. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อย
7. พิ จารณาอนุมั ติ และ/หรือ ให้ ค วามเห็ น ชอบต่ อ รายการที่ เกี่ ย วโยงกั น ของบริษั ท และบริษั ท ย่ อ ยให้ เป็ น ไปตามประกาศ
ข้อกาหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
9. แต่ งตั้ งคณะกรรมการชุด ย่อ ย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด เพื่ อช่วยเหลือ และ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามความเหมาะสม
10. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง
11. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การดาเนินธุรกิจของบริษัท
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
12. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจาเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
13. จัดทารายงานประจาปี และรับผิดชอบต่อการจัดทาและเปิดเผยรายงานทางการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
14. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจาปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
15. อนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ
ทั้งนี้ การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท นั้น จะไม่มีลั กษณะเป็นการมอบอานาจ หรือ
มอบอานาจช่วงที่ทาให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน)
อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้น
เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติไว้
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ขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีอานาจและหน้าที่ในการดาเนินกิจการของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. การประกาศจ่ายเงินปันผลหรือการจ่ายเงินอย่างอื่นในลักษณะเดียวกับเงินปันผลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น
2. การเสนอเพิ่ม และ/หรือ ลด และ/หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ในทุนจดทะเบี ยนหรือทุนที่ได้รับอนุญาตของบริษัทหรือการเสนอ
ออกหุ้นกลุ่มใหม่ใดๆ ของบริษัทที่เป็นหุ้นทุน หรือ การออกหลักทรัพย์หรือตราสารแปลงสภาพใดๆ โดยบริษัท
3. การเสนอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขหนังสือบริคนธ์สนธิ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัท
4. การอนุมัติ และการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจและ/หรืองบประมาณ สาหรับรอบปีการเงินใดๆ ของบริษัท
5. การอนุมัติการประกอบการพาณิชย์หรือธุรกรรมใดๆ ทางกฎหมายที่มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นเกิน 100,000,000 บาท (หนึ่ง
ร้อยล้านบาท) เว้นแต่กรณีที่ได้กาหนดไว้ในงบประมาณของบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
6. การปรับโครงสร้างของบริษัทหรือการควบหรือรวมบริษัทเข้ากับบริษัท สมาคม ห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลอื่นใด
7. การเปลี่ยนแปลงในลักษณะและ/หรือขอบเขตการดาเนินธุรกิจในเวลานั้นของบริษัท ซึ่งไม่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวข้อง
กับขอบเขตการดาเนินธุรกิจหรือประเภทของธุรกิจของบริษัท
8. การแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้บริหารอาวุโส (Senior Management) รวมถึงการอนุมัติการทาสัญญาใดๆ เกี่ยวกับข้อ
กาหนดการจ้างงานหรือค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์ของกรรมการหรือบุคลากรอาวุโสของบริษัท หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อสิ่งที่
กล่าวมาข้างต้น
9. การขาย การโอน หรือการจาหน่ายจ่ายโอนกิจการส่วนใดส่วนหนึ่ง สินทรัพย์หรือทรัพย์สินที่สาคัญของบริษัท รวมถึง
การก่อให้เกิดภาระผูกพันที่กาหนดไว้ตายตัวหรือลอยตัว หรือสิทธิยึดหน่วง การจานอง หลักประกัน หรือภาระติดพันอื่นเหนือทรัพย์สิน
หรือสินทรัพย์ใดๆ ของบริษัท
10. การเข้าทาธุรกรรมทางการเงินใดๆ ของบริษัท ซึ่งรวมถึงการกู้ยืมเงินภายใต้สินเชื่อทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต การ
ก่อให้เกิดหนี้หรือเงินจ่ายล่วงหน้า หรือความผูกพันทางสินเชื่ออื่น (หรือหนี้หรือเงินล่วงหน้าหรือความผูกพันทางสินเชื่อต่างๆ) หรื อ
การที่บริษัทให้หรือเข้าค้าประกัน เข้ารับผิด ค้าประกันการปฏิบัติตามสัญญา หรือเข้ารับประกัน หรือทาให้เกิดหนี้ในลักษณะอื่นใด ซึ่งมี
จานวนเงินรวมทั้ งสิ้นเกินกว่า 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) หรือที่ เท่ ากันในเงินสกุลอื่น เว้นแต่ จะได้มีการอนุมัติไว้ใน
งบประมาณของบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
11. การก่อค่าใช้จ่ายด้านทุน หรือการก่อหน้าที่ผูกพันด้านทุน หรือค่าใช้จ่ายด้านทุน หรือหนี้ผูกพันด้านทุนอย่างต่อเนื่องที่มี
มูลค่ารวมทั้งสิ้นเกิน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) หรือที่เท่ากันในเงินสกุลอื่นภายในรอบปีบัญชีใดๆ ของบริษัท เว้นแต่
กรณีที่ได้กาหนดไว้ในงบประมาณของบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
12. การเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี ปีงบประมาณ หรือนโยบายที่สาคัญทางการบัญชีของบริษัท
13. การเข้าทาธุรกรรมใดเพื่อป้องกันความเสี่ยงในความผันผวนของการลงทุน สินทรัพย์ หรือความรับผิดของบริษัท ซึ่ง มี
จานวนเงินเกินกว่า 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) หรือที่เท่ากันในเงินสกุลอื่น เว้นแต่กรณีที่ได้กาหนดไว้ในงบประมาณของ
บริษัทที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
14. การอนุมัติตารางอานาจอนุมัติของบริษัท (Authority Limit)
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