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การก ากับดูแลกิจการ 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในการด าเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับ กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน โดยเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและ
ความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่ าระยะ
ยาว รวมทั้งส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีนโยบายปฏิบัติตามข้อ
พึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) และได้น าหลักการ
และแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2556 (The Principles of Good Corporate 
Governance For Listed Companies, 2013) และหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ตาม
แนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก าหนดมาใช้และทบทวนปรับปรุงนโยบาย
การก ากับดูแลกิจการเป็นประจ าทุกปี รวมทั้งมีการสื่อสารให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย กา ร
เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

ส าหรับในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท ได้น าหลักปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG 
Code) มาปรับใช้ ซึ่งกรรมการทุกท่านรับทราบและเข้าใจถึงประโยชน์รวมทั้งให้ความส าคัญแก่หลักปฏิบัติดังกล่าว โดยได้พิจารณาและ
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้น าขององค์กร  และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่ายน าหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ใน
องค์กร เพื่อการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยสามารถเปิดเผยข้อมูลให้สอดคล้องกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการในแต่ ละ
หมวดได้ ดังนี้   

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ตระหนักและให้ความส าคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือ
หุ้นรวมทั้งจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งใน
ก าไรของบริษัท การได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อถอดถอน
กรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก าหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือ
บริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น 

 ทั้งนี้ บริษัทจะด าเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

• บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย  5 วันท าการ (หรือ
ระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด) โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ 
พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม                 

นอกจากที่กล่าวข้างต้น หนังสือเชิญประชุม จะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องน ามาแสดงในวันประชุมด้วย เพื่อรักษาสิทธิใน
การเข้าประชุมและการลงคะแนนเสียง รวมถึงเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น  

 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าดูข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมแต่ละครั้งได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท 
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• กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือ
บุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ 

• บริษัทจัดช่องทางการลงทะเบียน ณ สถานที่จัดการประชุมส าหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาและนักลงทุนสถาบัน นอกจากนี้
บริษัทได้น าระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพื่อช่วยให้ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการ
ลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีจุดตรวจเอกสารกรณีรับมอบฉันทะให้บุคคคลอื่นเข้าร่วมประชุม
แทน และจัดเตรียมอากรแสตมป์สาหรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมเจ้าหน้าที่
อ านวยความสะดวกตลอดการลงทะเบียน โดยบริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง 

• ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุมจะชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียง
ลงมติ และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ  

• ในระหว่างการประชุมประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน ในการซักถาม แสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบค าถามในที่ประชุมพร้อมทั้ง
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้นเพื่อที่จะน าไปพิจารณา หรือด าเนินการตามสมควรต่อไป และเมื่อการประชุมแล้ว
เสร็จ บริษัทจะจัดท ารายงานการประชุมให้แล้วเสร็จอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม แล้วน าส่งรายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่ก าหนดและเผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นและบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ 

หมวดที่ 2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้ นที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยมีหลักการดังนี้ 

• ด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามล าดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่
ประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ  

• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการได้ โดยส่งข้อมูลของบุคคลที่เสนอชื่อ
และหนังสือยินยอม ให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าในเวลาอันสมควร ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยบริษัท 

• ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงส าหรับทุกระเบียบวาระ ซึ่งจะท าการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม เพื่อ
น าผลคะแนนมารวม ก่อนท าการประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนที่มีการ
ลงชื่อของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับฉันทะไว้ เพื่อการตรวจสอบได้ในภายหลัง 

• บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 
วันหลังการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น และได้ท าการเผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 

• ให้ความส าคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอื่นๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีสาระส าคัญอย่างสม่ าเสมอ 

• บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการน าข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัท
ย่อยซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนโดยได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน รับทราบและปฏิบัติตามไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในหลักจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน  

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กิน
ด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ ส านักงาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจ าหน่าย
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หลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 298 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

2. ให้กรรมการและผู้บริหารของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะจัดท าและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ บมจ. เอเชีย 
เอวิเอชั่น ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งส าเนารายงานนี้ให้แก่ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต.  

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่นและบริษัทย่อย ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็น
สาระส าคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูล
ภายในได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้น
ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรการลงโทษหากมีการกระท าการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบริษัทย่อย 
ถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการท างาน โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็น
หนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น  

4. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบริษัทย่อย ใช้ข้อมูลภายใน ที่มีหรือ
อาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มา
ในต าแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ 
หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความ
เสียหายแก่ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระท าดังกล่าวจะท าเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น 
หรือน าข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระท าดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า
การตัดสินใจใดๆ ในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องท าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยง
การกระท าที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก าหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้  
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใ จ 
รวมถึงไม่มีอ านาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ 

หากมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
จะต้องน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น พิจารณาอนุมัติ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจา รณาความ
เหมาะสมอย่างรอบคอบเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ บมจ.  
เอเชีย เอวิเอชั่น จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่
เกี่ยวข้อง 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบริษัทย่อยให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วน
ได้เสียแต่ละกลุ่มที่ส าคัญ ดังนี้ 
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 ผู้ถือหุ้น 

 บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดย
ค านึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย
เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นในการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และการไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ดัง
รายละเอียดที่ได้กล่าวในหัวข้อสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนด าเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมู ล
อย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น  

 การส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส าคัญ เพื่อรับทราบการด าเนินงานและ
กิจกรรมต่างๆ ของบริษัท และเพ่ือติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร  

 ลูกค้า 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมี
คุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดี จึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้  

• ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เปิดเผยข่าวสาร
ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือจากผู้มีอ านาจ
ของกลุ่มบริษัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย 

 ทั้งนี้ รายละเอียดการด าเนินนโยบายเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อลูกค้าปี 2561 ปรากฎในหัวข้อ “รายงานการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน”  

 คู่ค้า  

 บริษัทและบริษัทย่อยถือว่าคู่ค้าเป็นปัจจัยส าคัญในการร่วมสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า ดังนั้นการด าเนินธุรกิจกับคู่ค้าใดๆ ต้องไม่
น ามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทและบริษัทย่อย หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ ไม่มีการเรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า มีการค านึงถึงความเสมอภาคในการด าเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า รวมทั้งปฏิบัติ
ตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้การคัดเลือกคู่ค้าต้องท าอย่างยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดย
ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและก าหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน  

 เจ้าหนี้  

 บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด บริหารเงินกู้ยืมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน ไม่
น าเงินไปใช้ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย และดูแลหลักประกันต่างๆ ควบคุมให้มีการช าระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้เงินกู้ยืม
ทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามก าหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน รวมถึงการบริหารงานเพื่อให้
เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการช าระหนี้ที่ดี หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาที่ตกลงกันไว้
ได้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา  
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คู่แข่งทางการค้า 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการ
แข่งขันที่เป็นธรรมรวมทั้งไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม และไม่กระท าการใดๆ 
ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า 

 สังคมส่วนรวม 

 บริษัทและบริษัทย่อยในฐานะเป็นบริษัทไทย ตระหนักและมีจิตส านึกในบุญคุณของประเทศและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้อง
รับผิดชอบช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นที่มีการด าเนินธุรกิจ  

 บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายผลิตสินค้าและให้บริการใดๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม  

 บริษัทและบริษัทย่อย ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์พลังงาน และมีนโยบายที่จะคัดเลือกและส่งเสริมการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ทั้งนี้ รายละเอียดการด าเนินนโยบายเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมปี 2561 ปรากฎในหัวข้อ “รายงานการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน”  

 พนักงาน 

 พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยส าคัญสู่ความส าเร็จของบริษัทและบริษัทย่อยจึงได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้าง
วัฒนธรรมและบรรยากาศการท างานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการท างานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อ
ความเป็นปัจเจกชน และความเป็นส่วนตัวของพนักงาน โดยไม่น าข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัติการรักษาพยาบาล ครอบครัว ไป
เปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของ
กฎหมาย ส าหรับการว่าจ้าง การแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน และผลตอบแทนจะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรม และการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีรายละเอียดดังนี้  

นโยบายการจ้างงาน 

• บจ. ไทยแอร์เอเชีย ยังคงรับพนักงานเพิ่มอย่างต่อเนื่อง รองรับการเติบโตและการเพิ่มจ านวนเครื่องบิน เพื่อให้บริการ
แก่ผู้โดยสาร และเปิดเส้นทางใหม่ รวมถึงการเพิ่มความถี่ในเส้นทางเดิมที่ให้บริการอยู่แล้ว 

• การสรรหาคัดเลือกพนักงาน โดยระบบความเสมอภาค และเป็นธรรม มีกระบวนการทดสอบข้อเขียน  
• การสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการผู้มีประสบการณ์ความรู้ ความสามารถ อย่างโปร่งใส 
• ให้ความส าคัญกับการดูแลพนักงานเสมือนสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน พนักงานจะได้รับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนสิทธิ

ประโยชน์ และสวัสดิการอย่างเหมาะสม ภายใต้บรรยากาศการท างานที่อบอุ่น แบ่งปันประสบการณ์ การช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างรุ่นพี่ 
รุ่นน้อง ส่งเสริมระบบพี่เลี้ยงสอนงาน เพื่อให้พนักงานมีความสุขในการท างาน 

การบริหารสวัสดิการ 

 บจ. ไทยแอร์เอเชีย จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่พนักงาน โดยมีนโยบายการจัดสวัสดิการให้ตรงกับความต้องการและ
เป็นประโยชน์แก่พนักงานมากที่สุด สวัสดิการที่ส าคัญ ได้แก่ 
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- การตรวจสุขภาพประจ าปี 
- ประกันชีวิตกลุ่ม 
- ประกันสุขภาพกลุ่ม 
- กองทุนส ารองเลี้ยงชีพซึ่ง บจ. ไทยแอร์เอเชีย ช่วยสมทบเพิ่มตามอายุการเป็นสมาชิกกองทุนสูงสุดร้อยละ 10 
- สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอร์เอเชีย 
- ตั๋วเครื่องบินเดินทางฟรีกรณีพนักงานสมรส 
- ตั๋วเครื่องบินเดินทางฟรีจ านวน 16 แต้มต่อปี 
- ตั๋วเครื่องบินส่วนลดร้อยละ 90 จ านวนไม่จ ากัด ต่อปี 
- เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวเสียชีวิต ได้แก่ บิดามารดา คู่สมรส และบุตร  
- เงินช่วยเหลือครอบครัวของพนักงานกรณีพนักงานเสียชีวิต 
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานคลอดบุตร 
- ชุดเครื่องแบบ ส าหรับพนักงาน 
- เงินช่วยเหลือส าหรับพนักงานที่รักษาตัวด้วยโรคกลุ่มร้ายแรงดังต่อไปนี้ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรค

ไตวาย และโรคปอด 
- สวัสดิการค่าอาหารกลางวันพนักงาน 

การบริหารค่าจ้าง และผลตอบแทน 

 บจ. ไทยแอร์เอเชีย ด าเนินนโยบายการบริหารค่าตอบแทนที่ยึดหลักเป็นธรรม เหมาะสม สอดคล้องตามความรู้ ความสามารถ 
ต าแหน่งงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน  โดยมีการส ารวจค่าตอบแทนกับตลาดแรงงานภายนอกและบริษัทชั้นน า เพื่อปรับปรุงให้
เหมาะสม สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันและเพื่อดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถใหม่ๆ เข้ามาร่วมงาน 

กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ 

 บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นในการท ากิจกรรมและมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรม
ภายในของพนักงาน หลากหลายรูปแบบ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับพนักงาน พนักงานกับองค์กร ตลอดไปจนถึง
พนักงานกับชุมชน ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและน าไปสู่ความสุขในการท างานร่วมกันในองค์กรได้แก่ 

- กิจกรรมเพื่อสังคม พนักงานเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรม Allstars Do Good เพื่อจัดท า
อุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการและสวัสดิภาพสัตว์ป่าจากสายยางดับเพลิงที่หมดอายุแล้ว ณ มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า จังหวัดเพชรบุรี (Wildlife 
Friends Foundation Thailand – WFFT) กิจกรรมสอนน้องแยกขยะ ณ โรงเรียนวัดฉาง จังหวัดปทุมธานี รวมทั้งการเป็น
อาสาสมัครบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย เป็นต้น  

- กิจกรรมครบรอบวันเกิดบริษัท ผู้บริหารและพนักงานร่วมท าบุญครบรอบวันเกิดตามพิธีกรรมของแต่ละศาสนา และจัด
เลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่พนักงานทั่วประเทศ 

- กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพพนักงาน พนักงานได้มีการรวมกลุ่มตามความสนใจในการออกก าลังกายโดยมี บจ. ไทย
แอร์เอเชีย เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กลุ่มพนักงานวิ่งเพื่อสุขภาพ กลุ่มโยคะ กลุ่มแบดมินตัน กลุ่มฟุตบอล กลุ่มบาสเกตบอล 
กลุ่มจักรยาน และกลุ่มกอล์ฟ เป็นต้น 

- การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานฝ่ายต่างๆ ทั้งในส านักงานและฝ่ายปฏิบัติการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศได้มีโอกาสพบปะ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดไปจนถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสายการบินแอร์เอเชีย อาทิเช่น 
Allstars Thailand Football League 2018 ณ สนาม Future Arena และการแข่งขันกอล์ฟภายในของพนักงาน เป็นต้น 
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การพัฒนาบุคลากร 

 ด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการสร้างบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง 
บจ. ไทยแอร์เอเชีย จึงมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อน
และสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันและให้โอกาสในการพัฒนาตนเองและใช้ ศักยภาพที่มีให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดพร้อมทั้งสร้างบรรยากาศของการท างานเชิงรุกเน้นฝึกฝนทักษะพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อให้เกิดความ
เชื่อมั่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่เกิดขึ้นในการแข่งขันทางธุรกิจซึ่งมีมากขึ้น 

ดังนั้น บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีการจัดการฝึกอบรมตามความจ าเป็นของแต่ละส่วนงาน ดังรายการต่อไปนี้ 

หลักสูตรส าหรับวิศวกร 

- Maintenance Familiarization 
- AMOS Training 
- Basic Digital Avionics 
- Basic Gas Turbine 
- Basic Airframe 
- Basic Electronic 

หลักสูตรส าหรับลูกเรือ 

- Duty Free/ Handheld Device 
- Thai Announcement 
- Airline Business 
- Civil Aviation Regulations 
- Flight Attendant Procedure 

หลักสูตรส าหรับพนักงานต้อนรับภาคพื้น 

- Customer Service Excellence 
- Central Baggage Tracking Office 
- Sky Speed 
- Duties & Checks 
- Disability Equality Training 

หลักสูตรส าหรับนักบิน 

- Meteorological 
- Weight & Balance procedures 
- Flight Operation, Report, Form, Merlot 
- Pilot Transit Check 
- Auto Flight 
- Aircraft System Examination 
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หลักสูตรส าหรับพนักงานกองลานจอด 

- Ramp Ground Handling 
- Aircraft Pushback 
- Initial Airside Safety and ERP Plan 

Leadership skills training  

- Self-Mastery for Ramp Agent 
- Self-Mastery for Student Pilot 
- Leading in you Program for Senior cabin crew 
- 7 Service wonders for Guest services 
- Celebrating diversity 
- Paradigm shift  

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  

ในปี 2561 บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด รวมทั้งบริษัทได้ด าเนินงานด้านความ
ปลอดภัย ภายใต้ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย (Safety Management System) ซึ่งมีฝ่ายนิรภัย คณะอนุกรรมการความ
ปลอดภัยของนักบิน คณะอนุกรรมการความปลอดภัยของลูกเรือ และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การท างาน ท าหน้าที่ประสานงานโครงการต่างๆ  ซึ่งรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเน้นให้องค์กรมีการบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัยอย่างยั่งยืน 

ในปีที่ผ่านมา บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้ด าเนินการสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้านความปลอดภัย ในรูปแบบต่างๆ อาทิ 

- การจัดท ากิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย ที่มุ่งเน้นการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร (AirAsia 
Safety Culture) โดยก าหนดให้ความปลอดภัยเป็นหนึ่งในค่านิยมขององค์กร หรือที่เราเรียกว่า Allstars Values โดยใช้ชื่อว่า Safety 
Always และให้ค าอธิบายค่านิยมข้อนี้ว่า “ความปลอดภัยฯ เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคน” 

- กิจกรรมการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน (Behaviors Based Safety) โดยการจูงใจในเชิงบวก 
(Positive Approach) โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพร่วมกับหัวหน้างาน ท าการสังเกตพฤติกรรมการท างาน
ของพนักงาน เมื่อพบพฤติกรรมที่ปลอดภัยพนักงานจะได้รับการชมเชย และหากพบความเสี่ยงจะมีการแจ้งให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง
ดังกล่าว พร้อมทั้งติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย “Safety 
Culture” ที่ยั่งยืน โดยเป้าหมายของพฤติกรรมความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 และผลของคะแนนพฤติกรรมความปลอดภัย
ในปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 98.62 ซึ่งเกินจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

- กิจกรรมวันความปลอดภัย (One AirAsia Safety Day) เป็นกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย โดยการจัดนิทรรศการ
ความปลอดภัย ให้พนักงานทุกหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการเยี่ยมชม เล่นเกมส์ ตอบค าถาม แข่งขันด้านความปลอดภัยต่างๆ  อาทิ 
เช่น ประกวด VDO ความปลอดภัย ประกวดบุคคลตัวอย่างด้านความปลอดภัย เป็นต้น 

- กิจกรรมการคัดเลือกพนักงานดีเด่นด้านความปลอดภัย (Safety Icons) เป็นกิจกรรมที่คัดเลือกพนักงานที่ปฏิบัติงาน
ดีเด่นด้านความปลอดภัยในการท างานเพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่พนักงานท่านอื่น 

- กิจกรรมการรายงานอันตราย (Hazard Report) ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานในการค้นหาอันตราย หรือ
สภาพแวดล้อมในการท างานที่ไม่ปลอดภัย และด าเนินการปรับปรุงแก้ไขอันตรายที่ได้รับรายงานจากพนักงาน เพื่อเป็นการป้องกัน
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อุบัติเหตุ อุบัติการณ์เชิงรุก โดยผ่านช่องทางการรายงานหลากหลายช่องทาง อาทิ เช่น ระบบการรายงานด้านความปลอดภัย ที่เรียกว่า 
CORUSON ซึ่งพนักงานสามารถรายงานได้ทั้งในคอมพิวเตอร์ หรือ Application ในโทรศัพท์มือถือ 

- กิจกรรมการฝึกท านายอันตรายล่วงหน้า (Kiken Yoshi Training = KYT ) มุ่งเน้นให้พนักงานแต่ละคนสามารถ
วิเคราะห์หรือคาดการณ์อันตรายที่แอบแฝงในการปฏิบัติงาน แล้วหาทางป้องกันอันตรายดังกล่าวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

- การจัดท าและและทบทวนคู่มือรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินของบริษัทเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสม และทันสมัย เป็นไปตามข้อก าหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) 

- การจัดท าและทบทวนคู่มือระบบการบริหารงานความปลอดภัย เพื่อให้การด าเนินการและการบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัย เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันสมัย ตามข้อก าหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) 

- การจดัท าและทบทวนแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินส าหรับแต่ละสถานี ทั้งสถานีภายในประเทศและสถานีต่างประเทศ เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินให้เกิดความเหมาะสมกับแต่ละสถานี 

- การฝึกอบรมทีมผู้ช่วยเหลือพิเศษ (Special Assistance Team) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้ความ
ช่วยเหลือผู้โดยสารและญาติผู้โดยสาร กรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งการช่วยเหลือทางด้านกายภาพและการช่วยเหลือด้านจิตใจ 

- การฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับบริหาร (จป.บริหาร) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ท างานระดับเทคนิค (จป.เทคนิค)  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)  และคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน (คปอ.) ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง 

- การฝึกอบรมหลักสูตร Crew Resource Management (CRM) ส าหรับนักบินและลูกเรือ เป็นประจ าทุกปี 
- การฝึกอบรมหลักสูตร Safety Emergency Procedure (SEP) ส าหรับนักบินและลูกเรือ เป็นประจ าทุกปี 
- การฝึกอบรมหลักสูตร Emergency Response Plan (ERP) ส าหรับพนักงานทุกคน 
- การฝึกอบรมหลักสูตร Safety Management System (SMS) ส าหรับพนักงานทุกคน 
- การฝึกอบรมหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS) ส าหรับพนักงานทุกคน 
- การฝึกอบรมหลักสูตร Human Factors (HF) ส าหรับพนักงานทุกคน 
- การฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First aid) ส าหรับพนักงานทุกคน 
- การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น (Basic Fire Fighting) ส าหรับพนักงานทุกคน 
- การฝึกอบรมการช่วยเหลือหรือเคลื่อนย้ายผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางร่างกายอย่างปลอดภัย 
- การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน อาทิ การตรวจวัดระดับเสียงสะสม (Noise dose monitoring) ที่พนักงาน

ได้รับ และการตรวจวัดระดับแสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในการท างานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของพนักงาน 

ทั้งนี้ จากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเชิงรุกเพื่อป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ-อุบัติการณ์ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุ-อุบัติการณ์ภาคพื้นของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ประจ าปี 2561 อยู่
ที่ 0.49 ต่อ 1,000 เที่ยวบินขาออก ซึ่งมีแนวโน้มคงที่จากปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าบริษัท จะเติบโตมากขึ้นก็ตาม และคาดว่าในปีต่อไปสถิติ
อุบัติเหตุจะลดลงและเป็นไปตามเป้าหมาย 

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน  

 บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ด าเนินธุรกิจโดยให้ความส าคัญและส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในทุกๆ 
ด้าน โดยจะไม่กระท าการใดที่เป็นการละเมิดหรือมีส่วนร่วมในการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่กระท าโดยบุคคลอื่น และจะปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน  

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ให้ความเคารพต่อสิทธิของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยจะไม่เลือก
ปฏิบัติต่อบุคคลใดๆ ด้วยเรื่องความแตกต่างของเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ สัญชาติ อายุ ความทุพพลภาพ หรือสถานภาพอื่นใดที่ถือ
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ว่าเป็นสิทธิมนุษยชน โดยจะน าวิธีปฏิบัติด้านการให้ความเคารพในสิทธิมนุษยชนที่สมเหตุผลและครอบคลุมมาประยุกต์ใช้กับการด าเนินงาน
ทั้งหมด  

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย จะด าเนินการศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมของกฎเกณฑ์และ
กฎหมายใดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนอย่างสม่ าเสมอเพื่อส่งเสริมนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนแก่กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทั้งด้านนโยบายและ
ด้านปฏิบัติการ รวมทั้งให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้ความร่วมมือตรวจสอบและรายงานหากมีการพบเห็นการกระท าที่เป็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ผ่านกระบวนการร้องเรียนของบริษัท (Whistle Blower) โดยในปี 2561 ที่ผ่านมาบริษัทไม่ได้รับการร้องเรียน
เร่ืองการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด  

การปฏิบัติต่อพนักงาน  

- ด าเนินการสรรหาบุคคลากรด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค เปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการสมัคร และสอบ
เป็นพนักงานภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีการแบ่งแยกในเรื่องเพศ รวมถึงผู้มีความบกพร่องทาง
ร่างกายที่พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถท างานได้  

- ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความยุติธรรมและซื่อสัตย์ โดยพนักงานทั้งหมดถูกตกลงจ้างงานภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขการ
จ้างงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือธรรมเนียมปฏิบัติ ไม่มีการจ้างแรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย แรงงานที่ถูกบังคับ 
หรือการใช้แรงงานเกินมาตรฐานการจ้างงาน   

- ปราศจากการล่วงละเมิดสิทธิในทุกประเภท และไม่ยินยอมให้มีการเลือกปฏิบัติ และจะด าเนินการเพื่อรับรองโอกาสที่เท่า
เทียมกันส าหรับพนักงานทุกคน 

- มีนโยบายด าเนินงานเพื่อรับประกันว่าพนักงานจะมีสิทธิในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดจนมีสิทธิที่จะมีสถานที่
ท างาน  ที่สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ 

- ไม่ใช้หรือยอมรับการลงโทษทางร่างกาย การบังคับข่มเหงทางร่างกายและจิตใจ หรือการละเมิดทางวาจา  

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น  

- เคารพในสิทธิทางกฎหมาย วัฒนธรรม และธรรมเนียมปฏิบัติ  ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้ง ลูกค้า  คู่ค้า ผู้รับจ้าง 
รวมทั้งชุมชนที่อยู่รอบสถานประกอบการ และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวอย่างเท่าเทียม รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียปฏิ บัติ
ตามหลักสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล 

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา  

 บมจ. เอเชีย เอวิเอช่ัน และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ด าเนินธุรกิจและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายหรือข้อก าหนด
ที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญา
ด้านอื่นที่กฎหมายก าหนด อาทิเช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะต้องผ่านการ
ตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น การส่งเสริมให้พนักงานตรวจสอบผลงานหรือข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ว่าไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น เป็นต้น 
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การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียและการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด  

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระท าผิดทางกฎหมาย ความถูกต้องของ
รายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โดยสามารถรายงานตรงไปยัง
กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบได้ที่ E-mail: taa_auditcommittee@airasia.com และ thaiwhistleblower@airasia.com  

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.aavplc.com ภายใต้หัวข้อ “การ
พัฒนาเพื่อความยั่งยืน” หัวข้อย่อย “การก ากับดูแลกิจการที่ดี” และ “การแจ้งเบาะแส” ซึ่งข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจะได้รับการ
คุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะด าเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูล และหาแนวทางแก้ไข 
(ถ้ามี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป 

หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลา และได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด ทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ  ที่ส าคัญที่มี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของ บริษัท เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งหมดได้
รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ 
www.aavplc.com 

คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบในการจัดท ารายงานทางการเงินรวมของบมจ. เอชีย เอวิเอชั่น ตลอดจน
สารสนเทศที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจ าปี ดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงินรวมทั้งงบการเงินรวมของ บมจ. เอเชีย เอวิ
เอชั่น ให้มีการจัดท างบตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีที่เชื่อถือได้และมีความอิสระดูแลให้ 
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เลือกใช้นโยบายบัญชีอย่างเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ จัดการดูแลให้รายงานทางการเงินรวมของ 
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นจริง และมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญเพียงพอครบถ้วนและเชื่อถือได้ 

นอกจากนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเพื่อท าหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน ให้มีความถูกต้อง 
ครบถ้วนและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส และทันเวลา ตามข้อก าหนดของการเป็นบริษัทจดทะเบียน 
สอบทานระบบควบคุมภายในเพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง การพิจารณาปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของ
บริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการก็ยังมีการสอบทานพิจารณารายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถึงความ
เหมาะสมและสมเหตุสมผล ก่อนที่จะน าเสนอให้กับทางคณะกรรมบริษัท พิจารณาอนุมัติต่อไป 

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่ส าคัญ ดังนี้  

1. วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท  
2. เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและมิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา  
3. จัดท ารายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจ าปี  
4. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

รวมถึงค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง  
5. เปิดเผยเกี่ยวกับจ านวนครั้งที่กรรมการ และ/หรือ กรรมการชุดย่อยแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมโดยเปรียบเทียบจ านวนครั้ง

ของการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละปี  
6. ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง 
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7. คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งต่อเลขานุการบริษัทซึ่งเป็นผู้ที่คณะกรรมการ
มอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและให้เปิดเผยสรุปรายงานการ ซื้อ-ขายหลักทรัพย์/การถือครองหลักทรัพย์ของ
บริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบเป็นรายไตรมาส  

ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และจัดการกับสาระส าคัญของข้อมูลของบริษัทให้แก่ผู้ที่ต้องการ เช่น ผู้ถือหุ้น นักวิเครา ะห์ ผู้
ลงทุนทั่วไป และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีช่องทางเพื่ออ านวยความสะดวกในการติดต่อ ดังนี้  

โทรศัพท์  02 562 5700 

โทรสาร  02 562 5705 

Email: taa_investorrelations@airasia.com 

Website:  www.aavplc.com  

โดย บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีการน าเสนอผลการด าเนินงานให้แก่ นักวิเคราะห์ นักลงทุน และพนักงาน เป็นระยะๆ อย่าง
สม่ าเสมอในรูปของ ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน การพบนักลงทุน การประชุมทางโทรศัพท์ การเข้าร่วม Conference ซึ่งจัดโดย
สถาบันต่างๆ รวมทั้ง การร่วมกิจกรรมพบนักลงทุนรายย่อยกับตลาดหลักทรัพย์ฯ การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนและท าจดหมายข่าวที่
น าเสนอถึงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย  และผู้เกี่ยวข้องสามารถท าการนัดหมาย (Company Visit) เข้าพบผู้บริหาร บมจ. 
เอเชีย เอวิเอชั่น เพื่อสอบถามข้อมูลความคืบหน้าการด าเนินกิจการได้ตลอดเวลา 

สรุปกิจกรรมหลักปี 2560 - 2561 ดังนี้ 

กิจกรรม 
ปี 2560 

(จ านวนครั้ง) 
ปี 2561 

(จ านวนครั้ง) 

การพบนักลงทุนต่างประเทศ 4 4 

การพบนักลงทุนในประเทศ 5 9 

ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน / ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 5 5 

การพบผู้บริหารบริษัท / การประชุมทางโทรศัพท์ 19 15 

ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ / โทรศัพท์ 4-5 ครั้งต่อวัน 4-5 ครั้งต่อวัน 
เยี่ยมชมกิจการ กิจกรรมตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นๆ  3 2 

นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีหน่วยงานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) เพื่อดูแลในด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น เว็บไซด์บริษัท เว็บไซดต์ลาดหลักทรัพย์ รายงานประจ าปี เป็นต้น โดยสารสนเทศดังกล่าวต้องมีความถูกต้อง เพียงพอ 
ทันเวลา และครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนมีความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสของบริษัท  

หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์  

คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบจ. ไทยแอร์เอเชีย มีภาวะความเป็นผู้น าและมีวิสัยทัศน์ โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้น
น าทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเดินทางที่ยั่งยืนในเอเชีย พร้อมให้บริการที่คุ้มค่ามากกว่าราคา  
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ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนและก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัททุกๆ 5 ปี เพื่อปรับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
การด าเนินธุรกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 9 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน โดย
กรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
กรรมการแต่ละท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน และมีจ านวนเพียงพอที่จะก ากับดูแลธุรกิจของบริษัท โดยอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านธุรกิจสายการบินและอย่างน้อย 
1 คนมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน  

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องส าคัญที่เกี่ยวกับการบริหารของบริษัท อาทิ นโยบาย 
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนก ากับดูแลให้คณะผู้บริหาร บริหารงานให้เป็นไปตาม
นโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่
ประชุมคณะกรรมการ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคง
สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น  

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท  

1. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียง
พอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้  

2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มี
ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

3. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่น ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็น
การแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนเหรือประโยชน์ของบุคคลอื่นเว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะ
มีมติแต่งตั้ง 

4. กรรมการบริษัทไม่ควรด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่า 5 บริษัท ในกรณีที่กรรมการคนใด
คนหนึ่งมีต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่า 5 บริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการท่านดังกล่าว และส าหรับกรณีประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นจะมีการเสนอเรื่องการ
ด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ นอกจากนั้นยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้  



                                     

14 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของ   ผู้ที่เกี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจ
ควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่
รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็น    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ 
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้ นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บริษัทใหญ่ บ ริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปี (ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการค านวณภาระหนี้ให้มีความหมายเช่นเดียวกันกับนิยามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่) 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอ านาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย 
เอวิเอชั่น สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือ
ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัยกับกิจการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น หรือบริษัทย่อย  

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามและเทียบเท่านิยามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
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การแต่งตั้งและวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีความโปร่งใส
และชัดเจน ในการสรรหากรรมการให้ด าเนินการผ่านกระบวนการของคณะกรรมการสรรหา และการพิจารณาจะต้องมีประวัติและ
รายละเอียดของบุคคลนั้นๆ ที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการและ  ผู้ถือหุ้น ซึ่งรายละเอียดนโยบายการแต่งตั้ง
และสรรหากรรมการสามารถดูได้ในหัวข้อ “คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน” ในส่วนที่ 2 หน้าที่ 12 และหน้าที่ 28 

คณะกรรมการบริษัทมีวาระการด ารงต าแหน่งตามข้อบังคับของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ที่ก าหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม
ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)  

กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ โดยกรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็น
ผู้ออกจากต าแหน่ง 

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ 

คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีหน้าที่ก ากับดูแลกิจการและภารกิจของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้น
อนุมัติและตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการ ทั้งนี้  
คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น จะต้องใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รับผิดชอบ ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น  

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหารอย่างชัดเจนโดย
กรรมการบริษัทท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงานของฝ่ายบริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ฝ่ายบริหารท าหน้าที่
บริหารจัดการงานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามตารางอ านาจอนุมัติของบริษัท (Authority Limit) ที่
อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้มีการจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรและบันทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุม ดังนั้น
ประธานกรรมการจะไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและ
การสอบทานการบริหารงาน 

โดยประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญดังนี้  

1) ประธานกรรมการมีส่วนส าคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัทอันเป็นผลจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ได้
พิจารณาและก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายบริหาร รวมไปถึงให้ค าแนะน าในการด าเนินธุรกิจของฝ่ายบริหารผ่านทางประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ าเสมอ โดยไม่ก้าวก่ายในงานประจ าอันเป็นภาระความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร และรับผิดชอบในฐานะผู้น าของ
คณะกรรมการบริษัทในการติดตามดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการ
บริษัทแต่ละคน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่ก าหนดไว้  

2) เป็นผู้น าการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของ
บริษัท และกฎหมาย สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้มีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้
ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน รวมทั้งสรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้อง
ด าเนินการต่อไปอย่างชัดเจน  
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3) เป็นผู้น าในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส 

4) สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ 

นอกจากนี้บริษัทได้ก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน  ซึ่ง
สามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท” ในส่วนที่ 2 หน้าที่ 7 และหน้าที่ 
22  “ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร” ในส่วนที่ 2 หน้าที่ 10 และหน้าที่ 26 และ “ขอบเขต
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร” ในส่วนที่ 2 หน้าที่ 11 และหน้าที่ 27 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ได้มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ให้มีขอบเขตและความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

1. ให้ค าแนะน าเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ที่คณะกรรมการ
ต้องการทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ าเสมอ รวมถึงการรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อก าหนดกฎหมายที่มี
นัยส าคัญแก่คณะกรรมการ 

2. จัดประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และข้อพึงปฏิบัติ
ต่างๆ 

3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

4. จัดท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจ าปีบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ 
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและจัดส่งส าเนาให้แก่ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันท าการ นับจากวันที่รับรายงาน 

6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่ก ากับบริษัท ตามระเบียบและ
ข้อก าหนดของหน่วยงานทางการ 

7. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และด าเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายก าหนด หรือตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น หรือตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 

คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยในการก ากับดูแลกิจการ คือ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีจ านวน 3 ท่าน ท าหน้าที่ตรวจสอบและช่วยในการก ากับดูแลการด าเนินกิจการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น โดยสมาชิกทุก
ท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และส านักงาน ก.ล.ต และมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น รายละเอียดได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติอนุมัติ
จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ท าหน้าที่ในการสรรหาและ
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ก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมส าหรับกรรมการ โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “คณะกรรมการ สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน” ส่วนที่ 
2 หน้าที่ 12 

รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินและน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการ บมจ. 
เอเชีย เอวิเอชั่น ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี โดยการจัดท างบการเงินดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ในประเทศไทย และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และมีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งมี
การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็น
คณะกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยได้ซักถามจากหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในแล้วได้สรุปว่าระบบการควบคุมภายในของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบริษัทย่อยมีความเหมาะสมและเพียงพอ
ต่อการด าเนินธุรกิจของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบริษัทย่อย และมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะลดความเสี่ยงทางธุรกิจ การปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานตรวจสอบภายในประจ าปี 2561 ในการตรวจสอบหน่วยงานต่าง ๆ ของ บมจ. เอเชีย   เอวิเอชั่น และบริษัทย่อยไม่พบ
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญของระบบการควบคุมภายในซึ่งจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบริษัทย่อย 
และผู้สอบบัญชีไม่ได้รายงานว่าพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ 

การประชุมคณะกรรมการ 

ข้อบังคับของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ก าหนดให้คณะกรรมการต้องมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการ
ประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็น โดยก าหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีและแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละท่านทราบ และมีการจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันท าการก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็น
รีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ซึ่งในการประชุมทุกคราวจะมีการก าหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มี
เอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่าง
เพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในการประชุม คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างเปิดเผย นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น จะมีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีความมุ่งมั่นให้คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่อง และ
ทันเวลาก่อนการประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น สามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้โดยตรงอย่างอิสระ เลขานุการ
บริษัทมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ 

นอกจากนี้คณะกรรมการก าหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการที่เป็น
ผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท เรื่องอื่นๆ ที่อยู่ ใน
ความสนใจ  

ค่าตอบแทน 

ในการประชุมคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ครั้งที่ 
1 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนซึ่งจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองและเสนอค่าตอบแทน
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ของกรรมการในแต่ละปีเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป  โดยการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการจะ
พิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท    ชั้นน าในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
หรือใกล้เคียงกับบริษัท ตลอดจนประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ความส าเร็จในการปฏิบัติงานที่
เชื่อมโยงกับผลประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจ
และรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงาน
ประจ าปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ของบริษัท ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ 
“โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ” ในส่วนที่ 2 หน้า 17 และหน้า 32 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหารของบมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้แก่ กรรมการและ
ผู้บริหาร  เพื่อให้สามารถท าหน้าที่และก ากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่ างต่อเนื่อง 
โดยสนับสนุนให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยง าน
ก ากับดูแลของรัฐ หรือองค์กรอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดให้
กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งได้แก่ Directors Certification Program (DCP) 
Directors Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) เป็นต้น 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่บริษัทได้ก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการบริษัท โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้  

1. รวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับกรรมการเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับกรรมการ 

2. จัดเตรียมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เช่น ข้อบังคับบริษัท คู่มือกรรมการบริษัทจด
ทะเบียน สรุปผลการด าเนินงาน สรุปลักษณะและแนวทางการด าเนินธุรกิจ เป็นต้น 

3. จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการ และผู้บริหารเพื่อรับทราบและสอบถามข้อมูลส าคัญที่เกี่ ยวกับการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย  

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ 

บมจ. เอเชีย เอวิเอช่ัน และบริษัทย่อย ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด
ย่อยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง โดยแบ่งเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ตนเอง เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และหาข้อสรุป
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่ก าหนดไว้ต่อไป   

โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีหัวข้อหลักในการประเมินครอบคลุม 
ดังต่อไปนี้  

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
3. การประชุมคณะกรรมการ  
4. การท าหน้าที่ของกรรมการ  
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5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ  
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 

ทั้งนี้ ในปี 2561 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
สรุปได้ ดังนี ้

คณะกรรมการบริษัท/  
คณะกรรมการชุดย่อย 

ผลประเมินการปฏิบัติงาน 
ของคณะกรรมการทั้งคณะ (ร้อยละ) 

ผลประเมินการปฏิบัติงาน 
ของตนเอง (ร้อยละ) 

คณะกรรมการบริษัท 85 90 
คณะกรรมการตรวจสอบ 92 93 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  84 93 

ส าหรับ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักนั้น ในปี 2561 ผลประเมินการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สรุปได้ดังนี้ 

คณะกรรมการบริษัท/  
คณะกรรมการชุดย่อย 

ผลประเมินการปฏิบัติงาน 
ของคณะกรรมการทั้งคณะ (ร้อยละ) 

ผลประเมินการปฏิบัติงาน 
ของตนเอง (ร้อยละ) 

คณะกรรมการบริษัท 87 88 
คณะกรรมการตรวจสอบ 100 93 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  91 93 
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและความยั่งยืน  88 93 

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ทบทวนแบบประเมินผลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี และพิจารณาผลการประเมินตนเองของกรรมการในปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณากลั่นกรอง
ค่าตอบแทนของกรรมการให้มีความสมเหตุสมผล โดยมีเลขานุการบริษัทสรุปผลการประเมินและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

 เนื่องจาก บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น ดังนั้น การประเมินผลการปฏิบัติงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
จะถูกก าหนดไว้ที่ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

คณะกรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้จัดให้มีการประเมินผลงานประจ าปี
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารปีละ 1 ครั้ง โดยมีหัวข้อหลักในการประเมินครอบคลุม ดังนี้  

หมวดที่ 1 ความคืบหน้าของแผนงาน โดยระบุเป้าหมายและสถานะของความส าเร็จของแต่ละเป้าหมาย  

หมวดที่ 2 การวัดผลการปฏิบัติงาน  

- ความเป็นผู้น า 
- การก าหนดกลยุทธ์  
- การปฏิบัติตามกลยุทธ์ 
- การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน 
- ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ 
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- ความสัมพันธ์กับภายนอก 
- การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร 
- การสืบทอดต าแหน่ง  
- ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 
- คุณลักษณะส่วนตัว 

หมวดที่ 3 การพัฒนาตนเอง  

แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

คณะกรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ก าหนดให้มีแผนการสืบทอดต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง โดยการ
ประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพ ผลงาน ของผู้มีคุณสมบัติส าหรับการวางแผนพัฒนา ฝึกอบรม และเรียนรู้การบริหารงานรายบุคคล ทั้งนี้ 
เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการท าหน้าที่แทนบุคคลในต าแหน่งงานที่ส าคัญในกรณีลาออกหรือพ้นจากต าแหน่งตามอายุงานหรือเหตุอื่นใด 
รวมทั้งเพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่าการด าเนินงานของบริษัท จะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที   

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาท าหน้าที่พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และแผนการสืบทอดต าแหน่ง หาก
ต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงว่างลง รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนแผนการสืบทอดต าแหน่งเป็นประจ าทุกปี และให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานให้คณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจ าถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดต าแหน่งงาน  

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ได้จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เป็นลายลักษณ์อักษร โดย
คณะกรรมการจะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ าทุกปี นอกจากนี้ ภายหลังจากที่หุ้นสามัญของ
บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น จะถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆ 
ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศก าหนด โดยจะเปิดเผยรายงานการก ากับดูแล
กิจการไว้ในรายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

หลักการก ากับดแูลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) 

ส าหรับในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้น าหลักปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 
(CG Code) ที่ออกโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้ ซึ่งกรรมการทุกท่านรับทราบและเข้าใจถึง
ประโยชน์รวมทั้งให้ความส าคัญแก่หลักปฏิบัติดังกล่าว โดยได้พิจารณาและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้น าขององค์กร และ
มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่ายน าหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ในองค์กร เพื่อการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 
รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทยังจัดให้มีการทบทวนหลักปฏิบัติตาม CG Code เป็นประจ าทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับหลักปฏิบัติดังกล่าวตามความเหมาะสมของธุรกิจของบริษัท โดยให้บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติกรรมการ   

จรรยาบรรณธุรกิจ 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีนโยบายการด าเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด ได้แก่ การรักษาความลับของบริษัท
และบริษัทย่อย การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน การดูแล
ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตลอดจนผู้บริหาร และพนักงาน  ทุกคนให้ความส าคัญและมีหน้าที่ต้องถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด โดยกรรมการและพนักงานใหม่ทุกคนจะได้รับคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติตามหลัก
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จรรยาบรรณธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยหลักจริยธรรมธุรกิจฉบับสมบูรณ์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาเพื่อความ
ยั่งยืน” และหัวข้อย่อย  “นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี” และ “จรรยาบรรณธุรกิจ” 

การส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎระเบียบและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย มุ่งส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความเข้าใจหลักการและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติตนที่ถูกต้อง วิธีจัดการและรายงานที่พบหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ซึ่งอาจ
น าไปสู่การกระท าผิดกฎหมาย กฎระเบียบ หรือนโยบายของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย โดยก่อให้เกิดข้อกังขาในความซื่อสัตย์สุจริตของ
พนักงานเองหรือของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย  

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้จัดท าหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น หลักสูตรเกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน หลักสูตร
เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น และการให้/รับสินบน โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็น
หลักสูตรภาคบังคับที่พนักงานทุกคนทุกระดับชั้นจะต้องเข้าร่วมการอบรมและผ่านการทดสอบอยู่เสมอ รวมถึงพนักงานใหม่ที่ต้องเข้าร่วม
อบรมและผ่านการทดสอบทุกหลักสูตรภายในระยะเวลาทดลองงาน และจะไม่ได้รับบรรจุเป็นพนักงานประจ าหากไม่ผ่านการอบรมและ
ทดสอบในหลักสูตรดังต่อไปนี้  

- หลักสูตรข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน (Code of Conduct Training) เพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจในหลักการและ
มาตรฐานขั้นต่ าที่พนักงานทุกคนจะต้องถือปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้เกิดความกังขาในความซื่อสัตย์สุจริตของพนักงานและ บจ. ไทยแอร์
เอเชีย 

- หลักสูตรการป้องกันการทุจริต (Fraud Awareness Training) เพื่อให้พนักงานเรียนรู้วิธีการป้องกัน และการแจ้งเหตุ
หรือพฤติกรรมที่ส่อไปทางทุจริตให้กับ บจ. ไทยแอร์เอเชีย 

- หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น และการให้/รับสินบน (Anti-Corruption & Bribery Policy) 
เพื่อพนักงานเข้าใจถึงปัญหาและผลกระทบจากการทุจริตคอรัปชั่น การให้และการรับสินบน ตลอดจนเรียนรู้วิธีการป้องกันและการแจ้งเหตุ
หรือพฤติกรรมที่ส่อไปทางคอรัปชั่น การให้/รับสินบนผ่านช่องทางต่างๆ ให้กับบริษัทอีกด้วย 

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ด าเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใส สุจริต และเป็นธรรม โดย
ก าหนดให้โครงสร้างองค์กรมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการท างาน สายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนในแต่ละหน่วยงาน 
เพื่อให้มีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างกันอย่างเหมาะสม รวมทั้งได้ก าหนดหลักปฏิบัติส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยถือเป็นภาระหน้าที่ร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่  และเพื่อให้การตัดสินใจแล ะการ
ด าเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ค านิยาม 

คอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้ค ามั่น 
เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน 
หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระท าหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้
ซึ่งธุรกิจ หรือแนะน าธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็น
กรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระท าได้ 
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นโยบายภาพรวม 

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์ เอเชีย ด าเนินการหรือยอมรับการทุจริต
คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม่ าเสมอ 
ตลอดจนทบทวนการก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนดของกฎหมาย 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

1.  คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน
และการประเมินความเสี่ยงเพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะท าให้เกิดโอกาสการทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน
และการด าเนินการของบริษัทน้อยที่สุด และมีความเหมาะสมเพียงพอ มีความน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนรับเรื่อง
แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่นที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้องและตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงเสนอเรื่องให้คณะกรรมก ารบริษัท
ร่วมกันพิจารณาบทลงโทษ 

3.  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการก าหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุน
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายน าไปใช้ปฏิบัติ รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของ
ระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก าหนดของกฎหมาย 

4.  หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่
ก าหนดไว้ และเสนอรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบ
การควบคุมภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบรวมถึงการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายในเรื่องการ
ตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชั่น 

แนวทางการปฏิบัติ  

1.  กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยต้อง
ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  

2.  เมื่อพนักงานพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มี
หน้าที่ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย
หรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่ก าหนดให้ท าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ธุรกิจ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ก าหนดไว้ 

3.  บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน หรือผู้แจ้งเบาะแสในเร่ืองทุจริต
คอร์รัปชั่นโดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามที่ก าหนดไว้ใน 
Whistleblowing Policy 

4.  ผู้ที่กระท าการทุจริตคอร์รัปชั่นถือเป็นการกระท าที่ผิดจรรยาบรรณธุรกิจซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบ
ที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นเข้าข่ายผิดกฎหมาย 
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5.  บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้เผยแพร่ ให้ความรู้ และท าความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นที่ปฏิบัติ
หน้าที่ หรือด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออาจส่งผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทย่อย ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชั่นนี้  

6.  การด าเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ 
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้ง ระเบียบและคู่มือปฏิบัติงานของ บมจ. เอเชีย เอ
วิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย อาจก าหนด
ขึ้นต่อไป อย่างไรก็ตามเพื่อความชัดเจนในการด าเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้  

การรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน  

-  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้า หรือจาก
บุคคลใดอันเน่ืองจากการท างานในนาม บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย 

-  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ให้กู้หรือกู้ยืมเงิน หรือเรี่ยไรเงิน สิ่งของจากลูกค้าหรือผู้ท าธุรกิจกับ บมจ. 
เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินในฐานะของลูกค้าของธนาคารหรือ
สถาบันการเงินดังกล่าว 

การรับของขวัญและการรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ  

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินจากคู่ค้าหรือ  ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย เว้นแต่ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม แต่ต้องมีมูลค่าไม่เกิน 
5,000 บาท ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นต้องรับของขวัญหรือทรัพย์สินอื่นใดในมูลค่าที่สูงกว่า 5,000 บาท ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อ
ด าเนินการตามความเหมาะสม  

-  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจได้ เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของ บมจ. เอเชีย เอวิ
เอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย และพึงหลีกเลี่ยงการรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าเหตุความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่นที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย หรือจะเป็นคู่ค้าในอนาคต 

การเสนอเงิน สิ่งจูงใจหรือรางวัล  

-  บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจของก านัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบ
ใดๆ แก่ลูกค้า คู่ค้า หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ ยกเว้นการให้การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม 
ส่วนลดการค้า และโครงการส่งเสริมการขายของบริษัท 

เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน 

-  การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามขั้นตอนตามที่
ได้ก าหนดไว้ โดยมีการสอบทาน การอนุมัติรายการจากผู้มีอ านาจของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย รวมทั้งมีการ
ติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน น าไปใช้ตามวัตถุประสงค์และไม่ถูกน าไปเป็นข้ออ้างในการติดสินบน  
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทได้จัดตั้งทีมงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชั่นซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  หัวหน้างาน
ก ากับดูแลการปฏิบัติงาน และผู้จัดการฝ่ายบัญชี โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
คอร์รัปชั่น โดยร่วมท าการประเมิน วิเคราะห์ ติดตาม ควบคุม และรวบรวมสถานะความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาพรวมให้อยู่ภายใต้
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตลอดจนด าเนินการตรวจสอบกรณีต้องสงสัยและมีความเสี่ยงที่จะกระท าทุจริต และมีการจัดท าเป็นรายงาน
น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี โดยได้น าเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตามแนวทางของ
สมาคมผู้ตรวจสอบการทุจริตมาปรับใช้ในการประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน และการทุจริตประเภทต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใน
บริษัท โดยในปี 2561 ทางทีมงานได้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของธุรกิจเพื่อระบุการด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ ที่มีความเสี่ยงว่าอาจ
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น อาทิ เช่น การตกแต่ง การปลอม หรือการเปลี่ยนแปลงบันทึกหรือเอกสารหรือรายงานทาง
การเงิน การใช้สินทรัพย์ของกิจการในทางที่ผิดหรือยักยอกสินทรัพย์ของกิจการ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายในของ
บริษัทในทางมิชอบ และการคอร์รัปชั่นในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น โดยพบว่าในปีที่ผ่านมาความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการประเมินจะน ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการวางแนวทางการตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนแนวทางการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี 

การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย จะ
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1.  เผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ผ่านช่องทางการส่ือสารของบริษัท เช่น เว็บไซต์ แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปี (56-2)  

2.  จัดให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้แก่พนักงานใหม่ 
3.  ทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม่ าเสมอทุกปี 

 การรายงานการมีส่วนได้เสีย  

บริษัทได้ก าหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหารตามค านิยามของส านักงาน ก.ล.ต. รายงานการมีส่วนได้เสียของ
ตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อเริ่มด ารงต าแหน่ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ และทบทวนข้อมูลต่างๆ เป็นประจ าทุกปี  

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านเพื่อให้การปฏิบัติงานของ บมจ. 
เอเชีย เอวิเอชั่น เป็นไปตามเป้าหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ
อย่างเพียงพอ ในการปกป้อง รักษา และดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอช่ัน และบริษัทย่อย ก าหนดล าดับ
ชั้นของการอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงาน ก าหนดระเบี ยบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรมีฝ่าย
ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามที่กฏระเบียบที่ก าหนดไว้ รวมทั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบท าหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงาน และบริหารงานของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เพื่อให้ บมจ. เอเชีย เอวิเอ ชั่น มีระบบการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ระบบรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือโดยฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบและทบทวนระบบการ
ควบคุมภายในของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบริษัทย่อย และรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางสาว
ดวงพร ตันติวิวัฒน์ เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ รายละเอียดการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในปรากฎอยู่ใน
หัวข้อ “การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน” ในส่วนที่ 2 หน้าที่ 64 
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การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ได้ตระหนักและให้ความส าคัญต่อการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทและบริษัท
ย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างไรก็ตามเนื่องจาก บมจ. 
เอเชีย เอวิเอชั่น ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นใน บจ. ไทยแอร์เอเชีย ดังนั้นระบบการบริหารความเสี่ยงจึงได้มีการก าหนดไว้ที่ บจ. ไทย
แอร์เอเชีย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ด าเนินธุรกิจหลักให้กับบริษัท 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหารประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายบริหารจากส่วนงานหลักท าหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน ทั้งความ
เสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ โดยวิธีการประเมินและสอบทานผลการประเมินความเสี่ยงจาก
หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งทบทวนและเสนอแผนงานนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเส่ียงอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยรายละเอียดการ
บริหารความเสี่ยงปรากฎอยู่ในหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยง” ในส่วนที่ 2 หน้าที่ 65 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี  

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซึ่งเป็นส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีประจ าปี 
2561 สังกัด ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นส านักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)  

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามี
จ านวนเงินรวม 5.40 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีของบริษัท จ านวน 1.00 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีของ บริษัทย่อยที่บริษัท
ย่อยรับภาระเอง 4.40 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทมิได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ ผู้สอบบัญชี บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)  

 บริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ให้แก่ ส านักงานสอบบัญชี ที่
ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีค่าบริการอื่นที่จ่ายให้แก่ ส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด จ านวนเงิน 0.80 ล้านบาท 
ซึ่งเป็นค่าบริการของบริษัทและบริษัทย่อย และบริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชี
ที่ผ่านมา  

 ทั้งนี้  การจ้างส านักงานสอบบัญชีและกิจการที่ เกี่ยวข้องกับส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ให้บริการอื่น
นอกเหนือจากงานสอบบัญชี ฝ่ายบริหารได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบว่า ไม่ก่อให้เกิดการขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ 
(Conflict of Interest) และไม่มีการตรวจสอบงานของตัวเอง ซึ่งจะไม่ท าให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระ และขาดความเป็นกลางใน
การปฏิบัติงานสอบบัญชี 


