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การกากับดูแลกิจการ
บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในการดาเนิ นธุ รกิจมาอย่าง
ต่อเนื่ อง ตั้งแต่ระดับ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน โดยเชื่อมัน่ ว่าการมีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้จะช่วยสร้างความเชื่อมัน่ และความมัน่ ใจต่อผูถ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน ผูม้ ีส่วนได้เสีย และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ าย และเป็ นปั จจัยสาคัญในการสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาว รวมทั้งส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน
ของบริษัทให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีนโยบายปฏิบตั ิตามข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการ
บริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) และได้นาหลักการและแนวปฏิบัติที่
สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ ดีสาหรับบริษัทจดทะเบี ยนปี 2556 (The Principles of Good Corporate
Governance For Listed Companies, 2013) และหลักการกากับดูแลกิจการที่ ดีสาหรับบริษัทจดทะเบี ยน ปี 2560
(CG Code) ตามแนวทางที่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานั กงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กาหนดมาใช้และทบทวนปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลกิจการเป็ นประจาทุกปี รวมทั้งมีการสื่อสารให้คณะกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทได้รบั ทราบและถือปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่ อง โดยมีเนื้ อหาครอบคลุมถึงสิทธิของผูถ้ ือหุน้
การปฏิบัติ ต่ อ ผู ้ถื อ หุ น้ อย่า งเท่ า เที ยมกัน บทบาทของผู ้มี ส่ ว นได้เสี ย การเปิ ดเผยข้อ มูล และความโปร่ งใส ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ
สาหรับในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้นาหลักปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจด
ทะเบียน ปี 2560 (CG Code) มาปรับใช้ ซึ่งกรรมการทุกท่านรับทราบและเข้าใจถึงประโยชน์รวมทั้งให้ความสาคัญแก่
หลัก ปฏิ บัติ ดัง กล่ า ว โดยได้พิ จ ารณาและตระหนั ก ถึ ง บทบาทหน้ า ที่ ใ นฐานะผู ้น าขององค์ก ร และมอบหมายให้
ผูร้ บั ผิดชอบแต่ละฝ่ ายนาหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ในองค์กร เพื่อการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน
โดยสามารถเปิ ดเผยข้อมูลให้สอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการในแต่ละหมวดได้ ดังนี้
หมวดที่ 1

สิทธิของผูถ้ ือหุน้

บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ตระหนักและให้ความสาคัญถึงสิทธิของผูถ้ ือหุน้ โดยจะไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการ
ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ ือหุน้ รวมทั้งจะส่งเสริมให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขน้ั พื้ นฐานของผูถ้ ือหุน้ ได้แก่
การซื้ อขายหรือการโอนหุน้ การมีส่วนแบ่งในกาไรของบริษัท การได้รบั ข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุม
เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท
เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกาหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนั งสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการ
อนุ มตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้น
ทั้งนี้ บริษัทจะดาเนิ นการในเรื่องต่างๆ ที่เป็ นการส่งเสริมและอานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผูถ้ ือหุน้
ดังนี้
 บริษัทจัดส่งหนั งสือเชิญประชุ มผูถ้ ือหุน้ และเอกสารประกอบให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เป็ นการล่วงหน้าอย่าง
น้อย 5 วันทาการ (หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด) โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดระเบียบวาระ
การประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษั ท หนังสือมอบฉันทะตามที่
กระทรวงพาณิชย์กาหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระเพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทน
ได้ รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม
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นอกจากที่กล่าวข้างต้น หนังสือเชิญประชุม จะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผูถ้ ือหุน้ จะต้องนามาแสดงในวันประชุ ม
ด้วย เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุมและการลงคะแนนเสียง รวมถึงเป็ นไปตามข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู ้
ถือหุน้
นอกจากนี้ ผูถ้ ือหุน้ ยังสามารถเข้าดูขอ้ มูลต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมแต่ละครั้งได้ทางเว็บไซต์ของ
บริษัท www.aavplc.com
 กรณีที่ผถู ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้
 บริษัทจัดช่องทางการลงทะเบียน ณ สถานที่จดั การประชุ มสาหรับผูถ้ ือหุน้ บุคคลธรรมดาและนัก
ลงทุนสถาบัน นอกจากนี้ บริษัทได้นาระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพื่อช่วยให้
ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็ นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง นอกจากนี้ บริษัทได้จดั
ให้มีจุดตรวจเอกสารกรณีรบั มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน และจัดเตรียมอากรแสตมป์ สาหรับปิ ดหนั งสือ
มอบฉันทะไว้บริการให้แก่ผูร้ บั มอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกตลอด
การลงทะเบียน โดยบริษัทจะเปิ ดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชัว่ โมง
 ในการประชุ มผู ้ถือหุน้ แต่ ละครั้ง ประธานที่ ประชุ มจะชี้ แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุ ม
รวมถึงขัน้ ตอนการออกเสียงลงมติ และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
 ในระหว่างการประชุมประธานที่ประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน ในการ
ซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยมีกรรมการและผูบ้ ริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ผูถ้ ื อหุน้ เพื่อตอบคาถามในที่ประชุมพร้อมทั้งรับฟั งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ างๆ ของผูถ้ ื อหุน้ เพื่อที่จะนาไป
พิจารณา หรือดาเนิ นการตามสมควรต่อไป และเมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทจะจัดทารายงานการประชุมให้แล้ว
เสร็จอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ภายใน 14 วันนั บจากวันประชุม แล้วนาส่งรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวให้กบั
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กาหนดและเผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ และ
บุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้
หมวดที่ 2

การปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน

บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ จะปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ทั้งผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูบ้ ริหาร ผู ้
ถือหุน้ ที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติ และผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย โดยมีหลักการดังนี้
 ดาเนิ นการประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามลาดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมีนโยบายที่
จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่แจ้งให้ผูถ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะวาระสาคัญที่ผูถ้ ือหุน้
ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
 เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการได้ โดยส่งข้อมูล
ของบุ ค คลที่ เสนอชื่ อและหนั งสื อยินยอม ให้แก่ ป ระธานคณะกรรมการบริ ษั ทล่ วงหน้าในเวลาอันสมควร ภายใต้
หลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยบริษัท
 ส่งเสริมให้ผูถ้ ือหุน้ ใช้บตั รลงคะแนนเสียงสาหรับทุกระเบียบวาระ ซึ่งจะทาการเก็บบัตรลงคะแนน
ดังกล่าวในห้องประชุม เพื่อนาผลคะแนนมารวม ก่อนทาการประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชุม และเพื่อ
ความโปร่ งใส บริ ษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนที่ มีการลงชื่ อของผูถ้ ื อหุน้ หรื อผู ้ รับฉันทะไว้ เพื่อการตรวจสอบได้ใน
ภายหลัง
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 บัน ทึ ก รายงานการประชุ ม ผู ้ถือหุ น้ อย่า งถู ก ต้อ ง ครบถ้วน และจัด ส่ งรายงานดังกล่ าวต่ อตลาด
หลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันหลังการประชุมผูถ้ ือหุน้ เสร็จสิ้ น และได้ทาการเผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัท
 ให้ความสาคัญในการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารอื่นๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใสแก่ผถู ้ ือ
หุน้ โดยมีการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีสาระสาคัญอย่างสมา่ เสมอ
 บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนั กงานในการนาข้อมูล
ภายในของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งยังไม่เปิ ดเผยต่ อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ ส่วนตนโดยได้เผยแพร่
นโยบายดังกล่ าวให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนั กงาน รับทราบและปฏิบัติตามไว้เป็ นลายลักษณ์อักษรในหลัก
จรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การดูแลเรื่องการใช้ขอ้ มูลภายใน
1.ให้ความรูแ้ ก่กรรมการและผูบ้ ริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส
หรือผูท้ ี่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ สานั กงาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบท
กาหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจาหน่ ายหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ นิติภาวะต่ อ
สานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทกาหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
2.ให้กรรมการและผูบ้ ริหารของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ รวมถึงคู่สมรสหรือผูท้ ี่อยูก่ ินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะจัดทาและเปิ ดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสาเนารายงานนี้
ให้แก่ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต.
3.กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนั กงาน และลูกจ้างของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และบริษัทย่อย ที่ได้รับทราบข้อมูล
ภายในที่เป็ นสาระสาคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการซื้ อขายหลักทรัพย์
ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิ ดเผยต่อสาธารณชนและในช่วง
ระยะเวลา 24 ชัว่ โมงภายหลังจากที่ขอ้ มูลภายในได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่
เปิ ดเผยข้อมูลนั้ นให้ผูอ้ ื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้ นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรการลงโทษหากมีการ
กระทาการฝ่ าฝื นระเบียบปฏิบตั ิดงั กล่าวข้างต้น บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และบริษัทย่อย ถือเป็ นความผิดทางวินัยตาม
ข้อบังคับการทางาน โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็ นหนังสือ
การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็ นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็ น
ต้น
4.ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนั กงาน และลูกจ้างของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และบริษัทย่อย ใช้ขอ้ มูล
ภายใน ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ซึ่งยังมิได้เปิ ดเผย
ต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรูม้ าในตาแหน่ งหรือฐานะเช่นนั้ น มาใช้เพื่อการซื้ อหรือขายหรือเสนอซื้ อหรือเสนอขาย
หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้ อหรือขาย หรือเสนอซื้ อ หรือเสนอขายซึ่งหุน้ หรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของ บมจ. เอเชีย เอวิ
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เอชัน่ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ไม่ว่าทั้งทางตรง
หรื อทางอ้อม และไม่ว่าการกระทาดังกล่ าวจะทาเพื่อประโยชน์ ต่อตนเองหรื อผูอ้ ื่น หรื อนาข้อเท็ จจริ งเช่ นนั้ นออก
เปิ ดเผยเพื่อให้ผอู ้ ื่นกระทาดังกล่าว โดยตนได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
การป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บนหลักการที่ว่าการตัดสินใจใดๆ ในการดาเนิ นกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทาเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ บมจ. เอเชีย เอ
วิเอชัน่ เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกาหนดให้ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสีย
ของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอานาจอนุ มตั ิในธุรกรรมนั้นๆ
หากมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้ นที่เป็ นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็ นเงื่อนไข
การค้า โดยทัว่ ไป จะต้อ งน าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ บมจ. เอเชี ย เอวิ เ อชัน่ พิ จ ารณาอนุ มัติ โดย ให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย
เอวิ เอชัน่ หรื อ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ น้ (แล้ว แต่ ก รณี ) ทั้งนี้ บมจ. เอเชี ย เอวิ เอชัน่ จะต้อ งปฏิบัติ ต ามหลัก เกณฑ์ข อง
คณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
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บทบาทของผูม้ ีสว่ นได้เสีย

บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และบริษัทย่อยให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีนโยบายในการ
ปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มที่สาคัญ ดังนี้
ผูถ้ ือหุน้
บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ มุ่งมัน่ เป็ นตัวแทนที่ดีของผูถ้ ือหุน้ ในการดาเนิ นธุ รกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ โดยคานึ งถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่ อง รวมทั้งกากับ
ดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายเกี่ยวกับผูถ้ ือหุน้ ในการปกป้ องสิทธิข้นั พื้ นฐานของผูถ้ ือหุน้ และการไม่กระทาการใดๆ
อันเป็ นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวในหัวข้อสิทธิของผูถ้ ือหุน้ และการปฏิบตั ิต่อผู ้
ถือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนดาเนิ นการให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผูถ้ ือหุน้
การส่งเสริมให้ผถู ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสาคัญ เพื่อรับทราบการ
ดาเนิ นงานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท และเพื่อติดตามการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการและฝ่ ายบริหาร
ลูกค้า
บริษัทและบริษัทย่อยมีความมุ่งมัน่ ในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้าที่จะได้รบั ผลิตภัณฑ์
และบริ การที่ ดีมีคุณภาพ ในระดับราคาที่ เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ ดี จึงได้กาหนดแนวทางปฏิบัติ ไว้
ดังต่อไปนี้
 ผลิ ตสิ นค้าและบริ การที่ มีคุณภาพ โดยมุ่งมัน่ ที่ จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้ นอย่างต่ อเนื่ องและ
จริงจัง เปิ ดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
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 กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนั กงานทุกระดับจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุ ญาตจาก
ลูกค้าหรือจากผูม้ ีอานาจของกลุ่ มบริษัทก่อน เว้นแต่เป็ นข้อมูลที่ตอ้ งเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกที่ เกี่ยวข้องตามบท
บังคับของกฎหมาย
ทั้งนี้ รายละเอียดการดาเนิ นนโยบายเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อลูกค้าปี 2562 ปรากฏในหัวข้อ “รายงาน
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน”
คู่คา้
บริษัทและบริษัทย่อยถือว่าคู่คา้ เป็ นปั จจัยสาคัญในการร่วมสร้างมูลค่าให้กบั ลูกค้า ดังนั้นการดาเนิ นธุรกิจกับ
คู่คา้ ใดๆ ต้องไม่นามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทและบริษัทย่อย หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ ไม่มีการเรียกรับ
หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใดที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่คา้ มีการคานึ งถึงความเสมอภาคในการดาเนิ น
ธุ ร กิ จ และผลประโยชน์ ร่ วมกัน กับ คู่ ค า้ รวมทั้งปฏิบัติ ต ามสัญ ญาหรื อ เงื่ อ นไขต่ า งๆ ที่ ต กลงกัน ไว้อ ย่า งเคร่ งครัด
นอกจากนี้ การคัดเลือกคู่คา้ ต้องทาอย่างยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดถือปฏิบตั ิตามระเบียบการจัดซื้ อจัดจ้าง
โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้ อจัดจ้างและกาหนดขัน้ ตอนและวิธีปฏิบตั ิไว้อย่างชัดเจน
เจ้าหนี้
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยปฏิ บัติ ต ามเงื่ อ นไขที่ มี ต่ อ เจ้า หนี้ อย่ า งเคร่ ง ครัด บริ ห ารเงิ น กู ้ยื ม ให้เ ป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน ไม่นาเงินไปใช้ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย และดูแลหลักประกันต่างๆ ควบคุมให้มี
การชาระคืนเงินกูแ้ ละดอกเบี้ ยให้กบั เจ้าหนี้ เงินกูย้ มื ทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามกาหนดเวลา และปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
การกู ้ยื ม เงิ น ตามข้อ ตกลงอย่ า งครบถ้ว น รวมถึ ง การบริ ห ารงานเพื่ อ ให้เ จ้า หนี้ มัน่ ใจในฐานะทางการเงิ น และ
ความสามารถในการชาระหนี้ ที่ดี หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขแห่งสัญญาที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัทจะแจ้ง
ให้เจ้าหนี้ ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหา
คู่แข่งทางการค้า
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายสนับสนุ นและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและดาเนิ นธุร กิจภายใต้
กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็ นธรรมรวมทั้งไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าอย่างผิดกฎหมาย
และขัดต่อจริยธรรม และไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่น หรือคู่แข่งทางการค้า
สังคมส่วนรวม
บริษัทและบริษัทย่อยในฐานะเป็ นบริษัทไทย ตระหนักและมีจิตสานึ กในบุญคุณของประเทศและเป็ นส่วนหนึ่ ง
ของสังคม ซึ่งต้องรับผิดชอบช่วยเหลือสังคม สนับสนุ นกิจกรรมของท้องถิ่นที่มีการดาเนิ นธุรกิจ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีนโยบายผลิ ตสิ นค้าและให้บริ การใดๆ ที่ เป็ นมิตรต่ อสิ่ งแวดล้อมและปฏิบัติ ต าม
กฎหมายสิ่งแวดล้อม
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ส่ งเสริ มกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติ และอนุ รักษ์พลังงาน และมีนโยบายที่จะ
คัดเลือกและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ รายละเอี ยดการดาเนิ น นโยบายเพื่ อ แสดงความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สังคมส่ ว นรวมปี 2562 ปรากฏใน
“รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน”
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พนักงาน
พนั ก งานเป็ นทรัพยากรอันมี ค่ าสูงสุ ดและเป็ นปั จจัยสาคัญสู่ค วามสาเร็ จ ของบริ ษั ทและบริ ษั ทย่อ ยจึ งได้
มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทางานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการทางานเป็ นทีม ปฏิบัติต่อพนักงาน
ด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชน และความเป็ นส่วนตัวของพนักงาน โดยไม่นาข้อมูลส่วนตัว
เช่น เงินเดือน ประวัติการรักษาพยาบาล ครอบครัว ไปเปิ ดเผยให้กบั บุคคลภายนอกหรือผูท้ ี่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็ น
ข้อมูลที่ตอ้ งเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย สาหรับการว่าจ้าง การแต่งตั้งโยกย้าย
พนักงาน และผลตอบแทน จะพิจารณาบนพื้ นฐานของคุณธรรม และการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย
มีรายละเอียดดังนี้
นโยบายการจ้างงาน
 บจ. ไทยแอร์เอเชี ย ยังคงรับพนั กงานเพิ่มอย่างต่ อ เนื่ อ ง รองรับการเติ บโตและการเพิ่มจานวน
เครื่องบิน เพื่อให้บริการแก่ผโู ้ ดยสาร และเปิ ดเส้นทางใหม่ รวมถึงการเพิ่มความถี่ในเส้นทางเดิมที่ให้บริการอยูแ่ ล้ว
 การสรรหาคัดเลื อกพนั กงาน โดยระบบความเสมอภาค และเป็ นธรรม มีกระบวนการทดสอบ
ข้อเขียน
 การสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการผูม้ ีประสบการณ์ความรู ้ ความสามารถ อย่างโปร่งใส
 ให้ความสาคัญกับการดูแลพนักงานเสมือนสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน พนักงานจะได้รบั การดูแล
เรื่ อ งค่ า ตอบแทนสิ ท ธิ ป ระโยชน์ และสวัส ดิ ก ารอย่า งเหมาะสม ภายใต้บ รรยากาศการทางานที่ อ บอุ่ น แบ่ งปั น
ประสบการณ์ การช่วยเหลือเกื้ อกูลกันระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง ส่งเสริมระบบพี่เลี้ ยงสอนงาน เพื่อให้พนักงานมีความสุขใน
การทางาน
การบริหารสวัสดิการ
บจ. ไทยแอร์เอเชีย จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่พนักงาน โดยมีนโยบายการจัดสวัสดิการให้ตรงกับ
ความต้องการและเป็ นประโยชน์แก่พนักงานมากที่สุด สวัสดิการที่สาคัญ ได้แก่
-

การตรวจสุขภาพประจาปี
ประกันชีวิตกลุ่ม
ประกันสุขภาพกลุ่ม
กองทุนสารองเลี้ ยงชีพซึ่ง บจ. ไทยแอร์เอเชีย ช่วยสมทบเพิ่มตามอายุการเป็ นสมาชิกกองทุนสูงสุด ร้อย
ละ 10
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอร์เอเชีย
ตัว๋ เครื่องบินเดินทางฟรีกรณีพนักงานสมรส
ตัว๋ เครื่องบินเดินทางฟรีจานวน 16 แต้มต่อปี
ตัว๋ เครื่องบินส่วนลดร้อยละ 90 จานวนไม่จากัด ต่อปี
เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวเสียชีวิต ได้แก่ บิดามารดา คู่สมรส และบุตร
เงินช่วยเหลือครอบครัวของพนักงานกรณีพนักงานเสียชีวิต
เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานคลอดบุตร
ชุดเครื่องแบบ สาหรับพนักงาน
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- เงินช่วยเหลือสาหรับพนักงานที่รกั ษาตัว ด้วยโรคกลุ่มร้ายแรงดังต่อไปนี้ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอด
เลือดสมอง โรคไตวาย และโรคปอด
- สวัสดิการค่าอาหารกลางวันพนักงาน

การบริหารค่าจ้าง และผลตอบแทน
บจ. ไทยแอร์เอเชีย ดาเนิ นนโยบายการบริหารค่าตอบแทนที่ยึดหลักเป็ นธรรม เหมาะสม สอดคล้องตาม
ความรู ้ ความสามารถ ตาแหน่ งงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีการสารวจค่าตอบแทนกับตลาดแรงงาน
ภายนอกและบริษัทชั้นนา เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสม สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันและเพื่อดึงดูดผูม้ ีความรู ้
ความสามารถใหม่ๆ เข้ามาร่วมงาน
กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์
บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้เปิ ดโอกาสให้พนั กงานได้แสดงความคิดเห็นในการทากิจกรรมและมีส่วนร่วมในการ
สร้า งสรรค์กิ จ กรรมภายในของพนั กงาน หลากหลายรูปแบบ เพื่ อ ส่ งเสริ มความสัม พัน ธ์ที่ ดี ระหว่างพนั ก งานกับ
พนักงาน พนักงานกับองค์กร ตลอดไปจนถึงพนักงานกับชุมชน ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและนาไปสู่ความสุ ข
ในการทางานร่วมกันในองค์กรได้แก่
- กิ จ กรรมเพื่ อ สัง คม อาทิ เ ช่ น กิ จ กรรม Allstars Do Good สายการบิ น ไทยแอร์เ อเชี ย ได้เ ล็ ง เห็ น ถึ ง
ความสาคัญ และประโยชน์ของการบริจาคโลหิตที่มีต่อสังคม ทางบริษัทจึงมีนโยบายจัดกิจกรรมการบริจาคโลหิตทุก 3
เดือน ร่วมกับสภากาชาดไทย เพื่อเปิ ดโอกาสให้พนักงานภายในองค์กรสามารถบริจาคโลหิตได้อย่างสะดวกสบาย และ
เพื่อเป็ นกุ ศโลบายเพื่อให้พนั กงานทุกคนดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ซึ่งในครั้งนี้ ทางบริ ษัทได้ริเริ่มกิจกรรมการ
บริ จ าคโลหิ ต ดั ง กล่ า วมาตั้ ง แต่ เ ดื อ นสิ ง หาคมปี 2561 และด าเนิ น กิ จ กรรมมาจนถึ ง ปั จ จุ บัน โดยในวัน ที่ 11
พฤศจิกายน 2562 นอกจากจะมีกิจกรรมการบริจาคโลหิตในประเทศไทยแล้ว แอร์เอเชี ยในประเทศต่ างๆ ได้แก่
มาเลเซีย อินโดนี เซีย ฟิ ลิปปิ นส์ และจีน ได้จดั กิจกรรมบริจาคโลหิตเช่นเดียวกันพร้อมกับประเทศไทย รวมจานวนผู ้
บริ จ าคโลหิ ต จาก 5 ประเทศ กว่ า 400 คน นอกเหนื อ ไปจากการบริ จาคเลื อ ดแล้ว ยังมี ก ารจัดกิ จ กรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์ อื่นๆ อาทิ Hammock Amok หรือการนาเอาสายยางดับเพลิงที่ปลดระวางมาทาการประดิษฐ์เป็ นอุปกรณ์
อานวยประโยชน์ ให้แก่สัตว์ป่า และ กิจกรรมสอนน้องแยกขยะ ณ โรงเรียนวัดฉาง ซึ่งมีการเปิ ดรั บอาสาสมัครจาก
พนักงานที่มีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน
- กิจกรรมครบรอบวันเกิดบริษัท ผูบ้ ริหารและพนั กงานร่วมทาบุญครบรอบวันเกิดตามพิธีกรรมของแต่ละ
ศาสนา และจัดเลี้ ยงอาหารกลางวันให้แก่พนักงานทัว่ ประเทศ ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมด้วยทีมผูบ้ ริหารยัง
ได้ทาการเดินทางไปเยี่ยมเยียนสถานี ต่างๆ รวมถึงเข้าพบท่านผูว้ ่าราชการจังหวัด และพนั กงานไทยแอร์เชียประจา
เส้นทางที่แอร์เชียปฏิบตั ิการบินไปถึง ทุกๆ 2 เดือน ตลอดปี 2562
- กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพพนักงาน พนักงานได้มีการรวมกลุ่มตามความสนใจในการออกกาลังกายโดยมี
บจ. ไทยแอร์เอเชีย เป็ นผูส้ นับสนุ นกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กลุ่มพนักงานวิ่งเพื่อสุขภาพ กลุ่มโยคะ กลุ่มแบดมินตัน กลุ่ม
ฟุตบอล กลุ่มบาสเกตบอล กลุ่มจักรยาน และกลุ่มกอล์ฟ เป็ นต้น
- การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้พนักงานฝ่ ายต่างๆ ทั้งในสานักงานและฝ่ ายปฏิบัติการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศได้มีโอกาสพบปะ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดไปจนถึงความเป็ นอันหนึ่ งเดียวกันใน
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สายการบิ นแอร์ เ อเชี ย อาทิ เช่ น Allstars Regional Futsal Tournament 2019 , Allstars Regional Badminton
Tournament 2019 เป็ นต้น
- กิจกรรมงานเลี้ ยงอาหารคา่ พนั กงานประจาปี 2562 เพื่อเป็ นโอกาสให้ผูบ้ ริหารและพนั กงานได้พบปะ
สังสรรค์ประจาปี และเพื่อแสดงความขอบคุณต่อพนักงานที่ปฏิบตั ิงานเพื่อแอร์เอเชียอย่างพากเพียรมาตลอดทั้งปี ทาง
บริษัทได้ทาการจัดงานเลี้ ยงอาหารคา่ ให้กบั พนักงาน โดยในปี นี้ มีความพิเศษกว่าปี อื่นๆ คือ ได้ มีการจัดการแข่งขันวง
ดนตรีพนักงานเพื่อเปิ ดพื้ นที่ให้พนักงานได้แสดงความสามารถ ซึ่งตัดสินโดยคณะกรรมการการจัดงานซึ่งเป็ นตัวแทน
จากทุกแผนกของแอร์เอเชีย และเป็ นปี แรกที่ไทยแอร์เอเชียได้มีนโยบายให้พนักงานนาแก้วน้ าดื่มมาเองเพื่อลดปริมาณ
แก้วพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ ง ซึ่งสามารถลดปริมาณการใช้แก้วพลาสติกรูปแบบดังกล่าวไปได้ถึง 50,000 ใบ
การพัฒนาบุคลากร
ด้วยเจตนารมณ์ที่ตอ้ งการสร้างบุคลากรให้มีความรู ้ ความสามารถ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลัก
ธรร
มาภิบาลอย่างต่อเนื่ อง บจ. ไทยแอร์เอเชีย จึงมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรให้มีศกั ยภาพและเตรียมความพร้อมเพือ่
รับมือกับการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนและสร้างความแข็งแกร่งให้กบั องค์กรอย่างยัง่ ยืน โดยมีเป้ าหมายเพื่อผลักดัน
และให้โอกาสในการพัฒนาตนเองและใช้ศกั ยภาพที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมทั้งสร้างบรรยากาศของการทางาน
เชิงรุกเน้นฝึ กฝนทักษะพัฒนาความรูค้ วามสามารถของตนเอง เพื่อให้เกิดความเชื่อมัน่ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและ
ความท้าทายที่เกิดขึ้ นในการแข่งขันทางธุรกิจซึ่งมีมากขึ้ น
ดังนั้น บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีการจัดการฝึ กอบรมตามความจาเป็ นของแต่ละส่วนงาน ดังรายการต่อไปนี้
หลักสูตรสาหรับวิศวกร
- Maintenance Familiarization
- AMOS Training
- Aircraft And System Familiarization
- Fuel Tank Safety
- Basic Electronic
หลักสูตรสาหรับลูกเรือ
- Duty Free/ Handheld Device
- Thai Announcement
- Civil Aviation Regulations
- Flight Attendant Procedure
หลักสูตรสาหรับพนักงานต้อนรับภาคพื้ น
- Customer Service Excellence
- Central Baggage Tracking Office
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- Sky Speed
- Duties & Checks
- Disability Equality Training
หลักสูตรสาหรับนักบิน
- Meteorological
- Weight & Balance procedures
- Flight Operation, Report, Form, Merlot
- Pilot Transit Check
- Auto Flight
- Aircraft System Examination
หลักสูตรสาหรับพนักงานกองลานจอด
- Ramp Ground Handling
- Aircraft Pushback
- Initial Airside Safety and ERP Plan
Soft 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
- Effective Time Management
- Effective Communication Skills
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
ในปี 2562 บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีความรับผิ ดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทางานให้มีความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนั กงานอยู่เสมอ และยึดมัน่ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่ งครัด
รวมทั้งบริษัทได้ดาเนิ นงานด้านความปลอดภัย ภายใต้ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย (Safety Management
System) ซึ่งมีฝ่ายนิ รภัย คณะอนุ กรรมการความปลอดภัยของนักบิน คณะอนุ กรรมการความปลอดภัยของลูกเรือ และ
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คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน ทาหน้าที่ประสานงานโครงการต่ างๆ ซึ่ง
รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเน้นให้องค์กรมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอย่างยัง่ ยืน
ในปี ที่ผ่านมา บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้ดาเนิ นการสนับสนุ นและส่งเสริมการดาเนิ นงานด้านความปลอดภัย ใน
รูปแบบต่างๆ อาทิ
- การจัดทากิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย ที่มุ่งเน้นการปลูกฝั งวัฒนธรรมความปลอดภัยทัว่ ทั้งองค์กร
(AirAsia Safety Culture) โดยกาหนดให้ความปลอดภัยเป็ นหนึ่ งในค่านิ ยมขององค์กร หรือที่เรียกว่า Allstars Values
โดยใช้ชื่อว่า Safety Always และให้คาอธิบายค่านิ ยมข้อนี้ ว่า “ความปลอดภัยฯ เป็ นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคน”
- กิจกรรมการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน (Behaviors Based Safety) โดยการจูงใจในเชิง
บวก (Positive Approach) โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับวิชาชีพร่วมกับหัวหน้างาน ทาการสังเกต
พฤติกรรมการทางานของพนักงาน เมื่อพบพฤติกรรมที่ปลอดภัยพนักงานจะได้รบั การชมเชย และหากพบความเสี่ยงจะ
มีการแจ้งให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าว พร้อมทั้งติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงอย่างต่อเนื่ อง
จนกลายเป็ นวัฒนธรรมความปลอดภัย “Safety Culture” ที่ยงั ่ ยืน โดยเป้ าหมายของพฤติกรรมความปลอดภัยต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 95 และผลของคะแนนพฤติกรรมความปลอดภัยในปี 2562 อยูท่ ี่รอ้ ยละ 99 ซึ่งเกินจากเป้ าหมายที่ต้งั
ไว้
- กิจกรรมวันความปลอดภัย (One AirAsia Safety Day) เป็ นกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย โดยการจัด
นิ ทรรศการความปลอดภัย ให้พนักงานทุกหน่ วยงานเข้ามามีส่ วนร่วมในการเยี่ยมชม เล่นเกมส์ ตอบคาถาม แข่งขัน
ด้านความปลอดภัยต่างๆ อาทิ เช่น ประกวดภาพถ่าย ประกวด VDO ความปลอดภัย ประกวดบุคคลตัวอย่างด้านความ
ปลอดภัย เป็ นต้น
- กิจกรรมการคัดเลือกพนักงานดีเด่นด้านความปลอดภัย (Safety Hero) เป็ นกิจกรรมที่คดั เลือกพนักงานที่
ปฏิบตั ิงานดีเด่นด้านความปลอดภัยในการทางานเพื่อให้เป็ นตัวอย่างที่ดีแก่พนักงานท่านอื่น
- กิจกรรมการรายงานอันตราย (Hazard Report) ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานในการค้นหาอันตราย
หรือสภาพแวดล้อมในการทางานที่ไม่ปลอดภัย และดาเนิ นการปรับปรุงแก้ไขอันตรายที่ได้รับรายงานจากพนักงาน
เพื่อเป็ นการป้ องกันอุบตั ิเหตุ อุบตั ิการณ์เชิงรุก โดยผ่านช่องทางการรายงานหลากหลายช่องทาง อาทิ เช่น ระบบการ
รายงานด้านความปลอดภัย ที่เรียกว่า CORUSON ซึ่งพนักงานสามารถรายงานได้ท้งั ในคอมพิวเตอร์ หรือ Application
ในโทรศัพท์มือถือ
- กิจกรรมการฝึ กทานายอัน ตรายล่ ว งหน้า (Kiken Yoshi Training = KYT ) มุ่งเน้นให้พนั กงานแต่ ล ะคน
สามารถวิเคราะห์หรือคาดการณ์อนั ตรายที่แอบแฝงในการปฏิบตั ิงาน แล้วหาทางป้ องกันอันตรายดังกล่าวได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
- การจัดทาและและทบทวนคู่มือรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้การรับมือสถานการณ์ฉุ กเฉินของบริษัท
เป็ นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสม และทันสมัย เป็ นไปตามข้อกาหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
(ICAO)
- การจัดทาและทบทวนคู่มือระบบการบริหารงานความปลอดภัย เพื่อให้การดาเนิ นการและการบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัย เป็ นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันสมัย ตามข้อกาหนดขององค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (ICAO)
- การจัดทาและทบทวนแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินสาหรับแต่ละสถานี ทั้งสถานี ภายในประเทศและสถานี
ต่างประเทศ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินให้เกิดความเหมาะสมกับแต่ละสถานี
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- การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน เพื่อทบทวนผล
การดาเนิ นงานด้านความปลอดภัย เดือนละ 1 ครั้ง
- การตรวจประเมินระบบการจัดการความปลอดภัย โดย IATA (IATA Operational Safety Audit - IOSA) ซึ่ง
บริษัทผ่านการตรวจประเมินและรับรอง
- การฝึ กอบรมหลักสูตร เจ้าหน้า ที่ความปลอดภัยในการทางานระดับบริหาร (จป.บริหาร) เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการทางานระดับเทคนิ ค (จป.เทคนิ ค) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับหัวหน้างาน (จป.
หัวหน้างาน) และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อ มในการทางาน (คปอ.) ให้กับ
พนักงานอย่างต่อเนื่ อง
- การฝึ กอบรมหลักสูตร Crew Resource Management (CRM) สาหรับนักบินและลูกเรือ เป็ นประจาทุกปี
- การฝึ กอบรมหลักสูตร Safety Emergency Procedure (SEP) สาหรับนักบินและลูกเรือ เป็ นประจาทุกปี
- การฝึ กอบรมหลักสูตร Emergency Response Plan (ERP) สาหรับพนักงานทุกคน
- การฝึ กอบรมหลักสูตร Safety Management System (SMS) สาหรับพนักงานทุกคน
- การฝึ กอบรมหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS) สาหรับพนักงานทุกคน
- การฝึ กอบรมหลักสูตร Human Factors (HF) สาหรับพนักงานทุกคน
- การฝึ กอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้ องต้น (First aid) สาหรับพนักงานทุกคน
- การฝึ กอบรมดับเพลิงขัน้ ต้น (Basic Fire Fighting) สาหรับพนักงานทุกคน
- การฝึ กอบรมการช่วยเหลือหรือเคลื่อนย้ายผูโ้ ดยสารที่มีความบกพร่องทางร่างกายอย่างปลอดภัย
- การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทางาน อาทิ การตรวจวัดระดับเสียงสะสม (Noise dose monitoring) ที่
พนักงานได้รบั และการตรวจวัดระดับแสงสว่างในพื้ นที่ปฏิบตั ิงาน เพื่อเป็ นการเฝ้ าระวังสภาพแวดล้อมในการทางานที่
อาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพของพนักงาน
ทั้งนี้ จากการดาเนิ นกิจกรรมต่างๆ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเชิงรุก
เพื่อป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุ -อุบตั ิการณ์ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้สถิติการเกิดอุบตั ิเหตุ -อุบตั ิการณ์ภาคพื้ นของ บจ.
ไทยแอร์เอเชีย ประจาปี 2562 อยู่ที่ 7.09 ต่อ 10,000 เที่ยวบินขาออก ซึ่งมีแนวโน้มคงที่จากปี ที่ผ่านมา ถึงแม้ว่า
บริษัทจะเติบโตมากขึ้ นก็ตาม และคาดว่าในปี ต่อไปสถิติอุบตั ิเหตุจะลดลงและเป็ นไปตามเป้ าหมาย
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ดาเนิ นธุรกิจโดยให้ความสาคัญและส่งเสริมการคุม้ ครองสิทธิ
มนุ ษยชนในทุกๆ ด้าน โดยจะไม่กระทาการใดที่เป็ นการละเมิดหรือมีส่วนร่วมในการละเมิดสิทธิมนุ ษยชนที่กระทาโดย
บุคคลอื่น และจะปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุ ษยชน
บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ให้ความเคารพต่อสิทธิของพนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย
โดยจะไม่เลือกปฏิบตั ิต่อบุคคลใดๆ ด้วยเรื่องความแตกต่างของเชื้ อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ สัญชาติ อายุ ความทุพพล
ภาพ หรือสถานภาพอื่นใดที่ถือว่าเป็ นสิทธิมนุ ษยชน โดยจะนาวิธีปฏิบตั ิดา้ นการให้ความเคารพในสิทธิมนุ ษยชนที่สม
เหตุผลและครอบคลุมมาประยุกต์ใช้กบั การดาเนิ นงานทั้งหมด
บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย จะดาเนิ นการศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ของกฎเกณฑ์และกฎหมายใดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุ ษยชนอย่างสมา่ เสมอเพื่อส่งเสริมนโยบายด้านสิทธิมนุ ษยชนของ
บริษัทให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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นอกจากนี้ ยังมีการให้ความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุ ษยชนแก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร ตลอดจนพนักงานทั้ง
ด้านนโยบายและด้านปฏิบตั ิการ รวมทั้งให้พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ายให้ความร่วมมือตรวจสอบและรายงาน
หากมีการพบเห็นการกระทาที่เป็ นการละเมิดสิทธิมนุ ษยชนได้ผ่านกระบวนการร้องเรียนของบริษัท (Whistle Blower)
โดยใน ปี 2562 ที่ผ่านมาบริษัทไม่ได้รบั การร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุ ษยชนแต่อย่างใด
การปฏิบตั ิต่อพนักงาน
- ดาเนิ นการสรรหาบุคคลากรด้วยความเป็ นธรรมและเสมอภาค เปิ ดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันใน
การสมัคร และสอบเป็ นพนักงานภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีการแบ่งแยกในเรื่อง
เพศ รวมถึงผูม้ ีความบกพร่องทางร่างกายที่พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถทางานได้
- ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความยุติธรรมและซื่อสัตย์ โดยพนักงานทั้งหมดถูกตกลงจ้างงานภายใต้ขอ้ กาหนด
และเงื่อนไขการจ้างงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือธรรมเนี ยมปฏิบตั ิ ไม่มีการจ้างแรงงานเด็กที่ผิด
กฎหมาย แรงงานที่ถูกบังคับ หรือการใช้แรงงานเกินมาตรฐานการจ้างงาน
- ปราศจากการล่วงละเมิดสิท ธิในทุกประเภท และไม่ยินยอมให้มีการเลือกปฏิบัติ และจะดาเนิ นการเพื่อ
รับรองโอกาสที่เท่าเทียมกันสาหรับพนักงานทุกคน
- มีนโยบายดาเนิ นงานเพื่อรับประกันว่าพนักงานจะมีสิทธิในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดจนมีสิทธิที่
จะมีสถานที่ทางาน ที่สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ
- ไม่ใช้หรือยอมรับการลงโทษทางร่างกาย การบังคับข่มเหงทางร่างกายและจิตใจ หรือการละเมิดทางวาจา
การปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียอื่น
เคารพในสิทธิทางกฎหมาย วัฒนธรรม และธรรมเนี ยมปฏิบตั ิ ต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ายทั้ง ลูกค้า คู่คา้ ผูร้ บั
จ้าง รวมทั้งชุมชนที่อยู่รอบสถานประกอบการ และปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียดังกล่าวอย่างเท่าเทียม รวมทั้งสนับสนุ นให้
ผูม้ ีส่วนได้เสียปฏิบตั ิตามหลักสิทธิมนุ ษยชนตามมาตรฐานสากล
นโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นทรัพย์สินทางปั ญญา
บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ดาเนิ นธุ รกิจและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ภายใต้
กฎหมายหรือข้อกาหนดที่ เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา ไม่ว่าจะเป็ นเครื่องหมายการค้า สิ ทธิ บัตร ลิ ขสิทธิ์
ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปั ญญาด้านอื่นที่กฎหมายกาหนด อาทิเช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิ ดจะต้องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ ายนวัตกรรมเชิง
พาณิชย์และเทคโนโลยีเท่านั้น การส่งเสริมให้พนักงานตรวจสอบผลงานหรือข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานว่าไม่เป็ นการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่น เป็ นต้น
การสื่อสารกับผูม้ ีสว่ นได้เสียและการแจ้งเบาะแสการกระทาผิด
ผูม้ ีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทาผิดทางกฎหมาย
ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทและ
บริษัทย่อย โดยสามารถรายงานตรงไปยังกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบได้ที่
E-mail: taa_auditcommittee@airasia.com และ thaiwhistleblower@airasia.com
ทั้งนี้ บริ ษัทได้เปิ ดเผยนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทาผิ ดไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษัทที่ www.aavplc.com
ภายใต้หวั ข้อ “การกากับดูแลกิจการที่ดี” และหัวข้อย่อย “ช่องทางการร้องเรียน” ซึ่งข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจะ
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ได้รบั การคุม้ ครองและเก็บไว้เป็ นความลับ โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะดาเนิ นการสัง่ การตรวจสอบ
ข้อมูล และหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
หมวดที่ 4

การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลา และ
ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสานั กงาน ก.ล.ต. กาหนด ทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลทัว่ ไป
ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่สาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และมีผลต่อการตัด สินใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสีย
ของ บริษัท เพื่อให้ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งหมดได้รบั ทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทจะเผยแพร่ขอ้ มูลผ่าน
ทาง ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.aavplc.com
คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบในการจั ดทารายงานทางการเงินรวมของ บมจ. เอชีย เอวิเอชัน่
ตลอดจนสารสนเทศที่เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ในรายงานประจาปี ดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงินรวมทั้งงบการเงินรวม
ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ให้มีการจัดทางบตามมาตรฐานการบัญชีที่รบั รองทัว่ ไป มีการตรวจสอบบัญชีโดยผูส้ อบ
บัญชีที่เชื่อถือได้และมีความอิสระดูแลให้ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ เลือกใช้นโยบายบัญชีอย่างเหมาะสมและถือปฏิบตั ิ
อย่างสมา่ เสมอ จัดการดูแลให้รายงานทางการเงินรวมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ มีความถูกต้อง ครบถ้วนเป็ นจริง
และมีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญเพียงพอครบถ้วนและเชื่อถือได้
นอกจากนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเพื่อทาหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน ให้มี
ความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส และทันเวลา ตามข้อกาหนด
ของการเป็ นบริษัทจดทะเบียน สอบทานระบบควบคุมภายในเพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง
การพิจารณาปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการก็ยงั มีการสอบทานพิจารณารายการ
เกี่ยวโยงหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถึงความเหมาะสมและสมเหตุสมผล ก่อนที่จะนาเสนอให้กบั ทาง
คณะกรรมบริษัท พิจารณาอนุ มตั ิต่อไป
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายเปิ ดเผยสารสนเทศที่สาคัญ ดังนี้
1. วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท
2. เปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินและมิใช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา
3. จัดทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กบั รายงานผูส้ อบ
บัญชีในรายงานประจาปี
4. เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ ละท่ าน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ ของคณะกรรมการบริ ษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
5. เปิ ดเผยเกี่ ย วกับ จ านวนครั้ง ที่ ก รรมการ และ/หรื อ กรรมการชุ ด ย่ อ ยแต่ ล ะท่ า นเข้า ร่ ว มปร ะชุ ม โดย
เปรียบเทียบจานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละปี
6. กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
7. คณะกรรมการบริ ษัท ได้ก าหนดนโยบายให้กรรมการและผู ้บริ ห ารแจ้งต่ อ เลขานุ ก ารบริ ษัท ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่
คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและให้เปิ ดเผยสรุปรายงานการ ซื้ อ-ขาย
หลักทรัพย์/การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบเป็ นรายไตรมาส
ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์น้ัน บริษัทได้จดั ตั้งหน่ วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็ นตัวแทนใน
การสื่ อสารประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารที่ เป็ นประโยชน์ และจัดการกับสาระสาคัญของข้อมูล ของบริ ษั ทให้แก่ ผู ้ที่
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ต้องการ เช่น ผูถ้ ือหุน้ นักวิเคราะห์ ผูล้ งทุนทัว่ ไป และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีช่องทางเพื่ออานวยความสะดวกในการ
ติดต่อ ดังนี้
โทรศัพท์ 02 562 5700
โทรสาร 02 562 5705
Email: taa_investorrelations@airasia.com
Website: www.aavplc.com
โดย บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ มีการนาเสนอผลการดาเนิ นงานให้แก่ นักวิเคราะห์ นักลงทุน และพนักงาน เป็ น
ระยะๆ อย่างสมา่ เสมอในรูปของ ประชุมสรุปผลการดาเนิ นงาน การพบนักลงทุน การประชุมทางโทรศัพท์ การเข้าร่วม
Conference ซึ่งจัดโดยสถาบันต่างๆ รวมทั้ง การร่วมกิจกรรมพบนักลงทุนรายย่อยกับตลาดหลักทรัพย์ฯ การแถลงข่าว
ต่อสื่อมวลชนและทาจดหมายข่าวที่นาเสนอถึงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และผูเ้ กี่ยวข้องสามารถทาการ
นัดหมาย (Company Visit) เข้าพบผูบ้ ริหาร บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ เพื่อสอบถามข้อมูลความคืบหน้าการดาเนิ นกิจการ
ได้ตลอดเวลา
สรุปกิจกรรมหลักปี 2561 - 2562 ดังนี้
ปี 2561
(จานวนครั้ง)

ปี 2562
(จานวนครั้ง)

การพบนักลงทุนต่างประเทศ

4

2

การพบนักลงทุนในประเทศ

9

6

ประชุมสรุปผลการดาเนิ นงาน / ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้

5

5

การพบผูบ้ ริหารบริษัท / การประชุมทางโทรศัพท์

15

19

4-5 ครั้งต่อวัน

4-5 ครั้งต่อวัน

2

3

กิจกรรม

ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ / โทรศัพท์
เยีย่ มชมกิจการ กิจกรรมตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่ วยงานอื่นๆ

นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีหน่ วยงานกากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) เพื่อดูแลในด้านการเปิ ดเผย
ข้อมูลผ่ านช่ องทางต่ างๆ เช่ น เว็บไซด์บริ ษัท เว็บไซด์ตลาดหลักทรัพย์ รายงานประจาปี เป็ นต้น โดยสารสนเทศ
ดังกล่าวต้องมีความถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด ทั้งนี้ เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนมี
ความเชื่อมัน่ ในการดาเนิ นธุรกิจอย่างโปร่งใสของบริษัท
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หมวดที่ 5

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ภาวะผูน้ าและวิสยั ทัศน์
คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีภาวะความเป็ นผูน้ าและมีวิสยั ทัศน์ โดย
มุ่งมัน่ ที่จะเป็ นบริษัทชั้นนาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการเดินทางที่ยงั ่ ยืนในเอเชีย พร้อมให้บริการที่คุม้ ค่ามากกว่า
ราคา
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษัท จะทบทวนและก าหนดวิสัยทัศน์ และภารกิจ ของบริ ษัท ทุ กๆ 5 ปี เพื่ อ ปรับให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับการดาเนิ นธุรกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต
โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ประกอบด้วยกรรมการจานวน 9 ท่าน และเป็ นกรรมการอิสระจานวน
3 ท่าน โดยกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรรมการแต่ละท่านเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลาย
ในสาขาวิชาชีพต่างๆ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีจานวนเพียงพอที่จะกากับดูแลธุรกิจของบริษัท โดย
อย่างน้อย 1 คนเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ดา้ นธุรกิจสายการบินและอย่างน้อย 1 คนมีประสบการณ์ดา้ นบัญชีและการเงิน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัททาหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องสาคัญที่เกี่ยวกับการบริหารของบริษัท
อาทิ นโยบาย วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ เป้ าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกากับดูแลให้คณะ
ผูบ้ ริหาร บริหารงานให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มติที่ประชุมคณะกรรมการ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวัง ตาม
หลักการข้อพึงปฏิบตั ิที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่กิจการ และความมัน่ คงสูงสุดให้แก่ผถู ้ ือหุน้
คุณสมบัติของกรรมการบริษทั
1.กรรมการต้องเป็ นบุคคลที่มีความรูค้ วามสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดาเนิ นธุรกิจ
และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู ้ ความสามารถและปฏิบตั ิหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
2.มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัดและกฎหมายอื่นที่เ กี่ยวข้อง
รวมทั้งต้องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รบั ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชน
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
3.กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็ นหุน้ ส่วน หรือเข้าเป็ นกรรมการในนิ ติบุคคลอื่น ที่มีสภาพอย่ าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ ของตนเหรือประโยชน์ ของบุคคลอื่นเว้นแต่
จะแจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
4.กรรมการบริษัทไม่ควรดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่า 5 บริษัท ในกรณีที่
กรรมการคนใดคนหนึ่ งมี ตาแหน่ งเป็ นกรรมการในบริ ษั ท จดทะเบี ยนอื่น ๆ เกิ น กว่ า 5 บริ ษั ท คณะกรรมการจะ
พิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการท่านดังกล่าว และสาหรับกรณีประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะ
เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษัทอื่นจะมีการเสนอเรื่องการดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายได้เท่าเทียมกัน
และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนั้ นยังต้องสามารถเข้าร่ว มประชุ มคณะกรรมการบริษัทโดยให้
ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ่ งของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุน้
ของ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2.ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผู ้
มีอานาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ หรือของผูม้ ีอานาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วน
ราชการซึ่งเป็ น ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่
3.ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอานาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่
หรือบริษัทย่อย
4.ไม่ มี ห รื อ เคยมี ค วามสัม พันธ์ท างธุ รกิ จกับ บมจ. เอเชี ย เอวิ เอชัน่ บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่อ ย บริ ษั ทร่ วม
ผู ้ถื อ หุ ้น รายใหญ่ หรื อ ผู ้มี อ านาจควบคุ ม ของ บมจ. เอเชี ย เอวิ เ อชัน่ ในลัก ษณะที่ อ าจเป็ นการขัด ขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนัย หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่ อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
(ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจและการคานวณภาระหนี้ ให้มี ความหมายเช่ นเดี ยวกัน กับนิ ยามที่ กาหนดไว้ใ น
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ว่าด้วยการขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่)
5.ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุ ม หรือหุน้ ส่วนของ
สานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูส้ อบบัญชีของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือ ผูม้ ีอานาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปี
6.ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จาก บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือ
หุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
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7.ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตั้งขึ้ นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8.ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนัยในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึ กษาที่ รับเงินเดื อนประจา หรื อถื อหุน้ เกินร้อยละหนึ่ งของจานวนหุน้ ที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษัทอื่ น ซึ่ ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ หรือบริษัทย่อย
9.ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนิ นงานของบมจ. เอเชีย
เอวิเอชัน่
โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็ นไปตามและเทียบเท่านิ ยามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน
การแต่งตั้งและวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริษทั
การแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้เป็ นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้อง
มีความโปร่งใสและชัดเจน ในการสรรหากรรมการให้ดาเนิ นการผ่านกระบวนการของคณะกรรมการสรรหา และการ
พิจารณาจะต้องมีประวัติและรายละเอียดของบุคคลนั้นๆ ที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ ในการตัดสินใจของคณะกรรมการ
และ ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งรายละเอียดนโยบายการแต่งตั้งและสรรหากรรมการสามารถดูได้ในหัวข้อ “คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน”
คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดารงตาแหน่ งตามข้อบังคับของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ที่กาหนดไว้ว่าในการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ งจานวนหนึ่ งในสาม (1/3) เป็ นอัตรา ถ้าจานวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่ งในสาม (1/3)
กรรมการซึ่ งพ้น จากตาแหน่ ง อาจได้รับเลื อกให้กลับเข้า มารับตาแหน่ งอี กได้ โดยกรรมการคนที่ อยู่ใน
ตาแหน่ งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ มีหน้าที่กากับดูแลกิจการและภารกิจของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ให้
เป็ นไปตามที่ผถู ้ ือหุน้ อนุ มตั ิและตามกฎหมายที่ใช้บงั คับกับ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ มติคณะกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ จะต้องใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ และปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อรักษาผลประโยชน์
สูงสุดของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่
การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษทั กับฝ่ ายบริหาร
บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ ายบริหาร
อย่างชัดเจนโดยกรรมการบริษัททาหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลการดาเนิ นงานของฝ่ ายบริหารในระดับ
นโยบาย ในขณะที่ฝ่ายบริหารทาหน้าที่บริหารจัดการงานในด้านต่างๆ ให้เป็ นไปตามนโยบายและขอบเขตอานาจ
หน้าที่ตามตารางอานาจอนุ มตั ิของบริษัท (Authority Limit) ที่อนุ มตั ิโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้มีการจัดทาเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรและบันทึกเป็ นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุ ม ดังนั้ นประธานกรรมการจะไม่เป็ นบุคคล
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เดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร (CEO) และไม่เป็ นกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบ
ทานการบริหารงาน
โดยประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ที่สาคัญดังนี้
1)
ประธานกรรมการมีส่วนสาคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัทอันเป็ นผลจากการประชุม
คณะกรรมการบริษัทที่ได้พิจารณาและกาหนดเป้ าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ ายบริหาร รวมไปถึงให้คาแนะนาในการ
ดาเนิ นธุ รกิจของฝ่ ายบริหารผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสมา่ เสมอ โดยไม่กา้ วก่ายในงานประจาอันเป็ น
ภาระความรับผิดชอบของฝ่ ายบริหาร และรับผิดชอบในฐานะผูน้ าของคณะกรรมการบริษัทในการติดตามดูแลให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะอนุ กรรมการชุ ดต่างๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคน ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กาหนดไว้
2)
เป็ นผูน้ าการประชุ มคณะกรรมการบริษัทให้ดาเนิ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตาม
ระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย สนั บสนุ นให้กรรมการทุกคนได้มีส่วนร่วมในการประชุมและแสดง
ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ และเป็ นผูล้ งคะแนนเสียงชี้ ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีการลงคะแนนเสียง
และคะแนนเสียง 2 ฝ่ ายเท่ากัน รวมทั้งสรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดาเนิ นการต่อไปอย่างชัดเจน
3)
เป็ นผูน้ าในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดย
จัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อ
ซักถามของผูถ้ ือหุน้ อย่างเหมาะสมและโปร่งใส
4)
สนับสนุ นและเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ
นอกจากนี้ บริษัทได้กาหนดขอบเขต อานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท ” “ขอบเขตอานาจหน้าที่ และความรับผิ ดชอบของประธานกรรมการบริหาร” และ “ขอบเขต
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร”
บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ได้มีการแต่งตั้งเลขานุ การบริษัท ให้มีขอบเขตและความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. ให้คาแนะนาเบื้ องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ที่
คณะกรรมการต้อ งการทราบและติ ด ตามให้มี ก ารปฏิ บัติ ต ามอย่ า งถู ก ต้อ งสม า่ เสมอ รวมถึ ง การร ายงานการ
เปลี่ยนแปลงในข้อกาหนดกฎหมายที่มีนัยสาคัญแก่คณะกรรมการ
2. จัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และประชุมคณะกรรมการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่
และข้อพึงปฏิบตั ิต่างๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบตั ิ
ตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. จัดทาและเก็บรักษาทะเบี ยนกรรมการ รายงานประจาปี บริษัท หนั งสื อนั ดประชุ มผูถ้ ื อหุน้ หนั งสื อนั ด
ประชุมคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหารและจัดส่งสาเนาให้แก่ประธาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทาการ นับจากวันที่รบั รายงาน
6. ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รบั ผิดชอบต่อหน่ วยงานที่กากับบริษัท ตาม
ระเบียบและข้อกาหนดของหน่ วยงานทางการ
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7. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และดาเนิ นการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกาหนด
หรือตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ หรือตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศ
กาหนด
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการ คือ
คณะกรรมการตรวจสอบมีจานวน 3 ท่าน ทาหน้าที่ตรวจสอบและช่วยในการกากับดูแลการดาเนิ นกิจการของ บมจ.
เอเชี ย เอวิเอชัน่ โดยสมาชิ กทุ กท่ านมีคุณสมบัติเป็ นไปตามที่ กาหนดไว้ในข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ส านั ก งาน ก.ล.ต และมี ขอบเขตอ านาจหน้ าที่ ต ามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บมจ. เอเชี ย เอวิ เอชัน่
รายละเอียดได้ระบุไว้ใน กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี้ ในการประชุ มคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์
2557 ได้มีมติอนุ มตั ิจดั ตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็ นกรรมการอิสระ
จานวน 3 ท่าน ทาหน้าที่ในการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมสาหรับกรรมการ โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ในหัวข้อ “คณะกรรมการ สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน”
รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทาหน้าที่ สอบทานรายงานทางการเงิน และนาเสนอรายงานทางการเงิ น ต่ อ
คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบ
การเงินของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และสารสนเทศทางการเงิน ที่ปรากฏในรายงานประจาปี โดยการจัดทางบการเงิน
ดังกล่าวจะต้องเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รบั รองทัว่ ไปในประเทศไทย และตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
และมีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมา่ เสมอ รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ในการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2563 เมื่ อ วัน ที่ 25 กุ ม ภาพัน ธ์ 2563 คณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งเป็ นคณะกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม ได้ประเมินระบบการ
ควบคุมภายในโดยได้ซกั ถามจากหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายในแล้วได้สรุปว่าระบบการควบคุมภายในของ บมจ.
เอเชีย เอวิเอชัน่ และบริษัทย่อย มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการดาเนิ นธุ รกิจของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และ
บริษัทย่อย และมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะลดความเสี่ยงทางธุ รกิจ การปฏิบัติงานของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
ประจาปี 2562 ในการตรวจสอบหน่ วยงานต่าง ๆ ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และบริษัทย่อยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็ น
สาระสาคัญของระบบการควบคุมภายในซึ่งจะมีผลกระทบต่อการดาเนิ นงานของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และบริษัทย่อย
และผูส้ อบบัญชีไม่ได้รายงานว่าพบข้อบกพร่องที่เป็ นสาระสาคัญ
การประชุมคณะกรรมการ
ข้อบังคับของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ กาหนดให้คณะกรรมการต้องมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
และอาจมี ก ารประชุ ม พิ เ ศษเพิ่ ม เติ ม ตามความจ าเป็ น โดยก าหนดวัน ประชุ ม ไว้ล่ ว งหน้ า ตลอดทั้ง ปี และแจ้งให้
คณะกรรมการแต่ ละท่ านทราบ และมีการจัดส่ งหนั งสื อเชิ ญประชุ มให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุ ม
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทาการก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็ นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ บมจ.
เอเชีย เอวิเอชัน่ ซึ่งในการประชุมทุกคราวจะมีการกาหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่
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ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กบั คณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อน
เข้าร่วมประชุม โดยในการประชุม คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างเปิ ดเผย นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ จะมีการเชิญผูบ้ ริหาร
ระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องโดยตรง
บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ มีความมุ่งมัน่ ให้คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ได้รบั ข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน
ต่อเนื่ อง และทันเวลาก่อนการประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ สามารถติดต่อเลขานุ การบริษัทได้
โดยตรงอย่างอิสระ เลขานุ การบริษัทมีหน้าที่ให้คาปรึกษาแก่คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ
นอกจากนี้ คณะกรรมการกาหนดให้กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารมีการประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดย
ไม่มีกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารหรือฝ่ ายบริหารเข้าร่วมการประชุม เพื่อเปิ ดโอกาสให้อภิปรายปั ญหาต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจของบริษัท เรื่องอื่นๆ ที่อยูใ่ นความสนใจ
ค่าตอบแทน
ในการประชุมคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 และ บจ. ไทย
แอร์เอเชีย ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 ได้มีมติ อนุ มัติจัดตั้งคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนซึ่งจะเป็ นผู ้
พิจารณากลัน่ กรองและเสนอค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ ละปี เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษัทและ/หรื อ ผูถ้ ื อหุน้
พิจารณาอนุ มตั ิ ต่อไป โดยการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการจะพิจารณาเปรียบเที ยบกับการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการของบริษัท ชั้นนาในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัท
ตลอดจนประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสาเร็จในการปฏิบตั ิงานที่เชื่อมโยง
กับผลประกอบการ และปั จจัยแวดล้อมอื่นที่ เกี่ยวข้อง โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียง
พอที่ จ ะจูงใจและรัก ษากรรมการที่ มี คุ ณภาพไว้ ทั้งนี้ บริ ษั ท ได้มี ก ารเปิ ดเผยข้อ มูล ดังกล่ า ว รวมทั้งค่ า ตอบแทน
กรรมการเป็ นรายบุคคลไว้ในรายงานประจาปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
ของบริษัท ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ”
การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหารของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั ่น
คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรมและพัฒนาความรูแ้ ก่
กรรมการและผูบ้ ริ หาร เพื่อให้สามารถทาหน้าที่ และกากับดูแลกิจการของบริ ษัทอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่ อง โดยสนั บสนุ นให้กรรมการบริษัทและผูบ้ ริหารเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็ น
ประโยชน์ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งหลักสูตรที่ จัดโดยหน่ วยงานกากับดูแลของรัฐ หรื อองค์กร อิสระ เช่ น หลักสูตร
กรรมการบริษัทของสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่าน
การอบรมอย่างน้อยหนึ่ งหลักสูตร ซึ่งได้แก่ Directors Certification Program (DCP) Directors Accreditation Program
(DAP) และ Audit Committee Program (ACP) เป็ นต้น
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่บริษัทได้กาหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการบริษัท โดยมีเลขานุ การบริษัทเป็ นผูป้ ระสานงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลที่จาเป็ นเกี่ยวกับกรรมการเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ
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2. จัดเตรียมข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการใหม่ เช่น ข้อบังคับบริษัท คู่มือกรรมการ
บริษัทจดทะเบียน สรุปผลการดาเนิ นงาน สรุปลักษณะและแนวทางการดาเนิ นธุรกิจ เป็ นต้น
3. จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการ และผูบ้ ริหารเพื่อรับทราบและสอบถามข้อมูล
สาคัญที่เกี่ยวกับการดาเนิ นธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการ
บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และบริษัทย่อ ย กาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อย ปี ละ 1 ครั้ง โดยแบ่งเป็ นการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทั้งคณะ
และการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของตนเอง เพื่ อ ใช้เ ป็ นกรอบในการตรวจสอบการปฏิ บัติ ง านในหน้ า ที่ ของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุ ดย่อยต่างๆ และหาข้อสรุปเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กาหนดไว้ต่อไป
โดยการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีหวั ข้อหลักในการ
ประเมินครอบคลุม ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ
การทาหน้าที่ของกรรมการ
ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร

ทั้งนี้ ในปี 2562 ผลประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของ บมจ.
เอเชีย เอวิเอชัน่ สรุปได้ ดังนี้
คณะกรรมการบริษทั /

ผลประเมินการปฏิบตั ิงาน

ผลประเมินการปฏิบตั ิงาน

คณะกรรมการชุดย่อย

ของคณะกรรมการทั้งคณะ (ร้อยละ)

ของตนเอง (ร้อยละ)

คณะกรรมการบริษัท

97

97

คณะกรรมการตรวจสอบ

96

97

คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

96

97

สาหรับ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยและเป็ นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักนั้น ในปี 2562 ผลประเมิน
การปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สรุปได้ดงั นี้
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คณะกรรมการบริษัท/

ผลประเมินการปฏิบตั ิงาน

ผลประเมินการปฏิบตั ิงาน

คณะกรรมการชุดย่อย

ของคณะกรรมการทั้งคณะ (ร้อยละ)

ของตนเอง (ร้อยละ)

คณะกรรมการบริษัท

95

95

คณะกรรมการตรวจสอบ

98

99

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

95

99

คณะกรรมการก ากับ ดู แ ลกิ จ การและความ
ยัง่ ยืน

100

99

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนมี ห น้ า ที่ ท บทวนแบบประเมิ น ผลให้มี ค วามถู ก ต้อง
ครบถ้วน เป็ นไปตามการกากับดูแลกิจการที่ดี และพิจารณาผลการประเมินตนเองของกรรมการในปี ที่ผ่านมา เพื่อเป็ น
หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณากลัน่ กรองค่าตอบแทนของกรรมการให้มีความสมเหตุสมผล โดยมีเลขานุ การบริษัท
สรุ ปผลการประเมินและรายงานผลการประเมินต่ อคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเพื่อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาดาเนิ นการปรับปรุงการดาเนิ นงานให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้ น
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เนื่ องจาก บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ดังนั้น การประเมินผลการปฏิบตั ิงานประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารจะถูกกาหนดไว้ที่ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยและเป็ นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยมี
รายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ร่ วมกับคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้จัดให้มีการ
ประเมินผลงานประจาปี ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารปี ละ 1 ครั้ง โดยมีหวั ข้อหลักในการประเมินครอบคลุม ดังนี้
หมวดที่ 1 ความคืบหน้าของแผนงาน โดยระบุเป้ าหมายและสถานะของความสาเร็จของแต่ละเป้ าหมาย
หมวดที่ 2 การวัดผลการปฏิบตั ิงาน
- ความเป็ นผูน้ า
- การกาหนดกลยุทธ์
- การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์
- การวางแผนและผลปฏิบตั ิทางการเงิน
- ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ
- ความสัมพันธ์กบั ภายนอก
- การบริหารงานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร
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- การสืบทอดตาแหน่ ง
- ความรูด้ า้ นผลิตภัณฑ์และบริการ
- คุณลักษณะส่วนตัว
หมวดที่ 3 การพัฒนาตนเอง
แผนการสืบทอดตาแหน่ง
คณะกรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชี ย กาหนดให้มีแผนการสื บทอดตาแหน่ งประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและ
ผู ้บ ริ ห ารระดับ สูง โดยการประเมิ น และวิเคราะห์ศัก ยภาพ ผลงาน ของผู ้มี คุ ณ สมบั ติ ส าหรับการวางแผนพัฒนา
ฝึ กอบรม และเรียนรูก้ ารบริหารงานรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการทาหน้าที่แทนบุคคลในตาแหน่ งงานที่
สาคัญในกรณีลาออกหรือพ้นจากตาแหน่ งตามอายุงานหรือเหตุอื่นใด รวมทั้งเพื่อรักษาความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูม้ ีส่วนได้
เสียทุกฝ่ ายว่าการดาเนิ นงานของบริษัท จะได้รบั การสานต่ออย่างทันท่วงที
คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาทาหน้าที่พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์และแผนการสืบทอด
ตาแหน่ ง หากตาแหน่ งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผูบ้ ริหารระดับสูงว่างลง รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนแผนการสืบ
ทอดตาแหน่ ง และให้ประธานเจ้า หน้าที่บริหารรายงานให้คณะกรรมการเพื่อทราบเป็ นประจาถึงแผนการพัฒนาและ
สืบทอดตาแหน่ งงาน
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ได้จดั ให้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ เป็ นลายลักษณ์
อักษร โดยคณะกรรมการจะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่ าวเป็ นประจ าทุ ก ปี
นอกจากนี้ ภายหลังจากที่หุน้ สามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ จะถือปฏิบตั ิตามกฎและข้อบังคับต่างๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศกาหนด โดยจะเปิ ดเผยรายงานการกากับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจาปี และแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code)
สาหรับในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้นาหลักปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจด
ทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ที่ออกโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้ ซึ่ง
กรรมการทุกท่านรับทราบและเข้าใจถึงประโยชน์ รวมทั้งให้ความสาคัญแก่หลักปฏิบัติดังกล่าว โดยได้พิจารณาและ
ตระหนั กถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผูน้ าขององค์กร และมอบหมายให้ผูร้ ับผิ ดชอบแต่ ละฝ่ ายนาหลักปฏิบัติตาม CG
Code ไปปรับใช้ในองค์กร เพื่อการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทยังจัดให้มีการ
ทบทวนหลักปฏิบัติตาม CG Code เป็ นประจาทุ กปี เพื่อให้มนั ่ ใจว่าได้มีการปฏิบัติงานที่ สอดคล้องกับหลักปฏิบัติ
ดังกล่าวตามความเหมาะสมของธุรกิจของบริษัท โดยให้บนั ทึกไว้เป็ นส่วนหนึ่ งของมติกรรมการ
จรรยาบรรณธุรกิจ
บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ มีนโยบายการดาเนิ นธุรกิจ โดยยึดมัน่ ในมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด ได้แก่ การรักษา
ความลับของบริษัทและบริษัทย่อย การปฏิบตั ิงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ การ
เคารพสิ ท ธิ ซึ่งกันและกัน การดู แลทรัพ ย์สิน และสิ่ งแวดล้อ มภายนอก ซึ่ งคณะกรรมการตลอดจนผู ้บริ หาร และ
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พนักงาน ทุกคนให้ความสาคัญและมีหน้าที่ตอ้ งถือปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด โดยกรรมการและพนักงานใหม่ทุกคนจะได้รบั
คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทได้เปิ ดเผย
หลักจริยธรรมธุ รกิจฉบับสมบูรณ์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หวั ข้อ “การกากับดูแลกิจการที่ดี ” และหัวข้อย่อย
“นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและเอกสารดาวน์โหลด” และ “จรรยาบรรณธุรกิจ”
การส่งเสริมการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
บจ. ไทยแอร์เอเชีย มุ่งส่งเสริมให้พนั กงานทุกคนมีความเข้าใจหลักการและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ และการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ รวมทั้งแนวทางปฏิบตั ิตนที่ถูกต้อง วิธีจดั การและรายงานที่พบ
หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ซึ่งอาจนาไปสู่การกระทาผิดกฎหมาย กฎระเบียบ หรือนโยบายของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย โดย
ก่อให้เกิดข้อกังขาในความซื่อสัตย์สุจริตของพนักงานเองหรือของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
บจ. ไทยแอร์เอเชี ย ได้จัดทาหลักสูตรการอบรมที่ เกี่ยวข้อ ง อาทิ เช่ น หลักสูตรเกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติ ข อง
พนักงาน หลักสูตรเกี่ยวกับการป้ องกันการทุจริต หลักสูตรการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชัน่ และการให้/
รับสินบน โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็ นหลักสูตรภาคบังคับที่พนักงานทุกคนทุกระดับชั้นจะต้องเข้าร่วมการอบรมและผ่าน
การทดสอบอยูเ่ สมอ รวมถึงพนักงานใหม่ที่ตอ้ งเข้าร่วมอบรมและผ่านการทดสอบทุกหลักสูตรภายในระยะเวลาทดลอง
งาน และจะไม่ได้รบั บรรจุเป็ นพนักงานประจาหากไม่ผ่านการอบรมและทดสอบในหลักสูตรดังต่อไปนี้
- หลักสูตรข้อพึงปฏิบตั ิของพนั กงาน (Code of Conduct Training) เพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจในหลักการ
และมาตรฐานขั้น ตา่ ที่ พนั ก งานทุ กคนจะต้อ งถื อ ปฏิบัติ เพื่อป้ องกัน มิใ ห้เกิ ด ความกังขาในความซื่อ สัต ย์สุจริ ตของ
พนักงานและ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
- หลักสูตรการป้ องกันการทุจริต (Fraud Awareness Training) เพื่อให้พนั กงานเรียนรูว้ ิธีการป้ องกัน และ
การแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมที่ส่อไปทางทุจริตให้กบั บจ. ไทยแอร์เอเชีย
- หลักสูตรการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชัน่ และการให้/รับสินบน (Anti-Corruption & Bribery
Policy) เพื่อพนักงานเข้าใจถึงปั ญหาและผลกระทบจากการทุจริต คอรัปชัน่ การให้และการรับสินบน ตลอดจนเรียนรู ้
วิธีการป้ องกันและการแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมที่ส่อไปทางคอรัปชัน่ การให้/รับสินบนผ่านช่องทางต่างๆ ให้กบั บริษัท
อีกด้วย
บจ.ไทยแอร์เอเชีย จะดาเนิ นการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ ของพนักงาน ผูบ้ ริหาร และกรรมการ โดยฝ่ ายตรวจสอบภายในทาหน้าที่ในการรายงานผลการประเมินดังกล่าว
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจาทุกปี
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั ่น
บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ดาเนิ นธุรกิจอยู่บนพื้ นฐานของความโปร่งใส สุจริต และเป็ น
ธรรม โดยกาหนดให้โครงสร้างองค์กรมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทางาน สายการบังคับบัญชา
ที่ชดั เจนในแต่ละหน่ วยงาน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอานาจระหว่างกันอย่างเหมาะสม รวมทั้งได้กาหนดหลักปฏิบตั ิสาหรับ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนั กงาน และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อป้ อ งกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ ทุกรูปแบบ โดยถือเป็ น
ภาระหน้าที่ร่วมกันในการปฏิบตั ิหน้าที่ และเพื่อให้การตัดสินใจและการดาเนิ นการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้าน
การทุจริตคอร์รปั ชัน่ ได้รบั การพิจารณาและปฏิบตั ิอย่างรอบคอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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คานิ ยาม
คอร์รปั ชัน่ (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้
ให้คามัน่ เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่ วยงานของรัฐ
หน่ วยงานของเอกชน หรือผูม้ ีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทาหรือละเว้นการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ อันเป็ นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนาธุรกิจให้กบั บริษัทโดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้ได้มาหรือ
รัก ษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ อื่ น ใดที่ ไม่ เหมาะสมทางธุ ร กิ จ เว้น แต่ เป็ นกรณี ที่ ก ฎหมาย ระเบี ยบ ป ระกาศ ข้อ บังคับ
ขนบธรรมเนี ยม ประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทาได้
นโยบายภาพรวม
ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ดาเนิ นการหรือ
ยอมรับการทุ จริ ตคอร์รัปชัน่ ในทุ กรูปแบบทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ อย่างสมา่ เสมอ ตลอดจนทบทวนการกาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ าย
ที่ เกี่ ยวข้อ ง รวมถึ งแนวทางการปฏิบัติ เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกับ การเปลี่ ยนแปลงของธุ ร กิ จ ระเบี ยบ ข้อ บังคับ และ
ข้อกาหนดของกฎหมาย
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุ น
การต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มนั ่ ใจว่าฝ่ ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รปั ชัน่
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงิน ระบบ
การควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงเพื่อให้ความมัน่ ใจว่าระบบดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะทาให้เกิดโอกาสการ
ทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและการดาเนิ นการของบริษัทน้อยที่สุด และมีความเหมาะสมเพียงพอ มีความ
น่ าเชื่อถือ และเป็ นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนรับเรื่องแจ้งเบาะแสการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ที่คนในองค์กรมีส่วน
เกี่ยวข้องและตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาบทลงโทษ
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผูบ้ ริหาร มีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการกาหนดให้มีระบบและให้การ
ส่งเสริมและสนั บสนุ นนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายนาไปใช้
ปฏิบตั ิ รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุ รกิจ
ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกาหนดของกฎหมาย
4. หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในมีห น้าที่ และความรับผิ ดชอบในการปฏิบัติห น้ าที่ ใ ห้เป็ นไปตามแผนการ
ตรวจสอบภายในที่กาหนดไว้ และเสนอรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง
เกี่ยวกับการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบการควบคุมภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบรวมถึงการปฏิบตั ิงาน
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายในเรื่องการตรวจสอบทุจริตคอร์รปั ชัน่
แนวทางการปฏิบตั ิ
1. กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ และจรรยาบรรณ
ธุรกิจ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รปั ชัน่ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
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2. เมื่อพนักงานพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รปั ชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และ บจ.
ไทยแอร์เอเชี ย มี ห น้ า ที่ ต ้อ งรายงานให้ผู ้บังคับบัญชา หรื อ บุ ค คลที่ รับ ผิ ด ชอบทราบ และให้ค วามร่ วมมื อ ใ นการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีขอ้ สงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผูบ้ งั คับบัญชา หรือบุคคลที่กาหนดให้ทาหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กาหนดไว้
3. บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงาน หรือผูแ้ จ้งเบาะแส
ในเรื่องทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน หรือผูท้ ี่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รปั ชัน่
ตามที่กาหนดไว้ใน Whistleblowing Policy
4. ผูท้ ี่กระทาการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ถือเป็ นการกระทาที่ผิดจรรยาบรรณธุรกิจซึ่งจะต้องได้รบั การพิจารณาทาง
วินัยตามระเบียบที่กาหนดไว้ นอกจากนี้ อาจได้รบั โทษตามกฎหมาย หากการกระทานั้นเข้าข่ายผิดกฎหมาย
5. บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้เผยแพร่ ให้ความรู ้ และทาความเข้าใจกับผูม้ ีส่วนได้เสีย
อื่นที่ปฏิบตั ิหน้าที่ หรือดาเนิ นการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออาจส่งผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทย่อย ในเรื่องที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ นี้
6. การด าเนิ น การใดๆ ตามนโยบายต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต คอร์รัป ชัน่ ให้ใ ช้แ นวปฏิ บัติ ต ามที่ ก าหนดไว้ใ น
จรรยาบรรณธุรกิจ หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้ง ระเบียบ
และคู่มือปฏิบตั ิงานของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบตั ิอื่นใดที่
บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย อาจกาหนดขึ้ นต่อไป อย่างไรก็ตามเพื่อความชัดเจนในการดาเนิ นการ
ในเรื่ องที่ มีความเสี่ยงสูงการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนั กงานทุกระดับต้องปฏิบัติดว้ ยความ
ระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
การรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน
- กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องไม่รบั เงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็ นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่
ค้า หรือจากบุคคลใดอันเนื่ องจากการทางานในนาม บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
- กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนั กงาน จะต้องไม่ให้กูห้ รือกูย้ ืมเงิน หรือเรี่ยไรเงิน สิ่งของจากลูกค้าหรือผูท้ า
ธุรกิจกับ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย เว้นแต่เป็ นการกูย้ ืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินใน
ฐานะของลูกค้าของธนาคารหรือสถาบันการเงินดังกล่าว
การรับของขวัญและการรับเลี้ ยงรับรองทางธุรกิจ
- กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญทั้งที่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินจากคู่คา้ หรือ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย เว้นแต่ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม แต่ตอ้ ง
มีมูลค่าไม่เกิน 1,500 บาท ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นต้องรับของขวัญหรือทรัพย์สินอื่นใดในมูลค่าที่สูงกว่ า 1,500 บาท
ให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อดาเนิ นการตามความเหมาะสม
- กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน สามารถรับการเลี้ ยงรับรองทางธุรกิจได้ เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของ บมจ.
เอเชี ย เอวิ เ อชัน่ และ บจ. ไทยแอร์เ อเชี ย และพึ ง หลี ก เลี่ ย งการรับ การเลี้ ยงรับ รองในลั ก ษณะที่ เ กิ น กว่ า เหตุ
ความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย หรือจะเป็ นคู่คา้ ในอนาคต
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การเสนอเงิน สิ่งจูงใจหรือรางวัล
บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจของกานัล สิทธิประโยชน์พิเศษ
ในรูปแบบใดๆ แก่ลูกค้า คู่คา้ หน่ วยงานภายนอก หรือบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ ยกเว้นการให้การเลี้ ยงรับรอง
ทางธุรกิจตามประเพณีนิยม ส่วนลดการค้า และโครงการส่งเสริมการขายของบริษัท
เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุ น
การให้หรือรับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุ นต้องเป็ นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย และเป็ นไปตาม
ขั้นตอนตามที่ได้กาหนดไว้ โดยมีการสอบทาน การอนุ มตั ิรายการจากผูม้ ีอานาจของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และ บจ.
ไทยแอร์เอเชีย รวมทั้งมีการติดตามเพื่อให้มนั ่ ใจว่าเงินบริจาค หรือ เงินสนับสนุ น นาไปใช้ตามวัตถุประสงค์และไม่ถูก
นาไปเป็ นข้ออ้างในการติดสินบน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอร์รปั ชัน่
บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้จดั ตั้งทีมงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายใน หัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงาน และผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
กาหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยร่ว มทาการประเมิน วิเคราะห์ ติดตาม ควบคุม และ
รวบรวมสถานะความเสี่ ยงการทุ จ ริ ต คอร์รัปชัน่ ในภาพรวมให้อ ยู่ภ ายใต้ระดับ ความเสี่ ยงที่ ยอมรับ ได้ ตลอดจน
ดาเนิ น การตรวจสอบกรณี ตอ้ งสงสัยและมี ความเสี่ ยงที่ จะกระทาทุ จริ ต และมี ก ารจัด ทาเป็ นรายงานน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจาทุกปี โดยได้นาเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ ตาม
แนวทางของสมาคมผูต้ รวจสอบการทุจริตมาปรับใช้ในการประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน และการทุจริต
ประเภทต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้ นภายในบริษัท โดยในปี 2562 ทางทีมงานได้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของธุรกิจเพื่อ
ระบุการดาเนิ นงานของฝ่ ายต่างๆ ที่มีความเสี่ยงว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน่ อาทิ เช่น การตกแต่ง
การปลอม หรือการเปลี่ยนแปลงบันทึกหรือเอกสารหรือรายงานทางการเงิน การใช้สินทรัพย์ของกิจการในทางที่ ผิด
หรือยักยอกสินทรัพย์ของกิจการ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัทในทางมิชอบ และการ
คอร์รัปชัน่ ในรูปแบบต่างๆ เป็ นต้น โดยพบว่าในปี ที่ผ่านมาความเสี่ยงการทุจริตคอร์รปั ชัน่ อยู่ในระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการประเมินจะนามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการวางแนวทางการ
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนแนวทางการป้ องกันการทุจริตในการปฏิบตั ิงาน โดยการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รบั ทราบนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และ บจ.
ไทยแอร์เอเชีย จะดาเนิ นการดังต่อไปนี้
1. เผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น เว็บไซต์ แบบ
แสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1) และรายงานประจาปี (56-2)
2. จัดให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ให้แก่พนักงานใหม่
3. ทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ อย่างสมา่ เสมอทุกปี
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การรายงานการมีสว่ นได้เสีย
บริษัทได้กาหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผูบ้ ริหารตามคานิ ยามของสานักงาน ก.ล.ต. รายงานการ
มีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อเริ่มดารงตาแหน่ ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ และทบทวน
ข้อมูลต่างๆ เป็ นประจาทุกปี
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านเพื่อให้ การ
ปฏิบตั ิงานของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ เป็ นไปตามเป้ าหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้จดั ให้มีกลไกการ
ตรวจสอบ และถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ ในการปกป้ อง รักษา และดูแลเงินทุนของผูถ้ ือหุน้ และสินทรัพย์
ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และบริษัทย่ อย กาหนดลาดับชั้นของการอนุ มตั ิ และความรับผิดชอบของผูบ้ ริหาร และ
พนั กงาน กาหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรมีฝ่ายตรวจสอบภายในทาหน้าที่ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของทุกหน่ วยงานให้เป็ นไปตามที่กฏระเบียบที่กาหนดไว้ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่กากับ
ดูแลการดาเนิ นงาน และบริหารงานของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ เพื่อให้ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ มีระบบการควบคุม
ภายในที่ มีประสิ ทธิ ภาพ ระบบรายงานทางการเงินที่ น่าเชื่ อถื อโดยฝ่ ายตรวจสอบภายในทาหน้าที่ ตรวจสอบและ
ทบทวนระบบการควบคุมภายในของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และบริษัทย่ อย และรายงานผลการตรวจสอบตรงต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางสาวดวงพร ตันติวิวฒ
ั น์ เป็ นหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ รายละเอียด
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในปรากฏอยูใ่ นหัวข้อ “การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน”

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ได้ตระหนักและให้ความสาคัญต่อการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารจัดการของ
บริษัทและบริษัทย่อยเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสียทุก
ฝ่ าย อย่างไรก็ตามเนื่ องจาก บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ใน บจ. ไทยแอร์เอเชีย ดังนั้นระบบ
การบริหารความเสี่ยงจึงได้มีการกาหนดไว้ที่ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่ดาเนิ นธุรกิจหลักให้กบั บริษัท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้า หน้ า ที่ บ ริ ห าร และฝ่ ายบริ ห ารจากส่ ว นงานหลัก ทาหน้ า ที่ ใ นการบริ ห ารจัด การความเสี่ ยงซึ่ งอาจมี
ผลกระทบต่อการดาเนิ นงาน ทั้งความเสี่ยงจากปั จจัยภายในและภายนอกให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ โดย
วิธีการประเมินและสอบทานผลการประเมินความเสี่ยงจากหน่ วยงานต่างๆ รวมทั้งทบทวนและเสนอแผนงานนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงเป็ นประจาทุกปี โดยรายละเอียดการบริหารความเสี่ยงปรากฏอยู่ในหัวข้อ “การ
บริหารความเสี่ยง”
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีให้กบั บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่งเป็ นสานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบ
บัญชีประจาปี 2562 สังกัด ทั้งนี้ บริษัทที่เป็ นสานักงานสอบบัญชีและผูส้ อบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสีย
ใดๆ กับบริษัท/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่สานั กงานสอบบัญชีที่ผูส้ อบบัญชีสงั กัดในรอบปี
บัญชีที่ผ่านมามีจานวนเงินรวม 5.40 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีของบริษัท จานวน 1.00 ล้านบาท และค่า
สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่บริษัทย่อยรับภาระเอง 4.40 ล้านบาท นอกจากนี้ มีค่าธรรมเนี ยมเรียกเก็บครั้งเดียวสาหรับ
การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงระบบบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินชุดใหม่จานวน 1.4 ล้านบาท ทั้งนี้
บริ ษัทมิได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ ผูส้ อบบัญชี บุ คคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสานั ก
งานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสงั กัด ในรอบปี บัญชีที่ผ่านมา
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
บริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ให้แก่ สานัก
งานสอบบัญชี ที่ผูส้ อบบัญชีสงั กัด ในรอบปี บัญชีที่ผ่านมามีค่าบริการอื่นที่จ่ายให้แก่ สานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชี
สังกัด การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุ น (BOI) จานวนเงิน 0.80 ล้านบาท ซึ่งเป็ น
ค่าบริการของบริษัทและบริษัทย่อย และบริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยงั ให้บริการไม่แล้วเสร็จ
ในรอบปี บัญชีที่ผ่านมา
ทั้งนี้ การจ้างสานักงานสอบบัญชีและกิจการที่เกี่ยวข้องกับสานักงานสอบบัญชีที่ผูส้ อบบัญชีสงั กัดให้บริการ
อื่นนอกเหนื อจากงานสอบบัญชี ฝ่ ายบริหารได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบว่า ไม่ก่อให้เกิดการขัดแย้งในด้าน
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และไม่มีการตรวจสอบงานของตัวเอง ซึ่งจะไม่ทาให้ผสู ้ อบบัญชีขาดความเป็ นอิสระ
และขาดความเป็ นกลางในการปฏิบตั ิงานสอบบัญชี
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