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การก ากบัดแูลกิจการ 

 บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ไดย้ึดถือและปฏิบัติตามหลักการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในการด าเนินธุรกิจมาอย่าง

ต่อเน่ือง ตั้งแต่ระดบั กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน โดยเช่ือมัน่ว่าการมีระบบบริหารจดัการองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส ตรวจสอบไดจ้ะช่วยสรา้งความเช่ือมัน่และความมัน่ใจต่อผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน ผูม้ีส่วนไดเ้สีย และผูท่ี้เกี่ยวขอ้งทุก

ฝ่าย และเป็นปัจจยัส าคญัในการสรา้งผลตอบแทนและเพิ่มมลูค่าระยะยาว รวมทั้งส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนั

ของบริษัทใหเ้ติบโตอยา่งยัง่ยนื ดงัน้ันคณะกรรมการบริษัทจึงไดม้ีนโยบายปฏบิติัตามขอ้พึงปฏบิติัท่ีดีส าหรบักรรมการ

บริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) และไดน้ าหลักการและแนวปฏิบัติท่ี

สอดคลอ้งกับหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2556 (The Principles of Good Corporate 

Governance For Listed Companies, 2013) และหลักการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 

(CG Code) ตามแนวทางท่ีตลาดหลักทรัพยฯ์ และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

ก าหนดมาใชแ้ละทบทวนปรบัปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการเป็นประจ าทุกปี รวมทั้งมีการส่ือสารใหค้ณะกรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทไดร้บัทราบและถือปฏิบติัอย่างต่อเน่ือง โดยมีเน้ือหาครอบคลุมถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ 

การปฏิบัติต่อผู ้ถือหุน้อย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู ้มีส่วนได้เสีย  การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส  ความ

รบัผิดชอบของคณะกรรมการ  

 ส าหรบัในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทไดน้ าหลกัปฏบิติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรบับริษัทจด

ทะเบียน ปี 2560 (CG Code) มาปรบัใช ้ซ่ึงกรรมการทุกท่านรบัทราบและเขา้ใจถึงประโยชน์รวมทั้งใหค้วามส าคญัแก่

หลักปฏิบัติดังกล่าว โดยได้พิจารณาและตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีในฐานะผู ้น าขององค์กร และมอบหมายให้

ผูร้บัผิดชอบแต่ละฝ่ายน าหลกัปฏิบัติตาม CG Code ไปปรบัใชใ้นองคก์ร เพื่อการสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กิจการอย่างยัง่ยืน 

โดยสามารถเปิดเผยขอ้มลูใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการก ากบัดูแลกิจการในแต่ละหมวดได ้ดงัน้ี   

หมวดที ่1 สิทธิของผูถื้อหุน้ 

 บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ตระหนักและใหค้วามส าคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยจะไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการ

ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้รวมทั้งจะส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิของตน โดยสิทธิขัน้พื้ นฐานของผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ 

การซ้ือขายหรือการโอนหุน้ การมีส่วนแบ่งในก าไรของบริษัท การไดร้บัขา่วสารขอ้มลูอยา่งเพียงพอ การเขา้ร่วมประชุม

เพื่อใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษัท 

เช่น การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือแกไ้ขขอ้บังคบัและหนังสือบริคณหส์นธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการ

อนุมติัรายการพิเศษ เป็นตน้ 

 ทั้งน้ี บริษัทจะด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ 

ดงัน้ี 

 บริษัทจดัส่งหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหน้าอย่าง

น้อย 5 วนัท าการ (หรือระยะเวลาอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนด) โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดระเบียบวาระ

การประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉนัทะตามท่ี

กระทรวงพาณิชยก์ าหนด และรายช่ือของกรรมการอิสระเพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถเลือกท่ีจะมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมแทน

ได ้รวมทั้งแผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม 
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นอกจากท่ีกล่าวขา้งตน้ หนังสือเชิญประชุม จะแจง้รายละเอียดของเอกสารท่ีผูถื้อหุน้จะตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุม

ดว้ย เพื่อรกัษาสิทธิในการเขา้ประชุมและการลงคะแนนเสียง รวมถึงเป็นไปตามขอ้บงัคบับริษัทเกี่ยวกบัการประชุมผู้

ถือหุน้  

 นอกจากน้ี ผูถื้อหุน้ยงัสามารถเขา้ดูขอ้มลูต่างๆ เกี่ยวกบัระเบียบวาระการประชุมแต่ละครั้งไดท้างเว็บไซตข์อง

บริษัท www.aavplc.com 

 กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะ

ใหก้รรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนได ้

 บริษัทจดัช่องทางการลงทะเบียน ณ สถานท่ีจดัการประชุมส าหรบัผูถื้อหุน้บุคคลธรรมดาและนัก

ลงทุนสถาบนั นอกจากน้ีบริษัทไดน้ าระบบบาร์โคด้ (Barcode) มาใชใ้นการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพื่อช่วยให้

ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกตอ้ง นอกจากน้ี บริษัทไดจ้ดั

ใหม้ีจุดตรวจเอกสารกรณีรบัมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ร่วมประชุมแทน และจดัเตรียมอากรแสตมป์สาหรบัปิดหนังสือ

มอบฉันทะไวบ้ริการใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม พรอ้มเจา้หน้าท่ีอ านวยความสะดวกตลอด

การลงทะเบียน โดยบริษัทจะเปิดรบัลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมง 

 ในการประชุมผู ้ถือหุน้แต่ละครั้ง ประธานท่ีประชุมจะช้ีแจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ท่ีใชใ้นการประชุม 

รวมถึงขัน้ตอนการออกเสียงลงมติ และจดัสรรเวลาในการประชุมอยา่งเพียงพอ  

 ในระหว่างการประชุมประธานท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนมีสิทธ์ิเท่าเทียมกนั ในการ

ซกัถาม แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ ไดอ้ยา่งเต็มท่ี โดยมีกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเกี่ยวขอ้งเขา้ร่วมประชุม

ผูถื้อหุน้เพื่อตอบค าถามในท่ีประชุมพรอ้มทั้งรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ ของผูถื้อหุน้เพื่อท่ีจะน าไป

พิจารณา หรือด าเนินการตามสมควรต่อไป และเมื่อการประชุมแลว้เสร็จ บริษัทจะจดัท ารายงานการประชุมใหแ้ลว้

เสร็จอย่างถูกตอ้งและสมบูรณ์ภายใน 14 วนันับจากวนัประชุม แลว้น าส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ดังกล่าวใหก้บั

หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งภายในเวลาท่ีก าหนดและเผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซตข์องบริษัท เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และ

บุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งสามารถตรวจสอบได ้

หมวดที ่2 การปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งเทา่เทียมกนั 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ จะปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูบ้ริหาร ผู ้

ถือหุน้ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ต่างชาติ และผูถื้อหุน้ส่วนน้อย โดยมีหลกัการดงัน้ี 

 ด าเนินการประชุมผูถื้อหุน้ตามล าดบัระเบียบวาระท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนังสือเชิญประชุม และมีนโยบายท่ี

จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในท่ีประชุมโดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น  โดยเฉพาะวาระส าคญัท่ีผูถื้อหุน้

ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มลูก่อนการตดัสินใจ  

 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอช่ือบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการได ้โดยส่งขอ้มูล

ของบุคคลท่ีเสนอช่ือและหนังสือยินยอม ใหแ้ก่ประธานคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าในเวลาอันสมควร  ภายใต้

หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดยบริษัท 

 ส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงส าหรบัทุกระเบียบวาระ ซ่ึงจะท าการเก็บบัตรลงคะแนน

ดงักล่าวในหอ้งประชุม เพื่อน าผลคะแนนมารวม ก่อนท าการประกาศแจง้มติของคะแนนเสียงในหอ้งประชุม และเพื่อ

ความโปร่งใส บริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนท่ีมีการลงช่ือของผูถื้อหุน้หรือผู ้รับฉันทะไว ้เพื่อการตรวจสอบไดใ้น

ภายหลงั 
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 บันทึกรายงานการประชุมผู ้ถือหุน้อย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อตลาด

หลกัทรพัยฯ์ ภายใน 14 วนัหลงัการประชุมผูถื้อหุน้เสร็จสิ้ น และไดท้ าการเผยแพร่รายงานดงักล่าวไวบ้นเว็บไซตข์อง

บริษัท 

 ใหค้วามส าคญัในการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารอื่นๆ อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลาและโปร่งใสแก่ผูถื้อ

หุน้ โดยมีการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารท่ีมีสาระส าคญัอยา่งสม า่เสมอ 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานในการน าขอ้มูล

ภายในของบริษัทและบริษัทย่อยซ่ึงยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใชเ้พื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนโดยไดเ้ผยแพร่

นโยบายดังกล่าวใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน รับทราบและปฏิบัติตามไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษรในหลัก

จรรยาบรรณธุรกิจ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

 

การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มลูภายใน  

 1.ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร เกี่ยวกบัหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส

หรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนัฉันสามีภริยา และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ ส านักงาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบท

ก าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ข

เพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการไดม้าหรือจ าหน่ายหลักทรัพยข์องตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อ

ส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

 2.ใหก้รรมการและผูบ้ริหารของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ รวมถึงคู่สมรสหรือผูท่ี้อยูก่ินดว้ยกนัฉนัสามีภริยา และ

บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือครองหลกัทรพัยแ์ละรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครอง

หลกัทรพัยข์อง บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และจดัส่งส าเนารายงานน้ี

ใหแ้ก่ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ในวนัเดียวกบัวนัท่ีส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต.  

 3.กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจา้งของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และบริษัทย่อย ท่ีไดร้ับทราบขอ้มูล

ภายในท่ีเป็นสาระส าคญัซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรพัยต์อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินหรือขอ้มูลภายในน้ันจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วง

ระยะเวลา 24 ชัว่โมงภายหลงัจากท่ีขอ้มูลภายในไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ ผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบัขอ้มูลภายในตอ้งไม่

เปิดเผยขอ้มูลน้ันใหผู้อ้ื่นทราบจนกว่าจะไดม้ีการแจง้ขอ้มูลน้ันใหแ้ก่ตลาดหลักทรัพยฯ์ มาตรการลงโทษหากมีการ

กระท าการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบติัดงักล่าวขา้งตน้ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และบริษัทย่อย ถือเป็นความผิดทางวินัยตาม

ขอ้บังคบัการท างาน โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ไดแ้ก่ การตักเตือนดว้ยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ 

การภาคทณัฑ ์ตลอดจนการเลิกจา้งพน้สภาพการเป็นพนักงานดว้ยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อก แลว้แต่กรณี เป็น

ตน้  

 4.หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจา้งของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และบริษัทย่อย ใชข้อ้มูล

ภายใน ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรพัยข์อง บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่  ซ่ึงยงัมิไดเ้ปิดเผย

ต่อสาธารณชน ซ่ึงตนไดล่้วงรูม้าในต าแหน่งหรือฐานะเช่นน้ัน มาใชเ้พื่อการซ้ือหรือขายหรือเสนอซ้ือหรือเสนอขาย  

หรือชกัชวนใหบุ้คคลอื่นซื้ อหรือขาย หรือเสนอซ้ือ หรือเสนอขายซ่ึงหุน้หรือหลกัทรพัยอ์ื่น (ถา้มี) ของ บมจ. เอเชีย เอวิ
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เอชัน่ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางออ้ม ในประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ไม่ว่าทั้งทางตรง

หรือทางออ้ม และไม่ว่าการกระท าดังกล่าวจะท าเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ้ื่น  หรือน าขอ้เท็จจริงเช่นน้ันออก

เปิดเผยเพื่อใหผู้อ้ื่นกระท าดงักล่าว โดยตนไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ไดก้ าหนดนโยบายเกี่ยวกบัการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

บนหลกัการท่ีว่าการตดัสินใจใดๆ ในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งท าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ บมจ. เอเชีย เอ

วเิอชัน่ เท่าน้ัน และควรหลีกเล่ียงการกระท าท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยก าหนดใหผู้ท่ี้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง

หรือมีส่วนไดเ้สียกบัรายการท่ีพิจารณาตอ้งแจง้ให ้บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ทราบถึงความสมัพนัธห์รือการมีส่วนไดเ้สีย

ของตนในรายการดงักล่าว และตอ้งไม่เขา้ร่วมการพิจารณาตดัสินใจ รวมถึงไม่มีอ านาจอนุมติัในธุรกรรมน้ันๆ 

 หากมีรายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกิดขึ้ นท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีไม่เป็นเง่ือนไข

การค้าโดยทัว่ไป จะต้องน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ พิจารณาอนุมัติ โดย ให้

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบเพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย 

เอวิเอชัน่ หรือท่ีประชุมผู ้ถือหุน้ (แล้วแต่กรณี) ทั้งน้ี บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

หมวดที ่3 บทบาทของผูมี้สว่นไดเ้สีย 

 บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และบริษัทยอ่ยใหค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และมีนโยบายในการ

ปฏบิติัต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มท่ีส าคญั ดงัน้ี 

 ผูถื้อหุน้ 

 บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ มุ่งมัน่เป็นตัวแทนท่ีดีของผูถื้อหุน้ในการด าเนินธุรกิจเพื่อสรา้งความพึงพอใจสูงสุด

ใหก้บัผูถื้อหุน้ โดยค านึงถึงการเจริญเติบโตของมลูค่าบริษัทในระยะยาวดว้ยผลตอบแทนท่ีดีและต่อเน่ือง รวมทั้งก ากบั

ดูแลใหม้ีการปฏิบติัตามนโยบายเกี่ยวกบัผูถื้อหุน้ในการปกป้องสิทธิขั้นพื้ นฐานของผูถื้อหุน้ และการไม่กระท าการใดๆ 

อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ ดงัรายละเอียดท่ีไดก้ล่าวในหวัขอ้สิทธิของผูถื้อหุน้และการปฏิบติัต่อผู ้

ถือหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั ตลอดจนด าเนินการใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งโปร่งใสและเช่ือถือไดต่้อผูถื้อหุน้  

 การส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้เพื่อใหม้ีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองส าคญั เพื่อรบัทราบการ

ด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท และเพื่อติดตามการปฏบิติัหน้าท่ีของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร  

 ลกูคา้ 

 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีความมุ่งมัน่ในการสรา้งความพึงพอใจและความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ท่ีจะไดร้บัผลิตภณัฑ์

และบริการท่ีดีมีคุณภาพ ในระดับราคาท่ีเหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพท่ีดี จึงไดก้ าหนดแนวทางปฏิบัติไว ้

ดงัต่อไปน้ี  

 ผลิตสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ โดยมุ่งมัน่ท่ีจะยกระดับมาตรฐานใหสู้งขึ้ นอย่างต่อเน่ืองและ

จริงจงั เปิดเผยขา่วสารขอ้มลูเก่ียวกบัสินคา้และบริการอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง  
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 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดับจะไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกคา้ โดยไม่ไดร้ับอนุญาตจาก

ลูกคา้หรือจากผูม้ีอ านาจของกลุ่มบริษัทก่อน เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวขอ้งตามบท

บงัคบัของกฎหมาย 

 ทั้งน้ี รายละเอียดการด าเนินนโยบายเพื่อแสดงความรบัผิดชอบต่อลูกคา้ปี 2562 ปรากฏในหวัขอ้ “รายงาน

การพฒันาอยา่งยัง่ยนื”  

 คู่คา้  

 บริษัทและบริษัทยอ่ยถือว่าคู่คา้เป็นปัจจยัส าคญัในการร่วมสรา้งมลูค่าใหก้บัลูกคา้ ดงัน้ันการด าเนินธุรกิจกบั

คู่คา้ใดๆ ตอ้งไม่น ามาซึ่งความเส่ือมเสียต่อช่ือเสียงของบริษัทและบริษัทยอ่ย หรือขดัต่อกฎหมายใดๆ ไม่มีการเรียกรบั 

หรือยอมรับทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อื่นใดท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้ มีการค านึงถึงความเสมอภาคในการด าเนิน

ธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่คา้ รวมทั้งปฏิบัติตามสัญญาหรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกันไวอ้ย่างเคร่งครัด 

นอกจากน้ีการคดัเลือกคู่คา้ตอ้งท าอย่างยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้โดยยึดถือปฏิบติัตามระเบียบการจดัซ้ือจดัจา้ง 

โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้งและก าหนดขัน้ตอนและวิธีปฏบิติัไวอ้ยา่งชดัเจน  

 เจา้หน้ี  

 บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีมีต่อเจ้าหน้ีอย่างเคร่งครัด บริหารเงินกู ้ยืมให้เป็นไปตาม

วตัถุประสงคข์องการใชเ้งิน ไม่น าเงินไปใชใ้นทางท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหาย และดูแลหลกัประกนัต่างๆ ควบคุมใหม้ี

การช าระคืนเงินกูแ้ละดอกเบ้ียใหก้บัเจา้หน้ีเงินกูย้มืทุกประเภทอยา่งครบถว้นตามก าหนดเวลา และปฏบิติัตามเง่ือนไข

การกู ้ยืมเงินตามขอ้ตกลงอย่างครบถ้วน รวมถึงการบริหารงานเพื่อให้เจ ้าหน้ีมัน่ใจในฐานะทางการเงิน และ

ความสามารถในการช าระหน้ีท่ีดี หากเกิดกรณีท่ีไม่สามารถปฏบิติัตามเง่ือนไขแห่งสญัญาท่ีตกลงกนัไวไ้ด ้บริษัทจะแจง้

ใหเ้จา้หน้ีทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา  

 คู่แข่งทางการคา้ 

 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแขง่ขนัทางการคา้อยา่งเสรีและด าเนินธุรกิจภายใต้

กรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมรวมทั้งไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้อย่างผิดกฎหมาย

และขดัต่อจริยธรรม และไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาของผูอ้ื่น หรือคู่แขง่ทางการคา้ 

 สงัคมสว่นรวม 

 บริษัทและบริษัทยอ่ยในฐานะเป็นบริษัทไทย ตระหนักและมีจิตส านึกในบุญคุณของประเทศและเป็นส่วนหน่ึง

ของสงัคม ซ่ึงตอ้งรบัผิดชอบช่วยเหลือสงัคม สนับสนุนกิจกรรมของทอ้งถ่ินท่ีมีการด าเนินธุรกิจ  

 บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายผลิตสินคา้และใหบ้ริการใดๆ  ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและปฏิบัติตาม

กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม  

 บริษัทและบริษัทย่อย ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์พลังงาน  และมีนโยบายท่ีจะ

คดัเลือกและส่งเสริมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม 

 ทั้งน้ี รายละเอียดการด าเนินนโยบายเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมปี 2562 ปรากฏใน

“รายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยนื”  
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 พนกังาน 

 พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยส าคัญสู่ความส าเร็จของบริษัทและบริษัทย่อยจึงได้ 

มุ่งพฒันาเสริมสรา้งวฒันธรรมและบรรยากาศการท างานท่ีดี รวมทั้งส่งเสริมการท างานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงาน

ดว้ยความสุภาพและใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และความเป็นส่วนตวัของพนักงาน โดยไม่น าขอ้มลูส่วนตวั 

เช่น เงินเดือน ประวติัการรกัษาพยาบาล ครอบครวั ไปเปิดเผยใหก้บับุคคลภายนอกหรือผูท่ี้ไม่เกี่ยวขอ้ง เวน้แต่เป็น

ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวขอ้งตามบทบังคบัของกฎหมาย ส าหรับการว่าจา้ง  การแต่งตั้งโยกยา้ย

พนักงาน และผลตอบแทน จะพิจารณาบนพื้ นฐานของคุณธรรม และการใชท้รพัยากรบุคคลใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด โดย

มีรายละเอียดดงัน้ี  

นโยบายการจา้งงาน 

 บจ. ไทยแอร์เอเชีย ยงัคงรับพนักงานเพิ่มอย่างต่อเน่ือง  รองรับการเติบโตและการเพิ่มจ านวน

เคร่ืองบิน เพื่อใหบ้ริการแก่ผูโ้ดยสาร และเปิดเสน้ทางใหม่ รวมถึงการเพิ่มความถ่ีในเสน้ทางเดิมท่ีใหบ้ริการอยูแ่ลว้ 

 การสรรหาคัดเลือกพนักงาน โดยระบบความเสมอภาค และเป็นธรรม มีกระบวนการทดสอบ

ขอ้เขยีน  

 การสมัภาษณ ์โดยคณะกรรมการผูม้ีประสบการณค์วามรู ้ความสามารถ อยา่งโปร่งใส 

 ใหค้วามส าคญักบัการดูแลพนักงานเสมือนสมาชิกในครอบครวัเดียวกนั พนักงานจะไดร้บัการดูแล

เร่ืองค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการอย่างเหมาะสม ภายใต้บรรยากาศการท างานท่ีอบอุ่น แบ่งปัน

ประสบการณ ์การช่วยเหลือเกื้ อกูลกนัระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง ส่งเสริมระบบพี่เล้ียงสอนงาน เพื่อใหพ้นักงานมีความสุขใน

การท างาน 

การบริหารสวสัดิการ 

 บจ. ไทยแอรเ์อเชีย จดัใหม้ีสวสัดิการและสิทธิประโยชน์แก่พนักงาน โดยมีนโยบายการจดัสวสัดิการใหต้รงกบั

ความตอ้งการและเป็นประโยชน์แก่พนักงานมากท่ีสุด สวสัดิการท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

- การตรวจสุขภาพประจ าปี 

- ประกนัชีวิตกลุ่ม 

- ประกนัสุขภาพกลุ่ม 

- กองทุนส ารองเล้ียงชีพซ่ึง บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ช่วยสมทบเพิ่มตามอายุการเป็นสมาชิกกองทุนสูงสุด  รอ้ย

ละ 10 

- สหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอรเ์อเชีย 

- ตัว๋เคร่ืองบินเดินทางฟรีกรณีพนักงานสมรส 

- ตัว๋เคร่ืองบินเดินทางฟรีจ านวน 16 แตม้ต่อปี 

- ตัว๋เคร่ืองบินส่วนลดรอ้ยละ 90 จ านวนไม่จ ากดั ต่อปี 

- เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลใกลชิ้ดในครอบครวัเสียชีวิต ไดแ้ก่ บิดามารดา คู่สมรส และบุตร  

- เงินช่วยเหลือครอบครวัของพนักงานกรณีพนักงานเสียชีวิต 

- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานคลอดบุตร 

- ชุดเคร่ืองแบบ ส าหรบัพนักงาน 
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- เงินช่วยเหลือส าหรบัพนักงานท่ีรกัษาตวัดว้ยโรคกลุ่มรา้ยแรงดงัต่อไปน้ี โรคมะเร็ง โรคหวัใจ โรคหลอด

เลือดสมอง โรคไตวาย และโรคปอด 

- สวสัดิการค่าอาหารกลางวนัพนักงาน 

 

การบริหารค่าจา้ง และผลตอบแทน 

 บจ. ไทยแอร์เอเชีย ด าเนินนโยบายการบริหารค่าตอบแทนท่ียึดหลักเป็นธรรม  เหมาะสม สอดคลอ้งตาม

ความรู ้ความสามารถ ต าแหน่งงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน  โดยมีการส ารวจค่าตอบแทนกบัตลาดแรงงาน

ภายนอกและบริษัทชั้นน า เพื่อปรบัปรุงใหเ้หมาะสม สามารถแข่งขนัในอุตสาหกรรมเดียวกนัและเพื่อดึงดูดผูม้ีความรู ้

ความสามารถใหม่ๆ เขา้มาร่วมงาน 

กิจกรรมพนักงานสมัพนัธ ์

 บจ. ไทยแอร์เอเชีย ไดเ้ปิดโอกาสใหพ้นักงานไดแ้สดงความคิดเห็นในการท ากิจกรรมและมีส่วนร่วมในการ

สร้างสรรค์กิจกรรมภายในของพนักงาน หลากหลายรูปแบบ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างพนักงานกับ

พนักงาน พนักงานกบัองคก์ร ตลอดไปจนถึงพนักงานกบัชุมชน ก่อใหเ้กิดความสามคัคีในหมู่คณะและน าไปสู่ความสุข

ในการท างานร่วมกนัในองคก์รไดแ้ก่ 

- กิจกรรมเพื่อสังคม อาทิเช่น กิจกรรม Allstars Do Good สายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้เล็งเห็นถึง

ความส าคญั และประโยชน์ของการบริจาคโลหิตท่ีมีต่อสงัคม ทางบริษัทจึงมีนโยบายจดักิจกรรมการบริจาคโลหิตทุก 3 

เดือน ร่วมกบัสภากาชาดไทย เพื่อเปิดโอกาสใหพ้นักงานภายในองคก์รสามารถบริจาคโลหิตไดอ้ยา่งสะดวกสบาย และ

เพื่อเป็นกุศโลบายเพื่อใหพ้นักงานทุกคนดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ซ่ึงในครั้งน้ี ทางบริษัทไดริ้เร่ิมกิจกรรมการ

บริจาคโลหิตดังกล่าวมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี 2561 และด าเนินกิจกรรมมาจนถึงปัจจุบัน โดยในวันท่ี 11 

พฤศจิกายน 2562 นอกจากจะมีกิจกรรมการบริจาคโลหิตในประเทศไทยแลว้ แอร์เอเชียในประเทศต่างๆ ไดแ้ก่ 

มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส ์และจีน ไดจ้ดักิจกรรมบริจาคโลหิตเช่นเดียวกนัพรอ้มกบัประเทศไทย รวมจ านวนผู ้

บริจาคโลหิตจาก 5 ประเทศ กว่า 400 คน นอกเหนือไปจากการบริจาคเลือดแลว้ ยังมีการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญ

ประโยชน์อื่นๆ อาทิ Hammock Amok หรือการน าเอาสายยางดับเพลิงท่ีปลดระวางมาท าการประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์

อ านวยประโยชน์ใหแ้ก่สัตวป่์า และ กิจกรรมสอนน้องแยกขยะ ณ โรงเรียนวดัฉาง ซ่ึงมีการเปิดรับอาสาสมคัรจาก

พนักงานท่ีมีความตั้งใจท่ีจะช่วยเหลือและพฒันาชุมชน  

- กิจกรรมครบรอบวนัเกิดบริษัท ผูบ้ริหารและพนักงานร่วมท าบุญครบรอบวนัเกิดตามพิธีกรรมของแต่ละ

ศาสนา และจดัเล้ียงอาหารกลางวนัใหแ้ก่พนักงานทัว่ประเทศ ทั้งน้ี ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารพรอ้มดว้ยทีมผูบ้ริหารยงั

ไดท้ าการเดินทางไปเยี่ยมเยียนสถานีต่างๆ รวมถึงเขา้พบท่านผูว้่าราชการจงัหวดั และพนักงานไทยแอรเ์ชียประจ า

เสน้ทางท่ีแอรเ์ชียปฏบิติัการบินไปถึง ทุกๆ 2 เดือน ตลอดปี 2562 

- กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพพนักงาน พนักงานไดม้ีการรวมกลุ่มตามความสนใจในการออกก าลงักายโดยมี 

บจ. ไทยแอรเ์อเชีย เป็นผูส้นับสนุนกิจกรรมต่างๆ ไดแ้ก่ กลุ่มพนักงานวิ่งเพื่อสุขภาพ กลุ่มโยคะ กลุ่มแบดมินตนั กลุ่ม

ฟุตบอล กลุ่มบาสเกตบอล กลุ่มจกัรยาน และกลุ่มกอลฟ์ เป็นตน้ 

- การแขง่ขนักีฬาสมัพนัธ ์บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหพ้นักงานฝ่ายต่างๆ ทั้งในส านักงานและฝ่ายปฏบิัติการทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศไดม้ีโอกาสพบปะ สรา้งความสามคัคีในหมู่คณะ ตลอดไปจนถึงความเป็นอนัหน่ึงเดียวกนัใน
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สายการ บินแอร์ เอ เ ชี ย  อา ทิ เ ช่น  Allstars Regional Futsal Tournament 2019 , Allstars Regional Badminton 

Tournament 2019 เป็นตน้ 

- กิจกรรมงานเล้ียงอาหารค า่พนักงานประจ าปี 2562 เพื่อเป็นโอกาสใหผู้บ้ริหารและพนักงานไดพ้บปะ

สงัสรรคป์ระจ าปี และเพื่อแสดงความขอบคุณต่อพนักงานท่ีปฏบิติังานเพื่อแอรเ์อเชียอยา่งพากเพียรมาตลอดทั้งปี ทาง

บริษัทไดท้ าการจดังานเล้ียงอาหารค า่ใหก้บัพนักงาน โดยในปีน้ีมีความพิเศษกว่าปีอื่นๆ คือ ได้มีการจดัการแข่งขนัวง

ดนตรีพนักงานเพื่อเปิดพื้ นท่ีใหพ้นักงานไดแ้สดงความสามารถ ซ่ึงตดัสินโดยคณะกรรมการการจดังานซ่ึงเป็นตวัแทน

จากทุกแผนกของแอรเ์อเชีย และเป็นปีแรกท่ีไทยแอรเ์อเชียไดม้ีนโยบายใหพ้นักงานน าแกว้น ้าด่ืมมาเองเพื่อลดปริมาณ

แกว้พลาสติกแบบใชแ้ลว้ท้ิง ซ่ึงสามารถลดปริมาณการใชแ้กว้พลาสติกรูปแบบดงักล่าวไปไดถึ้ง 50,000 ใบ 

 การพฒันาบุคลากร 

 ดว้ยเจตนารมณท่ี์ตอ้งการสรา้งบุคลากรใหม้ีความรู ้ความสามารถ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามหลกั        ธรร

มาภิบาลอยา่งต่อเน่ือง บจ. ไทยแอรเ์อเชีย จึงมีนโยบายในการพฒันาบุคลากรใหม้ีศกัยภาพและเตรียมความพรอ้มเพือ่

รบัมือกบัการแข่งขนั ซ่ึงจะช่วยขบัเคล่ือนและสรา้งความแข็งแกร่งใหก้บัองคก์รอย่างยัง่ยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อผลกัดนั

และใหโ้อกาสในการพฒันาตนเองและใชศ้กัยภาพท่ีมีใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดพรอ้มทั้งสรา้งบรรยากาศของการท างาน

เชิงรุกเน้นฝึกฝนทกัษะพฒันาความรูค้วามสามารถของตนเอง เพื่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่พรอ้มรบัการเปล่ียนแปลงและ

ความทา้ทายท่ีเกิดขึ้ นในการแขง่ขนัทางธุรกิจซ่ึงมีมากขึ้ น 

 ดงัน้ัน บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีการจดัการฝึกอบรมตามความจ าเป็นของแต่ละส่วนงาน ดงัรายการต่อไปน้ี 

 หลกัสูตรส าหรบัวิศวกร 

 - Maintenance Familiarization 

 - AMOS Training 

 - Aircraft And System Familiarization 

 - Fuel Tank Safety 

 - Basic Electronic 

 หลกัสูตรส าหรบัลูกเรือ 

 - Duty Free/ Handheld Device 

 - Thai Announcement 

 - Civil Aviation Regulations 

 - Flight Attendant Procedure 

 หลกัสูตรส าหรบัพนักงานตอ้นรบัภาคพื้ น 

 - Customer Service Excellence 

 - Central Baggage Tracking Office 
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 - Sky Speed 

 - Duties & Checks 

 - Disability Equality Training 

 หลกัสูตรส าหรบันักบิน 

 - Meteorological 

 - Weight & Balance procedures 

 - Flight Operation, Report, Form, Merlot 

 - Pilot Transit Check 

 - Auto Flight 

 - Aircraft System Examination 

 หลกัสูตรส าหรบัพนักงานกองลานจอด 

 - 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 

 ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  

 ในปี 2562 บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มการท างานใหม้ีความ

ปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมัน่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยแรงงานอย่างเคร่งครัด 

รวมทั้งบริษัทไดด้ าเนินงานดา้นความปลอดภยั ภายใตร้ะบบการจดัการดา้นความปลอดภยั (Safety Management 

System) ซ่ึงมีฝ่ายนิรภยั คณะอนุกรรมการความปลอดภยัของนักบิน คณะอนุกรรมการความปลอดภยัของลูกเรือ และ
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คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน ท าหน้าท่ีประสานงานโครงการต่างๆ  ซ่ึง

รายงานตรงต่อประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร เพื่อเน้นใหอ้งคก์รมีการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัอยา่งยัง่ยนื 

 ในปีท่ีผ่านมา บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ไดด้ าเนินการสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานดา้นความปลอดภยั ใน

รูปแบบต่างๆ อาทิ 

- การจดัท ากิจกรรมส่งเสริมดา้นความปลอดภัย ท่ีมุ่งเน้นการปลูกฝังวฒันธรรมความปลอดภยัทัว่ทั้งองคก์ร 

(AirAsia Safety Culture) โดยก าหนดใหค้วามปลอดภยัเป็นหน่ึงในค่านิยมขององคก์ร หรือท่ีเรียกว่า Allstars Values 

โดยใชช่ื้อว่า Safety Always และใหค้ าอธิบายค่านิยมขอ้น้ีว่า “ความปลอดภยัฯ เป็นหน้าท่ีความรบัผิดชอบของทุกคน” 

- กิจกรรมการสรา้งพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน (Behaviors Based Safety) โดยการจงูใจในเชิง

บวก (Positive Approach) โดยเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบัวิชาชีพร่วมกบัหวัหน้างาน ท าการสงัเกต

พฤติกรรมการท างานของพนักงาน เมื่อพบพฤติกรรมท่ีปลอดภยัพนักงานจะไดร้บัการชมเชย และหากพบความเส่ียงจะ

มีการแจง้ใหป้รบัเปล่ียนพฤติกรรมเส่ียงดังกล่าว พรอ้มทั้งติดตามผลการปรบัปรุงแกไ้ขพฤติกรรมเส่ียงอย่างต่อเน่ือง 

จนกลายเป็นวฒันธรรมความปลอดภยั “Safety Culture” ท่ียัง่ยืน โดยเป้าหมายของพฤติกรรมความปลอดภยัตอ้งไม่

น้อยกว่ารอ้ยละ 95 และผลของคะแนนพฤติกรรมความปลอดภยัในปี 2562 อยูท่ี่รอ้ยละ 99 ซ่ึงเกินจากเป้าหมายท่ีตั้ง

ไว ้

- กิจกรรมวนัความปลอดภยั (One AirAsia Safety Day) เป็นกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภยั โดยการจดั

นิทรรศการความปลอดภยั ใหพ้นักงานทุกหน่วยงานเขา้มามีส่วนร่วมในการเยี่ยมชม เล่นเกมส ์ตอบค าถาม แข่งขนั

ดา้นความปลอดภยัต่างๆ อาทิ เช่น ประกวดภาพถ่าย ประกวด VDO ความปลอดภยั ประกวดบุคคลตวัอยา่งดา้นความ

ปลอดภยั เป็นตน้ 

- กิจกรรมการคดัเลือกพนักงานดีเด่นดา้นความปลอดภยั (Safety Hero) เป็นกิจกรรมท่ีคดัเลือกพนักงานท่ี

ปฏบิติังานดีเด่นดา้นความปลอดภยัในการท างานเพื่อใหเ้ป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่พนักงานท่านอื่น 

- กิจกรรมการรายงานอนัตราย (Hazard Report) ซ่ึงเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานในการคน้หาอนัตราย 

หรือสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีไม่ปลอดภยั และด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขอนัตรายท่ีไดร้ับรายงานจากพนักงาน 

เพื่อเป็นการป้องกนัอุบติัเหตุ อุบติัการณเ์ชิงรุก โดยผ่านช่องทางการรายงานหลากหลายช่องทาง อาทิ เช่น ระบบการ

รายงานดา้นความปลอดภยั ท่ีเรียกว่า CORUSON ซ่ึงพนักงานสามารถรายงานไดท้ั้งในคอมพิวเตอร ์หรือ Application 

ในโทรศพัทม์ือถือ 

- กิจกรรมการฝึกท านายอันตรายล่วงหน้า (Kiken Yoshi Training = KYT ) มุ่งเน้นใหพ้นักงานแต่ละคน

สามารถวิเคราะหห์รือคาดการณ์อนัตรายท่ีแอบแฝงในการปฏิบติังาน แลว้หาทางป้องกนัอนัตรายดังกล่าวไดอ้ย่าง

ถูกตอ้งเหมาะสม 

- การจดัท าและและทบทวนคู่มือรบัมือสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อใหก้ารรบัมือสถานการณ์ฉุกเฉินของบริษัท

เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว เหมาะสม และทนัสมยั เป็นไปตามขอ้ก าหนดขององคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 

(ICAO) 

- การจัดท าและทบทวนคู่มือระบบการบริหารงานความปลอดภัย เพื่อใหก้ารด าเนินการและการบริหาร

จดัการดา้นความปลอดภยั เป็นไปอย่างถูกตอ้ง เหมาะสม และทันสมยั ตามขอ้ก าหนดขององคก์ารการบินพลเรือน

ระหว่างประเทศ (ICAO) 

- การจดัท าและทบทวนแผนรบัมือสถานการณฉุ์กเฉินส าหรบัแต่ละสถานี ทั้งสถานีภายในประเทศและสถานี

ต่างประเทศ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการรบัมือสถานการณฉุ์กเฉินใหเ้กิดความเหมาะสมกบัแต่ละสถานี 
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- การประชุมคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน เพื่อทบทวนผล

การด าเนินงานดา้นความปลอดภยั เดือนละ 1 ครั้ง 

- การตรวจประเมินระบบการจดัการความปลอดภยั โดย IATA (IATA Operational Safety Audit - IOSA) ซ่ึง

บริษัทผ่านการตรวจประเมินและรบัรอง 

- การฝึกอบรมหลกัสูตร เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบับริหาร (จป.บริหาร) เจา้หน้าท่ีความ

ปลอดภยัในการท างานระดับเทคนิค (จป.เทคนิค)  เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการท างานระดับหวัหน้างาน (จป.

หัวหน้างาน)  และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอ้มในการท างาน (คปอ.) ใหก้ับ

พนักงานอยา่งต่อเน่ือง 

- การฝึกอบรมหลกัสูตร Crew Resource Management (CRM) ส าหรบันักบินและลูกเรือ เป็นประจ าทุกปี 

- การฝึกอบรมหลกัสูตร Safety Emergency Procedure (SEP) ส าหรบันักบินและลูกเรือ เป็นประจ าทุกปี 

- การฝึกอบรมหลกัสูตร Emergency Response Plan (ERP) ส าหรบัพนักงานทุกคน 

- การฝึกอบรมหลกัสูตร Safety Management System (SMS) ส าหรบัพนักงานทุกคน 

- การฝึกอบรมหลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (OHS) ส าหรบัพนักงานทุกคน 

- การฝึกอบรมหลกัสูตร Human Factors (HF) ส าหรบัพนักงานทุกคน 

- การฝึกอบรมหลกัสูตรการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ (First aid) ส าหรบัพนักงานทุกคน 

- การฝึกอบรมดบัเพลิงขัน้ตน้ (Basic Fire Fighting) ส าหรบัพนักงานทุกคน 

- การฝึกอบรมการช่วยเหลือหรือเคล่ือนยา้ยผูโ้ดยสารท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายอยา่งปลอดภยั 

- การตรวจวดัสภาพแวดลอ้มในการท างาน อาทิ การตรวจวดัระดบัเสียงสะสม (Noise dose monitoring) ท่ี

พนักงานไดร้บั และการตรวจวดัระดบัแสงสว่างในพื้ นท่ีปฏบิติังาน เพื่อเป็นการเฝ้าระวงัสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ี

อาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของพนักงาน 

 ทั้งน้ี จากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเชิงรุก

เพื่อป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ-อุบติัการณ์ดังกล่าวขา้งตน้ ส่งผลใหส้ถิติการเกิดอุบติัเหตุ-อุบติัการณ์ภาคพื้ นของ บจ. 

ไทยแอร์เอเชีย ประจ าปี 2562 อยู่ท่ี 7.09 ต่อ 10,000 เท่ียวบินขาออก ซ่ึงมีแนวโน้มคงท่ีจากปีท่ีผ่านมา ถึงแมว้่า

บริษัทจะเติบโตมากขึ้ นก็ตาม และคาดว่าในปีต่อไปสถิติอุบติัเหตุจะลดลงและเป็นไปตามเป้าหมาย 

 นโยบายดา้นสิทธิมนุษยชน  

 บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ด าเนินธุรกิจโดยใหค้วามส าคญัและส่งเสริมการคุม้ครองสิทธิ

มนุษยชนในทุกๆ ดา้น โดยจะไม่กระท าการใดท่ีเป็นการละเมิดหรือมีส่วนร่วมในการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีกระท าโดย

บุคคลอื่น และจะปฏบิติัตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เกี่ยวกบัเร่ืองสิทธิมนุษยชน  

 บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ใหค้วามเคารพต่อสิทธิของพนักงานและผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

โดยจะไม่เลือกปฏิบติัต่อบุคคลใดๆ ดว้ยเร่ืองความแตกต่างของเช้ือชาติ สีผิว ศาสนา เพศ สญัชาติ อายุ ความทุพพล

ภาพ หรือสถานภาพอื่นใดท่ีถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชน โดยจะน าวิธีปฏิบติัดา้นการใหค้วามเคารพในสิทธิมนุษยชนท่ีสม

เหตุผลและครอบคลุมมาประยุกตใ์ชก้บัการด าเนินงานทั้งหมด  

 บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย จะด าเนินการศึกษาและติดตามการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม

ของกฎเกณฑแ์ละกฎหมายใดท่ีเกี่ยวขอ้งกบัสิทธิมนุษยชนอย่างสม า่เสมอเพื่อส่งเสริมนโยบายดา้นสิทธิมนุษยชนของ

บริษัทใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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 นอกจากน้ียงัมีการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในเร่ืองสิทธิมนุษยชนแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร ตลอดจนพนักงานทั้ง

ดา้นนโยบายและดา้นปฏิบติัการ รวมทั้งใหพ้นักงานและผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายใหค้วามร่วมมือตรวจสอบและรายงาน

หากมีการพบเห็นการกระท าท่ีเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนไดผ่้านกระบวนการรอ้งเรียนของบริษัท (Whistle Blower) 

โดยใน  ปี 2562 ท่ีผ่านมาบริษัทไม่ไดร้บัการรอ้งเรียนเร่ืองการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อยา่งใด  

 การปฏบิติัต่อพนักงาน  

- ด าเนินการสรรหาบุคคลากรดว้ยความเป็นธรรมและเสมอภาค เปิดโอกาสใหทุ้กคนมีสิทธิเท่าเทียมกนัใน

การสมคัร และสอบเป็นพนักงานภายใตก้รอบของกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเกี่ยวขอ้ง โดยไม่มีการแบ่งแยกในเร่ือง

เพศ รวมถึงผูม้ีความบกพร่องทางร่างกายท่ีพิจารณาแลว้เห็นว่าสามารถท างานได ้ 

- ปฏิบติัต่อพนักงานดว้ยความยุติธรรมและซ่ือสตัย ์โดยพนักงานทั้งหมดถูกตกลงจา้งงานภายใตข้อ้ก าหนด

และเง่ือนไขการจา้งงานท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั หรือธรรมเนียมปฏบิติั ไม่มีการจา้งแรงงานเด็กท่ีผิด

กฎหมาย แรงงานท่ีถูกบงัคบั หรือการใชแ้รงงานเกินมาตรฐานการจา้งงาน   

- ปราศจากการล่วงละเมิดสิทธิในทุกประเภท และไม่ยินยอมใหม้ีการเลือกปฏิบัติ และจะด าเนินการเพื่อ

รบัรองโอกาสท่ีเท่าเทียมกนัส าหรบัพนักงานทุกคน 

- มีนโยบายด าเนินงานเพื่อรบัประกนัว่าพนักงานจะมีสิทธิในดา้นความปลอดภยัส่วนบุคคลตลอดจนมีสิทธิท่ี

จะมีสถานท่ีท างาน  ท่ีสะอาด ปลอดภยั และถูกสุขลกัษณะ 

- ไม่ใชห้รือยอมรบัการลงโทษทางร่างกาย การบงัคบัขม่เหงทางร่างกายและจิตใจ หรือการละเมิดทางวาจา  

 การปฏบิติัต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่น  

 เคารพในสิทธิทางกฎหมาย วฒันธรรม และธรรมเนียมปฏบิติั  ต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายทั้ง ลูกคา้ คู่คา้ ผูร้บั

จา้ง รวมทั้งชุมชนท่ีอยู่รอบสถานประกอบการ และปฏบิติัต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียดงักล่าวอยา่งเท่าเทียม รวมทั้งสนับสนุนให้

ผูม้ีส่วนไดเ้สียปฏบิติัตามหลกัสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล  

 นโยบายและแนวปฏิบตัิดา้นทรพัยส์ินทางปัญญา  

 บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ด าเนินธุรกิจและส่งเสริมใหบุ้คลากรปฏิบัติหน้าท่ีภายใต้

กฎหมายหรือขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกับสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองหมายการคา้ สิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ 

ความลับทางการคา้ และทรัพยสิ์นทางปัญญาดา้นอื่นท่ีกฎหมายก าหนด อาทิเช่น การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์มี

ลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง โดยโปรแกรมคอมพิวเตอรทุ์กชนิดจะตอ้งผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ายนวตักรรมเชิง

พาณิชยแ์ละเทคโนโลยีเท่าน้ัน การส่งเสริมใหพ้นักงานตรวจสอบผลงานหรือขอ้มลูท่ีใชใ้นการปฏิบติังานว่าไม่เป็นการ

ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาของผูอ้ื่น เป็นตน้  

 การสื่อสารกบัผูมี้สว่นไดเ้สียและการแจง้เบาะแสการกระท าผิด  

 ผูม้ีส่วนไดเ้สียสามารถสอบถามรายละเอียด แจง้ขอ้รอ้งเรียน หรือแจง้เบาะแสการกระท าผิดทางกฎหมาย 

ความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทและ

บริษัทยอ่ย โดยสามารถรายงานตรงไปยงักรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบไดท่ี้  

E-mail: taa_auditcommittee@airasia.com และ thaiwhistleblower@airasia.com  

 ทั้งน้ี บริษัทไดเ้ปิดเผยนโยบายการแจง้เบาะแสการกระท าผิดไวบ้นเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.aavplc.com 

ภายใตห้วัขอ้ “การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี” และหวัขอ้ยอ่ย “ช่องทางการรอ้งเรียน” ซ่ึงขอ้มลูรอ้งเรียนและแจง้เบาะแสจะ

mailto:taa_auditcommittee@airasia.com%20และ
mailto:thaiwhistleblower@airasia.com
http://www.aavplc.com/
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ไดร้บัการคุม้ครองและเก็บไวเ้ป็นความลบั โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะด าเนินการสัง่การตรวจสอบ

ขอ้มลู และหาแนวทางแกไ้ข (ถา้มี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป  

หมวดที ่4 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปรง่ใส 

 บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ตรงเวลา และ

ไดม้าตรฐานตามเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรือส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด ทั้งรายงานทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไป  

ตลอดจนขอ้มูลอื่นๆ ท่ีส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยแ์ละมีผลต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ของ บริษัท เพื่อใหผู้ท่ี้เกี่ยวขอ้งกบับริษัท ทั้งหมดไดร้บัทราบขอ้มูลอย่างเท่าเทียมกนั โดยบริษัทจะเผยแพร่ขอ้มูลผ่าน

ทาง ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทท่ี www.aavplc.com 

 คณะกรรมการตระหนักถึงความรบัผิดชอบในการจัดท ารายงานทางการเงินรวมของ บมจ. เอชีย เอวิเอชัน่ 

ตลอดจนสารสนเทศท่ีเสนอต่อผูถื้อหุน้ในรายงานประจ าปี ดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงินรวมทั้งงบการเงินรวม

ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ใหม้ีการจดัท างบตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรบัรองทัว่ไป มีการตรวจสอบบญัชีโดยผูส้อบ

บัญชีท่ีเช่ือถือไดแ้ละมีความอิสระดูแลให ้บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ เลือกใชน้โยบายบญัชีอย่างเหมาะสมและถือปฏิบติั

อย่างสม า่เสมอ จดัการดูแลใหร้ายงานทางการเงินรวมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ มีความถูกตอ้ง ครบถว้นเป็นจริง 

และมีการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัเพียงพอครบถว้นและเช่ือถือได ้

 นอกจากน้ีคณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเพื่อท าหน้าท่ีในการสอบทานรายงานทางการเงิน ใหม้ี

ความถูกตอ้ง ครบถว้นและเช่ือถือได ้รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลใหถู้กตอ้ง ชดัเจน โปร่งใส และทนัเวลา ตามขอ้ก าหนด

ของการเป็นบริษัทจดทะเบียน สอบทานระบบควบคุมภายในเพื่อใหม้ีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึง 

การพิจารณาปฏบิติัตามกฎหมายและระเบียบของบริษัท นอกจากน้ีคณะกรรมการก็ยงัมีการสอบทานพิจารณารายการ

เกี่ยวโยงหรือรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ถึงความเหมาะสมและสมเหตุสมผล ก่อนท่ีจะน าเสนอใหก้บัทาง

คณะกรรมบริษัท พิจารณาอนุมติัต่อไป 

 ทั้งน้ี บริษัทมีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคญั ดงัน้ี  

1. วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษัท  

2. เปิดเผยขอ้มลูทางการเงินและมิใช่ขอ้มลูทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ตรงเวลา 

3. จดัท ารายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไวคู้่กบัรายงานผูส้อบ

บญัชีในรายงานประจ าปี  

4. เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชุดยอ่ย รวมถึงค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง  

5. เปิดเผยเกี่ยวกับจ านวนครั้งท่ีกรรมการ และ/หรือ กรรมการชุดย่อยแต่ละท่านเขา้ร่วมปร ะชุมโดย

เปรียบเทียบจ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการชุดยอ่ยในแต่ละปี  

6. ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลท่ีมีความเกี่ยวขอ้ง 

7. คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดนโยบายใหก้รรมการและผู ้บริหารแจง้ต่อเลขานุการบริษัทซ่ึงเป็นผูท่ี้

คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกบัการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องบริษัทและใหเ้ปิดเผยสรุปรายงานการ ซ้ือ-ขาย

หลกัทรพัย/์การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษัทใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการทราบเป็นรายไตรมาส  

 ในส่วนของงานดา้นนักลงทุนสมัพนัธน้ั์น บริษัทไดจ้ดัตั้งหน่วยงานดา้นนักลงทุนสมัพนัธเ์พื่อเป็นตวัแทนใน

การส่ือสารประชาสัมพันธ์ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์และจัดการกับสาระส าคัญของขอ้มูลของบริษัทให้แก่ผู ้ท่ี
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ตอ้งการ เช่น ผูถื้อหุน้ นักวิเคราะห ์ผูล้งทุนทัว่ไป และผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง โดยจดัใหม้ีช่องทางเพื่ออ านวยความสะดวกในการ

ติดต่อ ดงัน้ี  

 โทรศพัท ์02 562 5700 

 โทรสาร  02 562 5705 

 Email: taa_investorrelations@airasia.com 

 Website: www.aavplc.com  

 โดย บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ มีการน าเสนอผลการด าเนินงานใหแ้ก่ นักวิเคราะห ์นักลงทุน และพนักงาน เป็น

ระยะๆ อยา่งสม า่เสมอในรูปของ ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน การพบนักลงทุน การประชุมทางโทรศพัท ์การเขา้ร่วม 

Conference ซ่ึงจดัโดยสถาบนัต่างๆ รวมทั้ง การร่วมกิจกรรมพบนักลงทุนรายยอ่ยกบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ การแถลงขา่ว

ต่อส่ือมวลชนและท าจดหมายข่าวท่ีน าเสนอถึงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย  และผูเ้กี่ยวขอ้งสามารถท าการ

นัดหมาย (Company Visit) เขา้พบผูบ้ริหาร บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ เพื่อสอบถามขอ้มลูความคืบหน้าการด าเนินกิจการ

ไดต้ลอดเวลา 

สรุปกิจกรรมหลกัปี 2561 - 2562 ดงัน้ี 

กิจกรรม 
ปี 2561 

(จ านวนครั้ง) 

ปี 2562 

(จ านวนครั้ง) 

การพบนักลงทุนต่างประเทศ 4 2 

การพบนักลงทุนในประเทศ 9 6 

ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน / ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 5 5 

การพบผูบ้ริหารบริษัท / การประชุมทางโทรศพัท ์ 15 19 

ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์/ โทรศพัท ์ 4-5 ครั้งต่อวนั 4-5 ครั้งต่อวนั 

เยีย่มชมกิจการ กิจกรรมตลาดหลกัทรพัยฯ์ และหน่วยงานอื่นๆ  2 3 

 

 นอกจากน้ี บริษัทจดัใหม้ีหน่วยงานก ากบัดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) เพื่อดูแลในดา้นการเปิดเผย

ขอ้มูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซด์บริษัท เว็บไซด์ตลาดหลักทรัพย ์รายงานประจ าปี เป็นตน้ โดยสารสนเทศ

ดงักล่าวตอ้งมีความถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา และครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนด ทั้งน้ี เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และผูล้งทุนมี

ความเช่ือมัน่ในการด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใสของบริษัท  

 

 

 

mailto:taa_investorrelations@airasia.com
http://www.aavplc.com/
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หมวดที ่5  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

 ภาวะผูน้ าและวิสยัทศัน ์ 

 คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีภาวะความเป็นผูน้ าและมีวิสยัทัศน์ โดย

มุ่งมัน่ท่ีจะเป็นบริษัทชั้นน าทางดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั เพื่อการเดินทางท่ียัง่ยนืในเอเชีย พรอ้มใหบ้ริการท่ีคุม้ค่ามากกวา่

ราคา  

 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนและก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัททุกๆ 5 ปี เพื่อปรับให้

สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจท่ีอาจเปล่ียนแปลงในอนาคต  

 โครงสรา้งคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 9 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระจ านวน 

3 ท่าน โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ซ่ึงกรรมการแต่ละท่านเป็นผูท่ี้มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีหลากหลาย

ในสาขาวิชาชีพต่างๆ รวมทั้งมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น และมีจ านวนเพียงพอท่ีจะก ากบัดูแลธุรกิจของบริษัท โดย

อยา่งน้อย 1 คนเป็นผูม้ีประสบการณด์า้นธุรกิจสายการบินและอยา่งน้อย 1 คนมีประสบการณด์า้นบญัชีและการเงิน  

 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทท าหน้าท่ีพิจารณาใหค้วามเห็นชอบในเร่ืองส าคญัท่ีเกี่ยวกบัการบริหารของบริษัท 

อาทิ นโยบาย วิสยัทศัน์ กลยุทธ ์เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนก ากบัดูแลใหค้ณะ

ผูบ้ริหาร บริหารงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตก้รอบของกฎหมาย 

วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ มติท่ีประชุมคณะกรรมการ ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตระมดัระวงั ตาม

หลกัการขอ้พึงปฏบิติัท่ีดี เพื่อเพิ่มมลูค่าสูงสุดใหแ้ก่กิจการ และความมัน่คงสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  

 คณุสมบตัิของกรรมการบริษทั  

1.กรรมการตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรูค้วามสามารถ มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 

และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู ้ความสามารถและปฏบิติัหน้าท่ีใหแ้ก่บริษัทได ้ 

2.มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากดัและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวขอ้ง 

รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชน

เป็นผูถื้อหุน้ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

3.กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเขา้เป็นหุน้ส่วน หรือเขา้เป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่น ท่ีมีสภาพอย่าง

เดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนเหรือประโยชน์ของบุคคลอื่นเวน้แต่

จะแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

4.กรรมการบริษัทไม่ควรด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่า 5 บริษัท ในกรณีท่ี

กรรมการคนใดคนหน่ึงมีต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่า 5 บริษัท คณะกรรมการจะ

พิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการท่านดงักล่าว และส าหรบักรณีประธานเจา้หน้าท่ีบริหารจะ

เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นจะมีการเสนอเร่ืองการด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นเพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัท

พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  
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 คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ  

 กรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการ

ก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด และตอ้งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกรายไดเ้ท่าเทียมกนั 

และไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นอกจากน้ันยงัตอ้งสามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้

ความเห็นอยา่งเป็นอิสระได ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1.ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ทั้งน้ี ใหนั้บรวมการถือหุน้

ของ   ผูท่ี้เกี่ยวขอ้งของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ดว้ย 

2.ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผู ้

มีอ านาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรือของผูม้ีอ านาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อย

กว่าสองปี ทั้งน้ี ลักษณะตอ้งหา้มดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วน

ราชการซ่ึงเป็น      ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ 

3.ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดา

มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ านาจ

ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดร้ับการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูม้ีอ านาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่  

หรือบริษัทยอ่ย 

4.ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือผู ้มีอ านาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่  ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้

วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์

ทางธุรกิจกบั บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของ 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี 

 (ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการค านวณภาระหน้ีใหม้ีความหมายเช่นเดียวกันกับนิยามท่ีก าหนดไวใ้น

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่) 

5.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูม้ีอ านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของ

ส านักงานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือ ผูม้ีอ านาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อย

กว่าสองปี 

6.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซ่ึงไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจาก บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูม้ีอ านาจควบคุม หรือ

หุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพน้ันดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี 
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7.ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตั้งขึ้ นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8.ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ 

หรือบริษัทยอ่ย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนัยในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ี

ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซ่ึง

ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนัยกบักิจการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ หรือบริษัทยอ่ย  

9.ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบมจ. เอเชีย 

เอวิเอชัน่ 

 โดยคุณสมบติัของกรรมการอิสระเป็นไปตามและเทียบเท่านิยามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทุน 

 การแตง่ตั้งและวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษทั 

 การแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับริษัทและขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง ทั้งน้ี จะตอ้ง

มีความโปร่งใสและชดัเจน ในการสรรหากรรมการใหด้ าเนินการผ่านกระบวนการของคณะกรรมการสรรหา และการ

พิจารณาจะตอ้งมีประวติัและรายละเอียดของบุคคลน้ันๆ ท่ีเพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการ

และ  ผูถื้อหุน้ ซ่ึงรายละเอียดนโยบายการแต่งตั้งและสรรหากรรมการสามารถดูไดใ้นหวัขอ้ “คณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน”  

 คณะกรรมการบริษัทมีวาระการด ารงต าแหน่งตามขอ้บงัคบัของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ท่ีก าหนดไวว้่าในการ

ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกครั้ง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้จ านวน

กรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3)  

 กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกใหก้ลับเขา้มารับต าแหน่งอีกได้ โดยกรรมการคนท่ีอยู่ใน

ต าแหน่งนานท่ีสุดน้ันเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

 บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของกรรมการ 

 คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ มีหน้าท่ีก ากบัดูแลกิจการและภารกิจของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ให้

เป็นไปตามท่ีผูถื้อหุน้อนุมติัและตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบักบั บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุม

ผูถื้อหุน้ มติคณะกรรมการ ทั้งน้ี คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ จะตอ้งใชว้ิจารณญาณและความรอบคอบในการ

ตดัสินใจทางธุรกิจ และปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั และความซ่ือสตัยสุ์จริต เพื่อรกัษาผลประโยชน์

สูงสุดของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่  

 การแบ่งแยกบทบาทหนา้ที่ระหว่างคณะกรรมการบริษทักบัฝ่ายบริหาร 

 บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ไดแ้บ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกบัฝ่ายบริหาร

อยา่งชดัเจนโดยกรรมการบริษัทท าหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลการด าเนินงานของฝ่ายบริหารในระดบั

นโยบาย ในขณะท่ีฝ่ายบริหารท าหน้าท่ีบริหารจดัการงานในดา้นต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและขอบเขตอ านาจ

หน้าท่ีตามตารางอ านาจอนุมติัของบริษัท (Authority Limit) ท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงไดม้ีการจดัท าเป็น

ลายลักษณ์อกัษรและบันทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุม ดังน้ันประธานกรรมการจะไม่เป็นบุคคล
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เดียวกนักบัประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร (CEO) และไม่เป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร เพื่อใหเ้กิดการถ่วงดุลและการสอบ

ทานการบริหารงาน 

 โดยประธานกรรมการมีบทบาทหน้าท่ีท่ีส าคญัดงัน้ี  

1) ประธานกรรมการมีส่วนส าคญัในการตัดสินใจเร่ืองนโยบายของบริษัทอนัเป็นผลจากการประชุม

คณะกรรมการบริษัทท่ีไดพ้ิจารณาและก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกบัฝ่ายบริหาร รวมไปถึงใหค้ าแนะน าในการ

ด าเนินธุรกิจของฝ่ายบริหารผ่านทางประธานเจา้หน้าท่ีบริหารอย่างสม า่เสมอ โดยไม่กา้วก่ายในงานประจ าอนัเป็น

ภาระความรบัผิดชอบของฝ่ายบริหาร และรบัผิดชอบในฐานะผูน้ าของคณะกรรมการบริษัทในการติดตามดูแลใหก้าร

ปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคน ใหบ้รรลุ

วตัถุประสงคต์ามแผนงานท่ีก าหนดไว ้ 

2) เป็นผูน้ าการประชุมคณะกรรมการบริษัทใหด้ าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตาม

ระเบียบวาระ ขอ้บังคบัของบริษัท และกฎหมาย สนับสนุนใหก้รรมการทุกคนไดม้ีส่วนร่วมในการประชุมและแสดง

ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นผูล้งคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง

และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากนั รวมทั้งสรุปมติท่ีประชุมและส่ิงท่ีจะตอ้งด าเนินการต่อไปอยา่งชดัเจน  

3) เป็นผูน้ าในการประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามระเบียบวาระ ขอ้บงัคบัของบริษัท และกฎหมาย โดย

จดัสรรเวลาใหเ้หมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกนั และดูแลใหม้ีการตอบขอ้

ซกัถามของผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสมและโปร่งใส 

4) สนับสนุนและเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏบิติัตามหลกับรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ 

 นอกจากน้ีบริษัทไดก้ าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และประธาน

เจา้หน้าท่ีบริหารอย่างชดัเจน  ซ่ึงสามารถดูรายละเอียดไดใ้นหวัขอ้ “ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัท” “ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร” และ “ขอบเขต

อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร”  

 บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ไดม้ีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ใหม้ีขอบเขตและความรบัผิดชอบดงัต่อไปน้ี 

1. ใหค้ าแนะน าเบ้ืองตน้แก่กรรมการในขอ้กฎหมาย ระเบียบขอ้บังคบัต่างๆ ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ท่ี

คณะกรรมการต้องการทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม า่เสมอ รวมถึงการร ายงานการ

เปล่ียนแปลงในขอ้ก าหนดกฎหมายท่ีมีนัยส าคญัแก่คณะกรรมการ 

2. จดัประชุมผูถื้อหุน้และประชุมคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ 

และขอ้พึงปฏบิติัต่างๆ 

3. บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏบิติั

ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

4. จัดท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจ าปีบริษัท หนังสือนัดประชุมผูถื้อหุน้ หนังสือนัด

ประชุมคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ รายงานการประชุมผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ 

5. เก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดส่้วนเสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหารและจดัส่งส าเนาใหแ้ก่ประธาน

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัท าการ นับจากวนัท่ีรบัรายงาน 

6. ดูแลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรบัผิดชอบต่อหน่วยงานท่ีก ากบับริษัท ตาม

ระเบียบและขอ้ก าหนดของหน่วยงานทางการ 
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7. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และด าเนินการเร่ืองอื่นๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

หรือตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ หรือตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศ

ก าหนด 

 คณะกรรมการชุดยอ่ย 

 คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยในการก ากบัดูแลกิจการ คือ  

คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวน 3 ท่าน ท าหน้าท่ีตรวจสอบและช่วยในการก ากบัดูแลการด าเนินกิจการของ บมจ. 

เอเชีย เอวิเอชัน่ โดยสมาชิกทุกท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยฯ์ และ

ส านักงาน ก.ล.ต และมีขอบเขตอ านาจหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ 

รายละเอียดไดร้ะบุไวใ้น    กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 นอกจากน้ีในการประชุมคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ครั้งท่ี 2/2557 เมื่อวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 

2557 ไดม้ีมติอนุมติัจดัตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซ่ึงประกอบดว้ยสมาชิกท่ีเป็นกรรมการอิสระ

จ านวน 3 ท่าน ท าหน้าท่ีในการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมส าหรบักรรมการ โดยมีรายละเอียดปรากฏ

ในหวัขอ้ “คณะกรรมการ สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน”  

 รายงานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงินและน าเสนอรายงานทางการเงินต่อ

คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ เป็นผูร้บัผิดชอบต่องบ

การเงินของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี โดยการจดัท างบการเงิน

ดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรบัรองทัว่ไปในประเทศไทย และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

และมีการเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสม า่เสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอย่าง

เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการ

ตรวจสอบซ่ึงเป็นคณะกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ซ่ึงประชุมโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม ไดป้ระเมินระบบการ

ควบคุมภายในโดยไดซ้กัถามจากหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในแลว้ไดส้รุปว่าระบบการควบคุมภายในของ บมจ. 

เอเชีย เอวิเอชัน่ และบริษัทย่อย มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และ

บริษัทย่อย และมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะลดความเส่ียงทางธุรกิจ การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ประจ าปี 2562 ในการตรวจสอบหน่วยงานต่าง ๆ ของ บมจ. เอเชีย   เอวิเอชัน่ และบริษัทยอ่ยไม่พบขอ้บกพร่องท่ีเป็น

สาระส าคญัของระบบการควบคุมภายในซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และบริษัทยอ่ย 

และผูส้อบบญัชีไม่ไดร้ายงานว่าพบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั 

 การประชุมคณะกรรมการ 

 ขอ้บังคบัของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ก าหนดใหค้ณะกรรมการตอ้งมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง 

และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็น โดยก าหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีและแจง้ให้

คณะกรรมการแต่ละท่านทราบ และมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมใหแ้ก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุม

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วนัท าการก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรกัษาสิทธิหรือประโยชน์ของ บมจ. 

เอเชีย เอวิเอชัน่ ซ่ึงในการประชุมทุกคราวจะมีการก าหนดวาระการประชุมท่ีชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมท่ี
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ครบถว้นเพียงพอ โดยจดัส่งใหก้บัคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อใหค้ณะกรรมการไดม้ีเวลาศึกษาขอ้มลูอยา่งเพียงพอก่อน

เขา้ร่วมประชุม โดยในการประชุม คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดง

ความคิดเห็นไดอ้ย่างเปิดเผย นอกจากน้ีในการประชุมคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ จะมีการเชิญผูบ้ริหาร

ระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อใหร้ายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะท่ีเกี่ยวขอ้งโดยตรง 

 บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ มีความมุ่งมัน่ใหค้ณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ไดร้บัขอ้มลูท่ีเพียงพอ ครบถว้น 

ต่อเน่ือง และทนัเวลาก่อนการประชุมทุกครั้ง ทั้งน้ี กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ สามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้

โดยตรงอย่างอิสระ เลขานุการบริษัทมีหน้าท่ีใหค้ าปรึกษาแก่คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ในเร่ืองท่ีเกี่ยวขอ้ง

กบัการปฏบิติัตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ 

 นอกจากน้ีคณะกรรมการก าหนดใหก้รรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีการประชุมกนัเองตามความเหมาะสม โดย

ไม่มีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารหรือฝ่ายบริหารเขา้ร่วมการประชุม เพื่อเปิดโอกาสใหอ้ภิปรายปัญหาต่างๆ ทั้งท่ีเกี่ยวกบั

ธุรกิจของบริษัท เร่ืองอื่นๆ ท่ีอยูใ่นความสนใจ  

 ค่าตอบแทน 

 ในการประชุมคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ครั้งท่ี 2 เมื่อวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ ์2557 และ บจ. ไทย

แอร์เอเชีย ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2557 ไดม้ีมติอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนซ่ึงจะเป็นผู ้

พิจารณากลัน่กรองและเสนอค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปีเพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ผูถื้อหุน้

พิจารณาอนุมติัต่อไป  โดยการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการจะพิจารณาเปรียบเทียบกบัการจ่ายค่าตอบแทน

กรรมการของบริษัท    ชั้นน าในตลาดหลกัทรพัย ์และบริษัทอื่นท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกบับริษัท 

ตลอดจนประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี ขอบเขตบทบาทหน้าท่ีความรบัผิดชอบ ความส าเร็จในการปฏิบติังานท่ีเช่ือมโยง

กบัผลประกอบการ และปัจจยัแวดลอ้มอื่นท่ีเกี่ยวขอ้ง โดยค่าตอบแทนดังกล่าวตอ้งอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและเพียง

พอท่ีจะจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพไว ้ทั้งน้ี บริษัทได้มีการเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าว รวมทั้งค่าตอบแทน

กรรมการเป็นรายบุคคลไวใ้นรายงานประจ าปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

ของบริษัท ซ่ึงสามารถดูรายละเอียดไดใ้นหวัขอ้ “โครงสรา้งค่าตอบแทนกรรมการ”  

 การพฒันากรรมการและผูบ้ริหารของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ 

 คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกใหม้ีการฝึกอบรมและพฒันาความรูแ้ก่ 

กรรมการและผูบ้ริหาร  เพื่อใหส้ามารถท าหน้าท่ีและก ากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและมีการ

ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง โดยสนับสนุนใหก้รรมการบริษัทและผูบ้ริหารเขา้ร่วมสมัมนาหลักสูตรท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี ทั้งหลักสูตรท่ีจัดโดยหน่วยงานก ากับดูแลของรัฐ หรือองค์กรอิสระ เช่น หลักสูตร

กรรมการบริษัทของสถาบนักรรมการบริษัทไทยท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดใหก้รรมการของบริษัทจดทะเบียนตอ้งผ่าน

การอบรมอย่างน้อยหน่ึงหลกัสูตร ซ่ึงไดแ้ก่ Directors Certification Program (DCP) Directors Accreditation Program 

(DAP) และ Audit Committee Program (ACP) เป็นตน้ 

 ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการใหม่บริษัทไดก้ าหนดแนวปฏิบติัเกี่ยวกบัการเตรียมความพรอ้มในการ

ปฏบิติัหน้าท่ีกรรมการบริษัท โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผูป้ระสานงานในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี  

1. รวบรวมขอ้มูลท่ีจ าเป็นเกี่ยวกบักรรมการเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบดูแลใหม้ีการปฏิบติัตามกฎหมาย

ในเร่ืองท่ีเกี่ยวขอ้งกบักรรมการ 



 

21 
 

2. จดัเตรียมขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการใหม่ เช่น ขอ้บงัคบับริษัท คู่มือกรรมการ

บริษัทจดทะเบียน สรุปผลการด าเนินงาน สรุปลกัษณะและแนวทางการด าเนินธุรกิจ เป็นตน้ 

3. จัดใหม้ีการพบปะหารือกบัประธานกรรมการ กรรมการ และผูบ้ริหารเพื่อรับทราบและสอบถามขอ้มูล

ส าคญัท่ีเกี่ยวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ย  

 การประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการ 

 บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และบริษัทย่อย ก าหนดใหม้ีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

และคณะกรรมการชุดยอ่ยอยา่งน้อย ปีละ 1 ครั้ง โดยแบ่งเป็นการประเมินผลการปฏบิติังานของคณะกรรมการทั้งคณะ

และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และหาขอ้สรุปเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการใหส้อดคลอ้งกบัแนวนโยบายท่ีก าหนดไวต่้อไป   

 โดยการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีหวัขอ้หลักในการ

ประเมินครอบคลุม ดงัต่อไปน้ี  

1. โครงสรา้งและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

2. บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

3. การประชุมคณะกรรมการ  

4. การท าหน้าท่ีของกรรมการ  

5. ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ  

6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 

 ทั้งน้ี ในปี 2562 ผลประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของ บมจ. 

เอเชีย เอวิเอชัน่ สรุปได ้ดงัน้ี 

คณะกรรมการบรษิทั/ 

คณะกรรมการชุดยอ่ย 

ผลประเมินการปฏิบตัิงาน 

ของคณะกรรมการทั้งคณะ (รอ้ยละ) 

ผลประเมินการปฏิบตัิงาน 

ของตนเอง (รอ้ยละ) 

คณะกรรมการบริษัท 97 97 

คณะกรรมการตรวจสอบ 96 97 

คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า แ ล ะ ก า ห น ด

ค่าตอบแทน  

96 97 

  

 ส าหรบั บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ซ่ึงเป็นบริษัทยอ่ยและเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลกัน้ัน ในปี 2562 ผลประเมิน

การปฏบิติังานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอ่ย สรุปไดด้งัน้ี 
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คณะกรรมการบริษัท/ 

คณะกรรมการชุดยอ่ย 

ผลประเมินการปฏบิติังาน 

ของคณะกรรมการทั้งคณะ (รอ้ยละ) 

ผลประเมินการปฏบิติังาน 

ของตนเอง (รอ้ยละ) 

คณะกรรมการบริษัท 95 95 

คณะกรรมการตรวจสอบ 98 99 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  95 99 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและความ

ยัง่ยนื  

100 99 

 

 ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหน้าท่ีทบทวนแบบประเมินผลใหม้ีความถูกตอ้ง 

ครบถว้น เป็นไปตามการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และพิจารณาผลการประเมินตนเองของกรรมการในปีท่ีผ่านมา เพื่อเป็น

หลกัเกณฑป์ระกอบการพิจารณากลัน่กรองค่าตอบแทนของกรรมการใหม้ีความสมเหตุสมผล โดยมีเลขานุการบริษัท

สรุปผลการประเมินและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเพื่อน าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาด าเนินการปรบัปรุงการด าเนินงานใหม้ีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้ น  

 การประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  

  เน่ืองจาก บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ดงัน้ัน การประเมินผลการปฏบิติังานประธาน

เจา้หน้าท่ีบริหารจะถูกก าหนดไวท่ี้ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยและเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลกั  โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี  

 คณะกรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดจ้ัดใหม้ีการ

ประเมินผลงานประจ าปีของประธานเจา้หน้าท่ีบริหารปีละ 1 ครั้ง โดยมีหวัขอ้หลกัในการประเมินครอบคลุม ดงัน้ี  

 หมวดท่ี 1 ความคืบหน้าของแผนงาน โดยระบุเป้าหมายและสถานะของความส าเร็จของแต่ละเป้าหมาย  

 หมวดท่ี 2 การวดัผลการปฏบิติังาน  

  - ความเป็นผูน้ า 

  - การก าหนดกลยุทธ ์ 

  - การปฏบิติัตามกลยุทธ ์

  - การวางแผนและผลปฏบิติัทางการเงิน 

  - ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ 

  - ความสมัพนัธก์บัภายนอก 

  - การบริหารงานและความสมัพนัธก์บับุคลากร 
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  - การสืบทอดต าแหน่ง  

  - ความรูด้า้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

   - คุณลกัษณะส่วนตวั 

 หมวดท่ี 3 การพฒันาตนเอง  

 แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

 คณะกรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ก าหนดใหม้ีแผนการสืบทอดต าแหน่งประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและ

ผู ้บริหารระดับสูง โดยการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพ ผลงาน ของผู ้มีคุณสมบั ติส าหรับการวางแผนพัฒนา 

ฝึกอบรม และเรียนรูก้ารบริหารงานรายบุคคล ทั้งน้ี เพื่อเตรียมพรอ้มส าหรบัการท าหน้าท่ีแทนบุคคลในต าแหน่งงานท่ี

ส าคญัในกรณีลาออกหรือพน้จากต าแหน่งตามอายุงานหรือเหตุอื่นใด รวมทั้งเพื่อรกัษาความเช่ือมัน่ใหก้บัผูม้ีส่วนได้

เสียทุกฝ่ายว่าการด าเนินงานของบริษัท จะไดร้บัการสานต่ออยา่งทนัท่วงที   

 คณะกรรมการมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาท าหน้าท่ีพิจารณาก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแผนการสืบทอด

ต าแหน่ง หากต าแหน่งประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงว่างลง รวมทั้งจดัใหม้ีการทบทวนแผนการสืบ

ทอดต าแหน่ง และใหป้ระธานเจา้หน้าท่ีบริหารรายงานใหค้ณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจ าถึงแผนการพฒันาและ

สืบทอดต าแหน่งงาน  

 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

 บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ไดจ้ดัใหม้ีนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ เป็นลายลกัษณ์

อักษร โดยคณะกรรมการจะไดจ้ัดใหม้ีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ าทุกปี  

นอกจากน้ี ภายหลังจากท่ีหุน้สามญัของบริษัทเขา้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ แลว้ 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ จะถือปฏิบติัตามกฎและขอ้บงัคบัต่างๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านักงาน ก.ล.ต. 

และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประกาศก าหนด โดยจะเปิดเผยรายงานการก ากบัดูแลกิจการไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบ

แสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

 หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีส  าหรบับริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) 

 ส าหรบัในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทไดน้ าหลกัปฏบิติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรบับริษัทจด

ทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ท่ีออกโดยส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยม์าปรบัใช ้ซ่ึง

กรรมการทุกท่านรับทราบและเขา้ใจถึงประโยชน์รวมทั้งใหค้วามส าคญัแก่หลักปฏิบัติดังกล่าว  โดยไดพ้ิจารณาและ

ตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีในฐานะผูน้ าขององค์กร และมอบหมายใหผู้ร้ับผิดชอบแต่ละฝ่ายน าหลักปฏิบัติตาม  CG 

Code ไปปรับใชใ้นองคก์ร เพื่อการสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กิจการอย่างยัง่ยืน รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทยงัจดัใหม้ีการ

ทบทวนหลักปฏิบัติตาม CG Code เป็นประจ าทุกปี เพื่อให้มัน่ใจว่าไดม้ีการปฏิบัติงานท่ีสอดคลอ้งกับหลักปฏิบัติ

ดงักล่าวตามความเหมาะสมของธุรกิจของบริษัท โดยใหบ้นัทึกไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของมติกรรมการ   

 จรรยาบรรณธุรกิจ 

 บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ มีนโยบายการด าเนินธุรกิจ โดยยึดมัน่ในมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด ไดแ้ก่ การรกัษา

ความลบัของบริษัทและบริษัทยอ่ย การปฏบิติังานดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต ถูกตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั การ

เคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน การดูแลทรัพย์สิน และส่ิงแวดลอ้มภายนอก ซ่ึงคณะกรรมการตลอดจนผู้บริหาร และ
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พนักงาน ทุกคนใหค้วามส าคญัและมีหน้าท่ีตอ้งถือปฏบิติัอยา่งเคร่งครดั โดยกรรมการและพนักงานใหม่ทุกคนจะไดร้บั

คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งลงนามรบัทราบและยึดถือปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ ทั้งน้ี บริษัทไดเ้ปิดเผย

หลักจริยธรรมธุรกิจฉบับสมบูรณ์ไวบ้นเว็บไซต์ของบริษัทภายใตห้วัขอ้ “การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี” และหวัขอ้ย่อย  

“นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและเอกสารดาวน์โหลด” และ “จรรยาบรรณธุรกิจ” 

 การสง่เสริมการปฏิบตัิตามกฎระเบียบและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

 บจ. ไทยแอร์เอเชีย มุ่งส่งเสริมใหพ้นักงานทุกคนมีความเขา้ใจหลักการและนโยบายต่างๆ  ท่ีเกี่ยวขอ้งกับ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ และการปฏบิติัตามกฎระเบียบ รวมทั้งแนวทางปฏิบติัตนท่ีถูกตอ้ง วิธีจดัการและรายงานท่ีพบ

หรือสงสยัว่ามีเหตุการณ์ซ่ึงอาจน าไปสู่การกระท าผิดกฎหมาย กฎระเบียบ หรือนโยบายของ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย โดย

ก่อใหเ้กิดขอ้กงัขาในความซ่ือสตัยสุ์จริตของพนักงานเองหรือของ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย  

 บจ. ไทยแอร์เอเชีย ไดจ้ัดท าหลักสูตรการอบรมท่ีเกี่ยวขอ้ง อาทิเช่น หลักสูตรเกี่ยวกับขอ้พึงปฏิบัติของ

พนักงาน หลกัสูตรเกี่ยวกบัการป้องกนัการทุจริต หลกัสูตรการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตคอรปัชัน่ และการให/้

รบัสินบน โดยหลกัสูตรดงักล่าวเป็นหลกัสูตรภาคบงัคบัท่ีพนักงานทุกคนทุกระดบัชั้นจะตอ้งเขา้ร่วมการอบรมและผ่าน

การทดสอบอยูเ่สมอ รวมถึงพนักงานใหม่ท่ีตอ้งเขา้ร่วมอบรมและผ่านการทดสอบทุกหลกัสูตรภายในระยะเวลาทดลอง

งาน และจะไม่ไดร้บับรรจุเป็นพนักงานประจ าหากไม่ผ่านการอบรมและทดสอบในหลกัสูตรดงัต่อไปน้ี  

- หลกัสูตรขอ้พึงปฏิบติัของพนักงาน (Code of Conduct Training) เพื่อใหพ้นักงานทุกคนเขา้ใจในหลกัการ

และมาตรฐานขั้นต า่ท่ีพนักงานทุกคนจะตอ้งถือปฏิบัติเพื่อป้องกันมิใหเ้กิดความกังขาในความซ่ือสัตยสุ์จริตของ

พนักงานและ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

- หลักสูตรการป้องกนัการทุจริต (Fraud Awareness Training) เพื่อใหพ้นักงานเรียนรูว้ิธีการป้องกนั และ

การแจง้เหตุหรือพฤติกรรมท่ีส่อไปทางทุจริตใหก้บั บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

- หลกัสูตรการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตคอรปัชัน่ และการให/้รบัสินบน (Anti-Corruption & Bribery 

Policy) เพื่อพนักงานเขา้ใจถึงปัญหาและผลกระทบจากการทุจริตคอรปัชัน่ การใหแ้ละการรบัสินบน ตลอดจนเรียนรู ้

วิธีการป้องกนัและการแจง้เหตุหรือพฤติกรรมท่ีส่อไปทางคอรปัชัน่ การให/้รบัสินบนผ่านช่องทางต่างๆ ใหก้บับริษัท

อีกดว้ย 

 บจ.ไทยแอรเ์อเชีย จะด าเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบติัตามกฎระเบียบและจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจ ของพนักงาน ผูบ้ริหาร และกรรมการ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีในการรายงานผลการประเมินดงักล่าว 

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี 

 นโยบายตอ่ตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่  

 บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ด าเนินธุรกิจอยู่บนพื้ นฐานของความโปร่งใส สุจริต และเป็น

ธรรม โดยก าหนดใหโ้ครงสรา้งองคก์รมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรบัผิดชอบ กระบวนการท างาน สายการบงัคบับญัชา

ท่ีชดัเจนในแต่ละหน่วยงาน เพื่อใหม้ีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างกนัอยา่งเหมาะสม รวมทั้งไดก้ าหนดหลกัปฏบิติัส าหรบั

กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง เพื่อป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชัน่ทุกรูปแบบ โดยถือเป็น

ภาระหน้าท่ีร่วมกนัในการปฏิบติัหน้าท่ี  และเพื่อใหก้ารตดัสินใจและการด าเนินการทางธุรกิจท่ีอาจมีความเส่ียงดา้น

การทุจริตคอรร์ปัชัน่ไดร้บัการพิจารณาและปฏบิติัอยา่งรอบคอบ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
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 ค านิยาม 

 คอรร์ปัชัน่ (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให ้สญัญา มอบให ้    

ใหค้ ามัน่ เรียกรอ้ง หรือรบั ซึ่งเงิน ทรพัยสิ์น หรือประโยชน์อื่นใดซ่ึงไม่เหมาะสม กบัเจา้หน้าท่ีของรฐั หน่วยงานของรฐั 

หน่วยงานของเอกชน หรือผูม้ีหน้าท่ีไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อใหบุ้คคลดังกล่าวกระท าหรือละเวน้การ

ปฏบิติัหน้าท่ี อนัเป็นการใหไ้ดม้าหรือรกัษาไวซ่ึ้งธุรกิจ หรือแนะน าธุรกิจใหก้บับริษัทโดยเฉพาะ หรือ เพื่อใหไ้ดม้าหรือ

รักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บังคับ 

ขนบธรรมเนียม ประเพณีของทอ้งถ่ิน หรือจารีตทางการคา้ ใหก้ระท าได ้

 นโยบายภาพรวม 

 หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ด าเนินการหรือ

ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางออ้ม และใหม้ีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย

ต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่อยา่งสม า่เสมอ ตลอดจนทบทวนการก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรบัผิดชอบของแต่ละฝ่าย

ท่ีเกี่ยวขอ้ง รวมถึงแนวทางการปฏิบัติ เพื่อใหส้อดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บังคับ และ

ขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

 บทบาทหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

 1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีและรบัผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลใหม้ีระบบท่ีสนับสนุน

การต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชัน่ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าฝ่ายบริหารไดต้ระหนักและใหค้วามส าคญักบัการต่อตา้น

ทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

 2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงิน ระบบ

การควบคุมภายในและการประเมินความเส่ียงเพื่อใหค้วามมัน่ใจว่าระบบดงักล่าวมีความเส่ียงท่ีจะท าใหเ้กิดโอกาสการ

ทุจริตท่ีมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและการด าเนินการของบริษัทน้อยท่ีสุด และมีความเหมาะสมเพียงพอ มีความ

น่าเช่ือถือ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนรับเร่ืองแจง้เบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีคนในองค์กรมีส่วน

เกี่ยวขอ้งและตรวจสอบขอ้เท็จจริง รวมถึงเสนอเร่ืองใหค้ณะกรรมการบริษัทร่วมกนัพิจารณาบทลงโทษ 

 3. ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และผูบ้ริหาร มีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบในการก าหนดใหม้ีระบบและใหก้าร

ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่ เพื่อส่ือสารไปยงัพนักงานและผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่ายน าไปใช้

ปฏิบติั รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ 

ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

 4. หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีใหเ้ป็นไปตามแผนการ

ตรวจสอบภายในท่ีก าหนดไว ้และเสนอรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเส่ียง

เกี่ยวกบัการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบการควบคุมภายในใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบรวมถึงการปฏิบติังาน

ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดม้อบหมายในเร่ืองการตรวจสอบทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

 แนวทางการปฏบิติั  

 1. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานทุกระดบั ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชัน่และจรรยาบรรณ

ธุรกิจ โดยตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองทุจริตคอรร์ปัชัน่ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม  
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 2. เมื่อพนักงานพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายทุจริตคอรร์ปัชัน่ท่ีเกี่ยวขอ้งกบั  บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และ บจ. 

ไทยแอร์เอเชีย มีหน้าท่ีต้องรายงานใหผู้ ้บังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ และใหค้วามร่วมมือในการ

ตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่างๆ หากมีขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถามใหป้รึกษากบัผูบ้งัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีก าหนดใหท้ าหน้าท่ี

รบัผิดชอบเกี่ยวกบัการติดตามการปฏบิติัตามจรรยาบรรณธุรกิจ ผ่านช่องทางต่างๆ ท่ีก าหนดไว  ้

 3. บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนักงาน หรือผูแ้จง้เบาะแส

ในเร่ืองทุจริตคอรร์ปัชัน่โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

ตามท่ีก าหนดไวใ้น Whistleblowing Policy 

 4. ผูท่ี้กระท าการทุจริตคอรร์ปัชัน่ถือเป็นการกระท าท่ีผิดจรรยาบรรณธุรกิจซ่ึงจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาทาง

วินัยตามระเบียบท่ีก าหนดไว ้นอกจากน้ีอาจไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการกระท าน้ันเขา้ขา่ยผิดกฎหมาย 

 5. บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ไดเ้ผยแพร่ ใหค้วามรู ้และท าความเขา้ใจกบัผูม้ีส่วนไดเ้สีย

อื่นท่ีปฏบิติัหน้าท่ี หรือด าเนินการใดๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง หรืออาจส่งผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทยอ่ย ในเร่ืองท่ีตอ้งปฏิบติั

ใหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชัน่น้ี  

 6. การด าเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ให้ใช้แนวปฏิบัติตามท่ีก าหนดไวใ้น

จรรยาบรรณธุรกิจ หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี นโยบายและแนวปฏบิติัต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ รวมทั้ง ระเบียบ

และคู่มือปฏิบติังานของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ท่ีเกี่ยวขอ้ง ตลอดจนแนวทางปฏิบติัอื่นใดท่ี 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย อาจก าหนดขึ้ นต่อไป อย่างไรก็ตามเพื่อความชดัเจนในการด าเนินการ

ในเร่ืองท่ีมีความเส่ียงสูงการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดับตอ้งปฏิบัติดว้ยความ

ระมดัระวงัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  

 การรบัเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน  

 - กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ตอ้งไม่รบัเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตวัจากลูกคา้ คู่

คา้ หรือจากบุคคลใดอนัเน่ืองจากการท างานในนาม บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

 - กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน จะตอ้งไม่ใหกู้ห้รือกูย้ืมเงิน หรือเร่ียไรเงิน ส่ิงของจากลูกคา้หรือผูท้ า

ธุรกิจกบั บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย เวน้แต่เป็นการกูย้ืมเงินจากธนาคารหรือสถาบนัการเงินใน

ฐานะของลูกคา้ของธนาคารหรือสถาบนัการเงินดงักล่าว 

 การรบัของขวญัและการรบัเล้ียงรบัรองทางธุรกิจ  

- กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน พึงหลีกเล่ียงการรบัของขวญัทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินจากคู่คา้หรือ  

ผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย เวน้แต่ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม แต่ตอ้ง

มีมูลค่าไม่เกิน 1,500 บาท ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นตอ้งรบัของขวญัหรือทรพัยสิ์นอื่นใดในมูลค่าท่ีสูงกว่า 1,500 บาท 

ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาเพื่อด าเนินการตามความเหมาะสม  

- กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน สามารถรบัการเล้ียงรบัรองทางธุรกิจได ้เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของ บมจ. 

เอเชีย เอวิเอชัน่ และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย และพึงหลีกเล่ียงการรับการเล้ียงรับรองในลักษณะท่ีเกินกว่าเหตุ

ความสมัพนัธป์กติจากบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวขอ้งกบับริษัทและบริษัทยอ่ย หรือจะเป็นคู่คา้ในอนาคต 
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 การเสนอเงิน ส่ิงจงูใจหรือรางวลั  

 บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ไม่มีนโยบายเสนอเงิน ส่ิงจงูใจของก านัล สิทธิประโยชน์พิเศษ 

ในรูปแบบใดๆ แก่ลูกคา้ คู่คา้ หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลใดๆ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงธุรกิจ ยกเวน้การใหก้ารเล้ียงรบัรอง

ทางธุรกิจตามประเพณีนิยม ส่วนลดการคา้ และโครงการส่งเสริมการขายของบริษัท 

 เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน 

 การใหห้รือรบัเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใสและถูกตอ้งตามกฎหมาย และเป็นไปตาม

ขั้นตอนตามท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยมีการสอบทาน การอนุมติัรายการจากผูม้ีอ านาจของ  บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และ บจ. 

ไทยแอรเ์อเชีย รวมทั้งมีการติดตามเพื่อใหม้ัน่ใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน น าไปใชต้ามวตัถุประสงคแ์ละไม่ถูก

น าไปเป็นขอ้อา้งในการติดสินบน  

 การประเมินความเส่ียงการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

 บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ไดจ้ดัตั้งทีมงานประเมินความเส่ียงการทุจริตคอรร์ปัชัน่ซ่ึงประกอบดว้ยหวัหน้าหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน  หวัหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงาน และผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี โดยมีหน้าท่ีความรบัผิดชอบในการ

ก าหนดกระบวนการบริหารความเส่ียงการทุจริตคอรร์ปัชัน่ โดยร่วมท าการประเมิน วิเคราะห ์ติดตาม ควบคุม และ

รวบรวมสถานะความเส่ียงการทุจริตคอร์รัปชัน่ในภาพรวมใหอ้ยู่ภายใต้ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ ตลอดจน

ด าเนินการตรวจสอบกรณีตอ้งสงสัยและมีความเส่ียงท่ีจะกระท าทุจริต และมีการจัดท าเป็นรายงานน าเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี โดยไดน้ าเคร่ืองมือการประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ตาม

แนวทางของสมาคมผูต้รวจสอบการทุจริตมาปรบัใชใ้นการประเมินสภาพแวดลอ้มการควบคุมภายใน และการทุจริต

ประเภทต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้ นภายในบริษัท โดยในปี 2562 ทางทีมงานไดว้ิเคราะหแ์ละประเมินความเส่ียงของธุรกิจเพื่อ

ระบุการด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ ท่ีมีความเส่ียงว่าอาจมีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการทุจริตคอรร์ปัชัน่ อาทิ เช่น การตกแต่ง 

การปลอม หรือการเปล่ียนแปลงบนัทึกหรือเอกสารหรือรายงานทางการเงิน การใชสิ้นทรพัยข์องกิจการในทางท่ีผิด

หรือยกัยอกสินทรพัยข์องกิจการ ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ การใชข้อ้มูลภายในของบริษัทในทางมิชอบ และการ

คอร์รัปชัน่ในรูปแบบต่างๆ เป็นตน้ โดยพบว่าในปีท่ีผ่านมาความเส่ียงการทุจริตคอร์รปัชัน่อยู่ในระดับความเส่ียงท่ี

ยอมรับได ้ทั้งน้ี ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินจะน ามาใชเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการวางแนวทางการ

ตรวจสอบภายใน ตลอดจนแนวทางการป้องกนัการทุจริตในการปฏบิติังาน โดยการมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี 

 การเผยแพร่นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

 เพื่อใหทุ้กคนในองคก์รไดร้บัทราบนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และ  บจ. 

ไทยแอรเ์อเชีย จะด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

 1. เผยแพร่นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่ ผ่านช่องทางการส่ือสารของบริษัท เช่น เว็บไซต์ แบบ

แสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปี (56-2)  

 2. จดัใหม้ีการอบรมนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่ใหแ้ก่พนักงานใหม่ 

 3. ทบทวนนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่อยา่งสม า่เสมอทุกปี 
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 การรายงานการมีสว่นไดเ้สีย  

 บริษัทไดก้ าหนดใหก้รรมการ กรรมการบริหาร และผูบ้ริหารตามค านิยามของส านักงาน ก.ล.ต. รายงานการ

มีส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้ง เมื่อเร่ิมด ารงต าแหน่ง หรือเมื่อมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลต่างๆ และทบทวน

ขอ้มลูต่างๆ เป็นประจ าทุกปี  

 การควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ไดจ้ดัใหม้ีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทุกดา้นเพื่อให้การ

ปฏิบติังานของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ เป็นไปตามเป้าหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้ง  รวมถึงไดจ้ดัใหม้ีกลไกการ

ตรวจสอบ และถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งเพียงพอ ในการปกป้อง รกัษา และดูแลเงินทุนของผูถื้อหุน้ และสินทรพัย์

ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และบริษัทย่อย ก าหนดล าดับชั้นของการอนุมติั และความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร และ

พนักงาน ก าหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อกัษรมีฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานใหเ้ป็นไปตามท่ีกฏระเบียบท่ีก าหนดไว ้รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าท่ีก ากบั

ดูแลการด าเนินงาน และบริหารงานของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ เพื่อให ้บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ มีระบบการควบคุม

ภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ระบบรายงานทางการเงินท่ีน่าเช่ือถือโดยฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีตรวจสอบและ

ทบทวนระบบการควบคุมภายในของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และบริษัทย่อย และรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางสาวดวงพร ตนัติวิวฒัน์ เป็นหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งน้ี รายละเอียด

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในปรากฏอยูใ่นหวัขอ้ “การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน” 

 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

 บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ไดต้ระหนักและใหค้วามส าคญัต่อการบริหารความเส่ียงเพื่อใหก้ารบริหารจดัการของ

บริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อสรา้งความเช่ือมัน่ใหก้บัผูม้ีส่วนไดเ้สียทุก

ฝ่าย อย่างไรก็ตามเน่ืองจาก บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ใน บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ดงัน้ันระบบ

การบริหารความเส่ียงจึงไดม้ีการก าหนดไวท่ี้ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ซ่ึงเป็นบริษัทยอ่ยท่ีด าเนินธุรกิจหลกัใหก้บับริษัท 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) ประกอบดว้ย ประธานกรรมการบริหาร

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และฝ่ายบริหารจากส่วนงานหลักท าหน้าท่ีในการบริหารจัดการความเส่ียงซ่ึงอาจมี

ผลกระทบต่อการด าเนินงาน ทั้งความเส่ียงจากปัจจยัภายในและภายนอกใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและยอมรบัได ้โดย

วิธีการประเมินและสอบทานผลการประเมินความเส่ียงจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งทบทวนและเสนอแผนงานนโยบาย

ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียงเป็นประจ าทุกปี โดยรายละเอียดการบริหารความเส่ียงปรากฏอยู่ในหวัขอ้ “การ

บริหารความเส่ียง”  

 ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี  

 บริษัทและบริษัทยอ่ยจ่ายค่าสอบบญัชีใหก้บับริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั ซ่ึงเป็นส านักงานสอบบญัชีท่ีผูส้อบ

บญัชีประจ าปี 2562 สงักดั ทั้งน้ี บริษัทท่ีเป็นส านักงานสอบบญัชีและผูส้อบบญัชีไม่มีความสมัพนัธ ์หรือส่วนไดเ้สีย

ใดๆ กบับริษัท/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
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 ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee)  

 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชี ใหแ้ก่ส านักงานสอบบัญชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดัในรอบปี

บญัชีท่ีผ่านมามีจ านวนเงินรวม 5.40 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ค่าสอบบญัชีของบริษัท จ านวน 1.00 ลา้นบาท และค่า

สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยท่ีบริษัทยอ่ยรบัภาระเอง 4.40 ลา้นบาท นอกจากน้ีมีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บครั้งเดียวส าหรบั

การตรวจสอบการเปล่ียนแปลงระบบบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินชุดใหม่จ านวน 1.4 ลา้นบาท ทั้งน้ี 

บริษัทมิไดจ้่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีใหแ้ก่ ผูส้อบบัญชี บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกบัผูส้อบบัญชีและส านัก

งานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา 

 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)  

 บริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซ่ึงไดแ้ก่ การตรวจสอบเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ ใหแ้ก่   ส านัก

งานสอบบญัชี ท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมามีค่าบริการอื่นท่ีจ่ายใหแ้ก่ ส านักงานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชี

สังกัด การตรวจสอบการปฏิบัติตามเง่ือนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน  (BOI) จ านวนเงิน 0.80 ลา้นบาท ซ่ึงเป็น

ค่าบริการของบริษัทและบริษัทย่อย และบริษัทไม่มีค่าใชจ้่ายในอนาคตอนัเกิดจากการตกลงท่ียงัใหบ้ริการไม่แลว้เสร็จ

ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา  

 ทั้งน้ี การจา้งส านักงานสอบบญัชีและกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกบัส านักงานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดัใหบ้ริการ

อื่นนอกเหนือจากงานสอบบญัชี ฝ่ายบริหารไดร้ายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบว่า ไม่ก่อใหเ้กิดการขดัแยง้ในดา้น

ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และไม่มีการตรวจสอบงานของตวัเอง ซ่ึงจะไม่ท าใหผู้ส้อบบญัชีขาดความเป็นอสิระ 

และขาดความเป็นกลางในการปฏบิติังานสอบบญัชี 


