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การก ากับดูแลกิจการ 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ได้ยดึถือและปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในการด าเนินธุรกิจมาอยา่งตอ่เนื่อง 
ตัง้แต่ระดบั กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยเช่ือมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้จะช่วยสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจตอ่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ ผู้มีสว่นได้เสยี และผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย และเป็น
ปัจจยัส าคญัในการสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมลูค่าระยะยาว รวมทัง้สง่เสริมความสามารถในการแข่งขนัของบริษัทให้
เติบโตอย่างยั่งยืน ดังนัน้คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีนโยบายปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจด
ทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) และได้น าหลกัการและแนวปฏิบตัิที่สอดคล้อง
กบัหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2556 (The Principles of Good Corporate Governance 
for Listed Companies, 2013) และหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ตาม
แนวทางที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพย์ฯ) และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (ส านกังาน ก.ล.ต.) ก าหนดมาใช้และทบทวนปรับปรุงนโยบายการก ากบัดแูลกิจการเป็นประจ าทกุปี รวมทัง้มี
การสื่อสารให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยมีเนือ้หา
ครอบคลมุถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้น การปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั บทบาทของผู้มีสว่นได้เสีย  การเปิดเผยข้อมลูและ
ความโปร่งใส ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

ส าหรับในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้น าหลกัปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจด
ทะเบียน ปี 2560 (CG Code) มาปรับใช้ ซึ่งกรรมการทกุท่านรับทราบและเข้าใจถึงประโยชน์รวมทัง้ให้ความส าคญัแก่หลกั
ปฏิบตัิดงักลา่ว โดยได้พิจารณาและตระหนกัถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้น าขององค์กร  และมอบหมายให้ผู้ รับผิดชอบแต่
ละฝ่ายน าหลกัปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ในองค์กร เพื่อการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยสามารถ
เปิดเผยข้อมลูให้สอดคล้องกบันโยบายการก ากบัดแูลกิจการในแตล่ะหมวดได้ ดงันี ้ 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ตระหนกัและให้ความส าคญัถึงสทิธิของผู้ ถือหุ้น โดยจะไมก่ระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมดิ
หรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น รวมทัง้จะสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ การซือ้
ขายหรือการโอนหุ้น การมีสว่นแบง่ในก าไรของบริษัท การได้รับขา่วสารข้อมลูอยา่งเพียงพอ การเข้าร่วมประชมุเพื่อใช้สทิธิ
ออกเสียงในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และเร่ืองที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจดัสรร
เงินปันผล การก าหนดหรือแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ  การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนมุตัิรายการพิเศษ 
เป็นต้น 

ทัง้นี ้บริษัทจะด าเนินการในเร่ืองตา่งๆ ที่เป็นการสง่เสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

- บริษัทจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้าอย่างน้อย  5 วนัท า
การ (หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด) โดยหนงัสอืเชิญประชมุมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชมุ  เอกสาร
ประกอบระเบียบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนงัสือมอบฉนัทะตามที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด 
และรายช่ือของกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉนัทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทัง้แผนท่ีแสดงสถานที่
ประชมุ                 

นอกจากที่กลา่วข้างต้น หนงัสือเชิญประชุม จะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ ถือหุ้นจะต้องน ามาแสดงในวนั
ประชมุด้วย เพื่อรักษาสทิธิในการเข้าประชมุและการลงคะแนนเสยีง รวมถึงเป็นไปตามข้อบงัคบับริษัท เก่ียวกบัการประชมุ
ผู้ ถือหุ้น  
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นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นยงัสามารถเข้าดูข้อมูลต่างๆ เก่ียวกบัระเบียบวาระการประชุมแต่ละครัง้ได้ทางเว็บไซต์ของ
บริษัท www.aavplc.com 

- กรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการ
อิสระหรือบคุคลใดๆ เข้าร่วมประชมุแทนได้ 

- บริษัทจดัช่องทางการลงทะเบียน ณ สถานท่ีจดัการประชมุส าหรับผู้ ถือหุ้นบคุคลธรรมดาและนกัลงทนุสถาบนั 
นอกจากนีบ้ริษัทได้น าระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพื่อช่วยให้ขัน้ตอนการ
ลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง นอกจากนี ้บริษัทได้จดัให้มีจุดตรวจ
เอกสารกรณีรับมอบฉนัทะให้บคุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน และจดัเตรียมอากรแสตมป์ส าหรับปิดหนงัสือมอบฉนัทะไว้
บริการให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ พร้อมเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกตลอดการลงทะเบียน โดย
บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมง นอกจากนี ้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทได้ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ ถือหุ้ น บริษัทจึงได้
ด าเนินการจัดการประชุมผู้ ถือหุ้ นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้ปฏิบัติตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ในการประชุมผู้ ถือหุ้นแต่ละครัง้ ประธานท่ีประชุมจะชีแ้จงเก่ียวกบักฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชมุ รวมถึงขัน้ตอน
การออกเสยีงลงมติ และจดัสรรเวลาในการประชมุอยา่งเพียงพอ  

- ในระหว่างการประชุมประธานท่ีประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีสิทธ์ิเท่าเทียมกันในการซกัถาม แสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตา่งๆ ได้อยา่งเต็มที่ โดยมีกรรมการและผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อตอบ
ค าถามในที่ประชมุพร้อมทัง้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้นเพื่อที่จะน าไปพิจารณา หรือด าเนินการตาม
สมควรตอ่ไป และเมื่อการประชมุแล้วเสร็จ บริษัทจะจดัท ารายงานการประชมุให้แล้วเสร็จอยา่งถกูต้องและสมบรูณ์ภายใน 
14 วนันบัจากวนัประชุม แล้วน าสง่รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นดงักลา่วให้กบัหน่วยงานที่เก่ียวข้องภายในเวลาที่ก าหนด
และเผยแพร่รายงานการประชมุทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นและบคุคลที่เก่ียวข้องสามารถตรวจสอบได้ 

หมวดที่ 2  การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ มีนโยบายการดแูลและปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมและเป็นธรรม ทัง้ผู้ ถือหุ้นที่
เป็นผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ และผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย โดยมีหลกัการดงันี ้

- ด าเนินการประชมุผู้ ถือหุ้นตามล าดบัระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ และมีนโยบายที่จะไมเ่พิ่ม
ระเบียบวาระในท่ีประชุมโดยไมแ่จ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าโดยไมจ่ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคญัที่ผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาใน
การศกึษาข้อมลูก่อนการตดัสนิใจ  

- เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอช่ือบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการได้ โดยส่งข้อมูลของบุคคลที่
เสนอช่ือและหนงัสือยินยอม ให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัทลว่งหน้าในเวลาอนัสมควร  ภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ก าหนด
โดยบริษัท 

- สง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้บตัรลงคะแนนเสียงส าหรับทุกระเบียบวาระ ซึ่งจะท าการเก็บบตัรลงคะแนนดงักลา่วในห้อง
ประชุม เพื่อน าผลคะแนนมารวม ก่อนท าการประกาศแจ้งมติของคะแนนเสยีงในห้องประชมุ และเพื่อความโปร่งใส บริษัท
จะจดัเก็บบตัรลงคะแนนท่ีมีการลงช่ือของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับฉนัทะไว้ เพื่อการตรวจสอบได้ในภายหลงั 

- บนัทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ภายใน 14 วนัหลงัการประชมุผู้ ถือหุ้นเสร็จสิน้ และได้ท าการเผยแพร่รายงานดงักลา่วไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 

http://www.aavplc.com/
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- ให้ความส าคญัในการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารอื่นๆ อย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลาและโปร่งใสแก่ผู้ ถือหุ้น โดยมี
การเปิดเผยข้อมลูขา่วสารท่ีมีสาระส าคญัอยา่งสม ่าเสมอ 

- บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายและวิธีการดแูลกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานในการน าข้อมลูภายในของ
บริษัทและบริษัทย่อยซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนโดยได้เผยแพร่นโยบายดงักล่าว
ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน รับทราบและปฏิบตัิตามไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรในหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งมี
รายละเอียดดงันี ้ 

 การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน  

1) ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เก่ียวกบัหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของตน คูส่มรสหรือผู้
ที่อยูกิ่นด้วยกนัฉนัสามีภริยา และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ตอ่ ส านกังาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตาม
มาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทัง้การ
รายงานการได้มาหรือจ าหน่ายหลกัทรัพย์ของตน คู่สมรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนุิติภาวะต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 
246 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) 

2) ให้กรรมการและผู้บริหารของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยูกิ่นด้วยกนัฉนัสามีภริยา และ
บุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะจัดท าและเปิดเผยรายงานการถือครองหลกัทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลกัทรัพย์ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจดัสง่ส าเนารายงานนีใ้ห้แก่ 
บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ในวนัเดียวกบัวนัท่ีสง่รายงานตอ่ส านกังาน ก.ล.ต.  

3) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น  และบริษัทย่อย ที่ได้รับทราบข้อมูล
ภายในที่เป็นสาระส าคญัซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ บมจ. 
เอเชีย เอวิเอชัน่ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 
ชัว่โมงภายหลงัจากที่ข้อมูลภายในได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เก่ียวข้องกบัข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนัน้ให้
ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมลูนัน้ให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ มาตรการลงโทษหากมีการกระท าการฝ่าฝืนระเบี ยบ
ปฏิบตัิดงักล่าวข้างต้น บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และบริษัทย่อย ถือเป็นความผิดทางวินยัตามข้อบงัคบัการท างาน โดยจะ
พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตกัเตือนด้วยวาจา การตกัเตือนเป็นหนงัสอื การภาคทณัฑ์ ตลอดจนการเลกิจ้าง
พ้นสภาพการเป็นพนกังานด้วยเหตไุลอ่อก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแตก่รณี เป็นต้น  

4) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น  และบริษัทย่อย ใช้ข้อมูล
ภายในที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลกัทรัพย์ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น  ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชน ซึง่ตนได้ลว่งรู้มาในต าแหน่งหรือฐานะเช่นนัน้ มาใช้เพื่อการซือ้หรือขายหรือเสนอซือ้หรือเสนอขาย หรือชกัชวนให้
บุคคลอื่นซือ้หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลกัทรัพย์อื่น  (ถ้ามี) ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ไม่ว่าทัง้
ทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ไม่ว่าทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่า
การกระท าดงักล่าวจะท าเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือน าข้อเท็จจริงเช่นนัน้ออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระท าดงักล่าว 
โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไมก็่ตาม 
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  การปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกับการป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์บน
หลกัการท่ีว่าการตดัสินใจใดๆ ในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องท าเพื่อผลประโยชน์สงูสดุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
เทา่นัน้ และควรหลกีเลีย่งการกระท าที่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยก าหนดให้ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องหรือมีสว่น
ได้เสยีกบัรายการท่ีพิจารณาต้องแจ้งให้ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ทราบถึงความสมัพนัธ์หรือการมีสว่นได้เสยีของตนในรายการ
ดงักลา่ว และต้องไมเ่ข้าร่วมการพิจารณาตดัสนิใจ รวมถึงไมม่ีอ านาจอนมุตัิในธุรกรรมนัน้ๆ 

หากมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึน้ที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเง่ือนไข
การค้าโดยทัว่ไป จะต้องน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ พิจารณาอนมุตัิ โดยให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น หรือที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) ทัง้นี ้บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ จะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
ส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที่เก่ียวข้อง 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และบริษัทย่อยให้ความส าคญัต่อสิทธิของผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่  และมีนโยบายในการ
ปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีแตล่ะกลุม่ที่ส าคญั ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้น 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ มุ่งมัน่เป็นตวัแทนที่ดีของผู้ ถือหุ้นในการด าเนินธุรกิจเพ่ือสร้างความพึงพอใจสงูสดุให้กบัผู้
ถือหุ้น โดยค านงึถึงการเจริญเติบโตของมลูคา่บริษัทในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและตอ่เนื่อง รวมทัง้ก ากบัดแูลให้มีการ
ปฏิบัติตามนโยบายเก่ียวกับผู้ ถือหุ้นในการปกป้องสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น และการไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการ
ละเมิดหรือลดิรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น ดงัรายละเอียดที่ได้กลา่วในหวัข้อสิทธิของผู้ ถือหุ้นและการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างเท่า
เทียมกนั ตลอดจนด าเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งโปร่งใสและเช่ือถือได้ตอ่ผู้ ถือหุ้น  

การส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเร่ืองส าคัญ เพื่อรับทราบการ
ด าเนินงานและกิจกรรมตา่งๆ ของบริษัท และเพื่อติดตามการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร 

ลกูค้า 

บริษัทและบริษัทย่อยมีความมุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจให้กบัลกูค้าที่จะได้รับผลิตภณัฑ์และ
บริการที่ดีมีคณุภาพ ในระดบัราคาที่เหมาะสม รวมทัง้การรักษาเเละพฒันาความสมัพนัธ์ที่ดีอยา่งตอ่เนื่อง จึงได้ก าหนดแนวทาง
ปฏิบตัิไว้ดงัตอ่ไปนี ้

- ผลติสนิค้าและบริการท่ีมีคณุภาพ โดยมุ่งมัน่ท่ีจะยกระดบัมาตรฐานให้สงูขึน้อย่างตอ่เนื่องและจริงจงั เปิดเผย
ข่าวสารข้อมูลเก่ียวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถกูต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง พร้อมริเร่ิมสินค้าเเละบริการ
ใหม่ๆ  ท่ีหลากหลาย ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของทกุคน 

- รับฟังความคิดเห็นของลกูค้า ผ่านการส ารวจความพึงพอใจ รวมทัง้มีช่องทางรับแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียน
ผา่นทาง Live Chat (AVA) ได้ตลอด 24 ชัว่โมง 

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกระดบัจะไม่เปิดเผยข้อมลูของลกูค้า โดยไม่ได้รับอนญุาตจากลกูค้าหรือ
จากผู้มีอ านาจของกลุ่มบริษัทก่อน  เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้องตามบทบังคับของ
กฎหมาย 
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ทัง้นี ้รายละเอียดการด าเนินนโยบายเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อลกูค้าปี 2564 ปรากฏในหวัข้อ “รายงานการ
พฒันาอยา่งยัง่ยืน”  

คูค้่า  

บริษัทและบริษัทยอ่ยถือวา่คูค้่าเป็นปัจจยัส าคญัในการร่วมสร้างมลูคา่ให้กบัลกูค้า ดงันัน้การด าเนินธุรกิจกบัคูค้่า
ใดๆ ต้องไม่น ามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อช่ือเสียงของบริษัทและบริษัทย่อย หรือขดัต่อกฎหมายใดๆ ไม่มีการเรียกรับ หรือ
ยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สจุริตในการค้ากบัคู่ค้า มีการค านึงถึงความเสมอภาคในการด าเนินธุรกิจและ
ผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า รวมทัง้ปฏิบัติตามสญัญาหรือเง่ือนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด นอกจากนีก้าร
คดัเลือกคู่ค้าต้องท าอย่างยตุิธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยดึถือปฏิบตัิตามระเบียบการจดัซือ้จดัจ้าง โดยมีการแตง่ตัง้
คณะกรรมการจดัซือ้จดัจ้างและก าหนดขัน้ตอนและวิธีปฏิบตัิไว้อยา่งชดัเจน  

เจ้าหนี ้

บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่มีต่อเจ้าหนีอ้ยา่งเคร่งครัด บริหารเงินกู้ยืมให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์
ของการใช้เงิน ไม่น าเงินไปใช้ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย และดแูลหลกัประกนัต่างๆ  ควบคุมให้มีการช าระคืน
เงินกู้ และดอกเบีย้ให้กับเจ้าหนีเ้งินกู้ ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามก าหนดเวลา และปฏิบตัิตามเง่ือนไขการกู้ยืมเงิน
ตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน รวมถึงการบริหารงานเพื่อให้เจ้าหนีม้ัน่ใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการช าระ
หนีท้ี่ดี หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขแห่งสญัญาที่ตกลงกนัไว้ได้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบลว่งหน้าเพื่อ
ร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา  

คูแ่ขง่ทางการค้า 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายสนบัสนุนและส่งเสริมการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรีและด าเนินธุรกิจภายใต้
กรอบกติกาของการแขง่ขนัที่เป็นธรรมรวมทัง้ไม่แสวงหาข้อมลูที่เป็นความลบัของคู่แขง่ทางการค้าอยา่งผิดกฎหมายและขดั
ตอ่จริยธรรม และไมก่ระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้อื่น หรือคูแ่ขง่ทางการค้า 

สงัคมสว่นรวม 

บริษัทและบริษัทย่อยในฐานะเป็นบริษัทไทย ที่เติบโตเเละให้บริการคนไทยมายาวนาน จึงตระหนักและมี
จิตส านกึในการตอบเเทนและช่วยเหลือสงัคม พร้อมสนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆ ของท้องถ่ิน ที่บริษัทด าเนินธุรกิจ 

บริษัทและบริษัทยอ่ย มีนโยบายผลิตสินค้าและให้บริการใดๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปฏิบตัิตามกฎหมาย
สิง่แวดล้อม พร้อมสง่เสริมกิจกรรมการดแูลรักษาธรรมชาติและอนรัุกษ์พลงังาน และมีนโยบายที่จะคดัเลือกและสง่เสริม
การใช้ผลติภณัฑ์ที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

ทัง้นี ้รายละเอียดการด าเนินนโยบายเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคมสว่นรวมปี 2564 ปรากฏใน“รายงานการ
พฒันาอยา่งยัง่ยืน”  

พนกังาน 

ตัง้แต่วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 พนกังานของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ได้ถกูโอนย้ายไปเป็นพนกังานของ บจ. ไทย
แอร์เอเชีย แล้วทัง้หมด 

พนกังานเป็นทรัพยากรอนัมีคา่สงูสดุและเป็นปัจจยัส าคญัสูค่วามส าเร็จของบริษัทและบริษัทยอ่ยจึงได้มุง่พฒันา
เสริมสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศการท างานที่ดี รวมทัง้สง่เสริมการท างานเป็นทีม ปฏิบตัิต่อพนกังานด้วยความสภุาพ
และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และความเป็นส่วนตัวของพนักงาน โดยไม่น าข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน 
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ประวตัิการรักษาพยาบาล ครอบครัว ไปเปิดเผยให้กบับคุคลภายนอกหรือผู้ที่ไมเ่ก่ียวข้อง เว้นแตเ่ป็นข้อมลูที่ต้องเปิดเผยต่อ
บคุคลภายนอกที่เก่ียวข้องตามบทบงัคบัของกฎหมาย ส าหรับการวา่จ้าง การแตง่ตัง้โยกย้ายพนกังาน และผลตอบแทนจะ
พิจารณาบนพืน้ฐานของคณุธรรม และการใช้ทรัพยากรบคุคลให้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 นโยบายการจ้างงาน 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย สรรหาและคดัเลือกพนกังานโดยค านงึถึงอตัราก าลงัคนให้เหมาะสมกบัขนาดและโครงสร้าง
องค์กร รวมทัง้ได้พัฒนากระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติ ความรู้  ความสามารถ และศักยภาพที่
เหมาะสมกบัต าแหนง่งานและสอดคล้องกบัคา่นิยมของบริษัท ตลอดจนวตัถปุระสงค์ แผนการพฒันาและสบืทอดงาน โดย
ปฏิบตัิและให้โอกาสที่เท่าเทียมกันกบับุคคลทกุ เชือ้ชาติ สีผิว ศาสนา เพศ สญัชาติ อาย ุความทพุพลภาพ หรือกลุ่มคน
ผู้ ด้อยโอกาสอื่นๆ 

- กระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานจะต้องมีความเสมอภาค และเป็นธรรม มีกระบวนการทดสอบ
ข้อเขียน การสมัภาษณ์ โดยคณะกรรมการผู้มีประสบการณ์ความรู้ ความสามารถ อยา่งโปร่งใส 

- ให้ความส าคัญกับการดูแลพนักงานเสมือนสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน พนักงานจะได้รับการดูแลเร่ือง
คา่ตอบแทนสทิธิประโยชน์ และสวสัดิการอยา่งเหมาะสม ภายใต้บรรยากาศการท างานท่ีอบอุน่ แบง่ปันประสบการณ์  

- การช่วยเหลือเกือ้กูลกนัระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง สง่เสริมระบบพี่เลีย้งสอนงาน เพื่อให้พนกังานมีความสขุในการ
ท างาน 

 การบริหารสวสัดิการ 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย จัดให้มีสวสัดิการและสิทธิประโยชน์แก่พนกังาน โดยมีนโยบายการจดัสวสัดิการให้ตรงกับ
ความต้องการและเป็นประโยชน์แก่พนกังานมากที่สดุ โดยสวสัดิการท่ีส าคญั ได้แก่ 

- การตรวจสขุภาพประจ าปี 

- ประกนัชีวิตกลุม่ 

- ประกนัสขุภาพกลุม่ 

- เงินช่วยเหลอืกรณีพนกังานคลอดบตุร 

- เงินช่วยเหลือส าหรับพนกังานที่รักษาตวัด้วยโรคกลุ่มร้ายแรงดงัต่อไปนี ้โรคมะเร็ง โรคหวัใจ โรคหลอดเลือด
สมอง โรคไตวาย และโรคปอด 

- กองทนุส ารองเลีย้งชีพซึง่ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ช่วยสมทบเพิ่มตามอายกุารเป็นสมาชิกกองทนุสงูสดุ  ร้อยละ 10 

- สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอร์เอเชีย 

- ตัว๋เคร่ืองบินเดินทางฟรีกรณีพนกังานสมรส 

- ตัว๋เคร่ืองบินเดินทางฟรีจ านวน 8 แต้มตอ่ปี 

- ตัว๋เคร่ืองบินสว่นลดร้อยละ 90 จ านวนไมจ่ ากดั ตอ่ปี 

- เงินช่วยเหลอืกรณีบคุคลใกล้ชิดในครอบครัวเสยีชีวิต ได้แก่ บิดามารดา คูส่มรส และบตุร  

- เงินช่วยเหลอืครอบครัวของพนกังานกรณีพนกังานเสยีชีวิต 

- ชดุเคร่ืองแบบ ส าหรับพนกังาน 

การบริหารค่าจ้าง และผลตอบแทน 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ด าเนินนโยบายการบริหารค่าตอบแทนที่ยึดหลกัเป็นธรรม เหมาะสม สอดคล้องตามความรู้ 
ความสามารถ ต าแหน่งงาน และประเมินผลการปฏิบตัิงาน โดยมีการส ารวจค่าตอบแทนกบัตลาดแรงงานภายนอกและ
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บริษัทชัน้น า เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสม สามารถแข่งขนัในอุตสาหกรรมเดียวกันและเพื่อดึงดดูผู้มีความรู้ความสามารถ
ใหม่ๆ  เข้ามา ร่วมงาน 

กิจกรรมพนกังานสมัพนัธ์ 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นในการท ากิจกรรมและมีส่วนร่วมในการ
สร้างสรรค์กิจกรรมภายในของพนกังาน หลากหลายรูปแบบ เพื่อส่งเสริมความสมัพนัธ์ที่ดีระหว่างพนกังานกบัพนกังาน 
พนกังานกบัองค์กร ตลอดไปจนถึงพนกังานกบัชมุชน ก่อให้เกิดความสามคัคีในหมูค่ณะและน าไปสูค่วามสขุในการท างาน
ร่วมกนัในองค์กรได้แก่ 

- กิจกรรมเพื่อสงัคม อาทิเช่น กิจกรรม Allstars Do Good สายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้เลง็เห็นถึงความส าคญั 
และประโยชน์ของการบริจาคโลหิตที่มีต่อสงัคม ทางบริษัทจึงมีนโยบายจัดกิจกรรมการบริจาคโลหิตทุก 3 เดือน ร่วมกับ
สภากาชาดไทย เพื่อเปิดโอกาสให้พนกังานภายในองค์กรสามารถบริจาคโลหิตได้อย่างสะดวกสบาย และเพื่อเป็นกุศโลบาย
เพื่อให้พนกังานทุกคนดูแลรักษาสขุภาพของตนเอง ทางบริษัทได้ริเร่ิมกิจกรรมการบริจาคโลหิตดงักล่าวมาตัง้แต่เดือน
สิงหาคมปี 2561 แต่เนื่องด้วยในปี 2564 เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 ทางบริษัทจึง
เปลีย่นนโยบายเป็นการประชาสมัพนัธ์เพื่อให้พนกังานเดินทางไปบริจาคโลหิตตามสถานท่ีที่สภากาชาดไทยเปิดให้บริการ 
นอกจากนีพ้นกังานแอร์เอเชียยงัเข้าร่วมเป็นอาสาสมคัรตามจุดให้บริการฉีดวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ณ รอยลั พารากอน 
ฮอลล์ ศนูย์ฉีดวคัซีนสถานีกลางบางซื่อ และศนูย์ฉีดวคัซีนสนามบินดอนเมือง 

- กิจกรรมครบรอบวนัก่อตัง้บริษัท ผู้บริหารและพนกังานร่วมท าบุญครบรอบวันเกิดตามพิธีกรรมของแต่ละ
ศาสนา และจดัเลีย้งอาหารกลางวนัให้แก่พนกังานทัว่ประเทศ  

- กิจกรรมเพื่อสง่เสริมสขุภาพกายของพนกังาน พนกังานได้มีการรวมกลุม่ตามความสนใจในการออกก าลงักาย
โดยมี บจ. ไทยแอร์เอเชีย เป็นผู้สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กลุ่มพนกังานวิ่งเพื่อสขุภาพ กลุ่มโยคะ กลุ่มแบดมินตัน 
กลุม่ฟุตบอล กลุม่บาสเกตบอล กลุม่จกัรยาน และกลุม่กอล์ฟ เป็นต้น และเพื่อให้เป็นไปตามปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนั 
COVID-19 ทางบริษัทได้เน้นการออกก าลงักายในสนามโลง่แจ้งเช่น การวิ่ง ป่ันจกัรยาน กระโดดเชือก เต้นแอโรบิก เป็น
ต้น 

- กิจกรรมเพื่อสง่เสริมสขุภาพจิตของพนกังาน ทาง บจ. ไทยแอร์เอเชีย เล็งเห็นถึงความส าคญัของสขุภาวะทาง
จิตใจของพนกังาน จึงได้มีสนบัสนนุให้พนกังานใช้บริการปรึกษาปัญหาสขุภาพจิตที่ทางบริษัทริเร่ิมให้ ภายใต้ช่ือ ‘Allstars 
Peer Support’ รวมไปถึงจดักิจกรรมต่างๆ Allstars First คือ การบริจาคที่จดัขึน้โดยพนกังานเพื่อพนักงานโครงการนีเ้ร่ิม
น าร่องในเดือนสิงหาคม 2564 เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวของพนกังาน ทีมงาน Allstars First ได้
ช่วยเหลือครอบครัวของพนักงานไปแล้วกว่า 51 ครอบครัว โดยความร่วมมือจากพนกังานทุกระดบัสายงาน ที่ท าการ
เช่ือมตอ่และให้บริจาคเข้ามา  

- กิจกรรมพนกังานสมัพนัธ์ทางช่องทางออนไลน์ ในช่วงที่พนกังานบางหนว่ยงานจ าเป็นปฏิบตัิงานจากบ้านเพื่อ
ลดความเสีย่งในการแพร่เชือ้ไวรัส COVID-19 ทางบริษัทมีการจดักิจกรรมผ่านทางช่องทางออนไลน์จ านวนหลายกิจกรรม
ด้วยกัน เช่น CEO Town Hall Live on Workplace เพื่อแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบับริษัทให้พนกังานได้รับทราบ กิจกรรม
สอนภาษาที่สาม Learn Thai with Funthai เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านภาษา Finwell tips เพื่อสร้างเสริมทักษะทาง
การเงิน กิจกรรมโยคะผา่นทาง Zoom Meeting และ Google Meet เป็นต้น 

- กิจกรรมงานขอบคณุพนกังานประจ าปี 2564 เป็นโอกาสที่ดีที่ผู้บริหารและพนกังานได้พบปะสงัสรรค์พดูคยุกนั
ในแต่ละฝ่าย และเพื่อแสดงความขอบคณุตอ่พนกังานท่ีปฏิบตัิงานเพื่อแอร์เอเชียอย่างพากเพียรมาตลอดทัง้ปีและเพื่อลด
ความเสี่ยงในการแพร่เชือ้ไวรัส COVID-19 ทางบริษัทฯได้จัดให้มีการรับประทานอาหารกลางวนัแบบเว้นระยะห่างทาง
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สงัคมให้กับพนักงานโดยอุดหนุนร้านค้าของพนักงานที่บริษัทได้สนับสนุนเงินให้พนักงานน าสินค้าประเภทอาหาร 
เคร่ืองดื่มของพนกังานหรือครอบครัวพนกังานมาให้บริการในงาน 

- แอร์เอเชียมีโครงการ 2nd Job Opportunity เพื่อพัฒนาความสามารถและทักษะของพนักงานจากสิ่งที่
พนกังานท าได้ดีหรือที่ถนดั เพื่อเพิ่มโอกาสให้พนกังานมีช่องทางเพิ่มรายได้เสริม โดยไมก่ระทบกบังานประจ าและไมข่ดัแย้ง
ผลประโยชน์บริษัทปัจจบุนัมีมากกวา่ 17 บริษัทที่เข้ามาร่วมในโครงการ 

การพฒันาบคุลากร 

ด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการสร้างบคุลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และมีคณุภาพชีวิตที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล
อย่างต่อเนื่อง บจ. ไทยแอร์เอเชีย จึงมีนโยบายในการพฒันาบคุลากรให้มีศกัยภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับ
การแขง่ขนั ซึ่งจะช่วยขบัเคลื่อนและสร้างความแข็งแกร่งให้กบัองค์กรอย่างยัง่ยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อผลกัดนัและให้โอกาส
ในการพฒันาตนเองและใช้ศกัยภาพที่มีให้เกิดประโยชน์สงูสดุพร้อมทัง้สร้างบรรยากาศของการท างานเชิงรุก เน้นฝึกฝน
ทกัษะพฒันาความรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่เกิดขึน้
ในการแขง่ขนัทางธุรกิจซึง่มีมากขึน้ 

นอกจากนี ้บจ. ไทยแอร์เอเชีย ตระหนักว่าการสูญเสียบุคลากรหลกัใดๆ อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
นยัส าคญัต่อบริษัท สง่ผลให้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย พยายามสร้างแรงจูงใจและรักษาพนกังานของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ผ่าน
การให้สิ่งจูงใจบนพืน้ฐานของผลการปฏิบัติงาน และยกระดับทักษะและความสามารถของพนักงานด้วยการให้การ
ฝึกอบรม โดย บจ. ไทยแอร์เอเชีย ให้พนกังานเข้าร่วมการประชุมและเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนกังาน
ได้รับและยกระดับทักษะและความสามารถที่เก่ียวข้อง (ทัง้ในด้านการปฏิบัติงานและการพัฒนา ) โดยสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของธุรกิจ การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงานเป็นแนวทางส าคัญอีกประการหนึ่งในการถ่ายโอนความรู้จาก
ผู้ เช่ียวชาญไปยงัพนกังานใหม่หรือพนกังานระดบัปฏิบตัิงาน การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ช่วยเพิ่มความสามารถของ
พนกังานที่มีอยู่ใน บจ. ไทยแอร์เอเชีย นอกจากนี ้กิจกรรมด้านการพฒันาเหลา่นีย้งัช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่พนกังาน
ฝ่ายบริหารระดบัต้นและระดบักลาง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับผิดชอบงานของผู้บริหารระดบัสงูอยา่งตอ่เนื่อง 

ดงันัน้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีการจดัการฝึกอบรมตามความจ าเป็นของแตล่ะสว่นงาน ดงัรายการตอ่ไปนี ้
หลกัสตูรส าหรับวิศวกร 
- Maintenance Familiarisation 
- AMOS Training 
- Aircraft And System Familiarisation 
- Fuel Tank Safety 
- Basic Electronic 
หลกัสตูรส าหรับลกูเรือ 
- Safety Emergency Procedures 
- First Aid and In-flight Medical Events 
- Safety Management System 
- Crew Resource Management 
- Dangerous Goods Regulations 
- Aviation Security 

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

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

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

หลกัสตูรส าหรับต าแหนง่งานอื่นๆ 
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 2564 บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีความรับผิดชอบในการดแูลรักษาสภาพแวดล้อมการท างานให้มีความปลอดภยั
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด รวมทัง้ได้
ด าเนินงานด้านความปลอดภยั ภายใต้ระบบการจัดการด้านความปลอดภยั (Safety Management System) ซึ่งมีฝ่าย
ความปลอดภัย คณะอนุกรรมการความปลอดภัยของนักบิน คณะอนุกรรมการความปลอดภัยของลูกเรือ และ
คณะกรรมการความปลอดภยั  อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน ท าหน้าที่ประสานงานโครงการต่างๆ  ซึ่ง
รายงานตรงตอ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเน้นให้องค์กรมีการบริหารจดัการด้านความปลอดภยัอยา่งยัง่ยืน 

ในปีที่ผ่านมา บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้ด าเนินการสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้านความปลอดภัย ใน
รูปแบบตา่งๆ อาทิ 

- การจัดท ากิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภยั ที่มุ่งเน้นการปลกูฝังวฒันธรรมความปลอดภัยทัว่ทัง้องค์กร 
(AirAsia Safety Culture) โดยก าหนดให้ความปลอดภยัเป็นหนึ่งในค่านิยมขององค์กร หรือที่เราเรียกวา่ Allstars Values 
โดยใช้ช่ือวา่ Safety Always และให้ค าอธิบายคา่นิยมข้อนีว้า่ “ความปลอดภยัเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทกุคน” 
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- กิจกรรมการสร้างพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน (Behaviors Based Safety-BBS) โดยการจูงใจใน
เชิงบวก (Positive Approach) โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการท างานระดบัวิชาชีพร่วมกบัหวัหน้างาน ท าการสงัเกต
พฤติกรรมการท างานของพนกังาน เมื่อพบพฤติกรรมที่ปลอดภยัพนกังานจะได้รับการชมเชย และหากพบความเสีย่งจะมี
การแจ้งให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงดงักล่าว พร้อมทัง้ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง จน
กลายเป็นวฒันธรรมความปลอดภยั “Safety Culture” ที่ยัง่ยืน โดยเป้าหมายของพฤติกรรมความปลอดภยัต้องไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 99 และผลของคะแนนพฤติกรรมความปลอดภยัในปี 2564 อยูท่ี่ร้อยละ 99.33  ซึง่บรรลเุปา้หมายที่ตัง้ไว้ 

- กิจกรรมการรายงานอนัตราย (Hazard Report) ซึ่งเน้นการมีสว่นร่วมของพนกังานในการค้นหาอนัตราย หรือ
สภาพแวดล้อมในการท างานที่ไม่ปลอดภยั และด าเนินการปรับปรุงแก้ไขอนัตรายที่ได้รับรายงานจากพนกังาน เพื่อเป็น
การป้องกันอุบัติเหตุเชิงรุก โดยผ่านช่องทางการรายงานหลากหลายช่องทาง อาทิ เช่น ระบบการรายงานด้านความ
ปลอดภยั ที่เรียกวา่ REDEYE ซึง่พนกังานสามารถรายงานได้ทัง้ในคอมพิวเตอร์ หรือ Application ในโทรศพัท์มือถือ 

- กิจกรรมการฝึกท านายอนัตรายลว่งหน้า (Kiken Yoshi Training = KYT) มุง่เน้นให้พนกังานแตล่ะคนสามารถ
วิเคราะห์หรือคาดการณ์อันตรายที่แอบแฝงในการปฏิบัติงาน แล้วหาทางป้องกันอันตรายดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

- กิจกรรมจุลสารด้านความปลอดภยั ( Safety Journal ) โดยจะสือ่สารสาระ ความรู้ต่างๆ ด้านความปลอดภยั  
เดือนละ 1 ครัง้ เพื่อสร้างความตระหนกัและการมีสว่นร่วมของพนกังาน 

- กิจกรรม Well Done Awards เพื่อมอบใบประกาศนียบัตรด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานที่พบและ
รายงานสิง่ผิดปกติหรืออนัตรายจากการปฏิบตัิงาน 

- การจัดท าและและทบทวนคู่มือรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินของบริษัท
เป็นไปอย่างถกูต้อง รวดเร็ว เหมาะสม และทนัสมยั เป็นไปตามข้อก าหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
(ICAO) 

- การจดัท าและทบทวนคู่มือระบบการบริหารงานความปลอดภยั เพื่อให้การด าเนินการและการบริหารจดัการ
ด้านความปลอดภัย เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และทนัสมัย ตามข้อก าหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ (ICAO) 

- การจดัท าและทบทวนแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินส าหรับแต่ละสถานี ทัง้สถานีภายในประเทศและสถานี
ตา่งประเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการรับมือสถานการณ์ฉกุเฉินให้เกิดความเหมาะสมกบัแตล่ะสถานี 

- การประชุมคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อทบทวนผลการ
ด าเนินงานด้านความปลอดภยั เดือนละ 1 ครัง้ 

- การฝึกอบรมหลกัสตูร Crew Resource Management (CRM) ส าหรับนกับินและลกูเรือ เป็นประจ าทกุปี 

- การฝึกอบรมหลกัสตูร Safety Emergency Procedure (SEP) ส าหรับนกับินและลกูเรือ เป็นประจ าทกุปี 

- การฝึกอบรมหลกัสตูร Emergency Response Plan (ERP) ส าหรับพนกังานทกุคน 

- การฝึกอบรมหลกัสตูร Safety Management System (SMS) ส าหรับพนกังานทกุคน 

- การฝึกอบรมหลกัสตูรอาชีวอนามยัและความปลอดภัย (OHS) ส าหรับพนกังานทุกคนและผู้ รับเหมาที่เข้า               
 มาปฎิบตัิงานให้กบั บจ. ไทยแอร์เอเชีย  

- การฝึกอบรมหลกัสตูร Human Factors (HF) ส าหรับพนกังานทกุคน 

- การฝึกอบรมหลกัสตูร Dangerous Goods Regulations (DGR) ส าหรับพนกังานทกุคน 
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- การฝึกอบรมหลกัสูตร Safety Risk Management and Management of Change ส าหรับผู้ รับผิดชอบของ
แตล่ะหนว่ยงาน 

- การฝึกอบรมหลกัสตูรการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น (First aid) ส าหรับพนกังานทกุคน 

- การตรวจวดัสภาพแวดล้อมในการท างาน อาทิการตรวจวดัระดับเสียงสะสม (Noise dose monitoring) ที่
พนกังานได้รับและการตรวจวดัระดบัแสงสวา่งในพืน้ท่ีปฏิบตัิงาน เพื่อเป็นการเฝา้ระวงัสภาพแวดล้อมในการท างานที่อาจ
เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของพนกังาน 

ทัง้นี ้จากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานเชิงรุก
เพื่อป้องกนัการเกิดอบุตัิเหตุ-อบุตัิการณ์ดงักลา่วข้างต้น สง่ผลให้สถิติการเกิดอบุตัิเหตุ-อบุตัิการณ์ภาคพืน้ของ บจ. ไทย
แอร์เอเชีย ประจ าปี 2564 อยู่ที่ 4.17 ต่อ 10,000 เที่ยวบินขาออก ซึ่งลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 13.05 ถึงแม้ว่าบริษัทจะ
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 แตก่ารด าเนินการตา่งๆ ด้านความปลอดภยั ยงัคงด าเนินไปอยา่งตอ่เนื่อง
เพราะบริษัทถือวา่ความปลอดภยัคือหวัใจหลกัในการด าเนินธุรกิจ 

นโยบายด้านสทิธิมนุษยชน  

บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ด าเนินธุรกิจโดยให้ความส าคญัและสง่เสริมการคุ้มครองสทิธิ
มนษุยชนในทกุๆ ด้าน โดยจะไมก่ระท าการใดทีเ่ป็นการละเมดิหรือมีสว่นร่วมในการละเมดิสทิธิมนษุยชนท่ีกระท าโดย
บคุคลอื่น และจะปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเ่ก่ียวกบัเร่ืองสิทธิมนษุยชน  

บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ให้ความเคารพต่อสิทธิของพนกังานและผู้มีสว่นได้เสียทุกฝ่าย โดย
จะไม่เลอืกปฏิบตัิต่อบคุคลใดๆ ด้วยเร่ืองความแตกตา่งของเชือ้ชาติ สีผิว ศาสนา เพศ สญัชาติ อาย ุความทพุพลภาพ หรือ
สถานภาพอื่นใดที่ถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชน โดยจะน าวิธีปฏิบตัิด้านการให้ความเคารพในสิทธิมนุษยชนที่สมเหตุผลและ
ครอบคลมุมาประยกุต์ใช้กบัการด าเนินงานทัง้หมด  

บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย จะด าเนินการศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมของ
กฎเกณฑ์และกฎหมายใดที่เก่ียวข้องกบัสทิธิมนษุยชนอยา่งสม ่าเสมอเพื่อสง่เสริมนโยบายด้านสทิธิมนษุยชนของบริษัทให้
เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุ 

นอกจากนีย้งัมีการให้ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองสิทธิมนษุยชนแก่กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนกังานทัง้ด้าน
นโยบายและด้านปฏิบตัิการ รวมทัง้ให้พนกังานและผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายให้ความร่วมมือตรวจสอบและรายงานหากมีการ
พบเห็นการกระท าที่เป็นการละเมดิสทิธิมนษุยชนได้ผา่นกระบวนการร้องเรียนของบริษัท (Whistle Blower) โดยในปี 2564 
ที่ผา่นมาบริษัทไมไ่ด้รับการร้องเรียนเร่ืองการละเมิดสทิธิมนษุยชนแตอ่ยา่งใด  

การปฏิบตัิตอ่พนกังาน  

- ด าเนินการสรรหาบคุคลากรด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค เปิดโอกาสให้ทกุคนมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการ
สมัคร และสอบเป็นพนกังานภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง โดยไม่มีการแบ่งแยกในเร่ืองเพศ 
รวมถึงผู้มีความบกพร่องทางร่างกายที่พิจารณาแล้วเห็นวา่สามารถท างานได้  

- ปฏิบตัิตอ่พนกังานด้วยความยตุิธรรมและซื่อสตัย์ โดยพนกังานทัง้หมดถกูตกลงจ้างงานภายใต้ข้อก าหนดและ
เง่ือนไขการจ้างงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือธรรมเนียมปฏิบัติ ไม่มีการจ้างแรงงานเด็กที่ผิด
กฎหมาย แรงงานท่ีถกูบงัคบั หรือการใช้แรงงานเกินมาตรฐานการจ้างงาน   
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- ปราศจากการลว่งละเมิดสิทธิในทกุประเภท และไม่ยินยอมให้มีการเลือกปฏิบตัิ และจะด าเนินการเพื่อรับรอง
โอกาสที่เทา่เทียมกนัส าหรับพนกังานทกุคน 

- มีนโยบายด าเนินงานเพื่อรับประกนัวา่พนกังานจะมีสทิธิในด้านความปลอดภยัสว่นบคุคลตลอดจนมีสทิธิที่จะ
มีสถานท่ีท างาน  ท่ีสะอาด ปลอดภยั และถกูสขุลกัษณะ 

- ไมใ่ช้หรือยอมรับการลงโทษทางร่างกาย การบงัคบัขม่เหงทางร่างกายและจิตใจ หรือการละเมิดทางวาจา  

การปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีอื่น  

เคารพในสิทธิทางกฎหมาย วฒันธรรม และธรรมเนียมปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้เสียทุกฝ่ายทัง้ ลกูค้า คู่ค้า ผู้ รับจ้าง 
รวมทัง้ชมุชนท่ีอยู่รอบสถานประกอบการ และปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้เสียดงักลา่วอยา่งเท่าเทียม รวมทัง้สนบัสนนุให้ผู้มีสว่น
ได้เสยีปฏิบตัิตามหลกัสทิธิมนษุยชนตามมาตรฐานสากล  

นโยบายและแนวปฏบิัตด้ิานทรัพย์สินทางปัญญา  

บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ด าเนินธุรกิจและสง่เสริมให้บคุลากรปฏิบตัิหน้าที่ภายใต้กฎหมาย
หรือข้อก าหนดท่ีเก่ียวกบัสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองหมายการค้า สิทธิบตัร ลขิสทิธ์ิ ความลบัทางการ
ค้า และทรัพย์สินทางปัญญาด้านอ่ืนท่ีกฎหมายก าหนด อาทิเช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง โดย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทกุชนิดจะต้องผา่นการตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเทา่นัน้ การสง่เสริม
ให้พนกังานตรวจสอบผลงานหรือข้อมลูที่ใช้ในการปฏิบตัิงานวา่ไมเ่ป็นการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้อื่น เป็นต้น  

การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียและการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด  

ผู้มีสว่นได้เสยีสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระท าผิดทางกฎหมาย ความ
ถกูต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โดย
สามารถรายงานตรงไปยงักรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบได้ที่ E-mail: taa_auditcommittee@airasia.com และ 
thaiwhistleblower@airasia.com  

ทัง้นี  ้บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.aavplc.com 
ภายใต้หวัข้อ “การก ากบัดูแลกิจการที่ดี” หวัข้อย่อย และ “ช่องทางการร้องเรียน” ซึ่งข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจะ
ได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลบั โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะด าเนินการสัง่การตรวจสอบข้อมลู 
และหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทตอ่ไป 

หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูที่มีความถกูต้อง  ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลา และได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้รายงานทางการเงินและข้อมลูทัว่ไป  ตลอดจน
ข้อมูลอื่นๆ ที่ส าคญัที่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์และมีผลต่อการตดัสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีสว่นได้เสียของบริษัท 
เพื่อให้ ผู้ที่เก่ียวข้องกับบริษัท ทัง้หมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง ตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.aavplc.com 

คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบในการจัดท ารายงานทางการเงินรวมของ  บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
ตลอดจนสารสนเทศที่เสนอต่อผู้ ถือหุ้นในรายงานประจ าปี ดแูลคณุภาพของรายงานทางการเงินรวมทัง้งบการเงินรวมของ 
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บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ให้มีการจัดท างบตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการตรวจสอบบญัชีโดยผู้สอบบัญชีที่
เช่ือถือได้และมีความอิสระดแูลให้ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ เลอืกใช้นโยบายบญัชีอย่างเหมาะสมและถือปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอ 
จดัการดแูลให้รายงานทางการเงินรวมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ มีความถกูต้อง ครบถ้วนเป็นจริง และมีการเปิดเผยข้อมลู
ส าคญัเพียงพอครบถ้วนและเช่ือถือได้ 

นอกจากนีค้ณะกรรมการได้แต่งตัง้กรรมการตรวจสอบเพื่อท าหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน ให้มี
ความถกูต้อง ครบถ้วนและเช่ือถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูให้ถกูต้อง ชดัเจน โปร่งใส และทนัเวลา ตามข้อก าหนดของ
การเป็นบริษัทจดทะเบียน สอบทานระบบควบคมุภายในเพื่อให้มีระบบการควบคมุภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
พิจารณาปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบของบริษัท นอกจากนีค้ณะกรรมการก็ยงัมีการสอบทานพิจารณารายการเก่ียว
โยงหรือรายการที่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ถึงความเหมาะสมและสมเหตุสมผล ก่อนที่จะน าเสนอให้กบัทางคณะ
กรรมบริษัท พิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่ส าคญั ดงันี ้ 
1. วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัท  
2. เปิดเผยข้อมลูทางการเงินและมิใช่ข้อมลูทางการเงินอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา  
3. จดัท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กบัรายงานผู้สอบบญัชี
ในรายงานประจ าปี  

4. เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชดุยอ่ย รวมถึงคา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู  

5. เปิดเผยเก่ียวกบัจ านวนครัง้ที่กรรมการ และ/หรือ กรรมการชดุย่อยแต่ละท่านเข้าร่วมประชมุโดยเปรียบเทียบ
จ านวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการชดุยอ่ยในแต่ละปี  

6. ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีสว่นได้เสยีของตนและบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง 
7. คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายให้กรรมการและผู้ บริหารแจ้งต่อ เลขานุการบริษัทซึ่งเป็นผู้ ที่
คณะกรรมการมอบหมายเก่ียวกับการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทและให้เปิดเผยสรุปรายงานการ ซือ้-ขาย
หลกัทรัพย์/การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชมุคณะกรรมการทราบเป็นรายไตรมาส  

ในสว่นของงานด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์นัน้ บริษัทได้จดัตัง้หน่วยงานด้านนกัลงทุนสมัพนัธ์เพื่อเป็นตวัแทนในการ
สือ่สารประชาสมัพนัธ์ข้อมลูขา่วสารที่เป็นประโยชน์และจดัการกบัสาระส าคญัของข้อมลูของบริษัทให้แก่ผู้ที่ต้องการ เช่น ผู้
ถือหุ้น นกัวิเคราะห์ ผู้ลงทนุทัว่ไป และผู้ที่เก่ียวข้อง โดยจดัให้มีช่องทางเพื่ออ านวยความสะดวกในการติดตอ่ ดงันี ้ 

โทรศพัท์  02 562 5700 
โทรสาร  02 562 5705 
Email: taa_investorrelations@airasia.com 
Website:  www.aavplc.com  

โดย บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีการน าเสนอผลการด าเนินงานให้แก่  นักวิเคราะห์ นกัลงทุน และพนักงาน เป็น
ระยะๆ อย่างสม ่าเสมอในรูปของ ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน การพบนกัลงทุน  การประชุมทางโทรศพัท์ การเข้าร่วม 
Conference ซึง่จดัโดยสถาบนัตา่งๆ รวมทัง้ การร่วมกิจกรรมพบนกัลงทนุรายยอ่ยกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ การแถลงขา่วต่อ
สือ่มวลชนและท าจดหมายข่าวที่น าเสนอถึงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย  และผู้ เก่ียวข้องสามารถท าการนดัหมาย
ผา่นระบบ IR Booking เพื่อเข้าร่วมประชุมกบัผู้บริหาร หรือนกัลงทนุสมัพนัธ์ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ รวมทัง้สอบถามข้อมลู
ความคืบหน้าการด าเนินกิจการได้ตลอดเวลา 
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สรุปกิจกรรมหลกัปี 2563 -2564 ดงันี ้

กิจกรรม 
ปี 2563 

(จ านวนครัง้) 
ปี 2564 

(จ านวนครัง้) 
การพบนกัลงทนุตา่งประเทศ 41 3 
การพบนกัลงทนุในประเทศ 21 2 
ประชมุสรุปผลการด าเนินงาน / ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น 5 5 
การพบผู้บริหารบริษัท / การประชมุทางโทรศพัท์ 66 79 
สง่จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ / โทรศพัท์ 4-5 ครัง้ตอ่วนั 4-5 ครัง้ตอ่วนั 
เยี่ยมชมกิจการ กิจกรรมตลาดหลกัทรัพย์ฯ และหนว่ยงานอื่นๆ  2 1 

หมายเหต:ุ 1 กิจกรรมดงักลา่วจดัในรูปแบบประชมุเสมือนจริง 

นอกจากนี ้บริษัทจดัให้มีหน่วยงานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน (Compliance) เพื่อดแูลในด้านการเปิดเผยข้อมลู
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซด์บริษัท เว็บไซด์ตลาดหลกัทรัพย์ รายงานประจ าปี เป็นต้น โดยสารสนเทศดงักลา่วต้องมี
ความถกูต้อง เพียงพอ ทนัเวลา และครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด ทัง้นี ้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุมีความเช่ือมัน่ในการ
ด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใสของบริษัท  

หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์  

คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีภาวะความเป็นผู้น าและมีวิสยัทศัน์ โดยมุ่งมัน่ท่ี
จะเป็นบริษัทชัน้น าทางด้านเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการเดินทางที่ยัง่ยืนในเอเชีย พร้อมให้บริการที่คุ้มคา่มากกวา่ราคา  

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนและก าหนดวิสยัทศัน์และภารกิจของบริษัททกุๆ 5 ปี เพื่อปรับให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจที่อาจเปลีย่นแปลงในอนาคต  

โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 12 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระจ านวน 4 
ท่าน โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งกรรมการแต่ละท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขา
วิชาชีพตา่งๆ รวมทัง้มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน และมีจ านวนเพียงพอที่จะก ากบัดแูลธุรกิจของบริษัท โดยอยา่งน้อย 1 คน
เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านธุรกิจสายการบินและอยา่งน้อย 1 คนมีประสบการณ์ด้านบญัชีและการเงิน  

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบในเร่ืองส าคญัที่เก่ียวกบัการบริหารของบริษัท อาทิ 
นโยบาย วิสยัทศัน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนก ากับดูแลให้คณะผู้บริหาร 
บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วตัถุประสงค์ 
ข้อบงัคบั และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการ ด้วยความซื่อสตัย์สุจริตระมดัระวงั ตามหลกัการข้อพึง
ปฏิบตัิที่ดี เพื่อเพิ่มมลูคา่สงูสดุให้แก่กิจการ และความมัน่คงสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น  
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คุณสมบัติของกรรมการบริษัท  

1. กรรมการต้องเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจน
กรรมการต้องเป็นบคุคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสตัย์สจุริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอ   
ที่จะอทุิศความรู้ ความสามารถและปฏิบตัิหน้าที่ให้แก่บริษัทได้   

2. กรรมการต้องมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดัและกฎหมายอื่น
ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ต้องไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมี
มหาชนเป็นผู้ ถือหุ้นตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

3. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่น ที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนเหรือประโยชน์ของบุคคลอื่นเว้นแต่
จะแจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

4. กรรมการไม่ควรด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ เกินกวา่ 5 บริษัท ในกรณีที่กรรมการคน
ใดคนหนึ่งมีต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่า 5 บริษัท คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึง
ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการทา่นดงักลา่ว และส าหรับกรณีประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเข้าด ารงต าแหนง่
กรรมการในบริษัทอื่นจะมีการเสนอเร่ืองการด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ  

5. กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด และต้องสามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายได้เท่าเทียมกนั และ
ไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนัน้ยงัต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็น
อยา่งเป็นอิสระได้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ  

กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกนั และไม่ให้
เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนัน้ยงัต้องสามารถเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอยา่งเป็น
อิสระได้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของ   ผู้ที่
เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผู้มีอ านาจควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี ทัง้นี ้
ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของสว่นราชการซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ 

 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือ
บคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ หรือบริษัทยอ่ย 
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 4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั บมจ. เอเชีย เอ
วิเอชัน่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี (ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจและการค านวณภาระหนีใ้ห้มีความหมาย
เช่นเดียวกนักบันิยามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ วา่ด้วยการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอ
ขายหุ้นท่ีออกใหม)่ 

 5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านัก
งานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มี
อ านาจควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ สงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 

 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่น
ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 

 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักับกิจการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ หรือบริษัทยอ่ย  

 9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของ บมจ. เอเชีย เอวิ
เอชัน่ 

โดยคณุสมบตัิของกรรมการอิสระเป็นไปตามและเทียบเท่านิยามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุ 

การแต่งตัง้และวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 

การแต่งตัง้กรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบงัคบับริษัทและข้อก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้จะต้องมี
ความโปร่งใสและชัดเจน ในการสรรหากรรมการให้ด าเนินการผ่านกระบวนการของคณะกรรมการสรรหา และการ
พิจารณาจะต้องมีประวตัิและรายละเอียดของบคุคลนัน้ๆ ที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตดัสินใจของคณะกรรมการและ  
ผู้ ถือหุ้น ซึ่งรายละเอียดนโยบายการแต่งตัง้และสรรหากรรมการสามารถดไูด้ในหวัข้อ “คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน”  

คณะกรรมการบริษัทมีวาระการด ารงต าแหน่งตามข้อบงัคบัของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ท่ีก าหนดไว้ว่าในการ
ประชุม  ผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจ านวน
กรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3)  
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กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ โดยกรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่ง
นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ 

คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีหน้าที่ก ากับดูแลกิจการและภารกิจของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ให้เป็นไป
ตามที่    ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิและตามกฎหมายที่ใช้บงัคบักบั บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น มติ
คณะกรรมการ ทัง้นี ้คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ จะต้องใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการตดัสินใจทาง
ธุรกิจ และปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั และความซื่อสตัย์สจุริต เพื่อรักษาผลประโยชน์สงูสดุของ บมจ. 
เอเชีย เอวิเอชัน่  

นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทต้องให้ความส าคัญกับการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่แวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีสว่นได้เสีย ตลอดจนสง่เสริมและสนบัสนนุให้บริษัทและบริษัทย่อยมีการด าเนินงานใน
การตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชนัในทกุรูปแบบเพื่อความก้าวหน้าและการเจริญเติบโตอยา่งยัง่ยืน 

โดยคณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบในเร่ืองส าคญัที่เก่ียวกบัการบริหารของบริษัท อาทิ 
นโยบาย วิสยัทศัน์ กลยทุธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนก ากบัดแูลให้คณะผู้บริหาร 
บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วตัถปุระสงค์ 
ข้อบงัคบั และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตระมดัระวงั ตามหลกัการข้อ
พงึปฏิบตัิที่ดี เพื่อเพิ่มมลูคา่สงูสดุให้แก่กิจการ และความมัน่คงสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกบัฝ่ายบริหารอย่าง
ชดัเจนโดยกรรมการบริษัทท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลการด าเนินงานของฝ่ายบริหารในระดบันโยบาย 
ในขณะที่ฝ่ายบริหารท าหน้าที่บริหารจดัการงานในด้านตา่งๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามตาราง
อ านาจอนมุตัิของบริษัท (Authority Limit) ที่อนุมตัิโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้มีการจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรและ
บันทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุม  ดังนัน้ประธานกรรมการจะไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับ ประธาน
กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และไมเ่ป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร เพื่อให้เกิดการถ่วงดลุและการสอบทาน
การบริหารงาน 

โดยประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ท่ีส าคญัดงันี ้

1)  ประธานกรรมการมีส่วนส าคัญในการตัดสินใจเร่ืองนโยบายของบริษัทอนัเป็นผลจากการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทที่ได้พิจารณาและก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกบัฝ่ายบริหาร รวมไปถึงให้ค าแนะน าในการด าเนินธุรกิจของฝ่าย
บริหารผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม ่าเสมอ โดยไม่ก้าวก่ายในงานประจ าอนัเป็นภาระความรับผิดชอบของ
ฝ่ายบริหาร และรับผิดชอบในฐานะผู้น าของคณะกรรมการบริษัทในการติดตามดูแลให้การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัทโดยรวม คณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ และกรรมการบริษัทแตล่ะคน ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามแผนงานท่ีก าหนดไว้  

2)  เป็นผู้น าการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามระเบียบวาระ 
ข้อบงัคบัของบริษัท และกฎหมาย สนบัสนนุให้กรรมการทกุคนได้มีสว่นร่วมในการประชุมและแสดงความเห็นอย่างเป็น
อิสระ และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชีข้าดในกรณีที่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสยีงและคะแนนเสยีง 2 ฝ่าย
เทา่กนั รวมทัง้สรุปมติที่ประชมุและสิง่ที่จะต้องด าเนินการตอ่ไปอยา่งชดัเจน  
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3)  เป็นผู้น าในการประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบงัคบัของบริษัท และกฎหมาย โดยจดัสรรเวลา
ให้เหมาะสม รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกนั และดแูลให้มีการตอบข้อซกัถามของผู้ ถือ
หุ้นอยา่งเหมาะสมและโปร่งใส 

4)  สนบัสนนุและเป็นแบบอยา่งที่ดีในการปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ 

นอกจากนีบ้ริษัทได้ก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน  ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท” “ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร” และ “ขอบเขตอ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร”  

บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ได้มีการแตง่ตัง้เลขานกุารบริษัท ให้มีขอบเขตและความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี  ้

1)  ให้ค าแนะน าเบือ้งต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ที่
คณะกรรมการต้องการทราบและติดตามให้มีการปฏิบตัิตามอย่างถกูต้องสม ่าเสมอ รวมถึงการรายงานการเปลี่ยนแปลงใน
ข้อก าหนดกฎหมายที่มีนยัส าคญัแก่คณะกรรมการ 

2)  จดัประชมุผู้ ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และข้อ
พงึปฏิบตัิตา่งๆ 

3)  บนัทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ติดตามให้มีการปฏิบตัิ
ตาม  มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

4)  จดัท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจ าปีบริษัท หนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้น หนงัสือนดัประชุม
คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นและคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ 

5)  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและจดัสง่ส าเนาให้แก่ประธาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีรับรายงาน 

6)  ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่ก ากับบริษัท ตาม
ระเบียบและข้อก าหนดของหนว่ยงานทางการ 

7)  ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และด าเนินการเร่ืองอื่นๆ ตามที่กฎหมายก าหนด หรือ
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ หรือตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยในการก ากับดูแลกิจการ คือ  
คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวน 3 ทา่น ท าหน้าที่ตรวจสอบและช่วยในการก ากบัดแูลการด าเนินกิจการของ บมจ. เอเชีย     
เอวิเอชัน่ โดยสมาชิกทกุทา่นมีคณุสมบตัิเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส านกังาน ก.ล.ต 
และมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ รายละเอียดได้ระบไุว้ในกฎ
บตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

นอกจากนีใ้นการประชุมคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ครัง้ที่ 2/2557 เมื่อวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2557 ได้มี
มติอนุมตัิจัดตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าที่ในการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม
ส าหรับกรรมการ โดยมีรายละเอียดปรากฏในหวัข้อ “คณะกรรมการ สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน”  
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รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินและน าเสนอรายงานทางการเงินต่อ
คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ทกุไตรมาส โดยคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ เป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงิน
ของ บมจ. เอเชีย    เอวิเอชัน่ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี  โดยการจดัท างบการเงินดงักลา่ว
จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทย และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และมีการ
เลือกใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ  รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัที่ 23 กมุภาพนัธ์ 2565 คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็น
คณะกรรมการอิสระทัง้ 3 ท่าน ซึ่งประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยได้
ซกัถามจากหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในแล้วได้สรุปว่าระบบการควบคุมภายในของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ
บริษัทย่อย มีความเหมาะสมและเพียงพอตอ่การด าเนินธุรกิจของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และบริษัทย่อย และมีประสทิธิภาพ
เพียงพอที่จะลดความเสี่ยงทางธุรกิจ การปฏิบตัิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในประจ าปี 2564 ในการตรวจสอบ
หน่วยงานต่าง ๆ ของ บมจ. เอเชีย   เอวิเอชัน่ และบริษัทย่อยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญัของระบบการควบคุม
ภายในซึง่จะมีผลกระทบตอ่การด าเนินงานของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และบริษัทย่อย และผู้สอบบญัชีไมไ่ด้รายงานวา่พบ
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญั 

การประชุมคณะกรรมการ 

ข้อบงัคบัของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ก าหนดให้คณะกรรมการต้องมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และ
อาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็น และก าหนดให้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทัง้หมดจึงจะครบองค์ประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทจะก าหนดวนัประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทัง้ปีและแจ้งให้
คณะกรรมการแตล่ะทา่นทราบ และมีการจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุให้แกก่รรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชมุลว่งหน้าไม่
น้อยกวา่ 5 วนัท าการก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสทิธิหรือประโยชน์ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ 
ซึ่งในการประชุมทุกคราวจะมีการก าหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน โดยประธานคณะกรรมการบริษัทหารือร่วมกันกับ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานกุารบริษัท เป็นผู้ ให้ความเห็นชอบวาระการประชุม ซึง่กรรมการท่านอื่นสามารถเสนอ
วาระการประชุมหรือหวัข้ออื่นที่เก่ียวข้องเพื่อน ามาพิจารณาได้ รวมทัง้มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ 
โดยจดัสง่ให้กบัคณะกรรมการลว่งหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ โดย
ในการประชุม คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่าง
เปิดเผย นอกจากนีใ้นการประชุมคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น จะมีการเชิญผู้ บริหารระดบัสูงเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะท่ีเก่ียวข้องโดยตรง 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีความมุ่งมั่นให้คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน 
ต่อเนื่อง และทนัเวลาก่อนการประชุมทกุครัง้ ทัง้นี ้กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ สามารถติดต่อเลขานกุารบริษัทได้
โดยตรงอย่างอิสระ เลขานกุารบริษัทมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบั
การปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบตา่งๆ 
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นอกจากนีค้ณะกรรมการก าหนดให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกนัเองตามความเหมาะสม โดยไม่มี
กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชมุ เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ ทัง้ที่เก่ียวกบัธุรกิจของ
บริษัท เร่ืองอื่นๆ ท่ีอยูใ่นความสนใจ  

ค่าตอบแทน 

ในการประชุมคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ครัง้ที่ 2 เมื่อวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2557 และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย 
ครัง้ที่ 1 เมื่อวนัที่ 3 มีนาคม 2557 ได้มีมติอนุมตัิจดัตัง้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนซึ่งจะเป็นผู้พิจารณากลัน่กรอง
และเสนอคา่ตอบแทนของกรรมการในแตล่ะปีเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิตอ่ไป  โดยการ
ก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการจะพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชัน้น าในตลาด
หลกัทรัพย์ และบริษัทอื่นที่อยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนัหรือใกล้เคียงกบับริษัท ตลอดจนประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขต
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ความส าเร็จในการปฏิบัติงานที่เช่ือมโยงกับผลประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่
เก่ียวข้อง โดยคา่ตอบแทนดงักลา่วต้องอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและเพียงพอที่จะจงูใจและรักษากรรมการที่มีคณุภาพไว้ ทัง้นี ้
บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลดงักล่าว รวมทัง้ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบคุคลไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/ 
รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “รายงานผลการด าเนินงาน
ส าคญัด้านการก ากบัดแูลกิจการ” หวัข้อยอ่ย “คา่ตอบแทนกรรมการ”  

การพัฒนากรรมการและผู้บริหารของบมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบริษัทย่อย ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและ
พฒันาความรู้แก่ กรรมการและผู้บริหาร  เพื่อให้สามารถท าหน้าที่และก ากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีการปรับปรุงการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมสมัมนาหลกัสตูรที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ ทัง้หลกัสตูรที่จดัโดยหน่วยงานก ากับดแูลของรัฐ หรือองค์กรอิสระ เช่น หลกัสตูรกรรมการ
บริษัทของสถาบนักรรมการบริษัทไทยที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรม
อย่างน้อยหนึง่หลกัสตูร ซึ่งได้แก่ Directors Certification Program (DCP) Directors Accreditation Program (DAP) และ 
Audit Committee Program (ACP) เป็นต้น 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่บริษัทได้ก าหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบตัิหน้าที่กรรมการบริษัท โดยมีเลขานกุารบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้ 

1)  รวบรวมข้อมลูที่จ าเป็นเก่ียวกบักรรมการเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบดแูลให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมายใน
เร่ืองที่เก่ียวข้องกบักรรมการ 

2)  จัดเตรียมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการใหม่ เช่น ข้อบงัคบับริษัท คู่มือกรรมการ
บริษัทจดทะเบียน สรุปผลการด าเนินงาน สรุปลกัษณะและแนวทางการด าเนินธุรกิจ เป็นต้น 

3)  จดัให้มีการพบปะหารือกบัประธานกรรมการ กรรมการ และผู้บริหารเพื่อรับทราบและสอบถามข้อมลูส าคญัที่
เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ย  

การประเมินผลการปฏิบัตงิานของกรรมการ 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และบริษัทย่อย ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชดุย่อยอยา่งน้อย ปีละ 1 ครัง้ โดยแบ่งเป็นการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทัง้คณะและการ
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ประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเอง เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตัิงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และหาข้อสรุปเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายที่ก าหนดไว้ตอ่ไป   

โดยการประเมินผลการปฏิบตัิงานมีหวัข้อหลกัในการประเมินครอบคลมุ ดงัตอ่ไปนี ้ 
1. โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
3. การประชมุคณะกรรมการ  
4. การท าหน้าที่ของกรรมการ  
5. ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ  
6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร 

 ทัง้นี ้ในปี 2564 ผลประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยของ บมจ. เอเชีย 
เอวิเอชัน่ สรุปได้ ดงันี ้

คณะกรรมการบริษัท/  

คณะกรรมการชุดย่อย 

ผลประเมินการปฏิบัติงาน 

ของคณะกรรมการทัง้คณะ (ร้อยละ) 
ผลประเมินการปฏิบัติงาน 

ของตนเอง (ร้อยละ) 

คณะกรรมการบริษัท 96 97 

คณะกรรมการตรวจสอบ 99 98 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  93 98 

 ส าหรับ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลกันัน้ ในปี 2564 ผลประเมินการ
ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย สรุปได้ดงันี ้

คณะกรรมการบริษัท/ 

คณะกรรมการชุดย่อย 

ผลประเมินการปฏิบัติงาน 

ของคณะกรรมการทัง้คณะ 

(ร้อยละ) 

ผลประเมินการปฏิบัติงาน 

ของตนเอง (ร้อยละ) 

คณะกรรมการบริษัท 94 96 

คณะกรรมการตรวจสอบ 100 99 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  85 99 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการและความยัง่ยืน  100 100 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 100 100 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ทบทวนแบบประเมินผลให้มีความถกูต้อง ครบถ้วน 
เป็นไปตามการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และพิจารณาผลการประเมินตนเองของกรรมการในปีที่ผ่านมา  เพื่อเป็นหลกัเกณฑ์
ประกอบการพิจารณากลัน่กรองค่าตอบแทนของกรรมการให้มีความสมเหตุสมผล โดยมีเลขานุการบริษัทสรุปผลการ
ประเมินและรายงานผลการประเมินตอ่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้  
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 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

 เนื่องจาก บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น ดงันัน้ การประเมินผลการปฏิบัติงานประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารจะถูกก าหนดไว้ที่ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก  โดยมี
รายละเอียดดงันี ้ 
 คณะกรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้จัดให้มีการ
ประเมินผลงานประจ าปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารปีละ 1 ครัง้ โดยมีหวัข้อหลกัในการประเมินครอบคลมุ ดงันี ้ 
 หมวดที่ 1 ความคืบหน้าของแผนงาน โดยระบเุปา้หมายและสถานะของความส าเร็จของแตล่ะเปา้หมาย  
 หมวดที่ 2 การวดัผลการปฏิบตัิงาน  

  - ความเป็นผู้น า 
  - การก าหนดกลยทุธ์  
  - การปฏิบตัิตามกลยทุธ์ 
  - การวางแผนและผลปฏิบตัิทางการเงิน 
  - ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ 
  - ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 
  - การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับคุลากร 
  - การสบืทอดต าแหนง่  
  - ความรู้ด้านผลติภณัฑ์และบริการ 
  - คณุลกัษณะสว่นตวั 

 หมวดที่ 3 การพฒันาตนเอง  

แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

คณะกรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ก าหนดให้มีแผนการสืบทอดต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร
ระดบัสงู โดยการประเมินและวิเคราะห์ศกัยภาพ ผลงาน ของผู้มีคณุสมบตัิส าหรับการวางแผนพฒันา ฝึกอบรม และเรียนรู้
การบริหารงานรายบุคคล ทัง้นี ้เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการท าหน้าที่แทนบุคคลในต าแหน่งงานที่ส าคญัในกรณีลาออก
หรือพ้นจากต าแหน่งตามอายุงานหรือเหตุอื่นใด รวมทัง้ เพื่อรักษาความเช่ือมั่นให้กับผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่าการ
ด าเนินงานของบริษัท จะได้รับการสานตอ่อยา่งทนัทว่งที   

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาท าหน้าที่พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และแผนการสืบทอด
ต าแหน่ง หากต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดบัสงูว่างลง รวมทัง้จัดให้มีการทบทวนแผนการสืบทอด
ต าแหนง่เป็นประจ าทกุปี และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานให้คณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจ าถึงแผนการพฒันา
และสบืทอดต าแหนง่งาน  

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ได้จดัให้มีนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
โดยคณะกรรมการจะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดงักล่าวเป็นประจ าทุกปี นอกจากนี ้
ภายหลงัจากที่หุ้นสามญัของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ 
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จะถือปฏิบตัิตามกฎและข้อบงัคบัต่างๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ประกาศก าหนด โดยจะเปิดเผยรายงานการก ากบัดแูลกิจการไว้แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/ รายงานประจ าปี (แบบ 
56-1 One Report)  

หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) 

ส าหรับในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้น าหลกัปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจด
ทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ที่ออกโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์มาปรับใช้ ซึ่ง
กรรมการทุกท่านรับทราบและเข้าใจถึงประโยชน์รวมทัง้ให้ความส าคัญแก่หลกัปฏิบัติดังกล่าว  โดยได้พิจารณาและ
ตระหนกัถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้น าขององค์กร และมอบหมายให้ผู้ รับผิดชอบแตล่ะฝ่ายน าหลกัปฏิบตัิตาม CG Code 
ไปปรับใช้ในองค์กร เพื่อการสร้างคณุค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน รวมทัง้คณะกรรมการบริษัทยงัจดัให้มีการทบทวนหลกั
ปฏิบตัิตาม CG Code เป็นประจ าทกุปี เพื่อให้มัน่ใจว่าได้มีการปฏิบตัิงานที่สอดคล้องกบัหลกัปฏิบตัิดงักล่าวตามความ
เหมาะสมของธุรกิจของบริษัท โดยให้บนัทกึไว้เป็นสว่นหนึง่ของมติกรรมการ   

จรรยาบรรณธุรกิจ 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีนโยบายการด าเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด ได้แก่ การรักษา
ความลบัของบริษัทและบริษัทย่อย การปฏิบตัิงานด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ถกูต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบั การ
เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน การดแูลทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตลอดจนผู้บริหาร และพนกังาน  
ทุกคนให้ความส าคัญและมีหน้าที่ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยกรรมการและพนักงานใหม่ทุกคนจะได้รับคู่มือ
จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทัง้ลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ ทัง้นี ้บริษัทได้เปิดเผยหลัก
จริยธรรมธุรกิจฉบบัสมบูรณ์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หวัข้อ “การก ากับดแูลกิจการที่ดี” และหวัข้อย่อย  “นโยบาย
การก ากบัดแูลกิจการที่ดีและเอกสารดาวน์โหลด” และ “จรรยาบรรณธุรกิจ” 

การส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎระเบียบและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย มุ่งสง่เสริมให้พนกังานทกุคนมีความเข้าใจหลกัการและนโยบายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ และการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ รวมทัง้แนวทางปฏิบตัิตนที่ถูกต้อง วิธีจดัการและรายงานที่พบหรือสงสยัว่ามี
เหตกุารณ์ซึ่งอาจน าไปสูก่ารกระท าผิดกฎหมาย กฎระเบียบ หรือนโยบายของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย โดยก่อให้เกิดข้อกงัขาใน
ความซื่อสตัย์สจุริตของพนกังานเองหรือของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย  

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้จดัท าหลกัสตูรการอบรมที่เก่ียวข้อง อาทิเช่น หลกัสตูรเก่ียวกบัข้อพึงปฏิบตัิของพนกังาน 
หลกัสตูรเก่ียวกบัการป้องกนัการทจุริต หลกัสตูรการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตคอรัปชนั และการให้/รับสนิบน โดย
หลกัสตูรดงักลา่วเป็นหลกัสตูรภาคบงัคบัที่พนกังานทกุคนทกุระดบัชัน้จะต้องเข้าร่วมการอบรมและผา่นการทดสอบอยูเ่สมอ 
รวมถึงพนกังานใหม่ที่ต้องเข้าร่วมอบรมและผ่านการทดสอบทกุหลกัสตูรภายในระยะเวลาทดลองงาน และจะไม่ได้รับบรรจุ
เป็นพนกังานประจ าหากไมผ่า่นการอบรมและทดสอบในหลกัสตูรดงัตอ่ไปนี ้ 

- หลกัสตูรข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน (Code of Conduct Training) เพื่อให้พนกังานทุกคนเข้าใจในหลกัการ
และมาตรฐานขัน้ต ่าที่พนกังานทกุคนจะต้องถือปฏิบตัิเพื่อปอ้งกนัมิให้เกิดความกงัขาในความซื่อสตัย์สจุริตของพนกังาน
และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย 
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- หลกัสตูรการป้องกนัการทจุริต (Fraud Awareness Training) เพื่อให้พนกังานเรียนรู้วิธีการป้องกัน และการ
แจ้งเหตหุรือพฤติกรรมที่สอ่ไปทางทจุริตให้กบั บจ. ไทยแอร์เอเชีย 

- หลกัสตูรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชัน และการให้/รับสินบน (Anti-Corruption & Bribery 
Policy) เพื่อพนักงานเข้าใจถึงปัญหาและผลกระทบจากการทุจริตคอรัปชัน การให้และการรับสินบน ตลอดจนเรียนรู้
วิธีการปอ้งกนัและการแจ้งเหตหุรือพฤติกรรมที่สอ่ไปทางคอรัปชนั การให้/รับสนิบนผา่นช่องทางตา่งๆ ให้กบับริษัทอีกด้วย 

บจ.ไทยแอร์เอเชีย จะด าเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
ของพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าที่ในการรายงานผลการประเมินดังกล่าว ต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทกุปี 

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ด าเนินธุรกิจอยู่บนพืน้ฐานของความโปร่งใส สจุริต และเป็นธรรม 
โดยก าหนดให้โครงสร้างองค์กรมีการแบง่แยกหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการท างาน สายการบงัคบับญัชาที่ชดัเจนใน
แต่ละหน่วยงาน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างกันอย่างเหมาะสม รวมทัง้ ได้ก าหนดหลกัปฏิบตัิส าหรับกรรมการ 
ผู้บริหาร พนกังาน และผู้ที่เก่ียวข้อง เพื่อปอ้งกนัและต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนัทกุรูปแบบ โดยถือเป็นภาระหน้าที่ร่วมกนั
ในการปฏิบตัิหน้าที่  และเพื่อให้การตดัสินใจและการด าเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทจุริตคอร์รัปชันได้รับ
การพิจารณาและปฏิบตัิอยา่งรอบคอบ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 ค านิยาม 

คอร์รัปชนั (Corruption) หมายถึง การติดสนิบนไมว่่าจะอยูใ่นรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สญัญา มอบให้ ให้ค ามัน่ 
เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กบัเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของ
เอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บคุคลดงักลา่วกระท าหรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าที่ อนัเป็นการ
ให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึง่ธุรกิจ หรือแนะน าธุรกิจให้กบับริษัทโดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่
ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถ่ิน  หรือ
จารีตทางการค้า ให้กระท าได้ 

 นโยบายภาพรวม 

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ด าเนินการหรือยอมรับ
การทจุริตคอร์รัปชนัในทกุรูปแบบทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม และให้มกีารสอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริต
คอร์รัปชนัอยา่งสม า่เสมอ ตลอดจนทบทวนการก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแตล่ะฝ่ายที่เก่ียวข้อง รวมถึง
แนวทางการปฏิบตัิ เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อก าหนดของกฎหมาย 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

1) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลให้มีระบบที่สนับสนนุการ
ตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชนัที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มัน่ใจวา่ฝ่ายบริหารได้ตระหนกัและให้ความส าคญักบัการต่อต้านทจุริตคอร์
รัปชนั 
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2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงิน ระบบการ
ควบคมุภายในและการประเมินความเสีย่งเพื่อให้ความมัน่ใจว่าระบบดงักลา่วมีความเสีย่งที่จะท าให้เกิดโอกาสการทจุริต
ที่มีผลกระทบตอ่ฐานะทางการเงินและการด าเนินการของบริษัทน้อยที่สดุ และมีความเหมาะสมเพียงพอ มีความนา่เช่ือถือ 
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนรับเร่ืองแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันที่คนในองค์กรมีส่วนเก่ียวข้องและ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกนัพิจารณาบทลงโทษ 

3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการก าหนดให้มีระบบและให้การ
สง่เสริมและสนบัสนนุนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั เพื่อสือ่สารไปยงัพนกังานและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายน าไปใช้ปฏิบตัิ 
รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ 
ข้อบงัคบัและข้อก าหนดของกฎหมาย 

4) หนว่ยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ
ภายในท่ีก าหนดไว้ และเสนอรายงานการตรวจสอบระบบการควบคมุภายในและการประเมินความเสีย่งเก่ียวกบัการทจุริต
ที่เกิดจากการตรวจสอบการควบคมุภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบรวมถึงการปฏิบตัิงานตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้มอบหมายในเร่ืองการตรวจสอบทจุริตคอร์รัปชนั 

 แนวทางการปฏิบตัิ  

1)  กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานทกุระดบั ต้องปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชนัและจรรยาบรรณธุรกิจ 
โดยต้องไมเ่ข้าไปเก่ียวข้องกบัเร่ืองทจุริตคอร์รัปชนั ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม  

2)  เมื่อพนกังานพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันที่เก่ียวข้องกับ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และ บจ. ไทย
แอร์เอเชีย มีหน้าที่ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสยัหรือข้อซกัถามให้ปรึกษากับผู้บงัคบับญัชา หรือบุคคลที่ก าหนดให้ท าหน้าที่รับผิดชอบ
เก่ียวกบัการติดตามการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจ ผา่นช่องทางตา่งๆ ท่ีก าหนดไว้ 

3)  บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนกังาน หรือผู้แจ้งเบาะแสใน
เร่ืองทจุริตคอร์รัปชนัโดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทจุริตคอร์รัปชนั ตามที่
ก าหนดไว้ใน Whistleblowing Policy 

4)  ผู้ที่กระท าการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นการกระท าที่ผิดจรรยาบรรณธุรกิจซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทาง
วินยัตามระเบียบท่ีก าหนดไว้ นอกจากนีอ้าจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้เข้าขา่ยผิดกฎหมาย 

5)  บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้เผยแพร่ ให้ความรู้ และท าความเข้าใจกบัผู้มีสว่นได้เสียอื่นที่
ปฏิบตัิหน้าที่ หรือด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้อง หรืออาจสง่ผลกระทบตอ่บริษัทและบริษัทยอ่ย ในเร่ืองที่ต้องปฏิบตัิให้เป็นไป
ตามนโยบายตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชนันี ้ 

6)  การด าเนินการใดๆ ตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนัให้ใช้แนวปฏิบตัิตามที่ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณ
ธุรกิจ หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี นโยบายและแนวปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้เสียกลุม่ต่างๆ รวมทัง้ ระเบียบและคู่มือปฏิบตัิงาน
ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบตัิอื่นใดที่ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และ 
บจ. ไทยแอร์เอเชีย อาจก าหนดขึน้ตอ่ไป อย่างไรก็ตามเพื่อความชดัเจนในการด าเนินการในเร่ืองที่มีความเสี่ยงสงูการเกิด
ทจุริตคอร์รัปชัน่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัต้องปฏิบตัิด้วยความระมดัระวงัในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้ 
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การรบัเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน  

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการสว่นตวัจากลกูค้า คู่ค้า 
หรือจากบคุคลใดอนัเนื่องจากการท างานในนาม บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย 

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน จะต้องไม่ให้กู้หรือกู้ยืมเงิน หรือเร่ียไรเงิน สิ่งของจากลกูค้าหรือผู้ท าธุร กิจ
กับ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย เว้นแต่เป็นการกู้ ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบนัการเงินในฐานะของ
ลกูค้าของธนาคารหรือสถาบนัการเงินดงักลา่ว 

การรบัของขวญัและการรบัเลีย้งรบัรองทางธุรกิจ  

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน งดรับของขวญัทัง้ที่เป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินจากคูค้่าหรือผู้ที่เก่ียวข้องกบั
ธุรกิจของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย  

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ไม่สามารถรับการเลีย้ง
รับรองทางธุรกิจจากลกูค้า คูค้่า หนว่ยงานภายนอก หรือบคุคลใดๆ ซึง่อาจมีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจทางธุรกิจ 

การเสนอเงิน ส่ิงจูงใจหรือรางวลั  

บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจของก านลั สิทธิประโยชน์พิเศษ ใน
รูปแบบใดๆ แก่ลกูค้า คูค้่า หนว่ยงานภายนอก หรือบคุคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึง่ธุรกิจ ยกเว้นการให้การเลีย้งรับรองทางธรุกิจ
ตามประเพณีนิยม สว่นลดการค้า และโครงการสง่เสริมการขายของบริษัท 

เงินบริจาคเพือ่การกศุล หรือเงินสนบัสนนุ 

การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตาม
ขัน้ตอนตามที่ได้ก าหนดไว้ โดยมีการสอบทาน การอนมุตัิรายการจากผู้มีอ านาจของ  บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และ บจ. ไทย
แอร์เอเชีย รวมทัง้มีการติดตามเพื่อให้มัน่ใจวา่เงินบริจาค หรือเงินสนบัสนนุ น าไปใช้ตามวตัถปุระสงค์และไมถ่กูน าไปเป็น
ข้ออ้างในการติดสนิบน  

การประเมินความเสีย่งการทจุริตคอร์รัปชนั 

บจ.ไทยแอร์เอเชีย ได้จัดตัง้ทีมงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งประกอบด้วยหวัหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน  หวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน และผู้จดัการฝ่ายบญัชี โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนด
กระบวนการบริหารความเสี่ยงการทจุริตคอร์รัปชัน โดยร่วมท าการประเมิน วิเคราะห์ ติดตาม ควบคมุ และรวบรวมสถานะ
ความเสี่ยงการทจุริตคอร์รัปชันในภาพรวมให้อยู่ภายใต้ระดบัความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตลอดจนด าเนินการตรวจสอบกรณี
ต้องสงสยัและมีความเสี่ยงที่จะกระท าทจุริต และมีการจดัท าเป็นรายงานน าเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ า
ทกุปี โดยได้น าเคร่ืองมือการประเมินความเสีย่งด้านการทจุริตคอร์รัปชันตามแนวทางของสมาคมผู้ตรวจสอบการทจุริตมา
ปรับใช้ในการประเมินสภาพแวดล้อมการควบคมุภายใน และการทจุริตประเภทต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ภายในบริษัท โดยในปี 
2564 ทางทีมงานได้วิเคราะห์และประเมินความเสีย่งของธุรกิจเพื่อระบกุารด าเนินงานของฝ่ายตา่งๆ ท่ีมีความเสีย่งวา่อาจ
มีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน อาทิ เช่น การตกแต่ง การปลอม หรือการเปลี่ยนแปลงบันทึกหรือเอกสารหรือ
รายงานทางการเงิน การใช้สนิทรัพย์ของกิจการในทางที่ผิดหรือยกัยอกสนิทรัพย์ของกิจการ ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
การใช้ข้อมลูภายในของบริษัทในทางมิชอบ และการคอร์รัปชันในรูปแบบตา่งๆ เป็นต้น โดยพบวา่ในปีที่ผา่นมาความเสีย่ง
การทจุริตคอร์รัปชันอยู่ในระดบัความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทัง้นี ้ข้อมลูที่ได้จากการประเมินจะน ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการวางแนวทางการตรวจสอบภายใน ตลอดจนแนวทางการป้องกนัการทุจริตในการปฏิบตัิงาน โดย
การมีระบบการควบคมุภายในท่ีดี 
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การเผยแพร่นโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั 

เพื่อให้ทกุคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และ บจ. ไทย
แอร์เอเชีย จะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1. เผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น เว็บไซต์ แบบแสดง
รายการข้อมลูประจ าปี/ รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report)  

2. จดัให้มีการอบรมนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนัให้แก่พนกังานใหม่ 

3. ทบทวนนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนัอยา่งสม ่าเสมอทกุปี 

การรายงานการมีส่วนได้เสีย  

บริษัทได้ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน รายงานการมีสว่นได้เสยีของตนและบคุคลที่เก่ียวข้อง เมื่อ
เร่ิมด ารงต าแหนง่ หรือเมื่อมีการเปลีย่นแปลงข้อมลูตา่งๆ และทบทวนข้อมลูตา่งๆ เป็นประจ าทกุปี  

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เป็นไปตามเป้าหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เก่ียวข้อง  รวมถึงได้จัดให้มีกลไกการ
ตรวจสอบ และถ่วงดลุที่มีประสทิธิภาพอย่างเพียงพอ ในการปกป้อง รักษา และดแูลเงินทนุของผู้ ถือหุ้น และสนิทรัพย์ของ 
บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และบริษัทย่อย ก าหนดล าดบัชัน้ของการอนมุตัิ และความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนกังาน 
ก าหนดระเบียบการปฏิบตัิงานอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรมีฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของ
ทกุหน่วยงานให้เป็นไปตามที่กฏระเบียบที่ก าหนดไว้ รวมทัง้คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ก ากบัดแูลการด าเนินงาน 
และบริหารงานของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เพื่อให้ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 
ระบบรายงานทางการเงินที่น่าเช่ือถือโดยฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบและทบทวนระบบการควบคุมภายใน
ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และบริษัทย่อย และรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางสาว
ดวงพร ตนัติวิวฒัน์ เป็นหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ทัง้นี ้รายละเอียดการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน
ปรากฏอยูใ่นหวัข้อ “การควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน” 

 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ได้ตระหนกัและให้ความส าคญัต่อการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารจดัการของบริษัท

และบริษัทยอ่ยเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล และเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย อยา่งไร
ก็ตามเนื่องจาก บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นใน บจ. ไทยแอร์เอเชีย ดงันัน้ระบบการบริหารความ
เสีย่งจึงได้มีการก าหนดไว้ที่ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่ด าเนินธุรกิจหลกัให้กบับริษัท 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายบริหารจากส่วนงานหลกัร่วมกับแผนกบริหารความเสี่ยงท าหน้าที่ในการบริหารจัดการ
ความเสีย่งซึ่งอาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินงาน ทัง้ความเสีย่งจากปัจจยัภายในและภายนอกให้อยูใ่นระดบัที่เหมาะสมและ
ยอมรับได้ โดยวิธีการประเมินและสอบทานผลการประเมินความเสี่ยงจากหน่วยงานต่างๆ รวมทัง้ทบทวนและเสนอ
แผนงานนโยบายที่เก่ียวข้องกบัการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ าทกุปี โดยรายละเอียดการบริหารความเสี่ยงปรากฏอยูใ่น
เว็บไซต์บริษัท หวัข้อ “การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี” หวัข้อยอ่ย “นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและเอกสารดาวน์โหลด”  
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ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี  

 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบญัชีให้กบับริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ซึ่งเป็นส านกังานสอบบญัชีที่ผู้สอบ
บญัชีประจ าปี 2564 สงักัด ทัง้นี ้บริษัทที่เป็นส านกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชีไม่มีความสมัพนัธ์ หรือสว่นได้เสียใดๆ กับ
บริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee)  

 บริษัทและบริษัทยอ่ยจ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชี ให้แก่ส านกังานสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักดัในรอบปีบญัชี
ที่ผ่านมามีจ านวนเงินรวม 5.00 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าสอบบญัชีของบริษัท จ านวน 1.00 ล้านบาท และค่าสอบบญัชี
ของบริษัทย่อยที่บริษัทย่อยรับภาระเอง 4.00 ล้านบาท ทัง้นี ้บริษัทมิได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ ผู้สอบบญัชี 
บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักดั ในรอบปีบญัชีที่ผา่นมา 

คา่บริการอื่น (Non-Audit Fee)  

 บริษัทและบริษัทยอ่ยไมม่ีการจ่ายคา่ตอบแทนส าหรับงานบริการอื่น ในปี 2564  

 ทัง้นี ้การจ้างส านกังานสอบบญัชีและกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัส านกังานสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักดัให้บริการอื่น
นอกเหนือจากงานสอบบัญชี ฝ่ายบริหารได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบว่า ไม่ก่อให้เกิดการขัดแย้งใน ด้าน
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และไมม่ีการตรวจสอบงานของตวัเอง ซึง่จะไม่ท าให้ผู้สอบบญัชีขาดความเป็นอิสระ และ
ขาดความเป็นกลางในการปฏิบตัิงานสอบบญัชี 

 

 


