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การก ากับดูแลกิจการ 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ไดย้ดึถือและปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีในการดาํเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง 
ตัง้แต่ระดบั กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน โดยเช่ือมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการองคก์รที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบไดจ้ะช่วยสรา้งความเช่ือมั่นและความมั่นใจตอ่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ ผูม้ีสว่นไดเ้สยี และผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกุฝ่าย และเป็น
ปัจจัยสาํคญัในการสรา้งผลตอบแทนและเพิ่มมลูค่าระยะยาว รวมทัง้สง่เสริมความสามารถในการแข่งขนัของบริษัทให้
เติบโตอยา่งยั่งยืน ดงันัน้คณะกรรมการบรษัิทจึงไดม้ีนโยบายปฏิบตัิตามขอ้พึงปฏิบตัิที่ดีสาํหรบักรรมการบริษัทจดทะเบียน 
(Code of Best Practices for Directors of Listed Company) และไดน้าํหลกัการและแนวปฏิบตัิที่สอดคลอ้งกบัหลกัการ
กาํกบัดแูลกิจการที่ดีสาํหรบับริษัทจดทะเบียนปี 2556 (The Principles of Good Corporate Governance for Listed 
Companies, 2013) และหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีสาํหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ตามแนวทางที่
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ตลาดหลกัทรพัยฯ์) และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
(สาํนกังาน ก.ล.ต.) กาํหนดมาใชแ้ละทบทวนปรบัปรุงนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการเป็นประจาํทกุปี รวมทัง้มีการสื่อสาร
ใหค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิทไดร้บัทราบและถือปฏิบตัิอย่างต่อเนื่อง โดยมีเนือ้หาครอบคลมุถึงสิทธิ
ของผูถื้อหุน้ การปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งเทา่เทียมกนั บทบาทของผูม้ีสว่นไดเ้สยี การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส ความ
รบัผิดชอบของคณะกรรมการ  

สาํหรบัในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทไดน้าํหลกัปฏิบัติตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการที่ดีสาํหรบับริษัทจด
ทะเบียน ปี 2560 (CG Code) มาปรบัใช ้ซึง่กรรมการทกุท่านรบัทราบและเขา้ใจถึงประโยชนร์วมทัง้ใหค้วามสาํคญัแก่หลกั
ปฏิบตัิดงักลา่ว โดยไดพ้ิจารณาและตระหนกัถึงบทบาทหนา้ทีใ่นฐานะผูน้าํขององคก์ร  และมอบหมายใหผู้ร้บัผิดชอบแต่ละ
ฝ่ายนาํหลกัปฏิบตัิตาม CG Code ไปปรบัใชใ้นองคก์ร เพื่อการสรา้งคณุค่าใหแ้ก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยสามารถเปิดเผย
ขอ้มลูใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการกาํกบัดแูลกิจการในแตล่ะหมวดได ้ดงันี ้ 

หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ตระหนกัและใหค้วามสาํคญัถึงสทิธิของผูถื้อหุน้ โดยจะไมก่ระทาํการใดๆ ที่เป็นการละเมดิ
หรอืลดิรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ รวมทัง้จะสง่เสริมใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ิทธิของตน โดยสิทธิขัน้พืน้ฐานของผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ การซือ้
ขายหรือการโอนหุน้ การมีส่วนแบ่งในกาํไรของบริษัท การไดร้บัข่าวสารขอ้มลูอย่างเพียงพอและทนัเวลา การเขา้รว่ม
ประชมุเพื่อใชส้ทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อถอดถอนกรรมการ แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และเรือ่งที่มีผลกระทบตอ่บรษัิท 
เช่น การจดัสรรเงินปันผล การกาํหนดหรือแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณหส์นธิ การลดทนุหรือเพิ่มทนุ และการอนมุตัิ
รายการพิเศษ เป็นตน้ 

ทัง้นี ้บรษัิทจะดาํเนินการในเรือ่งตา่งๆ ที่เป็นการสง่เสรมิและอาํนวยความสะดวกในการใชส้ทิธิของผูถื้อหุน้ ดงันี ้

- บรษัิทจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นการลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัทาํการ 
(หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายกาํหนด) โดยหนงัสือเชิญประชุมมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม  เอกสาร
ประกอบระเบียบวาระตา่งๆ พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนงัสือมอบฉนัทะตามที่กระทรวงพาณิชย์กาํหนด 
และรายช่ือของกรรมการอิสระเพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถเลือกที่จะมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมแทนได้ รวมทัง้แผนท่ีแสดงสถานที่
ประชมุ                 

นอกจากที่กลา่วขา้งตน้ หนงัสือเชิญประชุม จะแจง้รายละเอียดของเอกสารที่ผูถื้อหุน้จะต้องนาํมาแสดงในวนั
ประชมุดว้ย เพื่อรกัษาสทิธิในการเขา้ประชมุและการลงคะแนนเสยีง รวมถึงเป็นไปตามขอ้บงัคบับรษัิท เก่ียวกบัการประชมุ
ผูถื้อหุน้  



 
2 

นอกจากนี ้ผูถื้อหุน้ยงัสามารถเขา้ดขูอ้มลูต่างๆ เก่ียวกบัระเบียบวาระการประชุมแต่ละครัง้ไดท้างเว็บไซตข์อง
บรษัิท www.aavplc.com 

- กรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการ
อิสระหรอืบคุคลใดๆ เขา้รว่มประชมุแทนได ้

- บรษัิทจดัช่องทางการลงทะเบียน ณ สถานท่ีจดัการประชมุสาํหรบัผูถื้อหุน้บคุคลธรรมดาและนกัลงทนุสถาบนั 
นอกจากนีบ้ริษัทไดน้าํระบบบารโ์คด้ (Barcode) มาใชใ้นการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงเพื่อช่วยใหข้ัน้ตอนการ
ลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วและถกูตอ้ง นอกจากนี ้บริษัทไดจ้ัดใหม้ีจุดตรวจ
เอกสารกรณีรบัมอบฉนัทะใหบ้คุคคลอื่นเขา้รว่มประชุมแทน และจดัเตรียมอากรแสตมป์สาํหรบัปิดหนงัสือมอบฉนัทะไว้
บรกิารใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะที่มาลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ พรอ้มเจา้หนา้ที่อาํนวยความสะดวกตลอดการลงทะเบียน โดย
บริษัทจะเปิดรบัลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่นอ้ยกว่า 2 ชั่วโมง นอกจากนี ้ในช่วงสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทได้ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้
ดาํเนินการจัดการประชุมผูถื้อหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์โดยได้ปฏิบัติตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

- ในการประชมุผูถื้อหุน้แตล่ะครัง้ ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงเก่ียวกบักฎเกณฑท์ี่ใชใ้นการประชมุ รวมถึงขัน้ตอน
การออกเสยีงลงมติ และจดัสรรเวลาในการประชมุอยา่งเพียงพอ  

- ในระหว่างการประชุมประธานที่ประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทกุคนมีสิทธ์ิเท่าเทียมกนัในการซกัถาม แสดง
ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะตา่งๆ ไดอ้ยา่งเต็มที่ โดยมีกรรมการและผูบ้รหิารที่เก่ียวขอ้งเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้เพื่อตอบ
คาํถามในที่ประชมุพรอ้มทัง้รบัฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะตา่งๆ ของผูถื้อหุน้เพื่อที่จะนาํไปพิจารณา หรอืดาํเนินการตาม
สมควรตอ่ไป และเมื่อการประชมุแลว้เสรจ็ บรษัิทจะจดัทาํรายงานการประชมุใหแ้ลว้เสรจ็อยา่งถกูตอ้งและสมบรูณภ์ายใน 
14 วนันบัจากวนัประชุม แลว้นาํสง่รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ดงักลา่วใหก้บัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งภายในเวลาที่กาํหนด
และเผยแพรร่ายงานการประชมุทางเว็บไซตข์องบรษัิท เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และบคุคลที่เก่ียวขอ้งสามารถตรวจสอบได ้

หมวดที ่2  การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอยา่งเท่าเทียมกัน 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีนโยบายการดแูลและปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทียมและเป็นธรรม ทัง้ผูถื้อหุน้ที่
เป็นผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้ท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้ตา่งชาติ และผูถื้อหุน้สว่นนอ้ย โดยมีหลกัการดงันี ้

- ดาํเนินการประชมุผูถื้อหุน้ตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสอืเชิญประชุม และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่ม
ระเบียบวาระในที่ประชมุโดยไมแ่จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้โดยไมจ่าํเป็น โดยเฉพาะวาระสาํคญัที่ผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาใน
การศกึษาขอ้มลูก่อนการตดัสนิใจ  

- เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอช่ือบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการได ้โดยส่งขอ้มูลของบุคคลที่
เสนอช่ือและหนงัสอืยินยอม ใหแ้ก่ประธานกรรมการลว่งหนา้ในเวลาอนัสมควร ภายใตห้ลกัเกณฑท์ี่กาํหนดโดยบรษัิท 

- สง่เสริมใหผู้ถื้อหุน้ใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงสาํหรบัทกุระเบียบวาระ ซึ่งจะทาํการเก็บบตัรลงคะแนนดงักลา่วในหอ้ง
ประชมุ เพื่อนาํผลคะแนนมารวม ก่อนทาํการประกาศแจง้มติของคะแนนเสยีงในหอ้งประชุม และเพื่อความโปรง่ใส บริษัท
จะจดัเก็บบตัรลงคะแนนท่ีมีการลงช่ือของผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัฉนัทะไว ้เพื่อการตรวจสอบไดใ้นภายหลงั 

- บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุน้อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และจัดส่งรายงานดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ภายใน 14 วนัหลงัการประชมุผูถื้อหุน้เสรจ็สิน้ และไดท้าํการเผยแพรร่ายงานดงักลา่วไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิท 

http://www.aavplc.com/
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- ใหค้วามสาํคญัในการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารอื่นๆ อย่างถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลาและโปรง่ใสแก่ผูถื้อหุน้ โดยมี
การเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารท่ีมีสาระสาํคญัอยา่งสมํ่าเสมอ 

- บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายและวิธีการดแูลกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานในการนาํขอ้มลูภายในของ
บริษัทและบริษัทย่อยซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใชเ้พื่อแสวงหาประโยชนส์่วนตนโดยไดเ้ผยแพร่นโยบายดงักล่าว
ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน รบัทราบและปฏิบตัิตามไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรในหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งมี
รายละเอียดดงันี ้ 

 การดแูลเรือ่งการใชข้อ้มลูภายใน  

1) ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิาร เก่ียวกบัหนา้ที่ในการรายงานการถือครองหลกัทรพัยข์องตน คูส่มรสหรอื
ผูท้ี่อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภริยา และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ต่อ สาํนกังาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทกาํหนดโทษ 
ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) รวมทัง้
การรายงานการไดม้าหรือจาํหน่ายหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ตาม
มาตรา 246 และบทกาํหนดโทษ ตามมาตรา 298 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้
ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

2) ใหก้รรมการและผูบ้รหิารของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น รวมถึงคู่สมรสหรือผูท้ี่อยู่กินดว้ยกนัฉนัสามีภริยา และ
บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะจัดทาํและเปิดเผยรายงานการถือครองหลกัทรพัยแ์ละรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลกัทรพัยข์อง บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกาํหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และจดัสง่สาํเนารายงานนีใ้หแ้ก่ 
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ในวนัเดียวกบัวนัท่ีสง่รายงานตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต.  

3) กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลกูจา้งของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบริษัทย่อย ที่ไดร้บัทราบขอ้มูล
ภายในที่เป็นสาระสาํคญัซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัยค์วรหลีกเลี่ยงหรืองดการซือ้ขายหลกัทรพัยข์อง บมจ. 
เอเชีย เอวิเอชั่น ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือขอ้มลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 
ชั่วโมงภายหลงัจากที่ขอ้มูลภายในไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับขอ้มูลภายในตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูนัน้ให้
ผูอ้ื่นทราบจนกว่าจะไดม้ีการแจง้ขอ้มลูนัน้ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ มาตรการลงโทษหากมีการกระทาํการฝ่าฝืนระเบียบ
ปฏิบตัิดงักลา่วขา้งตน้ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบริษัทย่อย ถือเป็นความผิดทางวินยัตามขอ้บงัคบัการทาํงาน โดยจะ
พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ไดแ้ก่ การตกัเตือนดว้ยวาจา การตกัเตือนเป็นหนงัสอื การภาคทณัฑ ์ตลอดจนการเลกิจา้ง
พน้สภาพการเป็นพนกังานดว้ยเหตไุลอ่อก ปลดออก หรอืใหอ้อก แลว้แตก่รณี เป็นตน้  

4) หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลกูจา้งของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบริษัทย่อย ใชข้อ้มูล
ภายในที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลกัทรพัยข์อง บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ซึ่งยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อ
สาธารณชน ซึง่ตนไดล้ว่งรูม้าในตาํแหนง่หรอืฐานะเช่นนัน้ มาใชเ้พื่อการซือ้หรือขายหรือเสนอซือ้หรือเสนอขาย หรือชกัชวนให้
บคุคลอื่นซือ้หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขายซึ่งหุน้หรือหลกัทรพัยอ์ื่น (ถา้มี) ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ไม่ว่าทัง้
ทางตรงหรือทางออ้ม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ไม่ว่าทัง้ทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่า
การกระทาํดงักลา่วจะทาํเพื่อประโยชนต์่อตนเองหรือผูอ้ื่น หรือนาํขอ้เท็จจริงเช่นนัน้ออกเปิดเผยเพื่อใหผู้อ้ื่นกระทาํดงักลา่ว 
โดยตนไดร้บัผลประโยชนต์อบแทนหรอืไมก็่ตาม 
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  การปอ้งกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัการป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บน
หลกัการที่ว่าการตดัสินใจใดๆ ในการดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งทาํเพื่อผลประโยชนส์งูสดุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
เทา่นัน้ และควรหลกีเลีย่งการกระทาํที่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยกาํหนดใหผู้ท้ี่มีสว่นเก่ียวขอ้งหรอืมีสว่น
ไดเ้สยีกบัรายการที่พิจารณาตอ้งแจง้ให ้บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ทราบถึงความสมัพนัธห์รอืการมีสว่นไดเ้สยีของตนในรายการ
ดงักลา่ว และตอ้งไมเ่ขา้รว่มการพิจารณาตดัสนิใจ รวมถึงไมม่ีอาํนาจอนมุตัิในธุรกรรมนัน้ๆ 

หากมีรายการที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนเ์กิดขึน้ที่เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที่ไม่เป็นเง่ือนไข
การคา้โดยทั่วไป จะตอ้งนาํเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น พิจารณาอนมุตัิ โดยใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบเพื่อนาํเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น หรือที่
ประชมุผูถื้อหุน้ (แลว้แตก่รณี) ทัง้นี ้บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น จะตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ 
สาํนกังาน ก.ล.ต. และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่เก่ียวขอ้ง 

หมวดที ่3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบริษัทย่อยใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่  และมีนโยบายในการ
ปฏิบตัิตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีแตล่ะกลุม่ที่สาํคญั ดงันี ้

ผูถื้อหุน้ 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มุ่งมั่นเป็นตวัแทนที่ดีของผูถื้อหุน้ในการดาํเนินธุรกิจเพื่อสรา้งความพึงพอใจสงูสดุใหก้บั  
ผูถื้อหุน้ โดยคาํนงึถึงการเจรญิเติบโตของมลูคา่บรษัิทในระยะยาวดว้ยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทัง้กาํกบัดแูลใหม้ี
การปฏิบตัิตามนโยบายเก่ียวกบัผูถื้อหุน้ในการปกป้องสิทธิขัน้พืน้ฐานของผูถื้อหุน้ และการไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการ
ละเมิดหรอืลดิรอนสทิธิของผูถื้อหุน้ ดงัรายละเอียดที่ไดก้ลา่วในหวัขอ้สิทธิของผูถื้อหุน้และการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่า
เทียมกนั ตลอดจนดาํเนินการใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งโปรง่ใสและเช่ือถือไดต้อ่ผูถื้อหุน้  

การส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้เพื่อใหม้ีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสาํคัญ เพื่อรบัทราบการ
ดาํเนินงานและกิจกรรมตา่งๆ ของบรษัิท และเพื่อติดตามการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการและฝ่ายบรหิาร 

ลกูคา้ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีความมุ่งมั่นในการสรา้งความพึงพอใจและความมั่นใจใหก้ับลกูคา้ที่จะไดร้บัผลิตภณัฑแ์ละ
บรกิารที่ดีมีคณุภาพ ในระดบัราคาที่เหมาะสม รวมทัง้การรกัษาเเละพฒันาความสมัพนัธท์ี่ดีอยา่งตอ่เนื่อง จึงไดก้าํหนดแนวทาง
ปฏิบตัิไวด้งัตอ่ไปนี ้

- ผลติสนิคา้และบรกิารท่ีมีคณุภาพ โดยมุง่มั่นท่ีจะยกระดบัมาตรฐานใหส้งูขึน้อยา่งตอ่เนื่องและจริงจงั เปิดเผย
ข่าวสารขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง พรอ้มริเริ่มสินคา้เเละบริการ
ใหม่ๆ  ท่ีหลากหลาย ตอบสนองไลฟ์สไตลข์องทกุคน 

- รบัฟังความคิดเห็นของลกูคา้ ผ่านการสาํรวจความพึงพอใจในรูปแบบต่างๆ อาทิ การสาํรวจความพึงพอใจ
ของลกูคา้หลงัใชบ้ริการผ่านระบบออนไลน ์(Net Promoter Score) หรือ การสาํรวจความพึงพอใจของลกูคา้ต่อประเด็น
ตา่งๆ รายไตรมาส (Customer Satisfaction Survey) 

- เปิดช่องทางรบัแจง้ปัญหาหรอืขอ้รอ้งเรยีนผา่นทาง Live Chat (AVA) ไดต้ลอด 24 ชั่วโมง 
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- กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุระดบัจะไม่เปิดเผยขอ้มลูของลกูคา้ โดยไม่ไดร้บัอนญุาตจากลกูคา้หรือ
จากผูม้ีอาํนาจของกลุ่มบริษัทก่อน เวน้แต่เป็นขอ้มูลที่ตอ้งเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เก่ียวขอ้งตามบทบังคบัของ
กฎหมาย 

ทัง้นี ้รายละเอียดการดาํเนินนโยบายเพื่อแสดงความรบัผิดชอบต่อลกูคา้ปี 2565 ปรากฏในหวัขอ้ ‚รายงานการ
พฒันาอยา่งยั่งยืน‛  

คูค่า้  

บรษัิทและบรษัิทยอ่ยถือวา่คูค่า้เป็นปัจจยัสาํคญัในการรว่มสรา้งมลูคา่ใหก้บัลกูคา้ ดงันัน้การดาํเนินธุรกิจกบัคู่คา้
ใดๆ ตอ้งไม่นาํมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อช่ือเสียงของบริษัทและบริษัทย่อย หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ ไม่มีการเรียกรบั หรือ
ยอมรบัทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ์ื่นใดที่ไม่สจุริตในการคา้กับคู่คา้ มีการคาํนึงถึงความเสมอภาคในการดาํเนินธุรกิจและ
ผลประโยชนร์ว่มกนักับคู่คา้ รวมทัง้ปฏิบตัิตามสญัญาหรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ย่างเครง่ครดั และไม่เปิดเผยขอ้มูล
ของคู่คา้กบัผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดร้บัความยินยอมจากคู่คา้ นอกจากนีก้ารคดัเลือกคู่คา้ตอ้งทาํอย่างยุติธรรม โปรง่ใส โดยจะ
พิจารณาราคาซือ้ที่เหมาะสมและยุติธรรม และคาํนึงถึงความสมเหตุสมผลดา้นราคา คุณภาพ และบริการที่ไดร้บั รวมถึง
สามารถใหเ้หตุผลที่เหมาะสมไดเ้มื่อมีการตรวจสอบ ทัง้นี ้ใหย้ึดถือปฏิบตัิตามระเบียบการจัดซือ้จดัจา้ง โดยมีการแต่งตัง้
คณะกรรมการจดัซือ้จดัจา้งและกาํหนดขัน้ตอนและวิธีปฏิบตัิไวอ้ยา่งชดัเจน  

เจา้หนี ้

บรษัิทและบรษัิทยอ่ยปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่มีต่อเจา้หนีอ้ย่างเครง่ครดั บริหารเงินกูย้ืมใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค์
ของการใชเ้งิน ไม่นาํเงินไปใชใ้นทางที่อาจก่อใหเ้กิดความเสียหาย และดแูลหลกัประกนัต่างๆ  ควบคมุใหม้ีการชาํระคืน
เงินกูแ้ละดอกเบีย้ใหก้ับเจา้หนีเ้งินกูย้ืมทุกประเภทอย่างครบถว้นตามกาํหนดเวลา และปฏิบตัิตามเง่ือนไขการกู้ ยืมเงิน
ตามขอ้ตกลงอยา่งครบถว้น รวมถึงการบรหิารงานเพื่อใหเ้จา้หนีม้ั่นใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการชาํระ
หนีท้ี่ดี หากเกิดกรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขแหง่สญัญาที่ตกลงกนัไวไ้ด ้บริษัทจะแจง้ใหเ้จา้หนีท้ราบลว่งหนา้เพื่อ
รว่มกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา  

คูแ่ขง่ทางการคา้ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายสนบัสนนุและสง่เสริมการแข่งขนัทางการคา้อย่างเสรีและดาํเนินธุรกิจ ภายใต้
กรอบกติกาของการแขง่ขนัที่เป็นธรรมรวมทัง้ไมแ่สวงหาขอ้มลูที่เป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้อย่างผิดกฎหมายและขดั
ตอ่จรยิธรรม และไมก่ระทาํการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื่น หรอืคูแ่ขง่ทางการคา้ 

สงัคมสว่นรวม 

บริษัทและบริษัทย่อยในฐานะเป็นบริษัทไทย ที่เติบโตเเละใหบ้ริการคนไทยมายาวนาน จึงตระหนักและมี
จิตสาํนกึในการตอบเเทนและช่วยเหลอืสงัคม พรอ้มสนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆ ของทอ้งถ่ิน ที่บรษัิทดาํเนินธุรกิจ 

บรษัิทและบรษัิทยอ่ย มีนโยบายผลติสนิคา้และใหบ้รกิารใดๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มและปฏิบตัิตามกฎหมาย
สิง่แวดลอ้ม พรอ้มสง่เสริมกิจกรรมการดแูลรกัษาธรรมชาติและอนรุกัษ์พลงังาน  และมีนโยบายที่จะคดัเลือกและสง่เสริม
การใชผ้ลติภณัฑท์ี่เป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม 

ทัง้นี ้รายละเอียดการดาํเนินนโยบายเพื่อแสดงความรบัผิดชอบตอ่สงัคมสว่นรวมปี 2565 ปรากฏใน“รายงานการ
พฒันาอยา่งยั่งยืน”  
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พนกังาน 

ตัง้แตว่นัที่ 31 ธันวาคม 2554 พนกังานของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ไดถ้กูโอนยา้ยไปเป็นพนกังานของ บจ. ไทย
แอรเ์อเชีย แลว้ทัง้หมด 

พนกังานเป็นทรพัยากรอนัมีคา่สงูสดุและเป็นปัจจยัสาํคญัสูค่วามสาํเรจ็ของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยจึงไดมุ้ง่พฒันา
เสรมิสรา้งวฒันธรรมและบรรยากาศการทาํงานท่ีดี รวมทัง้สง่เสริมการทาํงานเป็นทีม ปฏิบตัิต่อพนกังานดว้ยความสภุาพ
และใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และความเป็นส่วนตวัของพนกังาน โดยไม่นาํขอ้มลูสว่นตวั เช่น เงินเดือน 
ประวตัิการรกัษาพยาบาล ครอบครวั ไปเปิดเผยใหก้บับคุคลภายนอกหรอืผูท้ี่ไมเ่ก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นขอ้มลูที่ตอ้งเปิดเผยต่อ
บคุคลภายนอกที่เก่ียวขอ้งตามบทบงัคบัของกฎหมาย สาํหรบัการวา่จา้ง การแตง่ตัง้โยกยา้ยพนกังาน และผลตอบแทนจะ
พิจารณาบนพืน้ฐานของคณุธรรม และการใชท้รพัยากรบคุคลใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 นโยบายการจา้งงาน 

บจ. ไทยแอรเ์อเชีย สรรหาและคดัเลอืกพนกังานโดยคาํนึงถึงอตัรากาํลงัคนใหเ้หมาะสมกบัขนาดและโครงสรา้ง
องคก์ร รวมทัง้ไดพ้ัฒนากระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติ ความรู ้ความสามารถ และศักยภาพที่
เหมาะสมกบัตาํแหนง่งานและสอดคลอ้งกบัคา่นิยมของบรษัิท ตลอดจนวตัถปุระสงค ์แผนการพฒันาและสบืทอดงาน โดย
ปฏิบตัิและใหโ้อกาสที่เท่าเทียมกันกบับุคคลทุก เชือ้ชาติ สีผิว ศาสนา เพศ สญัชาติ อาย ุความทพุพลภาพ หรือกลุม่คน
ผูด้อ้ยโอกาสอื่นๆ 

- กระบวนการสรรหาและคดัเลือกพนกังานจะตอ้งมีความเสมอภาค และเป็นธรรม มีการทดสอบขอ้เขียน การ
สมัภาษณ ์โดยคณะกรรมการผูม้ีประสบการณค์วามรู ้ความสามารถ อยา่งโปรง่ใส 

- ให้ความสาํคัญกับการดูแลพนักงานเสมือนสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน พนักงานจะได้รับการดู แลเรื่อง
คา่ตอบแทนสทิธิประโยชน ์และสวสัดิการอยา่งเหมาะสม ภายใตบ้รรยากาศการทาํงานท่ีอบอุน่ แบง่ปันประสบการณ ์ 

- การช่วยเหลือเกือ้กูลกนัระหว่างรุน่พี่ รุน่นอ้ง สง่เสริมระบบพี่เลีย้งสอนงาน เพื่อใหพ้นกังานมีความสขุในการ
ทาํงาน 

 การบรหิารสวสัดกิาร 

บจ. ไทยแอรเ์อเชีย จัดใหม้ีสวสัดิการและสิทธิประโยชนแ์ก่พนกังาน โดยมีนโยบายการจัดสวสัดิการใหต้รงกับ
ความตอ้งการและเป็นประโยชนแ์ก่พนกังานมากที่สดุ โดยสวสัดิการท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 

- การตรวจสขุภาพประจาํปี 

- ประกนัชีวิตกลุม่ 

- ประกนัสขุภาพกลุม่ 

- เงินช่วยเหลอืกรณีพนกังานคลอดบตุร 

- เงินช่วยเหลือสาํหรบัพนกังานที่รกัษาตวัดว้ยโรคกลุ่มรา้ยแรงดงัต่อไปนี ้โรคมะเร็ง โรคหวัใจ โรคหลอดเลือด
สมอง โรคไตวาย และโรคปอด 

- กองทนุสาํรองเลีย้งชีพซึง่ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ช่วยสมทบเพิ่มตามอายกุารเป็นสมาชิกกองทนุสงูสดุ  รอ้ยละ 10 

- สหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอรเ์อเชีย 

- ตั๋วเครือ่งบินเดินทางฟรกีรณีพนกังานสมรส 

- ตั๋วเครือ่งบินเดินทางฟรจีาํนวน 8 แตม้ตอ่ปี 

- ตั๋วเครือ่งบินสว่นลดรอ้ยละ 90 จาํนวนไมจ่าํกดั ตอ่ปี 
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- เงินช่วยเหลอืกรณีบคุคลใกลชิ้ดในครอบครวัเสยีชีวิต ไดแ้ก่ บิดามารดา คูส่มรส และบตุร  

- เงินช่วยเหลอืครอบครวัของพนกังานกรณีพนกังานเสยีชีวิต 

- ชดุเครือ่งแบบ สาํหรบัพนกังาน 

การบรหิารค่าจา้ง และผลตอบแทน 

บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ดาํเนินนโยบายการบริหารค่าตอบแทนที่ยึดหลกัเป็นธรรม  เหมาะสม สอดคลอ้งตามความรู ้
ความสามารถ ตาํแหน่งงาน และประเมินผลการปฏิบตัิงาน โดยมีการสาํรวจค่าตอบแทนกบัตลาดแรงงานภายนอกและ
บริษัทชัน้นาํ เพื่อปรบัปรุงใหเ้หมาะสม สามารถแข่งขนัในอุตสาหกรรมเดียวกันและเพื่อดึงดดูผูม้ีความรูค้วามสามารถ
ใหม่ๆ  เขา้มา รว่มงาน 

กิจกรรมพนกังานสมัพนัธ์ 

บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ไดเ้ปิดโอกาสใหพ้นักงานไดแ้สดงความคิดเห็นในการทาํกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการ
สรา้งสรรคกิ์จกรรมภายในของพนกังาน หลากหลายรูปแบบ เพื่อสง่เสริมความสมัพนัธท์ี่ดีระหว่างพนกังานกับพนกังาน 
พนกังานกบัองคก์ร ตลอดไปจนถึงพนกังานกบัชมุชน ก่อใหเ้กิดความสามคัคีในหมูค่ณะและนาํไปสูค่วามสขุในการทาํงาน
รว่มกนัในองคก์รไดแ้ก่ 

- กิจกรรมเพื่อสงัคม อาทิเช่น กิจกรรม Allstars Do Good สายการบินไทยแอรเ์อเชีย ไดเ้ล็งเห็นถึงความสาํคญั 
และประโยชนข์องการบริจาคโลหิตที่มีต่อสงัคม ทางบริษัทจึงมีนโยบายจดักิจกรรมการบริจาคโลหิตทกุ 3 เดือน รว่มกับ
สภากาชาดไทย เพื่อเปิดโอกาสใหพ้นกังานภายในองคก์รสามารถบรจิาคโลหิตไดอ้ย่างสะดวกสบาย และเพื่อเป็นกุศโลบาย
เพื่อใหพ้นกังานทกุคนดแูลรกัษาสขุภาพของตนเอง ทางบริษัทไดร้ิเริ่มกิจกรรมการบริจาคโลหิตดงักลา่วมาตัง้แต่เดือน
สิงหาคมปี 2561 แต่เนื่องดว้ยในปี 2565 เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ทางบริษัทจึง
เปลีย่นนโยบายเป็นการประชาสมัพนัธเ์พื่อใหพ้นกังานเดินทางไปบรจิาคโลหิตตามสถานท่ีที่สภากาชาดไทยเปิดใหบ้ริการ 
นอกจากนีพ้นกังานแอรเ์อเชียยงัเขา้รว่มเป็นอาสาสมคัรตามจดุใหบ้รกิารฉีดวคัซีนปอ้งกนั COVID-19 ณ รอยลั พารากอน 
ฮอลล ์ศนูยฉี์ดวคัซีนสถานีกลางบางซื่อ และ ศนูยฉี์ดวคัซีนสนามบินดอนเมือง  

- กิจกรรมครบรอบวนัก่อตัง้บรษัิท ผูบ้รหิารและพนกังานรว่มทาํบญุครบรอบวนัเกิดตามพิธีกรรมของแตล่ะศาสนา 

- กิจกรรมเพื่อสง่เสรมิสขุภาพกายของพนกังาน พนกังานไดม้ีการรวมกลุม่ตามความสนใจในการออกกาํลงักาย
โดยมี บจ. ไทยแอรเ์อเชีย รณรงคก์ารดแูลสขุภาพและเป็นผูส้นบัสนนุกิจกรรมต่างๆ ผ่านช่องทาง online ไดแ้ก่ กลุม่โยคะ 
และการออกกาํลงักาย โดยใช ้application NextCercise เพื่อติดตามผล เป็นตน้ และเพื่อใหเ้ป็นไปตามปฏิบตัิตาม
มาตรการป้องกนั COVID-19 ทางบริษัทไดเ้นน้การออกกาํลงักายในสนามโลง่แจง้เช่น การวิ่ง ป่ันจกัรยาน กระโดดเชือก 
เตน้แอโรบิก เป็นตน้ 

- กิจกรรมเพื่อสง่เสรมิสขุภาพจิตของพนกังาน ทาง บจ. ไทยแอรเ์อเชีย เล็งเห็นถึงความสาํคญัของสขุภาวะทาง
จิตใจของพนกังาน จึงไดม้ีสนบัสนนุใหพ้นกังานใชบ้รกิารปรกึษาปัญหาสขุภาพจิตที่ทางบรษัิทรเิริม่ให ้ภายใตช่ื้อ ‘Allstars 
Peer Support’ และ กิจกรรม Mental Health Care ผา่นโปรแกรม Google meet 

- กิจกรรมพนกังานสมัพนัธท์างช่องทางออนไลน ์ในช่วงที่พนกังานบางหนว่ยงานจาํเป็นปฏิบตัิงานจากบา้นเพื่อ
ลดความเสีย่งในการแพรเ่ชือ้ไวรสั COVID-19 ทางบรษัิทมีการจดักิจกรรมผา่นทางช่องทางออนไลนจ์าํนวนหลายกิจกรรม
ดว้ยกนั เช่น CEO Town Hall เพื่อแจง้รายละเอียดเก่ียวกบับรษัิทใหพ้นกังานไดร้บัทราบ กิจกรรมสอนภาษาที่สาม Learn 
Thai with Funthai เพื่อเพิ่มพนูความรูท้างดา้นภาษา Finwell tips เพื่อสรา้งเสรมิทกัษะทางการเงิน กิจกรรมโยคะผา่นทาง 
Zoom Meeting และ Google Meet กิจกรรมพบแพทยแ์ละที่ปรกึษาดา้นสขุภาพเพื่อใหค้วามรูแ้ละปอ้งกนัความเสี่ยงจาก
การเกิดโรคตา่งๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคมะเรง็ ฯลฯ  เป็นตน้ 
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- กิจกรรมงานขอบคณุพนกังานประจาํปี 2565 เป็นโอกาสที่ดีที่ผูบ้รหิารและพนกังานไดพ้บปะสงัสรรคพ์ดูคยุกนั
ในแตล่ะฝ่าย และเพื่อแสดงความขอบคณุตอ่พนกังานท่ีปฏิบตัิงานเพื่อแอรเ์อเชียอยา่งพากเพียรมาตลอดทัง้ปีและเพื่อลด
ความเสี่ยงในการแพร่เชือ้ไวรสั COVID-19 ทางบริษัทไดจ้ัดใหม้ีการรบัประทานอาหารกลางวนัแบบเวน้ระยะห่างทาง
สงัคมใหก้ับพนักงานโดยอุดหนุนรา้นคา้ของพนักงานที่บริษัทได้สนับสนุนเงินให้พนักงานนาํสินค้าประเภทอาหาร 
เครือ่งดื่มของพนกังานหรอืครอบครวัพนกังานมาใหบ้รกิารในงาน 

การพฒันาบคุลากร 

ดว้ยเจตนารมณท์ี่ตอ้งการสรา้งบคุลากรใหม้ีความรู ้ความสามารถ และมีคณุภาพชีวิตที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล
อย่างต่อเนื่อง บจ. ไทยแอรเ์อเชีย จึงมีนโยบายในการพฒันาบคุลากรใหม้ีศกัยภาพและเตรียมความพรอ้มเพื่อรบัมือกับ
การแขง่ขนั ซึง่จะช่วยขบัเคลือ่นและสรา้งความแข็งแกรง่ใหก้ับองคก์รอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อผลกัดนัและใหโ้อกาส
ในการพฒันาตนเองและใชศ้กัยภาพที่มีใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุพรอ้มทัง้สรา้งบรรยากาศของการทาํงานเชิงรุก เนน้ฝึกฝน
ทกัษะพฒันาความรูค้วามสามารถของตนเอง เพื่อใหเ้กิดความเช่ือมั่นพรอ้มรบัการเปลี่ยนแปลงและความทา้ทายที่เกิดขึน้
ในการแขง่ขนัทางธุรกิจซึง่มีมากขึน้ 

นอกจากนี ้บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ตระหนกัว่าการสญูเสียบุคลากรหลกัใดๆ อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
นยัสาํคญัตอ่บรษัิท สง่ผลให ้บจ. ไทยแอรเ์อเชีย พยายามสรา้งแรงจูงใจและรกัษาพนกังานของ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ผ่าน
การใหส้ิ่งจูงใจบนพืน้ฐานของผลการปฏิบตัิงาน และยกระดับทักษะและความสามารถของพนักงานดว้ยการใหก้าร
ฝึกอบรม โดย บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ใหพ้นกังานเขา้รว่มการประชุมและเขา้รบัการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อใหพ้นกังาน
ไดร้บัและยกระดบัทักษะและความสามารถที่เก่ียวขอ้ง (ทัง้ในดา้นการปฏิบัติงานและการพฒันา) โดยสอดคลอ้งกับ
วัตถุประสงค์ของธุรกิจ การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงานเป็นแนวทางสาํคัญอีกประการหนึ่งในการถ่ายโอนความรูจ้าก
ผูเ้ช่ียวชาญไปยงัพนกังานใหม่หรือพนกังานระดบัปฏิบตัิงาน การลงทุนในทรพัยากรมนุษยช์่วยเพิ่มความสามารถของ
พนกังานท่ีมีอยูใ่น บจ. ไทยแอรเ์อเชีย นอกจากนี ้กิจกรรมดา้นการพฒันาเหลา่นีย้งัช่วยเตรียมความพรอ้มใหแ้ก่พนกังาน
ฝ่ายบรหิารระดบัตน้และระดบักลาง เพื่อเตรยีมความพรอ้มในการรบัผิดชอบงานของผูบ้รหิารระดบัสงูอยา่งตอ่เนื่อง 

ดงันัน้ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีการจดัการฝึกอบรมตามความจาํเป็นของแตล่ะสว่นงาน ดงัรายการตอ่ไปนี ้
หลกัสตูรสาํหรบัวิศวกร 
- Maintenance Familiarisation 
- AMOS Training 
- Aircraft And System Familiarisation 
- Fuel Tank Safety 
- Basic Electronic 
หลกัสตูรสาํหรบัลกูเรอื 
- Safety Emergency Procedures 
- First Aid and In-flight Medical Events 
- Safety Management System 
- Crew Resource Management 
- Dangerous Goods Regulations 
- Aviation Security 

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

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

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

หลกัสตูรสาํหรบัตาํแหนง่งานอื่นๆ 
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 2565 บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีความรบัผิดชอบในการดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มการทาํงานใหม้ีความปลอดภยั
ต่อชีวิตและทรพัยส์ินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยแร งงานอย่างเคร่งครดั รวมทัง้ได้
ดาํเนินงานดา้นความปลอดภยั ภายใตร้ะบบการจดัการดา้นความปลอดภยั (Safety Management System) ซึ่งมีฝ่าย
ความปลอดภัย คณะอนุกรรมการความปลอดภัยของนักบิน คณะอนุกรรมการความปลอดภัยของลูกเรือ และ
คณะกรรมการความปลอดภยั  อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ทาํหนา้ที่ประสานงานโครงการต่างๆ  ซึ่ง
รายงานตรงตอ่ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เพื่อเนน้ใหอ้งคก์รมีการบรหิารจดัการดา้นความปลอดภยัอยา่งยั่งยืน 

ในปีที่ผ่านมา บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ไดด้าํเนินการสนบัสนุนและส่งเสริมการดาํเนินงานดา้นความปลอดภยั ใน
รูปแบบตา่งๆ อาทิ 

- การจัดทาํกิจกรรมส่งเสริมดา้นความปลอดภัย ที่มุ่งเนน้การปลกูฝังวฒันธรรมความปลอดภยัทั่วทัง้องคก์ร 
(AirAsia Safety Culture) โดยกาํหนดใหค้วามปลอดภยัเป็นหนึ่งในค่านิยมขององคก์ร หรือที่เราเรียกว่า Allstars Values 
โดยใชช่ื้อวา่ Safety Always และใหค้าํอธิบายคา่นิยมขอ้นีว้า่ ‚ความปลอดภยัเป็นหนา้ที่ความรบัผิดชอบของทกุคน‛ 
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- กิจกรรมการสรา้งพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงาน (Behaviors Based Safety-BBS) โดยการจูงใจใน
เชิงบวก (Positive Approach) โดยเจา้หนา้ที่ความปลอดภยัในการทาํงานระดบัวิชาชีพรว่มกบัหวัหนา้งาน ทาํการสงัเกต
พฤติกรรมการทาํงานของพนกังาน เมื่อพบพฤติกรรมที่ปลอดภยัพนกังานจะไดร้บัการชมเชย และหากพบความเสี่ยงจะมี
การแจง้ใหป้รบัเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงดงักล่าว พรอ้มทัง้ติดตามผลการปรบัปรุงแกไ้ขพฤติกรรมเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง จน
กลายเป็นวฒันธรรมความปลอดภยั ‚Safety Culture‛ ที่ยั่งยืน โดยเป้าหมายของพฤติกรรมความปลอดภยัตอ้งไม่นอ้ย
กวา่รอ้ยละ 99 และผลของคะแนนพฤติกรรมความปลอดภยัในปี 2565 อยูท่ี่รอ้ยละ 99.74  ซึง่บรรลเุปา้หมายที่ตัง้ไว ้

- กิจกรรมการรายงานอนัตราย (Hazard Report) ซึง่เนน้การมีสว่นรว่มของพนกังานในการคน้หาอนัตราย หรือ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงานที่ไม่ปลอดภยั และดาํเนินการปรบัปรุงแก้ไขอนัตรายที่ไดร้บัรายงานจากพนกังาน เพื่อเป็น
การป้องกันอุบตัิเหตุเชิงรุก โดยผ่านช่องทางการรายงานหลากหลายช่องทาง อาทิ เช่น ระบบการรายงานดา้นความ
ปลอดภยั ที่เรยีกวา่ REDEYE ซึง่พนกังานสามารถรายงานไดท้ัง้ในคอมพิวเตอร ์หรอื Application ในโทรศพัทม์ือถือ 

- กิจกรรมการฝึกทาํนายอนัตรายลว่งหนา้ (Kiken Yoshi Training = KYT) มุง่เนน้ใหพ้นกังานแตล่ะคนสามารถ
วิเคราะห์หรือคาดการณ์อันตรายที่แอบแฝงในการปฏิบัติงาน แลว้หาทางป้องกันอันตรายดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

- กิจกรรมจลุสารดา้นความปลอดภยั ( Safety Journal ) โดยจะสื่อสารสาระ ความรูต้่างๆ ดา้นความปลอดภยั  
เดือนละ 1 ครัง้ เพื่อสรา้งความตระหนกัและการมีสว่นรว่มของพนกังาน 

- กิจกรรม Well Done Awards เพื่อมอบใบประกาศนียบตัรดา้นความปลอดภยัใหก้ับพนกังานที่พบและ
รายงานสิง่ผิดปกติหรอือนัตรายจากการปฏิบตัิงาน 

- การจัดทาํและและทบทวนคู่มือรบัมือสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อใหก้ารรบัมือสถานการณ์ฉุกเฉินของบริษัท
เป็นไปอย่างถกูตอ้ง รวดเร็ว เหมาะสม และทนัสมยั เป็นไปตามขอ้กาํหนดขององคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
(ICAO) 

- การจดัทาํและทบทวนคู่มือระบบการบริหารงานความปลอดภยั เพื่อใหก้ารดาํเนินการและการบริหารจดัการ
ดา้นความปลอดภัย เป็นไปอย่างถูกตอ้ง เหมาะสม และทนัสมัย ตามขอ้กาํหนดขององคก์ารการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ (ICAO) 

- การจัดทาํและทบทวนคู่มือระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ตามที่
พระราชบญัญตัิ ความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน พ.ศ.2554 กาํหนด 

- การจดัทาํและทบทวนแผนรบัมือสถานการณฉ์กุเฉินสาํหรบัแต่ละสถานี ทัง้สถานีภายในประเทศและสถานี
ตา่งประเทศ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการรบัมือสถานการณฉ์กุเฉินใหเ้กิดความเหมาะสมกบัแตล่ะสถานี 

- การประชมุคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เพื่อทบทวนผลการ
ดาํเนินงานดา้นความปลอดภยั เดือนละ 1 ครัง้ 

- การฝึกอบรมหลกัสตูร Crew Resource Management (CRM) สาํหรบันกับินและลกูเรอื เป็นประจาํทกุปี 

- การฝึกอบรมหลกัสตูร Safety Emergency Procedure (SEP) สาํหรบันกับินและลกูเรอื เป็นประจาํทกุปี 

- การฝึกอบรมหลกัสตูร Emergency Response Plan (ERP) สาํหรบัพนกังานทกุคน 

- การฝึกอบรมหลกัสตูร Safety Management System (SMS) สาํหรบัพนกังานทกุคน 

- การฝึกอบรมหลกัสตูรอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (OHS) สาํหรบัพนกังานทกุคนและผูร้บัเหมาที่เขา้มา
ปฎิบตัิงานใหก้บั บจ. ไทยแอรเ์อเชีย  

- การฝึกอบรมหลกัสตูร Human Factors (HF) สาํหรบัพนกังานทกุคน 
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- การฝึกอบรมหลกัสตูร Dangerous Goods Regulations (DGR) สาํหรบัพนกังานทกุคน 

- การฝึกอบรมหลกัสตูร Safety Risk Management and Management of Change สาํหรบัผูร้บัผิดชอบของ
แตล่ะหนว่ยงาน 

- การฝึกอบรมหลกัสตูรการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ (First aid) สาํหรบัพนกังานทกุคน 

- การตรวจวดัสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน อาทิการตรวจวดัระดบัเสียงสะสม (Noise dose monitoring) ที่
พนกังานไดร้บัและการตรวจวดัระดบัแสงสวา่งในพืน้ท่ีปฏิบตัิงาน เพื่อเป็นการเฝา้ระวงัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานที่อาจ
เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของพนกังาน 

ทัง้นี ้บรษัิทมีเปา้หมายและดชันีชีว้ดัดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน โดยมี
สถิติการเกิดอบุตัิเหตุ-อบุตัิการณภ์าคพืน้ ประจาํปี 2565 อยู่ที่ 4.64 ต่อ 10,000 เที่ยวบินขาออก  ซึ่งมีอตัราเพิ่มขึน้จาก   
ปี 2564 อยู่รอ้ยละ 12 แต่ไม่ไดเ้กินเป้าหมายที่กาํหนดไวใ้นปี 2565 คือ 5.51 โดยสรุปอุบตัิเหตทุี่เกิดขึน้สว่นใหญ่นัน้ คือ
อบุตัิเหตทุี่เกิดจากการขบัขี่รถและอปุกรณภ์าคพืน้ ซึง่มีความเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํที่ไมป่ลอดภยั (Unsafe Act) 

ดว้ยเหตนุีท้างบรษัิทจึงตอ้งมีการปรบัปรุงระบบความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน
อยา่งตอ่เนื่อง โดยการคน้หาอนัตราย และประเมินความเสี่ยง รวมทัง้ทบทวนมาตรการการป้องกนัเพื่อลดความเสี่ยงและ
อนัตรายในการทาํงานใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้โดยมีมาตรการต่างๆ อาทิเช่น การแกไ้ขเชิงวิศวกรรม การใหค้วามรูแ้ก่
พนกังานเก่ียวกบัความเสีย่งในงาน การทบทวนกาํหนดกฎระเบียบขอ้บงัคบัดา้นความปลอดภยัที่คลอบคลมุลกัษณะงาน
อยู่เสมอ การนาํเทคโนโลยีมาช่วยในการทาํงาน เพราะบริษัทถือว่าความปลอดภยันัน้ คือหวัใจหลกัในการดาํเนินธุรกิจ
อยา่งยั่งยืน 

นโยบายด้านสทิธิมนุษยชน  

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ดาํเนินธุรกิจโดยใหค้วามสาํคญัและส่งเสริมการคุม้ครองสิทธิ
มนุษยชนในทกุๆ ดา้น โดยจะไม่กระทาํการใดที่เป็นการละเมิดหรือมีสว่นร่วมในการละเมิดสิทธิมนษุยชนที่กระทาํโดย
บคุคลอื่น และจะปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวกบัเรือ่งสทิธิมนษุยชน  

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ใหค้วามเคารพต่อสิทธิของพนกังานและผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่าย โดย
จะไมเ่ลอืกปฏิบตัิตอ่บคุคลใดๆ ดว้ยเรือ่งความแตกต่างของเชือ้ชาติ สีผิว ศาสนา เพศ สญัชาติ อาย ุความทพุพลภาพ หรือ
สถานภาพอื่นใดที่ถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชน โดยจะนาํวิธีปฏิบตัิดา้นการใหค้วามเคารพในสิทธิมนษุยชนที่สมเหตผุลและ
ครอบคลมุมาประยกุตใ์ชก้บัการดาํเนินงานทัง้หมด  

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย จะดาํเนินการศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมของ
กฎเกณฑแ์ละกฎหมายใดที่เก่ียวขอ้งกบัสทิธิมนษุยชนอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อสง่เสรมินโยบายดา้นสทิธิมนษุยชนของบรษัิทให้
เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุ 

นอกจากนีย้งัมีการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องสิทธิมนษุยชนแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร ตลอดจนพนกังานทัง้ดา้น
นโยบายและดา้นปฏิบตัิการ รวมทัง้ใหพ้นกังานและผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่ายใหค้วามรว่มมือตรวจสอบและรายงานหากมีการ
พบเห็นการกระทาํที่เป็นการละเมดิสทิธิมนษุยชนไดผ้า่นกระบวนการรอ้งเรยีนของบรษัิท (Whistle Blower) โดยในปี 2565 
ที่ผา่นมาบรษัิทไมไ่ดร้บัการรอ้งเรยีนเรือ่งการละเมิดสทิธิมนษุยชนแตอ่ยา่งใด  
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การปฏิบตัิตอ่พนกังาน  

- ดาํเนินการสรรหาบคุคลากรดว้ยความเป็นธรรมและเสมอภาค เปิดโอกาสใหท้กุคนมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการ
สมคัร และสอบเป็นพนกังานภายใตก้รอบของกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง โดยไม่มีการแบ่งแยกในเรื่องเพศ 
รวมถึงผูม้ีความบกพรอ่งทางรา่งกายที่พิจารณาแลว้เห็นวา่สามารถทาํงานได ้ 

- ปฏิบตัิตอ่พนกังานดว้ยความยตุิธรรมและซื่อสตัย ์โดยพนกังานทัง้หมดถกูตกลงจา้งงานภายใตข้อ้กาํหนดและ
เง่ือนไขการจ้างงานที่สอดคลอ้งกับกฎหมาย ระเบียบขอ้บังคับ หรือธรรมเนียมปฏิบัติ ไม่มีการจ้างแรงงานเด็กที่ผิด
กฎหมาย แรงงานท่ีถกูบงัคบั หรอืการใชแ้รงงานเกินมาตรฐานการจา้งงาน   

- ปราศจากการลว่งละเมิดสทิธิในทกุประเภท และไมย่ินยอมใหม้ีการเลือกปฏิบตัิ และจะดาํเนินการเพื่อรบัรอง
โอกาสที่เทา่เทียมกนัสาํหรบัพนกังานทกุคน 

- มีนโยบายดาํเนินงานเพื่อรบัประกนัวา่พนกังานจะมีสทิธิในดา้นความปลอดภยัสว่นบคุคลตลอดจนมีสิทธิที่จะ
มีสถานท่ีทาํงาน  ท่ีสะอาด ปลอดภยั และถกูสขุลกัษณะ 

- ไมใ่ชห้รอืยอมรบัการลงโทษทางรา่งกาย การบงัคบัขม่เหงทางรา่งกายและจิตใจ หรอืการละเมิดทางวาจา  

การปฏิบตัิตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีอื่น  

เคารพในสิทธิทางกฎหมาย วฒันธรรม และธรรมเนียมปฏิบตัิต่อผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่ายทัง้ ลกูคา้ คู่คา้ ผูร้บัจา้ง 
รวมทัง้ชมุชนท่ีอยูร่อบสถานประกอบการ และปฏิบตัิตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สียดงักลา่วอย่างเท่าเทียม รวมทัง้สนบัสนนุใหผู้ม้ีสว่น
ไดเ้สยีปฏิบตัิตามหลกัสทิธิมนษุยชนตามมาตรฐานสากล  

นโยบายและแนวปฏบิัตดิ้านทรัพยส์ินทางปัญญา  

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ดาํเนินธุรกิจและสง่เสรมิใหบ้คุลากรปฏิบตัิหนา้ที่ภายใตก้ฎหมาย
หรอืขอ้กาํหนดที่เก่ียวกบัสทิธิในทรพัยส์นิทางปัญญา ไมว่า่จะเป็นเครือ่งหมายการคา้ สทิธิบตัร ลขิสทิธ์ิ ความลบัทางการคา้ 
และทรพัยส์นิทางปัญญาดา้นอ่ืนท่ีกฎหมายกาํหนด อาทิเชน่ การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์มลีขิสทิธ์ิถกูตอ้ง โดยโปรแกรม
คอมพิวเตอรท์ุกชนิดจะตอ้งผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านัน้ การส่งเสริมให้
พนกังานตรวจสอบผลงานหรอืขอ้มลูที่ใชใ้นการปฏิบตัิงานวา่ไมเ่ป็นการละเมิดทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื่น เป็นตน้  

การสื่อสารกับผู้มีสว่นได้เสียและการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด  

ผูม้ีสว่นไดเ้สยีสามารถสอบถามรายละเอียด แจง้ขอ้รอ้งเรยีน หรอืแจง้เบาะแสการกระทาํผิดทางกฎหมาย ความ
ถกูตอ้งของรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายในที่บกพรอ่ง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โดย
สามารถรายงานตรงไปยงักรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบไดท้ี่ E-mail: taa_auditcommittee@airasia.com และ 
thaiwhistleblower@airasia.com  

ทัง้นี ้ บริษัทไดเ้ปิดเผยนโยบายการแจง้เบาะแสการกระทาํผิดไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทที่ www.aavplc.com 
ภายใตห้วัขอ้ ‚การกาํกับดูแลกิจการที่ดี‛ หวัขอ้ย่อย และ “ช่องทางการรอ้งเรียน” ซึ่งขอ้มลูรอ้งเรียนและแจง้เบาะแสจะ
ไดร้บัการคุม้ครองและเก็บไวเ้ป็นความลบั โดยกรรมการอิสระหรอืกรรมการตรวจสอบจะดาํเนินการสั่งการตรวจสอบขอ้มลู 
และหาแนวทางแกไ้ข (ถา้มี) และจะรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทตอ่ไป 
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หมวดที ่4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูที่มีความถกูตอ้ง  ครบถว้น โปรง่ใส ตรงเวลา และได้
มาตรฐานตามเกณฑท์ี่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรือสาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด ทัง้รายงานทางการเงินและขอ้มลูทั่วไป ตลอดจน
ขอ้มลูอื่นๆ ที่สาํคญัที่มีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัยแ์ละมีผลตอ่การตดัสินใจของผูล้งทนุและผูม้ีสว่นไดเ้สียของบริษัทเพื่อให ้
ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับรษัิท ทัง้หมดไดร้บัทราบขอ้มลูอยา่งเทา่เทียมกนั โดยบรษัิทจะเผยแพรข่อ้มลูผ่านทาง ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
และผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทท่ี www.aavplc.com 

คณะกรรมการตระหนักถึงความรบัผิดชอบในการจัดทาํรายงานทางการเงินรวมของ  บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
ตลอดจนสารสนเทศที่เสนอตอ่ผูถื้อหุน้ในรายงานประจาํปี ดแูลคณุภาพของรายงานทางการเงินรวมทัง้งบการเงินรวมของ 
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ใหม้ีการจัดทาํงบตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทั่วไป มีการตรวจสอบบญัชีโดยผูส้อบบญัชีที่
เช่ือถือไดแ้ละมีความอิสระดแูลให ้บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เลอืกใชน้โยบายบญัชีอยา่งเหมาะสมและถือปฏิบตัิอยา่งสมํ่าเสมอ 
จดัการดแูลใหร้ายงานทางการเงินรวมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีความถกูตอ้ง ครบถว้นเป็นจรงิ และมีการเปิดเผยขอ้มลู
สาํคญัเพียงพอครบถว้นและเช่ือถือได ้

นอกจากนีค้ณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้กรรมการตรวจสอบเพื่อทาํหนา้ที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน  ใหม้ี
ความถกูตอ้ง ครบถว้นและเช่ือถือได ้รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง ชดัเจน โปรง่ใส และทนัเวลา ตามขอ้กาํหนดของ
การเป็นบริษัทจดทะเบียน สอบทานระบบควบคมุภายในเพื่อใหม้ีระบบการควบคมุภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
พิจารณาปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบของบรษัิท นอกจากนีค้ณะกรรมการก็ยงัมีการสอบทานพิจารณารายการเก่ียวโยง
หรอืรายการที่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ถึงความเหมาะสมและสมเหตสุมผล ก่อนที่จะนาํเสนอใหก้บัทางคณะกรรมบริษัท 
พิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

ทัง้นี ้บรษัิทมีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สาํคญั ดงันี ้ 
1. วตัถปุระสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบรษัิท  
2. เปิดเผยขอ้มลูทางการเงินและมิใช่ขอ้มลูทางการเงินอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น ตรงเวลา  
3. จดัทาํรายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงินและแสดงไวคู้ก่บัรายงานผูส้อบบญัชี

ในรายงานประจาํปี  
4. เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชดุยอ่ย รวมถึงคา่ตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู  
5. เปิดเผยเก่ียวกบัจาํนวนครัง้ที่กรรมการ และ/หรือ กรรมการชุดย่อยแต่ละท่านเขา้รว่มประชุมโดยเปรียบเทียบ

จาํนวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการ และ/หรอื คณะกรรมการชดุยอ่ยในแตล่ะปี  
6. กาํหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารตอ้งรายงานการมีสว่นไดเ้สยีของตนและบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้ง 
7. คณะกรรมการบรษัิทไดก้าํหนดนโยบายใหก้รรมการและผูบ้รหิารแจง้ตอ่เลขานกุารบรษัิทซึ่งเป็นผูท้ี่คณะกรรมการ

บรษัิทมอบหมายเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษัิทลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนั ก่อนการซือ้ขายหลกัทรพัย ์
และใหเ้ปิดเผยสรุปรายงานการ ซือ้-ขายหลกัทรพัย/์การถือครองหลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ ใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการ
ทราบเป็นรายไตรมาส  
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ในสว่นของงานดา้นนกัลงทนุสมัพนัธน์ัน้ บริษัทไดจ้ดัตัง้หน่วยงานดา้นนกัลงทนุสมัพนัธเ์พื่อเป็นตวัแทนในการ
สือ่สารประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารที่เป็นประโยชนแ์ละจดัการกบัสาระสาํคญัของขอ้มลูของบริษัทใหแ้ก่ผูท้ี่ตอ้งการ เช่น ผู้
ถือหุน้ นกัวิเคราะห ์ผูล้งทนุทั่วไป และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง โดยจดัใหม้ีช่องทางเพื่ออาํนวยความสะดวกในการติดตอ่ ดงันี ้ 

โทรศพัท ์02 562 5745-46  
โทรสาร   02 562 5705 
Email:   taa_investorrelations@airasia.com 
Website: www.aavplc.com 

ทัง้นี ้บรษัิทมีการนาํเสนอผลการดาํเนินงานใหแ้ก่นกัวิเคราะห ์นกัลงทนุ และพนกังาน อยา่งสมํ่าเสมอในรูปแบบ
ของการประชมุสรุปผลการดาํเนินงาน การพบนกัลงทนุทัง้แบบกลุม่และแบบหนึง่ตอ่หนึง่ การประชมุทางโทรศพัท ์การเขา้
รว่มงานประชมุหรอืสมัมนา (Conference) ซึง่จดัโดยสถาบนัตา่งๆ รวมทัง้การรว่มกิจกรรมพบนกัลงทนุรายย่อยกบัตลาด
หลกัทรพัยฯ์ การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนและทาํจดหมายข่าวที่นาํเสนอถึงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดย
ผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถทาํการนดัหมายผ่านระบบ IR Booking บนเว็บไซตเ์พื่อเขา้รว่มประชุมกบัผูบ้ริหารหรือหน่วยงานนกั
ลงทนุสมัพนัธใ์นเวลาทาํการไดต้ลอดเวลา เพื่อใหน้กัลงทนุไดซ้กัถามแนวทางดาํเนินงานและกลยทุธข์องบริษัท ตลอดจน
การตอบขอ้ซกัถามจากนกัลงทนุโดยตรงผา่นทางอีเมลและโทรศพัทอ์ยา่งสมํ่าเสมอ สรุปกิจกรรมหลกัปี 2564 - 2565 ดงันี ้

สรุปกิจกรรมหลกัปี 2564 - 2565 ดงันี ้

กิจกรรม 
ปี 2564 

(จ านวนคร้ัง) 
ปี 2565 

(จ านวนคร้ัง) 
การพบนกัลงทนุตา่งประเทศ 31 41 

การพบนกัลงทนุในประเทศ 21 111 

ประชมุสรุปผลการดาํเนินงาน / ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 5 5 
เยี่ยมชมกิจการ กิจกรรมตลาดหลกัทรพัยฯ์ และหนว่ยงานอื่นๆ  1 2 

หมายเหต:ุ 1 กิจกรรมดงักลา่วจดัในรูปแบบประชมุเสมือนจรงิ 

นอกจากนี ้บรษัิทจดัใหม้ีหนว่ยงานกาํกบัดแูลการปฏิบตัิงาน (Compliance) เพื่อดแูลในดา้นการเปิดเผยขอ้มลู
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซดบ์ริษัท เว็บไซดต์ลาดหลกัทรพัย ์รายงานประจาํปี เป็นตน้ โดยสารสนเทศดงักลา่วตอ้งมี
ความถกูตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา และครบถว้นตามที่กฎหมายกาํหนด ทัง้นี ้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และผูล้งทนุมีความเช่ือมั่นในการ
ดาํเนินธุรกิจอยา่งโปรง่ใสของบรษัิท  

หมวดที ่5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน ์ 

คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีภาวะความเป็นผูน้าํและมีวิสยัทศัน ์โดยมุ่งมั่นท่ี
จะเป็นบรษัิทชัน้นาํทางดา้นเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการเดินทางที่ยั่งยืนในเอเชีย พรอ้มใหบ้รกิารที่คุม้คา่มากกวา่ราคา  

ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิทจะทบทวนและกาํหนดวิสยัทศันแ์ละภารกิจของบริษัททกุๆ 5 ปี เพื่อปรบัใหส้อดคลอ้ง
และเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจที่อาจเปลีย่นแปลงในอนาคต  
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โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 12 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระจาํนวน 4 
ท่าน โดยกรรมการอิสระเป็นบคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้นตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทนุ และประกาศตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งกรรมการแต่ละท่านเป็นผูท้ี่มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณท์ี่หลากหลายในสาขา
วิชาชีพตา่งๆ รวมทัง้มีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น และมีจาํนวนเพียงพอที่จะกาํกบัดแูลธุรกิจของบรษัิท โดยอย่างนอ้ย 1 คน
เป็นผูม้ีประสบการณด์า้นธุรกิจสายการบินและอยา่งนอ้ย 1 คนมีประสบการณด์า้นบญัชีและการเงิน  

ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิททาํหนา้ที่พิจารณาใหค้วามเห็นชอบในเรื่องสาํคญัที่เก่ียวกบัการบริหารของบริษัท อาทิ 
นโยบาย วิสยัทศัน ์กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกาํกับดูแลใหค้ณะผูบ้ริหาร 
บริหารงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่กาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตก้รอบของกฎหมาย วตัถปุระสงค์ 
ขอ้บงัคบั และมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ มติที่ประชุมคณะกรรมการ ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริตระมดัระวัง ตามหลกัการขอ้พึง
ปฏิบตัิที่ดี เพื่อเพิ่มมลูคา่สงูสดุใหแ้ก่กิจการ และความมั่นคงสงูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท  

1. กรรมการตอ้งเขา้ใจหนา้ที่ความรบัผิดชอบของกรรมการและลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจน
กรรมการตอ้งเป็นบคุคลที่มีความรูค้วามสามารถ มีความซื่อสตัยส์จุริต มีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอ   
ที่จะอทุิศความรู ้ความสามารถและปฏิบตัิหนา้ที่ใหแ้ก่บรษัิทได ้  

2. กรรมการตอ้งมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจาํกดัและกฎหมายอื่น
ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ตอ้งไมม่ีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการกิจการที่มี
มหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามที่สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด 

3. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเขา้เป็นหุน้ส่วน หรือเขา้เป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่น ที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทาํเพื่อประโยชนข์องตนเหรือประโยชนข์องบุคคลอื่นเวน้แต่
จะแจง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

4. กรรมการไมค่วรดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอื่นๆ เกินกวา่ 5 บรษัิท ในกรณีที่กรรมการคนใด
คนหนึ่งมีต ําแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่า 5 บริษัท คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึง
ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการทา่นดงักลา่ว และสาํหรบักรณีประธานเจา้หนา้ที่บรหิารจะเขา้ดาํรงตาํแหนง่
กรรมการในบริษัทอื่นจะมีการเสนอเรื่องการดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่นเพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหค้วาม
เห็นชอบ  

5. กรรมการอิสระตอ้งมีคณุสมบตัิครบถว้นตามที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด และตอ้งสามารถดแูลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรายไดเ้ท่าเทียมกนั และ
ไมใ่หเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์นอกจากนัน้ยงัตอ้งสามารถเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยใหค้วามเห็น
อยา่งเป็นอิสระได ้โดยมีรายละเอียดดงันี ้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ  

กรรมการอิสระตอ้งมีคณุสมบตัิครบถว้นตามที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด และตอ้งสามารถดแูลผลประโยชนข์องผู้ถือหุน้ทกุรายไดเ้ท่าเทียมกนั และไม่ให้
เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์นอกจากนัน้ยงัตอ้งสามารถเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิทโดยใหค้วามเห็นอยา่งเป็น
อิสระได ้โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
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 1. ถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละหนึง่ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของ   ผูท้ี่
เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 

 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูม้ี
อาํนาจควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
ของผูม้ีอาํนาจควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกว่าสองปี ทัง้นี ้
ลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรกึษาของสว่นราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดา
มารดา คูส่มรส พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรือ
บคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น หรอืบรษัิทยอ่ย 

 4. ไมม่ีหรอืเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบั บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบั บมจ. เอเชีย เอ
วิเอชั่น บรษัิทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เวน้แต่จะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปี (ความสมัพนัธท์างธุรกิจและการคาํนวณภาระหนีใ้หม้ีความหมาย
เช่นเดียวกนักบันิยามที่กาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ วา่ดว้ยการขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอ
ขายหุน้ท่ีออกใหม)่ 

 5. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชีของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของสาํนกั
งานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูม้ี
อาํนาจควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น สงักดัอยู ่เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปี 

 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจาก บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรือหุน้สว่น
ของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่้อยกวา่สองปี 

 7. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรอืผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

 8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักับกิจการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้สว่นที่มีนยัในหา้งหุน้สว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่รบั
เงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่งของจาํนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอ บกิจการที่มี
สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น หรอืบรษัิทยอ่ย  

 9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดาํเนินงานของ  บมจ. เอเชีย     
เอวิเอชั่น 

โดยคณุสมบตัิของกรรมการอิสระเป็นไปตามและเทียบเท่านิยามที่กาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกับ
ตลาดทนุ 
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การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท 

การแต่งตัง้กรรมการบริษัทใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับริษัทและขอ้กาํหนดของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง โดยจะตอ้งมี
ความโปรง่ใสและชดัเจน ผา่นกระบวนการของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนซึ่งจะทาํหนา้ที่พิจารณาสรรหา
บคุคลที่มีความเหมาะสมที่จะมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระหรือในกรณีอื่นๆ รวมทัง้
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการดงักลา่วอีกทางหนึ่ง 
โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเสนอรายช่ือผูท้ี่ไดร้บัการคดัเลือก พรอ้มทัง้ประวตัิและรายละเอียด
ของบคุคลนัน้ๆ ที่เพียงพอเพื่อประโยชนใ์นการตดัสินใจใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอรายช่ือต่อที่ประชุม   
ผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้หรือใหค้ณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ในกรณีที่ตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ 

นโยบายการกาํหนดคณุสมบตัิและการสรรหากรรมการบรษัิท 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการที่มีคณุสมบตัิครบถว้นตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
และไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
กฎหมายอื่น กฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบับริษัท รวมทัง้คณะกรรมการบริษัทควรมีความหลากหลาย ทัง้ในดา้น
ทกัษะ ประสบการณ ์ความรูแ้ละความชาํนาญเฉพาะดา้นที่เป็นประโยชนต์อ่บรษัิท ตลอดจนไมจ่าํกดัหรือแบ่งแยกในเรื่อง 
เพศ อาย ุเชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา วฒันธรรม และขนบธรรมเนียม เป็นตน้ เพื่อใหบ้ริษัทสามารถบรรลวุตัถปุระสงค ์และ
เป้าหมายทางธุรกิจ รวมทัง้สง่เสริมสนบัสนนุใหบ้ริษัทมีการบริหารจดัการตามหลกัการกาํกับดูแลกิจ การที่ดี ก่อใหเ้กิด
ความเป็นธรรม โปรง่ใส สามารถสรา้งผลตอบแทนและเพิ่มมลูคา่ระยะยาวใหก้บัผูถื้อหุน้และสรา้งความเช่ือมั่นต่อผูม้ีสว่น
ไดเ้สยีทกุฝ่าย  

คณุลกัษณะทีต่อ้งการในกรรมการแต่ละคน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนจะพิจารณาและกาํหนดคณุลกัษณะเฉพาะบคุคลของผูท้ี่ไดร้บัการ
คดัเลอืกเพื่อเสนอช่ือเป็นกรรมการในดา้นตา่งๆ เช่น  

- ความมีภาวะผูน้าํ วิสยัทศันก์วา้งไกล  
- ความมีคณุธรรม จรยิธรรม และความรบัผิดชอบ 
- การตดัสนิใจดว้ยขอ้มลูและเหตผุล 
- ความมีวฒุิภาวะ มีความรู ้ความเขา้ใจ และมีความสามารถในการสือ่สาร สามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่าง

เป็นอิสระ 
- ยดึมั่นในหลกัการและมีมาตรฐานในการทาํงานอยา่งมืออาชีพ 
- คณุลกัษณะอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนเห็นวา่มีความสาํคญั 

ความรูค้วามช านาญทีค่วรมีในคณะกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาถึง ความรู ้ความสามารถ ประสบการณก์ารทาํงาน และภาพรวมของโครงสรา้ง
คณะกรรมการบรษัิทวา่ทกัษะของกรรมการทางดา้นใดที่ยงัขาดอยู่ โดยจดัทาํเป็น Board Skill Matrix ซึ่งช่วยทาํใหก้ารสรรหา
กรรมการมีความสอดคลอ้งกับทิศทางการดาํเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบการพิจารณาเพื่อกาํหนดตวับุคคลที่มีความ
เหมาะสมทัง้ดา้นประสบการณ ์ความรู ้ความสามารถที่จะเป็นประโยชนต์อ่บรษัิทฯ เขา้มาเป็นกรรมการ โดยใหส้อดคลอ้ง
กบักลยทุธใ์นการดาํเนินธุรกิจของบรษัิท เช่น  
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- ความรูท้างบญัชี และการเงิน 
- ความรูเ้ก่ียวกบัธุรกิจการบิน  
- การบรหิารความเสีย่งและการจดัการในภาวะวิกฤต  
- การบรหิารจดัการและบรหิารธุรกิจ  
- การตลาดและการสือ่สารการตลาด 
- กฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ 
- เศรษฐศาสตร ์
- การกาํกบัดแูลกิจการและการพฒันาอยา่งยั่งยืน 
- ความรูค้วามชาํนาญเฉพาะดา้นอื่น ๆ  ที่คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนเห็นวา่จาํเป็นตอ่บรษัิทใน

ระยะ 3 - 5 ปีขา้งหนา้ เช่น ทกัษะดา้นเทคโนโลยีและความมั่นคงปลอดภยัทางไซเบอร ์การบริหารจดัการขอ้มลู ห่วงโซ่
อปุทาน (Supply Chain) และการวิจยัและพฒันา เป็นตน้  

การสรรหารายช่ือ 

ในการระบุผูเ้ขา้คัดเลือกมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนอาจจะใช้
แหลง่การสรรหา ไดแ้ก่ กรรมการของบริษัทเป็นผูแ้นะนาํ การเสนอช่ือกรรมการใหม่โดยผูถื้อหุน้ บริษัทที่ปรกึษาภายนอก 
และการรวบรวมรายช่ือจากแหลง่ขอ้มลูที่นา่เช่ือถือ เป็นตน้ 

การเลอืกตัง้กรรมการ  

1. การเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหนง่ตามวาระหรือในกรณีที่กรรมการที่ลาออก
ระหว่างกาลคงเหลือวาระการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการนอ้ยกว่า 2 เดือน ในกรณีนีใ้หท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้
กรรมการโดยใชเ้สยีงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
     1) ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่ (1) หุน้ตอ่หนึง่ (1) เสยีง 

2) ผูถื้อหุน้แตล่ะคนจะใชค้ะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดตาม 1) เลอืกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้
ในกรณีที่เลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้

 3) บคุคลที่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จาํนวนกรรมการท่ีจะพงึ
มีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในลาํดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจาํนวน
กรรมการท่ีจะพงึมีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

2. การเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกระหวา่งกาลใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทเป็นผูพ้ิจารณาเลอืกตัง้
กรรมการ โดยไมต่อ้งเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาเลอืกตัง้ 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 

1. กรรมการบรษัิทมีวาระการดาํรงตาํแหนง่ตามขอ้บงัคบัของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ที่กาํหนดไวว้า่ในการประชมุ
ผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะ
แบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ี่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพน้จากตาํแหน่ง 
อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัตาํแหนง่อีกได ้โดยกรรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากตาํแหนง่ 

2. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบริษัทโดยการลาออกนัน้จะมีผลนบัแต่วนัที่ใบ 
ลาออกไปถึงบรษัิท 
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3. ที่ประชมุผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

4. ในกรณีที่ตาํแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการบริษัทเลือก
บคุคลซึ่งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจาํกดัและกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยเ์ขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ัน้
จะเหลือนอ้ยกว่าสองเดือน โดยบคุคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระที่ยงั
เหลอือยูข่องกรรมการท่ีตนเขา้มาแทน 

สาํหรบัผูท้ี่ไดด้าํรงตาํแหนง่กรรมการอิสระมาแลว้เป็นระยะเวลา 9 ปี หรอื 3 วาระติดตอ่กนั คณะกรรมการสรรหา
และกาํหนดค่าตอบแทนจะทบทวนความเป็นอิสระที่แทจ้ริงของกรรมการอิสระผูน้ัน้เป็นประจาํทุกปี โดยในปีที่ผ่านมา 
บรษัิท ไมม่ีกรรมการอิสระท่ีดาํรงตาํแหนง่กรรมการเกิน 9 ปี 

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ 

คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีหนา้ที่กาํกับดูแลกิจการและภารกิจของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ใหเ้ป็นไป
ตามที่ ผูถื้อหุน้อนุมตัิและตามกฎหมายที่ใชบ้งัคบักับ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติที่ประชุมผูถื้อหุน้ มติ
คณะกรรมการ ทัง้นี ้คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น จะตอ้งใชว้ิจารณญาณและความรอบคอบในการตดัสินใจทาง
ธุรกิจ และปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์จุริต เพื่อรกัษาผลประโยชนส์งูสดุของ บมจ. 
เอเชีย เอวิเอชั่น  

นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทตอ้งใหค้วามสาํคัญกับการดาํเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่แวดลอ้ม ไมล่ะเมิดสทิธิของผูม้ีสว่นไดเ้สีย ตลอดจนสง่เสริมและสนบัสนนุใหบ้ริษัทและบริษัทย่อยมีการดาํเนินงานใน
การตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชนัในทกุรูปแบบเพื่อความกา้วหนา้และการเจรญิเติบโตอยา่งยั่งยืน 

โดยคณะกรรมการบรษัิททาํหนา้ที่พิจารณาใหค้วามเห็นชอบในเรื่องสาํคญัที่เก่ียวกบัการบริหารของบริษัท อาทิ 
นโยบาย วิสยัทศัน ์กลยทุธ ์เปา้หมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกาํกบัดแูลใหค้ณะผูบ้ริหาร 
บรหิารงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลภายใตก้รอบของกฎหมาย วตัถปุระสงค ์
ขอ้บงัคบั และมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ มติที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริตระมดัระวงั ตามหลกัการขอ้พึง
ปฏิบตัิที่ดี เพื่อเพิ่มมลูคา่สงูสดุใหแ้ก่กิจการ และความมั่นคงสงูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ไดแ้บ่งแยกบทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกบัฝ่ายบริหารอย่าง
ชดัเจนโดยกรรมการบรษัิททาํหนา้ที่ในการกาํหนดนโยบายและกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของฝ่ายบริหารในระดบันโยบาย 
ในขณะท่ีฝ่ายบรหิารทาํหนา้ที่บรหิารจดัการงานในดา้นตา่งๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและขอบเขตอาํนาจหนา้ที่ตามตาราง
อาํนาจอนมุตัิของบริษัท (Authority Limit) ที่อนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไดม้ีการจดัทาํเป็นลายลกัษณอ์กัษรและ
บันทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุม ดังนั้นประธานกรรมการจะไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับ  ประธาน
กรรมการบรหิารและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และไม่เป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร เพื่อใหเ้กิดการถ่วงดลุและการสอบทาน
การบรหิารงาน 
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โดยประธานกรรมการมีบทบาทหนา้ที่ท่ีสาํคญัดงันี ้

1)  ประธานกรรมการมีส่วนสาํคญัในการตดัสินใจเรื่องนโยบายของบริษัทอนัเป็นผลจากการประชุมคณะกรรมการ
บรษัิทท่ีไดพ้ิจารณาและกาํหนดเปา้หมายทางธุรกิจร่วมกบัฝ่ายบรหิาร รวมไปถึงใหค้าํแนะนาํในการดาํเนินธุรกิจของฝ่าย
บริหารผ่านทางประธานเจา้หนา้ที่บริหารอย่างสมํ่าเสมอ โดยไม่กา้วก่ายในงานประจาํอนัเป็นภาระความรบัผิดชอบของ
ฝ่ายบริหาร และรบัผิดชอบในฐานะผูน้าํของคณะกรรมการบริษัทในการติดตามดูแลใหก้ารปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการ
บรษัิทโดยรวม คณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ และกรรมการบรษัิทแตล่ะคน ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคต์ามแผนงานท่ีกาํหนดไว ้ 

2)  เป็นผูน้าํการประชุมคณะกรรมการบริษัทใหด้าํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามระเบียบวาระ 
ขอ้บงัคบัของบริษัท และกฎหมาย สนบัสนนุใหก้รรมการทกุคนไดม้ีส่วนรว่มในการประชุมและแสดงความเห็นอย่างเป็น
อิสระ และเป็นผูล้งคะแนนเสยีงชีข้าดในกรณีที่ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทมีการลงคะแนนเสยีงและคะแนนเสียง 2 ฝ่าย
เทา่กนั รวมทัง้สรุปมติที่ประชมุและสิง่ที่จะตอ้งดาํเนินการตอ่ไปอยา่งชดัเจน  

3)  เป็นผูน้าํในการประชมุผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามระเบียบวาระ ขอ้บงัคบัของบรษัิท และกฎหมาย โดยจดัสรรเวลา
ใหเ้หมาะสม รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกนั และดแูลใหม้ีการตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อ
หุน้อยา่งเหมาะสมและโปรง่ใส 

4)  สนบัสนนุและเป็นแบบอยา่งที่ดีในการปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ 

นอกจากนีบ้ริษัทไดก้าํหนดขอบเขต อาํนาจ หนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการบริษัท และประธาน
เจา้หนา้ที่บริหารอย่างชัดเจน  ซึ่งสามารถดูรายละเอียดไดใ้นหวัขอ้ ‚ขอบเขตอาํนาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท‛ ‚ขอบเขตอาํนาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร‛ และ ‚ขอบเขตอาํนาจ
หนา้ที่และความรบัผิดชอบของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร‛ ใน (แบบ 56-1 One Report) 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ไดม้ีการแตง่ตัง้เลขานกุารบรษัิท ใหม้ีขอบเขตและความรบัผิดชอบดงัตอ่ไปนี  ้

1)  ใหค้าํแนะนาํเบือ้งตน้แก่กรรมการในขอ้กฎหมาย ระเบียบขอ้บังคับต่างๆ ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ที่
คณะกรรมการตอ้งการทราบและติดตามใหม้กีารปฏิบตัิตามอยา่งถกูตอ้งสมํ่าเสมอ รวมถึงการรายงานการเปลีย่นแปลงใน
ขอ้กาํหนดกฎหมายที่มีนยัสาํคญัแก่คณะกรรมการ 

2)  จดัประชมุผูถื้อหุน้และประชมุคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ
ขอ้พงึปฏิบตัิตา่งๆ 

3)  บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ติดตามใหม้ีการปฏิบตัิ
ตาม  มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ และที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

4)  จดัทาํและเก็บรกัษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจาํปีบริษัท หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น หนงัสือนดัประชุม
คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น รายงานการประชมุผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

5)  เก็บรกัษารายงานการมีสว่นไดส้่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหารและจดัส่งสาํเนาใหแ้ก่ประธาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัทาํการ นบัจากวนัท่ีรบัรายงาน 

6)  ดูแลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รบัผิดชอบต่อหน่วยงานที่กาํกับบริษัท ตาม
ระเบียบและขอ้กาํหนดของหนว่ยงานทางการ 

7)  ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และดาํเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกาํหนด หรือ
ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น หรอืตามที่คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุประกาศกาํหนด 
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คณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยในการกาํกับดูแลกิจการ คือ  
คณะกรรมการตรวจสอบมีจาํนวน 3 ทา่น ทาํหนา้ที่ตรวจสอบและช่วยในการกาํกบัดแูลการดาํเนินกิจการของ บมจ. เอเชีย     
เอวิเอชั่น โดยสมาชิกทกุทา่นมีคณุสมบตัิเป็นไปตามที่กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และสาํนกังาน ก .ล.ต 
และมีขอบเขตอาํนาจหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น รายละเอียดไดร้ะบไุวใ้นกฎบตัร
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

นอกจากนีใ้นการประชมุคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ครัง้ที่ 2/2557 เมื่อวนัที่ 26 กุมภาพนัธ ์2557 ไดม้ีมติ
อนมุตัิจดัตัง้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนทาํหนา้ที่ในการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมสาํหรบั
กรรมการ โดยมีรายละเอยีดปรากฏในหวัขอ้ ‚คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน‛ ใน (แบบ 56-1 One Report) 

รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะทาํหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินและนําเสนอรายงานทางการเงินต่อ
คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ทกุไตรมาส โดยคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เป็นผูร้บัผิดชอบต่องบการเงิน
ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาํปี  โดยการจัดทาํงบการเงินดงักลา่ว
จะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทั่วไปในประเทศไทย และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต และมีการ
เลือกใชน้โยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้มีการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศอย่างเพียงพอใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2566 เมื่อวนัที่ 23 กุมภาพนัธ ์2566 คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็น
คณะกรรมการอิสระทัง้ 3 ท่าน ซึ่งประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการเขา้รว่มประชุม ไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในโดยได้
ซกัถามจากหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในแลว้ไดส้รุปว่าระบบการควบคมุภายในของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ
บรษัิทยอ่ย มีความเหมาะสมและเพียงพอตอ่การดาํเนินธุรกิจของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบรษัิทยอ่ย และมีประสิทธิภาพ
เพียงพอที่จะลดความเสี่ยงทางธุรกิจ การปฏิบตัิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในประจาํปี 2565 ในการตรวจสอบ
หน่วยงานต่าง ๆ ของ บมจ. เอเชีย   เอวิเอชั่น และบริษัทย่อยไม่พบขอ้บกพรอ่งที่เป็นสาระสาํคญัของระบบการควบคุม
ภายในซึง่จะมีผลกระทบตอ่การดาํเนินงานของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบรษัิทยอ่ย และผูส้อบบญัชีไม่ไดร้ายงานว่าพบ
ขอ้บกพรอ่งที่เป็นสาระสาํคญั 

การประชุมคณะกรรมการ 

ขอ้บงัคบัของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น กาํหนดใหค้ณะกรรมการตอ้งมีการประชุมอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ และ
อาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจาํเป็น และกาํหนดใหม้ีกรรมการเขา้รว่มประชุมอย่างนอ้ยกึ่งหนึ่งของจาํนวน
กรรมการทัง้หมดจึงจะครบองคป์ระชุม โดยคณะกรรมการบริษัทจะกาํหนดวนัประชุมไวล้่วงหนา้ตลอดทัง้ปีและแจง้ให้
คณะกรรมการแตล่ะทา่นทราบ และมีการจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุใหแ้กก่รรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชมุลว่งหนา้ไม่
นอ้ยกวา่ 5 วนัทาํการก่อนวนัประชมุ เวน้แตใ่นกรณีจาํเป็นรบีดว่นเพื่อรกัษาสิทธิหรือประโยชนข์อง บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
ซึ่งในการประชุมทุกคราวจะมีการกาํหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน โดยประธานคณะกรรมการบริษัทหารือร่วมกันกับ
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและเลขานกุารบรษัิท เป็นผูใ้หค้วามเห็นชอบวาระการประชุม ซึ่งกรรมการท่านอื่นสามารถเสนอ
วาระการประชุมหรือหวัขอ้อื่นที่เก่ียวขอ้งเพื่อนาํมาพิจารณาได ้รวมทัง้มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถว้นเพียงพอ 
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โดยจดัสง่ใหก้บัคณะกรรมการลว่งหนา้ เพื่อใหค้ณะกรรมการไดม้ีเวลาศกึษาขอ้มลูอย่างเพียงพอก่อนเขา้รว่มประชุม โดย
ในการประชุม คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น กรรมการทกุคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่าง
เปิดเผย นอกจากนีใ้นการประชุมคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น จะมีการเชิญผูบ้ริหารระดบัสงูเขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการเพื่อใหร้ายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีความมุ่งมั่นใหค้ณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ไดร้บัขอ้มูลที่เพียงพอ ครบถว้น 
ต่อเนื่อง และทนัเวลาก่อนการประชุมทกุครัง้ ทัง้นี ้กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น สามารถติดต่อเลขานกุารบริษัทได้
โดยตรงอยา่งอิสระ เลขานกุารบรษัิทมีหนา้ที่ใหค้าํปรึกษาแก่คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบั
การปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบตา่งๆ 

นอกจากนีค้ณะกรรมการกาํหนดใหก้รรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีการประชุมกนัเองตามความเหมาะสม โดยไม่มี
กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารหรอืฝ่ายบรหิารเขา้รว่มการประชมุ เพื่อเปิดโอกาสใหอ้ภิปรายปัญหาต่างๆ ทัง้ที่เก่ียวกบัธุรกิจของ
บรษัิท เรือ่งอื่นๆ ท่ีอยูใ่นความสนใจ  

ค่าตอบแทน 

ในการประชุมคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ครัง้ที่ 2 เมื่อวนัที่ 26 กุมภาพนัธ ์2557 และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 
ครัง้ที่ 1 เมื่อวนัที่ 3 มีนาคม 2557 ไดม้ีมติอนุมตัิจดัตัง้คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนซึ่งจะเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรอง
และเสนอคา่ตอบแทนของกรรมการในแตล่ะปีเพื่อใหค้ณะกรรมการบรษัิทและ/หรอื ผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิตอ่ไป  โดยการ
กาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการจะพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชัน้นาํในตลาด
หลกัทรพัย ์และบรษัิทอื่นที่อยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกบับริษัท ตลอดจนประสบการณ ์ภาระหนา้ที่ ขอบเขต
บทบาทหน้าที่ความรบัผิดชอบ ความสาํเร็จในการปฏิบัติงานที่เช่ือมโยงกับผลประกอบการ และปัจจัยแวดลอ้มอื่นที่
เก่ียวขอ้ง โดยคา่ตอบแทนดงักลา่วตอ้งอยูใ่นระดบัที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจงูใจและรกัษากรรมการท่ีมีคณุภาพไว ้ทัง้นี ้
บริษัทไดม้ีการเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่ว รวมทัง้ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี/ 
รายงานประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ซึ่งสามารถดรูายละเอียดไดใ้นหวัขอ้ ‚รายงานผลการดาํเนินงาน
สาํคญัดา้นการกาํกบัดแูลกิจการ‛ หวัขอ้ยอ่ย ‚คา่ตอบแทนกรรมการ‛  

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบริษัทย่อย ส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกใหม้ีการฝึกอบรมและ
พฒันาความรูแ้ก่ กรรมการและผูบ้ริหาร  เพื่อใหส้ามารถทาํหนา้ที่และกาํกบัดแูลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีการปรบัปรุงการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง  โดยสนบัสนุนใหก้รรมการและผูบ้ริหารเขา้รว่มสมัมนาหลกัสตูรที่เป็น
ประโยชนต์่อการปฏิบตัิหนา้ที่ ทัง้หลกัสตูรที่จดัโดยหน่วยงานกาํกบัดแูลของรฐั หรือองคก์รอิสระ เช่น หลกัสตูรกรรมการ
บริษัทของสถาบนักรรมการบริษัทไทยที่สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนดใหก้รรมการของบริษัทจดทะเบียนตอ้งผ่านการอบรม
อยา่งนอ้ยหนึ่งหลกัสตูร ซึ่งไดแ้ก่ Directors Certification Program (DCP) Directors Accreditation Program (DAP) และ 
Audit Committee Program (ACP) เป็นตน้ 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่บริษัทไดก้าํหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการเตรียมความพรอ้มในการ
ปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการบรษัิท โดยมีเลขานกุารบรษัิทเป็นผูป้ระสานงานในเรือ่งตา่งๆ ดงันี ้ 
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1)  รวบรวมขอ้มลูที่จาํเป็นเก่ียวกบักรรมการเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามกฎหมายใน
เรือ่งที่เก่ียวขอ้งกบักรรมการ 

2)  จดัเตรียมขอ้มูลที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการใหม่ เช่น ขอ้บงัคบับริษัท คู่มือกรรมการ
บรษัิทจดทะเบียน สรุปผลการดาํเนินงาน สรุปลกัษณะและแนวทางการดาํเนินธุรกิจ เป็นตน้ 

3)  จดัใหม้ีการพบปะหารอืกบัประธานกรรมการ กรรมการ และผูบ้รหิารเพื่อรบัทราบและสอบถามขอ้มลูสาํคญัที่
เก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย  

การประเมินผลการปฏิบัตงิานของกรรมการ 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบริษัทย่อย กาํหนดใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชดุยอ่ยอยา่งนอ้ย ปีละ 1 ครัง้ โดยแบ่งเป็นการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทัง้คณะและการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเอง เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตัิงานในหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และหาขอ้สรุปเพื่อปรบัปรุงประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการใหส้อดคลอ้งกับ
แนวนโยบายที่กาํหนดไวต้อ่ไป   

โดยการประเมินผลการปฏิบตัิงานมีหวัขอ้หลกัในการประเมินครอบคลมุ ดงัตอ่ไปนี ้ 
1. โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 
2. บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
3. การประชมุคณะกรรมการ  
4. การทาํหนา้ที่ของกรรมการ  
5. ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ  
6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 

 ทัง้นี ้ในปี 2565 ผลประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการชุดย่อยของ บมจ. เอเชีย 
เอวิเอชั่น สรุปได ้ดงันี ้

คณะกรรมการบริษัท/  

คณะกรรมการชุดยอ่ย 

ผลประเมินการปฏิบัติงาน 

ของคณะกรรมการทั้งคณะ (ร้อยละ) 
ผลประเมินการปฏิบัติงาน 

ของตนเอง (ร้อยละ) 

คณะกรรมการบรษัิท 93 93 

คณะกรรมการตรวจสอบ 97 93 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน  97 96 

 สาํหรบั บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลกันัน้ ในปี 2565 ผลประเมินการ
ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการชดุยอ่ย สรุปไดด้งันี ้

คณะกรรมการบริษัท/ 

คณะกรรมการชุดยอ่ย 

ผลประเมินการปฏิบัติงาน 

ของคณะกรรมการทั้งคณะ 

(ร้อยละ) 

ผลประเมินการปฏิบัติงาน 

ของตนเอง (ร้อยละ) 

คณะกรรมการบรษัิท 94 95 
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คณะกรรมการบริษัท/ 

คณะกรรมการชุดยอ่ย 

ผลประเมินการปฏิบัติงาน 

ของคณะกรรมการทั้งคณะ 

(ร้อยละ) 

ผลประเมินการปฏิบัติงาน 

ของตนเอง (ร้อยละ) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 98 94 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน  98 100 

คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการและความยั่งยืน  97 99 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 100 99 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนมีหนา้ที่ทบทวนแบบประเมินผลใหม้ีความถกูตอ้ง ครบถว้น 
เป็นไปตามการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี และพิจารณาผลการประเมินตนเองของกรรมการในปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นหลกัเกณฑ์
ประกอบการพิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนของกรรมการใหม้ีความสมเหตุสมผล โดยมีเลขานุการบริษัทสรุปผลการ
ประเมินและรายงานผลการประเมินตอ่คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนเพื่อนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาดาํเนินการปรบัปรุงการดาํเนินงานใหม้ีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้  

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

 เนื่องจาก บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ดงันัน้ การประเมินผลการปฏิบตัิงานประธาน
เจ้าหนา้ที่บริหารจะถูกกาํหนดไวท้ี่ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลกั  โดยมี
รายละเอียดดงันี ้ 
 คณะกรรมการ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้จัดให้มีการ
ประเมินผลงานประจาํปีของประธานเจา้หนา้ที่บรหิารปีละ 1 ครัง้ โดยมีหวัขอ้หลกัในการประเมินครอบคลมุ ดงันี ้ 
 หมวดที่ 1 ความคืบหนา้ของแผนงาน โดยระบเุปา้หมายและสถานะของความสาํเรจ็ของแตล่ะเปา้หมาย  
 หมวดที่ 2 การวดัผลการปฏิบตัิงาน  

  - ความเป็นผูน้าํ 
  - การกาํหนดกลยทุธ ์ 
  - การปฏิบตัิตามกลยทุธ ์
  - การวางแผนและผลปฏิบตัิทางการเงิน 
  - ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ 
  - ความสมัพนัธก์บัภายนอก 
  - การบรหิารงานและความสมัพนัธก์บับคุลากร 
  - การสบืทอดตาํแหนง่  
  - ความรูด้า้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
  - คณุลกัษณะสว่นตวั 

 หมวดที่ 3 การพฒันาตนเอง  
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แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

คณะกรรมการ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย กาํหนดใหม้ีแผนการสืบทอดตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บริหารและผูบ้ริหาร
ระดบัสงู โดยการประเมินและวิเคราะหศ์กัยภาพ ผลงาน ของผูม้ีคณุสมบตัิสาํหรบัการวางแผนพฒันา ฝึกอบรม และเรียนรู ้
การบริหารงานรายบุคคล ทัง้นี ้เพื่อเตรียมพรอ้มสาํหรบัการทาํหนา้ที่แทนบคุคลในตาํแหน่งงานที่สาํคญัในกรณีลาออก
หรือพ้นจากตาํแหน่งตามอายุงานหรือเหตุอื่นใด รวมทั้ง เพื่อรกัษาความเช่ือมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่าการ
ดาํเนินงานของบรษัิท จะไดร้บัการสานตอ่อยา่งทนัทว่งที   

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาทาํหน้าที่พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และแผนการสืบทอด
ตาํแหน่ง หากตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บริหารและผูบ้ริหารระดบัสงูว่างลง รวมทัง้จดัใหม้ีการทบทวนแผนการสืบทอด
ตาํแหนง่เป็นประจาํทกุปี และใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิารรายงานใหค้ณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจาํถึงแผนการพฒันา
และสบืทอดตาํแหนง่งาน  

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ไดจ้ดัใหม้ีนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เป็นลายลกัษณอ์กัษร 
โดยคณะกรรมการจะไดจ้ัดใหม้ีการทบทวนนโยบายและการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าวเป็นประจาํทุกปี  นอกจากนี ้
ภายหลงัจากที่หุน้สามญัของบรษัิทเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
จะถือปฏิบตัิตามกฎและขอ้บงัคบัต่างๆ ตามที่คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน สาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ประกาศกาํหนด โดยจะเปิดเผยรายงานการกาํกบัดแูลกิจการไวแ้บบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี/ รายงานประจาํปี (แบบ 
56-1 One Report)  

หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) 

สาํหรบัในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทไดน้าํหลกัปฏิบัติตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการที่ดีสาํหรบับริษัทจด
ทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ที่ออกโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์มาปรบัใช ้ซึ่ง
กรรมการทุกท่านรบัทราบและเขา้ใจถึงประโยชนร์วมทัง้ใหค้วามสาํคญัแก่หลกัปฏิบตัิดงักล่าว  โดยไดพ้ิจารณาและ
ตระหนกัถึงบทบาทหนา้ที่ในฐานะผูน้าํขององคก์ร และมอบหมายใหผู้ร้บัผิดชอบแต่ละฝ่ายนาํหลกัปฏิบตัิตาม CG Code 
ไปปรบัใชใ้นองคก์ร เพื่อการสรา้งคณุค่าใหแ้ก่กิจการอย่างยั่งยืน รวมทัง้คณะกรรมการบริษัทยงัจดัใหม้ีการทบทวนหลกั
ปฏิบตัิตาม CG Code เป็นประจาํทกุปี เพื่อใหม้ั่นใจว่าไดม้ีการปฏิบตัิงานที่สอดคลอ้งกบัหลกัปฏิบตัิดงักลา่วตามความ
เหมาะสมของธุรกิจของบรษัิท โดยใหบ้นัทกึไวเ้ป็นสว่นหนึง่ของมติกรรมการ   

จรรยาบรรณธุรกิจ 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีนโยบายการดาํเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมสงูสุด ไดแ้ก่ การรกัษา
ความลบัของบริษัทและบริษัทย่อย การปฏิบตัิงานดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต ถูกตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั การ
เคารพสิทธิซึ่งกนัและกนั การดแูลทรพัยส์ิน และสิ่งแวดลอ้มภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตลอดจนผูบ้ริหาร และพนกังาน  
ทุกคนใหค้วามสาํคัญและมีหน้าที่ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครดั โดยกรรมการและพนักงานใหม่ทุกคนจะได้รบัคู่มือ
จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทัง้ลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ ทัง้นี ้บริษัทได้เปิดเผยหลัก
จริยธรรมธุรกิจฉบบัสมบรูณไ์วบ้นเว็บไซตข์องบริษัทภายใตห้วัขอ้ ‚การกาํกบัดูแลกิจการที่ดี‛ และหวัขอ้ย่อย  ‚นโยบาย
การกาํกบัดแูลกิจการที่ดีและเอกสารดาวนโ์หลด‛ และ “จรรยาบรรณธุรกิจ” 
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การส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎระเบียบและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มุ่งส่งเสริมใหพ้นักงานทุกคนมีความเข้าใจหลกัการและนโยบายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ และการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ รวมทัง้แนวทางปฏิบตัิตนท่ีถกูตอ้ง วิธีจดัการและรายงานที่พบหรือ
สงสยัวา่มีเหตกุารณซ์ึง่อาจนาํไปสูก่ารกระทาํผิดกฎหมาย กฎระเบียบ หรอืนโยบายของ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย โดยก่อใหเ้กิด
ขอ้กงัขาในความซื่อสตัยส์จุรติของพนกังานเองหรอืของ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ไดจ้ดัทาํหลกัสตูรการอบรมขอ้พึงปฏิบตัิของพนกังาน (Code of Conduct Training) เพื่อให้
พนกังานทกุคนเขา้ใจในหลกัการและมาตรฐานท่ีพนกังานทกุคนจะตอ้งถือปฏิบตัิเพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดความกงัขาในความ
ซื่อสตัยส์จุริตของพนกังานและ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย โดยการอบรมดงักลา่วจะครอบคลมุถึงการใหค้วามรู้ความเขา้ใจแก่
พนกังานในเรือ่งที่เก่ียวขอ้งกบัการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรปัชนั เพื่อใหพ้นกังานเรยีนรูว้ธีิการปอ้งกนั และการ
แจง้เหตุหรือพฤติกรรมที่สอ่ไปทางทจุริตใหก้บั บจ. ไทยแอรเ์อเชีย  รวมทัง้การให/้รบัสินบน (Anti-Corruption & Bribery 
Policy) เพื่อใหพ้นกังานเขา้ใจถึงปัญหาและผลกระทบจากการทจุริตคอรปัชนั การใหแ้ละการรบัสินบน ตลอดจนเรียนรู ้
วิธีการปอ้งกนัและการแจง้เหตหุรอืพฤติกรรมที่สอ่ไปทางคอรปัชนั การให/้รบัสนิบนผา่นช่องทางตา่งๆ ใหก้บับรษัิทอีกดว้ย 

  ทัง้นี ้หลกัสตูรดงักลา่วเป็นหลกัสตูรภาคบงัคบัที่พนกังานทกุคนทกุระดบัชัน้จะตอ้งเขา้รว่มการอบรมและผ่าน
การทดสอบอยูเ่สมอ รวมถึงพนกังานใหมท่ี่ตอ้งเขา้รว่มอบรมและผ่านการทดสอบทกุหลกัสตูรภายในระยะเวลาทดลองงาน 
และจะไมไ่ดร้บับรรจเุป็นพนกังานประจาํหากไมผ่า่นการอบรมและทดสอบ 

บจ.ไทยแอรเ์อเชีย จะดาํเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบตัิตามกฎระเบียบและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
ของพนักงาน ผูบ้ริหาร และกรรมการ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในทาํหนา้ที่ในการรายงานผลการประเมินดงักล่าว ต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทกุปี 

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชัน  

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ดาํเนินธุรกิจอยู่บนพืน้ฐานของความโปรง่ใส สจุริต และเป็นธรรม 
โดยกาํหนดใหโ้ครงสรา้งองคก์รมีการแบง่แยกหนา้ที่ความรบัผิดชอบ กระบวนการทาํงาน สายการบงัคบับญัชาที่ชดัเจนใน
แต่ละหน่วยงาน เพื่อใหม้ีการถ่วงดุลอาํนาจระหว่างกันอย่างเหมาะสม รวมทัง้ ไดก้าํหนดหลกัปฏิบัติสาํหรบักรรมการ 
ผูบ้รหิาร พนกังาน และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง เพื่อปอ้งกนัและตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัทกุรูปแบบ โดยถือเป็นภาระหนา้ที่รว่มกนั
ในการปฏิบตัิหนา้ที่  และเพื่อใหก้ารตดัสินใจและการดาํเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงดา้นการทจุริตคอรร์ปัชันไดร้บั
การพิจารณาและปฏิบตัิอยา่งรอบคอบ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 คาํนิยาม 

คอรร์ปัชนั (Corruption) หมายถึง การติดสนิบนไมว่า่จะอยูใ่นรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให ้สญัญา มอบให ้ใหค้าํมั่น 
เรยีกรอ้ง หรอืรบั ซึง่เงิน ทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ์ื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กบัเจา้หนา้ที่ของรฐั หน่วยงานของรฐั หน่วยงานของ
เอกชน หรอืผูม้ีหนา้ที่ไมว่า่จะโดยทางตรงหรอืทางออ้ม เพื่อใหบ้คุคลดงักลา่วกระทาํหรอืละเวน้การปฏิบตัิหนา้ที่ อนัเป็นการ
ใหไ้ดม้าหรอืรกัษาไวซ้ึง่ธุรกิจ หรอืแนะนาํธุรกิจใหก้บับรษัิทโดยเฉพาะ หรือ เพื่อใหไ้ดม้าหรือรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชนอ์ื่นใดที่
ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เวน้แต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียม ประเพณีของทอ้งถ่ิน หรือ
จารตีทางการคา้ ใหก้ระทาํได ้
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 นโยบายภาพรวม 

หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ดาํเนินการหรือยอมรบั
การทจุริตคอรร์ปัชนัในทกุรูปแบบทัง้ทางตรงหรือทางออ้ม และใหม้ีการสอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการทจุริต
คอรร์ปัชันอย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนการกาํหนดบทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบของแต่ละฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง รวมถึง
แนวทางการปฏิบตัิ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

บทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบ 

1) คณะกรรมการบรษัิท มีหนา้ที่และรบัผิดชอบในการกาํหนดนโยบายและกาํกบัดแูลใหม้ีระบบที่สนับสนนุการ
ต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหม้ั่นใจว่าฝ่ายบริหารไดต้ระหนกัและให้ความสาํคญักับการต่อตา้นทุจริต     
คอรร์ปัชนั 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงิน ระบบการ
ควบคมุภายในและการประเมินความเสีย่งเพื่อใหค้วามมั่นใจวา่ระบบดงักลา่วมีความเสี่ยงที่จะทาํใหเ้กิดโอกาสการทจุริต
ที่มีผลกระทบตอ่ฐานะทางการเงินและการดาํเนินการของบรษัิทนอ้ยที่สดุ และมีความเหมาะสมเพียงพอ มีความนา่เช่ือถือ 
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนรบัเรื่องแจง้เบาะแสการทุจริตคอรร์ปัชันที่คนในองคก์รมีส่วนเก่ียวขอ้งและ
ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ รวมถึงเสนอเรือ่งใหค้ณะกรรมการบรษัิทรว่มกนัพิจารณาบทลงโทษ 

3) ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร และผูบ้ริหาร มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการกาํหนดใหม้ีระบบและใหก้าร
สง่เสรมิและสนบัสนนุนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั เพื่อสือ่สารไปยงัพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่ายนาํไปใชป้ฏิบตัิ 
รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัและขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

4) หนว่ยงานตรวจสอบภายในมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามแผนการตรวจสอบ
ภายในท่ีกาํหนดไว ้และเสนอรายงานการตรวจสอบระบบการควบคมุภายในและการประเมินความเสีย่งเก่ียวกบัการทจุรติ
ที่เกิดจากการตรวจสอบการควบคมุภายในใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบรวมถึงการปฏิบตัิงานตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดม้อบหมายในเรือ่งการตรวจสอบทจุรติคอรร์ปัชนั 

 แนวทางการปฏิบตัิ  

1)  กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานทกุระดบั ตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นทจุริตคอรร์ปัชนัและจรรยาบรรณธุรกิจ 
โดยตอ้งไมเ่ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเรือ่งทจุรติคอรร์ปัชนั ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม  

2)  เมื่อพนกังานพบเห็นการกระทาํที่เขา้ข่ายทจุริตคอรร์ปัชันที่เก่ียวขอ้งกบั บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทย
แอรเ์อเชีย มีหนา้ที่ตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคับบัญชา หรือบุคคลที่รบัผิดชอบทราบ และใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบ
ขอ้เท็จจริงต่างๆ หากมีขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถามใหป้รึกษากับผูบ้งัคบับญัชา หรือบคุคลที่กาํหนดใหท้าํหนา้ที่รบัผิดชอบ
เก่ียวกบัการติดตามการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจ ผา่นช่องทางตา่งๆ ท่ีกาํหนดไว  ้

3)  บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังาน หรือผูแ้จง้เบาะแสใน
เรือ่งทจุรติคอรร์ปัชนัโดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน หรอืผูท้ี่ใหค้วามรว่มมือในการรายงานการทจุริตคอรร์ปัชัน ตามที่
กาํหนดไวใ้น Whistleblowing Policy 
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4)  ผูท้ี่กระทาํการทุจริตคอรร์ปัชันถือเป็นการกระทาํที่ผิดจรรยาบรรณธุรกิจซึ่งจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาทาง
วินยัตามระเบียบท่ีกาํหนดไว ้นอกจากนีอ้าจไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการกระทาํนัน้เขา้ขา่ยผิดกฎหมาย 

5)  บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ไดเ้ผยแพร ่ใหค้วามรู ้และทาํความเขา้ใจกับผูม้ีสว่นไดเ้สียอื่นที่
ปฏิบตัิหนา้ที่ หรอืดาํเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรอือาจสง่ผลกระทบตอ่บรษัิทและบริษัทย่อย ในเรื่องที่ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไป
ตามนโยบายตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชนันี ้ 

6)  การดาํเนินการใดๆ ตามนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัใหใ้ชแ้นวปฏิบตัิตามที่กาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณ
ธุรกิจ หลกัการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี นโยบายและแนวปฏิบตัิต่อผูม้ีสว่นไดเ้สียกลุม่ต่างๆ รวมทัง้ ระเบียบและคู่มือปฏิบตัิงาน
ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนแนวทางปฏิบตัิอื่นใดที่ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ 
บจ. ไทยแอรเ์อเชีย อาจกาํหนดขึน้ตอ่ไป อยา่งไรก็ตามเพื่อความชดัเจนในการดาํเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสงูการเกิด
ทจุรติคอรร์ปัชั่น กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบัตอ้งปฏิบตัิดว้ยความระมดัระวงัในเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้ 

การรบัเงนิหรอืผลประโยชนต์อบแทน  

- กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตอ้งไม่รบัเงินหรือประโยชนต์อบแทนใดๆ เป็นการสว่นตวัจากลกูคา้ คู่คา้ 
หรอืจากบคุคลใดอนัเนื่องจากการทาํงานในนาม บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

- กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน จะตอ้งไมใ่หกู้ห้รือกูย้ืมเงิน หรือเรี่ยไรเงิน สิ่งของจากลกูคา้หรือผูท้าํธุรกิจ
กบั บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย เวน้แต่เป็นการกูย้ืมเงินจากธนาคารหรือสถาบนัการเงินในฐานะของ
ลกูคา้ของธนาคารหรอืสถาบนัการเงินดงักลา่ว 

การรบัของขวญัและการรบัเลีย้งรบัรองทางธุรกิจ  

- กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน งดรบัของขวญัทัง้ที่เป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินจากคู่คา้หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย  

- กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ไม่สามารถรบัการเลีย้ง
รบัรองทางธุรกิจจากลกูคา้ คูค่า้ หนว่ยงานภายนอก หรอืบคุคลใดๆ ซึง่อาจมีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจทางธุรกิจ 

การเสนอเงนิ สิ่งจูงใจหรอืรางวลั  

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจของกาํนลั สิทธิประโยชนพ์ิเศษ ใน
รูปแบบใดๆ แก่ลกูคา้ คูค่า้ หนว่ยงานภายนอก หรอืบคุคลใดๆ เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ธุรกิจ ยกเวน้การใหก้ารเลีย้งรบัรองทางธรุกิจ
ตามประเพณีนิยม สว่นลดการคา้ และโครงการสง่เสรมิการขายของบรษัิท 

เงนิบรจิาคเพือ่การกศุล หรอืเงนิสนบัสนนุ 

การใหห้รือรบัเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนนุตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกตอ้งตามกฎหมาย และเป็นไปตาม
ขัน้ตอนตามที่ไดก้าํหนดไว ้โดยมีการสอบทาน การอนมุตัิรายการจากผูม้ีอาํนาจของ  บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทย
แอรเ์อเชีย รวมทัง้มีการติดตามเพื่อใหม้ั่นใจวา่เงินบรจิาค หรอืเงินสนบัสนนุ นาํไปใชต้ามวตัถปุระสงคแ์ละไม่ถกูนาํไปเป็น
ขอ้อา้งในการติดสนิบน  

การประเมินความเสีย่งการทจุรติคอรร์ปัชนั 

บจ.ไทยแอรเ์อเชีย ไดจ้ัดตัง้ทีมงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอรร์ปัชันซึ่งประกอบดว้ยหวัหนา้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน  หวัหนา้งานกาํกบัดแูลการปฏิบตัิงาน และผูจ้ัดการฝ่ายบญัชี โดยมีหนา้ที่ความรบัผิดชอบในการกาํหนด
กระบวนการบรหิารความเสีย่งการทจุริตคอรร์ปัชนั โดยรว่มทาํการประเมิน วิเคราะห ์ติดตาม ควบคมุ และรวบรวมสถานะ
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ความเสีย่งการทจุรติคอรร์ปัชันในภาพรวมใหอ้ยู่ภายใตร้ะดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได ้ตลอดจนดาํเนินการตรวจสอบกรณี
ตอ้งสงสยัและมีความเสีย่งที่จะกระทาํทจุรติ และมีการจดัทาํเป็นรายงานนาํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํ
ทกุปี โดยไดน้าํเครือ่งมือการประเมินความเสีย่งดา้นการทจุรติคอรร์ปัชันตามแนวทางของสมาคมผูต้รวจสอบการทจุริตมา
ปรบัใชใ้นการประเมินสภาพแวดลอ้มการควบคมุภายใน และการทจุรติประเภทต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้ภายในบริษัท โดยในปี 
2565 ทางทีมงานไดว้ิเคราะหแ์ละประเมินความเสีย่งของธุรกิจเพื่อระบกุารดาํเนินงานของฝ่ายตา่งๆ ท่ีมีความเสีย่งว่าอาจ
มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการทุจริตคอรร์ปัชัน อาทิ เช่น การตกแต่ง การปลอม หรือการเปลี่ยนแปลงบันทึกหรือเอกสารหรือ
รายงานทางการเงิน การใชส้นิทรพัยข์องกิจการในทางที่ผิดหรอืยกัยอกสนิทรพัยข์องกิจการ ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
การใชข้อ้มลูภายในของบรษัิทในทางมิชอบ และการคอรร์ปัชนัในรูปแบบตา่งๆ เป็นตน้ โดยพบวา่ในปีที่ผ่านมาความเสี่ยง
การทจุรติคอรร์ปัชนัอยู่ในระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได ้ทัง้นี ้ขอ้มลูที่ไดจ้ากการประเมินจะนาํมาใชเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการวางแนวทางการตรวจสอบภายใน ตลอดจนแนวทางการป้องกันการทจุริตในการปฏิบตัิงาน โดย
การมีระบบการควบคมุภายในท่ีดี 

การเผยแพรน่โยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั 

เพื่อใหท้กุคนในองคก์รไดร้บัทราบนโยบายการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชัน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทย
แอรเ์อเชีย จะดาํเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1. เผยแพรน่โยบายการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชัน ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น เว็บไซต ์แบบแสดง
รายการขอ้มลูประจาํปี/ รายงานประจาํปี (แบบ 56-1 One Report)  

2. จดัใหม้ีการอบรมนโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัใหแ้ก่พนกังานใหม ่

3. ทบทวนนโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัอยา่งสมํ่าเสมอทกุปี 

การรายงานการมีส่วนได้เสีย  

บรษัิทไดก้าํหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน รายงานการมีสว่นไดเ้สียของตนและบคุคลที่เก่ียวขอ้ง เมื่อ
เริ่มดาํรงตาํแหน่ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลต่างๆ โดยกรรมการมีหนา้ที่จัดทาํรายงานการมีส่วนไดเ้สียใหก้ับ
เลขานกุารบรษัิท สาํหรบัผูบ้รหิารและพนกังาน มีหนา้ที่รายงานการมีสว่นไดเ้สยีใหก้บัฝ่ายทรพัยากรบคุคล  

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกดา้นเพื่อให้การ
ปฏิบตัิงานของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เป็นไปตามเป้าหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบที่เก่ียวขอ้ง  รวมถึงไดจ้ัดใหม้ีกลไกการ
ตรวจสอบ และถ่วงดลุที่มีประสทิธิภาพอยา่งเพียงพอ ในการปกปอ้ง รกัษา และดแูลเงินทนุของผูถื้อหุน้ และสินทรพัยข์อง 
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบริษัทย่อย กาํหนดลาํดบัชัน้ของการอนมุตัิ และความรบัผิดชอบของผูบ้ริหาร และพนกังาน 
กาํหนดระเบียบการปฏิบตัิงานอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษรมีฝ่ายตรวจสอบภายในทาํหนา้ที่ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของ
ทกุหน่วยงานใหเ้ป็นไปตามที่กฏระเบียบที่กาํหนดไว ้รวมทัง้คณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ที่กาํกบัดแูลการดาํเนินงาน 
และบริหารงานของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เพื่อให ้บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 
ระบบรายงานทางการเงินที่น่าเช่ือถือโดยฝ่ายตรวจสอบภายในทาํหนา้ที่ตรวจสอบและทบทวนระบบการควบคมุภายใน
ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบริษัทย่อย และรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางสาว
อรวรรณ ภูนํา้ทรพัย ์เป็นหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทัง้นี ้รายละเอียดการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในปรากฏอยูใ่นหวัขอ้ ‚การควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน‛  ใน (แบบ 56-1 One Report) 
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 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ไดต้ระหนกัและใหค้วามสาํคญัต่อการบริหารความเสี่ยงเพื่อใหก้ารบริหารจดัการของบริษัท

และบรษัิทยอ่ยเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล และเพื่อสรา้งความเช่ือมั่นใหก้บัผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่าย อย่างไร
ก็ตามเนื่องจาก บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ใน บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ดงันัน้ระบบการบริหารความ
เสีย่งจึงไดม้ีการกาํหนดไวท้ี่ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยที่ดาํเนินธุรกิจหลกัใหก้บับรษัิท 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ประกอบดว้ย ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และฝ่ายบริหารจากส่วนงานหลกัรว่มกับแผนกบริหารความเสี่ยงทาํหนา้ที่ในการบริหารจดัการ
ความเสีย่งซึง่อาจมีผลกระทบตอ่การดาํเนินงาน ทัง้ความเสีย่งจากปัจจยัภายในและภายนอกใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและ
ยอมรบัได ้โดยวิธีการประเมินและสอบทานผลการประเมินความเสี่ยงจากหน่วยงานต่างๆ รวมทัง้ทบทวนและเสนอ
แผนงานนโยบายที่เก่ียวขอ้งกบัการบรหิารความเสีย่งเป็นประจาํทกุปี โดยรายละเอียดการบริหารความเสี่ยงปรากฏอยู่ใน
เว็บไซตบ์รษัิท หวัขอ้ ‚การกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี‛ หวัขอ้ยอ่ย ‚นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีและเอกสารดาวนโ์หลด‛  

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี  

 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบญัชีใหก้บับริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกัด ซึ่งเป็นสาํนกังานสอบบญัชีที่ผูส้อบ
บญัชีประจาํปี 2565 สงักดั ทัง้นี ้บริษัทที่เป็นสาํนกังานสอบบญัชีและผูส้อบบญัชีไม่มีความสมัพนัธ ์หรือสว่นไดเ้สียใดๆ กับ
บรษัิท ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee)  

 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยจ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชี ใหแ้ก่สาํนกังานสอบบญัชีที่ผูส้อบบญัชีสงักดัในรอบปีบญัชี
ที่ผา่นมามีจาํนวนเงินรวม 5.00 ลา้นบาท ประกอบดว้ย คา่สอบบญัชีของบริษัท จาํนวน 1.00 ลา้นบาท และค่าสอบบญัชี
ของบริษัทย่อยที่บริษัทย่อยรบัภาระเอง 4.00 ลา้นบาท ทัง้นี ้บริษัทมิไดจ้่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีใหแ้ก่ ผูส้อบบญัชี 
บคุคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสาํนกังานสอบบญัชีที่ผูส้อบบญัชีสงักดั ในรอบปีบญัชีที่ผา่นมา 

คา่บรกิารอื่น (Non-Audit Fee)  

 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยไมม่ีการจ่ายคา่ตอบแทนสาํหรบังานบรกิารอื่น ในปี 2565 

 ทัง้นี ้การจา้งสาํนกังานสอบบญัชีและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาํนกังานสอบบญัชีที่ผูส้อบบญัชีสงักดัใหบ้ริการอื่น
นอกเหนือจากงานสอบบญัชี ฝ่ายบรหิารไดร้ายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบวา่ ไมก่่อใหเ้กิดการขดัแยง้ในดา้นผลประโยชน ์
(Conflict of Interest) และไมม่ีการตรวจสอบงานของตวัเอง ซึง่จะไมท่าํใหผู้ส้อบบญัชีขาดความเป็นอิสระ และขาดความ
เป็นกลางในการปฏิบตัิงานสอบบญัชี 

 

 


