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ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีอ านาจและหนา้ที่ในการด าเนินกิจการของบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั และมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษัิท เพื่อ
ผลประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ โดยคณะกรรมการบรษัิทมีอ านาจหนา้ที่ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ปฏิบตัิหนา้ที่และก ากบัการดแูลบรษัิทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติคณะกรรมการ และมติ
ที่ประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั ความซื่อสตัยส์จุรติ และระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษัิท 

2. ก าหนดรายละเอียดและใหค้วามเห็นชอบ วิสัยทศัน ์กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง 
แผนการด าเนินงาน และงบประมาณของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย ตามที่ฝ่ายบรหิารจดัท าและน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท และ
ก ากบัดแูลการบรหิารงานและผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายบรหิาร หรอืบคุคลใดๆ ซึง่ไดร้บัมอบหมายใหท้ าหนา้ที่ดงักลา่ว เพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบรษัิทก าหนด 

3.  ติดตามผลการปฏิบตัิหนา้ที่อยา่งตอ่เนื่อง เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ 
4. ด าเนินการใหบ้ริษัทและบริษัทย่อยน าระบบงานบญัชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช ้และจัดใหม้ีการ

รายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เช่ือถือได ้รวมทัง้จัดใหม้ีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่
เพียงพอและเหมาะสม 

5. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบรหิารความเสีย่งและตดิตามผลการปฏิบตัิงาน 
6. ดแูลไมใ่หเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหวา่งผูม้ีสว่นไดเ้สยีของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย 
7. พิจารณาอนุมตัิและ/หรือใหค้วามเห็นชอบต่อรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อยใหเ้ป็นไปตาม

ประกาศขอ้ก าหนด และแนวทางปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
8. ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการตามหลกัธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ ที่ประกอบดว้ยหลกัการและ

แนวปฏิบตัิที่ดีส  าหรบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ไวอ้ย่างเหมาะสม   โดยมุ่งสรา้งส านึกความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิ
หนา้ที่ สรา้งความเขา้ใจและใหย้ึดถือปฏิบตัิตามโดยเครง่ครดั ควบคู่ไปกบัขอ้บงัคบัและระเบียบของบริษัท เพื่อใหเ้กิ ดความ
เป็นธรรมตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ โดยมีการทบทวนอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

9. แตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ หรอืคณะกรรมการชดุย่อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลอืและ
สนบัสนนุการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษัิทตามความเหมาะสม 

10. จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเขา้มารับผิดชอบในต าแหน่งบริหารที่ส  าคัญอย่างเหมาะสม และมี
กระบวนการสรรหาที่โปรง่ใสเป็นธรรมโดยผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัทตัง้แต่ระดบัผูอ้  านวยการฝ่าย ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร
และประธานกรรมการบรหิาร จะไดร้บัการแตง่ตัง้โดยใชม้ติเสยีงขา้งมากของคณะกรรมการบรษัิท 

11. ประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเอง ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและผูบ้รหิารระดบัสงู 
12. แต่งตัง้เลขานกุารบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบตัิงานต่างๆ เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจของ

บรษัิทเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองคก์รภายนอก หากมีความจ าเป็นเพื่อประกอบการตดัสนิใจที่เหมาะสม 
14. จัดท ารายงานประจ าปีและรบัผิดชอบต่อการจดัท าและเปิดเผยรายงานทางการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน

และผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผา่นมาเพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
15. จดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในสีเ่ดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบรษัิท 
16. อนมุตัิการลงทนุในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเขา้รว่มทนุกบัผูป้ระกอบกิจการอื่นๆ 

 ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท นัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ
อ านาจ หรอืมอบอ านาจช่วงที่ท าใหค้ณะกรรมการบรษัิท หรอืผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษัิทสามารถอนมุตัิรายการ
ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ (ตามที่นิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ) อาจมีสว่นไดเ้สีย หรืออาจไดร้บัประโยชนใ์นลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนอ์ื่นใดกบับรษัิทหรือบรษัิทยอ่ย ยกเวน้เป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑท์ี่ท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้หรอืคณะกรรมการบรษัิท พิจารณาอนมุตัิไว ้



2 

 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท  

คณะกรรมการ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีอ านาจและหนา้ที่ในการด าเนินกิจการของ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั และมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์อง 
บจ. ไทยแอรเ์อเชีย เพื่อผลประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ โดยคณะกรรมการ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีอ านาจหนา้ที่ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การประกาศจ่ายเงินปันผลหรอืการจ่ายเงินอยา่งอื่นในลกัษณะเดียวกบัเงินปันผลของบรษัิทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

2. การเสนอเพิ่ม และ/หรือ ลด และ/หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ในทนุจดทะเบียนหรือทนุที่ไดร้บัอนญุาตของบริษัทหรอื
การเสนอออกหุน้กลุม่ใหมใ่ดๆ ของบรษัิทท่ีเป็นหุน้ทนุ หรอื การออกหลกัทรพัยห์รอืตราสารแปลงสภาพใดๆ โดยบรษัิท 

3. การเสนอเปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขหนงัสอืบรคินธส์นธิ และ/หรอื ขอ้บงัคบัของบรษัิท 

4. การอนมุตัิ และการเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัเปลี่ยนแผนธุรกิจและ/หรืองบประมาณ ส าหรบัรอบปีการเงินใดๆ ของ
บรษัิท 

5. การอนมุตัิการประกอบการพาณิชยห์รือธุรกรรมใดๆ ทางกฎหมายที่มีมลูค่ารวมทัง้สิน้เกิน 100,000,000 บาท 
(หนึง่รอ้ยลา้นบาท) เวน้แตก่รณีที่ไดก้ าหนดไวใ้นงบประมาณของบรษัิทท่ีไดร้บัความเห็นชอบแลว้ 

6. การปรบัโครงสรา้งของบรษัิทหรอืการควบหรอืรวมบรษัิทเขา้กบับรษัิท สมาคม หา้งหุน้สว่นหรอืนิติบคุคลอื่นใด 

7. การเปลีย่นแปลงในลกัษณะและ/หรอืขอบเขตการด าเนินธุรกิจในเวลานัน้ของบรษัิท ซึง่ไมเ่ป็นการสนบัสนนุหรือ
เก่ียวขอ้งกบัขอบเขตการด าเนินธุรกิจหรอืประเภทของธุรกิจของบรษัิท 

8. การแต่งตัง้หรือถอดถอนผูบ้ริหารอาวโุส (Senior Management) รวมถึงการอนมุตัิการท าสญัญาใดๆ เก่ียวกบั
ขอ้ก าหนดการจา้งงานหรือค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชนข์องกรรมการหรือบคุลากรอาวโุสของบริษัท หรือการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ ตอ่สิง่ที่กลา่วมาขา้งตน้  

9. การขาย การโอน หรือการจ าหน่ายจ่ายโอนกิจการส่วนใดส่วนหนึ่ง สินทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่ส  าคญัของบริษัท 
รวมถึงการก่อใหเ้กิดภาระผกูพนัท่ีก าหนดไวต้ายตวัหรอืลอยตวั หรอืสทิธิยดึหนว่ง การจ านอง หลกัประกนั หรอืภาระติดพนัอื่น
เหนือทรพัยส์นิหรอืสนิทรพัยใ์ดๆ ของบรษัิท 

10. การเขา้ท าธุรกรรมทางการเงินใดๆ ของบริษัท ซึ่งรวมถึงการกูย้ืมเงินภายใตส้ินเช่ือทัง้ที่มีอยู่ในปัจจุบนัและใน
อนาคต การก่อใหเ้กิดหนีห้รือเงินจ่ายลว่งหนา้ หรือความผกูพนัทางสินเช่ืออื่น (หรือหนีห้รือเงินลว่งหนา้หรือความผกูพนัทาง
สินเช่ือต่างๆ) หรือการที่บริษัทใหห้รือเขา้ค า้ประกนั เขา้รบัผิด ค า้ประกนัการปฏิบตัิตามสญัญา หรือเขา้รบัประกนั หรือท าให้
เกิดหนีใ้นลกัษณะอื่นใด ซึ่งมีจ านวนเงินรวมทัง้สิน้เกินกวา่ 100,000,000 บาท (หนึ่งรอ้ยลา้นบาท) หรือที่เท่ากนัในเงินสกลุอื่น 
เวน้แตจ่ะไดม้ีการอนมุตัิไวใ้นงบประมาณของบรษัิทท่ีไดร้บัความเห็นชอบแลว้ 

11. การก่อค่าใชจ้่ายดา้นทุน หรือการก่อหนา้ที่ผูกพนัดา้นทุน หรือค่าใชจ้่ายดา้นทุน หรือหนีผู้กพนัดา้นทุนอย่าง
ตอ่เนื่องที่มีมลูคา่รวมทัง้สิน้เกิน 100,000,000 บาท (หนึง่รอ้ยลา้นบาท) หรอืที่เทา่กนัในเงินสกลุอื่นภายในรอบปีบญัชีใดๆ ของ
บรษัิท เวน้แตก่รณีที่ไดก้ าหนดไวใ้นงบประมาณของบรษัิทท่ีไดร้บัความเห็นชอบแลว้  

12. การเปลีย่นแปลงผูส้อบบญัชี ปีงบประมาณ หรอืนโยบายที่ส  าคญัทางการบญัชีของบรษัิท 

13. การเขา้ท าธุรกรรมใดเพื่อป้องกนัความเสี่ยงในความผนัผวนของการลงทนุ สินทรพัย ์หรือความรบัผิดของบรษัิท 
ซึ่งมีจ านวนเงินเกินกว่า 100,000,000 บาท (หนึ่งรอ้ยลา้นบาท) หรือที่เท่ากันในเงินสกุลอื่น เวน้แต่กรณีที่ไดก้ าหนดไวใ้น
งบประมาณของบรษัิทท่ีไดร้บัความเห็นชอบแลว้ 

14. การอนมุตัิตารางอ านาจอนมุตัิของบรษัิท (Authority Limit) 


