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เร่ือง แจ้งการเข้าท าธุรกรรมขายอากาศยานและเช่าอากาศยานกลบั (Aircraft Sale and Leaseback Transaction) 

เรียน ผู้ ถือหุ้น 

สิง่ที่สง่มาด้วย สารสนเทศของบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ากัด (มหาชน) เร่ืองการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  
อนัเนื่องมาจากการเข้าท าธุรกรรมขายอากาศยานและเช่าอากาศยานกลบั (Aircraft Sale and Leaseback 
Transaction)  

 บริษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/2562 
เมื่อวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2562 ซึง่ได้พิจารณาและอนมุตัิการเข้าท าธุรกรรมขายอากาศยานและเช่าอากาศยานกลบั (Aircraft 
Sale and Leaseback Transaction) ระหวา่งบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากดั (“TAA”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจหลกั
ของบริษัทฯ กบั Avolon Aerospace Leasing Limited หรือบคุคลที่ Avolon Aerospace Leasing Limited ก าหนด (“Avolon”) 
ซึง่ประกอบไปด้วยการขายอากาศยานจ านวน 10 ล า (“อากาศยานที่ขาย”) ให้แก่ผู้ซือ้ซึ่งเป็นบริษัทให้เช่าซือ้อากาศยาน 
(Aircraft Leasing Company) และการเช่าอากาศยานที่ขาย จ านวน 9 ล า (“อากาศยานที่เช่า”) กลบัมาเพื่อใช้อากาศยาน
ที่เช่าดงักลา่วในการด าเนินธุรกิจตอ่ไป โดยสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. อนมุตัิให้ TAA เข้าท ารายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์โดยการขายอากาศยานให้แก่ Avolon โดยมีมลูค่ารวมของ
คา่ตอบแทน 426.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นประมาณ 12,891.46 ล้านบาท1 (“ธุรกรรมขายทรัพย์สิน”)  

2. อนมุตัิให้ TAA เข้าท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์โดยการเช่าอากาศยานท่ีเช่าจาก Avolon โดยธุรกรรมดงักลา่วจะ
มีมลูคา่ประมาณ 285.06 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ2 คิดเป็นประมาณ 8,612.23 ล้านบาท3 (“ธุรกรรมเช่า”)  

โดยธุรกรรมขายทรัพย์สนิและธุรกรรมเช่าดงักลา่วนัน้ ยงัมีความไม่แน่นอนและขึน้อยู่กบัความส าเร็จของเง่ือนไขบงัคบัก่อน
บางประการ  

 การเข้าท าธุรกรรมขายทรัพย์สนิดงักลา่ว เข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามที่ก าหนด
ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการ
ได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 รวมทัง้
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการรวมสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 21.11 ตามเกณฑ์
มลูคา่รวมสิง่ตอบแทนเปรียบเทียบกบัสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ ซึ่งค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัที่ 
30 กนัยายน 2562 ซึง่ผา่นการสอบทานจากผู้สอบบญัชีแล้ว ทัง้นี ้บริษัทไมม่ีรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นๆ ระหว่าง 

                                                 
1  อตัราแลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัระหวา่งธนาคารพาณิชย์ ณ วนัที่ 16 ธนัวาคม 2562 ที่ 30.212 บาท ตอ่ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
2  ข้อมลูจากอตัราการค านวณคา่เชา่อากาศยาน ณ วนัที่ 16 ธันวาคม 2562   
3  โปรดพิจารณาเชิงอรรถ 1 



 2 

6 เดือนที่ผา่นมา รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดงักลา่วจึงจดัเป็นรายการประเภทที่ 2 กลา่วคือ มีขนาดรายการเท่ากบั
ร้อยละ 15 หรือสงูกวา่ แตต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการต่อตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทนัที และจดัสง่หนงัสือเวียนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วนั
นบัแตว่นัท่ีเปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 ทัง้นี ้ธุรกรรมขายทรัพย์สินดงักล่าวไม่ใช่รายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติ การของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) เนื่องจาก Avolon ไม่
เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ บริษัทฯ จึงไมม่ีหน้าที่ต้องปฏิบตัิตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนัฯ 

 นอกจากนี ้การเข้าท าธุรกรรมเช่าดงักลา่วมีขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 14.10 ตามเกณฑ์มลูคา่รวมสิง่ตอบแทน
เปรียบเทียบกบัสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ ซึง่ค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 ซึ่ง
ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบญัชีแล้ว และเมื่อนบัรวมกบัรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นๆ ระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งมี
ขนาดรายการรวมเทา่กบัร้อยละ 0.48 จะรวมเป็นขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เท่ากบัร้อยละ 14.58 มีขนาดรายการต ่ากว่า
ร้อยละ 15 บริษัทฯ จึงไมม่ีหน้าที่ตามที่ก าหนดในประกาศการได้มาหรือจ าหน่ายไป อย่างไรก็ดี เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น 
บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้เปิดเผยข้อมลูธุรกรรมเช่าไปพร้อมกนัในคราวเดียวกบัธุรกรรมขายทรัพย์สนิ 

 ทัง้นี ้รายการธุรกรรมการเช่าดงักลา่วไมใ่ช่รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

 ในการนี ้บริษัทฯ ได้จัดท าและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว เมื่อวนัที่ 10 
มกราคม 2563 และพร้อมหนงัสอืเวียนฉบบันี ้บริษัทฯ ได้จดัเตรียมและขอน าสง่สารสนเทศรายการได้มาและจ าหน่ายไป
ซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทฯ ซึง่มีข้อมลูตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไป ดงัมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบตอ่ไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 
 
 
 

(นายสนัติสขุ คลอ่งใช้ยา) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ผู้มีอ านาจลงนามสารสนเทศ 
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ส่ิงทีส่่งมาดว้ย 

สารสนเทศของบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ากดั (มหาชน) 
เร่ืองการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  

อันเน่ืองมาจากการเข้าท าธุรกรรมขายอากาศยานและเช่าอากาศยานกลับ  
(Aircraft Sale and Leaseback Transaction) 

1. สารสนเทศที่เปิดเผยตามบัญชี (1) ของประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป1 

รายละเอียดของสารสนเทศที่เปิดเผยตามบญัชี (1) เก่ียวกบัเร่ืองการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ อนัเนื่องมาจาก
การเข้าท าธุรกรรมขายอากาศยานและเช่าอากาศยานกลบั (Aircraft Sale and Leaseback Transaction) ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 1 ของสิง่ที่สง่มาด้วยนี ้ 

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดเตรียมสารสนเทศฉบับนี ้โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้
ตรวจสอบข้อมลูในสารสนเทศฉบบันีแ้ล้วด้วยความระมดัระวงั เพื่อให้ข้อมลูดงักลา่วมีความถกูต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ 
และไมท่ าให้บคุคลอื่นส าคญัผิด ตลอดจนไมข่าดข้อมลูที่ควรแจ้งในสาระส าคญั 

3. คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญอิสระที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการท ารายการ 

ไมม่ี 

4. ประมาณการทางการเงนิในปีปัจจุบันของบริษัทฯ (ถ้ามี) 

ไมม่ี 

5. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระส าคัญซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ 

ไมม่ี 

6. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น
ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อมตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 2 ของสิง่ที่สง่มาด้วยนี ้

                                                           
1  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไป

ซึง่ทรัพย์สิน รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบัติการ
ของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) 



                                      บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 1 

สารสนเทศของบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ากดั (มหาชน) 
เร่ืองการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  

อันเน่ืองมาจากการเข้าท าธุรกรรมขายอากาศยานและเช่าอากาศยานกลับ  
(Aircraft Sale and Leaseback Transaction) 

คณะกรรมการบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติในการประชุมครัง้ที่ 6/2562 เมื่อวนัที่  
17 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้พิจารณาและอนมุตัิการเข้าท าธุรกรรมขายอากาศยานและเช่าอากาศยานกลบั (Aircraft Sale and 
Leaseback Transaction) ระหวา่งบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากดั (“TAA”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจหลกัของบริษัทฯ กบั 
Avolon Aerospace Leasing Limited หรือบคุคลที่ Avolon Aerospace Leasing Limited ก าหนด (“Avolon”) ซึง่ประกอบไป
ด้วยการขายอากาศยานจ านวน 10 ล า (“อากาศยานที่ขาย”) ให้แก่ผู้ซือ้ซึง่เป็นบริษัทให้เช่าซือ้อากาศยาน (Aircraft Leasing 
Company) และการเช่าอากาศยานท่ีขาย จ านวน 9 ล า (“อากาศยานที่เช่า”) กลบัมาเพื่อใช้อากาศยานที่เช่าดงักลา่วในการ
ด าเนินธุรกิจตอ่ไป ซึง่ธุรกรรมดงักลา่วถือเป็นการได้มาและจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. อนมุตัิให้ TAA เข้าท ารายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์โดยการขายอากาศยานท่ีขายของ TAA กบั Avolon โดยมีมลูคา่
รวมของคา่ตอบแทน 426.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นประมาณ 12,891.46 ล้านบาท1 (“ธุรกรรมขายทรัพย์สิน”)  

การเข้าท าธุรกรรมขายทรัพย์สินมีขนาดรายการรวมสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 21.11 ตามเกณฑ์มลูค่ารวมสิ่งตอบแทน
เปรียบเทียบกบัสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ ซึง่ค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 ซึ่งผ่าน
การสอบทานจากผู้ สอบบัญชีแล้ว ทัง้นี  ้บริษัทไม่มีรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นๆ ระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา  
รายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ดงักลา่วจึงจดัเป็นรายการประเภทที่ 2 กลา่วคือ มีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 15 หรือสงูกว่า 
แต่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท า
รายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มา
หรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศการได้มาหรือจ าหน่ายไป”)  

ดงันัน้ ภายใต้ประกาศการได้มาหรือจ าหนา่ยไป บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ดงัตอ่ไปนี  ้

(ก) ขอและได้รับอนมุตัิการเข้าท ารายการจากคณะกรรมการบริษัท 

(ข) เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และ  

(ค) จดัสง่หนงัสือแจ้งผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
ภายใน 21 วนันบัแตว่นัท่ีบริษัทฯ เปิดเผยธุรกรรมขายทรัพย์สนิตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

                                                           
1  อตัราแลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัระหวา่งธนาคารพาณิชย์ ณ วนัที่ 16 ธนัวาคม 2562 ที่ 30.212 บาท ตอ่ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
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ทัง้นี ้ธุรกรรมขายทรัพย์สนิดงักลา่วไม่ใช่รายการที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
ที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 
รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) 

ในการนี ้TAA ได้เข้าท าสญัญาบางสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกรรมขายทรัพย์สนิและธุรกรรมเช่ากบั Avolon แล้ว (จ านวน 
5 ล า) ทัง้นี ้บริษัทฯ คาดวา่ TAA จะเข้าท าสญัญาภายใต้ธุรกรรมขายทรัพย์สนิและธุรกรรมเช่าจนครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 1 
ของปี 2563 อยา่งไรก็ดี หาก TAA ไมส่ามารถบรรลขุ้อตกลงเก่ียวกบัการขายอากาศยานสว่นที่เหลือจ านวน 5 ล า ได้ จะสง่ผลให้
สญัญาขายและเช่าอากาศยานจ านวน 5 ล า ท่ี TAA ลงนามไปแล้วสิน้ผลบงัคบัใช้ไปด้วย เว้นแตจ่ะมีการตกลงกนัเป็นอยา่งอื่น 

2. อนมุตัิให้ TAA เข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการเช่าอากาศยานที่ เช่า จาก Avolon โดยธุรกรรมดงักลา่วจะมี
มลูคา่ประมาณ 285.06 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ2  คิดเป็นประมาณ 8,612.23 ล้านบาท3  (“ธุรกรรมเช่า”)  

ทัง้นี ้ธุรกรรมเช่ามีขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 14.10 ตามเกณฑ์มลูคา่รวมสิง่ตอบแทนเปรียบเทียบกบัสินทรัพย์รวม
ของบริษัทฯ ซึง่ค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบญัชี
แล้ว และเมื่อนบัรวมกบัรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์อื่นๆ ระหวา่ง 6 เดือนที่ผา่นมา ซึง่มีขนาดรายการรวมเท่ากบัร้อยละ 0.48 จะ
รวมเป็นขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 14.58 มีขนาดรายการต ่ากว่าร้อยละ 15 บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ตามที่
ก าหนดในประกาศการได้มาหรือจ าหน่ายไป อย่างไรก็ดี เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้เปิดเผยข้อมูล
ธุรกรรมเช่าไปพร้อมกนัในคราวเดียวกบัธุรกรรมขายทรัพย์สนิ 

ทัง้นี ้รายการธุรกรรมการเช่าดงักลา่วไม่ใช่รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  

ในการนี ้TAA จะเข้าท าสญัญาเช่าทรัพย์สนิกบั Avolon ภายหลงัจากธุรกรรมขายภายใต้สญัญาขายอากาศยานแต่ละ
ฉบบัเสร็จสิน้ 

ทัง้นี ้ธุรกรรมจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และได้มาซึ่งสินทรัพย์ข้างต้นนัน้ เป็นการที่บริษัทฯ และ TAA เห็นว่าเหมาะสม
และเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของ TAA  

บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดของรายการดงักลา่วตามที่ก าหนดในประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไป ดงัตอ่ไปนี ้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

1.1. รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  

ธุรกรรมขายทรัพย์สินจะเกิดขึน้ภายหลงัจากที่เง่ือนไขบงัคบัก่อนตามสญัญาขายอากาศยาน และสญัญาอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง (สญัญาใดสญัญาหนึ่ง หรือหลายสญัญา) ส าเร็จครบถ้วนหรือได้รับการผ่อนผนั ทัง้นี ้บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมขาย
ทรัพย์สนิจะเสร็จสิน้ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 เว้นแตจ่ะมีการตกลงกนัเป็นอยา่งอื่น  

                                                           
2    ข้อมลูจากอตัราการค านวณคา่เชา่อากาศยาน ณ วนัที่ 16 ธันวาคม 2562   
3  โปรดพิจารณาเชิงอรรถ 1 
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1.2. รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์  

ธุรกรรมเช่าจะมีผลใช้บงัคบัภายหลงัจากที่เง่ือนไขบงัคบัก่อนตามสญัญาเช่า (Aircraft Lease Agreement) และ
สญัญาอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง (สญัญาใดสญัญาหนึ่งหรือหลายสญัญา) ส าเร็จครบถ้วนหรือได้รับการผ่อนผนั ทัง้นี ้บริษัทฯ คาดว่า
ธุรกรรมเช่าจะมีผลบงัคบัสมบรูณ์ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 เว้นแตจ่ะมีการตกลงกนัเป็นอยา่งอื่น  

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

2.1. รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 

ผู้ซือ้ : Avolon Aerospace Leasing Limited หรือบคุคลที่ Avolon Aerospace Leasing Limited 
ก าหนด 

ผู้ขาย : บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นอยู ่
ร้อยละ 55 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากดั 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ :    ไม่มี เนื่องจากผู้ ซือ้ไม่ใช่บุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ภายใต้ประกาศรายการที่    
เก่ียวโยงกนั  

2.2. รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 

ผู้ให้เช่า/ผู้ให้เช่าช่วง : Avolon Aerospace Leasing Limited หรือบคุคลที่ Avolon Aerospace Leasing Limited 
ก าหนด 

ผู้ เช่า/ผู้ เช่าช่วง : บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นอยู ่ 
ร้อยละ 55 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากดั 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ :   ไม่มี เนื่องจากผู้ ให้เช่า หรือ ผู้ ให้เช่าช่วงไม่ใช่บคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ภายใต้
ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  

3. ลักษณะโดยทั่วไป ประเภท และขนาดของรายการ 

3.1. ลักษณะโดยทั่วไปและประเภทของรายการ 

3.1.1. รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 

TAA จะขายอากาศยานที่ขายแก่ Avolon โดยธุรกรรมขายทรัพย์สินมีมูลค่า 426.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็น
ประมาณ 12,891.46 ล้านบาท4  ทัง้นี ้ธุรกรรมขายทรัพย์สินจะเป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญาขาย
อากาศยานและสญัญาอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง (สญัญาใดสญัญาหนึง่ หรือหลายสญัญา)  

3.1.2. รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 

TAA จะเช่าอากาศยานท่ีเช่า จาก Avolon เพื่อใช้อากาศยานที่เช่าในการด าเนินธุรกิจต่อไป โดยธุรกรรมเช่ามีมลูค่า
ประมาณ 285.06 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ5 คิดเป็นประมาณ 8,612.23 ล้านบาท6  ทัง้นี ้ธุรกรรมเช่าจะเป็นไปตามข้อก าหนดและ
เง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญาเช่า (Aircraft Lease Agreement) และสญัญาอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง (สญัญาใดสญัญาหนึ่ง หรือหลาย
สญัญา)  
                                                           
4  โปรดพิจารณาเชิงอรรถ 1 
5  โปรดพิจารณาเชิงอรรถ 2 
6  โปรดพิจารณาเชิงอรรถ 1 
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3.2. ขนาดของรายการ 

3.2.1. รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 

อากาศยานที่ขายให้แก่ Avolon จะมีมูลค่าของรายการเท่ากับ 426.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นประมาณ 
12,891.46 ล้านบาท7 ทัง้นี ้มลูคา่สิง่ตอบแทนส าหรับธุรกรรมดงักลา่ว จะพิจารณาจากอายกุารใช้งานของอากาศยาน เง่ือนไข
การซ่อมบ ารุงอากาศยาน ประเภทและแบบอากาศยาน เป็นต้น ทัง้นี ้การค านวณขนาดของรายการตามประกาศการได้มา
หรือจ าหนา่ยไปอ้างอิงข้อมลูจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบ
บญัชีแล้ว มีรายละเอียดการค านวณดงัตอ่ไปนี ้

1. เปรียบเทียบมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets) 

ไมน่ ามาปรับใช้เนื่องจากไมใ่ช่เป็นการจ าหนา่ยไปซึง่หลกัทรัพย์ 

2. เปรียบเทียบก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน 

ไมน่ ามาปรับใช้เนื่องจากไมใ่ช่เป็นการจ าหนา่ยไปซึง่หลกัทรัพย์ 

3. เปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

ขนาดของรายการ = มลูคา่ของรายการท่ีจ่ายหรือได้รับ 
สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

   = 12,891.46 
61,066.25  

= 21.11% 

4. เปรียบเทียบมูลค่าหุ้นทุนที่บริษัทจดทะเบียนออกเพื่อช าระค่าสินทรัพย์ 

ไมน่ ามาปรับใช้เนื่องจากไมม่ีการออกหลกัทรัพย์ 

ดงันัน้ ขนาดของการเข้าท าธรุกรรมขายทรัพย์สนิจะเทา่กบัร้อยละ 21.11 ซึง่เป็นมลูคา่สงูสดุตามเกณฑ์มลูคา่รวมของ
สิง่ตอบแทนเปรียบเทียบกบัสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ ซึง่ค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 
ซึง่ผา่นการสอบทานจากผู้สอบบญัชีแล้ว ทัง้นี ้บริษัทไมม่ีรายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์อื่นๆ ระหวา่ง 6 เดือนท่ีผา่นมา  

ดงันัน้ ขนาดของการเข้าท าธุรกรรมขายทรัพย์สิน จึงเข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตาม
ประกาศการได้มาหรือจ าหนา่ยไป 

3.2.2. รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 
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 TAA จะท ารายการเช่าอากาศยานที่เช่า โดยมีระยะเวลาการเช่าเป็นไปตามที่ระบไุว้ในหวัข้อ 4. “รายละเอียดของ
ทรัพย์สินที่จะได้มาหรือจ าหน่ายไป” โดยธุรกรรมเช่ามีมูลค่าของรายการ ประมาณ 285.06 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ8 คิดเป็น
ประมาณ 8,612.23 ล้านบาท9 ทัง้นี ้การค านวณขนาดของรายการตามประกาศการได้มาหรือจ าหน่ายไปอ้างอิงข้อมลูจากงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ซึง่ผา่นการสอบทานจากผู้สอบบญัชีแล้ว มีรายละเอียดการค านวณ
ดงัตอ่ไปนี ้

1. เปรียบเทียบมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets) 

ไมน่ ามาปรับใช้เนื่องจากไมใ่ชเ่ป็นการได้มาซึง่หลกัทรัพย์ 

2. เปรียบเทียบก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน 

ไมน่ ามาปรับใช้เนื่องจากไมใ่ชเ่ป็นการได้มาซึง่หลกัทรัพย์ 

3. เปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

ขนาดของรายการ = มลูคา่ของรายการท่ีจา่ยหรือได้รับ 
สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

 = 8,612.23  
61,066.25 

= 14.10%  

4. เปรียบเทียบมูลค่าหุ้นทุนที่บริษัทจดทะเบียนออกเพื่อช าระค่าสินทรัพย์ 

ไมน่ ามาปรับใช้เนื่องจากไมม่ีการออกหลกัทรัพย์ 

ดงันัน้ ขนาดของการเข้าท าธุรกรรมเช่าจะเท่ากบัร้อยละ 14.10 ซึ่งเป็นมลูค่าสงูสดุตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน 
เปรียบเทียบกบัสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ ซึ่งค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน2562 ซึ่งผ่าน
การสอบทานจากผู้สอบบญัชีแล้ว และเมื่อนบัรวมกบัรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์อื่นๆ ระหวา่ง 6 เดือนท่ีผ่านมา ซึ่งมีขนาดรายการ
รวมเทา่กบัร้อยละ 0.48 จะรวมเป็นขนาดรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์เทา่กบัร้อยละ 14.58  

ดงันัน้ บริษัทจึงไมม่ีหน้าที่ตามที่ก าหนดในประกาศการได้มาหรือจ าหนา่ยไป  

 

 

 

                                                           
8  โปรดพิจารณาเชิงอรรถ 2 
9  โปรดพิจารณาเชิงอรรถ 1 
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4. รายละเอียดของทรัพย์สินที่จะได้มาหรือจ าหน่ายไป 

ล าดับ ธุรกรรม รายละเอียดโดยรวมของธุรกรรม 

ค่าตอบแทน/ 
ค่าเช่า  

คิดเป็นประมาณ 
(ล้านบาท) 

มูลค่าตามบัญชี
สุทธิโดยประมาณ  

(ล้านบาท) 

1. รายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ 

1.1 ขายทรัพย์สนิ ขายอากาศยานรุ่นแอร์บสั A320 นีโอ 
จ านวน 5 ล า และ A320 ซีโอ จ านวน 
5 ล า โดยมีอายกุารใช้งานระหวา่ง  
1.4 ถึง 5.3 ปี 

 12,891.4610 12,329.72 

2. รายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ 

2.1 การเช่าทรัพย์สนิ เช่าอากาศยานรุ่นแอร์บสั A320 นีโอ
จ านวน 5 ล า และ A320 ซีโอ จ านวน 
4 ล า โดยระยะเวลาการเช่าของ
อากาศยานที่เช่าแต่ละล าจะเท่ากับ
ระยะเวลาที่เหลืออยู่จนกว่าจะครบ
ก าหนด 12 ปี นับแต่วันที่ รับมอบ
อากาศยานที่เช่าล าดังกล่าวครัง้แรก
จากผู้ผลิต (original delivery date) 
โดยมีระยะเวลาเช่าอากาศยานตัง้แต ่
6.8 ถึง 10.6 ปี   

 8,612.2311  ไมม่ี 

5. มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนและมูลค่าของสินทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินที่จะมีการได้มาหรือจ าหน่ายไปและวิธีการ
ช าระเงนิ 

5.1. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและมูลค่าของสินทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินที่จะมีการได้มาหรือจ าหน่ายไป 

5.1.1. รายการจ าหน่ายไป 

มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทนของธุรกรรมขายทรัพย์สินจะเป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขตามที่ระบุในสญัญาขาย
อากาศยาน โดยมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของธุรกรรมขายจะมีมูลค่าเท่ากบั 426.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นประมาณ 
12,891.46 ล้านบาท12 และมูลค่าของสินทรัพย์จากรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในธุรกรรมขายทรัพย์สินมีมูลค่าเท่ากับ 
426.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นประมาณ 12,891.46 ล้านบาท13   
                                                           
10  โปรดพิจารณาเชิงอรรถ 1 
11  โปรดพิจารณาเชิงอรรถ 1 

12  โปรดพิจารณาเชิงอรรถ 1 
13  โปรดพิจารณาเชิงอรรถ 1 
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รายละเอียดของรายการของแตล่ะสนิทรัพย์เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหวัข้อ 4 “รายละเอียดของทรัพย์สินที่จะได้มาหรือ
จ าหน่ายไป” 

5.1.2. รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 

มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทนของธุรกรรมเช่าจะเป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขตามที่ระบุในสญัญาเช่า (Aircraft 
Lease Agreement) โดยมลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนของธุรกรรมเช่าจะมีมลูคา่ประมาณ 285.06 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ14 คิดเป็น
ประมาณ 8,612.23 ล้านบาท15 และมูลค่าของสินทรัพย์จากรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในธุรกรรมเช่า มีมูลค่าประมาณ 
285.06 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ16 คิดเป็นประมาณ 8,612.23 ล้านบาท17 

ทัง้นี ้ระยะเวลาการเช่าทรัพย์สนิและมลูคา่ประมาณการของแตล่ะสนิทรัพย์เป็นไปตามที่ระบไุว้ในข้อ 4 “รายละเอียด
ของทรพัย์สินทีจ่ะไดม้าหรือจ าหน่ายไป”  

5.2. วิธีการช าระเงนิ 

5.2.1. รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 

Avolon ช าระราคาทรัพย์สินแก่ TAA เป็นเงินสด โดยวิธีการช าระเงินของธุรกรรมขายทรัพย์สินจะเป็นไปตาม
ข้อก าหนดและเง่ือนไขตามที่ระบใุนสญัญาขายอากาศยาน  

5.2.2. รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 

วิธีการช าระเงินของธุรกรรมเช่า จะช าระเป็นการช าระคา่เช่าลว่งหน้ารายเดือน ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขตามที่ระบุ
ในสญัญาเช่า (Aircraft Lease Agreement)  

6. เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

6.1. รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 

เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจะเป็นไปตามมูลค่าของสินทรัพย์ที่เป็นไปตามเง่ือนไขการค้า
ทัว่ไป เสมือนเป็นการท าธุรกรรมกบับุคคลทัว่ไป ที่มิได้มีความเก่ียวข้องกนัเป็นพิเศษ (arm's length transaction) โดยมี
ข้อก าหนดและเง่ือนไขตามที่ระบใุนสญัญาขายอากาศยาน แต่ทัง้นีจ้ะมีขนาดของรายการเท่ากบั 426.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
คิดเป็นประมาณ 12,891.46 ล้านบาท18 (ราคาขายทรัพย์สินจะขึน้อยู่กับการตกลงกนัของคู่สญัญาที่เก่ียวข้อง โดยพิจารณา
จากปัจจยัที่เก่ียวข้อง เช่น การประกวดราคา อายกุารใช้งานของอากาศยาน เง่ือนไขการซ่อมบ ารุงอากาศยาน ประเภทและ
แบบอากาศยาน เป็นต้น) 

                                                           
14  โปรดพิจารณาเชิงอรรถ 2 
15  โปรดพิจารณาเชิงอรรถ 1 
16  โปรดพิจารณาเชิงอรรถ 2   
17  โปรดพิจารณาเชิงอรรถ 1 
18  โปรดพิจารณาเชิงอรรถ 1 
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6.2. รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 

เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนจะเป็นไปตามคา่เช่าที่เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไป เสมือนเป็น 
การท าธุรกรรมกบัผู้ เช่าทัว่ไป ที่มิได้มีความเก่ียวข้องกนัเป็นพิเศษ (arm's length transaction) โดยมีข้อก าหนดและเง่ือนไข
ตามที่ระบใุนสญัญาเช่า (Aircraft Lease Agreement) โดย TAA จะท ารายการเช่าทรัพย์สินมีระยะเวลาการเช่าเป็นไปตามที่
ระบไุว้ในหวัข้อ 4 “รายละเอียดของทรพัย์สินทีจ่ะไดม้าหรือจ าหน่ายไป” ซึง่มีขนาดของรายการประมาณ 285.06 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ19 คิดเป็นประมาณ 8,612.23 ล้านบาท20   

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ  

 การท าธุรกรรมขายอากาศยานและเช่าอากาศยานกลบัในครัง้นี ้เป็นการด าเนินกลยทุธ์บริหารฝงูบินของ TAA 
เพื่อบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้กับมูลค่าเคร่ืองบินในอนาคตอนัเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่จะท าให้
อากาศยานรุ่นใหมม่ีประสทิธิภาพมากขึน้ โดย TAA จะเข้าท าธุรกรรมขายอากาศยานในขณะที่มลูค่าและความต้องการยงัอยู่
ในระดบัสงู  

 TAA จะมีความสามารถในการลงทุนเพิ่มขึน้จากการน าเงินที่ได้จากธุรกรรมขายอากาศยานไปช าระหนีเ้งินกู้ที่ 
TAA กู้ยืมมาจากสถาบนัการเงินเพื่อเช่าซือ้อากาศยานท่ีขาย ซึง่จะช่วยให้ TAA ลดภาระดอกเบีย้เงินกู้ยืมและท าให้โครงสร้าง
เงินทุนของบริษัทฯ และ TAA เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึน้ สามารถรองรับการจัดหาอากาศยานแอร์บสั A321 นีโอ ซึ่งมี
เทคโนโลยีสมยัใหม่ที่มีประสิทธิภาพสงูกว่า ทัง้ในด้านการประหยดัน า้มนั ระยะบินที่ไกลกว่า การรองรับผู้ โดยสารได้มากขึน้ 
และลดมลภาวะทางเสยีง เป็นต้น 

 ภายหลงัจากการช าระคืนเงินกู้ยืมเพื่อเช่าซือ้อากาศยานที่ขายดงักลา่ว TAA จะมีเงินสดสทุธิประมาณ 2,700 
ล้านบาท ซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ การขยายธุรกิจในอนาคต อย่างไรก็ตาม TAA จะมีการรับรู้
ค่าใช้จ่ายการซ่อมบ ารุงทางบญัชีที่สงูขึน้เมื่อเปลี่ยนสภาพจากการเช่าทางการเงิน (Finance Lease) เป็นการเช่าด าเนินงาน 
(Operating Lease) ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัทในช่วงระยะเวลาหนึง่ 

8. แหล่งเงนิทุนที่จะใช้ในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์  

แหลง่เงินทนุท่ีจะใช้ในธุรกรรมเช่า จะมาจากกระแสเงินสดในการด าเนินงานในอนาคตของ TAA  

9. แผนการใช้เงนิที่จะได้รับจากการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  

บริษัทฯ และ/หรือ TAA อาจน าเงินท่ีได้รับจาก Avolon ไปใช้เพื่อการตา่ง ๆ ตามวตัถปุระสงค์ทัว่ไป ซึง่รวมถึง (1) การ
ช าระหนีห้รือส ารองไว้เพื่อช าระหนีเ้งินกู้ของ TAA ที่กู้ยืมมาจากสถาบนัการเงินเพื่อเช่าซือ้อากาศยานที่ขาย อนัเป็นการช่วยให้
ลดภาระดอกเบีย้เงินกู้ ยืมและเป็นการปรับโครงสร้างเงินทุน และ (2) การลงทุนในโครงการอื่นๆ ที่จะเกิดขึน้ในอนาคต (3) 
เงินทนุหมนุเวียน และ/หรือ อยา่งอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นวา่เป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ และ/หรือ TAA 

                                                           
19  โปรดพิจารณาเชิงอรรถ 2   
20  โปรดพิจารณาเชิงอรรถ 1 
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10. เงื่อนไขในการเข้าท ารายการ  

10.1. รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 

รายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์จะเกิดขึน้เมื่อเง่ือนไขตามที่ระบไุว้ในสญัญาขายอากาศยานส าเร็จครบถ้วน เช่น การ
ได้รับอนมุตัิการเข้าท ารายการจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวข้อง (หากมี) การช าระเงิน 
คงค้างตามสญัญาเช่าทางการเงิน และ/หรือ สญัญากู้ เงิน ครบถ้วนตอ่สถาบนัการเงินที่เก่ียวข้องกบัอากาศยานแต่ละล า 
เป็นต้น  

10.2. รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 

-ไมม่ี- 

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ  

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 17 ธันวาคม 2562 ได้พิจารณารายละเอียด
ตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกรรมขายทรัพย์สนิและธุรกรรมเช่าด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ 
เป็นส าคญัแล้ว จึงมีมติเห็นชอบและอนุมตัิให้ TAA เข้าท าธุรกรรมขายทรัพย์สินและธุรกรรมเช่า โดยคณะกรรมการบริษัทมี
ความเห็นวา่การเข้าท าธุรกรรมดงักลา่วมีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น เนื่องจากเป็นการ
ด าเนินกลยุทธ์บริหารฝงูบินของ TAA เพื่อบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้กับมลูค่าเคร่ืองบินในอนาคตอนัเนื่องมาจากการ
เปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีที่จะท าให้อากาศยานรุ่นใหมม่ีประสทิธิภาพมากขึน้ นอกจากนีก้ารบริหารจดัการทรัพย์สินดงักลา่ว
จะช่วยให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ และ TAA ดีขึน้ สามารถรองรับการจดัหาอากาศยานรุ่นใหม่ แอร์บสั A321 นีโอ ที่มี
ประสทิธิภาพสงูกวา่ซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจการบินในระยะยาว  

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัท ที่ แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 11 

-ไมม่ี- 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 
 
 
 

(นายสนัติสขุ คลอ่งใช้ยา) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ผู้มีอ านาจลงนามสารสนเทศ 
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ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกนัระหว่างบริษัทฯ และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอืหุ้นที่ถอืหุ้นทัง้ทางตรงหรือทางอ้อมตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

บริษัทภายในกลุ่มแอร์เอเชีย ลักษณะความสัมพนัธ์ 

1) AirAsia Berhad (AAB)  AAB มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ คือ AirAsia Group Berhad (AAGB) ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย (TAA) โดยถือหุ้น
ผา่น AirAsia Investment Limited ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 45 ใน TAA 

2) PT Indonesia AirAsia (IAA) IAA เป็นบริษัทร่วมของ AAGB โดย AAGB ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 49.15 ทัง้นี ้IAA ด าเนินธุรกิจสายการบินราคาประหยดัในประเทศ
อินโดนีเซีย 

3) AirAsia (India) Limited (AAI) AAI เป็นบริษัทร่วมของ AAGB โดย AAGB ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 49 ทัง้นี ้AAI ด าเนินธุรกิจสายการบินราคาประหยดัในประเทศอินเดีย 

4) Philippines AirAsia, Inc. (PAAI) PAAI เป็นบริษัทร่วมของ AAGB โดย AAGB ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 40 ทัง้นี ้PAAI ด าเนินธุรกิจสายการบินราคาประหยดัในประเทศฟิลิปปินส์ 

5) Airasia Japan (AAJ) AAJ เป็นบริษัทร่วมของ AAGB โดย AAGB ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 33 ทัง้นี ้AAJ ด าเนินธุรกิจสายการบินราคาประหยดัในประเทศญ่ีปุ่ น 

6) AirAsia (Guangzhou) Aviation Service Limited 
(AGZ) 

AGZ มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คือ AirAsia Investment Limited โดย AirAsia Investment Limited ถือหุ้นใน AGZ ร้อยละ 100 และถือหุ้นใน 
TAA ร้อยละ 45  

7) AirAsia X Berhad (AAX) AAX มีกรรมการร่วมกนักบั TAA คือ นายคามารูดิน บิน เมอรานนั 

8) AirAsia Pte. Ltd. (AAPL) AAPL เป็นบริษัทยอ่ยของ AAGB โดย AAGB ถือหุ้นทางอ้อมผา่น AirAsia Investment Limited ร้อยละ100 ด าเนินธุรกิจให้บริการลกูค้า
และให้บริการภาคพืน้ดินท่ีสถานสีงิคโปร์แก่บริษัทในเครือแอร์เอเชีย 

9) Thai AirAsia X (TAAX) TAAX มีกรรมการร่วมกนักบั TAA จ านวน 4 ทา่น คือ นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ นายคามารูดิน บิน เมอรานนั นายไพรัชล์ พรพฒันนางกรู 
และนางภทัรา บศุราวงศ์ โดยนายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ยงัเป็นผู้ ถือหุ้นทางอ้อมใน TAAX ร้อยละ 49.5 

10)  PT Indonesia AirAsia X (IAAX) เป็นบริษัทร่วมของ AAX โดย AAX ถือหุ้นร้อยละ 49 ทัง้นี ้IAAX ด าเนินธุรกิจสายการบินราคาประหยดัพิสยัไกลในประเทศอินโดนีเซีย 

11)  AAE Travel Pte Ltd. (AAE) AAE เป็นบริษัทร่วมของ AAB โดย AAB ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 25 ทัง้นี ้AAE ด าเนินธุรกิจเพื่อชว่ยลกูค้าในการรวบรวมข้อมลูการเดินทาง 
ตรวจสอบความพร้อมของสนิค้าและบริการเก่ียวกบัการเดินทาง ส ารองที่พกัหรือบริการ หรือด าเนนิธุรกิจกบัผู้ให้บริการด้านการเดนิทาง 

12)  Tune Insurance Malaysia Berhad (TIMB) Tune Protect Group Berhad มกีรรมการร่วมกบั TAA คือ นายคามารูดิน บิน เมอรานนั ซึง่ Tune Protect Group Berhad ถือหุ้นทางตรง
ใน TIMB ร้อยละ 83.3 
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13)  Tune Hotels Regional Services (Thailand) Co., Ltd. 
(THT) Tune Group Sdn. Bhd. มีกรรมการร่วมกบั TAA คือ นายคามารูดิน บิน เมอรานนั ซึง่ Tune Group Sdn. Bhd. เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ใน THT, 

THSB, TTSB   14)  Tune Hotels Regional Services Sdn. Bhd. (THSB) 

15)  Tune Talk Sdn. Bhd (TTSB) 

16)  Tune Talk (Thailand) Limited Tune Group Sdn. Bhd. มีกรรมการร่วมกบั TAA คือ นายคามารูดิน บิน เมอรานนั ซึง่ Tune Group Sdn. Bhd. เป็นผู้ ถือหุ้นทางอ้อมใน 
Tune Talk (Thailand) Limited ผา่น Tune talk international Sdn. Bhd. (Malaysia) ซึง่ถือหุ้นใน Tune Talk (Thailand) Limited ร้อยละ 
48 

17)  Great Fortune Broker Co., Ltd. (GFB) GFB เป็นนายหน้าประกนัวินาศภยัของ Tune Insurance Plc. ถือหุ้นร้อยละ 49 โดย Tune Protect Group Berhad ซึง่มกีรรมการร่วมกบั 
TAA คือ นายคามารูดิน บิน เมอรานนั 

18)  AirAsia SEA Limited (เดมิ : AirAsia (IHQ) Limited) 
(IHQ) 

IHQ มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ คือ AAGB ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมของ TAA และมีกรรมการร่วมกนักบั TAA จ านวน 3 ทา่น คือ นายธรรศพลฐ์ 
แบเลเว็ลด์ นายรอซแมน บิน โอมาร์ และนางภทัรา บศุราวงศ์ 

19)  BIGLIFE Sdn. Bhd. (เดิม : Big Loyalty Sdn. Bhd.) 
(TBD) 

TBD เป็นบริษัทยอ่ยทางอ้อมของ AAGB โดย AAGB ถือหุ้นร้อยละ 80 

20)  Asia Aviation Capital Limited (AAC) AAC เป็นบริษัทยอ่ยทางอ้อมของ AAGB โดย AAGB ถือหุ้นร้อยละ 100 

21)  AirAsia (Mauritius) Ltd. (AAM) AAM เป็นบริษัทยอ่ยของ AAB โดย AAGB เป็นผู้ ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 

22)  บจ. บางกอก เอวิเอชัน่เซ็นเตอร์ (BAC) BAC เป็นบริษัทท่ีกรรมการและประธานกรรมการบริหารของ TAA คือ นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ถือหุ้นร้อยละ 50 

23)  Airasia SEA Sdn. Bhd. (เดิม : AirAsia Global 
Shared Services Sdn. Bhd.)    

AAGB เป็นผู้ ถือหุ้นทางอ้อมของ AASEAโดยถือหุ้นร้อยละ 100 

24)  บจ. เว็ลธ์ เวนเจอร์ส (Wealth Ventures) บจ. เว็ลธ์ เวนเจอร์ส เป็นบริษัทที่มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นกรรมการและประธานกรรมการบริหารของ TAA คือ นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ถือหุ้น
ร้อยละ 66.44  
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ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอืหุ้นที่ถอืหุ้นทัง้ทางตรงหรือทางอ้อมตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป ส าหรับงวด 9 เดือน
และปีสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 สามารถสรุปได้ดังนี ้

1. การรับรายได้ค่าโดยสารแทนกันภายในกลุ่มแอร์เอเชีย 

บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะของรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น 
ไตรมาส 3/2562 ปี 2561 

(1) AirAsia Berhad  (AAB) 
(2) PT Indonesia AirAsia (IAA) 
(3) AirAsia (India) Limited (AAI) 
(4) AirAsia X Berhad (AAX) 
(5) Thai AirAsia X (TAAX) 
(6) Philippines AirAsia, Inc. (PAAI) 
(7) PT Indonesia AirAsia X (IAAX) 
(8) Airasia Japan (AAJ) 

การรับรายได้ค่าโดยสารแทนกันภายใน
กลุ่มแอร์เอเชียเกิดเฉพาะกรณีที่ลูกค้า
ช าระค่าโดยสารเป็นเงินสกุลต่างประเทศ
ผา่นระบบรับช าระเงินธนาคาร (Payment 
Gateway) เช่น การช าระค่าที่นั่งทาง
อินเทอร์เน็ต และจากลกูค้าที่ช าระเงินผา่น
เคาน์เตอร์ขายบตัรโดยสาร เป็นต้น  
 
      รายได้ค่าโดยสารที่บริษัทในกลุ่ม

แอร์เอเชียรับแทน บจ. ไทยแอร์
เอเชีย 
ลกูหนีรั้บแทน – กลุม่แอร์เอเชีย 
 

      รายได้ค่าโดยสารที่  บจ. ไทยแอร์
เอเชีย รับแทนบริษัทในกลุ่มแอร์
เอเชีย  
เจ้าหนีรั้บแทน - กลุม่แอร์เอเชีย 

 
 
 
 
 
 
 
 

7,446,109,295 
 
 

5,119,703,678 
 

3,913,930,703 
 
 

2,171,676,722 

 
 
 
 
 
 
 
 

8,971,032,846 
 
 

3,053,701,042 
 

4,894,827,860 
 
 

2,253,159,847 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ใช้ระบบการจองและจ าหน่ายบตัรโดยสารร่วมกนักบั
กลุม่แอร์เอเชีย เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ โดยสารในการจองบตัร
โดยสารส าหรับเที่ยวบินในเครือข่ายเส้นทางบินของกลุ่มแอร์เอเชียผ่าน
เว็บไซต์ แอร์เอเชีย หรือเคาน์เตอร์และตวัแทนจ าหน่ายบตัรโดยสารของ
บริษัทในกลุ่มแอร์เอเชีย ท าให้มีการรับค่าโดยสารแทนกัน ซึ่งจะเกิดขึน้
เฉพาะกรณีการรับเงินสกุลต่างประเทศ เนื่องจากข้อจ ากดัของระบบรับ
ช าระเงินของธนาคารผู้ ให้บริการ (Payment Gateway) ที่ยงัไม่รองรับ
การโอนคา่โดยสารไปยงับริษัทท่ีมีรายได้จากการให้บริการเส้นทางบินนัน้  
การก าหนดราคา 
สง่มอบหรือได้รับคา่โดยสารท่ีรับแทนกนัตามมลูคา่ที่เกิดขึน้จริง 
 
การช าระเงนิ: ภายใน 30 วนั 
 
ลักษณะรายการในอนาคต: 
รายการรับคา่โดยสารแทนดงักลา่วยงัคงมีตอ่เนื่อง โดยเป็นรายการธุรกิจ
ปกติที่มีเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป และได้รับอนมุตัิเป็นหลกัการจากคณะ 
กรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 
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2. รายการเงนิทดรองจ่ายแทนกันภายในกลุ่มแอร์เอเชีย 

บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะของรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น 
ไตรมาส 3/2562 ปี 2561 

(1) AirAsia Berhad (AAB) 
(2) PT Indonesia AirAsia (IAA) 
(3) AirAsia X Berhad (AAX) 
(4) Thai AirAsia X (TAAX) 
(5) AirAsia Inc. (PAAI) 
(6) AirAsia (India) Limited (AAI) 
(7) PT Indonesia AirAsia X (IAAX) 
(8) AirAsia Japan (AAJ) 
(9) AAE Travel Pte Ltd. (AAE) 
(10) Tune Insurance Malaysia Berhad 
(TIMB) 
(11) Tune Hotels Regional Services 
(Thailand) Co., Ltd. (THT) 
(12) Tune Hotels Regional Services 
Sdn. Bhd. (THSB) 
(13) Tune Talk Sdn. Bhd (TTSB) 
(14) AirAsia Pte. Ltd. (AAPL) 
(15) Great Fortune Broker Co., Ltd. (GFB) 
(16) AirAsia (IHQ) Limited (IHQ) 
(17) AirAsia (Guangzhou) Aviation 
Service Limited (AGZ) 
(18) Big Loyalty Sdn. Bhd. (TBD) 
(19) Asia Aviation Capital Limited (AAC) 

รายการเงินทดรองจ่ายแทนกันในกลุม่แอร์เอเชีย ที่
เกิดจากค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้บริการในอาคาร
สนามบินและในลานจอด ค่าภาษีสนามบิน 
คา่ธรรมเนียมน าร่อง คา่เคาน์เตอร์เช็คอิน ค่าสะพาน
เทียบเคร่ืองบิน ค่าธรรมเนียมศุลกากร ค่าตรวจคน
เข้าเมืองและควบคุมโรค เป็นต้น รวมทัง้ค่าใช้จ่าย
การตลาด ค่าใช้จ่ายที่เ ก่ียวข้องกับพนักงาน ค่า
ฝึกอบรมพนกังาน คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
     บจ. ไทยแอร์เอเชีย ทดรองจ่ายแทนบริษัท

ในกลุ่มแอร์เอเชีย  
ลกูหนีท้ดรองจ่าย - กลุม่แอร์เอเชีย 
 

     บริษัทในกลุ่มแอร์เอเชียทดรองจ่ายแทน 
บจ. ไทยแอร์เอเชีย  
เจ้าหนีท้ดรองจ่าย - กลุม่แอร์เอเชีย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

446,766,159 
 

611,117,257 
 

483,194,414 
 

390,813,052 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,318,620,344 
 

565,996,945 
 

851,326,042 
 

177,074,196 

เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการบริหารงานและการจดัการร่วมกนั
ภายในกลุม่แอร์เอเชีย บริษัทในกลุม่ที่เปิดบริการเส้นทางบิน
ในสนามบินนัน้เป็นรายแรกจะเป็นผู้ท าสญัญากบัสนามบิน
หรือผู้ที่เก่ียวข้อง และท าการส ารองคา่ใช้จ่ายไปก่อน 
นอกจากนี ้ยงัมคีา่ใช้จ่ายร่วมกนัทางการตลาดและสง่เสริม
การขายที่เก่ียวเนื่องกบัเส้นทางบนิ คา่ฝึกอบรมพนกังาน 
คา่ใช้จา่ยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการใช้ประโยชน์
ร่วมกนั และด าเนินการเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายนัน้กบับริษัทในกลุม่
ตามอตัราการใช้งานจริง  
 
การก าหนดราคา: 
การเรียกเก็บเงินหรือการจ่ายช าระเงินที่มีการทดรองจ่ายแทน
กนัจะเรียกเก็บหรือจ่ายช าระในราคาตามที่ได้มีการจ่ายเงินแทน
จริงหรือจากการ   ปันสว่นระหว่างบริษัทร่วมทนุในอตัราสว่นที่
ตกลงร่วมกนั 
 
การช าระเงนิ: ภายใน 30 วนั 
 
ลักษณะรายการในอนาคต: 
รายการดงักลา่วจะยงัคงมีอยา่งตอ่เนื่อง ซึง่โดยเป็นการด าเนิน
ธุรกิจปกติที่มีเง่ือนไขทางการค้าทั่วไป และได้รับอนุมัติเป็น
หลกัการจากคณะ กรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  
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3. รายการดอกเบีย้รับและดอกเบีย้จ่ายระหว่างกนัภายในกลุ่มแอร์เอเชีย      

บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะของรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น 
ไตรมาส 3/2562 ปี 2561 

(1) AirAsia (India) Limited (AAI) 
(2) AirAsia X Berhad (AAX) 
 
 
 
 
 
 

รายการดอกเบีย้รับและดอกเบีย้จ่ายระหวา่งกนัในกลุม่แอร์
เอเชีย เป็นดอกเบีย้ที่คิดระหว่างกันกรณีที่บริษัทภายใน
กลุม่แอร์เอเชียช าระหนีส้ทุธิลา่ช้าเกินกว่า 30 วนัจากวนัที่
ตามใบแจ้งหนี ้
 
      ดอกเบีย้รับ : บจ. ไทยแอร์เอเชีย  ได้รับดอกเบีย้จาก

บริษัทที่เก่ียวข้องกัน เนื่องจากบริษัทที่เก่ียวข้องกัน
ดงักลา่วช าระหนีส้ทุธิลา่ช้ากวา่ก าหนด 
 

      ดอกเบีย้รับจาก AAI 
ยอดลกูหนี ้(สทุธิ) คงค้างปลายงวด - AAI 
ดอกเบีย้รับค้างรับปลายงวด - AAI 
 

      ดอกเบีย้รับจาก AAX 
ยอดลกูหนี ้(สทุธิ) คงค้างปลายงวด - AAX 
ดอกเบีย้รับค้างรับปลายงวด - AAX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
- 

410,287 
 

3,075,586 
- 

27,528,247 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
166,773 

- 
322,505 

 
2,854,981 

- 
25,064,326 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย  และบริษัทในกลุม่แอร์เอเชียมกีารคิด
ดอกเบีย้ระหวา่งกนัจากยอดค้างช าระโดยในแตล่ะสิน้เดือน บจ. 
ไทยแอร์เอเชีย และบริษัทในกลุม่แอร์เอเชียจะค านวณหนีท้ี่
เกิดขึน้ระหวา่งกนัและจา่ยช าระหนีจ้ากยอดสทุธิของแตล่ะ
บริษัทหากมีการช าระหนีล้า่ช้ากวา่ก าหนด (ภายใน 30 วนันบั
จากวนัท่ีตามใบแจ้งหนี)้  
 
อัตราดอกเบีย้: 
อตัราดอกเบีย้รับและดอกเบีย้จ่ายที่คิดระหว่างกนัในกลุม่แอร์
เอเชียเป็นอตัราเดียวกนั ซึ่งเป็นอตัราดอกเบีย้ที่เป็นต้นทนุทาง
การเงินเฉลีย่ของ AAB ประมาณร้อยละ 6 ตอ่ปีในปี 2561 และ
ปี 2562 

 
การช าระเงนิ: ภายใน 30 วนั 
 
ลักษณะรายการในอนาคต: 
รายการดงักลา่วจะยงัคงมีอยา่งตอ่เนื่อง โดยเป็นรายการธุรกิจ
ปกติที่มีเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป และได้รับอนมุตัิเป็นหลกัการ
จากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ 
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4. ค่าเช่าเคร่ืองบินและเคร่ืองยนต์เคร่ืองบิน 

บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะของรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น 
ไตรมาส 3/2562 ปี 2561 

(1) AirAsia (Mauritius) Ltd. (AAM) บจ. ไทยแอร์เอเชีย  เช่าเคร่ืองบินที่ใช้ในการประกอบ
ธุรกิจการบินรวมทัง้สิน้ 17  ล า และเคร่ืองยนต์เคร่ืองบิน
รวมทัง้สิน้ 2 เคร่ือง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 
ไตรมาส 3/2562 จาก AAM ซึง่เป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน    

  บจ. ไทยแอร์เอเชีย เช่าเคร่ืองบินและเคร่ืองยนต์เคร่ืองบินเพื่อใช้ในการ
ประกอบธุรกิจจาก AAM เนื่องจากการจดัหาเคร่ืองบินและเคร่ืองยนต์
เคร่ืองบิน จะด าเนินการแบบรวมศนูย์ โดยการรวบรวมจ านวนเคร่ืองบิน
และเคร่ืองยนต์เคร่ืองบินทัง้หมดที่กลุม่แอร์เอเชียต้องการใช้และสัง่ซือ้
ในคราวเดียว (Pooling Purchase) เพื่อเพิ่มอ านาจในการต่อรองกับ
ผู้ผลติ  

ค่าเช่าเคร่ืองบินและเคร่ืองยนต์เคร่ืองบิน 1,647,907,533 3,314,226,271 การก าหนดอตัราค่าเช่า: 
ค่าเช่าเคร่ืองบินต่อล าเป็นอัตราคงที่สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 
ก าหนดจ่ายเป็นรายเดือน อายุสัญญา 12 ปี โดยค่าเช่าเคร่ืองบิน
ระหวา่ง AAM กบั บจ.ไทยแอร์เอเชีย อ้างอิงได้กบัอตัราค่าเช่าเฉลี่ยใน
อตุสาหกรรม 

การช าระเงนิ: ภายใน 30 วนั 

ลักษณะรายการในอนาคต: 
รายการเช่าเคร่ืองบินและเคร่ืองยนต์เคร่ืองบินจะยงัคงมีอย่างต่อเนื่อง 
จนกวา่อายสุญัญาเช่าของเคร่ืองบินแตล่ะล าจะครบก าหนดสญัญาเช่า 
โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป และได้รับอนมุตัิ
เป็นหลกัการจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ 
บจ. ไทยแอร์เอเชีย จะยังคงรายการสัง่ซือ้เคร่ืองบินและเคร่ืองยนต์
เคร่ืองบินร่วมกนัในลกัษณะ Pooling Purchase 

เจ้าหนี ้(ลกูหนี)้ ค่าเช่าเคร่ืองบินและเคร่ืองยนต์
เคร่ืองบิน - AAM  

127,986,976 377,679,384 

    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจ าค่าเช่า

เคร่ืองบินและเคร่ืองยนต์เคร่ืองบิน 
343,718,880 364,818,240 
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5.  ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองบิน 

บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะของรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น 
ไตรมาส 3/2562 ปี 2561 

(1) AirAsia (Mauritius) Ltd. (AAM) 
(2) AirAsia Berhad (AAB) 
 
 
 
 
 
 
 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย จ่ายค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองบิน
ให้กับ AAM ผู้ ให้เช่าเคร่ืองบินเพื่อเป็นค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษาเคร่ืองบินประเภท D Check หรือการซ่อม
ใหญ่ซึง่เป็นไปตามสญัญาเช่าเคร่ืองบิน 

  เนื่องจากสญัญาเช่าด าเนินงานเคร่ืองบินระหว่าง  บจ. ไทยแอร์
เอเชีย และ AAM ก าหนดให้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ต้องท าการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองบินที่เช่าและก าหนดเง่ือนไขในการส่ง
มอบเคร่ืองบินที่เช่าคืน โดยเง่ือนไขดงักลา่วก าหนดว่าเคร่ืองบินที่
เช่าจะต้องได้รับการซอ่มแซมบ ารุงรักษาก่อนสง่คืนเมื่อครบก าหนด
ตามสญัญา ซึง่เป็นปกติของสญัญาเช่าเคร่ืองบิน 

 

การก าหนดอตัราค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา: 
ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองบินเป็นอัตราคงที่สกุลเงินดอลล่าร์
สหรัฐอเมริกาต่อเวลา /รอบการใช้งานเคร่ืองบิน โดยก าหนดจ่าย
เป็นรายเดือน ซึง่อ้างอิงได้กบัราคาตลาดในอตุสาหกรรม 
 

การช าระเงนิ: ภายใน 30 วนั  
 

ลักษณะรายการในอนาคต: 
รายการค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองบินจะยงัคงมีอย่างต่อเนื่อง 
จนกว่าอายุสญัญาเช่าและบ ารุงรักษาเคร่ืองบินแต่ละล าจะครบ
ก าหนดสญัญา โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเง่ือนไขทางการค้า
ทัว่ไป และได้รับอนมุตัิเป็นหลกัการจากคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองบิน - AAM 

 
677,722,204 

 
1,349,813,746 

เจ้าหนีค้า่ซอ่มแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองบิน - AAM 290,648,308 152,055,020 
ลกูหนีค้า่ซอ่มแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองบินขอคืน - AAM 11,506,521 - 

   

ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองบิน - AAB 1,003,918,373 808,378,984 

เจ้าหนีค้า่ซอ่มแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองบิน - AAB 720,903,813 233,816,940 
เงินส ารองบ ารุงรักษาเคร่ืองบิน - AAB 5,047,560,717 4,532,740,844 
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6. รายการค่าธรรมเนียมการจองบัตรโดยสารเคร่ืองบิน (Booking Fee) 

บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะของรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

 เหตุผลและความจ าเป็น 
ไตรมาส 3/2562 ปี 2561 

(1) AirAsia Berhad (AAB)  
 
 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย จ่ายคา่ธรรมเนียมการจองบตัรโดยสาร
เคร่ืองบิน (Booking Fee) ให้กบั AAB 
 

  บจ. ไทยแอร์เอเชีย ใช้ระบบการบริหารจดัการการจองและจ าหน่าย
บตัรโดยสารเคร่ืองบินร่วมกนักบัของกลุม่แอร์เอเชีย เช่นเดียวกบัสาย
การบินอื่นในกลุม่แอร์เอเชีย AAB เข้าเป็นคู่สญัญาในลกัษณะของ
กลุม่บริษัทกบั Navitaire ซึ่งเป็นผู้ ให้บริการระบบการบริหารจัดการ
การจองและจ าหน่ายบตัรโดยสารเคร่ืองบินอิสระ โดย AAB จะเรียก
เก็บคา่บริการจาก บจ. ไทยแอร์เอเชีย จากจ านวนการใช้งานในอตัรา
เทา่กบั Navitaire เรียกเก็บ  

 
การก าหนดค่าธรรมเนียมการจองบัตรโดยสาร: 
อัตราค่าธรรมเนียมการจองบัตรโดยสารเป็นอัตราคงที่ต่อจ านวน
ผู้โดยสารท่ีบิน ก าหนดจ่ายเป็นรายเดือน และเป็นอตัราที่ไมเ่กินกว่าที่
ระบไุว้ในสญัญา 

  
การช าระเงนิ: ภายใน 30 วนั  

 
ลักษณะรายการในอนาคต: 
รายการค่าธรรมเนียมการจองบตัรโดยสารจะยงัคงมีอย่างต่อเนื่อง 
โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป และได้รับอนุมัติ
เป็นหลกัการจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ 

ค่าธรรมเนียมการจองบัตรโดยสาร 112,020,482 162,700,023 
เจ้าหนีค้า่ธรรมเนียมการจองบตัรโดยสาร - AAB 66,580,402 12,034,810 
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7. การซือ้สินค้าและอุปกรณ์ 

บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะของรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น 
ไตรมาส 3/2562 ปี 2561 

(1) AirAsia Berhad (AAB)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ซือ้สินค้าและอปุกรณ์ ได้แก่ อะไหล่
เคร่ืองบิน และสินค้าเพื่อจ าหน่ายบนเคร่ืองบินบาง
ประเภท เป็นต้น จาก AAB  
 

  บจ. ไทยแอร์เอเชีย ซือ้สนิค้าและอปุกรณ์ ได้แก่ อะไหลเ่คร่ืองบิน และ
สินค้าเพื่อจ าหน่ายบนเคร่ืองบินบางประเภท เป็นต้น จาก AAB การ
จดัหาสินค้าและอุปกรณ์ จะด าเนินการแบบรวมศูนย์ โดย AAB จะ
รวบรวมปริมาณความต้องการซือ้ทัง้หมดของกลุม่แอร์เอเชียและสัง่ซือ้
ในคราวเดียว (Pooling Purchase) เพื่อเพิ่มอ านาจในการต่อรองกบัผู้
จ าหนา่ยเมื่อมีการสัง่ซือ้ในปริมาณมาก 
 
การก าหนดราคาซือ้ขาย: 
ราคาซือ้ขายเป็นราคาเดียวกันกับราคาที่  AAB ตกลงกับ
บคุคลภายนอก 

 
การช าระเงนิ: ภายใน 30 วนั  

 
ลักษณะรายการในอนาคต: 
รายการดงักลา่วจะยงัคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่
มีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป และได้รับอนมุตัิเป็นหลกัการจากคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ 

ซือ้สินค้าและอุปกรณ์ 13,267,364 60,628,026 
เจ้าหนีค้า่สนิค้าและอปุกรณ์ - AAB 7,865,889 16,184,661 
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8. ค่าบริหารจัดการ (Administrative Fee) 

บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะของรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น 
ไตรมาส 3/2562 ปี 2561 

(1) AirAsia Berhad (AAB)  
 
 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย จ่ายคา่บริหารจดัการ 
(Administrative Fee) ให้แก่ AAB 
 

  บจ. ไทยแอร์เอเชีย จ่ายค่าบริหารจัดการ (Administrative Fee) 
ให้กบั AAB เพื่อเป็นคา่ตอบแทนการให้ความชว่ยเหลอืที่เก่ียวข้องกบั
การด าเนินธุรกิจการบินของบริษัทซึ่งรวมถึง การสนบัสนุนด้านการ
บริหารจดัการ การจดัสรรพนกังาน การให้ค าปรึกษาและการให้ความ
ช่วยเหลอือื่นๆ เก่ียวกบัการด าเนินกิจการ  
 
การก าหนดราคาซือ้ขาย: 
คา่บริหารจดัการเป็นอตัราคงที่เดือนละ 40,000 ดอลลา่ร์สหรัฐฯ ต่อ
เดือน ซึ่งเป็นอตัราที่ตกลงกันตามสญัญาค่าธรรมเนียมการบริหาร
จดัการ 

 
การช าระเงนิ: ภายใน 30 วนั  

 
ลักษณะรายการในอนาคต:  
รายการดงักลา่วจะยงัคงมีอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบไุว้
ในสญัญา เป็นรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติที่มีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป 
และได้รับอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัท  และ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ค่าบริหารจัดการ 11,301,580 15,500,406 
เจ้าหนีค้า่บริหารจดัการ - AAB 7,300,224 1,291,392 
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9. รายการส่วนแบ่งขาดทุน (ก าไร) จากสัญญาแลกเปลี่ยนราคาน า้มัน 

บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะของรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

 เหตุผลและความจ าเป็น 
ไตรมาส 3/2562 ปี 2561 

(1) AirAsia Berhad (AAB)  
 
 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีส่วนแบ่งขาดทุน (ก าไร) จากการ
ป้องกันความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาน า้มนั โดย
จ่ายผา่น AAB ตามสญัญาแลกเปลีย่นน า้มนั 
 

  บจ. ไทยแอร์เอเชีย ป้องกันความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคา
น า้มนั โดยได้เข้าท าสญัญาปัองกันความเสี่ยงราคาน า้มนัร่วมกับ 
AAB เพื่อให้ได้ประโยชน์จากอ านาจการต่อรองของกลุม่ บริษัทจะ
เป็นผู้ตดัสนิใจด้วยตนเองว่าจะเข้าร่วมในการป้องกนัความเสี่ยงใน
แตล่ะครัง้หรือไม ่
  
การปันส่วนขาดทุน (ก าไร): 
ก าไรและขาดทนุท่ีเกิดจากการป้องกนัความเสี่ยงราคาน า้มนัจะถกู
ปันส่วนไปยงับริษัท ในกลุม่แอร์เอเชียเป็นรายเดือน โดยค านวณ
จากสัดส่วนปริมาณการใช้น า้มันตามงบประมาณการใช้น า้มัน
เชือ้เพลงิของแตล่ะบริษัทในกลุม่ 

 
การช าระเงนิ: ภายใน 30 วนั  

 
ลักษณะรายการในอนาคต: 
รายการดงักลา่วจะยงัคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นรายการสนบัสนนุ
ธุรกิจปกติที่มีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป และได้รับอนมุตัิเป็นหลกัการจาก
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 

ส่วนแบ่งขาดทุน (ก าไร) จากสัญญาแลกเปลี่ยน
น า้มัน 

(15,753,773) (254,765,405) 

เจ้าหนี ้(ลกูหนี)้ สว่นแบ่งขาดทนุ(ก าไร) จากสญัญา
แลกเปลีย่นน า้มนั - AAB 

(87,549,220) 22,848,087 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น - เงินมดัจ าค่าป้องกนัความ
เสีย่งจากความผนัผวนของราคาน า้มนั 

15,208,800 16,142,400 
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10. 1ค่าฝึกอบรมนักบิน  

บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะของรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น 
ไตรมาส 3/2562 ปี 2561 

(1) บจ. บางกอก เอวิเอชั่นเซน็
เตอร์ (BAC) 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย จ่ายค่าฝึกอบรมนกับิน 
(Pilot Training) แก่ BAC 
 

  บจ. ไทยแอร์เอเชีย ท าข้อตกลงร่วมกบั BAC ในการจดัหาศิษย์การบินเพื่อฝึกอบรม
หลกัสตูรนกับินพาณิชย์ตรี และฝึกอบรมเพิ่มเติมให้แก่นกับินฝึกหดั 
การก าหนดราคา: 
อตัราคา่ฝึกเป็นราคาตามสญัญาที่ตกลงไว้ซึง่ขึน้อยูก่บัประเภทของการเข้ารับการฝึก 
การช าระเงนิ: ภายใน 30 วนั  
ลักษณะรายการในอนาคต: 
รายการดงักล่าวจะยงัคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติที่มี
เง่ือนไขการค้าทัว่ไป และได้รับอนุมตัิเป็นหลกัการจากคณะกรรมการบริษัท  และ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ค่าฝึกอบรมนักบิน-BAC 3,923,106 3,838,162 
เจ้าหนีค้า่ฝึกอบรมนกับิน - BAC 1,934,448 58,162 

   
   
   
   

11. ค่าเคร่ืองหมายการค้า 

บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะของรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น 
ไตรมาส 3/2562 ปี 2561 

(1) AirAsia Berhad (AAB)  
 
 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย จ่ายคา่
เคร่ืองหมายการค้าให้ AAB 
ค่าเคร่ืองหมายการค้า 
เจ้าหนีค้า่เคร่ืองหมายการค้า - AAB 

 
 

455,765,209 
284,587,779 

 
 

594,567,535 
146,173,206 

AAB ได้อนญุาตให้ใช้ช่ือทางการค้า AirAsia (Brand License Agreement) แก่ บจ.ไทยแอร์เอเชีย 
การก าหนดราคา: 
คา่ธรรมเนียมการใช้ช่ือทางการค้าเทา่กบัร้อยละ 1.5 ของรายได้ทัง้หมด บจ.ไทยแอร์เอเชียตอ่ปี 
การช าระเงนิ: ภายใน 30 วนั  
ลักษณะรายการในอนาคต: 
รายการคา่ธรรมเนียมการใช้เคร่ืองหมายการค้าจะยงัคงมีอยา่งตอ่เนื่อง โดยเป็นรายการธุรกิจ
ปกติที่มีเง่ือนไขการค้าทั่วไป และได้รับอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
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12. รายได้ค่าบริหารจัดการจากค่าเบีย้ประกันภยั 

บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะของรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น 
ไตรมาส 3/2562 ปี 2561 

(1) Tune Insurance Malaysia 
Berhad (TIMB) 
(2) Great Fortune Broker Co., 
Ltd. 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้รับคา่บริหาร
จดัการ จากคา่เบีย้ประกนัภยั 
(Insurance Premium) ซึง่ได้รับจาก
ผู้โดยสารตามโครงการ AirAsia Insure  
 
     รายได้ค่าบริหารจัดการ จาก
     ค่าเบีย้ประกันภยัของ TIMB 

คา่เบีย้ประกนัภยั 
รายได้คา่บริหารจดัการ 
เจ้าหนี(้ลกูหนี)้คา่เบีย้ประกนัภยั 

 

 
 
 
 
 
 
 

7,824,486 
1,956,122 
(150,884) 

 
 
 
 
 
 
 

13,813,376 
3,453,344 

(72,923) 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้รับคา่บริหารจดัการ จากคา่เบีย้ประกนัภยั (Insurance Premium) ซึ่ง
ได้รับจากผู้โดยสารตามโครงการ AirAsia Insure  
การก าหนดราคา: 
ค่าเบีย้ประกนัภยัที่จ่ายให้แก่ TIMB และ GFB เป็นไปตามมลูค่าที่เกิดขึน้จริง โดยอตัราค่า
บริหารจดัการเป็นราคาตามสญัญาที่ตกลงไว้ซึง่สามารถเทียบเคียงได้กบัราคาตลาด  
 
การช าระเงนิ: ภายใน 30 วนั  

 
ลักษณะรายการในอนาคต: 
รายการดงักล่าวจะยงัคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติที่มีเง่ือนไข
การค้าทัว่ไป และได้รับอนุมตัิเป็นหลกัการจากคณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ        รายได้ค่าบริหารจัดการ จาก

ค่าเบีย้ประกันภยัของ GFB 

 
 

 
 

 คา่เบีย้ประกนัภยั 
รายได้คา่บริหารจดัการ 
เจ้าหนีค้า่เบีย้ประกนัภยั 
ลกูหนีค้า่บริหารจดัการ 

188,136,775 
31,226,067 

401,494 
3,865,342 

220,681,094 
36,692,069 

319,069 
3,601,972 
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13. ค่าบริหารจัดการ (Management Fee) 

บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะของรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น 
ไตรมาส 3/2562 ปี 2561 

(1) บมจ. เอเชีย  เอวิเอชั่น 
(AAV) 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย จ่ายค่าบริหารจัดการ 
(Management Fee) แก่ AAV 
 

  บจ. ไทยแอร์เอเชีย จ่ายค่าบริหารจดัการ (Management Fee) ให้กบั AAV เพื่อ
เป็นค่าตอบแทนการให้บริการการก าหนดนโยบายการบริหารการเงินและการ
จดัการ การให้ค าปรึกษาและการให้ความช่วยเหลอือื่นๆ เก่ียวกบัการด าเนินกิจการ  
 
การก าหนดราคาซือ้ขาย: 
ค่าบริหารจัดการเป็นอตัราคงที่ไตรมาสละ 6,250,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้จริง ซึง่เป็นอตัราที่ตกลงกนัตามสญัญาคา่ธรรมเนียมการบริหารจดัการ 

 
การช าระเงนิ: ภายใน 30 วนั  

 
ลักษณะรายการในอนาคต:  
รายการดงักลา่วจะยงัคงมีอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในสญัญา 
เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเง่ือนไขการค้าทั่วไป และได้รับอนุมัติเป็น
หลกัการจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ 

ค่าบริหารจัดการ 18,750,000 31,250,000 
เจ้าหนีค้า่บริหารจดัการ - AAV - - 

 

 

 

 



บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่                                
 

เอกสารแนบ 2  หนา้ 15 

14. ค่าบริการทางด้านบัญชี การบริหารบุคลากร และการจัดการสารสนเทศ 

บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะของรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น 
ไตรมาส 3/2562 ปี 2561 

(1) Airasia SEA Sdn. Bhd. 
(เดิม : AirAsia Global Shared 
Services Sdn. Bhd.) (AASEA)   

(2) AirAsia Berhad (AAB)  
 

AASEA ให้บริการทางด้านบัญชีการเงิน การบริหาร
บุคลากร และการจัดการสารสนเทศแก่บริษัทในกลุ่ม
แอร์เอเชีย 

AAB ให้บริการทางด้านการจดัการสารสนเทศแก่บริษัท
ในกลุม่แอร์เอเชียตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2560 เป็นต้นมา 
 

     ค่าบริการทางด้านบัญชีการเงิน การบริหาร
บุคลากร และการจัดการสารสนเทศ - AASEA 

 เจ้าหนีค้า่บริการด้านบญัชีการเงิน การบริหาร
 บคุลากร และการจดัการสารสนเทศ - AASEA 

 
 
 
 
 
 

35,962,280 
 

13,589,726 
 
 

 
 
 
 
 
 

39,615,010 
 

9,614,896 
 
 

AASEAให้บริการทางด้านบัญชีการเงิน การบริหารบุคลากร และการ
จดัการสารสนเทศแก่บริษัทในกลุ่มแอร์เอเชีย โดยตัง้แต่เดือนมิถุนายน 
2560 เป็นต้นมา AAB ให้บริการทางด้านการจดัการสารสนเทศแก่บริษัท
ในกลุม่แอร์เอเชีย จะด าเนินการเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายจากบริษัทในกลุม่แอร์
เอเชีย ตามสดัสว่นจ านวนพนกังานท่ีใช้ในการท างาน  
 

การก าหนดราคา: 
ค่าใช้จ่ายจะถกูเรียกเก็บจากบริษัทในกลุม่แอร์เอเชียที่บริษัทให้บริการ
ตามค่าใช้จ่ายพนักงานที่เกิดขึน้จริง โดยปันส่วนตามสดัส่วนจ านวน
พนักงานของแต่ละบริษัทภายในกลุ่มที่ใช้บริการ บวกส่วนเพิ่มตามที่
ระบไุว้ในสญัญา  

 

การช าระเงนิ: ภายใน 30 วนั  
 

ลักษณะรายการในอนาคต: 
รายการดงักลา่วจะยงัคงมีอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ใน
สญัญา เป็นรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติที่มีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป และ
ได้รับอนมุตัิเป็นหลกัการจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

        ค่าบริการทางด้านการจัดการสารสนเทศ - 
AAB 

 เจ้าหนีค้า่บริการด้านการจดัการสารสนเทศ - AAB 

22,646,637 
 

14,604,640 

30,986,626 
 

2,156,651 
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15. ค่าโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 

บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะของรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น 
ไตรมาส 3/2562 ปี 2561 

(1) BIGLIFE Sdn. Bhd. 
(เดิม : Big Loyalty Sdn. Bhd.) 
(BIG) 

BIG ได้จดัท าโครงการ Big loyalty program เพื่อ
คืนก าไรให้กบัลกูค้าในกลุม่แอร์เอเชีย โดยการออก 
Big Point ซึง่ลกูค้าสามารถน ามาแลกตัว๋เคร่ืองบิน
และบริการอื่นในกลุม่แอร์เอเชีย 

         ค่าโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 
เจ้าหนีค้า่โปรแกรมสทิธิพเิศษแกล่กูค้า - BIG 
 
รายได้ค่าตั๋วโดยสาร 
ลกูหนีร้ายได้คา่ตัว๋โดยสาร 

 
 
 
 

66,038,427 
(114,600,466) 

 
112,620,300 
173,081,169 

 

 
 
 
 

51,127,335 
(57,730,848) 

 
83,889,649 
86,047,932 

BIG ได้จดัท าโครงการ Big loyalty program เพื่อคืนก าไรให้กบัลกูค้าใน
กลุม่แอร์เอเชีย โดยการออก Big Point ซึง่ลกูค้าสามารถน ามาแลกตัว๋
เคร่ืองบินและบริการอื่นในกลุม่แอร์เอเชีย 

การก าหนดราคา: 
อตัราคา่โปรแกรมสทิธิพิเศษแก่ลกูค้าเป็นราคาตามสญัญาทีต่กลงไว้ 

การช าระเงนิ: ภายใน 30 วนั  

ลักษณะรายการในอนาคต: 
รายการดงักลา่วจะยงัคงมีอยา่งตอ่เนื่อง เป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ใน
สญัญา เป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติทีม่ีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป และได้รับ
อนมุตัิเป็นหลกัการจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ 

16. ซือ้สินค้า 

บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะของรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น 
ไตรมาส 3/2562 ปี 2561 

(1) Tune Talk (Thailand) Limited บจ. ไทยแอร์เอเชีย ซือ้ซิมการ์ดเพื่อจ าหน่ายบน
เคร่ืองบินจาก Tune Talk (Thailand) Limited 

ซือ้สินค้า 
เจ้าหนีค้า่สนิค้า Tune Talk 
 
 
 
 

 
 

2,693,820 
- 
 
 
 
 

 
 

4,708,000 
- 
 
 
 
 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ซือ้สินค้าได้แก่ ซิมการ์ดเพื่อจ าหน่ายบนเคร่ืองบิน
จาก Tune Talk (Thailand) Limited 
การก าหนดราคา: 
อตัราคา่ธรรมเนยีมสนบัสนนุเป็นราคาตามสญัญาที่ตกลงไว้ 
การช าระเงนิ: ภายใน 30 วนั  
ลักษณะรายการในอนาคต: 
รายการดงักลา่วจะยงัคงมีอยา่งตอ่เนื่อง เป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ใน
สญัญา เป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติทีม่ีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป  
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17. งานบริการด้านความปลอดภยั 

บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะของรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น 
ไตรมาส 3/2562 ปี 2561 

(1) AirAsia (India) Limited (AAI) บจ. ไทยแอร์เอเชีย จ่ายค่าบริการรักษาความ
ปลอดภยั ส าหรับเที่ยวบิน FD ที่สนามบินสนามบิน
โคชิน (COK) แบงกาลรูู (BLR) โกลกาตา (CCU) 
ชยัปรุะ (JAI) เชนไน (MAA) ภวูเนศวร (BBI) และ 
วิชาคาปัทนมั (VTZ) ให้แก่ AAI 

 

  บจ. ไทยแอร์เอเชีย เข้าท าสญัญาการให้บริการรักษาความปลอดภยักบั 
AAI เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของประเทศอินเดีย  
การก าหนดราคา: 
อตัราคา่ธรรมเนยีมเป็นราคาตามสญัญาที่ตกลงไว้ 
การช าระเงนิ: ภายใน 30 วนั  
ลักษณะรายการในอนาคต: 
รายการดงักลา่วจะยงัคงมีอยา่งตอ่เนื่อง เป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ใน
สญัญา เป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติทีม่ีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป และได้รับ
อนมุตัิเป็นหลกัการจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ 

งานบริการด้านความปลอดภยั 14,900,379 12,193,730 

เจ้าหนีง้านบริการด้านความปลอดภยั - AAI 26,330,056 12,546,546 

 

18. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับห้องประชุมและค่าบริการอื่นๆ 

บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะของรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น 
ไตรมาส 3/2562 ปี 2561 

(1) บจ. เว็ลธ์ เวนเจอร์ส 

(Wealth Ventures)  
บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้ใช้บริการห้องประชมุและสิง่
อ านวยความสะดวกของโรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ 
มกักะสนั  
 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับห้องประชุมและค่าบริการอื่นๆ 
เจ้าหนี ้บจ. เว็ลธ์ เวนเจอร์ส 
 
 
 

 
 
 
 

1,733,977 
76,576 

 
 
 

 
 
 
 

1,056,105 
76,576 

 
 
 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้ใช้บริการห้องประชุมและสิ่งอ านวยความสะดวกของ
โรงแรม เมอร์เคียว กรุงเทพ มกักะสนั ซึ่งมีห้องประชุมเพียงพอและสิ่งอ านวย
ความสะดวกครบครัน 
การก าหนดราคา: 
อตัราคา่ธรรมเนยีมเป็นราคาตามสญัญาที่ตกลงไว้ 
การช าระเงนิ: ภายใน 30 วนั  
ลักษณะรายการในอนาคต: 
รายการดงักลา่วจะยงัคงมีอยา่งตอ่เนื่อง เป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในสญัญา 
เป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกตทิี่มีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป และได้รับอนมุตัิเป็น
หลกัการจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ 
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19. ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด 

บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะของรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น 
ไตรมาส 3/2562 ปี 2561 

(1) AirAsia (Guangzhou) 
Aviation Service Limited (AGZ)  

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้ใช้บริการด้านการตลาดกบั 
AGZ เพื่อท าการตลาดในประเทศจีน 

 

  บจ. ไทยแอร์เอเชีย ใช้บริการด้านการตลาดกบั AGZ เพื่อท าการตลาดในประเทศจีน 

การก าหนดราคา: 
อตัราคา่ธรรมเนยีมเป็นราคาตามสญัญาที่ตกลงไว้ ซึง่จะเรียกเก็บลว่งหน้าเป็น
รายไตรมาส 
การช าระเงนิ: ภายใน 30 วนั  
ลักษณะรายการในอนาคต: 
รายการดงักลา่วจะยงัคงมีอยา่งตอ่เนื่อง เป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในสญัญา เป็น
รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติที่มเีง่ือนไขการค้าทัว่ไป และได้รับอนมุตัิเป็นหลกัการ
จากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ 

ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด 111,924,057 146,406,573 

เจ้าหนี ้คา่ใช้จ่ายด้านการตลาด - AGZ 27,776,874 69,447,640 

20. งานบริการภาคพืน้ 

บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะของรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น 
ไตรมาส 3/2562 ปี 2561 

(1) AirAsia X Berhad (AAX) 
(2) AirAsia (Guangzhou) 
Aviation Service Limited (AGZ) 
(3) AirAsia (India) Limited (AAI) 
 
 
 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้ใช้บริการภาคพืน้กบั
บริษัทในกลุม่แอร์เอเชีย  
 
ค่าบริการภาคพืน้ – AAX, AGZ, AAI 
เจ้าหนีค้า่บริการภาคพืน้ – AAX, AGZ, AAI 

 
 
 

101,444,499 
63,354,737 

 
 
 

115,610,727 
29,204,655 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย เข้าท าสญัญาการใช้บริการภาคพืน้กบับริษัทในกลุม่แอร์เอเชีย  
การก าหนดราคา: 
อตัราคา่ธรรมเนยีมเป็นราคาตามสญัญาที่ตกลงไว้ 
การช าระเงนิ: ภายใน 30 วนั  
ลักษณะรายการในอนาคต: 
รายการดงักลา่วจะยงัคงมีอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในสญัญา เป็น
รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติที่มีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป และได้รับอนมุตัิเป็นหลกัการจาก
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ      
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21. งานบริการอื่นๆ 

บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะของรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น 
ไตรมาส 3/2562 ปี 2561 

(1) Thai AirAsia X (TAAX) 
 

 
 
 
 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ให้บริการทางด้านการ
บริหารจดัการคลงัสนิค้าส าหรับสนิค้าและ
บริการบนเคร่ืองบิน  การบริหารบคุลากร การ
จดัการสารสนเทศ และอื่นๆ แก่ TAAX 

 
รายได้ค่าบริการอื่นๆ - TAAX 
ลกูหนีค้า่บริการอื่นๆ - TAAX 

 

 
 

 
 
 
 
 

11,728,516 
6,789,893 

 
 
 
 
 

5,959,873 
5,801,154 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ให้บริการทางด้านการบริหารจดัการคลงัสนิค้าส าหรับสนิค้าและ
บริการบนเคร่ืองบิน  การบริหารบคุลากร การจดัการสารสนเทศ และอื่นๆ แก่ TAAX 
 
การก าหนดราคา: 
อตัราคา่ธรรมเนยีมเป็นราคาตามสญัญาที่ตกลงไว้ 
 
การช าระเงนิ: ภายใน 30 วนั  
 
ลักษณะรายการในอนาคต: 

รายการดงักลา่วจะยงัคงมีอยา่งตอ่เนื่อง เป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในสญัญา เป็น
รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติที่มีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป และได้รับอนมุตัิเป็นหลกัการ
จากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
  




