
 

 

เอกสารแนบ 

(แบบ 56-1 One Report) 



 

  

ขอ้มลูกรรมการ ผ ูบ้รหิาร ผ ูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี 

เลขานกุารบริษทั หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน  

และหวัหนา้งานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของ  

บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และบรษิทัยอ่ย 

 



 

1 รวมการถือครองหุน้ของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
2 ความสมัพนัธท์างครอบครวั หมายถงึ ความสมัพนัธท์างสานโลหติ ความสมัพนัโ์ดยการสมรส ลความสมัพนัธโ์ดยจดทะเบียนตามกฎหมาย 
 

รายละเอยีดกรรมการและผู้บริหาร 
บริษัท เอเชยี เอวเิอช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

_________________________________________________________________
 

 

 

 

ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 
 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
22 กมุภาพนัธ ์2561 
 
อายุ (ปี) 59 
 
สัดส่วนการถอืหุน้ใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
(ร้อยละ)1 

-ไมม่ี- 
 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบักรรมการ
หรือผู้บริหารรายอื่น2 
-ไมม่ี-

คุณวุฒทิางการศึกษา/ การอบรม 
 MBA (Finance and Marketing), University of Hartford, Connecticut, U.S.A. 
 เศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต (เศรษฐศาสตรก์ารเงินและการคลงั) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุน่ท่ี 56/2556 วิทยาลยัปอ้งกนั

ราชอาณาจกัร 
 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ที่ 1/2548  

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 หลกัสตูรผูน้  าการเปลีย่นแปลงรุน่ที่ 1 
 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 2/2000  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
 หลกัสตูร Executive Education and Enrichment Institute  

In partnership with SAID Business School, Oxford University 
 
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

2561 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ/ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

2561 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ/ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน/ ประธานกรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการและความ
ยั่งยืน 

บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการผูท้างคณุวฒุดิา้น
การเงิน เศรษฐศาสตร ์และการ
จดัการกองทนุ/ ประธาน
อนกุรรมการ คณะอนกุรรมการ
พิจารณากลั่นกรองและคดัเลอืก
ผูป้ระกอบการท่ีขอรบัการ
สนบัสนนุ (ภาคกลาง) 

คณะกรรมการบรหิารกองทนุพฒันา
ผูป้ระกอบการเทคโนโลยีและ
นวตักรรม 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหา 
คณะกรรมการการรกัษาความ
มั่นคงปลอดภยัไซเบอรแ์หง่ชาติ 
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ
สงัคม 

2561 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บจ. จีเอ็มโอ-แซด.คอม ครปิโทนอ
มิคซ ์(ประเทศไทย) 

นายวิเชฐ 

ตนัตวิานิช 



 

1 รวมการถือครองหุน้ของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
2 ความสมัพนัธท์างครอบครวั หมายถงึ ความสมัพนัธท์างสานโลหติ ความสมัพนัโ์ดยการสมรส ลความสมัพนัธโ์ดยจดทะเบียนตามกฎหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

2561 – ปัจจบุนั ที่ปรกึษาคณะกรรมการกลุม่
อตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ  สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

2563 – ปัจจบุนั ที่ปรกึษาคณะกรรมการ บมจ.น า้ตาลบรุรีมัย ์
2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ/ ประธาน

กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยอิงเกอร ์โฮลดิง้ 

2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษัิท/  
ที่ปรกึษาคณะกรรมการ บจ. พีเอ็มจี คอรป์อเรชั่น 

2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ บมจ. เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสตกิส ์

2555 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. ภทัรลสิซิ่ง 
2555 – ปัจจบุนั ที่ปรกึษาคณะกรรมการ  

สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
(วตท.) 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

2561 - 2563 กรรมการอิสระ บมจ.น า้ตาลบรุรีมัย ์

2560 – 2563 กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ
อิสระ บจ.วินด ์เอนเนอยี่ โฮลดิง้ 

2560 – 2563 กรรมการอิสระ บจ.เคพีเอ็น อะคาเดม ี
2561 – 2563 ประธานกรรมการ/ กรรมการ

อิสระ บจ. เดอะซกิเนเจอร ์แบรนด ์  

2561 – 2562 กรรมการ มลูนิธิศาลเยาวชนและครอบครวั
จงัหวดัเชียงใหม ่

2560 – 2562 ประธานกรรมการ/ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

บจ. หลกัทรพัย ์จีเอ็ม โอ-แซด คอม 
(ประเทศไทย) 

2561 กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ ส านกังานนวตักรรมแหง่ชาติ (NIA) 
2560 – 2561 ประธานคณะอนกุรรมการดา้น

การตลาดและประชาสมัพนัธ์
และกรรมการอสิระ 

การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศ
ไทย 

2548 - 2560 กรรมการและประธาน
คณะท างานดา้นธุรกิจการเงิน 

หอการคา้นานาชาติ ประเทศไทย 

2551 - 2560 ที่ปรกึษา สมาคม ไทย – ญ่ีปุ่ น 

2553 - 2560 ประธานกรรมการบรหิาร สถาบนัพฒันาผูป้ระกอบการเชิง
สรา้งสรรค ์มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

2553 – 2560 ที่ปรกึษา ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) 

2558 – 2560  ที่ปรกึษารฐัมนตรวีา่การ กระทรวงพาณิชย ์
2558 – 2560 กรรมการอิสระ ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้ 

แหง่ประเทศไทย (ธสน) 
2556 – 2560 อนกุรรมการพิจารณาอทุธรณ ์ ส านกังานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

2555 – 2560 กรรมการ สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 
(TFPA) 

2555 – 2560 ผูช้่วยกรรมการผูอ้  านวยการ
ใหญ่ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ 



 

1 รวมการถือครองหุน้ของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
2 ความสมัพนัธท์างครอบครวั หมายถงึ ความสมัพนัธท์างสานโลหติ ความสมัพนัโ์ดยการสมรส ลความสมัพนัธโ์ดยจดทะเบียนตามกฎหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอืน่ 
กิจการท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบยีน - บมจ.น า้ตาลบรุรีมัย ์

- บมจ.ไทยอิงเกอร ์โฮลดิง้ 
- บมจ. เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์ 
- บมจ. ภทัรลสิซิ่ง 

กิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน - บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 
- สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
- คณะกรรมการการรกัษาความมั่นคงปบอด
ภยัไซเบอรแ์หง่ชาติ กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสงัคม 
- คณะกรรมการบรหิารกองทนุพฒันา
ผูป้ระกอบการเทคโนโลยีและนวตักรรม 
- บจ. พีเอ็มจี คอรป์อเรชั่น 
- ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
- บจ. จีเอ็มโอ-แซด.คอม ครปิโทนอมิคซ ์
(ประเทศไทย) 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนัหรอื
เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจบรษัิทท่ีอาจท าใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท 

- ไมม่ี - 



 

1 รวมการถือครองหุน้ของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
2 ความสมัพนัธท์างครอบครวั หมายถงึ ความสมัพนัธท์างสานโลหติ ความสมัพนัโ์ดยการสมรส ลความสมัพนัธโ์ดยจดทะเบียนตามกฎหมาย 
 

 

 

 

 

กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
13 ธนัวาคม 2554 
 
อายุ (ปี) 56 
 
สัดส่วนการถอืหุน้ใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
(ร้อยละ)1 

-ไมม่ี- 
 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบักรรมการ
หรือผู้บริหารรายอื่น2 
-ไมม่ี-

คุณวุฒทิางการศึกษา/ การอบรม 
 ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ City University, U.S.A. 
 ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 28/2004

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย  (IOD) 
  Audit Committee Program (ACP) รุน่ท่ี 4/2005สมาคมสง่เสรมิ

สถาบนักรรมการบรษัิทไทย  (IOD) 
 Role of the Compensation Committee (RCC) รุน่ท่ี 6/2008 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย  (IOD) 
 
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
2554 - ปัจจบุนั กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ 

ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น  

2554 - ปัจจบุนั กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ 
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 

บจ. ไทยแอรเ์อเชีย  

2562 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บมจ. วาว แฟคเตอร ์                                                          
(ช่ือเดิม บมจ. อตุสาหกรรม อีเลค็
โทรนิคส)์ 

2562 – ปัจจบุนั  กรรมการ บจ.โดมิโน ่เอเชีย แปซิฟิค 
2561– ปัจจบุนั กรรมการ บจ. สยามโคย่ อเวนิว 
2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. วาว เอฟเฟกท ์(ช่ือเดิม บจ. 

วาว แฟคเตอร)์ 
2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ไพรม ์โรด เพาเวอร ์(ช่ือเดมิ 

บมจ. ฟูด้ แคปปิตอล) 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เคพีเอ็น เอนเนอยี่ โฮลดิง้  
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. นวเวช อินเตอรเ์นชั่นแนล 

(ช่ือเดิม บมจ. เคพีเอ็น เฮลทแ์คร)์  
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. อินโนเวทีฟ เลริน์น่ิง แอนด ์

ดีไซน ์(ประเทศไทย) 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ/รองประธานบรษัิท บจ. เคพีเอ็น ไชนีส อะคาเดมี  

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ/รองประธานบรษัิท บจ. เคพีเอ็น มวิสคิ อะคาเดมี  
2556 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ

อิสระ 
บมจ. ฟินนัซา่ 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ/รองประธานบรษัิท บจ. เคพีเอ็น อะคาเดม ี
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ/รองประธานบรษัิท บจ. เคพีเอ็น ตวิเตอรร์งิ 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บจ. อีสเทิรค์วีซีน (ประเทศไทย) 

นายณฐัวุฒิ 

เภาโบรมย ์



 

1 รวมการถือครองหุน้ของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
2 ความสมัพนัธท์างครอบครวั หมายถงึ ความสมัพนัธท์างสานโลหติ ความสมัพนัโ์ดยการสมรส ลความสมัพนัธโ์ดยจดทะเบียนตามกฎหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บจ. เคพีเอ็น มวิสคิ  

2550 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เค.เอ็น.แอนด ์แอสโซซเิอทส ์ 

2549 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เคพีเอ็นมวิสคิ แอนดเ์อ็นเทอร์
เทนเมน้ท ์

2545 –  ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. สยามโคย่ 
ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ด ูด ูนอ้ง 

ปัจจบุนั กรรมการ/รองประธานบรษัิท บจ. เพนตา้ ซิสเต็มส ์

ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เคพีเอ็น อินโนเวชั่น 

ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เค.อี.ซี.อินเตอรเ์นชั่นแนล 

ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจ. สปอรต์ โซไซตี ้

ปัจจบุนั กรรมการ/รองประธานบรษัิท บจ. สยาม วิลสนั เลริน์น่ิง 

2558 – 2563 ประธานกรรมการ บจ. วินด ์เอนเนอรย์ี่ โฮลดิง้  

2559 – 2563 กรรมการ บจ. วะตะแบก วินด ์
2561– 2563 กรรมการ บจ. เฟิรส์ โคราช วินด ์

2561– 2562 กรรมการ บจ. เบค ชีส ทารต์  

2560 -  2561 กรรมการ บจ. เคพีเอ็น-เคปเปล อลัลายซ์
แอนซ ์(เอสเค19)  

2560 – 2561 กรรมการ บจ. เคพีเอ็น-เคปเปล อลัลายซ์
แอนซ ์(เอสเค28) 

2559 – 2561 กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ที่
บรหิารกลุม่ 

บจ. เคพีเอ็น กรุป๊ คอรป์อเรชั่น 

2558 – 2561 กรรมการ บจ. เคพีเอ็น โฮลดิง้  

2552 – 2561 กรรมการ บจ. เคพีเอ็น อวอรด์ 

2539 – 2561 ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน บจ. เคพีเอ็น กรุป๊ คอรป์อเรชั่น  

2556 – 2560 กรรมการบรหิาร บจ. ไอเอ็นที เอวิเอชั่น 

2553 – 2560 กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ
อิสระ บมจ. แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ ์โซลชูั่น  

2551 – 2559 กรรมการ บจ. เคพีเอ็น มวิสคิ รูม 

2551 - 2559 กรรมการ บจ. เคพีเอ็นมวิสคิ สยามสแควร ์

2557 - 2558 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บจ. เคพีเอ็น กรุป๊ คอรป์อเรชั่น 



 

1 รวมการถือครองหุน้ของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
2 ความสมัพนัธท์างครอบครวั หมายถงึ ความสมัพนัธท์างสานโลหติ ความสมัพนัโ์ดยการสมรส ลความสมัพนัธโ์ดยจดทะเบียนตามกฎหมาย 
 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอืน่ 
กิจการท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบยีน - บมจ. ฟินนัซา่ 

- บมจ.ไพรม ์โรด  เพาเวอร ์
- บมจ. วาว แฟคเตอร ์
 

กิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน - บจ. ไทยแอรเ์อเชีย  
- บจ. โดมิโน ่เอเชีย แปซิฟิค 
- บจ. สยามโคย่ อเวนวิ 
- บจ. วาว เอฟเฟกท ์
- บมจ. นวเวช อินเตอรเ์นชั่นแนล 
- บจ. เคพีเอ็น เอนเนอยี่ โฮลดิง้  
- บจ. เคพีเอ็น มวิสคิ อะคาเดมี  
- บจ. เคพีเอ็น ไชนีส อะคาเดมี  
- บจ. อินโนเวทีฟ เลริน์น่ิง แอนด ์ดีไซน ์
(ประเทศไทย) 

- บจ. เคพีเอ็น ตวิเตอรร์งิ 
- บจ. เคพีเอ็น อะคาเดม ี
- บจ. เคพีเอ็น มวิสคิ  
- บจ. อีสเทิรน์ควีซีน (ประเทศไทย) 
- บจ. เคเอ็นแอนดแ์อสโซซเิอทส ์ 
- บจ. เคพีเอ็นมิวสคิ แอนดเ์อ็นเทอรเ์ทนเมน้ท ์
- บจ. สยามโคย่ 
- บจ. สปอรต์ โซไซตี ้
- บจ. เพนตา้ ซิสเต็มส ์
- บจ. เคพีเอ็น อินโนเวชั่น 
- บจ. เค.อี.ซี.อินเตอรเ์นชั่นแนล 
- บจ. สยาม วิลสนั เลริน์น่ิง 
- บจ. ด ูด ูนอ้ง 
 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนัหรอื
เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจบรษัิทท่ีอาจท าใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท 

- ไมม่ี - 



1 รวมการถือครองหุน้ของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
2 ความสมัพนัธท์างครอบครวั หมายถงึ ความสมัพนัธท์างสานโลหติ ความสมัพนัโ์ดยการสมรส ลความสมัพนัธโ์ดยจดทะเบียนตามกฎหมาย 
 

 

 

 

 

กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรร
หาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
22 กมุภาพนัธ ์2561 
 
อายุ (ปี) 51 
 
สัดส่วนการถอืหุน้ใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
(ร้อยละ)1 

-ไมม่ี- 
 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบักรรมการ
หรือผู้บริหารรายอื่น2 
-ไมม่ี-

คุณวุฒทิางการศึกษา/ การอบรม 
 นิติศาสตรบ์ณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 264/2018 สมาคม

สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย  (IOD) 
 หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุน่ท่ี 62/2562 วิทยาลยัปอ้งกนั

ราชอาณาจกัร 
 โครงการฝึกอบรมการพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงู ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

2562 – ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายบรหิาร
ความสมัพนัธก์ลุม่ธุรกิจองคก์ร 

บมจ. โมโน เน็กซ ์( ช่ือเดิม บมจ. โม
โน เทคโนโลยี) 

2562 – ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการอาวโุสประจ าส านกั
ประธานผูบ้รหิาร บมจ. ทรปิเปิลที บรอดแบนด ์ 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บจ. โกรว ์กรนี คอนซลัแตนท ์ 
2561 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ/ ประธาน

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน/ 
กรรมการอิสระ 

บมจ. วาว แฟคเตอร ์(ช่ือเดมิ บมจ. 
อตุสาหกรรม อีเลค็โทรนิคส)์ 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บจ. วี.บี. คอรเ์ปอเรชั่น  
2552 – ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการฝ่ายประสานงาน

ราชการ บมจ. อารยีา พรอพเพอรต์ี ้

2560 – 2562 ผูอ้  านวยการฝ่ายขายและธุรกิจ
องคก์ร บมจ. โมโน เทคโนโลยี 

2554 – 2562 ผูอ้  านวยการประจ าส านกั
ประธานผูบ้รหิาร บมจ. จสัมิน อินเตอรเ์นชั่นแนล 

2554 – 2560 ผูจ้ดัการทีมฟตุบอล BBCU Big Bang Chula United Football 
Club 

 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอืน่ 
กิจการท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบยีน - บมจ. โมโน เน็กซ ์

- บมจ. ทรปิเปิลที บรอดแบนด ์
- บมจ. อารยีา พรอพเพอรต์ี ้
- บมจ.วาว แฟคเตอร ์

กิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน - บจ. วี.บี. คอรเ์ปอเรชั่น  
- บจ. โกรว ์กรนี คอนซลัแตนท ์

การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนัหรอื
เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจบรษัิทท่ีอาจท าใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท 

- ไมม่ี - 

นายวีรยุทธ 

โพธารามิก 



1 รวมการถือครองหุน้ของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
2 ความสมัพนัธท์างครอบครวั หมายถงึ ความสมัพนัธท์างสานโลหติ ความสมัพนัโ์ดยการสมรส ลความสมัพนัธโ์ดยจดทะเบียนตามกฎหมาย 
 

 

 

 

 

กรรมการ/ ประธานกรรมการบรหิาร   
(กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนัตาม
หนงัสอืรบัรอง) 
 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
21 มิถนุายน 2550 
 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการบริหาร 
14 พฤษภาคม 2561 
 
อายุ (ปี) 53 
 
สัดส่วนการถอืหุน้ใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
(ร้อยละ)1 

40.52 
 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบักรรมการ
หรือผู้บริหารรายอื่น2 
-ไมม่ี-

คุณวุฒทิางการศึกษา/ การอบรม 
 ปรญิญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 ปรญิญาตร ีสาขาการตลาด มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 148/2011 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
 หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 81/2009 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
  หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ท่ี 13  

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
2550 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น  

2561- ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร  บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น  

2546 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร/  
กรรมการก ากบัดแูลกิจการและ
ความยั่งยืน 

บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. แอรเ์อเชีย เอสอีเอ (ช่ือเดิม บจ. 
แอรเ์อเชีย กรุป๊ (ไอเอชคิว)) 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เรด้ เอวเิอชั่น  
2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. วนัเดอรเ์ฮลธ ์ 
2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร ์ 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ค าภีร ์คอรป์อเรชั่น 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ค าภีร ์ลอจิสติกส ์

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เสอืด า คอรป์อเรชั่น 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ทนูประกนัภยั 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ไอวอรี ่คอฟฟ่ี 
2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ไทย แอรเ์อเชีย เอ็กซ ์
2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เอฟเวอรม์อร ์แอสเซท  
2561 - 2562 กรรมการ บจ. ทนู มนันี 
2561  ประธานกรรมการบรษัิท  บมจ. ทรซีิกตีไ้ฟว ์ 
2553 - 2561 กรรมการ บจ. เว็ลธ ์เวนเจอรส์  
2550 – 2561 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น  

นายธรรศพลฐ ์

แบเลเว็ลด ์



1 รวมการถือครองหุน้ของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
2 ความสมัพนัธท์างครอบครวั หมายถงึ ความสมัพนัธท์างสานโลหติ ความสมัพนัโ์ดยการสมรส ลความสมัพนัธโ์ดยจดทะเบียนตามกฎหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
2547 – 2561 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 
2558 – 2560 กรรมการ บจ. แอคเซลเลน้ซ ์(ประเทศไทย) 
2558 – 2560 กรรมการ บจ. อินฟอรเ์มชั่น เทคโนโลยี กรุป๊ 
2558 – 2559 กรรมการ บจ. แอมเป้ิล เว็ลธ 

2558 – 2559 กรรมการ บจ. ซี แอนด ์เอ เอ็นเตอรเ์ทนเมน้  

2558 กรรมการ บจ. ซี ทรู 

2557 – 2559 กรรมการ บจ. แฟชั่น เอเชีย  
 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอืน่ 
กิจการท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบยีน -ไมม่ี- 

กิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน - บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 
- บจ. เรด้ เอวิเอชั่น 
- บจ. วนัเดอรเ์ฮลธ ์
- บจ. แอรเ์อเชีย เอสอีเอ 
- บมจ. บางกอกเอวเิอชั่นเซ็นเตอร ์
- บจ. ค าภีร ์คอรป์อเรชั่น 
- บจ. ค าภีร ์ลอจิสติกส ์
- บจ. เสอืด า คอรป์อเรชั่น 
- บมจ. ทนูประกนัภยั 
- บจ. ไอวอรี ่คอฟฟ่ี 
- บจ. ไทย แอรเ์อเชีย เอ็กซ ์
- บจ. เอฟเวอรม์อร ์แอสเซท 
 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแข่งขนัหรอื
เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจบรษัิทท่ีอาจท าใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท 

- ไมม่ี - 



1 รวมการถือครองหุน้ของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
2 ความสมัพนัธท์างครอบครวั หมายถงึ ความสมัพนัธท์างสานโลหติ ความสมัพนัโ์ดยการสมรส ลความสมัพนัธโ์ดยจดทะเบียนตามกฎหมาย 
 

 

 

 

 

กรรมการ/ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
(กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนัตาม
หนงัสอืรบัรอง) 
 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
13 ธนัวาคม 2554 
 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 
14 พฤษภาคม 2561 
 
อายุ (ปี) 55 
 
สัดส่วนการถอืหุน้ใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
(ร้อยละ)1 

0.20 
 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบักรรมการ
หรือผู้บริหารรายอื่น2 
-ไมม่ี- 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ การอบรม 
 ปรญิญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 ปรญิญาตร ีสาขาการตลาด มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 143/2011  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
 Financial Statement For Directors รุน่ท่ี 11/2011 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ที่ 28 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น  
2561 - ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น  
2560 – ปัจจบุนั  กรรมการ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

2561 - ปัจจบุนั 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร/
กรรมการก ากบัดแูลกิจการและ
ความยั่งยืน 

บจ. ไทยแอรเ์อเชีย  

2554 - 2561 ผูอ้  านวยการฝ่ายการพาณิชย ์ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น  

2550 - 2561 ผูอ้  านวยการฝ่ายการพาณิชย์
และรายไดพ้ิเศษ 

บจ. ไทยแอรเ์อเชีย  

2558 – 2559 กรรมการ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 
 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอืน่ 
กิจการท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบยีน - ไมม่ี - 

กิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน - บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 
 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนัหรอื
เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจบรษัิทท่ีอาจท าใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท 

- ไมม่ี - 

นายสนัตสุิข 

คลอ่งใชย้า 



1 รวมการถือครองหุน้ของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
2 ความสมัพนัธท์างครอบครวั หมายถงึ ความสมัพนัธท์างสานโลหติ ความสมัพนัโ์ดยการสมรส ลความสมัพนัธโ์ดยจดทะเบียนตามกฎหมาย 
 

 

 

 

 

กรรมการ 
(กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนัตาม
หนงัสอืรบัรอง) 
 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
11 พฤศจิกายน 2562 
 
อายุ (ปี) 64 
 
สัดส่วนการถอืหุน้ใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
(ร้อยละ)1 

-ไมม่ี- 
 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบักรรมการ
หรือผู้บริหารรายอื่น2 
-ไมม่ี- 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ การอบรม 
 ปรญิญาโท มหาบณัฑิต บรหิารธรุกิจ สาขาธุรกิจตา่งประเทศ มหาวิทยาลยัเกรกิ 
 ปรญิญาตร ีรฐัประสาสนศาสตรบ์ณัฑิต สาขาบรหิารรฐักิจ

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
 ปรญิญาตร ีสาขาวิศวกรรมไฟฟา้ โรงเรยีนนายเรืออากาศ  
 วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปรอ. 5222) 
 ประกาศนียบตัร Flying Safety Officers’ Course of Royal Australia Airforce 
 ประกาศนียบตัร เสนาธิการ ทหารอากาศ (ท.อ.) ผูบ้งัคบัฝงูบิน  

รุน่ท่ี 59 (ท.อ.) นายทหารนิรภยั รุน่ท่ี 27 (ท.อ.) ครูการบิน นกับินล าเลยีงท า
หนา้ที่ตน้หน รุน่ท่ี 5 และนกับินกองทพัอากาศ 

 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 143/2011  
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

 Financial Statement For Directors รุน่ท่ี 11/2011 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

 
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
พ.ย. 2562 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
2559 - 2563 ที่ปรกึษา  บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 
2560 – ก.ย. 2562 กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
2557 - 2559 รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

2550 - 2559 กรรมการ/ ผูอ้  านวยการฝ่าย
ปฏิบตัิการการบิน 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น  

2546 - 2557 ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบตักิาร
การบิน 

บจ. ไทยแอรเ์อเชีย  

2551 - 2554 กรรมการ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย  
 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอืน่ 
กิจการท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบยีน - ไมม่ี - 

กิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน - ไมม่ี - 
การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนัหรอื
เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจบรษัิทท่ีอาจท าใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท 

- ไมม่ี - 

นาวาอากาศเอกธนภทัร 

งามปลัง่ 



1 รวมการถือครองหุน้ของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
2 ความสมัพนัธท์างครอบครวั หมายถงึ ความสมัพนัธท์างสานโลหติ ความสมัพนัโ์ดยการสมรส ลความสมัพนัธโ์ดยจดทะเบียนตามกฎหมาย 
 

 

 

 

 

กรรมการ 
(กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนัตาม
หนงัสอืรบัรอง) 
 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
28 ธนัวาคม 2560 
 
อายุ (ปี) 62 
 
สัดส่วนการถอืหุน้ใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
(ร้อยละ)1 

0.12 
 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบักรรมการ
หรือผู้บริหารรายอื่น2 
-ไมม่ี-

คุณวุฒทิางการศึกษา/ การอบรม 

 ปรญิญาตร ีสาขาวิศวกรรมเครือ่งกล โรงเรยีนนายเรอือากาศ 
 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 144/2011 
 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
 Financial Statement For Directors รุน่ท่ี 11/2011 
 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

 
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
2562 – 2563  ที่ปรกึษา บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

2561 – 2563  
กรรมการก ากบัดแูลกิจการและ
ความยั่งยืน 

บจ. ไทยแอรเ์อเชีย  

2550 - 2561 ผูอ้  านวยการฝ่ายวิศวกรรม บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น  
2557 – 2561 รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 
2550 - 2559 กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
2550 - 2558 กรรมการ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย  
2547 - 2557 ผูอ้  านวยการฝ่ายวิศวกรรม บจ. ไทยแอรเ์อเชีย  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอืน่ 
กิจการท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบียน - ไมม่ี - 

กิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน - ไมม่ี - 
 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนัหรอื
เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจบรษัิทท่ีอาจท าใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท 

- ไมม่ี - 

 

นายปรีชญา 

รศัมีธานินทร ์



1 รวมการถือครองหุน้ของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
2 ความสมัพนัธท์างครอบครวั หมายถงึ ความสมัพนัธท์างสานโลหติ ความสมัพนัโ์ดยการสมรส ลความสมัพนัธโ์ดยจดทะเบียนตามกฎหมาย 
 

 

 

 

 

กรรมการ/ ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
(กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนัตาม
หนงัสอืรบัรอง) 
 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
27 ธนัวาคม 2560 
 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่าย
พัฒนาธุรกิจ 
13 ธนัวาคม 2554 
 
อายุ (ปี) 59 
 
สัดส่วนการถอืหุน้ใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
(ร้อยละ)1 

0.19 
 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบักรรมการ
หรือผู้บริหารรายอื่น2 
-ไมม่ี-

คุณวุฒทิางการศึกษา/ การอบรม 
 ปรญิญาตร ีสาขาวิทยาศาสตร ์State University of New York, U.S.A. 
 อนปุรญิญา สาขาวิทยาศาสตร ์Kemper Military College, Missouri, 

U.S.A. 
 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 144/2011 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
 Financial Statement For Directors รุน่ท่ี 12/2011                     

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
 
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ธ.ค. 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น  

2554 - ปัจจบุนั  ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

2561 - ปัจจบุนั รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บจ. ไทยแอรเ์อเชีย  

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เดลวี โฮลดิง้ 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. อีโคโนลอดจ ์

2547 - 2561 ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

2554 - ส.ค. 2560 กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น  

2557 - 2558 กรรมการ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอืน่ 
กิจการท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบยีน - ไมม่ี - 

กิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน - บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 
- บจ. เดลวี โฮลดิง้ 
- บจ. อีโคโนลอดจ ์
 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนัหรอื
เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจบรษัิทท่ีอาจท าใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท 

- ไมม่ี - 

 

หม่อมหลวงบวรนวเทพ 

เทวกุล 



1 รวมการถือครองหุน้ของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
2 ความสมัพนัธท์างครอบครวั หมายถงึ ความสมัพนัธท์างสานโลหติ ความสมัพนัโ์ดยการสมรส ลความสมัพนัธโ์ดยจดทะเบียนตามกฎหมาย 
 

 

 

 

 

กรรมการ 
(กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนัตาม
หนงัสอืรบัรอง) 
 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
27 ธนัวาคม 2560 
 
อายุ (ปี) 46 
 
สัดส่วนการถอืหุน้ใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
(ร้อยละ)1 

0.0041 
 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบักรรมการ
หรือผู้บริหารรายอื่น2 
-ไมม่ี- 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ การอบรม 
 ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ San Diego State University, U.S.A. 
 ปรญิญาตร ีสาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 254/2018 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
 หลกัสตูร Strategic CFO in Capital Markets รุน่ท่ี 7/2561  

ศนูยส์ง่เสรมิการพฒันาความรูต้ลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 เขา้รว่มหลกัสตูรการพฒันาความรูต้อ่เนื่องทางวิชาชีพของผูส้อบบญัชีรบั

อนญุาต (Continuing Professional Development (CPD)) ประจ าปี 2563 
จ านวน 50.3 ชั่วโมง 

 
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย   
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์ 
2557 - 2563 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร

การเงิน 
บจ. ไทยแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์ 

2560 กรรมการ บจ. ทร ีแดนซ ์พบัลชิช่ิง  
2560 กรรมการ บจ. ทร ีแดนซ ์แอคทีฟ  
2560 กรรมการ บจ. อิน พบัลชิช่ิง  
2559 - 2560 กรรมการ บจ. ทร ีแดนซ ์โฮลดิง้ส ์  
2559 - 2560 กรรมการ บจ. อิมเมจ พบัลชิช่ิง  
2547 - 2557 ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและ

การเงิน 
บจ. ไทยแอรเ์อเชีย   

 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอืน่ 
กิจการท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบยีน - ไมม่ี - 

กิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน - บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 
- บจ. ไทยแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์
 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนัหรอื
เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจบรษัิทท่ีอาจท าใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท 

- ไมม่ี - 

นายไพรชัล ์

พรพฒันนางกูร 



 

1 รวมการถือครองหุน้ของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
2 ความสมัพนัธท์างครอบครวั หมายถงึ ความสมัพนัธท์างสานโลหติ ความสมัพนัโ์ดยการสมรส ลความสมัพนัธโ์ดยจดทะเบียนตามกฎหมาย 
 

รายละเอยีดกรรมการ 
บริษัท ไทยแอรเ์อเชยี จ ากัด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

นายวเิชฐ ตันตวิานิช 
ได้รับการแต่งตั้งเม่ือวนัที่  
22 กมุภาพนัธ ์2561 

นายสันตสุิข คล่องใช้ยา 
ได้รับการแต่งตั้งเม่ือวนัที่  
27 ธนัวาคม 2560 

นายณัฐวุฒ ิเภาโบรมย ์
ได้รับการแต่งตั้งเม่ือวนัที่  
13 ธนัวาคม 2554 

นายไพรัชล ์พรพัฒนนางกูร 
ได้รับการแต่งตั้งเม่ือวนัที่  
27 ธนัวาคม 2560 

นายธรรศพลฐ ์แบเลเวล็ด ์
ได้รับการแต่งตั้งเม่ือวนัที่  
19 กนัยายน 2546 

                            
 
                           (รายละเอียดอืน่สามารถดไูดท้ี่ บมจ. เอเชีย เอวเิอชั่น)      

 

 

 
กรรมการ 
(กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนัตาม
หนงัสอืรบัรอง) 
 
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
12 พฤศจิกายน 2546 
 
อายุ (ปี) 59 
 
สัดส่วนการถอืหุน้ใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
(ร้อยละ)1 

-ไมม่ี- 
 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบักรรมการ
หรือผู้บริหารรายอื่น2 
-ไมม่ี- 

 คุณวุฒทิางการศึกษา/ การอบรม 

 Master of Business Administration, (Finance) Central Michigan University 
 Bachelor of Science degree, magna cum laude (Finance), Central Michigan 

University  
 Diploma in Actuarial Science, University Technology MARA 

 
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

2546 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 
2546 – ปัจจบุนั กรรมการ AirAsia Investment Ltd. 
2561 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร AirAsia Group Berhad 
2544 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบรหิาร AirAsia Berhad 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการ 
AirAsia Com Travel Sdn. Bhd. 
(ช่ือเดิม  Touristly Travel Sdn. 
Bhd.) 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ AirAsia Philippines, Inc. 

นายคามารูดิน บิน 

เมอรานนั 



 

1 รวมการถือครองหุน้ของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
2 ความสมัพนัธท์างครอบครวั หมายถงึ ความสมัพนัธท์างสานโลหติ ความสมัพนัโ์ดยการสมรส ลความสมัพนัธโ์ดยจดทะเบียนตามกฎหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
2561 - ปัจจบุนั กรรมการ Philippines AirAsia, Inc. 
2561 - ปัจจบุนั กรรมการ RedBeat Ventures Sdn. Bhd.  

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ LC Airfields Sdn. Bhd. (In 
Striking Off) 

2560 – ปัจจบุนั Commissioner PT. Airasia Indonesia TBK   
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ AirAsia Pte. Ltd. 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ Tune Live Sdn. Bhd. 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ Tune Lads Sdn. Bhd. 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ Asia Aviation Capital Limited 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ 
AirAsia SEA Sdn. Bhd. (ช่ือเดมิ 
AirAsia Global Shared Services 
Sdn. Bhd.) 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ GCG Capital Limited 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ Epik Shop Sdn. Bhd. (อยูร่ะหวา่ง
การช าระบญัชี) 

2557 – ปัจจบุนั   กรรมการ Lancefield Property SARL 

2557 – ปัจจบุนั   กรรมการ New Queens Park Development 
SARL  

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ 
Biglife Sdn. Bhd. (ช่ือเดิม Big 
Loyalty Sdn. Bhd.) 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ.ไทยแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์ 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ 
Big Duty Free Sdn. Bhd. (อยู่
ระหวา่งการช าระบญัชี) 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ 
CJS Aviation Pte. Ltd. (อยู่
ระหวา่งการช าระบญัชี) 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ Educ8 Group Sdn. Bhd. 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ Rangers Developments Ltd. 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ 
Rangers Stadium Development 
Ltd. 

2556 – ปัจจบุนั Non Independent Non-
Executive Director Tune Protect Group Berhad 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ DCS Energy Sdn. Bhd. 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ 
Epsom College Malaysia Sdn. 
Bhd.  

2554 – ปัจจบุนั   กรรมการ Caterham Cars Ltd. 
2554 – ปัจจบุนั กรรมการ Caterham Cars Group Ltd. 
2554 – ปัจจบุนั กรรมการ Caterham Enterprises Ltd. 

2554 – ปัจจบุนั กรรมการ 
Caterham Merchandising Ltd. 
(อยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี) 



 

1 รวมการถือครองหุน้ของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
2 ความสมัพนัธท์างครอบครวั หมายถงึ ความสมัพนัธท์างสานโลหติ ความสมัพนัโ์ดยการสมรส ลความสมัพนัธโ์ดยจดทะเบียนตามกฎหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

2554 – ปัจจบุนั กรรมการ 
Caterham Technology & 
Innovation Ltd. (อยูร่ะหวา่งการ
ช าระบญัชี) 

2554 – ปัจจบุนั กรรมการ 
EQ8 Limited (อยูร่ะหวา่งการช าระ
บญัชี)  

2554 – ปัจจบุนั กรรมการ QPR Asia Sdn. Bhd. 
2554 – ปัจจบุนั กรรมการ QPR Holdings Ltd. 

2554 – ปัจจบุนั กรรมการ The Queens Park Rangers 
Football & Athletic Club Ltd. 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการ Caterham Factory Limited  
2553 – ปัจจบุนั กรรมการ Caterham Ventures Sdn. Bhd.  
2553 – ปัจจบุนั กรรมการ Tune Group.com Ltd. 
2553 – ปัจจบุนั กรรมการ Tune Tones Sdn. Bhd. 

2551 – ปัจจบุนั  กรรมการ 
Aero Ventures Sdn. Bhd. (อยู่
ระหวา่งการช าระบญัชี) 

2551 – ปัจจบุนั  กรรมการ 
AirAsia Corporate Services 
Limited 

2551 – ปัจจบุนั กรรมการ Muncul Juara Sdn. Bhd. 
2551 – ปัจจบุนั กรรมการ Pacific Gem Sdn. Bhd. 
2551 – ปัจจบุนั กรรมการ Tune Group Sdn. Bhd. 

2551 – ปัจจบุนั กรรมการ 
Notel Management Sdn. Bhd. 
(ช่ือเดิม Tune Hotels 
Management Sdn. Bhd.)  

2551 – ปัจจบุนั กรรมการ Sofa Al Azhar Sdn. Bhd. 
2550 – ปัจจบุนั กรรมการ New Haven Resort Sdn. Bhd. 

2550 – ปัจจบุนั กรรมการ 
OMT Hotels Sdn. Bhd. (ช่ือเดมิ 
Tune Hotels Sdn. Bhd.) 

2550 – ปัจจบุนั  กรรมการ 
Tune Longhaul Sdn. Bhd. (อยู่
ระหวา่งการช าระบญัชี) 

2550 – ปัจจบุนั กรรมการ BigPay Malaysia Sdn. Bhd.  
2550 – ปัจจบุนั กรรมการ Tune Talk Sdn. Bhd. 

2549 - ปัจจบุนั Non Independent  Non-
Executive Director  AirAsia X Berhad 

2549 – ปัจจบุนั กรรมการ 
All Agile Industries Sdn. Bhd. 
(อยุร่ะหวา่งการช าระบญัชี) 

2549 – ปัจจบุนั กรรมการ Yayasan Pendidikan Titiwangsa 

2548 – ปัจจบุนั กรรมการ 
Dragonback Media Interactive 
Sdn. Bhd. (อยูร่ะหวา่งการช าระ
บญัชี)  

2548 – ปัจจบุนั กรรมการ Tune Hotels.com Limited 



 

1 รวมการถือครองหุน้ของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
2 ความสมัพนัธท์างครอบครวั หมายถงึ ความสมัพนัธท์างสานโลหติ ความสมัพนัโ์ดยการสมรส ลความสมัพนัธโ์ดยจดทะเบียนตามกฎหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

2548 – ปัจจบุนั กรรมการ 
Tuneasia.com Sdn. Bhd. 
(S308(4)) 

2548 – ปัจจบุนั กรรมการ 
Wheatley Sdn. Bhd. (อยูร่ะหวา่ง
การช าระบญัชี) 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ AirAsia (Mauritius) Ltd. 
2547 – ปัจจบุนั กรรมการ AirAsia Go Holiday Sdn. Bhd. 

2545 – ปัจจบุนั กรรมการ Domeplex Consolidated Sdn. 
Bhd. 

2544 – ปัจจบุนั กรรมการ Persian Beauty Sdn. Bhd. 
2544 – ปัจจบุนั กรรมการ Tune Air Sdn. Bhd. 
2543 – ปัจจบุนั กรรมการ Incam Resources Sdn. Bhd. 
2539 – ปัจจบุนั กรรมการ Incam Global Sdn. Bhd. 
2538 – ปัจจบุนั กรรมการ Raindance Music Sdn. Bhd. 
2536 – ปัจจบุนั กรรมการ Nescorp Resources Sdn. Bhd. 
2534 – ปัจจบุนั กรรมการ Music Works Sdn. Bhd. 
ปัจจบุนั กรรมการ AirAsia, Inc. 
ปัจจบุนั Commissioner PT Indonesia AirAsia 

2552 – 2563 กรรมการ 
Intrinsic Capital Management 
Sdn. Bhd. 

2543 – 2563 กรรมการ 
Incam Consulting & Trading 
Sdn. Bhd.  

2543 – 2563 กรรมการ Incam Corporation Sdn. Bhd. 
2543 – 2563 กรรมการ Incam Equity Sdn. Bhd. 
2538 – 2563 กรรมการ Red Podium Sdn. Bhd. 
2553 – 2562 กรรมการ Tune Studios Sdn. Bhd. 
2546 – 2562 กรรมการ Chestar Propeties Sdn. Bhd. 
2559 – 2061 กรรมการ Tune Capital Limited 
2557 – 2561 กรรมการ BIG Investments Ltd. 
2554 – 2561  กรรมการ CJ Aviation Holdings Pte. Ltd. 
2554 – 2560 กรรมการ Ultimate Skyline Sdn. Bhd.  
2557 – 2559 กรรมการ roKKi Retail Ltd. 
2551 – 2559 กรรมการ Tune Service Sdn. Bhd. 
2553 – 2558  กรรมการ Dinato Racing Ltd. 
 



 

1 รวมการถือครองหุน้ของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
2 ความสมัพนัธท์างครอบครวั หมายถงึ ความสมัพนัธท์างสานโลหติ ความสมัพนัโ์ดยการสมรส ลความสมัพนัธโ์ดยจดทะเบียนตามกฎหมาย 
 

 

 

 

 

กรรมการ 
 
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
9 ธนัวาคม 2559 
 
อายุ (ปี) 64 
 
สัดส่วนการถอืหุน้ใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
(ร้อยละ)1 

-ไมม่ี- 
 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบักรรมการ
หรือผู้บริหารรายอื่น2 
-ไมม่ี-

คุณวุฒทิางการศึกษา/ การอบรม 

 Accountancy, Member of Institute of Chartered Accountants in England & Wales 
 Accountancy, Member of Malaysian Institute of Accountants  

 
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย  
ปัจจบุนั Independent Non-Executive 

Director 
BNP Paribas Malaysia Bhd. 

2561 – ปัจจบุนั 
Independent Non-Executive 
Director AirAsia Group Berhad  

2561 – ปัจจบุนั 
Independent Non-Executive 
Director IRIS Corporation Berhad 

2558 – ปัจจบุนั ประธานบรษัิท  RCL Agencies (M) Sdn. Bhd. 

2548 – ปัจจบุนั ประธานบรษัิท  
SOGO (K.L.) Department Store 
Sdn. Bhd. 

2545 – ปัจจบุนั   
Independent Non-Executive 
Director 

Rashid Hussain Berhad (In 
Members’ Voluntary Liquidation) 

2539 – ปัจจบุนั   กรรมการ Fernrite Sdn. Bhd. 

2561 – 2562 Independent Non – 
Executive Chairman Bonia Corporation Berhad 

2556 – 2562 
Independent Non-Executive 
Director Sona Petroleum Berhad 

2546 – 2562 กรรมการ MKM Resources Sdn.Bhd. 

2559 – 2561 
Independent Non-Executive 
Director AirAsia Berhad 

2556 – 2560 กรรมการอสิระ  Ideate Media Sdn. Bhd. 

2554 – 2560 
Non-Independent Non-
Executive Director Astro Malaysia Holdings Berhad  

2554 – 2560 กรรมการอิสระ  Astro Overseas Ltd 
2546 – 2560 กรรมการอิสระ  Astro All Asia Networks Limited  
2556 – 2559 กรรมการ RHB Investment Bank Berhad 
2556 – 2559 กรรมการ RHB Securities (Thailand) Plc.  
2554 – 2559 กรรมการ RHB Bank Berhad  
2552 – 2559 ประธานบรษัิท  RHB Capital Berhad 
 

นายโมฮาหมดั 

คาดาร ์บิน เมริกนั 



 

1 รวมการถือครองหุน้ของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
2 ความสมัพนัธท์างครอบครวั หมายถงึ ความสมัพนัธท์างสานโลหติ ความสมัพนัโ์ดยการสมรส ลความสมัพนัธโ์ดยจดทะเบียนตามกฎหมาย 
 

 

 

 

 

กรรมการ 
(กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนัตาม
หนงัสอืรบัรอง) 
 
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
11 พฤษภาคม 2561 
 
อาย ุ(ปี) 58 
 
สัดส่วนการถอืหุน้ใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
(ร้อยละ)1 

-ไมม่ี- 
 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบักรรมการ
หรือผู้บริหารรายอื่น2 
-ไมม่ี-

คุณวุฒทิางการศึกษา/ การอบรม 
 Accountancy, The Association of Chartered Certified Accountants  

 
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร AirAsia Investment Ltd. 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ 
บจ.แอรเ์อเชีย เอสวเีอ (ช่ือเดมิ บจ.
แอรเ์อเชีย กรุป๊  
(ไอเอชควิ)) 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ 
Asia Aviation Capital Pte. Ltd. 
(SG) 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ 
AirAsia Global Notes Limited (in 
the process of dissolution) 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ 
Asia Aviation Capital Limited 
(Labuan) 

2551 – ปัจจบุนั กรรมการ 
AirAsia Corporate Services 
Limited (Labuan) 

2558 – 2562  กรรมการ Regenscience Sdn. Bhd. 

2555 – 2562 กรรมการ Cellsafe International Sdn. Bhd. 

2547 – 2560 Deputy Group CEO  AirAsia Berhad 
 

นายรอซแมน บิน 

โอมาร ์



 

1 รวมการถือครองหุน้ของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
2 ความสมัพนัธท์างครอบครวั หมายถงึ ความสมัพนัธท์างสานโลหติ ความสมัพนัโ์ดยการสมรส ลความสมัพนัธโ์ดยจดทะเบียนตามกฎหมาย 
 

 

 

 

 

กรรมการ 
(กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนัตาม
หนงัสอืรบัรอง) 
 
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
9 พฤศจิกายน 2560 
 
อายุ (ปี) 51 
 
สัดส่วนการถอืหุน้ใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
(ร้อยละ)1 

0.0066 
 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบักรรมการ
หรือผู้บริหารรายอื่น2 
-ไมม่ี-

คุณวุฒทิางการศึกษา/ การอบรม 
 ปรญิญาโท บญัชีมหาบณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ภาควชิาการเงินและ

การบญัชี 
 ปรญิาตร ีบญัชีบณัฑิต พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 177/2013 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

2559 – ปัจจบุนั ประธานกลุม่เจา้หนา้ที่บรหิาร
การเงิน 

กลุม่บรษัิทแอรเ์อเชีย 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ไทยแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์จ ากดั 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ.แอรเ์อเชีย เอสอีเอ (ช่ือเดิม บจ.
แอรเ์อเชีย กรุป๊ (ไอเอชคิว)) 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการ Philippines AirAsia, Inc. 
2562 – ปัจจบุนั กรรมการ AirAsia Com Travel Sdn. Bhd. 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. แอรเ์อเชีย คอม ทราเวล (ไทย
แลนด)์ 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เทเลพอรต์ (ประเทศไทย) 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการ 
บจ. เทเลพอรต์ คอมเมิรซ์ (ประเทศ
ไทย)  (ช่ือเดิม บจ. เทเลพอรต์ โฮ
ลดิง้ (ประเทศไทย)) 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ AirAsia Global Shared Services 
Sdn. Bhd. 

2561 – 2562 กรรมการ บจ.กราวดท์ีมเรด้ โฮลดิงส ์

2561 – 2562 กรรมการ บจ.แชทส ์กราวนด ์เซอรว์ิส 
สงิคโปร ์

2561 กรรมการ บจ. เรด้คารโ์ก ้โลจิสติกส ์
2560 - 2561 กรรมการ บจ. บิก๊เพย ์(สงิคโปร)์  

2558 – 2559 กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ที่
บรหิารการเงิน 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

2557 – 2559 กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ที่
บรหิารการเงิน 

บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

 

นางภทัรา 

บุศราวงศ ์



 

1 รวมการถือครองหุน้ของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
2 ความสมัพนัธท์างครอบครวั หมายถงึ ความสมัพนัธท์างสานโลหติ ความสมัพนัโ์ดยการสมรส ลความสมัพนัธโ์ดยจดทะเบียนตามกฎหมาย 
 

รายละเอยีดผู้บริหาร 
บริษัท ไทยแอรเ์อเชยี จ ากัด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

นายธรรศพลฐ ์แบเลเวล็ด ์
ประธานกรรมการบรหิาร 
ได้รับการแต่งตั้งเม่ือวนัที่  
14 พฤษภาคม 2561 

หม่อมหลวงบวรนวเทพ เทวกุล 
รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
ได้รับการแต่งตั้งเม่ือวนัที่  
9 สงิหาคม 2561 

นายสันตสุิข คล่องใช้ยา 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
ได้รับการแต่งตั้งเม่ือวนัที่  
14 พฤษภาคม 2561 

นายไพรัชล ์พรพัฒนนางกูร 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการเงิน 
ได้รับการแต่งตั้งเม่ือวนัที่  
31 มกราคม 2563 

 
                          (รายละเอียดอืน่สามารถดไูดท้ี่ บมจ. เอเชีย เอวเิอชั่น) 

 

 

 

ผูอ้  านวยการฝ่ายวิศวกรรม 
 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
3 มีนาคม 2557 
 
อายุ (ปี) 53 
 
สัดส่วนการถอืหุน้ใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
(ร้อยละ)1 

0.0016 
 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบักรรมการ
หรือผู้บริหารรายอื่น2 
-ไมม่ี- 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ การอบรม 

 ปรญิญาโทบรหิารธุรกิจภาคภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
 ปรญิญาตร ีวิศวอากาศยาน โรงเรยีนนายเรอือากาศ 

 
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

2557 - ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการฝ่ายวิศวกรรม บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

2547 - 2557 ผูจ้ดัการแผนกควบคมุคณุภาพ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 
 
 

นายบญัญตัิ 

หรรษกุล 



 

1 รวมการถือครองหุน้ของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
2 ความสมัพนัธท์างครอบครวั หมายถงึ ความสมัพนัธท์างสานโลหติ ความสมัพนัโ์ดยการสมรส ลความสมัพนัธโ์ดยจดทะเบียนตามกฎหมาย 
 

 
 

ผูอ้  านวยการฝ่ายทรพัยากรบคุคล 
 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
3 มีนาคม 2557 
 
อายุ (ปี) 47 
 
สัดส่วนการถอืหุน้ใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
(ร้อยละ)1 

-ไมม่ี- 
 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบักรรมการ
หรือผู้บริหารรายอื่น2 
-ไมม่ี-

คุณวุฒทิางการศึกษา/ การอบรม 
 ปรญิญาโท (บรหิารทรพัยากรมนษุย)์  Rutgers, The State University 

of New Jersey, สหรฐัอเมรกิา 
 ปรญิญาตร ี (รฐัศาสตร)์  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

2557 - ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการฝ่ายทรพัยากรบคุล บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

 
 

 

 

 
ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบตักิารภาคพืน้ 
 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
2 ตลุาคม 2557 
 
อายุ (ปี) 52 
 
สัดส่วนการถอืหุน้ใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
(ร้อยละ)1 

0.0024 
 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบักรรมการ
หรือผู้บริหารรายอื่น2 
-ไมม่ี- 

 
 คุณวุฒทิางการศึกษา/ การอบรม 

 ปรญิญาตร ีคณะมนษุยศ์าสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง    
 หลกัสตูรการจดัการธุรกิจการบินส าหรบัผูบ้รหิาร 

 
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

2557- ปัจจบุนั 
ผูอ้  านวยการฝ่ายนวตักรรมเชิง
พาณิชยแ์ละเทคโนโลยี 

บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

2550 – 2557 
ผูจ้ดัการฝ่ายนวตักรรมเชิง
พาณิชยแ์ละเทคโนโลยี 

บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

 

 

  

นางธีลฎี 

พนัธุมจินดา 

นางสาววิชชุนี 

กนัตะเพ็ง 



 

1 รวมการถือครองหุน้ของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
2 ความสมัพนัธท์างครอบครวั หมายถงึ ความสมัพนัธท์างสานโลหติ ความสมัพนัโ์ดยการสมรส ลความสมัพนัธโ์ดยจดทะเบียนตามกฎหมาย 
 

 
 

 

ผูอ้  านวยการฝ่ายนวตักรรมเชิงพาณิชยแ์ละ
เทคโนโลยี 
 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
2 ตลุาคม 2557 
 
อายุ (ปี) 44 
 
สัดส่วนการถอืหุน้ใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
(ร้อยละ)1 

-ไมม่ี- 
 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบักรรมการ
หรือผู้บริหารรายอื่น2 
-ไมม่ี- 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ การอบรม 

 ปรญิญาโท วิทยาศาสตรว์ิทยาการการสือ่สาร มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
 ปรญิญาตร ีวิทยาศาสตรว์ิทยาการคอมพวิเตอร ์มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

2557- ปัจจบุนั 
ผูอ้  านวยการฝ่ายนวตักรรมเชิง
พาณิชยแ์ละเทคโนโลยี 

บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

2550 – 2557 
ผูจ้ดัการฝ่ายนวตักรรมเชิง
พาณิชยแ์ละเทคโนโลยี 

บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

 
 

 

 

ผูอ้  านวยการฝ่ายการพาณิชย ์
 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
1 กรกฎาคม 2561 
 
อายุ (ปี) 46 
 
สัดส่วนการถอืหุน้ใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
(ร้อยละ)1 

-ไมม่ี- 
 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบักรรมการ
หรือผู้บริหารรายอื่น2 
-ไมม่ี- 

 
 คุณวุฒทิางการศึกษา/ การอบรม 

 ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกิจ สาขาการจดัการทั่วไป  มหาวิทยาลยั 
Exeter ประเทศองักฤษ 

 ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

2561 - ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการฝ่ายการพาณิชย ์ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

2554 - 2561 ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 
 

นายพิพฒัน ์

คณุประคลัภ ์

นางสาวณฏัฐิณี 

ตะวนัชุลี 



 

1 รวมการถือครองหุน้ของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
2 ความสมัพนัธท์างครอบครวั หมายถงึ ความสมัพนัธท์างสานโลหติ ความสมัพนัโ์ดยการสมรส ลความสมัพนัธโ์ดยจดทะเบียนตามกฎหมาย 
 

 

 

 

ผูอ้  านวยการฝ่ายสนิคา้และบรกิารบน
เครือ่งบิน 
 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
9 สงิหาคม 2561 
 
อายุ (ปี) 47 
 
สัดส่วนการถอืหุน้ใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
(ร้อยละ)1 

-ไมม่ี- 
 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบักรรมการ
หรือผู้บริหารรายอื่น2 
-ไมม่ี- 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ การอบรม 

 ปรญิญาโทการจดัการตา่งประเทศ  สาขาการตลาดตา่งประเทศ  Thunderbird, 
The American Graduate School of International Management, Glendale 
AZ, U.S.A. 

 ปรญิญาตรบีรหิารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  
 
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

2561 - ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการฝ่ายสนิคา้และ
บรกิารบนเครือ่งบิน 

บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

2552 - 2561 ผูจ้ดัการฝ่ายสนิคา้และบรกิาร
บนแครือ่งบิน 

บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

 

 

 

 
 
ผูอ้  านวยการฝ่ายความยั่งยืนและ 
สือ่สารองคก์ร 
 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
9 สงิหาคม 2561 
 
อายุ (ปี) 38 
 
สัดส่วนการถอืหุน้ใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
(ร้อยละ)1 

-ไมม่ี- 
 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบักรรมการ
หรือผู้บริหารรายอื่น2 
-ไมม่ี- 

 
 
 คุณวุฒทิางการศึกษา/ การอบรม 

 ปรญิญาโท การสือ่สารการตลาดและการโฆษณา มหาวิทยาลยับอรน์มธั สหราช
อาณาจกัร 

 ปรญิญาตร ีวารสารศาสตรบ์ณัฑติ (หนงัสอืพิมพ)์ คณะวารสารศาสตรแ์ละ
สือ่สารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 Social Return on Investment, Social value international, UK, 2019 
 Impact Measurement Management, Social Value International, UK, 2019 
 Mckinsey Management Program, Thai Listed Companies Association, 2020 
 Corporate Sustainability Management, Stock Exchange of Thailand, 2020 
 Sustainability Risk and Material Analysis, Stock Exchange of Thailand, 2020 
 Sustainability Evaluation and Data Management, Stock Exchange of 

Thailand, 2020 
 
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
2561 - ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการฝ่ายความยั่งยืน

และสือ่สารองคก์ร 
บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

2552 - 2561 ผูจ้ดัการฝ่ายสือ่สารองคก์ร บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

นางสาวอรอนงค ์

เมธาพิพฒันกุล 

นางสาวทอปัด 

สุบรรณรกัษ ์



 

1 รวมการถือครองหุน้ของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
2 ความสมัพนัธท์างครอบครวั หมายถงึ ความสมัพนัธท์างสานโลหติ ความสมัพนัโ์ดยการสมรส ลความสมัพนัธโ์ดยจดทะเบียนตามกฎหมาย 
 

 

 

 

ผูอ้  านวยการฝ่ายบรกิารลานจอดและอปุกรณ์
ภาคพืน้ 
 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
9 พฤศจิกายน 2561 
 
อายุ (ปี) 43 
 
สัดส่วนการถอืหุน้ใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
(ร้อยละ)1 

-ไมม่ี- 
 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบักรรมการ
หรือผู้บริหารรายอื่น2 
-ไมม่ี- 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ การอบรม 
 อนปุรญิญา สาขาช่างซอ่มบ ารุงรกัษาอากาศยาน สถาบนัการบินพลเรอืน 

 
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

พ.ย. 2561 – ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการฝ่ายบรกิารลาน
จอดและอปุกรณภ์าคพืน้ 

บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

พ.ค. – พ.ย. 2561 ผูจ้ดัการฝ่ายบรกิารลานจอด
และอปุกรณภ์าคพืน้ 

บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

2557 – พ.ค. 2561 ผูจ้ดัการแผนกซอ่มบ ารุงฝ่าย
วิศวกรรม 

บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

2556 – 2557 ผูช้่วยผูจ้ดัการแผนกซอ่มบ ารุง
ฝ่ายวิศวกรรม 

บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

 
 

 

 

 

ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบตักิารการบิน 
 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
9 สงิหาคม 2562 
 
อายุ (ปี) 51 
 
สัดส่วนการถอืหุน้ใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
(ร้อยละ)1 

0.0024 
 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบักรรมการ
หรือผู้บริหารรายอื่น2 
-ไมม่ี- 

 
 
 
 คุณวุฒทิางการศึกษา/ การอบรม 

 ปรญิญาตร ีสาขาวิศวกรรมอากาศยาน โรงเรยีนนายเรอือากาศ 
 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

ส.ค. 2562 – ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบตักิาร
การบิน 

บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

2561 – ส.ค. 2562 ผูจ้ดัการแผนกประกนัคณุภาพ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

2558 – 2561 
ผูจ้ดัการแผนกประกนัคณุภาพ 
ฝ่ายปฏิบตัิการบิน 

บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

2556 - 2558 
ผูช้่วยผูจ้ดัการแผนกการฝึก
นกับิน ฝ่ายปฏิบตัิการบิน 

บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

  

นาวาอากาศตรีด  ารงค ์

ภาสนพ์ิพฒันกุ์ล 

นายจตพุงษ ์

หงษวิ์เศษ 



 

1 รวมการถือครองหุน้ของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
2 ความสมัพนัธท์างครอบครวั หมายถงึ ความสมัพนัธท์างสานโลหติ ความสมัพนัโ์ดยการสมรส ลความสมัพนัธโ์ดยจดทะเบียนตามกฎหมาย 
 

 

 

 

ผูอ้  านวยการฝ่ายควบคมุครุภาพองคก์ร 
 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
10 พฤจิกายน 2563 
 
อายุ (ปี) 43 
 
สัดส่วนการถอืหุน้ใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
(ร้อยละ)1 

-ไมม่ี- 
 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบักรรมการ
หรือผู้บริหารรายอื่น2 
-ไมม่ี- 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ การอบรม 
 อนปุรญิญา สาขาช่างซอ่มบ ารุงรกัษาอากาศยาน สถาบนัการบินพลเรอืน 

 
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
พ.ย. 2563 - ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการฝ่ายควบคมุ

คณุภาพองคก์ร 
บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

ก.ย. 2562 - พ.ย. 2563 
ผูจ้ดัการแผนกควบคมุ
คณุภาพองคก์ร 

บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

เม.ย. 2557 - ก.ย. 2562 
ผูจ้ดัการแผนกควบคมุ
คณุภาพ ฝ่ายวศิวกรรม 

บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

ม.ค. - เม.ย. 2557 
ผูช้่วยผูจ้ดัการแผนกซอ่ม
บ ารุง ฝ่ายวิศวกรรม 

บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

นายบณัฑิต 

พรสาโรจน ์



1 รวมการถือครองหุน้ของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
2 ความสมัพนัธท์างครอบครวั หมายถงึ ความสมัพนัธท์างสานโลหติ ความสมัพนัโ์ดยการสมรส ลความสมัพนัธโ์ดยจดทะเบียนตามกฎหมาย 
 

รายละเอยีดเกีย่วกับเลขานุการบริษัท หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัตงิาน  

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และผู้ควบคุมดูการบัญชแีละการเงนิ 
ณ 31 ธนัวาคม 2563

 

 

 

เลขานกุารบรษัิท/ 
หวัหนา้งานก ากบัดแูลการปฏิบตังิาน 
 
อายุ (ปี) 38 
 
สัดส่วนการถอืหุน้ใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
(ร้อยละ)1 

-ไมม่ี- 
 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบักรรมการ
หรือผู้บริหารรายอื่น2 
-ไมม่ี- 

 คุณวุฒทิางการศึกษา/ อบรม 
 บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 บรหิารธุรกิจบณัฑติ (การเงิน) คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP 71/2016)  
 หลกัสตูร Effective Minute Taking (EMT 35/2016) 
 หลกัสตูร Company Reporting Program (CRP 15/2016) 
 หลกัสตูร Board Reporting Program (BRP 2/2016) 

 
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
2559 - ปัจจบุนั เลขานกุารบรษัิท บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น  
2559 - ปัจจบุนั เลขานกุารบรษัิท บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 
2555 – ปัจจบุนั  หวัหนา้งานก ากบัดแูลการปฏิบตังิาน บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

2547 - 2555 นกัวิเคราะหอ์าวโุส ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย  

 

 

 

 

หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 
 
อายุ (ปี) 48 
 
สัดส่วนการถอืหุน้ใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
(ร้อยละ)1 

-ไมม่ี- 
 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบักรรมการ
หรือผู้บริหารรายอื่น2 

-ไมม่ี- 
 

 
คุณวุฒทิางการศึกษา/ อบรม 

 Master of Accountancy and Financial Information System 2003, 
Cleveland State University, Cleveland, Ohio, USA 

 Master Degree in Business Administration 1999, Cleveland State University, 
Cleveland, Ohio, USA 

 เศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 Member of Institute of Internal Auditors of Thailand (IIAT)  

 
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
2554 - ปัจจบุนั ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

2553 - 2554 ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. อิออน ธนสนิทรพัย ์
(ไทยแลนด)์ 

2546 – 2552 Audit Manager 
Dingus and Daga Inc., 
Shaker Heights Ohio, 
USA 

นางสาวดวงพร 

ตนัตวิิวฒัน ์

นางสาวนิศเรศ 

ดิษเทศ 



1 รวมการถือครองหุน้ของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
2 ความสมัพนัธท์างครอบครวั หมายถงึ ความสมัพนัธท์างสานโลหติ ความสมัพนัโ์ดยการสมรส ลความสมัพนัธโ์ดยจดทะเบียนตามกฎหมาย 
 

 
 
 
 
 
ผูค้วบคมุการบญัชีและการเงิน 
 
อายุ (ปี) 42 
 
สัดส่วนการถอืหุน้ใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
(ร้อยละ)1 

-ไมม่ี- 
 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบักรรมการ
หรือผู้บริหารรายอื่น2 
-ไมม่ี- 
 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ อบรม 
 ปรญิญาตร ีสาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 ปรญิญาโท สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 เขา้รว่มหลกัสตูรการพฒันาความรูต้อ่เนื่องทางวิชาชีพบญัชี (Continuing 

Professional Development (CPD)) ประจ าปี 2563 จ านวน 12 ชั่วโมง 
 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

2563-ปัจจบุนั ผูค้วบคมุการบญัชีและการเงิน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

2563-ปัจจบุนั ผูค้วบคมุการบญัชีและการเงิน บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

2561 - 2563 ผูค้วบคมุการบญัชีและการเงิน บจ. ไทยแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์

2559 - 2561 ผูจ้ดัการแผนกบญัชี 
บมจ. เนชั่นแนลเพาเวอรซ์พั
พลาย 

 

นายอนุพนัธ ์

ตัง้ปณิธานนันท ์



 

  

ทรพัยส์ินท่ีใชใ้นการประกอบธรุกิจ 

 



1 

ทรัพยสิ์นที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

เงนิลงทุน 
 บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ประกอบธุรกิจดา้นการลงทนุโดยการถือหุน้ในบริษัทอื่น (Holding Company) สินทรพัย์
ถาวรหลกัของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น จึงเป็นเงินลงทนุ โดย บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ยตามที่ปรากฏใน
งบการเงินเฉพาะของบริษัท ซึ่งเป็นเงินลงทุนใน บจ. ไทยแอรเ์อเชีย  เพียงบริษัทเดียวและแสดงตามวิธีราคาทุน ณ วนัที่     
31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทมีเงินลงทนุใน บจ. ไทยแอรเ์อเชีย เป็นจ านวน 3,067.1 ลา้นบาท 

สินทรัพยถ์าวรหลกั 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ในงบการเงินรวมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีสินทรพัยถ์าวรมีมลูค่าตามบญัชีสทุธิ
จ านวน 6,230.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 9.2 ของสินทรพัยร์วม เนื่องจาก บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ประกอบธุรกิจดา้น
การลงทนุโดยการถือหุน้ในบรษัิทอื่น (Holding Company) โดยในปัจจบุนัถือหุน้ใน บจ. ไทยแอรเ์อเชีย เพียงแหง่เดียว และ 
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ไมม่ีสินทรพัยถ์าวรหลกัอื่นที่มีนยัส าคญัแตอ่ยา่งใด ดงันัน้ สนิทรพัยถ์าวรหลกัของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
ที่ปรากฏในงบการเงินรวมจึงเป็นของ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย เกือบทัง้หมด  

ประเภท 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ลา้นบาท) 

ที่ดิน 650.8 

สว่นปรบัปรุงอาคารเช่า 181.8 

คอมพิวเตอร ์ 56.1 

เครือ่งตกแตง่ติดตัง้และอปุกรณส์ านกังาน 12.9 

อปุกรณใ์นการด าเนินงาน 33.2 

ยานพาหนะ 70.4 

เครือ่งบินและเครือ่งยนตเ์ครือ่งบิน 3,888.4 

อะไหลเ่ครือ่งบิน 587.4 

สนิทรพัยร์ะหวา่งติดตัง้ 749.4 

รวม 6,230.4 

สินทรัพยส์ทิธิการใช ้
สินทรพัยส์ิทธิการใชท้ี่ปรากฏในงบการเงินรวมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ทัง้หมดเป็นของ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีมูลค่าตามบัญชีจ านวน 28,527.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 42 ของสินทรัพย์รวม 
สนิทรพัยส์ิทธิการใชน้ีว้ดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุหกัคา่เสือ่มราคาสะสม ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่สะสม และปรบัปรุงดว้ยการ
วดัมลูคา่ของหนีส้ินตามสญัญาเช่าใหม่ ราคาทนุของสินทรพัยส์ิทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินของหนีส้นิตามสญัญาเช่า
จากการรบัรูเ้ริม่แรก ตน้ทนุทางตรงเริม่แรกที่เกิดขึน้ จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสญัญาเช่า ณ วนัที่สญัญาเช่าเริ่มมีผลหรือ
ก่อนวนัท่ีสญัญาเช่าเริม่มีผล และหกัดว้ยสิง่จงูใจตามสญัญาเช่าที่ไดร้บั 

สินทรัพยท์ี่ไม่มีตัวตน 
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนโดยมีมูลค่าตามบญัชีสทุธิตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม ณ วนัที่  

31 ธันวาคม 2563 เป็นจ านวน 14,871.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 21.9 ของสนิทรพัยร์วม โดยแบ่งเป็นสิทธิในการน า
เครื่องบินลงจอดจ านวน 14,856.0 ลา้นบาท และโปรแกรมคอมพิวเตอรจ์ านวน 15.2 ลา้นบาท ทัง้นีม้ลูค่าของสิทธิในการ
น าเครื่องบินลงจอดไดม้าจากการที่ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีการควบคุมในบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปตามราคาประเมินโดย
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ผูเ้ช่ียวชาญอิสระ โดยใชว้ิธีการประเมนิมลูคา่จากรายได ้(Income Approach) ซึง่มีสมมติฐานจากขนาดของฝงูบิน จ านวน
เที่ยวบินและเสน้ทางบิน ณ วนัท่ีท าการประเมิน ทัง้นีส้ทิธิในการน าเครือ่งบินลงจอดเป็นสทิธิที่อา้งอิงมาจากการท่ี บจ. ไทย
แอรเ์อเชีย ไดส้ิทธิการบินไปยงัจุดหมายปลายทางตา่งๆ ทัง้ในและระหว่างประเทศตามที่ไดร้บัการจดัสรรเวลาการใชส้นามบิน 
(Time Slots) โดยสิทธินีจ้ะยงัคงอยู่กบับรษัิทตราบใดที่ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ยงัคงท าการบินในเสน้ทางบินและในเที่ยวบิน
ตามตารางการบินท่ีไดร้บัสทิธิอยู ่โดยสทิธิดงักลา่วไดร้บัการทดสอบการดอ้ยคา่ทกุปีหรอืเมื่อมีขอ้บง่ชีข้องการดอ้ยคา่  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิตามที่ปรากฏในงบการเงินของ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2563 เป็นจ านวน 15.2 ลา้นบาท ประกอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอรจ์ านวน 15.2 ล้านบาท และไม่มี
โปรแกรมคอมพิวเตอรร์ะหวา่งติดตัง้  

ค่าความนิยม 
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีคา่ความนิยมที่ปรากฏในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เป็นจ านวน 8,824.8 

ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 13 ของสินทรพัยร์วม จากการที่บริษัทไดอ้ านาจควบคมุใน บจ. ไทยแอรเ์อเชีย โดยค่าความ
นิยมไดอ้ิงมาจากหลายปัจจยั เช่น การท่ี บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีสถานะการเงินที่มั่นคงและมีความสามารถท าก าไรในธุรกิจ
การบินและมีสินทรพัยท์ี่ไม่สามารถรบัรูไ้ดอ้าทิเช่น กลุ่มแรงงานที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการบิน เป็นตน้ ทัง้นี ้  
ไตรมาสที่ 1 ปี 2556 บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เสร็จสิน้การวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยท์ี่ระบุไดแ้ละหนีส้ินรบัมาสทุธิของ 
บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ที่ไดม้าในวนัท่ีควบคมุกิจการ (4 พฤษภาคม 2555) ซึง่เป็นไปตามเกณฑร์ะยะเวลาการวดัมลูคา่ของการ
รวมธุรกิจที่ไมเ่กินกวา่หนึง่ปีนบัจากวนัที่ควบคมุกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เรือ่ง การรวมธุรกิจ 
โดย บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ตอ้งปรบัปรุงงบการเงินย้อนหลงัส าหรบัประมาณการที่เคยรบัรูไ้ว ้ณ วันที่ควบคุมกิจการ  
เพื่อสะทอ้นขอ้มลูเพิ่มเติมของขอ้เท็จจรงิและสถานการณแ์วดลอ้ม ณ วนัท่ีควบคมุกิจการ 

เคร่ืองหมายการค้า 
AAB ไดอ้นุญาตให ้บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ใชช่ื้อทางการคา้ AirAsia โดยใหส้ิทธิแต่เพียงผูเ้ดียว (Exclusive Basis)  

ในประเทศไทยเพื่อใชใ้นการประกอบธุรกิจของ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย (ซึ่งรวมถึงการน าไปใชเ้ป็นส่วนหนึ่งของช่ือบริษัทไทย
แอรเ์อเชีย ตามระยะเวลาที่อนุญาตให้ใช้ช่ือทางการค้า) โดย บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ต้องใช้ช่ือทางการค้า AirAsia ตาม
แนวทางการใชช่ื้อทางการคา้ AirAsia (Branding Guidelines) ที่ก าหนดไว ้รวมถึงใชเ้พื่อการสือ่สารทางการตลาด  
 บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมการใชช่ื้อทางการคา้เป็นจ านวนเทา่กบัรอ้ยละ 1.5 ของรายไดท้ัง้หมด
ของ บจ. ไทยแอรเ์อเชียต่อปี เป็นสกุลเงินดอลลารส์หรฐัฯ โดยตอ้งช าระทุกๆ ไตรมาสโดยค านวณค่าธรรมเนียมจาก  
งบการเงินรายไตรมาสของ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย เมื่อสิน้สดุแต่ละไตรมาส และปรบัคา่ธรรมเนียมตามงบการเงินของรอบปีที่
ไดม้ีการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้ 

สัญญาเช่าระยะยาว 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย เช่าพืน้ที่อาคารเพื่อใชเ้ป็นส านกังาน รวมถึงเช่าพืน้ที่
ส  าหรบัลานจอดเครื่องบินและพืน้ที่ส  าหรบัการด าเนินงานอื่นๆ กบัท่าอากาศยานต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศ รวมทัง้ไดม้ี
การท าสญัญาเช่าคลงัสินคา้ เพื่อใชเ้ป็นที่เก็บสินคา้ขายบนเครื่องบิน และเก็บสิ่งของต่างๆ โดยสญัญาสว่นใหญ่จะมีอายุ
ระหวา่ง 1 ปี ถึง 3 ปี 

การเช่าเคร่ืองบิน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ฝงูบินของ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ประกอบไปดว้ย เครือ่งบินตระกูลแอรบ์สั A320 จ านวน 

62 ล  า แบง่เป็นเครือ่งบินภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงาน (Operating Lease) ที่เช่าช่วงจาก AAM (ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยในกลุม่ 
แอรเ์อเชีย โดยมี AAB ถือหุน้รอ้ยละ 100) จ านวน 14 ล า จากบุคคลภายนอก (Third Party) 37 ล า และเป็นเครื่องบิน
ภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน (Finance Lease) จ านวน 7 ล า และกรรมสิทธ์ิของบริษัทอีก 4 ล  า ใชส้  าหรบัเสน้ทางบิน
ภายในประเทศและระหวา่งประเทศ โดยมีอายเุฉลีย่ที่ 7.5 ปี ณ สิน้ปี 2563 
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บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีเครื่องบินจ านวน 51 ล า ภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงาน ซึ่งมีอายสุญัญาเป็นเวลา 6 - 12 ปี 
โดยมีวนัสิน้สดุสญัญาเช่าส าหรบัเครื่องบินล าแรกในเดือนมกราคม 2564 และจะทยอยสิน้สดุสญัญาเช่าส าหรบัล าถดัไป
จนถึงเครื่องบินล าสดุทา้ยภายใตส้ญัญาเช่าลกัษณะนีใ้นเดือนกุมภาพนัธ ์2575 โดยภาระภายใตส้ญัญาดงักล่าวนี ้เป็น
ส่วนหนึ่งของหนีส้ินตามสญัญาเช่าที่มียอดปรากฏอยู่ในงบการเงินของ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
จ านวน 26,438.6 ลา้นบาท ตามขอ้ก าหนดสญัญา บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ตอ้งจ่ายค่าเช่ารายเดือนในอตัราคงที่เป็นสกุลเงิน
ดอลลารส์หรฐัฯ ส าหรบัเครื่องบินแต่ละล า นอกจากนี ้บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ยงัตอ้งจ่ายค่าเช่าเพิ่มเติมรายเดือน หรือส ารอง
คา่ซอ่มบ ารุงเพื่อเป็นคา่ซ่อมบ ารุงบางรายการส าหรบัเครือ่งบินแตล่ะล าตามที่ไดร้ะบไุวภ้ายใตส้ญัญาที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้บจ . 
ไทยแอรเ์อเชีย ตอ้งสง่มอบเงินมดัจ าใหแ้ก่ AAM เพื่อเป็นหลกัประกนัการช าระหนีข้อง บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีเครื่องบินจ านวน 7 ล า ภายใตส้ญัญาทางการเงินที่ไดเ้ขา้ท ากับสถาบนัการเงินทัง้ในและ
ตา่งประเทศ ซึ่งมีอายสุญัญาเป็นเวลา 12 ปีเช่นเดียวกนัส าหรบัเครื่องบินแต่ละล า โดยภาระภายใตส้ญัญาดงักลา่วนี ้เป็น
ส่วนหนึ่งของหนีส้ินตามสญัญาเช่าที่มียอดปรากฏอยู่ในงบการเงินของ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
จ านวน 3,973.1 ลา้นบาท โดย บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ตอ้งจ่ายค่าเช่ารายเดือนซึ่งไดร้วมดอกเบีย้ที่มีอัตราคงที่และอัตรา
ลอยตวัแลว้แตก่รณี ท่ีระบไุวใ้นสญัญาเช่าในสกุลเงินบาทและสกลุเงินดอลลารส์หรฐัตามที่แตล่ะสญัญาก าหนด พรอ้มทัง้ 
บจ. ไทยแอรเ์อเชีย จะตอ้งปฏิบตัิตามเง่ือนไขทางการเงินและการปฏิบตัิงานตามเง่ือนไขที่แต่ละสญัญาก าหนด และมีสทิธิ
ที่จะซือ้เครือ่งบินจากผูใ้หเ้ช่าเมื่อสิน้สดุระยะเวลาเช่า 

การซ่อมแซมและการซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน  
AAB เข้าท าสัญญาซ่อมแซมและซ่อมบ ารุงหลายฉบับ รวมถึงสัญญาที่ท ากับ GE Commercial Aviation 

Services และ ST Aerospace ซึง่ใหบ้รกิารครอบคลมุถึงเครือ่งบินภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานและสญัญาเช่าทางการเงิน
ที่ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ใชอ้ยู่ตามขอ้ก าหนดของสญัญาที่ท ากบั GE Commercial Aviation Services และ ST Aerospace 
อนญุาตให ้บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ไดร้บัผลประโยชนจ์ากการใชอ้ตัราคา่ธรรมเนียมการซอ่มแซมและการซอ่มบ ารุงที่ไดต้กลงไว้
กบักลุม่แอรเ์อเชีย 

นโยบายการลงทุนในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มุ่งเนน้การลงทุนในกิจการที่มีศกัยภาพในการเติบโต และสรา้งผลตอบแทนที่ดีจากการ

ลงทนุ ปัจจบุนั บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีการลงทนุในธุรกิจสายการบินราคาประหยดั เพื่อใหบ้ริษัทเป็นผูน้  าในธุรกิจสายการบิน
ราคาประหยัดที่ให้บริการแก่ผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุม  ทั้งนีก้ารขออนุมัติจะต้องสอดคล้องเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัยส์ิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบตัิการของ
บรษัิทจดทะเบียนในการไดม้าหรอืจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 

การลงทนุในกิจการดงักลา่วขา้งตน้ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น จะเนน้การลงทนุระยะยาว โดยพิจารณาจากปัจจยัพืน้ฐาน
ของธุรกิจที่จะเขา้ไปลงทนุ รวมถึงแนวโนม้ของธุรกิจนัน้ๆ เป็นส าคญั นอกจากนี ้บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีนโยบายการลงทนุ
ในสดัส่วนที่มากพอเพื่อใหส้ามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและก าหนดแนวทางการด าเนินธุรกิจในบริษัทย่อย  
บรษัิทรว่ม และกิจการท่ีควบคมุรว่มกนันัน้ๆ รวมทัง้การสง่เสรมิกิจการท่ีเขา้ลงทนุใหม้ีการเจรญิเติบโตอยา่งยั่งยืน 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น อาจมีการลงทนุในธุรกิจอื่นท่ีเก่ียวขอ้งในอนาคต ทัง้นี  ้การลงทนุจะตอ้งมีความสอดคลอ้ง
เหมาะสมกบัสภาพธุรกิจและแผนยทุธศาสตรข์อง บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 



4 

 ในการตดัสนิใจลงทนุใดๆ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น จะท าการวิเคราะหค์วามเป็นไปไดข้องโครงการและพิจารณาถึง
ศักยภาพ รวมทั้งความเสี่ยงจากการลงทุน  และน าเสนอแผนการลงทุนต่อคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เพื่อ
พิจารณา รวมถึงใหค้  าแนะน า เพื่อลดความเสีย่งทางการลงทนุท่ีอาจเกิดขึน้  

นโยบายการบริหารงานในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และกิจการที่ควบคุมร่วมกนั 
ในการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบรษัิทยอ่ยนัน้ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ไดส้ง่ตวัแทนของบรษัิทไปเป็นกรรมการ

ในบรษัิทยอ่ย ซึง่บคุคลดงักลา่วตอ้งมีคณุสมบตัแิละประสบการณท์ี่เหมาะสมกบัธุรกิจดงักลา่วและไมม่ีผลประโยชนข์ดัแยง้
ในทางธุรกิจ โดยผูแ้ทนดงักลา่วจะตอ้งบรหิารและจดัการธุรกิจของบรษัิทย่อยใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่ไดร้บัความเห็นชอบ
จาก บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และตามกฎเกณฑแ์ละระเบียบตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ
กฎหมายของบรษัิทยอ่ยที่เก่ียวขอ้ง 

นอกจากนี ้บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น จะติดตามอยา่งใกลชิ้ดถึงผลประกอบการและการด าเนินงานของธุรกิจดงักลา่ว 
และน าเสนอผลการวิเคราะห์รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยหรือ 
บรษัิทรว่มหรือกิจการท่ีควบคมุรว่มกนันัน้ๆ เพื่อใชป้ระกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายหรอืปรบัปรุงสง่เสรมิใหธุ้รกิจของ
บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม หรอืกิจการท่ีควบคมุรว่มกนั มีการพฒันาและเจรญิเติบโตอยา่งตอ่เนื่องตอ่ไป 
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การก ากับดูแลกิจการ 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ไดย้ึดถือและปฏิบัติตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีในการด าเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง 
ตั้งแต่ระดับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยเช่ือมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบไดจ้ะช่วยสรา้งความเช่ือมั่นและความมั่นใจต่อผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน ผูม้ีสว่นไดเ้สีย และผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกุฝ่าย และเป็น
ปัจจยัส าคญัในการสรา้งผลตอบแทนและเพิ่มมลูค่าระยะยาว รวมทัง้สง่เสริมความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัทใหเ้ติบโต
อย่างยั่งยืน ดงันัน้คณะกรรมการบรษัิทจึงไดม้ีนโยบายปฏิบตัิตามขอ้พงึปฏิบตัิที่ดีส  าหรบักรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of 
Best Practices for Directors of Listed Company) และไดน้ าหลกัการและแนวปฏิบัติที่สอดคลอ้งกับหลกัการก ากับดูแล
กิจการที่ดีส  าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2556 (The Principles of Good Corporate Governance for Listed Companies, 
2013) และหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดีส  าหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ตามแนวทางที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย (ตลาดหลกัทรพัยฯ์) และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (ส  านักงาน ก.ล.ต.) 
ก าหนดมาใชแ้ละทบทวนปรบัปรุงนโยบายการก ากบัดแูลกิจการเป็นประจ าทกุปี รวมทัง้มีการสือ่สารใหค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนกังานของบรษัิทไดร้บัทราบและถือปฏิบตัิอย่างตอ่เนื่อง โดยมีเนือ้หาครอบคลมุถึงสทิธิของผูถื้อหุน้ การปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้
อยา่งเทา่เทียมกนั บทบาทของผูม้ีสว่นไดเ้สยี การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  

ส าหรบัในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทไดน้ าหลกัปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีส  าหรบับริษัทจดทะเบียน 
ปี 2560 (CG Code) มาปรบัใช ้ซึง่กรรมการทกุทา่นรบัทราบและเขา้ใจถึงประโยชนร์วมทัง้ใหค้วามส าคญัแก่หลกัปฏิบตัิดงักลา่ว 
โดยไดพ้ิจารณาและตระหนกัถึงบทบาทหนา้ที่ในฐานะผูน้  าขององคก์ร  และมอบหมายใหผู้ร้บัผิดชอบแตล่ะฝ่ายน าหลกัปฏิบตัิ
ตาม CG Code ไปปรบัใชใ้นองคก์ร เพื่อการสรา้งคณุค่าใหแ้ก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยสามารถเปิดเผยขอ้มลูใหส้อดคลอ้งกับ
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการในแตล่ะหมวดได ้ดงันี ้ 

หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ตระหนกัและใหค้วามส าคญัถึงสทิธิของผูถื้อหุน้ โดยจะไมก่ระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรอื
ลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้รวมทัง้จะสง่เสริมใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ิทธิของตน  โดยสิทธิขัน้พืน้ฐานของผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ การซือ้ขายหรือ
การโอนหุน้ การมีสว่นแบง่ในก าไรของบริษัท การไดร้บัขา่วสารขอ้มลูอย่างเพียงพอ การเขา้รว่มประชมุเพื่อใชส้ทิธิออกเสียงใน
ที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การ
ก าหนดหรอืแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสอืบรคิณหส์นธิ การลดทนุหรอืเพิ่มทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นตน้ 

ทัง้นี ้บรษัิทจะด าเนินการในเรือ่งตา่งๆ ที่เป็นการสง่เสรมิและอ านวยความสะดวกในการใชส้ทิธิของผูถื้อหุน้ ดงันี ้

- บรษัิทจดัสง่หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นการลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  5 วนัท าการ 
(หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด) โดยหนงัสือเชิญประชมุมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม  เอกสารประกอบ
ระเบียบวาระตา่งๆ พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท หนงัสอืมอบฉนัทะตามที่กระทรวงพาณิชยก์ าหนด และรายช่ือของ
กรรมการอิสระเพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถเลอืกที่จะมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุแทนได ้รวมทัง้แผนที่แสดงสถานท่ีประชมุ                 

นอกจากที่กลา่วขา้งตน้ หนงัสอืเชิญประชุม จะแจง้รายละเอียดของเอกสารท่ีผูถื้อหุน้จะตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุม
ดว้ย เพื่อรกัษาสทิธิในการเขา้ประชมุและการลงคะแนนเสยีง รวมถึงเป็นไปตามขอ้บงัคบับรษัิท เก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้  

นอกจากนี ้ผูถื้อหุน้ยงัสามารถเขา้ดขูอ้มลูต่างๆ เก่ียวกบัระเบียบวาระการประชุมแต่ละครัง้ไดท้างเว็บไซตข์องบริษัท 
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- กรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง บรษัิทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ
หรอืบคุคลใดๆ เขา้รว่มประชมุแทนได ้

- บริษัทจัดช่องทางการลงทะเบียน ณ สถานที่จัดการประชุมส าหรบัผูถื้อหุน้บุคคลธรรมดาและนกัลงทุนสถาบัน 
นอกจากนีบ้รษัิทไดน้ าระบบบารโ์คด้ (Barcode) มาใชใ้นการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสยีงเพื่อช่วยใหข้ัน้ตอนการลงทะเบียน
และการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วและถกูตอ้ง นอกจากนี ้บริษัทไดจ้ัดใหม้ีจุดตรวจเอกสารกรณีรบั
มอบฉนัทะใหบ้คุคคลอื่นเขา้รว่มประชมุแทน และจดัเตรยีมอากรแสตมป์ส าหรบัปิดหนงัสอืมอบฉนัทะไวบ้ริการใหแ้ก่ผูร้บัมอบ
ฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พรอ้มเจ้าหน้าที่อ  านวยความสะดวกตลอดการลงทะเบียน โดยบริษัทจะเปิดรับ
ลงทะเบียนก่อนเริม่การประชมุไมน่อ้ยกวา่ 2 ชั่วโมง 

- ในการประชมุผูถื้อหุน้แตล่ะครัง้ ประธานที่ประชมุจะชีแ้จงเก่ียวกบักฎเกณฑท์ี่ใชใ้นการประชมุ รวมถึงขัน้ตอนการ
ออกเสยีงลงมติ และจดัสรรเวลาในการประชมุอยา่งเพียงพอ  

- ในระหว่างการประชมุประธานท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทกุคนมีสทิธ์ิเทา่เทียมกนัในการซกัถาม แสดงความ
คิดเห็นและขอ้เสนอแนะตา่งๆ ไดอ้ยา่งเต็มที่ โดยมีกรรมการและผูบ้รหิารที่เก่ียวขอ้งเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้เพื่อตอบค าถามในที่
ประชุมพรอ้มทัง้รบัฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ ของผูถื้อหุน้เพื่อที่จะน าไปพิจารณา หรือด าเนินการตามสมควรต่อไป 
และเมื่อการประชมุแลว้เสรจ็ บรษัิทจะจดัท ารายงานการประชมุใหแ้ลว้เสรจ็อย่างถกูตอ้งและสมบรูณภ์ายใน 14 วนันบัจากวนั
ประชมุ แลว้น าสง่รายงานการประชมุผูถื้อหุน้ดงักลา่วใหก้บัหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายในเวลาที่ก าหนดและเผยแพรร่ายงานการ
ประชมุทางเว็บไซตข์องบรษัิท เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และบคุคลที่เก่ียวขอ้งสามารถตรวจสอบได ้

หมวดที ่2  การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอยา่งเท่าเทียมกัน 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น จะปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม ทัง้ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้ท่ีไม่
เป็นผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้ตา่งชาติ และผูถื้อหุน้สว่นนอ้ย โดยมีหลกัการดงันี ้

- ด าเนินการประชุมผูถื้อหุน้ตามล าดบัระเบียบวาระที่ไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่ม
ระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้โดยไม่จ าเป็น  โดยเฉพาะวาระส าคญัที่ผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาใน
การศกึษาขอ้มลูก่อนการตดัสนิใจ  

- เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ยสามารถเสนอช่ือบคุคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการได ้โดยสง่ขอ้มลูของบคุคลที่เสนอช่ือ
และหนงัสอืยินยอม ใหแ้ก่ประธานคณะกรรมการบรษัิทลว่งหนา้ในเวลาอนัสมควร ภายใตห้ลกัเกณฑท์ี่ก าหนดโดยบรษัิท 

- สง่เสรมิใหผู้ถื้อหุน้ใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงส าหรบัทกุระเบียบวาระ ซึง่จะท าการเก็บบตัรลงคะแนนดงักลา่วในหอ้งประชุม 
เพื่อน าผลคะแนนมารวม ก่อนท าการประกาศแจง้มติของคะแนนเสียงในหอ้งประชุม และเพื่อความโปรง่ใส บริษัทจะจดัเก็บ
บตัรลงคะแนนท่ีมีการลงช่ือของผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัฉนัทะไว ้เพื่อการตรวจสอบไดใ้นภายหลงั 

- บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุน้อย่างถกูตอ้ง ครบถว้น และจดัสง่รายงานดงักลา่วต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายใน 14 
วนัหลงัการประชมุผูถื้อหุน้เสรจ็สิน้ และไดท้ าการเผยแพรร่ายงานดงักลา่วไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิท 

- ใหค้วามส าคญัในการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารอื่นๆ อย่างถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลาและโปรง่ใสแก่ผูถื้อหุน้ โดยมีการ
เปิดเผยขอ้มลูขา่วสารท่ีมีสาระส าคญัอยา่งสม ่าเสมอ 
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- บรษัิทและบรษัิทย่อยมีนโยบายและวิธีการดแูลกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานในการน าขอ้มลูภายในของบริษัท
และบรษัิทยอ่ยซึ่งยงัไมเ่ปิดเผยต่อสาธารณชนไปใชเ้พื่อแสวงหาประโยชนส์ว่นตนโดยไดเ้ผยแพรน่โยบายดงักลา่วใหแ้ก่กรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังาน รบัทราบและปฏิบตัิตามไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรในหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้ 

 การดแูลเรือ่งการใชข้อ้มลูภายใน  

1. ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิาร เก่ียวกบัหนา้ที่ในการรายงานการถือครองหลกัทรพัยข์องตน คูส่มรสหรอืผูท้ี่อยู่
กินดว้ยกนัฉนัสามีภริยา และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ต่อ ส านกังาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 
275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) รวมทัง้การรายงานการ
ไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบท
ก าหนดโทษ ตามมาตรา 298 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

2. ใหก้รรมการและผูบ้รหิารของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น รวมถึงคูส่มรสหรอืผูท้ี่อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภรยิา และบตุรที่
ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือครองหลกัทรพัยแ์ละรายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์อง 
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และจัดสง่ส าเนารายงานนีใ้หแ้ก่ บมจ. เอเชีย เอวิ
เอชั่น ในวนัเดียวกบัวนัท่ีสง่รายงานตอ่ส านกังาน ก.ล.ต.  

3. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลกูจา้งของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบรษัิทยอ่ย ท่ีไดร้บัทราบขอ้มลูภายในที่
เป็นสาระส าคญัซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัยค์วรหลีกเลีย่งหรอืงดการซือ้ขายหลกัทรพัยข์อง บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือขอ้มลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลงัจากที่
ขอ้มลูภายในไดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชนแลว้ ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูภายในตอ้งไมเ่ปิดเผยขอ้มลูนัน้ใหผู้อ้ื่นทราบจนกว่าจะไดม้ีการ
แจง้ขอ้มลูนัน้ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ มาตรการลงโทษหากมีการกระท าการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบตัิดงักลา่วขา้งตน้ บมจ. เอเชีย 
เอวิเอชั่น และบรษัิทย่อย ถือเป็นความผิดทางวินยัตามขอ้บงัคบัการท างาน โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ไดแ้ก่ การ
ตกัเตือนดว้ยวาจา การตกัเตือนเป็นหนงัสือ การภาคทณัฑ ์ตลอดจนการเลิกจา้งพน้สภาพการเป็นพนกังานดว้ยเหตุไลอ่อก 
ปลดออก หรอืใหอ้อก แลว้แตก่รณี เป็นตน้  

4. หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบรษัิทยอ่ย ใชข้อ้มลูภายในท่ีมี
หรืออาจมีผลกระทบตอ่การเปลี่ยนแปลงราคาของหลกัทรพัยข์อง บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ซึง่ยงัมิไดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชน ซึง่ตนได้
ลว่งรูม้าในต าแหน่งหรือฐานะเช่นนัน้ มาใชเ้พื่อการซือ้หรอืขายหรอืเสนอซือ้หรือเสนอขาย หรือชกัชวนใหบ้คุคลอื่นซือ้หรอืขาย หรือ
เสนอซือ้ หรอืเสนอขายซึ่งหุน้หรือหลกัทรพัยอ์ื่น (ถา้มี) ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ไม่ว่าทัง้ทางตรงหรือทางออ้ม ในประการที่
นา่จะเกิดความเสียหายแก่ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ไม่ว่าทัง้ทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่าการกระท าดงักลา่วจะท าเพื่อประโยชนต์่อ
ตนเองหรอืผูอ้ื่น หรอืน าขอ้เท็จจรงิเช่นนัน้ออกเปิดเผยเพื่อใหผู้อ้ื่นกระท าดงักลา่ว โดยตนไดร้บัผลประโยชนต์อบแทนหรอืไมก็่ตาม 

  การปอ้งกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนบ์นหลกัการ
ที่วา่การตดัสนิใจใดๆ ในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งท าเพื่อผลประโยชนส์งูสดุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เท่านัน้ และควร
หลีกเลี่ยงการกระท าที่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยก าหนดใหผู้ท้ี่มีสว่นเก่ียวขอ้งหรือมีสว่นไดเ้สียกบัรายการท่ี
พิจารณาตอ้งแจง้ให ้บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ทราบถึงความสมัพนัธห์รอืการมีสว่นไดเ้สยีของตนในรายการดงักลา่ว และตอ้งไมเ่ขา้
รว่มการพิจารณาตดัสนิใจ รวมถึงไมม่ีอ  านาจอนมุตัิในธุรกรรมนัน้ๆ 
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หากมีรายการที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนเ์กิดขึน้ที่เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที่ไม่เป็นเง่ือนไขการคา้
โดยทั่วไป จะตอ้งน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น พิจารณาอนมุตัิ โดยใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ 
(แลว้แต่กรณี) ทัง้นี ้บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น จะตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ส านกังาน ก.ล.ต. 
และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่เก่ียวขอ้ง 

หมวดที ่3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบริษัทย่อยใหค้วามส าคญัต่อสทิธิของผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่  และมีนโยบายในการปฏิบตัิ
ตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีแตล่ะกลุม่ที่ส  าคญั ดงันี ้

ผูถื้อหุน้ 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มุง่มั่นเป็นตวัแทนท่ีดีของผูถื้อหุน้ในการด าเนินธุรกิจเพื่อสรา้งความพงึพอใจสงูสดุใหก้บัผูถื้อหุน้ 
โดยค านึงถึงการเจรญิเติบโตของมลูค่าบรษัิทในระยะยาวดว้ยผลตอบแทนที่ดีและตอ่เนื่อง รวมทัง้ก ากบัดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตาม
นโยบายเก่ียวกบัผูถื้อหุน้ในการปกป้องสิทธิขัน้พืน้ฐานของผูถื้อหุน้ และการไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอน
สิทธิของผูถื้อหุน้ ดงัรายละเอียดที่ไดก้ล่าวในหวัขอ้สิทธิของผูถื้อหุน้และการปฏิบัติต่อผู้ ถือหุน้อย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจน
ด าเนินการใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งโปรง่ใสและเช่ือถือไดต้อ่ผูถื้อหุน้  

การสง่เสรมิใหผู้ถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้เพื่อใหม้ีสว่นรว่มในการตดัสนิใจในเรือ่งส าคญั เพื่อรบัทราบการด าเนินงาน
และกิจกรรมตา่งๆ ของบรษัิท และเพื่อติดตามการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการและฝ่ายบรหิาร 

ลกูคา้ 

บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีความมุง่มั่นในการสรา้งความพึงพอใจและความมั่นใจใหก้บัลกูคา้ที่จะไดร้บัผลิตภณัฑ์และบริการ
ที่ดีมีคณุภาพ ในระดบัราคาที่เหมาะสม รวมทัง้รกัษาสมัพนัธภาพท่ีดี จึงไดก้ าหนดแนวทางปฏิบตัิไวด้งัตอ่ไปนี ้ 

- ผลิตสินคา้และบริการที่มีคุณภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานใหส้งูขึน้อย่างต่อเนื่องและจริงจัง  เปิดเผย
ขา่วสารขอ้มลูเก่ียวกบัสนิคา้และบรกิารอยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง และไมบ่ิดเบือนขอ้เท็จจรงิ  

- กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบัจะไมเ่ปิดเผยขอ้มลูของลกูคา้ โดยไมไ่ดร้บัอนญุาตจากลกูคา้หรอืจากผูม้ี
อ  านาจของกลุม่บรษัิทก่อน เวน้แตเ่ป็นขอ้มลูที่ตอ้งเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอกที่เก่ียวขอ้งตามบทบงัคบัของกฎหมาย 

ทัง้นี ้รายละเอียดการด าเนินนโยบายเพื่อแสดงความรบัผิดชอบต่อลูกคา้ปี 2563 ปรากฏในหัวขอ้ “รายงานการ
พฒันาอยา่งยั่งยืน”  

คูค่า้  

บรษัิทและบรษัิทยอ่ยถือวา่คูค่า้เป็นปัจจยัส าคญัในการรว่มสรา้งมลูคา่ใหก้บัลกูคา้ ดงันัน้การด าเนินธุรกิจกบัคูค่า้ใดๆ 
ตอ้งไม่น ามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อช่ือเสียงของบริษัทและบริษัทย่อย หรือขดัต่อกฎหมายใดๆ ไม่มีการเรียกรบั หรือยอมรบั
ทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ์ื่นใดที่ไม่สจุริตในการคา้กบัคู่คา้ มีการค านึงถึงความเสมอภาคในการด าเนินธุรกิจและผลประโยชน์
รว่มกันกับคู่คา้ รวมทัง้ปฏิบตัิตามสญัญาหรือเง่ือนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไวอ้ย่างเครง่ครดั นอกจากนีก้ารคดัเลือกคู่คา้ตอ้งท า
อย่างยตุิธรรม โปรง่ใส ตรวจสอบได ้โดยยึดถือปฏิบตัิตามระเบียบการจดัซือ้จดัจา้ง โดยมีการแต่งตัง้คณะกรรมการจดัซือ้จดั
จา้งและก าหนดขัน้ตอนและวิธีปฏิบตัิไวอ้ยา่งชดัเจน  
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เจา้หนี ้ 

บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่มีต่อเจา้หนีอ้ย่างเครง่ครดั บรหิารเงินกูย้ืมใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์อง
การใชเ้งิน ไม่น าเงินไปใชใ้นทางที่อาจก่อใหเ้กิดความเสียหาย และดแูลหลกัประกนัต่างๆ  ควบคมุใหม้ีการช าระคืนเงินกูแ้ละ
ดอกเบีย้ใหก้บัเจา้หนีเ้งินกูย้ืมทุกประเภทอย่างครบถว้นตามก าหนดเวลา และปฏิบตัิตามเง่ือนไขการกูย้ืมเงินตามขอ้ตกลง
อย่างครบถว้น รวมถึงการบริหารงานเพื่อใหเ้จา้หนีม้ั่นใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการช าระหนีท้ี่ดี  หากเกิด
กรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขแหง่สญัญาที่ตกลงกนัไวไ้ด ้บริษัทจะแจง้ใหเ้จา้หนีท้ราบลว่งหนา้เพื่อรว่มกนัพิจารณาหา
แนวทางแกไ้ขปัญหา  

คูแ่ขง่ทางการคา้ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายสนบัสนนุและส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้อย่างเสรีและด าเนินธุรกิจภายใตก้รอบ
กติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรมรวมทัง้ไม่แสวงหาขอ้มูลที่เป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อ
จรยิธรรม และไมก่ระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื่น หรอืคูแ่ขง่ทางการคา้ 

สงัคมสว่นรวม 

บริษัทและบริษัทย่อยในฐานะเป็นบริษัทไทย ตระหนกัและมีจิตส านึกในบุญคุณของประเทศและเป็นสว่นหนึ่งของ
สงัคม ซึง่ตอ้งรบัผิดชอบช่วยเหลอืสงัคม สนบัสนนุกิจกรรมของทอ้งถ่ินท่ีมีการด าเนินธุรกิจ  

บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายผลิตสินคา้และใหบ้ริการใดๆ  ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มและปฏิบตัิตามกฎหมาย
สิง่แวดลอ้ม  

บริษัทและบริษัทย่อย สง่เสรมิกิจกรรมการดแูลรกัษาธรรมชาติและอนรุกัษ์พลงังาน และมีนโยบายที่จะคดัเลอืกและ
สง่เสรมิการใชผ้ลติภณัฑท์ี่เป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม 

ทัง้นี ้รายละเอียดการด าเนินนโยบายเพื่อแสดงความรบัผิดชอบต่อสงัคมส่วนรวมปี 2563 ปรากฏใน“รายงานการ
พฒันาอยา่งยั่งยืน”  

พนกังาน 

พนกังานเป็นทรพัยากรอนัมีค่าสงูสดุและเป็นปัจจัยส าคญัสู่ความส าเร็จของบริษัทและบริษัทย่อยจึงไดมุ้่งพัฒนา
เสริมสรา้งวฒันธรรมและบรรยากาศการท างานที่ดี รวมทัง้สง่เสรมิการท างานเป็นทีม ปฏิบตัิต่อพนกังานดว้ยความสภุาพและ
ใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และความเป็นสว่นตวัของพนกังาน โดยไม่น าขอ้มลูสว่นตวั เช่น เงินเดือน ประวตัิการ
รกัษาพยาบาล ครอบครวั ไปเปิดเผยใหก้บับคุคลภายนอกหรอืผูท้ี่ไมเ่ก่ียวขอ้ง เวน้แตเ่ป็นขอ้มลูที่ตอ้งเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอก
ที่เก่ียวขอ้งตามบทบงัคบัของกฎหมาย ส าหรบัการวา่จา้ง การแตง่ตัง้โยกยา้ยพนกังาน และผลตอบแทนจะพิจารณาบนพืน้ฐาน
ของคณุธรรม และการใชท้รพัยากรบคุคลใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 นโยบายการจา้งงาน 

บจ. ไทยแอรเ์อเชีย สรรหาและคัดเลือกพนักงานโดยค านึงถึงอัตราก าลงัคนใหเ้หมาะสมกับขนาดและโครงสรา้ง
องคก์ร รวมทัง้ไดพ้ฒันากระบวนการสรรหาคดัเลอืกบคุลากรท่ีมีคณุสมบตัิ ความรู ้ความสามารถ และศกัยภาพท่ีเหมาะสมกบั
ต าแหน่งงานและสอดคลอ้งกบัค่านิยมของบริษัท ตลอดจนวตัถปุระสงค ์แผนการพฒันาและสืบทอดงาน โดยปฏิบตัิและให้
โอกาสที่เทา่เทียมกนักบับคุคลทกุ เชือ้ชาติ สผิีว ศาสนา เพศ สญัชาติ อาย ุความทพุพลภาพ หรอืกลุม่คนผูด้อ้ยโอกาสอื่นๆ 
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- กระบวนการสรรหาและคดัเลือกพนกังานจะตอ้งมีความเสมอภาค และเป็นธรรม มีกระบวนการทดสอบขอ้เขียน  
การสมัภาษณ ์โดยคณะกรรมการผูม้ีประสบการณค์วามรู ้ความสามารถ อยา่งโปรง่ใส 

- ใหค้วามส าคญักบัการดแูลพนกังานเสมือนสมาชิกในครอบครวัเดียวกนั พนกังานจะไดร้บัการดแูลเรือ่งคา่ตอบแทน
สทิธิประโยชน ์และสวสัดิการอยา่งเหมาะสม ภายใตบ้รรยากาศการท างานท่ีอบอุน่ แบง่ปันประสบการณ ์ 

- การช่วยเหลอืเกือ้กลูกนัระหวา่งรุน่พ่ี รุน่นอ้ง สง่เสรมิระบบพี่เลีย้งสอนงาน เพื่อใหพ้นกังานมีความสขุในการท างาน 

 การบรหิารสวสัดกิาร 

บจ. ไทยแอรเ์อเชีย จดัใหม้ีสวสัดิการและสิทธิประโยชนแ์ก่พนกังาน โดยมีนโยบายการจดัสวสัดิการใหต้รงกบัความ
ตอ้งการและเป็นประโยชนแ์ก่พนกังานมากที่สดุ โดยสวสัดิการท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

- การตรวจสขุภาพประจ าปี 

- ประกนัชีวิตกลุม่ 

- ประกนัสขุภาพกลุม่ 

- กองทนุส ารองเลีย้งชีพซึง่ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ช่วยสมทบเพิ่มตามอายกุารเป็นสมาชิกกองทนุสงูสดุ  รอ้ยละ 10 

- สหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอรเ์อเชีย 

- ตั๋วเครือ่งบินเดินทางฟรกีรณีพนกังานสมรส 

- ตั๋วเครือ่งบินเดินทางฟรจี านวน 8 แตม้ตอ่ปี 

- ตั๋วเครือ่งบินสว่นลดรอ้ยละ 90 จ านวนไมจ่ ากดั ตอ่ปี 

- เงินช่วยเหลอืกรณีบคุคลใกลชิ้ดในครอบครวัเสยีชีวิต ไดแ้ก่ บิดามารดา คูส่มรส และบตุร  

- เงินช่วยเหลอืครอบครวัของพนกังานกรณีพนกังานเสยีชีวิต 

- เงินช่วยเหลอืกรณีพนกังานคลอดบตุร 

- ชดุเครือ่งแบบ ส าหรบัพนกังาน 

- เงินช่วยเหลือส าหรบัพนกังานที่รกัษาตวัดว้ยโรคกลุม่รา้ยแรงดงัต่อไปนี ้โรคมะเร็ง โรคหวัใจ โรคหลอดเลือดสมอง 
โรคไตวาย และโรคปอด 

การบรหิารค่าจา้ง และผลตอบแทน 

บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ด าเนินนโยบายการบริหารค่าตอบแทนที่ยึดหลกัเป็นธรรม  เหมาะสม สอดคลอ้งตามความรู ้
ความสามารถ ต าแหน่งงาน และประเมินผลการปฏิบตัิงาน โดยมีการส ารวจคา่ตอบแทนกบัตลาดแรงงานภายนอกและบรษัิท
ชัน้น า เพื่อปรบัปรุงใหเ้หมาะสม สามารถแข่งขนัในอตุสาหกรรมเดียวกนัและเพื่อดึงดดูผูม้ีความรูค้วามสามารถใหม่ๆ เขา้มา  
รว่มงาน 

กิจกรรมพนกังานสมัพนัธ์ 

บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ไดเ้ปิดโอกาสใหพ้นกังานไดแ้สดงความคิดเห็นในการท ากิจกรรมและมีสว่นรว่มในการสรา้งสรรค์
กิจกรรมภายในของพนกังาน หลากหลายรูปแบบ เพื่อส่งเสริมความสมัพันธ์ที่ดีระหว่างพนกังานกับพนกังาน พนกังานกับ
องคก์ร ตลอดไปจนถึงพนกังานกบัชมุชน ก่อใหเ้กิดความสามคัคใีนหมูค่ณะและน าไปสูค่วามสขุในการท างานรว่มกนัในองคก์ร
ไดแ้ก่ 
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- กิจกรรมเพื่อสงัคม อาทิเช่น กิจกรรม Allstars Do Good สายการบินไทยแอรเ์อเชีย ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญั และ
ประโยชนข์องการบรจิาคโลหิตที่มีตอ่สงัคม ทางบริษัทจึงมีนโยบายจดักิจกรรมการบรจิาคโลหิตทกุ 3 เดือน รว่มกบัสภากาชาดไทย 
เพื่อเปิดโอกาสใหพ้นกังานภายในองคก์รสามารถบรจิาคโลหิตไดอ้ยา่งสะดวกสบาย และเพื่อเป็นกศุโลบายเพื่อใหพ้นกังานทกุคน
ดแูลรกัษาสขุภาพของตนเอง ทางบริษัทไดร้ิเริม่กิจกรรมการบริจาคโลหิตดงักลา่วมาตัง้แต่เดือนสิงหาคมปี 2561 แตเ่นื่องดว้ย
ในปี 2563 เพื่อลดความเสีย่งของการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ทางบรษัิทจึงเปลีย่นนโยบายเป็นการประชาสมัพนัธ์
เพื่อใหพ้นกังานเดินทางไปบรจิาคโลหิตตามสถานท่ีที่สภากาชาดไทยเปิดใหบ้รกิาร 

- กิจกรรมครบรอบวนัก่อตัง้บริษัท ผูบ้รหิารและพนกังานรว่มท าบญุครบรอบวนัเกิดตามพิธีกรรมของแต่ละศาสนา 
และจดัเลีย้งอาหารกลางวนัใหแ้ก่พนกังานทั่วประเทศ  

- กิจกรรมเพื่อสง่เสรมิสขุภาพกายของพนกังาน พนกังานไดม้ีการรวมกลุม่ตามความสนใจในการออกก าลงักายโดย
มี บจ. ไทยแอรเ์อเชีย เป็นผูส้นบัสนนุกิจกรรมตา่งๆ ไดแ้ก่ กลุม่พนกังานวิ่งเพื่อสขุภาพ กลุม่โยคะ กลุม่แบดมินตนั กลุม่ฟตุบอล 
กลุม่บาสเกตบอล กลุม่จกัรยาน และกลุม่กอลฟ์ เป็นตน้ 

- กิจกรรมเพื่อสง่เสรมิสขุภาพจิตของพนกังานทาง บจ. ไทยแอรเ์อเชีย เลง็เห็นถึงความส าคญัของสขุภาวะทางจิตใจ
ของพนกังาน จึงไดม้ีสนบัสนุนใหพ้นกังานใชบ้ริการปรกึษาปัญหาสขุภาพจิตที่ทางบริษัทริเริ่มให ้ภายใตช่ื้อ  “Allstars Peer 
Support” รวมไปถึงจดักิจกรรมตา่งๆ ใหก้บัพนกังาน อาทิ  “Allstars Are You Ready?” เพื่อแนะน าแนวทางในการสรา้งอาชีพ
เสรมิและรายไดพ้ิเศษในช่วง Work From Home 

- การแข่งขนักีฬาสมัพนัธ ์สรา้งความสามคัคีในหมู่คณะในการรว่มแข่งขนัแบดมินตนัสมัพนัธ์ประจ าปีกับตวัแทน
จากราชกรฑีาสโมสร และรว่มการแขง่ขนักีฬากระชบัมิตรกบัตวัแทนจากการทา่อากาศยานไทย ในสถานีตา่งๆ 

- กิจกรรมพนกังานสมัพนัธท์างช่องทางออนไลน ์ในช่วงที่พนกังานบางหน่วยงานจ าเป็นตอ้งปฏิบตัิงานจากบา้นเพื่อ
ลดความเสี่ยงในการแพร่เชือ้ไวรสั COVID-19 ทางบริษัทมีการจัดกิจกรรมผ่านทางช่องทางออนไลนจ์ านวนหลายกิจกรรม
ดว้ยกัน เช่น CEO Town Hall Live on Workplace เพื่อแจง้รายละเอียดเก่ียวกับบริษัทใหพ้นกังานไดร้บัทราบ  กิจกรรมสอน
ภาษาที่สาม Learn Thai with Fun thai เพื่อเพิ่มพูนความรูท้างด้านภาษา  Finwell tips เพื่อสรา้งเสริมทักษะทางการเงิน 
กิจกรรมโยคะผา่นทาง Zoom Meeting เป็นตน้ 

- กิจกรรมงานขอบคณุพนกังานประจ าปี 2563 เพื่อเป็นโอกาสใหผู้บ้รหิารและพนกังานไดพ้บปะสงัสรรคป์ระจ าปี และ
เพื่อแสดงความขอบคณุตอ่พนกังานท่ีปฏิบตัิงานเพื่อแอรเ์อเชียอย่างพากเพียรมาตลอดทัง้ปี ทางบรษัิทไดท้ าการจดังานเลีย้ง
ใหก้บัพนกังาน โดยในปีนีม้ีความพิเศษกว่าปีอื่นๆ คือ ไดม้ีการจดัการแสดงวงดนตรีพนกังานเพื่อเปิดพืน้ท่ีใหพ้นกังานไดแ้สดง
ความสามารถซึง่เป็นตวัแทนจากทกุแผนกของแอรเ์อเชียนอกจากนีย้งัมีรา้นคา้ของพนกังานท่ีบรษัิทไดส้นบัสนนุเงินใหพ้นกังาน
น าสนิคา้ประเภทอาหาร เครือ่งดื่มของพนกังานหรอืครอบครวัพนกังานมาใหบ้รกิารในงาน  

การพฒันาบคุลากร 

ดว้ยเจตนารมณท์ี่ตอ้งการสรา้งบคุลากรใหม้ีความรู ้ความสามารถ และมีคณุภาพชีวิตที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลอยา่ง
ตอ่เนื่อง บจ. ไทยแอรเ์อเชีย จึงมีนโยบายในการพฒันาบคุลากรใหม้ีศกัยภาพและเตรียมความพรอ้มเพื่อรบัมือกบัการแข่งขนั 
ซึ่งจะช่วยขบัเคลื่อนและสรา้งความแข็งแกรง่ใหก้บัองคก์รอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อผลกัดนัและใหโ้อกาสในการพฒันา
ตนเองและใชศ้กัยภาพที่มีใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุพรอ้มทัง้สรา้งบรรยากาศของการท างานเชิงรุกเนน้ฝึกฝนทกัษะพฒันาความรู้
ความสามารถของตนเอง เพื่อใหเ้กิดความเช่ือมั่นพรอ้มรบัการเปลีย่นแปลงและความทา้ทายที่เกิดขึน้ในการแขง่ขนัทางธุรกิจซึ่ง
มีมากขึน้ 

ดงันัน้ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีการจดัการฝึกอบรมตามความจ าเป็นของแตล่ะสว่นงาน ดงัรายการตอ่ไปนี ้
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หลกัสตูรส าหรบัวิศวกร 
- Maintenance Familiarization 
- AMOS Training 
- Aircraft And System Familiarization 
- Fuel Tank Safety 
- Basic Electronic 
หลกัสตูรส าหรบัลกูเรอื 
- Duty Free/ Handheld Device 
- Thai Announcement 
- Civil Aviation Regulations 
- Flight Attendant Procedure 
หลกัสตูรส าหรบัพนกังานตอ้นรบัภาคพืน้ 
- Customer Service Excellence 
- Central Baggage Tracking Office 
- Sky Speed 
- Duties & Checks 
- Disability Equality Training 
หลกัสตูรส าหรบันกับิน 
- Meteorological 
- Weight & Balance procedures 
- Flight Operation, Report, Form, Merlot 
- Pilot Transit Check 
- Auto Flight 
- Aircraft System Examination 
หลกัสตูรส าหรบัพนกังานกองลานจอด 
- Ramp Ground Handling 
- Aircraft Pushback 
- Initial Airside Safety and ERP Plan 
Soft skills training  
- Self-Mastery for Ramp Agent 
- Self-Mastery for Student Pilot 
- Leading in you Program for Senior cabin crew 
- 7 Service wonders for Guest services 
- Celebrating diversity 
- Effective Time Management 
- Effective Communication Skills 
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ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  

ในปี 2563 บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีความรบัผิดชอบในการดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มการท างานใหม้ีความปลอดภยัต่อ
ชีวิตและทรพัยส์ินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครดั รวมทัง้บริษัท ได้
ด  าเนินงานดา้นความปลอดภยั ภายใตร้ะบบการจดัการดา้นความปลอดภยั (Safety Management System) ซึ่งมีฝ่ายนิรภยั 
คณะอนกุรรมการความปลอดภยัของนกับิน คณะอนกุรรมการความปลอดภยัของลกูเรอื และคณะกรรมการความปลอดภยั อา
ชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน ท าหนา้ที่ประสานงานโครงการต่างๆ  ซึ่งรายงานตรงต่อประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
เพื่อเนน้ใหอ้งคก์รมีการบรหิารจดัการดา้นความปลอดภยัอยา่งยั่งยืน 

ในปีที่ผ่านมา บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ไดด้  าเนินการสนบัสนนุและสง่เสรมิการด าเนินงานดา้นความปลอดภยั ในรูปแบบ
ตา่งๆ อาทิ 

- การจัดท ากิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย ที่มุ่งเน้นการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร 
(AirAsia Safety Culture) โดยก าหนดใหค้วามปลอดภยัเป็นหนึ่งในค่านิยมขององคก์ร หรอืที่เราเรียกวา่ Allstars Values โดย
ใชช่ื้อวา่ Safety Always และใหค้  าอธิบายคา่นิยมขอ้นีว้า่ “ความปลอดภยัฯ เป็นหนา้ที่ความรบัผิดชอบของทกุคน” 

- กิจกรรมการสรา้งพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน (Behaviors Based Safety-BBS) โดยการจูงใจในเชิง
บวก (Positive Approach) โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพร่วมกับหัวหน้างาน ท าการสังเกต
พฤติกรรมการท างานของพนกังาน เมื่อพบพฤติกรรมที่ปลอดภยัพนกังานจะไดร้บัการชมเชย และหากพบความเสีย่งจะมีการ
แจง้ใหป้รบัเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงดงักล่าว พรอ้มทัง้ติดตามผลการปรบัปรุงแกไ้ขพฤติกรรมเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็น
วฒันธรรมความปลอดภยั “Safety Culture” ที่ยั่งยืน โดยเป้าหมายของพฤติกรรมความปลอดภยัตอ้งไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 99 
และผลของคะแนนพฤติกรรมความปลอดภยัในปี 2563 อยูท่ี่รอ้ยละ 99.75  ซึง่บรรลเุปา้หมายที่ตัง้ไว ้

- กิจกรรมการรายงานอันตราย (Hazard Report) ซึ่งเนน้การมีส่วนร่วมของพนกังานในการคน้หาอันตราย หรือ
สภาพแวดลอ้มในการท างานที่ไม่ปลอดภยั และด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขอนัตรายที่ไดร้บัรายงานจากพนกังาน เพื่อเป็นการ
ป้องกนัอุบตัิเหตุเชิงรุก โดยผ่านช่องทางการรายงานหลากหลายช่องทาง อาทิ เช่น ระบบการรายงานดา้นความปลอดภยั ที่
เรยีกวา่ CORUSON ซึง่พนกังานสามารถรายงานไดท้ัง้ในคอมพิวเตอร ์หรอื Application ในโทรศพัทม์ือถือ 

- กิจกรรมการฝึกท านายอันตรายล่วงหนา้ (Kiken Yoshi Training = KYT) มุ่งเนน้ใหพ้นักงานแต่ละคนสามารถ
วิเคราะหห์รอืคาดการณอ์นัตรายที่แอบแฝงในการปฏิบตัิงาน แลว้หาทางปอ้งกนัอนัตรายดงักลา่วไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม 

- กิจกรรมจลุสารดา้นความปลอดภยั ( Safety Journal ) โดยจะสือ่สารสาระ ความรูต้า่งๆดา้นความปลอดภยัเดือน
ละ 1 ครัง้ เพื่อสรา้งความตระหนกัและการมีสว่นรว่มของพนกังาน 

- กิจกรรม Well Done Awards เพื่อมอบใบประกาศนียบตัรดา้นความปลอดภยัใหก้บัพนกังานที่พบและรายงานสิ่ง
ผิดปกติหรอือนัตรายจากการปฏิบตัิงาน 

- การจัดท าและและทบทวนคู่มือรบัมือสถานการณฉ์ุกเฉิน เพื่อใหก้ารรบัมือสถานการณฉ์ุกเฉินของบริษัทเป็นไป
อยา่งถกูตอ้ง รวดเรว็ เหมาะสม และทนัสมยั เป็นไปตามขอ้ก าหนดขององคก์ารการบินพลเรอืนระหวา่งประเทศ (ICAO) 

- การจดัท าและทบทวนคู่มือระบบการบริหารงานความปลอดภยั เพื่อใหก้ารด าเนินการและการบริหารจดัการดา้น
ความปลอดภัย เป็นไปอย่างถูกตอ้ง เหมาะสม และทันสมัย ตามขอ้ก าหนดขององคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
(ICAO) 
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- การจัดท าและทบทวนแผนรบัมือสถานการณ์ฉุกเฉินส าหรบัแต่ละสถานี ทัง้สถานีภายในประเทศและสถานี
ตา่งประเทศ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการรบัมือสถานการณฉ์กุเฉินใหเ้กิดความเหมาะสมกบัแตล่ะสถานี 

- การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอ้มในการท างาน เพื่อทบทวนผลการ
ด าเนินงานดา้นความปลอดภยั เดือนละ 1 ครัง้ 

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

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

- การฝึกอบรมหลกัสตูร Emergency Response Plan (ERP) ส าหรบัพนกังานทกุคน 

- การฝึกอบรมหลกัสตูร Safety Management System (SMS) ส าหรบัพนกังานทกุคน 

- การฝึกอบรมหลกัสตูรอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (OHS) ส าหรบัพนกังานทกุคน 

- การฝึกอบรมหลกัสตูร Human Factors (HF) ส าหรบัพนกังานทกุคน 

- การฝึกอบรมหลกัสตูร Dangerous Goods Regulations (DGR) ส าหรบัพนกังานทกุคน 

- การฝึกอบรมหลกัสตูรการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ (First aid) ส าหรบัพนกังานทกุคน 

- การฝึกอบรมหลกัสตูร Safety Risk Management and Management of Change ส าหรบัผูร้บัผิดชอบของแต่ละ
หนว่ยงาน 

- การตรวจวดัสภาพแวดลอ้มในการท างาน อาทิการตรวจวดัระดบัเสยีงสะสม (Noise dose monitoring) ที่พนกังาน
ไดร้บัและการตรวจวดัระดบัแสงสว่างในพืน้ที่ปฏิบตัิงาน เพื่อเป็นการเฝา้ระวงัสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีอาจเป็นอนัตราย
ตอ่สขุภาพของพนกังาน 

ทัง้นี ้จากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเชิงรุกเพื่อ
ปอ้งกนัการเกิดอบุตัิเหต-ุอบุตัิการณด์งักลา่วขา้งตน้ สง่ผลใหส้ถิติการเกิดอบุตัิเหตุ-อบุตัิการณภ์าคพืน้ของ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 
ประจ าปี 2563 อยูท่ี่ 4.71 ตอ่ 10,000 เที่ยวบินขาออก ซึง่ลดลงจากปี 2562 รอ้ยละ 33.57 ถึงแมว้า่บรษัิทฯ จะไดร้บัผลกระทบ
จากการระบาดของโคโรนา่ไวรสั 2019 แตก่ารด าเนินการตา่งๆ ดา้นความปลอดภยั ยงัคงด าเนินไปอยา่งตอ่เนื่องเพราะบรษัิทฯ 
ถือวา่ความปลอดภยัคือหวัใจหลกัในการด าเนินธุรกิจ 

นโยบายด้านสทิธิมนุษยชน  

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ  บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ด าเนินธุรกิจโดยให้ความส าคัญและส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิ
มนษุยชนในทกุๆ ดา้น โดยจะไม่กระท าการใดที่เป็นการละเมิดหรือมีสว่นรว่มในการละเมิดสิทธิมนษุยชนที่กระท าโดยบคุคล
อื่น และจะปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวกบัเรือ่งสทิธิมนษุยชน  

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ใหค้วามเคารพตอ่สิทธิของพนกังานและผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่าย โดยจะไม่
เลอืกปฏิบตัิตอ่บคุคลใดๆ ดว้ยเรือ่งความแตกตา่งของเชือ้ชาติ สีผิว ศาสนา เพศ สญัชาติ อาย ุความทพุพลภาพ หรือสถานภาพ
อื่นใดที่ถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชน โดยจะน าวิธีปฏิบตัิดา้นการใหค้วามเคารพในสิทธิมนุษยชนที่สมเหตุผลและครอบคลมุมา
ประยกุตใ์ชก้บัการด าเนินงานทัง้หมด  

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย จะด าเนินการศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมของ
กฎเกณฑแ์ละกฎหมายใดที่เก่ียวขอ้งกับสิทธิมนุษยชนอย่างสม ่าเสมอเพื่อส่งเสริมนโยบายดา้นสิทธิมนุษยชนของบริษัทให้
เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุ 
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นอกจากนีย้ังมีการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร ตลอดจนพนักงานทั้งดา้น
นโยบายและดา้นปฏิบตัิการ รวมทัง้ใหพ้นกังานและผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่ายใหค้วามรว่มมือตรวจสอบและรายงานหากมีการพบ
เห็นการกระท าที่เป็นการละเมดิสทิธิมนษุยชนไดผ้า่นกระบวนการรอ้งเรยีนของบรษัิท (Whistle Blower) โดยใน  ปี 2563 ที่ผา่น
มาบรษัิทไมไ่ดร้บัการรอ้งเรยีนเรือ่งการละเมิดสทิธิมนษุยชนแต่อยา่งใด  

การปฏิบตัิตอ่พนกังาน  

- ด าเนินการสรรหาบคุคลากรดว้ยความเป็นธรรมและเสมอภาค เปิดโอกาสใหท้กุคนมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการสมคัร 
และสอบเป็นพนักงานภายใตก้รอบของกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง โดยไม่มีการแบ่งแยกในเรื่องเพศ รวมถึงผูม้ี
ความบกพรอ่งทางรา่งกายที่พิจารณาแลว้เห็นวา่สามารถท างานได ้ 

- ปฏิบตัิต่อพนกังานดว้ยความยุติธรรมและซื่อสตัย ์โดยพนกังานทัง้หมดถกูตกลงจา้งงานภายใตข้อ้ก าหนดและ
เง่ือนไขการจา้งงานที่สอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั หรือธรรมเนียมปฏิบตัิ ไม่มีการจา้งแรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย 
แรงงานท่ีถกูบงัคบั หรอืการใชแ้รงงานเกินมาตรฐานการจา้งงาน   

- ปราศจากการล่วงละเมิดสิทธิในทุกประเภท และไม่ยินยอมใหม้ีการเลือกปฏิบัติ และจะด าเนินการเพื่อรบัรอง
โอกาสที่เทา่เทียมกนัส าหรบัพนกังานทกุคน 

- มีนโยบายด าเนินงานเพื่อรบัประกนัว่าพนกังานจะมีสิทธิในดา้นความปลอดภยัสว่นบุคคลตลอดจนมีสิทธิที่จะมี
สถานท่ีท างาน  ท่ีสะอาด ปลอดภยั และถกูสขุลกัษณะ 

- ไมใ่ชห้รอืยอมรบัการลงโทษทางรา่งกาย การบงัคบัขม่เหงทางรา่งกายและจิตใจ หรอืการละเมิดทางวาจา  

การปฏิบตัิตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีอื่น  

เคารพในสิทธิทางกฎหมาย วัฒนธรรม และธรรมเนียมปฏิบตัิ  ต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายทัง้ ลูกคา้ คู่คา้ ผูร้บัจา้ง 
รวมทัง้ชุมชนที่อยู่รอบสถานประกอบการ และปฏิบตัิต่อผูม้ีสว่นไดเ้สียดงักลา่วอย่างเท่าเทียม รวมทัง้สนบัสนุนใหผู้ม้ีสว่นได้
เสยีปฏิบตัิตามหลกัสทิธิมนษุยชนตามมาตรฐานสากล  

นโยบายและแนวปฏบิัตดิ้านทรัพยส์ินทางปัญญา  

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ด าเนินธุรกิจและสง่เสรมิใหบ้คุลากรปฏิบตัิหนา้ที่ภายใตก้ฎหมายหรือ
ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการคา้ สิทธิบตัร ลิขสทิธ์ิ ความลบัทางการคา้ และ
ทรพัยส์ินทางปัญญาด้านอื่นที่กฎหมายก าหนด อาทิเช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์มีลิขสิทธ์ิถูกต้อง โดยโปรแกรม
คอมพิวเตอรท์กุชนิดจะตอ้งผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านัน้ การสง่เสรมิใหพ้นกังาน
ตรวจสอบผลงานหรอืขอ้มลูที่ใชใ้นการปฏิบตัิงานวา่ไมเ่ป็นการละเมิดทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื่น เป็นตน้  

การสื่อสารกับผู้มีสว่นได้เสียและการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด  

ผูม้ีส่วนไดเ้สียสามารถสอบถามรายละเอียด  แจง้ขอ้รอ้งเรียน หรือแจง้เบาะแสการกระท าผิดทางกฎหมาย ความ
ถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โดย
สามารถรายงานตรงไปยังกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบได้ที่ E-mail: taa_auditcommittee@airasia.com และ 
thaiwhistleblower@airasia.com  

mailto:taa_auditcommittee@airasia.com%20และ
mailto:thaiwhistleblower@airasia.com
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ทัง้นี ้บริษัทไดเ้ปิดเผยนโยบายการแจง้เบาะแสการกระท าผิดไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทที่ www.aavplc.com ภายใต้
หวัขอ้ “การก ากับดูแลกิจการที่ดี” หวัขอ้ย่อย และ “ช่องทางการรอ้งเรียน” ซึ่งขอ้มูลรอ้งเรียนและแจ้งเบาะแสจะไดร้บัการ
คุม้ครองและเก็บไวเ้ป็นความลบั โดยกรรมการอิสระหรอืกรรมการตรวจสอบจะด าเนินการสั่งการตรวจสอบขอ้มลู  และหาแนว
ทางแกไ้ข (ถา้มี) และจะรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทตอ่ไป 

หมวดที ่4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ใหค้วามส าคัญต่อการเปิดเผยขอ้มูลที่มีความถูกตอ้ง  ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลา และได้
มาตรฐานตามเกณฑท์ี่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรือส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้รายงานทางการเงินและขอ้มูลทั่วไป  ตลอดจน
ขอ้มลูอื่นๆ ที่ส  าคญัที่มีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัยแ์ละมีผลตอ่การตดัสินใจของผูล้งทนุและผูม้ีสว่นไดเ้สียของ บรษัิท เพื่อให้
ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับรษัิท ทัง้หมดไดร้บัทราบขอ้มลูอยา่งเทา่เทียมกนั โดยบรษัิทจะเผยแพรข่อ้มลูผา่นทาง ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ
ผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทท่ี www.aavplc.com 

คณะกรรมการตระหนกัถึงความรบัผิดชอบในการจดัท ารายงานทางการเงินรวมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ตลอดจน
สารสนเทศที่เสนอตอ่ผูถื้อหุน้ในรายงานประจ าปี ดแูลคณุภาพของรายงานทางการเงินรวมทัง้งบการเงินรวมของ บมจ. เอเชีย 
เอวิเอชั่น ใหม้ีการจดัท างบตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทั่วไป มีการตรวจสอบบญัชีโดยผูส้อบบญัชีที่ เช่ือถือไดแ้ละมีความ
อิสระดแูลให ้บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เลือกใชน้โยบายบญัชีอย่างเหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ จดัการดแูลใหร้ายงาน
ทางการเงินรวมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีความถกูตอ้ง ครบถว้นเป็นจรงิ และมีการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัเพียงพอครบถว้น
และเช่ือถือได ้

นอกจากนีค้ณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้กรรมการตรวจสอบเพื่อท าหนา้ที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน  ใหม้ีความ
ถกูตอ้ง ครบถว้นและเช่ือถือได ้รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลใหถู้กตอ้ง ชดัเจน โปรง่ใส และทนัเวลา ตามขอ้ก าหนดของการเป็น
บรษัิทจดทะเบียน สอบทานระบบควบคมุภายในเพื่อใหม้รีะบบการควบคมุภายในท่ีมีประสทิธิภาพ รวมถึง การพิจารณาปฏิบตัิ
ตามกฎหมายและระเบียบของบริษัท นอกจากนีค้ณะกรรมการก็ยงัมีการสอบทานพิจารณารายการเก่ียวโยงหรือรายการที่มี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ถึงความเหมาะสมและสมเหตสุมผล ก่อนที่จะน าเสนอใหก้ับทางคณะกรรมบริษัท พิจารณา
อนมุตัิตอ่ไป 

ทัง้นี ้บรษัิทมีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่ส  าคญั ดงันี ้ 
1. วตัถปุระสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบรษัิท  
2. เปิดเผยขอ้มลูทางการเงินและมิใช่ขอ้มลูทางการเงินอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น ตรงเวลา  
3. จดัท ารายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไวคู้่กบัรายงานผูส้อบบญัชีใน
รายงานประจ าปี  

4. เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชดุยอ่ย รวมถึงคา่ตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู  

5. เปิดเผยเก่ียวกับจ านวนครัง้ที่กรรมการ และ/หรือ กรรมการชุดย่อยแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมโดยเปรียบเทียบ
จ านวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการ และ/หรอื คณะกรรมการชดุยอ่ยในแตล่ะปี  

6. ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารตอ้งรายงานการมีสว่นไดเ้สยีของตนและบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้ง 
7. คณะกรรมการบรษัิทไดก้ าหนดนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารแจง้ตอ่เลขานกุารบรษัิทซึ่งเป็นผูท้ี่คณะกรรมการ
มอบหมายเก่ียวกับการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทและใหเ้ปิดเผยสรุปรายงานการ ซือ้-ขายหลกัทรพัย/์การถือ
ครองหลกัทรพัยข์องบรษัิทใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการทราบเป็นรายไตรมาส  

http://www.aavplc.com/
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ในสว่นของงานดา้นนกัลงทนุสมัพนัธน์ัน้ บริษัทไดจ้ดัตัง้หน่วยงานดา้นนกัลงทนุสมัพนัธเ์พื่อเป็นตวัแทนในการสือ่สาร
ประชาสมัพันธ์ขอ้มูลข่าวสารที่เป็นประโยชนแ์ละจัดการกับสาระส าคัญของขอ้มูลของบริษัทใหแ้ก่ผูท้ี่ตอ้งการ  เช่น ผูถื้อหุน้ 
นกัวิเคราะห ์ผูล้งทนุทั่วไป และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง โดยจดัใหม้ีช่องทางเพื่ออ านวยความสะดวกในการติดตอ่ ดงันี ้ 

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

โดย บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีการน าเสนอผลการด าเนินงานใหแ้ก่  นกัวิเคราะห ์นกัลงทุน และพนกังาน เป็นระยะๆ 
อยา่งสม ่าเสมอในรูปของ ประชมุสรุปผลการด าเนินงาน การพบนกัลงทนุ การประชมุทางโทรศพัท ์การเขา้รว่ม Conference ซึง่
จดัโดยสถาบนัต่างๆ รวมทัง้ การรว่มกิจกรรมพบนกัลงทุนรายย่อยกับตลาดหลกัทรพัยฯ์ การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนและท า
จดหมายข่าวที่น  าเสนอถึงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย  และผู้เก่ียวข้องสามารถท าการนัดหมายผ่านระบบ IR 
Booking เพื่อเขา้รว่มประชมุกบัผูบ้รหิาร หรอืนกัลงทนุสมัพนัธ ์บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น รวมทัง้สอบถามขอ้มลูความคืบหนา้การ
ด าเนินกิจการไดต้ลอดเวลา 

สรุปกิจกรรมหลกัปี 2562 - 2563 ดงันี ้

กิจกรรม 
ปี 2562 

(จ านวนคร้ัง) 
ปี 2563 

(จ านวนคร้ัง) 
การพบนกัลงทนุตา่งประเทศ 2 41 

การพบนกัลงทนุในประเทศ 6 21 

ประชมุสรุปผลการด าเนินงาน / ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 5 5 
การพบผูบ้รหิารบรษัิท / การประชมุทางโทรศพัท ์ 19 66 
สง่จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์/ โทรศพัท ์ 4-5 ครัง้ตอ่วนั 4-5 ครัง้ตอ่วนั 
เยี่ยมชมกิจการ กิจกรรมตลาดหลกัทรพัยฯ์ และหนว่ยงานอื่นๆ  3 2 

หมายเหต:ุ 1 กิจกรรมดงักลา่วจดัในรูปแบบประชมุเสมือนจรงิ 

นอกจากนี ้บริษัทจดัใหม้ีหนว่ยงานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน (Compliance) เพื่อดแูลในดา้นการเปิดเผยขอ้มลูผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซดบ์ริษัท เว็บไซดต์ลาดหลกัทรพัย ์รายงานประจ าปี เป็นตน้ โดยสารสนเทศดังกล่าวตอ้งมีความ
ถกูตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา และครบถว้นตามที่กฎหมายก าหนด ทัง้นี ้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และผูล้งทุนมีความเช่ือมั่นในการด าเนิน
ธุรกิจอยา่งโปรง่ใสของบรษัิท  

หมวดที ่5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน ์ 

คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีภาวะความเป็นผูน้  าและมีวิสยัทศัน ์โดยมุ่งมั่นท่ีจะ
เป็นบรษัิทชัน้น าทางดา้นเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการเดินทางที่ยั่งยืนในเอเชีย พรอ้มใหบ้รกิารที่คุม้คา่มากกวา่ราคา  

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนและก าหนดวิสยัทศันแ์ละภารกิจของบรษัิททกุๆ 5 ปี เพื่อปรบัใหส้อดคลอ้งและ
เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจที่อาจเปลีย่นแปลงในอนาคต  

mailto:taa_investorrelations@airasia.com
http://www.aavplc.com/
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โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 9 ทา่น และเป็นกรรมการอิสระจ านวน 3 ทา่น โดย
กรรมการอิสระเป็นบคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และประกาศตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่
เก่ียวขอ้ง ซึง่กรรมการแตล่ะท่านเป็นผูท้ี่มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณท์ี่หลากหลายในสาขาวิชาชีพตา่งๆ รวมทัง้มี
ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น และมีจ านวนเพียงพอที่จะก ากบัดแูลธุรกิจของบรษัิท โดยอย่างนอ้ย 1 คนเป็นผูม้ีประสบการณด์า้น
ธุรกิจสายการบินและอยา่งนอ้ย 1 คนมีประสบการณด์า้นบญัชีและการเงิน  

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทท าหนา้ที่พิจารณาใหค้วามเห็นชอบในเรื่องส าคัญที่เก่ียวกับการบริหารของบริษัท  อาทิ 
นโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนก ากับดูแลให้คณะผู้บริหาร 
บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ 
ขอ้บงัคบั และมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ มติที่ประชมุคณะกรรมการ ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติระมดัระวงั ตามหลกัการขอ้พงึปฏิบตัิที่ดี 
เพื่อเพิ่มมลูคา่สงูสดุใหแ้ก่กิจการ และความมั่นคงสงูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท  

1. กรรมการต้องเข้าใจหน้าที่ความรบัผิดชอบของกรรมการและลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจน
กรรมการตอ้งเป็นบคุคลที่มีความรูค้วามสามารถ มีความซื่อสตัยส์จุรติ มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอ   ที่จะ
อทุิศความรู ้ความสามารถและปฏิบตัิหนา้ที่ใหแ้ก่บรษัิทได ้  

2. กรรมการตอ้งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัดและกฎหมายอื่นที่
เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ตอ้งไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้ริหา รจัดการกิจการที่มี
มหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามที่ส  านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

3. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเขา้เป็นหุน้สว่น หรอืเขา้เป็นกรรมการในนิติบคุคลอื่น ที่มีสภาพอย่างเดียวกนั
และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบรษัิทไมว่า่จะท าเพื่อประโยชนข์องตนเหรอืประโยชนข์องบคุคลอื่นเวน้แต่จะแจง้ใหท้ี่ประชุม
ผูถื้อหุน้ทราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

4. กรรมการไม่ควรด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่า 5 บริษัท ในกรณีที่กรรมการคนใด
คนหนึ่งมีต  าแหน่งเป็นกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอื่นๆ เกินกวา่ 5 บรษัิท คณะกรรมการบรษัิทจะพิจารณาถึงประสทิธิภาพ
ในการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการท่านดงักล่าว และส าหรบักรณีประธานเจา้หนา้ที่บริหารจะเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการใน
บรษัิทอื่นจะมีการเสนอเรือ่งการด ารงต าแหนง่ในบรษัิทอื่นเพื่อใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  

5. กรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด และตอ้งสามารถดแูลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรายไดเ้ทา่เทียมกนั และไม่ให้
เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์นอกจากนัน้ยงัตอ้งสามารถเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยใหค้วามเห็นอย่างเป็น
อิสระได ้โดยมีรายละเอียดดงันี ้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ  

กรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด และตอ้งสามารถดแูลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรายไดเ้ท่าเทียมกนั และไม่ใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์นอกจากนัน้ยงัตอ้งสามารถเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรษัิทโดยใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระ
ได ้โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
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 1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บรษัิทใหญ่ บริษัทย่อย 
บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของ   ผูท้ี่เก่ียวขอ้งของ
กรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 

 2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรอืผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือของผูม้ี
อ  านาจควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี  ทัง้นี ้ลกัษณะ
ตอ้งหา้มดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืที่ปรกึษาของสว่นราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
ผูม้ีอ  านาจควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

 3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดามารดา คู่
สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือบคุคลที่จะ
ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น หรอืบรษัิทยอ่ย 

 4. ไมม่ีหรอืเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบั บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บริษัทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของผูท้ี่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปี 

(ความสมัพันธ์ทางธุรกิจและการค านวณภาระหนีใ้หม้ีความหมายเช่นเดียวกันกับนิยามที่ก าหนดไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ วา่ดว้ยการขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม)่ 

 5. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชีของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
ผูม้ีอ  านาจควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของส านกังานสอบบญัชี 
ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูม้ีอ  านาจควบคุมของ 
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น สงักดัอยู ่เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปี 

 6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้รกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรอืที่ปรกึษาทางการ
เงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจาก บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้ริการทาง
วิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปี 

 7. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น หรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รบัเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น หรอืบรษัิทยอ่ย  

 9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

โดยคณุสมบตัิของกรรมการอิสระเป็นไปตามและเทียบเทา่นิยามที่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
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การแต่งตั้งและวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 

การแตง่ตัง้กรรมการบรษัิทใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับริษัทและขอ้ก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้จะตอ้งมีความ
โปรง่ใสและชดัเจน ในการสรรหากรรมการใหด้  าเนินการผ่านกระบวนการของคณะกรรมการสรรหา และการพิจารณาจะตอ้งมี
ประวตัิและรายละเอียดของบคุคลนัน้ๆ ที่เพียงพอเพื่อประโยชนใ์นการตดัสนิใจของคณะกรรมการและ  ผูถื้อหุน้ ซึง่รายละเอียด
นโยบายการแตง่ตัง้และสรรหากรรมการสามารถดไูดใ้นหวัขอ้ “คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน”  

คณะกรรมการบริษัทมีวาระการด ารงต าแหนง่ตามขอ้บงัคบัของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ที่ก าหนดไวว้่าในการประชมุผู้
ถือหุน้สามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหนง่จ านวนหนึง่ในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบง่ออก
ใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3)  

กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกได ้โดยกรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนาน
ที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหนง่ 

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ 

คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีหนา้ที่ก ากบัดแูลกิจการและภารกิจของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ใหเ้ป็นไปตามที่ผู้
ถือหุน้อนมุตัิและตามกฎหมายที่ใชบ้งัคบักบั บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ มติคณะกรรมการ 
ทัง้นี ้คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น จะตอ้งใชว้ิจารณญาณและความรอบคอบในการตดัสินใจทางธุรกิจ และปฏิบตัิ
หนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์จุรติ เพื่อรกัษาผลประโยชนส์งูสดุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น  

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ไดแ้บ่งแยกบทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบรษัิทกบัฝ่ายบรหิารอย่างชดัเจน
โดยกรรมการบรษัิทท าหนา้ที่ในการก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลการด าเนินงานของฝ่ายบริหารในระดบันโยบาย ในขณะที่
ฝ่ายบรหิารท าหนา้ที่บรหิารจดัการงานในดา้นตา่งๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและขอบเขตอ านาจหนา้ที่ตามตารางอ านาจอนมุตัิ
ของบริษัท (Authority Limit) ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้มีการจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรและบันทึกเป็นมติ
คณะกรรมการในรายงานการประชมุ ดงันัน้ประธานกรรมการจะไมเ่ป็นบคุคลเดียวกนักบัประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร (CEO) และ
ไมเ่ป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร เพื่อใหเ้กิดการถ่วงดลุและการสอบทานการบรหิารงาน 

โดยประธานกรรมการมีบทบาทหนา้ที่ท่ีส  าคญัดงันี ้

1. ประธานกรรมการมีสว่นส าคญัในการตดัสินใจเรื่องนโยบายของบริษัทอนัเป็นผลจากการประชุมคณะกรรมการบรษัิทที่
ไดพ้ิจารณาและก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจรว่มกบัฝ่ายบริหาร รวมไปถึงใหค้  าแนะน าในการด าเนินธุรกิจของฝ่ายบรหิารผ่าน
ทางประธานเจา้หนา้ที่บริหารอย่างสม ่าเสมอ โดยไม่กา้วก่ายในงานประจ าอนัเป็นภาระความรบัผิดชอบของฝ่ายบริหาร และ
รบัผิดชอบในฐานะผู้น  าของคณะกรรมการบริษัทในการติดตามดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม 
คณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ และกรรมการบรษัิทแตล่ะคน ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคต์ามแผนงานท่ีก าหนดไว ้ 

2. เป็นผูน้  าการประชมุคณะกรรมการบริษัทใหด้  าเนินไปอย่างมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล ตามระเบียบวาระ ขอ้บงัคบั
ของบรษัิท และกฎหมาย สนบัสนนุใหก้รรมการทกุคนไดม้ีสว่นรว่มในการประชุมและแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ และเป็นผู้
ลงคะแนนเสียงชีข้าดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิทมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากนั รวมทัง้สรุป
มติที่ประชมุและสิง่ที่จะตอ้งด าเนินการตอ่ไปอยา่งชดัเจน  
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3. เป็นผูน้  าในการประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามระเบียบวาระ ขอ้บงัคบัของบริษัท และกฎหมาย โดยจดัสรรเวลาให้
เหมาะสม รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นอยา่งเทา่เทียมกนั และดแูลใหม้ีการตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้อยา่ง
เหมาะสมและโปรง่ใส 

4. สนบัสนนุและเป็นแบบอยา่งที่ดีในการปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ 

นอกจากนีบ้ริษัทไดก้ าหนดขอบเขต อ านาจ หนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการบรษัิท และประธานเจา้หนา้ที่
บริหารอย่างชัดเจน  ซึ่งสามารถดูรายละเอียดไดใ้นหัวขอ้ “ขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท” “ขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร” และ “ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความ
รบัผิดชอบของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร”  

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ไดม้ีการแตง่ตัง้เลขานกุารบรษัิท ใหม้ีขอบเขตและความรบัผิดชอบดงัตอ่ไปนี  ้

1. ให้ค าแนะน าเบื ้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ที่
คณะกรรมการตอ้งการทราบและติดตามใหม้ีการปฏิบตัิตามอย่างถูกตอ้งสม ่าเสมอ รวมถึงการรายงานการเปลี่ยนแปลงใน
ขอ้ก าหนดกฎหมายที่มีนยัส  าคญัแก่คณะกรรมการ 

2. จดัประชุมผูถื้อหุน้และประชุมคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และขอ้พึง
ปฏิบตัิตา่งๆ 

3. บนัทกึรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ และการประชมุของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ติดตามใหม้ีการปฏิบตัิตามมติ
ที่ประชมุผูถื้อหุน้ และที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

4. จัดท าและเก็บรกัษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจ าปีบริษัท หนังสือนัดประชุมผูถื้อหุน้ หนังสือนัดประชุม
คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น รายงานการประชมุผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

5. เก็บรกัษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหารและจัดส่งส าเนาให้แก่ประธาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีรบัรายงาน 

6. ดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รบัผิดชอบต่อหน่วยงานที่ก ากับบริษัท ตามระเบียบ
และขอ้ก าหนดของหนว่ยงานทางการ 

7. ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และด าเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายก าหนด หรือตามที่
ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น หรอืตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

คณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยในกา รก ากับดูแลกิจการ คือ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวน 3 ทา่น ท าหนา้ที่ตรวจสอบและช่วยในการก ากบัดแูลการด าเนินกิจการของ บมจ. เอเชีย เอวิ
เอชั่น โดยสมาชิกทกุท่านมีคณุสมบตัิเป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และส านกังาน ก .ล.ต และมี
ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น รายละเอียดไดร้ะบไุวใ้น    กฎบตัรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

นอกจากนีใ้นการประชุมคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ครัง้ที่ 2/2557 เมื่อวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2557 ไดม้ีมติ
อนมุตัิจดัตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบดว้ยสมาชิกที่เป็นกรรมการอิสระจ านวน 3 ทา่น ท าหนา้ที่
ในการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมส าหรบักรรมการ โดยมีรายละเอียดปรากฏในหวัขอ้ “คณะกรรมการ สรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน”  
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รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหนา้ที่สอบทานรายงานทางการเงินและน าเสนอรายงานทางการเงินตอ่คณะกรรมการ 
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เป็นผูร้บัผิดชอบต่องบการเงินของ บมจ. เอเชีย    
เอวิเอชั่น และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี โดยการจัดท างบการเงินดังกล่าวจะตอ้งเป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทั่วไปในประเทศไทย และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต และมีการเลอืกใชน้โยบายบญัชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอ รวมทัง้มีการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็น
คณะกรรมการอิสระทัง้ 3 ท่าน ซึ่งประชุมโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชุม ไดป้ระเมินระบบการควบคมุภายในโดยไดซ้กัถาม
จากหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในแลว้ไดส้รุปว่าระบบการควบคุมภายในของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบริษัทย่อย มี
ความเหมาะสมและเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบริษัทยอ่ย และมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะลด
ความเสี่ยงทางธุรกิจ การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในประจ าปี 2563 ในการตรวจสอบหน่วยงานต่าง ๆ ของ 
บมจ. เอเชีย   เอวิเอชั่น และบรษัิทย่อยไม่พบขอ้บกพรอ่งที่เป็นสาระส าคญัของระบบการควบคมุภายในซึ่งจะมีผลกระทบต่อ
การด าเนินงานของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบรษัิทยอ่ย และผูส้อบบญัชีไมไ่ดร้ายงานวา่พบขอ้บกพรอ่งที่เป็นสาระส าคญั 

การประชุมคณะกรรมการ 

ขอ้บงัคบัของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ก าหนดใหค้ณะกรรมการตอ้งมีการประชุมอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจมี
การประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็น โดยก าหนดวนัประชุมไวล้่วงหนา้ตลอดทัง้ปี และแจง้ใหค้ณะกรรมการแต่ละท่าน
ทราบ และมีการจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุใหแ้ก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชมุลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 5 วนัท าการก่อนวนั
ประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรบีด่วนเพื่อรกัษาสิทธิหรือประโยชนข์อง บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ซึ่งในการประชุมทกุคราวจะมีการ
ก าหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถว้นเพียงพอ โดยจัดสง่ใหก้ับคณะกรรมการล่วงหนา้ 
เพื่อใหค้ณะกรรมการไดม้ีเวลาศกึษาขอ้มลูอยา่งเพียงพอก่อนเขา้รว่มประชมุ โดยในการประชมุ คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอ
วิเอชั่น กรรมการทกุคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเปิดเผย นอกจากนีใ้นการประชมุคณะกรรมการ บมจ. 
เอเชีย เอวิเอชั่น จะมีการเชิญผูบ้ริหารระดบัสงูเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อใหร้ายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เก่ียวขอ้ง
โดยตรง 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีความมุ่งมั่นใหค้ณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ไดร้บัขอ้มลูที่เพียงพอ ครบถว้น ต่อเนื่อง 
และทนัเวลาก่อนการประชุมทกุครัง้ ทัง้นี ้กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น สามารถติดต่อเลขานกุารบริษัทไดโ้ดยตรงอย่าง
อิสระ เลขานุการบริษัทมีหนา้ที่ใหค้  าปรกึษาแก่คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับการปฏิบตัิตาม
กฎหมายและระเบียบตา่งๆ 

นอกจากนีค้ณะกรรมการก าหนดใหก้รรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารมีการประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มี
กรรมการที่เป็นผูบ้ริหารหรือฝ่ายบริหารเขา้ร่วมการประชุม เพื่อเปิดโอกาสใหอ้ภิปรายปัญหาต่างๆ ทัง้ที่เก่ียวกับธุรกิจของ
บรษัิท เรือ่งอื่นๆ ท่ีอยูใ่นความสนใจ  

ค่าตอบแทน 

ในการประชมุคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ครัง้ที่ 2 เมื่อวนัที่ 26 กมุภาพนัธ ์2557 และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ครัง้ที่ 
1 เมื่อวนัที่ 3 มีนาคม 2557 ไดม้ีมติอนมุตัิจดัตัง้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนซึ่งจะเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองและเสนอ
ค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปีเพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติต่อไป  โดย การก าหนด
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ค่าตอบแทนของกรรมการจะพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท    ชัน้น าในตลาดหลกัทรพัย ์
และบริษัทอื่นที่อยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกันหรือใกลเ้คียงกับบริษัท ตลอดจนประสบการณ ์ภาระหนา้ที่ ขอบเขตบทบาทหนา้ที่
ความรบัผิดชอบ ความส าเรจ็ในการปฏิบตัิงานที่เช่ือมโยงกบัผลประกอบการ และปัจจยัแวดลอ้มอื่นที่เก่ียวขอ้ง โดยคา่ตอบแทน
ดงักลา่วตอ้งอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะจงูใจและรกัษากรรมการท่ีมีคณุภาพไว ้ทัง้นี ้บรษัิทไดม้ีการเปิดเผยขอ้มลู
ดงักลา่ว รวมทัง้ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบคุคลไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/ รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One 
Report) ของบรษัิท ซึง่สามารถดรูายละเอียดไดใ้นหวัขอ้ “รายงานผลการด าเนินงานส าคญัดา้นการก ากบัดแูลกิจการ” หวัขอ้ยอ่ย 
“คา่ตอบแทนกรรมการ”  

การพัฒนากรรมการและผู้บริหารของบมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกใหม้ีการฝึกอบรมและพัฒนาความรูแ้ก่  
กรรมการและผูบ้ริหาร  เพื่อใหส้ามารถท าหนา้ที่และก ากบัดแูลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรบัปรุงการ
ปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง โดยสนบัสนนุใหก้รรมการบรษัิท และผูบ้รหิารเขา้รว่มสมัมนาหลกัสตูรที่ เป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิ
หนา้ที่ ทัง้หลกัสตูรที่จดัโดยหน่วยงานก ากบัดแูลของรฐั หรือองคก์รอิสระ เช่น หลกัสตูรกรรมการบริษัทของสถาบนักรรมการ
บริษัทไทยที่ส  านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดใหก้รรมการของบริษัทจดทะเบียนตอ้งผ่านการอบรมอย่างนอ้ยหนึ่งหลกัสตูร ซึ่งไดแ้ก่ 
Directors Certification Program (DCP) Directors Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) 
เป็นตน้ 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่บริษัทไดก้ าหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกับการเตรียมความพรอ้มในการปฏิบตัิ
หนา้ที่กรรมการบรษัิท โดยมีเลขานกุารบรษัิทเป็นผูป้ระสานงานในเรือ่งตา่งๆ ดงันี ้ 

1. รวบรวมขอ้มลูที่จ  าเป็นเก่ียวกบักรรมการเพื่อประโยชนใ์นการตรวจสอบดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามกฎหมายในเรือ่งที่
เก่ียวขอ้งกบักรรมการ 

2. จดัเตรียมขอ้มลูที่เป็นประโยชนต์อ่การปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการใหม่ เช่น ขอ้บงัคบับรษัิท คูม่ือกรรมการบรษัิทจด
ทะเบียน สรุปผลการด าเนินงาน สรุปลกัษณะและแนวทางการด าเนินธุรกิจ เป็นตน้ 

3. จัดใหม้ีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการ และผูบ้ริหารเพื่อรบัทราบและสอบถามขอ้มูลส าคัญที่
เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย  

การประเมินผลการปฏิบัตงิานของกรรมการ 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบริษัทย่อย ก าหนดใหม้ีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยอย่างนอ้ย ปีละ 1 ครัง้ โดยแบ่งเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทัง้คณะและการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเอง เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และหาขอ้สรุปเพื่อปรบัปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้สอดคลอ้งกับ
แนวนโยบายที่ก าหนดไวต้อ่ไป   

โดยการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีหวัขอ้หลกัในการประเมิน
ครอบคลมุ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 
2. บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
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3. การประชมุคณะกรรมการ  
4. การท าหนา้ที่ของกรรมการ  
5. ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ  
6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 

 ทัง้นี ้ในปี 2563 ผลประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของ บมจ. เอเชีย เอวิ
เอชั่น สรุปได ้ดงันี ้

คณะกรรมการบริษัท/  
คณะกรรมการชุดยอ่ย 

ผลประเมินการปฏิบัติงาน 
ของคณะกรรมการทั้งคณะ (ร้อยละ) 

ผลประเมินการปฏิบัติงาน 
ของตนเอง (ร้อยละ) 

คณะกรรมการบรษัิท 97 97 
คณะกรรมการตรวจสอบ 99 99 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  94 99 

 ส าหรบั บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลกันั้น ในปี 2563 ผลประเมินการ
ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการชดุยอ่ย สรุปไดด้งันี ้

คณะกรรมการบริษัท/  
คณะกรรมการชุดยอ่ย 

ผลประเมินการปฏิบัติงาน 
ของคณะกรรมการทั้งคณะ (ร้อยละ) 

ผลประเมินการปฏิบัติงาน 
ของตนเอง (ร้อยละ) 

คณะกรรมการบรษัิท 92 92 
คณะกรรมการตรวจสอบ 100 96 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  92 96 
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการและความยั่งยืน  100 96 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 98 96 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหนา้ที่ทบทวนแบบประเมินผลใหม้ีความถูกตอ้ง ครบถ้วน 
เป็นไปตามการก ากับดูแลกิจการที่ดี และพิจารณาผลการประเมินตนเองของกรรมการในปีที่ผ่านมา  เพื่อเป็นหลกัเกณฑ์
ประกอบการพิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนของกรรมการใหม้ีความสมเหตสุมผล โดยมีเลขานกุารบริษัทสรุปผลการประเมิน
และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจา รณา
ด าเนินการปรบัปรุงการด าเนินงานใหม้ีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้  

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

 เนื่องจาก บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ดงันัน้ การประเมินผลการปฏิบตัิงานประธานเจา้หนา้ที่
บรหิารจะถกูก าหนดไวท้ี่ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยและเป็นบรษัิทท่ีประกอบธุรกิจหลกั  โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
 คณะกรรมการ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย รว่มกบัคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดจ้ัดใหม้ีการประเมินผล
งานประจ าปีของประธานเจา้หนา้ที่บรหิารปีละ 1 ครัง้ โดยมีหวัขอ้หลกัในการประเมินครอบคลมุ ดงันี ้ 
 หมวดที่ 1 ความคืบหนา้ของแผนงาน โดยระบเุปา้หมายและสถานะของความส าเรจ็ของแตล่ะเปา้หมาย  
 หมวดที่ 2 การวดัผลการปฏิบตัิงาน  

  - ความเป็นผูน้  า 
  - การก าหนดกลยทุธ ์ 
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  - การปฏิบตัิตามกลยทุธ ์
  - การวางแผนและผลปฏิบตัิทางการเงิน 
  - ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ 
  - ความสมัพนัธก์บัภายนอก 
  - การบรหิารงานและความสมัพนัธก์บับคุลากร 
  - การสบืทอดต าแหนง่  
  - ความรูด้า้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
  - คณุลกัษณะสว่นตวั 

 หมวดที่ 3 การพฒันาตนเอง  

แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

คณะกรรมการ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ก าหนดใหม้ีแผนการสืบทอดต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บริหารและผูบ้ริหารระดบัสงู 
โดยการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพ ผลงาน ของผู้มีคุณสมบัติส  าหรบัการวางแผนพัฒนา ฝึกอบรม และเรียนรูก้าร
บรหิารงานรายบคุคล ทัง้นี ้เพื่อเตรยีมพรอ้มส าหรบัการท าหนา้ที่แทนบคุคลในต าแหนง่งานท่ีส าคญัในกรณีลาออกหรอืพน้จาก
ต าแหน่งตามอายงุานหรือเหตอุื่นใด รวมทัง้เพื่อรกัษาความเช่ือมั่นใหก้บัผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่ายวา่การด าเนินงานของบรษัิท จะ
ไดร้บัการสานตอ่อยา่งทนัทว่งที   

คณะกรรมการมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาท าหนา้ที่พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแผนการสืบทอดต าแหน่ง 
หากต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บริหารและผูบ้ริหารระดบัสงูว่างลง รวมทัง้จัดใหม้ีการทบทวนแผนการสืบทอดต าแหน่งเป็น
ประจ าทุกปี และใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหารรายงานใหค้ณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจ าถึงแผนการพัฒนาและสืบทอด
ต าแหนง่งาน  

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ไดจ้ดัใหม้ีนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เป็นลายลกัษณอ์กัษร โดย
คณะกรรมการจะไดจ้ดัใหม้ีการทบทวนนโยบายและการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วเป็นประจ าทกุปี นอกจากนี ้ภายหลงัจากที่
หุน้สามญัของบริษัทเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น จะถือปฏิบตัิตาม
กฎและขอ้บงัคบัต่างๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประกาศก าหนด โดยจะ
เปิดเผยรายงานการก ากบัดแูลกิจการไวแ้บบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/ รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report)  

หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) 

ส าหรบัในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทไดน้ าหลกัปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีส  าหรบับริษัทจดทะเบียน 
ปี 2560 (CG Code) ที่ออกโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยม์าปรบัใช ้ซึ่งกรรมการทกุท่าน
รบัทราบและเขา้ใจถึงประโยชนร์วมทัง้ใหค้วามส าคญัแก่หลกัปฏิบตัิดงักลา่ว โดยไดพ้ิจารณาและตระหนกัถึงบทบาทหนา้ที่ใน
ฐานะผูน้  าขององคก์ร และมอบหมายใหผู้ร้บัผิดชอบแตล่ะฝ่ายน าหลกัปฏิบตัิตาม CG Code ไปปรบัใชใ้นองคก์ร เพื่อการสรา้ง
คณุค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งยั่งยืน รวมทัง้คณะกรรมการบริษัทยงัจดัใหม้ีการทบทวนหลกัปฏิบตัิตาม CG Code เป็นประจ าทกุปี 
เพื่อใหม้ั่นใจวา่ไดม้ีการปฏิบตัิงานท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัปฏิบตัิดงักลา่วตามความเหมาะสมของธุรกิจของบรษัิท โดยใหบ้นัทกึไว้
เป็นสว่นหนึง่ของมติกรรมการ   
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จรรยาบรรณธุรกิจ 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีนโยบายการด าเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมสงูสดุ ไดแ้ก่ การรกัษาความลบั
ของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย การปฏิบตัิงานดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต ถกูตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั การเคารพสิทธิซึง่กนั
และกนั การดแูลทรพัยส์ิน และสิ่งแวดลอ้มภายนอก ซึง่คณะกรรมการตลอดจนผูบ้ริหาร และพนกังาน  ทกุคนใหค้วามส าคญั
และมีหนา้ที่ตอ้งถือปฏิบตัิอย่างเครง่ครดั โดยกรรมการและพนกังานใหมท่กุคนจะไดร้บัคูม่ือจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทัง้ลงนาม
รบัทราบและยดึถือปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ ทัง้นี ้บรษัิทไดเ้ปิดเผยหลกัจรยิธรรมธุรกิจฉบบัสมบรูณไ์วบ้นเว็บไซตข์อง
บริษัทภายใตห้วัขอ้ “การก ากับดูแลกิจการที่ดี” และหวัขอ้ย่อย  “นโยบายการก ากับดแูลกิจการที่ดีและเอกสารดาวนโ์หลด” 
และ “จรรยาบรรณธุรกิจ” 

การส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎระเบียบและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มุ่งส่งเสริมใหพ้นกังานทกุคนมีความเขา้ใจหลกัการและนโยบายต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ และการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ รวมทัง้แนวทางปฏิบตัิตนท่ีถกูตอ้ง วิธีจดัการและรายงานที่พบหรือสงสยัว่ามีเหตกุารณ์
ซึง่อาจน าไปสูก่ารกระท าผิดกฎหมาย กฎระเบียบ หรือนโยบายของ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย โดยก่อใหเ้กิดขอ้กงัขาในความซื่อสตัย์
สจุรติของพนกังานเองหรอืของ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย  

บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ได้จัดท าหลกัสูตรการอบรมที่เก่ียวข้อง อาทิเช่น หลกัสูตรเก่ียวกับขอ้พึงปฏิบัติของพนักงาน 
หลกัสูตรเก่ียวกับการป้องกันการทุจริต หลกัสูตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรปัชัน และการให/้รบัสินบน โดย
หลกัสตูรดงักลา่วเป็นหลกัสตูรภาคบงัคบัที่พนกังานทุกคนทุกระดบัชัน้จะตอ้งเขา้รว่มการอบรมและผ่านการทดสอบอยู่เสมอ 
รวมถึงพนกังานใหม่ที่ตอ้งเขา้รว่มอบรมและผา่นการทดสอบทกุหลกัสตูรภายในระยะเวลาทดลองงาน และจะไมไ่ดร้บับรรจุเป็น
พนกังานประจ าหากไมผ่า่นการอบรมและทดสอบในหลกัสตูรดงัตอ่ไปนี ้ 

- หลกัสตูรขอ้พึงปฏิบัติของพนักงาน (Code of Conduct Training) เพื่อใหพ้นกังานทุกคนเขา้ใจในหลักการและ
มาตรฐานขัน้ต ่าที่พนกังานทกุคนจะตอ้งถือปฏิบตัิเพื่อปอ้งกนัมิใหเ้กิดความกงัขาในความซื่อสตัยส์จุรติของพนกังานและ บจ. 
ไทยแอรเ์อเชีย 

- หลกัสตูรการป้องกนัการทจุริต (Fraud Awareness Training) เพื่อใหพ้นกังานเรียนรูว้ิธีการป้องกัน และการแจง้
เหตหุรอืพฤติกรรมที่สอ่ไปทางทจุรติใหก้บั บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

- หลกัสตูรการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรปัชนั และการให/้รบัสนิบน (Anti-Corruption & Bribery Policy) 
เพื่อพนกังานเขา้ใจถึงปัญหาและผลกระทบจากการทจุริตคอรปัชนั การใหแ้ละการรบัสนิบน ตลอดจนเรยีนรูว้ิธีการปอ้งกนัและ
การแจง้เหตหุรอืพฤติกรรมที่สอ่ไปทางคอรปัชนั การให/้รบัสนิบนผา่นช่องทางตา่งๆ ใหก้บับรษัิทอีกดว้ย 

บจ.ไทยแอรเ์อเชีย จะด าเนินการตรวจสอบและประเมนิผลการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ของ
พนกังาน ผูบ้ริหาร และกรรมการ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในท าหนา้ที่ในการรายงานผลการประเมินดงักลา่ว ตอ่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจ าทกุปี 
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นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชัน  

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ด าเนินธุรกิจอยู่บนพืน้ฐานของความโปรง่ใส สจุริต และเป็นธรรม โดย
ก าหนดใหโ้ครงสรา้งองคก์รมีการแบ่งแยกหนา้ที่ความรบัผิดชอบ กระบวนการท างาน สายการบงัคบับญัชาที่ชดัเจนในแต่ละ
หน่วยงาน เพื่อใหม้ีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างกันอย่างเหมาะสม รวมทัง้ ไดก้ าหนดหลกัปฏิบัติส  าหรบักรรมการ ผูบ้ริหาร 
พนกังาน และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง เพื่อป้องกนัและตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัทกุรูปแบบ โดยถือเป็นภาระหนา้ที่รว่มกนัในการปฏิบตัิ
หนา้ที่  และเพื่อใหก้ารตดัสินใจและการด าเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงดา้นการทุจริตคอรร์ปัชันไดร้บัการพิจารณาและ
ปฏิบตัิอยา่งรอบคอบ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 ค านิยาม 

คอรร์ปัชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให ้สญัญา มอบให ้ใหค้  ามั่น 
เรยีกรอ้ง หรอืรบั ซึง่เงิน ทรพัยส์นิ หรอืประโยชนอ์ื่นใดซึง่ไมเ่หมาะสม กบัเจา้หนา้ที่ของรฐั หนว่ยงานของรฐั หนว่ยงานของเอกชน 
หรอืผูม้ีหนา้ที่ไมว่า่จะโดยทางตรงหรอืทางออ้ม เพื่อใหบ้คุคลดงักลา่วกระท าหรือละเวน้การปฏิบตัิหนา้ที่ อนัเป็นการใหไ้ดม้าหรือ
รกัษาไวซ้ึ่งธุรกิจ หรอืแนะน าธุรกิจใหก้บับรษัิทโดยเฉพาะ หรือ เพื่อใหไ้ดม้าหรอืรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชนอ์ื่นใดที่ไม่เหมาะสมทาง
ธุรกิจ เวน้แต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของทอ้งถ่ิน หรือจารีตทางการคา้ ให้
กระท าได ้

 นโยบายภาพรวม 

หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ด าเนินการหรือยอมรบัการ
ทจุริตคอรร์ปัชันในทกุรูปแบบทัง้ทางตรงหรือทางออ้ม และใหม้ีการสอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปั
ชนัอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนการก าหนดบทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบของแต่ละฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงแนวทางการ
ปฏิบตัิ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

บทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบริษัท มีหนา้ที่และรบัผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลใหม้ีระบบที่สนับสนุนการ
ตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชนัที่มีประสทิธิภาพ เพื่อใหม้ั่นใจวา่ฝ่ายบรหิารไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญักบัการตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงิน ระบบการควบคมุ
ภายในและการประเมินความเสีย่งเพื่อใหค้วามมั่นใจวา่ระบบดงักลา่วมคีวามเสีย่งที่จะท าใหเ้กิดโอกาสการทจุรติที่มีผลกระทบ
ตอ่ฐานะทางการเงินและการด าเนินการของบรษัิทนอ้ยที่สดุ และมีความเหมาะสมเพียงพอ มีความน่าเช่ือถือ และเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ตลอดจนรบัเรื่องแจง้เบาะแสการทุจริตคอรร์ปัชันที่คนในองคก์รมีส่วนเก่ียวขอ้งและตรวจสอบขอ้เท็จจริง 
รวมถึงเสนอเรือ่งใหค้ณะกรรมการบรษัิทรว่มกนัพิจารณาบทลงโทษ 

3. ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และผูบ้ริหาร มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการก าหนดใหม้ีระบบและใหก้ารสง่เสริม
และสนับสนุนนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน เพื่อสื่อสารไปยงัพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายน าไปใชป้ฏิบัติ รวมทัง้
ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและ
ขอ้ก าหนดของกฎหมาย 
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4. หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามแผนการตรวจสอบ
ภายในที่ก าหนดไว ้และเสนอรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับการทุจรติที่
เกิดจากการตรวจสอบการควบคุมภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบรวมถึงการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดม้อบหมายในเรือ่งการตรวจสอบทจุรติคอรร์ปัชนั 

 แนวทางการปฏิบตัิ  

1.  กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานทกุระดบั ตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนัและจรรยาบรรณธุรกิจ โดย
ตอ้งไมเ่ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเรือ่งทจุรติคอรร์ปัชนั ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม  

2.  เมื่อพนกังานพบเห็นการกระท าที่เขา้ข่ายทุจริตคอรร์ปัชันท่ีเก่ียวขอ้งกับ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์
เอเชีย มีหนา้ที่ตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือบุคคลที่รบัผิดชอบทราบ และใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง
ตา่งๆ หากมีขอ้สงสยัหรอืขอ้ซกัถามใหป้รกึษากบัผูบ้งัคบับญัชา หรอืบคุคลที่ก าหนดใหท้ าหนา้ที่รบัผิดชอบเก่ียวกบัการติดตาม
การปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจ ผา่นช่องทางตา่งๆ ท่ีก าหนดไว ้

3.  บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังาน หรอืผูแ้จง้เบาะแสในเรือ่ง
ทจุรติคอรร์ปัชนัโดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน หรอืผูท้ี่ใหค้วามรว่มมือในการรายงานการทจุรติคอรร์ปัชนั ตามที่ก าหนดไว้
ใน Whistleblowing Policy 

4.  ผูท้ี่กระท าการทุจริตคอรร์ปัชันถือเป็นการกระท าที่ผิดจรรยาบรรณธุรกิจซึ่งจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาทางวินยั
ตามระเบียบท่ีก าหนดไว ้นอกจากนีอ้าจไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้เขา้ขา่ยผิดกฎหมาย 

5.  บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ไดเ้ผยแพร่ ใหค้วามรู ้และท าความเขา้ใจกับผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่นที่
ปฏิบตัิหนา้ที่ หรอืด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรอือาจสง่ผลกระทบตอ่บรษัิทและบริษัทย่อย ในเรือ่งที่ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชนันี ้ 

6.  การด าเนินการใดๆ ตามนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัใหใ้ชแ้นวปฏิบตัิตามที่ก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจ 
หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี นโยบายและแนวปฏิบตัิต่อผูม้ีสว่นไดเ้สียกลุม่ต่างๆ รวมทัง้ ระเบียบและคู่มือปฏิบตัิงานของ บมจ. 
เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนแนวทางปฏิบตัิอื่นใดที่  บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์
เอเชีย อาจก าหนดขึน้ต่อไป อย่างไรก็ตามเพื่อความชดัเจนในการด าเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสงูการเกิดทจุรติคอรร์ปัชั่น 
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบัตอ้งปฏิบตัิดว้ยความระมดัระวงัในเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้ 

การรบัเงินหรอืผลประโยชนต์อบแทน  

- กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งไม่รบัเงินหรอืประโยชนต์อบแทนใดๆ เป็นการสว่นตวัจากลกูคา้ คูค่า้ หรือ
จากบคุคลใดอนัเนื่องจากการท างานในนาม บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

- กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน จะตอ้งไม่ใหกู้ห้รือกูย้ืมเงิน หรือเรีย่ไรเงิน สิ่งของจากลกูคา้หรือผูท้  าธุรกิจกับ 
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย เวน้แต่เป็นการกูย้ืมเงินจากธนาคารหรือสถาบนัการเงินในฐานะของลกูคา้ของ
ธนาคารหรอืสถาบนัการเงินดงักลา่ว 

การรบัของขวญัและการรบัเลีย้งรบัรองทางธุรกิจ  

- กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน งดรบัของขวญัทัง้ที่เป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินจากคู่คา้หรือ  ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับ
ธุรกิจของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย  
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- กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ไมส่ามารถรบัการเลีย้งรบัรองทาง
ธุรกิจจากลกูคา้ คูค่า้ หนว่ยงานภายนอก หรอืบคุคลใดๆ ซึง่อาจมีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจทางธุรกิจ 

การเสนอเงนิ สิ่งจูงใจหรอืรางวลั  

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจของก านัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ใน
รูปแบบใดๆ แก่ลกูคา้ คู่คา้ หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลใดๆ เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งธุรกิจ ยกเวน้การใหก้ารเลีย้งรบัรองทางธุรกิจ
ตามประเพณีนิยม สว่นลดการคา้ และโครงการสง่เสรมิการขายของบรษัิท 

เงนิบรจิาคเพือ่การกศุล หรอืเงนิสนบัสนนุ 

การใหห้รอืรบัเงินบริจาค หรอืเงินสนบัสนนุตอ้งเป็นไปอยา่งโปรง่ใสและถกูตอ้งตามกฎหมาย และเป็นไปตามขัน้ตอน
ตามที่ไดก้ าหนดไว ้โดยมีการสอบทาน การอนุมัติรายการจากผูม้ีอ  านาจของ  บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 
รวมทัง้มีการติดตามเพื่อใหม้ั่นใจว่าเงินบริจาค หรอืเงินสนบัสนนุ น าไปใชต้ามวตัถปุระสงคแ์ละไม่ถกูน าไปเป็นขอ้อา้งในการ
ติดสนิบน  

การประเมินความเสีย่งการทจุรติคอรร์ปัชนั 

บจ.ไทยแอรเ์อเชีย ได้จัดตั้งทีมงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอรร์ปัชันซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน  หัวหนา้งานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน และผูจ้ัดการฝ่ายบัญชี โดยมีหนา้ที่ความรบัผิดชอบในการก าหนด
กระบวนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตคอรร์ปัชัน โดยร่วมท าการประเมิน วิเคราะห ์ติดตาม ควบคุม และรวบรวมสถานะ
ความเสี่ยงการทจุรติคอรร์ปัชันในภาพรวมใหอ้ยู่ภายใตร้ะดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได ้ตลอดจนด าเนินการตรวจสอบกรณีตอ้ง
สงสยัและมีความเสีย่งที่จะกระท าทจุรติ และมีการจดัท าเป็นรายงานน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทกุปี โดย
ไดน้ าเครือ่งมือการประเมินความเสี่ยงดา้นการทจุริตคอรร์ปัชันตามแนวทางของสมาคมผูต้รวจสอบการทจุรติมาปรบัใชใ้นการ
ประเมินสภาพแวดลอ้มการควบคมุภายใน และการทจุรติประเภทตา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ภายในบริษัท โดยในปี 2563 ทางทีมงาน
ไดว้ิเคราะหแ์ละประเมินความเสีย่งของธุรกิจเพื่อระบกุารด าเนินงานของฝ่ายตา่งๆ ท่ีมีความเสีย่งวา่อาจมีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการ
ทุจริตคอรร์ปัชัน อาทิ เช่น การตกแต่ง การปลอม หรือการเปลี่ยนแปลงบันทึกหรือเอกสารหรือรายงานทางการเงิน การใช้
สนิทรพัยข์องกิจการในทางที่ผิดหรอืยกัยอกสินทรพัยข์องกิจการ ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์การใชข้อ้มลูภายในของบรษัิท
ในทางมิชอบ และการคอรร์ปัชันในรูปแบบต่างๆ เป็นตน้ โดยพบว่าในปีที่ผ่านมาความเสี่ยงการทุจริตคอรร์ปัชันอยู่ในระดบั
ความเสี่ยงที่ยอมรบัได ้ทั้งนี ้ขอ้มูลที่ไดจ้ากการประเมินจะน ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการวางแนว
ทางการตรวจสอบภายใน ตลอดจนแนวทางการปอ้งกนัการทจุรติในการปฏิบตัิงาน โดยการมีระบบการควบคมุภายในท่ีดี 

การเผยแพรน่โยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั 

เพื่อใหท้กุคนในองคก์รไดร้บัทราบนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์
เอเชีย จะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1. เผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น เว็บไซต ์แบบแสดง
รายการขอ้มลูประจ าปี/ รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report)  

2. จดัใหม้ีการอบรมนโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัใหแ้ก่พนกังานใหม ่

3. ทบทวนนโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัอยา่งสม ่าเสมอทกุปี 
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การรายงานการมีส่วนได้เสีย  

บรษัิทไดก้ าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน รายงานการมีสว่นไดเ้สียของตนและบคุคลที่เก่ียวขอ้ง เมื่อเริ่ม
ด ารงต าแหนง่ หรอืเมื่อมีการเปลีย่นแปลงขอ้มลูตา่งๆ และทบทวนขอ้มลูตา่งๆ เป็นประจ าทกุปี  

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ไดจ้ดัใหม้ีระบบการควบคมุภายในที่ครอบคลมุทกุด้านเพื่อใหก้ารปฏิบตัิงาน
ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เป็นไปตามเป้าหมาย ขอ้บังคบั ระเบียบที่เก่ียวขอ้ง  รวมถึงไดจ้ัดใหม้ีกลไกการตรวจสอบ และ
ถ่วงดลุที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ ในการปกป้อง รกัษา และดแูลเงินทนุของผูถื้อหุน้ และสินทรพัยข์อง บมจ. เอเชีย เอวิ
เอชั่น และบริษัทย่อย ก าหนดล าดบัชัน้ของการอนุมตัิ และความรบัผิดชอบของผูบ้ริหาร และพนกังาน ก าหนดระเบียบการ
ปฏิบตัิงานอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรมีฝ่ายตรวจสอบภายในท าหนา้ที่ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของทกุหน่วยงานใหเ้ป็นไป
ตามที่กฏระเบียบที่ก าหนดไว ้รวมทัง้คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ก ากบัดแูลการด าเนินงาน และบริหารงานของ บมจ. 
เอเชีย เอวิเอชั่น เพื่อให้ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ระบบรายงานทางการเงินที่
น่าเช่ือถือโดยฝ่ายตรวจสอบภายในท าหนา้ที่ตรวจสอบและทบทวนระบบการควบคมุภายในของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ
บริษัทย่อย และรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางสาวดวงพร ตันติวิวัฒน์ เป็นหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทัง้นี ้รายละเอียดการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในปรากฏอยู่ในหวัขอ้ “การควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายใน” 

 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญัต่อการบริหารความเสี่ยงเพื่อใหก้ารบริหารจดัการของบริษัทและ

บริษัทย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อสรา้งความเช่ือมั่นใหก้บัผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่าย อย่างไรก็ตาม
เนื่องจาก บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ใน บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ดงันัน้ระบบการบริหารความเสี่ยงจึงไดม้ี
การก าหนดไวท้ี่ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยที่ด  าเนินธุรกิจหลกัใหก้บับรษัิท 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ประกอบดว้ย ประธานกรรมการบริหาร ประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร และฝ่ายบรหิารจากสว่นงานหลกัท าหนา้ที่ในการบริหารจดัการความเสี่ยงซึง่อาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินงาน 
ทัง้ความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอกใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและยอมรบัได ้โดยวิธีการประเมินและสอบทานผลการ
ประเมินความเสี่ยงจากหน่วยงานต่างๆ รวมทัง้ทบทวนและเสนอแผนงานนโยบายที่เก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเสี่ยงเป็น
ประจ าทุกปี โดยรายละเอียดการบริหารความเสี่ยงปรากฏอยู่ในเว็บไซตบ์ริษัท หวัขอ้ “การก ากบัดูแลกิจการที่ดี” หวัขอ้ย่อย 
“นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและเอกสารดาวนโ์หลด”  

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี  

 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบญัชีใหก้บับริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ซึ่งเป็นส านกังานสอบบญัชีที่ผูส้อบบญัชี
ประจ าปี 2563 สงักัด ทัง้นี ้บริษัทท่ีเป็นส านกังานสอบบัญชีและผูส้อบบญัชีไม่มีความสมัพันธ์ หรือส่วนไดเ้สียใดๆ กับบริษัท/
ผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
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คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee)  

 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชี ใหแ้ก่ส  านกังานสอบบญัชีที่ผูส้อบบญัชีสงักดัในรอบปีบญัชีที่
ผ่านมามีจ านวนเงินรวม 5.4 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ค่าสอบบญัชีของบริษัท จ านวน 1.00 ลา้นบาท และค่าสอบบญัชีของ
บริษัทย่อยที่บริษัทย่อยรบัภาระเอง 4.40 ลา้นบาท นอกจากนีม้ีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บครัง้เดียวส าหรบัการตรวจสอบการ
เปลีย่นแปลงระบบบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินชดุใหม่จ านวน 0.60 ลา้นบาท ทัง้นี ้บริษัทมิไดจ้่ายค่าตอบแทน
การสอบบญัชีใหแ้ก่ ผูส้อบบญัชี บคุคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกับผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักดั ใน
รอบปีบญัชีที่ผา่นมา 

คา่บรกิารอื่น (Non-Audit Fee)  

 บริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบรกิารอื่น ซึง่ไดแ้ก่ การตรวจสอบเพื่อวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ ใหแ้ก่ ส  านกังาน สอบ
บญัชี ที่ผูส้อบบญัชีสงักดั ในรอบปีบญัชีที่ผ่านมามีค่าบริการอื่นที่จ่ายใหแ้ก่ ส  านกังานสอบบญัชีที่ผูส้อบบญัชีสงักดั จ านวนเงิน 
0.80 ลา้นบาท ซึ่งเป็นค่าบริการของบริษัทและบริษัทย่อย และบริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยัง
ใหบ้รกิารไมแ่ลว้เสรจ็ในรอบปีบญัชีที่ผา่นมา  

 ทัง้นี ้การจา้งส านักงานสอบบัญชีและกิจการที่เก่ียวขอ้งกับส านักงานสอบบัญชีที่ผูส้อบบัญชีสงักัดใหบ้ริการอื่น
นอกเหนือจากงานสอบบญัชี ฝ่ายบรหิารไดร้ายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบวา่ ไมก่่อใหเ้กิดการขดัแยง้ในดา้นผลประโยชน ์
(Conflict of Interest) และไม่มีการตรวจสอบงานของตวัเอง ซึ่งจะไม่ท าใหผู้ส้อบบญัชีขาดความเป็นอิสระ และขาดความเป็น
กลางในการปฏิบตัิงานสอบบญัชี 

 

 



 

 

 

  

หลกัจรรยาบรรณธรุกิจ 
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หลักจรรยาบรรณธุรกิจ 

1. บทน า  
 ในการปฏิบตัิงานใหก้บับรษัิทไมว่า่จะอยูใ่นฐานะ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานของบรษัิท เราจะพบและเผชิญกบั
ค าถาม หรือขอ้สงสยัที่เก่ียวขอ้งกบัจริยธรรม หรือเรื่องกฎหมายอยู่เสมอ ว่าสิ่งที่บริษัท หรือที่เรากาลงัด าเนินการอยู่นัน้ เป็น
เรื่องที่สมควรกระท า ขดักบัจริยธรรม ขดักบักฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัหรือไม่ ซึ่งในทางปฏิบตัิแลว้ไม่มีค  าตอบที่ชดัเจน หรือ
ค าตอบที่ตายตวั หรอืสามารถประยกุตใ์ชไ้ดใ้นทกุสถานการณ ์ 
 เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบริษัท และการปฏิบตัิงานของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน เป็นไปอย่างถกูตอ้งตาม
กฎหมาย และมีจรยิธรรม จึงไดจ้ดัท าจรรยาบรรณเพื่อใหท้กุคนใชเ้ป็นแนวทาง หรอืเป็นกรอบในการปฏิบตัิงาน หรอืเพื่อใชต้อบ
ค าถามของแต่ละคนว่า สิ่งที่ก าลงัท าอยู่นัน้ถูกตอ้งและสมควรกระท าหรือไม่  จรรยาบรรณที่จัดท าขึน้อยู่บนพืน้ฐานและ
สอดคลอ้งกบัคา่นิยมและแนวคิดในการท าธุรกิจของบรษัิทดงันี ้ 

2. จรรยาบรรณ  
 2.1 ความรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้  
 บริษัทมุ่งมั่นเป็นตวัแทนที่ดีของผูถื้อหุน้ในการด าเนินธุรกิจเพื่อสรา้งความพึงพอใจสงูสดุใหก้บัผูถื้อหุน้  โดยค านึงถึง
การเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาวดว้ยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง  รวมทัง้การด าเนินการเปิดเผยขอ้มูลอย่าง
โปรง่ใสและเช่ือถือไดต้อ่ผูถื้อหุน้  
 2.2 ความรบัผิดชอบตอ่ลกูคา้  
 บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสรา้งความพึงพอใจและความมั่นใจใหก้ับลูกคา้ที่จะไดร้บัผลิตภัณฑแ์ละบริการที่ดีมี
คณุภาพในระดบัราคาที่เหมาะสม รวมทัง้รกัษาสมัพนัธภาพท่ีดี จึงไดก้ าหนดแนวทางปฏิบตัิไวด้งัตอ่ไปนี ้ 
  • ผลิตสินคา้และบริการที่มีคุณภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดบัมาตรฐานใหส้งูขึน้อย่างต่อเนื่องและจริงจงั  
เปิดเผยขา่วสารขอ้มลูเก่ียวกบัสนิคา้และบรกิารอยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง และไมบ่ิดเบือนขอ้เท็จจรงิ  
  • กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุระดบัจะไม่เปิดเผยขอ้มูลของลกูคา้ โดยไม่ไดร้บัอนญุาตจากลกูค้า
หรือจากผู้มีอ  านาจของกลุ่มบริษัทก่อน  เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ตอ้งเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เก่ียวขอ้งตามบทบังคับของ
กฎหมาย  
 2.3 ความรบัผิดชอบตอ่คูค่า้และเจา้หนี ้ 
 การด าเนินธุรกิจกับคู่คา้ใดๆ ตอ้งไม่น ามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อช่ือเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมายใดๆ  มีการ
ค านงึถึงความเสมอภาคในการด าเนินธุรกิจและผลประโยชนร์ว่มกนักบัคูค่า้ การคดัเลอืกคูค่า้ตอ้งท าอยา่งยตุิธรรม ทัง้นี ้บรษัิท
ถือวา่คูค่า้เป็นปัจจยัส าคญัในการรว่มสรา้งมลูคา่ใหก้บัลกูคา้  
 บริษัทยึดมั่นในสญัญาและถือปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่มีต่อเจา้หนีเ้ป็นส าคญั  ในการช าระคืนเงินตน้ ดอกเบีย้ และการ
ดแูลหลกัประกนัตา่งๆ 
 2.4 ความรบัผิดชอบตอ่พนกังาน  
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 พนกังานเป็นทรพัยากรอนัมีคา่สงูสดุและเป็นปัจจยัส าคญัสูค่วามส าเรจ็ของบรษัิท บรษัิทจึงไดมุ้ง่พฒันาเสรมิสรา้ง

วฒันธรรมและบรรยากาศการท างานท่ีดี รวมทัง้สง่เสรมิการท างานเป็นทีม ปฏิบตัิตอ่พนกังานดว้ยความสภุาพและใหค้วาม

เคารพตอ่ความเป็นปัจเจกชน การวา่จา้ง แตง่ตัง้และโยกยา้ยพนกังาน จะพจิารณาบนพืน้ฐานของคณุธรรม และการใช้

ทรพัยากรบคุคลใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บรษัิท 

 บริษัทมีความรบัผิดชอบในการดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มการท างานใหม้ีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรพัยส์ินของ
พนกังานอยูเ่สมอ และยดึมั่นปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยแรงงานอยา่งเครง่ครดั  
 บรษัิทเคารพในความเป็นสว่นตวัของพนกังาน ไมน่ าขอ้มลูสว่นตวั เช่น เงินเดือน ประวตัิการรกัษาพยาบาล ครอบครวั 

ไปเปิดเผยใหก้บับคุคลภายนอกหรอืผูท้ี่ไมเ่ก่ียวขอ้ง เวน้แตเ่ป็นขอ้มลูที่ตอ้งเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอกที่เก่ียวขอ้งตามบทบงัคบั

ของกฎหมาย 

 2.5 การแขง่ขนัทางการคา้กบัคูแ่ขง่ขนั  
 บริษัทมีนโยบายสนบัสนุนและส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้อย่างเสรีและเป็นธรรม   บริษัทไม่มีนโยบายในการ
แขง่ขนัทางการคา้โดยใชว้ิธีการใดๆ ใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูของคูแ่ขง่ขนัอยา่งผิดกฎหมายและขดัตอ่จรยิธรรม 
 2.6 ความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม  
 บริษัทในฐานะเป็นบริษัทไทยตระหนักและมีจิตส านึกในบุญคุณของประเทศและเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมซึ่งตอ้ง
รบัผิดชอบช่วยเหลือสงัคม สนบัสนนุกิจกรรมของทอ้งถ่ินที่บริษัทมีการด าเนินธุรกิจ บริษัทมีนโยบายผลิตสินคา้และใหบ้รกิาร
ใดๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มและปฏิบตัิตามกฎหมายสิง่แวดลอ้ม บริษัทสง่เสริมกิจกรรมการดแูลรกัษาธรรมชาติและอนรุกัษ์
พลงังาน และมีนโยบายที่จะคดัเลอืกและสง่เสรมิการใชผ้ลติภณัฑท์ี่เป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม 
 2.7 ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of Interests)  
 ในการท างานใหก้บับรษัิทอาจเกิดสถานการณท์ี่ผลประโยชนส์ว่นตนของกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานอาจขดัแยง้
กบัผลประโยชนข์องบรษัิท ความขดัแยง้ทางผลประโยชนน์ัน้อาจเกิดขึน้ไดใ้นหลายรูปแบบ ดงันัน้บรษัิทจึงไดก้ าหนดแนวทางที่
ทกุคนพงึถือปฏิบตัิ ดงันี ้
  2.7.1 การรบัเงินหรอืประโยชนต์อบแทน  
  กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งไม่รบัเงินหรอืประโยชนต์อบแทนใดๆ เป็นการสว่นตวัจากลกูคา้ คูค่า้ 
ของบรษัิท หรอืจากบคุคลใดอนัเนื่องจากการท างานในนามบรษัิท  
  กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน จะตอ้งไมใ่หกู้ห้รือกูย้ืมเงิน หรือเรี่ยไรเงิน สิ่งของจากลกูคา้หรือผูท้  าธุรกิจ
กบับรษัิท เวน้แตเ่ป็นการกูย้ืมเงินจากธนาคารหรอืสถาบนัการเงินในฐานะของลกูคา้ของธนาคารหรอืสถาบนัการเงินดงักลา่ว 
  2.7.2 การประกอบธุรกิจอื่นนอกบรษัิท  
  การท าธุรกิจสว่นตวัใดๆ ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งไม่กระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ที่และเวลา
ท างานของบริษัท และหา้มประกอบธุรกิจหรือมีสว่นรว่มในธุรกิจใดอนัเป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของกลุม่บริษัท  ไม่ว่ากรรมการ 
ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานดงักลา่วจะไดร้บัประโยชนโ์ดยตรงหรอืโดยทางออ้มก็ตาม 
  2.7.3 การท าธุรกิจใดๆ กบักลุม่บรษัิท  
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  การท าธุรกิจใดๆ กบับรษัิททัง้ในนามสว่นตวั ครอบครวั หรอืในนามนิติบคุคลใดๆ ที่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนกังาน นัน้มีสว่นไดส้ว่นเสยี จะตอ้งเปิดเผยสว่นไดส้ว่นเสยีตอ่บรษัิทก่อนเขา้ท ารายการ  
  หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ที่มีสว่นไดเ้สียเป็นผูอ้นมุตัิในการตกลงเขา้ท ารายการหรือกระท าการ
ใดๆ ในนามบริษัทผูท้  ารายการในนามบริษัทมีหนา้ที่ตอ้งตรวจสอบความสมัพนัธข์องคู่คา้ว่าเก่ียวขอ้งกับกรรมการ  ผูบ้ริหาร 
และพนกังาน หรอืไม ่ก่อนท ารายการเพื่อปอ้งกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์ดๆ ที่อาจเกิดขึน้ ทัง้นี ้นิยามของความสมัพนัธ์
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์รื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกันของ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
  2.7.4 การด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิทภายนอกกลุม่บรษัิท  
  บริษัทไม่มีนโยบายที่จะสง่ผูบ้ริหารเขา้ไปเป็นกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุม่บริษัท  ในกรณีที่ผูบ้ริหารของ
บริษัทจะเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น  ตอ้งไดร้บัการอนุมัติจากผูม้ีอ  านาจของบริษัท  ยกเวน้การด ารงต าแหน่ง
กรรมการในองคก์รการกศุลท่ีไมแ่สวงหาผลก าไร ทัง้นี ้การด ารงต าแหนง่ดงักลา่วจะตอ้งไมข่ดัตอ่บทบญัญตัิของกฎหมาย หรอื
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบรษัิท และตอ้งไมใ่ชต้  าแหนง่งานในบรษัิทไปใชอ้า้งอิงเพื่อสง่เสรมิธุรกิจภายนอก 
  2.7.5 การรบัของขวญัและการรบัเลีย้งรบัรองทางธุรกิจ  
  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน งดการรับของขวัญทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินจากคู่คา้หรือ  ผู้ที่
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร ์
  กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ไม่สามารถรบัการ
เลีย้งรบัรองทางธุรกิจจากลกูคา้ คูค่า้ หนว่ยงานภายนอก หรอืบคุคลใดๆ ซึง่อาจมีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจทางธุรกิจ 
  2.7.6 การเดินทางไปสมัมนา ดงูาน ทศันศกึษา  
  กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน สามารถรับเชิญไปดูงาน สัมมนาและทัศนศึกษา ซึ่งคู่ค้าเป็นผู้ออก
คา่ใชจ้่ายเดินทางใหไ้ด ้ทัง้นี ้เฉพาะเพื่อประโยชนใ์นทางธุรกิจ และตอ้งผา่นการอนมุตัิจากผูบ้งัคบับญัชาที่มีอ  านาจเทา่นัน้ แต่
หา้มรบัเงินหรอืประโยชนอ์ื่นใดจากคูค่า้ 
 2.8 การเสนอเงิน สิง่จงูใจหรอืรางวลั  
 บริษัทไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจของก านัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆ แก่ลูกค้า คู่ค้าของบริษัท 
หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลใดๆ เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งธุรกิจ ยกเวน้การใหก้ารเลีย้งรบัรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม  ส่วนลด
การคา้ และโครงการสง่เสรมิการขายของบรษัิท 
 2.9 กิจกรรมทางการเมือง  
 บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่บริจาคเงินสนบัสนนุ หรือกระท าการอนัเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมือง
ใดพรรคการเมืองหนึง่และหลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆ ที่อาจท าใหเ้กิดความเขา้ใจวา่บริษัทมีสว่นเก่ียวขอ้งหรอืฝักใฝ่พรรคการเมือง
ใดพรรคการเมืองหนึ่ง กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุระดบัสามารถมีสว่นรว่มในกิจกรรมทางการเมืองภายใตบ้ทบญัญตัิ
แห่งรฐัธรรมนญู แต่กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน ตอ้งไม่แอบอา้งความเป็นพนกังาน หรือนาทรพัยส์ิน อปุกรณ ์เครื่องมือ
ใดๆ ของบริษัทไปใชเ้พื่อประโยชนใ์นการดาเนินการใดๆ ในทางการเมืองและพึงหลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆ ที่อาจทาใหเ้กิดความ
เขา้ใจวา่บรษัิทไดใ้หก้ารสนบัสนนุหรอืฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดพรรคหนึง่  
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 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งลาออกจากการเป็นพนกังาน หากจะดารงตาแหน่งทางการเมืองหรือลงสมคัร
รบัเลอืกตัง้ในระดบัทอ้งถ่ินหรอืระดบัประเทศ 
 2.10 การปกปอ้ง ดแูลรกัษาทรพัยส์นิของบรษัิท  
 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบัมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบ ในการดแูลรกัษา การใชท้รพัยส์นิของกลุม่
บรษัิท เพื่อประโยชนส์งูสดุของกลุม่บรษัิท โดยไมน่ าไปใชเ้พื่อประโยชนข์องตนเอง หรอืผูอ้ื่นบรษัิทมีนโยบายจะจดัท าเอกสาร
ทางธุรกิจ บนัทกึขอ้มลูทางการเงินและบญัชี และจดัท ารายงานทางการเงิน ดว้ยความสจุรติ ทนัเวลา ถกูตอ้งครบถว้นตาม
กฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้งและเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองโดยทั่วไป  
 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนต้องควบคุมข้อมูลความลับอย่างเหมาะสม  และต้องไม่สื่อสารข้อมูลอันมี
สาระส าคญั และยงัมิไดเ้ปิดเผยสูส่าธารณชนซึง่ไดร้บัรูม้าจากหนา้ที่งานไปยงัหน่วยงานอื่นๆ  และบคุคลภายนอกที่ไมส่มควร
ตอ้งรบัรูข้อ้มลูนัน้ และมีหนา้ที่ตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งดีที่สดุ เพื่อปอ้งกนัไวซ้ึง่ขอ้มลูที่เป็นความลบัดงักลา่ว ทัง้นี ้รวมไปถึง
การจดัเก็บเอกสารขอ้มลูที่เป็นความลบั 
 2.11 การใชข้อ้มลูภายใน และการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องกลุม่บรษัิท  
 กรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงานทุกระดับต้องไม่ใช้ข้อมูลภายใน  (Inside Information) ของกลุ่มบริษัท  ที่มี
สาระส าคญั และยงัไมไ่ดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชนเพื่อประโยชนข์องตนเองหรอืผูอ้ื่น  
 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทมีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซือ้ขายหลกัทรพัยข์องกลุ่มบริษัท  แต่เพื่อ
ปอ้งกนัมิใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ควรหลกีเลีย่งหรอืงดการซือ้ขายหลกัทรพัยข์อง
กลุม่บรษัิท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินใหแ้ก่สาธารณชน 
 2.12 การใหข้อ้มลูขา่วสาร หรอืใหส้มัภาษณ ์ตอ่สือ่มวลชน หรอืตอ่สาธารณชน  
 การใหข้อ้มลูใดๆ เก่ียวกบับรษัิท ตอ้งอยูบ่นพืน้ฐานขอ้มลูที่ เป็นจรงิ ถกูตอ้ง และปฏิบตัิดว้ยความระมดัระวงั  
 ผูท้ี่ไม่มีหนา้ที่เก่ียวขอ้งหรือไม่ไดร้บัมอบหมายไม่สามารถใหข้อ้มลูข่าวสารหรือใหส้มัภาษณต์่อสื่อมวลชนหรือต่อ
สาธารณชนใดๆ เก่ียวกบัหรอืพาดพิงกลุม่บรษัิท ไมว่า่ในดา้นใด อนัอาจสง่ผลกระทบตอ่ช่ือเสยีง และการด าเนินธุรกิจของกลุม่
บรษัิท 
 2.13 รายการระหวา่งกนัในกลุม่บรษัิท  
 ในกรณีที่มีการท ารายการระหว่างกันภายในกลุ่มบริษัท  กลุ่มบริษัทจะปฏิบัติตามหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนในการ
พิจารณาอนมุตัิ โดยคานึงถึงประโยชนส์งูสดุของบริษัทเป็นส าคญั โดยถือเสมือนหนึ่งเป็นรายการที่กระท ากบับคุคลภายนอก 
(on arms' length basis) 
 2.14 การปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบั  
 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานตอ้งปฏิบตัิตนใหอ้ยูใ่นกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และตอ้งไมม่ีสว่นรูเ้ห็น 
ช่วยเหลอื หรอืกระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

3. การจัดการและการรักษาจรรยาบรรณ  
 3.1 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนตอ้งปฏิบตัติามจรรยาบรรณอยา่งเครง่ครดั หากพบวา่มีการฝ่าฝืนหรอื
กระท าการใดๆ ที่ขดัตอ่จรรยาบรรณ บรษัิทจะพิจารณาลงโทษตามลกัษณะแหง่ความผิดตามควรแก่กรณี  
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 ทัง้นี ้การลงโทษพนกังาน อาจกระท าโดย  
 • ตกัเตือนดว้ยวาจา  
 • ตกัเตือนเป็นลายลกัษณอ์กัษร  
 • พกังาน โดยไมจ่า่ยคา่จา้ง มีระยะเวลาไมเ่กิน 7 วนั  
 • เลกิจา้ง  
 3.2 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนมีหนา้ที่ลงนามรบัทราบจรรยาบรรณนี ้เมื่อเขา้เป็นพนกังานและเมื่อมีการ
เปลีย่นแปลง  
 3.3 ผูบ้รหิารและผูบ้งัคบับญัชาตอ้งเป็นแบบอยา่งทีด่ีในการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ และมีหนา้ที่ในการสอดสอ่งดแูล
และสง่เสรมิผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบตัิตามจรรยาบรรณที่ก าหนด  
 3.4 ในการขอยกเว้นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณนีใ้ห้แก่ผู้บริหาร  และกรรมการ จะต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบรษัิท 

การรายงานการไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ  
 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน มีหนา้ที่ตอ้งรายงานการปฏิบตัิที่อาจขดัต่อจรรยาบรรณ ในกรณีที่พบเห็น หรือถกู
กดดนั/บงัคบัใหก้ระท าใดๆ ที่เป็นการขดัตอ่จรรยาบรรณ ใหร้ายงานตอ่ผูบ้งัคบับญัชา หรอืผูบ้รหิารระดบัสงู หรอืฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน หรอืฝ่ายทรพัยากรบคุคล หรอืคณะกรรมการจรรยาบรรณ หรอืคณะกรรมการตรวจสอบแลว้แตก่รณี  
 นอกจากนี ้ยงัสามารถรายงานตรงไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบไดท้ี่ E-mail: taa_auditcommittee@airasia.com  
 บริษัทมีนโยบายที่จะรกัษาขอ้มลูความลบัและคุม้ครองผูท้ี่รายงานเป็นอยา่งดี และผูร้ายงานไมต่อ้งรบัโทษใดๆ หาก
กระท าโดยเจตนาดี 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน ทา่นผู้ถอืหุน้ บมจ. เอเชยี เอวเิอช่ัน

 คณะกรรมการตรวจสอบของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
(“บริ ษัท”) ประกอบด้วยคณะกรรมการอิ สระซึ่ ง เ ป็ น
ผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน โดยมี นายวิเชฐ ตนัติวานิช เป็น
ประธานกรรมการตรวจสอบ นายณฐัวฒุิ เภาโบรมย ์และนายวีร
ยุทธ โพธารามิก เป็นกรรมการตรวจสอบ และมีหวัหนา้งาน
หนว่ยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานกุาร 

กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
ไดป้ฏิบัติหนา้ที่และความรบัผิดชอบครบถว้นตามกฎบตัร
คณะกรรมการตรวจสอบที่อนุมตัิโดยคณะกรรมการบริษัท 
และสอดคลอ้งกบัประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ในรอบบัญชี สิ ้นสุดวันที่  31 ธั นวาคม 2563 
คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการประชุมจ านวน 5 ครัง้ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดเ้ขา้ร่วมประชุมครบทัง้ 3 ท่าน 
จ านวน 3 ครัง้ ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานผล
กา รประชุ มคณะกร รมการต รวจสอบต่ อที่ ป ระชุม
คณะกรรมการบรษัิท  

ในรอบบัญ ชีสิ ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม  2563 
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ก าหนดไวใ้นกฎ
บตัรโดยครบถว้นดงันี ้

1. การสอบทานงบการเ งินคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดส้อบทานขอ้มลูที่ส  าคญัของงบการเงินรายไตร
มาสและ ประจ าปี 2563  ร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีและ
ผูบ้รหิารฝ่ายบญัชีและการเงินโดยไดส้อบทานประเด็นที่เป็น
สาระส าคญัและไดร้บัค าชีแ้จงจากผูส้อบบญัชีและผูบ้รหิาน
ฝ่ายบญัชีและการเงินจนเป็นที่มั่นใจวา่การจดัท างบการเงิน
เป็นไปตามข้อก าหนดของกฏหมายและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน มีความถกูตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือได ้จึง
ไดใ้หค้วามเห็นชอบงบการเงินดงักลา่วที่ผูส้อบบญัชีไดส้อบ
ทานและตรวจสอบแลว้ นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเพื่อ

ปรกึษาหารอืกนัอยา่งอิสระถึงการไดร้บัขอ้มลู การตรวจสอบ
ข้อมูลที่มีสาระส าคัญในการจัดท างบการเงินและการ
เปิดเผยข้อมูลที่ เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและเป็นประโยชนก์บัผูใ้ชง้บการเงิน 

2. คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานความ
เพียงพอของระบบการควบคมุภายในโดยพิจารณาแผนงาน
การตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ตามแผนงานที่ไดร้บัอนมุตัิ ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการประเมิน
ของผูส้อบบัญชีที่ไดร้ายงานไวว้่าไม่พบขอ้บกพร่องที่เป็น
สาระส าคญัและไม่มีขอ้สงัเกตเป็นพิเศษเก่ียวกับ รายงาน
ทางการเงินและการควบคมุภายในรวมทัง้พิจารณาผลการ
ประเมินระบบการควบคมุภายในของฝ่ายจดัการตามกรอบ
แนวทางปฏิบตัิดา้นการควบคมุภายในของ The Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO 2013) โดย ใช้ “แบบประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ” ของส านักงาน 
ก.ล.ต.ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ส าหรบัรอบบัญชี 2563 และเปิดเผยผลการประเมินระบบ
การควบคุมภายในดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี/ รายงานประจ าปี (แบบ 56 -1 One Report) และ
รายงานประจ าปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
ว่าระบบการควบคมุภายในของบรษัิทมีความเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพเพียงพอกับการด าเนินธุรกิจภายในและ
สภาพแวดลอ้มปัจจุบนัของกลุ่มบริษัทโดยไม่พบประเด็นที่
เป็นสาระส าคญัอนัอาจจะกระทบตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์
หรอืเปา้หมายของบรษัิท 

3. คณะกรรมการตรวจสอบได้ก ากับดูแลงาน
ตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่ นใจว่าการด าเนินกิจกรรม
ตรวจสอบภายในเป็นไปอยา่งมีอิสระและ มีประสทิธิผล โดย
ใหค้วามเห็นชอบตอ่และอนมุตัิแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ 
2563 จัดท าขึน้ตามความเสี่ยงส าคัญของบริษัท รวมทั้ง
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พิจารณาความ เพียงพอของบคุลากร และพิจารณารายงาน
ผลการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบตัิงานและความ
คืบหนา้ในการด าเนินแกไ้ขตามรายงานผลการตรวจสอบใน
ประเด็นที่ส  าคัญเป็นประจ าทุกไตรมาส โดยจัดให้มีการ
ประชุมเฉพาะกบัหวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่าย
จดัการ เขา้รว่มประชมุจ านวน 1 ครัง้ ตลอดจนสนบัสนนุการ
พัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบภายใน ด้วยการส่งเสริม
บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน เข้าฝึกอบรมในหลักสูตร
ต่างๆ เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน ให้มี
ประสทิธิภาพเพิ่มขึน้ 

4. คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบ
การบริหารความเสี่ยงของ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย เพื่อใหม้ั่นใจ
ว่าบริษัทมีกระบวนการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่
เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ซึ่ ง บ ริ ษั ท มี ค ณ ะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงท าหนา้ที่ก าหนดนโยบายและ
เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรจัดให้มีระบบ
บริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและติดตามดูแลการ
บริหารความเสี่ยงส าคญัทุกดา้นของบริษัทใหอ้ยู่ในระดับที่
ยอมรบัได ้โดยตัวแทนจากหน่วยงานบริหารความเสี่ยงได้
เขา้รายงานความคืบหนา้ใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบถึง
การบริหารความเสี่ยงว่าเป็นไปตามนโยบายและแผนงานท่ี
ก าหนดไวปี้ละ 1 ครัง้ 

5. คณะกรรมการตรวจสอบได้ก ากับดูแลใหม้ี
การเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพียงพอ และถกูตอ้ง รวมทัง้ สง่เสรมิ
ใหบ้ริษัท มีระบบธรรมาภิบาล การบริหารจดัการที่ดี เพื่อให้
มีความโปรง่ใส และมีจริยธรรม ก่อใหเ้กิดความเช่ือมั่นแก่ผู้
ถือหุน้ ผูล้งทนุ พนกังาน และผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกุฝ่าย 

6. พิจารณาทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อใหม้ั่นใจว่าการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีประสทิธิภาพและเป็นปัจจบุนั 

7. สอบทานรายการและใหค้วามเห็นตอ่รายการ
เ ก่ี ยว โยงกันหรือ รายการที่ อาจมี ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชนค์ณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายการท่ี
เก่ียวโยงกันซึ่งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) 
เรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียน 

ในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ทัง้นี ้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีความเห็นว่ารายการที่เก่ียวโยงกัน เป็นการ
ด าเนินการตาม เง่ือนไขทางการคา้ปกติทั่วไป ไม่มีความ
ขดัแยง้กนัทางผลประโยชน ์มีความเป็นธรรม สมเหตสุมผล 
และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ ตลท. ก าหนดอย่างครบถ้วน 
โดยไม่พบรายการใดที่ผิดปกติ และมีการเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศอยา่งครบถว้นเพียงพอ 

8. พิจารณาคดัเลอืกแตง่ตัง้และคา่ตอบแทนของ
ผูส้อบบญัชีโดยพิจารณาจากความรูท้างธุรกิจ ประสบการณ ์
ความเหมาะสมของค่าตอบแทนและความเป็นอิสระของ
ผูส้อบบญัชี ทัง้นี ้ส  าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดค้ดัเลอืกและเสนอช่ือ นาง
กุลรพี ปิยะวรรณสุทธ์ิ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 6137 
และ นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 
4501 และ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับ
อนญุาตเลขที่ 5313 และนางสาวโกสมุภ ์ชะเอม ผูส้อบบญัชี
รบัอนญุาตเลขที่ 6011 เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทและบริษัท
ย่อย โดยในรอบปีบญัชีที่ผ่านมาผูส้อบบญัชีไดป้ฏิบัติงาน
ดว้ยความรูค้วามสามารถในวิชาชีพ และใหข้อ้เสนอแนะ
เก่ียวกับระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยงต่างๆ 
รวมทัง้มีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงาน โดยคา่ตอบแทนที่
เสนอมาเป็นอตัราที่เหมาะสม 

9. ส อ บ ท า น ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ห ม า ย 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและก ากับดูแลให้
บรษัิทและบรษัิทปฏิบตัิตามกฎระเบียบ นโยบาย และด าเนิน
กิจการต่างๆ อย่างถูกตอ้งตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์ตามขอ้ก าหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. 
และ ตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัทโดยไม่พบ
ขอ้บ่งชี ้ที่ท  าใหเ้ช่ือว่ามีขอ้บกพร่องเก่ียวกับการไม่ปฏิบัติ
ตาม และ/หรือ การปฏิบัติที่ขัดหรือแย้งกับข้อก าหนด 
ระเบียบ และกฎหมาย ที่เก่ียวขอ้ง 

สรุปในภาพรวมปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได ้ปฏิบัติหนา้ที่ตามที่ไดร้ะบุไวใ้นกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยติดตามการด าเนินงานของบริษัทโดยมีความ
เป็นอิสระอย่างเพียงพอ และมีความเห็นว่าบริษัทไดจ้ัดท า
รายงานทางการเงินในสาระส าคญั อย่างถูกตอ้งโดยจดัท า
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ขึน้ตามมาตรฐานการบญัชี ที่รบัรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผย
ขอ้มูลอย่างเพียงพอ ครบถว้น เช่ือถือได ้และในการเขา้ท า
รายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์บริษัทก็ไดจ้ดัการดแูลใหม้ีจดัการรายการเก่ียว
โยงกนัดว้ยความโปรง่ใส เพื่อประโยชนส์งูสดุแก่บรษัิทและผู้
ถือหุน้ มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดของ ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ อย่างเคร่งครดั และมีการปฏิบตัิตามกฎหมาย 
ระเบียบ และขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ อย่าง
ครบถว้น รวมทัง้บริษัทจดัใหม้ีระบบการควบคมุภายใน การ
ตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง ที่เพียงพอ 
เหมาะสม รวมทั้งมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับระบบการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี อยา่งเพียงพอและโปรง่ใสเช่ือถือได ้

 

 

 
         (นายวเิชฐ ตนัติวานิช) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 


