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ตรัง

นราธิวาส

อุบลราชธานี

นครพนม

ขอนแกน

พีพี

อุดรธานี

นาน
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มุกดาหาร
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ลันตา
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เกาะเตา

พงัน
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ชุมพร
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สุโขทัย

เชียงราย

พิษณุโลก

ประเทศไทย ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

ทาอากาศยานภูเก็ต

ทาอากาศยานเชียงใหม

ทาอากาศยานนานาชาติกระบี่

ทาอากาศยานนานาชาติอูตะเภา

เสนทางบินภายในประเทศและ
บริการเชื่อมตอไปยังเกาะและเมืองตางๆ

ฐานปฏิบัติการบินของไทยแอรเอเชีย

เชียงใหม

กรุงเทพฯ

อูตะเภา

ภูเก็ต
กระบี่

หาดใหญ

เสนทางบินระหวางประเทศ

เสนทางบินภายในประเทศ

บริการเชื่อมตอสูเมือง

บริการเชื่อมตอสูเกาะ

เครือขาย
เสนทางบิน 
(GRI 102-4, 102-6)

ครอบคลุม

เมือง
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เสนทางบิน
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หลวงพระบาง
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ลาว

จีน

เมียนมา

อินเดีย

มัลดีฟส
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ใคร ใคร...ก็บินได



สายการบินของประเทศไทย

อันดับ

4
จุดเด�นด�านการเงินและการดำเนินงาน

กม.

ระยะทางบินเฉลี่ย

ตอเที่ยวบิน
1,033

12.3
อัตราการใชเครื่องบิน

ชั่วโมงตอวัน

ลำ63

7,511
รายไดเสริม

ลานบาท

5,974
พนักงาน

คน

34
คาใชจายในการขาย
และบริหาร

%6
อื่นๆ
%10

คาตอบแทน
พนักงาน

%

คาเชื้อเพลิง

%

16
คาเชาเครื่องบิน
และเครื่องยนต

%13

คาใชบริการในสนามบิน
และลานจอด

%12

คาซอมแซม
และบำรุงรักษา

%9

รายละเอียดคาใชจายป 2562

22.1
ผูโดยสาร

ลานคน

อัตราขนสง

รอยละ85

ตรงตอเวลา

รอยละ86

จุดเดน
ดานการเงิน

และการดำเนินงาน
(GRI 102-6, 102-7, 102-8)



ขอมูลทางการเงินโดยสรุป

ปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได�จากการขายและการให�บริการ  36,003 38,905 40,181

กำไร (ขาดทุน) สำหรับป�  2,685 127 (866)

กำไร (ขาดทุน) สำหรับป�ส�วนที่เป�นของผู�ถือหุ�นของบริษัท 1,477 70 (474)

งบแสดงฐานะการเงินรวม

สินทรัพย�รวม  62,774 61,747 62,903

หน�้สินรวม  31,321 33,124 35,214

ส�วนของผู�ถือหุ�นของบริษัท 22,006 20,455 19,944

ส�วนของผู�ถือหุ�นรวม  31,453 28,623 27,689

งบกระแสเงินสด

เงินสดสุทธิจาก (ใช�ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน  5,105 2,869 966

เงินสดสุทธิจาก (ใช�ไปใน) กิจกรรมลงทุน  (2,819) (1,733) (1,794)

เงินสดสุทธิจาก (ใช�ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  (1,563) (2,288) 829

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสดเพิ�มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  723 (1,152) 1

อัตราส�วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ร�อยละ)(2)  4.1 0.2 (1.2)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย� (ร�อยละ)(3)  2.5 0.1 (0.8)

อัตราผลตอบแทนต�อส�วนของผู�ถือหุ�น (ร�อยละ)(4)  6.8 0.3 (2.3)

กำไร (ขาดทุน) ต�อหุ�นขั้นพื้นฐาน (บาท)  0.3046 0.0144 (0.0977)

หมายเหตุ

(1) จัดประเภทรายการในงบการเงินใหม� 

(2) อัตรากำไรสุทธิ = กำไรสำหรับป�ส�วนที่เป�นของผู�ถือหุ�นของบริษัท / รายได�การขายและการให�บริการ

(3) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย� = กำไรสำหรับป�ส�วนที่เป�นของผู�ถือหุ�นของบริษัท / สินทรัพย�รวม (เฉลี่ย)

(4) อัตราส�วนหน�้สินต�อส�วนของเจ�าของ = กำไรสำหรับป�ส�วนที่เป�นของผู�ถือหุ�นของบริษัท / ส�วนของผู�ถือหุ�นของบริษัท (เฉลี่ย)

(หน�วย : ล�านบาท)

2560 2561 2562

41,553
ลานบาท

474
ลานบาท

62,903
ลานบาท

35,214
ลานบาท

27,689
ลานบาท

(1)

สินทรัพยรวมรายไดรวม ขาดทุนสำหรับป หนี้สินรวม สวนของผูถือหุนรวม

5
จุดเด�นด�านการเงินและการดำเนินงาน

ขอมูลราคาหลักทรัพย
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)

2.24
2.08-4.76

พ.ค.ก.พ. มี.ค. มิ.ย. ม.ค. ก.ค. ก.ย. พ.ย.เม.ย. ส.ค. ต.ค. ธ.ค.

บาท

ราคา ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

ชวงราคาใน 52 สัปดาห 2

3

4

5



Thailand Sustainable Investment
(THSI) 2019

Marketeer No.1
Brand Thailand 2018-2019

AAV ติดรายชื่อหุนยั่งยืนประจำป 2562

IR Magazine Awards 2019

รางวัลดีเยี่ยมดานเว็บไซตนักลงทุนสัมพันธ
ระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต

HR Asia Awards
รางวัลบริษัทที่นารวมงานดวยมากที่สุด ป 2562

ในกลุมอุตสาหกรรมการบิน
ประจำประเทศไทย

รางวัล No.1 Brand Thailand
ประเภทธุรกิจสายการบิน

Marketing Association
of Thailand (MAT) Awards

โครงการ Journey D
ไดรับรางวัลเหรียญเงิน ประเภท CSR

Skytrax

รางวัลสายการบินราคาประหยัด
ที่ดีที่สุดในโลก 11 ปซอน (2552-2562)

จากสถาบันสกายแทรกซ

World Travel Awards
(WTA) 2019

รางวัลชนะเลิศสายการบินราคาประหยัด
ระดับโลก 7 ปซอน (2556-2562)

Thailand Corporate
Excellence Awards 2019

รางวัลความเปนเลิศดานนวัตกรรม
และการสรางสรรคสิ่งใหม

Adman Awards 2019

แคมเปญโฆษณาของไทยแอรเอเชีย
ควา 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 

9 เหรียญทองแดง 
และไดเปนผูเขาชิงในอีก 3 ประเภท

สายการบินที่ตรงเวลาสูงสุด
10 อันดับแรกของโลก 
จากการจัดอันดับโดย 

“โอเอจี เอวิเอชั่น เวิลดไวด” 

Zocial Awards

รางวัลยอดเยี่ยมแบรนดสรางสรรคสื่อ
บนสังคมออนไลน ประเภทธุรกิจการบิน

คุณภาพสูรางวัลแหงความสำเร็จ (GRI 102-12, 102-13)

7
คุณภาพสู�รางวัลแห�งความสำเร็จ

6
คุณภาพสู�รางวัลแห�งความสำเร็จ

OAG On-Time-Performance
2019 



นอกจากจะชวยลดการปลอย 
กาซคารบอนไดออกไซดแลว 
ยังชวยประหยัดตนทุนน้ำมัน

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)Airbus A321neo l



neo

ใสใจ มากกวาที่เห็น
เพราะทุกคนคือคนสำคัญ

ใสใจ ความปลอดภัย 
พรอมบินสูจุดหมายอยาง ตรงเวลา
ไทยแอรเอเชีย เปนสายการบินเดียวในไทย 
ที่ติด 10 อันดับแรกสายการบินที่ตรงเวลาที่สุดในโลก 
และเปนอันดับที่ 3 ของโลกในประเภทสายการบิน
ราคาประหยัด จากการประกาศของ OAG ประจำป 2562

ไทยแอรเอเชีย ทยอยรับเครื่องบินใหม แอรบัส A321neo 
ประจำการฝูงบิน ซึ่งประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง
รอยละ 23 เมื่อเทียบกับรุน A320

ลงทุนทางสังคม...
เพื่อการเติบโตอยางยั่งยืนรวมกัน

บริหารจัดการอยางมปีระสิทธิภาพ 
ควบคูพัฒนานวัตกรรมสูอนาคต



15
สารจากประธานกรรมการ

14
สารจากประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ
(GRI 102-14)

ในมุมมองของบริษัทก็ไม�ต�างกัน เราต�องการทำให�
ธุรกิจเติบโต แข็งแรง และอยู�ต�อไปได�เรื่อยๆ โดย
พร�อมรับทุกสถานการณ� ไม�ว�าจะมีโรคภัยคุกคาม
หรือสิ�งแวดล�อมภายนอกเข�ามาส�งผลกระทบ บางคร้ัง
เราอาจเปล่ียนเเผนมาเดินช�าๆ บ�าง แต�ด�วยการดูแล
สุขภาพพ้ืนฐานมาอย�างดี มีวินัยมาตลอด เราก็จะฟ��นตัว
ได�ไม�ยากเม่ือถึงเวลาท่ีเหมาะสม ซึ�งการทำงานด�าน
ความยั�งยืนนั้นต�องอาศัยแรงผลักแรงดึงจากหลาย
ภาคส�วน ขาดส�วนใดส�วนหนึ�งไม�ได� นั�นคือ ตัวบริษัทเอง
ต�องสนใจผลประกอบการ และรับผิดชอบต�อสังคมและ
สิ�งแวดล�อมไปพร�อมๆ กัน หรือจะมุ�งประโยชน�แต�
การดูแลสังคมก็ไม�ได� กฎกติกาจากหน�วยงานกำกับ
ดูแลก็ต�องเข�ามาช�วยโอบรับ เพราะฉะนั้นเราจำเป�น
ต�องสร�างความเเข็งเเกร�งให�เกิดขึ้นในทุกมิติ ทั้งเพื่อ
ผลประกอบการของบริษัท เเละเพ่ือสังคม ซึ�งจะสร�าง
ภูมิคุ�มกันที่ดีให�กับบริษัทได�ในทุกสถานการณ�
 
หัวใจของการทำงานด�านความยั�งยืน คือองค�กรต�อง
เป�นคนเก�งและคนดี ‘เก�ง’ คือ ต�องร�วมมือกันทำงาน
อย�างมีประสิทธิภาพ ไม�หยุดพัฒนา สร�างผลงาน
เป�นเลิศ ส�วนการเป�น ‘คนดี’ ก็เริ�มจากการที่องค�กร
ให�ความสำคัญกับการดูแลพนักงาน รวมไปถึงผู�มี

ส�วนได�เสียภายนอกองค�กร ควบคู�การดำเนินธุรกิจ
อย�างรับผิดชอบ ท้ังการมีธรรมาภิบาล ใส�ใจสิ�งแวดล�อม 
ห�วงใยสังคม และคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการดำเนินธุรกิจของเรา การส�งต�อความยั�งยืน
จึงจำเป�นต�องอาศัยการสร�างความยั�งยืนภายในและ
ภายนอกองค�กรคู�ขนานกันไป
 
“การท่ีอายุจะมั�นได� ต�องทำให�ขวัญยืนก�อน” กรรมการ 
ผู�บริหาร และพนักงานทุกคนรู�ดีว�า เรากำลังบินผ�าน
สภาพอากาศท่ีแปรปรวน ซึ�งล�วนเป�นป�จจัยภายนอก
ท่ีเกินความควบคุมของเรา เท่ียวบินของเราอาจโครงเครง 
สั�นไหวไปบ�าง แต�ขอให�เช่ือมั�นในการควบคุมของกัปตัน 
และลูกเรือ ว�าเราผ�านมันไปได� ด�วยการดูแลทุกป�จจัย
ภายในที ่เราควบคุมได� โดยไม�เสียขวัญกำลังใจ 
เราทำขวัญของเราให�ยืนนิ�งไว� เราจะร�วมมือร�วมใจกัน
บินผ�านคลื่นลมแรงน�้ไปได�ในไม�ช�า
 
ผมขอขอบคุณคณะผู�บริหาร พนักงาน นักลงทุน 
และผู�มีส�วนได�เสียทุกคนท่ีทำให�เราผ�านป�น�้ไปด�วยกัน
ได�อย�างดีที่สุด ขอให�เชื่อมั�นว�าบริษัทของเรายังเป�น
บริษัทท่ีน�าลงทุนเเละพร�อมเติบโตต�อเม่ือโอกาสกลับมา
ถึงแน�นอนครับ

“ขอใหอายุมั่นขวัญยืน” คือ 
คำอวยพรที่เราคุนชิน 
มีความหมายคือ สุขภาพแข็งแรง 
อายุยืนยาว และมีจิตใจที่เขมแข็ง 
ซึ่งในมุมมองของผม คำอวยพรนี้ 
คือ ความหมายที่แทจริงของคำวา 
“ความยั่งยืน”

นายวิเชฐ ตันติวานิช
ประธานกรรมการ



การเติบโตของบริษัทในยุคนี้ 
เรามองเเคตัวเองอยางเดียวไมไดเเลว
ตองรูจัก “รวมมือเพื่อเติบโตเเละ
เเขงขันไปพรอมๆ กัน”
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สารจากประธานกรรมการบริหาร
(GRI 102-14)

นายธรรศพลฐ แบเลเว็ลด
ประธานกรรมการบริหาร

ป� 2562 เป�นโจทย�ท่ีท�าทายมากสำหรับภาคอุตสาหกรรม
ท�องเที่ยวโดยรวม เราต�องเผชิญกับป�จจัยมากมาย
ที่เข�ามาท�าทาย ทั้งราคาน้ำมันในตลาดโลกที่สูงขึ้น 
ความเช่ือมั�นเเละบรรยากาศการท�องเท่ียวท่ียังไม�กลับมา
ฟ��นตัวตามเป�าหมายที่วางไว� การแข�งขันด�านราคา
และค�าเงินบาทที่แข็งค�าขึ้นอย�างต�อเน��อง โชคดีที่เรา
มีรากฐานท่ีเเข็งเเกร�งจากการบริหารจัดการต�นทุนท่ีดี 
และเราไม�หยุดในการเเสวงหาโอกาส ช�องทาง เเละ
พันธมิตรใหม�ๆ โดยไม�ยึดติดกับวิธีการทำงานเดิมๆ 
เพื่อสร�างเสถียรภาพให�กับบริษัทมากที่สุด
 
ป�ที่ผ�านมา บริษัทได�เดินหน�าผลักดันเชิงนโยบายกับ
ภาครัฐ เเละหน�วยงานที่เกี ่ยวข�องอย�างต�อเน� �อง 
ท้ังเพ่ือสนับสนุนบริษัท เเละภาพรวมของการท�องเท่ียว
เพ่ือให�เติบโตไปพร�อมกันเเละอยู�ในทิศทางท่ีควรจะเป�น 
อาทิ การเข�าร�วมแผนและโครงการพัฒนาสนามบิน
อู�ตะเภาเเละเมืองการบินภาคตะวันออก การขอสนับสนุน
ต�อกองทัพเรือในการลดค�าธรรมเน�ยมต�างๆ ของ
สนามบินอู�ตะเภา ซึ�งได�รับอนุมัติส�วนลดค�าบริการ
ผู�โดยสารขาออกระหว�างประเทศ (PSC) ถือเป�นคร้ังเเรก

 

ท่ีมีมาตรการน�นั้บต้ังเเต�สนามบินอู�ตะเภาเป�ดให�บริการ
เชิงพาณิชย� รวมทั้งการร�วมกับสายการบินต�างๆ 
ขอลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันสำหรับเส�นทางบิน
ภายในประเทศ ซึ�งจะสามารถช�วยลดต�นทุนสายการบิน
ได�อย�างมีประสิทธิภาพ

เห็นได�ว�า ทิศทางเเละการกำหนดนโยบายเพื่อการ
เติบโตของบริษัทในยุคน� ้เรามองเเค�ตัวเองอย�างเดียว
ไม�ได�เเล�ว ต�องรู�จัก “ร�วมมือเพื่อเติบโตเเละเเข�งขัน
ไปพร�อมๆ กัน” ซึ �งผมก็ใช�เเนวทางน�้ให�ทุกฝ�าย 
ทุกแผนกเป�นกลยุทธ�ในการทำงานเช�นกัน
 
แม�ป� 2562 ไม�ได�เป�นป�ท่ีสวยงามด�านผลประกอบการ 
แต�ผมมองว�าเป�นป�ท่ีเราได�เรียนรู�เเละก�าวข�ามความเช่ือ
เดิมๆ ได�หลายอย�าง ต�องขอบคุณทีมพนักงานในการ
ทำงานอย�างหนักร�วมกันในป�น�้ รวมทั้งข�อเสนอเเนะ 
ความคิดเห็น เเละความเช่ือมั�นจากผู�มีส�วนได�เสียทุกคน
 
AAV เเละไทยแอร�เอเชียยังเดินหน�าต�ออย�างเต็มพลัง
เเน�นอนครับ
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สารจากประธานเจาหนาที่บริหาร
(GRI 102-14)

นายสันติสุข คลองใชยา
ประธานเจาหนาที่บริหาร

“พัฒนาภาพลักษณใหเเข็งเเกรง
ผานเเคมเปญการตลาดเเละสื่อสาร
มากมาย เพื่อเเสดงถึงความ “ใสใจ” 
ในเเบบฉบับของเรา อาทิ การสื่อสาร
ผานเพลงลูกทุงของ  
“นิลุบล คนหนาเย็น” ใหทุกคนเขาใจ
เกี่ยวกับความใสใจในมาตรฐาน
ความปลอดภัยในการเดินทาง
เเตละครั้ง หรือโฆษณา “นี่เเมนะ” 
ที่สื่อถึงความใสใจผูใชบริการ
ทุกคนอยางเทาเทียมกัน หรือการ
เปดรับบริจาคความเห็น เพื่อนำมา
พัฒนาคุณภาพบริการใหดียิ่งขึ้น” 

16 ป�ท่ีเติบโตมา วันน�้ไทยแอร�เอเชียเหมือนเด็กวัยรุ�น
โตเร็วท่ีโตมาพร�อมกับ “โอกาส” เป�ดมุมมองเเละทำให�
การเดินทางเป�นเรื ่องง�าย โอกาสในการสร�างงาน
และชุมชน ด�วยวัฒนธรรมความเป�นครอบครัว
แอร�เอเชียก็ยังคงอยู� ทุกคน “สนุก” กับการใช�ชีวิต
และการทำงาน มี “สไตล�” คือ ยอมรับในความแตกต�าง
ซึ�งกันและกัน มีความ “สัมพันธ�” เหมือนเป�นคน
ในครอบครัวเดียวกัน และต�องคิดอย�าง “สร�างสรรค�” 
เพ่ือความเติบโตอย�าง “ยั�งยืน”  คือ ไม�หยุดคิด หาวิธี
การทำงานให�ดีขึ้น นำเสนอสินค�าและบริการใหม�ๆ 
กล�าคิดเปล่ียนแปลง ลองผิดลองถูก แต�ในขณะเดียวกัน 
ยิ�งโตขึ้นเราก็ยิ�งต�องพิจารณาให�รอบด�านมากขึ้น

ในป� 2562 ท่ีผ�านมาแม�จะไม�ใช�ป�ท่ีดีในแง�ของเศรษฐกิจ 
ทำให�เราไม�สามารถบุกไปข�างหน�าได�อย�างเต็มที่ 
แต�เราก็ยังเห็นโอกาสในการกลับมาดูแลตัวเอง พัฒนา
ภาพลักษณ�ให�เเข็งเเกร�งผ�านเเคมเปญการตลาดเเละ
สื่อสารมากมาย เพื่อเเสดงถึงความ “ใส�ใจ” ในเเบบ
ฉบับของเรา อาทิ การสื่อสารผ�านเพลงลูกทุ�งของ 
“นิลุบล คนหน�าเย็น” ให�ทุกคนเข�าใจเก่ียวกับความใส�ใจ
ในมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางเเต�ละครั้ง 
หรือโฆษณา “น��เเม�นะ” ท่ีส่ือถึงความใส�ใจผู�ใช�บริการ
ทุกคนอย�างเท�าเทียมกัน หรือการเป�ดรับบริจาค
ความเห็น เพ่ือนำมาพัฒนาคุณภาพบริการให�ดียิ�งข้ึน 
ควบคู�การหานวัตกรรมและวิธีการทำงานใหม�ๆ เพื่อ
บริหารจัดการต�นทุนเเละเพิ�มประสิทธิภาพทุกด�าน
ให�ดีที่สุด

นอกจากน�้ ยังเป�นความภูมิใจของไทยแอร�เอเชีย 
ที่ได�รับจัดอันดับเป�นสายการบินเดียวในไทยที่มีสถิติ

ตรงเวลาสูงสุด ติด 10 อันดับแรกจากทุกสายการบิน
ทั�วโลก และเป�นอันดับ 3 ในประเภทสายการบิน
ราคาประหยัด จากการประกาศโดย www.oag.com 
นับเป�นความร�วมมือร�วมใจท่ีวัดผลสำเร็จได� เพ่ือการ
ให�บริการที่ดีที่สุดสำหรับผู�โดยสารของเรา ตอกย้ำ
ให�เห็นว�า “ความตรงต�อเวลา” คือหัวใจสำคัญสูงสุด 
ไม�ต�างกับมาตรฐานความปลอดภัยท่ีเรายึดถือมาตลอด

สำหรับป� 2562  AAV ยังเป�นสายการบินเดียวท่ีได�รับ
การคัดเลือกเข�าสู�รายชื่อหุ�นยั�งยืน THSI จากรายชื่อ
ทั ้งหมด 98 รายชื ่อในป�น� ้ นับเป�นความสำเร็จ
ก�าวที ่สำคัญสะท�อนให�เห็นถึงความมุ �งมั �นที ่จะ 
“เติบโต ต�อเน��อง และยั�งยืน” ภายใต�หลักบรรษัทภิบาล 
มีความรับผิดชอบต�อสิ�งแวดล�อม สังคม และพัฒนา
ความสัมพันธ�กับผู�มีส�วนได�เสียควบคู�ไปกับการดูแล
ผลประโยชน�ของผู�มีส�วนได�เสียทุกฝ�ายอย�างเท�าเทียม 
มุ�งเน�นพัฒนานวัตกรรมอยู�เสมอ รวมท้ังมีความต้ังใจ
ในการยกระดับห�วงโซ�คุณค�าและแสดงความรับผิดชอบ
ต�อสังคมและสิ �งแวดล�อม ส�งผลทำให�แอร�เอเชีย
สามารถเติบโตได�อย�างต�อเน��องและยั�งยืน นับเป�นอีก
ทางเลือกให�กับผู�ลงทุนที่ต�องการลงทุนในธุรกิจที่ให�
ความสำคัญกับ ESG

ก�าวต�อไป เรายังมุ�งมั�นเป�นสายการบินที่นำเสนอ
นวัตกรรมสำหรับทุกคน พร�อมทำให�ธุรกิจเติบโตได� 
ท้ังทางเศรษฐกิจ คือ การบริหารต�นทุนท่ีมีประสิทธิภาพ
มากขึ ้น ความสามารถในการขายมากขึ ้น และ
รับผิดชอบสิ�งแวดล�อมและสังคมไปด�วยกัน พร�อม
การยืนหยัดขับเคลื่อนธุรกิจด�วยวัฒนธรรมองค�กร
ของเราต�อไป… สนุก สไตล� สัมพันธ� สร�างสรรค�ยั�งยืน
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1. นายวิเชฐ ตันติวานิช                
 ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

2. นายธรรศพลฐ แบเลเว็ลด       
 กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

3. นายสันติสุข คลองใชยา          
 กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร

4. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย            
 กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

5. นายวีรยุทธ โพธารามิก            
 กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

 6.  นาวาอากาศเอกธนภัทร งามปลั่ง               
  กรรมการ 

 7.  นายปรีชญา รัศมีธานินทร       
  กรรมการ

 8.  หมอมหลวงบวรนวเทพ เทวกุล
  กรรมการ / ผูอำนวยการฝายพัฒนาธุรกิจ

 9.  นายไพรัชล พรพัฒนนางกูร    
  กรรมการ

10. นายสันทัด สงวนดีกุล           
  ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน
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บริษัท ไทยแอรเอเชีย จำกัด

1. นายวิเชฐ ตันติวานิช                
 ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
 กรรมการอิสระ

2. นายธรรศพลฐ แบเลเว็ลด      
 กรรมการ

3. นายสันติสุข คลองใชยา          
 กรรมการ

4. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย            
 กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

5. นายโมฮัมหมัด คาดาร บิน เมริกัน   
 กรรมการ

6. นายคามารูดิน บิน เมอรานัน    
 กรรมการ

7. นายรอซแมน บิน โอมาร         
 กรรมการ

8. นางภัทรา บุศราวงศ                 
 กรรมการ
 
9. นายไพรัชล พรพัฒนนางกูร    
 กรรมการ



1. นายธรรศพลฐ แบเลเว็ลด 
 ประธานกรรมการบริหาร

2. นายสันติสุข คลองใชยา 
 ประธานเจาหนาที่บริหาร

3. หมอมหลวงบวรนวเทพ เทวกุล 
 รองประธานเจาหนาที่บริหาร

4. นายสันทัด สงวนดีกุล 
 ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน

5. นายบัญญัติ หรรษกุล 
 ผูอำนวยการฝายวิศวกรรม
 
6. นางธีลฎี พันธุมจินดา 
 ผูอำนวยการฝายทรัพยากรบุคคล

7. นางสาววิชชุนี กันตะเพ็ง 
 ผูอำนวยการฝายปฎิบัติการภาคพื้น

25
คณะผู�บริหาร

24
คณะผู�บริหาร

คณะผูบริหาร

8. นายพิพัฒน คุณประคัลภ 
 ผูอำนวยการฝายนวัตกรรมเชิงพาณิชย
 และเทคโนโลยี

9. นายธาตรี ขวัญสังข 
 ผูอำนวยการฝายความปลอดภัย

10. นางสาวณัฏฐิณี ตะวันชุลี
 ผูอำนวยการฝายการพาณิชย

11. นางสาวอรอนงค เมธาพิพัฒนกุล
 ผูอำนวยการฝายสินคาและบริการบนเครื่องบิน

12. นางสาวทอปด สุบรรณรักษ 
 ผูอำนวยการฝายความยั่งยืนและสื่อสารองคกร

13. นายจตุพงษ หงษวิเศษ 
 ผูอำนวยการฝายบริการลานจอด
 และอุปกรณภาคพื้น

14. นาวาอากาศตรี ดำรงค ภาสนพิพัฒนกุล
 ผูอำนวยการฝายปฏิบัติการการบิน

บริษัท ไทยแอรเอเชีย จำกัด
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27
กิจกรรมประชาสัมพันธ�บริษัท 2562

26
กิจกรรมประชาสัมพันธ�บริษัท 2562

กิจกรรมประชาสัมพันธบริษัท 2562

11 ป ซอน สายการบินราคาประหยัด
ที่ดีที่สุดในโลก

ครั้งเเรก! AAV ติดรายชื่อหุนยั่งยืน THSI 2562
ไทยแอร�เอเชียเป�นสายการบินเพียงรายเดียว ที่บริษัทผู�ถือ
หุ�นหลัก บริษัท เอเชีย เอวิเอชั�น จำกัด (มหาชน) ติดรายช่ือ
หุ�นยั�งยืน ‘Thailand Sustainability Investment (THSI)’ 
จากการประเมินของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยในป� 
2562 โดยมีหลักเกณฑ�สำคัญในการให�คะแนนและคัดเลือก 
คือบริษัทต�องดำเนินธุรกิจด�วยความรับผิดชอบควบคู�กับการ
ทำผลกำไร ประกอบไปกับการดำเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน โดย
คำนึงถึงความยั�งยืน 3 ด�าน ได�แก� ด�านสิ�งแวดล�อม ด�าน
สังคม และด�านบรรษัทภิบาล

“อินเดีย-อินโดจีน” ตลาดบินกลยุทธใหม 
เสริมแกรงสูอนาคต
แอร�เอเชียขยายเส�นทางสู�ประเทศในภูมิภาคอินโดจีน
และอินเด ียต �อเน � �อง บินตรงจากกร ุงเทพฯ
(ดอนเมือง) สู�เกิ�นเทอและญาจาง จากเชียงใหม�
สู �ดานัง ประเทศเวียดนาม และจากกรุงเทพฯ
(ดอนเมือง) สู�สีหนุวิลล� ประเทศกัมพูชา รวมทั้ง
อาห�เมดาบัด ประเทศอินเดีย เพิ�มประสบการณ�
ใหม�ให�ผู�โดยสาร และเสริมความแข็งแกร�งให�กับ
เครือข�ายเส�นทางบิน ตอกย้ำกลยุทธ�สู�การเติบโต
ที่ยั�งยืนด�วยการสร�างช�องทางเพิ�มรายได�และลด
ความเสี่ยงจากการพึ�งพาตลาดใดตลาดหนึ�ง

เครื่องบินใหม ลาย “Sustainable Asean” 
สงเสริมการทองเที่ยวยั่งยืน

โฆษณา “น� �แม�นะ” ของไทยแอร�เอเชียกลายเป�น talk of the town  
เมื่อตัวละครที่เป�นพนักงานบริการภาคพื้นต�องบอกให�แม�ของตัวเองโหลด
สัมภาระขึ้นเครื่องเพราะหากถือขึ้นไปอาจกินที่ผู�โดยสารคนอื่น บ�งบอกถึง
ความใส�ใจท่ีแอร�เอเชียมอบให�ผู�โดยสารทุกคนอย�างเท�าเทียมกัน แอร�เอเชีย
ต�อยอดด�วยการปล�อยแคมเปญ “แอร�เอเชียก�าวไกล ใส�ใจทุกคอมเมนต�” 
เป�ดรับบริจาคความคิดเห็นผ�านช�องทาง QR code ในสนามบินทั�วประเทศ 
โดยตั้งใจนำข�อเสนอแนะมาพัฒนาความใส�ใจและการบริการให�มีคุณภาพ
มากยิ�งขึ้น 

ปนคอมเมนต เปนความ “ใสใจ” ที่มากกวาเดิม

แอร�เอเชียมุ�งสู�การก�าวเป�นสายการบินเเห�งดิจิทัลเเละนวัตกรรมเต็มตัว ริเริ�มใช�
เทคโนโลยีช�วยเพิ�มประสิทธิภาพการบริการให�รวดเร็วและแม�นยำขึ้น ในเดือน
พฤศจิกายน 2562 จึงย�ายระบบการบริการลูกค�าในรูปแบบคอลเซ็นเตอร�ท้ังหมด 
เปล่ียนมาให�บริการผ�านช�องทางดิจิทัล AVA Live Chat เต็มรูปแบบ โดย AVA 
(เอว�า) หรือย�อมาจาก AirAsia Virtual Allstar เป�นระบบถามตอบอัตโนมัติ 
แชทบอทป�ญญาประดิษฐ�ที่สื่อสารได�มากกว�า 11 ภาษา บริการลูกค�าผ�านช�อง
ทางออนไลน�ได� 24 ชั�วโมง ทั้งทาง www.airasia.com และแอร�เอเชียโมบาย
แอปพลิเคชัน

SANTAN ครีเอทเมนูสรางสรรค
ประจำไตรมาส สรางรายได
ผลิตภัณฑเสริม

ยอดขายเพิ่มขึ้น 550% 
เมื่อเทียบกับเครื่องดื่มทั่วไป
แอร�เอเชียผลักดันนวัตกรรมอาหารเครื่องดื่ม นำเสนอเมนู
แปลกใหม�สร�างสีสันให�กับการเดินทางทุกไตรมาส พร�อม
กระตุ�นรายได� โดย “ชานมไข�มุกบุก” และ “ชาไทยไข�มุกบุก” 
ถือเป�นเมนูยอดฮิตที่ถูกพูดถึงไปทั�วบ�านทั�วเมืองจนต�องเป�ด
ให�สั�งจองก�อนเดินทาง นอกจากน�้เเล�วยังมีเมนูยอดนิยม
อื่นๆ เช�น ขนมป�งนมเย็นนมโสด ชีสเค�กหน�าไหม� และ
ขนมป�งสังขยาไข�เค็มและช็อกโกแลต รวมถึงอาหารเครื่อง
ดื่มสุดพิเศษอื่นๆ เช�น Red Burger เบอร�เกอร�สีแดงไส�อั�ว
ไก�น้ำพริกหนุ�มมาโย กุ�งอบวุ�นเส�นน้ำจิ้มซีฟู�ด ผัดไทยสูตร
โบราณห�อไข� น้ำโค�กเทลเชอร�รี เป�นต�น

“ชานมไขมุก” เมนูใหม 
 ยอดขายทำลายสถิติ

26,000 แอร�เอเชียคว�ารางวัลสายการบินราคาประหยัดท่ีดีท่ีสุดในโลก 
11 ป�ติดต�อกัน (2552-2562) จาก Skytrax World Airline 
Awards 2019 ซึ�งใช�เป�นมาตรฐานระดับสากลในการชี้วัด
คุณภาพและประสิทธิภาพของธุรกิจในกลุ�มอุตสาหกรรมการบิน 
นอกจากน�้ ได�ควบรางวัลชนะเลิศสายการบินราคาประหยัด
ระดับโลก เป�นป�ที่ 7 ติดต�อกัน จากงาน World Travel 
Awards Grand Final 2019 (WTA) อีกด�วย

ชานมไขมุกขายไดเฉลี่ย
แกวตอเดือน 
(ไตรมาส 3 ป 2562)

สวัสดีคะ ฉันคือ AVA พนักงานอัจฉริยะเสมือนจริงของแอรเอเชีย

แอร�เอเชียเป�ดตัวลายเครื่องบินใหม�ในแนวคิด “Sustainable Asean” (อาเซียนยั�งยืน) บนเครื่องบินแอร�บัส A320 เพื่อ
เฉลิมฉลองวันสถาปนาประชาคมอาเซียน เสริมแกร�งความสัมพันธ�ระหว�างประเทศสมาชิก และแสดงเจตจำนงในการผลักดัน
ให�แบรนด�อาเซียนเป�นท่ีรู�จักในระดับโลก ท้ังน� ้ลายดังกล�าวประกอบด�วยสัญลักษณ�ส่ือถึงประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน 
และจุดเด�นที่เป�นสัญลักษณ�การท�องเที่ยวของแต�ละประเทศสมาชิก



ณ ขอนแกน และโรงแรม แกรนด ไฮแอท เอราวัณ 
กรุงเทพฯ

12-13 มีนาคม 62
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27 กุมภาพันธ 62

ประกาศผล
การดำเนินงาน
ประจำป 2561

21 มกราคม 62

ณ โรงแรม แกรนด ไฮแอท เอราวัณ 
กรุงเทพฯ

A BIG STEP 
FORWARD 
WITH FINANSIA

28 กุมภาพันธ 62 13 สิงหาคม 62 25 สิงหาคม 62

29 สิงหาคม 62

ณ โรงแรม แกรนด ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

ประชุมนักวิเคราะห
หลักทรัพย
ประจำป 2561

24 เมษายน 62

ประกาศผล
การดำเนินงาน
ประจำไตรมาส 
1/2562

การประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจำป 2562
ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ

ประชุมนักวิเคราะห
หลักทรัพย
ประจำไตรมาส 1/2562
ณ โรงแรม แกรนด ไฮแอท เอราวัณ 
กรุงเทพฯ

ประชุมนักวิเคราะหหลักทรัพย
ประจำไตรมาส 2/2562

17 กันยายน 62

ณ กรุงเทพฯ

NOMURA 
INVESTMENT 
FORUM ASIA 2019
ณ ประเทศสิงคโปร

LOCAL NON-DEAL 
ROADSHOW BY 
SCB SECURITIES

4 กันยายน 62

ณ ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ

เยี่ยมชมกิจการบริษัท 
โดยสมาชิกชมรมอาสาพิทักษ
สิทธิ์ผูถือหุนจากสมาคม
สงเสริมผูลงทุนไทย (TIA)

ณ โรงแรม แกรนด ไฮแอท 
เอราวัณ กรุงเทพฯ

THAILAND 
FOCUS 
2019

ณ โรงแรม แกรนด ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

ONEASEAN 
CONFERENCE 2019 
BY UBS SECURITIES

13 พฤษภาคม 6210 พฤษภาคม 62 28 พฤษภาคม 62

ประกาศผล
การดำเนินงาน
ประจำไตรมาส 
2/2562

9 สิงหาคม 62

ASEAN C-SUITE 
INVESTOR
CONFERENCE 
2019 BY CITI
ณ ประเทศสิงคโปร

26 มิถุนายน 62

ณ โรงแรม แกรนด ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

PRE TOUR & 
CLSA ASEAN 
FORUM 2019

26 พฤศจิกายน 62

ณ กรุงเทพฯ

LOCAL NON-DEAL 
ROADSHOW BY 
BUALUANG 
SECURITIES

11 พฤศจิกายน 62

ประกาศผลการ
ดำเนินงานประจำ
ไตรมาส 3/2562

ณ โรงแรม แกรนด ไฮแอท เอราวัณ 
กรุงเทพฯ

12 พฤศจิกายน 62

ประชุมนักวิเคราะห
หลักทรัพยประจำ
ไตรมาส 3/2562

15  พฤศจิกายน 62

ณ รอยัล พารากอน ฮอลล 1 
กรุงเทพฯ

บริษัทจดทะเบียน
พบผูลงทุน ในงาน 
SET IN THE CITY

3 ธันวาคม 62

ณ ตลาดหลักทรัพยสิงคโปร (SGX)

IR MAGAZINE 
FORUM & 
AWARDS 2019



30
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุุรกิจ (GRI 102-1, 102-16)

ภาพรวมการประกอบธุุรกิจของบริษััท

บมจ. เอเชีีย เอวิเอช่ี�น (“บริษ่ัท”) เป็นบริษ่ัทที�ประกอบธุรกิจด้้านการลงทุนโด้ยการถืือหุุ้้นในบริษ่ัทอื�น 

(Holding Company) โด้ยปัจจุบ่นถืือหุุ้้นใน บจ. ไทยแอร์เอเชีีย เพียงแหุ้่งเด้ียว ด้่งน่�นภาพรวมการ 

ประกอบธุรกิจจะพิจารณาจากบริษ่ัทที�ด้ำาเนินธุรกิจหุ้ล่ก (Operating Company) หุ้รือ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 

เท่าน่�น

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย มีวิสั่ยท่ศน์เป็นบริษั่ทชี่�นนำาทางด้้านเทคโนโลยีด้ิจิท่ลเพื�อการเด้ินทางที�ย่�งยืน 

ในเอเชีีย พร้อมใหุ้้บริการที�คุ้มค่ามากกว่าราคา  อีกท่�งมีพ่นธกิจที�นำาเสันอผลิตภ่ณฑ์์ที�มีคุณภาพสูังสุัด้ 

โด้ยใช้ีเทคโนโลยีจ่ด้การต้นทุนและเพิ�มประสิัทธิภาพการใหุ้้บริการ สัร้างการจ้างงานในภูมิภาค และ 

เป็นบริษ่ัทช่ี�นนำาที�ทำาใหุ้้ความฝัันของทุกคนเป็นจริง ดู้แลผู้มีส่ัวนได้้เสีัยทุกภาคส่ัวน ต่�งแต่พน่กงาน 

Allstars ลูกค้า พ่นธมิตรทางธุรกิจ น่กลงทุน ครอบคลุมถึืงชุีมชีนและภาคร่ฐฯ ผล่กด่้น “แอร์เอเชีีย” 

ใหุ้้เป็นแบรนด้์อาเซีียนที�ได้้ร่บการยอมร่บระด้่บโลก ตอกยำ�าคุณค่าที�ย่�งยืนต่อเศรษัฐกิจสั่งคมและ 

สิั�งแวด้ล้อม และเปิด้โอกาสัใหุ้้ “ใคร ใคร… ก็บินได้้” นอกจากน้�ย่งมุ่งเน้นการใหุ้้บริการที�หุ้ลากหุ้ลาย 

เส้ันทางบินและเพิ�มความถีื�ของเที�ยวบินท่�งเส้ันทางบินระหุ้ว่างประเทศและภายในประเทศ ที�ใช้ีเวลา 

เดิ้นทางต่อเที�ยวบินไม่เกิน 4 ช่ี�วโมง 30 นาที จากฐานปฏิิบ่ติการบิน (Hub) แต่ละแหุ่้งในประเทศไทย 

ได้้แก่ กรุงเทพมหุ้านคร (ท่าอากาศยานด้อนเมือง) ภูเก็ต เชีียงใหุ้ม่ กระบี� และพ่ทยา (ท่าอากาศยาน 

นานาชีาติอู่ตะเภา) ซึี�งทำาใหุ้้สัายการบินไทยแอร์เอเชีียสัามารถืเข้าถึืงประชีากรในประเทศและในแถืบ 

เอเชีียตะว่นออกเฉ้ียงใต้ เอเชีียใต้ ตอนใต้ของประเทศจีนและญีี่�ปุ�น ท่�งน้� บจ. ไทยแอร์เอเชีีย มุ่งเน้น

การใหุ้้บริการกลุ่มผู้โด้ยสัารที�เลือกใช้ีบริการสัายการบินเพื�อการท่องเที�ยวและเพื�อว่ตถุืประสังค์ทาง

ธุรกิจโด้ยคำานึงถืึงราคาค่าโด้ยสัาร เที�ยวบินที�หุ้ลากหุ้ลาย และตรงต่อเวลาเป็นสัำาค่ญี่

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย นำารูปแบบธุรกิจ (Business Model) ของ AirAsia Berhad “AAB” มาใชี้ โด้ย 

AAB ซึี�งเป็นผู้ใหุ้้บริการสัายการบินราคาประหุ้ย่ด้ภายใต้ชืี�อทางการค้า “AirAsia” ในประเทศมาเลเซีีย 

โด้ยบริษั่ทเชีื�อว่าการใหุ้้บริการการเด้ินทางโด้ยชี่�นบินประเภทเด้ียว ฝัูงบินที�ประกอบด้้วยเครื�องบิน

ตระกูลเด้ียว การใหุ้้บริการแบบไม่มีการเชีื�อมต่อ (Point-to-Point) มีอ่ตราการใชี้เครื�องบินต่อลำา 

ในระด้่บสัูง การประหุ้ย่ด้ต่อขนาด้ ชี่องทางการจ่ด้จำาหุ้น่าย โปรแกรมสัมาชีิกแอร์เอเชีียบิ�ก และ 

เครือข่ายเสั้นทางบินที�ครอบคลุม ทำาใหุ้้ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย สัามารถืใหุ้้บริการด้้วยต้นทุนที�ตำ�ากว่า

สัายการบินอื�นในประเทศไทย และในระด่้บต้นทุนที�น่าพอใจเมื�อเทียบก่บผู้ประกอบธุรกิจสัายการบิน 

ราคาประหุ้ย่ด้รายอื�นท่�วโลก ด้่งน่�น ด้้วยต้นทุนที�ตำ�า ราคาค่าโด้ยสัารที�ประหุ้ย่ด้ ชีื�อทางการค้า 

และการตลาด้ที�แข็งแกร่งของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย รวมถืึงการใหุ้้บริการที�เชีื�อถืือได้้ ทำาใหุ้้ธุรกิจของ 

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย เติบโตขึ�นอย่างต่อเน่�องน่บต่�งแต่เริ�มประกอบธุรกิจเมื�อปี 2547

ความเป็นมา

บมจ. เอเชีีย เอวิเอช่ี�น ก่อต่�งขึ�นเมื�อว่นที� 14 กุมภาพ่นธ์ 2549 ในรูปบริษ่ัทจำาก่ด้ด้้วยทุนจด้ทะเบียน

จำานวน 410,000,000 บาท เป็นหุุ้้นสัาม่ญี่จำานวน 41,000,000 หุุ้้น มูลค่าที�ตราไว้หุุ้้นละ 10 บาท 

ประกอบธุรกิจด้้านการลงทุนด้้วยการถืือหุุ้้นในบริษั่ทอื�น (Holding Company) โด้ยถืือหุุ้้นในบริษั่ท

ที�ประกอบธุรกิจสัายการบินราคาประหุ้ย่ด้เพียงแหุ้่งเด้ียว คือ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ในสั่ด้สั่วนร้อยละ 

50 ในสัม่ยน่�น 

เป็นบริษั่ทชี่�นนำาทางด้้านเทคโนโลยี
ด้ิจิท่ล เพื�อการเด้ินทางที�ย่�งยืน

ในเอเชีีย พร้อมใหุ้้บริการ
ที�คุ้มค่ามากกว่าราคา 

 นำาเสันอผลิตภ่ณฑ์์ที�มีคุณภาพสูังสุัด้ 
โด้ยใชี้เทคโนโลยีจ่ด้การต้นทุนและ 
เพิ�มประสัิทธิภาพการใหุ้้บริการ  

 สัร้างการจ้างงานในภูมิภาค และเป็น 
บริษั่ทชี่�นนำาที�ทำาใหุ้้ความฝัันของ 
ทุกคนเป็นจริง

 ดู้แลผู้มีส่ัวนได้้เสีัยทุกภาคส่ัวนต่�งแต่ 
พน่กงาน Allstars ลูกค้า พ่นธมิตร 
ทางธุรกิจ น่กลงทุน ครอบคลุมถืึง 
ชีุมชีนและภาคร่ฐ

 ผล่กด้่น “แอร์เอเชีีย” ใหุ้้เป็นแบรนด้์
อาเซีียนที�ได้้ร่บการยอมร่บระด่้บโลก 
ตอกยำ�าคุณค่าที�ย่�งยืนต่อเศรษัฐกิจ 
สั่งคมและสัิ�งแวด้ล้อม 

วิิสััยทััศน

พัันธกิจ
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เป็นจำานวน 435,555,600 บาท เป็นหุุ้้นสัาม่ญี่จำานวน 43,555,560 หุุ้้น มูลค่าที�ตราไว้หุุ้้นละ 10 บาท 

โด้ย บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น ได้้จองหุุ้้นเพิ�มทุนด้่งกล่าว สั่งผลใหุ้้มีสั่ด้สั่วนการถืือหุุ้้นเพิ�มขึ�นเป็น 

ร้อยละ 55 และ AAI มีสั่ด้สั่วนการถืือหุุ้้นลด้ลงเหุ้ลือร้อยละ 45

ในว่นที� 16 เมษัายน 2561 กลุ่มแอร์เอเชีียปร่บโครงสัร้างการถืือหุุ้้น โด้ยจ่ด้ต่�ง AirAsia Group 

Berhad (“AAGB”) เพื�อเข้าถืือหุุ้้นใน AAI โด้ยมีสั่ด้สั่วนการถืือหุุ้้นร้อยละ 100 แทน AAB  

 

โครงสร้างการถืือหุุ้้นของบริษััท (GRI 102-5)

โครงสัร้างการถืือหุุ้้นของบริษั่ท ณ ว่นที� 31 ธ่นวาคม 2562 เป็นด้่งน้�

การดำำาเนินธุุรกิจของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ต้้องพ่�งพาความสัมพันธ์ุ
ของบริษััทกับ AirAsia Berhad 

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ได้้ร่บการสัน่บสันุนจาก AAB ในหุ้ลายด้้าน รวมถึืงอนุญี่าตใหุ้้ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 

มีสิัทธิแต่เพียงผู้เดี้ยวในประเทศไทยสัำาหุ้ร่บการใช้ีชืี�อทางการค้า “AirAsia” เพื�อการด้ำาเนินธุรกิจของ 

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย และการเข้าถึืงท่กษัะความรู้ทางด้้านการตลาด้ การประกอบธุรกิจและการบริการ 

ลูกค้า นอกจากน้� บจ. ไทยแอร์เอเชีีย เชี่าเครื�องบินในล่กษัณะสั่ญี่ญี่าเชี่าด้ำาเนินงานจาก AirAsia 

Mauritius “AAM” ซึี�งเป็นบริษ่ัทย่อยของ AAB รวมท่�งพึ�งพาเทคโนโลยีสัารสันเทศที�ใช้ีในกลุ่มแอร์เอเชีีย

ซีึ�งระบบซีอฟต์แวร์หุ้ล่กของบริษั่ทมีศูนย์กลางอยู่ในก่วลาล่มเปอร์ ประเทศมาเลเซีีย 

นอกจากน้� บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ย่งมีช่ีองทางในการได้้ร่บชิี�นส่ัวนอะไหุ้ล่ที�จ่ด้เก็บโด้ย AAB และได้้ร่บ

ประโยชีน์จากบริการประจำาท่าอากาศยานซึี�งใหุ้้บริการโด้ยสัมาชิีกในกลุ่มแอร์เอเชีียในบางท่าอากาศยาน 

รวมท่�งใหุ้้บริการและได้้ร่บบริการอื�นๆ จาก AAB และสัมาชิีกของกลุ่มแอร์เอเชีีย อาทิ การซ่ีอมบำารุง 

การป้องก่นความเสัี�ยงจากนำ�าม่นเชีื�อเพลิง เว็บไซีต์แอร์เอเชีียสัำาหุ้ร่บการขายบ่ตรโด้ยสัารทาง 

อินเตอร์เน็ต ซีอฟต์แวร์สัำารองที�น่�งและโปรแกรมสัมาชิีกแอร์เอเชีียบิ�ก เป็นต้น อย่างไรก็ตามอำานาจ 

การต่ด้สิันใจในการเข้าทำารายการด่้งกล่าวเป็นของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย โด้ยต้องผ่านการอนุม่ติจาก 

คณะกรรมการบริษั่ทและคณะกรรมการตรวจสัอบ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ในว่นที� 21 มิถืุนายน 2550 กลุ่มผู้บริหุ้ารไทย

ซึี�งประกอบไปด้้วยประธานเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้ารและ 

ผู ้บริหุ้ารระด้่บสัูงได้้เข้าซีื �อหุุ้ ้นท่ �งหุ้มด้ของ 

บมจ. เอเชีีย เอวิเอช่ี�น จากผู้ถืือหุุ้้นเดิ้ม เน่�องจาก 

กลุ่มผู้บริหุ้ารไทยเล็งเห็ุ้นถึืงศ่กยภาพของธุรกิจน้� 

ในเดื้อนพฤศจิกายน 2554 บมจ. เอเชีีย เอวิเอช่ี�น 

เข้าซืี�อหุุ้้นอีกร้อยละ 1 ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 

จากนายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์้ ทำาใหุ้้ บมจ. เอเชีีย 

เอวิเอช่ี�น ถืือหุุ้้นร้อยละ 51 ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 

ต่อมา บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น ได้้จด้ทะเบียน 

แปรสัภาพเป็นบริษ่ัทมหุ้าชีนจำาก่ด้ เมื�อว่นที� 26 

ธ่นวาคม 2554 บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่ �น 

มีทุนจด้ทะเบียนจำานวน 485,000,000 บาท 

และมีทุนชีำาระแล้วจำานวน 410,000,000 บาท 

เป็นหุุ้้นสัาม่ญี่จำานวน 4,100,000,000 หุุ้้น 

มูลค่าที�ตราไว้หุุ้้นละ 0.10 บาท 

ในว่นที� 31 พฤษัภาคม 2555 บมจ. เอเชีีย 

เอวิเอช่ี�น เข้าจด้ทะเบียนบริษ่ัทในตลาด้หุ้ล่กทร่พย์ 

แหุ้่งประเทศไทยภายใต้ชีื�อย่อ “AAV” และมี 

ทุนจด้ทะเบียนครบชีำาระแล้ว โด้ย บมจ. เอเชีีย 

เอวิเอชี่�น ได้้นำาเงินที�ได้้ร่บจากการเสันอขาย 

หุุ้้นสัาม่ญี่ต่อประชีาชีน (Initial Public Offering 

- IPO) มาจองซีื�อหุุ้้นสัาม่ญี่ที�ออกใหุ้ม่ท่�งหุ้มด้

ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย โด้ยสั่งผลใหุ้้ ปัจจุบ่น 

บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น ถืือหุุ้้นร้อยละ 55 ใน 

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 

สัำาหุ้ร่บ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ก่อต่�งขึ�นเมื�อว่นที� 

19 ก่นยายน 2546 เพื�อด้ำาเนินธุรกิจสัายการบิน 

ราคาประหุ้ย่ด้ ด้้วยทุนจด้ทะเบียนจำานวน 

400,000,000 บาท โด้ย บมจ. เอเชีีย เอวิเอช่ี�น 

ถืือหุุ้้นร้อยละ 51 ของจำานวนทุนจด้ทะเบียนของ 

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย (ก่อน IPO) และ AirAsia 

Investment “AAI” ถืือหุุ้้นร้อยละ 49 โด้ย AAI 

เป็นบริษั่ทที�ประกอบธุรกิจด้้านการลงทุนด้้วย 

การถืือหุุ้้นในบริษั่ทอื�น (Holding Company) 

โด้ยมี AAB ถืือหุุ้้นร้อยละ 100 ซีึ�ง AAB เป็น

บริษั่ทจด้ทะเบียนในตลาด้หุ้ล่กทร่พย์ของ 

ประเทศมาเลเซีีย โด้ยเป็นผู ้ใหุ้้บริการสัาย 

การบ ินแอร ์ เอเชี ียในประเทศมาเลเซี ีย 

ต ่ อมาในว ่นท ี �  29 พฤษัภาคม 2555 

บจ. ไทยแอร์เอเชี ียได้้เพิ�มทุนจด้ทะเบียน 

100% 41% 59%

55%45%

AirAsia Group
Berhad

คณะกรรมการ
และผูบริิหาร นัักลงทุุนอื่น

บมจ. เอเชีีย เอวิิเอชั่น

บจ. ไทยแอรเอเชีีย
(ธุุรกิิจหลััก)

AirAsia
Investment
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พัฒนาการที่สำคัญ

2547
บจ. ไทยแอรเอเชีย เริ่มใหบริการเที่ยวบินในประเทศ 
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ไปยังหาดใหญ ภูเก็ต 
และเชียงใหม รวมถึงเริ่มใหบริการเที่ยวบิน
ระหวางประเทศครั้งแรก ไปยังสิงคโปรดวย
เครื่องบินรุนโบอิ้ง 737 จำนวน 2 ลำ

2549
จัดตั้ง บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
และบมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เขาซื้อหุน
รอยละ 50 ของ บจ. ไทยแอรเอเชีย

2552
เปดฐานปฏิบัติการบิน (Hub) แหงที่สองที่ทาอากาศยานภูเก็ต

2556
เปดฐานปฏิบัติการบิน (Hub) แหงที่สาม
ที่ทาอากาศยานเชียงใหม

2560
บจ. ไทยแอรเอเชีย สายการบินราคาประหยัดรายแรกของไทย
ที่ไดรับใบรับรองผูดำเนินการเดินอากาศใหม

2561
• บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ควารางวัลดีเดน
 ดานนักลงทุนสัมพันธในงาน SET Awards 2018

• บจ. ไทยแอรเอเชีย ไดรับรางวัลความเปนเลิศ
 ทางการตลาดจากสมาคมการจัดการธุรกิจ
 แหงประเทศไทย (TMA) รางวัลพระราชทาน
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2562
• บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ไดรับคัดเลือกเขาสูรายชื่อ
 หุนยั่งยืน (THSI) ประจำป 2562 เปนครั้งแรก 

• บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ควารางวัลยอดเยี่ยม
 ดานเว็บไซตนักลงทุนสัมพันธระดับภูมิภาค

•  บจ. ไทยแอรเอเชีย รับมอบเครื่องบินรุนแอรบัส 
 A321 นีโอลำแรกของประเทศไทย

•  บจ. ไทยแอรเอเชีย มีฝูงบินจำนวน 63 ลำ 
 ใหบริการเที่ยวบิน 1,331 เที่ยวบินตอสัปดาห
 ไปยัง 65 จุดหมายปลายทาง 

2557
• บจ. ไทยแอรเอเชีย ควาแชมป สายการบิน
 ที่ตรงเวลาที่สุดจาก FlightStats ของป 2556

• เปดฐานปฏิบัติการบิน (Hub) แหงที่สี่
 ที่ทาอากาศยานนานาชาติกระบี่

2558
• บจ. ไทยแอรเอเชีย ควารางวัลชนะเลิศ 
 ประเภทสายการบินที่ดีที่สุด หรือ “The Best of Airline” 
 จากงาน The Best of Thailand Awards Voted by 
 Chinese Tourists

• เปดฐานปฏิบัติการบิน (Hub) แหงที่หาที่เมืองพัทยา 
 (ทาอากาศยานนานาชาติอูตะเภา)

2559
บจ. ไทยแอรเอเชีย รับมอบเครื่องบินรุนแอรบัส A320 นีโอลำแรก
ของประเทศไทย

2553
ฝูงบินของ บจ. ไทยแอรเอเชีย ประกอบดวยเครื่องบินรุนแอรบัส A320
เพียงรุนเดียว

2555
• บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 และถือหุนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 55 ใน บจ. ไทยแอรเอเชีย

• บจ. ไทยแอรเอเชีย รับมอบเครื่องบินลำแรกภายใตสัญญาเชา

• บจ. ไทยแอรเอเชีย ยายฐานปฏิบัติการบินจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
 มายังทาอากาศยานดอนเมือง

2550
• บจ. ไทยแอรเอเชีย ยายฐานปฏิบัติการบิน (Hub) 
 จากทาอากาศยานดอนเมืองไปยัง
 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

• บจ. ไทยแอรเอเชีย รับมอบเครื่องบินรุนแอรบัส 
 A320 ลำแรก

พัฒนาการที่สำาคัญ พัฒนาการที่สำาคัญ
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ลักษัณะการประกอบธุุรกิจ (GRI 102-2)

บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น เป็นบริษั่ทที�ประกอบธุรกิจด้้านการลงทุนโด้ยการถืือหุุ้้นในบริษั่ทอื�น (Holding Company) ในปัจจุบ่น บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น 

ถืือหุุ้้นใน บจ. ไทยแอร์เอเชีีย เพียงแหุ้่งเด้ียว เน่�องจาก บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น ไม่มีรายได้้จากการด้ำาเนินธุรกิจอื�น ด้่งน่�น ในการพิจารณาโครงสัร้าง 

รายได้้ของบริษั่ทจะต้องพิจารณาจากโครงสัร้างรายได้้ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ซีึ�งเป็นบริษั่ทที�ด้ำาเนินธุรกิจหุ้ล่ก

โครงสัร้างรายได้้ที�สัำาค่ญี่ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ตามงบการเงินรอบปีบ่ญี่ชีีสัิ�นสัุด้ว่นที� 31 ธ่นวาคม 2560 ถืึง 2562 มีรายละเอียด้ด้่งต่อไปน้�

การประกอบธุุรกิจของบริษััทและ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย

บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น ประกอบธุรกิจด้้านการลงทุนโด้ยการถืือหุุ้้นในบริษั่ทอื�น (Holding Company) ในปัจจุบ่น บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น ถืือหุุ้้นใน         

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย เพียงแหุ้่งเด้ียว 

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ประกอบธุรกิจใหุ้้บริการสัายการบินราคาประหุ้ย่ด้ด้้วยเครื�องบินรุ่นแอร์บ่สั A320 และ A321 โด้ยมีรายได้้หุ้ล่กจากการใหุ้้บริการ 

ขนสั่งผู้โด้ยสัารแบบประจำา (Scheduled Passenger Services) และการใหุ้้บริการเสัริม (Ancillary Services) 

รอบปีีบัญชีีสิ้้�นสิุ้ดวัันที่ี� 31 ธัันวัาคม

2560(1) 2561 2562

ล้้านบาที่ ร้อยล้ะ ล้้านบาที่ ร้อยล้ะ ล้้านบาที่ ร้อยล้ะ

รายได้จากการขายแล้ะให้้บร้การ

รายได้้ค่าโด้ยสัาร 26,622.9 71.4 29,072.8 72.3 31,506.4 75.8

รายได้้ค่านำ�าหุ้น่กสั่มภาระ
และค่าบริการอื�น

6,993.7 18.7 7,853.1 19.5 6,599.4 15.9

รายได้้จากเที�ยวบินเชี่าเหุ้มาลำา 1,615.2 4.3 1,064.7 2.7 1,174.8 2.8

รายได้้จากการขายสิันค้าบนเครื�องบิน 469.8 1.3 606.7 1.5 589.0 1.4

รายได้้ค่าระวางขนสั่ง 230.0 0.6 270.0 0.7 286.8 0.7

รายได้้ค่าโฆษัณา 71.2 0.2 37.5 0.1 24.2 0.1

รวัมรายได้จากการขายแล้ะให้้บร้การ 36,002.8 96.5 38,904.8 96.8 40,180.6 96.7

รายได้อ่�น

กำาไรจากอ่ตราแลกเปลี�ยน 322.1 0.9 250.4 0.6 350.5 0.8

รายได้้อื�น 955.3 2.6 1,044.2 2.6 1,020.2 2.5

รวัมรายได้อ่�น 1,277.4 3.5 1,294.6 3.2 1,370.7 3.3

รวัมรายได้ 37,280.2 100.0 40,199.4 100.0 41,551.3 100.0

(1) จ่ด้ประเภทรายการในงบการเงินใหุ้ม่

75.8% รายได�ค�าโดยสาร

15.9% รายได�ค�าน้ำหนักสัมภาระ
 และค�าบริการอื่น

2.8% รายได�จากเที่ยวบินเช�าเหมาลำ

1.4% รายได�จากการขายสินค�าบน
 เครื่องบิน

0.7% รายได�ค�าระวางขนส�ง

0.1% รายได�ค�าโฆษณา

0.8% กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

2.5% รายได�อื่น
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1. บริการขนส่งผู้้้โดำยสารแบบประจำาของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ใหุ้้บริการขนสั่งผู้โด้ยสัารทางอากาศแบบประจำาด้้วย

ราคาค่าโด้ยสัารที�ประหุ้ย่ด้กว่าค่าโด้ยสัารของสัายการบินที�ใหุ้้บริการแบบ 

เต็มรูปแบบ โด้ยค่าโด้ยสัารด้่งกล่าวไม่รวมถืึงบริการเสัริมต่างๆ อาทิเชี่น 

ค่าบริการฝัากส่ัมภาระใต้ท้องเครื�อง ค่าเลือกที�น่�ง ค่าอาหุ้ารและเครื�องดื้�ม 

บนเครื�อง และบริการอื�นๆ ซึี�งหุ้ากผู้โด้ยสัารมีความประสังค์ใช้ีบริการด่้งกล่าว 

ผู้โด้ยสัารสัามารถืซืี�อเพิ�มเติมได้้ตามต้องการ โด้ยรายได้้จะอยู่ในส่ัวนของ 

การใหุ้้บริการเสัริม (Ancillary Services) นอกจากน้� บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 

ควบคุมดู้แลความตรงต่อเวลาของเที �ยวบินอย่างต่อเน่ �อง โด้ยมี 

ประสัิทธิภาพในการตรงต่อเวลา (ซีึ�งประเมินตามสั่ด้สั่วนของเที�ยวบินที� 

ออกเด้ินทางภายใน 15 นาทีของกำาหุ้นด้การเด้ินทาง) อยู่ที�ร้อยละ 86 

ในปี 2562 สั่งผลใหุ้้ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย เป็นสัายการบินที�ตรงเวลาที�สัุด้

ของโลกในอ่นด้่บที� 10 จาก โอเอจี เอวิเอชี่�น เวิลด้์ไวด้์ ประจำาปี 2562

ในปี 2562 บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ใหุ้้บริการขนสั่งผู้โด้ยสัารประมาณ 22.1 

ล้านคน โด้ยร้อยละ 59 เป็นผู้โด้ยสัารเสั้นทางบินภายในประเทศและ 

ร้อยละ 41 เป็นผู้โด้ยสัารในเสั้นทางบินระหุ้ว่างประเทศ

ปีีสิ้้�นสิุ้ด ณ วัันที่ี� 31 ธัันวัาคม

2560 2561 2562

ปริมาณที�น่�ง (ล้านที�น่�ง) 22.7 25.2 26.1

จำานวนผู้โด้ยสัาร (ล้านคน) 19.8 21.6 22.1

อ่ตราสั่วนการขนสั่งผู้โด้ยสัาร (Load Factor) (ร้อยละ)(1) 87 85 85

ปริมาณการผลิตด้้านผู้โด้ยสัาร (ASK) (ล้านที�น่�ง - กม.)(2) 22,379 25,019 26,940

ปริมาณการขนสั่งด้้านผู้โด้ยสัาร (RPK) (ล้านที�น่�ง - กม.)(3) 19,523 21,243 22,670

ค่าโด้ยสัารเฉีลี�ย (บาท)(4) 1,500 1,477 1,478

รายได้้ต่อปริมาณการผลิตด้้านผู้โด้ยสัาร (RASK) (บาท)(5) 1.61 1.56 1.49

ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้้านผู้โด้ยสัาร (CASK) (บาท)(6) 1.52 1.58 1.55

ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้้านผู้โด้ยสัาร (ไม่รวมนำ�าม่น

     เชีื�อเพลิง) (บาท)(7) 1.05 1.00 1.03

จำานวนเครื�องบิน ณ สัิ�นงวด้ 56 62 63

จำานวนเที�ยวบิน 126,083 139,848 144,421

     ระหุ้ว่างประเทศ 47,865 54,142 61,406

     ภายในประเทศ 78,218 85,706 83,015

ระยะทางบินโด้ยเฉีลี�ย (กิโลเมตร)(8) 986 991 1,033

อ่ตราการใชี้เครื�องบินต่อลำา (ชี่�วโมงปฏิิบ่ติการบินต่อว่น)(9) 11.9 12.0 12.3

รายได้้จากบริการเสัริม (ล้านบาท) 6,315 7,134 7,511

รายได้้จากบริการเสัริมต่อผู้โด้ยสัาร (บาท) 319 331 339

ปริมาณการใชี้นำ�าม่นเชีื�อเพลิง (ล้านบาร์เรล) 4.21 4.57 4.94

ราคาถื่วเฉีลี�ยนำ�าม่นเชีื�อเพลิงในตลาด้ (ด้อลลาร์สัหุ้ร่ฐฯ 

     ต่อบาร์เรล)(10) 64.4 85.2 77.1

ประสัิทธิภาพในการตรงต่อเวลา (ร้อยละ)(11) 83 86 86

ตารางต่อไปีน้�แสิ้ดงข้อมูล้การดำาเน้นงานของ บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย สิ้ำาห้รับชี่วังเวัล้าที่ี�ระบุไวั้ 

(1) หุ้มายถึืงจำานวนผู้โด้ยสัารเทียบเป็นส่ัด้ส่ัวนก่บปริมาณ
ที�น่�ง ซีึ�งเป็นจำานวนที�น่�งผู้โด้ยสัารที�มีอยู่ 

(2) ปริมาณการผลิตด้้านผู ้โด้ยสัาร (Available Seat         
Kilometres) คือ จำานวนที�น่�งบนเที�ยวบินท่�งหุ้มด้            
คูณด้้วยจำานวนกิโลเมตรที�ทำาการบินบนที�น่�งเหุ้ล่าน่�น

(3) ปริมาณการขนสั่งผู้โด้ยสัาร (Revenue Passenger 
Kilometres) คือจำานวนบรรทุกผู้โด้ยสัารที�จ่ายค่าโด้ยสัารข
องเที�ยวบินท่�งหุ้มด้ คูณด้้วยจำานวนกิโลเมตรที�ทำา 
การบินบนที�น่�งเหุ้ล่าน่�น

(4) คำานวณโด้ยนำารายได้้ค่าโด้ยสัารของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 
หุ้ารด้้วยจำานวนผู้โด้ยสัาร

(5) คำานวณโด้ยนำารายได้้ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย หุ้ารด้้วย
ปริมาณการผลิตด้้านผู้โด้ยสัาร

(6) คำานวณโด้ยนำาผลรวมของต้นทุนจากการด้ำาเนินงาน 
และค่าใชี้จ่าย ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย (แต่ไม่รวม 
ต้นทุนทางการเงิน) หุ้ารด้้วยปริมาณการผลิตด้้าน 
ผู้โด้ยสัาร

(7) คำานวณโด้ยนำาผลรวมของต้นทุนจากการด้ำาเนินงาน 
และค่าใชี้จ่ายของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย (แต่ไม่รวม 
ต้นทุนทางการเงิน) หุ่้กด้้วยค่านำ�าม่นเชืี�อเพลิง หุ้ารด้้วย
ปริมาณการผลิตด้้านผู้โด้ยสัาร

(8) หุ้มายถึืงจำานวนกิโลเมตรที�ทำาการบินเฉีลี�ยต่อเที�ยวบิน
(9) หุ้มายถืึงจำานวนชี่�วโมงปฏิิบ่ติการบินเฉีลี�ยต่อว่นต่อ 

ลำาในช่ีวงระยะเวลาที�เกี�ยวข้อง โด้ยจำานวนช่ี�วโมงปฏิิบ่ติ 
การบินเริ�มน่บต่�งแต่ชี่วงขณะที�เครื�องบินเคลื�อนที� ณ 
สันามบินหุ้นึ�ง ถืึงเครื�องบินหุ้ยุด้นิ�ง ณ สันามบินอีก 
แหุ้่งหุ้นึ�ง

(10) คำานวณโด้ยใชี้ราคาตลาด้ถื่วเฉีลี�ยของนำ�าม่นเชีื�อเพลิง
อากาศยาน (Jet Kerosene) ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 
สัำาหุ้ร่บชี่วงเวลาที�ระบุไว้ (ราคาเฉีลี�ยอ้างอิงของ Platt 
ที�สัิงคโปร์  MOPS)

(11) เที�ยวบินจะถืือว่า “ตรงเวลา” เมื�อเครื�องบินออกเดิ้นทาง
ไม่เกินกว่า 15 นาทีของเวลาออกเดิ้นทางตามกำาหุ้นด้การ

ผูโดยสาร ในประเทศ ระหวางประเทศ22.1
ลานคน

59% 41%
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1.1 เคร่อข่ายเส้ิ้นที่างบ้นแล้ะตารางการบ้นของ บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย
บจ. ไทยแอร์เอเชีีย เน้นใหุ้้บริการเส้ันทางบินระยะใกล้ไปย่งท่าอากาศยาน 

ที�อยู่ในและใกล้เคียงก่บบริเวณที�มีประชีากรหุ้นาแน่นและจุด้หุ้มายปลายทาง 

ในการท่องเที�ยว ซีึ�งโด้ยปกติอยู่ในร่ศมีไม่เกิน 3,500 กิโลเมตร และ 

ระยะเวลาของเที�ยวบินไม่เกิน 4 ช่ี�วโมง 30 นาที จากฐานปฏิิบ่ติการบินของ 

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ท่�งน้� บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ใหุ้้บริการเสั้นทางบินแบบ

ไม่มีการเชีื�อมต่อ (Point-to-Point) โด้ยจะไม่จ่ด้เที�ยวบินที�จะต้องจอด้ 

เครื�องบินค้างคืนที�ท่าอากาศยาน ยกเว้นการจอด้เครื�องบินค้างคืนใน           

ท่าอากาศยานที�เป็นฐานปฏิิบ่ติการบินของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย จำานวน 

5 แหุ้่งประกอบไปด้้วยกรุงเทพฯ (ด้อนเมือง) ภูเก็ต เชีียงใหุ้ม่ กระบี� 

และพ่ทยา (อู่ตะเภา) 

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย มีเครือข่ายเสั้นทางบินครอบคลุม 65 เมือง 

ในทวีปเอเชีีย โด้ย ณ ว่นที� 31 ธ่นวาคม 2562 บจ. ไทยแอร์เอเชีีย            

มีเครือข่ายเสั้นทางบินไปย่งจุด้หุ้มายปลายทางระหุ้ว่างประเทศจำานวน  

42 แหุ่้ง และจุด้หุ้มายปลายทางภายในประเทศจำานวน 23 แหุ่้ง พร้อมด้้วย

เสั้นทางบินระหุ้ว่างประเทศ 59 เสั้นทางและเสั้นทางบินภายในประเทศ 

35 เสั้นทาง รวมท่�งสัิ�น 94 เสั้นทางบิน

นอกเหุ้น่อจากเครือข่ายเสั้นทางบินของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ลูกค้าของ 

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย สัามารถืใช้ีบริการเดิ้นทางในเครือข่ายเส้ันทางบินของ 

กลุ่มแอร์เอเชีียในประเทศมาเลเซีีย อินโด้น้เซีีย ฟิลิปปินสั์ อินเด้ีย 

และญี่ี�ปุ�น ซีึ�งครอบคลุมมากกว่า 140 จุด้หุ้มายปลายทาง

1.2 การขยายเสิ้้นที่างบ้น
ในการพิจารณาเปิด้ใหุ้้บริการเสั้นทางบินใหุ้ม่ในเครือข่ายเสั้นทางบิน        

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย จะพิจารณาปัจจ่ยต่างๆ เชี่น ศ่กยภาพในการเพิ�ม 

อ่ตราส่ัวนการขนส่ังผู้โด้ยสัาร (Load Factor) ความหุ้นาแน่นของประชีากร

และอุตสัาหุ้กรรมการท่องเที�ยว ต้นทางและจุด้หุ้มายปลายทาง ศ่กยภาพ 

ทางเศรษัฐกิจ รวมท่�งภาวะการแข่งข่นท่�งในปัจจุบ่นและในอนาคต 

ค่าธรรมเน้ยมท่าอากาศยาน สิัทธิการบิน และระยะทางบิน ซึี�งกระบวนการ 

พิจารณาการเปิด้เสั้นทางบินใหุ้ม่โด้ยปกติใชี้เวลาประมาณ 3 เด้ือน และ 

เส้ันทางบินใหุ้ม่จะได้้ร่บการอนุม่ติโด้ยคณะกรรมการของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 

ในการพิจารณาอนุม่ติงบประมาณของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย โด้ยหุ้ากเสั้น

ทางบินใหุ้ม่ไม่สัามารถืทำากำาไรได้้หุ้ล่งจากช่ีวงทด้ลองด้ำาเนินการระหุ้ว่าง 

6 - 8 เดื้อน บจ. ไทยแอร์เอเชีีย จะพิจารณาลด้จำานวนความถีื�ของเที�ยวบิน 

ในเสั้นทางบินหุ้รือระง่บ/ยกเลิกเสั้นทางบิน

ในปี 2562 บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ได้้ทำาการเปิด้เส้ันทางบินระหุ้ว่างประเทศใหุ้ม่ 

ประกอบด้้วย กรุงเทพฯ (ด้อนเมือง) สัู่ เกิ�นเทอ (เวียด้นาม) ญี่าจาง 

(เวียด้นาม) อาหุ้์เมด้าบ่ด้ (อินเด้ีย) และสัีหุ้นุวิลล์ (ก่มพูชีา), ภูเก็ตสัู ่

พนมเปญี่ (ก่มพูชีา), เชีียงใหุ้ม่สัู่ ด้าน่ง (เวียด้นาม) และเซีินเจิน (จีน), 

เชีียงรายสัู่ เซีินเจิน (จีน) และหุ้างโจว (จีน) อีกท่�ง บจ. ไทยแอร์เอเชีีย  

ย่งได้้เพิ�มความถีื�ของเที�ยวบินอย่างต่อเน่�องในจุด้หุ้มายปลายทางที�สัำาค่ญี่ 

ท่�งภายในประเทศและในแถืบอินโด้จีน อย่างไรก็ตาม เพื�อเพิ�มประสิัทธิภาพ 

ในการทำาการบินและบริหุ้ารการใช้ีเครื�องบินใหุ้้สัอด้คล้องก่บความต้องการ 

เดิ้นทาง บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ได้้ยกเลิกการใหุ้้บริการเส้ันทางบินในระหุ้ว่างปี 

ประกอบด้้วย กรุงเทพฯ (ด้อนเมือง) สัู่ ภูวเนศวร (อินเด้ีย) วิชีาคาปัทน่ม 

(อินเด้ีย) และโคตาคินาบาลู (มาเลเซีีย), เชีียงราย สัู่ หุ้าด้ใหุ้ญี่่ ภูเก็ต 

ก่วลาล่มเปอร์ (มาเลเซีีย) สัิงคโปร์ และมาเก๊า, เชีียงใหุ้ม่ สัู่ อุด้รธาน้ 

และย่างกุ้ง (เมียนมาร์), กระบี� สู่ั ฉีงชิี�ง (จีน) สิังค์โปร์ ฮ่่องกง และมาเก๊า, 

ภูเก็ต สัู่ คุนหุ้มิง (จีน), พ่ทยา (อู่ตะเภา) สัู่ เฉีิงตู (จีน) หุ้นานนิง (จีน) 

และมาเก๊า ในระหุ้ว่างปี 2562 

ท่�งน้� บจ. ไทยแอร์เอเชีีย มีเป้าหุ้มายที�จะเป็นผู้นำาตลาด้ในเสั้นทางบิน 

หุ้ล่กและรอง เพื�อใหุ้้ได้้ร่บผลตอบแทนที�สัูงขึ�น โด้ยเฉีพาะอย่างยิ�งใน         

ตลาด้ภายในประเทศและเตรียมพร้อมรองร่บการเติบโตของจำานวนผู้โด้ยสัาร 

เพื�อเชืี�อมต่อการเดิ้นทางในประเทศและในภูมิภาค นอกจากน้� บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 

ได้้วางกลยุทธ์การเติบโตในอนาคตอ่นใกล้ โด้ยการรุกฐานลูกค้าในตลาด้

อินเดี้ยและอาเซีียนเพิ�มขึ�น ขณะที�ย่งคงร่กษัาฐานลูกค้าในตลาด้จีนโด้ยมี

แผนเปิด้เสั้นทางบินใหุ้ม่และเพิ�มความถืี�ในเสั้นทางบินที�ได้้ร่บความนิยม 

เพื�อลด้ความเสัี�ยงจากการพึ�งพาฐานลูกค้ากลุ่มใด้กลุ่มหุ้นึ�ง และเพื�อ 

ข่บเคลื�อนใหุ้้ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย มีรายได้้ที�มีเสัถืียรภาพที�ม่�นคงต่อไป

เครือขายเสนทาง
ครอบคลุม

เสนทางบิน
ภายในประเทศ

เสนทาง
65 35

เสนทางบิน
ระหวางประเทศ

เสนทาง
59

จุดหมายปลายทาง
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2. บริการเสริม (Ancillary Services)

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย มีบริการเสัริมที�หุ้ลากหุ้ลาย 

ใหุ้้แก่ผู้โด้ยสัาร ซึี�งเริ�มต่�งแต่การใหุ้้บริการเสัริม 

ก่อนขึ�นเครื�อง บริการเสัริมบนเครื�อง และรวมถึืง

สัินค้าและค่าบริการอื�นๆ ที�เกี�ยวเน่�องก่บการ 

ขนสั่งผู้โด้ยสัารทางอากาศ โด้ยถืือเป็นรายได้้ 

อีกทางหุ้นึ�งนอกเหุ้น่อจากรายได้้จากการใหุ้้บริการ 

ขนสั่งผู้โด้ยสัารแบบประจำาซีึ�งเป็นธุรกิจหุ้ล่ก 

ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ท่�งน้� รายได้้จากบริการ 

เสัริมคิด้เป็นส่ัด้ส่ัวน ร้อยละ 18 ร้อยละ 18 และ 

ร้อยละ 19 ของรายได้้จากการขายและใหุ้้บริการ 

ท่�งหุ้มด้ ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ในปี 2560 

ปี 2561 และปี 2562 ตามลำาด้่บ โด้ยบริการ 

เสัริมสัามารถืแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ ด้่งน้� 

2.1 บร้การเสิ้ร้มก่อนข้�นเคร่�องแล้ะค่าธัรรมเน้ยม

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย เสันอสัินค้าและบริการ 

เพิ�มเติมใหุ้้แก่ผู้โด้ยสัาร ซีึ�งสัามารถืเลือกซีื�อ 

ได้้ผ่านเว็บไซีต์ของแอร์เอเชีีย และเคาน์เตอร์ 

จำาหุ้น่ายบ่ตรโด้ยสัารของแอร์เอเชีีย ได้้แก่

• บร ้การฝากสิ้ ัมภาระใต ้ที่ ้อง เคร ่ � อง 

(Checked Baggage): อ่ตราค่าธรรมเน้ยม 

ขึ�นอยู่ก่บนำ�าหุ้น่กของสั่มภาระที�ต้องการ 

ใชี้บริการ เสั้นทางการบิน และชี่วงเวลา 

ในการเลือกซืี�อบริการ และช่ีวงเวลาเดิ้นทาง 

การซีื�อบริการฝัากสั่มภาระใต้ท้องเครื�อง 

พร้อมบ่ตรโด้ยสัารจะมีค่าธรรมเน้ยมที� 

ประหุ้ย่ด้กว่า หุ้ากผู ้โด้ยสัารมีนำ �าหุ้น่ก 

สั่มภาระเกินกว่าที�ซีื�อบริการไว้ ผู้โด้ยสัาร

จะต้องชีำาระค่าธรรมเน้ยมนำ�าหุ้น่กส่ัวนเพิ�ม 

ตามนำ�าหุ้น่กที�เกิน

• การเล่้อกทีี่�นั�ง (Seat Selection): ผู้โด้ยสัาร

สัามารถืเลือกที�น่�งบนเที�ยวบินตามที�ต้องการ

ได้้โด้ยชีำาระค่าธรรมเน้ยมในการเลือกที�น่�ง 

ที�อาจแตกต่างขึ�นอยู่ก่บโซีนแถืวที�น่�งที� 

ผู้โด้ยสัารเลือก เส้ันทางการบิน และช่ีวงเวลา 

ในการเลือกซีื�อบริการ การจองที�น่�งบน        

เที�ยวบินพร้อมบ่ตรโด้ยสัารจะมีค่าธรรมเน้ยม 

ที�ประหุ้ย่ด้กว่า 

ล่กษัณะการประกอบธุรกิจ

• บร้การฝากสัิ้มภาระอุปีกรณ์กีฬาใต้ท้ี่องเคร่�อง 

(Checked Sports Equipment): ผู้โด้ยสัาร 

สัามารถืฝัากสั่มภาระอุปกรณ์ก ีฬาใต้  

ท้องเครื�อง เชี่น ถืุงกอล์ฟ อุปกรณ์ด้ำานำ�า 

กระด้านโต้คลื�น และจ่กรยาน โด้ยอ่ตรา       

ค่าธรรมเน้ยมจะขึ�นอยู่ก่บนำ�าหุ้น่กของ        

สั่มภาระอุปกรณ์กีฬาที�ต้องการใชี้บริการ 

เสั้นทางการบินและชี่วงเวลาในการเลือก 

ซืี�อบริการ รวมถึืงช่ีวงเวลาเดิ้นทาง การซืี�อ

บริการฝัากส่ัมภาระอุปกรณ์กีฬาใต้ท้องเครื�อง 

พร้อมบ่ตรโด้ยสัารจะมีค่าธรรมเน้ยมที� 

ประหุ้ย่ด้กว่า หุ้ากผู้โด้ยสัารมีนำ �าหุ้น่ก 

อุปกรณ์กีฬาเกินกว่าที�ซีื�อไว้ ผู้โด้ยสัารจะ 

ต้องชีำาระค่าธรรมเน้ยมสั่วนเพิ �มตาม 

นำ�าหุ้น่กที�เกิน

• การสิ้ำารองที่ี�นั�งแล้ะการเปีล้ี�ยนแปีล้งการ 

สิ้ำารองทีี่�นั�ง (Bookings and Amendments): 

ผู้โด้ยสัารสัามารถืทำาการสัำารองที�น่�งผ่าน 

เคาน์เตอร์จ ำาหุ้น่ายบ่ตรโด้ยสัารของ 

แอร์เอเชีีย โด้ยมีค่าธรรมเน้ยมการสัำารอง

ที �น่ �ง ท่ �งน้ � ผู ้โด้ยสัารสัามารถืทำาการ             

เปลี�ยนแปลงกำาหุ้นด้การเด้ินทางไม่น้อย 

กว่า 48 ชี่�วโมงก่อนเวลาออกเด้ินทางของ 

เที�ยวบิน (ไม่สัามารถืเปลี�ยนชืี�อและเส้ันทาง 

ได้้) อย่างไรก็ตาม บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 

อาจเรียกเก็บค่าธรรมเน้ยมอื�นๆ เพิ�มเติม 

แล้วแต่กรณ้ 

• ค่าธัรรมเน้ยมการชีำาระเง้น (Payment 

Processing Fees): การซีื�อบ่ตรโด้ยสัาร 

ผ่านเว็บไซีต์ของแอร์เอเชีีย หุ้รือ เคาน์เตอร์ 

จำาหุ้น่ายต่�ว ณ สันามบิน ผู้โด้ยสัารสัามารถื 

เลือกชีำาระค่าบ่ตรโด้ยสัารได้้หุ้ลากหุ้ลาย 

ช่ีองทาง อาทิ บ่ตรเครดิ้ต, เด้บิต, หุ่้กบ่ญี่ชีี 

ธนาคาร, ตู้เอทีเอ็ม (ATM), เคาน์เตอร์ 

เซีอร์วิสั,  พร้อมเพย์ และ QR Code ท่�งน้�  

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย จ่ด้เก็บค่าธรรมเน้ยม

ในการร่บชีำาระเงินในกรณ้ ด้่งกล่าว

• การปีระกันภัยการเด้นที่าง (Tune Protect): 

ผู้โด้ยสัารสัามารถืเลือกร่บความคุ้มครอง 

เพิ�มเติมโด้ยซืี�อประก่นภ่ยการเดิ้นทางของ 

Tune Protect จากแอร์เอเชีีย ซึี�งจะรวมถึืง 

ความคุ้มครองจากการประก่นการเสีัยชีีวิต

และการสูัญี่เสีัยอว่ยวะจากอุบ่ติเหุ้ตุ ค่าร่กษัา

พยาบาลกรณ้เจ็บป�วยหุ้รือเกิด้อุบ่ติเหุ้ตุ 

การยกเลิกเที �ยวบิน ความล่าชี้าของ 

เที�ยวบิน ความเสีัยหุ้ายต่อกระเป๋าเดิ้นทาง 

และทร่พย์สั ินสั่วนต่ว และอื �นๆ ซีึ �ง           

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ได้้ร่วมมือก่บ บริษั่ท 

ทูนประก่นภ่ย จำาก่ด้ (มหุ้าชีน) ในการใหุ้้ 

บริการด้่งกล่าว ท่�งน้�  บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 

มีรายได้้จากค่าธรรมเน้ยมการขายประก่นภ่ย

การเด้ินทางด้่งกล่าวผ่านเว็บไซีต์ของ 

แอร์เอเชีีย 

• บร้การต่อเที่ี�ยวับ้น (Fly-Thru): ผู้โด้ยสัาร

สัามารถืเลือกใชี้บริการต่อเที �ยวบินใน 

เสั้นทางที�มีใหุ้้บริการ ท่�งเที�ยวบินภายใน 

ประเทศและระหุ้ว่างประเทศ ซีึ�งบริการน้� 

จะอำานวยความสัะด้วกสับายใหุ้้แก่ผู้โด้ยสัาร 

โด้ยไม่ต้องรอร่บสั่มภาระ ณ จุด้เปลี�ยน 

เครื�อง สั่มภาระจะถืูกนำาสั่งไปย่งจุด้หุ้มาย

ปลายทางสัุด้ท้ายของผู ้โด้ยสัาร ท่ �งน้ �         

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย จ่ด้เก็บค่าธรรมเน้ยม

ในการด้ำาเนินการเพิ�มเติม

• บร้การ Red Carpet: ผู้โด้ยสัารสัามารถื 

เลือกร่บบริการพิเศษัเพื�อเพิ�มความสัะด้วก 

สับายรวด้เร็วในการเด้ินทาง ครอบคลุม  

ท่�งการเชี็คอินที�เคาน์เตอร์เชี็คอินพิเศษั       

พ่กผ่อนพร้อมอาหุ้ารและเครื �องด้ื �มใน 

หุ้้องร่บรองพิเศษัก่อนขึ�นเครื�อง รวมท่�ง 

บรกิารเรยีกขึ�นเครื�องกอ่นและร่บสัม่ภาระ

รวด้เร็วก่อนใครที �สันามบินปลายทาง         

พร้อมใหุ้้บริการใหุ้้ก่บผู้โด้ยสัารที�เด้ินทาง

ออกจากสันามบินด้อนเมือง ภูเก็ต เชีียงใหุ้ม่ 

(เที�ยวบินภายในและต่างประเทศ) และ 

สันามบินอุด้รธาน้ หุ้าด้ใหุ้ญี่่ (เที�ยวบิน 

ภายในประเทศ) ท่�งน้� บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 

จะมีรายได้้จากค่าธรรมเน้ยมในการด้ำาเนิน

การเพิ�มเติม

• แพ็็กสิุ้ดคุ้ม (Value Pack): ผู้โด้ยสัาร         

สัามารถืเลือกจองเที�ยวบินประหุ้ย่ด้พร้อม

บริการเสัริมแบบคุ้มค่า ด้้วยแพ็กสุัด้คุ้ม ที�

จ่ด้ใหุ้้ครบทุกสัิ �งจำาเป็นในการเด้ินทาง 

ประกอบไปด้้วย นำ �าหุ้น่กสั่มภาระใต้ 

ท้องเครื�อง 20 กิโลกร่ม เลือกที�น่�งมาตรฐาน 

บริการอาหุ้ารบนเที�ยวบิน พร้อมร่บความ

คุ ้มครองการล่าชี้าของเที �ยวบินต่ �งแต่          

1 ช่ี�วโมงขึ�นไป และความคุ้มครองการล่าช้ีา 

ของส่ัมภาระบริการเสัริมที�กล่าวมาท่�งหุ้มด้ 

จะรวมอยู่ด้้วยก่นในราคาสัุด้ประหุ้ย่ด้
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2.2 บร้การเสิ้ร้มบนเคร่�องบ้น

หุ้นึ�งในบริการเสัริมบนเครื�องบินของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย คือการจำาหุ้น่าย 

เครื�องดื้�มและอาหุ้ารใหุ้้แก่ผู้โด้ยสัาร หุ้ากผู้โด้ยสัารได้้ทำาการส่ั�งจองอาหุ้าร 

ล่วงหุ้น้าขณะที�ทำาการสัำารองที�น่�งทางออนไลน์ หุ้รือผ่าน จ่ด้การบุกกิ�ง 

(Manage My Booking) ผู้โด้ยสัารจะมีรายการอาหุ้ารที�หุ้ลากหุ้ลายใหุ้้เลือก 

พร้อมท่�งย่งจะได้้ร่บสั่วนลด้เพิ�มจากราคาอาหุ้ารที�จำาหุ้น่ายบนเครื�องบิน 

และจะได้้ร่บบริการก่อนที�บริการจำาหุ้น่ายอาหุ้ารและเครื�องดื้�มบนเครื�องบิน 

จะเริ�มต้นขึ�น โด้ยผู้โด้ยสัารสัามารถืสั่�งซีื�อบริการด้่งกล่าวอย่างน้อย           

24 ชี่�วโมงก่อนถืึงเวลาเด้ินทาง

นอกจากน้� บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ย่งจำาหุ้น่ายสัินค้า ซีึ�งรวมถืึงของที�ระลึก 

(เชี่น เครื�องบินจำาลองและเสัื�อโปโล) อุปกรณ์เด้ินทางแบบพกพา (เชี่น   

สัายชีาร์จแบตเตอรี�โทรศ่พท์มือถืือและหุู้ฟัง) สัินค้าตามฤดู้กาลหุ้รือ 

เทศกาล สัิ�งจำาเป็นสัำาหุ้ร่บการเด้ินทาง (เชี่น แม่กุญี่แจล็อคสั่มภาระและ

หุ้มอนก่บชีุด้เครื�องนอนสัำาหุ้ร่บการเด้ินทาง) อีกท่�ง บจ. ไทยแอร์เอเชีีย

ย่งจำาหุ้น่ายสัินค้าปลอด้ภาษัีบนเครื�องบินสัำาหุ้ร่บเสั้นทางบินระหุ้ว่าง         

ประเทศซีึ�งผู้โด้ยสัารสัามารถืซีื�อได้้โด้ยใชี้เงินสัด้หุ้รือบ่ตรเครด้ิต

2.3 บร้การอ่�นๆ

• บัตรเครด้ต แอร์เอเชีีย แพ็ล้ที่้นัม มาสิ้เตอร์การ์ด ธันาคารกรุงเที่พ็: 

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ร่วมมือก่บธนาคารกรุงเทพ ใหุ้้บริการบ่ตรเครดิ้ตร่วม 

ที�มอบสัิทธิประโยชีน์มากมาย อาทิ ทุกการใชี้จ่ายผ่านบ่ตร 20 บาท 

ร่บ 1 คะแนนสัะสัมแอร์เอเชีียบิ�ก เพื�อใชี้แทนเงินจ่ายค่าเที�ยวบินได้้ 

โด้ยเมื�อใชี้บ่ตรที�แอร์เอเชีีย ร่บคะแนนสัะสัมแอร์เอเชีียบิ�ก สัูงสัุด้         

10 เท่า จากการเป็นสัมาชีิกระด้่บแพลทิน่มของแอร์เอเชีียบิ�ก           

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย จะได้้ร่บสั่วนแบ่งรายได้้ทุกยอด้ใชี้จ่ายผ่าน 

บ่ตรเครด้ิตร่วมด้่งกล่าวจากธนาคาร

• การให้้บร้การพ็่�นที่ี�โฆษณา: บจ. ไทยแอร์เอเชีีย มีรายได้้จากการ 

ขายพื�นที�โฆษัณาบนเครื�องบิน อาทิ โฆษัณาบนชี่องเก็บสั่มภาระ         

พื�นที�โฆษัณาด้้านหุ้ล่งของโต๊ะหุ้น้าที�น่�ง พื�นที�โฆษัณาในนิตยสัาร 

บนเครื�องบิน (ภาษัาอ่งกฤษั และภาษัาไทย-จีน) พื�นที�โฆษัณาบน 

เว็บไซีต์ของแอร์เอเชีีย และอื�นๆ 

• บร้การรถเชี่า (AirAsia Car Rental): บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ร่วมมือก่บ 

บริษ่ัท คาร์ทรอว์เลอร์ (CarTrawler) ซึี�งเป็นบริษ่ัทต่วแทนจ่ด้หุ้ารถืเช่ีา 

ชี่�นนำาระด้่บโลก ใหุ้้บริการรถืเชี่าแอร์เอเชีียท่�งในและต่างประเทศ         

ลูกค้าสัามารถืค้นหุ้ารถืเชี่าราคาถืูกพร้อมก่บเปรียบเทียบรุ่น และ       

ราคารถืเชี่าจากบริษั่ทรถืเชี่าชี่�นนำาต่างๆ ได้้ในที�เด้ียว โด้ยบริการน้�

ย่งชี่วยเพิ�มความสัะด้วกสับายใหุ้้ก่บผู้โด้ยสัารที�จองต่�วเครื�องบินก่บ

แอร์เอเชีียสัามารถืจองรถืเชี่าในราคาที�ย่อมเยาไปพร้อมก่น ท่�งน้�  

บจ. ไทยแอร์เอเชีียจะได้้ร่บสั่วนแบ่งรายได้้จากการจองรถืเชี่าใน 

แต่ละค่น

• พ็่�นที่ี�ระวัางสิ้้นค้า (AirAsia Cargo): บจ. ไทยแอร์เอเชีีย มีรายได้้ 

จากบริการขนสั่งสัินค้า และไปรษัณ้ย์ ด้่งน่�น บจ. ไทยแอร์เอเชีีย       

จะสัามารถืใหุ้้บริการด่้งกล่าวได้้เมื�อมีพื�นที�และระวางนำ�าหุ้น่กสัำาหุ้ร่บ

ขนสั่งสัินค้าได้้เท่าน่�น

• การให้้บร้การเช่ี�อมต่อไปียังเกาะแล้ะเม่องต่างๆ: บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 

มีรายได้้จากการบริการเชีื�อมต่อการเด้ินทางไปย่งสัถืานที�ต่างๆ โด้ย

ร่วมมือก่บผู้ด้ำาเนินธุรกิจใหุ้้บริการรถืโด้ยสัารระหุ้ว่างสันามบินไปย่ง

เมืองต่างๆ เชี่น เมืองปาย เชีียงคาน เมืองภูเก็ต ป�าตอง สัุโขท่ย 

และสัุรินทร์ รวมถืึงบริษั่ทผู้ใหุ้้บริการเรือเฟอร์รี�ไปย่งหุ้มู่เกาะต่างๆ 

เชี่น เกาะล่นตา เกาะหุ้ลีเป๊ะ เกาะพะง่น เกาะพีพี และเกาะสัมุย         

เพื�อใหุ้้ผู้โด้ยสัารสัามารถืวางแผนการเด้ินทางท่องเที�ยวได้้ง่าย

3. การกำาหุ้นดำราคา

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย มีการกำาหุ้นด้โครงสัร้างค่าโด้ยสัารหุ้ลายระด้่บต่อ 

เส้ันทางบิน (Dynamic Pricing) เพื�อบริหุ้ารใหุ้้เกิด้รายได้้รวมสูังสุัด้ในแต่ละ

เที�ยวบิน ในการกำาหุ้นด้จำานวนที�น่�งในแต่ละระด้่บค่าโด้ยสัาร แต่ละ 

เที�ยวบิน แต่ละว่นเดิ้นทางน่�น บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ได้้พิจารณาปัจจ่ยต่างๆ 

ซึี�งรวมถึืงอุปสังค์และอุปทานในตลาด้ การแข่งข่น ผลประกอบการในอดี้ต 

และการประมาณการจากสัภาพเศรษัฐกิจท่�งภายในและภายนอกประเทศ 

โด้ยปกติที�น่�งที�มีค่าโด้ยสัารระด่้บตำ�าน่�นมีจำานวนจำาก่ด้ ด่้งน่�น ยิ�งผู้โด้ยสัาร 

สัำารองที�น่�งล่วงหุ้น้าเร็ว  ผู้โด้ยสัารจึงมีโอกาสัที�จะซืี�อบ่ตรโด้ยสัารในราคา 

ตำ�าที�สัุด้ตามที�ประกาศไว้ได้้มากขึ�น ท่�งน้� บจ. ไทยแอร์เอเชีีย กำาหุ้นด้         

ค่าโด้ยสัารท่�งแบบการเด้ินทางเที�ยวเด้ียว และการเด้ินทางเชีื�อมเสั้นทาง

ระหุ้ว่างเมือง เมื�อสัำารองที�น่�งแล้วผู้โด้ยสัารต้องชีำาระค่าโด้ยสัารท่นที 

โด้ยไม่สัามารถืขอคืนค่าโด้ยสัาร แต่ท่�งน้�ผู้โด้ยสัารสัามารถืด้ำาเนินการ      

ขอคืนเงินในสั่วนของภาษัีสันามบินได้้ ในสั่วนของการเปลี�ยนแปลงการ 

เดิ้นทาง ผู้โด้ยสัารไม่สัามารถืเปลี�ยนแปลงเส้ันทางบิน แต่สัามารถืเปลี�ยนแปลง 

ว่นและเวลาการเด้ินทางล่วงหุ้น้าได้้อย่างน้อย 48 ชี่�วโมงก่อนกำาหุ้นด้ 

เดิ้นทางได้้ (ยกเว้นในกรณ้ค่าโด้ยสัารราคาพิเศษั) โด้ยชีำาระค่าธรรมเน้ยม 

การจ่ด้การและชีำาระสั่วนต่างของราคาค่าโด้ยสัาร

เพื�อใหุ้้บรรลุเป้าหุ้มายในการเพิ�มรายได้้ใหุ้้สัูงที�สัุด้ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 

มีการบริหุ้ารจ่ด้การต้นทุนที�ดี้ ทำาใหุ้้โครงสัร้างต้นทุนของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 

ตำ�าพอที�จะสัามารถืเสันอขายบ่ตรโด้ยสัารในราคาเฉีลี�ยที�ประหุ้ย่ด้กว่า 

คู่แข่ง ในเส้ันทางบินเดี้ยวก่นได้้ นอกจากน้� บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ย่งได้้เสันอ 

ขายบ่ตรโด้ยสัารราคาพิเศษัขึ�นไปอีกซีึ�งเป็นโปรโมชี่�นที�จ่ด้เป็นคร่�งคราว 

เพื�อเป็นการส่ังเสัริมการขายบ่ตรโด้ยสัารสัำาหุ้ร่บเส้ันทางบินที�ได้้ร่บความ

นิยมน้อยกว่า
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4. การจำาหุ้น่ายและช่ีองทางการจัดำจำาหุ้น่าย

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย มีชี่องทางการจ่ด้จำาหุ้น่ายหุ้ล่ก 3 ชี่องทาง ได้้แก่ 

ทางอินเทอร์เน็ต การขายตรงโด้ยผ่านสัำาน่กงานขายของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 

และการขายทางอ้อมโด้ยผ่านต่วแทนจำาหุ้น่ายหุ้รือต่วกลางในการสัำารอง

ที�น่�ง โด้ยการเด้ินทางท่�งหุ้มด้ทางบริษั่ทจะด้ำาเนินการจ่ด้สั่งบ่ตรโด้ยสัาร

อิเล็กทรอนิกสั์ (Confirmation Itinerary) ซีึ�งชี่วยลด้ต้นทุนที�เกี�ยวข้องก่บ 

การพิมพ์ การสั่งไปรษัณ้ย์ และการแก้ไขบ่ตรโด้ยสัาร รวมถืึงการออก         

บ่ตรโด้ยสัารใหุ้ม่ทด้แทนบ่ตรโด้ยสัารที�สูัญี่หุ้ายหุ้รือถูืกขโมย โด้ยในรอบปีสิั�นสุัด้ 

ว่นที� 31 ธ่นวาคม 2562 บจ. ไทยแอร์เอเชีีย มีส่ัด้ส่ัวนของการสัำารองที�น่�ง

ผ่านทางเว็บไซีต์และแอปพลิเคชี่นของกลุ่มแอร์เอเชีียอยู่ที�ร้อยละ 63 

ชี่องทางขายตรงที�ร้อยละ 15 และชี่องทางขายทางอ้อมที�ร้อยละ 22

4.1 การขายที่างอ้นเที่อร์เน็ต

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ขายบ่ตรโด้ยสัารทางอินเทอร์เน็ต ผ่านทางเว็บไซีต์ 

www.airasia.com ซีึ�งเป็นเว็บไซีต์ของกลุ่มแอร์เอเชีียและการสัำารอง 

ที�น่�งผ่านโมบายแอปพลิเคช่ีน AirAsia (Application) บนโทรศ่พท์เคลื�อนที�

แบบสัมาร์ทโฟน ซึี�งปัจจุบ่นแอปพลิเคช่ีนของกลุ่มแอร์เอเชีีย ครอบคลุม 

ระบบปฏิิบ่ติการท่�งแบบ iOS และ Android ในการสัำารองที�น่�งทาง 

ออนไลน์น่�น จะสัามารถืเลือกชีำาระเงินผ่านบ่ตรเครด้ิต การหุ้่กบ่ญี่ชีี 

อ่ตโนม่ติ (Direct Debit and Internet Banking) การชีำาระผ่านตู้เอทีเอ็ม 

(ATM) โมบายแบงก์กิ�ง (Mobile Banking) และการชีำาระเงินสัด้ผ่าน 

เคาน์เตอร์บริการ อ่นได้้แก่ เคาน์เตอร์เซีอร์วิสั เทสัโก้โลต่สั บิ�กซีีซุีปเปอร์ 

เซี็นเตอร์ ไปรษัณ้ย์ไทย ท๊อปซีุปเปอร์มาร์เก็ต ทรูม่นน้� และอื�นๆ 

ท่�วประเทศ ท่�งน้� บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ส่ังเสัริมการสัำารองที�น่�งทางอินเทอร์เน็ต 

โด้ยเสันอค่าโด้ยสัารราคาตำ�าสัุด้ (ซีึ�งรวมถืึงค่าโด้ยสัารราคาพิเศษั) ผ่าน 

เว็บไซีต์และแอปพลิเคชี่นของกลุ่มแอร์เอเชีีย ซีึ�ง บจ. ไทยแอร์เอเชีีย        

คาด้ว่าแนวโน้มด้่งกล่าวจะคงด้ำาเนินไปอย่างต่อเน่�องในอนาคต อีกท่�ง       

การสัำารองที�น่�งทางออนไลน์ช่ีวยลด้ต้นทุนการด้ำาเนินงานของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 

จึงเป็นชี่องทางการจ่ด้จำาหุ้น่ายที�มีต้นทุนการด้ำาเนินงานตำ�าที�สัุด้ของ        

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย

4.2 การขายที่างตรง

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย มีการขายบ่ตรโด้ยสัารผ่านช่ีองทางขายตรงที�สัำาน่กงาน 

ขาย เคาน์เตอร์ประจำาท่าอากาศยานทุกท่าอากาศยานที�มีเที�ยวบินใหุ้้ 

บริการ โด้ยสัามารถืทำาการชีำาระเงินในรูปแบบเงินสัด้, บ่ตรเครดิ้ต, พร้อมเพย์ 

และ QR Code รวมถืึงการชีำาระด้้วยเงินสัด้ผ่านทางจุด้ร่บชีำาระเงินของ 

เคาน์เตอร์เซีอร์วิสัที�ใหุ้้บริการ

4.3 การขายที่างอ้อม

การขายทางอ้อมโด้ยผ่านต่วแทนจำาหุ้น่ายหุ้รือต่วกลางในการสัำารองที�น่�ง 

อ่นประกอบด้้วยการสัำารองที�น่�งของผู้โด้ยสัารผ่านต่วแทนจำาหุ้น่าย ท่�งใน 

รูปแบบออนไลน์ (Online Travel Agents-OTA) และออฟไลน์ (ผ่านต่วแทน 

จำาหุ้น่ายในรูปแบบอื�นๆ) 

• การสิ้ำารองที่ี �น ั �งผ่่านตัวัแที่นจำาห้น่ายซึ่้ �งเปี็นบุคคล้ภายนอก:              

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย มีเครือข่ายหุ้ลายประเภท ได้้แก่ “ต่วแทนจำาหุ้น่าย 

ประเภทจด้ทะเบียน” ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย คือต่วแทนจำาหุ้น่าย

ที�จด้ทะเบียนและคงบ่ญี่ชีีประเภทวางเงินล่วงหุ้น้าก่บ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 

ซีึ�งใชี้ในการหุ้่กบ่ญี่ชีีสัำาหุ้ร่บลูกค้าที�สัำารองที�น่�งผ่านต่วแทนด้่งกล่าว 

และ “ต่วแทนจำาหุ้น่ายประเภทบีเอสัพี” คือต่วแทนที�เป็นสัมาชิีกและ 

มีวงเงินเครด้ิตก่บสัมาคมขนสั่งทางอากาศระหุ้ว่างประเทศ (IATA) 

ท่�งน้� รปูแบบการด้ำาเนนิธุรกจิของต่วแทนจำาหุ้นา่ยภายนอกได้้มีการ

ขยายธุรกิจไปย่งรูปแบบออนไลน์ OTA (Online Travel Agents)

• การสิ้ำารองที่ี�นั�งผ่่านโครงการ แอร์เอเชีีย โก (AirAsia Go) แล้ะ 

เอ็กซ์ึ่พี็เดีย (Expedia): แอร์เอเชีีย โก (AirAsia Go) และ เอ็กซ์ีพีเดี้ย 

(Expedia) เป็นเว็บไซีต์ด้้านการท่องเที�ยวในกลุ่มแอร์เอเชีียที�เสันอ 

การท่องเที�ยวซึี�งครอบคลุมถึืงเที�ยวบิน โรงแรม ท่วร์ทางเลือกในการ 

เดิ้นทาง และงานสัำาค่ญี่ต่างๆ โด้ย บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ได้้ร่บรายได้้จาก 

แอร์เอเชีีย โก และ เอ็กซี์พีเด้ีย ในสั่วนของค่าบ่ตรโด้ยสัาร ที�เป็น  

สั่วนหุ้นึ�งของแพคเกจท่องเที�ยวหุ้รือเพียงบ่ตรโด้ยสัารเท่าน่�น

• การสิ้ำารองที่ี�นั�งผ่่านโครงการ MyCorporate: บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 

เสันอโครงการ MyCorporate ใหุ้้แก่ผู้เด้ินทางเพื�อธุรกิจซีึ�งคงบ่ญี่ชีี

องค์กรไว้ก่บ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย

• การสิ้ำารองที่ี�นั�งผ่่านโครงการ GoGovernment: บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 

เสันอโครงการ GoGovernment ใหุ้้แก่ผู้เดิ้นทางภาคร่ฐและร่ฐวิสัาหุ้กิจ 

โด้ยสัามารถืใชี้สัิทธิการซีื�อผ่านทางเคาน์เตอร์จำาหุ้น่ายบ่ตรโด้ยสัาร

ที�สันามบินในประเทศไทย หุ้รือ ผ่านทางต่วแทนจำาหุ้น่ายต่�วโด้ยสัาร 

ที�ร่วมโครงการ

• การสิ้ำารองที่ี�นั�งผ่่านโครงการ Book and Pay: บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 

ร่วมก่บ เคาน์เตอร์เซีอร์วิสั ได้้บริการสัำารองที�น่�งและชีำาระผ่านเคาน์เตอร์ 

เซีอร์วิสัทุกสัาขาท่�วประเทศ อาทิ ร้านสัะด้วกซีื�อ หุ้้างสัรรพสัินค้า 

และซูีเปอร์มาร์เก็ต เพื�อขยายฐานผู้ใช้ีบริการใหุ้้ครอบคลุมท่�วประเทศ 

การสัำารองที�น่�งและชีำาระค่าบริการสัามารถืทำาล่วงหุ้น้า 24 ชี่�วโมง  

สัำาหุ้ร่บการเดิ้นทางทุกเส้ันทางบินภายในประเทศและระหุ้ว่างประเทศ 

ท่�งแบบเที�ยวเด้ียวและไปกล่บ

จำหนายบัตรโดยสาร
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5.	 การโฆษณาและการส่่งเส่ริมการขาย

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ได้้รับอนุุญาตจาก AAB ให้้ใชี้ชี่ �อ “AirAsia” 

เป็นุช่ี�อทางการค้้า ทั�งนุ้� บจ. ไทยแอร์เอเชีีย และ AAB มีีข้้อตกลงร่วมีกันุ 

โด้ย บจ. ไทยแอร์เอเชีีย จะชีำาระค่้าธรรมีเนุ้ยมีแก่ AAB และ AAB จะให้้ 

แนุวทางในุการทำาการตลาด้ที �เป็นุประโยชีนุ์แก่ธ ุรกิจการบินุข้อง              

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ได้้ทำาการจัด้สรรงบประมีาณในุสัด้ส่วนุที�เห้มีาะสมี 

สำาห้รับการทำาแผนุการส่�อสารและกิจกรรมีทางการตลาด้ โด้ยจะทำาการเล่อก 

ส่�อโฆษณาที�เข้้าถึึงผ้้บริโภค้ตามีวัตถึุประสงค้์ที�แตกต่างกันุ เพื่่�อให้้เกิด้ 

ประโยชีนุ์ส้งสุด้ กล่าวค้่อ บจ. ไทยแอร์เอเชีียจะเล่อกใชี้ ส่�อโฆษณา 

ทางโทรทัศนุ์ ส่�อกลางแจ้ง (Billboard) จอแอลอีด้ีภายในุท่าอากาศยานุ 

จอแอลอีดี้ภายนุอกอาค้าร เสริมีด้้วยส่�อวิทยุ เพ่ื่�อเข้้าถึึงผ้้บริโภค้ในุวงกว้าง 

และเล่อกใชี้ส่�อโฆษณาออนุไลนุ์เพื่่�อเข้้าถึึงผ้้บริโภค้ยุค้ให้มี่

ทั�งนุ้� บจ. ไทยแอร์เอเชีีย มีีการวางแผนุการทำาการตลาด้อย่างต่อเนุ่�อง 

ตลอด้ทั�งปี โด้ยจัด้ให้้มีีโปรโมีชีั�นุบัตรโด้ยสารราค้าพื่ิเศษเป็นุประจำา และ

มีักจะมีีการจัด้โปรโมีชีั�นุค้รั�งให้ญ่ปีละ 3 - 4 ค้รั�ง ซึ่ึ�งราค้าบัตรโด้ยสาร          

ในุชี่วงเวลาด้ังกล่าวจะเป็นุราค้าที�ให้้ส่วนุลด้เพื่ิ�มีเติมีจากค้่าโด้ยสารที� 

ประห้ยัด้อย่้แล้ว  ซึึ่�งค่้าบัตรโด้ยสารในุช่ีวงเวลานุ้� อาจตำ�าจนุเห้ล่อ 0 บาท 

เพื่่�อกระตุ้นุให้้เกิด้การจองบัตรโด้ยสารล่วงห้นุ้า

6.	 ฝ่่ายบริการลูกค้้า

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ให้้ค้วามีสำาคั้ญกับผ้้โด้ยสาร และได้้มีีการเปิด้ช่ีองทาง 

การติด้ต่อ เพ่ื่�อให้้ข้้อม้ีล ให้้ค้วามีช่ีวยเห้ล่อรวมีถึึงรับฟัังข้้อเสนุอแนุะและ 

ค้ำาติชีมีจากผ้้โด้ยสารโด้ยสามีารถึติด้ต่อที�บริการช่ีวยเห้ล่อข้องแอร์เอเชีีย

ผ่านุห้นุ้าเว็บไซึ่ต์ www.airasia.com ซึึ่�งที�ผ่านุมีาเรามีีช่ีองทางการติด้ต่อ 

ที�ห้ลากห้ลาย เพ่ื่�ออำานุวยค้วามีสะด้วกให้้กับผ้้โด้ยสาร เนุ่�องด้้วยการพัื่ฒนุา 

อย่างต่อเนุ่�อง ฝ่่ายบริการล้กค้้าได้้ใชี้เทค้โนุโลยีต่างๆ ชี่วยให้้สามีารถึ       

จัด้การชี่วยเห้ล่อผ้้โด้ยสารด้้วยค้วามีรวด้เร็ว ทันุท่วงที และในุปีนุ้�ได้้ 

นุำาเสนุอเทค้โนุโลยี Chatbot ซึ่ึ�งสามีารถึจัด้การให้้ข้้อมี้ลที�ถึ้กต้อง 

อย่างรวด้เร็ว ทุกวันุตลอด้ 24 ชีั�วโมีง

เพ่ื่�อให้้การบริการล้กค้้าเป็นุไปอย่างมีีคุ้ณภาพื่ส้งสุด้ พื่นัุกงานุจะได้้รับการ 

ค้ัด้เล่อกโด้ยผ่านุกระบวนุการสรรห้าอย่างเข้้มีงวด้ ห้ลังจากนุั�นุจะได้้รับ 

การฝ่ึกอบรมีและประเมีินุผลการปฏิิบัติงานุอย่างค้รอบค้ลุมีและต่อเนุ่�อง 

ซึ่ึ�งในุแต่ละปี บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ได้้จัด้สรรงบประมีาณเฉพื่าะสำาห้รับ       

การฝึ่กอบรมีเจ้าห้นุ้าที�ฝ่่ายบริการล้กค้้าแต่ละค้นุ เพ่ื่�อให้้เกิด้ค้วามีมัี�นุใจว่า

พื่นุักงานุมีีค้วามีพื่ร้อมีอย่างเต็มีที�ในุการชี่วยเห้ล่อและบริการผ้้โด้ยสาร 

อย่างมีีประสิทธิภาพื่

การจััดหาผลิตภััณฑ์์หรือบริการ

1.	 ฝู่งบินของ	บจั.	ไทยแอร์เอเชีีย

ณ วันุที� 31 ธันุวาค้มี 2562 บจ. ไทยแอร์เอเชีีย มีีเค้ร่�องบินุรุ่นุแอร์บัส 

A320 จำานุวนุ 61 ลำา และแอร์บัส A321 จำานุวนุ 2 ลำา โด้ย บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 

เชี่าเค้ร่�องบินุในุลักษณะสัญญาเชี่าด้ำาเนุินุงานุรวมีจำานุวนุ 42 ลำา จาก 

AirAsia Mauritius (AAM) ซึ่ึ�งเป็นุบริษัทย่อยข้อง AAB จำานุวนุ 14 ลำา 

และจากบุค้ค้ลภายนุอก (Third Party) จำานุวนุ 28 ลำา รวมีถึึงในุลักษณะ

สัญญาเชี่าการเงินุจากสถึาบันุทางการเงินุ 15 ลำา และกรรมีสิทธิ�ข้อง 

บริษัทอีก 6 ลำา สำาห้รับปี 2563 นุ้� บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ค้าด้ว่าจะรับมีอบ

เค้ร่�องบินุรุ่นุแอร์บัส A320 และ A321 รวมีทั�งค้่นุเค้ร่�องที�ห้มีด้อายุตามี

สัญญาเชี่าและห้มีุนุเวียนุภายในุกลุ่มีบริษัทลด้ลงสุทธิจำานุวนุ 4 ลำา

เค้ร่�องบินุรุ่นุแอร์บัส A320 และ A321 เป็นุเค้ร่�องบินุที�ได้้รับการพื่ิส้จนุ์ 

แล้วว่ามีีค้วามีนุ่าเชี่�อถึ่อในุการให้้บริการเส้นุทางบินุระยะสั�นุที�มีีค้วามีถึี� 

ข้องเที�ยวบินุส้งและรองรับจำานุวนุผ้้โด้ยสารต่อเที�ยวบินุอย่างเห้มีาะสมี 

ทั�งนุ้� ฝ่้งบินุข้อง บจ. ไทยแอร์เอเชีียประกอบไปด้้วยรุ่นุแอร์บัส A320 

จำานุวนุ 50 ลำา แอร์บัส A320 นุ้โอ จำานุวนุ 11 ลำา และ แอร์บัส A321 

นุ้โอ จำานุวนุ 2 ลำา โด้ยมีีอายุการใชี้งานุโด้ยเฉลี�ยข้องฝ่้งบินุอย้่ที� 6.49 ปี 

และตลอด้ปี 2562 มีีอัตราการใชี้เค้ร่�องบินุต่อลำาต่อวันุโด้ยเฉลี�ยที� 12.3 

ชีั�วโมีงปฏิิบัติการบินุต่อวันุ

A320
แอรบัส 50

180 
ลำ

ที่นั่ง

A320
นีโอ

แอรบัส 11
186 

ลำ

ที่นั่ง

A321
นีโอ

แอรบัส 2
236 

ลำ

ที่นั่ง
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ในการจ่ด้หุ้าเครื�องบิน บจ. ไทยแอร์เอเชีีย วิเคราะห์ุ้ความต้องการเครื�องบิน 

อย่างเป็นอิสัระจากสัายการบินอื�นในกลุ่มแอร์เอเชีีย โด้ย AAB เป็น             

ผู้รวบรวมจำานวนเครื�องบินที�สัายการบินในกลุ่มแอร์เอเชีียแต่ละสัายต้องการ 

และสั่งคำาสั่ �งซีื �อเครื �องบินแบบรวบยอด้ใหุ้้ก่บแอร์บ่สั (บริษั่ทผู้ผลิต 

เครื�องบิน) ซึี�งการซืี�อเครื�องบินแบบเป็นกลุ่มเช่ีนน้�ทำาใหุ้้ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 

ได้้ร่บสั่วนลด้จากราคาอย่างเป็นทางการของเครื�องบินเน่�องจากซีื�อใน 

จำานวนมาก 

สัำาหุ้ร่บสิัทธิประโยชีน์ทางภาษีัจากคณะกรรมการส่ังเสัริมการลงทุน (BOI) 

น่�น ณ ว่นที� 31 ธ่นวาคม 2562 บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ได้้ร่บสัิทธิประโยชีน์ 

16 บ่ตร สัำาหุ้ร่บเครื�องบินจำานวน 46 ลำา โด้ยมีสัิทธิประโยชีน์ (ก) ได้้ร่บ 

ยกเว้นอากรขาเข้าสัำาหุ้ร่บเครื�องจ่กรตามที�คณะกรรมการสั่งเสัริมการ 

ลงทุนอนุม่ติ (ข) ได้้ร่บยกเว้นภาษีัเงินได้้นิติบุคคลสัำาหุ้ร่บกำาไรสุัทธิที�ได้้ร่บ 

จากการประกอบกิจการที�ได้้ร่บการสั่งเสัริมเป็นเวลา 5 - 8 ปีน่บแต่ว่นที�         

เริ�มมีรายได้้จากการประกอบกิจการน่�น โด้ย 8 โครงการแรก มีมูลค่า 

อยู่ระหุ้ว่าง 415.0 - 447.3 ล้านบาท ต่อโครงการแล้วแต่กรณ้ และ 

โครงการที� 9 มีมูลค่า 13,360.1 ล้านบาท โครงการที� 10 - 16 มีมูลค่า 

อยู่ระหุ้ว่าง 1,409.0 - 1,531.7 ล้านบาท ต่อโครงการแล้วแต่กรณ้ (ค) ได้้ร่บ 

อนุญี่าตใหุ้้นำาผลขาด้ทุนประจำาปีที�เกิด้ขึ�นในระหุ้ว่างเวลาที�ได้้ร่บยกเว้น 

ภาษัีเงินได้้นิติบุคคลไปหุ้่กออกจากกำาไรสัุทธิที�เกิด้ขึ�นภายหุ้ล่งระยะเวลา

ที�ได้้ร่บยกเว้นภาษัีเงินได้้นิติบุคคล โด้ยมีกำาหุ้นด้เวลาไม่เกิน 5 ปีน่บแต่

ว่นพ้นกำาหุ้นด้เวลาน่�นแต่ไม่เกิน 8 ปี และ (ง) ได้้ร่บยกเว้นไม่ต้องนำาเงิน

ปันผลจากกิจการที�ได้้ร่บการสั่งเสัริมไปรวมคำานวณเพื�อเสัียภาษัีเงินได้้ 

ตลอด้ระยะเวลาที�ผู้ได้้ร่บการส่ังเสัริมได้้ร่บยกเว้นภาษีัเงินได้้นิติบุคคลน่�น 

ท่�งน้� บจ. ไทยแอร์เอเชีีย จะต้องปฏิิบ่ติตามเงื�อนไขหุ้ลายประการตามที�

คณะกรรมการสั่งเสัริมการลงทุนกำาหุ้นด้ เพื�อที�จะได้้มาซีึ�งสัิทธิประโยชีน์

ด้่งกล่าว สัำาหุ้ร่บเครื�องบินใหุ้ม่ในอนาคตที�จะเข้ามาประจำาฝัูงบินน่�น         

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย อยู่ในระหุ้ว่างการวางแผนที�จะทำาเรื�องขอใหุ้้คณะกรรมการ 

ส่ังเสัริมการลงทุน พิจารณาอนุม่ติและออกบ่ตรส่ังเสัริมเพื�อใหุ้้สิัทธิประโยชีน์ 

เชี่นเด้ียวก่น

2. นำ�ามันเชืี�อเพลิง

นำ�าม่นเชืี�อเพลิงเป็นองค์ประกอบหุ้ล่กของต้นทุนสัำาหุ้ร่บสัายการบินต่างๆ 

โด้ยค่าใช้ีจ่ายนำ�าม่นเชืี�อเพลิงของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ในปี 2560 ปี 2561 

และปี 2562 มีจำานวน 10,582.5 ล้านบาท 14,635.6 ล้านบาท และ 

13,962.8 ล้านบาท คิด้เป็น ร้อยละ 31 ร้อยละ 37 และร้อยละ 34 ของ 

รวมต้นทุนขายและบริการ ค่าใชี้จ่ายในการขายและจ่ด้จำาหุ้น่าย และ 

ค่าใชี้จ่ายในการบริหุ้าร ตามลำาด้่บ

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ซืี�อนำ�าม่นเชืี�อเพลิงโด้ยส่ัวนใหุ้ญ่ี่จาก บมจ. ปตท. นำ�าม่น 

และการค้าปลีก และ บจ. เชีลล์แหุ่้งประเทศไทย ซึี�งมีราคานำ�าม่นเชืี�อเพลิง 

ที�ปร่บเกณฑ์์มาตรฐานตามราคาเฉีลี�ยอ้างอิง MOPS (Mean of Platts 

Singapore: MOPS) โด้ยราคานำ�าม่นเชีื�อเพลิงเครื�องบินมีความผ่นผวน 

สูังขึ�นอยู่ก่บปัจจ่ยทางเศรษัฐกิจและภูมิศาสัตร์ของโลก บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 

จึงปร่บใชี้กลยุทธ์บริหุ้ารจ่ด้การนำ�าม่นเชีื�อเพลิงที�หุ้ลากหุ้ลาย เพื�อบริหุ้าร 

ความเสัี�ยงของราคานำ�าม่นเชีื�อเพลิง โด้ย บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ร่วมทำา 

รายการก่บ AAB ในการทำาส่ัญี่ญี่าป้องก่นความเสีั�ยง เพื�อบริหุ้ารความเสีั�ยง 

จากความผ่นผวนของราคานำ�าม่นเชีื�อเพลิงในตลาด้โลก

นอกจากการป้องก่นความเสีั�ยงราคานำ�าม่นเชืี�อเพลิงแล้ว บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 

ย่งมีนโยบายลด้ต้นทุนและลด้ความเสัี�ยงตามปกติใหุ้้อยู่ในระด้่บตำ�าที�สัุด้ 

โด้ยใชี้กลยุทธ์การบริหุ้ารจ่ด้การนำ�าม่นเชีื�อเพลิงด้่งต่อไปน้�  

• นโยบายนำ�ามันเชี่�อเพ็ล้้ง: บจ. ไทยแอร์เอเชีีย จ่ด้หุ้านำ�าม่นเชีื�อเพลิง

จากแหุ้ล่งที�มีราคาถูืกที�สุัด้ และจ่ด้หุ้านำ�าม่นเชืี�อเพลิงปริมาณมากใน

แต่ละคร่�ง ภายใต้ข้อจำาก่ด้ทางการขนสั่งที�เหุ้มาะสัมและเป็นไปตาม

ระเบียบข้อบ่งค่บ ท่�งน้� เพื�อใหุ้้ต้นทุนนำ�าม่นเชีื�อเพลิงตำ�าที�สัุด้

• การชีำาระเง้นล้่วังห้น้า: การชีำาระเงินล่วงหุ้น้าสัำาหุ้ร่บการซีื�อทำาใหุ้้   

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย มีอำานาจต่อรองเพื�อใหุ้้ได้้ราคาที�ด้ีขึ�น 

• นโยบายการใช้ีนำ�ามันเช่ี�อเพ็ล้้ง: บจ. ไทยแอร์เอเชีีย พยายามลด้การ 

ใช้ีนำ�าม่นเชืี�อเพลิงใหุ้้ตำ�าที�สุัด้ ด้้วยการกำาหุ้นด้แนวทางอย่างช่ีด้เจนที�

ครอบคลุมทุกแง่มุมของการด้ำาเนินการด้้านการบิน เพื�อใหุ้้สัามารถื

คงอ่ตราการเผาไหุ้ม้นำ�าม่นเชีื�อเพลิงสัำาหุ้ร่บเครื�องบินใหุ้้อยู่ในระด้่บ

ตำ�าที�สัุด้สัำาหุ้ร่บการปฏิิบ่ติการ

3. ล้กค้าหุ้ลัก

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ไม่มีการพึ�งพิงลูกค้ารายใด้ในส่ัด้ส่ัวนเกินกว่าร้อยละ 30 

ของรายได้้รวมของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 

โด้ยลูกค้าของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย โด้ยสั่วนใหุ้ญี่่เป็นผู้โด้ยสัารรายย่อย 

4. ผู้้้จัดำจำาหุ้น่ายหุ้ลัก

ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 ไม่มีผู้จ่ด้จำาหุ้น่ายที�มีสั่ด้สั่วนการจ่ด้หุ้า

สิันค้าร้อยละ 30 หุ้รือมากกว่า ของต้นทุนการด้ำาเนินงานและค่าใช้ีจ่ายรวม

ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย
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5. การซ่่อมบำารุงและชิี�นส่วนอะไหุ้ล่

5.1 การซึ่่อมบำารุง 

ในการซี่อมบำารุงเครื�องบินข่�นลานจอด้และการซี่อมบำารุงย่อย (ตำ�ากว่า 

C-Check) บจ. ไทยแอร์เอเชีีย จะเป็นผู้ด้ำาเนินการเอง สัำาหุ้ร่บการ 

ซี่อมบำารุงใหุ้ญี่่ (ต่�งแต่ C-Check ขึ�นไป) หุ้รือการซี่อมแซีมโครงสัร้าง  

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย จะว่าจ้างผู้ใหุ้้บริการรายอื�นๆ (Maintenance Repair 

and Overhaul - MRO) ที�ได้้ร่บการร่บรองจากสัำาน่กงานการบิน 

พลเรือนแหุ้่งประเทศไทย เป็นผู้ด้ำาเนินการ เชี่น บมจ. การบินไทย และ 

บจ. อุตสัาหุ้กรรมการบิน (ประเทศไทย) หุ้รือ ST Aerospace (Guangzhou) 

Aviation Services Co., Ltd (ประเทศจีน) หุ้รือ Sepang Aircraft            

Engineering (ประเทศมาเลเซีีย) หุ้รือ FL Technics (ประเทศอินโด้น้เซีีย) 

ท่�งน้� บจ. ไทยแอร์เอเชีีย สัามารถืพึ�งพาการร่บประก่นของผู้ผลิตและ       

การสัน่บสันุนด้้านอะไหุ้ล่และอุปกรณ์ที� AAB ได้้ร่บผ่านทางสั่ญี่ญี่าเชี่า 

ชี่วงเครื�องบินแอร์เอเชีีย

5.2 ชี้�นสิ้่วันอะไห้ล้่

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย เก็บสัินค้าคงคล่งประเภทชีิ�นสั่วนอะไหุ้ล่เครื�องบินที�

ศูนย์ปฏิิบ่ติการการบินโด้ยสั่วนใหุ้ญี่่ถืูกจ่ด้เก็บที�กรุงเทพฯ โด้ย ณ ว่นที� 

31 ธ่นวาคม 2562 บจ. ไทยแอร์เอเชีีย เก็บชีิ�นสั่วนอะไหุ้ล่เครื�องบิน 

คิด้เป็นมูลค่าสัุทธิ 569.0 ล้านบาท 

การดำำาเนินการอื�นๆ

1. ความปลอดำภัยและความมั�นคง

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย  มีความมุ่งม่�นอย่างเต็มที�ในการด้ำาเนินการเพื�อใหุ้้เกิด้

ความปลอด้ภ่ยแก่ผู้โด้ยสัารและพน่กงาน ความมุ่งม่�นด้่งกล่าวสัะท้อนใหุ้้

เห็ุ้นจากระบบซ่ีอมบำารุงอากาศยาน และระบบฝึักอบรมด้้านความปลอด้ภ่ย

อย่างครอบคลุมแก่น่กบิน ลูกเรือ และพน่กงาน รวมท่�งนโยบายและแนว

ทางการปฏิิบ่ติอ่นเข้มงวด้เพื�อใหุ้้สัอด้คล้องก่บระเบียบข้อบ่งค่บท่�งใน 

ประเทศและระหุ้ว่างประเทศ และสัอด้คล้องก่บแนวทางปฏิิบ่ติทางธุรกิจ

การด้ำาเนินการอากาศยานที�เหุ้มาะสัมที�สัุด้ในทุกแง่มุม 

1.1 ควัามปีล้อดภัยในการให้้บร้การการบ้น

ความปลอด้ภ่ยถืือเป็นหุ่้วใจหุ้ล่ก ในการด้ำาเนินธุรกิจของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 

เรามุ่งม่�นในการพ่ฒนาการปฏิิบ่ติ การคงไว้และการปร่บปรุงกลยุทธ์และ

กระบวนการด้ำาเนินงานอย่างต่อเน่�อง เพื�อใหุ้้ม่�นใจว่ากระบวนการด้ำาเนินงาน

ของเรา บรรลุเป้าหุ้มายขององค์กร ภายใต้ระด้่บด้้านความปลอด้ภ่ยและ

มาตรฐานสัากล เพื�อใหุ้้ลกูคา้ของเราได้้ร่บการบรกิารเที�ยวบินที�เข้าถืงึได้้ 

ไว้วางใจได้้ และมีความสัะด้วกสับาย โด้ยที�พน่กงานทุกคนในทุกระด้่บ 

ขององค์กรมีความร่บผิด้ชีอบในการปฏิบ่ิตติามมาตรฐานความปลอด้ภย่

สัูงสัุด้ โด้ยเริ�มต้นที�ประธานเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้ารของบริษั่ท

พ็ันธัก้จของเราค่อ  

• สัน่บสันุนการจ่ด้การด้้านความปลอด้ภ่ยผ่านการจ่ด้สัรรทร่พยากร  

ที �เหุ้มาะสัมเพื�อการสัร้างว่ฒนธรรมความปลอด้ภ่ยขององค์กร 

สัน่บสันุนการปฏิิบ่ติ การมีส่ัวนร่วมด้้านการรายงาน การสืั�อสัาร และ 

การจ่ด้การอย่างจริงจ่งโด้ยใสั่ใจผลของระบบการจ่ด้การอื�นๆ ของ 

องค์กร

• กำาหุ้นด้ใหุ้้การจ่ด้การด้้านความปลอด้ภ่ยเป็นความร่บผิด้ชีอบพื�นฐาน 

ของผู้จ่ด้การและพน่กงานทุกระด้่บ

• กำาหุ้นด้ใหุ้้ชี่ด้เจนว่าพน่กงานทุกคน ผู้จ่ด้การและลูกจ้างมีหุ้น้าที�          

ความร่บผิด้ชีอบในการด้ำาเนินการด้้านความปลอด้ภ่ยขององค์กรและ 

ประสัิทธิภาพของระบบการจ่ด้การด้้านความปลอด้ภ่ย

• จ่ด้ใหุ้้มีกระบวนชีี�บ่งอ่นตรายและจ่ด้การความเสีั�ยง รวมถึืงระบบการ 

รายงานเพื�อที�จะจ่ด้การหุ้รือลด้ความเสีั�ยงของผลกระทบจากอ่นตราย 

ของกระบวนการหุ้รือกิจกรรมของบริษ่ัท ใหุ้้อยู่ในระด่้บประสิัทธิภาพ 

ความปลอด้ภ่ยข่�นตำ�าที�ยอมร่บได้้

• ทำาใหุ้้ม่�นใจว่าบริษั่ทจะไม่มีมาตรการทางวิน่ยก่บพน่กงานที�เปิด้เผย        

ข้อมูลเกี�ยวก่บอุบ่ติการณ์หุ้รือเหุ้ตุการณ์ที�เกี�ยวข้องด้้านความปลอด้ภ่ย 

ผ่านระบบการรายงานด้้านความปลอด้ภ่ย ซีึ�งเป็นไปตามขอบเขต 

อำานาจของกฎหุ้มาย 

• การด้ำาเนินการใหุ้้สัอด้คล้องก่บข้อกำาหุ้นด้กฎหุ้มาย และมาตรฐาน

• ทำาใหุ้้ม่�นใจว่า บริษ่ัทมีการฝึักอบรมท่กษัะการปฏิิบ่ติงานของพน่กงาน

อย่างเหุ้มาะสัมเพียงพอ ในการปฏิิบ่ติตามกลยุทธ์และกระบวนการ

ด้ำาเนินงาน

• ทำาใหุ้้ม่�นใจว่าพน่กงานทุกคนได้้ร่บข้อมูลด้้านความปลอด้ภ่ยการบิน 

และการฝัึกอบรมอย่างเพียงพอ ใหุ้้พน่กงานมีความรู้ในด้้านความ 

ปลอด้ภ่ยอย่างเพียงพอในการปฏิิบ่ติงาน

• มีการกำาหุ้นด้และว่ด้ผลประสัิทธิภาพด้้านความปลอด้ภ่ยตามด้่ชีน้  

ชีี�ว่ด้สัมรรถืนะและเป้าหุ้มายด้้านความปลอด้ภ่ยที�ปฏิิบ่ติได้้จริง

• มีการปร่บปรุงสัมรรถืนะด้้านความปลอด้ภ่ยอย่างต่อเน่�อง ผ่าน 

กระบวนการจ่ด้การที�มีประสัิทธิภาพ

• ทำาใหุ้้ม่�นใจว่าระบบการสัน่บสันุนจากภายนอกและการบริการ เพื�อ 

ใหุ้้บรรลุตามมาตรฐานด้้านความปลอด้ภ่ย

• ทำาใหุ้้ม่�นใจว่ามีการสัื�อสัารข้อมูลที�เกี�ยวข้องด้้านความปลอด้ภ่ย 

ภายในองค์กร สัน่บสันุนส่ังเสัริมใหุ้้ทุกคนมีความตระหุ้น่กด้้านความ

ปลอด้ภ่ยและมีการจ่ด้สัรรทร่พยากรที�จำาเป็นในการปฏิิบ่ติงาน เพื�อ

ใหุ้้สัอด้คล้องก่บนโยบายด้้านความปลอด้ภ่ย

1.2 มาตรการด้านการรักษาควัามปีล้อดภัยที่างการบ้น

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ได้้ปฏิิบ่ติตามระเบียบข้อบ่งค่บท่�งหุ้มด้ของสัำาน่กงาน 

การบินพลเรือนแหุ้่งประเทศไทย (กพท.) และองค์กรการบินพลเรือน 

ระหุ้ว่างประเทศ (ICAO) อย่างเคร่งคร่ด้ โด้ยมาตรการด้้านการร่กษัา         

ความปลอด้ภ่ยของสัายการบินได้้มีการตรวจสัอบประว่ติพน่กงาน และ 

ได้้จ่ด้ทำาคู่มือแผนด้้านการร่กษัาความปลอด้ภ่ยสัายการบิน รวมถืึงคู่มือ

ข่�นตอนการปฏิิบ่ติงานของเจ้าหุ้น้าที�ร่กษัาความปลอด้ภ่ย บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 
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ได้้มีการจ่ด้การฝึักอบรมเกี�ยวก่บการตระหุ้น่กรู้ด้้านการร่กษัาความปลอด้ภ่ย 

ใหุ้้ก่บเจ้าหุ้น้าที�ร่กษัาความปลอด้ภ่ยและพน่กงานภายในบริษั่ท เพื�อเป็น

การป้องก่นไม่ใหุ้้เกิด้การแทรกแซีงการกระทำาโด้ยมิชีอบต่อการบิน รวมถึืง

มีข่�นตอนการตรวจสัอบและตรวจค้นอากาศยานและป้องก่นบุคคลที�ไม่ 

เกี�ยวข้องเข้าไปในพื�นที�ของอากาศยาน

2. เทคโนโลยีสารสนเทศ

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ใชี้เทคโนโลยีสัารสันเทศในการปฏิิบ่ติงานร่วมก่บ 

สัายการบินอื�นในกลุ่มแอร์เอเชีีย โด้ย AAB ลงทุนในเทคโนโลยีสัารสันเทศ 

ซีึ�งชี่วยลด้ต้นทุนของกลุ่มแอร์เอเชีียโด้ยตรง ชี่วยใหุ้้สัามารถืปร่บขยาย 

การด้ำาเนินงานได้้ รวมถืึงชี่วยปร่บปรุงประสัิทธิภาพและความปลอด้ภ่ย 

โด้ยที�ระบบซีอฟต์แวร์หุ้ล่ก (มีศูนย์กลางอยู่ในก่วลาล่มเปอร์  ประเทศมาเลเซีีย) 

ที� บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ใชี้ด้ำาเนินการได้้แก่ (1) NewSkies 4.2 ซีึ�งพ่ฒนา 

โด้ย Navitaire ใชี้สัำาหุ้ร่บการบริหุ้ารจ่ด้การ/การสัำารองสัินค้าคงคล่งและ 

การขาย (2) Oracle ใชี้สัำาหุ้ร่บการด้ำาเนินการด้้านการเงิน (3) AIMS ใชี้

สัำาหุ้ร่บการกำาหุ้นด้ตารางบินและการจ่ด้ตารางบินของลูกเรือ (4) Navtech 

ใชี้สัำาหุ้ร่บการวางแผนการบิน และ (5) Swiss Aviation Software Ltd.’s 

AMOS operating system ใชี้สัำาหุ้ร่บการบริหุ้ารจ่ด้การวิศวกรรมการ 

ซี่อมบำารุงอากาศยานและการขนสั่ง

3. การดำำาเนินการ ณ ท่าอากาศยาน

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ใหุ้้บริการลูกค้าภาคพื�นด้ินและบริการสัน่บสันุนภาค

พื�นดิ้น รวมถึืงบริการลานจอด้ ณ ท่าอากาศยานภายในประเทศส่ัวนใหุ้ญ่ี่ 

ด้้วยตนเอง สัำาหุ้ร่บจุด้หุ้มายปลายทางระหุ้ว่างประเทศ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 

ได้้ร่วมมือก่บสัายการบินในเครือข่ายที�บินไปย่งจุด้หุ้มายปลายทางเด้ียว

ก่น ร่วมก่นต่อรองจ่ด้หุ้าบริษั่ทภายนอกที�มีชีื�อเสัียงเป็นที�ยอมร่บเป็น 

ผู้ใหุ้้บริการแทน เพื�อประโยชีน์ในการบริหุ้ารต้นทุนอย่างมีประสัิทธิภาพ 

ท่�งน้� บจ. ไทยแอร์เอเชีีย เชืี�อว่าการใหุ้้บริการลูกค้าภาคพื�นดิ้นและบริการ 

สัน่บสันุนภาคพื�นดิ้นด้้วยตนเองจะเป็นหุ้ล่กประก่นว่า บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 

จะคงต้นทุนในระด้่บตำ�าและคงผลิตผลในระด้่บสัูงอยู่เสัมอ

ในด้้านการใหุ้้บริการท่าอากาศยาน บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ได้้เล็งเห็ุ้นถึืงความ

สัำาค่ญี่ของการใหุ้้บริการอย่างสัะด้วก รวด้เร็ว โด้ยมีการพ่ฒนาเทคโนโลยี 

ด้้านการเช็ีคอินด้้วยตนเอง (ตู้เช็ีคอินอ่ตโนม่ติ หุ้รือ Kiosk และเคาน์เตอร์ 

โหุ้ลด้ส่ัมภาระด้้วยตนเอง หุ้รือ Self Bag Drop) มาใหุ้้บริการ เพื�อตอบสันอง 

การเดิ้นทางของผู้โด้ยสัารที�ต้องการความสัะด้วกและรวด้เร็วในการเดิ้นทาง 

อย่างต่อเน่�อง ท่�งย่งเป็นการลด้ต้นทุนได้้อย่างมีประสัิทธิภาพอีกด้้วย

ท่�งน้� บจ. ไทยแอร์เอเชีียย่งคงพ่ฒนาด้้านการใหุ้้บริการพร้อมลด้ต้นทุน 

อย่างต่อเน่�อง โด้ยได้้มีการศึกษัาพ่ฒนาเทคโนโลยีนอกเหุ้น่อจากเทคโนโลยี  

ด้้านการเชี็คอินด้้วยตนเองตามที�กล่าวข้างต้น ย่งได้้มีการศึกษัาเพิ�มเติม

ในเทคโนโลยีด้้าน F.A.C.E.S หุ้รือ Fast Airport Clearance  Experience 

System โด้ยจะนำาเทคโนโลยีการสัแกนใบหุ้น้ามาใช้ีในการตรวจสัอบการ

เรียกผู้โด้ยสัารขึ�นเครื�อง (Boarding) เพื�อเพิ�มประสัิทธิภาพและลด้การ 

ทำางานของเจ้าหุ้น้าที�บริการภาคพื�นดิ้น ซึี�งปัจจุบ่นอยู่ในระหุ้ว่างการปร่บปรุง 

ระบบและขออนุญี่าตจากหุ้น่วยงานราชีการ สัำาหุ้ร่บปี 2563 หุ้น่วยงาน 

บริการลานจอด้ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ได้้เริ�มทำาการศึกษัาระบบ Baggage 

Reconciliation System (BRS) เพื�อนำามาจ่ด้การสั่มภาระผู้โด้ยสัารใน 

แต่ละเที�ยวบิน โด้ยจะพิจารณาเริ�มจากเที�ยวบินภายในประเทศก่อน 

ซีึ�งระบบ BRS จะชี่วยใหุ้้การตรวจสัอบสั่มภาระของผู้โด้ยสัารในแต่ละ        

เที�ยวบินทำาได้้ง่ายและมีความแม่นยำามากขึ�น รวมถืึงสัามารถืลด้ความ        

ผิด้พลาด้ในการตกหุ้ล่นของส่ัมภาระใหุ้้เกิด้น้อยที�สุัด้ โด้ยระบบจะสัามารถื 

ตรวจสัอบได้้ต่�งแต่ข่�นตอนออกบ่ตรโด้ยสัาร ณ สันามบิน ผ่านการลงทะเบียน

และนำาส่ังผ่านสัายพานลำาเลียง และตรวจสัอบความถูืกต้องก่อนนำากระเป๋า

สั่มภาระไปย่งเครื�องบิน ซีึ�งจะชี่วยลด้ความเสัี�ยงที�สั่มภาระจะถืูกลำาเลียง 

ไปผิด้เที�ยวบิน ท่�งน้�ย่งมีการแสัด้งผลการทำางานผ่านหุ้น้าจอประมวลผล 

แบบท่นที (Dashboard) เพื�อใหุ้้ผู้ควบคุมงานเหุ้็นได้้ชี่ด้เจนมากขึ�น
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4. การประกันภัย

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ได้้ร่บความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประก่นภ่ยท่�งใน  

ส่ัวนธุรกิจการบินและส่ัวนที�ไม่ใช่ีธุรกิจการบินที�เกี�ยวข้องก่บการด้ำาเนินการ

ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย โด้ยเชืี�อว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประก่นภ่ย 

โด้ยรวมของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย สัอด้คล้องก่บแนวทางปฏิิบ่ติของ              

อุตสัาหุ้กรรมการบินและวงเงินประก่นภ่ยอยู่ในระด่้บที�เหุ้มาะสัมเพียงพอ 

ท่�งน้� บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ได้้จ่ด้ทำากรมธรรม์ประก่นภ่ยความร่บผิด้ต่อ 

ผู้โด้ยสัารและบุคคลภายนอก ซึี�งกรมธรรม์ประก่นภ่ยด่้งกล่าวเป็นไปตาม 

ข้อกำาหุ้นด้ของสั่ญี่ญี่าเชี่าเครื�องบินและสัอด้คล้องก่บแนวทางปฏิิบ่ติของ

อุตสัาหุ้กรรมการบินภายใต้วงเงินความคุ้มครองชีด้ใชี้รวม (กรณ้การ 

บาด้เจ็บทางร่างกาย / ทร่พย์สิันเสีัยหุ้าย) จำานวน 750 ล้านด้อลลาร์สัหุ้ร่ฐฯ 

ต่อเหุ้ตุการณ์และต่อเครื�องบินหุ้นึ�งลำา โด้ยไม่จำาก่ด้จำานวนคร่�ง แต่สัำาหุ้ร่บ 

ความร่บผิด้ซึี�งเกิด้จากผลิตภ่ณฑ์์ และความร่บผิด้ตามกฎหุ้มายทางอากาศ  

AVN52E จะอยู่ในวงเงินรวมต่อปีซีึ�งจำาก่ด้ความร่บผิด้ไว้ที�วงเงิน 250 

ล้านด้อลลาร์สัหุ้ร่ฐฯ นอกจากน้� บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ย่งได้้จ่ด้ทำากรมธรรม์

แบบกำาหุ้นด้มูลค่าเพื�อคุ้มครองความเสัียหุ้ายต่อเครื�องบินสัำาหุ้ร่บความ 

เสัี�ยงภ่ยทุกประเภท โด้ยมีการกำาหุ้นด้วงเงินความร่บผิด้สั่วนแรกที�ผู้เอา

ประก่นภ่ยต้องร่บผิด้ชีอบเอง มูลค่า 750,000 ด้อลลาร์สัหุ้ร่ฐฯ ต่อเหุ้ตุการณ์ 

แต่ไม่รวมถึืงเหุ้ตุการณ์ความเสีัยหุ้ายโด้ยสิั�นเชิีง ความเสีัยหุ้ายเสัมือนหุ้นึ�ง 

เสัียหุ้ายโด้ยสัิ�นเชีิง และความเสัียหุ้ายโด้ยสัิ�นเชีิงของต่วเครื �องบิน 

ตามข้อตกลง 

อย่างไรก็ตาม บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ย่งได้้จ่ด้ทำาประก่นวงเงินค่าความเสีัยหุ้าย 

ส่ัวนแรกเพื�อคุ้มครองต่อความเสีัยหุ้ายของต่วเครื�องบิน เครื�องยนต์สัำารอง

และอะไหุ้ล่ท่�งหุ้มด้ แก่ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ในสั่วนต่างของจำานวนความ

เสัียหุ้ายสั่วนแรกที� บจ. ไทยแอร์เอเชีีย จะต้องร่บผิด้เองที�วงเงินระหุ้ว่าง 

750,000 ด้อลลาร์สัหุ้ร่ฐฯ และ 50,000 ด้อลลาร์สัหุ้ร่ฐฯ ต่อเหุ้ตุการณ์   

โด้ยจ่ด้ทำาวงเงินประก่นค่าความเสีัยหุ้ายส่ัวนแรกของกลุ่มแอร์เอเชีียรวม

ต่อปีจำานวน 10,000,000 ด้อลลาร์สัหุ้ร่ฐฯ สัำาหุ้ร่บเครื�องบิน เครื�องยนต์

สัำารองและอะไหุ้ล่ท่�งหุ้มด้รวมก่นและตลอด้ระยะเวลาเอาประก่นภ่ย

นอกเหุ้น่อจากที�กล่าวข้างต้น บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ได้้จ่ด้ทำาประก่นภ่ยเพื�อ 

คุ้มครองความเสัียหุ้ายต่อเครื�องบินอ่นมีสัาเหุ้ตุจากภ่ยสังครามรวมท่�ง 

ภ่ยอ่นตรายที�เกี�ยวเน่�อง เว้นแต่ภ่ยสังคราม การจี�เครื�องบิน และภ่ยอ่นตราย 

อื�นๆ ที�ระบุไว้ในข้อยกเว้น (AVN 48B) ภายใต้ความคุ้มครองกรมธรรม์ 

ประก่นภ่ยคุ้มครองความเสีัยหุ้ายต่อต่วเครื�องบินแบบเสีั�ยงภ่ยทุกประเภท 

ในขอบเขตที�จะสัามารถืคุ้มครองได้้ซึี�งเป็นไปตามแบบกรมธรรม์ LSW555D 

ครอบคลุมมูลค่าเครื�องบินตามที�ได้้ตกลงไว้ โด้ยความคุ้มครองด่้งกล่าวอยู่

ภายใต้วงเงินรวมต่อปีสัำาหุ้ร่บ แอร์เอเชีีย เบอร์ฮ่าด้ และ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 

จำานวน 1,000 ล้านด้อลลาร์สัหุ้ร่ฐฯ ต่อเหุ้ตุการณ์

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ย่งได้้จ่ด้ซีื�อกรมธรรม์คุ้มครองความร่บผิด้สั่วนเกิน 

สัำาหุ้ร่บภ่ยสังคราม การจี�เครื�องบินและภ่ยอ่นตรายอื�นๆ ที�เกี�ยวเน่�อง ซีึ�ง

มีวงเงินคุ้มครองรวมต่อปีไม่เกิน 750 ล้านด้อลลาร์สัหุ้ร่ฐฯ ต่อเหุ้ตุการณ์

และตลอด้ระยะเวลาเอาประก่นภ่ย

สภาวะอุต้สาหุ้กรรมและการแข่งขัน

1. แนวโน้มเศรษัฐกิจและสภาวะอุต้สาหุ้กรรม

จากรายงานเด้ือนมกราคม 2563 กองทุนการเงินระหุ้ว่างประเทศ (IMF) 

คาด้การณ์การเติบโตของเศรษัฐกิจโลกในปี 2563 ขยายต่วที�ร้อยละ 3.3 

ฟ้�นต่วอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากปีก่อนหุ้น้า เน่�องจากผลกระทบจาก 

สังครามการค้าระหุ้ว่างสัหุ้ร่ฐฯ ก่บจีน และปัญี่หุ้าการแยกต่วของสัหุ้ราชี

อาณาจ่กรจากสัหุ้ภาพยุโรป (EU) แบบไร้ข้อตกลง (No-deal Brexit) 

กำาล่งคลี�คลายลง ท่�งย่งได้้ร่บแรงหุ้นุนจากการปริมาณการค้าโลกที�คาด้ว่า 

จะกล่บมาทยอยฟ้�นต่ว ผนวกก่บเศรษัฐกิจในหุ้ลายประเทศท่�วโลกจะได้้ร่บ 

อานิสังค์จากการด้ำาเนินนโยบายการเงินและการคล่งเชีิงผ่อนคลายที�ได้้ 

ใชี้กระตุ้นเศรษัฐกิจไปในปี 2562 อีกด้้วย อย่างไรก็ตาม การฟ้�นต่วของ 

เศรษัฐกิจระยะต่อไปย่งคงมีปัจจ่ยเสีั�ยง อาทิเช่ีน ความไม่แน่นอนด้้านการ 

เจรจาการค้าระยะที� 2 ระหุ้ว่างสัหุ้ร่ฐและจีน และความเสีั�ยงด้้านภูมิร่ฐศาสัตร์ 

ในหุ้ลายประเทศ โด้ยเฉีพาะสัถืานการณ์ตึงเครียด้ในตะว่นออกกลาง และ 

ปัญี่หุ้าความไม่สังบทางการเมืองในภูมิภาคละตินอเมริกา รวมถึืงการแพร่ 

ระบาด้ของโรคปอด้อ่กเสับสัายพ่นธุ์ใหุ้ม่ หุ้รือไวร่สัโคโรน่า

นอกจากน้� บจ. ไทยแอร์เอเชีีย คาด้ว่าราคานำ�าม่นเชีื�อเพลิงอากาศยาน 

(Jet Kerosene) ในปี 2563 มีค่าเฉีลี�ยอยู่ที� 70 - 75 ด้อลลาร์สัหุ้ร่ฐฯ  

ต่อบาร์เรล มีแนวโน้มปร่บต่วลด้ลง เน่�องจากอุปทานสั่วนเกินของนำ�าม่น

โลกที�สัูงขึ�นต่อเน่�องจากปี 2562 ซีึ�งเป็นผลมาจากการปริมาณการใชี้ 

นำ�าม่นที�ลด้ลง จากผลกระทบที�ต่อเน่�องของสังครามการค้าระหุ้ว่างสัหุ้ร่ฐฯ 

และจีน ผนวกก่บปริมาณความต้องการบริโภคเชืี�อเพลิงในประเทศจีนลด้ลง 

ภายหุ้ล่งการแพร่ระบาด้ของไวร่สัโคโรน่า แม้ว่ากลุ่มประเทศผู้ส่ังออกนำ�าม่น 

(OPEC) จะมีการพิจารณาปร่บลด้ปริมาณการผลิตนำ�าม่นด้ิบก็ตาม แต่ 

คาด้ว่าไม่สัามารถืชีด้เชียก่บอุปสังค์ที�ลด้ลงได้้ อย่างไรก็ตาม เหุ้ตุการณ์

ความไม่สังบในตะว่นออกกลางย่งคงเป็นปัจจ่ยสัำาค่ญี่ที�ทำาใหุ้้ราคานำ�าม่น

โลกมีความผ่นผวน

ในสั่วนของภาคการท่องเที�ยว สัมาคมขนสั่งทางอากาศระหุ้ว่างประเทศ 

(IATA) คาด้การณ์จำานวนน่กท่องเที�ยวท่�วโลก ในปี 2563 จะหุ้ด้ต่วร้อยละ 0.6 

และทำาใหุ้้สูัญี่เสีัยรายได้้ไปกว่า 29.3 พ่นล้านด้อลลาร์สัหุ้ร่ฐ จากความผ่นผวน 

ของเศรษัฐกิจโลก การแพร่ระบาด้ของโรค รวมถึืงความเสีั�ยงด้้านภูมิศาสัตร์ 

การเมืองและสังครามการค้าที�ตึงเครียด้เป็นปัจจ่ยที�อาจสั่งผลกระทบต่อ

การเติบโตของอุตสัาหุ้กรรมท่องเที�ยว 

ในเด้ือนกุมภาพ่นธ์ 2563 สัำาน่กงานสัภาพ่ฒนาการเศรษัฐกิจและสั่งคม 

แหุ้่งชีาติ (สัศชี.) คาด้การณ์แนวโน้มเศรษัฐกิจไทยปี 2563 ขยายต่ว 

อยู่ระหุ้ว่างร้อยละ 1.5 - 2.5 เติบโตในอ่ตราที�ชีะลอลง เน่�องจากภาคการ

ท่องเที�ยวที�ได้้ร่บ ผลกระทบจากการแพร่ระบาด้ของไวร่สัโคโรน่า ปัญี่หุ้า 

ภ่ยแล้งที�รุนแรง และงบประมาณปี 2563 ที�ล่าช้ีา อย่างไรก็ตามเศรษัฐกิจไทย 

ย่งคงได้้ร่บแรงสัน่บสันุนจากการขยายต่วของอุปสังค์ภายในประเทศท่�งการ

ใช้ีจ่ายภาคคร่วเรือน ตลอด้จนการลงทุนภาคร่ฐและเอกชีน ซึี�งได้้ร่บอานิสังส์ั 

จากการที�ธนาคารแหุ่้งประเทศไทยปร่บลด้อ่ตราด้อกเบี�ยนโยบายลง 3 คร่�ง 
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มาอยู่ที�ร้อยละ 1.00 ในระหุ้ว่างปี 2562 - 2563 และการด้ำาเนินมาตรการ 

ข่บเคลื�อนเศรษัฐกิจของภาคร่ฐ โด้ยเฉีพาะโครงการลงทุนขนาด้ใหุ้ญ่ี่ตาม 

แผนการพ่ฒนาระบบโครงสัร้างพื�นฐานของประเทศ โด้ยมุ่งเน้นที�การ 

พ่ฒนาการคมนาคม โลจิสัติกสั์ ระบบสัาธารณูปโภคและสัาธารณูปการ 

ในพื�นที�เขตพ่ฒนาเศรษัฐกิจภาคตะว่นออก (EEC) อาทิเชี่น โครงการ   

พ่ฒนาทางหุ้ลวงระบบขนส่ังสัาธารณะกลุ่มจ่งหุ้ว่ด้ใน EEC โครงการพ่ฒนา 

ศูนย์กลางทางการบิน ภาคตะว่นออก ณ สันามบินนานาชีาติอู่ตะเภาและ 

โครงการก่อสัร้างรถืไฟความเร็วสัูงเชีื�อม 3 สันามบิน เป็นต้น

 

ในเด้ือนกุมภาพ่นธ์ 2563 กระทรวงการท่องเที�ยวและกีฬาคาด้การณ์  

รายได้้รวมจากการท่องเที�ยวในปี 2563 หุ้ด้ต่วร้อยละ 3 จากปีก่อนหุ้น้า 

โด้ยปร่บลด้คาด้การณ์ลงจากเด้ิมที�เติบโตร้อยละ 8 เพื�อใหุ้้สัอด้คล้องก่บ

สัภาพเศรษัฐกิจของประเทศลูกค้าหุ้ล่กที�อาจเติบโตตำ�ากว่าคาด้การณ์ และ        

ผลกระทบจากการแพร่ระบาด้ของไวร่สัโคโรน่า ซีึ�งร่ฐบาลจีนได้้ออก         

มาตรการเพื�อควบคุมการแพร่ระบาด้ของโรค โด้ยการออกคำาสั่�งใหุ้้       

บริษั่ทนำาเที�ยวท่�วประเทศหุ้ยุด้ด้ำาเนินกิจกรรมท่องเที�ยว และหุ้ยุด้การ       

ขายต่�วเครื�องบินและโรงแรม โด้ยการท่องเที�ยวแหุ้่งประเทศไทยประเมิน

กรณ้ที�ร้ายแรงที�สุัด้ หุ้ากร่ฐบาลจีนประกาศใช้ีคำาส่ั�งด่้งกล่าวเป็นระยะเวลา 

9 เดื้อน (มกราคม-ก่นยายน) ประเทศไทยจะสูัญี่เสีัยน่กท่องเที�ยวจีนประมาณ 

5 - 7 ล้านคน หุ้รือสูัญี่เสีัยรายได้้ประมาณ 3 แสันล้านบาท ท่�งน้�คาด้การณ์ 

รายได้้รวมจากการท่องเที�ยวของประเทศไทยจะอยู่ที� 2.91 ล้านล้านบาท 

ซีึ�งเป็นรายได้้จากน่กท่องเที�ยวต่างชีาติจำานวน 1.78 ล้านล้านบาท 

หุ้รือหุ้ด้ต่วร้อยละ 8 จากปีก่อนหุ้น้า โด้ยคาด้จำานวนน่กท่องเที�ยวต่างชีาติ 

ในปี 2563 ประมาณ 36 ล้านคน ลด้ลงร้อยละ 10 จากปี 2562 ที�จำานวน 

39.8 ล้านคน อย่างไรก็ตาม เพื �อร่บมือก่บสัถืานการณ์ด้่งกล่าว 

ในเด้ือนมกราคม 2563 ร่ฐบาลได้้อนุม่ติมาตรการกระตุ้นการท่องเที�ยว 

ท่�งสัิ�น 16 มาตรการ อาทิเชี่น การเพิ�มร้านค้าและจุด้คืนภาษัีมูลค่าเพิ�ม 

(VAT Refund) และขยายเวลาเปิด้ด้่านชีายแด้นมาเลเซีียและลาวเป็น        

24 ชี่�วโมง ในชี่วงว่นหุ้ยุด้ รวมถืึงการต่อระยะเวลามาตรการยกเว้น  

ค่าธรรมเน้ยมวีซี่า ณ ด้่านตรวจ คนเข้าเมือง (Visa on Arrival-VOA) 

จนถืึง 30 เมษัายน 2563 เพื�อกระตุ้นน่กท่องเที�ยวต่างชีาติ ควบคู่ไปก่บ

การพ่ฒนาระบบคมนาคมเชีื�อมโยงเมืองหุ้ล่กและเมืองรอง ตลอด้จน 

การยกระด้่บมาตรฐานความปลอด้ภ่ย ท่�งน้� ในเด้ือนกุมภาพ่นธ์ 2563  

คณะร่ฐมนตรีมีมติอนุม่ติกรอบวงเงิน 500 ล้านบาท สัำาหุ้ร่บโครงการฟ้�นฟู

ภาคการท่องเที�ยว โด้ยต่�งเป้าว่าโครงการด่้งกล่าวจะสัามารถืช่ีวยเพิ�มจำานวน 

น่กท่องเที�ยวต่างชีาติได้้ประมาณ 1 ล้านคน สัำาหุ้ร่บตลาด้ภายในประเทศ 

คาด้การณ์การท่องเที�ยวของชีาวไทยอยู่ที� 172 ล้านคร่�ง เพิ�มขึ�นร้อยละ 3 

จากปีก่อน และสัร้างรายได้้จำานวน 1.13 ล้านล้านบาท ขยายต่วร้อยละ 5 

โด้ยได้้ร่บแรงสัน่บสันุนจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที�ยวของภาคร่ฐในช่ีวง 

ฤดู้กาลท่องเที�ยว 

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ได้้เตรียมพร้อมเพื�อรองร่บสัภาวะการแข่งข่นที�สูังขึ�น 

ท่�งในและระหุ้ว่างประเทศ โด้ยมุ่งเน้นการร่กษัาสั่วนแบ่งทางการตลาด้ที�

แข็งแกร่ง การจ่ด้การเสั้นทางบินที�สัอด้ร่บก่บความต้องการเด้ินทางของ

ผู้โด้ยสัาร รวมถึืงทบทวนใหุ้้การปฏิิบ่ติการเป็นไปอย่างมีประสิัทธิภาพและ

พร้อมร่บโอกาสัทางธุรกิจใหุ้ม่ๆ เมื�อเวลาเหุ้มาะสัม เพื�อใหุ้้ได้้ร่บประโยชีน์ 

สัูงสัุด้

2. การแข่งขัน

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย เผชีิญี่ก่บการแข่งข่นจากสัายการบินราคาประหุ้ย่ด้ 

สัายการบินที�ใหุ้้บริการเต็มรูปแบบ และสัายการบินแบบเช่ีาเหุ้มาลำา ที�ใหุ้้

บริการในเสั้นทางบินเด้ียวก่นท่�งในและระหุ้ว่างประเทศ โด้ยระด้่บความ 

รุนแรงของการแข่งข่นมีความแตกต่างก่นไปในแต่ละเส้ันทางบิน และขึ�น

อยู่ก่บความแข็งแกร่งของสัายการบินที�เป็นคู่แข่งและธุรกิจขนสั่งรูปแบบ

อื�นๆ อาทิ 

การบ้นไที่ย เป็นสัายการบินแหุ้่งชีาติที�ใหุ้้บริการเต็มรูปแบบ เน้นสัร้าง 

ประสับการณ์การเดิ้นทางด้้วย“เสัน่ห์ุ้ความเป็นไทย”และเสันอบริการหุ้ลาย 

ระด้่บ รวมถืึงการใหุ้้บริการอาหุ้ารบนเครื�องบิน โปรแกรมสัะสัมไมล์และ

หุ้้องพ่กผ่อนในท่าอากาศยาน มีฐานปฏิิบ่ติการบิน ณ ท่าอากาศยาน 

สัุวรรณภูมิ ท่�งน้�การบินไทย ได้้จ่ด้ต่�งสัายการบินไทยสัมายล์ เพื�อรองร่บ

การเชืี�อมต่อการเดิ้นทางในประเทศ รวมถึืงการเชืี�อมโยงระหุ้ว่างประเทศ

ในกลุ่มอาเซีียนโด้ยมีแผนขยายเสั้นทางบินไปย่งจีนและอินเด้ียเพิ�ม 

สิ้ายการบ้นนกแอร์ เป็นสัายการบินราคาประหุ้ย่ด้ เน้นการใหุ้้บริการใน 

กลุ่มลูกค้าที�ใหุ้้ความสัำาค่ญี่ก่บราคาค่าโด้ยสัารอีกท่�งย่งมีบริการใหุ้้เชี่า 

เครื�องบิน โด้ยมีฐานปฏิิบ่ติการบิน ณ ท่าอากาศยานด้อนเมือง นอกจากน้� 

การบินไทยถืือหุุ้้นในสั่ด้สั่วนร้อยละ 13.3 ณ ว่นที� 14 กุมภาพ่นธ์ 2563 

สิ้ายการบ้นบางกอกแอร์เวัย์สิ้ เป็นสัายการบินที�เป็นท่�งเจ้าของและผู้ด้ำาเนิน

กิจการสันามบินต่างๆ เช่ีน สันามบินสัมุย สันามบินตราด้ และสันามบินสุัโขท่ย 

เน้นใหุ้้บริการการบินแบบเต็มรูปแบบ โด้ยเฉีพาะเสั้นทางไปย่งเกาะสัมุย 

นอกจากน้�สัายการบินใหุ้้บริการเที�ยวบินไปย่งจุด้หุ้มายปลายทางที�ใช้ีเวลา 

เด้นิทางตอ่เที�ยวบินไม่เกนิ 5 ช่ี�วโมงจากฐานปฏิบ่ิตกิารการบินแตล่ะแหุ่้ง 

ของสัายการบินครอบคลุมเสั้นทางท่�งในภูมิภาคเอเชีียตะว่นออกเฉี้ยงใต้ 

เอเชีียใต้ และอินเด้ีย อีกท่�งในอนาคตอ่นใกล้น้�สัายการบินมีโครงการ        

ขยายกิจการสันามบินไปย่งประเทศเพื�อนบ้านเพื�อรองร่บกลุ่มน่กท่องเที�ยว 

เป็นหุ้ล่ก

สิ้ายการบ้นไที่ยไล้อ้อนแอร์ เป็นสัายการบินราคาประหุ้ย่ด้ในเครือข่าย  

ของไลอ้อนกรุ๊ปของประเทศอินโด้น้เซีีย ใชี้ท่าอากาศยานด้อนเมืองเป็น 

ฐานปฏิิบ่ติการบิน โด้ยชีูกลยุทธ์ราคาค่าโด้ยสัารถืูกกว่าคู่แข่ง พร้อม 

แคมเปญี่ในเมืองไทยคือ “อิสัระในการบิน” โด้ยมุ่งเน้นที�จะเพิ�มเส้ันทางบิน 

และสั่วนแบ่งของตลาด้ต่างประเทศมากขึ�น 

สิ้ายการบ้นไที่ยเวีัยดเจ็ที่แอร์ ซึี�งเป็นสัายการบินราคาประหุ้ย่ด้ในเครือข่าย 

ของสัายการบินเวียด้เจ็ทแอร์ ประเทศเวียด้นาม โด้ยใชี้ท่าอากาศยาน    

สุัวรรณภูมิเป็นฐานปฏิิบ่ติการบินและได้้เปิด้ใหุ้้บริการเที�ยวบินในประเทศ

ต่�งแต่ก่นยายน 2559 

สิ้ายการบ้นไที่ยอีสิ้ตาร์ เจ็ที่ เป็นบริษั่ทร่วมทุนระหุ้ว่างกลุ่มทุนไทย และ 

สัายการบินอีสัตาร์ เจ็ท ผู้ประกอบธุรกิจสัายการบินต้นทุนตำ�าของประเทศ 

เกาหุ้ลี ซีึ�งคาด้ว่าจะเปิด้ใหุ้้บริการเที�ยวบินได้้ในครึ�งปีแรกปี 2563 

มีฐานปฏิิบ่ติการบิน ณ ท่าอากาศยานสัุวรรณภูมิ
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บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ใชี้กลยุทธ์แข่งข่นทางราคาที�ประหุ้ย่ด้ ความถืี�ของ 

เที�ยวบิน และคุณภาพในการใหุ้้บริการ โด้ย บจ. ไทยแอร์เอเชีีย เชีื�อว่า 

การเป็นสัายการบินที�มีการบริหุ้ารต้นทุนอย่างมีประสัิทธิภาพจะสัามารถื

ร่บมือก่บสัถืานการณ์ที�หุ้ากราคาค่าโด้ยสัารจะลด้ลงเน่�องมาจากกลยุทธ์

การลด้ราคาของคู่แข่งหุ้รือจากคู่แข่งรายใหุ้ม่ได้้ด้ี

ในปี  2562 ที�ผ่านมา บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ย่งคงเผชิีญี่การแข่งข่นทางด้้านราคา 

โด้ยเฉีพาะในเส้ันทางหุ้ล่ก จากท่�งสัายการบินราคาประหุ้ย่ด้และสัายการบิน

เต็มรูปแบบ ด้่งน่�นเพื�อหุ้ลีกเลี�ยงการแข่งข่นที�รุนแรงและเพื�อการร่กษัา 

การเป็นผู้นำาตลาด้การบินในประเทศ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย จึงเน้นการใหุ้้ 

บริการในเสั้นทางบินที�ไม่มีคู่แข่ง สั่งผลใหุ้้ บจ. ไทยแอร์เอเชีียสัามารถื 

เป็นผู้กำาหุ้นด้ราคาค่าโด้ยสัารในเสั้นทางน่�นๆ ได้้ อาทิ หุ้าด้ใหุ้ญี่่ สัู่ 

ก่วลาล่มเปอร์ (มาเลเซีีย) กรุงเทพ สัู่ น่าน และ กรุงเทพ สัู่ ร้อยเอ็ด้ 

เป็นต้น รวมถืึงการเปิด้เสั้นทางบินใหุ้ม่ในเมืองรอง เชี่น กรุงเทพฯ สัู่ 

อาหุ้์เมด้าบ่ด้ (อินเด้ีย) และ กรุงเทพฯ สัู่ สัีหุ้นุวิลล์ (ก่มพูชีา) นอกจากน้� 

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ย่งได้้ร่บประโยชีน์จากการใหุ้้บริการเชืี�อมต่อเที�ยวบิน 

ในเสั้นทางที�มีใหุ้้บริการ (Fly-Thru) ก่บสัายการบินไทยแอร์เอเชีีย เอ็กซี์ 

ซีึ�งเป็นสัายการบินระยะไกลราคาประหุ้ย่ด้ในกลุ่มแอร์เอเชีีย โด้ยมีฐาน 

ปฏิิบ่ติการบิน ณ ท่าอากาศยานด้อนเมือง ณ ว่นที� 31 ธ่นวาคม 2562      

สัายการบินที�ได้้ร่บใบร่บรองผู้ด้ำาเนินการเดิ้นอากาศ (AOC) จากสัำาน่กงาน 

การบินพลเรือนแหุ้่งประเทศไทย (กพท.) ที�ใหุ้้บริการในเส้ันทางบินท่�งใน 

และ/หุ้รือระหุ้ว่างประเทศมีจำานวนเครื�องบินที�ใชี้ในการปฏิิบ่ติการบิน 

ด้่งภาพที�ปรากฏิด้้านล่าง 

2.1 เสิ้้นที่างบ้นระห้วั่างปีระเที่ศ

คู่แข่งหุ้ล่กในเส้ันทางบินระหุ้ว่างประเทศของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย รวมถึืง 

สัายการบินที�ใหุ้้บริการแบบเต็มรูปแบบต่างๆ เชี่น (1) การบินไทย (2) 

คาเธย์แปซิีฟิก (3) สิังคโปร์แอร์ไลน์ (4) เวียด้นาม แอร์ไลน์ (5) แอร์มาเก๊า 

(6) เมียนมาเนชี่�นแนลแอร์ไลน์ และ (7) มาเลเซีียแอร์ไลน์ นอกจากน้�         

ย่งมีการแข่งข่นก่บสัายการบินราคาประหุ้ย่ด้  เชี่น (1) ไทเกอร์แอร์เวย์สั 

(2) เจ็ทสัตาร์แอร์เวย์สั (3) สัปริงแอร์ไลน์ (4) นกสักู๊ต (5) ไทยไลอ้อนแอร์ 

(6) ไทยเวียด้เจ็ทแอร์ และ (7) โกแอร์ 

2.2 เสิ้้นที่างบ้นภายในปีระเที่ศ

คู ่แข่งหุ้ล่กในเสั้นทางบินภายในประเทศของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 

รวมถืึงสัายการบินที�ใหุ้้บริการ แบบเต็มรูปแบบต่างๆ เช่ีน (1) การบินไทย 

(2) สัายการบินไทยสัมายล์ และ (3) สัายการบินบางกอกแอร์เวย์สั  

นอกจากน้� ย่งมีการแข่งข่นก่บสัายการบินราคาประหุ้ย่ด้รายอื�นๆ อาทิ  

(1) นกแอร์ (2) ไทยไลอ้อนแอร์ และ (3) ไทยเวียด้เจ็ทแอร์

กลยุทธ์ุการแข่งขัน

เป้าหุ้มายของเราคือเป็นผู้นำาในธุรกิจสัายการบินราคาประหุ้ย่ด้ในทุกตลาด้ 

ที�ใหุ้้บริการ โด้ยเสันอบริการเพื�อใหุ้้ผู้โด้ยสัารได้้ร่บคุณภาพและประสับการณ์ 

การบิน “ใส่ัใจมากกว่าที�เห็ุ้นเพราะทุกคนคือคนสัำาค่ญี่” นอกจากน้�จุด้มุ่งหุ้มาย 

ของเราคือการเป็นผู้นำาส่ัวนแบ่งการตลาด้สัำาหุ้ร่บทุกเส้ันทางบิน โด้ยในปี 

2563 น้� บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ได้้ร่บเครื�องบินรุ่นใหุ้ม่ “แอร์บ่สั A321 น้โอ” 

เข้ามาในฝัูงบินจำานวน 2 ลำา เพื�อมาทด้แทนเครื�องบินลำาเก่าที�จะปลด้ 

ประจำาการ โด้ยเครื�องบินรุ่นใหุ้ม่น้�จะมีปริมาณที�น่�งเพิ�มขึ�นจำานวน 50 ที� 

รวมท่�งหุ้มด้เป็น 236 ที�น่�ง สัามารถืทำาการบิน ได้้ไกลกว่าเดิ้ม และประหุ้ย่ด้ 

พล่งงานเชีื�อเพลิงมากกว่าเด้ิมร้อยละ 20 ซีึ�งสั่งผลใหุ้้ต้นทุนการผลิต 

ต่อหุ้น่วยตำ�าลง โด้ยจะใหุ้้บริการในเส้ันทางบินที�มีปริมาณความต้องการ 

เดิ้นทางสูัง แต่ไม่สัามารถืเพิ�มความถีื�ของเที�ยวบินได้้ แม้ว่าในปี 2563 น้� 

จะไม่มีการขยายฝัูงบินก็ตาม แต่ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ย่งสัามารถืเพิ�ม 

เส้ันทางบินใหุ้ม่ๆ ได้้อย่างต่อเน่�อง ผ่านการจ่ด้สัรรตารางการบิน และเพิ�ม 

ประสัิทธิภาพการใชี้เครื�องบิน โด้ยเราย่งไม่หุ้ยุด้ย่�งในการจ่บตลาด้ใหุ้ม่ๆ 

ที�มีศ่กยภาพ โด้ยเฉีพาะอย่างยิ�งเอเชีียใต้และตอนใต้ของประเทศญี่ี�ปุ�น 

ซึี�งการแข่งข่น มีน้อยหุ้รือไม่มี การแข่งข่นเลย รวมท่�งย่งเพิ�มความถีื�ของ 

เที�ยวบินใหุ้้มากขึ�นเพื�อขยาย สั่วนแบ่งการตลาด้ใหุ้้แข็งแกร่งขึ�น ในปี 

2563 คาด้ว่าปริมาณที�น่�งของตลาด้ในประเทศจะหุ้ด้ต่วต่อเน่�องประมาณ 

ร้อยละ 6 ในขณะที�ความต้องการเดิ้นทางในประเทศย่งเติบโตอย่างต่อเน่�อง 

ส่ัวนหุ้นึ�งมาจากนโยบายกระตุ้นการท่องเที�ยวในช่ีวงฤดู้กาลท่องเที�ยวของ 

ภาคร่ฐ ซีึ�งคาด้ว่าจะสั่งผลด้ีต่อผลประกอบการในปี 2563 นอกเหุ้น่อจาก

การสัร้างรายได้้จากค่าโด้ยสัารแล้ว บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ย่งมุ่งเน้นในการ

เพิ�มรายได้้จากบริการเสัริมผ่านการส่ังเสัริมการขายที�น่าสันใจเพื�อใหุ้้สิันค้า 

และบริการติด้ตลาด้ในกลุ่มผู้บริโภค รวมถืึงหุ้าผลิตภ่ณฑ์์ใหุ้ม่ๆ อาทิ        

การใหุ้้บริการเชีื�อมต่อเสั้นทางท่�งทางรถืและทางเรือเพื�อไปย่งเกาะและ   

เมืองต่างๆ ภายในประเทศ เพื�อตอบสันองความต้องการของผู้โด้ยสัาร 

และความสัะด้วกสับายในการเด้ินทาง 

กล่าวโด้ยสัรุป บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ยึด้ม่�นก่บแนวทางของการเป็นสัายการบิน

ราคาประหุ้ย่ด้ที�มีการบริหุ้ารต้นทุนและการปฏิิบ่ติงานอย่างมีประสิัทธิภาพ 

โด้ยการขยายเครือข่ายและระบบการบริหุ้ารแบบลีนที�จะสั่งเสัริมใหุ้้เกิด้ 

การประหุ้ย่ด้และการบริหุ้ารจ่ด้การที�มีประสิัทธิภาพ และประสิัทธิผลเพื�อ  

เตรียมพร้อมก่บการแข่งข่นในอนาคต 

83

63

40

34

24

20

11

การบินไทย

ไทยแอร�เอเชีย

บางกอกแอร�เวย�ส

ไทยไลอ�อนแอร�

นกแอร�

ไทยสมายล�

ไทยเวียดเจ็ทแอร�

แหล�งข�อมูลจาก บริษัท และ Centre for Aviation (CAPA)
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ปัจจัยความเสี�ยง

ธุรกิจการบินเป็นอีกหุ้นึ�งธุรกิจที�มีปัจจ่ยความเสัี�ยงที�หุ้ลากหุ้ลายและมีความเฉีพาะต่ว เพื�อร่บมือ       

ก่บความเสัี�ยงที�อาจเกิด้ขึ�นซีึ�งจะสั่งผลกระทบต่อการด้ำาเนินงานของบริษั่ท บริษั่ทจึงได้้จ่ด้ใหุ้้          

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย มีกระบวนการบริหุ้ารความเสัี�ยงและได้้แต่งต่�งคณะกรรมการบริหุ้ารความเสัี�ยง 

(Risk Management Committee) ขึ�น ซึี�งประกอบด้้วยผู้บริหุ้ารจากหุ้น่วยงานต่างๆ ในการทำาหุ้น้าที�

กำาหุ้นด้นโยบายและประเมินความเสัี�ยง โด้ยระบุความเสัี�ยงที�อาจเกิด้ขึ�นโด้ยวิเคราะหุ้์ถืึงปัจจ่ยที�       

อาจส่ังผลใหุ้้บริษ่ัทไม่สัามารถืบรรลุว่ตถุืประสังค์ที�กำาหุ้นด้ไว้ เรียงลำาด่้บความสัำาค่ญี่ของความเสีั�ยง    

ด่้งกล่าวและพิจารณาประเมินผลกระทบโอกาสัที�เกิด้ขึ�น เพื�อกำาหุ้นด้มาตรการจ่ด้การความเสัี�ยง    

ใหุ้้อยู่ในระด่้บที�บริษ่ัทยอมร่บได้้ สัำาหุ้ร่บข้อมูลการบริหุ้ารความเสีั�ยงสัามารถืดู้ได้้ในส่ัวนการควบคุม     

ภายในและการบริหุ้ารจ่ด้การความเสัี�ยงของรายงานประจำาปี 

บริษั่ทและ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย มีปัจจ่ยความเสัี�ยงที�สัำาค่ญี่ ตามรายละเอียด้ที�แสัด้งไว้ด้้านล่าง 

อย่างไรก็ตาม นอกเหุ้น่อจากปัจจ่ยความเสีั�ยงที�ปรากฏิน้� อาจมีความเสีั�ยงอื�นๆ ซึี�งเราไม่อาจทราบได้้ 

ในขณะน้�หุ้รือเป็นความเสีั�ยงที�เราพิจารณาในขณะน้�ว่าไม่เป็นสัาระสัำาค่ญี่แต่อาจเป็นปัจจ่ยความเสีั�ยงที�

มีความสัำาค่ญี่ในอนาคตได้้

ความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับอุต้สาหุ้กรรมการบิน

1. อุต้สาหุ้กรรมการบินเผู้ชิีญความเสี�ยงจากเหุ้ตุ้การณ์ที�เกิดำจากปัจจัยภายนอก

ในปัจจุบ่นการแข่งข่นในอุตสัาหุ้กรรมการบินมีแนวโน้มที�สัูงขึ�น ผู้โด้ยสัารมีทางเลือกที�หุ้ลากหุ้ลาย 

และสัามารถืเลือกที�จะใช้ีบริการสัายการบินที�ตนม่�นใจที�สุัด้สัำาหุ้ร่บการเดิ้นทาง นอกจากน้�ข่าวการเกิด้

อุบ่ติเหุ้ตุของอากาศยานอาจทำาใหุ้้ความม่�นใจในการเด้ินทางของผู้โด้ยสัารลด้ลง สั่งผลกระทบใน 

ทางลบต่ออุตสัาหุ้กรรมการบิน ผลกระทบเบื�องต้นที�เกิด้ขึ�น ได้้แก่ ต้นทุนด้้านการร่กษัาความปลอด้ภ่ย 

และการประก่นภ่ยที�เพิ�มขึ�น และการลด้ลงของจำานวนผู้โด้ยสัารและรายได้้ต่อหุ้น่วย อ่นเน่�องมา  

จากอุปสังค์ของการเด้ินทางทางอากาศท่�วโลกลด้ลง และอาจทำาใหุ้้ต้นทุนของอุตสัาหุ้กรรมการบิน 

เพิ�มขึ�น เชี่น ค่านำ�าม่นเชีื�อเพลิงสัำาหุ้ร่บเครื�องบินหุ้รือค่าใชี้จ่ายด้้านประก่นภ่ย อีกท่�งการระบาด้      

ของโรคติด้ต่อที�มีโอกาสัเกิด้เป็นโรคระบาด้ หุ้รือมาตรการต่างๆ ซีึ�งร่ฐบาลของประเทศที�ได้้ร่บ         

ผลกระทบจากการระบาด้ใชี้ร่บมือก่บความเสัี�ยงที�จะเกิด้โรคระบาด้ อาจข่ด้ขวางการประกอบธุรกิจ

การบินใหุ้้ด้ำาเนินไปอย่างมีประสัิทธิผล 

ในช่ีวงฤดู้มรสัุมหุ้รือช่ีวงที�เกิด้สัภาวะอากาศแปรปรวน เที�ยวบินต่างๆ อาจถืูกยกเลิกหุ้รือต้องเลื�อน

เวลาจากกำาหุ้นด้การเดิ้มเพื�อความปลอด้ภ่ยต่อการปฏิิบ่ติการบิน และประเทศไทยเป็นหุ้นึ�งในประเทศ 

ที�ประสับภ่ยพิบ่ติทางธรรมชีาติหุ้ลายคร่�งในช่ีวงหุ้ลายปีที�ผ่านมา อาทิเช่ีน คลื�นย่กษ์ัสึันามิและอุทกภ่ย 

ในกรณ้ที� บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ยกเลิกเที�ยวบินหุ้รือเลื�อนเวลาจากกำาหุ้นด้การเดิ้มเน่�องจากสัภาพอากาศ 

ที �แปรปรวนน่ �น อาจจะสั่งผลกระทบทำาใหุ้้ 

ผลประกอบการของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ปร่บต่ว 

ลด้ลงได้้ 

ความปลอด้ภ่ยถืือเป็นสัิ �งสั ำาค่ญี่หุ้ล่กของ             

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ด้่งน่�นจึงมีการด้ำาเนินการ

จ่ด้ทำาระบบการจ่ด้การด้้านความปลอด้ภ่ย 

(Safety Management System - SMS) 

เพื�อนำาไปพ่ฒนาและสัน่บสันุนองค์กร โด้ย 

SMS เป็นระบบการบริหุ้ารจ่ด้การด้้านความ 

ปลอด้ภ่ยเชิีงป้องก่น มีการกำาหุ้นด้นโยบายและ 

จ่ด้ทำากระบวนการปฏิิบ่ติที�ชี่ด้เจนสัำาหุ้ร่บการ 

จ่ด้การความปลอด้ภ่ย ที�ทำาหุ้น้าที�ผสัมผสัาน 

ระบบเทคนิคและระบบปฏิิบ่ติการด้้านการเงิน 

และด้้านทร่พยากรบุคคล เพื�อบรรลุเป้าหุ้มาย

ที�จะทำาใหุ้้เกิด้ความปลอด้ภ่ยในการปฏิิบ่ติงาน

และควบคุมความเสีั�ยงใหุ้้อยู่ในระด่้บที�สัามารถื

ยอมร่บได้้ ระบบการจ่ด้การด้้านความปลอด้ภ่ย 

เป็นกระบวนการที�ด้ำาเนินงานสัอด้คล้องก่บ        

แผนงานที�กำาหุ้นด้ไว้และนำามาปร่บใช้ีในองค์กร 

เน้นการป้องก่นเชิีงรุกผ่านการชีี�บ่งอ่นตรายและ 

ควบคุมความเสัี�ยงรวมถืึงการขจ่ด้ความเสัี�ยง 

ใหุ้้หุ้มด้ไปก่อนที�จะมีเหุ้ตุการณ์ที�กระทบต่อทาง 

ด้้านความปลอด้ภ่ย นอกจากน้�การประเมิน      

ความสัมบูรณ์ของระบบการจ่ด้การด้้านความ 

ปลอด้ภ่ยถืือว่าเป็นส่ัวนที�สัำาค่ญี่ ด่้งน่�นจึงมีการ 

จ่ด้ต่�งการตรวจสัอบมาตรฐานด้้านความปลอด้ภ่ย

ขึ�น เพื�อทำาการประเมินประสัิทธิภาพในการ       

ควบคุมความเสัี�ยงและเฝั้าติด้ตามการปฏิิบ่ติ 

ใหุ้้สัอด้คล้องก่บกฎหุ้มายด้้านความปลอด้ภ่ย

นอกจากน่�นบริษ่ัทได้้จ่ด้ต่�งหุ้น่วยงานพิเศษัเพื�อ 

ร่บมือต่อเหุ้ตุการณ์ที�อาจเกิด้ขึ�น (Emergency 

Response Team) เพื�อร่บมือต่อเหุ้ตุการณ์        

ที �อาจเกิด้ขึ �น มีการประเมินความเสัี �ยงต่อ         

สัถืานการณ์ฉีุกเฉีินที�จะสั่งผลกระทบต่อความ 

ปลอด้ภ่ยจ่ด้การเฝ้ัาระว่งและติด้ตามสัถืานการณ์

ใหุ้้ท่นท่วงที โด้ยมีจุด้ประสังค์เพื�อป้องก่นหุ้รือ

บรรเทาความเสัียหุ้ายที�จะสั่งผลกระทบต่อการ

ปฏิิบ่ติการการบินและผู้โด้ยสัารใหุ้้น้อยที�สัุด้        

โด้ยครอบคลุมท่�งการวางแผนปฏิิบ่ติการการบิน 

การวางแผนงานภาคพื�นด้ินในสั่วนการดู้แล 

สภาวะอากาศ น้ำมันเชื้อเพลิง อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
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ผู้โด้ยสัาร การสืั�อสัารองค์กรและความร่บผิด้ชีอบต่อผู้โด้ยสัาร รวมถืึงมีการ 

จ่ด้ทำาและฝึักซ้ีอมแผนฉุีกเฉิีนร่วมก่บองค์กรภาคร่ฐหุ้รือหุ้น่วยงานที�เกี�ยวข้อง 

อย่างสัมำ�าเสัมอ และมีการประเมินผลหุ้ล่งการฝัึกซี้อมเพื�อใหุ้้เกิด้ความ 

คุ้นเคย สัอด้คล้องก่บข่�นตอนการปฏิิบ่ติและสัถืานการณ์ของภาวะฉุีกเฉิีน 

ที�มีโอกาสัเกิด้ขึ�นจริง ได้้อย่างมีประสัิทธิภาพ เป็นต้น

2. ธุุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผู้ลการดำำาเนินงาน และโอกาส 
ทางธุุรกิจของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย อาจไดำร้ับผู้ลกระทบใน 
ทางลบอย่างมีนัยสำาคัญจากต้้นทุนนำ�ามันเชืี�อเพลิง

ต้นทุนนำ�าม่นเชีื�อเพลิงเป็นค่าใชี้จ่ายหุ้ล่กในการด้ำาเนินธุรกิจการบิน โด้ย 

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย มีค่านำ�าม่นเชีื�อเพลิงคิด้เป็นร้อยละ 34 ของต้นทุน 

การด้ำาเนินงานของบริษั่ทในปี 2562 ด้่งน่�น ผลการด้ำาเนินงานของ          

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย จะได้้ร่บผลกระทบอย่างมากหุ้ากราคานำ�าม่นอากาศยาน 

มีการปร่บต่วสัูงขึ�น บริษั่ทจึงมีนโยบายการป้องก่นความเสัี�ยงจากราคา 

นำ�าม่นอากาศยาน (Fuel Hedging) เพื�อลด้ความผ่นผวนของต้นทุนนำ�าม่น 

เชีื�อเพลิง มิใชี่เป็นการแสัวงหุ้ากำาไร แต่เป็นการชีะลอและลด้ผลกระทบ

ต่อต้นทุนนำ�าม่นเชีื�อเพลิงหุ้ากราคามีความผ่นผวนสัูง นอกจากน้� บริษั่ท

มีนโยบายบริหุ้ารจ่ด้การอ่ตราการสิั�นเปลืองของเชืี�อเพลิงเครื�องบินในส่ัวน 

การปฏิิบ่ติการการบิน 

สัำาหุ้ร่บปี 2562 บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ได้้ประก่นความเสัี�ยงราคานำ�าม่น        

อากาศยานล่วงหุ้น้าไว้ในสั่ด้สั่วนถื่วเฉีลี�ยร้อยละ 65 ของปริมาณการใชี้ 

นำ�าม่นเชืี�อเพลิง ท่�งน้�ระหุ้ว่างปีการด้ำาเนินงาน บริษ่ัทได้้มีการบริหุ้ารจ่ด้การ 

ปร่บปรุงธุรกรรมประก่นความเสัี�ยงราคานำ�าม่นอากาศยานใหุ้้สัอด้คล้อง  

ก่บสัถืานการณ์ราคานำ�าม่นโลกที�แปรผ่น 

3. ความผู้ันผู้วนจากอัต้ราแลกเปลี�ยนเงินต้ราต้่างประเทศ 
อาจส่งผู้ลกระทบในทางลบต่้อธุุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผู้ลการ 
ดำำาเนินงาน และโอกาสทางธุุรกิจของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย

เน่�องจาก บจ. ไทยแอร์เอเชีีย มีรายได้้และค่าใช้ีจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ 

หุ้ลายสักุลเงิน บริษั่ทได้้ด้ำาเนินการบริหุ้ารความเสัี�ยงอ่นเน่�องจากความ 

ผ่นผวนของอ่ตราแลกเปลี�ยนใหุ้้มีประสัิทธิภาพ โด้ยมีการบริหุ้ารภายใต้

นโยบายการบริหุ้ารความเสัี�ยงแบบธรรมชีาติ (Natural Hedging) คือ         

จ่ด้การใหุ้้รายจ่ายอยู่ในสักุลเงินเด้ียวก่บรายร่บใหุ้้มากที�สัุด้ หุ้ล่งจากน่�น 

บริษ่ัทบริหุ้ารกระแสัเงินสัด้โด้ยจ่ด้การแลกเปลี�ยนเงินคงเหุ้ลือในแต่ละสักุล 

เข้ามาเป็นเงินสักุลเงินที�เป็นค่าใชี้จ่ายหุ้ล่กของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย เชี่น 

สั่ญี่ญี่าซี่อมบำารุง สั่ญี่ญี่าเชี่าเครื�องบิน สั่ญี่ญี่าการจ่ด้หุ้านำ�าม่นเชีื�อเพลิง

สัำาหุ้ร่บเครื�องบิน โด้ยโครงสัร้างเงินกู้ในสักุลเงินต่างๆ ถูืกปร่บใหุ้้สัอด้คล้อง

ก่บสักุลเงินของเงินสัด้สัุทธิจากการด้ำาเนินงาน (Net Operating Cash 

Flow) ไปพร้อมก่บลด้ความเสีั�ยงของการมีหุ้น้�สิันเป็นเงินสักุลต่างประเทศ 

มากเกินไป โด้ยพยายามมีหุ้น้�สัินสักุลบาทเพิ�มขึ�น เพื�อลด้ความผ่นผวน

ของรายการผลกำาไร/ขาด้ทุนจากอ่ตราแลกเปลี�ยนในงบการเงินของบริษ่ัท 

ท่�งน้� บริษั่ทมีการบริหุ้ารความเสัี�ยงจากอ่ตราแลกเปลี�ยนด้้วยเครื�องมือ 

ทางการเงิน เช่ีน ส่ัญี่ญี่าแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency 

Swap: CCS) การแลกเปลี�ยนเงินตราแบบท่นที (Spot) และการแลกเปลี�ยน 

เงินตราล่วงหุ้น้า (Forward) แม้ว่า บริษั่ท และ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ได้้ 

เข้าทำาธุรกรรมป้องก่นความเสัี�ยงสักุลเงินต่างประเทศ แต่การบริหุ้าร        

ความเสัี�ยงด้่งกล่าวอาจจะไม่กำาจ่ด้ความเสัี�ยงน่�นได้้ท่�งหุ้มด้

4. บริษััท และ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย อาจเผู้ชิีญกับความผัู้นผู้วน
ของอัต้ราดำอกเบี�ย

บริษ่ัท และ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย อาจต้องก่อภาระหุ้น้�เพิ�มอย่างมีน่ยสัำาค่ญี่ 

ในอนาคต เพื�อระด้มทุนในการจ่ด้หุ้าเครื�องบิน เพื�อเป็นค่าใช้ีจ่ายในการลงทุน

หุ้รือเพื�อเป็นค่าใช้ีจ่ายตามแผนขยายธุรกิจ ท่�งน้� คาด้ว่าหุ้น้�สัินในอนาคต 

ของบริษ่ัท และ บจ. ไทยแอร์เอเชีียบางส่ัวนอาจเป็นหุ้น้�สิันที�กำาหุ้นด้อ่ตรา

ด้อกเบี�ยลอยต่ว ด่้งน่�น การเพิ�มขึ�นของอ่ตราด้อกเบี�ยอาจส่ังผลต่อต้นทุน 

การกู้ยืมของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ในอนาคต บริษ่ัท และ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 

มีมาตรการลด้ความผ่นผวนของอ่ตราด้อกเบี�ยโด้ยกำาหุ้นด้อ่ตราด้อกเบี�ย

บางสั่วนเป็นอ่ตราคงที�ในกระบวนการเจรจาสั่ญี่ญี่าเชี่าทางการเงินและ      

พิจารณานำาเครื�องมือทางการเงินมาใชี้ในเวลาที�เหุ้มาะสัม ณ ว่นที� 31 

ธ่นวาคม 2562 บจ. ไทยแอร์เอเชีีย มีสั่ด้สั่วนของภาระหุ้น้�สัินระยะยาว 

ภายหุ้ล่งการทำาธุรกรรมแลกเปลี�ยนอ่ตราด้อกเบี�ย (Interest Rate Swap) 

โด้ยมีอ่ตราด้อกเบี�ยลอยต่วต่ออ่ตราด้อกเบี�ยคงที�ประมาณร้อยละ 10 ต่อ 90 

ความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชัี�น 
และ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย

1.  การถืือหุุ้้นโดำยบุคคลต่้างชีาติ้ใน บมจ. เอเชีีย เอวิเอชัี�น และ 
บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ซ่่�งเป็นสินทรัพย์หุ้ลัก (Core Asset)           
ของบริษััทมีข้อจำากัดำอย่้หุ้ลายประการ การละเมิดำข้อจำากัดำ
ดำังกล่าวอาจส่งผู้ลใหุ้้เกิดำการเพิกถือนใบอนุญาต้ใหุ้้              
ประกอบกิจการค้าขายในการเดำินอากาศและสิทธุิของ         
บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ในการบินในทุกเส้นทางบิน

การถืือหุุ้้นของบุคคลต่างชีาติใน บมจ. เอเชีีย เอวิเอช่ี�น ถูืกจำาก่ด้โด้ยข้อบ่งค่บ 

ไว้ที�ร้อยละ 0.1 ของหุุ้้นที�จำาหุ้น่ายได้้แล้วท่�งหุ้มด้ของ บมจ. เอเชีีย เอวิเอช่ี�น 

นอกจากน้� บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ซีึ�งเป็นสัินทร่พย์หุ้ล่กของ บมจ. เอเชีีย 

เอวิเอชี่�น ย่งอยู่ภายใต้บ่งค่บของข้อจำาก่ด้การถืือหุุ้้นของบุคคลต่างชีาติ 

ภายใต้พระราชีบ่ญี่ญี่่ติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้้าว พ.ศ. 2542 

พระราชีบ่ญี่ญ่ี่ติการเดิ้นอากาศ พ.ศ. 2497 (รวมท่�งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) 

และสั่วนเงื�อนไขการอนุญี่าตประกอบกิจการค้าขายในการเด้ินอากาศ 

ตามประกาศคณะปฏิว่ิติ ฉีบ่บที� 58 โด้ยหุุ้้นของผู้ด้ำาเนนิการบรกิารขนสัง่ 

ทางอากาศและผู้ซึี�งขอจด้ทะเบียนอากาศยานไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ต้อง 

ถืือโด้ยบุคคลในประเภทต่อไปน้�แต่ละประเภทโด้ยลำาพ่งหุ้รือหุ้ลายประเภท 

รวมก่น ได้้แก่ 
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(1) บุคคลธรรมด้าซีึ�งมีสั่ญี่ชีาติไทย 

(2)  กระทรวง ทบวง หุ้รือหุ้น่วยงานของร่ฐ 

(3) บริษั่ทจำาก่ด้หุ้รือบริษั่ทมหุ้าชีนจำาก่ด้ซีึ�งกระทรวง ทบวง กรม หุ้รือ 

หุ้น่วยงานของร่ฐ ถืือหุุ้้นอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของหุุ้้นท่�งหุ้มด้

(4) บริษั่ทจำาก่ด้หุ้รือบริษั่ทมหุ้าชีนจำาก่ด้ ซีึ�งบุคคลธรรมด้าสั่ญี่ชีาติไทย

ถืือหุุ้้นอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของหุุ้้นท่�งหุ้มด้ ท่�งน้� หุุ้้นชีนิด้ออกใหุ้้ 

แก่ผู้ถืือใหุ้้น่บเป็นหุุ้้นของบุคคลซีึ�งไม่มีสั่ญี่ชีาติไทย

(5) หุ้้างหุุ้้นส่ัวนจำาก่ด้ ซึี�งผู้เป็นหุุ้้นส่ัวนจำาพวกไม่จำาก่ด้ความร่บผิด้ท่�งหุ้มด้ 

มีสั่ญี่ชีาติไทยและทุนของหุ้้างหุุ้้นสั่วนน่�นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 เป็น

ของบุคคลธรรมด้าซีึ�งมีสั่ญี่ชีาติไทย

(6)  หุ้้างหุุ้้นส่ัวนสัาม่ญี่ที�จด้ทะเบียน ซึี�งผู้เป็นหุุ้้นส่ัวนท่�งหุ้มด้มีส่ัญี่ชีาติไทย

(7)  นิติบุคคลอื�น ตามที�ผู้อำานวยการสัำาน่กงานการบินพลเรือนแหุ้่ง  

ประเทศไทยกำาหุ้นด้

นิติบุคคลตามวรรคหุ้นึ�ง (3) (4) (5) (6) หุ้รือ (7) ต้องจด้ทะเบียนตาม        

กฎหุ้มายไทยและมีสัำาน่กงานแหุ่้งใหุ้ญ่ี่ต่�งอยู่ในราชีอาณาจ่กรและในกรณ้

ที�นิติบุคคลด่้งกล่าวมีนิติบุคคลเป็นผู้ถืือหุุ้้นหุ้รือเป็นหุุ้้นส่ัวนนิติบุคคลที�เป็น 

ผู้ถืือหุุ้้นหุ้รือเป็นหุุ้้นสั่วนน่�น จะต้องมีหุุ้้นเป็นของบุคคลผู้มีสั่ญี่ชีาติไทย        

ตามหุ้ล่กเกณฑ์์ที�กำาหุ้นด้ในข้อน้�ด้้วย

ท่�งน้� ในทางปฏิิบ่ติจะไม่สัามารถืทราบได้้ว่าการขายหุุ้้นของผู้ถืือหุุ้้น         

ส่ัญี่ชีาติไทยในเวลาต่อมาจะเป็นการขายใหุ้้ผู้ซืี�อหุุ้้นส่ัญี่ชีาติไทยหุ้รือผู้ซืี�อ

ชีาวต่างชีาติหุ้รือบุคคลที�แลกเปลี�ยนเอ็นวีดี้อาร์เป็นหุุ้้นเป็นบุคคลส่ัญี่ชีาติ 

ไทยหุ้รือชีาวต่างชีาติ ท่�งน้� จนกว่าผู้ซืี�อหุ้รือบุคคลด่้งกล่าวจะยื�นคำาร้องขอ 

จด้ทะเบียนโอนหุุ้้นด้่งกล่าวต่อนายทะเบียนหุ้รือจนกว่าจะมีการปิด้สัมุด้ 

ทะเบียนผู้ถืือหุุ้้น ผู้ซืี�อหุ้รือบุคคลที�แลกเปลี�ยนเอ็นวีดี้อาร์เป็นหุุ้้นไม่มีหุ้น้าที� 

ต้องยื�นคำาร้องขอจด้ทะเบียนโอนหุุ้้นด้่งกล่าวหุ้ล่งจากการซีื�อหุ้รือการ       

แลกเปลี�ยนและหุ้ากผู้ซืี�อหุ้รือบุคคลด่้งกล่าวไม่ได้้ยื�นคำาร้องด่้งกล่าว ก็จะ 

ไม่ปรากฏิชืี�อและส่ัญี่ชีาติของผู้ซืี�อหุ้รือบุคคลด่้งกล่าวในสัมุด้ทะเบียนผู้ถืือหุุ้้น 

จนกว่าจะถึืงว่นปิด้สัมุด้ทะเบียนผู้ถืือหุุ้้น ซึี�งอาจเป็นระยะเวลาหุ้นึ�งหุ้ล่งจาก 

ที�การซีื�อหุ้รือการแลกเปลี�ยน ท่�งน้� บริษั่ท ศูนย์ร่บฝัากหุ้ล่กทร่พย์ 

(ประเทศไทย) จำาก่ด้ (TSD) ซีึ�งเป็นนายทะเบียนของ บมจ. เอเชีีย 

เอวิเอชี่�น อาจปฏิิเสัธที�จะจด้ทะเบียนการโอนหุุ้้นใหุ้้แก่บุคคลที�ไม่ได้้มี 

สั่ญี่ชีาติไทย หุ้รือมิฉีะน่�นบุคคลด้่งกล่าวอาจจำาเป็นต้องขายหุุ้้น ถื้าการ 

โอนหุุ้้นด้่งกล่าวจะทำาใหุ้้การถืือหุุ้้นของบุคคลต่างชีาติใน บมจ. เอเชีีย 

เอวิเอชี่�น เกินกว่าสั่ด้สั่วนการถืือหุุ้้นของบุคคลต่างชีาติที�บ่งค่บใชี้อยู ่ 

ขณะน่�น ซึี�งอาจส่ังผลใหุ้้เกิด้การเพิกถือนใบอนุญี่าตใหุ้้ประกอบกิจการค้าขาย 

ในการเด้ินอากาศและอาจสั่งผลกระทบในทางลบอย่างมีน่ยสัำาค่ญี่ต่อ 

ธุรกิจ ฐานะทางการเงินผลการด้ำาเนินงาน และโอกาสัทางธุรกิจของบริษ่ัท 

และ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 

เมื�อการถืือหุุ้้นของบุคคลต่างชีาติถืึงสั่ด้สั่วนสัูงสัุด้ที�กำาหุ้นด้แล้ว ผู้ถืือหุุ้้น

สั่ญี่ชีาติไทยอาจถืูกจำาก่ด้ไม่ใหุ้้โอนหุุ้้นแก่ผู้ซีื �อชีาวต่างชีาติ ซีึ�งอาจ          

สั่งผลกระทบในทางลบต่อสัภาพคล่องและราคาตลาด้ของหุุ้้น นอกจากน้� 

ตามหุ้ล่กท่�วไปในการด้ำาเนินการบริการขนส่ังทางอากาศระหุ้ว่างประเทศน่�น 

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย จำาเป็นต้องมีบุคคลส่ัญี่ชีาติไทยเป็นผู้ถืือหุุ้้นในส่ัด้ส่ัวน 

ที�เป็นสัาระสัำาค่ญี่และเป็นผู้มีอำานาจการบริหุ้ารกิจการที�แท้จริงของ         

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ซีึ�งแม้ว่าร่ฐบาลของประเทศต่างๆ ที�ประเทศไทยได้้ 

ลงนามข้อตกลงแบบทวิภาคี อาจยอมร่บแนวคิด้เรื�อง “ผู้ร่บประโยชีน์ 

ที�แท้จริง” แต่ก็ย่งมีความเสีั�ยงที�บริษ่ัทจะไม่สัามารถืผ่านเกณฑ์์ “การถืือหุุ้้น

ในสั่ด้สั่วนที�เป็นสัาระสัำาค่ญี่และการมีอำานาจการบริหุ้ารกิจการที�แท้จริง” 

ซึี�งอาจทำาใหุ้้ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย สิั�นสัถืานภาพการเป็นสัายการบินของไทย 

(Thai-Designated Airline) และถืูกเพิกถือนสัิทธิในการบินในเสั้นทางบิน

ระหุ้ว่างประเทศได้้ 

ณ ว่นที� 31 ธ่นวาคม 2562 บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น ถืือหุุ้้นร้อยละ 55 ใน 

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย โด้ยผู้ถืือหุุ้้นที�เป็นน่กลงทุนรายย่อยและน่กลงทุน 

สัถืาบ่นถืือหุุ้้นใน บมจ. เอเชีีย เอวิเอช่ี�น ร้อยละ 58.95 ของหุุ้้นที�จำาหุ้น่ายแล้ว 

ท่�งหุ้มด้ของ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น และหุุ้้นสั่วนที�เหุ้ลืออีกร้อยละ 41.05 

ถืือโด้ยคณะกรรมการและผู้บริหุ้ารของบริษั่ทซีึ�งเป็นบุคคลธรรมด้าที�มี       

สั่ญี่ชีาติไทยท่�งสัิ�นตามข้อกฎหุ้มายที�เกี�ยวข้อง

2. บมจ. เอเชีีย เอวิเอชัี�น เป็นบริษััทที�ประกอบธุุรกิจลงทุนโดำย
การถืือหุุ้้นในบริษััทอื�น (Holding Company) จ่งต้้องพ่�งพา 
เงินปันผู้ลที�ไดำ้รับจากการลงทุนใน บจ. ไทยแอร์เอเชีีย            
เพียงอย่างเดำียวในการจ่ายเงินปันผู้ลใหุ้้กับผู้้้ถืือหุุ้้นของ 
บมจ. เอเชีีย เอวิเอชัี�น

เน่�องจาก บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น ประกอบธุรกิจลงทุนโด้ยการถืือหุุ้้นใน

บริษ่ัทอื�น จึงต้องพึ�งพาเงินปันผลจาก บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ซึี�งเป็นบริษ่ัทที� 

บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น ถืือหุุ้้นอยู่ร้อยละ 55 การจ่ายเงินปันผลโด้ยบริษั่ท

ใหุ้้แก่ผู้ถืือหุุ้้นของบริษั่ทและการจ่ายเงินปันผลโด้ย บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 

ใหุ้้แก่ผู้ถืือหุุ้้นของตน ซึี�งรวมถึืง บมจ. เอเชีีย เอวิเอช่ี�น จะต้องด้ำาเนินการ

ตามที�กฎหุ้มายกำาหุ้นด้ ท่�งน้� บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น สัามารถืจ่ายเงิน       

ปันผลได้้หุ้ากมีผลกำาไรสุัทธิปรากฏิในงบการเงินเฉีพาะกิจการของบริษ่ัท 

แต่ไม่สัามารถืจ่ายเงินปันผลจากกำาไรสัุทธิตามงบการเงินรวมซีึ�งมาจาก 

กำาไรสัุทธิของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ได้้ ด้่งน่�น ความสัามารถืในการ 

จ่ายเงินปันผลของ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น จึงขึ�นอยู่ก่บเงินปันผลที�ได้้ร่บ

จาก บจ. ไทยแอร์เอเชีีย เน่�องจากเงินปันผลด้่งกล่าวถืือเป็นรายได้้เกือบ

ท่�งหุ้มด้ของ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น 
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บริษั่ทได้้กำาหุ้นด้ใหุ้้ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย จ่ด้ทำาแผนด้ำาเนินการและ      

งบประมาณประจำาปี ซีึ�งจะต้องผ่านการพิจารณาและได้้ร่บอนุม่ติจาก 

คณะกรรมการบริษั่ท ซีึ�งผู้บริหุ้ารระด้่บสัูงจะมีการประชีุมทุกเด้ือนเพื�อ       

พิจารณาติด้ตามผลการด้ำาเนินงานอย่างใกล้ชิีด้เพื�อปร่บต่วอย่างท่นท่วงที 

หุ้ากมีความเปลี�ยนแปลงจากปัจจ่ยภายนอกที�ต่างก่บแผนงานที�วางไว้       

รวมท่�งการวางแผนทางการเงินอย่างเหุ้มาะสัม ท่�งด้้านกระแสัเงินสัด้และ 

อ่ตราสั่วนทางการเงินที�ได้้ร่บอนุม่ติจากคณะกรรมการ

3. การดำำาเนินธุุรกิจของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ต้้องพ่�งพาความ
สัมพันธ์ุของบริษััทกับ AirAsia Berhad 

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ได้้ร่บการสัน่บสันุนจาก AAB ในหุ้ลายด้้าน 

รวมถืึงอนุญี่าตใหุ้้ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย มีสัิทธิแต่ผู้เด้ียวในประเทศไทย 

สัำาหุ้ร่บการใชี้ชีื �อทางการค้า “AirAsia” เพื �อการด้ำาเนินธุรกิจของ              

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย และการเข้าถืึงท่กษัะความรู้ทางด้้านการตลาด้ 

การประกอบธุรกิจ และการบริการลูกค้า ท่�งน้� การเพิ�มขึ�นของค่าธรรมเน้ยม 

ในการอนุญี่าตใหุ้้ใชี้ชีื�อทางการค้าและการแก้ไขเพิ�มเติมอื�นๆ อาจสั่งผล

กระทบต่อผลการด้ำาเนินงานของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 

ปัจจุบ่น บจ. ไทยแอร์เอเชีีย เชี่าเครื�องบินจากบริษั่ทย่อยของ AAB โด้ย

สั่ญี่ญี่าเชี่าด้่งกล่าวจะสัิ�นสัุด้กำาหุ้นด้ระยะเวลาระหุ้ว่างปี 2563 ถืึงปี 2567 

โด้ยความสัามารถืของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ในการต่ออายุสั่ญี่ญี่าเชี่าด้้วย

ข้อกำาหุ้นด้ที�คล้ายคลึงก่บข้อกำาหุ้นด้เดิ้มจะขึ�นอยู่ก่บสัภาวะของตลาด้ ณ 

เวลาน่�น ซีึ�งปกติแล้ว หุ้ากสั่ญี่ญี่าเชี่ามีกำาหุ้นด้ระยะเวลานาน ข้อกำาหุ้นด้

ของส่ัญี่ญี่าเช่ีาจะเอื�อประโยชีน์แก่ผู้เช่ีาเพิ�มขึ�น บจ. ไทยแอร์เอเชีีย พึ�งพา 

เทคโนโลยีสัารสันเทศที�ใชี้ในกลุ่มแอร์เอเชีีย ท่�งน้� ระบบซีอฟต์แวร์หุ้ล่ก 

(มีศูนย์กลางอยู่ในก่วลาล่มเปอร์ ประเทศมาเลเซีีย) ได้้แก่ NewSkies 4.2 

พ่ฒนาโด้ย Navitaire ใชี้สัำาหุ้ร่บการบริหุ้ารจ่ด้การ/การสัำารองที�น่�งและ 

การขาย, Oracle ใชี้สัำาหุ้ร่บการด้ำาเนินการด้้านการเงิน, AIMS ซีึ�งใชี้        

สัำาหุ้ร่บการกำาหุ้นด้ตารางบินและการจ่ด้ตารางบินของลูกเรือ, Navtech 

ใชี้สัำาหุ้ร่บการวางแผนการบิน และ Swiss Aviation Software Ltd.’s 

AMOS ใชี้สัำาหุ้ร่บการบริหุ้ารจ่ด้การวิศวกรรมการซี่อมบำารุงอากาศยาน 

และการขนสั่ง

นอกจากน้� บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ย่งมีชี่องทางในการได้้ร่บชีิ�นสั่วนอะไหุ้ล่

ที�จ่ด้เก็บโด้ย AAB และได้้ร่บประโยชีน์จากบริการประจำาท่าอากาศยาน 

ซีึ�งใหุ้้บริการโด้ยสัมาชีิกในกลุ่มแอร์เอเชีียในบางท่าอากาศยาน รวมท่�ง 

ใหุ้้บริการและได้้ร่บบริการอื�นๆ จาก AAB และสัมาชิีกของกลุ่มแอร์เอเชีีย 

อาทิ การซี่อมบำารุง การป้องก่นความเสัี�ยงจากนำ�าม่นเชีื�อเพลิง เว็บไซีต์ 

แอร์เอเชีียสัำาหุ้ร่บการขายบ่ตรโด้ยสัารทางอินเตอร์เน็ต ซีอฟต์แวร์ 

สัำารองที�น่�ง และโปรแกรมสัมาชีิกแอร์เอเชีียบิ�ก เป็นต้น อำานาจการ            

ต่ด้สัินใจในการเข้าทำารายการด้่งกล่าวเป็นของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย โด้ย

ต้องผ่านการอนุม่ติจากคณะกรรมการตรวจสัอบและคณะกรรมการบริษ่ัท

4. บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ต้้องพ่�งพาระบบอัต้โนมัติ้และอินเทอร์เน็ต้ 
ในการดำำาเนินธุุรกิจ 

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ต้องพึ�งพาระบบอ่ตโนม่ติในการด้ำาเนินธุรกิจ ซีึ�งรวม

ถืึงเว็บไซีต์และระบบสัำารองที�น่�งออนไลน์ ตลอด้จนระบบสัื�อสัารข้อมูล 

ภายใน โด้ยเว็บไซีต์และระบบสัำารองที�น่�งออนไลน์ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 

ต้องสัามารถืรองร่บการเข้าเยี�ยมชีมในปริมาณมากและแสัด้งข้อมูลสัำาค่ญี่ 

เกี�ยวก่บเที�ยวบินได้้ โด้ย บจ. ไทยแอร์เอเชีีย มีแผนสัำารองข้อมูลและ       

แผนรองร่บการด้ำาเนินธุรกิจอย่างต่อเน่�อง (Business Continuity Plan) 

เพื�อป้องก่นการหุ้ยุด้ชีะง่กที�อาจเกิด้ขึ�นได้้ในระบบเหุ้ล่าน้� 

การสัำารองเที �ยวบินโด้ยตรงของผู ้โด้ยสัารผ่านเว็บไซีต์และโมบาย   

แอปพลิเคชีน่ของกลุม่แอร์เอเชีีย บนโทรศพ่ท์เคลื�อนที�แบบสัมาร์ทโฟน 

ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย คิด้เป็นสั่ด้สั่วนประมาณร้อยละ 63 ในปี 2562 

โด้ย บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ตระหุ้น่กถืึงความเสัี�ยงที�อาจเกิด้ขึ�นจากการ          

ร่กษัาความปลอด้ภ่ยในการใช้ีอินเตอร์เน็ตเพื�อด้ำาเนินธุรกรรมที�เกี�ยวข้อง

ก่บการใหุ้้ข้อมูลอ่นเป็นความล่บ ซีึ�งอาจทำาใหุ้้เกิด้ข้อจำาก่ด้ด้้านการซีื�อ 

บ่ตรโด้ยสัารที�มากกว่าเดิ้ม จึงมีนโยบายเก็บร่กษัาข้อมูลส่ัวนบุคคลที�ได้้ร่บ

จากลูกค้า และมีการใชี้มาตรการความปลอด้ภ่ยเพื�อป้องก่นการเข้าถืึง 

ข้อมูลด่้งกล่าวโด้ยมิชีอบ รวมท่�งมีการร่วมมือก่บธนาคารช่ี�นนำาท่�งในและ 

ต่างประเทศ รวมถืึงผู้ใหุ้้บริการบ่ตรเครด้ิตเชี่น VISA MasterCard    

American Express และ JCB เพื�อสัร้างความพึงพอใจต่อผู้โด้ยสัาร         

ในการใช้ีบ่ตรเครด้ติในการทำาธรุกรรมทางอินเทอรเ์นต็ อย่างรวด้เรว็และ 

ปลอด้ภ่ย

5. บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ใชี้เครื�องบินต้ระก้ลแอร์บัส A320 
และเครื�องยนต้์ประเภท CFM56-5 และ LEAP-1A เพียง 
ต้ระก้ลเดีำยวทั�งฝ้่งบิน

ณ ว่นที� 31 ธ่นวาคม 2562 บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ใช้ีงานเครื�องบินตระกูลแอร์บ่สั 

A320 จำานวน 63 ลำา ซีึ �งใชี้เครื �องยนต์ประเภท CFM56-5B6/3           

CFM56-5B4/3 และ LEAP-1A การพึ�งพาเครื�องบินตระกูลเดี้ยว ส่ังผลใหุ้้ 

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย มีความเสัี�ยงที�จะเผชีิญี่ปัญี่หุ้าใด้ๆ อ่นเกิด้เน่�องจาก 

เครื�องบินและเครื�องยนต์ประเภทด้่งกล่าว โด้ย บจ. ไทยแอร์เอเชีีย อาจ

ได้้ร่บผลกระทบในทางลบหุ้ากมีการค้นพบข้อบกพร่องในการออกแบบ 

หุ้รือปัญี่หุ้าของเครื�องบินรุ่นแอร์บ่สัหุ้รือเครื�องยนต์ประเภท CFM56-5B6/3 

CFM56-5B4/3 และ LEAP-1A ซึี�งส่ังผลใหุ้้เครื�องบินของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 

ต้องถืูกจอด้ไว้เพื�อทำาการแก้ไขข้อบกพร่องหุ้รือปัญี่หุ้าน่�น

อย่างไรก็ตาม เครื�องบินรุ่นแอร์บ่สั A320 และ A321น้โอ เป็นเครื�องบิน

ที�ได้้ร่บความน่าเชีื�อถืือในอุตสัาหุ้กรรมการบินโด้ยเริ�มสัายการผลิตมา  

ต่�งแต่ปี 2531 และปี 2560 ตามลำาด่้บ ท่�งน้� บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ได้้ประเมิน         

ความเสีั�ยงของการที�เครื�องบินรุ่นด่้งกล่าวจะประสับปัญี่หุ้าด้้านการออกแบบ 

หุ้รือปัญี่หุ้าทางเครื�องยนต์ โด้ยพิจารณาถึืงประว่ติของเครื�องบินรุ่นด่้งกล่าว 

ซีึ�งมีความปลอด้ภ่ยสัูงและมีต้นทุนในการใหุ้้บริการที�เหุ้มาะสัม
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ข้อม้ลหุ้ลักทรัพย์และผู้้้ถืือหุุ้้น

หุ้ลักทรัพย์   

บมจ. เอเชีีย เอวิเอชัี�น

ณ ว่นที� 31 ธ่นวาคม 2562 บมจ. เอเชีีย เอวิเอช่ี�น มีทุนจด้ทะเบียนที�ออกและชีำาระแล้วจำานวน 485,000,000 บาท เป็นหุุ้้นสัาม่ญี่จำานวน 4,850,000,000 หุุ้้น 

มูลค่าที�ตราไว้หุุ้้นละ 0.10 บาท โด้ย เมื�อว่นที� 31 พฤษัภาคม 2555 บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น ได้้จด้ทะเบียนในตลาด้หุ้ล่กทร่พย์แหุ้่งประเทศไทยภายใต้

ชีื�อย่อ “AAV” 

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย (บริษััทย่อย)

ณ ว่นที� 31 ธ่นวาคม 2562 บจ. ไทยแอร์เอเชีีย มีทุนจด้ทะเบียนที�ออกและชีำาระแล้วจำานวน 435,555,600 บาท เป็นหุุ้้นสัาม่ญี่จำานวน 43,555,560 หุุ้้น 

มูลค่าที�ตราไว้หุุ้้นละ 10 บาท โด้ย บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น ได้้นำาเงินที�ได้้จากการเสันอขายหุุ้้นต่อประชีาชีนท่�วไป (Initial Public Offering) มาซีื�อหุุ้้น 

เพิ�มทุนใน บจ. ไทยแอร์เอเชีีย สั่งผลใหุ้้ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น มีสั่ด้สั่วนการถืือหุุ้้นเพิ�มขึ�นจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 55 

ผู้้้ถืือหุุ้้น

บมจ. เอเชีีย เอวิเอชัี�น

ณ ว่นที� 30 ธ่นวาคม 2562 บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น มีผู้ถืือหุุ้้นสัูงสัุด้ 10 รายแรก โด้ยมีรายละเอียด้ 

จำานวนหุุ้้นและสั่ด้สั่วนการถืือหุุ้้นด้่งน้�

รายชี่�อผู่้ถ่อหุ้้น จำานวันหุ้้น
สิ้ัดสิ้่วันการถ่อหุ้้น 

(ร้อยล้ะ)

1. นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด้์ 1,965,088,286 40.52

2. บริษั่ท ไทยเอ็นวีด้ีอาร์ จำาก่ด้ 354,135,465 7.30

3. กองทุนเปิด้บ่วหุ้ลวงหุุ้้นระยะยาว 221,354,300 4.56

4. นายธนร่ชีต์ พสัวงศ์ 180,860,800 3.73

5. กองทุนเปิด้บ่วหุ้ลวงหุุ้้นระยะยาว 75/25 103,128,300 2.13

6. กองทุนเปิด้กรุงศรีหุุ้้นระยะยาวปันผล 58,269,000 1.20

7. กองทุนเปิด้บ่วหุ้ลวงเฟล็กซีิเบิ�ลเพื�อการเลี�ยงชีีพ 56,523,500 1.17

8. กองทุนเปิด้บ่วหุ้ลวงตราสัารทุนเพื�อการเลี�ยงชีีพ 45,729,700 0.94

9. นายสัมศ่กด้ิ� อมรพิท่กษั์ 44,611,900 0.92

10. กองทุนเปิด้บ่วหุ้ลวงโครงสัร้างพื�นฐานเพื�อการเลี�ยงชีีพ 35,667,700 0.74

40.52%  นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด้์

7.30%  บริษั่ท ไทยเอ็นวีด้ีอาร์ จำาก่ด้

4.56%  กองทุนเปิด้บ่วหุ้ลวงหุุ้้นระยะยาว

3.73%  นายธนร่ชีต์ พสัวงศ์

43.89%  ผู้ถืือหุุ้้นอื�น
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บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 

ณ ว่นที� 31 ธ่นวาคม 2562 ผู้ถืือหุุ้้นของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย มีจำานวน 8 ราย โด้ยมีรายละเอียด้ 

จำานวนหุุ้้นและสั่ด้สั่วนการถืือหุุ้้นด้่งน้�

AirAsia Group Berhad

ณ ว่นที� 31 ธ่นวาคม 2562 ผู้ถืือหุุ้้นรายใหุ้ญี่่ของ AirAsia Group Berhad มีรายละเอียด้จำานวนหุุ้้นและสั่ด้สั่วนการถืือหุุ้้นด้่งน้�

หุ้มายเหุ้ตุ  
1. AirAsia Investment (“AAI”) เป็นบริษั่ทย่อยใน       

กลุ่มแอร์เอเชีียซึี�งจด้ทะเบียนจ่ด้ต่�งขึ�นตามกฎหุ้มาย
ของประเทศมาเลเซีีย โด้ยมี AirAsia Group        
Berhad ถืือหุุ้้นร้อยละ 100 

2. AirAsia Group Berhad (“AAGB”) ประกอบธุรกิจ  
ลงทุนโด้ยการถืือหุุ้ ้นในบริษั่ทอื �นซีึ �งเป็นบริษั่ท        
จด้ทะเบียนในตลาด้หุ้ล่กทร่พย์เบอร์ซีา ประเทศ 
มาเลเซีีย 

หุ้มายเหุ้ตุ  
1. Tune Live Sdn. Bhd. ภายใต้การถืือหุุ้้นโด้ย RHB Capital Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd. และ HSBC Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd. 
2. Tune Air Sdn. Bhd. ภายใต้การถืือหุุ้้นโด้ย HSBC Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd.
3. Employees Provident Fund Board ภายใต้การถืือหุุ้้นโด้ย Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd.
4. นายแอนโทน้� ฟรานซีิสั เฟอร์นานเด้สั ภายใต้การถืือหุุ้้นโด้ย HSBC Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd.
5. นายคามารูด้ิน บิน เมอราน่น ภายใต้การถืือหุุ้้นโด้ย HSBC Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd.
6. ถืือโด้ยการตีความจากมาตรา 8 แหุ้่งพระราชีบ่ญี่ญี่่ติบริษั่ท พ.ศ.2559, Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) ด้้วยสั่ด้สั่วนการถืือหุุ้้นมากกว่าร้อยละ 20 ใน Tune Live 
 Sdn. Bhd. และ Tune Air Sdn. Bhd.

รายชี่�อผู่้ถ่อหุ้้น จำานวันหุ้้น
สิ้ัดสิ้่วันการถ่อหุ้้น 

(ร้อยล้ะ)

1. บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น 23,955,553 55.00

2. AirAsia Investment Ltd.1, 2 19,600,000 45.00

3. นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด้์ 2 0

4. นาวาอากาศเอกธนภ่ทร งามปล่�ง 1 0

5. นายปรีชีญี่า ร่ศมีธานินทร์ 1 0

6. หุ้ม่อมหุ้ลวงบวรนวเทพ เทวกุล 1 0

7. นายสั่นติสัุข คล่องใชี้ยา 1 0

8. นางหุ้ท่ยมาศ เอกล่กษัณ์ด้ิลก 1 0

รวัม 43,555,560 100.00

รายชี่�อผู่้ถ่อหุ้้น

การถ่อหุ้้นที่างตรง การถ่อหุ้้นที่างอ้อม

จำานวันหุ้้น
สิ้ัดสิ้่วันการถ่อหุ้้น 

(ร้อยล้ะ)
จำานวันหุ้้น

สิ้ัดสิ้่วันการถ่อหุ้้น 
(ร้อยล้ะ)

Tune Live Sdn. Bhd. 559,000,0001 16.73 - -

Tune Air Sdn. Bhd. 516,485,0822 15.45 - -

Employees Provident Fund Board 176,739,6493 5.29 - -

นายแอนโทน้� ฟรานซีิสั เฟอร์นานเด้สั 1,600,0004 0.05 1,075,485,0826 32.18

นายคามารูด้ิน บิน เมอราน่น 2,000,0005 0.06 1,075,485,0826 32.18

ข้อมูลหุ้ล่กทร่พย์และผู้ถืือหุุ้้น
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นโยบายการจ่ายเงินปันผู้ล

คณะกรรมการ บมจ. เอเชีีย เอวิเอช่ี�น อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำาปี

ใหุ้้แก่ผู้ถืือหุุ้้น โด้ยจะต้องได้้ร่บความเหุ้็นชีอบจากที�ประชีุมผู้ถืือหุุ้้น            

เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหุ้ว่างกาลซึี�งคณะกรรมการมีอำานาจอนุม่ติ 

ใหุ้้จ่ายเงินปันผล ได้้เป็นคร่�งคราวเมื�อเหุ้็นว่า บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น 

มีกำาไรสัมควรพอจะทำาเชี่นน่�น แล้วใหุ้้รายงานใหุ้้ที�ประชีุมผู้ถืือหุุ้้นทราบ 

ในการประชีุมคราวต่อไป 

นโยบายการจ่ายเงินปันผู้ลของ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชัี�น

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น จะคำานึงถืึง 

ผลการด้ำาเนินงาน สัภาพคล่อง กระแสัเงินสัด้ และสัถืานะทางการเงินของ 

บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น เงื�อนไขและข้อจำาก่ด้ในการจ่ายเงินปันผลตามที�

กำาหุ้นด้ไว้ในส่ัญี่ญี่าเงินกู้ หุุ้้นกู้ หุ้รือส่ัญี่ญี่าต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง ที�กำาหุ้นด้ใหุ้้ 

บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น ต้องปฏิิบ่ติตามแผนธุรกิจในอนาคต และ 

ความจำาเป็นในการใชี้เงินลงทุน รวมถืึงปัจจ่ยอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการ 

บมจ. เอเชีีย เอวิเอช่ี�น เห็ุ้นสัมควร ท่�งน้� ในปี 2562 บมจ. เอเชีีย เอวิเอช่ี�น 

ไม่มีการจ่ายปันผล

ข้อมูลหุ้ล่กทร่พย์และผู้ถืือหุุ้้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผู้ลของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย จะคำานึงถืึง 

ผลการด้ำาเนินงาน สัภาพคล่อง กระแสัเงินสัด้ และสัถืานะทางการเงินของ 

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย เงื�อนไขและข้อจำาก่ด้ในการจ่ายเงินปันผลตามที� 

กำาหุ้นด้ไว้ในส่ัญี่ญี่าเงินกู้ หุุ้้นกู้ หุ้รือส่ัญี่ญี่าต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง ที�กำาหุ้นด้ใหุ้้ 

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ต้องปฏิิบ่ติตามแผนธุรกิจในอนาคต และความจำาเป็น 

ในการใช้ีเงินลงทุน รวมถึืงปัจจ่ยอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 

เหุ้็นสัมควร ท่�งน้� ในปี 2562 บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ไม่มีการจ่ายปันผล

หนา 55
Now Everyone Can Fly
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คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน

ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน ผูอำนวยการฝายพัฒนาธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร

ประธานเจาหนาที่บริหาร

โครงสัร้างการจ่ด้การ

โครงสร้างการจัดำการ (GRI 102-18)

โครงสร้างการจัดำการของ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชัี�น ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2562

โครงสร้างการจัดำการ

โครงสัร้างการจ่ด้การของ บมจ. เอเชีีย เอวิเอช่ี�น ประกอบด้้วยคณะกรรมการบริษ่ัทและคณะกรรมการชุีด้ย่อย จำานวน 2 ชุีด้ ได้้แก่ คณะกรรมการตรวจสัอบ 
และคณะกรรมการสัรรหุ้าและกำาหุ้นด้ค่าตอบแทน โด้ยมีรายละเอียด้คณะกรรมการท่�งหุ้มด้ด้่งต่อไปน้� 
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โครงสัร้างการจ่ด้การ

คณะกรรมการบริษััท  

ณ ว่นที� 31 ธ่นวาคม 2562 คณะกรรมการบริษั่ท ประกอบด้้วยกรรมการ 
จำานวน 9 ท่าน ด้่งน้�

ชี่�อ ตำาแห้น่ง

1. นายวิเชีฐ ต่นติวานิชี ประธานกรรมการ/ 
กรรมการอิสัระ/ 
ประธานกรรมการตรวจสัอบ

2. นายณ่ฐวุฒิ เภาโบรมย์ กรรมการ/ กรรมการอิสัระ/ 
กรรมการตรวจสัอบ

3. นายวีรยุทธ โพธารามิก กรรมการ/ กรรมการอิสัระ/ 
กรรมการตรวจสัอบ

4. นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด้์ กรรมการ

5. นายสั่นติสัุข คล่องใชี้ยา กรรมการ

6. นาวาอากาศเอกธนภ่ทร งามปล่�ง* กรรมการ

7. นายปรีชีญี่า ร่ศมีธานินทร์ กรรมการ

8. หุ้ม่อมหุ้ลวงบวรนวเทพ เทวกุล กรรมการ

9. นายไพร่ชีล์ พรพ่ฒนนางกูร กรรมการ

*  ที�ประชีุมคณะกรรมการบริษั่ทคร่�งที� 5/2562 ว่นที� 11 พฤศจิกายน 2562 มีมติ 
แต่งต่�ง นาวาอากาศเอกธนภ่ทร งามปล่�ง กล่บเข้าด้ำารงตำาแหุ้น่งกรรมการ ท่�งน้�
วาระการด้ำารงตำาแหุ้น่งเท่าก่บวาระที�เหุ้ลืออยู่ โด้ยใหุ้้มีผลต่�งแต่ว่นที� 11 พฤศจิกายน 
2562 เป็นต้นไป

กรรมการผู้้้มีอำานาจลงนามแทนบริษััท 

“นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด้์ หุ้รือ นายสั่นติสัุข คล่องใชี้ยา ลงลายมือชีื�อ 
ร่วมก่บนายไพร่ชีล์ พรพ่ฒนนางกูร หุ้รือ นาวาอากาศเอกธนภ่ทร งามปล่�ง 
หุ้รือหุ้ม่อมหุ้ลวงบวรนวเทพ เทวกุล หุ้รือนายปรีชีญี่า ร่ศมีธานินทร์ 
คนใด้คนหุ้นึ�ง รวมเป็นสัองคนและประท่บตราสัำาค่ญี่ของบริษั่ท” 

ขอบเขต้อำานาจหุ้น้าที�และความรับผู้ิดำชีอบของคณะกรรมการ
บริษััท 

คณะกรรมการบริษั่ทมีอำานาจและหุ้น้าที�ในการด้ำาเนินกิจการของบริษั่ท 
ใหุ้้เป็นไปตามกฎหุ้มาย ว่ตถุืประสังค์ ข้อบ่งค่บ และมติของที�ประชุีมผู้ถืือหุุ้้น 
ด้้วยความซืี�อส่ัตย์สุัจริต และระม่ด้ระว่งร่กษัาผลประโยชีน์ของบริษ่ัท เพื�อ 
ผลประโยชีน์สัูงสัุด้ของผู้ถืือหุุ้้น โด้ยคณะกรรมการบริษั่ทมีอำานาจหุ้น้าที� 
ด้่งต่อไปน้�
1. ปฏิิบ่ติหุ้น้าที�และกำาก่บการดู้แลบริษ่ัทใหุ้้เป็นไปตามกฎหุ้มาย ว่ตถุืประสังค์ 

ข้อบ่งค่บ มติคณะกรรมการ และมติที�ประชุีมผู้ถืือหุุ้้น ด้้วยความร่บผิด้ชีอบ 
ความระม่ด้ระว่ง ความซืี�อส่ัตย์สุัจริต และระว่งร่กษัาผลประโยชีน์ของ 
บริษั่ท 

2. กำาหุ้นด้รายละเอียด้และใหุ้้ความเหุ้็นชีอบ วิสั่ยท่ศน์ กลยุทธ์ ทิศทาง 
ของธุรกิจ นโยบาย เป้าหุ้มาย แนวทาง แผนการด้ำาเนินงาน และ 
งบประมาณของบริษั่ทและบริษั่ทย่อย ตามที�ฝั�ายบริหุ้ารจ่ด้ทำาและ 

นำาเสันอต่อคณะกรรมการบริษั่ท และกำาก่บดู้แลการบริหุ้ารงานและ
ผลการปฏิิบ่ติงานของฝั�ายบริหุ้าร หุ้รือบุคคลใด้ๆ ซึี�งได้้ร่บมอบหุ้มาย 
ใหุ้้ทำาหุ้น้าที�ด่้งกล่าว เพื�อใหุ้้เป็นไปตามนโยบายที�คณะกรรมการบริษ่ัท 
กำาหุ้นด้

3. ติด้ตามผลการปฏิิบ่ติหุ้น้าที�อย่างต่อเน่�อง เพื�อใหุ้้เป็นไปตามแผนงาน 
และงบประมาณ

4. ด้ำาเนินการใหุ้้บริษ่ัทและบริษ่ัทย่อยนำาระบบงานบ่ญี่ชีีที�เหุ้มาะสัมและ 
มีประสิัทธิภาพมาใช้ี และจ่ด้ใหุ้้มีการรายงานทางการเงินและการสัอบ 
บ่ญี่ชีีที�เชีื�อถืือได้้ รวมท่�งจ่ด้ใหุ้้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการ
ตรวจสัอบภายในที�เพียงพอและเหุ้มาะสัม

5. สัอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหุ้ารความเสีั�ยงและติด้ตาม
ผลการปฏิิบ่ติงาน

6. ดู้แลไม่ใหุ้้เกิด้ปัญี่หุ้าความข่ด้แย้งทางผลประโยชีน์ระหุ้ว่างผู้มีส่ัวนได้้เสีัย
ของบริษั่ทและบริษั่ทย่อย

7. พิจารณาอนุม่ติและ/หุ้รือใหุ้้ความเหุ้็นชีอบต่อรายการที�เกี�ยวโยงก่น 
ของบริษั่ทและบริษั่ทย่อยใหุ้้เป็นไปตามประกาศข้อกำาหุ้นด้ และ        
แนวทางปฏิิบ่ติที�เกี�ยวข้องของตลาด้หุ้ล่กทร่พย์แหุ้่งประเทศไทย 

8. จ่ด้ใหุ้้มีนโยบายเกี�ยวก่บการกำาก่บดู้แลกิจการตามหุ้ล่กธรรมาภิบาล 
และการปร่บใชี้นโยบายด้่งกล่าวอย่างมีประสัิทธิภาพ โด้ยมีการ 
ทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 คร่�ง 

9. แต่งต่�งคณะกรรมการชีุด้ย่อย เชี่น คณะกรรมการตรวจสัอบ หุ้รือ 
คณะกรรมการชีุด้ย่อยอื�นใด้ เพื�อชี่วยเหุ้ลือและสัน่บสันุนการปฏิิบ่ติ
หุ้น้าที�ของคณะกรรมการตามความเหุ้มาะสัม 

10. ประเมินผลการปฏิิบ่ติงานของประธานเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้ารและผู้บริหุ้าร
ระด้่บสัูง 

11. แต่งต่�งเลขานุการบริษั่ท เพื�อชี่วยเหุ้ลือคณะกรรมการบริษั่ทในการ 
ปฏิิบ่ติงานต่างๆ เพื�อใหุ้้การด้ำาเนินธุรกิจของบริษ่ัทเป็นไปตามกฎหุ้มาย
และระเบียบที�เกี�ยวข้อง

12. ขอความเห็ุ้นทางวิชีาชีีพจากองค์กรภายนอก หุ้ากมีความจำาเป็นเพื�อ 
ประกอบการต่ด้สัินใจที�เหุ้มาะสัม

13. จ่ด้ทำารายงานประจำาปีและร่บผิด้ชีอบต่อการจ่ด้ทำาและเปิด้เผยรายงาน
ทางการเงินเพื�อแสัด้งถึืงฐานะการเงินและผลการด้ำาเนินงานในรอบปี
ที�ผ่านมาเพื�อเสันอต่อที�ประชีุมผู้ถืือหุุ้้น

14. จ่ด้ใหุ้้มีการประชุีมผู้ถืือหุุ้้นเป็นการประชุีมสัาม่ญี่ประจำาปีภายในสีั�เดื้อน
น่บแต่ว่นสัิ�นสัุด้รอบปีบ่ญี่ชีีของบริษั่ท

15. อนุม่ติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอด้จนการเข้าร่วมทุนก่บผู้ประกอบ 
กิจการอื�นๆ

ท่�งน้� การมอบหุ้มายอำานาจหุ้น้าที�และความร่บผิด้ชีอบของคณะกรรมการ 
บริษ่ัท น่�น จะไม่มีล่กษัณะเป็นการมอบอำานาจ หุ้รือมอบอำานาจช่ีวงที�ทำาใหุ้้
คณะกรรมการบริษ่ัท หุ้รือผู้ร่บมอบอำานาจจากคณะกรรมการบริษ่ัทสัามารถื 
อนุม่ติรายการที�ตนหุ้รือบุคคลที�อาจมีความข่ด้แย้ง (ตามที�นิยามไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกำาก่บหุ้ล่กทร่พย์และตลาด้หุ้ล่กทร่พย์ หุ้รือประกาศคณะกรรมการ 
กำาก่บตลาด้ทุน) อาจมีส่ัวนได้้เสีัย หุ้รืออาจได้้ร่บประโยชีน์ในล่กษัณะใด้ๆ 
หุ้รืออาจมีความข่ด้แย้งทางผลประโยชีน์อื�นใด้ก่บบริษ่ัทหุ้รือบริษ่ัทย่อย ยกเว้น
เป็นการอนุม่ติรายการที�เป็นไปตามนโยบาย และหุ้ล่กเกณฑ์์ที�ที�ประชีุม 
ผู้ถืือหุุ้้นหุ้รือคณะกรรมการบริษั่ท พิจารณาอนุม่ติไว้
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การประชุีมคณะกรรมการบริษััท 

รายละเอียด้การเข้าร่วมประชีุมของกรรมการในปี 2562 มีด้่งน้� 

ชี่�อ การปีระชีุมที่ั�งห้มดในปีี 2562
จำานวันครั�งที่ี�เข้าร่วัมปีระชีุม

ด้วัยตนเอง ผ่่านสิ้่�ออ้เล้็กที่รอน้กสิ้์

1. นายวิเชีฐ ต่นติวานิชี 6 6 -

2. นายณ่ฐวุฒิ เภาโบรมย์ 6 6 -

3. นายวีรยุทธ โพธารามิก 6 4 -

4. นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด้์ 6 4 1

5. นายสั่นติสัุข คล่องใชี้ยา 6 6 -

6. นาวาอากาศเอกธนภ่ทร งามปล่�ง 5* 3 -

7. นายปรีชีญี่า ร่ศมีธานินทร์ 6 5 -

8. หุ้ม่อมหุ้ลวงบวรนวเทพ เทวกุล 6 5 -

9. นายไพร่ชีล์ พรพ่ฒนนางกูร 6 6 -

* นาวาอากาศเอกธนภ่ทร งามปล่�ง กล่บเข้าด้ำารงตำาแหุ้น่งกรรมการเมื�อว่นที� 11 พฤศจิกายน 2562 

โด้ยในปี 2562 สั่ด้สั่วนการเข้าร่วมประชีุมของคณะกรรมการคิด้เป็นร้อยละ 84.44 ของจำานวนการประชีุมท่�งหุ้มด้

คณะกรรมการต้รวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสัอบประกอบด้้วยกรรมการอิสัระจำานวน 3 ท่าน และ 
มีคุณสัมบ่ติครบถ้ืวนตามที�กำาหุ้นด้โด้ยประกาศคณะกรรมการกำาก่บตลาด้ทุน 
และตลาด้หุ้ล่กทร่พย์ฯ โด้ย ณ ว่นที� 31 ธ่นวาคม 2562 คณะกรรมการ 
ตรวจสัอบ ประกอบด้้วยกรรมการที�มีรายชีื�อ ด้่งน้�  

การประชุีมคณะกรรมการต้รวจสอบ  

รายละเอียด้การเข้าร่วมประชีุมของกรรมการตรวจสัอบในปี 2562 มีด้่งน้�

นายณ่ฐวุฒิ เภาโบรมย์ เป็นกรรมการตรวจสัอบที�มีความรู้และประสับการณ์ 
เพียงพอในการสัอบทานความน่าเชืี�อถืือของงบการเงิน

โด้ยมี นางสัาวด้วงพร ต่นติวิว่ฒน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสัอบ

วาระการดำำารงต้ำาแหุ้น่ง

วาระในการด้ำารงตำาแหุ้น่งของกรรมการตรวจสัอบ คือ 3 ปีน่บจากว่นที�ได้้ร่บ 
แต่งต่�ง โด้ยกรรมการที�พ้นจากตำาแหุ้น่งตามวาระมีสัิทธิได้้ร่บเลือก 
กล่บเข้ามาใหุ้ม่ได้้ 

ชี่�อ ตำาแห้น่ง

1. นายวิเชีฐ ต่นติวานิชี ประธานกรรมการตรวจสัอบ 

2. นายณ่ฐวุฒิ เภาโบรมย์ กรรมการตรวจสัอบ

3. นายวีรยุทธ โพธารามิก กรรมการตรวจสัอบ

ชี่�อ
จำานวันครั�งที่ี�เข้าปีระชีุม/

การปีระชีุมที่ั�งห้มด

1. นายวิเชีฐ ต่นติวานิชี 5/5

2. นายณ่ฐวุฒิ เภาโบรมย์ 5/5

3. นายวีรยุทธ โพธารามิก 3/5

ขอบเขต้อำานาจหุ้น้าที�และความรับผู้ิดำชีอบของคณะกรรมการ
ต้รวจสอบ 

1. สัอบทานใหุ้้บริษ่ัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูืกต้องและเพียงพอ
2. สัอบทานใหุ้้บริษั่ทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) 

และระบบการตรวจสัอบภายใน (Internal Audit) ที�เหุ้มาะสัมและ           
มีประสัิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสัระของหุ้น่วยงานตรวจสัอบ  
ภายในตลอด้จนใหุ้้ความเห็ุ้นชีอบในการพิจารณาแต่งต่�งโยกย้ายเลิก
จ้างหุ้่วหุ้น้าหุ้น่วยงานตรวจสัอบภายใน และ/หุ้รือ การว่าจ้างบริษั่ท 
ตรวจสัอบภายใน หุ้รือหุ้น่วยงานอื�นใด้ที�ร่บผิด้ชีอบเกี�ยวก่บการ  
ตรวจสัอบภายใน

3. สัอบทานใหุ้้บริษั่ทปฏิิบ่ติตามกฎหุ้มายว่าด้้วยหุ้ล่กทร่พย์และ  
ตลาด้หุ้ล่กทร่พย์ ข้อกำาหุ้นด้ของตลาด้หุ้ล่กทร่พย์ฯ และกฎหุ้มาย 
ที�เกี�ยวข้องก่บธุรกิจของบริษั่ท

4. พิจารณา ค่ด้เลือก เสันอแต่งต่�งบุคคลซีึ�งมีความเป็นอิสัระเพื�อทำา         
หุ้น้าที�เป็นผู้สัอบบ่ญี่ชีีของบริษั่ทและเสันอค่าตอบแทนของบุคคล 
ด้่งกล่าว รวมท่�งเข้าร่วมประชีุมก่บผู้สัอบบ่ญี่ชีีโด้ยไม่มีฝั�ายบริหุ้าร 
เข้าร่วมประชีุมด้้วยอย่างน้อยปีละ 1 คร่�ง
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5. พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงก่นหุ้รือรายการที�อาจมีความข่ด้แย้งทาง
ผลประโยชีน์ใหุ้้เป็นไปตามกฎหุ้มายและข้อกำาหุ้นด้ของตลาด้หุ้ล่กทร่พย์ฯ 
ท่�งน้� เพื�อใหุ้้ม่�นใจว่ารายการด่้งกล่าวสัมเหุ้ตุสัมผลและเป็นประโยชีน์
สัูงสัุด้ต่อบริษั่ท

6. สัอบทานถึืงความมีประสิัทธิภาพและความเหุ้มาะสัมของการบริหุ้าร
ความเสัี�ยงของบริษั่ท 

7. ทบทวนและเสันอข้อแก้ไข ขอบเขต หุ้น้าที� และความร่บผิด้ชีอบของ 
คณะกรรมการตรวจสัอบใหุ้้สัอด้คล้องก่บสัภาวการณ์ 

8. ใหุ้้คณะกรรมการตรวจสัอบมีอำานาจในการตรวจสัอบ และสัอบสัวน 
ผู้ที�เกี�ยวข้องภายใต้อำานาจหุ้น้าที�ของคณะกรรมการตรวจสัอบ และมี
อำานาจในการว่าจ้างหุ้รือนำาผู้เชีี�ยวชีาญี่เฉีพาะด้้านมาช่ีวยงานตรวจสัอบ 
และสัอบสัวน

9. จ่ด้ทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสัอบโด้ยเปิด้เผยไว้ในรายงาน
ประจำาปีของบริษั่ทซีึ �งรายงานด้่งกล่าวต้องลงนามโด้ยประธาน  
คณะกรรมการตรวจสัอบและต้องประกอบด้้วยข้อมูลอย่างน้อย  
ด้่งต่อไปน้�

 (1) ความเหุ้็นเกี�ยวก่บความถืูกต้องครบถื้วนเป็นที�เชีื�อถืือได้้ของ 
รายงานทางการเงินของบริษั่ท

 (2) ความเหุ้็นเกี�ยวก่บความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ
บริษั่ท 

 (3) ความเหุ้็นเกี�ยวก่บการปฏิิบ่ติตามกฎหุ้มายว่าด้้วยหุ้ล่กทร่พย์ 
และตลาด้หุ้ล่กทร่พย์ ข้อกำาหุ้นด้ของตลาด้หุ้ล่กทร่พย์ฯ หุ้รือ 
กฎหุ้มายที�เกี�ยวข้องก่บธุรกิจของบริษั่ท

 (4) ความเหุ้็นเกี�ยวก่บความเหุ้มาะสัมของผู้สัอบบ่ญี่ชีี
 (5) ความเห็ุ้นเกี�ยวก่บรายการที�อาจมีความข่ด้แย้งทางผลประโยชีน์
 (6) จำานวนการประชุีมคณะกรรมการตรวจสัอบและการเข้าร่วมประชุีม

ของกรรมการตรวจสัอบแต่ละท่าน
 (7) ความเห็ุ้นหุ้รือข้อส่ังเกตโด้ยรวมที�คณะกรรมการตรวจสัอบได้้ร่บ

จากการปฏิิบ่ติหุ้น้าที�ตามกฎบ่ตร (charter)
 (8) รายการอื�นที�เหุ้็นว่าผู้ถืือหุุ้้นและผู้ลงทุนท่�วไปควรทราบภายใต้

ขอบเขตหุ้น้าที�และความร่บผิด้ชีอบที�ได้้ร่บมอบหุ้มายจาก 
คณะกรรมการบริษั่ท

10. ในการปฏิิบ่ติหุ้น้าที�ของคณะกรรมการตรวจสัอบหุ้ากพบหุ้รือมีข้อสังส่ัย
ว่ามีรายการหุ้รือการกระทำาด่้งต่อไปน้� ซึี�งอาจมีผลกระทบอย่างมีน่ยสัำาค่ญี่ 
ต่อฐานะการเงินและผลการด้ำาเนินงานของบริษั่ทใหุ้้คณะกรรมการ 
ตรวจสัอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษั่ทเพื�อด้ำาเนินการปร่บปรุง 
แก้ไขภายในเวลาที�คณะกรรมการตรวจสัอบเหุ้็นสัมควร

 (1) รายการที�เกิด้ความข่ด้แย้งทางผลประโยชีน์
 (2) การทุจริตหุ้รือมีสิั�งผิด้ปกติหุ้รือมีความบกพร่องที�สัำาค่ญี่ในระบบ 

ควบคุมภายใน
 (3) การฝั�าฝั้นกฎหุ้มายว่าด้้วยหุ้ล่กทร่พย์และตลาด้หุ้ล่กทร่พย์ 

ข้อกำาหุ้นด้ของตลาด้หุ้ล่กทร่พย์ฯ หุ้รือกฎหุ้มายที�เกี�ยวข้องก่บ
ธุรกิจของบริษั่ท

หุ้ากคณะกรรมการบริษ่ัทหุ้รือผู้บริหุ้ารไม่ด้ำาเนินการใหุ้้มีการปร่บปรุง 
แก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสัอบรายใด้รายหุ้นึ�งอาจ         
รายงานว่ามีรายการหุ้รือการกระทำาตามข้างต้นต่อสัำาน่กงาน ก.ล.ต. 
หุ้รือตลาด้หุ้ล่กทร่พย์ฯ

11. ปฏิิบ่ติการอื�นใด้ตามที�คณะกรรมการบริษ่ัทมอบหุ้มายด้้วยความเห็ุ้นชีอบ 
จากคณะกรรมการตรวจสัอบ

ท่�งน้� ใหุ้้คณะกรรมการตรวจสัอบขึ�นตรงต่อคณะกรรมการบริษั่ท
 

คณะผู้้้บริหุ้าร 

ณ ว่นที� 31 ธ่นวาคม 2562 รายชีื�อผู้บริหุ้ารของบริษั่ทมีด้่งต่อไปน้�

ชี่�อ ตำาแห้น่ง

1. นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด้์ ประธานกรรมการบริหุ้าร

2. นายสั่นติสัุข คล่องใชี้ยา ประธานเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้าร

3. นายสั่นท่ด้ สังวนด้ีกุล* ประธานเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้ารการเงิน

4. หุ้ม่อมหุ้ลวงบวรนวเทพ เทวกุล ผู้อำานวยการฝั�ายพ่ฒนาธุรกิจ

*  ที�ประชีุมคณะกรรมการบริษั่ท คร่�งที� 1/2563 เมื�อว่นที� 30 มกราคม 2563 มีมติ 
แต่งต่�งนายไพร่ชีล์ พรพ่ฒนนางกูร ด้ำารงตำาแหุ้น่งประธานเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้ารการเงิน 
แทนนายส่ันท่ด้ สังวนดี้กุล ซึี�งได้้ลาออกจากตำาแหุ้น่งด่้งกล่าว โด้ยใหุ้้มีผลต่�งแต่ว่นที� 

31 มกราคม 2563

ผู้บริหุ้าร หุ้มายความว่า ผู้จ่ด้การ หุ้รือผู้ด้ำารงตำาแหุ้น่งระด้่บบริหุ้าร 
สีั�รายแรกน่บต่อจากผู้จ่ด้การลงมา ผู้ซึี�งด้ำารงตำาแหุ้น่งเทียบเท่าก่บผู้ด้ำารง 
ตำาแหุ้น่งระด้่บบริหุ้ารรายที�สัี�ทุกราย และใหุ้้หุ้มายความรวมถืึงผู้ด้ำารง        
ตำาแหุ้น่งระด่้บบริหุ้ารในสัายงานบ่ญี่ชีีหุ้รือการเงินที�เป็นระด่้บผู้จ่ด้การฝั�าย 
ขึ�นไปหุ้รือเทียบเท่า
 
ขอบเขต้อำานาจหุ้น้าที�และความรับผิู้ดำชีอบของประธุานกรรมการ
บริหุ้าร (Executive Chairman)

ประธานกรรมการบริหุ้ารทำาหุ้น้าที�เป็นประธานของคณะผู้บริหุ้าร มีอำานาจ 
ด้ำาเนินการตามที�คณะกรรมการบริษั่ทได้้มอบหุ้มายในการวางแผนการ 
บริหุ้ารงานและนโยบายธุรกิจของบริษั่ท ซีึ�งมีรายละเอียด้ด้่งน้�
1. ร่บผิด้ชีอบ ดู้แล บริหุ้ารทิศทาง การด้ำาเนินนโยบายธุรกิจของบริษั่ท

ในภาพรวม รวมท่�งกำาหุ้นด้และใหุ้้ความเหุ้็นแผนการบริหุ้ารงาน 
และเป้าหุ้มายเชีิงกลยุทธ์ ร่วมก่บคณะผู้บริหุ้ารเพื�อใหุ้้สัอด้คล้อง        
และสัน่บสันุนต่อสัภาพเศรษัฐกิจและการแข่งข่น โด้ยนำาเสันอต่อ       
คณะกรรมการบริษั่ทเพื�อพิจารณาอนุม่ติ

2. ติด้ตามการปฏิิบ่ติงานด้้านนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานต่างๆ 
และแนวทางบริหุ้ารงานหุ้ล่กใหุ้้เป็นไปตามที�วางเป้าหุ้มายไว้อย่างมี
ประสัิทธิภาพและประสัิทธิผล

3. พิจารณาแผนการลงทุนและประเมินโอกาสัในธุรกิจและโครงการลงทุน
ใหุ้ม่ๆ โด้ยนำาเสันอต่อคณะกรรมการบริษั่ทเพื�อพิจารณาอนุม่ติ

4. มีอำานาจ หุ้น้าที� และความร่บผิด้ชีอบใด้ๆ ตามที�ได้้ร่บมอบหุ้มายหุ้รือ
ตามนโยบายที�ได้้ร่บมอบหุ้มายจากคณะกรรมการบริษั่ท 

ใหุ้้มีอำานาจในการมอบอำานาจชี่วง และ/หุ้รือ มอบหุ้มายใหุ้้บุคคลอื�น 
ปฏิิบ่ติงานเฉีพาะอย่างแทนได้้ โด้ยการมอบอำานาจชี่วง และ/หุ้รือ              
การมอบหุ้มายด้่งกล่าวใหุ้้อยู่ภายในขอบเขตแหุ้่งการมอบอำานาจตาม 
หุ้น่งสัือมอบอำานาจที�ใหุ้้ไว้ และ/หุ้รือ ใหุ้้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำาหุ้นด้ 
หุ้รือคำาสั่�งที�คณะกรรมการของบริษ่ัทได้้กำาหุ้นด้ไว้ ท่�งน้� การมอบหุ้มาย 
อำานาจหุ้น้าที �และความร่บผิด้ชีอบของประธานกรรมการบริหุ้ารน่�น            
จะต้องไม่มีล่กษัณะเป็นการมอบอำานาจ หุ้รือมอบอำานาจชี่วงที�ทำาใหุ้้  
ประธานกรรมการบริหุ้าร หุ้รือผู้ร่บมอบอำานาจจากประธานกรรมการบริหุ้าร 



60
โครงสัร้างการจ่ด้การ

สัามารถือนุม่ติรายการที�ตนหุ้รือบุคคลที�อาจมีความข่ด้แย้ง (ตามที�นิยาม
ไว้ในประกาศคณะกรรมการกำาก่บหุ้ล่กทร่พย์และตลาด้หุ้ล่กทร่พย์ หุ้รือ 
ประกาศคณะกรรมการกำาก่บตลาด้ทุน) อาจมีสั่วนได้้เสัีย หุ้รืออาจได้้ร่บ
ประโยชีน์ในล่กษัณะใด้ๆ หุ้รืออาจมีความข่ด้แย้งทางผลประโยชีน์อื�นใด้ 
ก่บบริษั่ทหุ้รือบริษั่ทย่อยของบริษั่ท ยกเว้นเป็นการอนุม่ติรายการที�เป็น 
ไปตามนโยบายและหุ้ล่กเกณฑ์์ที�ที�ประชุีมผู้ถืือหุุ้้นหุ้รือคณะกรรมการบริษ่ัท
ได้้พิจารณาอนุม่ติไว้

ขอบเขต้อำานาจหุ้น้าที�และความรับผิู้ดำชีอบของประธุานเจ้าหุ้น้า
ที�บริหุ้าร (Chief Executive Officer)

1. ร่บผิด้ชีอบ ดู้แล บริหุ้าร การด้ำาเนินงาน และ/หุ้รือ การบริหุ้ารงาน 
ประจำาว่นของบริษั่ท รวมถืึงการกำาก่บดู้แลการด้ำาเนินงานโด้ยรวม 
เพื�อใหุ้้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหุ้มายและแผนการ 
ด้ำาเนินงาน เป้าหุ้มายทางการเงิน และงบประมาณของบริษ่ัทที�ได้้ร่บ 
อนุม่ติจากคณะกรรมการบริษั่ท และ/หุ้รือ มติที�ประชีุมผู้ถืือหุุ้้น

2. จ่ด้ทำาแผนธุรกิจ และกำาหุ้นด้อำานาจการบริหุ้ารงาน ตลอด้จนจ่ด้ทำา
งบประมาณที�ใช้ีในการประกอบธุรกิจและงบประมาณรายจ่ายประจำาปี 
เพื�อนำาเสันอต่อคณะกรรมการบริษ่ัท เพื�อขออนุม่ติและมีหุ้น้าที�รายงาน
ความก้าวหุ้น้าตามแผนงานและงบประมาณที�ได้้ร่บอนุม่ติด่้งกล่าวต่อ 
คณะกรรมการบริษั่ท

3. กำาหุ้นด้โครงสัร้างองค์กร วิธีการบริหุ้าร รวมถึืงการค่ด้เลือก การฝึักอบรม 
การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพน่กงาน และกำาหุ้นด้อ่ตราค่าจ้าง เงนิเดื้อน 
ค่าตอบแทน โบน่สั และสัว่สัด้ิการต่างๆ สัำาหุ้ร่บพน่กงาน

4. ติด้ตามและรายงานสัภาวะ ฐานะของบริษั่ท เสันอแนะทางเลือกและ
กลยุทธ์ที�สัอด้คล้องก่บนโยบายและสัภาพตลาด้

5. ดู้แลและควบคุมการปฏิิบ่ติงานด้้านต่างๆ ของบริษั่ท อาทิ การเงิน 
การบริหุ้ารความเสัี�ยง การควบคุมภายใน งานด้้านปฏิิบ่ติการและ 
งานด้้านสัน่บสันุนต่างๆ และงานทร่พยากร

6. เป็นต่วแทนบริษั่ทตลอด้จนมีอำานาจมอบหุ้มายในการติด้ต่อก่บ          
หุ้น่วยงานราชีการและหุ้น่วยกำาก่บดู้แลอื�นๆ

7. ดู้แลติด้ต่อสัื�อสัารก่บสัาธารณชีน ผู้ถืือหุุ้้น ลูกค้า และพน่กงาน เพื�อ
เสัริมชีื�อเสัียงและภาพพจน์ที�ด้ีของบริษั่ท

8. ดู้แลใหุ้้มีการกำาก่บดู้แลกิจการที�ด้ี  
9. มีอำานาจในการออก แก้ไข เพิ�มเติม ปร่บปรุง ระเบียบ คำาสั่�ง และ  

ข้อบ่งค่บเกี�ยวก่บการทำางานของบริษ่ัท เช่ีน การบรรจุ แต่งต่�ง ถือด้ถือน 
และวิน่ยพน่กงานและลูกจ้าง การกำาหุ้นด้เงินเดื้อนและเงินอื�นๆ รวม
ตลอด้ถืึงการสังเคราะหุ้์และสัว่สัด้ิการต่างๆ

10. พิจารณา เจรจาต่อรอง และอนุม่ติการเข้าทำานิติกรรมสั่ญี่ญี่า และ/
หุ้รือการด้ำาเนินการใด้ๆ ที�เกี�ยวข้องก่บการด้ำาเนินงาน และ/หุ้รือการ
บริหุ้ารงานประจำาว่นของบริษั่ท ท่�งน้� ภายใต้วงเงินที�อนุม่ติโด้ย    
คณะกรรมการบริษั่ท ตามตารางอำานาจอนุม่ติของบริษั่ท (Authority 
Limit) 

11. มีอำานาจ หุ้น้าที� และความร่บผิด้ชีอบใด้ๆ ตามที�ได้้ร่บมอบหุ้มาย  
หุ้รือตามนโยบายที�ได้้ร่บมอบหุ้มายจากคณะกรรมการบริษั่ท 

ใหุ้้มีอำานาจในการมอบอำานาจชี่วง และ/หุ้รือ มอบหุ้มายใหุ้้บุคคลอื�น 
ปฏิิบ่ติงานเฉีพาะอย่างแทนได้้ โด้ยการมอบอำานาจชี่วง และ/หุ้รือ การ 
มอบหุ้มายด่้งกล่าวใหุ้้อยู่ภายในขอบเขตแหุ่้งการมอบอำานาจตามหุ้น่งสืัอ

มอบอำานาจที�ใหุ้้ไว้ และ/หุ้รือ ใหุ้้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำาหุ้นด้ หุ้รือคำาส่ั�ง
ที�คณะกรรมการของบริษ่ัทได้้กำาหุ้นด้ไว้ ท่�งน้� การมอบหุ้มายอำานาจหุ้น้าที�
และความร่บผิด้ชีอบของประธานเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้ารน่�น จะต้องไม่มีล่กษัณะ 
เป็นการมอบอำานาจ หุ้รือมอบอำานาจช่ีวงที�ทำาใหุ้้ประธานเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้าร 
หุ้รือผู้ร่บมอบอำานาจจากประธานเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้าร สัามารถือนุม่ติรายการ 
ที�ตนหุ้รือบุคคลที�อาจมีความข่ด้แย้ง (ตามที�นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ 
กำาก่บหุ้ล่กทร่พย์และตลาด้หุ้ล่กทร่พย์ หุ้รือประกาศคณะกรรมการกำาก่บ
ตลาด้ทุน) อาจมีสั่วนได้้เสัีย หุ้รืออาจได้้ร่บประโยชีน์ในล่กษัณะใด้ๆ หุ้รือ
อาจมีความข่ด้แย้งทางผลประโยชีน์อื�นใด้ก่บบริษั่ทหุ้รือบริษั่ทย่อยของ 
บริษ่ัท ยกเว้นเป็นการอนุม่ติรายการที�เป็นไปตามนโยบายและหุ้ล่กเกณฑ์์ที�
ที�ประชีุมผู้ถืือหุุ้้นหุ้รือคณะกรรมการบริษั่ทได้้พิจารณาอนุม่ติไว้

เลขานุการบริษััท

คณะกรรมการบริษ่ัทได้้มีมติแต่งต่�งใหุ้้นางสัาวนิศเรศ ดิ้ษัเทศ ด้ำารงตำาแหุ้น่ง 
เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษั่ท ต่�งแต่ว่นที� 25 กุมภาพ่นธ์ 2559        
โด้ยมีหุ้น้าที�และความร่บผิด้ชีอบตามที�กำาหุ้นด้ไว้ใน พ.ร.บ. หุ้ล่กทร่พย์ 

คณะกรรมการสรรหุ้าและกำาหุ้นดำค่าต้อบแทน

คณะกรรมการ บมจ. เอเชีีย เอวิเอช่ี�น ได้้มีมติอนุม่ติจ่ด้ต่�งคณะกรรมการ 
สัรรหุ้าและกำาหุ้นด้ค่าตอบแทนซีึ�งประกอบด้้วยกรรมการ จำานวน 3 ท่าน 
มีรายชีื�อด้่งน้� 

ชี่�อ ตำาแห้น่ง

1. นายณ่ฐวุฒิ เภาโบรมย์ ประธานกรรมการสัรรหุ้า
และกำาหุ้นด้ค่าตอบแทน

2. นายวิเชีฐ ต่นติวานิชี กรรมการสัรรหุ้าและกำาหุ้นด้
ค่าตอบแทน

3. นายวีรยุทธ โพธารามิก กรรมการสัรรหุ้าและกำาหุ้นด้
ค่าตอบแทน

วาระการดำำารงต้ำาแหุ้น่งของกรรมการสรรหุ้าและกำาหุ้นดำ 
ค่าต้อบแทน

กรรมการสัรรหุ้าและกำาหุ้นด้ค่าตอบแทนมีวาระการด้ำารงตำาแหุ้น่งคราวละ 
3 ปี เมื�อครบกำาหุ้นด้ออกตามวาระอาจได้้ร่บแต่งต่�งใหุ้้ด้ำารงตำาแหุ้น่ง 
ต่อไปอีกได้้

การประชุีมคณะกรรมการสรรหุ้าและกำาหุ้นดำค่าต้อบแทน 

รายละเอียด้การเข้าร่วมประชุีมของกรรมการสัรรหุ้าและกำาหุ้นด้ค่าตอบแทน 
ในปี 2562 มีด้่งน้�

ชี่�อ
จำานวันครั�งที่ี�เข้าปีระชีุม/

การปีระชีุมที่ั�งห้มด

1. นายณ่ฐวุฒิ เภาโบรมย์ 2/2

2. นายวิเชีฐ ต่นติวานิชี 2/2

3. นายวีรยุทธ โพธารามิก 2/2
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ขอบเขต้อำานาจหุ้น้าที�และความรับผิู้ดำชีอบ
ในการสรรหุ้า 

1. พิจารณาโครงสัร้าง ขนาด้ และองค์ประกอบ 
คณะกรรมการบริษ่ัทใหุ้้มีความเหุ้มาะสัมก่บ 
องค์กร และสัภาพแวด้ล้อมที�เปลี�ยนแปลงไป 

2. พิจารณาหุ้ล่กเกณฑ์์และนโยบายในการ      
สัรรหุ้ากรรมการบริษ่ัทและกรรมการชุีด้ย่อย 
ตลอด้จนสัรรหุ้าและพิจารณากล่�นกรองบุคคล 
ที�มีคุณสัมบ่ติเหุ้มาะสัม สัมควรได้้ร่บการ
แต่งต่�งเป็นกรรมการบริษั่ทและกรรมการ 
ชีุด้ย่อยทด้แทนกรรมการที�ครบวาระหุ้รือ 
กรณ้อื�นๆ เพื�อเสันอใหุ้้คณะกรรมการบริษ่ัท
พิจารณาและ/หุ้รือเสันอขออนุม่ติต่อที � 
ประชีุมผู้ถืือหุุ้้นแล้วแต่กรณ้ 

3. พิจารณาสัรรหุ้าผู้ที �เหุ้มาะสัมที�จะด้ำารง        
ตำาแหุ้น่งประธานเจ้าหุ้น้าที �บริหุ้ารและ 
ผู้บริหุ้าร ระด่้บสูัง ในกรณ้ที�มีตำาแหุ้น่งว่างลง 

4. เปิด้โอกาสัใหุ้้ผู้ถืือหุุ้้นรายย่อยเสันอรายชืี�อ
บุคคลเข้าร่บการสัรรหุ้าเป็นกรรมการบริษ่ัท 
โด้ยมีกำาหุ้นด้ระยะเวลาอย่างเพียงพอก่อน
การประชีุมผู้ถืือหุุ้้น

5. ปฏิิบ่ติการอื�นใด้ตามที�คณะกรรมการบริษ่ัท 
มอบหุ้มาย

การสรรหุ้ากรรมการ

บริษ่ัทจ่ด้ต่�งคณะกรรมการสัรรหุ้าเพื�อทำาหุ้น้าที�
พิจารณาสัรรหุ้าบุคคลที�มีความเหุ้มาะสัมที�จะ 
มาด้ำารงตำาแหุ้น่งกรรมการแทนกรรมการที�       
ครบกำาหุ้นด้ออกตามวาระหุ้รือในกรณ้อื �นๆ        
รวมท่�งเปิด้โอกาสัใหุ้้ผู้ถืือหุุ้้นรายย่อยเสันอชีื�อ 
บุคคลที�มีคุณสัมบ่ติเหุ้มาะสัมเพื�อเข้าร่บการ      
ค่ด้เลือกเป็นกรรมการด้่งกล่าวอีกทางหุ้นึ�ง         
โด้ยจะเสันอรายชีื�อผู้ที �ได้้ร่บการค่ด้เลือกใหุ้้      
คณะกรรมการบริษ่ัทพิจารณาก่อนเสันอรายชืี�อ
ต่อที�ประชีุมผู้ถืือหุุ้้นเพื�อพิจารณาอนุม่ติต่อไป 
(ตามแต่ละกรณ้) ท่�งน้� คณะกรรมการสัรรหุ้าจะ 
พิจารณาถึืง ความรู้ ความสัามารถื ประสับการณ์ 
การทำางาน และภาพรวมของโครงสัร ้าง            
คณะกรรมการบริษั่ทว่าท่กษัะของกรรมการ 
ทางด้้านใด้ที�ย่งขาด้อยู่ โด้ยจ่ด้ทำาเป็น Board 
Skill Matrix ซีึ�งชี่วยทำาใหุ้้การสัรรหุ้ากรรมการ
มีความสัอด้คล้องก่บทิศทางการด้ำาเนินธุรกิจ 
ของบริษั่ท ประกอบการพิจารณาเพื�อกำาหุ้นด้ 
ต่วบุคคลที�มีความเหุ้มาะสัมท่�งด้้านประสับการณ์ 
ความรู้ ความสัามารถืที�จะเป็นประโยชีน์ต่อบริษ่ัท 
เข้ามาเป็นกรรมการ โด้ยใหุ้้สัอด้คล้องก่บกลยุทธ์

ในการด้ำาเนินธุรกิจของบริษั่ท ท่�งน้� บุคคลที�ได้้ร่บการแต่งต่�งใหุ้้ด้ำารงตำาแหุ้น่งกรรมการของบริษั่ท
จะต้องมีคุณสัมบ่ติครบถื้วนตามมาตรา 68 แหุ้่งพระราชีบ่ญี่ญี่ติบริษั่ทมหุ้าชีนจำาก่ด้ พ.ศ. 2535 
(รวมท่�งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำาก่บหุ้ล่กทร่พย์และตลาด้หุ้ล่กทร่พย์        
และไม่มีล่กษัณะต้องหุ้้ามตามพระราชีบ่ญี่ญี่ติหุ้ล่กทร่พย์และตลาด้หุ้ล่กทร่พย์ พ.ศ. 2535 (รวมท่�ง 
ที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) กฎหุ้มายอื�น และกฎระเบียบที�เกี�ยวข้อง

การประเมินความร้้ความชีำานาญเฉพาะด้ำาน (Board Skill Matrix)

บริษ่ัทได้้ตระหุ้น่กถึืงความสัำาค่ญี่ในการสัรรหุ้า ค่ด้เลือก และแต่งต่�งบุคคลที�เหุ้มาะสัมใหุ้้ด้ำารงตำาแหุ้น่ง 
กรรมการบริษั่ท และกรรมการชีุด้ย่อย โด้ยจ่ด้ทำาเป็น Board Skill Matrix ซีึ�งชี่วยทำาใหุ้้การสัรรหุ้า 
กรรมการมีองค์ประกอบตามที�กำาหุ้นด้และมีความสัอด้คล้องก่บทิศทางการด้ำาเนินธุรกิจของบริษั่ท 
ท่�งกลยุทธ์ระยะสั่�นและระยะยาว รวมท่�งพิจารณาความเหุ้มาะสัมของความรู้ ประสับการณ ์
ความสัามารถืเฉีพาะด้้านต่างๆ ที�หุ้ลากหุ้ลายและเป็นประโยชีน์ต่อธุรกิจของบริษ่ัท โด้ยไม่จำาก่ด้หุ้รือ 
แบ่งแยกเพศและเชืี�อชีาติหุ้รือความแตกต่างใด้ๆ เพื�อใหุ้้องค์ประกอบคณะกรรมการมีความสัมบูรณ์ 
และเป็นประโยชีน์สัูงสัุด้ของบริษั่ท ซีึ�งมีรายละเอียด้สัรุปได้้ด้่งน้�

การพัฒนาความร้้กรรมการและผู้้้บริหุ้าร

บริษั่ทเหุ้็นความสัำาค่ญี่ในการเพิ�มความรู้ เพื�อก่อใหุ้้เกิด้ประสัิทธิภาพในการปฏิิบ่ติหุ้น้าที�ของ  
คณะกรรมการ โด้ยมีนโยบายส่ังเสัริมใหุ้้กรรมการผู้บริหุ้าร และพน่กงานของบริษ่ัท รวมท่�งบริษ่ัทย่อย 
ใหุ้้เข้าร่วมส่ัมมนาจากสัถืาบ่นต่างๆ รวมท่�งการอบรมของสัมาคมส่ังเสัริมสัถืาบ่นกรรมการบริษ่ัทไทย 
สัำาน่กงานคณะกรรมการกำาก่บหุ้ล่กทร่พย์และตลาด้หุ้ล่กทร่พย์ ตลาด้หุ้ล่กทร่พย์แหุ้่งประเทศไทย 
และสัมาคมบริษ่ัทจด้ทะเบียนไทย หุ้รือสัถืาบ่นอื�นๆที�เกี�ยวข้องก่บหุ้น้าที�ความร่บผิด้ชีอบท่�งในประเทศ 
และต่างประเทศ เพื�อเป็นการสั่งเสัริม พ่ฒนาท่กษัะ เพิ�มพูนความรู้ ความสัามารถือย่างสัมำ�าเสัมอ 
และรองร่บการเจริญี่เติบโตทางธุรกิจท่�งในระยะสั่�นและระยะยาว โด้ยในปี 2562 กรรมการบริษั่ท  
และผู้บริหุ้ารที�ได้้มีการเข้าร่วมการอบรมหุ้รือส่ัมมนา คือ นายส่ันติสุัข คล่องใช้ียา เข้าร่วมการอบรม 

ห้ล้ักเกณฑ์์ จำานวันกรรมการ

อายุ

35 - 50 ปี 2

51 - 60 ปี 5

มากกว่า 60 ปี 2

เพ็ศ
ชีาย 9

หุ้ญี่ิง 0

จร้ยธัรรม ความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 9

ควัามรู้
ควัามสิ้ามารถ

แล้ะปีระสิ้บการณ์
ที่ำางาน

ความรู้ทางด้้านบ่ญี่ชีีและการเงิน 3

ความรู้เกี�ยวก่บธุรกิจการบิน 6

ความรู้ด้้านการบริหุ้ารจ่ด้การและบริหุ้ารธุกิจ 6

ความรู้เกี�ยวก่บการตลาด้ และการสัื�อสัารการตลาด้ 2

ความรู้ความเข้าใจเกี�ยวก่บกฎหุ้มาย และข้อบ่งค่บ
ที�เกี�ยวข้องก่บธุรกิจ

6

ความรู้ด้้านเศรษัฐศาสัตร์ 2

ความรู้ด้้านวิศวกรรม 2

ความรู้ความเข้าใจเกี�ยวก่บการกำาก่บดู้แลกิจการ
และการพ่ฒนาอย่างย่�งยืน

4
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หุ้ล่กสัูตรผู้บริหุ้ารระด้่บสัูง สัถืาบ่นวิทยาการตลาด้ทุน (วตท.) รุ่นที� 28 
นายวีรยุทธ โพธารามิก เข้าร่วมการอบรม หุ้ล่กสูัตรการป้องก่นราชีอาณาจ่กร 
(ปริญี่ญี่าบ่ตร วปอ.) รุ่นที� 62 วิทยาล่ยป้องก่นราชีอาณาจ่กร และนายส่ันท่ด้ 
สังวนด้ีกุล เข้าร่วมการอบรมในหุ้ล่กสัูตร TLCA CFO Professional 
Development Program (TLCA CFO CPD) หุ้่วข้อ AutoMotion and 
RPA (Robot Process Automotion) for Accounting และหุ้่วข้อ              
การทบทวนการกำาก่บดู้แลของงบการเงินรายไตรมาสัสัมาคมบริษั่ท  
จด้ทะเบียนไทย 

องค์ประกอบและการแต่้งตั้�งคณะกรรมการบริษััท

องค์ประกอบและการแต่งต่�ง ถือด้ถือน หุ้รือพ้นจากตำาแหุ้น่งกรรมการบริษ่ัท 
มีกำาหุ้นด้ไว้ในข้อบ่งค่บของบริษั่ทซีึ�งสัามารถืสัรุปสัาระสัำาค่ญี่ได้้ด้่งน้�
1. ใหุ้้มีคณะกรรมการของ บมจ. เอเชีีย เอวิเอช่ี�น เพื�อด้ำาเนินกิจการของ 

บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น ประกอบด้้วยกรรมการอย่างน้อยหุ้้าคน โด้ย
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ�งหุ้นึ�งของจำานวนกรรมการท่�งหุ้มด้จะต้องมี 
ถืิ�นที�อยู่ในประเทศไทย 

2. ที�ประชีุมผู้ถืือหุุ้้นเป็นผู้แต่งต่�งกรรมการโด้ยใชี้เสัียงข้างมากตาม 
หุ้ล่กเกณฑ์์และวิธีการด้่งต่อไปน้�

 (1) ผู้ถืือหุุ้้นคนหุ้นึ�งมีคะแนนเสีัยงเท่าก่บหุ้นึ�ง (1) หุุ้้นต่อหุ้นึ�ง (1) เสีัยง 
 (2) ผู้ถืือหุุ้้นแต่ละคนจะใช้ีคะแนนเสีัยงที�มีอยู่ท่�งหุ้มด้ตาม (1) เลือกต่�ง 

บุคคลเด้ียวหุ้รือหุ้ลายคนเป็นกรรมการก็ได้้ ในกรณ้ที�เลือกต่�ง 
บุคคลหุ้ลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสัียงใหุ้้แก่ผู้ใด้ 
มากน้อยเพียงใด้ไม่ได้้

 (3) บุคคลที�ได้้ร่บคะแนนเสัียงสัูงสัุด้ตามลำาด้่บลงมาเป็นผู้ได้้ร่บ        
เลือกต่�งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการที�จะพึงมีหุ้รือจะพึง 
เลือกต่�งในคร่�งน่�น ในกรณ้ที�บุคคลซึี�งได้้ร่บการเลือกต่�งในลำาด่้บ 
ถ่ืด้ลงมามีคะแนนเสีัยงเท่าก่นเกินจำานวนกรรมการที�จะพึงมีหุ้รือ
จะพึงเลือกต่�งในคร่�งน่�น ใหุ้้ประธานที�ประชุีมเป็นผู้ออกเสีัยงชีี�ขาด้

3. ในการประชีุมผู้ถืือหุุ้้นสัาม่ญี่ประจำาปีทุกคร่�ง ใหุ้้กรรมการออกจาก 
ตำาแหุ้น่งจำานวนหุ้นึ�งในสัามเป็นอ่ตรา ถ้ืาจำานวนกรรมการจะแบ่งออก 
ใหุ้้ตรงเป็นสัามสั่วนไม่ได้้ ก็ใหุ้้ออกโด้ยจำานวนใกล้ที�สัุด้ก่บสั่วนหุ้นึ�ง 
ในสัาม กรรมการซีึ�งพ้นจากตำาแหุ้น่ง อาจได้้ร่บเลือกใหุ้้กล่บเข้ามา 
ร่บตำาแหุ้นง่อีกได้้ โด้ยกรรมการคนที�อยู่ในตำาแหุ้นง่นานที�สัดุ้น่�นเป็น
ผู้ออกจากตำาแหุ้น่ง

4. กรรมการคนใด้จะลาออกจากตำาแหุ้น่งใหุ้้ยื �นใบลาออกต่อบริษั่ท          
โด้ยการลาออกน่�นจะมีผลน่บแต่ว่นที� ใบลาออกไปถืึงบริษั่ท

5. ที�ประชีุมผู้ถืือหุุ้้นอาจลงมติใหุ้้กรรมการคนใด้ออกจากตำาแหุ้น่งก่อน
ถืึงคราวออกตามวาระได้้ด้้วยคะแนนเสัียงไม่น้อยกว่าสัามในสัี�ของ  
จำานวนผู้ถืือหุุ้้นซึี�งมาประชุีมและมีสิัทธิออกเสีัยง และมีหุุ้้นน่บรวมก่น 
ได้้ไม่น้อยกว่ากึ�งหุ้นึ�งของจำานวนหุุ้้นที�ถืือโด้ยผู้ถืือหุุ้้นที�มาประชุีมและ 
มีสัิทธิออกเสัียง

6. ในกรณ้ที�ตำาแหุ้น่งกรรมการว่างลงเพราะเหุ้ตุอื�นนอกจากถึืงคราวออก 
ตามวาระใหุ้้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึี�งมีคุณสัมบ่ติและไม่มีล่กษัณะ 
ต้องหุ้้ามตามกฎหุ้มายว่าด้้วยบริษ่ัทมหุ้าชีนจำาก่ด้และกฎหุ้มายว่าด้้วย
หุ้ล่กทร่พย์และตลาด้หุ้ล่กทร่พย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุีม
คณะกรรมการคราวถื่ด้ไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้น่�นจะเหุ้ลือ 
น้อยกว่าสัองเด้ือน โด้ยบุคคลซีึ�งเข้าเป็นกรรมการแทนด้่งกล่าวจะ 
อยู่ในตำาแหุ้น่งกรรมการได้้เพียงเท่าวาระที�ย่งเหุ้ลืออยู่ของกรรมการ
ที�ตนเข้ามาแทน

องค์ประกอบและการแต่้งตั้�งคณะกรรมการต้รวจสอบ

คณะกรรมการบริษั่ทเป็นผู้แต่งต่�งกรรมการตรวจสัอบอย่างน้อย 3 ท่าน 
โด้ยแต่งต่ �งจากกรรมการอิสัระที �มีคุณสัมบ่ติครบถื้วนตามประกาศ  
คณะกรรมการกำาก่บตลาด้ทุน รวมถึืงประกาศตลาด้หุ้ล่กทร่พย์ฯ และต้อง 
มีคุณสัมบ่ติ ด้่งต่อไปน้�
1.  ไม่เป็นกรรมการที�ได้้ร่บมอบหุ้มายจากคณะกรรมการ ใหุ้้ต่ด้สัินใจใน

การด้ำาเนินกิจการของบมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น บริษั่ทใหุ้ญี่่ บริษั่ทย่อย 
บริษ่ัทร่วม บริษ่ัทย่อยลำาด่้บเดี้ยวก่น ผู้ถืือหุุ้้นรายใหุ้ญ่ี่ หุ้รือผู้มีอำานาจ 
ควบคุมของ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น และ

2.  ไม่เป็นกรรมการของบริษั่ทใหุ้ญี่่ บริษั่ทย่อย หุ้รือบริษั่ทย่อยลำาด้่บ  
เด้ียวก่นเฉีพาะที�เป็นบริษั่ทจด้ทะเบียน

3. มีความรู้และประสับการณ์เพียงพอที�จะสัามารถืทำาหุ้น้าที�ในฐานะ 
กรรมการตรวจสัอบ 

ท่�งน้� กรรมการตรวจสัอบอย่างน้อยหุ้นึ�งคน ต้องเป็นผู้ที�มีความรู้และ        
ประสับการณ์เพียงพอที�จะสัามารถืทำาหุ้น้าที�ในการสัอบทานความน่าเชืี�อถืือ 
ของงบการเงินได้้

ในกรณ้ที�กรรมการตรวจสัอบครบวาระการด้ำารงตำาแหุ้น่งหุ้รือไม่อาจด้ำารง 
ตำาแหุ้น่งจนครบกำาหุ้นด้วาระ ซีึ�งสั่งผลใหุ้้มีจำานวนคณะกรรมการตำ�ากว่า 
3 คน คณะกรรมการบริษั่ทควรจะแต่งต่�งกรรมการตรวจสัอบรายใหุ้ม่ใหุ้้
ครบถื้วนในท่นทีหุ้รืออย่างชี้าภายใน 3 เด้ือนน่บจากว่นที�จำานวนสัมาชีิก
ไม่ครบถ้ืวนเพื�อใหุ้้เกิด้ความต่อเน่�องในการปฏิิบ่ติหุ้น้าที�ของคณะกรรมการ
ตรวจสัอบ

การสรรหุ้าผู้้้บริหุ้ารระดัำบส้ง 

ในการสัรรหุ้าผู้มาด้ำารงตำาแหุ้น่ง ประธานเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้ารและผู้บริหุ้าร 
ระด่้บสูัง คณะกรรมการสัรรหุ้าและกำาหุ้นด้ค่าตอบแทนจะพิจารณาค่ด้เลือก
และกล่ �นกรองบุคคลที �ม ีค ุณสัมบ่ติครบถื้วนเหุ้มาะสัม มีความรู ้ 
ความสัามารถื ท่กษัะ และประสับการณ์ที�เป็นประโยชีน์ต่อการด้ำาเนินงาน 
ของบริษ่ัทและเข้าใจในธุรกิจของบริษ่ัทเป็นอย่างดี้ และสัามารถืบริหุ้ารงาน
ใหุ้้บรรลุว่ตถืุประสังค์ เป้าหุ้มาย ที�คณะกรรมการบริษั่ทกำาหุ้นด้ไว้ได้้ โด้ย 
นำาเสันอบุคคลที�ได้้ร่บการค่ด้เลือกต่อคณะกรรมการบริษั่ทเพื�อพิจารณา 
อนุม่ติต่อไป 
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ขอบเขต้อำานาจหุ้น้าที �และความรับผู้ิดำชีอบในการกำาหุ้นดำ    
ค่าต้อบแทน 

1. พิจารณารูปแบบและหุ้ล่กเกณฑ์์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ 
บริษ่ัท และกรรมการชุีด้ย่อย ใหุ้้มีความช่ีด้เจน เหุ้มาะสัม และสัอด้คล้อง 
ก่บหุ้น้าที�ความร่บผิด้ชีอบ ความสัำาเร็จในการปฏิิบ่ติงานที�เชีื�อมโยง
ก่บผลประกอบการ และปัจจ่ยแวด้ล้อมอื�นที�เกี�ยวข้อง ตลอด้จน           
พิจารณาเปรียบเทียบก่บอ่ตราค่าตอบแทนของบริษั่ทชี่�นนำาในตลาด้
หุ้ล่กทร่พย์ฯ และบริษ่ัทอื�นที�อยู่ในอุตสัาหุ้กรรมเดี้ยวก่นหุ้รือใกล้เคียง 
ก่บบริษั่ท 

2. พิจารณากำาหุ้นด้ค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษ่ัทและกรรมการชุีด้ย่อย 
เพื�อนำาเสันอใหุ้้คณะกรรมการบริษ่ัทพิจารณากล่�นกรอง และนำาเสันอ 
ต่อที�ประชีุมผู้ถืือหุุ้้นพิจารณาอนุม่ติ

3. รายงานนโยบายด้้านค่าตอบแทนกรรมการ หุ้ล่กการ/เหุ้ตุผลและ 
ว่ตถืุประสังค์ของนโยบาย เปิด้เผยไว้ในรายงานประจำาปี 

4. ปฏิิบ่ติการอื�นใด้ตามที�คณะกรรมการบริษั่ทมอบหุ้มาย

นโยบายในการกำาหุ้นดำค่าต้อบแทน/หุ้ลักเกณฑ์์การใหุ้ค้่าต้อบ
แทนสำาหุ้รับกรรมการแต่้ละต้ำาแหุ้น่ง 

คณะกรรมการ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น ได้้มีมติอนุม่ติหุ้ล่กเกณฑ์์ในการ 
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษั่ทไว้ด้่งน้� 

ในการกำาหุ้นด้ค่าตอบแทนกรรมการใหุ้้คณะกรรมการกำาหุ้นด้ค่าตอบแทน 
พิจารณาค่าตอบแทนตามแนวทางด้่งต่อไปน้� 

1.  นโยบายกำาห้นดค่าตอบแที่นกรรมการ

บริษั่ทมีนโยบายในการกำาหุ้นด้ค่าตอบแทนที�เหุ้มาะสัมแก่กรรมการ 
โด้ยพิจารณาเปรียบเทียบก่บการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษ่ัท 
ช่ี�นนำาในตลาด้หุ้ล่กทร่พย์ฯ และบริษ่ัทอื�นที�อยู่ในอุตสัาหุ้กรรมเดี้ยวก่น
หุ้รือใกล้เคียงก่บบริษั่ทตลอด้จนหุ้น้าที�ความร่บผิด้ชีอบ ความสัำาเร็จ
ในการปฏิิบ่ติงานที�เชืี�อมโยงก่บผลประกอบการของบริษ่ัท และปัจจ่ย 
แวด้ล้อมอื�นที�เกี�ยวข้อง โด้ยที�ค่าตอบแทนด้่งกล่าวต้องอยู่ในระด้่บ 
ที�เหุ้มาะสัมและเพียงพอที�จะจูงใจและร่กษัากรรมการที�มีคุณภาพไว้

คณะกรรมการกำาหุ้นด้ค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาถึืงประเภทค่าตอบแทน 
วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจำานวนค่าตอบแทน ใหุ้้แก่ กรรมการบริษ่ัท 
และกรรมการชีุด้ย่อย และจะนำาเข้าเสันอต่อที�ประชีุมคณะกรรมการ 
บริษ่ัทและที�ประชุีมสัาม่ญี่ผู้ถืือหุุ้้นประจำาปีเพื�อขออนุม่ติเป็นประจำาทุกปี

ค่าตอบแที่นกรรมการบร้ษัที่แล้ะกรรมการชีุดย่อย 

ที�ประชีุมสัาม่ญี่ผู้ถืือหุุ้้นประจำาปี 2562 เมื�อว่นที� 24 เมษัายน 2562 
มีมติอนุม่ติค่าตอบแทนกรรมการบริษั่ทและกรรมการชีุด้ย่อย โด้ยมี 
รายละเอียด้ด้่งน้�  

 ค่าตอบแที่นที่ี�เปี็นตัวัเง้น

  ใหุ้้กรรมการบริษ่ัทได้้ร่บค่าตอบแทนท่านละ 80,000 บาทต่อเดื้อน 
เป็นประจำาทุกเด้ือน และได้้ร่บเบี�ยประชีุมคนละ 80,000 บาท 
ต่อคร่�ง หุ้ากในเดื้อนใด้มีการประชุีมมากกว่า 1 คร่�ง คงใหุ้้กรรมการ
บริษ่ัทได้้ร่บเบี�ยประชุีมคนละ 80,000 บาทเท่าน่�น โด้ยใหุ้้ประธาน 
กรรมการได้้ร่บค่าตอบแทนรายเด้ือน 100,000 บาท และ 
เบี�ยประชีุมคร่�งละ 100,000 บาท หุ้ากในเด้ือนใด้มีการประชีุม 
มากกว่า 1 คร่�ง คงใหุ้้ได้้ร่บเบี�ยประชีุม 100,000 บาท เท่าน่�น

  ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสัอบ (นอกเหุ้น่อจากค่าตอบแทน 
กรรมการ) คณะกรรมการตรวจสัอบใหุ้้ได้้ร่บค่าตอบแทนท่านละ 
80,000 บาทต่อเดื้อน เป็นประจำาทุกเดื้อน โด้ยใหุ้้ประธานกรรมการ 
ตรวจสัอบได้้ร่บค่าตอบแทนรายเด้ือน 100,000 บาท 

  ในกรณ้กรรมการบริษ่ัทได้้ร่บแต่งต่�งจากคณะกรรมการบริษ่ัทหุ้รือ 
ประธานกรรมการบริษั่ทใหุ้้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หุ้รือ 
คณะทำางานชีุด้ต่างๆ ของบริษั่ท ใหุ้้กรรมการบริษั่ทที�ได้้ร่บการ 
แต่งต่�งด้่งกล่าวได้้ร่บค่าตอบแทนเพิ�มเป็นเบี�ยประชีุมคนละ 
40,000 บาทต่อคร่�ง หุ้ากในเดื้อนใด้ กรรมการ อนุกรรมการ และ 
คณะทำางานชีุด้ใด้มีการประชีุมเกินกว่า 1 คร่�ง คงใหุ้้ได้้ร่บ 
เบี�ยประชีุมคนละ 40,000 บาทเท่าน่�น

  ใหุ้้คณะกรรมการบริษั่ทได้้ร่บเงินรางว่ลประจำาปี (Bonus) โด้ย 
คำานวนจากอ่ตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่ายและหุ้ล่กเกณฑ์์ 
การจ่ด้สัรรเป็นไปตามที�คณะกรรมการบริษั่ทกำาหุ้นด้

 ค่าตอบแที่นอ่�นๆ

 สัิทธิประโยชีน์ด้้านบ่ตรโด้ยสัาร 

กรรมการบริษั่ท (รวมท่�งบุคคลในครอบคร่ว หุ้มายถืึง สัามี ภริยา 
และบุตรที�ชีอบด้้วยกฎหุ้มาย) ได้้ร่บสัิทธิประโยชีน์ด้้านบ่ตรโด้ยสัาร 
ใหุ้้เปล่าเพื�อการเด้ินทางไป-กล่บ ในทุกเสั้นทางบินจำานวน 1 คร่�งต่อ 
เดื้อน จำานวนรวมท่�งสิั�น 12 คร่�งต่อปี โด้ยเป็นไปตามนโยบายที�บริษ่ัท 
กำาหุ้นด้ สัิทธิน้�ใหุ้้ขณะด้ำารงตำาแหุ้น่งกรรมการบริษั่ทเท่าน่�น

ท่�งน้� กรรมการที�เป็นผู้บริหุ้ารไม่มีสัิทธิได้้ร่บค่าตอบแทนในฐานะ 
กรรมการหุ้รือกรรมการชีุด้ย่อย
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โครงสร้างค่าต้อบแทนคณะกรรมการในปี 2562

กรรมการ
ค่าตอบแที่นที่ี�เปี็นตัวัเง้น (บาที่)

รายเด่อน เบี�ยปีระชีุม โบนัสิ้

คณะกรรมการ

     - ประธานกรรมการ 100,000 100,000 0.5% ของ

     - กรรมการ 80,000 80,000 เงินปันผลจ่าย

คณะกรรมการตรวัจสิ้อบ

     - ประธานกรรมการตรวจสัอบ 100,000 - -

     - กรรมการตรวจสัอบ 80,000 - -

คณะกรรมการสิ้รรห้าแล้ะกำาห้นดค่าตอบแที่น

     - ประธานกรรมการสัรรหุ้าและกำาหุ้นด้ค่าตอบแทน - 40,000 -

     - กรรมการสัรรหุ้าและกำาหุ้นด้ค่าตอบแทน - 40,000 -

รายชี่�อ

ค่าตอบแที่นกรรมการ (บาที่)

กรรมการ
บร้ษัที่

กรรมการ
ตรวัจสิ้อบ

กรรมการสิ้รรห้า
แล้ะกำาห้นด
ค่าตอบแที่น

รวัม

นายวิเชีฐ ต่นติวานิชี
(ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสัอบ 

และกรรมการสัรรหุ้าและกำาหุ้นด้ค่าตอบแทน)

1,800,000 1,200,000 80,000 3,080,000

นายณ่ฐวุฒิ เภาโบรมย์  
(กรรมการ กรรมการตรวจสัอบ 

และประธานกรรมการสัรรหุ้าและกำาหุ้นด้ค่าตอบแทน) 

1,440,000 960,000 80,000 2,480,000

นายวีรยุทธ โพธารามิก
(กรรมการ กรรมการตรวจสัอบ 

และกรรมการสัรรหุ้าและกำาหุ้นด้ค่าตอบแทน)

1,280,000 960,000 80,000 2,320,000

ค่าตอบแทนที�เป็นต่วเงินของกรรมการบริษั่ทรายบุคคลที�ไม่ได้้เป็นผู้บริหุ้ารรวม 3 ท่าน เป็นจำานวนท่�งสัิ�น 7.88 ล้านบาท โด้ยค่าตอบแทนด้่งกล่าว        
เป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเด้ือน และค่าเบี�ยประชีุม ด้่งน้�  

 อนึ�ง นโยบายค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 ข้างต้นเป็นเชี่นเด้ียวก่บปี 2561

2. นโยบายกำาห้นดค่าตอบแที่นผู่้บร้ห้ารระดับสิู้ง

ในปี 2562 บริษ่ัทมิได้้จ่ายค่าตอบแทนรวมที�เป็นต่วเงินของผู้บริหุ้าร เน่�องจาก บมจ. เอเชีีย เอวิเอช่ี�น ประกอบธุรกิจโด้ยการถืือหุุ้้น ด่้งน่�น นโยบาย 
กำาหุ้นด้ค่าตอบแทนผู้บริหุ้ารระด้่บสัูง จะถืูกกำาหุ้นด้ไว้ที� บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ซีึ�งเป็นบริษั่ทย่อยและเป็นบริษั่ทที�ประกอบธุรกิจหุ้ล่ก 
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รายงานการเปลี�ยนแปลงการถืือครองหุ้ลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้้้บริหุ้ารประจำาปี 2562 

รายชี่�อ ตำาแห้น่ง
จำานวันหุ้้น

ณ 30 ธั.ค. 62
จำานวันหุ้้น

ณ 28 ธั.ค. 61
จำานวันหุ้้น

ที่ี�เปีล้ี�ยนแปีล้ง
เพ้็�มข้�น (ล้ดล้ง)

สิ้ัดสิ้่วัน
การถ่อหุ้้น
(ร้อยล้ะ)

1.  นายวิเชีฐ ต่นติวานิชี ประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการตรวจสัอบ

- - - -

คู่สัมรสัและบุตรที�ย่งไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - -

2.  นายณ่ฐวุฒิ เภาโบรมย์ กรรมการ/กรรมการตรวจสัอบ - - - -

คู่สัมรสัและบุตรที�ย่งไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - -

3.  นายวีรยุทธ โพธารามิก กรรมการ/กรรมการตรวจสัอบ - - - -

คู่สัมรสัและบุตรที�ย่งไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - -

4.  นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด้์ กรรมการ/
ประธานกรรมการบริหุ้าร

1,965,088,286 2,004,088,286 (39,000,000) 40.52

คู่สัมรสัและบุตรที�ย่งไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - -

5.  นายสั่นติสัุข คล่องใชี้ยา กรรมการ/
ประธานเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้าร

9,712,091 9,712,091 - 0.20

คู่สัมรสัและบุตรที�ย่งไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - -

6.  นาวาอากาศเอกธนภ่ทร งามปล่�ง  กรรมการ - 600,082 (600,082) -

คู่สัมรสัและบุตรที�ย่งไม่บรรลุนิติภาวะ - - 700,000 (700,000) -

7.  นายปรีชีญี่า ร่ศมีธานินทร์ กรรมการ 7,000,000 19,000,000 (12,000,000) 0.14

คู่สัมรสัและบุตรที�ย่งไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - -

8.  หุ้ม่อมหุ้ลวงบวรนวเทพ เทวกุล  กรรมการ/ 
ผู้อำานวยการฝั�ายพ่ฒนาธุรกิจ

9,351,977 17,351,977 (8,000,000) 0.19

คู่สัมรสัและบุตรที�ย่งไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - -

9.  นายไพร่ชีล์ พรพ่ฒนนางกูร กรรมการ 200,000 200,000 - 0.0041

คู่สัมรสัและบุตรที�ย่งไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - -

10. นายสั่นท่ด้ สังวนด้ีกุล ประธานเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้ารการเงิน - - - -

คู่สัมรสัและบุตรที�ย่งไม่บรรลุนิติภาวะ - 780,000 780,000 - 0.0161
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คณะกรรมการกำกับดูแล
กิจการและความยั่งยืน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร

รองประธาน
เจาหนาที่บริหาร

หนวยงาน
ตรวจสอบภายใน

ประธานเจาหนาที่บริหาร

ผูอำนวยการ
ฝายวิศวกรรม

ผูอำนวยการ
ฝายปฏิบัติการ

การบิน

ผูอำนวยการ
ฝายพัฒนาธุรกิจ

ประธานเจาหนาที่
บริหารการเงิน

ผูอำนวยการ
ฝายการพาณิชย

ผูอำนวยการ
ฝายบริการลานจอด
และอุปกรณภาคพื้น

ผูอำนวยการ
ฝายปฏิบัติการ

ภาคพื้น

ผูอำนวยการ
ฝายสินคาและ

บริการบนเครื่องบิน

ผูอำนวยการ
ฝายความยั่งยืน
และสื่อสารองคกร

ผูอำนวยการ
ฝายนวัตกรรม
เชิงพาณิชย
และเทคโนโลยี

ผูอำนวยการ
ฝายรัฐกิจสัมพันธ

ผูอำนวยการ
ฝายทรัพยากรบุคคล

ผูอำนวยการ
ฝายความปลอดภัย

โครงสัร้างการจ่ด้การ

โครงสร้างการจัดำการของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2562
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ขอบเขต้อำานาจหุ้น้าที�และความรับผู้ิดำชีอบของคณะกรรมการ
บริษััท 

คณะกรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย มีอำานาจและหุ้น้าที�ในการด้ำาเนินกิจการ 

ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ใหุ้้เป็นไปตามกฎหุ้มาย ว่ตถืุประสังค์ ข้อบ่งค่บ 

และมติของที�ประชีุมผู้ถืือหุุ้้น ด้้วยความซีื�อสั่ตย์สัุจริต และระม่ด้ระว่ง 

ร่กษัาผลประโยชีน์ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย เพื�อผลประโยชีน์สัูงสัุด้ของ   

ผู้ถืือหุุ้้น โด้ยคณะกรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย มีอำานาจหุ้น้าที� ด่้งต่อไปน้�

1. การประกาศจ่ายเงินปันผลหุ้รือการจ่ายเงินอย่างอื�นในล่กษัณะเด้ียว

ก่บเงินปันผลของบริษั่ทใหุ้้แก่ผู้ถืือหุุ้้น

2. การเสันอเพิ�ม และ/หุ้รือ ลด้ และ/หุ้รือเปลี�ยนแปลงใด้ๆ ในทุนจด้ทะเบียน 

หุ้รือทุนที�ได้้ร่บอนุญี่าตของบริษ่ัทหุ้รือการเสันอออกหุุ้้นกลุ่มใหุ้ม่ใด้ๆ 

ของบริษั่ทที�เป็นหุุ้้นทุน หุ้รือ การออกหุ้ล่กทร่พย์หุ้รือตราสัารแปลง

สัภาพใด้ๆ โด้ยบริษั่ท

3. การเสันอเปลี�ยนแปลงหุ้รือแก้ไขหุ้น่งสัือบริคนธ์สันธิ และ/หุ้รือ 

ข้อบ่งค่บของบริษั่ท

4. การอนุม่ติ และการเปลี�ยนแปลงหุ้รือปร่บเปลี�ยนแผนธุรกิจและ/หุ้รือ 

งบประมาณ สัำาหุ้ร่บรอบปีการเงินใด้ๆ ของบริษั่ท

5. การอนุม่ติการประกอบการพาณิชีย์หุ้รือธุรกรรมใด้ๆ ทางกฎหุ้มายที�

มีมูลค่ารวมท่�งสิั�นเกิน 100,000,000 บาท (หุ้นึ�งร้อยล้านบาท) เว้นแต่ 

กรณ้ที�ได้้กำาหุ้นด้ไว้ในงบประมาณของบริษ่ัทที�ได้้ร่บความเห็ุ้นชีอบแล้ว

6. การปร่บโครงสัร้างของบริษ่ัทหุ้รือการควบหุ้รือรวมบริษ่ัทเข้าก่บบริษ่ัท 

สัมาคม หุ้้างหุุ้้นสั่วนหุ้รือนิติบุคคลอื�นใด้

7. การเปลี�ยนแปลงในล่กษัณะและ/หุ้รือขอบเขตการด้ำาเนินธุรกิจในเวลา 

น่�นของบริษั่ท ซีึ�งไม่เป็นการสัน่บสันุนหุ้รือเกี�ยวข้องก่บขอบเขต         

การด้ำาเนินธุรกิจหุ้รือประเภทของธุรกิจของบริษั่ท

8. การแต่งต่�งหุ้รือถือด้ถือนผู้บริหุ้ารอาวุโสั (Senior Management) 

รวมถืึงการอนุม่ติการทำาสั่ญี่ญี่าใด้ๆ เกี�ยวก่บข้อกำาหุ้นด้การจ้างงาน

หุ้รือค่าตอบแทนหุ้รือสิัทธิประโยชีน์ของกรรมการหุ้รือบุคลากรอาวุโสั 

ของบริษั่ท หุ้รือการเปลี�ยนแปลงใด้ๆ ต่อสัิ�งที�กล่าวมาข้างต้น 

9. การขาย การโอน หุ้รือการจำาหุ้น่ายจ่ายโอนกิจการสั่วนใด้สั่วนหุ้นึ�ง 

สิันทร่พย์หุ้รือทร่พย์สิันที�สัำาค่ญี่ของบริษ่ัท รวมถึืงการก่อใหุ้้เกิด้ภาระ 

ผูกพ่นที�กำาหุ้นด้ไว้ตายต่วหุ้รือลอยต่ว หุ้รือสิัทธิยึด้หุ้น่วง การจำานอง 

หุ้ล่กประก่น หุ้รือภาระติด้พ่นอื�นเหุ้น่อทร่พย์สัินหุ้รือสัินทร่พย์ใด้ๆ 

ของบริษั่ท

10. การเข้าทำาธุรกรรมทางการเงินใด้ๆ ของบริษ่ัท ซึี�งรวมถึืงการกู้ยืมเงิน 

ภายใต้สัินเชีื�อท่�งที�มีอยู่ในปัจจุบ่นและในอนาคต การก่อใหุ้้เกิด้หุ้น้� 

หุ้รือเงินจ่ายล่วงหุ้น้า หุ้รือความผูกพ่นทางสัินเชีื�ออื�น (หุ้รือหุ้น้�หุ้รือ 

เงินล่วงหุ้น้าหุ้รือความผูกพ่นทางสัินเชีื�อต่างๆ) หุ้รือการที�บริษั่ทใหุ้้ 

หุ้รือเข้าคำ�าประก่น เข้าร่บผิด้ คำ�าประก่นการปฏิิบ่ติตามสั่ญี่ญี่า หุ้รือ 

เข้าร่บประก่น หุ้รือทำาใหุ้้เกิด้หุ้น้�ในล่กษัณะอื�นใด้ ซีึ�งมีจำานวนเงิน 

รวมท่�งสัิ�นเกินกว่า 100,000,000 บาท (หุ้นึ�งร้อยล้านบาท) หุ้รือ 

ที�เท่าก่นในเงินสักุลอื�น เว้นแต่จะได้้มีการอนุม่ติไว้ในงบประมาณของ 

บริษั่ทที�ได้้ร่บความเหุ้็นชีอบแล้ว

โครงสัร้างการจ่ด้การ

โครงสร้างการจัดำการของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ซ่่�งเป็น 
บริษััทที�ประกอบธุุรกิจหุ้ลัก

โครงสัร้างการจ่ด้การของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย (“บริษ่ัทย่อย”) ประกอบด้้วย

คณะกรรมการบริษั่ทและคณะกรรมการชีุด้ย่อย จำานวน 4 ชีุด้ ได้้แก่ 

คณะกรรมการตรวจสัอบ คณะกรรมการบริหุ้ารความเสีั�ยง คณะกรรมการ 

สัรรหุ้าและกำาหุ้นด้ค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำาก่บดู้แลกิจการและ

ความย่�งยืน โด้ยมีรายละเอียด้คณะกรรมการท่�งหุ้มด้ด้่งต่อไปน้� 

คณะกรรมการบริษััท 

ณ ว่นที� 31 ธ่นวาคม 2562 คณะกรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ประกอบด้้วย 

กรรมการจำานวน 9 ท่าน ด่้งน้�

ชี่�อ ตำาแห้น่ง

1. นายวิเชีฐ ต่นติวานิชี ประธานกรรมการ/ 
กรรมการอิสัระ/ 
ประธานกรรมการตรวจสัอบ

2. นายณ่ฐวุฒิ เภาโบรมย์ กรรมการ/กรรมการอิสัระ/ 
กรรมการตรวจสัอบ

3. นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด้์ กรรมการ 

4. นายสั่นติสัุข คล่องใชี้ยา กรรมการ 

5. นายคามารูด้ิน บิน เมอราน่น กรรมการ

6. นายโมฮ่าหุ้ม่ด้ คาด้าร์ บิน เมริก่น กรรมการ

7. นายรอซีแมน บิน โอมาร์ กรรมการ

8. นางภ่ทรา บุศราวงศ์ กรรมการ

9. นายไพร่ชีล์ พรพ่ฒนนางกูร กรรมการ

โด้ยมี นางสัาวนิศเรศ ดิ้ษัเทศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย

กรรมการผู้้้มีอำานาจลงนามแทน

“นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์้ ลงลายมือชืี�อร่วมก่บ นายส่ันติสุัข คล่องใช้ียา 

หุ้รือ นายไพร่ชีล์ พรพ่ฒนนางกูร หุ้รือ นางภ่ทรา บุศราวงศ์ รวมเป็น 

สัองคนและประท่บตราสัำาค่ญี่ของบริษั่ท” หุ้รือ “นายสั่นติสัุข คล่องใชี้ยา 

หุ้รือ นายไพร่ชีล์ พรพ่ฒนนางกูร หุ้รือ นางภ่ทรา บุศราวงศ์ กรรมการ

สัองในสัามคนน้�ลงลายมือชีื�อร่วมก่บ นายคามารูด้ิน บินเมอราน่น หุ้รือ 

นายรอซีแมน บิน โอมาร์ รวมเป็นสัามคนและประท่บตราสัำาค่ญี่ของ 

บริษั่ท”
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คณะกรรมการต้รวจสอบ

ณ ว่นที� 31 ธ่นวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสัอบของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 

ซีึ�งมีคุณสัมบ่ติครบถื้วนตามที�กำาหุ้นด้โด้ยประกาศคณะกรรมการกำาก่บ 

ตลาด้ทุนและตลาด้หุ้ล่กทร่พย์ฯ ประกอบด้้วยกรรมการที�มีรายชีื�อ ด้่งน้�

ชี่�อ การปีระชีุมที่ั�งห้มดในปีี 2562
จำานวันครั�งที่ี�เข้าร่วัมปีระชีุม

ด้วัยตนเอง ผ่่านสิ้่�ออ้เล้็กที่รอน้กสิ้์

1. นายวิเชีฐ ต่นติวานิชี 7 7 -

2. นายณ่ฐวุฒิ เภาโบรมย์ 7 7 -

3. นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด้์ 7 5 1

4. นายสั่นติสัุข คล่องใชี้ยา 7 7 -

5. นายคามารูด้ิน บิน เมอราน่น 7 1 1

6. นายโมฮ่าหุ้ม่ด้ คาด้าร์ บิน เมริก่น 7 5 1

7. นายรอซีแมน บิน โอมาร์ 7 7 -

8. นางภ่ทรา บุศราวงศ์ 7 6 -

9. นายไพร่ชีล์ พรพ่ฒนนางกูร 7 7 -

ชี่�อ ตำาแห้น่ง

1. นายวิเชีฐ ต่นติวานิชี ประธานกรรมการตรวจสัอบ 

2. นายณ่ฐวุฒิ เภาโบรมย์ กรรมการตรวจสัอบ

นายณ่ฐวุฒิ เภาโบรมย์ เป็นกรรมการตรวจสัอบที�มีความรู้และประสับการณ์ 

เพียงพอในการสัอบทานความน่าเชืี�อถืือของงบการเงินของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย

โด้ยมีนางสัาวด้วงพร ต่นติวิว่ฒน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสัอบ

วาระการดำำารงต้ำาแหุ้น่ง

วาระในการด้ำารงตำาแหุ้น่งของกรรมการตรวจสัอบ คือ 3 ปีน่บจากว่นที� 

ได้้ร่บแต่งต่�งโด้ยกรรมการที�พ้นจากตำาแหุ้น่งตามวาระมีสัิทธิได้้ร่บเลือก 

กล่บเข้ามาใหุ้ม่ได้้  

 

การประชุีมคณะกรรมการต้รวจสอบ 

รายละเอียด้การเข้าร่วมประชีุมของกรรมการตรวจสัอบในปี 2562 มีด้่งน้�

ชี่�อ
จำานวันครั�งที่ี�เข้าปีระชีุม/

การปีระชีุมที่ั�งห้มด

นายวิเชีฐ ต่นติวานิชี 6/6

นายณ่ฐวุฒิ เภาโบรมย์ 6/6

11. การก่อค่าใชี้จ่ายด้้านทุน หุ้รือการก่อหุ้น้าที�ผูกพ่นด้้านทุน หุ้รือค่าใชี้จ่ายด้้านทุน หุ้รือหุ้น้�ผูกพ่นด้้านทุนอย่างต่อเน่�องที�มีมูลค่ารวมท่�งสัิ�นเกิน 

100,000,000 บาท (หุ้นึ�งร้อยล้านบาท) หุ้รือที�เท่าก่นในเงินสักุลอื�นภายในรอบปีบ่ญี่ชีีใด้ๆ ของบริษ่ัท เว้นแต่กรณ้ที�ได้้กำาหุ้นด้ไว้ในงบประมาณของ 

บริษั่ทที�ได้้ร่บความเหุ้็นชีอบแล้ว 

12. การเปลี�ยนแปลงผู้สัอบบ่ญี่ชีี ปีงบประมาณ หุ้รือนโยบายที�สัำาค่ญี่ทางการบ่ญี่ชีีของบริษั่ท

13. การเข้าทำาธุรกรรมใด้เพื�อป้องก่นความเสัี�ยงในความผ่นผวนของการลงทุน สัินทร่พย์ หุ้รือความร่บผิด้ของบริษั่ท ซีึ�งมีจำานวนเงินเกินกว่า 

100,000,000 บาท (หุ้นึ�งร้อยล้านบาท) หุ้รือที�เท่าก่นในเงินสักุลอื�น เว้นแต่กรณ้ที�ได้้กำาหุ้นด้ไว้ในงบประมาณของบริษั่ทที�ได้้ร่บความเหุ้็นชีอบแล้ว

14. การอนุม่ติตารางอำานาจอนุม่ติของบริษั่ท (Authority Limit)

การประชุีมคณะกรรมการบริษััท

รายละเอียด้การเข้าประชีุมคณะกรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ในปี 2562

โด้ยในปี 2562 สั่ด้สั่วนการเข้าร่วมประชีุมของคณะกรรมการ คิด้เป็นร้อยละ 82.54 ของจำานวนการประชีุมท่�งหุ้มด้
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ขอบเขต้อำานาจหุ้น้าที�และความรับผู้ิดำชีอบของคณะกรรมการ
ต้รวจสอบ

ขอบเขตอำานาจหุ้น้าที�และความร่บผิด้ชีอบของคณะกรรมการตรวจสัอบ 

เหุ้มือนก่นก่บของ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น (โปรด้พิจารณารายละเอียด้ 

เพิ�มเติมในสั่วนน้�ของ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น)

คณะกรรมการกำากับด้ำแลกิจการและความยั�งยืน

การประชีุมคณะกรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย คร่�งที� 3/2561 ว่นที� 11 

พฤษัภาคม 2561 ได้้มีมติแต่งต่�งคณะกรรมการกำาก่บดู้แลกิจการและ  

ความย่�งยืน ซีึ�ง ณ ว่นที� 31 ธ่นวาคม 2562 คณะกรรมการกำาก่บดู้แล 

กิจการและความย่�งยืน บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ประกอบด้้วยกรรมการจำานวน 

4 ท่าน ด้่งน้�

โด้ยมี นางสัาวทอปัด้ สุับรรณร่กษ์ั เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำาก่บดู้แล

กิจการและความย่�งยืน บจ. ไทยแอร์เอเชีีย

วาระการดำำารงต้ำาแหุ้น่งของกรรมการกำากับดำ้แลกิจการและ 
ความยั�งยืน

กรรมการกำาก่บดู้แลกิจการและความย่�งยืนมีวาระการด้ำารงตำาแหุ้น่งคราวละ 

3 ปี เมื�อครบกำาหุ้นด้ออกตามวาระอาจได้้ร่บแต่งต่�งใหุ้้ด้ำารงตำาแหุ้น่งต่อไป

อีกได้้

การประชุีมคณะกรรมการกำากับด้ำแลกิจการและความยั�งยืน

รายละเอียด้การเข้าร่วมประชีุมของกรรมการกำาก่บดู้แลกิจการและความ

ย่�งยืน ในปี 2562 มีด้่งน้�

ชี่�อ ตำาแห้น่ง

1. นายวิเชีฐ ต่นติวานิชี ประธานกรรมการกำาก่บดู้แล
กิจการและความย่�งยืน

2. นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด้์ กรรมการกำาก่บดู้แลกิจการ
และความย่�งยืน

3. นายสั่นติสัุข คล่องใชี้ยา กรรมการกำาก่บดู้แลกิจการ
และความย่�งยืน

4. นายปรีชีญี่า ร่ศมีธานินทร์ กรรมการกำาก่บดู้แลกิจการ
และความย่�งยืน

ชี่�อ
จำานวันครั�งที่ี�เข้าปีระชีุม/

การปีระชีุมที่ั�งห้มด

1. นายวิเชีฐ ต่นติวานิชี 2/2

2. นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด้์ 1/2

3. นายสั่นติสัุข คล่องใชี้ยา 2/2

4. นายปรีชีญี่า ร่ศมีธานินทร์ 2/2

ขอบเขต้อำานาจหุ้น้าที�และความรับผู้ิดำชีอบของคณะกรรมการ
กำากับด้ำแลกิจการและความยั�งยืน

1. พิจารณาและกำาหุ้นด้นโยบาย เป้าหุ้มายการด้ำาเนินงาน แนวทาง 

การด้ำาเนินงาน และงบประมาณ เพื�อการด้ำาเนินกิจการด้้านการพ่ฒนา

อย่างย่�งยืนโด้ยคำานึงถืึงความคิด้เหุ้็นและผลกระทบที�จะเกิด้ก่บผู้มี 

สั่วนได้้เสัีย 

2.  พิจารณากิจการที�เกี�ยวข้องก่บการพ่ฒนาอย่างย่�งยืนเพื�อเสันอต่อที� 

ประชีุมคณะกรรมการบริษั่ทเพื�ออนุม่ติ

3. กำาหุ้นด้ประเด้็นสัำาค่ญี่ที�มีผลกระทบต่อการด้ำาเนินธุรกิจของบริษั่ท 

(Materiality) เพื�อใหุ้้เกิด้การดู้แลผู้มีสั่วนได้้เสัียอย่างเหุ้มาะสัมและ 

นำาไปสัู่การพ่ฒนาอย่างความย่�งยืน  

4. ติด้ตามและตรวจสัอบผลการด้ำาเนินกิจการตามนโยบายและกลยุทธ์

ด้้านการพ่ฒนาอย่างย่�งยืน และใหุ้้คำาปรึกษัาและสัน่บสันุนการ             

ด้ำาเนินงานเพื�อความย่�งยืนเพื�อใหุ้้เป็นไปตามเป้าหุ้มายการด้ำาเนินงาน 

ที�วางไว้

5. รายงานผลการด้ำาเนินงานด้้านการพ่ฒนาอย่างย่�งยืนต่อที�ประชีุม   

คณะกรรมการบริษั่ทตรวจสัอบและใหุ้้ความเหุ้็นชีอบต่อรายงานการ

พ่ฒนาอย่างย่�งยืน เพื�อเสันอต่อที�ประชุีมคณะกรรมการบริษ่ัทพิจารณา

คณะกรรมการบริหุ้ารความเสี�ยง

เน่�องจาก บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น ประกอบธุรกิจโด้ยการถืือหุุ้้นใน            

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ซีึ�งเป็นบริษั่ทย่อยที�ด้ำาเนินธุรกิจหุ้ล่กใหุ้้ก่บบริษั่ท         

ด้่งน่�นการบริหุ้ารความเสัี�ยงจึงได้้มีการกำาหุ้นด้ไว้ที� บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 

และได้้มีการแต่งต่�งคณะกรรมการบริหุ้ารความเสีั�ยงของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 

โด้ย ณ 31 ธ่นวาคม 2562 ประกอบด้้วยกรรมการที�มีรายชีื�อ ด้่งน้� 

ชี่�อ ตำาแห้น่ง

1. นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด้์ ประธานกรรมการบริหุ้าร
ความเสัี�ยง

2. นายสั่นติสัุข คล่องใชี้ยา กรรมการบริหุ้ารความเสัี�ยง

3. นายสั่นท่ด้ สังวนด้ีกุล กรรมการบริหุ้ารความเสัี�ยง

4. หุ้ม่อมหุ้ลวงบวรนวเทพ เทวกุล กรรมการบริหุ้ารความเสัี�ยง

5. นาวาอากาศเอกสัุรพ่นธุ์ ปทุมว่ฒน์  กรรมการบริหุ้ารความเสัี�ยง

6. นายบ่ญี่ญี่่ติ หุ้รรษักุล กรรมการบริหุ้ารความเสัี�ยง
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*  ที�ประชุีมคณะกรรมการบริษ่ัท คร่�งที� 1/2563 เมื�อว่นที� 30 มกราคม 2563 มีมติแต่งต่�งนายไพร่ชีล์ พรพ่ฒนนางกูร 
ด้ำารงตำาแหุ้น่งประธานเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้ารการเงินแทนนายสั่นท่ด้ สังวนด้ีกุล ซีึ�งได้้ลาออกจากตำาแหุ้น่งด้่งกล่าว 
โด้ยใหุ้้มีผลต่�งแต่ว่นที� 31 มกราคม 2563

ชี่�อ ตำาแห้น่ง

1. นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด้์ ประธานกรรมการบริหุ้าร

2. นายสั่นติสัุข คล่องใชี้ยา ประธานเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้าร

3. หุ้ม่อมหุ้ลวงบวรนวเทพ เทวกุล รองประธานเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้าร

4. นายสั่นท่ด้ สังวนด้ีกุล* ประธานเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้ารการเงิน

5. นายบ่ญี่ญี่่ติ หุ้รรษักุล ผู้อำานวยการฝั�ายวิศวกรรม

6. นางธีลฎี พ่นธุมจินด้า ผู้อำานวยการฝั�ายทร่พยากรบุคคล

7. นางสัาววิชีชีุน้ ก่นตะเพ็ง ผู้อำานวยการฝั�ายปฏิิบ่ติการภาคพื�น

8. นายพิพ่ฒน์ คุณประค่ลภ์ ผู้อำานวยการฝั�ายนว่ตกรรมเชีิงพาณิชีย์
และเทคโนโลยี

9. นายธาตรี ขว่ญี่สั่งข์ ผู้อำานวยการฝั�ายความปลอด้ภ่ย

10. นางสัาวณ่ฏิฐิณ้ ตะว่นชีุลี ผู้อำานวยการฝั�ายการพาณิชีย์

11. นางสัาวอรอนงค์ เมธาพิพ่ฒนกุล ผู้อำานวยการฝั�ายสัินค้าและบริการบนเครื�องบิน

12. นางสัาวทอปัด้ สัุบรรณร่กษั์ ผู้อำานวยการฝั�ายความย่�งยืนและสืั�อสัารองค์กร

13. นายจตุพงษั์ หุ้งษั์วิเศษั ผู้อำานวยการฝั�ายบริการลานจอด้
และอุปกรณ์ภาคพื�น

14. นาวาอากาศตรี ด้ำารงค์ ภาสัน์พิพ่ฒน์กุล ผู้อำานวยการฝั�ายปฏิิบ่ติการการบิน

ผู้บริหุ้ารตามคำานิยามของประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ซีึ�งหุ้มายความว่า ผู้จ่ด้การหุ้รือผู้ด้ำารง 

ตำาแหุ้น่งระด่้บบริหุ้ารสีั�รายแรกน่บต่อจากผู้จ่ด้การ 

ลงมา ผู้ซีึ�งด้ำารงตำาแหุ้น่งเทียบเท่าก่บผู้ด้ำารง         

ตำาแหุ้น่งระด้่บบริหุ้ารรายที�สัี�ทุกราย และใหุ้้        

หุ้มายความรวมถึืงผู้ด้ำารงตำาแหุ้น่งระด่้บบริหุ้าร   

ในสัายงานบ่ญี่ชีีหุ้รือการเงินที�เป็นระด่้บผู้จ่ด้การ 

ฝั�ายขึ�นไปหุ้รือเทียบเท่า

ขอบเขต้อำานาจหุ้น้าที�และความรับผิู้ดำชีอบ
ของประธุานกรรมการบริหุ้าร (Executive 
Chairman)

ประธานกรรมการบริหุ้ารทำาหุ้น้าที�เป็นประธาน

ของคณะผู้บริหุ้าร มีอำานาจด้ำาเนินการตามที� 

คณะกรรมการบริษ่ัทได้้มอบหุ้มายในการวางแผน

การบริหุ้ารงานและนโยบายธุรกิจของบริษั่ท 

ซีึ�งมีรายละเอียด้ด้่งน้�

1. ร่บผิด้ชีอบ ดู้แล บริหุ้ารทิศทาง การด้ำาเนิน 

นโยบายธุรกิจของบริษ่ัทในภาพรวม รวมท่�ง 

กำาหุ้นด้และใหุ้้ความเห็ุ้นแผนการบริหุ้ารงาน 

และเป้าหุ้มายเชิีงกลยุทธ์ ร่วมก่บคณะผู้บริหุ้าร 

เพื�อใหุ้้สัอด้คล้องและสัน่บสันุนต่อสัภาพ 

เศรษัฐกิจและการแข่งข่น โด้ยนำาเสันอต่อ 

คณะกรรมการบริษั่ทเพื�อพิจารณาอนุม่ติ

2. ติด้ตามการปฏิิบ่ติงานด้้านนโยบาย ทิศทาง 

กลยุทธ์ แผนงานต่างๆ และแนวทางบริหุ้าร 

งานหุ้ล่กใหุ้้เป็นไปตามที�วางเป้าหุ้มายไว้ 

อย่างมีประสัิทธิภาพและประสัิทธิผล

3. พิจารณาแผนการลงทุนและประเมินโอกาสั 

ในธุรกิจและโครงการลงทุนใหุ้ม่ๆ โด้ย         

นำาเสันอต่อคณะกรรมการบริษ่ัทเพื�อพิจารณา 

อนุม่ติ

4. มีอำานาจ หุ้น้าที� และความร่บผิด้ชีอบใด้ๆ 

ตามที�ได้้ร่บมอบหุ้มายหุ้รือตามนโยบายที�

ได้้ร่บมอบหุ้มายจากคณะกรรมการบริษั่ท 

ใหุ้้มีอำานาจในการมอบอำานาจชี่วง และ/หุ้รือ 

มอบหุ้มายใหุ้้บุคคลอื�นปฏิิบ่ติงานเฉีพาะอย่าง

แทนได้้ โด้ยการมอบอำานาจชี่วง และ/หุ้รือ         

การมอบหุ้มายด้่งกล่าวใหุ้้อยู่ภายในขอบเขต 

แหุ่้งการมอบอำานาจตามหุ้น่งสืัอมอบอำานาจที�ใหุ้้ไว้ 

และ/หุ้รือ ใหุ้้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำาหุ้นด้ หุ้รือ 

คำาสั่�งที�คณะกรรมการของบริษั่ทได้้กำาหุ้นด้ไว้ 

ท่�งน้� การมอบหุ้มายอำานาจหุ้น้าที�และความ        

ร่บผิด้ชีอบของประธานกรรมการบริหุ้ารน่�น        

ขอบเขต้อำานาจหุ้น้าที�และความรับผิู้ดำชีอบของคณะกรรมการบริหุ้ารความเสี�ยง

1. กำาหุ้นด้นโยบายในเรื�องของการบริหุ้ารความเสัี�ยงใหุ้้ครอบคลุมถืึงความเสัี�ยงต่างๆ ในการ 

บริหุ้ารงาน 

2. พิจารณาและอนุม่ติแผนบริหุ้ารความเสัี�ยง

3. จ่ด้ใหุ้้มีคณะทำางานบริหุ้ารความเสัี�ยงตามความจำาเป็น โด้ยสัน่บสันุนคณะทำางานบริหุ้ารความ

เสัี�ยงในด้้านบุคลากร งบประมาณ และทร่พยากรอื�นที�จำาเป็น ใหุ้้สัอด้คล้องก่บขอบเขตความ 

ร่บผิด้ชีอบ

4. ติด้ตามการด้ำาเนินการบริหุ้ารความเสัี�ยงต่�งแต่เริ�มกระบวนการที�จะบ่งชีี�ใหุ้้ทราบถืึงความเสัี�ยง 

รวมท่�งวิเคราะหุ้์ ประเมินผล จ่ด้การติด้ตามและรายงานอย่างเป็นระบบ

5. ใหุ้้การสัน่บสันุนใหุ้้มีการแนะนำากระบวนการบริหุ้ารความเสัี�ยงแก่หุ้น่วยงานภายในต่างๆ 

ตลอด้จน ติด้ตามและประเมินผล

6. รายงานต่อคณะกรรมการบริษั่ท และคณะกรรมการตรวจสัอบอย่างสัมำ�าเสัมอที�เกี�ยวก่บความ 

เสัี�ยงและการจ่ด้การก่บความเสัี�ยงที�สัำาค่ญี่

คณะผู้้้บริหุ้าร 

ณ ว่นที� 31 ธ่นวาคม 2562 รายชีื�อผู้บริหุ้ารของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย มีด้่งต่อไปน้�
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จะต้องไม่มีล่กษัณะเป็นการมอบอำานาจ หุ้รือมอบอำานาจช่ีวงที�ทำาใหุ้้ประธาน 

กรรมการบริหุ้าร หุ้รือผู้ร่บมอบอำานาจจากประธานกรรมการบริหุ้ารสัามารถื

อนุม่ติรายการที�ตนหุ้รือบุคคลที�อาจมีความข่ด้แย้ง (ตามที�นิยามไว้ใน       

ประกาศคณะกรรมการกำาก่บหุ้ล่กทร่พย์และตลาด้หุ้ล่กทร่พย์ หุ้รือประกาศ 

คณะกรรมการกำาก่บตลาด้ทุน) อาจมีสั่วนได้้เสัียหุ้รืออาจได้ร้่บประโยชีน์ 

ในล่กษัณะใด้ๆ หุ้รืออาจมีความข่ด้แย้งทางผลประโยชีน์อื �นใด้ก่บ           

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ยกเว้นเป็นการอนุม่ติรายการที�เป็นไปตามนโยบายและ 

หุ้ล่กเกณฑ์์ที�ที�ประชุีมผู้ถืือหุุ้้นหุ้รือคณะกรรมการบริษ่ัทได้้พิจารณาอนุม่ติไว้

ขอบเขต้อำานาจหุ้น้าที�และความรับผิู้ดำชีอบของประธุานเจ้าหุ้น้าที� 
บริหุ้าร (Chief Executive Officer)

1. ร่บผิด้ชีอบ ดู้แล บริหุ้าร การด้ำาเนินงาน และ/หุ้รือ การบริหุ้ารงาน 

ประจำาว่นของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย รวมถึืงการกำาก่บดู้แลการด้ำาเนินงาน 

โด้ยรวม เพื�อใหุ้้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหุ้มายและ 

แผนการด้ำาเนินงาน เป้าหุ้มายทางการเงิน และงบประมาณของ        

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ที�ได้้ร่บอนุม่ติจากคณะกรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 

และ/หุ้รือ มติที�ประชีุมผู้ถืือหุุ้้น

2. กำาหุ้นด้โครงสัร้างองค์กร วิธีการบริหุ้าร รวมถึืงการค่ด้เลือก การฝึักอบรม 

การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพน่กงาน และกำาหุ้นด้อ่ตราค่าจ้าง เงนิเดื้อน 

ค่าตอบแทน โบน่สั และสัว่สัด้ิการต่างๆ สัำาหุ้ร่บพน่กงาน

3. ตดิ้ตามและรายงานสัภาวะ ฐานะของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย เสันอแนะ 

ทางเลือกและกลยุทธ์ที�สัอด้คล้องก่บนโยบายและสัภาพตลาด้

4. ดู้แลและควบคุมการปฏิิบ่ติงานด้้านต่างๆ ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 

อาทิ การเงิน การบริหุ้ารความเสัี�ยง การควบคุมภายใน งานด้้าน  

ปฏิิบ่ติการและงานด้้านสัน่บสันุนต่างๆ และงานทร่พยากร

5. เป็นต่วแทน บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ตลอด้จนมีอำานาจมอบหุ้มายในการ 

ติด้ต่อก่บหุ้น่วยงานราชีการและหุ้น่วยกำาก่บดู้แลอื�นๆ

6. ดู้แลติด้ต่อสัื�อสัารก่บสัาธารณชีน ผู้ถืือหุุ้้น ลูกค้า และพน่กงาน เพื�อ

เสัริมชีื�อเสัียงและภาพพจน์ที�ด้ีของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย

7. มีอำานาจในการออก แก้ไข เพิ�มเติม ปร่บปรุง ระเบียบ คำาสั่�ง และ 

ข้อบ่งค่บเกี�ยวก่บการทำางานของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย เชี่น การบรรจุ 

แต่งต่�ง ถือด้ถือน และวิน่ยพน่กงานและลูกจ้าง การกำาหุ้นด้เงินเดื้อน 

และเงินอื�นๆ รวมตลอด้ถืึงการสังเคราะหุ้์และสัว่สัด้ิการต่างๆ

8. พิจารณา เจรจาต่อรอง และอนุม่ติการเข้าทำานิติกรรมสั่ญี่ญี่า และ/

หุ้รือการด้ำาเนินการใด้ๆ ที�เกี�ยวข้องก่บการด้ำาเนินงาน และ/หุ้รือ 

การบริหุ้ารงานประจำาว่นของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ท่�งน้� ภายใต้วงเงิน 

ที�อนุม่ติโด้ยคณะกรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ตามตารางอำานาจอนุม่ติ 

ของบริษั่ท (Authority Limit) 

9. มีอำานาจ หุ้น้าที� และความร่บผิด้ชีอบใด้ๆ ตามที�ได้้ร่บมอบหุ้มายหุ้รือ

ตามนโยบายที�ได้้ร่บมอบหุ้มายจากคณะกรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 

ใหุ้้มีอำานาจในการมอบอำานาจชี่วง และ/หุ้รือ มอบหุ้มายใหุ้้บุคคลอื�น 

ปฏิิบ่ติงานเฉีพาะอย่างแทนได้้ โด้ยการมอบอำานาจชี่วง และ/หุ้รือ การ 

มอบหุ้มายด่้งกล่าวใหุ้้อยู่ภายในขอบเขตแหุ่้งการมอบอำานาจตามหุ้น่งสืัอ

มอบอำานาจที�ใหุ้้ไว้ และ/หุ้รือ ใหุ้้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำาหุ้นด้ หุ้รือ      

โครงสัร้างการจ่ด้การ

ชี่�อ ตำาแห้น่ง

1. นายณ่ฐวุฒิ เภาโบรมย์ ประธานกรรมการสัรรหุ้า
และกำาหุ้นด้ค่าตอบแทน

2. นายวิเชีฐ ต่นติวานิชี กรรมการสัรรหุ้า
และกำาหุ้นด้ค่าตอบแทน

3. นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด้์ กรรมการสัรรหุ้า
และกำาหุ้นด้ค่าตอบแทน

คำาส่ั�งที�คณะกรรมการของบริษ่ัทได้้กำาหุ้นด้ไว้ ท่�งน้� การมอบหุ้มายอำานาจ 

หุ้น้าที�และความร่บผิด้ชีอบของประธานเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้ารน่�น จะต้องไม่มี

ล่กษัณะเป็นการมอบอำานาจ หุ้รือมอบอำานาจช่ีวงที�ทำาใหุ้้ประธานเจ้าหุ้น้าที�

บริหุ้าร หุ้รือผู้ร่บมอบอำานาจจากประธานเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้ารสัามารถือนุม่ติ

รายการที�ตนหุ้รือบุคคลที�อาจมีความข่ด้แย้ง (ตามที�นิยามไว้ในประกาศ 

คณะกรรมการกำาก่บหุ้ล่กทร่พย์และตลาด้หุ้ล่กทร่พย์ หุ้รือประกาศ  

คณะกรรมการกำาก่บตลาด้ทุน) อาจมีส่ัวนได้้เสีัย หุ้รืออาจได้้ร่บประโยชีน์

ในล่กษัณะใด้ๆ หุ้รืออาจมีความข่ด้แย้งทางผลประโยชีน์อื �นใด้ก่บ            

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ยกเว้นเป็นการอนุม่ติรายการที�เป็นไปตามนโยบาย 

และหุ้ล่กเกณฑ์์ที�ที�ประชีุมผู้ถืือหุุ้้นหุ้รือคณะกรรมการบริษั่ทได้้พิจารณา 

อนุม่ติไว้

คณะกรรมการสรรหุ้าและกำาหุ้นดำค่าต้อบแทน

คณะกรรมการของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย มีมติอนุม่ติจ่ด้ต่�งคณะกรรมการ

สัรรหุ้าและกำาหุ้นด้ค่าตอบแทนซีึ�งประกอบด้้วยกรรมการ จำานวน 3 ท่าน 

มีรายชีื�อด้่งน้� 

ชี่�อ
จำานวันครั�งที่ี�เข้าปีระชีุม/

การปีระชีุมที่ั�งห้มด

1. นายณ่ฐวุฒิ เภาโบรมย์ 2/2

2. นายวิเชีฐ ต่นติวานิชี 2/2

3. นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด้์ 2/2

วาระการดำำารงต้ำาแหุ้น่งของกรรมการสรรหุ้าและกำาหุ้นดำ 
ค่าต้อบแทน

กรรมการสัรรหุ้าและกำาหุ้นด้ค่าตอบแทนมีวาระการด้ำารงตำาแหุ้น่งคราวละ 

3 ปี เมื�อครบกำาหุ้นด้ออกตามวาระอาจได้้ร่บแต่งต่�งใหุ้้ด้ำารงตำาแหุ้น่งต่อ

ไปอีกได้้

การประชุีมคณะกรรมการสรรหุ้าและกำาหุ้นดำค่าต้อบแทน  

รายละเอียด้การเข้าร่วมประชุีมของกรรมการสัรรหุ้าและกำาหุ้นด้ค่าตอบแทน 

ในปี 2562 มีด่้งน้�
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ขอบเขต้อำานาจหุ้น้าที�และความรับผิู้ดำชีอบ 
ในการสรรหุ้า 

1. พิจารณาโครงสัร้าง ขนาด้ และองค์ประกอบ 

คณะกรรมการของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 

ใหุ้้มีความเหุ้มาะสัมก่บองค์กร และสัภาพ 

แวด้ล้อมที�เปลี�ยนแปลงไป 

2. พิจารณาหุ้ล่กเกณฑ์์และนโยบายในการ  

สัรรหุ้ากรรมการบริษ่ัทและกรรมการชุีด้ย่อย 

ตลอด้จนสัรรหุ้าและพิจารณากล่�นกรอง 

บุคคลที�มีคุณสัมบ่ติเหุ้มาะสัม สัมควรได้้ร่บ

การแต่งต่�งเป็นกรรมการบริษ่ัทและกรรมการ 

ชีุด้ย่อยทด้แทนกรรมการที�ครบวาระหุ้รือ 

กรณ้อื�นๆ เพื�อเสันอใหุ้้คณะกรรมการบริษ่ัท 

พิจารณา และ/หุ้รือ เสันอขออนุม่ติต่อที� 

ประชุีมผู้ถืือหุุ้้นแล้วแต่กรณ้ ท่�งน้� การสัรรหุ้า 

กรรมการบริษั่ทจะพิจารณาจากบุคคลผู้ที� 

ได้้ร่บการเสันอชีื�อจากผู้ถืือหุุ้้นกลุ่ม ก. 

และ/หุ้รือ กลุ่ม ข. ตามที�ระบุไว้ในข้อบ่งค่บ 

3. พิจารณาสัรรหุ้าผู้ที �เหุ้มาะสัมที�จะด้ำารง       

ตำาแหุ้น่งประธานเจ้าหุ้น้าที �บริหุ้ารและ 

ผู้บริหุ้ารระด่้บสูัง ในกรณ้ที�มีตำาแหุ้น่งว่างลง 

รวมท่�งจ่ด้ใหุ้้มีแผนสืับทอด้ตำาแหุ้น่งประธาน

เจ้าหุ้น้าที�บริหุ้ารและผู้บริหุ้ารระด้่บสัูง  

4. ปฏิิบ่ติการอื�นใด้ตามที�คณะกรรมการบริษ่ัท 

มอบหุ้มาย

การสรรหุ้ากรรมการ

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย จ่ด้ต่�งคณะกรรมการสัรรหุ้า 

เพื�อทำาหุ้น้าที�พิจารณาสัรรหุ้าบุคคลที�มีความ 

เหุ้มาะสัมที�จะมาด้ำารงตำาแหุ้น่งกรรมการแทน 

กรรมการที�ครบกำาหุ้นด้ออกตามวาระหุ้รือในกรณ้

อื�นๆ โด้ยจะพิจารณาจากบุคคลผู้ที�ได้้ร่บการ 

เสันอชืี�อจากผู้ถืือหุุ้้นกลุ่ม ก. และ/หุ้รือ กลุ่ม ข. 

ตามที�ระบุไว้ในข้อบ่งค่บ และจะเสันอรายชีี�อ      

ผู้ที �ได้้ร่บการค่ด้เลือกใหุ้้คณะกรรมการของ  

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย พิจารณาก่อนเสันอรายชีื�อ

ต่อที�ประชีุมผู้ถืือหุุ้้นเพื�อพิจารณาอนุม่ติต่อไป 

(ตามแต่ละกรณ้) ท่�งน้� คณะกรรมการสัรรหุ้า 

จะพ ิจารณาถื ึง ความร ู ้  ความสัามารถื 

ประสับการณ์การทำางาน และภาพรวมของ 

ห้ล้ักเกณฑ์์ จำานวันกรรมการ

อายุ

35 - 50 ปี 2

51 - 60 ปี 6

มากกว่า 60 ปี 1

เพ็ศ
ชีาย 8

หุ้ญี่ิง 1

จร้ยธัรรม ความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 9

ควัามรู้
ควัามสิ้ามารถ

แล้ะปีระสิ้บการณ์
ที่ำางาน

ความรู้ทางด้้านบ่ญี่ชีีและการเงิน 7

ความรู้เกี�ยวก่บธุรกิจการบิน 6

ความรู้ด้้านการบริหุ้ารจ่ด้การและบริหุ้ารธุกิจ 8

ความรู้เกี�ยวก่บการตลาด้ และการสัื�อสัารการตลาด้ 2

ความรู้ความเข้าใจเกี�ยวก่บกฎหุ้มาย และข้อบ่งค่บ
ที�เกี�ยวข้องก่บธุรกิจ 2

ความรู้ด้้านเศรษัฐศาสัตร์ 2

ความรู้ด้้านวิศวกรรม 0

ความรู้ความเข้าใจเกี�ยวก่บการกำาก่บดู้แลกิจการ
และการพ่ฒนาอย่างย่�งยืน 5

โครงสัร้างคณะกรรมการบริษ่ัทของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ว่าท่กษัะของกรรมการทางด้้านใด้ที�ย่งขาด้อยู่ 

โด้ยจ่ด้ทำาเป็นการประเมินความรู้ความชีำานาญี่เฉีพาะด้้าน (Board Skill Matrix) ซีึ�งชี่วยทำาใหุ้้การ 

สัรรหุ้ากรรมการมีความสัอด้คล้องก่บทิศทางการด้ำาเนินธุรกิจของบริษ่ัท ประกอบการพิจารณาเพื�อ

กำาหุ้นด้ต่วบุคคลที�มีความเหุ้มาะสัมท่�งด้้านประสับการณ์ ความรู้ ความสัามารถืที�จะเป็นประโยชีน์

ต่อบริษั่ทเข้ามาเป็นกรรมการ โด้ยใหุ้้สัอด้คล้องก่บกลยุทธ์ในการด้ำาเนินธุรกิจของบริษั่ท ท่�งน้�            

บุคคลที�ได้้ร่บการแต่งต่�งใหุ้้ด้ำารงตำาแหุ้น่งกรรมการของ  บจ. ไทยแอร์เอเชีีย จะต้องมีคุณสัมบ่ติ 

ครบถื้วนตามมาตรา 68 แหุ้่งพระราชีบ่ญี่ญี่่ติบริษั่ทมหุ้าชีนจำาก่ด้ พ.ศ. 2535 (รวมท่�งที�มีการแก้ไข 

เพิ�มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำาก่บหุ้ล่กทร่พย์และตลาด้หุ้ล่กทร่พย์ และไม่มีล่กษัณะต้อง 

หุ้้ามตามพระราชีบ่ญี่ญี่ติหุ้ล่กทร่พย์และตลาด้หุ้ล่กทร่พย์ พ.ศ. 2535 (รวมท่�งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) 

กฎหุ้มายอื�น และกฎระเบียบที�เกี�ยวข้อง

การประเมินความร้้ความชีำานาญเฉพาะด้ำาน (Board Skill Matrix)

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ได้้ตระหุ้น่กถึืงความสัำาค่ญี่ในการสัรรหุ้า ค่ด้เลือก และแต่งต่�งบุคคลที�เหุ้มาะสัม 

ใหุ้้ด้ำารงตำาแหุ้น่งกรรมการบริษั่ท และกรรมการชีุด้ย่อย โด้ยจ่ด้ทำาเป็น Board Skill Matrix ซีึ�งชี่วย

ทำาใหุ้้การสัรรหุ้ากรรมการมีองค์ประกอบตามที�กำาหุ้นด้และมีความสัอด้คล้องก่บทิศทางการด้ำาเนิน

ธุรกิจของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย  ท่�งกลยุทธ์ระยะสั่�นและระยะยาว รวมท่�งพิจารณาความเหุ้มาะสัม 

ของความรู้ ประสับการณ์ ความสัามารถืเฉีพาะด้้านต่างๆ ที�หุ้ลากหุ้ลายและเป็นประโยชีน์ต่อธุรกิจ 

ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย โด้ยไม่จำาก่ด้หุ้รือแบ่งแยกเพศและเชืี�อชีาติหุ้รือความแตกต่างใด้ๆ เพื�อใหุ้้        

องค์ประกอบคณะกรรมการมีความสัมบูรณ์และเป็นประโยชีน์สัูงสัุด้ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ซีึ�งมี 

รายละเอียด้สัรุปได้้ด้่งน้�
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การพัฒนาความร้้กรรมการ และผู้้้บริหุ้าร

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย เหุ้็นความสัำาค่ญี่ในการเพิ�มความรู้ เพื�อก่อใหุ้้เกิด้       

ประสิัทธิภาพในการปฏิิบ่ติหุ้น้าที�ของคณะกรรมการ โด้ยมีนโยบายส่ังเสัริม 

ใหุ้้กรรมการ ผู้บริหุ้าร และพน่กงานของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ใหุ้้เข้าร่วม 

สั่มมนาจากสัถืาบ่นต่างๆ รวมท่�งการอบรมของสัมาคมสั่งเสัริมสัถืาบ่น 

กรรมการบริษั่ทไทย สัำาน่กงานคณะกรรมการกำาก่บหุ้ล่กทร่พย์และ 

ตลาด้หุ้ล่กทร่พย์ ตลาด้หุ้ล่กทร่พย์แหุ้่งประเทศไทย และสัมาคมบริษั่ท 

จด้ทะเบียนไทย หุ้รือสัถืาบ่นอื�นๆที�เกี�ยวข้องก่บหุ้น้าที�ความร่บผิด้ชีอบ 

ท่�งในประเทศและต่างประเทศ เพื�อเป็นการส่ังเสัริม พ่ฒนาท่กษัะ เพิ�มพูน 

ความรู้ ความสัามารถือย่างสัมำ�าเสัมอ และรองร่บการเจริญี่เติบโตทาง 

ธุรกิจท่�งในระยะสั่�นและระยะยาว โด้ยในปี 2562 กรรมการบริษั่ทและ         

ผู้บริหุ้ารที�ได้้มีการเข้าร่วมการอบรมหุ้รือสั่มมนา คือ นายสั่นติสัุข 

คล่องใช้ียา เข้าร่วมการอบรมหุ้ล่กสูัตรผู้บริหุ้ารระด่้บสูัง สัถืาบ่นวิทยาการ 

ตลาด้ทุน (วตท.) รุ่นที� 28 และนายส่ันท่ด้ สังวนดี้กุล เข้าร่วมการอบรมใน 

หุ้ล่กสัูตร TLCA CFO Professional Development Program (TLCA 

CFO CPD) หุ่้วข้อ AutoMotion and RPA (Robot Process Automotion) 

for Accounting และหุ้่วข้อการทบทวนการกำาก่บดู้แลของงบการเงิน 

รายไตรมาสั สัมาคมบริษั่ทจด้ทะเบียนไทย

องค์ประกอบและการแต่้งตั้�งคณะกรรมการ

องค์ประกอบและการแต่งต่�ง ถือด้ถือน หุ้รือพ้นจากตำาแหุ้น่งกรรมการของ 

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย น่�น จะมีกำาหุ้นด้ไว้ในข้อบ่งค่บซีึ�งสัามารถืสัรุปสัาระ

สัำาค่ญี่ได้้ด้่งน้�  

1. คณะกรรมการของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ประกอบด้้วยกรรมการจำานวน 

ไม่เกิน 9 คน โด้ยกรรมการจำานวนไม่เกิน 5 คน จะได้้ร่บการเสันอชืี�อโด้ย 

บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น

2. ในการประชุีมใหุ้ญ่ี่สัาม่ญี่ผู้ถืือหุุ้้นทุกคร่�ง ผู้เป็นกรรมการจะต้องออกจาก 

ตำาแหุ้น่งโด้ยจำานวนหุ้นึ�งในสัาม หุ้รือจำานวนใกล้ที�สัุด้ก่บสั่วนหุ้นึ�งใน

สัาม กรรมการผู้ออกจากตำาแหุ้น่งไปแล้วน่�น มีสัิทธิที�จะได้้ร่บเลือก 

ใหุ้้เข้าร่บตำาแหุ้น่งได้้อีก

ถื้าตำาแหุ้น่งว่างลงในคณะกรรมการไม่ว่าด้้วยเหุ้ตุใด้ นอกเหุ้น่อจากการ 

ออกตามวาระ คณะกรรมการอาจแต่งต่�งผู้ที�ได้้ร่บการเสันอชืี�อโด้ยผู้ถืือหุุ้้น 

กลุ่มเด้ียวก่บกรรมการผู้ซีึ�งพ้นจากตำาแหุ้น่งไปน่�นเข้าเป็นกรรมการใหุ้้ 

เตม็ที�วา่งก็ได้้ บุคคลที�ได้ร่้บการแตง่ต่�งเช่ีนว่าน้�จะอยู่ในตำาแหุ้นง่ได้เ้พยีง

เท่ากำาหุ้นด้ระยะเวลาที�กรรมการซีึ�งตนเข้าด้ำารงตำาแหุ้น่งแทนน่�นชีอบที� 

จะอยู่ได้้

องค์ประกอบและการแต่้งตั้�งคณะกรรมการต้รวจสอบ

คณะกรรมการของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย เป็นผู้แต่งต่�งกรรมการตรวจสัอบ 

โด้ยแต่งต่ �งจากกรรมการอิสัระที �มีคุณสัมบ่ติครบถื้วนตามประกาศ 

คณะกรรมการกำาก่บตลาด้ทุน รวมถืึงประกาศตลาด้หุ้ล่กทร่พย์ฯ และ 

ต้องมีคุณสัมบ่ติ ด้่งต่อไปน้�

1.  ไม่เป็นกรรมการที�ได้้ร่บมอบหุ้มายจากคณะกรรมการ ใหุ้้ต่ด้สัินใจ 

ในการด้ำาเนินกิจการของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย บริษ่ัทใหุ้ญ่ี่ บริษ่ัทย่อย 

บริษั่ทร่วม บริษั่ทย่อยลำาด้่บเด้ียวก่น ผู้ถืือหุุ้้นรายใหุ้ญี่่ หุ้รือผู้มี 

อำานาจควบคุมของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย และ

2. ไม่เป็นกรรมการของบริษั่ทใหุ้ญี่่ บริษั่ทย่อย หุ้รือบริษั่ทย่อยลำาด้่บ       

เด้ียวก่นเฉีพาะที�เป็นบริษั่ทจด้ทะเบียน

3. มีความรู้และประสับการณ์เพียงพอที�จะสัามารถืทำาหุ้น้าที�ในฐานะ 

กรรมการตรวจสัอบ 

ท่�งน้� กรรมการตรวจสัอบอย่างน้อยหุ้นึ�งคน ต้องเป็นผู้ที�มีความรู้และ       

ประสับการณ์เพียงพอที�จะสัามารถืทำาหุ้น้าที�ในการสัอบทานความน่าเชืี�อถืือ 

ของงบการเงินได้้

การสรรหุ้าผู้้้บริหุ้ารระดัำบส้ง 

ในการสัรรหุ้าผู ้มาด้ำารงตำาแหุ้น่ง ประธานเจ้าหุ้น้าที �บริหุ้าร และ 

ผู้บริหุ้ารระด้่บสัูง จะเป็นไปตามกระบวนการสัรรหุ้าที�มีระบบการค่ด้สัรร 

บุคลากรทุกระด้่บอย่างเหุ้มาะสัมและโปร่งใสั โด้ยฝั�ายบริหุ้ารจะเป็น          

ผู้พิจารณาเบื�องต้นในการกล่�นกรองสัรรหุ้าบุคคลที�มีคุณสัมบ่ติครบถื้วน 

เหุ้มาะสัม มีความรู้ ความสัามารถื ท่กษัะ และประสับการณ์ที�เป็นประโยชีน์ 

ต่อการด้ำาเนินงานของบริษ่ัทและเข้าใจในธุรกิจของบริษ่ัทเป็นอย่างดี้ และ 

สัามารถืบริหุ้ารงานใหุ้้บรรลุว่ตถุืประสังค์ เป้าหุ้มาย ที�คณะกรรมการบริษ่ัท 

กำาหุ้นด้ไว้ ท่�งน้� กระบวนการสัรรหุ้าจะพิจารณาจากบุคคลท่�งภายในและ

ภายนอกองค์กร สัำาหุ้ร่บบุคลากรภายในองค์กรจะพิจารณาสัรรหุ้าผู้ที�         

เหุ้มาะสัมจากกลุ่มผู้สืับทอด้หุ้รือกลุ่ม Successor ซึี�งบุคลากรเหุ้ล่าน้�จะเป็น 

พน่กงานที�บริษ่ัทได้้ประเมินแล้วว่ามีศ่กยภาพและมีการพ่ฒนาความสัามารถื 

เพื�อเตรียมพร้อมสัำาหุ้ร่บการทำาหุ้น้าที�แทนบุคคลในตำาแหุ้น่งงานที�สัำาค่ญี่

ในกรณ้ลาออกหุ้รือพ้นจากตำาแหุ้น่งตามอายุงานหุ้รือเหุ้ตุอื�นใด้ โด้ยฝั�ายบริหุ้าร 

จะนำาเสันอชีื�อบุคคลที�ได้้ร่บการค่ด้เลือกต่อคณะกรรมการสัรรหุ้าเพื�อ  

พิจารณาใหุ้้ความเหุ้็นชีอบและเสันอต่อคณะกรรมการบริษั่ทพิจารณา 

อนุม่ติต่อไป 
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ขอบเขต้อำานาจหุ้น้าที �และความรับผู้ิดำชีอบในการกำาหุ้นดำ   
ค่าต้อบแทน 
 

1. พิจารณารูปแบบและหุ้ล่กเกณฑ์์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ 

บริษั่ท และกรรมการชีุด้ย่อย ใหุ้้มีความชี่ด้เจน เหุ้มาะสัม และ   

สัอด้คล้องก่บหุ้น้าที�ความร่บผิด้ชีอบ ความสัำาเร็จในการปฏิิบ่ติงานที�

เชีื�อมโยงก่บผลประกอบการ และปัจจ่ยแวด้ล้อมอื�นที�เกี �ยวข้อง          

ตลอด้จนพิจารณาเปรียบเทียบก่บอ่ตราค่าตอบแทนของบริษ่ัทช่ี�นนำา 

ในตลาด้หุ้ล่กทร่พย์ฯ และบริษั่ทอื�นที�อยู่ในอุตสัาหุ้กรรมเด้ียวก่น 

หุ้รือใกล้เคียงก่บ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย

2. พิจารณากำาหุ้นด้ค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษ่ัทและกรรมการชุีด้ย่อย 

เพื�อนำาเสันอใหุ้้คณะกรรมการของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย พิจารณาอนุม่ติ 

และนำาเสันอต่อที�ประชีุมผู้ถืือหุุ้้นพิจารณาอนุม่ติ

3. รายงานนโยบายด้้านค่าตอบแทนกรรมการ หุ้ล่กการ/เหุ้ตุผลและ 

ว่ตถืุประสังค์ของนโยบาย เปิด้เผยไว้ในรายงานประจำาปี 

4. ประเมินผลการปฏิิบ่ติงานของประธานเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้ารและผู้บริหุ้าร

ระด้่บสัูง เพื �อกำาหุ้นด้ค่าตอบแทนก่อนนำาเสันอขออนุม่ติจาก 

คณะกรรมการของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 

5. ปฏิิบ่ติการอื�นใด้ตามที�คณะกรรมการของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 

มอบหุ้มาย

นโยบายในการกำาหุ้นดำค่าต้อบแทน/หุ้ลักเกณฑ์์การใหุ้้ค่าต้อบแทน
สำาหุ้รับกรรมการและผู้้้บริหุ้ารระดัำบส้ง 

คณะกรรมการของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ได้้มีมติอนุม่ติหุ้ล่กเกณฑ์์ในการ

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษั่ทไว้ ด้่งน้� 

ในการกำาหุ้นด้ค่าตอบแทนกรรมการใหุ้้คณะกรรมการกำาหุ้นด้ค่าตอบแทน 

พิจารณาค่าตอบแทนตามแนวทางด้่งต่อไปน้� 

1. นโยบายการกำาห้นดค่าตอบแที่นกรรมการ

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย มีนโยบายในการกำาหุ้นด้ค่าตอบแทนที�เหุ้มาะสัม 

แก่กรรมการโด้ยพิจารณาเปรียบเทียบก่บการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

ของบริษ่ัทช่ี�นนำาในตลาด้หุ้ล่กทร่พย์ฯ และบริษ่ัทอื�นที�อยู่ในอุตสัาหุ้กรรม 

เด้ียวก่นหุ้รือใกล้เคียงก่บบริษั่ท ตลอด้จนหุ้น้าที�ความร่บผิด้ชีอบ       

ความสัำาเร็จในการปฏิิบ่ติงานที�เชืี�อมโยงก่บผลประกอบการ และปัจจ่ย

แวด้ล้อมอื�นที�เกี�ยวข้อง โด้ยที�ค่าตอบแทนด้่งกล่าวต้องอยู่ในระด้่บที�

เหุ้มาะสัมและเพียงพอที�จะจูงใจและร่กษัากรรมการที�มีคุณภาพไว้ 

คณะกรรมการกำาหุ้นด้ค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาถึืงประเภทค่าตอบแทน 

วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจำานวนค่าตอบแทน ใหุ้้แก่ กรรมการบริษ่ัท 

และกรรมการชุีด้ย่อย ท่�งน้� ค่าตอบแทนกรรมการบริษ่ัทและกรรมการ

ชุีด้ย่อย คณะกรรมการกำาหุ้นด้ค่าตอบแทนจะนำาเข้าเสันอต่อที�ประชุีม 

คณะกรรมการของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย และที�ประชีุมสัาม่ญี่ผู้ถืือหุุ้้น

ประจำาปีเพื�อขออนุม่ติเป็นประจำาทุกปี

 ค่าตอบแที่นกรรมการบร้ษัที่แล้ะกรรมการชีุดย่อย 

ที�ประชีุมสัาม่ญี่ผู้ถืือหุุ้้นประจำาปี 2562 เมื�อว่นที� 24 เมษัายน 2562 

มีมติอนุม่ติกำาหุ้นด้ค่าตอบแทนกรรมการบริษ่ัทและกรรมการชุีด้ย่อย 

ด้่งน้�

 ค่าตอบแที่นที่ี�เปี็นตัวัเง้น

  ใหุ้้กรรมการบริษ่ัทได้้ร่บค่าเบี�ยประชุีมท่านละ 80,000 บาทต่อคร่�ง 

โด้ยใหุ้้ประธานกรรมการได้้ร่บค่าเบี�ยประชุีม 100,000 บาทต่อคร่�ง 

  ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสัอบ (นอกเหุ้น่อจากค่าตอบแทน 

กรรมการ) ใหุ้้ได้้ร่บค่าเบี�ยประชุีมเท่าก่บค่าเบี�ยประชุีมของกรรมการ

บริษั่ท

  ในกรณ้กรรมการบริษ่ัทได้้ร่บแต่งต่�งจากคณะกรรมการบริษ่ัทหุ้รือ 

ประธานกรรมการบริษั่ทใหุ้้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หุ้รือ 

คณะทำางานชีุด้ต่างๆ ของบริษั่ท ใหุ้้กรรมการบริษั่ทที�ได้้ร่บการ

แต่งต่�งด้่งกล่าวได้้ร่บค่าตอบแทนเพิ�มเป็นเบี�ยประชีุมท่านละ 

40,000 บาทต่อคร่�ง หุ้ากในเดื้อนใด้ กรรมการ อนุกรรมการ และ 

คณะทำางานชีุด้ใด้มีการประชีุมเกินกว่า 1 คร่�ง คงใหุ้้ได้้ร่บ 

เบี�ยประชีุมท่านละ 40,000 บาทเท่าน่�น

ท่�งน้� กรรมการที�เป็นผู้บริหุ้ารไม่มีสัิทธิได้้ร่บค่าตอบแทนในฐานะ 

กรรมการหุ้รือกรรมการชีุด้ย่อย
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กรรมการ
ค่าตอบแที่นที่ี�เปี็นตัวัเง้น (บาที่)

รายเด่อน เบี�ยปีระชีุม

คณะกรรมการ

     - ประธานกรรมการ - 100,000

     - กรรมการ - 80,000

คณะกรรมการตรวัจสิ้อบ

     - ประธานกรรมการตรวจสัอบ - 100,000

     - กรรมการตรวจสัอบ - 80,000

คณะกรรมการสิ้รรห้าแล้ะกำาห้นดค่าตอบแที่น

     - ประธานกรรมการสัรรหุ้าและกำาหุ้นด้ค่าตอบแทน - 40,000

     - กรรมการสัรรหุ้าและกำาหุ้นด้ค่าตอบแทน - 40,000

คณะกรรมการกำากับดูแล้ก้จการแล้ะควัามยั�งย่น

     - ประธานกรรมการกำาก่บดู้แลกิจการและความย่�งยืน - 40,000

     - กรรมการกำาก่บดู้แลกิจการและความย่�งยืน - 40,000

โครงสร้างค่าต้อบแทนคณะกรรมการในปี 2562

ค่าตอบแทนที�เป็นต่วเงินของกรรมการบริษั่ทรายบุคคลที�ไม่ได้้เป็นผู้บริหุ้ารรวม 3 ท่าน เป็นจำานวนท่�งสัิ�น 2.98 ล้านบาท โด้ยค่าตอบแทนด้่งกล่าวเป็น 

ค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบี�ยประชีุม ด้่งน้� 

รายชี่�อ

ค่าตอบแที่นกรรมการ (บาที่)

กรรมการ
บร้ษัที่

กรรมการ
ตรวัจสิ้อบ

กรรมการ
สิ้รรห้าแล้ะ
กำาห้นด

ค่าตอบแที่น

กรรมการ
กำากับดูแล้
ก้จการแล้ะ
ควัามยั�งย่น

รวัม

นายวิเชีฐ ต่นติวานิชี
(ประธานกรรมการบริษั่ท/ประธานกรรมการตรวจสัอบ/กรรมการสัรรหุ้าและ

กำาหุ้นด้ค่าตอบแทน/ประธานกรรมการกำาก่บดู้แลกิจการและความย่�งยืน)

700,000 600,000 80,000 80,000 1,460,000

นายณ่ฐวุฒิ เภาโบรมย์ 
(กรรมการบริษั่ท/กรรมการตรวจสัอบ/ประธานกรรมการสัรรหุ้า

และกำาหุ้นด้ค่าตอบแทน)

560,000 480,000 80,000 - 1,120,000

นายโมฮ่าหุ้ม่ด้ คาด้าร์ บิน เมริก่น
(กรรมการบริษั่ทที�ไม่ได้้เป็นผู้บริหุ้าร)

400,000 - - - 400,000

อนึ�ง นโยบายค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 ข้างต้น เป็นอย่างเด้ียวก่บปี 2561
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2. นโยบายการกำาห้นดค่าตอบแที่นผู่้บร้ห้ารระดับสิู้ง 

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย มีการประเมินผลการปฏิิบ่ติงานของประธานเจ้าหุ้น้าที� 

บริหุ้ารและผู้บริหุ้ารระด้่บสัูงเป็นประจำาทุกปี โด้ยคณะกรรมการ       

บริษั่ทร่วมก่บคณะกรรมการสัรรหุ้าและกำาหุ้นด้ค่าตอบแทนเป็น 

ผู้พิจารณาผลการประเมิน โด้ยพิจารณาจากผลการด้ำาเนินงานทาง 

ธุรกิจ การด้ำาเนินงานตามนโยบายที�ได้้ร่บมอบหุ้มาย ประกอบก่บ 

สัภาวการณ์เศรษัฐกิจและสั่งคมโด้ยรวม  

ข่�นตอนการประเมินผลการปฏิิบ่ติงานของประธานเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้าร

และผู้บริหุ้ารระด้่บสัูง มีด้่งน้�

 1. การตั�งเป้ีาห้มาย (Goal Setting) การต่�งเป้าหุ้มายในการปฏิิบ่ติงาน 

เพื�อใหุ้้ประธานเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้ารและผู้บริหุ้ารระด่้บสูังได้้ทบทวน 

ผลการปฏิิบ่ติงานในปีที�ผ่านมา และวางแผนงานที�เป็นเป้าหุ้มาย 

ในปีปัจจุบ่นที�สัอด้คล้องก่บนโยบายและกลยุทธ์ของบริษั่ท โด้ย

ด่้ชีน้ชีี�ว่ด้ผลการปฏิิบ่ติงานจะประกอบไปด้้วย ด่้ชีน้ชีี�ว่ด้ผลตอบแทน 

ทางการเงิน ด้่ชีน้ชีี�ว่ด้ประสัิทธิภาพการปฏิิบ่ติงาน และด้่ชีน ้       

ชีี�ว่ด้คุณภาพจากปัจจ่ยภายนอก ในการประเมินผล โด้ยแบ่งเป็น 

3 หุ้มวด้หุ้มู่ได้้แก่

  • เป้าหุ้มายระด้่บบริษั่ท (Company Wide goal) 

คิด้เป็นสั่ด้สั่วนร้อยละ 30 เป็นต่วชีี�ว่ด้ความสัำาเร็จภาพรวม 

ขององค์กรที�ทางผู้บริหุ้ารระด่้บสูังทุกท่านต้องถืือร่บผิด้ชีอบ

ร่วมก่น เช่ีน อ่ตราการเติบโตของรายได้้และยอด้ขาย อ่ตราส่ัวน 

EBITDA Margin รายได้้ต่อปริมาณการผลิตด้้านผู้โด้ยสัาร 

(RASK) ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้้านผู้โด้ยสัาร (CASK)  

ด้่ชีน้ชีี�ว่ด้ความภ่กด้ีของลูกค้า (Customer NPS) รวมไปถืึง 

ค่าใช้ีจ่าย ค่าความเสีัยหุ้าย และงบประมาณต่างด้้านผู้โด้ยสัาร 

ที�อาจเกิด้ขึ�น

  • เป้าหุ้มายระด้่บปฏิิบ่ติงาน (Functional Goal) 

คิด้เป็นสั่ด้สั่วนร้อยละ 50 เป็นต่วชีี�ว่ด้ความสัำาเร็จภาพรวม 

ของหุ้น่วยงานที�ผู้บริหุ้ารระด้่บสัูงแต่ละท่านได้้ร่บผิด้ชีอบ 

ดู้แลอยู่ ได้้แก่ การส่ังมอบงาน ความพึงพอใจของลูกค้า รายได้้ 

จากหุ้น่วยงาน อ่ตราสั่วนการขนสั่งผู้โด้ยสัาร ประสัิทธิภาพ 

ในการตรงต่อเวลา อ่ตราการใชี้เครื�องบินต่อลำา เป็นต้น

  • เป้าหุ้มายระด้่บบุคคล (Individual Goal) 

คิด้เป็นส่ัด้ส่ัวนร้อยละ 20 เป็นต่วชีี�ว่ด้ความสัำาเร็จของผู้บริหุ้าร 

ระด่้บสูังรายบุคคล เช่ีน ภารกิจส่ัวนต่ว งานที�ได้้ร่บมอบหุ้มาย 

และการพ่ฒนาตนเอง เป็นต้น  

 2. การปีระเม้นกล้างปีี (Mid-year review) เป็นข่�นตอนที�ผู้บริหุ้าร

ระด่้บสูังจะได้้พิจารณาทบทวนผลการปฏิิบ่ติงานในครึ�งปีแรกและ

ติด้ตามความคืบหุ้น้าของแผนงานที�ได้้วางเป้าหุ้มายไว้ รวมท่�ง

เพื�อเตรียมความพร้อมในการสัรุปผลการปฏิิบ่ติงานในช่ีวงปลายปี
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แบ่งตามห้น้าที่ี� ณ 31 ธัันวัาคม 2562

น่กบินและน่กบินผู้ชี่วย 689

ลูกเรือ 1,188

การด้ำาเนินการภาคพื�นด้ิน 2,367

วิศวกรรม 641

การตลาด้ 290

สัำาน่กงานใหุ้ญี่่ 236

อื�นๆ 563

รวัม 5,974 

 3. การปีระเม้นผ่ล้สิ้้�นปีี (End Year Review) ข่�นตอนการประเมิน

ผลปฏิิบ่ติงานประจำาปี เป็นข่�นตอนที�ผู้บริหุ้ารระด้่บสัูงทุกท่าน 

สัรุปผลการปฏิิบ่ติงานประจำาปีออกมาเป็นระด่้บคะแนนสัอด้คล้อง

ก่บความสัำาเร็จของด่้ชีน้ชีี�ว่ด้ผลการปฏิิบ่ติงานในด้้านต่างๆ ของ 

ผู้บริหุ้ารระด่้บสูังแต่ละท่านที�ได้้ต่�งเป้าหุ้มายไว้ตามที�กล่าวมาแล้ว

ข้างต้น โด้ยระด่้บคะแนนจะนำาไปใช้ีในการพิจารณาค่าตอบแทน 

ที�เหุ้มาะสัมท่�งค่าตอบแทนระยะส่ั�นและระยะยาว ซึี�งประกอบไปด้้วย 

เงินเด้ือนและโบน่สั 

โด้ยในปี 2562 บจ. ไทยแอร์เอเชีีย มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ 

ประธานกรรมการบริหุ้าร ประธานเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้าร และผู้บริหุ้าร

เป็นจำานวนเงินท่�งสิั�น 151.63 ล้านบาท โด้ยค่าตอบแทนด่้งกล่าว

เป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเด้ือน และโบน่สั  

 

บุคลากรและการฝึ่กอบรม (GRI 102-8)

ข้อม้ลทั�วไป

บมจ. เอเชีีย เอวั้เอชีั�น

ต่�งแต่ 31 ธ่นวาคม 2554 พน่กงานของ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น ได้้ถืูก 

โอนย้ายไปเป็นพน่กงานของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย แล้วท่�งหุ้มด้

บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย

ณ ว่นที� 31 ธ่นวาคม 2562 บจ. ไทยแอร์เอเชีีย มีพน่กงานรวมท่�งสิั�นจำานวน 

5,974 คน ตามลำาด้่บ โด้ยแบ่งตามหุ้น้าที� และภูมิศาสัตร์ ได้้ด้่งน้�
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ภูม้ศาสิ้ตร์ ณ 31 ธัันวัาคม 2562

กรุงเทพฯ 4,314

ภูเก็ต 361

เชีียงใหุ้ม่ 445

กระบี� 158

อู่ตระเภา 144

อื�นๆ 552

รวัม 5,974 

บริษั่ทและ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย  ตระหุ้น่กถืึงความจำาเป็นในการประก่น 

ความต่อเน่�องในการบริหุ้ารจ่ด้การของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย เพื�อร่กษัา 

ข้อได้้เปรียบของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ใหุ้้เหุ้น่อกว่าคู่แข่ง ท่�งน้� กรรมการ 

ของบริษ่ัท และ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย เชืี�อว่าความสัำาเร็จอย่างต่อเน่�องของ 

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ขึ�นอยู่ก่บปัจจ่ยหุ้ลายอย่าง ซีึ�งรวมถืึงการสัน่บสันุน 

และความทุ่มเทของผู้บริหุ้ารของบริษั่ท และ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ท่�งน้� 

บริษั่ทและ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ได้้ปร่บใชี้กลยุทธ์ด้้านทร่พยากรบุคคล       

ซีึ�งรวมถืึงค่าตอบแทนที�สัามารถืแข่งข่นได้้ การสัรรหุ้าที�สัอด้คล้องก่บ 

ว่ตถืุประสังค์ และแผนการพ่ฒนาและสัืบทอด้งาน

การสูัญี่เสีัยบุคลากรหุ้ล่กใด้ๆ อาจส่ังผลกระทบในทางลบอย่างมีน่ยสัำาค่ญี่

ต่อบริษั่ท และ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ข้อคิด้เหุ้็นด้่งกล่าวสั่งผลใหุ้้               

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย พยายามสัร้างแรงจูงใจและร่กษัาพน่กงานของ          

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ผ่านการใหุ้้สัิ�งจูงใจบนพื�นฐานของผลการปฏิิบ่ติงาน 

และยกระด่้บท่กษัะและความสัามารถืของพน่กงานด้้วยการใหุ้้การฝึักอบรม 

ในด้้านน้� บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ใหุ้้พน่กงานเข้าร่วมการประชีุมและเข้าร่บ

การฝัึกอบรมอย่างต่อเน่�องเพื�อใหุ้้พน่กงานได้้ร่บและยกระด้่บท่กษัะและ 

ความสัามารถืที�เกี�ยวข้อง (ท่�งในด้้านการปฏิิบ่ติงานและการพ่ฒนา) โด้ย

สัอด้คล้องก่บว่ตถืุประสังค์ของธุรกิจ การฝัึกอบรมขณะปฏิิบ่ติงานเป็น  

แนวทางสัำาค่ญี่อีกประการหุ้นึ�งในการถ่ืายโอนความรู้จากผู้เชีี�ยวชีาญี่ไปย่ง 

พน่กงานใหุ้ม่หุ้รือพน่กงานระด้่บล่าง การลงทุนในทร่พยากรมนุษัย์ชี่วย 

เพิ�มความสัามารถืของพน่กงานที�มีอยู่ใน บจ. ไทยแอร์เอเชีีย นอกจากน้� 

กิจกรรมด้้านการพ่ฒนาเหุ้ล่าน้�ย่งชี่วยเตรียมความพร้อมใหุ้้แก่พน่กงาน 

ฝั�ายบริหุ้ารระด่้บล่างและระด่้บกลาง เพื�อเตรียมความพร้อมในการร่บผิด้ชีอบ

งานของผู้บริหุ้ารระด้่บสัูงอย่างต่อเน่�อง

ข้อพิพาทด้ำานแรงงานที�สำาคัญในช่ีวง 3 ปีที�ผู่้านมา

ไม่มีข้อพิพาทแรงงานที�สัำาค่ญี่ในชี่วง 3 ปีที�ผ่านมา

ค่าต้อบแทนบุคลากร

ค่าต้อบแทนรวมของพนักงาน

บมจ. เอเชีีย เอวั้เอชีั�น 

สัำาหุ้ร่บปี 2562 บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนแก ่ 

พน่กงานเน่�องจากต่�งแต่ 31 ธ่นวาคม 2554 พน่กงานของ บมจ. เอเชีีย 

เอวิเอชี่ �น ได้้ถืูกโอนย้ายไปเป็นพน่กงานของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 

แล้วท่�งหุ้มด้

บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย

สัำาหุ้ร่บปี 2562 บจ. ไทยแอร์เอเชีีย มีการจ่ายผลตอบแทนใหุ้้แก่พน่กงาน 

ในล่กษัณะต่างๆ ได้้แก่ เงินเดื้อน เงินโบน่สั ค่าล่วงเวลา เงินสัมทบกองทุน 

สัำารองเลี�ยงชีีพ และค่าตอบแทนอื�น เป็นจำานวน 6,585.48 ล้านบาท

กองทีุ่นสิ้ำารองเล้ี�ยงชีีพ็

บมจ. เอเชีีย เอวิเอช่ี�น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ได้้จ่ด้ต่�งกองทุนสัำารองเลี�ยงชีีพ 

ตามพระราชีบ่ญี่ญ่ี่ติกองทุนสัำารองเลี�ยงชีีพ พ.ศ. 2530 (รวมท่�งที�มีการแก้ไข 

เพิ�มเติม) โด้ย บมจ. เอเชีีย เอวิเอช่ี�น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย สัมทบเงิน 

ร้อยละ 3-10 ของเงินเด้ือนของพน่กงานเข้ากองทุนสัำารองเลี�ยงชีีพ และ

พน่กงานจ่ายเงินสัะสัมเข้ากองทุนในอ่ตราร้อยละ 3-15 ของเงินเดื้อนของ 

พน่กงานแต่ละราย ท่�งน้� บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น ไม่มีพน่กงานแล้ว

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

การฝึ่กอบรม

นักบ้น

น่กเรียนการบินทุกคนของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย จะลงทะเบียนเข้าฝึักอบรมใน 

บมจ. บางกอกเอวิเอช่ี�น เซ็ีนเตอร์ (“BAC”) ซึี�งเป็นการเข้าฝึักอบรมในประเทศ 

โด้ย BAC มีอุปกรณ์ฝึักอบรมที�ท่นสัม่ย และได้้ร่บใบร่บรองจากสัำาน่กงาน 

บริการการบินแหุ้่งชีาติ (FAA) ข้อกำาหุ้นด้การบินร่วมก่น (JAR) และ         

สัำาน่กงานการบินพลเรือนแหุ้่งประเทศไทย (CAAT) รวมท่�งมีหุ้ล่กสัูตร 

ที�ได้้มาตรฐาน บจ. ไทยแอร์เอเชีีย มิได้้เลือกปฏิิบ่ติในการสัรรหุ้าน่กเรียน 

การบิน ท่�งน้� พน่กงานจากหุ้ลายแผนกสัามารถืสัอบเข้าค่ด้เลือกในหุ้ล่กสูัตร 

น้�ได้้ ท่�งน้� น่กเรียนการบินม่กจะจบการศึกษัาหุ้ล่งจากฝัึกอบรมนาน 1 ปี 

หุ้ล่งจากน่�นน่กเรียนเหุ้ล่าน้�ต้องฝึักฝันด้้วยระบบจำาลองการบิน (Simulator) 

เพื�อข่บเครื�องบินรุ่นแอร์บ่สั A320 บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ใหุ้้ความช่ีวยเหุ้ลือ 

น่กเรียนการบินในการใหุ้้เงินสัน่บสันุนค่าฝัึกอบรม โด้ยมีข้อผูกม่ด้            

ตามสั่ญี่ญี่าเพื�อแลกก่บการที�น่กเรียนต้องใหุ้้คำาม่ �นว่าจะทำางานก่บ          

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย เป็นระยะเวลา 10 ปี 
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นอกจากน้� บุคลากรประจำาภาคพื�นดิ้นย่งผ่านการฝึักอบรมด้้านการใหุ้้บริการ 

ในลานจอด้ (Ramp Training) เป็นระยะเวลา 2-3 ส่ัปด้าห์ุ้ ซึี�งเกี�ยวข้องก่บ 

การข่บยานพาหุ้นะบนลานจอด้ การบรรทุกของขึ�นอากาศยานและการขนถ่ืาย 

ของออกจากอากาศยาน การใหุ้้สั่ญี่ญี่าณร่บสั่งอากาศยาน การลากจูง 

อากาศยาน ความปลอด้ภ่ยของลานจอด้ และวิธีการปฏิิบ่ติในกรณ้ฉุีกเฉิีน 

นอกจากน้� พน่กงานใหุ้ม่ย่งต้องเรียนรู้เกี�ยวก่บข้อบ่งค่บด้้านการบินพลเรือน 

แผนผ่งของอากาศยาน และข้อบ่งค่บว่าด้้วยการเคลื�อนย้ายของยานพาหุ้นะ

ภายในท่าอากาศยาน นอกจากน้� บริษั่ทได้้จ่ด้ใหุ้้มีการฝัึกอบรมหุ้ล่กสัูตร

ท่กษัะการเป็นหุ่้วหุ้น้างานมืออาชีีพ (Supervisory Skills for Team Leader) 

ใหุ้้ก่บหุ่้วหุ้นา้ทีมบริการในลานจอด้ (Ramp Team Leader) ที�ตอ้งบริหุ้าร 

พน่กงานจำานวนมาก เพื�อพ่ฒนาท่กษัะการบริหุ้ารคน และบริหุ้ารผลงาน 

อย่างมืออาชีีพ 

วั้ศวักร

วิศวกรท่�งหุ้มด้ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ได้้ร่บการฝึักอบรมที� CAE Kuala 

Lumpur Sdn. Bhd. ในก่วลาล่มเปอร์ หุ้ล่กสัูตรการฝัึกอบรมมีระยะเวลา 

52 ว่น โด้ยมีการฝึักอบรมขณะปฏิิบ่ติเพิ�มเติมอีก 3 เดื้อน และการทด้สัอบ

ภายหุ้ล่งโด้ยแผนกร่บประก่นคุณภาพ (Quality Assurance Department) 

ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ท่�งน้� วิศวกรของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ตอบแทน 

ด้้วยการใหุ้้คำาม่�นว่าจะทำางานใหุ้้ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย เป็นเวลา 2 ปี วิศวกร 

ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ประจำาการอยู่ที�ฐานปฏิิบ่ติการการบินของบริษ่ัท 

ในกรุงเทพฯ (ด้อนเมือง) ภูเก็ต เชีียงใหุ้ม่ กระบี� และเมืองพ่ทยา (อู่ตะเภา)  

น่กบินที�ได้้ร่บการสัรรหุ้ามาใหุ้ม่ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ซีึ�งย่งไม่ผ่าน 

การฝึักอบรมเพื�อข่บแบบของอากาศยานโด้ยเฉีพาะจะต้องผ่านการฝึักอบรม 

ด่้งกล่าวเสีัยก่อน ท่�งน้� แบบของอากาศยานคือการจ่ด้หุ้มวด้หุ้มู่ที�อนุญี่าต 

ใหุ้้น่กบินคนหุ้นึ�งข่บอากาศยานแบบหุ้นึ�งโด้ยเฉีพาะ ปัจจุบ่นน่กบินใชี้         

ระบบจำาลองการบินของเครื�องบินรุ่นแอร์บ่สั A320 ซีึ�งด้ำาเนินการโด้ย 

CAE Kuala Lumpur Sdn. Bhd. ซีึ�งต่�งอยู่ในกรุงก่วลาล่มเปอร์ ประเทศ 

มาเลเซีีย 

ลู้กเร่อ

โครงการฝึักอบรมลูกเรือระยะเวลาประมาณ 60 ว่น (รวมว่นหุ้ยุด้) จ่ด้ขึ�นที� 

CAE Kuala Lumpur Sdn. Bhd. ในก่วลาล่มเปอร์ และที�สัำาน่กงานของ 

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ในกรุงเทพฯ การฝัึกอบรมท่�งหุ้มด้ด้ำาเนินการโด้ย 

ผู้ฝัึกสัอนลูกเรือและน่กบินของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย โด้ยหุ้ล่กสัูตรต่างๆ 

ครอบคลุมถึืงวิธีการปฏิิบ่ติด้้านความปลอด้ภ่ยในกรณ้ฉุีกเฉิีน การปฐมพยาบาล 

การฝัึกความคุ้นเคยในหุ้้องโด้ยสัารการบิน การประกาศต่อสัาธารณะ 

การดู้แลบุคลิกภาพ และการดู้แลผู้โด้ยสัาร การขายสัินค้าบนอากาศยาน 

และท่กษัะด้้านการขาย ท่�งน้� องค์ประกอบด้้านความปลอด้ภ่ยและกฎระเบียบ

ของโครงการน้�ได้้ร่บการร่บรองจากกรมการบินพลเรือน

อนึ�ง ลูกเรือต้องพูด้ภาษัาอ่งกฤษัและเข้าร่บการฝัึกอบรมอย่างต่อเน่�อง 

เชี่น การฝัึกอบรมเกี �ยวก่บการบริหุ้ารจ่ด้การทร่พยากรขององค์กร 

การจ่ด้การสัินค้าอ่นตราย การร่บมือผู้โด้ยสัารที�ประพฤติต่วไม่เหุ้มาะสัม 

และหุ้ล่กสัูตรการระบุต่วผู้ก่อการร้าย นอกจากน้� ลูกเรือย่งต้องเข้าร่วม 

หุ้ล่กสัูตรทบทวนความรู้ว่าด้้วยวิธีการปฏิิบ่ติด้้านความปลอด้ภ่ยในกรณ ้

ฉีุกเฉีินและการปฐมพยาบาลทุกปี

พ็นักงานภาคพ็่�นด้น

บุคลากรใหุ้้บริการลูกค้าภาคพื�นดิ้นผ่านโครงการฝึักอบรมด้้านการบริการ 

ลูกค้า ซีึ�งจ่ด้ขึ�นที� CAE Kuala Lumpur Sdn. Bhd. ในก่วลาล่มเปอร์       

โด้ยครอบคลุมถึืงการฝึักอบรมในระบบการสัำารองที�น่�งและการลงทะเบียน 

ขึ�นอากาศยาน (check-in) ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย วิธีปฏิิบ่ติด้้านการ 

ติด้ตามส่ัมภาระของผู้โด้ยสัาร และการบริการลูกค้า พน่กงานภาคพื�นดิ้น 

เข้าร่บการฝัึกอบรมตลอด้ท่�งปี เชี่น การฝัึกอบรมเพื�อแยกแยะสัินค้า 

อ่นตราย การปฐมพยาบาล และการร่บมือภ่ยคุกคามจากระเบิด้
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บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำ�กัด (มห�ชน)

นายวั้เชีฐ
ตันต้วัาน้ชี

ประธานกรรมการ / 
ประธานกรรมการตรวจสัอบ / 
กรรมการสัรรหุ้าและกำาหุ้นด้ค่าตอบแทน  

วัันที่ี�เข้าดำารงตำาแห้น่งกรรมการ
22 กุมภาพ่นธ์ 2561 

อายุ (ปีี)  58

สิ้ัดสิ้่วันการถ่อหุ้้นใน 
บมจ. เอเชีีย เอวั้เอชีั�น (ร้อยล้ะ)1 
- ไม่มี -

ควัามสิ้ัมพ็ันธั์ที่างครอบครัวักับ
กรรมการห้ร่อผู่้บร้ห้ารรายอ่�น2

- ไม่มี -

คุณวัุฒ้ที่างการศ้กษา 
 MBA (Finance and Marketing), University of Hartford, Connecticut, U.S.A.
 เศรษัฐศาสัตร์บ่ณฑ์ิต (เศรษัฐศาสัตร์การเงินและการคล่ง) จุฬาลงกรณ์มหุ้าวิทยาล่ย
 หุ้ล่กสัูตรการป้องก่นราชีอาณาจ่กร (วปอ.) รุ่นที� 56/2556 วิทยาล่ยป้องก่นราชีอาณาจ่กร
 หุ้ล่กสัูตรผู้บริหุ้ารระด้่บสัูง สัถืาบ่นวิทยาการตลาด้ทุน (วตท.) รุ่นที� 1/2548 

 ตลาด้หุ้ล่กทร่พย์แหุ้่งประเทศไทย
 หุ้ล่กสัูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที� 2/2000 

 สัมาคมสั่งเสัริมสัถืาบ่นกรรมการบริษั่ทไทย (IOD)
 หุ้ล่กสัูตร Executive Education and Enrichment Institude In partnership with SAID Business  

 school, Oxford University

ปีระสิ้บการณ์ที่ำางานในระยะ 5 ปีี ย้อนห้ล้ัง

ชี่วังเวัล้า ตำาแห้น่ง ชี่�อห้น่วัยงาน/บร้ษัที่

2561 - ปัจจุบ่น ประธานกรรมการ/ 
ประธานกรรมการตรวจสัอบ/
กรรมการสัรรหุ้าและกำาหุ้นด้ค่าตอบแทน

บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น

2561 - ปัจจุบ่น ประธานกรรมการ/ 
ประธานกรรมการตรวจสัอบ/
กรรมการสัรรหุ้าและกำาหุ้นด้ค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการกำาก่บดู้แลกิจการ
และความย่�งยืน

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย

2562 - ปัจจุบ่น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้้านการเงิน คณะกรรมการการร่กษัาความม่�นคง
ปลอด้ภ่ยไซีเบอร์แหุ้่งชีาติ
กระทรวงดิ้จิท่ลเพื�อเศรษัฐกิจและส่ังคม

2562 - ปัจจุบ่น กรรมการ บจ. วีเอสัที
2561 - ปัจจุบ่น ประธานกรรมการบริหุ้าร บจ. ซีี เอ ไอ (C asean)
2561 - ปัจจุบ่น ที�ปรึกษัาคณะกรรมการ 

กลุ่มอุตสัาหุ้กรรมเทคโนโลยีชีีวภาพ
สัภาอุตสัาหุ้กรรมแหุ้่งประเทศไทย

2561 - ปัจจุบ่น กรรมการตรวจสัอบ/กรรมการอิสัระ บมจ. นำ�าตาลบุรีร่มย์
2561 - ปัจจุบ่น ประธานกรรมการ/กรรมการอิสัระ บจ. เด้อะซีิกเนเจอร์ แบรนด้์  
2560 - ปัจจุบ่น ประธานกรรมการ/ 

ประธานกรรมการตรวจสัอบ
บมจ. ไทยอิงเกอร์ โฮ่ลด้ิ�ง

2560 - ปัจจุบ่น ที�ปรึกษัาคณะกรรมการ บจ. พีเอ็มจี คอร์ปอเรช่ี�น
2560 - ปัจจุบ่น กรรมการตรวจสัอบ/กรรมการอิสัระ บจ. วินด้์ เอนเนอร์ยี� โฮ่ลด้ิ�ง
2560 - ปัจจุบ่น กรรมการอิสัระ บจ. เคพีเอ็น อะคาเด้มี
2560 - ปัจจุบ่น ประธานกรรมการตรวจสัอบ/ 

กรรมการอิสัระ
บมจ. เจด้่บเบิ�ลยูด้ี อินโฟโลจิสัติกสั์

2560 - ปัจจุบ่น ประธานกรรมการ บจ. ชีาร์ป แร็บบิสั 
2559 - ปัจจุบ่น ประธานกรรมการ บจ. ขายความคิด้
2559 - ปัจจุบ่น ประธานกรรมการ บจ. เฟิร์ม
2558 - ปัจจุบ่น ประธานกรรมการ บจ. เอชีบีด้ี คอนเน็คท์
2555 - ปัจจุบ่น กรรมการอิสัระ บมจ. ภ่ทรลิสัซีิ�ง
2553 - ปัจจุบ่น ที�ปรึกษัาคณะกรรมการอำานวยการ 

สัถืาบ่นวิทยาการตลาด้ทุน (วตท.)
ตลาด้หุ้ล่กทร่พย์แหุ้่งประเทศไทย

2549 - ปัจจุบ่น กรรมการผู้จ่ด้การ บจ. เวอร์ติเคิล ลิ�งค์
2561 - 2562 กรรมการ มูลนิธิศาลเยาวชีนและครอบคร่ว

จ่งหุ้ว่ด้เชีียงใหุ้ม่

ณ ว่นที� 31 ธ่นวาคม 2562

รายละเอียดำกรรมการและผู้้้บริหุ้าร
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ชี่วังเวัล้า ตำาแห้น่ง ชี่�อห้น่วัยงาน/บร้ษัที่

2560 - 2562 ประธานกรรมการ/ 
ประธานกรรมการตรวจสัอบ

บจ. หุ้ล่กทร่พย์ จีเอ็ม โอ-แซีด้ คอม 
(ประเทศไทย)

2555 - 2562 ประธานกรรมการบริหุ้ารศูนย์ C asean บจ. ซีี เอ ซีี
2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สัำาน่กงานนว่ตกรรมแหุ้่งชีาติ (NIA)
2560 - 2561 ประธานคณะอนุกรรมการด้้านการตลาด้

และประชีาสั่มพ่นธ์และกรรมการอิสัระ
การนิคมอุตสัาหุ้กรรมแหุ่้งประเทศไทย

2558 - 2560 ที�ปรึกษัาร่ฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชีย์
2558 - 2560 กรรมการอิสัระ ธนาคารเพื�อการสั่งออกและนำาเข้า

แหุ้่งประเทศไทย (ธสัน)
2556 - 2560 อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ สัำาน่กงานคณะกรรมการกำาก่บ

หุ้ล่กทร่พย์และตลาด้หุ้ล่กทร่พย์
2555 - 2560 กรรมการ สัมาคมน่กวางแผนการเงินไทย (TFPA)
2555 - 2560 ผู้ชี่วยกรรมการผู้อำานวยการใหุ้ญี่่ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
2557 - 2558 กรรมการตรวจสัอบ/กรรมการอิสัระ บจ. ธนาร่กษั์พ่ฒนาสัินทร่พย์
2556 - 2558 กรรมการที�ปรึกษัาด้้านงานวิจ่ย

และการกำาก่บดู้แลกิจการ
สัมาคมสั่งเสัริมสัถืาบ่นกรรมการ
บริษั่ทไทย (IOD)

2555 - 2558 กรรมการตรวจสัอบ/กรรมการอิสัระ บมจ. เอ็ม พิคเจอร์สั 
เอ็นเตอร์เทน เม้นท์ 

การดำารงตำาแห้น่งเปี็นกรรมการ/ผู่้บร้ห้ารในบร้ษัที่อ่�น
ก้จการที่ี�เปี็นบร้ษัที่จดที่ะเบียน
- บมจ. นำ�าตาลบุรีร่มย์ - บมจ. เจด้่บเบิ�ลยูด้ี อินโฟโลจิสัติกสั์ 

- บมจ. ไทยอิงเกอร์ โฮ่ลด้ิ�ง - บมจ. ภ่ทรลิสัซีิ�ง

ก้จการที่ี�ไม่ใชี่บร้ษัที่จดที่ะเบียน
- บจ. ไทยแอร์เอเชีีย - บจ. เคพีเอ็น อะคาเด้มี

- สัภาอุตสัาหุ้กรรมแหุ้่งประเทศไทย
- คณะกรรมการการร่กษัาความม่�นคงปลอด้ภ่ย
 ไซีเบอร์แหุ้่งชีาติ 
 กระทรวงด้ิจิท่ลเพื�อเศรษัฐกิจและสั่งคม

- บจ. ชีาร์ป แร็บบิสั 
- บจ. ขายความคิด้

- บจ. เด้อะซีิกเนเจอร์ แบรนด้์  - บจ. เฟิร์ม

- บจ. วีเอสัที - บจ. เอชีบีด้ี คอนเน็คท์

- บจ. ซีี เอ ไอ (C asean) - ตลาด้หุ้ล่กทร่พย์แหุ้่งประเทศไทย

- บจ. พีเอ็มจี คอร์ปอเรชี่�น - บจ. เวอร์ติเคิล ลิ�งค์

- บจ. วินด้์ เอนเนอร์ยี� โฮ่ลด้ิ�ง

การดำารงตำาแห้น่งในก้จการที่ี�แข่งขันห้ร่อเกี�ยวัเนื�องกับธัุรก้จบร้ษัที่ที่ี�อาจที่ำาให้้เก้ดควัามขัดแย้ง
ที่างผ่ล้ปีระโยชีน์ต่อบร้ษัที่
- ไม่มี -
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นายณัฐวัุฒ้ 
เภาโบรมย์

กรรมการ/ 
กรรมการตรวจสัอบ/ 
ประธานกรรมการสัรรหุ้าและกำาหุ้นด้
ค่าตอบแทน 

วัันที่ี�เข้าดำารงตำาแห้น่งกรรมการ
13 ธ่นวาคม 2554 

อายุ (ปีี)  55

สิ้ัดสิ้่วันการถ่อหุ้้นใน 
บมจ. เอเชีีย เอวั้เอชีั�น (ร้อยล้ะ)1 
- ไม่มี -

ควัามสิ้ัมพ็ันธั์ที่างครอบครัวักับ
กรรมการห้ร่อผู่้บร้ห้ารรายอ่�น2

- ไม่มี -

คุณวัุฒ้ที่างการศ้กษา 
 ปริญี่ญี่าโท สัาขาบริหุ้ารธุรกิจ City University, U.S.A.
 ปริญี่ญี่าตรี สัาขาเศรษัฐศาสัตร์ มหุ้าวิทยาล่ยหุ้อการค้าไทย
 หุ้ล่กสัูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที� 28/2004

 สัมาคมสั่งเสัริมสัถืาบ่นกรรมการบริษั่ทไทย (IOD)
 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที� 4/2005

 สัมาคมสั่งเสัริมสัถืาบ่นกรรมการบริษั่ทไทย (IOD)
 Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที� 6/2008

 สัมาคมสั่งเสัริมสัถืาบ่นกรรมการบริษั่ทไทย (IOD)

ปีระสิ้บการณ์ที่ำางานในระยะ 5 ปีี ย้อนห้ล้ัง

ชี่วังเวัล้า ตำาแห้น่ง ชี่�อห้น่วัยงาน/บร้ษัที่

2554 - ปัจจุบ่น กรรมการ/ 
กรรมการตรวจสัอบ/ 
ประธานกรรมการสัรรหุ้าและกำาหุ้นด้
ค่าตอบแทน

บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น 

2554 - ปัจจุบ่น กรรมการ/ 
กรรมการตรวจสัอบ/ 
ประธานกรรมการสัรรหุ้าและกำาหุ้นด้
ค่าตอบแทน

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย

2562 - ปัจจุบ่น กรรมการ บมจ. อุตสัาหุ้กรรม อีเล็คโทรนิคสั์
2562 - ปัจจุบ่น กรรมการ บจ. โด้มิโน่ เอเชีีย แปซีิฟิค
2561 - ปัจจุบ่น กรรมการ บจ. เฟิร์สั โคราชี วินด้์
2561 - ปัจจุบ่น กรรมการ บจ. สัยามโค่ย อเวนิว
2561 - ปัจจุบ่น กรรมการ บจ. วาว เอฟเฟกท์  

(ชีื�อเด้ิม บจ. วาว แฟกเตอร์)
2560 - ปัจจุบ่น กรรมการ บมจ. ไพรม์ โรด้ เพาเวอร์ (ชีื�อเด้ิม 

บมจ. ฟู้ด้ แคปปิตอล) 
2559 - ปัจจุบ่น กรรมการ บจ. วะตะแบก วินด้์
2558 - ปัจจุบ่น กรรมการ บจ. เคพีเอ็น เอนเนอยี� โฮ่ลด้ิ�ง 
2558 - ปัจจุบ่น กรรมการ บมจ. นวเวชี อินเตอร์เนชี่�นแนล 

(ชีื�อเด้ิม บมจ. เคพีเอ็น เฮ่ลท์แคร์)
2558 - ปัจจุบ่น ประธานกรรมการ บจ. วินด้์ เอนเนอร์ยี� โฮ่ลด้ิ�ง 
2557 - ปัจจุบ่น กรรมการ บจ. อินโนเวทีฟ เลิร์นนิ�ง แอนด์้ ดี้ไซีน์ 

(ประเทศไทย)
2557 - ปัจจุบ่น กรรมการ/รองประธานบริษั่ท บจ. เคพีเอ็น ไชีน้สั อะคาเด้มี 
2557 - ปัจจุบ่น กรรมการ/รองประธานบริษั่ท บจ. เคพีเอ็น มิวสัิค อะคาเด้มี 
2556 - ปัจจุบ่น กรรมการตรวจสัอบ/กรรมการอิสัระ บมจ. ฟิน่นซี่า
2556 - ปัจจุบ่น กรรมการ/รองประธานบริษั่ท บจ. เคพีเอ็น อะคาเด้มี
2556 - ปัจจุบ่น กรรมการ/รองประธานบริษั่ท บจ. เคพีเอ็น ติวเตอร์ริง
2553 - ปัจจุบ่น กรรมการบริหุ้าร บจ. อีสัเทิร์นควีซีีน (ประเทศไทย)
2553 - ปัจจุบ่น กรรมการบริหุ้าร บจ. เคพีเอ็น มิวสัิค 
2550 - ปัจจุบ่น กรรมการ บจ. เค.เอ็น.แอนด้์แอสัโซีซีิเอทสั์ 
2549 - ปัจจุบ่น กรรมการ บจ. เคพีเอ็นมิวสัิค 

แอนด้์เอ็นเทอร์เทนเม้นท์
2545 - ปัจจุบ่น ประธานกรรมการ บจ. สัยามโค่ย
ปัจจุบ่น กรรมการ บจ. ดู้ ดู้ น้อง
ปัจจุบ่น กรรมการ/รองประธานบริษั่ท บจ. เพนต้า ซีิสัเต็มสั์
ปัจจุบ่น กรรมการ บจ. เคพีเอ็น อินโนเวชี่�น
ปัจจุบ่น กรรมการ บจ. เค.อี.ซีี.อินเตอร์เนชี่�นแนล
ปัจจุบ่น กรรมการบริษั่ท บจ. สัปอร์ต โซีไซีตี�
ปัจจุบ่น กรรมการ/รองประธานบริษั่ท บจ. สัยาม วิลสั่น เลิร์นนิ�ง
2561 - 2562 กรรมการ บจ. เบค ชีีสั ทาร์ต 
2560 - 2561 กรรมการ บจ. เคพีเอ็น-เคปเปล อ่ลลายซี์แอนซี์ 

(เอสัเค19) 
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ชี่วังเวัล้า ตำาแห้น่ง ชี่�อห้น่วัยงาน/บร้ษัที่

2560 - 2561 กรรมการ บจ. เคพีเอ็น-เคปเปล อ่ลลายซี์แอนซี์ 
(เอสัเค28)

2559 - 2561 กรรมการ/ประธานเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้ารกลุ่ม บจ. เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชี่�น
2558 - 2561 กรรมการ บจ. เคพีเอ็น โฮ่ลด้ิ�ง 
2552 - 2561 กรรมการ บจ. เคพีเอ็น อวอร์ด้
2539 - 2561 ประธานกรรมการฝั�ายการเงิน บจ. เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชี่�น 
2556 - 2560 กรรมการบริหุ้าร บจ. ไอเอ็นที เอวิเอชี่�น
2553 - 2560 กรรมการตรวจสัอบ/กรรมการอิสัระ บมจ. แม็ทชีิ�ง แม็กซีิไมซี์ โซีลูชี่�น 
2551 - 2559 กรรมการ บจ. เคพีเอ็น มิวสัิค รูม
2551 - 2559 กรรมการ บจ. เคพีเอ็นมิวสัิค สัยามสัแควร์
2557 - 2558 ประธานเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้าร บจ. เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชี่�น

การดำารงตำาแห้น่งเปี็นกรรมการ/ผู่้บร้ห้ารในบร้ษัที่อ่�น
ก้จการที่ี�เปี็นบร้ษัที่จดที่ะเบียน
- บมจ. ฟิน่นซี่า - บมจ. ไพรม์ โรด้  เพาเวอร์

- บมจ. อุตสัาหุ้กรรม อีเล็คโทรนิคสั์

ก้จการที่ี�ไม่ใชี่บร้ษัที่จดที่ะเบียน
- บจ. ไทยแอร์เอเชีีย - บจ. เคพีเอ็น อะคาเด้มี

- บจ. โด้มิโน่ เอเชีีย แปซีิฟิค - บจ. เคพีเอ็น มิวสัิค 

- บจ. สัยามโค่ย อเวนิว - บจ. อีสัเทิร์นควีซีีน (ประเทศไทย)

- บจ. เฟิร์สั โคราชี วินด้์ - บจ. เค.เอ็น.แอนด้์แอสัโซีซีิเอทสั์ 

- บจ. วาว เอฟเฟกท์ - บจ. เคพีเอ็นมิวสัิค แอนด้์เอ็นเทอร์เทนเม้นท์

- บจ. วะตะแบก วินด้์ - บจ. สัยามโค่ย

- บจ. เคพีเอ็น เอนเนอยี� โฮ่ลด้ิ�ง - บจ. สัปอร์ต โซีไซีตี�

- บจ. วินด้์ เอนเนอร์ยี� โฮ่ลด้ิ�ง - บจ. เพนต้า ซีิสัเต็มสั์

- บมจ. นวเวชี อินเตอร์เนชี่�นแนล - บจ. เคพีเอ็น อินโนเวชี่�น

- บจ. เคพีเอ็น มิวสัิค อะคาเด้มี - บจ. เค.อี.ซีี.อินเตอร์เนชี่�นแนล

- บจ. เคพีเอ็น ไชีน้สั อะคาเด้มี - บจ. สัยาม วิลสั่น เลิร์นนิ�ง

- บจ. อินโนเวทีฟ เลิร์นนิ�ง แอนด้์ ด้ีไซีน์ 
  (ประเทศไทย)

- บจ. ดู้ ดู้ น้อง

- บจ. เคพีเอ็น ติวเตอร์ริง

การดำารงตำาแห้น่งในก้จการที่ี�แข่งขันห้ร่อเกี�ยวัเนื�องกับธัุรก้จบร้ษัที่ที่ี�อาจที่ำาให้้เก้ดควัามขัดแย้ง
ที่างผ่ล้ปีระโยชีน์ต่อบร้ษัที่
- ไม่มี -
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การดำารงตำาแห้น่งเปี็นกรรมการ/ผู่้บร้ห้ารในบร้ษัที่อ่�น
ก้จการที่ี�เปี็นบร้ษัที่จดที่ะเบียน
- บมจ. อุตสัาหุ้กรรม อีเล็คโทรนิคสั์ - บมจ. ทริปเปิลที บรอด้แบนด้์

- บมจ. โมโน เทคโนโลยี - บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี�

ก้จการที่ี�ไม่ใชี่บร้ษัที่จดที่ะเบียน
- บจ. วี.บี. คอร์เปอเรชี่�น - บจ. ไทยโปรเฟสัชี่�นแนลบาสัเกตบอลลีก

- บจ. โกรว์ กรีน คอนซี่ลแตนท์ 

การดำารงตำาแห้น่งในก้จการที่ี�แข่งขันห้ร่อเกี�ยวัเนื�องกับธัุรก้จบร้ษัที่ที่ี�อาจที่ำาให้้เก้ดควัามขัดแย้ง
ที่างผ่ล้ปีระโยชีน์ต่อบร้ษัที่
- ไม่มี -

นายวัีรยุที่ธั 
โพ็ธัาราม้ก

กรรมการ/ 
กรรมการตรวจสัอบ/ 
กรรมการสัรรหุ้าและกำาหุ้นด้ค่าตอบแทน 

วัันที่ี�เข้าดำารงตำาแห้น่งกรรมการ
22 กุมภาพ่นธ์ 2561

อายุ (ปีี)  50

สิ้ัดสิ้่วันการถ่อหุ้้นใน 
บมจ. เอเชีีย เอวั้เอชีั�น (ร้อยล้ะ)1 
- ไม่มี -

ควัามสิ้ัมพ็ันธั์ที่างครอบครัวักับ
กรรมการห้ร่อผู่้บร้ห้ารรายอ่�น2

- ไม่มี -

คุณวัุฒ้ที่างการศ้กษา 
 นิติศาสัตร์บ่ณฑ์ิต จุฬาลงกรณ์มหุ้าวิทยาล่ย
 หุ้ล่กสัูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที� 264/2018

 สัมาคมสั่งเสัริมสัถืาบ่นกรรมการบริษั่ทไทย  (IOD)
 หุ้ล่กสัูตรการป้องก่นราชีอาณาจ่กร (วปอ.) รุ่นที� 62/2562 

 วิทยาล่ยป้องก่นราชีอาณาจ่กร   

ปีระสิ้บการณ์ที่ำางานในระยะ 5 ปีี ย้อนห้ล้ัง

ชี่วังเวัล้า ตำาแห้น่ง ชี่�อห้น่วัยงาน/บร้ษัที่

2561 - ปัจจุบ่น กรรมการ/ 
กรรมการตรวจสัอบ/ 
กรรมการสัรรหุ้าและกำาหุ้นด้ค่าตอบแทน

บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น

2562 - ปัจจุบ่น ผู้อำานวยการอาวุโสัฝั�ายบริหุ้าร
ความสั่มพ่นธ์กลุ่มธุรกิจองค์กร

บมจ. โมโน เทคโนโลยี

2562 - ปัจจุบ่น ผู้อำานวยการอาวุโสัประจำาสัำาน่กประธาน
ผู้บริหุ้าร

บมจ. ทริปเปิลที บรอด้แบนด้์ 

2562 - ปัจจุบ่น กรรมการผู้จ่ด้การ บจ. โกรว์ กรีน คอนซี่ลแตนท์
2562 - ปัจจุบ่น ประธานกรรมการ บจ. ไทยโปรเฟสัชี่�นแนล

บาสัเกตบอลลีก
2561 - ปัจจุบ่น กรรมการ/กรรมการตรวจสัอบ บมจ. อุตสัาหุ้กรรม อีเล็คโทรนิคสั์
2558 - ปัจจุบ่น กรรมการผู้จ่ด้การ บจ. วี.บี. คอร์เปอเรชี่�น 
2552 - ปัจจุบ่น ผู้อำานวยการฝั�ายประสัานงานราชีการ บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี�
2560 - 2562 ผู้อำานวยการฝั�ายขายและธุรกิจองค์กร บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2554 - 2562 ผู้อำานวยการประจำาสัำาน่กประธานผู้บริหุ้าร บมจ. จ่สัมิน อินเตอร์เนชี่�นแนล
2554 - 2560 ผู้จ่ด้การทีมฟุตบอล BBCU Big Bang Chula United Football 

Club
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การดำารงตำาแห้น่งเปี็นกรรมการ/ผู่้บร้ห้ารในบร้ษัที่อ่�น
ก้จการที่ี�เปี็นบร้ษัที่จดที่ะเบียน    - ไม่มี -

ก้จการที่ี�ไม่ใชี่บร้ษัที่จดที่ะเบียน
- บจ. ไทยแอร์เอเชีีย - บจ. คำาภีร์ ลอจิสัติกสั์

- บจ. เร้ด้ เอวิเอชี่�น - บจ. เสัือด้ำา คอร์ปอเรชี่�น

- บจ. ว่นเด้อร์เฮ่ลธ์ - บมจ. ทูนประก่นภ่ย

- บจ. แอร์เอเชีีย เอสัอีเอ - บจ. ไอวอรี� คอฟฟี�

- บมจ. บางกอกเอวิเอชี่�นเซี็นเตอร์ - บจ. ไทย แอร์เอเชีีย เอ็กซี์

- บจ. คำาภีร์ คอร์ปอเรชี่�น - บจ. เอฟเวอร์มอร์ แอสัเซีท

การดำารงตำาแห้น่งในก้จการที่ี�แข่งขันห้ร่อเกี�ยวัเนื�องกับธัุรก้จบร้ษัที่ที่ี�อาจที่ำาให้้เก้ดควัามขัดแย้ง
ที่างผ่ล้ปีระโยชีน์ต่อบร้ษัที่
- ไม่มี -

นายธัรรศพ็ล้ฐ์ 
แบเล้เวั็ล้ด์

กรรมการ / 
ประธานกรรมการบริหุ้าร  
(กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพ่น
ตามหุ้น่งสัือร่บรอง)
 
วัันที่ี�เข้าดำารงตำาแห้น่งกรรมการ
21 มิถืุนายน 2550

วัันที่ี�เข้าดำารงตำาแห้น่ง
ปีระธัานกรรมการบร้ห้าร 
14 พฤษัภาคม 2561

อายุ (ปีี)  52

สิ้ัดสิ้่วันการถ่อหุ้้นใน 
บมจ. เอเชีีย เอวั้เอชีั�น (ร้อยล้ะ)1 
40.52

ควัามสิ้ัมพ็ันธั์ที่างครอบครัวักับ
กรรมการห้ร่อผู่้บร้ห้ารรายอ่�น2

- ไม่มี -

คุณวัุฒ้ที่างการศ้กษา 
 ปริญี่ญี่าโท สัาขาการตลาด้ มหุ้าวิทยาล่ยธรรมศาสัตร์
 ปริญี่ญี่าตรี สัาขาการตลาด้ มหุ้าวิทยาล่ยอ่สัสั่มชี่ญี่
 หุ้ล่กสัูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที� 148/2011

 สัมาคมสั่งเสัริมสัถืาบ่นกรรมการบริษั่ทไทย (IOD)
 หุ้ล่กสัูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที� 81/2009

 สัมาคมสั่งเสัริมสัถืาบ่นกรรมการบริษั่ทไทย (IOD)
 สัถืาบ่นวิทยาการตลาด้ทุน (วตท.) รุ่นที� 13

 ตลาด้หุ้ล่กทร่พย์แหุ้่งประเทศไทย

ปีระสิ้บการณ์ที่ำางานในระยะ 5 ปีี ย้อนห้ล้ัง

ชี่วังเวัล้า ตำาแห้น่ง ชี่�อห้น่วัยงาน/บร้ษัที่

2550 - ปัจจุบ่น กรรมการ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น 
2561 - ปัจจุบ่น ประธานกรรมการบริหุ้าร บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น 
2546 - ปัจจุบ่น กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย
2561 - ปัจจุบ่น ประธานกรรมการบริหุ้าร/ 

กรรมการกำาก่บดู้แลกิจการและความย่�งยืน
บจ. ไทยแอร์เอเชีีย

2561 - ปัจจุบ่น กรรมการ บจ. แอร์เอเชีีย เอสัอีเอ (ชีื�อเด้ิม 
บจ. แอร์เอเชีีย กรุ๊ป (ไอเอชีคิว))

2561 - ปัจจุบ่น กรรมการ บจ. เร้ด้ เอวิเอชี่�น 
2561 - ปัจจุบ่น กรรมการ บจ. ว่นเด้อร์เฮ่ลธ์ 
2560 - ปัจจุบ่น กรรมการ บมจ. บางกอกเอวิเอชี่�นเซี็นเตอร์ 
2560 - ปัจจุบ่น กรรมการ บจ. คำาภีร์ คอร์ปอเรชี่�น
2560 - ปัจจุบ่น กรรมการ บจ. คำาภีร์ ลอจิสัติกสั์
2559 - ปัจจุบ่น กรรมการ บจ. เสัือด้ำา คอร์ปอเรชี่�น
2557 - ปัจจุบ่น กรรมการ บมจ. ทูนประก่นภ่ย
2556 - ปัจจุบ่น กรรมการ บจ. ไอวอรี� คอฟฟี�
2556 - ปัจจุบ่น กรรมการ บจ. ไทย แอร์เอเชีีย เอ็กซี์
2555 - ปัจจุบ่น กรรมการ บจ. เอฟเวอร์มอร์ แอสัเซีท
2561 - 2562 กรรมการ บจ. ทูน ม่นน้
2561 ประธานกรรมการบริษั่ท บมจ. ทรีซีิกตี�ไฟว์
2553 - 2561 กรรมการ บจ. เว็ลธ์ เวนเจอร์สั
2550 - 2561 ประธานเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้าร บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น
2547 - 2561 ประธานเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้าร บจ. ไทยแอร์เอเชีีย
2558 - 2560 กรรมการ บจ. แอคเซีลเล้นซี์ (ประเทศไทย)
2558 - 2560 กรรมการ บจ. อินฟอร์เมชี่�น เทคโนโลยี กรุ๊ป
2558 - 2559 กรรมการ บจ. แอมเปิ�ล เว็ลธ์
2558 - 2559 กรรมการ บจ. ซีี แอนด้์ เอ เอ็นเตอร์เทนเม้น
2558 กรรมการ บจ. ซีี ทรู
2557 - 2559 กรรมการ บจ. แฟชี่�น เอเชีีย
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การดำารงตำาแห้น่งเปี็นกรรมการ/ผู่้บร้ห้ารในบร้ษัที่อ่�น
ก้จการที่ี�เปี็นบร้ษัที่จดที่ะเบียน - ไม่มี -

ก้จการที่ี�ไม่ใชี่บร้ษัที่จดที่ะเบียน - บจ. ไทยแอร์เอเชีีย

การดำารงตำาแห้น่งในก้จการที่ี�แข่งขันห้ร่อเกี�ยวัเนื�องกับธัุรก้จบร้ษัที่ที่ี�อาจที่ำาให้้เก้ดควัามขัดแย้ง
ที่างผ่ล้ปีระโยชีน์ต่อบร้ษัที่
- ไม่มี -

นายสิ้ันต้สิุ้ข 
คล้่องใชี้ยา
กรรมการ / 
ประธานเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้าร 
(กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพ่น
ตามหุ้น่งสัือร่บรอง)

วัันที่ี�เข้าดำารงตำาแห้น่งกรรมการ
13 ธ่นวาคม 2554

วัันที่ี�เข้าดำารงตำาแห้น่ง
ปีระธัานเจ้าห้น้าที่ี�บร้ห้าร 
14 พฤษัภาคม 2561 

อายุ (ปีี)  54

สิ้ัดสิ้่วันการถ่อหุ้้นใน 
บมจ. เอเชีีย เอวั้เอชีั�น (ร้อยล้ะ)1 
0.20

ควัามสิ้ัมพ็ันธั์ที่างครอบครัวักับ
กรรมการห้ร่อผู่้บร้ห้ารรายอ่�น2

- ไม่มี -

คุณวัุฒ้ที่างการศ้กษา 
 ปริญี่ญี่าโท สัาขาการตลาด้ มหุ้าวิทยาล่ยธรรมศาสัตร์
 ปริญี่ญี่าตรี สัาขาการตลาด้ มหุ้าวิทยาล่ยอ่สัสั่มชี่ญี่
 หุ้ล่กสัูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที� 143/2011 

   สัมาคมสั่งเสัริมสัถืาบ่นกรรมการบริษั่ทไทย (IOD)
 Financial Statement For Directors รุ่นที� 11/2011

   สัมาคมสั่งเสัริมสัถืาบ่นกรรมการบริษั่ทไทย (IOD)
 สัถืาบ่นวิทยาการตลาด้ทุน (วตท.) รุ่นที� 28

 ตลาด้หุ้ล่กทร่พย์แหุ้่งประเทศไทย

ปีระสิ้บการณ์ที่ำางานในระยะ 5 ปีี ย้อนห้ล้ัง

ชี่วังเวัล้า ตำาแห้น่ง ชี่�อห้น่วัยงาน/บร้ษัที่

2554 - ปัจจุบ่น กรรมการ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น 
2561 - ปัจจุบ่น ประธานเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้าร บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น 
2560 - ปัจจุบ่น กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย
2561 - ปัจจุบ่น ประธานเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้าร/ 

กรรมการกำาก่บดู้แลกิจการและความย่�งยืน
บจ. ไทยแอร์เอเชีีย

2554 - 2561 ผู้อำานวยการฝั�ายการพาณิชีย์ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น 
2550 - 2561 ผู้อำานวยการฝั�ายการพาณิชีย์

และรายได้้พิเศษั
บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 

2558 - 2559 กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย
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การดำารงตำาแห้น่งเปี็นกรรมการ/ผู่้บร้ห้ารในบร้ษัที่อ่�น
ก้จการที่ี�เปี็นบร้ษัที่จดที่ะเบียน - ไม่มี -

ก้จการที่ี�ไม่ใชี่บร้ษัที่จดที่ะเบียน - ไม่มี -

การดำารงตำาแห้น่งในก้จการที่ี�แข่งขันห้ร่อเกี�ยวัเนื�องกับธัุรก้จบร้ษัที่ที่ี�อาจที่ำาให้้เก้ดควัามขัดแย้ง
ที่างผ่ล้ปีระโยชีน์ต่อบร้ษัที่
- ไม่มี -

นาวัาอากาศเอกธันภัที่ร
งามปีล้ั�ง
กรรมการ
(กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพ่น
ตามหุ้น่งสัือร่บรอง)

วัันที่ี�เข้าดำารงตำาแห้น่งกรรมการ
11 พฤศจิกายน 2562 

อายุ (ปีี)  63

สิ้ัดสิ้่วันการถ่อหุ้้นใน 
บมจ. เอเชีีย เอวั้เอชีั�น (ร้อยล้ะ)1 
- ไม่มี -

ควัามสิ้ัมพ็ันธั์ที่างครอบครัวักับ
กรรมการห้ร่อผู่้บร้ห้ารรายอ่�น2

- ไม่มี -

คุณวัุฒ้ที่างการศ้กษา 
 ปริญี่ญี่าโท มหุ้าบ่ณฑ์ิต บริหุ้ารธุรกิจ สัาขาธุรกิจต่างประเทศ มหุ้าวิทยาล่ยเกริก
 ปริญี่ญี่าตรี ร่ฐประศาสันศาสัตร์บ่ณฑ์ิต สัาขาบริหุ้ารร่ฐกิจ มหุ้าวิทยาล่ยสัุโขท่ยธรรมาธิราชี
 ปริญี่ญี่าตรี สัาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายเรืออากาศ 
 วิทยาล่ยป้องก่นราชีอาณาจ่กร (วปรอ. 5222)
 ประกาศน้ยบ่ตร Flying Safety Officers’ Course of Royal Australia Airforce
 ประกาศน้ยบ่ตร เสันาธิการ ทหุ้ารอากาศ (ท.อ.) ผู้บ่งค่บฝัูงบิน รุ่นที� 59 (ท.อ.) 

 นายทหุ้ารนิรภ่ย รุ่นที� 27 (ท.อ.) ครูการบิน น่กบินลำาเลียงทำาหุ้น้าที�ต้นหุ้น รุ่นที� 5 
 และน่กบินกองท่พอากาศ
 หุ้ล่กสัูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที� 143/2011 

    สัมาคมสั่งเสัริมสัถืาบ่นกรรมการบริษั่ทไทย (IOD)
 Financial Statement For Directors รุ่นที� 11/2011 

 สัมาคมสั่งเสัริมสัถืาบ่นกรรมการบริษั่ทไทย (IOD)

ปีระสิ้บการณ์ที่ำางานในระยะ 5 ปีี ย้อนห้ล้ัง

ชี่วังเวัล้า ตำาแห้น่ง ชี่�อห้น่วัยงาน/บร้ษัที่

พ.ย. 2562 - ปัจจุบ่น กรรมการ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น
2559 - ปัจจุบ่น ที�ปรึกษัา บจ. ไทยแอร์เอเชีีย
2560 - ก.ย. 2562 กรรมการ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น
2557 - 2559 รองประธานเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้าร บจ. ไทยแอร์เอเชีีย
2550 - 2559 กรรมการ/ 

ผู้อำานวยการฝั�ายปฏิิบ่ติการการบิน
บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น 

2546 - 2557 ผู้อำานวยการฝั�ายปฏิิบ่ติการการบิน บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 
2551 - 2554 กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 



89
รายละเอียด้กรรมการและผู้บริหุ้าร

นายปีรีชีญา 
รัศมีธัาน้นที่ร์

กรรมการ
(กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพ่น
ตามหุ้น่งสัือร่บรอง)

 
วัันที่ี�เข้าดำารงตำาแห้น่งกรรมการ
28 ธ่นวาคม 2560

อายุ (ปีี)  61

สิ้ัดสิ้่วันการถ่อหุ้้นใน 
บมจ. เอเชีีย เอวั้เอชีั�น (ร้อยล้ะ)1 
0.14

ควัามสิ้ัมพ็ันธั์ที่างครอบครัวักับ
กรรมการห้ร่อผู่้บร้ห้ารรายอ่�น2

- ไม่มี -

ห้ม่อมห้ล้วังบวัรนวัเที่พ็ 
เที่วักุล้

กรรมการ/ 
ผู้อำานวยการฝั�ายพ่ฒนาธุรกิจ
(กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพ่น
ตามหุ้น่งสัือร่บรอง)

วัันที่ี�เข้าดำารงตำาแห้น่งกรรมการ
27 ธ่นวาคม 2560

วัันที่ี�เข้าดำารงตำาแห้น่ง
ผู่้อำานวัยการฝ่ายพ็ัฒนาธัุรก้จ
13 ธ่นวาคม 2554

อายุ (ปีี)  58

สิ้ัดสิ้่วันการถ่อหุ้้นใน 
บมจ. เอเชีีย เอวั้เอชีั�น (ร้อยล้ะ)1 
0.19

ควัามสิ้ัมพ็ันธั์ที่างครอบครัวักับ
กรรมการห้ร่อผู่้บร้ห้ารรายอ่�น2

- ไม่มี -

คุณวัุฒ้ที่างการศ้กษา 
 ปริญี่ญี่าตรี สัาขาวิศวกรรมเครื�องกล โรงเรียนนายเรืออากาศ
 หุ้ล่กสัูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที� 144/2011

   สัมาคมสั่งเสัริมสัถืาบ่นกรรมการบริษั่ทไทย (IOD)
 Financial Statement For Directors รุ่นที� 11/2011                  

   สัมาคมสั่งเสัริมสัถืาบ่นกรรมการบริษั่ทไทย (IOD)

ปีระสิ้บการณ์ที่ำางานในระยะ 5 ปีี ย้อนห้ล้ัง

คุณวัุฒ้ที่างการศ้กษา 
 ปริญี่ญี่าตรี สัาขาวิทยาศาสัตร์ State University of New York, U.S.A. 
 อนุปริญี่ญี่า สัาขาวิทยาศาสัตร์ Kemper Military College, Missouri, U.S.A.
 หุ้ล่กสัูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที� 144/2011

 สัมาคมสั่งเสัริมสัถืาบ่นกรรมการบริษั่ทไทย (IOD)
 Financial Statement For Directors รุ่นที� 12/2011                    

 สัมาคมสั่งเสัริมสัถืาบ่นกรรมการบริษั่ทไทย (IOD)

ปีระสิ้บการณ์ที่ำางานในระยะ 5 ปีี ย้อนห้ล้ัง

ชี่วังเวัล้า ตำาแห้น่ง ชี่�อห้น่วัยงาน/บร้ษัที่

2560 - ปัจจุบ่น กรรมการ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น
2562 - ปัจจุบ่น ที�ปรึกษัา บจ. ไทยแอร์เอเชีีย
2561 - ปัจจุบ่น กรรมการกำาก่บดู้แลกิจการ

และความย่�งยืน
บจ. ไทยแอร์เอเชีีย

2550 - 2561 ผู้อำานวยการฝั�ายวิศวกรรม บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น 
2557 - 2561 รองประธานเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้าร บจ. ไทยแอร์เอเชีีย
2550 - 2559 กรรมการ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น
2550 - 2558 กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 
2547 - 2557 ผู้อำานวยการฝั�ายวิศวกรรม บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 

ชี่วังเวัล้า ตำาแห้น่ง ชี่�อห้น่วัยงาน/บร้ษัที่

ธ.ค. 2560 - ปัจจุบ่น กรรมการ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น 
2554 - ปัจจุบ่น ผู้อำานวยการฝั�ายพ่ฒนาธุรกิจ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น
2561 - ปัจจุบ่น รองประธานเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้าร บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 
2557 - ปัจจุบ่น กรรมการ บจ. เด้ลวี โฮ่ลด้ิ�ง
2557 - ปัจจุบ่น กรรมการ บจ. อีโคโนลอด้จ์
2547 - 2561 ผู้อำานวยการฝั�ายพ่ฒนาธุรกิจ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย
2554 - สั.ค. 2560 กรรมการ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น 
2557 - 2558 กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย

การดำารงตำาแห้น่งเปี็นกรรมการ/ผู่้บร้ห้ารในบร้ษัที่อ่�น
ก้จการที่ี�เปี็นบร้ษัที่จดที่ะเบียน - ไม่มี -

ก้จการที่ี�ไม่ใชี่บร้ษัที่จดที่ะเบียน - บจ. ไทยแอร์เอเชีีย

การดำารงตำาแห้น่งในก้จการที่ี�แข่งขันห้ร่อเกี�ยวัเนื�องกับธัุรก้จบร้ษัที่ที่ี�อาจที่ำาให้้เก้ดควัามขัดแย้ง
ที่างผ่ล้ปีระโยชีน์ต่อบร้ษัที่
- ไม่มี -

การดำารงตำาแห้น่งเปี็นกรรมการ/ผู่้บร้ห้ารในบร้ษัที่อ่�น
ก้จการที่ี�เปี็นบร้ษัที่จดที่ะเบียน - ไม่มี -

ก้จการที่ี�ไม่ใชี่บร้ษัที่จดที่ะเบียน
- บจ. ไทยแอร์เอเชีีย - บจ. อีโคโนลอด้จ์

- บจ. เด้ลวี โฮ่ลด้ิ�ง

การดำารงตำาแห้น่งในก้จการที่ี�แข่งขันห้ร่อเกี�ยวัเนื�องกับธัุรก้จบร้ษัที่ที่ี�อาจที่ำาให้้เก้ดควัามขัดแย้ง
ที่างผ่ล้ปีระโยชีน์ต่อบร้ษัที่
- ไม่มี -
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นายไพ็รัชีล้์ 
พ็รพ็ัฒนนางกูร 

กรรมการ 
(กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพ่น
ตามหุ้น่งสัือร่บรอง)

 
วัันที่ี�เข้าดำารงตำาแห้น่งกรรมการ
27 ธ่นวาคม 2560

อายุ (ปีี)  45

สิ้ัดสิ้่วันการถ่อหุ้้นใน 
บมจ. เอเชีีย เอวั้เอชีั�น (ร้อยล้ะ)1 
0.0041

ควัามสิ้ัมพ็ันธั์ที่างครอบครัวักับ
กรรมการห้ร่อผู่้บร้ห้ารรายอ่�น2

- ไม่มี -

นายสิ้ันที่ัด  
สิ้งวันดีกุล้

ประธานเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้ารการเงิน
 
วัันที่ี�เข้าดำารงตำาแห้น่ง
6 กรกฎาคม 2559

อายุ (ปีี)  56

สิ้ัดสิ้่วันการถ่อหุ้้นใน 
บมจ. เอเชีีย เอวั้เอชีั�น (ร้อยล้ะ)1 
0.0161

ควัามสิ้ัมพ็ันธั์ที่างครอบครัวักับ
กรรมการห้ร่อผู่้บร้ห้ารรายอ่�น2

- ไม่มี -

คุณวัุฒ้ที่างการศ้กษา 
 ปริญี่ญี่าโท สัาขาบริหุ้ารธุรกิจ San Diego State University, U.S.A.
 ปริญี่ญี่าตรี สัาขาการบ่ญี่ชีี มหุ้าวิทยาล่ยธรรมศาสัตร์
 หุ้ล่กสัูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที� 254/2018 

   สัมาคมสั่งเสัริมสัถืาบ่นกรรมการบริษั่ทไทย (IOD)
 หุ้ล่กสัูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที� 7/2561

   ศูนย์สั่งเสัริมการพ่ฒนาความรู้ตลาด้ทุน ตลาด้หุ้ล่กทร่พย์แหุ้่งประเทศไทย

ปีระสิ้บการณ์ที่ำางานในระยะ 5 ปีี ย้อนห้ล้ัง

คุณวัุฒ้ที่างการศ้กษา 
 ปริญี่ญี่าโทบริหุ้ารธุรกิจ สัาขาการเงิน University of Denver, U.S.A.
 ปริญี่าตรี บ่ญี่ชีีบ่ณฑ์ิต คณะพาณิชียศาสัตร์และการบ่ญี่ชีี จุฬาลงกรณ์มหุ้าวิทยาล่ย
 หุ้ล่กสัูตร TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD)  

 หุ้่วข้อ AutoMotion and RPA (Robot Process Automotion) for Accounting และ
 หุ้่วข้อการทบทวนการกำาก่บดู้แลของงบการเงินรายไตรมาสั 
 สัมาคมบริษั่ทจด้ทะเบียนไทย

ปีระสิ้บการณ์ที่ำางานในระยะ 5 ปีี ย้อนห้ล้ัง

ชี่วังเวัล้า ตำาแห้น่ง ชี่�อห้น่วัยงาน/บร้ษัที่

2560 - ปัจจุบ่น กรรมการ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น
2560 - ปัจจุบ่น กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย  
2557 - ปัจจุบ่น กรรมการ/

ประธานเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้ารการเงิน
บจ. ไทยแอร์เอเชีีย เอ็กซี์ 

2560 กรรมการ บจ. ทรี แด้นซี์ พ่บลิชีชีิ�ง 
2560 กรรมการ บจ. ทรี แด้นซี์ แอคทีฟ 
2560 กรรมการ บจ. อิน พ่บลิชีชีิ�ง 
2559 - 2560 กรรมการ บจ. ทรี แด้นซี์ โฮ่ลด้ิ�งสั์  
2559 - 2560 กรรมการ บจ. อิมเมจ พ่บลิชีชีิ�ง 
2547 - 2557 ผู้อำานวยการฝั�ายบ่ญี่ชีีและการเงิน บจ. ไทยแอร์เอเชีีย  

ชี่วังเวัล้า ตำาแห้น่ง ชี่�อห้น่วัยงาน/บร้ษัที่

2559 - ปัจจุบ่น ประธานเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้ารการเงิน บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น
2559 - ปัจจุบ่น ประธานเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้ารการเงิน บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 
2553 - 2559 รองกรรมการผู้จ่ด้การ บมจ. หุ้ล่กทร่พย์ ธนชีาต

การดำารงตำาแห้น่งเปี็นกรรมการ/ผู่้บร้ห้ารในบร้ษัที่อ่�น
ก้จการที่ี�เปี็นบร้ษัที่จดที่ะเบียน - ไม่มี -

ก้จการที่ี�ไม่ใชี่บร้ษัที่จดที่ะเบียน
- บจ. ไทยแอร์เอเชีีย - บจ. ไทยแอร์เอเชีีย เอ็กซี์

การดำารงตำาแห้น่งในก้จการที่ี�แข่งขันห้ร่อเกี�ยวัเนื�องกับธัุรก้จบร้ษัที่ที่ี�อาจที่ำาให้้เก้ดควัามขัดแย้ง
ที่างผ่ล้ปีระโยชีน์ต่อบร้ษัที่
- ไม่มี -

การดำารงตำาแห้น่งเปี็นกรรมการ/ผู่้บร้ห้ารในบร้ษัที่อ่�น
ก้จการที่ี�เปี็นบร้ษัที่จดที่ะเบียน - ไม่มี -

ก้จการที่ี�ไม่ใชี่บร้ษัที่จดที่ะเบียน - บจ. ไทยแอร์เอเชีีย

การดำารงตำาแห้น่งในก้จการที่ี�แข่งขันห้ร่อเกี�ยวัเนื�องกับธัุรก้จบร้ษัที่ที่ี�อาจที่ำาให้้เก้ดควัามขัดแย้ง
ที่างผ่ล้ปีระโยชีน์ต่อบร้ษัที่
- ไม่มี -

1  รวมการถืือครองหุุ้้นของคู่สัมรสัและบุตรที�ย่งไม่บรรลุนิติภาวะ
2  ความสั่มพ่นธ์ทางครอบคร่ว หุ้มายถืึง ความสั่มพ่นธ์ทางสัายโลหุ้ิต ความสั่มพ่นธ์โด้ยการสัมรสั และความสั่มพ่นธ์โด้ยการจด้ทะเบียนตามกฎหุ้มาย
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บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำ�กัด
ณ ว่นที� 31 ธ่นวาคม 2562

รายละเอียดำกรรมการ

(รายละเอียด้อื�นสัามารถืดู้ได้้ที� บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น)

นายวั้เชีฐ ตันต้วัาน้ชี 
ได้รับการแต่งตั�งเม่�อวัันที่ี� 
22 กุมภาพ่นธ์ 2561 

นายณัฐวัุฒ้ เภาโบรมย์
ได้รับการแต่งตั�งเม่�อวัันที่ี� 
13 ธ่นวาคม 2554

นายธัรรศพ็ล้ฐ์ แบเล้เวั็ล้ด์
ได้รับการแต่งตั�งเม่�อวัันที่ี� 
19 ก่นยายน 2546

นายสิ้ันต้สิุ้ข คล้่องใชี้ยา
ได้รับการแต่งตั�งเม่�อวัันที่ี� 
27 ธ่นวาคม 2560

นายไพ็รัชีล้์ พ็รพ็ัฒนนางกูร
ได้รับการแต่งตั�งเม่�อวัันที่ี� 
27 ธ่นวาคม 2560

นายคามารูด้น บ้น 
เมอรานัน

กรรมการ 
(กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพ่น
ตามหุ้น่งสัือร่บรอง)
 
วัันที่ี�ได้รับการแต่งตั�ง
12 พฤศจิกายน 2546

อายุ (ปีี)  58

สิ้ัดสิ้่วันการถ่อหุ้้นใน 
บมจ. เอเชีีย เอวั้เอชีั�น (ร้อยล้ะ)1 
- ไม่มี -

ควัามสิ้ัมพ็ันธั์ที่างครอบครัวักับ
กรรมการห้ร่อผู่้บร้ห้ารรายอ่�น2

- ไม่มี -

คุณวัุฒ้ที่างการศ้กษา 
 Master of Business Administration, (Finance) Central Michigan University, U.S.A.
 Bachelor of Science degree, magna cum laude (Finance), Central Michigan University, U.S.A. 
 Diploma in Actuarial Science, University Technology MARA

ปีระสิ้บการณ์ที่ำางานในระยะ 5 ปีี ย้อนห้ล้ัง

ชี่วังเวัล้า ตำาแห้น่ง ชี่�อห้น่วัยงาน/บร้ษัที่

2546 - ปัจจุบ่น กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย
2546 - ปัจจุบ่น กรรมการ AirAsia Investment Ltd.
2561 - ปัจจุบ่น ประธานกรรมการบริหุ้าร AirAsia Group Berhad
2544 - ปัจจุบ่น ประธานกรรมการบริหุ้าร AirAsia Berhad
2562 - ปัจจุบ่น กรรมการ AirAsia Com Travel Sdn. Bhd.                 

(ชีื�อเด้ิม Touristly Travel Sdn. Bhd.)
2561 - ปัจจุบ่น กรรมการ AirAsia Philippines, Inc.
2561 - ปัจจุบ่น กรรมการ Philippines AirAsia, Inc.
2561 - ปัจจุบ่น กรรมการ RedBeat Ventures Sdn. Bhd. 
2560 - ปัจจุบ่น กรรมการ LC Airfields Sdn. Bhd. (In Striking Off)
2560 - ปัจจุบ่น Commissioner PT. Airasia Indonesia TBK  
2559 - ปัจจุบ่น กรรมการ AirAsia Pte. Ltd.
2559 - ปัจจุบ่น กรรมการ Tune Live Sdn. Bhd.
2558 - ปัจจุบ่น กรรมการ Tune Labs Sdn. Bhd.
2557 - ปัจจุบ่น กรรมการ Asia Aviation Capital Limited
2557 - ปัจจุบ่น กรรมการ AirAsia SEA Sdn. Bhd. (ชีื�อเด้ิม AirAsia 

Global Shared Services Sdn. Bhd.)
2557 - ปัจจุบ่น กรรมการ GCG Capital Limited
2557 - ปัจจุบ่น กรรมการ Epik Shop Sdn. Bhd. 

(อยู่ระหุ้ว่างการชีำาระบ่ญี่ชีี)
2557 - ปัจจุบ่น กรรมการ Lancefield Property SARL
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ชี่วังเวัล้า ตำาแห้น่ง ชี่�อห้น่วัยงาน/บร้ษัที่

2557 - ปัจจุบ่น กรรมการ New Queens Park Development SARL 
2557 - ปัจจุบ่น กรรมการ Oakfield Property SARL 
2557 - ปัจจุบ่น กรรมการ BigLife Sdn. Bhd. 

(ชีื�อเด้ิม Big Loyalty Sdn. Bhd.)
2556 - ปัจจุบ่น กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย เอ็กซี์
2556 - ปัจจุบ่น กรรมการ Big Duty Free Sdn. Bhd. 

(อยู่ระหุ้ว่างการชีำาระบ่ญี่ชีี)
2556 - ปัจจุบ่น กรรมการ CJS Aviation Pte. Ltd. 

(อยู่ระหุ้ว่างการชีำาระบ่ญี่ชีี)
2556 - ปัจจุบ่น กรรมการ Educ8 Group Sdn. Bhd.
2556 - ปัจจุบ่น กรรมการ Rangers Developments Ltd.
2556 - ปัจจุบ่น กรรมการ Rangers Stadium Development Ltd.
2556 - ปัจจุบ่น Non Independent 

Non-Executive Director
Tune Protect Group Berhad

2555 - ปัจจุบ่น กรรมการ DCS Energy Sdn. Bhd.
2555 - ปัจจุบ่น กรรมการ Epsom College Malaysia Sdn. Bhd. 
2554 - ปัจจุบ่น กรรมการ Caterham Cars Ltd.
2554 - ปัจจุบ่น กรรมการ Caterham Cars Group Ltd.
2554 - ปัจจุบ่น กรรมการ Caterham Enterprises Ltd.
2554 - ปัจจุบ่น กรรมการ Caterham Merchandising Ltd. 

(อยู่ระหุ้ว่างการชีำาระบ่ญี่ชีี))
2554 - ปัจจุบ่น กรรมการ Caterham Technology & Innovation Ltd. 

(อยู่ระหุ้ว่างการชีำาระบ่ญี่ชีี)
2554 - ปัจจุบ่น กรรมการ EQ8 Limited (อยู่ระหุ้ว่างการชีำาระบ่ญี่ชีี) 
2554 - ปัจจุบ่น กรรมการ QPR Asia Sdn. Bhd.
2554 - ปัจจุบ่น กรรมการ QPR Holdings Ltd.
2554 - ปัจจุบ่น กรรมการ The Queens Park Rangers Football & 

Athletic Club Ltd.
2553 - ปัจจุบ่น กรรมการ Caterham Factory Limited 
2553 - ปัจจุบ่น กรรมการ Caterham Ventures Sdn. Bhd. 
2553 - ปัจจุบ่น กรรมการ Tune Group.com Ltd.
2553 - ปัจจุบ่น กรรมการ Tune Tones Sdn. Bhd.
2552 - ปัจจุบ่น กรรมการ Intrinsic Capital Management Sdn. Bhd.
2551 - ปัจจุบ่น กรรมการ Aero Ventures Sdn. Bhd. 

(อยู่ระหุ้ว่างการชีำาระบ่ญี่ชีี)
2551 - ปัจจุบ่น กรรมการ AirAsia Corporate Services Limited
2551 - ปัจจุบ่น กรรมการ Muncul Juara Sdn. Bhd.
2551 - ปัจจุบ่น กรรมการ Pacific Gem Sdn. Bhd.
2551 - ปัจจุบ่น กรรมการ Tune Group Sdn. Bhd.
2551 - ปัจจุบ่น กรรมการ Notel Management Sdn. Bhd. 

(ชีื�อเด้ิม Tune Hotels Management Sdn Bhd)
2551 - ปัจจุบ่น กรรมการ Sofa Al Azhar Sdn. Bhd.
2550 - ปัจจุบ่น กรรมการ New Haven Resort Sdn. Bhd.
2550 - ปัจจุบ่น กรรมการ OMT Hotels Sdn. Bhd. 

(ชีื�อเด้ิม Tune Hotels Sdn Bhd)

2550 - ปัจจุบ่น กรรมการ Tune Longhaul Sdn. Bhd. 
(อยู่ระหุ้ว่างการชีำาระบ่ญี่ชีี)

2550 - ปัจจุบ่น กรรมการ BigPay Malaysia Sdn. Bhd. 
2550 - ปัจจุบ่น กรรมการ Tune Talk Sdn. Bhd.
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ชี่วังเวัล้า ตำาแห้น่ง ชี่�อห้น่วัยงาน/บร้ษัที่

2549 - ปัจจุบ่น Non Independent  
Non-Executive Director 

AirAsia X Berhad

2549 - ปัจจุบ่น กรรมการ All Agile Industries Sdn. Bhd. 
(อยู่ระหุ้ว่างการชีำาระบ่ญี่ชีี)

2549 - ปัจจุบ่น กรรมการ Yayasan Pendidikan Titiwangsa
2548 - ปัจจุบ่น กรรมการ Dragonback Media Interactive Sdn. Bhd. 

(อยู่ระหุ้ว่างการชีำาระบ่ญี่ชีี)
2548 - ปัจจุบ่น กรรมการ Tune Hotels.com Limited
2548 - ปัจจุบ่น กรรมการ Tuneasia.com Sdn. Bhd. (S308(4))
2548 - ปัจจุบ่น กรรมการ Wheatley Sdn. Bhd. 

(อยู่ระหุ้ว่างการชีำาระบ่ญี่ชีี)
2547 - ปัจจุบ่น กรรมการ AirAsia (Mauritius) Ltd.
2547 - ปัจจุบ่น กรรมการ AirAsia Go Holiday Sdn. Bhd.
2545 - ปัจจุบ่น กรรมการ Domeplex Consolidated Sdn. Bhd.
2544 - ปัจจุบ่น กรรมการ Persian Beauty Sdn. Bhd.
2544 - ปัจจุบ่น กรรมการ Tune Air Sdn. Bhd.
2543 - ปัจจุบ่น กรรมการ Incam Consulting & Trading Sdn. Bhd. 
2543 - ปัจจุบ่น กรรมการ Incam Corporation Sdn. Bhd.
2543 - ปัจจุบ่น กรรมการ Incam Equity Sdn. Bhd.
2543 - ปัจจุบ่น กรรมการ Incam Resources Sdn. Bhd.
2539 - ปัจจุบ่น กรรมการ Incam Global Sdn. Bhd.
2538 - ปัจจุบ่น กรรมการ Raindance Music Sdn. Bhd.
2538 - ปัจจุบ่น กรรมการ Red Podium Sdn. Bhd.
2536 - ปัจจุบ่น กรรมการ Nescorp Resources Sdn. Bhd.
2534 - ปัจจุบ่น กรรมการ Music Works Sdn. Bhd.
ปัจจุบ่น กรรมการ AirAsia, Inc.
ปัจจุบ่น Commissioner PT Indonesia AirAsia
2553 - 2562 กรรมการ Tune Studios Sdn. Bhd.
2546 - 2562 กรรมการ Chestar Properties Sdn. Bhd.
2559 - 2561 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.
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นายโมฮาห้มัด 
คาดาร์ บ้น เมร้กัน  

กรรมการ 
 
วัันที่ี�ได้รับการแต่งตั�ง
9 ธ่นวาคม 2559

อายุ (ปีี)  63

สิ้ัดสิ้่วันการถ่อหุ้้นใน 
บมจ. เอเชีีย เอวั้เอชีั�น (ร้อยล้ะ)1 
- ไม่มี -

ควัามสิ้ัมพ็ันธั์ที่างครอบครัวักับ
กรรมการห้ร่อผู่้บร้ห้ารรายอ่�น2

- ไม่มี -

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

ปีระสิ้บการณ์ที่ำางานในระยะ 5 ปีี ย้อนห้ล้ัง

ชี่วังเวัล้า ตำาแห้น่ง ชี่�อห้น่วัยงาน/บร้ษัที่

2559 - ปัจจุบ่น กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 
2561 - ปัจจุบ่น Independent Non-Executive 

Director
AirAsia Group Berhad 

2561 - ปัจจุบ่น Independent Non-Executive 
Director

IRIS Corporation Berhad

2558 - ปัจจุบ่น ประธานบริษั่ท RCL Agencies (M) Sdn. Bhd.
2548 - ปัจจุบ่น ประธานบริษั่ท SOGO (K.L.) Department Store Sdn. Bhd.
2545 - ปัจจุบ่น  Independent Non-Executive 

Director
Rashid Hussain Berhad (In Members’ 
Voluntary Liquidation)

2539 - ปัจจุบ่น  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 กรรมการอิสัระ Ideate Media Sdn. Bhd.
2554 - 2560 Non-Independent 

Non-Executive Director
Astro Malaysia Holdings Berhad

2554 - 2560 กรรมการอิสัระ Astro Overseas Ltd
2546 - 2560 กรรมการอิสัระ 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 ประธานบริษั่ท RHB Capital Berhad



95
รายละเอียด้กรรมการและผู้บริหุ้าร

นายรอซึ่แมน บ้น 
โอมาร์  

กรรมการ 
(กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพ่น
ตามหุ้น่งสัือร่บรอง) 
 
วัันที่ี�ได้รับการแต่งตั�ง
11 พฤษัภาคม 2561

อายุ (ปีี)  57

สิ้ัดสิ้่วันการถ่อหุ้้นใน 
บมจ. เอเชีีย เอวั้เอชีั�น (ร้อยล้ะ)1 
- ไม่มี -

ควัามสิ้ัมพ็ันธั์ที่างครอบครัวักับ
กรรมการห้ร่อผู่้บร้ห้ารรายอ่�น2

- ไม่มี -

นางภัที่รา 
บุศราวังศ์

กรรมการ 
(กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพ่น
ตามหุ้น่งสัือร่บรอง) 
 
วัันที่ี�ได้รับการแต่งตั�ง
9 พฤศจิกายน 2560

อายุ (ปีี)  50

สิ้ัดสิ้่วันการถ่อหุ้้นใน 
บมจ. เอเชีีย เอวั้เอชีั�น (ร้อยล้ะ)1 
0.0066

ควัามสิ้ัมพ็ันธั์ที่างครอบครัวักับ
กรรมการห้ร่อผู่้บร้ห้ารรายอ่�น2

- ไม่มี -

คุณวัุฒ้ที่างการศ้กษา 
 Accountancy, The Association of Chartered Certified Accountants

ปีระสิ้บการณ์ที่ำางานในระยะ 5 ปีี ย้อนห้ล้ัง

คุณวัุฒ้ที่างการศ้กษา 
 ปริญี่ญี่าโท บ่ญี่ชีีมหุ้าบ่ณฑ์ิต จุฬาลงกรณ์มหุ้าวิทยาล่ย ภาควิชีาการเงินและการบ่ญี่ชีี
 ปริญี่าตรี บ่ญี่ชีีบ่ณฑ์ิต พาณิชียศาสัตร์และการบ่ญี่ชีี มหุ้าวิทยาล่ยธรรมศาสัตร์
 หุ้ล่กสัูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที� 177/2013

   สัมาคมสั่งเสัริมสัถืาบ่นกรรมการบริษั่ทไทย (IOD)

ปีระสิ้บการณ์ที่ำางานในระยะ 5 ปีี ย้อนห้ล้ัง

ชี่วังเวัล้า ตำาแห้น่ง ชี่�อห้น่วัยงาน/บร้ษัที่

2561 - ปัจจุบ่น กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย
2560 - ปัจจุบ่น กรรมการบริหุ้าร AirAsia Investment Ltd.
2561 - ปัจจุบ่น กรรมการ บจ. แอร์เอเชีีย เอสัอีเอ 

(ชีื�อเด้ิม บจ. แอร์เอเชีีย กรุ๊ป (ไอเอชีคิว))
2559 - ปัจจุบ่น กรรมการ Asia Aviation Capital Pte. Ltd. (SG)
2558 - ปัจจุบ่น กรรมการ AirAsia Global Notes Limited 

(in the process of dissolution)
2557 - ปัจจุบ่น กรรมการ Asia Aviation Capital Limited (Labuan)
2551 - ปัจจุบ่น 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

ชี่วังเวัล้า ตำาแห้น่ง ชี่�อห้น่วัยงาน/บร้ษัที่

2560 - ปัจจุบ่น กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย
2559 - ปัจจุบ่น ประธานกลุ่มเจ้าหุ้น้าที�

บริหุ้ารการเงิน
กลุ่มบริษั่ทแอร์เอเชีีย

2561 - ปัจจุบ่น กรรมการ บจ. แอร์เอเชีีย เอสัอีเอ 
(ชีื�อเด้ิม บจ. แอร์เอเชีีย กรุ๊ป (ไอเอชีคิว))

2562 - ปัจจุบ่น กรรมการ AirAsia Com Travel Sdn. Bhd.
2562 - ปัจจุบ่น กรรมการ บจ. ฟิลิปปินสั์ แอร์เอเชีีย
2562 - ปัจจุบ่น กรรมการ บจ. เทเลพอร์ต (ประเทศไทย)
2562 - ปัจจุบ่น กรรมการ บจ. เทเลพอร์ต โฮ่ลด้ิ�งสั์ (ประเทศไทย)
2560 - ปัจจุบ่น กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย เอ็กซี์
2559 - ปัจจุบ่น กรรมการ AirAsia Global Shared Services Sdn. Bhd.
2561 - 2562 กรรมการ บจ. กราวนด้์ทีมเร้ด้ โฮ่ลด้ิงสั์
2561 - 2562 กรรมการ บจ. แซีทสั์ กราวนด้์ เซีอร์วิสั สัิงคโปร์
2561 กรรมการ บจ. เร้ด้คาร์โก้ โลจิสัติกสั์
2560 - 2561 กรรมการ บจ. บิ�กเพย์ (สัิงคโปร์) 
2558 - 2559 กรรมการ/

ประธานเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้าร
การเงิน

บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น

2557 - 2559 กรรมการ/
ประธานเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้าร
การเงิน

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย

1  รวมการถืือครองหุุ้้นของคู่สัมรสัและบุตรที�ย่งไม่บรรลุนิติภาวะ
2  ความสั่มพ่นธ์ทางครอบคร่ว หุ้มายถืึง ความสั่มพ่นธ์ทางสัายโลหุ้ิต ความสั่มพ่นธ์โด้ยการสัมรสั และความสั่มพ่นธ์โด้ยการจด้ทะเบียนตามกฎหุ้มาย
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บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำ�กัด
ณ ว่นที� 31 ธ่นวาคม 2562

รายละเอียดำผู้้้บริหุ้าร

(รายละเอียด้อื�นสัามารถืดู้ได้้ที� บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น)

นายธัรรศพ็ล้ฐ์ แบเล้เวั็ล้ด์ 
ประธานกรรมการบริหุ้าร

ได้รับการแต่งตั�งเม่�อวัันที่ี� 
14 พฤษัภาคม 2561

นายสิ้ันต้สิุ้ข คล้่องใชี้ยา
ประธานเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้าร

ได้รับการแต่งตั�งเม่�อวัันที่ี� 
14 พฤษัภาคม 2561

ห้ม่อมห้ล้วังบวัรนวัเที่พ็ เที่วักุล้
รองประธานเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้าร

ได้รับการแต่งตั�งเม่�อวัันที่ี� 
9 สัิงหุ้าคม 2561

นายสิ้ันที่ัด สิ้งวันดีกุล้
ประธานเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้ารการเงิน

ได้รับการแต่งตั�งเม่�อวัันที่ี� 
1 ก่นยายน 2559

นายบัญญัต้ 
ห้รรษกุล้  
ผู้อำานวยการฝั�ายวิศวกรรม

วัันที่ี�ได้รับการแต่งตั�ง
3 มีนาคม 2557

อายุ (ปีี)  52

สิ้ัดสิ้่วันการถ่อหุ้้นใน 
บมจ. เอเชีีย เอวั้เอชีั�น (ร้อยล้ะ)1 
0.0016

ควัามสิ้ัมพ็ันธั์ที่างครอบครัวักับ
กรรมการห้ร่อผู่้บร้ห้ารรายอ่�น2

- ไม่มี -

คุณวัุฒ้ที่างการศ้กษา 
 ปริญี่ญี่าโทบริหุ้ารธุรกิจภาคภาษัาอ่งกฤษั มหุ้าวิทยาล่ยเกษัตรศาสัตร์ 
 ปริญี่ญี่าตรี วิศวอากาศยาน โรงเรียนนายเรืออากาศ

ปีระสิ้บการณ์ที่ำางานในระยะ 5 ปีี ย้อนห้ล้ัง

ชี่วังเวัล้า ตำาแห้น่ง ชี่�อห้น่วัยงาน/บร้ษัที่

2557 - ปัจจุบ่น ผู้อำานวยการฝั�ายวิศวกรรม บจ. ไทยแอร์เอเชีีย
2547 - 2557 ผู้จ่ด้การแผนกควบคุมคุณภาพ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย
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นางธัีล้ฎี 
พ็ันธัุมจ้นดา    
ผู้อำานวยการฝั�ายทร่พยากรบุคคล

วัันที่ี�ได้รับการแต่งตั�ง
3 มีนาคม 2557

อายุ (ปีี)  46

สิ้ัดสิ้่วันการถ่อหุ้้นใน 
บมจ. เอเชีีย เอวั้เอชีั�น (ร้อยล้ะ)1 
- ไม่มี -

ควัามสิ้ัมพ็ันธั์ที่างครอบครัวักับ
กรรมการห้ร่อผู่้บร้ห้ารรายอ่�น2

- ไม่มี -

นางสิ้าวัวั้ชีชีุน้  
กันตะเพ็็ง  
ผู้อำานวยการฝั�ายปฏิิบ่ติการภาคพื�น

วัันที่ี�ได้รับการแต่งตั�ง
2 ตุลาคม 2557

อายุ (ปีี)  51

สิ้ัดสิ้่วันการถ่อหุ้้นใน 
บมจ. เอเชีีย เอวั้เอชีั�น (ร้อยล้ะ)1 
0.0024

ควัามสิ้ัมพ็ันธั์ที่างครอบครัวักับ
กรรมการห้ร่อผู่้บร้ห้ารรายอ่�น2

- ไม่มี -

นายพ็้พ็ัฒน์ 
คุณปีระคัล้ภ์  
ผู้อำานวยการฝั�ายนว่ตกรรมเชีิงพาณิชีย์
และเทคโนโลยี

วัันที่ี�ได้รับการแต่งตั�ง
2 ตุลาคม 2557

อายุ (ปีี)  43

สิ้ัดสิ้่วันการถ่อหุ้้นใน 
บมจ. เอเชีีย เอวั้เอชีั�น (ร้อยล้ะ)1 
- ไม่มี -

ควัามสิ้ัมพ็ันธั์ที่างครอบครัวักับ
กรรมการห้ร่อผู่้บร้ห้ารรายอ่�น2

- ไม่มี -

คุณวัุฒ้ที่างการศ้กษา 
 ปริญี่ญี่าโท (บริหุ้ารทร่พยากรมนุษัย์) Rutgers, The State University of New Jersey, U.S.A. 
 ปริญี่ญี่าตรี  (ร่ฐศาสัตร์) จุฬาลงกรณ์มหุ้าวิทยาล่ย

ปีระสิ้บการณ์ที่ำางานในระยะ 5 ปีี ย้อนห้ล้ัง

คุณวัุฒ้ที่างการศ้กษา 
 ปริญี่ญี่าตรี คณะมนุษัย์ศาสัตร์ มหุ้าวิทยาล่ยรามคำาแหุ้ง   
 หุ้ล่กสัูตรการจ่ด้การธุรกิจการบินสัำาหุ้ร่บผู้บริหุ้าร

ปีระสิ้บการณ์ที่ำางานในระยะ 5 ปีี ย้อนห้ล้ัง

คุณวัุฒ้ที่างการศ้กษา 
 ปริญี่ญี่าโท วิทยาศาสัตร์วิทยาการการสัื�อสัาร มหุ้าวิทยาล่ยอ่สัสั่มชี่ญี่
 ปริญี่ญี่าตรี วิทยาศาสัตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหุ้าวิทยาล่ยอ่สัสั่มชี่ญี่

ปีระสิ้บการณ์ที่ำางานในระยะ 5 ปีี ย้อนห้ล้ัง

ชี่วังเวัล้า ตำาแห้น่ง ชี่�อห้น่วัยงาน/บร้ษัที่

2557 - ปัจจุบ่น ผู้อำานวยการฝั�ายทร่พยากรบุคคล บจ. ไทยแอร์เอเชีีย

ชี่วังเวัล้า ตำาแห้น่ง ชี่�อห้น่วัยงาน/บร้ษัที่

2557- ปัจจุบ่น ผู้อำานวยการฝั�ายปฎิบ่ติการภาคพื�น บจ. ไทยแอร์เอเชีีย

2556 - 2557 นายสัถืาน้กรุงเทพ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย

ชี่วังเวัล้า ตำาแห้น่ง ชี่�อห้น่วัยงาน/บร้ษัที่

2557- ปัจจุบ่น ผู้อำานวยการฝั�ายนว่ตกรรมเชีิงพาณิชีย์
และเทคโนโลยี

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย

2550 - 2557 ผู้จ่ด้การฝั�ายนว่ตกรรมเชีิงพาณิชีย์
และเทคโนโลยี

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย
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นายธัาตรี 
ขวััญสิ้ังข์     
ผู้อำานวยการฝั�ายความปลอด้ภ่ย

วัันที่ี�ได้รับการแต่งตั�ง
9 พฤศจิกายน 2559

อายุ (ปีี)  52

สิ้ัดสิ้่วันการถ่อหุ้้นใน 
บมจ. เอเชีีย เอวั้เอชีั�น (ร้อยล้ะ)1 
0.0022

ควัามสิ้ัมพ็ันธั์ที่างครอบครัวักับ
กรรมการห้ร่อผู่้บร้ห้ารรายอ่�น2

- ไม่มี -

นางสิ้าวัณัฏฐ้ณ้ 
ตะวัันชีุล้ี 
ผู้อำานวยการฝั�ายการพาณิชีย์

วัันที่ี�ได้รับการแต่งตั�ง
1 กรกฎาคม 2561

อายุ (ปีี)  45

สิ้ัดสิ้่วันการถ่อหุ้้นใน 
บมจ. เอเชีีย เอวั้เอชีั�น (ร้อยล้ะ)1 
- ไม่มี -

ควัามสิ้ัมพ็ันธั์ที่างครอบครัวักับ
กรรมการห้ร่อผู่้บร้ห้ารรายอ่�น2

- ไม่มี -

นางสิ้าวัอรอนงค์  
เมธัาพ็้พ็ัฒนกุล้
ผู้อำานวยการฝั�ายสัินค้าและบริการ
บนเครื�องบิน

วัันที่ี�ได้รับการแต่งตั�ง
9 สัิงหุ้าคม 2561

อายุ (ปีี)  46

สิ้ัดสิ้่วันการถ่อหุ้้นใน 
บมจ. เอเชีีย เอวั้เอชีั�น (ร้อยล้ะ)1 
- ไม่มี -

ควัามสิ้ัมพ็ันธั์ที่างครอบครัวักับ
กรรมการห้ร่อผู่้บร้ห้ารรายอ่�น2

- ไม่มี -

คุณวัุฒ้ที่างการศ้กษา 
 ปริญี่ญี่าโท การจ่ด้การความปลอด้ภ่ยด้้านการบิน มหุ้าวิทยาล่ย Central Missouri State, U.S.A. 
 ปริญี่ญี่าตรี วิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายเรืออากาศ

ปีระสิ้บการณ์ที่ำางานในระยะ 5 ปีี ย้อนห้ล้ัง

คุณวัุฒ้ที่างการศ้กษา 
 ปริญี่ญี่าโท คณะบริหุ้ารธุรกิจ สัาขาการจ่ด้การท่�วไป มหุ้าวิทยาล่ย Exeter ประเทศอ่งกฤษั
 ปริญี่ญี่าตรี คณะบริหุ้ารธุรกิจ สัาขาการตลาด้ มหุ้าวิทยาล่ยอ่สัสั่มชี่ญี่

ปีระสิ้บการณ์ที่ำางานในระยะ 5 ปีี ย้อนห้ล้ัง

คุณวัุฒ้ที่างการศ้กษา 
 ปริญี่ญี่าโทการจ่ด้การต่างประเทศ  สัาขาการตลาด้ต่างประเทศ Thunderbird, 

 The American Graduate School of International Management, Glendale AZ, U.S.A.
 ปริญี่ญี่าตรีบริหุ้ารธุรกิจ สัาขาการเงินและการธนาคาร มหุ้าวิทยาล่ยอ่สัสั่มชี่ญี่ 

ปีระสิ้บการณ์ที่ำางานในระยะ 5 ปีี ย้อนห้ล้ัง

ชี่วังเวัล้า ตำาแห้น่ง ชี่�อห้น่วัยงาน/บร้ษัที่

2559 - ปัจจุบ่น ผู้อำานวยการฝั�ายความปลอด้ภ่ย บจ. ไทยแอร์เอเชีีย

2549 - 2559 ครูการบินและผู้จ่ด้การแผนกความ
ปลอด้ภ่ย

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย

ชี่วังเวัล้า ตำาแห้น่ง ชี่�อห้น่วัยงาน/บร้ษัที่

2561 - ปัจจุบ่น ผู้อำานวยการฝั�ายการพาณิชีย์ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย

2554 - 2561 ผู้จ่ด้การฝั�ายการตลาด้ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย

ชี่วังเวัล้า ตำาแห้น่ง ชี่�อห้น่วัยงาน/บร้ษัที่

2561 - ปัจจุบ่น ผู้อำานวยการฝั�ายสัินค้าและบริการ
บนเครื�องบิน

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย

2552 - 2561 ผู้จ่ด้การฝั�ายสัินค้าและบริการ
บนแครื�องบิน

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย
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นางสิ้าวัที่อปีัด 
สิุ้บรรณรักษ์    
ผู้อำานวยการฝั�ายความย่�งยืน
และสัื�อสัารองค์กร

วัันที่ี�ได้รับการแต่งตั�ง
9 สัิงหุ้าคม 2561

อายุ (ปีี)  37

สิ้ัดสิ้่วันการถ่อหุ้้นใน 
บมจ. เอเชีีย เอวั้เอชีั�น (ร้อยล้ะ)1 
- ไม่มี -

ควัามสิ้ัมพ็ันธั์ที่างครอบครัวักับ
กรรมการห้ร่อผู่้บร้ห้ารรายอ่�น2

- ไม่มี -

นายจตุพ็งษ์ 
ห้งษ์วั้เศษ 
ผู้อำานวยการฝั�ายบริการลานจอด้
และอุปกรณ์ภาคพื�น

วัันที่ี�ได้รับการแต่งตั�ง
9 พฤศจิกายน 2561

อายุ (ปีี)  42

สิ้ัดสิ้่วันการถ่อหุ้้นใน 
บมจ. เอเชีีย เอวั้เอชีั�น (ร้อยล้ะ)1 
- ไม่มี -

ควัามสิ้ัมพ็ันธั์ที่างครอบครัวักับ
กรรมการห้ร่อผู่้บร้ห้ารรายอ่�น2

- ไม่มี -

นาวัาอากาศตรี ดำารงค์ 
ภาสิ้น์พ็้พ็ัฒน์กุล้
ผู้อำานวยการฝั�ายปฏิิบ่ติการการบิน

วัันที่ี�ได้รับการแต่งตั�ง
9 สัิงหุ้าคม 2562

อายุ (ปีี)  50

สิ้ัดสิ้่วันการถ่อหุ้้นใน 
บมจ. เอเชีีย เอวั้เอชีั�น (ร้อยล้ะ)1 
0.0024

ควัามสิ้ัมพ็ันธั์ที่างครอบครัวักับ
กรรมการห้ร่อผู่้บร้ห้ารรายอ่�น2

- ไม่มี -

คุณวัุฒ้ที่างการศ้กษา 
 ปริญี่ญี่าโท การสัื�อสัารการตลาด้และการโฆษัณา มหุ้าวิทยาล่ยบอร์นม่ธ สัหุ้ราชีอาณาจ่กร
 ปริญี่ญี่าตรี วารสัารศาสัตร์บ่ณฑ์ิต (หุ้น่งสัือพิมพ์) คณะวารสัารศาสัตร์และสัื�อสัารมวลชีน 

 มหุ้าวิทยาล่ยธรรมศาสัตร์

ปีระสิ้บการณ์ที่ำางานในระยะ 5 ปีี ย้อนห้ล้ัง

คุณวัุฒ้ที่างการศ้กษา 
 อนุปริญี่ญี่า สัาขาชี่างซี่อมบำารุงร่กษัาอากาศยาน สัถืาบ่นการบินพลเรือน

ปีระสิ้บการณ์ที่ำางานในระยะ 5 ปีี ย้อนห้ล้ัง

คุณวัุฒ้ที่างการศ้กษา 
 ปริญี่ญี่าตรี สัาขาวิศวกรรมอากาศยาน โรงเรียนนายเรืออากาศ

ปีระสิ้บการณ์ที่ำางานในระยะ 5 ปีี ย้อนห้ล้ัง

ชี่วังเวัล้า ตำาแห้น่ง ชี่�อห้น่วัยงาน/บร้ษัที่

2561 - ปัจจุบ่น ผู้อำานวยการฝั�ายความย่�งยืน
และสัื�อสัารองค์กร

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย

2552 - 2561 ผู้จ่ด้การฝั�ายสัื�อสัารองค์กร บจ. ไทยแอร์เอเชีีย

ชี่วังเวัล้า ตำาแห้น่ง ชี่�อห้น่วัยงาน/บร้ษัที่

พ.ย. 2561 - ปัจจุบ่น ผู้อำานวยการฝั�ายบริการลานจอด้
และอุปกรณ์ภาคพื�น

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย

พ.ค. - พ.ย. 2561 ผู้จ่ด้การฝั�ายบริการลานจอด้
และอุปกรณ์ภาคพื�น

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย

2557 - พ.ค. 2561 ผู้จ่ด้การแผนกซี่อมบำารุงฝั�ายวิศวกรรม บจ. ไทยแอร์เอเชีีย

2556 - 2557 ผู้ชี่วยผู้จ่ด้การแผนกซี่อมบำารุง
ฝั�ายวิศวกรรม

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย

ชี่วังเวัล้า ตำาแห้น่ง ชี่�อห้น่วัยงาน/บร้ษัที่

สั.ค. 2562 - ปัจจุบ่น ผู้อำานวยการฝั�ายปฏิิบ่ติการการบิน บจ. ไทยแอร์เอเชีีย

2561 - สั.ค. 2562 ผู้จ่ด้การแผนกประก่นคุณภาพ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย

2558 - 2561 ผู้จ่ด้การแผนกประก่นคุณภาพ 
ฝั�ายปฏิิบ่ติการบิน

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย

2556 - 2558 ผู้ชี่วยผู้จ่ด้การแผนกการฝัึกน่กบิน 
ฝั�ายปฏิิบ่ติการบิน

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย

1  รวมการถืือครองหุุ้้นของคู่สัมรสัและบุตรที�ย่งไม่บรรลุนิติภาวะ
2  ความสั่มพ่นธ์ทางครอบคร่ว หุ้มายถืึง ความสั่มพ่นธ์ทางสัายโลหุ้ิต ความสั่มพ่นธ์โด้ยการสัมรสั และความสั่มพ่นธ์โด้ยการจด้ทะเบียนตามกฎหุ้มาย
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การกำากับด้ำแลกิจการ

การกำาก่บดู้แลกิจการ

นโยบายการกำากับด้ำแลกิจการ

บมจ. เอเชีีย เอวิเอช่ี�น ได้้ยึด้ถืือและปฏิิบ่ติตามหุ้ล่กการกำาก่บดู้แลกิจการ 
ที�ด้ีในการด้ำาเนินธุรกิจมาอย่างต่อเน่�อง ต่�งแต่ระด้่บ กรรมการ ผู้บริหุ้าร 
และพน่กงาน โด้ยเชืี�อม่�นว่าการมีระบบบริหุ้ารจ่ด้การองค์กรที�มีประสิัทธิภาพ 
โปร่งใสั ตรวจสัอบได้้จะช่ีวยสัร้างความเชืี�อม่�นและความม่�นใจต่อผู้ถืือหุุ้้น 
ผู้ลงทุน ผู้มีส่ัวนได้้เสีัย และผู้ที�เกี�ยวข้องทุกฝั�าย และเป็นปัจจ่ยสัำาค่ญี่ในการ 
สัร้างผลตอบแทนและเพิ�มมูลค่าระยะยาว รวมท่�งสั่งเสัริมความสัามารถื 
ในการแข่งข่นของบริษ่ัทใหุ้้เติบโตอย่างย่�งยืน ด่้งน่�นคณะกรรมการบริษ่ัท
จึงได้้มีนโยบายปฏิิบ่ติตามข้อพึงปฏิิบ่ติที�ดี้สัำาหุ้ร่บกรรมการบริษ่ัทจด้ทะเบียน 
(Code of Best Practices for Directors of Listed Company) และได้้ 
นำาหุ้ล่กการและแนวปฏิิบ่ติที�สัอด้คล้องก่บหุ้ล่กการกำาก่บดู้แลกิจการที�ด้ี 
สัำาหุ้ร่บบริษั่ทจด้ทะเบียนปี 2556 (The Principles of Good Corporate 
Governance For Listed Companies, 2013) และหุ้ล่กการกำาก่บดู้แล       
กิจการที�ด้ีสัำาหุ้ร่บบริษั่ทจด้ทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ตามแนวทาง 
ที�ตลาด้หุ้ล่กทร่พย์ฯ และสัำาน่กงานคณะกรรมการกำาก่บหุ้ล่กทร่พย์และ 
ตลาด้หุ้ล่กทร่พย์ กำาหุ้นด้มาใชี้และทบทวนปร่บปรุงนโยบายการกำาก่บ 
ดู้แลกิจการเป็นประจำาทุกปี รวมท่�งมีการสืั�อสัารใหุ้้คณะกรรมการ ผู้บริหุ้าร 
และพน่กงานของบริษ่ัทได้้ร่บทราบและถืือปฏิิบ่ติอย่างต่อเน่�อง โด้ยมีเน่�อหุ้า 
ครอบคลุมถืึงสัิทธิของผู้ถืือหุุ้้น การปฏิิบ่ติต่อผู้ถืือหุุ้้นอย่างเท่าเทียมก่น 
บทบาทของผู ้ม ีสั ่วนได้้เสัีย การเปิด้เผยข้อมูลและความโปร่งใสั 
ความร่บผิด้ชีอบของคณะกรรมการ 

สัำาหุ้ร่บในปี 2562 คณะกรรมการบริษ่ัทได้้นำาหุ้ล่กปฏิิบ่ติตามหุ้ล่กการกำาก่บ 
ดู้แลกิจการที�ด้ีสัำาหุ้ร่บบริษั่ทจด้ทะเบียน ปี 2560 (CG Code) มาปร่บใชี้ 
ซึี�งกรรมการทุกท่านร่บทราบและเข้าใจถึืงประโยชีน์รวมท่�งใหุ้้ความสัำาค่ญี่ 
แก่หุ้ล่กปฏิิบ่ติด้่งกล่าว โด้ยได้้พิจารณาและตระหุ้น่กถืึงบทบาทหุ้น้าที� 
ในฐานะผู้นำาขององค์กร  และมอบหุ้มายใหุ้้ผู้ร่บผิด้ชีอบแต่ละฝั�ายนำาหุ้ล่ก 
ปฏิิบ่ติตาม CG Code ไปปร่บใชี้ในองค์กร เพื�อการสัร้างคุณค่าใหุ้้แก่ 
กิจการอย่างย่�งยืน โด้ยสัามารถืเปิด้เผยข้อมูลใหุ้้สัอด้คล้องก่บนโยบาย  
การกำาก่บดู้แลกิจการในแต่ละหุ้มวด้ได้้ ด้่งน้�  

หุ้มวดำที� 1 สิทธิุของผู้้้ถืือหุุ้้น

บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น ตระหุ้น่กและใหุ้้ความสัำาค่ญี่ถืึงสัิทธิของผู้ถืือหุุ้้น 
โด้ยจะไม่กระทำาการใด้ๆ ที�เป็นการละเมิด้หุ้รือลิด้รอนสัิทธิของผู้ถืือหุุ้้น   
รวมท่�งจะสั่งเสัริมใหุ้้ผู้ถืือหุุ้้นได้้ใชี้สัิทธิของตน โด้ยสัิทธิข่�นพื�นฐานของ 
ผู้ถืือหุุ้้น ได้้แก่ การซืี�อขายหุ้รือการโอนหุุ้้น การมีส่ัวนแบ่งในกำาไรของบริษ่ัท 
การได้้ร่บข่าวสัารข้อมูลอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชีุมเพื�อใชี้สัิทธิ       
ออกเสัียงในที�ประชีุมผู้ถืือหุุ้้นเพื�อถือด้ถือนกรรมการ แต่งต่�งผู้สัอบบ่ญี่ชีี 
และเรื�องที�มีผลกระทบต่อบริษั่ท เชี่น การจ่ด้สัรรเงินปันผล การกำาหุ้นด้
หุ้รือแก้ไขข้อบ่งค่บและหุ้น่งสัือบริคณหุ้์สันธิ การลด้ทุนหุ้รือเพิ�มทุน 
และการอนุม่ติรายการพิเศษั เป็นต้น

ท่�งน้� บริษ่ัทจะด้ำาเนินการในเรื�องต่างๆ ที�เป็นการส่ังเสัริมและอำานวยความ 
สัะด้วกในการใชี้สัิทธิของผู้ถืือหุุ้้น ด้่งน้�
 บริษั่ทจ่ด้สั่งหุ้น่งสัือเชีิญี่ประชีุมผู้ถืือหุุ้้นและเอกสัารประกอบใหุ้้แก่         

ผู้ถืือหุุ้้นเป็นการล่วงหุ้น้าอย่างน้อย 5 ว่นทำาการ (หุ้รือระยะเวลาอื�นใด้ 
ตามที�กฎหุ้มายกำาหุ้นด้) โด้ยหุ้น่งสืัอเชิีญี่ประชุีมมีรายละเอียด้ระเบียบ 
วาระการประชุีม เอกสัารประกอบระเบียบวาระต่างๆ พร้อมความเห็ุ้น 
ของคณะกรรมการบริษ่ัท หุ้น่งสัือมอบฉ่ีนทะตามที�กระทรวงพาณิชีย์
กำาหุ้นด้ และรายชีื�อของกรรมการอิสัระเพื�อใหุ้้ผู้ถืือหุุ้้นสัามารถืเลือก
ที�จะมอบฉ่ีนทะใหุ้้เข้าประชุีมแทนได้้ รวมท่�งแผนที�แสัด้งสัถืานที�ประชุีม     
           
นอกจากที�กล่าวข้างต้น หุ้น่งสัือเชีิญี่ประชีุมจะแจ้งรายละเอียด้ของ 
เอกสัารที�ผู้ถืือหุุ้้นจะต้องนำามาแสัด้งในว่นประชีุมด้้วยเพื�อร่กษัาสัิทธิ 
ในการเข้าประชุีมและการลงคะแนนเสีัยงรวมถึืงเป็นไปตามข้อบ่งค่บ
บริษั่ท เกี�ยวก่บการประชีุมผู้ถืือหุุ้้น 

นอกจากน้� ผู้ถืือหุุ้้นย่งสัามารถืเข้าดู้ข้อมูลต่างๆ เกี�ยวก่บระเบียบวาระการ 
ประชีุมแต่ละคร่�งได้้ทางเว็บไซีต์ของบริษั่ท www.aavplc.com

 กรณ้ที�ผู้ถืือหุุ้้นไม่สัามารถืเข้าร่วมประชุีมด้้วยตนเอง บริษ่ัทเปิด้โอกาสั 
ใหุ้้ผู ้ถืือหุุ้ ้นสัามารถืมอบฉี่นทะใหุ้้กรรมการอิสัระหุ้รือบุคคลใด้ๆ 
เข้าร่วมประชีุมแทนได้้

 บริษั่ทจ่ด้ชี่องทางการลงทะเบียน ณ สัถืานที�จ่ด้การประชีุมสัำาหุ้ร่บ        
ผู้ถืือหุุ้้นบุคคลธรรมด้าและน่กลงทุนสัถืาบ่น นอกจากน้�บริษั่ทได้้นำา  
ระบบบาร์โค้ด้ (Barcode) มาใช้ีในการลงทะเบียนและน่บคะแนนเสีัยง 
เพื�อชี่วยใหุ้้ข่�นตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนน
เสัียงเป็นไปอย่างรวด้เร็วและถืูกต้อง นอกจากน้� บริษั่ทได้้จ่ด้ใหุ้้มี          
จุด้ตรวจเอกสัารกรณ้ร่บมอบฉ่ีนทะใหุ้้บุคคคลอื�นเข้าร่วมประชุีมแทน 
และจ่ด้เตรียมอากรแสัตมป์สัาหุ้ร่บปิด้หุ้น่งสัือมอบฉี่นทะไว้บริการ       
ใหุ้้แก่ผู้ร่บมอบฉ่ีนทะที�มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุีม พร้อมเจ้าหุ้น้าที� 
อำานวยความสัะด้วกตลอด้การลงทะเบียน โด้ยบริษั่ทจะเปิด้ร่บ              
ลงทะเบียนก่อนเริ�มการประชีุมไม่น้อยกว่า 2 ชี่�วโมง
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 ในการประชีุมผู้ถืือหุุ้้นแต่ละคร่�ง ประธานที�ประชีุมจะชีี�แจงเกี�ยวก่บ 
กฎเกณฑ์์ที�ใชี้ในการประชีุม รวมถืึงข่�นตอนการออกเสัียงลงมติ และ
จ่ด้สัรรเวลาในการประชีุมอย่างเพียงพอ 

 ในระหุ้ว่างการประชุีมประธานที�ประชุีมได้้เปิด้โอกาสัใหุ้้ผู้ถืือหุุ้้นทุกคน 
มีสิัทธิ�เท่าเทียมก่น ในการซ่ีกถืาม แสัด้งความคิด้เห็ุ้นและข้อเสันอแนะ 
ต่างๆ ได้้อย่างเต็มที� โด้ยมีกรรมการและผู้บริหุ้ารที�เกี�ยวข้องเข้าร่วม
ประชุีมผู้ถืือหุุ้้นเพื�อตอบคำาถืามในที�ประชุีมพร้อมท่�งร่บฟังความคิด้เห็ุ้น 
และข้อเสันอแนะต่างๆ ของผู้ถืือหุุ้้นเพื�อที�จะนำาไปพิจารณา หุ้รือ 
ด้ำาเนินการตามสัมควรต่อไป และเมื�อการประชีุมแล้วเสัร็จ บริษั่ทจะ
จ่ด้ทำารายงานการประชุีมใหุ้้แล้วเสัร็จอย่างถูืกต้องและสัมบูรณ์ภายใน 
14 ว่นน่บจากว่นประชุีม แล้วนำาส่ังรายงานการประชุีมผู้ถืือหุุ้้นด่้งกล่าว 
ใหุ้้ก่บหุ้น่วยงานที�เกี�ยวข้องภายในเวลาที�กำาหุ้นด้และเผยแพร่รายงาน 
การประชุีมทางเว็บไซีต์ของบริษ่ัท เพื�อใหุ้้ผู้ถืือหุุ้้นและบุคคลที�เกี�ยวข้อง 
สัามารถืตรวจสัอบได้้

หุ้มวดำที� 2 การปฏิิบัติ้ต่้อผู้้้ถืือหุุ้้นอย่างเท่าเทียมกัน

บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น จะปฏิิบ่ติต่อผู้ถืือหุุ้้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและ    
เป็นธรรม ท่�งผู้ถืือหุุ้้นที�เป็นผู้บริหุ้าร ผู้ถืือหุุ้้นที�ไม่เป็นผู้บริหุ้าร ผู้ถืือหุุ้้น 
ต่างชีาติ และผู้ถืือหุุ้้นสั่วนน้อย โด้ยมีหุ้ล่กการด้่งน้�
 ด้ำาเนินการประชุีมผู้ถืือหุุ้้นตามลำาด่้บระเบียบวาระที�ได้้แจ้งไว้ในหุ้น่งสืัอ

เชีิญี่ประชีุม และมีนโยบายที�จะไม่เพิ�มระเบียบวาระในที�ประชีุมโด้ย 
ไม่แจ้งใหุ้้ผู้ถืือหุุ้้นทราบล่วงหุ้น้าโด้ยไม่จำาเป็น โด้ยเฉีพาะวาระสัำาค่ญี่
ที�ผู้ถืือหุุ้้นต้องใชี้เวลาในการศึกษัาข้อมูลก่อนการต่ด้สัินใจ 

 เปิด้โอกาสัใหุ้้ผู้ถืือหุุ้้นส่ัวนน้อยสัามารถืเสันอชืี�อบุคคลเข้าด้ำารงตำาแหุ้น่ง 
กรรมการได้้ โด้ยสั่งข้อมูลของบุคคลที�เสันอชีื�อและหุ้น่งสัือยินยอม 
ใหุ้้แก่ประธานคณะกรรมการบริษ่ัทล่วงหุ้น้าในเวลาอ่นสัมควร ภายใต้ 
หุ้ล่กเกณฑ์์ที�กำาหุ้นด้โด้ยบริษั่ท

 สั่งเสัริมใหุ้้ผู้ถืือหุุ้้นใชี้บ่ตรลงคะแนนเสัียงสัำาหุ้ร่บทุกระเบียบวาระ ซีึ�ง
จะทำาการเก็บบ่ตรลงคะแนนด่้งกล่าวในหุ้้องประชุีม เพื�อนำาผลคะแนน 
มารวม ก่อนทำาการประกาศแจ้งมติของคะแนนเสัียงในหุ้้องประชีุม 
และเพื�อความโปร่งใสั บริษั่ทจะจ่ด้เก็บบ่ตรลงคะแนนที�มีการลงชีื�อ 
ของผู้ถืือหุุ้้นหุ้รือผู้ร่บฉี่นทะไว้ เพื�อการตรวจสัอบได้้ในภายหุ้ล่ง

 บ่นทึกรายงานการประชีุมผู้ถืือหุุ้้นอย่างถืูกต้อง ครบถื้วน และจ่ด้สั่ง
รายงานด่้งกล่าวต่อตลาด้หุ้ล่กทร่พย์ฯ ภายใน 14 ว่นหุ้ล่งการประชุีม 
ผู้ถืือหุุ้้นเสัร็จสิั�น และได้้ทำาการเผยแพร่รายงานด่้งกล่าวไว้บนเว็บไซีต์ 
ของบริษั่ท

 ใหุ้้ความสัำาค่ญี่ในการเปิด้เผยข้อมูลข่าวสัารอื�นๆ อย่างถูืกต้อง ครบถ้ืวน 
ท่นเวลาและโปร่งใสัแก่ผู้ถืือหุุ้้น โด้ยมีการเปิด้เผยข้อมูลข่าวสัารที�มี 
สัาระสัำาค่ญี่อย่างสัมำ�าเสัมอ

 บริษ่ัทและบริษ่ัทย่อยมีนโยบายและวิธีการดู้แลกรรมการ ผู้บริหุ้าร และ 
พน่กงานในการนำาข้อมูลภายในของบริษั่ทและบริษั่ทย่อยซีึ�งย่งไม่       
เปิด้เผยต่อสัาธารณชีนไปใช้ีเพื�อแสัวงหุ้าประโยชีน์ส่ัวนตนโด้ยได้้เผยแพร่
นโยบายด่้งกล่าวใหุ้้แก่กรรมการ ผู้บริหุ้าร และพน่กงาน ร่บทราบและ
ปฏิิบ่ติตามไว้เป็นลายล่กษัณ์อ่กษัรในหุ้ล่กจรรยาบรรณธุรกิจ ซีึ�งมี 
รายละเอียด้ด้่งน้� 

การด้ำแลเรื�องการใช้ีข้อม้ลภายใน 

1. ใหุ้้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหุ้าร เกี�ยวก่บหุ้น้าที�ในการรายงานการ 
ถืือครองหุ้ล่กทร่พย์ของตน คู่สัมรสัหุ้รือผู้ที�อยู่กินด้้วยก่นฉ่ีนสัามีภริยา 
และบุตรที�ย่งไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ สัำาน่กงาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 
และบทกำาหุ้นด้โทษั ตามมาตรา 275 แหุ่้งพระราชีบ่ญี่ญ่ี่ติหุ้ล่กทร่พย์ 
และตลาด้หุ้ล่กทร่พย์ พ.ศ. 2535 (รวมท่�งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม)          
รวมท่�งการรายงานการได้้มาหุ้รือจำาหุ้น่ายหุ้ล่กทร่พย์ของตน คู่สัมรสั 
และบุตรที�ย่งไม่บรรลุนิติภาวะต่อสัำาน่กงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 
และบทกำาหุ้นด้โทษั ตามมาตรา 298 แหุ่้งพระราชีบ่ญี่ญ่ี่ติหุ้ล่กทร่พย์ 
และตลาด้หุ้ล่กทร่พย์ พ.ศ. 2535 (รวมท่�งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม)

2. ใหุ้้กรรมการและผู้บริหุ้ารของ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น รวมถืึงคู่สัมรสั
หุ้รือผู้ที�อยู่กินด้้วยก่นฉี่นสัามีภริยา และบุตรที�ย่งไม่บรรลุนิติภาวะ       
จ่ด้ทำาและเปิด้เผยรายงานการถืือครองหุ้ล่กทร่พย์และรายงานการ         
เปลี�ยนแปลงการถืือครองหุ้ล่กทร่พย์ของ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น 
ต่อสัำาน่กงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำาหุ้นด้โทษั ตามมาตรา 
275 แหุ่้งพระราชีบ่ญี่ญ่ี่ติหุ้ล่กทร่พย์และตลาด้หุ้ล่กทร่พย์ พ.ศ. 2535 
(รวมท่�งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) และจ่ด้สั่งสัำาเนารายงานน้�ใหุ้้แก่          
บมจ. เอเชีีย เอวิเอช่ี�น ในว่นเดี้ยวก่บว่นที�ส่ังรายงานต่อสัำาน่กงาน ก.ล.ต. 

3. กรรมการ ผู้บริหุ้าร พน่กงาน และลูกจ้างของ บมจ. เอเชีีย เอวิเอช่ี�น 
และบริษั่ทย่อย ที�ได้้ร่บทราบข้อมูลภายในที�เป็นสัาระสัำาค่ญี่ซีึ�งมีผล 
ต่อการเปลี�ยนแปลงราคาหุ้ล่กทร่พย์ต้องใชี้ความระม่ด้ระว่งในการ 
ซีื�อขายหุ้ล่กทร่พย์ของ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น ในชี่วง 1 เด้ือนก่อน
ที�งบการเงินหุ้รือข้อมูลภายในน่�นจะเปิด้เผยต่อสัาธารณชีนและในช่ีวง  
ระยะเวลา 24 ชี่�วโมงภายหุ้ล่งจากที�ข้อมูลภายในได้้เปิด้เผยต่อ 
สัาธารณชีนแล้ว ผู้ที�เกี�ยวข้องก่บข้อมูลภายในต้องไม่เปิด้เผยข้อมูลน่�น 
ใหุ้้ผู้อื�นทราบจนกว่าจะได้้มีการแจ้งข้อมูลน่�นใหุ้้แก่ตลาด้หุ้ล่กทร่พย์ฯ 
มาตรการลงโทษัหุ้ากมีการกระทำาการฝั�าฝั้นระเบียบปฏิิบ่ติด้่งกล่าว 
ข้างต้น บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น และบริษั่ทย่อย ถืือเป็นความผิด้ทาง
วิน่ยตามข้อบ่งค่บการทำางาน โด้ยจะพิจารณาลงโทษัตามควรแก่กรณ้ 
ได้้แก่ การต่กเตือนด้้วยวาจา การต่กเตือนเป็นหุ้น่งสืัอ การภาคท่ณฑ์์ 
ตลอด้จนการเลิกจ้างพ้นสัภาพการเป็นพน่กงานด้้วยเหุ้ตุไล่ออก 
ปลด้ออก หุ้รือใหุ้้ออก แล้วแต่กรณ้ เป็นต้น 

4. หุ้้ามมิใหุ้้กรรมการ ผู้บริหุ้าร พน่กงาน และลูกจ้างของ บมจ. เอเชีีย 
เอวิเอช่ี�น และบริษ่ัทย่อย ใช้ีข้อมูลภายใน ที�มีหุ้รืออาจมีผลกระทบต่อ 
การเปลี�ยนแปลงราคาของหุ้ล่กทร่พย์ของ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น 
ซีึ�งย่งมิได้้เปิด้เผยต่อสัาธารณชีน ซีึ�งตนได้้ล่วงรู้มาในตำาแหุ้น่งหุ้รือ 
ฐานะเชี่นน่�น มาใชี้เพื�อการซีื�อหุ้รือขายหุ้รือเสันอซีื�อหุ้รือเสันอขาย 
หุ้รือชี่กชีวนใหุ้้บุคคลอื�นซีื�อหุ้รือขาย หุ้รือเสันอซีื�อ หุ้รือเสันอขายซีึ�ง
หุุ้้นหุ้รือหุ้ล่กทร่พย์อื�น (ถื้ามี) ของ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น ไม่ว่า 
ท่�งทางตรงหุ้รือทางอ้อม ในประการที�น่าจะเกิด้ความเสัียหุ้ายแก่    
บมจ. เอเชีีย เอวิเอช่ี�น ไม่ว่าท่�งทางตรงหุ้รือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำา 
ด้่งกล่าวจะทำาเพื�อประโยชีน์ต่อตนเองหุ้รือผู้อื�น หุ้รือนำาข้อเท็จจริง   
เช่ีนน่�นออกเปิด้เผยเพื�อใหุ้้ผู้อื�นกระทำาด่้งกล่าว โด้ยตนได้้ร่บผลประโยชีน์ต
อบแทนหุ้รือไม่ก็ตาม
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การป้องกันความขัดำแย้งทางผู้ลประโยชีน์

คณะกรรมการ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น ได้้กำาหุ้นด้นโยบายเกี�ยวก่บการ  
ป้องก่นความข่ด้แย้งทางผลประโยชีน์บนหุ้ล่กการที�ว่าการต่ด้สัินใจใด้ๆ  
ในการด้ำาเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำาเพื�อผลประโยชีน์สัูงสัุด้ของ 
บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น เท่าน่�น และควรหุ้ลีกเลี�ยงการกระทำาที�ก่อใหุ้้เกิด้
ความข่ด้แย้งทางผลประโยชีน์ โด้ยกำาหุ้นด้ใหุ้้ผู้ที�มีสั่วนเกี�ยวข้องหุ้รือ           
มีสั่วนได้้เสัียก่บรายการที�พิจารณาต้องแจ้งใหุ้้ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น         
ทราบถึืงความส่ัมพ่นธ์หุ้รือการมีส่ัวนได้้เสีัยของตนในรายการด่้งกล่าว และ
ต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาต่ด้สิันใจ รวมถึืงไม่มีอำานาจอนุม่ติในธุรกรรมน่�นๆ

หุ้ากมีรายการที�อาจกอ่ใหุ้้เกดิ้ความข่ด้แย้งทางผลประโยชีนเ์กดิ้ขึ�นที�เป็น
ข้อตกลงทางการค้าที�ไม่เป็นเงื�อนไขการค้าโด้ยท่�วไป จะต้องนำาเสันอต่อ
ที�ประชีุมคณะกรรมการ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น พิจารณาอนุม่ติ โด้ยใหุ้้ 
คณะกรรมการตรวจสัอบพิจารณาความเหุ้มาะสัมอย่างรอบคอบเพื�อ  
นำาเสันอต่อที�ประชีุมคณะกรรมการ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น หุ้รือที�ประชีุม 
ผู้ถืือหุุ้้น (แล้วแต่กรณ้) ท่�งน้� บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น จะต้องปฏิิบ่ติตาม 
หุ้ล่กเกณฑ์์ของคณะกรรมการกำาก่บตลาด้ทุน สัำาน่กงาน ก.ล.ต. และ/หุ้รือ 
ตลาด้หุ้ล่กทร่พย์ฯ ที�เกี�ยวข้อง

หุ้มวดำที� 3 บทบาทของผู้้้มีส่วนได้ำเสีย

บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น และบริษั่ทย่อยใหุ้้ความสัำาค่ญี่ต่อสัิทธิของผู้มี 
สั่วนได้้เสัียทุกกลุ่ม และมีนโยบายในการปฏิิบ่ติต่อผู้มีสั่วนได้้เสัียแต่ละ 
กลุ่มที�สัำาค่ญี่ ด้่งน้�

ผู้้้ถืือหุุ้้น
บมจ. เอเชีีย เอวิเอช่ี�น มุ่งม่�นเป็นต่วแทนที�ดี้ของผู้ถืือหุุ้้นในการด้ำาเนินธุรกิจ 
เพื�อสัร้างความพึงพอใจสูังสุัด้ใหุ้้ก่บผู้ถืือหุุ้้น โด้ยคำานึงถึืงการเจริญี่เติบโต
ของมูลค่าบริษ่ัทในระยะยาวด้้วยผลตอบแทนที�ดี้และต่อเน่�อง รวมท่�งกำาก่บ
ดู้แลใหุ้้มีการปฏิิบ่ติตามนโยบายเกี�ยวก่บผู้ถืือหุุ้้นในการปกป้องสัิทธิ 
ข่�นพื�นฐานของผู้ถืือหุุ้้น และการไม่กระทำาการใด้ๆ อ่นเป็นการละเมิด้หุ้รือ 
ลิด้รอนสิัทธิของผู้ถืือหุุ้้น ด่้งรายละเอียด้ที�ได้้กล่าวในหุ่้วข้อสิัทธิของผู้ถืือหุุ้้น
และการปฏิิบ่ติต่อผู้ถืือหุุ้้นอย่างเท่าเทียมก่น ตลอด้จนด้ำาเนินการใหุ้้มี      
การเปิด้เผยข้อมูลอย่างโปร่งใสัและเชีื�อถืือได้้ต่อผู้ถืือหุุ้้น 

การสั่งเสัริมใหุ้้ผู้ถืือหุุ้้นเข้าร่วมประชีุมผู้ถืือหุุ้้นเพื�อใหุ้้มีสั่วนร่วมในการ 
ต่ด้สัินใจในเรื�องสัำาค่ญี่ เพื�อร่บทราบการด้ำาเนินงานและกิจกรรมต่างๆ 
ของบริษั่ท และเพื�อติด้ตามการปฏิิบ่ติหุ้น้าที�ของคณะกรรมการและ   
ฝั�ายบริหุ้าร 

ล้กค้า
บริษั่ทและบริษั่ทย่อยมีความมุ่งม่�นในการสัร้างความพึงพอใจและความ 
ม่�นใจใหุ้้ก่บลูกค้าที�จะได้้ร่บผลิตภ่ณฑ์์และบริการที�ด้ีมีคุณภาพ ในระด้่บ 
ราคาที�เหุ้มาะสัม รวมท่�งร่กษัาสั่มพ่นธภาพที�ด้ี จึงได้้กำาหุ้นด้แนวทาง 
ปฏิิบ่ติไว้ด้่งต่อไปน้� 

 ผลิตสัินค้าและบริการที�มีคุณภาพ โด้ยมุ่งม่�นที�จะยกระด้่บมาตรฐาน
ใหุ้้สัูงขึ�นอย่างต่อเน่�องและจริงจ่ง เปิด้เผยข่าวสัารข้อมูลเกี�ยวก่บ 
สัินค้าและบริการอย่างครบถื้วน ถืูกต้อง และไม่บิด้เบือนข้อเท็จจริง 

 กรรมการ ผู้บริหุ้าร และพน่กงานทุกระด้่บจะไม่เปิด้เผยข้อมูลของ 
ลูกค้า โด้ยไม่ได้้ร่บอนุญี่าตจากลูกค้าหุ้รือจากผู้มีอำานาจของกลุ่ม 
บริษั่ทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที �ต้องเปิด้เผยต่อบุคคลภายนอก            
ที�เกี�ยวข้องตามบทบ่งค่บของกฎหุ้มาย

ท่�งน้� รายละเอียด้การด้ำาเนินนโยบายเพื�อแสัด้งความร่บผิด้ชีอบต่อลูกค้า
ปี 2562 ปรากฏิในหุ้่วข้อ “รายงานการพ่ฒนาอย่างย่�งยืน” 

ค่้ค้า 
บริษ่ัทและบริษ่ัทย่อยถืือว่าคู่ค้าเป็นปัจจ่ยสัำาค่ญี่ในการร่วมสัร้างมูลค่าใหุ้้ก่บ
ลูกค้า ด้่งน่�นการด้ำาเนินธุรกิจก่บคู่ค้าใด้ๆ ต้องไม่นำามาซึี�งความเสัื�อมเสัีย
ต่อชีื�อเสัียงของบริษั่ทและบริษั่ทย่อย หุ้รือข่ด้ต่อกฎหุ้มายใด้ๆ ไม่มีการ 
เรียกร่บ หุ้รือยอมร่บทร่พย์สัิน หุ้รือประโยชีน์อื�นใด้ที�ไม่สัุจริตในการค้า 
ก่บคู่ค้า มีการคำานึงถึืงความเสัมอภาคในการด้ำาเนินธุรกิจและผลประโยชีน์ 
ร่วมก่นก่บคู่ค้า รวมท่�งปฏิิบ่ติตามส่ัญี่ญี่าหุ้รือเงื�อนไขต่างๆ ที�ตกลงก่นไว้ 
อย่างเคร่งคร่ด้ นอกจากน้�การค่ด้เลือกคู่ค้าต้องทำาอย่างยุติธรรม โปร่งใสั 
ตรวจสัอบได้้ โด้ยยึด้ถืือปฏิิบ่ติตามระเบียบการจ่ด้ซีื�อจ่ด้จ้าง โด้ยมีการ 
แต่งต่�งคณะกรรมการจ่ด้ซีื�อจ่ด้จ้างและกำาหุ้นด้ข่�นตอนและวิธีปฏิิบ่ติไว้ 
อย่างชี่ด้เจน 

เจ้าหุ้นี� 
บริษั่ทและบริษั่ทย่อยปฏิิบ่ติตามเงื�อนไขที�มีต่อเจ้าหุ้น้�อย่างเคร่งคร่ด้         
บริหุ้ารเงินกู้ยืมใหุ้้เป็นไปตามว่ตถืุประสังค์ของการใชี้เงิน ไม่นำาเงินไปใชี้
ในทางที�อาจก่อใหุ้้เกิด้ความเสัียหุ้าย และดู้แลหุ้ล่กประก่นต่างๆ ควบคุม
ใหุ้้มีการชีำาระคืนเงินกู้และด้อกเบี�ยใหุ้้ก่บเจ้าหุ้น้�เงินกู้ยืมทุกประเภทอย่าง
ครบถื้วนตามกำาหุ้นด้เวลา และปฏิิบ่ติตามเงื�อนไขการกู้ยืมเงินตาม 
ข้อตกลงอย่างครบถ้ืวน รวมถึืงการบริหุ้ารงานเพื�อใหุ้้เจ้าหุ้น้�ม่�นใจในฐานะ 
ทางการเงิน และความสัามารถืในการชีำาระหุ้น้�ที�ดี้ หุ้ากเกิด้กรณ้ที�ไม่สัามารถื 
ปฏิิบ่ติตามเงื�อนไขแหุ้่งสั่ญี่ญี่าที�ตกลงก่นไว้ได้้ บริษั่ทจะแจ้งใหุ้้เจ้าหุ้น้�      
ทราบล่วงหุ้น้าเพื�อร่วมก่นพิจารณาหุ้าแนวทางแก้ไขปัญี่หุ้า 

ค่้แข่งทางการค้า
บริษ่ัทและบริษ่ัทย่อยมีนโยบายสัน่บสันุนและส่ังเสัริมการแข่งข่นทางการค้า 
อย่างเสัรีและด้ำาเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งข่นที�เป็นธรรม 
รวมท่�งไม่แสัวงหุ้าข้อมูลที�เป็นความล่บของคู่แข่งทางการค้าอย่างผิด้ 
กฎหุ้มายและข่ด้ต่อจริยธรรม และไม่กระทำาการใด้ๆ ที�เป็นการละเมิด้ 
ทร่พย์สัินทางปัญี่ญี่าของผู้อื�น หุ้รือคู่แข่งทางการค้า

สังคมส่วนรวม
บริษั่ทและบริษั่ทย่อยในฐานะเป็นบริษั่ทไทย ตระหุ้น่กและมีจิตสัำานึกใน 
บุญี่คุณของประเทศและเป็นสั่วนหุ้นึ�งของสั่งคม ซีึ�งต้องร่บผิด้ชีอบ 
ชี่วยเหุ้ลือสั่งคม สัน่บสันุนกิจกรรมของท้องถืิ�นที�มีการด้ำาเนินธุรกิจ 
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บริษ่ัทและบริษ่ัทย่อย มีนโยบายผลิตสิันค้าและใหุ้้บริการใด้ๆ ที�เป็นมิตรต่อ 
สัิ�งแวด้ล้อมและปฏิิบ่ติตามกฎหุ้มายสัิ�งแวด้ล้อม 

บริษ่ัทและบริษ่ัทย่อย ส่ังเสัริมกิจกรรมการดู้แลร่กษัาธรรมชีาติและอนุร่กษ์ั 
พล่งงาน และมีนโยบายที�จะค่ด้เลือกและสั่งเสัริมการใชี้ผลิตภ่ณฑ์์ที�เป็น
มิตรก่บสัิ�งแวด้ล้อม

ท่�งน้� รายละเอียด้การด้ำาเนินนโยบายเพื�อแสัด้งความร่บผิด้ชีอบต่อสั่งคม
สั่วนรวมปี 2562 ปรากฏิใน “รายงานการพ่ฒนาอย่างย่�งยืน” 

พนักงาน
พน่กงานเป็นทร่พยากรอ่นมีค่าสัูงสัุด้และเป็นปัจจ่ยสัำาค่ญี่สัู่ความสัำาเร็จ 
ของบริษ่ัทและบริษ่ัทย่อยจึงได้้มุ่งพ่ฒนาเสัริมสัร้างว่ฒนธรรมและบรรยากาศ 
การทำางานที�ดี้ รวมท่�งส่ังเสัริมการทำางานเป็นทีม ปฏิิบ่ติต่อพน่กงานด้้วย 
ความสัุภาพและใหุ้้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชีน และความเป็น 
สั่วนต่วของพน่กงาน โด้ยไม่นำาข้อมูลสั่วนต่ว เชี่น เงินเด้ือน ประว่ติ 
การร่กษัาพยาบาล ครอบคร่ว ไปเปิด้เผยใหุ้้ก่บบุคคลภายนอกหุ้รือผู้ที� 
ไม่เกี�ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที�ต้องเปิด้เผยต่อบุคคลภายนอกที�เกี�ยวข้อง 
ตามบทบ่งค่บของกฎหุ้มาย สัำาหุ้ร่บการว่าจ้าง การแต่งต่�งโยกย้ายพน่กงาน 
และผลตอบแทน จะพิจารณาบนพื�นฐานของคุณธรรม และการใช้ีทร่พยากร 
บุคคลใหุ้้เกิด้ประโยชีน์สัูงสัุด้ โด้ยมีรายละเอียด้ด้่งน้� 

นโยบายการจ้างงาน

 บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ย่งคงร่บพน่กงานเพิ�มอย่างต่อเน่�องรองร่บการ 
เติบโตและการเพิ�มจำานวนเครื�องบิน เพื�อใหุ้้บริการแก่ผู้โด้ยสัาร 
และเปิด้เส้ันทางใหุ้ม่ รวมถึืงการเพิ�มความถีื�ในเส้ันทางเดิ้มที�ใหุ้้บริการ
อยู่แล้ว

 การสัรรหุ้าค่ด้เลือกพน่กงาน โด้ยระบบความเสัมอภาค และเป็นธรรม 
มีกระบวนการทด้สัอบข้อเขียน การสั่มภาษัณ์ โด้ยคณะกรรมการผู้มี
ประสับการณ์ความรู้ ความสัามารถื อย่างโปร่งใสั

 ใหุ้้ความสัำาค่ญี่ก่บการดู้แลพน่กงานเสัมือนสัมาชีิกในครอบคร่ว 
เด้ียวก่น พน่กงานจะได้้ร่บการดู้แลเรื�องค่าตอบแทนสัิทธิประโยชีน์ 
และสัว่สัด้ิการอย่างเหุ้มาะสัม ภายใต้บรรยากาศการทำางานที�อบอุ่น 
แบ่งปันประสับการณ์ การชี่วยเหุ้ลือเกื�อกูลก่นระหุ้ว่างรุ่นพี�รุ่นน้อง 
ส่ังเสัริมระบบพี�เลี�ยงสัอนงาน เพื�อใหุ้้พน่กงานมีความสุัขในการทำางาน

การบร้ห้ารสิ้วััสิ้ด้การ

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย จ่ด้ใหุ้้มีสัว่สัด้ิการและสัิทธิประโยชีน์แก่พน่กงาน โด้ย 
มีนโยบายการจ่ด้สัว่สัด้ิการใหุ้้ตรงก่บความต้องการและเป็นประโยชีน์แก่
พน่กงานมากที�สัุด้ สัว่สัด้ิการที�สัำาค่ญี่ ได้้แก่
 การตรวจสัุขภาพประจำาปี
 ประก่นชีีวิตกลุ่ม
 ประก่นสัุขภาพกลุ่ม
 กองทุนสัำารองเลี�ยงชีีพซีึ�ง บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ชี่วยสัมทบเพิ�มตาม 

อายุการเป็นสัมาชีิกกองทุนสัูงสัุด้ร้อยละ 10

 สัหุ้กรณ์ออมทร่พย์ไทยแอร์เอเชีีย
 ต่�วเครื�องบินเด้ินทางฟรีกรณ้พน่กงานสัมรสั
 ต่�วเครื�องบินเด้ินทางฟรีจำานวน 16 แต้มต่อปี
 ต่�วเครื�องบินสั่วนลด้ร้อยละ 90 จำานวนไม่จำาก่ด้ต่อปี
 เงินช่ีวยเหุ้ลือกรณ้บุคคลใกล้ชิีด้ในครอบคร่วเสีัยชีีวิต ได้้แก่ บิด้ามารด้า 

คู่สัมรสั และบุตร 
 เงินชี่วยเหุ้ลือครอบคร่วของพน่กงานกรณ้พน่กงานเสัียชีีวิต
 เงินชี่วยเหุ้ลือกรณ้พน่กงานคลอด้บุตร
 ชีุด้เครื�องแบบ สัำาหุ้ร่บพน่กงาน
 เงินช่ีวยเหุ้ลือสัำาหุ้ร่บพน่กงานที�ร่กษัาต่วด้้วยโรคกลุ่มร้ายแรงด่้งต่อไปน้� 

โรคมะเร็ง โรคหุ้่วใจ โรคหุ้ลอด้เลือด้สัมอง โรคไตวาย และโรคปอด้
 สัว่สัด้ิการค่าอาหุ้ารกลางว่นพน่กงาน

การบร้ห้ารค่าจ้างแล้ะผ่ล้ตอบแที่น

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ด้ำาเนินนโยบายการบริหุ้ารค่าตอบแทนที�ยึด้หุ้ล่ก 
เป็นธรรม เหุ้มาะสัม สัอด้คล้องตามความรู้ ความสัามารถื ตำาแหุ้น่งงาน และ 
ประเมินผลการปฏิิบ่ติงาน โด้ยมีการสัำารวจค่าตอบแทนก่บตลาด้แรงงาน 
ภายนอกและบริษั่ทชี่�นนำา เพื�อปร่บปรุงใหุ้้เหุ้มาะสัม สัามารถืแข่งข่นใน 
อุตสัาหุ้กรรมเดี้ยวก่นและเพื�อดึ้งดู้ด้ผู้มีความรู้ความสัามารถืใหุ้ม่ๆ เข้ามา 
ร่วมงาน

ก้จกรรมพ็นักงานสิ้ัมพ็ันธั์

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ได้้เปิด้โอกาสัใหุ้้พน่กงานได้้แสัด้งความคิด้เห็ุ้นในการ 
ทำากิจกรรมและมีสั่วนร่วมในการสัร้างสัรรค์กิจกรรมภายในของพน่กงาน 
หุ้ลากหุ้ลายรูปแบบ เพื�อสั่งเสัริมความสั่มพ่นธ์ที�ด้ีระหุ้ว่างพน่กงานก่บ 
พน่กงาน พน่กงานก่บองค์กร ตลอด้ไปจนถึืงพน่กงานก่บชุีมชีน ก่อใหุ้้เกิด้
ความสัาม่คคีในหุ้มู่คณะและนำาไปสู่ัความสุัขในการทำางานร่วมก่นในองค์กร
ได้้แก่
 กิิจกิรรมเพ่ื่�อสัังคม อาทิเช่ีน กิจกรรม Allstars Do Good สัายการบิน 

ไทยแอร์เอเชีีย ได้้เล็งเห็ุ้นถึืงความสัำาค่ญี่ และประโยชีน์ของการบริจาค
โลหิุ้ตที�มีต่อส่ังคม ทางบริษ่ัทจึงมีนโยบายจ่ด้กิจกรรมการบริจาคโลหิุ้ต
ทุก 3 เดื้อน ร่วมก่บสัภากาชีาด้ไทย เพื�อเปิด้โอกาสัใหุ้้พน่กงานภายใน
องค์กรสัามารถืบริจาคโลหิุ้ตได้้อย่างสัะด้วกสับาย และเพื�อเป็นกุศโลบาย 
เพื�อใหุ้้พน่กงานทุกคนดู้แลร่กษัาสัุขภาพของตนเอง ซีึ�งในคร่�งน้�         
ทางบริษั่ทได้้ริเริ�มกิจกรรมการบริจาคโลหุ้ิตด้่งกล่าวมาต่�งแต่เด้ือน 
สัิงหุ้าคม ปี 2561 และด้ำาเนินกิจกรรมมาจนถืึงปัจจุบ่น โด้ยในว่นที� 
11 พฤศจิกายน 2562 นอกจากจะมีกิจกรรมการบริจาคโลหิุ้ตในประเทศ
ไทยแล้ว แอร์เอเชีียในประเทศต่างๆ ได้้แก่ มาเลเซีีย อินโด้น้เซีีย 
ฟิลิปปินสั์ และจีน ได้้จ่ด้กิจกรรมบริจาคโลหุ้ิตเชี่นเด้ียวก่นพร้อมก่บ
ประเทศไทย รวมจำานวนผู้บริจาคโลหุ้ิตจาก 5 ประเทศ กว่า 400 คน 
นอกเหุ้น่อไปจากการบริจาคเลือด้แล้ว ย่งมีการจ่ด้กิจกรรมบำาเพ็ญี่ 
ประโยชีน์อื�นๆ อาทิ Hammock Amok หุ้รือการนำาเอาสัายยางด่้บเพลิง 
ที�ปลด้ระวางมาทำาการประด้ิษัฐ์เป็นอุปกรณ์อำานวยประโยชีน์ใหุ้้แก่ 
สั่ตว์ป�า และ กิจกรรมสัอนน้องแยกขยะ ณ โรงเรียนว่ด้ฉีาง ซีึ�งมีการ 
เปิด้ร่บอาสัาสัม่ครจากพน่กงานที�มีความต่�งใจที�จะชี่วยเหุ้ลือและ 
พ่ฒนาชีุมชีน 
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 กิิจกิรรมครบรอบวัันเกิิดบริษััท ผู้บริหุ้ารและพน่กงานร่วมทำาบุญี่        
ครบรอบว่นเกิด้ตามพิธีกรรมของแต่ละศาสันา และจ่ด้เลี�ยงอาหุ้าร 
กลางว่นใหุ้้แก่พน่กงานท่�วประเทศ ท่�งน้� ประธานเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้าร 
พร้อมด้้วยทีมผูบ้ริหุ้ารย่งได้ท้ำาการเด้ินทางไปเยี�ยมเยียนสัถืานต้่างๆ 
รวมถืึงเข้าพบท่านผู้ว่าราชีการจ่งหุ้ว่ด้ และพน่กงานไทยแอร์เชีีย         
ประจำาเส้ันทางที�แอร์เชีียปฏิิบ่ติการบินไปถึืง ทุกๆ 2 เดื้อน ตลอด้ปี 2562

 กิิจกิรรมเพ่ื่�อส่ังเสัริมสุัขภาพื่พื่นักิงาน พน่กงานได้้มีการรวมกลุ่มตาม 
ความสันใจในการออกกำาล่งกายโด้ยมี บจ. ไทยแอร์เอเชีีย เป็น 
ผู้สัน่บสันุนกิจกรรมต่างๆ ได้้แก่ กลุ่มพน่กงานวิ�งเพื�อสุัขภาพ กลุ่มโยคะ 
กลุ่มแบด้มินต่น กลุ่มฟุตบอล กลุ่มบาสัเกตบอล กลุ่มจ่กรยาน 
และกลุ่มกอล์ฟ เป็นต้น

 กิารแข่งขันกิีฬาสััมพื่ันธ์์ บริษั่ทได้้เปิด้โอกาสัใหุ้้พน่กงานฝั�ายต่างๆ  
ท่�งในสัำาน่กงานและฝั�ายปฏิิบ่ติการท่�งในประเทศและต่างประเทศได้้มี
โอกาสัพบปะ สัร้างความสัาม่คคีในหุ้มู่คณะ ตลอด้ไปจนถึืงความเป็น 
อ่นหุ้นึ�งเดี้ยวก่นในสัายการบินแอร์เอเชีีย อาทิเช่ีน Allstars Regional 
Futsal Tournament 2019, Allstars Regional Badminton              
Tournament 2019 เป็นต้น

 กิิจกิรรมงานเลี้ี�ยงอาหารคำ�าพื่นักิงานประจำาปี 2562 เพื�อเป็นโอกาสั 
ใหุ้้ผู้บริหุ้ารและพน่กงานได้้พบปะสั่งสัรรค์ประจำาปี และเพื�อแสัด้ง        
ความขอบคุณต่อพน่กงานที�ปฏิิบ่ติงานเพื�อแอร์เอเชีียอย่างพากเพียร 
มาตลอด้ท่�งปี ทางบริษ่ัทได้้ทำาการจ่ด้งานเลี�ยงอาหุ้ารคำ�าใหุ้้ก่บพน่กงาน 
โด้ยในปีน้�มีความพิเศษักว่าปีอื�นๆ คือ ได้้มีการจ่ด้การแข่งข่นวงด้นตรี
พน่กงานเพื�อเปิด้พื�นที�ใหุ้้พน่กงานได้้แสัด้งความสัามารถืซึี�งต่ด้สิันโด้ย 
คณะกรรมการการจ่ด้งานซึี�งเป็นต่วแทนจากทุกแผนกของแอร์เอเชีีย 
และเป็นปีแรกที�ไทยแอร์เอเชีียได้้มีนโยบายใหุ้้พน่กงานนำาแก้วนำ�าดื้�ม
มาเองเพื�อลด้ปริมาณแก้วพลาสัติกแบบใชี้แล้วทิ�ง ซีึ�งสัามารถืลด้        
ปริมาณการใชี้แก้วพลาสัติกรูปแบบด้่งกล่าวไปได้้ถืึง 50,000 ใบ

การพ็ัฒนาบุคล้ากร

ด้้วยเจตนารมณ์ที�ต้องการสัร้างบุคลากรใหุ้้มีความรู้ ความสัามารถื และ
มีคุณภาพชีีวิตที�ดี้ตามหุ้ล่กธรรมาภิบาลอย่างต่อเน่�อง บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 
จึงมีนโยบายในการพ่ฒนาบุคลากรใหุ้้มีศ่กยภาพและเตรียมความพร้อม 
เพื�อร่บมือก่บการแข่งข่น ซีึ�งจะชี่วยข่บเคลื�อนและสัร้างความแข็งแกร่ง 
ใหุ้้ก่บองค์กรอย่างย่�งยืน โด้ยมีเป้าหุ้มายเพื�อผล่กด้่นและใหุ้้โอกาสัในการ
พ่ฒนาตนเองและใชี้ศ่กยภาพที�มีใหุ้้เกิด้ประโยชีน์สัูงสัุด้พร้อมท่�งสัร้าง        
บรรยากาศของการทำางานเชีิงรุกเน้นฝัึกฝันท่กษัะพ่ฒนาความรู้ความ 
สัามารถืของตนเอง เพื�อใหุ้้เกิด้ความเชีื�อม่�นพร้อมร่บการเปลี�ยนแปลง 
และความท้าทายที�เกิด้ขึ�นในการแข่งข่นทางธุรกิจซีึ�งมีมากขึ�น

ด้่งน่�น บจ. ไทยแอร์เอเชีีย มีการจ่ด้การฝัึกอบรมตามความจำาเป็นของ 
แต่ละสั่วนงาน ด้่งรายการต่อไปน้�

ห้ล้ักสิู้ตรสิ้ำาห้รับวั้ศวักร
 Maintenance Familiarisation
 AMOS Training
 Aircraft And System Familiarisation
 Fuel Tank Safety
 Basic Electronic

ห้ล้ักสิู้ตรสิ้ำาห้รับลู้กเร่อ
 Duty Free/ Handheld Device
 Thai Announcement
 Civil Aviation Regulations
 Flight Attendant Procedure

ห้ล้ักสิู้ตรสิ้ำาห้รับพ็นักงานต้อนรับภาคพ็่�น
 Customer Service Excellence
 Central Baggage Tracking Office
 Sky Speed
 Duties & Checks
 Disability Equality Training

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

ห้ล้ักสิู้ตรสิ้ำาห้รับพ็นักงานกองล้านจอด
 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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ควัามปีล้อดภัย อาชีีวัอนามัย แล้ะสิ้ภาพ็แวัดล้้อมในการที่ำางาน 

ในปี 2562 บจ. ไทยแอร์เอเชีีย มีความร่บผิด้ชีอบในการดู้แลร่กษัา           
สัภาพแวด้ล้อมการทำางานใหุ้้มีความปลอด้ภ่ยต่อชีีวิตและทร่พย์สัินของ 
พน่กงานอยู่เสัมอ และยึด้ม่�นปฏิิบ่ติตามกฎหุ้มายว่าด้้วยแรงงานอย่าง  
เคร่งคร่ด้ รวมท่�งบริษั่ทได้้ด้ำาเนินงานด้้านความปลอด้ภ่ย ภายใต้ระบบ 
การจ่ด้การด้้านความปลอด้ภ่ย (Safety Management System) ซีึ�งมี 
ฝั�ายนิรภ่ย คณะอนุกรรมการความปลอด้ภ่ยของน่กบิน คณะอนุกรรมการ 
ความปลอด้ภ่ยของลูกเรือ และคณะกรรมการความปลอด้ภ่ย อาชีีวอนาม่ย
และสัภาพแวด้ล้อมในการทำางาน ทำาหุ้น้าที�ประสัานงานโครงการต่างๆ   
ซึี�งรายงานตรงต่อประธานเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้าร เพื�อเน้นใหุ้้องค์กรมีการบริหุ้าร
จ่ด้การด้้านความปลอด้ภ่ยอย่างย่�งยืน

ในปีที�ผ่านมา บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ได้้ด้ำาเนินการสัน่บสันุนและสั่งเสัริม 
การด้ำาเนินงานด้้านความปลอด้ภ่ย ในรูปแบบต่างๆ อาทิ
 การจ่ด้ทำากิจกรรมสั่งเสัริมด้้านความปลอด้ภ่ย ที�มุ่งเน้นการปลูกฝััง 

ว่ฒนธรรมความปลอด้ภ่ยท่�วท่�งองค์กร (AirAsia Safety Culture)        
โด้ยกำาหุ้นด้ใหุ้้ความปลอด้ภ่ยเป็นหุ้นึ�งในค่านิยมขององค์กร หุ้รือ 
ที �เร ียกว่า Allstars Values โด้ยใชี้ชี ื �อว ่า Safety Always 
และใหุ้้คำาอธิบายค่านิยมข้อน้�ว่า “ความปลอด้ภ่ยฯ เป็นหุ้น้าที�ความ
ร่บผิด้ชีอบของทุกคน”

 กิจกรรมการสัร้างพฤติกรรมความปลอด้ภ่ยในการทำางาน (Behaviors 
Based Safety) โด้ยการจูงใจในเชีิงบวก (Positive Approach) โด้ย 
เจ้าหุ้น้าที�ความปลอด้ภ่ยในการทำางานระด่้บวิชีาชีีพร่วมก่บหุ่้วหุ้น้างาน 
ทำาการสั่งเกตพฤติกรรมการทำางานของพน่กงาน เมื�อพบพฤติกรรม
ที�ปลอด้ภ่ยพน่กงานจะได้้ร่บการชีมเชีย และหุ้ากพบความเสัี�ยงจะมี
การแจ้งใหุ้้ปร่บเปลี�ยนพฤติกรรมเสัี�ยงด้่งกล่าว พร้อมท่�งติด้ตาม         
ผลการปร่บปรุงแก้ไขพฤติกรรมเสัี�ยงอย่างต่อเน่�อง จนกลายเป็น 
ว่ฒนธรรมความปลอด้ภ่ย “Safety Culture” ที�ย่�งยืน โด้ยเป้าหุ้มาย
ของพฤติกรรมความปลอด้ภ่ยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 และ            
ผลของคะแนนพฤติกรรมความปลอด้ภ่ยในปี 2562 อยู่ที�ร้อยละ 99 
ซีึ�งเกินจากเป้าหุ้มายที�ต่�งไว้

 กิจกรรมว่นความปลอด้ภ่ย (One AirAsia Safety Day) เป็น 
กิจกรรมส่ังเสัริมความปลอด้ภ่ย โด้ยการจ่ด้นิทรรศการความปลอด้ภ่ย 
ใหุ้้พน่กงานทุกหุ้น่วยงานเข้ามามีสั่วนร่วมในการเยี�ยมชีม เล่นเกมสั์ 
ตอบคำาถืาม แข่งข่นด้้านความปลอด้ภ่ยต่างๆ อาทิ เชี่น ประกวด้ 
ภาพถื่าย ประกวด้ VDO ความปลอด้ภ่ย ประกวด้บุคคลต่วอย่าง 
ด้้านความปลอด้ภ่ย เป็นต้น

 กิจกรรมการค่ด้เลือกพน่กงานด้ีเด้่นด้้านความปลอด้ภ่ย (Safety 
Hero) เป็นกิจกรรมที�ค่ด้เลือกพน่กงานที�ปฏิิบ่ติงานด้ีเด้่นด้้านความ
ปลอด้ภ่ยในการทำางานเพื�อใหุ้้เป็นต่วอย่างที�ด้ีแก่พน่กงานท่านอื�น

 กิจกรรมการรายงานอ่นตราย (Hazard Report) ซึี�งเน้นการมีส่ัวนร่วม 
ของพน่กงานในการค้นหุ้าอ่นตราย หุ้รือสัภาพแวด้ล้อมในการทำางาน 
ที�ไม่ปลอด้ภ่ย และด้ำาเนินการปร่บปรุงแก้ไขอ่นตรายที�ได้้ร่บรายงาน
จากพน่กงาน เพื�อเป็นการป้องกน่อุบ่ติเหุ้ตุ อุบ่ติการณ์เชีิงรุก โด้ย  
ผ่านชี่องทางการรายงานหุ้ลากหุ้ลายชี่องทาง อาทิ เชี่น ระบบการ 
รายงานด้้านความปลอด้ภ่ย ที�เรียกว่า CORUSON ซึี�งพน่กงานสัามารถื 
รายงานได้้ท่�งในคอมพิวเตอร์ หุ้รือ Application ในโทรศ่พท์มือถืือ

 กิจกรรมการฝัึกทำานายอ่นตรายล่วงหุ้น้า (Kiken Yoshi Training = 
KYT ) มุ่งเน้นใหุ้้พน่กงานแต่ละคนสัามารถืวิเคราะหุ้์หุ้รือคาด้การณ์ 
อ่นตรายที�แอบแฝังในการปฏิิบ่ติงาน แล้วหุ้าทางป้องก่นอ่นตราย 
ด้่งกล่าวได้้อย่างถืูกต้องเหุ้มาะสัม

 การจ่ด้ทำาและและทบทวนคู่มือร่บมือสัถืานการณ์ฉีุกเฉีิน เพื�อใหุ้้การ
ร่บมือสัถืานการณ์ฉีุกเฉีินของบริษั่ทเป็นไปอย่างถืูกต้อง รวด้เร็ว 
เหุ้มาะสัม และท่นสัม่ย เป็นไปตามข้อกำาหุ้นด้ขององค์การการบิน 
พลเรือนระหุ้ว่างประเทศ (ICAO)

 การจ่ด้ทำาและทบทวนคู่มือระบบการบริหุ้ารงานความปลอด้ภ่ย เพื�อ
ใหุ้้การด้ำาเนินการและการบริหุ้ารจ่ด้การด้้านความปลอด้ภ่ย เป็นไป 
อย่างถืูกต้อง เหุ้มาะสัม และท่นสัม่ย ตามข้อกำาหุ้นด้ขององค์การ 
การบินพลเรือนระหุ้ว่างประเทศ (ICAO)

 การจ่ด้ทำาและทบทวนแผนร่บมือสัถืานการณ์ฉุีกเฉิีนสัำาหุ้ร่บแต่ละสัถืาน้ 
ท่�งสัถืาน้ภายในประเทศและสัถืาน้ต่างประเทศ เพื�อใชี้เป็นแนวทาง 
ในการร่บมือสัถืานการณ์ฉุีกเฉิีนใหุ้้เกิด้ความเหุ้มาะสัมก่บแต่ละสัถืาน้

 การประชีุมคณะกรรมการความปลอด้ภ่ย อาชีีวอนาม่ยและสัภาพ 
แวด้ล้อมในการทำางาน เพื�อทบทวนผลการด้ำาเนินงานด้้านความ 
ปลอด้ภ่ย เด้ือนละ 1 คร่�ง

 การตรวจประเมินระบบการจ่ด้การความปลอด้ภ่ย โด้ย IATA (IATA 
Operational Safety Audit - IOSA) ซีึ�งบริษั่ทผ่านการตรวจประเมิน 
และร่บรอง

 การฝัึกอบรมหุ้ล่กสัูตร เจ้าหุ้น้าที�ความปลอด้ภ่ยในการทำางานระด้่บ
บริหุ้าร (จป.บริหุ้าร) เจ้าหุ้น้าที�ความปลอด้ภ่ยในการทำางานระด้่บ 
เทคนิค (จป.เทคนิค)  เจ้าหุ้น้าที�ความปลอด้ภ่ยในการทำางานระด้่บ 
หุ้่วหุ้น้างาน (จป.หุ้่วหุ้น้างาน)  และคณะกรรมการความปลอด้ภ่ย       
อาชีีวอนาม่ยและสัภาพแวด้ล้อมในการทำางาน (คปอ.) ใหุ้้ก่บพน่กงาน 
อย่างต่อเน่�อง

 การฝัึกอบรมหุ้ล่กสัูตร Crew Resource Management (CRM) 
สัำาหุ้ร่บน่กบินและลูกเรือ เป็นประจำาทุกปี

 การฝัึกอบรมหุ้ล่กสัูตร Safety Emergency Procedure (SEP) 
สัำาหุ้ร่บน่กบินและลูกเรือ เป็นประจำาทุกปี

 การฝัึกอบรมหุ้ล่กสัูตร Emergency Response Plan (ERP) 
สัำาหุ้ร่บพน่กงานทุกคน

 การฝัึกอบรมหุ้ล่กสัูตร Safety Management System (SMS) 
สัำาหุ้ร่บพน่กงานทุกคน

 การฝัึกอบรมหุ้ล่กสัูตรอาชีีวอนาม่ยและความปลอด้ภ่ย (OHS) 
สัำาหุ้ร่บพน่กงานทุกคน

 การฝึักอบรมหุ้ล่กสูัตร Human Factors (HF) สัำาหุ้ร่บพน่กงานทุกคน
 การฝัึกอบรมหุ้ล่กสัูตรการปฐมพยาบาลเบื�องต้น (First aid) สัำาหุ้ร่บ 

พน่กงานทุกคน
 การฝัึกอบรมด้่บเพลิงข่�นต้น (Basic Fire Fighting) สัำาหุ้ร่บพน่กงาน 

ทุกคน
 การฝึักอบรมการช่ีวยเหุ้ลือหุ้รือเคลื�อนย้ายผู้โด้ยสัารที�มีความบกพร่อง

ทางร่างกายอย่างปลอด้ภ่ย
 การตรวจว่ด้สัภาพแวด้ล้อมในการทำางาน อาทิ การตรวจว่ด้ระด่้บเสีัยง 

สัะสัม (Noise dose monitoring) ที�พน่กงานได้้ร่บ และการตรวจว่ด้
ระด่้บแสังสัว่างในพื�นที�ปฏิิบ่ติงาน เพื�อเป็นการเฝ้ัาระว่งสัภาพแวด้ล้อม
ในการทำางานที�อาจเป็นอ่นตรายต่อสัุขภาพของพน่กงาน
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ท่�งน้� จากการด้ำาเนินกิจกรรมต่างๆ ด้้านความปลอด้ภ่ย อาชีีวอนาม่ย และ 
สัภาพแวด้ล้อมในการทำางานเชิีงรุกเพื�อป้องก่นการเกิด้อุบ่ติเหุ้ตุ-อุบ่ติการณ์ 
ด้่งกล่าวข้างต้น สั่งผลใหุ้้สัถืิติการเกิด้อุบ่ติเหุ้ตุ-อุบ่ติการณ์ภาคพื�นของ 
บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ประจำาปี 2562 อยู่ที� 7.09 ต่อ 10,000 เที�ยวบินขาออก 
ซีึ�งมีแนวโน้มคงที�จากปีที�ผ่านมา ถืึงแม้ว่าบริษั่ทจะเติบโตมากขึ�นก็ตาม 
และคาด้ว่าในปีต่อไปสัถืิติอุบ่ติเหุ้ตุจะลด้ลงและเป็นไปตามเป้าหุ้มาย

นโยบายด้ำานสิทธิุมนุษัยชีน 

บมจ. เอเชีีย เอวิเอช่ี�น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ด้ำาเนินธุรกิจโด้ยใหุ้้ความ 
สัำาค่ญี่และส่ังเสัริมการคุ้มครองสิัทธิมนุษัยชีนในทุกๆ ด้้าน โด้ยจะไม่กระทำา 
การใด้ที�เป็นการละเมิด้หุ้รือมีส่ัวนร่วมในการละเมิด้สิัทธิมนุษัยชีนที�กระทำา 
โด้ยบุคคลอื�น และจะปฏิิบ่ติตามกฎหุ้มายและกฎเกณฑ์์ที�เกี�ยวก่บเรื�อง 
สัิทธิมนุษัยชีน 

บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ใหุ้้ความเคารพต่อสัิทธิ
ของพน่กงานและผู้มีส่ัวนได้้เสีัยทุกฝั�าย โด้ยจะไม่เลือกปฏิิบ่ติต่อบุคคลใด้ๆ 
ด้้วยเรื�องความแตกต่างของเชีื�อชีาติ สัีผิว ศาสันา เพศ สั่ญี่ชีาติ อายุ 
ความทุพพลภาพ หุ้รือสัถืานภาพอื�นใด้ที�ถืือว่าเป็นสัิทธิมนุษัยชีน โด้ยจะ
นำาวิธีปฏิิบ่ติด้้านการใหุ้้ความเคารพในสัิทธิมนุษัยชีนที�สัมเหุ้ตุผลและ        
ครอบคลุมมาประยุกต์ใชี้ก่บการด้ำาเนินงานท่�งหุ้มด้ 

บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย จะด้ำาเนินการศึกษัาและ 
ติด้ตามการเปลี�ยนแปลงหุ้รือเพิ�มเติมของกฎเกณฑ์์และกฎหุ้มายใด้            
ที�เกี�ยวข้องก่บสัิทธิมนุษัยชีนอย่างสัมำ�าเสัมอเพื�อสั่งเสัริมนโยบายด้้าน            
สัิทธิมนุษัยชีนของบริษั่ทใหุ้้เป็นไปอย่างมีประสัิทธิภาพสัูงสัุด้

นอกจากน้�ย่งมีการใหุ้้ความรู้ความเข้าใจในเรื�องสิัทธิมนุษัยชีนแก่กรรมการ 
ผู้บริหุ้าร ตลอด้จนพน่กงานท่�งด้้านนโยบายและด้้านปฏิิบ่ติการ รวมท่�ง  
ใหุ้้พน่กงานและผู้มีสั่วนได้้เสัียทุกฝั�ายใหุ้้ความร่วมมือตรวจสัอบและ             
รายงานหุ้ากมีการพบเหุ้็นการกระทำาที�เป็นการละเมิด้สัิทธิมนุษัยชีนได้้ 
ผ่านกระบวนการร้องเรียนของบริษั่ท (Whistle Blower) โด้ยใน ปี 2562 
ที�ผ่านมาบริษั่ทไม่ได้้ร่บการร้องเรียนเรื�องการละเมิด้สัิทธิมนุษัยชีนแต่ 
อย่างใด้ 

การปีฏ้บัต้ต่อพ็นักงาน
 ด้ำาเนินการสัรรหุ้าบุคคลากรด้้วยความเป็นธรรมและเสัมอภาค            

เปิด้โอกาสัใหุ้้ทุกคนมีสัิทธิเท่าเทียมก่นในการสัม่คร และสัอบเป็น  
พน่กงานภายใต้กรอบของกฎหุ้มาย ระเบียบข้อบ่งค่บที�เกี�ยวข้อง 
โด้ยไม่มีการแบ่งแยกในเรื�องเพศ รวมถึืงผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย
ที�พิจารณาแล้วเหุ้็นว่าสัามารถืทำางานได้้ 

 ปฏิิบ่ติต่อพน่กงานด้้วยความยุติธรรมและซืี�อส่ัตย์ โด้ยพน่กงานท่�งหุ้มด้ 
ถูืกตกลงจ้างงานภายใต้ข้อกำาหุ้นด้และเงื�อนไขการจ้างงานที�สัอด้คล้อง
ก่บกฎหุ้มาย ระเบียบข้อบ่งค่บ หุ้รือธรรมเน้ยมปฏิิบ่ติ ไม่มีการจ้าง
แรงงานเด้็กที�ผิด้กฎหุ้มาย แรงงานที�ถืูกบ่งค่บ หุ้รือการใชี้แรงงาน 
เกินมาตรฐานการจ้างงาน  

 ปราศจากการล่วงละเมิด้สัิทธิในทุกประเภท และไม่ยินยอมใหุ้้มีการ 
เลือกปฏิิบ่ติ และจะด้ำาเนินการเพื�อร่บรองโอกาสัที�เท่าเทียมก่นสัำาหุ้ร่บ 
พน่กงานทุกคน

 มีนโยบายด้ำาเนินงานเพื�อร่บประก่นว่าพน่กงานจะมีสิัทธิในด้้านความ
ปลอด้ภ่ยสั่วนบุคคลตลอด้จนมีสัิทธิที�จะมีสัถืานที�ทำางานที�สัะอาด้ 
ปลอด้ภ่ย และถืูกสัุขล่กษัณะ

 ไม่ใช้ีหุ้รือยอมร่บการลงโทษัทางร่างกาย การบ่งค่บข่มเหุ้งทางร่างกาย
และจิตใจ หุ้รือการละเมิด้ทางวาจา 

การปีฏ้บัต้ต่อผู่้มีสิ้่วันได้เสิ้ียอ่�น 
 เคารพในสิัทธิทางกฎหุ้มาย ว่ฒนธรรม และธรรมเน้ยมปฏิิบ่ติ ต่อผู้มี 

สั่วนได้้เสัียทุกฝั�ายท่�ง ลูกค้า คู่ค้า ผู้ร่บจ้าง รวมท่�งชีุมชีนที�อยู่รอบ 
สัถืานประกอบการ และปฏิิบ่ติต่อผู้มีส่ัวนได้้เสีัยด่้งกล่าวอย่างเท่าเทียม 
รวมท่�งสัน่บสันุนใหุ้้ผู้มีสั่วนได้้เสัียปฏิิบ่ติตามหุ้ล่กสัิทธิมนุษัยชีนตาม
มาตรฐานสัากล 

นโยบายและแนวปฏิิบัติ้ด้ำานทรัพย์สินทางปัญญา 

บมจ. เอเชีีย เอวิเอช่ี�น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ด้ำาเนินธุรกิจและส่ังเสัริม 
ใหุ้้บุคลากรปฏิิบ่ติหุ้น้าที�ภายใต้กฎหุ้มายหุ้รือข้อกำาหุ้นด้ที�เกี�ยวก่บสิัทธิใน
ทร่พย์สัินทางปัญี่ญี่า ไม่ว่าจะเป็นเครื�องหุ้มายการค้า สัิทธิบ่ตร ลิขสัิทธิ� 
ความล่บทางการค้า และทร่พย์สัินทางปัญี่ญี่าด้้านอื�นที�กฎหุ้มายกำาหุ้นด้ 
อาทิเชี่น การใชี้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที�มีลิขสัิทธิ�ถืูกต้อง โด้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ทุกชีนิด้จะต้องผ่านการตรวจสัอบและลงโปรแกรมโด้ยฝั�าย 
นว่ตกรรมเชีิงพาณิชีย์และเทคโนโลยีเท่าน่�น การสั่งเสัริมใหุ้้พน่กงาน 
ตรวจสัอบผลงาน หุ้รือข้อมูลที�ใชี้ในการปฏิิบ่ติงานว่าไม่เป็นการละเมิด้ 
ทร่พย์สัินทางปัญี่ญี่าของผู้อื�น เป็นต้น 

การสื�อสารกับผู้้้มีส่วนได้ำเสียและการแจ้งเบาะแสการกระทำาผิู้ดำ 

ผู้มีสั่วนได้้เสัียสัามารถืสัอบถืามรายละเอียด้ แจ้งข้อร้องเรียน หุ้รือแจ้ง 
เบาะแสัการกระทำาผิด้ทางกฎหุ้มาย ความถูืกต้องของรายงานทางการเงิน 
ระบบควบคุมภายในที�บกพร่อง หุ้รือการผิด้จรรยาบรรณธุรกิจของบริษ่ัท
และบริษ่ัทย่อย โด้ยสัามารถืรายงานตรงไปย่งกรรมการอิสัระหุ้รือกรรมการ
ตรวจสัอบได้้ที� E-mail: taa_auditcommittee@airasia.com และ                 
thaiwhistleblower@airasia.com 

ท่�งน้� บริษ่ัทได้้เปิด้เผยนโยบายการแจ้งเบาะแสัการกระทำาผิด้ไว้บนเว็บไซีต์
ของบริษ่ัทที� www.aavplc.com ภายใต้หุ่้วข้อ “การกำาก่บดู้แลกิจการที�ดี้” 
และหุ่้วข้อย่อย “ช่ีองทางการร้องเรียน” ซึี�งข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสั 
จะได้้ร่บการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความล่บ โด้ยกรรมการอิสัระหุ้รือ         
กรรมการตรวจสัอบจะด้ำาเนินการส่ั�งการตรวจสัอบข้อมูล และหุ้าแนวทาง 
แก้ไข (ถื้ามี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษั่ทต่อไป
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หุ้มวดำที� 4 การเปิดำเผู้ยข้อม้ลและความโปร่งใส

บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น ใหุ้้ความสัำาค่ญี่ต่อการเปิด้เผยข้อมูลที�มีความ 
ถืูกต้อง ครบถื้วน โปร่งใสั ตรงเวลา และได้้มาตรฐานตามเกณฑ์์ที�      
ตลาด้หุ้ล่กทร่พย์ฯ หุ้รือสัำาน่กงาน ก.ล.ต. กำาหุ้นด้ ท่�งรายงานทางการเงิน 
และข้อมูลท่�วไป ตลอด้จนข้อมูลอื�นๆ ที�สัำาค่ญี่ที�มีผลกระทบต่อราคา          
หุ้ล่กทร่พย์และมีผลต่อการต่ด้สัินใจของผู้ลงทุนและผู้มีสั่วนได้้เสัียของ 
บริษั่ท เพื�อใหุ้้ผู้ที�เกี�ยวข้องก่บบริษั่ทท่�งหุ้มด้ได้้ร่บทราบข้อมูลอย่าง 
เท่าเทียมก่น โด้ยบริษั่ทจะเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางตลาด้หุ้ล่กทร่พย์ฯ 
และผ่านทางเว็บไซีต์ของบริษั่ทที� www.aavplc.com

คณะกรรมการตระหุ้น่กถืึงความร่บผิด้ชีอบในการจ่ด้ทำารายงานทาง 
การเงินรวมของ บมจ. เอชีีย เอวิเอชี่�น ตลอด้จนสัารสันเทศที�เสันอต่อ 
ผู้ถืือหุุ้้นในรายงานประจำาปี ดู้แลคุณภาพของรายงานทางการเงินรวมท่�ง
งบการเงินรวมของ บมจ. เอเชีีย เอวิเอช่ี�น ใหุ้้มีการจ่ด้ทำางบตามมาตรฐาน 
การบ่ญี่ชีีที�ร่บรองท่�วไป มีการตรวจสัอบบ่ญี่ชีีโด้ยผู้สัอบบ่ญี่ชีีที�เชีื�อถืือได้้
และมีความอิสัระดู้แลใหุ้้ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น เลือกใชี้นโยบายบ่ญี่ชีี 
อย่างเหุ้มาะสัมและถืือปฏิิบ่ติอย่างสัมำ�าเสัมอ จ่ด้การดู้แลใหุ้้รายงานทาง
การเงินรวมของ บมจ. เอเชีีย เอวิเอช่ี�น มีความถูืกต้อง ครบถ้ืวนเป็นจริง 
และมีการเปิด้เผยข้อมูลสัำาค่ญี่เพียงพอครบถื้วนและเชีื�อถืือได้้

นอกจากน้�คณะกรรมการได้้แต่งต่�งกรรมการตรวจสัอบเพื�อทำาหุ้น้าที�ในการ
สัอบทานรายงานทางการเงิน ใหุ้้มีความถืูกต้อง ครบถื้วนและเชีื�อถืือได้้ 
รวมถืึงการเปิด้เผยข้อมูลใหุ้้ถืูกต้อง ชี่ด้เจน โปร่งใสั และท่นเวลา ตาม      
ข้อกำาหุ้นด้ของการเป็นบริษั่ทจด้ทะเบียน สัอบทานระบบควบคุมภายใน 
เพื�อใหุ้้มีระบบการควบคุมภายในที�มีประสัิทธิภาพ รวมถืึง การพิจารณา
ปฏิิบ่ติตามกฎหุ้มายและระเบียบของบริษั่ท นอกจากน้�คณะกรรมการ         
ก็ย่งมีการสัอบทานพิจารณารายการเกี�ยวโยงหุ้รือรายการที�มีความข่ด้แย้ง 
ทางผลประโยชีน์ ถืึงความเหุ้มาะสัมและสัมเหุ้ตุสัมผล ก่อนที�จะนำาเสันอ
ใหุ้้ก่บทางคณะกรรมบริษั่ท พิจารณาอนุม่ติต่อไป

ท่�งน้� บริษั่ทมีนโยบายเปิด้เผยสัารสันเทศที�สัำาค่ญี่ ด้่งน้� 
1. ว่ตถืุประสังค์และข้อบ่งค่บของบริษ่ัท 
2. เปิด้เผยข้อมูลทางการเงินและมิใชี่ข้อมูลทางการเงินอย่างถืูกต้อง 

ครบถื้วน ตรงเวลา 
3. จ่ด้ทำารายงานความร่บผิด้ชีอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง        

การเงินและแสัด้งไว้คู่ก่บรายงานผู้สัอบบ่ญี่ชีีในรายงานประจำาปี 
4. เปิด้เผยข้อมูลเกี�ยวก่บกรรมการแต่ละท่าน ตลอด้จนบทบาทและ        

หุ้น้าที�ของคณะกรรมการบริษั่ทและคณะกรรมการชีุด้ย่อย รวมถืึง        
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหุ้ารระด้่บสัูง 

5. เปิด้เผยเกี�ยวก่บจำานวนคร่�งที�กรรมการ และ/หุ้รือ กรรมการชีุด้ย่อย 
แต่ละท่านเข้าร่วมประชุีมโด้ยเปรียบเทียบจำานวนคร่�งของการประชุีม
คณะกรรมการ และ/หุ้รือ คณะกรรมการชีุด้ย่อยในแต่ละปี 

6. กำาหุ้นด้ใหุ้้กรรมการและผู้บริหุ้ารต้องรายงานการมีสั่วนได้้เสัียของ 
ตนและบุคคลที�มีความเกี�ยวข้อง

7. คณะกรรมการบริษ่ัทได้้กำาหุ้นด้นโยบายใหุ้้กรรมการและผู้บริหุ้ารแจ้ง
ต่อเลขานุการบริษั่ทซีึ�งเป็นผู้ที�คณะกรรมการมอบหุ้มายเกี�ยวก่บ          
การซีื�อขายหุ้ล่กทร่พย์ของบริษั่ทและใหุ้้เปิด้เผยสัรุปรายงานการ        
ซีื�อ-ขายหุ้ล่กทร่พย์/การถืือครองหุ้ล่กทร่พย์ของบริษั่ทใหุ้้ที�ประชีุม 
คณะกรรมการทราบเป็นรายไตรมาสั 

ในสั่วนของงานด้้านน่กลงทุนสั่มพ่นธ์น่�น บริษั่ทได้้จ่ด้ต่�งหุ้น่วยงานด้้าน 
น่กลงทุนสั่มพ่นธ์เพื�อเป็นต่วแทนในการสัื�อสัารประชีาสั่มพ่นธ์ข้อมูล 
ข่าวสัารที�เป็นประโยชีน์และจ่ด้การก่บสัาระสัำาค่ญี่ของข้อมูลของบริษ่ัทใหุ้้
แก่ผู้ที�ต้องการ เช่ีน ผู้ถืือหุุ้้น น่กวิเคราะห์ุ้ ผู้ลงทุนท่�วไป และผู้ที�เกี�ยวข้อง 
โด้ยจ่ด้ใหุ้้มีชี่องทางเพื�ออำานวยความสัะด้วกในการติด้ต่อ ด้่งน้� 
โที่รศัพ็ที่์  02 562 5700
โที่รสิ้าร  02 562 5705
Email: taa_investorrelations@airasia.com
Website: www.aavplc.com 

โด้ย บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น มีการนำาเสันอผลการด้ำาเนินงานใหุ้้แก่ 
น่กวิเคราะห์ุ้ น่กลงทุน และพน่กงาน เป็นระยะๆ อย่างสัมำ�าเสัมอในรูปของ 
ประชุีมสัรุปผลการด้ำาเนินงาน การพบน่กลงทุน การประชุีมทางโทรศ่พท์ 
การเข้าร่วม Conference ซึี�งจ่ด้โด้ยสัถืาบ่นต่างๆ รวมท่�ง การร่วมกิจกรรม
พบน่กลงทุนรายย่อยก่บตลาด้หุ้ล่กทร่พย์ฯ การแถืลงข่าวต่อสัื�อมวลชีน 
และทำาจด้หุ้มายข่าวที�นำาเสันอถืึงฐานะการเงินของบริษั่ทและบริษั่ทย่อย  
และผู้เกี�ยวข้องสัามารถืทำาการน่ด้หุ้มาย (Company Visit) เข้าพบผู้บริหุ้าร 
บมจ. เอเชีีย เอวิเอช่ี�น เพื�อสัอบถืามข้อมูลความคืบหุ้น้าการด้ำาเนินกิจการ
ได้้ตลอด้เวลา

สัรุปกิจกรรมหุ้ล่กปี 2561 - 2562 ด้่งน้�

ก้จกรรม
ปีี 2561

(จำานวันครั�ง)
ปีี 2562

(จำานวันครั�ง)

การพบน่กลงทุนต่างประเทศ 4 2

การพบน่กลงทุนในประเทศ 9 6

ประชีุมสัรุปผลการด้ำาเนินงาน / 
ประชีุมสัาม่ญี่ผู้ถืือหุุ้้น

5 5

การพบผู้บริหุ้ารบริษั่ท / 
การประชีุมทางโทรศ่พท์

15 19

ส่ังจด้หุ้มายอิเล็กทรอนิกส์ั / โทรศ่พท์ 4-5 คร่�งต่อว่น 4-5 คร่�งต่อว่น

เยี�ยมชีมกิจการ 
กิจกรรมตลาด้หุ้ล่กทร่พย์ฯ 
และหุ้น่วยงานอื�นๆ 

2 3
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นอกจากน้� บริษ่ัทจ่ด้ใหุ้้มีหุ้น่วยงานกำาก่บดู้แลการปฏิิบ่ติงาน (Compliance) 
เพื�อดู้แลในด้้านการเปิด้เผยข้อมูลผ่านชี่องทางต่างๆ เชี่น เว็บไซีด้์บริษั่ท 
เว็บไซีด์้ตลาด้หุ้ล่กทร่พย์ รายงานประจำาปี เป็นต้น โด้ยสัารสันเทศด่้งกล่าว
ต้องมีความถูืกต้อง เพียงพอ ท่นเวลา และครบถ้ืวนตามที�กฎหุ้มายกำาหุ้นด้ 
ท่�งน้� เพื�อใหุ้้ผู้ถืือหุุ้้นและผู้ลงทุนมีความเชีื�อม่�นในการด้ำาเนินธุรกิจอย่าง 
โปร่งใสัของบริษั่ท 

หุ้มวดำที� 5 ความรับผิู้ดำชีอบของคณะกรรมการ

ภาวะผู้้้นำาและวิสัยทัศน์ 

คณะกรรมการ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย มีภาวะ
ความเป็นผู้นำาและมีวิสั่ยท่ศน์ โด้ยมุ่งม่�นที�จะเป็นบริษั่ทชี่�นนำาทางด้้าน 
เทคโนโลยีด้ิจิท่ล เพื�อการเด้ินทางที�ย่�งยืนในเอเชีีย พร้อมใหุ้้บริการ           
ที�คุ้มค่ามากกว่าราคา 

ท่�งน้� คณะกรรมการบริษั่ทจะทบทวนและกำาหุ้นด้วิสั่ยท่ศน์และภารกิจ 
ของบริษั่ททุกๆ 5 ปี เพื�อปร่บใหุ้้สัอด้คล้องและเหุ้มาะสัมก่บการด้ำาเนิน 
ธุรกิจที�อาจเปลี�ยนแปลงในอนาคต 

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการ บมจ. เอเชีีย เอวิเอช่ี�น ประกอบด้้วยกรรมการจำานวน 9 ท่าน 
และเป็นกรรมการอิสัระจำานวน 3 ท่าน โด้ยกรรมการอิสัระเป็นบุคคลที�มี
คุณสัมบ่ติครบถื้วนตามประกาศคณะกรรมการกำาก่บตลาด้ทุน และ 
ประกาศตลาด้หุ้ล่กทร่พย์ฯ ที�เกี�ยวข้อง ซีึ�งกรรมการแต่ละท่านเป็นผู้ที�มี 
ความรู้ ความสัามารถื และประสับการณ์ที�หุ้ลากหุ้ลายในสัาขาวิชีาชีีพต่างๆ 
รวมท่�งมีความเชีี�ยวชีาญี่เฉีพาะด้้าน และมีจำานวนเพียงพอที�จะกำาก่บดู้แล 
ธุรกิจของบริษั่ท โด้ยอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้มีประสับการณ์ด้้านธุรกิจ 
สัายการบินและอย่างน้อย 1 คนมีประสับการณ์ด้้านบ่ญี่ชีีและการเงิน 

ท่�งน้� คณะกรรมการบริษั่ททำาหุ้น้าที�พิจารณาใหุ้้ความเหุ้็นชีอบในเรื�อง        
สัำาค่ญี่ที�เกี�ยวก่บการบริหุ้ารของบริษั่ท อาทิ นโยบาย วิสั่ยท่ศน์ กลยุทธ์ 
เป้าหุ้มาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษั่ท ตลอด้จนกำาก่บ 
ดู้แลใหุ้้คณะผู้บริหุ้าร บริหุ้ารงานใหุ้้เป็นไปตามนโยบายที�กำาหุ้นด้ไว้อย่าง
มีประสัิทธิภาพและประสัิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหุ้มาย ว่ตถืุประสังค์ 
ข้อบ่งค่บ และมติที�ประชุีมผู้ถืือหุุ้้น มติที�ประชุีมคณะกรรมการ ด้้วยความ 
ซีื�อสั่ตย์สัุจริตระม่ด้ระว่ง ตามหุ้ล่กการข้อพึงปฏิิบ่ติที�ด้ี เพื�อเพิ�มมูลค่าสัูง
สัุด้ใหุ้้แก่กิจการ และความม่�นคงสัูงสัุด้ใหุ้้แก่ผู้ถืือหุุ้้น 

คุณสมบัติ้ของกรรมการบริษััท 

1. กรรมการต้องเป็นบุคคลที�มีความรู้ความสัามารถื มีความซืี�อส่ัตย์สุัจริต 
มีจริยธรรมในการด้ำาเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที�จะอุทิศความรู ้
ความสัามารถืและปฏิิบ่ติหุ้น้าที�ใหุ้้แก่บริษั่ทได้้ 

2. มีคุณสัมบ่ติและไม่มีล่กษัณะต้องหุ้้ามตามกฎหุ้มายว่าด้้วยบริษั่ท       
มหุ้าชีนจำาก่ด้และกฎหุ้มายอื�นที�เกี�ยวข้อง รวมท่�งต้องไม่มีล่กษัณะ      
ที�แสัด้งถืึงการขาด้ความเหุ้มาะสัมที�จะได้้ร่บความไว้วางใจใหุ้้บริหุ้าร        
จ่ด้การกิจการที�มีมหุ้าชีนเป็นผู้ถืือหุุ้้นตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกำาหุ้นด้

3. กรรมการไม่สัามารถืประกอบกิจการเข้าเป็นหุุ้้นสั่วน หุ้รือเข้าเป็น   
กรรมการในนิติบุคคลอื�น ที�มีสัภาพอย่างเดี้ยวก่นและเป็นการแข่งข่น 
ก่บกิจการของบริษั่ทไม่ว่าจะทำาเพื�อประโยชีน์ของตนเหุ้รือประโยชีน์
ของบุคคลอื�นเว้นแต่จะแจ้งใหุ้้ที�ประชีุมผู้ถืือหุุ้้นทราบก่อนที�จะมีมติ 
แต่งต่�ง

4. กรรมการบริษ่ัทไม่ควรด้ำารงตำาแหุ้น่งเป็นกรรมการในบริษ่ัทจด้ทะเบียน
อื�นๆ เกินกว่า 5 บริษั่ท ในกรณ้ที�กรรมการคนใด้คนหุ้นึ�งมีตำาแหุ้น่ง 
เป็นกรรมการในบริษ่ัทจด้ทะเบียนอื�นๆ เกินกว่า 5 บริษ่ัท คณะกรรมการ 
จะพิจารณาถืึงประสัิทธิภาพในการปฏิิบ่ติหุ้น้าที�ของกรรมการท่าน 
ด่้งกล่าว และสัำาหุ้ร่บกรณ้ประธานเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้ารจะเข้าด้ำารงตำาแหุ้น่ง 
กรรมการในบริษ่ัทอื�นจะมีการเสันอเรื�องการด้ำารงตำาแหุ้น่งในบริษ่ัทอื�น 
เพื�อใหุ้้คณะกรรมการบริษั่ทพิจารณาใหุ้้ความเหุ้็นชีอบ 

คุณสมบัติ้ของกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสัระต้องมีคุณสัมบ่ติครบถื้วนตามที�ตลาด้หุ้ล่กทร่พย์แหุ้่ง          
ประเทศไทยและสัำาน่กงานคณะกรรมการกำาก่บหุ้ล่กทร่พย์และตลาด้หุ้ล่กทร่พย์ 
กำาหุ้นด้ และต้องสัามารถืดู้แลผลประโยชีน์ของผู้ถืือหุุ้้นทุกรายได้้เท่าเทียมก่น 
และไม่ใหุ้้เกิด้ความข่ด้แย้งทางผลประโยชีน์ นอกจากน่�นย่งต้องสัามารถื
เข้าร่วมประชีุมคณะกรรมการบริษั่ทโด้ยใหุ้้ความเหุ้็นอย่างเป็นอิสัระได้้ 
โด้ยมีรายละเอียด้ด้่งน้� 
1. ถืือหุุ้้นไม่เกินร้อยละหุ้นึ�งของจำานวนหุุ้้นที�มีสิัทธิออกเสีัยงท่�งหุ้มด้ของ 

บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น บริษั่ทใหุ้ญี่่ บริษั่ทย่อย บริษั่ทร่วม ผู้ถืือหุุ้้น 
รายใหุ้ญี่่ หุ้รือผู้มีอำานาจควบคุมของ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น ท่�งน้� ใหุ้้
น่บรวมการถืือหุุ้้นของผู้ที�เกี�ยวข้องของกรรมการอิสัระรายน่�นๆ ด้้วย

2. ไม่เป็นหุ้รือเคยเป็นกรรมการที�มีส่ัวนร่วมบริหุ้ารงาน ลูกจ้าง พน่กงาน 
ที�ปรึกษัาที�ได้้เงินเดื้อนประจำา หุ้รือผู้มีอำานาจควบคุมของ บมจ. เอเชีีย 
เอวิเอช่ี�น บริษ่ัทใหุ้ญ่ี่ บริษ่ัทย่อย บริษ่ัทร่วม บริษ่ัทย่อยลำาด่้บเดี้ยวก่น 
ผู้ถืือหุุ้้นรายใหุ้ญ่ี่ หุ้รือของผู้มีอำานาจควบคุมของ บมจ. เอเชีีย เอวิเอช่ี�น 
เว้นแต่จะได้้พ้นจากการมีล่กษัณะด้่งกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสัองปี 
ท่�งน้� ล่กษัณะต้องหุ้้ามด้่งกล่าวไม่รวมถืึงกรณ้ที�กรรมการอิสัระเคย 
เป็นข้าราชีการ หุ้รือที�ปรึกษัาของส่ัวนราชีการซึี�งเป็นผู้ถืือหุุ้้นรายใหุ้ญ่ี่ 
หุ้รือผู้มีอำานาจควบคุมของ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น

3. ไม่เป็นบุคคลที�มีความส่ัมพ่นธ์ทางสัายโลหิุ้ต หุ้รือโด้ยการจด้ทะเบียน 
ตามกฎหุ้มาย ในล่กษัณะที�เป็น บิด้ามารด้า คู่สัมรสั พี�น้อง และบุตร 
รวมท่�งคู่สัมรสัของบุตร ของกรรมการรายอื�น ผู้บริหุ้าร ผู้ถืือหุุ้้น 
รายใหุ้ญี่่ ผู้มีอำานาจควบคุม หุ้รือบุคคลที�จะได้้ร่บการเสันอใหุ้้เป็น 
กรรมการ ผู้บริหุ้ารหุ้รือผู้มีอำานาจควบคุมของ บมจ. เอเชีีย เอวิเอช่ี�น 
หุ้รือบริษั่ทย่อย
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4. ไม่มีหุ้รือเคยมีความสั่มพ่นธ์ทางธุรกิจก่บ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น 
บริษั่ทใหุ้ญี่่ บริษั่ทย่อย บริษั่ทร่วม ผู้ถืือหุุ้้นรายใหุ้ญี่่ หุ้รือผู้มีอำานาจ 
ควบคุมของ บมจ. เอเชีีย เอวิเอช่ี�น ในล่กษัณะที�อาจเป็นการข่ด้ขวาง
การใชี้วิจารณญี่าณอย่างอิสัระของตน รวมท่�งไม่เป็นหุ้รือเคยเป็น 
ผู้ถืือหุุ้้นที�มีน่ย หุ้รือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ที�มีความส่ัมพ่นธ์ทางธุรกิจ
ก่บ บมจ. เอเชีีย เอวิเอช่ี�น บริษ่ัทใหุ้ญ่ี่ บริษ่ัทย่อย บริษ่ัทร่วม ผู้ถืือหุุ้้น 
รายใหุ้ญี่่ หุ้รือผู้มีอำานาจควบคุมของ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น เว้นแต่
จะได้้พ้นจากการมีล่กษัณะด้่งกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสัองปี
(ความสั่มพ่นธ์ทางธุรกิจและการคำานวณภาระหุ้น้�ใหุ้้มีความหุ้มาย        
เชี่นเด้ียวก่นก่บนิยามที�กำาหุ้นด้ไว้ในประกาศคณะกรรมการกำาก่บ 
ตลาด้ทุน ว่าด้้วยการขออนุญี่าตและการอนุญี่าตใหุ้้เสันอขายหุุ้้น         
ที�ออกใหุ้ม่)

5. ไม่เป็นหุ้รือเคยเป็นผู้สัอบบ่ญี่ชีีของ บมจ. เอเชีีย เอวิเอช่ี�น บริษ่ัทใหุ้ญ่ี่ 
บริษั่ทย่อย บริษั่ทร่วม ผู้ถืือหุุ้้นรายใหุ้ญี่่ หุ้รือผู้มีอำานาจควบคุมของ 
บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น และไม่เป็นผู้ถืือหุุ้้นที�มีน่ย ผู้มีอำานาจควบคุม 
หุ้รือหุุ้้นส่ัวนของสัำาน่กงานสัอบบ่ญี่ชีี ซึี�งมีผู้สัอบบ่ญี่ชีีของ บมจ. เอเชีีย 
เอวิเอชี่�น บริษั่ทใหุ้ญี่่ บริษั่ทย่อย บริษั่ทร่วม ผู้ถืือหุุ้้นรายใหุ้ญี่่ หุ้รือ 
ผู้มีอำานาจควบคุมของ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น สั่งก่ด้อยู่ เว้นแต่จะ 
ได้้พ้นจากการมีล่กษัณะด้่งกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสัองปี

6. ไม่เป็นหุ้รือเคยเป็นผู้ใหุ้้บริการทางวิชีาชีีพใด้ๆ ซึี�งรวมถึืงการใหุ้้บริการ
เป็นที�ปรึกษัากฎหุ้มายหุ้รือที�ปรึกษัาทางการเงิน ซีึ�งได้้ร่บค่าบริการ 
เกินกว่าสัองล้านบาทต่อปีจาก บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น บริษั่ทใหุ้ญี่่ 
บริษั่ทย่อย บริษั่ทร่วม ผู้ถืือหุุ้้นรายใหุ้ญี่่ หุ้รือผู้มีอำานาจควบคุมของ 
บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น และไม่เป็นผู้ถืือหุุ้้นที�มีน่ย ผู้มีอำานาจควบคุม 
หุ้รือหุุ้้นสั่วนของผู้ใหุ้้บริการทางวิชีาชีีพน่�นด้้วย เว้นแต่จะได้้พ้นจาก
การมีล่กษัณะด้่งกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสัองปี

7. ไม่เป็นกรรมการที�ได้้ร่บการแต่งต่�งขึ�นเพื�อเป็นต่วแทนของกรรมการ
ของ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น ผู้ถืือหุุ้้นรายใหุ้ญี่่ หุ้รือผู้ถืือหุุ้้นซีึ�งเป็น       
ผู้ที�เกี�ยวข้องก่บผู้ถืือหุุ้้นรายใหุ้ญี่่

8. ไม่ประกอบกิจการที�มีสัภาพอย่างเด้ียวก่นและเป็นการแข่งข่นที�มีน่ย
ก่บกิจการของ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น หุ้รือบริษั่ทย่อย หุ้รือไม่เป็น 
หุุ้้นส่ัวนที�มีน่ยในหุ้้างหุุ้้นส่ัวน หุ้รือเป็นกรรมการที�มีส่ัวนร่วมบริหุ้ารงาน 
ลูกจ้าง พน่กงาน ที�ปรึกษัาที�ร่บเงินเดื้อนประจำา หุ้รือถืือหุุ้้นเกินร้อยละ
หุ้นึ�งของจำานวนหุุ้้นที�มีสิัทธิออกเสีัยงท่�งหุ้มด้ของบริษ่ัทอื�นซึี�งประกอบ 
กิจการที�มีสัภาพอย่างเดี้ยวก่นและเป็นการแข่งข่นที�มีน่ยก่บกิจการของ 
บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น หุ้รือบริษั่ทย่อย 

9. ไม่มีล่กษัณะอื�นใด้ที�ทำาใหุ้้ไม่สัามารถืใหุ้้ความเห็ุ้นอย่างเป็นอิสัระเกี�ยวก่บ 
การด้ำาเนินงานของบมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น

โด้ยคุณสัมบ่ติของกรรมการอิสัระเป็นไปตามและเทียบเท่านิยามที�กำาหุ้นด้ 
ไว้ในประกาศคณะกรรมการกำาก่บตลาด้ทุน

การแต่้งตั้�งและวาระการดำำารงต้ำาแหุ้น่งของกรรมการบริษััท

การแต่งต่�งกรรมการบริษั่ทใหุ้้เป็นไปตามข้อบ่งค่บบริษั่ทและข้อกำาหุ้นด้ 
ของกฎหุ้มายที�เกี�ยวข้อง ท่�งน้� จะต้องมีความโปร่งใสัและชี่ด้เจน ในการ
สัรรหุ้ากรรมการใหุ้้ด้ำาเนินการผ่านกระบวนการของคณะกรรมการสัรรหุ้า 
และการพิจารณาจะต้องมีประว่ติและรายละเอียด้ของบุคคลน่�นๆ ที�เพียงพอ 
เพื�อประโยชีน์ในการต่ด้สิันใจของคณะกรรมการและผู้ถืือหุุ้้น ซึี�งรายละเอียด้ 
นโยบายการแต่งต่�งและสัรรหุ้ากรรมการสัามารถืดู้ได้้ในหุ่้วข้อ “คณะกรรมการ 
สัรรหุ้าและกำาหุ้นด้ค่าตอบแทน” 

คณะกรรมการบริษ่ัทมีวาระการด้ำารงตำาแหุ้น่งตามข้อบ่งค่บของ บมจ. เอเชีีย 
เอวิเอชี่�น ที�กำาหุ้นด้ไว้ว่าในการประชีุมผู้ถืือหุุ้้นสัาม่ญี่ประจำาปีทุกคร่�ง ใหุ้้
กรรมการออกจากตำาแหุ้น่งจำานวนหุ้นึ�งในสัาม (1/3) เป็นอ่ตรา ถ้ืาจำานวน 
กรรมการจะแบ่งออกใหุ้้ตรงเป็นสัามสั่วนไม่ได้้ ก็ใหุ้้ออกโด้ยจำานวนใกล้ 
ที�สัุด้ก่บสั่วนหุ้นึ�งในสัาม (1/3) 

กรรมการซีึ�งพ้นจากตำาแหุ้น่ง อาจได้้ร่บเลือกใหุ้้กล่บเข้ามาร่บตำาแหุ้น่ง 
อีกได้้ โด้ยกรรมการคนที�อยู่ในตำาแหุ้น่งนานที�สุัด้น่�นเป็นผู้ออกจากตำาแหุ้น่ง

บทบาท หุ้น้าที� และความรับผิู้ดำชีอบของกรรมการ

คณะกรรมการ บมจ. เอเชีีย เอวิเอช่ี�น มีหุ้น้าที�กำาก่บดู้แลกิจการและภารกิจ 
ของ บมจ. เอเชีีย เอวิเอช่ี�น ใหุ้้เป็นไปตามที�ผู้ถืือหุุ้้นอนุม่ติและตามกฎหุ้มาย 
ที�ใช้ีบ่งค่บก่บ บมจ. เอเชีีย เอวิเอช่ี�น ว่ตถุืประสังค์ ข้อบ่งค่บ มติที�ประชุีม 
ผู้ถืือหุุ้้น มติคณะกรรมการ ท่�งน้� คณะกรรมการ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น 
จะต้องใชี้วิจารณญี่าณและความรอบคอบในการต่ด้สัินใจทางธุรกิจ และ 
ปฏิิบ่ติหุ้น้าที�ด้้วยความร่บผิด้ชีอบ ระม่ด้ระว่ง และความซีื�อสั่ตย์สัุจริต 
เพื�อร่กษัาผลประโยชีน์สัูงสัุด้ของ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น 

การแบ่งแยกบทบาทหุ้น้าที�ระหุ้ว่างคณะกรรมการบริษััทกับ 
ฝ่่ายบริหุ้าร

บมจ. เอเชีีย เอวิเอช่ี�น ได้้แบ่งแยกบทบาทหุ้น้าที�ความร่บผิด้ชีอบระหุ้ว่าง 
คณะกรรมการบริษ่ัทก่บฝั�ายบริหุ้ารอย่างช่ีด้เจนโด้ยกรรมการบริษ่ัททำาหุ้น้าที� 
ในการกำาหุ้นด้นโยบายและกำาก่บดู้แลการด้ำาเนินงานของฝั�ายบริหุ้ารใน 
ระด่้บนโยบาย ในขณะที�ฝั�ายบริหุ้ารทำาหุ้น้าที�บริหุ้ารจ่ด้การงานในด้้านต่างๆ 
ใหุ้้เป็นไปตามนโยบายและขอบเขตอำานาจหุ้น้าที�ตามตารางอำานาจอนุม่ติ
ของบริษั่ท (Authority Limit) ที�อนุม่ติโด้ยคณะกรรมการบริษั่ท ซีึ�งได้้มี 
การจ่ด้ทำาเป็นลายล่กษัณ์อ่กษัรและบ่นทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงาน 
การประชีุม ด้่งน่�นประธานกรรมการจะไม่เป็นบุคคลเด้ียวก่นก่บประธาน
เจ้าหุ้น้าที�บริหุ้าร (CEO) และไม่เป็นกรรมการที�เป็นผู้บริหุ้าร เพื�อใหุ้้เกิด้
การถื่วงดุ้ลและการสัอบทานการบริหุ้ารงาน
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โดยปีระธัานกรรมการมีบที่บาที่ห้น้าที่ี�ที่ี�สิ้ำาคัญดังน้� 
1) ประธานกรรมการมีส่ัวนสัำาค่ญี่ในการต่ด้สิันใจเรื�องนโยบายของบริษ่ัท 

อ่นเป็นผลจากการประชีุมคณะกรรมการบริษั่ทที�ได้้พิจารณาและ          
กำาหุ้นด้เป้าหุ้มายทางธุรกิจร่วมก่บฝั�ายบริหุ้าร รวมไปถึืงใหุ้้คำาแนะนำา 
ในการด้ำาเนินธุรกิจของฝั�ายบริหุ้ารผ่านทางประธานเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้าร
อย่างสัมำ�าเสัมอ โด้ยไม่ก้าวก่ายในงานประจำาอ่นเป็นภาระความร่บผิด้ชีอบ 
ของฝั�ายบริหุ้าร และร่บผิด้ชีอบในฐานะผู้นำาของคณะกรรมการบริษ่ัท 
ในการติด้ตามดู้แลใหุ้้การปฏิิบ่ติหุ้น้าที�ของคณะกรรมการบริษ่ัทโด้ยรวม 
คณะอนุกรรมการชีุด้ต่างๆ และกรรมการบริษั่ทแต่ละคน ใหุ้้บรรลุ         
ว่ตถืุประสังค์ตามแผนงานที�กำาหุ้นด้ไว้ 

2) เป็นผู้นำาการประชุีมคณะกรรมการบริษ่ัทใหุ้้ด้ำาเนินไปอย่างมีประสิัทธิภาพ
และประสิัทธิผล ตามระเบียบวาระ ข้อบ่งค่บของบริษ่ัท และกฎหุ้มาย 
สัน่บสันุนใหุ้้กรรมการทุกคนได้้มีสั่วนร่วมในการประชีุมและแสัด้ง 
ความเหุ้็นอย่างเป็นอิสัระ และเป็นผู้ลงคะแนนเสัียงชีี�ขาด้ในกรณ้ที�        
ที�ประชีุมคณะกรรมการบริษั่ทมีการลงคะแนนเสัียงและคะแนนเสัียง 
2 ฝั�ายเท่าก่น รวมท่�งสัรุปมติที�ประชุีมและสิั�งที�จะต้องด้ำาเนินการต่อไป
อย่างชี่ด้เจน 

3) เป็นผู้นำาในการประชีุมผู้ถืือหุุ้้นใหุ้้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบ่งค่บ 
ของบริษั่ท และกฎหุ้มาย โด้ยจ่ด้สัรรเวลาใหุ้้เหุ้มาะสัม รวมท่�งเปิด้ 
โอกาสัใหุ้้ผู้ถืือหุุ้้นแสัด้งความคิด้เหุ้็นอย่างเท่าเทียมก่น และดู้แลใหุ้้มี
การตอบข้อซี่กถืามของผู้ถืือหุุ้้นอย่างเหุ้มาะสัมและโปร่งใสั

4) สัน่บสันุนและเป็นแบบอย่างที�ด้ีในการปฏิิบ่ติตามหุ้ล่กบรรษ่ัทภิบาล
และจรรยาบรรณธุรกิจ

นอกจากน้�บริษั่ทได้้กำาหุ้นด้ขอบเขต อำานาจ หุ้น้าที�และความร่บผิด้ชีอบ
ของกรรมการบริษ่ัท และประธานเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้ารอย่างช่ีด้เจน ซึี�งสัามารถื
ดู้รายละเอียด้ได้้ในหุ่้วข้อ “ขอบเขตอำานาจหุ้น้าที�และความร่บผิด้ชีอบของ 
คณะกรรมการบริษั่ท” “ขอบเขตอำานาจหุ้น้าที�และความร่บผิด้ชีอบของ 
ประธานกรรมการบริหุ้าร” และ “ขอบเขตอำานาจหุ้น้าที�และความร่บผิด้ชีอบ 
ของประธานเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้าร” 

บมจ. เอเชีีย เอวิเอช่ี�น ได้้มีการแต่งต่�งเลขานุการบริษ่ัท ใหุ้้มีขอบเขตและ
ความร่บผิด้ชีอบด้่งต่อไปน้�
1. ใหุ้้คำาแนะนำาเบื�องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหุ้มาย ระเบียบข้อบ่งค่บ 

ต่างๆ ของ บมจ. เอเชีีย เอวิเอช่ี�น ที�คณะกรรมการต้องการทราบและ 
ติด้ตามใหุ้้มีการปฏิิบ่ติตามอย่างถูืกต้องสัมำ�าเสัมอ รวมถึืงการรายงาน 
การเปลี�ยนแปลงในข้อกำาหุ้นด้กฎหุ้มายที�มีน่ยสัำาค่ญี่แก่คณะกรรมการ

2. จ่ด้ประชีุมผู้ถืือหุุ้้นและประชีุมคณะกรรมการใหุ้้เป็นไปตามกฎหุ้มาย 
ข้อบ่งค่บของ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น และข้อพึงปฏิิบ่ติต่างๆ

3. บ่นทึกรายงานการประชุีมผู้ถืือหุุ้้น และการประชุีมของคณะกรรมการ 
บริษั่ท รวมท่�งติด้ตามใหุ้้มีการปฏิิบ่ติตามมติที�ประชีุมผู้ถืือหุุ้้น และ 
ที�ประชีุมคณะกรรมการบริษั่ท

4. จ่ด้ทำาและเก็บร่กษัาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำาปีบริษ่ัท หุ้น่งสืัอ 
น่ด้ประชีุมผู้ถืือหุุ้้น หุ้น่งสัือน่ด้ประชีุมคณะกรรมการ บมจ. เอเชีีย 
เอวิเอช่ี�น รายงานการประชุีมผู้ถืือหุุ้้นและคณะกรรมการ บมจ. เอเชีีย 
เอวิเอชี่�น

5. เก็บร่กษัารายงานการมีสั่วนได้้สั่วนเสัียที�รายงานโด้ยกรรมการหุ้รือ       
ผู้บริหุ้ารและจ่ด้ส่ังสัำาเนาใหุ้้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสัอบภายใน 7 ว่นทำาการ น่บจากว่นที�ร่บรายงาน

6. ดู้แลใหุ้้มีการเปิด้เผยข้อมูลและรายงานสัารสันเทศในส่ัวนที�ร่บผิด้ชีอบ
ต่อหุ้น่วยงานที�กำาก่บบริษ่ัท ตามระเบียบและข้อกำาหุ้นด้ของหุ้น่วยงาน
ทางการ

7. ดู้แลกิจกรรมของคณะกรรมการ บมจ. เอเชีีย เอวิเอช่ี�น และด้ำาเนินการ 
เรื�องอื�นๆ ตามที�กฎหุ้มายกำาหุ้นด้ หุ้รือตามที�ได้้ร่บมอบหุ้มายจาก 
คณะกรรมการ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น หุ้รือตามที�คณะกรรมการ 
กำาก่บตลาด้ทุนประกาศกำาหุ้นด้

คณะกรรมการชุีดำย่อย

คณะกรรมการ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น ได้้แต่งต่�งคณะกรรมการชีุด้ย่อย 
เพื�อชี่วยในการกำาก่บดู้แลกิจการ คือ คณะกรรมการตรวจสัอบมีจำานวน  
3 ท่าน ทำาหุ้น้าที�ตรวจสัอบและชี่วยในการกำาก่บดู้แลการด้ำาเนินกิจการ 
ของ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น โด้ยสัมาชีิกทุกท่านมีคุณสัมบ่ติเป็นไปตาม
ที�กำาหุ้นด้ไว้ในข้อกำาหุ้นด้ของตลาด้หุ้ล่กทร่พย์ฯ และสัำาน่กงาน ก.ล.ต  
และมีขอบเขตอำานาจหุ้น้าที�ตามที�ได้้ร่บมอบหุ้มายจากคณะกรรมการ 
บมจ. เอเชีีย เอวิเอช่ี�น รายละเอียด้ได้้ระบุไว้ในกฎบ่ตรของคณะกรรมการ 
ตรวจสัอบ

นอกจากน้�ในการประชุีมคณะกรรมการ บมจ. เอเชีีย เอวิเอช่ี�น คร่�งที� 2/2557 
เมื�อว่นที� 26 กุมภาพ่นธ์ 2557 ได้้มีมติอนุม่ติจ่ด้ต่�งคณะกรรมการสัรรหุ้า
และกำาหุ้นด้ค่าตอบแทนซีึ�งประกอบด้้วยสัมาชีิกที�เป็นกรรมการอิสัระ 
จำานวน 3 ท่าน ทำาหุ้น้าที�ในการสัรรหุ้าและกำาหุ้นด้ค่าตอบแทนที�เหุ้มาะสัม
สัำาหุ้ร่บกรรมการ โด้ยมีรายละเอียด้ปรากฏิในหุ้่วข้อ “คณะกรรมการ 
สัรรหุ้าและกำาหุ้นด้ค่าตอบแทน” 

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสัอบจะทำาหุ้น้าที�สัอบทานรายงานทางการเงินและ       
นำาเสันอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น 
ทุกไตรมาสั โด้ยคณะกรรมการ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น เป็นผู้ร่บผิด้ชีอบ 
ต่องบการเงินของ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น และสัารสันเทศทางการเงิน 
ที�ปรากฏิในรายงานประจำาปี โด้ยการจ่ด้ทำางบการเงนิด่้งกล่าวจะต้องเป็นไป 
ตามมาตรฐานการบ่ญี่ชีีที�ร่บรองท่�วไปในประเทศไทย และตรวจสัอบโด้ย
ผู้สัอบบ่ญี่ชีีร่บอนุญี่าต และมีการเลือกใชี้นโยบายบ่ญี่ชีีที�เหุ้มาะสัมและ  
ถืือปฏิิบ่ติอย่างสัมำ�าเสัมอ รวมท่�งมีการเปิด้เผยข้อมูลสัารสันเทศอย่าง       
เพียงพอในหุ้มายเหุ้ตุประกอบงบการเงิน
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ในการประชีุมคณะกรรมการตรวจสัอบคร่�งที� 1/2563 เมื�อว่นที� 25 
กุมภาพ่นธ์ 2563 คณะกรรมการตรวจสัอบซีึ�งเป็นคณะกรรมการอิสัระท่�ง 
3 ท่าน ซึี�งประชุีมโด้ยไม่มีฝั�ายจ่ด้การเข้าร่วมประชุีม ได้้ประเมินระบบการ
ควบคุมภายในโด้ยได้้ซ่ีกถืามจากหุ่้วหุ้น้าหุ้น่วยงานตรวจสัอบภายในแล้ว
ได้้สัรุปว่าระบบการควบคุมภายในของ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น และ 
บริษั่ทย่อย มีความเหุ้มาะสัมและเพียงพอต่อการด้ำาเนินธุรกิจของ          
บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น และบริษั่ทย่อย และมีประสัิทธิภาพเพียงพอที�จะ
ลด้ความเสัี�ยงทางธุรกิจ การปฏิิบ่ติงานของหุ้น่วยงานตรวจสัอบภายใน 
ประจำาปี 2562 ในการตรวจสัอบหุ้น่วยงานต่างๆ ของ บมจ. เอเชีีย   
เอวิเอช่ี�น และบริษ่ัทย่อยไม่พบข้อบกพร่องที�เป็นสัาระสัำาค่ญี่ของระบบการ
ควบคุมภายในซีึ�งจะมีผลกระทบต่อการด้ำาเนินงานของ บมจ. เอเชีีย 
เอวิเอช่ี�น และบริษ่ัทย่อย และผู้สัอบบ่ญี่ชีีไม่ได้้รายงานว่าพบข้อบกพร่อง 
ที�เป็นสัาระสัำาค่ญี่

การประชุีมคณะกรรมการ

ข้อบ่งค่บของ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น กำาหุ้นด้ใหุ้้คณะกรรมการต้องมี 
การประชุีมอย่างน้อย 3 เดื้อนต่อคร่�ง และอาจมีการประชุีมพิเศษัเพิ�มเติม 
ตามความจำาเป็น โด้ยกำาหุ้นด้ว่นประชุีมไว้ล่วงหุ้น้าตลอด้ท่�งปีและแจ้งใหุ้้
คณะกรรมการแต่ละท่านทราบ และมีการจ่ด้สั่งหุ้น่งสัือเชีิญี่ประชีุมใหุ้้แก่
กรรมการเพื�อพิจารณาก่อนการประชีุมล่วงหุ้น้าไม่น้อยกว่า 5 ว่นทำาการ 
ก่อนว่นประชุีม เว้นแต่ในกรณ้จำาเป็นรีบด่้วนเพื�อร่กษัาสัทิธิหุ้รือประโยชีน์
ของ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น ซีึ�งในการประชีุมทุกคราวจะมีการกำาหุ้นด้ 
วาระการประชุีมที�ช่ีด้เจน มีเอกสัารประกอบการประชุีมที�ครบถ้ืวนเพียงพอ 
โด้ยจ่ด้ส่ังใหุ้้ก่บคณะกรรมการล่วงหุ้น้า เพื�อใหุ้้คณะกรรมการได้้มีเวลาศึกษัา
ข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุีม โด้ยในการประชุีมคณะกรรมการ 
บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น กรรมการทุกคนสัามารถือภิปรายและแสัด้งความ
คิด้เห็ุ้นได้้อย่างเปิด้เผย นอกจากน้�ในการประชุีมคณะกรรมการ บมจ. เอเชีีย 
เอวิเอช่ี�น จะมีการเชิีญี่ผู้บริหุ้ารระด่้บสูังเข้าร่วมประชุีมคณะกรรมการเพื�อ 
ใหุ้้รายละเอียด้เพิ�มเติมในฐานะที�เกี�ยวข้องโด้ยตรง

บมจ. เอเชีีย เอวิเอช่ี�น มีความมุ่งม่�นใหุ้้คณะกรรมการ บมจ. เอเชีีย เอวิเอช่ี�น 
ได้้ร่บข้อมูลที�เพียงพอ ครบถ้ืวน ต่อเน่�อง และท่นเวลาก่อนการประชุีมทุกคร่�ง 
ท่�งน้� กรรมการ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น สัามารถืติด้ต่อเลขานุการบริษั่ท
ได้้โด้ยตรงอย่างอิสัระ เลขานุการบริษ่ัทมีหุ้น้าที�ใหุ้้คำาปรึกษัาแก่คณะกรรมการ 
บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น ในเรื�องที�เกี�ยวข้องก่บการปฏิิบ่ติตามกฎหุ้มาย  
และระเบียบต่างๆ

นอกจากน้�คณะกรรมการกำาหุ้นด้ใหุ้้กรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหุ้ารมีการประชุีม
ก่นเองตามความเหุ้มาะสัม โด้ยไม่มีกรรมการที�เป็นผู้บริหุ้ารหุ้รือฝั�ายบริหุ้าร 
เข้าร่วมการประชีุม เพื�อเปิด้โอกาสัใหุ้้อภิปรายปัญี่หุ้าต่างๆ ท่�งที�เกี�ยวก่บ 
ธุรกิจของบริษั่ท เรื�องอื�นๆ ที�อยู่ในความสันใจ

ค่าต้อบแทน

ในการประชีุมคณะกรรมการ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น คร่�งที� 2 เมื�อว่นที� 
26 กุมภาพ่นธ์ 2557 และ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย คร่�งที� 1 เมื�อว่นที� 3 มีนาคม 
2557 ได้้มีมติอนุม่ติจ่ด้ต่�งคณะกรรมการกำาหุ้นด้ค่าตอบแทนซีึ�งจะเป็น        
ผู้พิจารณากล่�นกรองและเสันอค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปีเพื�อ 
ใหุ้้คณะกรรมการบริษั่ทและ/หุ้รือ ผู้ถืือหุุ้้นพิจารณาอนุม่ติต่อไป โด้ยการ
กำาหุ้นด้ค่าตอบแทนของกรรมการจะพิจารณาเปรียบเทียบก่บการจ่าย          
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษ่ัทช่ี�นนำาในตลาด้หุ้ล่กทร่พย์ และบริษ่ัทอื�น
ที�อยู่ในอุตสัาหุ้กรรมเดี้ยวก่นหุ้รือใกล้เคียงก่บบริษ่ัท ตลอด้จนประสับการณ์ 
ภาระหุ้น้าที� ขอบเขตบทบาทหุ้น้าที�ความร่บผิด้ชีอบ ความสัำาเร็จในการ
ปฏิิบ่ติงานที�เชืี�อมโยงก่บผลประกอบการ และปัจจ่ยแวด้ล้อมอื�นที�เกี�ยวข้อง 
โด้ยค่าตอบแทนด่้งกล่าวต้องอยู่ในระด่้บที�เหุ้มาะสัมและเพียงพอที�จะจูงใจ 
และร่กษัากรรมการที�มีคุณภาพไว้ ท่�งน้� บริษั่ทได้้มีการเปิด้เผยข้อมูล 
ด่้งกล่าว รวมท่�งค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำาปี 
(Annual Report) และแบบแสัด้งรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) 
ของบริษั่ท ซีึ�งสัามารถืดู้รายละเอียด้ได้้ในหุ้่วข้อ “โครงสัร้างค่าตอบแทน 
กรรมการ” 

การพัฒนากรรมการและผู้้้บริหุ้ารของ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชัี�น

คณะกรรมการ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น สั่งเสัริมและอำานวยความสัะด้วก 
ใหุ้้มีการฝัึกอบรมและพ่ฒนาความรู้แก่กรรมการและผู้บริหุ้าร เพื�อใหุ้้         
สัามารถืทำาหุ้น้าที�และกำาก่บดู้แลกิจการของบริษั่ทอย่างมีประสัิทธิภาพ  
และมีการปร่บปรุงการปฏิิบ่ติงานอย่างต่อเน่�อง โด้ยสัน่บสันุนใหุ้้กรรมการ 
บริษ่ัทและผู้บริหุ้ารเข้าร่วมส่ัมมนาหุ้ล่กสูัตรที�เป็นประโยชีน์ต่อการปฏิิบ่ติ 
หุ้น้าที� ท่�งหุ้ล่กสูัตรที�จ่ด้โด้ยหุ้น่วยงานกำาก่บดู้แลของร่ฐ หุ้รือองค์กรอิสัระ 
เช่ีน หุ้ล่กสูัตรกรรมการบริษ่ัทของสัถืาบ่นกรรมการบริษ่ัทไทยที�สัำาน่กงาน 
ก.ล.ต. กำาหุ้นด้ใหุ้้กรรมการของบริษั่ทจด้ทะเบียนต้องผ่านการอบรม 
อย่างน้อยหุ้นึ�งหุ้ล่กสูัตร ซึี�งได้้แก่ Directors Certification Program (DCP) 
Directors Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee        
Program (ACP) เป็นต้น

ในกรณ้ที�มีการเปลี�ยนแปลงกรรมการใหุ้ม่บริษั่ทได้้กำาหุ้นด้แนวปฏิิบ่ติ         
เกี�ยวก่บการเตรียมความพร้อมในการปฏิิบ่ติหุ้น้าที�กรรมการบริษ่ัท โด้ยมี
เลขานุการบริษั่ทเป็นผู้ประสัานงานในเรื�องต่างๆ ด้่งน้� 
1. รวบรวมข้อมูลที�จำาเป็นเกี�ยวก่บกรรมการเพื�อประโยชีน์ในการตรวจสัอบ 

ดู้แลใหุ้้มีการปฏิิบ่ติตามกฎหุ้มายในเรื�องที�เกี�ยวข้องก่บกรรมการ
2. จ่ด้เตรียมข้อมูลที�เป็นประโยชีน์ต่อการปฏิิบ่ติหุ้น้าที�ของกรรมการใหุ้ม่ 

เชี่น ข้อบ่งค่บบริษั่ท คู่มือกรรมการบริษั่ทจด้ทะเบียน สัรุปผลการ 
ด้ำาเนินงาน สัรุปล่กษัณะและแนวทางการด้ำาเนินธุรกิจ เป็นต้น

3. จ่ด้ใหุ้้มีการพบปะหุ้ารือก่บประธานกรรมการ กรรมการ และผู้บริหุ้าร 
เพื�อร่บทราบและสัอบถืามข้อมูลสัำาค่ญี่ที�เกี�ยวก่บการด้ำาเนินธุรกิจ 
ของบริษั่ทและบริษั่ทย่อย 
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การประเมินผู้ลการปฏิิบัติ้งานของกรรมการ

บมจ. เอเชีีย เอวิเอช่ี�น และบริษ่ัทย่อย กำาหุ้นด้ใหุ้้มีการประเมินผลการปฏิิบ่ติงานของคณะกรรมการ 
บริษั่ทและคณะกรรมการชีุด้ย่อยอย่างน้อย ปีละ 1 คร่�ง โด้ยแบ่งเป็นการประเมินผลการปฏิิบ่ติงาน
ของคณะกรรมการท่�งคณะและการประเมินผลการปฏิิบ่ติงานของตนเอง เพื�อใชี้เป็นกรอบในการ       
ตรวจสัอบการปฏิิบ่ติงานในหุ้น้าที�ของคณะกรรมการบริษั่ทและคณะกรรมการชีุด้ย่อยต่างๆ และหุ้า
ข้อสัรุปเพื�อปร่บปรุงประสัิทธิภาพการปฏิิบ่ติงานของคณะกรรมการใหุ้้สัอด้คล้องก่บแนวนโยบาย 
ที�กำาหุ้นด้ไว้ต่อไป  

โด้ยการประเมินผลการปฏิิบ่ติงานของคณะกรรมการบริษั่ทและคณะกรรมการชีุด้ย่อย มีหุ้่วข้อหุ้ล่ก
ในการประเมินครอบคลุม ด้่งต่อไปน้� 
1. โครงสัร้างและคุณสัมบ่ติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หุ้น้าที� และความร่บผิด้ชีอบของคณะกรรมการ
3. การประชีุมคณะกรรมการ 
4. การทำาหุ้น้าที�ของกรรมการ 
5. ความสั่มพ่นธ์ก่บฝั�ายจ่ด้การ 
6. การพ่ฒนาตนเองของกรรมการและการพ่ฒนาผู้บริหุ้าร

ท่�งน้� ในปี 2562 ผลประเมินการปฏิิบ่ติงานของคณะกรรมการบริษั่ทและคณะกรรมการชีุด้ย่อยของ 
บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น สัรุปได้้ ด้่งน้�

คณะกรรมการบร้ษัที่/ 
คณะกรรมการชีุดย่อย

ผ่ล้ปีระเม้นการปีฏ้บัต้งาน
ของคณะกรรมการที่ั�งคณะ 

(ร้อยล้ะ)

ผ่ล้ปีระเม้นการปีฏ้บัต้งาน
ของตนเอง
(ร้อยล้ะ)

คณะกรรมการบริษั่ท 97 97

คณะกรรมการตรวจสัอบ 96 97

คณะกรรมการสัรรหุ้า
และกำาหุ้นด้ค่าตอบแทน 

96 97 

คณะกรรมการบร้ษัที่/ 
คณะกรรมการชีุดย่อย

ผ่ล้ปีระเม้นการปีฏ้บัต้งาน
ของคณะกรรมการที่ั�งคณะ 

(ร้อยล้ะ)

ผ่ล้ปีระเม้นการปีฏ้บัต้งาน
ของตนเอง
(ร้อยล้ะ)

คณะกรรมการบริษั่ท 95 95

คณะกรรมการตรวจสัอบ 98 99

คณะกรรมการสัรรหุ้า
และกำาหุ้นด้ค่าตอบแทน 

95 99

คณะกรรมการกำาก่บดู้แลกิจการ
และความย่�งยืน 

100 99

สัำาหุ้ร่บ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ซีึ�งเป็นบริษั่ทย่อยและเป็นบริษั่ทที�ประกอบธุรกิจหุ้ล่กน่�น ในปี 2562 
ผลประเมินการปฏิิบ่ติงานของคณะกรรมการบริษั่ทและคณะกรรมการชีุด้ย่อย สัรุปได้้ด้่งน้�

ท่�งน้� คณะกรรมการสัรรหุ้าและกำาหุ้นด้ค่าตอบแทน 
มีหุ้น้าที�ทบทวนแบบประเมินผลใหุ้้มีความถูืกต้อง 
ครบถื้วน เป็นไปตามการกำาก่บดู้แลกิจการที�ด้ี 
และพิจารณาผลการประเมินตนเองของกรรมการ
ในปีที�ผ่านมา เพื�อเป็นหุ้ล่กเกณฑ์์ประกอบการ
พิจารณากล่�นกรองค่าตอบแทนของกรรมการ 
ใหุ้้มีความสัมเหุ้ตุสัมผล โด้ยมีเลขานุการบริษ่ัท
สัรุปผลการประเมินและรายงานผลการประเมิน
ต่อคณะกรรมการสัรรหุ้าและกำาหุ้นด้ค่าตอบแทน
เพื�อนำาเสันอต่อคณะกรรมการบริษั่ทพิจารณา 
ด้ำาเนินการปร่บปรุงการด้ำาเนินงานใหุ้้มีประสิัทธิภาพ 
มากยิ�งขึ�น 

การประเม ินผู้ลการปฏิิบ ัต้ ิงานของ 
ประธุานเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้าร 

เน่�องจาก บมจ. เอเชีีย เอวิเอช่ี�น ประกอบธุรกิจ 
โด้ยการถืือหุุ้ ้น ด้่งน่ �น การประเมินผลการ        
ปฏิิบ่ติงานประธานเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้ารจะถูืกกำาหุ้นด้
ไว้ที� บจ. ไทยแอรเ์อเชีีย ซึี�งเป็นบรษ่ิัทย่อยและ 
เป็นบริษ่ัทที�ประกอบธุรกิจหุ้ล่ก โด้ยมีรายละเอียด้ 
ด้่งน้� 

คณะกรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ร่วมก่บ       
คณะกรรมการสัรรหุ้าและกำาหุ้นด้ค่าตอบแทน 
ได้้จ่ด้ใหุ้้มีการประเมินผลงานประจำาปีของ 
ประธานเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้ารปีละ 1 คร่�ง โด้ยมี 
หุ้่วข้อหุ้ล่กในการประเมินครอบคลุม ด้่งน้� 

หุ้มวด้ที� 1 ความคืบหุ้น้าของแผนงาน โด้ยระบุ 
เป้าหุ้มายและสัถืานะของความสัำาเร็จ
ของแต่ละเป้าหุ้มาย 

หุ้มวด้ที� 2 การว่ด้ผลการปฏิิบ่ติงาน 
  - ความเป็นผู้นำา
  - การกำาหุ้นด้กลยุทธ์ 
  - การปฏิิบ่ติตามกลยุทธ์
  - การวางแผนและผลปฏิิบ่ติทาง
   การเงิน
  - ความสั่มพ่นธ์ก่บคณะกรรมการ
  - ความสั่มพ่นธ์ก่บภายนอก
  - การบริหุ้ารงานและความส่ัมพ่นธ์
   ก่บบุคลากร
  - การสัืบทอด้ตำาแหุ้น่ง 
  - ความรู้ด้้านผลิตภ่ณฑ์์และบริการ
   - คุณล่กษัณะสั่วนต่ว
หุ้มวด้ที� 3 การพ่ฒนาตนเอง 
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แผู้นการสืบทอดำต้ำาแหุ้น่ง

คณะกรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย กำาหุ้นด้ใหุ้้มีแผนการสืับทอด้ตำาแหุ้น่ง 
ประธานเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้ารและผู้บริหุ้ารระด้่บสัูง โด้ยการประเมินและ 
วิเคราะหุ้์ศ่กยภาพ ผลงาน ของผู้มีคุณสัมบ่ติสัำาหุ้ร่บการวางแผนพ่ฒนา 
ฝัึกอบรม และเรียนรู้การบริหุ้ารงานรายบุคคล ท่�งน้� เพื�อเตรียมพร้อม       
สัำาหุ้ร่บการทำาหุ้น้าที�แทนบุคคลในตำาแหุ้น่งงานที�สัำาค่ญี่ในกรณ้ลาออก  
หุ้รือพ้นจากตำาแหุ้น่งตามอายุงานหุ้รือเหุ้ตุอื�นใด้ รวมท่�งเพื�อร่กษัาความ
เชีื�อม่�นใหุ้้ก่บผู้มีสั่วนได้้เสัียทุกฝั�ายว่าการด้ำาเนินงานของบริษั่ท จะได้้ร่บ
การสัานต่ออย่างท่นท่วงที  

คณะกรรมการมอบหุ้มายใหุ้้คณะกรรมการสัรรหุ้าทำาหุ้น้าที�พิจารณากำาหุ้นด้ 
หุ้ล่กเกณฑ์์และแผนการสืับทอด้ตำาแหุ้น่ง หุ้ากตำาแหุ้น่งประธานเจ้าหุ้น้าที� 
บริหุ้ารและผู้บริหุ้ารระด้่บสัูงว่างลง รวมท่�งจ่ด้ใหุ้้มีการทบทวนแผนการ 
สืับทอด้ตำาแหุ้น่ง และใหุ้้ประธานเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้ารรายงานใหุ้้คณะกรรมการ 
เพื�อทราบเป็นประจำาถืึงแผนการพ่ฒนาและสัืบทอด้ตำาแหุ้น่งงาน 

นโยบายการกำากับด้ำแลกิจการ

บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น ได้้จ่ด้ใหุ้้มีนโยบายการกำาก่บดู้แลกิจการของ        
บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น เป็นลายล่กษัณ์อ่กษัร โด้ยคณะกรรมการจะได้้จ่ด้
ใหุ้้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิิบ่ติตามนโยบายด้่งกล่าวเป็นประจำา
ทุกปี นอกจากน้�ภายหุ้ล่งจากที�หุุ้้นสัาม่ญี่ของบริษั่ทเข้าจด้ทะเบียนเป็น   
หุ้ล่กทร่พย์จด้ทะเบียนในตลาด้หุ้ล่กทร่พย์ฯ แล้ว บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น 
จะถืือปฏิิบ่ติตามกฎและข้อบ่งค่บต่างๆ ตามที�คณะกรรมการกำาก่บตลาด้ทุน 
สัำาน่กงาน ก.ล.ต. และตลาด้หุ้ล่กทร่พย์ฯ ประกาศกำาหุ้นด้ โด้ยจะเปิด้เผย 
รายงานการกำาก่บดู้แลกิจการไว้ในรายงานประจำาปีและแบบแสัด้งรายการ 
ข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1)

หุ้ลักการกำากับด้ำแลกิจการที�ดีำสำาหุ้รับบริษััทจดำทะเบียน ปี 2560 
(CG Code)

สัำาหุ้ร่บในปี 2562 คณะกรรมการบริษ่ัทได้้นำาหุ้ล่กปฏิิบ่ติตามหุ้ล่กการกำาก่บ 
ดู้แลกิจการที�ด้ีสัำาหุ้ร่บบริษั่ทจด้ทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ที�ออกโด้ย
สัำาน่กงานคณะกรรมการกำาก่บหุ้ล่กทร่พย์และตลาด้หุ้ล่กทร่พย์มาปร่บใชี้ 
ซึี�งกรรมการทุกท่านร่บทราบและเข้าใจถึืงประโยชีน์รวมท่�งใหุ้้ความสัำาค่ญี่ 
แก่หุ้ล่กปฏิิบ่ติด้่งกล่าว โด้ยได้้พิจารณาและตระหุ้น่กถืึงบทบาทหุ้น้าที� 
ในฐานะผู้นำาขององค์กร และมอบหุ้มายใหุ้้ผู้ร่บผิด้ชีอบแต่ละฝั�ายนำาหุ้ล่ก 
ปฏิิบ่ติตาม CG Code ไปปร่บใชี้ในองค์กร เพื�อการสัร้างคุณค่าใหุ้้แก่ 
กิจการอย่างย่�งยืน รวมท่�งคณะกรรมการบริษ่ัทย่งจ่ด้ใหุ้้มีการทบทวน 
หุ้ล่กปฏิิบ่ติตาม CG Code เป็นประจำาทุกปี เพื�อใหุ้้ม่�นใจว่าได้้มีการ          
ปฏิิบ่ติงานที�สัอด้คล้องก่บหุ้ล่กปฏิิบ่ติด้่งกล่าวตามความเหุ้มาะสัมของ 
ธุรกิจของบริษั่ท โด้ยใหุ้้บ่นทึกไว้เป็นสั่วนหุ้นึ�งของมติกรรมการ  

จรรยาบรรณธุุรกิจ

บมจ. เอเชีีย เอวิเอช่ี�น มีนโยบายการด้ำาเนินธุรกิจ โด้ยยึด้ม่�นในมาตรฐาน 
จริยธรรมสัูงสัุด้ ได้้แก่ การร่กษัาความล่บของบริษั่ทและบริษั่ทย่อย            
การปฏิิบ่ติงานด้้วยความซีื�อสั่ตย์สัุจริต ถืูกต้องตามกฎหุ้มาย ระเบียบ 
ข้อบ่งค่บ การเคารพสิัทธิซึี�งก่นและก่น การดู้แลทร่พย์สิัน และสิั�งแวด้ล้อม 
ภายนอก ซีึ�งคณะกรรมการตลอด้จนผู้บริหุ้าร และพน่กงานทุกคนใหุ้้         
ความสัำาค่ญี่และมีหุ้น้าที�ต้องถืือปฏิิบ่ติอย่างเคร่งคร่ด้ โด้ยกรรมการและ
พน่กงานใหุ้ม่ทุกคนจะได้้ร่บคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ รวมท่�งลงนามร่บทราบ
และยึด้ถืือปฏิิบ่ติตามหุ้ล่กจรรยาบรรณธุรกิจ ท่�งน้� บริษั่ทได้้เปิด้เผยหุ้ล่ก
จริยธรรมธุรกิจฉีบ่บสัมบูรณ์ไว้บนเว็บไซีต์ของบริษั่ทภายใต้หุ้่วข้อ 
“การกำาก่บดู้แลกิจการที�ดี้” และหุ่้วข้อย่อย “นโยบายการกำาก่บดู้แลกิจการ 
ที�ด้ีและเอกสัารด้าวน์โหุ้ลด้” และ “จรรยาบรรณธุรกิจ”

การส่งเสริมการปฏิิบัติ้ต้ามกฎระเบียบและจรรยาบรรณทางธุุรกิจ

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย มุ่งสั่งเสัริมใหุ้้พน่กงานทุกคนมีความเข้าใจหุ้ล่กการ 
และนโยบายต่างๆ ที�เกี�ยวข้องก่บจรรยาบรรณทางธุรกิจ และการปฏิิบ่ติ 
ตามกฎระเบียบ รวมท่�งแนวทางปฏิิบ่ติตนที�ถูืกต้อง วิธีจ่ด้การและรายงาน 
ที�พบหุ้รือสังส่ัยว่ามีเหุ้ตุการณ์ซึี�งอาจนำาไปสู่ัการกระทำาผิด้กฎหุ้มาย กฎระเบียบ 
หุ้รือนโยบายของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย โด้ยก่อใหุ้้เกิด้ข้อก่งขาในความซืี�อส่ัตย์ 
สัุจริตของพน่กงานเองหุ้รือของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย 

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ได้้จ่ด้ทำาหุ้ล่กสัูตรการอบรมที�เกี�ยวข้อง อาทิเชี่น        
หุ้ล่กสูัตรเกี�ยวก่บข้อพึงปฏิิบ่ติของพน่กงาน หุ้ล่กสูัตรเกี�ยวก่บการป้องก่น 
การทุจริต หุ้ล่กสัูตรการป้องก่นและปราบปรามการทุจริตคอร่ปชี่�น และ 
การใหุ้้/ร่บสิันบน โด้ยหุ้ล่กสูัตรด่้งกล่าวเป็นหุ้ล่กสูัตรภาคบ่งค่บที�พน่กงาน 
ทุกคนทุกระด้่บชี่�นจะต้องเข้าร่วมการอบรมและผ่านการทด้สัอบอยู่เสัมอ 
รวมถึืงพน่กงานใหุ้ม่ที�ต้องเข้าร่วมอบรมและผ่านการทด้สัอบทุกหุ้ล่กสูัตร 
ภายในระยะเวลาทด้ลองงาน และจะไม่ได้้ร่บบรรจุเป็นพน่กงานประจำา  
หุ้ากไม่ผ่านการอบรมและทด้สัอบในหุ้ล่กสัูตรด้่งต่อไปน้� 
 หุ้ล่กสัูตรข้อพึงปฏิิบ่ติของพน่กงาน (Code of Conduct Training)      

เพื�อใหุ้้พน่กงานทุกคนเข้าใจในหุ้ล่กการและมาตรฐานข่�นตำ�าที�พน่กงาน
ทุกคนจะต้องถืือปฏิิบ่ติเพื�อป้องก่นมิใหุ้้เกิด้ความก่งขาในความซืี�อส่ัตย์
สัุจริตของพน่กงานและ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย

 หุ้ล่กสูัตรการป้องก่นการทุจริต (Fraud Awareness Training) เพื�อใหุ้้ 
พน่กงานเรียนรู้วิธีการป้องก่น และการแจ้งเหุ้ตุหุ้รือพฤติกรรมที� 
สั่อไปทางทุจริตใหุ้้ก่บ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย

 หุ้ล่กสัูตรการป้องก่นและปราบปรามการทุจริตคอร่ปชี่�น และการใหุ้้/
ร่บสิันบน (Anti-Corruption & Bribery Policy) เพื�อพน่กงานเข้าใจถึืง 
ปัญี่หุ้าและผลกระทบจากการทุจริตคอร่ปช่ี�น การใหุ้้และการร่บสิันบน 
ตลอด้จนเรียนรู้วิธีการป้องก่นและการแจ้งเหุ้ตุหุ้รือพฤติกรรมที�ส่ัอไป
ทางคอร่ปช่ี�น การใหุ้้/ร่บสันิบนผ่านช่ีองทางต่างๆ ใหุ้้ก่บบริษ่ัทอีกด้้วย

บจ. ไทยแอร์เอเชีีย จะด้ำาเนินการตรวจสัอบและประเมินผลการปฏิิบ่ติ 
ตามกฎระเบียบ และจรรยาบรรณทางธุรกิจของพน่กงาน ผู้บริหุ้าร 
และกรรมการ โด้ยฝั�ายตรวจสัอบภายในทำาหุ้น้าที�ในการรายงานผลการ 
ประเมินด้่งกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสัอบเป็นประจำาทุกปี
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นโยบายต่้อต้้านการทุจริต้คอร์รัปชัี�น

บมจ. เอเชีีย เอวิเอช่ี�น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ด้ำาเนินธุรกิจอยู่บนพื�นฐาน 
ของความโปร่งใสั สัุจริต และเป็นธรรม โด้ยกำาหุ้นด้ใหุ้้โครงสัร้างองค์กร
มีการแบ่งแยกหุ้น้าที�ความร่บผิด้ชีอบ กระบวนการทำางาน สัายการบ่งค่บ 
บ่ญี่ชีาที�ชี่ด้เจนในแต่ละหุ้น่วยงาน เพื�อใหุ้้มีการถื่วงดุ้ลอำานาจระหุ้ว่างก่น
อย่างเหุ้มาะสัม รวมท่�งได้้กำาหุ้นด้หุ้ล่กปฏิิบ่ติสัำาหุ้ร่บกรรมการ ผู้บริหุ้าร 
พน่กงาน และผู้ที�เกี�ยวข้อง เพื�อป้องก่นและต่อต้านการทุจริตคอร์ร่ปชี่�น
ทุกรูปแบบ โด้ยถืือเป็นภาระหุ้น้าที�ร่วมก่นในการปฏิิบ่ติหุ้น้าที� และเพื�อ 
ใหุ้้การต่ด้สัินใจและการด้ำาเนินการทางธุรกิจที�อาจมีความเสัี�ยงด้้านการ  
ทุจริตคอร์ร่ปชี่�นได้้ร่บการพิจารณาและปฏิิบ่ติอย่างรอบคอบ โด้ยมี 
รายละเอียด้ด้่งน้� 

คำาน้ยาม
คอร์ร่ปช่ี�น (Corruption) หุ้มายถึืง การติด้สิันบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด้ๆ 
โด้ยการเสันอใหุ้้ สั่ญี่ญี่า มอบใหุ้้ ใหุ้้คำาม่�น เรียกร้อง หุ้รือร่บ ซีึ�งเงิน 
ทร่พย์สัิน หุ้รือประโยชีน์อื�นใด้ซีึ�งไม่เหุ้มาะสัม ก่บเจ้าหุ้น้าที�ของร่ฐ 
หุ้น่วยงานของร่ฐ หุ้น่วยงานของเอกชีน หุ้รือผู้มีหุ้น้าที�ไม่ว่าจะโด้ยทางตรง
หุ้รือทางอ้อม เพื�อใหุ้้บุคคลด้่งกล่าวกระทำาหุ้รือละเว้นการปฏิิบ่ติหุ้น้าที�       
อ่นเป็นการใหุ้้ได้้มาหุ้รือร่กษัาไว้ซีึ�งธุรกิจ หุ้รือแนะนำาธุรกิจใหุ้้ก่บบริษั่ท   
โด้ยเฉีพาะ หุ้รือเพื�อใหุ้้ได้้มาหุ้รือร่กษัาไว้ซึี�งผลประโยชีน์อื�นใด้ที�ไม่เหุ้มาะสัม 
ทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณ้ที�กฎหุ้มาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบ่งค่บ 
ขนบธรรมเน้ยม ประเพณ้ของท้องถืิ�น หุ้รือจารีตทางการค้า ใหุ้้กระทำาได้้

นโยบายภาพ็รวัม
หุ้้ามกรรมการ ผู้บริหุ้าร และพน่กงานของ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น และ 
บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ด้ำาเนินการหุ้รือยอมร่บการทุจริตคอร์ร่ปชี่�นในทุก 
รูปแบบท่�งทางตรงหุ้รือทางอ้อม และใหุ้้มีการสัอบทานการปฏิิบ่ติตาม      
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์ร่ปชี่�นอย่างสัมำ�าเสัมอ ตลอด้จนทบทวน      
การกำาหุ้นด้บทบาทหุ้น้าที�ความร่บผิด้ชีอบของแต่ละฝั�ายที�เกี�ยวข้อง 
รวมถึืงแนวทางการปฏิิบ่ติ เพื�อใหุ้้สัอด้คล้องก่บการเปลี�ยนแปลงของธุรกิจ 
ระเบียบ ข้อบ่งค่บ และข้อกำาหุ้นด้ของกฎหุ้มาย

บที่บาที่ห้น้าที่ี�แล้ะควัามรับผ่้ดชีอบ
1.  คณะกรรมการบริษั่ท มีหุ้น้าที�และร่บผิด้ชีอบในการกำาหุ้นด้นโยบาย

และกำาก่บดู้แลใหุ้้มีระบบที�สัน่บสันุนการต่อต้านทุจริตคอร์ร่ปชี่�นที�ม ี
ประสิัทธิภาพ เพื�อใหุ้้ม่�นใจว่าฝั�ายบริหุ้ารได้้ตระหุ้น่กและใหุ้้ความสัำาค่ญี่
ก่บการต่อต้านทุจริตคอร์ร่ปชี่�น

2.  คณะกรรมการตรวจสัอบ มีหุ้น้าที�และความร่บผิด้ชีอบในการสัอบทาน 
ระบบรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในและการประเมิน
ความเสัี�ยงเพื�อใหุ้้ความม่�นใจว่าระบบด้่งกล่าวมีความเสัี�ยงที�จะทำาใหุ้้
เกิด้โอกาสัการทุจริตที�มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและการด้ำาเนินการ 
ของบริษ่ัทน้อยที�สุัด้ และมีความเหุ้มาะสัมเพียงพอ มีความน่าเชืี�อถืือ 
และเป็นไปตามมาตรฐานสัากล ตลอด้จนร่บเรื�องแจ้งเบาะแสัการ        
ทุจริตคอร์ร่ปช่ี�นที�คนในองค์กรมีสัว่นเกี�ยวข้องและตรวจสัอบข้อเท็จจริง 
รวมถืึงเสันอเรื�องใหุ้้คณะกรรมการบริษั่ทร่วมก่นพิจารณาบทลงโทษั

3.  ประธานเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้าร และผู้บริหุ้าร มีหุ้น้าที�และความร่บผิด้ชีอบ
ในการกำาหุ้นด้ใหุ้้มีระบบและใหุ้้การสั่งเสัริมและสัน่บสันุนนโยบายต่อ
ต้านการทุจริตคอร์ร่ปชี่�น เพื�อสัื�อสัารไปย่งพน่กงานและผู้เกี�ยวข้อง 
ทุกฝั�ายนำาไปใชี้ปฏิิบ่ติ รวมท่�งทบทวนความเหุ้มาะสัมของระบบและ
มาตรการต่างๆ เพื�อใหุ้้สัอด้คล้องก่บการเปลี�ยนแปลงของธุรกิจ 
ระเบียบ ข้อบ่งค่บและข้อกำาหุ้นด้ของกฎหุ้มาย

4.  หุ้น่วยงานตรวจสัอบภายในมีหุ้น้าที�และความร่บผิด้ชีอบในการปฏิิบ่ติ 
หุ้น้าที�ใหุ้้เป็นไปตามแผนการตรวจสัอบภายในที�กำาหุ้นด้ไว้ และเสันอ
รายงานการตรวจสัอบระบบการควบคุมภายในและการประเมินความ
เสัี�ยงเกี�ยวก่บการทุจริตที�เกิด้จากการตรวจสัอบการควบคุมภายใน      
ใหุ้้คณะกรรมการตรวจสัอบทราบรวมถึืงการปฏิิบ่ติงานตามที�คณะกรรมการ 
ตรวจสัอบได้้มอบหุ้มายในเรื�องการตรวจสัอบทุจริตคอร์ร่ปชี่�น

แนวัที่างการปีฏ้บัต้ 
1.  กรรมการ ผู้บริหุ้าร พน่กงานทุกระด่้บ ต้องปฏิิบ่ติตามนโยบายต่อต้าน

ทุจริตคอร์ร่ปช่ี�นและจรรยาบรรณธุรกิจ โด้ยต้องไม่เข้าไปเกี�ยวข้องก่บ 
เรื�องทุจริตคอร์ร่ปชี่�น ไม่ว่าทางตรงหุ้รือทางอ้อม 

2.  เมื�อพน่กงานพบเห็ุ้นการกระทำาที�เข้าข่ายทุจริตคอร์ร่ปช่ี�นที�เกี�ยวข้อง 
ก่บ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย มีหุ้น้าที�ต้อง 
รายงานใหุ้้ผู้บ่งค่บบ่ญี่ชีา หุ้รือบุคคลที�ร่บผิด้ชีอบทราบ และใหุ้้ความ
ร่วมมือในการตรวจสัอบข้อเท็จจริงต่างๆ หุ้ากมีข้อสังส่ัยหุ้รือข้อซ่ีกถืาม 
ใหุ้้ปรึกษัาก่บผู้บ่งค่บบ่ญี่ชีา หุ้รือบุคคลที�กำาหุ้นด้ใหุ้้ทำาหุ้น้าที�ร่บผิด้ชีอบ 
เกี�ยวก่บการติด้ตามการปฏิบิ่ติตามจรรยาบรรณธุรกิจ ผ่านชี่องทาง 
ต่างๆ ที�กำาหุ้นด้ไว้

3.  บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ใหุ้้ความเป็นธรรม
และคุ้มครองพน่กงาน หุ้รือผู้แจ้งเบาะแสัในเรื�องทุจริตคอร์ร่ปช่ี�นโด้ย
ใช้ีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หุ้รือผู้ที�ใหุ้้ความร่วมมือในการรายงาน
การทุจริตคอร์ร่ปชี่�น ตามที�กำาหุ้นด้ไว้ใน Whistleblowing Policy

4.  ผู้ที�กระทำาการทุจริตคอร์ร่ปชี่�นถืือเป็นการกระทำาที�ผิด้จรรยาบรรณ       
ธุรกิจซีึ�งจะต้องได้้ร่บการพิจารณาทางวิน่ยตามระเบียบที�กำาหุ้นด้ไว้ 
นอกจากน้�อาจได้้ร่บโทษัตามกฎหุ้มาย หุ้ากการกระทำาน่�นเข้าข่าย 
ผิด้กฎหุ้มาย

5.  บมจ. เอเชีีย เอวิเอช่ี�น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ได้้เผยแพร่ ใหุ้้ความรู้ 
และทำาความเข้าใจก่บผู้มีส่ัวนได้้เสีัยอื�นที�ปฏิิบ่ติหุ้น้าที� หุ้รือด้ำาเนินการ 
ใด้ๆ ที�เกี�ยวข้อง หุ้รืออาจส่ังผลกระทบต่อบริษ่ัทและบริษ่ัทย่อย ในเรื�อง 
ที�ต้องปฏิิบ่ติใหุ้้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์ร่ปชี่�นน้� 

6.  การด้ำาเนินการใด้ๆ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์ร่ปชี่�นใหุ้้ใชี้  
แนวปฏิิบ่ติตามที�กำาหุ้นด้ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ หุ้ล่กการกำาก่บ 
ดู้แลกิจการที�ด้ี นโยบายและแนวปฏิิบ่ติต่อผู้มีสั่วนได้้เสัียกลุ่มต่างๆ 
รวมท่�ง ระเบียบและคู่มือปฏิิบ่ติงานของ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น และ 
บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ที�เกี�ยวข้อง ตลอด้จนแนวทางปฏิิบ่ติอื�นใด้ที�   
บมจ. เอเชีีย เอวิเอช่ี�น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย อาจกำาหุ้นด้ขึ�นต่อไป 
อย่างไรก็ตามเพื�อความช่ีด้เจนในการด้ำาเนินการในเรื�องที�มีความเสีั�ยงสูัง 
การเกิด้ทุจริตคอร์ร่ปชี่�น กรรมการ ผู้บริหุ้าร และพน่กงานทุกระด้่บ
ต้องปฏิิบ่ติด้้วยความระม่ด้ระว่งในเรื�องด้่งต่อไปน้� 
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การรับเง้นห้ร่อผ่ล้ปีระโยชีน์ตอบแที่น 
 กรรมการ ผู้บริหุ้าร และพน่กงาน ต้องไม่ร่บเงินหุ้รือประโยชีน์ตอบแทน 

ใด้ๆ เป็นการสั่วนต่วจากลูกค้า คู่ค้า หุ้รือจากบุคคลใด้อ่นเน่�องจาก 
การทำางานในนาม บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย

 กรรมการ ผู้บริหุ้าร และพน่กงาน จะต้องไม่ใหุ้้กู้หุ้รือกู้ยืมเงิน หุ้รือ 
เรี�ยไรเงิน สัิ�งของจากลูกค้าหุ้รือผู้ทำาธุรกิจก่บ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น 
และ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหุ้รือ     
สัถืาบ่นการเงินในฐานะของลูกค้าของธนาคารหุ้รือสัถืาบ่นการเงิน 
ด้่งกล่าว

การรับของขวััญแล้ะการรับเล้ี�ยงรับรองที่างธัุรก้จ 
 กรรมการ ผู้บริหุ้าร และพน่กงาน พึงหุ้ลีกเลี�ยงการร่บของขว่ญี่ท่�งที�

เป็นต่วเงินและมิใชี่ต่วเงินจากคู่ค้าหุ้รือผู้ที�เกี�ยวข้องก่บธุรกิจของ 
บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย เว้นแต่ในเทศกาล 
หุ้รือประเพณ้นิยม แต่ต้องมีมูลค่าไม่เกิน 1,500 บาท ในกรณ้ที�มีเหุ้ตุ 
จำาเป็นต้องร่บของขว่ญี่หุ้รือทร่พย์สิันอื�นใด้ในมูลค่าที�สูังกว่า 1,500 บาท 
ใหุ้้รายงานผู้บ่งค่บบ่ญี่ชีาเพื�อด้ำาเนินการตามความเหุ้มาะสัม 

 กรรมการ ผู้บริหุ้าร และพน่กงาน สัามารถืร่บการเลี�ยงร่บรองทาง 
ธุรกิจได้้ เพื�อประโยชีน์ในธุรกิจของ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น และ       
บจ. ไทยแอร์เอเชีีย และพึงหุ้ลีกเลี�ยงการร่บการเลี�ยงร่บรองในล่กษัณะ 
ที�เกินกว่าเหุ้ตุความสั่มพ่นธ์ปกติจากบุคคลอื�นที�เกี�ยวข้องก่บบริษั่ท 
และบริษั่ทย่อย หุ้รือจะเป็นคู่ค้าในอนาคต

การเสิ้นอเง้น สิ้้�งจูงใจห้ร่อรางวััล้ 
 บมจ. เอเชีีย เอวิเอช่ี�น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ไม่มีนโยบายเสันอเงิน 

สิั�งจูงใจของกำาน่ล สิัทธิประโยชีน์พิเศษั ในรูปแบบใด้ๆ แก่ลูกค้า คู่ค้า 
หุ้น่วยงานภายนอก หุ้รือบุคคลใด้ๆ เพื�อใหุ้้ได้้มาซีึ�งธุรกิจ ยกเว้น        
การใหุ้้การเลี�ยงร่บรองทางธุรกิจตามประเพณ้นิยม สั่วนลด้การค้า   
และโครงการสั่งเสัริมการขายของบริษั่ท

เง้นบร้จาคเพ็่�อการกุศล้ ห้ร่อเง้นสิ้นับสิ้นุน
 การใหุ้้หุ้รือร่บเงินบริจาคหุ้รือเงินสัน่บสันุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสั 

และถูืกต้องตามกฎหุ้มาย และเป็นไปตามข่�นตอนตามที�ได้้กำาหุ้นด้ไว้ 
โด้ยมีการสัอบทาน การอนุม่ติรายการจากผู้มีอำานาจของ บมจ. เอเชีีย 
เอวิเอช่ี�น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย รวมท่�งมีการติด้ตามเพื�อใหุ้้ม่�นใจ 
ว่าเงินบริจาคหุ้รือเงินสัน่บสันุน นำาไปใชี้ตามว่ตถืุประสังค์และไม่ถืูก
นำาไปเป็นข้ออ้างในการติด้สัินบน 

การปีระเม้นควัามเสิ้ี�ยงการทีุ่จร้ตคอร์รัปีชีั�น
บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ได้้จ่ด้ต่�งทีมงานประเมินความเสีั�ยงการทุจริตคอร์ร่ปช่ี�น 
ซึี�งประกอบด้้วยหุ่้วหุ้น้าหุ้น่วยงานตรวจสัอบภายใน หุ่้วหุ้น้างานกำาก่บดู้แล 
การปฏิิบ่ติงาน และผู้จ่ด้การฝั�ายบ่ญี่ชีี โด้ยมีหุ้น้าที�ความร่บผิด้ชีอบในการ    
กำาหุ้นด้กระบวนการบริหุ้ารความเสีั�ยงการทุจริตคอร์ร่ปช่ี�น โด้ยร่วมทำาการ 
ประเมิน วิเคราะหุ้์ ติด้ตาม ควบคุม และรวบรวมสัถืานะความเสัี�ยงการ 
ทุจริตคอร์ร่ปชี่�นในภาพรวมใหุ้้อยู่ภายใต้ระด้่บความเสัี�ยงที�ยอมร่บได้้        
ตลอด้จนด้ำาเนินการตรวจสัอบกรณ้ต้องสังสั่ยและมีความเสัี �ยงที �จะ 

กระทำาทุจริต และมีการจ่ด้ทำาเป็นรายงานนำาเสันอต่อคณะกรรมการตรวจ 
สัอบเป็นประจำา ทุกปี โด้ยได้้นำาเครื�องมือการประเมินความเสัี�ยงด้้านการ
ทุจริตคอร์ร่ปช่ี�นตามแนวทางของสัมาคมผู้ตรวจสัอบการทุจริตมาปร่บใช้ีใน
การประเมินสัภาพแวด้ล้อมการควบคุมภายใน และการทุจริตประเภทต่างๆ 
ที�อาจเกิด้ขึ�นภายในบริษั่ท โด้ยในปี 2562 ทางทีมงานได้้วิเคราะหุ้์และ 
ประเมินความเสัี �ยงของธุรกิจเพื�อระบุการด้ำาเนินงานของฝั�ายต่างๆ 
ที�มีความเสีั�ยง ว่าอาจมีส่ัวนเกี�ยวข้องก่บการทุจริตคอร์ร่ปช่ี�น อาทิ เช่ีน 
การตกแต่ง การปลอม หุ้รือการเปลี�ยนแปลงบ่นทึกหุ้รือเอกสัารหุ้รือ 
รายงานทางการเงิน การใชี้สัินทร่พย์ของกิจการในทางที�ผิด้หุ้รือย่กยอก 
สัินทร่พย์ของกิจการ ความข่ด้แย้งทางผลประโยชีน์ การใช้ีข้อมูลภายใน 
ของบริษ่ัทในทางมิชีอบ และการคอร์ร่ปช่ี�นในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น โด้ยพบ 
วา่ในปีที�ผา่นมาความเสีั�ยงการทุจริตคอร์ร่ปชี่�นอยู่ในระด้่บความเสัี�ยง 
ที�ยอมร่บได้้ ท่�งน้� ข้อมูลที�ได้้ จากการประเมินจะนำามาใชี้เพื�อเพิ�ม 
ประสัิทธิภาพและประสัิทธิผลในการ วางแนวทางการตรวจสัอบภายใน 
ตลอด้จนแนวทางการป้องก่นการทุจริต ในการปฏิิบ่ติงานโด้ยการมีระบบ
การควบคุมภายในที�ด้ี

การเผ่ยแพ็ร่นโยบายการต่อต้านการทีุ่จร้ตคอร์รัปีชีั�น
เพื�อใหุ้้ทุกคนในองค์กรได้้ร่บทราบนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์ร่ปช่ี�น 
บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย จะด้ำาเนินการด้่งต่อไปน้�
1. เผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์ร่ปชี่�น ผ่านชี่องทางการ 

สืั�อสัารของบริษ่ัท เช่ีน เว็บไซีต์ แบบแสัด้งรายการข้อมูลประจำาปี (56-1) 
และรายงานประจำาปี (56-2) 

2.  จ่ด้ใหุ้้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์ร่ปชี่�นใหุ้้แก่  
พน่กงานใหุ้ม่

3.  ทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์ร่ปช่ี�นอย่างสัมำ�าเสัมอทุกปี

การรายงานการมีส่วนได้ำเสีย 

บริษ่ัทได้้กำาหุ้นด้ใหุ้้กรรมการ กรรมการบริหุ้าร และผู้บริหุ้ารตามคำานิยาม 
ของสัำาน่กงาน ก.ล.ต. รายงานการมีส่ัวนได้้เสีัยของตนและบุคคลที�เกี�ยวข้อง 
เมื�อเริ�มด้ำารงตำาแหุ้น่ง หุ้รือเมื�อมีการเปลี�ยนแปลงข้อมูลต่างๆ และทบทวน 
ข้อมูลต่างๆ เป็นประจำาทุกปี 

การควบคุมภายในและการต้รวจสอบภายใน

คณะกรรมการ บมจ. เอเชีีย เอวิเอช่ี�น ได้้จ่ด้ใหุ้้มีระบบการควบคุมภายใน 
ที�ครอบคลุมทุกด้้านเพื�อใหุ้้การปฏิิบ่ติงานของ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น 
เป็นไปตามเป้าหุ้มาย ข้อบ่งค่บ ระเบียบที�เกี�ยวข้อง รวมถืึงได้้จ่ด้ใหุ้้มี 
กลไกการตรวจสัอบ และถื่วงดุ้ลที�มีประสัิทธิภาพอย่างเพียงพอ ในการ 
ปกป้อง ร่กษัา และดู้แลเงินทุนของผู้ถืือหุุ้้น และสิันทร่พย์ของ บมจ. เอเชีีย 
เอวิเอชี่ �น และบริษั่ทย่อย กำาหุ้นด้ลำาด้่บชี่ �นของการอนุม่ติ และ 
ความร่บผิด้ชีอบของผู้บริหุ้าร และพน่กงาน กำาหุ้นด้ระเบียบการปฏิิบ่ติงาน
อย่างเป็นลายล่กษัณ์อ่กษัรมีฝั�ายตรวจสัอบภายในทำาหุ้น้าที�ตรวจสัอบ       
การปฏิิบ่ติงานของทุกหุ้น่วยงานใหุ้้เป็นไปตามที�กฏิระเบียบที�กำาหุ้นด้ไว้ 
รวมท่�งคณะกรรมการตรวจสัอบทำาหุ้น้าที�กำาก่บดู้แลการด้ำาเนินงาน และ 
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บริหุ้ารงานของ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น เพื�อใหุ้้ บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น 
มีระบบการควบคุมภายในที�มีประสัิทธิภาพ ระบบรายงานทางการเงินที� 
น่าเชืี�อถืือโด้ยฝั�ายตรวจสัอบภายในทำาหุ้น้าที�ตรวจสัอบและทบทวนระบบ
การควบคุมภายในของ บมจ. เอเชีีย เอวิเอช่ี�น และบริษ่ัทย่อย และรายงาน 
ผลการตรวจสัอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสัอบ โด้ยมีนางสัาวด้วงพร 
ต่นติวิว่ฒน์ เป็นหุ้่วหุ้น้าหุ้น่วยงานตรวจสัอบภายใน ท่�งน้� รายละเอียด้       
การควบคุมภายในและการตรวจสัอบภายในปรากฏิอยู่ในหุ่้วข้อ “การควบคุม 
ภายในและการตรวจสัอบภายใน”
 
การบริหุ้ารความเสี�ยง (Risk Management)

บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น ได้้ตระหุ้น่กและใหุ้้ความสัำาค่ญี่ต่อการบริหุ้าร         
ความเสัี�ยงเพื�อใหุ้้การบริหุ้ารจ่ด้การของบริษั่ทและบริษั่ทย่อยเป็นไป  
อย่างมีประสิัทธิภาพและประสิัทธิผล และเพื�อสัร้างความเชืี�อม่�นใหุ้้ก่บผู้มี
สั่วนได้้เสัียทุกฝั�าย อย่างไรก็ตามเน่�องจาก บมจ. เอเชีีย เอวิเอชี่�น 
ประกอบธุรกิจโด้ยการถืือหุุ้้นใน บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ด่้งน่�นระบบการบริหุ้าร 
ความเสัี�ยงจึงได้้มีการกำาหุ้นด้ไว้ที� บจ. ไทยแอร์เอเชีีย ซีึ�งเป็นบริษั่ทย่อย 
ที�ด้ำาเนินธุรกิจหุ้ล่กใหุ้้ก่บบริษั่ท

คณะกรรมการบริหุ้ารความเสัี�ยง (Risk Management Committee) 
ประกอบด้้วย ประธานกรรมการบริหุ้ารประธานเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้าร และฝั�าย 
บริหุ้ารจากสั่วนงานหุ้ลก่ทำาหุ้น้าที�ในการบริหุ้ารจ่ด้การความเสัี�ยงซีึ�งอาจ
มีผลกระทบต่อการด้ำาเนินงาน ท่�งความเสีั�ยงจากปัจจ่ยภายในและภายนอก 
ใหุ้้อยู่ในระด่้บที�เหุ้มาะสัมและยอมร่บได้้ โด้ยวิธีการประเมินและสัอบทาน
ผลการประเมินความเสัี�ยงจากหุ้น่วยงานต่างๆ รวมท่�งทบทวนและเสันอ
แผนงานนโยบายที�เกี�ยวข้องก่บการบริหุ้ารความเสัี�ยงเป็นประจำาทุกปี        
โด้ยรายละเอียด้การบริหุ้ารความเสัี�ยงปรากฏิอยู่ในหุ้่วข้อ “การบริหุ้าร 
ความเสัี�ยง” 

ค่าต้อบแทนจากการสอบบัญชีี 

บริษ่ัทและบริษ่ัทย่อยจ่ายค่าสัอบบ่ญี่ชีีใหุ้้ก่บบริษ่ัท สัำาน่กงาน อีวาย จำาก่ด้ 
ซึี�งเป็นสัำาน่กงานสัอบบ่ญี่ชีีที�ผู้สัอบบ่ญี่ชีีประจำาปี 2562 ส่ังก่ด้ ท่�งน้� บริษ่ัท 
ที�เป็นสัำาน่กงานสัอบบ่ญี่ชีีและผู้สัอบบ่ญี่ชีีไม่มีความส่ัมพ่นธ์ หุ้รือส่ัวนได้้เสีัย 
ใด้ๆ ก่บบริษั่ท/ผู้บริหุ้าร/ผู้ถืือหุุ้้นรายใหุ้ญี่่หุ้รือผู้ที�เกี�ยวข้องก่บบุคคล 
ด้่งกล่าว โด้ยมีรายละเอียด้ด้่งน้� 

ค่าตอบแที่นจากการสิ้อบบัญชีี (Audit Fee) 
บริษ่ัทและบริษ่ัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสัอบบ่ญี่ชีี ใหุ้้แก่สัำาน่กงานสัอบ
บ่ญี่ชีีที�ผู้สัอบบ่ญี่ชีีสั่งก่ด้ในรอบปีบ่ญี่ชีีที�ผ่านมามีจำานวนเงินรวม 5.4 
ล้านบาท ประกอบด้้วย ค่าสัอบบ่ญี่ชีีของบริษั่ท จำานวน 1.00 ล้านบาท 
และค่าสัอบบ่ญี่ชีีของบริษั่ทย่อยที�บริษั่ทย่อยร่บภาระเอง 4.40 ล้านบาท 
นอกจากน้�มีค่าธรรมเน้ยมเรียกเก็บคร่�งเด้ียวสัำาหุ้ร่บการตรวจสัอบการ       
เปลี�ยนแปลงระบบบ่ญี่ชีีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินชีุด้ใหุ้ม่ 
จำานวน 1.4 ล้านบาท ท่�งน้� บริษ่ัทมิได้้จ่ายค่าตอบแทนการสัอบบ่ญี่ชีีใหุ้้แก่ 
ผู้สัอบบ่ญี่ชีี บุคคลหุ้รือกิจการที�เกี�ยวข้องก่บผู้สัอบบ่ญี่ชีีและสัำาน่กงาน  
สัอบบ่ญี่ชีีที�ผู้สัอบบ่ญี่ชีีสั่งก่ด้ ในรอบปีบ่ญี่ชีีที�ผ่านมา

ค่าบร้การอ่�น (Non-Audit Fee) 
บริษั่ทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื�น ซีึ�งได้้แก่ การตรวจสัอบ  
เพื�อว่ตถืุประสังค์เฉีพาะ ใหุ้้แก่ สัำาน่กงานสัอบบ่ญี่ชีี ที�ผู้สัอบบ่ญี่ชีีสั่งก่ด้ 
ในรอบปีบ่ญี่ชีีที�ผ่านมามีค่าบริการอื�นที�จ่ายใหุ้้แก่ สัำาน่กงานสัอบบ่ญี่ชีีที�
ผู้สัอบบ่ญี่ชีีสั่งก่ด้ การตรวจสัอบการปฏิิบ่ติตามเงื�อนไขของบ่ตรสั่งเสัริม
การลงทุน (BOI) จำานวนเงิน 0.80 ล้านบาท ซีึ�งเป็นค่าบริการของบริษั่ท 
และบริษ่ัทย่อย และบริษ่ัทไม่มีค่าใช้ีจ่ายในอนาคตอ่นเกิด้จากการตกลงที�
ย่งใหุ้้บริการไม่แล้วเสัร็จในรอบปีบ่ญี่ชีีที�ผ่านมา 

ท่�งน้� การจ้างสัำาน่กงานสัอบบ่ญี่ชีีและกิจการที�เกี�ยวข้องก่บสัำาน่กงาน         
สัอบบ่ญี่ชีีที�ผู้สัอบบ่ญี่ชีีสั่งก่ด้ใหุ้้บริการอื�นนอกเหุ้น่อจากงานสัอบบ่ญี่ชีี        
ฝั�ายบริหุ้ารได้้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสัอบว่า ไม่ก่อใหุ้้เกิด้การ 
ข่ด้แย้งในด้้านผลประโยชีน์ (Conflict of Interest) และไม่มีการตรวจสัอบ 
งานของต่วเอง ซีึ�งจะไม่ทำาใหุ้้ผู้สัอบบ่ญี่ชีีขาด้ความเป็นอิสัระ และขาด้ 
ความเป็นกลางในการปฏิิบ่ติงานสัอบบ่ญี่ชีี
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ในปีี 2562 “เที่่�ยวบิินแห่่งความย่�งยืน” ของ บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย ย่งคง       

ปีฏิิบ่ิติิการ์บิินอย่างต่ิอเน่�องผ่่านสภาพเศร์ษฐกิจ ส่งคมและสภาพแวดล้อม 

อ่นแปีร์ปีร์วนติลอดที่่�งปีี ซึ่่�งแม้จะไม่ใชี่ปีีที่่�ด่น่กในแง่ของผ่ลปีร์ะกอบิการ์ 

ที่างเศร์ษฐกิจ แต่ิน่�นคือโอกาสท่ี่�ที่ำาให้่เร์าได้ม่เวลากล่บิมาพิจาร์ณาติ่วเอง 

เพื�อบิร์ิห่าร์งานอย่างม่ปีร์ะสิที่ธิิภาพมากข่�น บิร์ิห่าร์ติ้นทุี่นได้ด่ข่�น ร์วมถ่ึง

พิจาร์ณาผ่ลกร์ะที่บิท่ี่�ธุิร์กิจของเร์าได้ส่งผ่ลต่ิอส่งคมและสิ�งแวดลอ้มเพื�อลด

ผ่ลกร์ะที่บิด้านลบิที่่�เกิดจากเร์าให่้มากที่่�สุด

ในปีีท่ี่�ผ่่านมาเร์าภูมิใจท่ี่�ได้เป็ีนสายการ์บิินเด่ยวท่ี่�ติิดร์ายชืี�อหุ้่นย่�งยืนของ

ติลาดห่ล่กที่ร่์พย์แห่่งปีร์ะเที่ศไที่ย บิจ. ไที่ยแอร์์เอเช่ีย ย่งได้ร่์บิการ์จ่ดอ่นด่บิ 

ให่้เปี็นสายการ์บิินร์าคาปีร์ะห่ย่ดที่่�ติร์งเวลาที่่�สุดอ่นด่บิที่่� 3 ของโลกจาก 

OAG สิ�งเห่ล่าน้� เกิดจากปีร์ะสิที่ธิิภาพการ์ที่ำางานของพน่กงานซึ่่�งเปี็น 

ต้ินทุี่นท่ี่�สำาค่ญท่ี่�สุดของเร์า ซ่ึ่�งนำาไปีสู่การ์ให้่บิริ์การ์ท่ี่�ปีลอดภ่ย สะดวกสบิาย 

ติร์งต่ิอเวลา เป็ีนมิติร์ก่บิสิ�งแวดล้อม ที่ำาให้่ลูกค้ากล่บิมาใช้ีบิริ์การ์ก่บิเร์าให่ม่ 

ชีุมชีนในเส้นที่างที่่�เร์าให่้บิร์ิการ์ พ่นธิมิติร์และผู่้ให่้บิร์ิการ์ในธิุร์กิจที่่� 

เกื�อห่นุนก่นก็ยินด่จะร์่วมเติิบิโติไปีด้วยก่นในร์ะยะยาว

พัันธสััญญาด้้านความย่ังยืน 
Sustainability Commitment

บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย มุ่งม่�นที่่�จะเปี็นผู่้ให่้บิร์ิการ์ผู่้ส่งมอบิปีร์ะสบิการ์ณ์ 

การ์เดินที่างที่่�คุ้มค่า ควบิคู่ไปีก่บิการ์ยกร์ะด่บิคุณภาพและร์่บิผ่ิดชีอบิติ่อ

ผ่ลกร์ะที่บิของธิุร์กิจที่่�ม่ติ่อส่งคมและสิ�งแวดล้อม ผ่่านความใส่ใจติ่อผู้่ม่ 

ส่วนได้เส่ยทุี่กกลุ่ม พร้์อมแสวงห่าโอกาสในการ์พ่ฒนาเพื�อเติิบิโติร่์วมก่น

เก่่ี่ยวกัี่บรายงานฉบับน่�
(GRI 102-12, 102-13, 102-45, 102-50, 102-53, 102-54)

บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย ได้จ่ดที่ำาร์ายงานความย่�งยืนข่�นเปี็นปีร์ะจำาทีุ่กปีี เพื�อ

เปีิดเผ่ยกร์ะบิวนการ์บิร์ิห่าร์จ่ดการ์และผ่ลการ์ดำาเนินงานด้านเศร์ษฐกิจ 

ส่งคม สิ�งแวดล้อม และธิร์ร์มาภิบิาลในปีร์ะเด็นสำาค่ญด้านความย่�งยืน 

ของบิร์ิษ่ที่ ร์วมถึ่งการ์ติอบิสนองติ่อเปี้าห่มายการ์พ่ฒนาที่่�ย่�งยืนของ 

สห่ปีร์ะชีาชีาติิ (United Nations Sustainable Development Goals: 

SDGs) ที่่�บิร์ิษ่ที่ได้ดำาเนินการ์ไปี เพื�อให่้ผู่้ม่ส่วนได้เส่ยที่่�งห่มดและ  

ผู่้สนใจได้ร์่บิที่ร์าบิร์ายงานความย่�งยืนฉบิ่บิน้� ได้จ่ดที่ำาข่�นเปี็นปีีที่่� 2           

คร์อบิคลุมผ่ลการ์ดำาเนินงานต่ิ�งแต่ิว่นท่ี่� 1 มกร์าคม 2562 ถ่ึง 31 ธ่ินวาคม 

2562 ติามมาติร์ฐานการ์จ่ดที่ำาร์ายงานของ Global Reporting Initiative 

Standards (GRI Standards) ในร์ะด่บิติ่วชี่�ว่ดห่ล่ก (Core Option) 

ขอบเขตของรายงาน (GRI 102-46)

ร์ายงานความย่�งยืนฉบิ่บิน้�นำาเสนอผ่ลการ์ดำาเนินงานในปีี 2562 เฉพาะ 

บิจ. ไที่ยแอร์์เอเช่ีย และดำาเนินกิจการ์ในพื�นท่ี่�ในปีร์ะเที่ศไที่ย ส่วนธุิร์กิจอื�น

ที่่�บิร์ิษ่ที่ม่ส่ดส่วนการ์ลงทีุ่นที่่�งที่างติร์งและที่างอ้อมน้อยกว่าก่�งห่น่�ง ห่ร์ือ

ไม่ได้ม่ส่วนร์่วมในการ์บิร์ิห่าร์โดยติร์ง แติ่อาศ่ยการ์กำาก่บิดูแลผ่่าน 

คณะกร์ร์มการ์ในบิริ์ษ่ที่น่�นๆ ผ่ลการ์ดำาเนินงานของกิจการ์ด่งกล่าว ไม่ได้ 

ถึูกนำามาร์วมในร์ายงานฉบิ่บิน้�

เนื�อหาของรายงาน (GRI 102-48, 102-49, 102-51)

ปีร์ะเด็นสาร์ะสำาค่ญด้านความย่�งยืนท่ี่�สำาค่ญติามแนวที่าง GRI Standards: 

Core Option ที่่�ร์ะบิุในร์ายงานความย่�งยืนฉบิ่บิน้� เปีล่�ยนแปีลงจาก 

ร์ายงานความย่�งยืน ปีี 2561 โดยม่ร์ายละเอ่ยดด่งน้�

1. ปีร์ะเด็นสาร์ะสำาค่ญด้านความย่�งยืนที่่�เพิ�มเติิมให่ม่ ในร์ายงานความ 

ย่�งยืนปีี 2562 ได้แก่ ผ่ลปีร์ะกอบิการ์ที่างการ์เงิน และนว่ติกร์ร์มและ 

กร์ะบิวนการ์ใชี้เที่คโนโลย่ดิจิที่่ล 

2. เน่�อห่าในร์ายงานฉบิ่บิน้�คร์อบิคลุมปีร์ะเด็นสำาค่ญด้านความย่�งยืน 

จำานวนร์วม 8 ปีร์ะเด็นโดยผ่ลปีร์ะกอบิการ์ที่างการ์เงินน่�นได้ถึูก 

ร์ายงานไว้ในสว่นร์ายงานปีร์ะจำาปีี ท่ี่�งน้�ปีร์ะเด็นท่ี่�เคยเป็ีนสาร์ะสำาค่ญ 

ด้านความย่�งยืนในปีี 2561 แต่ิไม่ได้ถูึกจ่ดให้่เป็ีนปีร์ะเด็นสาร์ะสำาค่ญ 

ด้านความย่�งยืนในปีี 2562 ได้แก่ ธิร์ร์มาภิบิาลและความส่มพ่นธ์ิก่บิ 

ผู้่ม่ส่วนได้เส่ย ซ่ึ่�ง บิจ. ไที่ยแอร์์เอเช่ีย ได้ให้่ความสำาค่ญในปีร์ะเด็นน้� 

อยู่ในทีุ่กกร์ะบิวนการ์

กี่ารรับรองกี่ารรายงาน (GRI 102-32)

เน่�อห่าห่ล่กและข้อมูลสำาค่ญในร์ายงานฉบ่ิบิน้�ได้ถูึกที่บิที่วนและติร์วจสอบิ 

โดยผู่้บิร์ิห่าร์ร์ะด่บิสูงของแติ่ละฝ่่าย เพื�อให่้ความเชีื�อม่�นว่าเน่�อห่าที่่� 

ร์ายงานน่�นม่ความถึูกติ้อง สอดคล้องก่บิปีร์ะเด็นสำาค่ญ ด้านความย่�งยืน 

และติอบิสนองติ่อผู่้ม่ส่วนได้เส่ยทีุ่กกลุ่ม อย่างไร์ก็ด่ บิร์ิษ่ที่มิได้ใชี้การ์ 

ติร์วจร์่บิร์องร์ายงานโดยห่น่วยงานภายนอก 

ติด้ต่อเรา

ยินด่ร่์บิข้อเสนอแนะและความคิดเห็่นสำาห่ร่์บิร์ายงานฉบ่ิบิน้� โดยสามาร์ถึ 

ส่งข้อคิดเห่็นผ่่านที่าง

ฝ่่ายความย่�งยืนและสื่ื�อสื่ารองค์กร 

Email: taa_sustainability@airasia.com

ที่่�อย่� 

222 ท่ี่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร์ส่วนกลาง ช่ี�น 3 ห้่องห่มายเลข 3200 

ถึนนวิภาวด่ร่์งสิติ แขวงสนามบิิน เขติดอนเมือง กที่ม. 10210

โที่ร์ 02 562 5700



121
รายงานความยั่งยืน

ประเด็็นสาระสำาคััญด้็านคัวามยัั่�งยืั่นของปี 2562 (GRI 102-47)

บจ. ไทยแอร์์เอเชีีย จัดทำ�ร์�ยง�นฉบับน้� เพื่่�อสื่่�อสื่�ร์กัับผู้้�มีีสื่่วนได�เสื่ียได�ทร์�บถึึงคว�มีมี่่งมีั�นตั้ั�งใจของเร์� ในกั�ร์ดำ�เนินง�นตั้�มีย่ทธศ�สื่ตั้ร์์ด��น 

คว�มียั�งย่น ซึ่ึ�งคร์อบคลุุ่�มีทั�ง 3 มีิตั้ิ ค่อ เศร์ษฐกัิจ สื่ังคมี แลุุะสื่ิ�งแวดลุุ�อมี โดยมีีพื่ันธสื่ัญญ�ด��นคว�มียั�งย่นเป็็นที�ตั้ั�ง บร์ิษัทพื่ิจ�ร์ณ�เอ�ป็ร์ะเด็นที� 

สื่ำ�คัญของบร์ิษัทในป็ี 2561 พื่ร์�อมีร์ับฟัังป็ร์ะเด็นเพื่ิ�มีเตั้ิมีจ�กัผู้้�มีีสื่่วนได�เสื่ียแลุุะนำ�มี�ทบทวนผู้่�นกั�ร์ป็ร์ะชี่มีร์่วมีกัับคณะกัร์ร์มีกั�ร์พื่ัฒน�อย่�งยั�งย่น 

เพื่่�อพื่ิจ�ร์ณ�จ�กัป็ัจจัยทั�งภ�ยในแลุุะภ�ยนอกัที�เกัี�ยวข�องกัับกั�ร์ดำ�เนินง�น เทียบเคียงกัับมี�ตั้ร์ฐ�นด��นคว�มียั�งย่นร์ะดับสื่�กัลุุ ร์่วมีกัับป็ร์ะเด็นที� 

สื่�ยกั�ร์บินชีั�นนำ�ร์ะดับโลุุกัให้�คว�มีสื่ำ�คัญ (Sustainablity Context) ป็ร์ะเด็นที�ผู้้�มีีสื่่วนได�เสื่ียให้�คว�มีสื่ำ�คัญ (Stakeholder Inclusiveness)  

ร์วมีทั�งกั�ร์ป็ร์ะเมีินคว�มีเสื่ี�ยงทั�งในปั็จจ่บัน แลุุะคว�มีเสื่ี�ยงที�ค�ดว่�จะมีีโอกั�สื่เกัิดขึ�นที�อ�จสื่่งผู้ลุุตั้่อกั�ร์ดำ�เนินธ่ร์กัิจของบร์ิษัท สื่อดคลุุ�องกัับกัร์อบ 

มี�ตั้ร์ฐ�นดัชีน้คว�มียั�งย่นของตั้ลุุ�ดห้ลุุักัทร์ัพื่ย์แห้่งป็ร์ะเทศไทย ผู้่�นกั�ร์กัำ�ห้นดทิศท�งแลุุะเห้็นชีอบโดยคณะกัร์ร์มีกั�ร์บร์ิษัทแลุุะผู้้�บร์ิห้�ร์สื่�ยง�น  

อันนำ�มี�ซึ่ึ�งกั�ร์ร์ะบ่ป็ร์ะเด็นสื่�ร์ะสื่ำ�คัญด��นคว�มียั�งย่น ในป็ีน้ �มีีป็ร์ะเด็นจ�กัผู้้�มีีสื่่วนได�เสื่ียจำ�นวน 20 ป็ร์ะเด็น ซึ่ึ�งห้ลุุ�ยป็ร์ะเด็นมีีคว�มี 

เกัี�ยวข�องกัันสื่�มี�ร์ถึจัดร์วมีเป็็นห้มีวดห้มี้่ ทั�งน้�คณะกัร์ร์มีกั�ร์กัำ�กัับด้แลุุกัิจกั�ร์แลุุะคว�มียั�งย่นได�พื่ิจ�ร์ณ�จัดกัลุุ่่มีเห้ลุุ่อ 8 ป็ร์ะเด็น โดยพื่ิจ�ร์ณ� 

ให้�คะแนนตั้�มีเกัณฑ์์ของแนวแกันตั้ั�งแลุุะแกันนอน อ��งอิงตั้�มีแนวท�งของ Global Reporting Innitiatve (GRI Standards) แลุุ�วกัำ�ห้นดป็ร์ะเด็น 

สื่�ร์ะสื่ำ�คัญด��นคว�มียั�งย่น ดังน้�

Health and Safety
สุขภาพและความปลอดภัย

Energy and Environmental 
Management

การบริหารจัดการด�านพลังงาน
และสิ�งแวดล�อม

Risk and Crisis Management
การบริหารจัดการวิกฤติ

และความเสี่ยง

Financial Performance
ผลประกอบการทางการเงิน

Customer Relationship and
Operational Performance
ความสัมพันธ�กับลูกค�า

และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

Human Capital Development
การบริหารพัฒนาและรักษา

ทรัพยากรบุคคล

Digitisation and Innovation
นวัตกรรมและกระบวนการใช�

เทคโนโลยีดิจิทัล

Social Investment
การลงทุนด�านสังคม
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ประเด็นสาระสำคัญดานความยั่งยืนของ บจ. ไทยแอรเอเชีย ป 2562

ประเด็นที่มีความสำคัญมาก

เศรษฐกิจ 

สุขภาพและความปลอดภัย

การบริหารจัดการดานพลังงานและสิ่งแวดลอม
การบริหารจัดการวิกฤติ
และความเสี่ยง

นวัตกรรมและกระบวนการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
การจัดการหวงโซอุปทานที่ยั่งยืน

ความเทาเทียมกันของการจางงาน

การลงทุนดานสังคม
การจัดการดานเสียงและคุณภาพอากาศ

สิทธิมนุษยชน

การจัดการสิ่งแวดลอม

การจัดการฝูงบิน

การบริหารพัฒนาและรักษาทรัพยากรบุคคล
การจัดการดานอากาศและกาซเรือนกระจก

สุขภาวะและความปลอดภัยในการทำงาน
การจัดการขยะ

ธรรมมาภิบาล

จรรยาบรรณทางธุรกิจ
และการแขงขัน

ความสัมพันธกับลูกคาและ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ผลประกอบการทางการเงิน
การดึงดูดพนักงานที่มีศักยภาพ

สิ่งแวดลอม

สังคม

มิติ
เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอม

สังคม

จำนวนประเด็น
ที่มีสาระสำคัญ

4

1

2

ประเด็นสาระสำคัญดานความ
ยั่งยืนที่นำเสนอเพื่อการกำหนด
ทิศทาง กลยุทธ เปาหมาย 
และการสื่อสาร ไดแก

1. สุขภาพและความปลอดภัย
2. การบริหารจัดการ
 ดานพลังงานและสิ่งแวดลอม
3. การบริหารจัดการวิกฤติ
 และความเสี่ยง
4. ผลประกอบการทางการเงิน
5. ความสัมพันธกับลูกคา
 และประสิทธิภาพ
 การปฏิบัติงาน
6. การบริหารพัฒนา
 และรักษาทรัพยากรบุคคล
7. นวัตกรรมและกระบวนการ
 ใชเทคโนโลยีดิจิทัล
8. การลงทุนดานสังคม

กระบวนการนำาเสนอประเด็็นสาระสำาคััญด้็านคัวามยัั่�งยืั่น
 โด็ยั่คัณะกรรมการกำากับดู็และกิจการและคัวามยัั่�งยืั่น
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     สุัขภาพัและความปลอด้ภัย

(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 403-5, 

403-6, 403-7, 403-8, 403-9, 416-2)

“ความปีลอดภ่ย” คือ สิ�งสำาค่ญสูงสุดของธิุร์กิจสายการ์บิิน การ์วางแผ่น 

และการ์ปีฏิิบ่ิติิงานของทุี่กส่วนงานจ่งมุ่งสู่เป้ีาห่มายเด่ยวก่นคือ “อุบ่ิติิเห่ตุิ 

เป็ีนศูนย์” เพร์าะในธุิร์กิจการ์บิินน่�นห่ากเกิดความผิ่ดพลาดข่�น จะก่อให้่เกิด 

ผ่ลกร์ะที่บิท่ี่�รุ์นแร์งต่ิอช่ีวิติและที่ร่์พย์สินของผู้่โดยสาร์ ลูกค้าและพน่กงาน 

ร์วมที่่�งส่งผ่ล ติ่อภาพล่กษณ์และความเชีื�อม่�นที่่�ม่ติ่อสายการ์บิินด้วย 

จากการ์ดำาเนินงานด้านความปีลอดภ่ยเชิีงรุ์กเพื�อป้ีองก่นการ์เกิดอุบ่ิติิเห่ตุิ 

และความสูญเส่ยของ บิจ. ไที่ยแอร์์เอเช่ีย ปีร์ะจำาปีี 2562 ส่งผ่ลให้่ด่ชีน้ช่ี�ว่ด 

ความสำาเร็์จด้านความปีลอดภ่ย (Safety Performance Indicators - SPIs) 

ได้บิร์ร์ลุติามเป้ีาห่มาย ซ่ึ่�งม่แนวโน้มลดลงจากปีี 2561 โดยท่ี่�ไม่ม่อุบ่ิติิเห่ตุิ 

ถ่ึงข่�นเส่ยช่ีวิติ (เป้ีาห่มาย 0) อ่ติร์าความถ่ึ�ของการ์บิาดเจ็บิถ่ึงข่�นห่ยุดงาน 

(LTIFR) ลดลงจากปีี 2561 คิดเปี็นร์้อยละ 84 (เปี้าห่มายน้อยกว่า 1.50 

คร์่�ง ติ่อ 1 ล้านชี่�วโมงการ์ที่ำางาน) อ่ติร์าความร์ุนแร์งจากการ์บิาดเจ็บิ 

(ISR) ลดลงจากปีี 2561 คิดเปี็นร์้อยละ 70 (เปี้าห่มายน้อยกว่า 4.40 

ว่นห่ยุดงานติ่อ 1 ล้านชี่�วโมงการ์ที่ำางาน) จะเห่็นได้ว่าสถึิติิอุบิ่ติิเห่ติุ 

อุบิ่ติิการ์ณ์ติ่างๆ ลดลงถึ่งแม้ว่าบิร์ิษ่ที่จะเติิบิโติมากข่�นก็ติามเพร์าะน่�น  

เปี็นสิ�งที่่�บิร์ิษ่ที่ย่ดถึือปีฏิิบิ่ติิเปี็นค่านิยมขององค์กร์ (Allstar Values) 

ที่่�เร์าเร์่ยกก่นว่า “Safety Always”

กี่ลยุทธ์ด้้านความย่ังยืน Sustainability Strategies  
3G Good/ Green/ Growth

GOOD

บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย ดำาเนินธิุร์กิจโดยย่ดม่�นใน

ห่ล่กการ์กำาก่บิดูแลกิจการ์ที่่�ด่ ปีร์ะกอบิธิุร์กิจ 

อย่างถึูกติ้องติามกฎห่มาย ร์ะเบิ่ยบิ กฎเกณฑ์์ 

ส่ญญาและข้อติกลงอย่างเคร์่งคร์่ด โปีร์่งใส        

สามาร์ถึติร์วจสอบิได้พร์้อมที่่�งย่ดถึือห่ล่กสิที่ธิิ 

มนุษยชีน และปีฏิิบ่ิติิต่ิอแร์งงานอย่างเป็ีนธิร์ร์ม 

มุ่งเน้นการ์ปีลูกฝ่ังว่ฒนธิร์ร์มองค์กร์ที่่�ด่ ลงทีุ่น

ก่บิการ์พ่ฒนาบิุคลากร์ที่่�งที่่กษะการ์ที่ำางาน 

และด้านจริ์ยธิร์ร์ม มุ่งสร้์างโอกาสที่างการ์เติิบิโติ 

กร์ะจายร์ายได้ให่้ก่บิชีุมชีนแวดล้อมในธิุร์กิจ   

การ์ท่ี่องเท่ี่�ยวและส่งเสริ์มการ์เจริ์ญเติิบิโติอย่าง

ย่�งยืนขององค์กร์ติลอดจนเปี็นที่่�ยอมร์่บิ และ  

ไว้วางใจจากส่งคมและผู่้ม่ส่วนได้เส่ย

GREEN

บิจ. ไที่ยแอร์์เอเช่ีย ให้่ความสำาค่ญก่บิการ์จ่ดการ์ 

ที่ร์่พยากร์และสิ�งแวดล้อมอย่างม่ปีร์ะสิที่ธิิภาพ 

โดยมุ่งม่�นปีกปี้องผ่ลกร์ะที่บิด้านสิ�งแวดล้อม     

ร์อบิด้านท่ี่�อาจเกิดข่�นจากการ์ดำาเนินงานของเร์า

ติลอดห่่วงโซ่ึ่อุปีที่าน โดยม่เป้ีาห่มายและแนวที่าง 

ปีฏิิบ่ิติิเพื�อลดผ่ลกร์ะที่บิต่ิอสิ�งแวดลอ้มในแต่ิละ 

ด้านอย่างติ่อเน่�อง เพื�อการ์เติิบิโติขององค์กร์ 

อย่างสมดุลและย่�งยืนอย่างแที่้จร์ิง ร์วมถึ่งการ์

ร์ณร์งค์ให่้เกิดการ์เดินที่างที่่ �ร์ ่บิผ่ิดชีอบิติ่อ 

สิ�งแวดล้อม

GROWTH

บิจ. ไที่ยแอร์์เอเช่ีย มุ่งม่�นส่งเสร์ิมให่้ส่งคมม ่

ความเติิบิโติอย่างย่�งยืนในทีุ่กมิติิ โดยเร์ิ�มจาก 

การ์สร์้างความสามาร์ถึในการ์เติิบิโติของธิุร์กิจ

เร์าเองและเกื�อห่นุนส่งคมให่้ม่ความแข็งแร์ง 

ในด้านติ่างๆ เชี่น การ์ส่งเสร์ิมการ์ม่ร์ายได้และ

อาชี่พที่่�ม่�นคง การ์สร์้างโอกาสร์วมที่่�งสร์ร์ห่า 

นว่ติกร์ร์มที่่�ชี่วยส่งเสร์ิมความปีลอดภ่ย และ       

อำานวยความสะดวกในการ์เดินที่างพร์้อมก่บิ 

การ์จ่ดการ์ต้ินทุี่นท่ี่�ม่ปีร์ะสิที่ธิิภาพ ม่การ์สื�อสาร์ 

เพื�อสร์้างความเข้าใจอ่นด่ในการ์ดำาเนินธิุร์กิจ 

เพื�อสร์้างความผู่กพ่นร์่วมก่นก่บิผู่้ม่ส่วนได้เส่ย

ทุี่กฝ่่าย นอกจากน้�เร์าได้แบ่ิงปัีนองค์ความรู้์และ 

นว่ติกร์ร์มพร้์อมท่ี่�งร่์วมมือก่บิองค์กร์ต่ิางๆ ในการ์ 

ท่ี่�จะช่ีวยส่งเสริ์มความเป็ีนอยู่ท่ี่�ด่ของส่งคมให้่ม่

ความย่�งยืน และสามาร์ถึเปี็นแร์งข่บิเคลื�อน       

ให่้ส่งคมม่การ์เปีล่�ยนแปีลงที่่�ด่ยิ�งข่�นได้อย่าง 

ติ่อเน่�องและย่�งยืน

1
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ขอบเขตในกี่ารด้ำาเนินงานของระบบบริหารกี่ารจัด้กี่ารด้้านความปลอด้ภัย (Safety Management System: SMS) 

1.1 นโยบายความปลอด้ภัยและวัตถุุประสังค์ (Safety Policy and Objectives)

นโยบิายความปีลอดภ่ยเปี็นสิ�งที่่�แสดงถึ่งความมุ่งม่�นของผู่้บิร์ิห่าร์ร์ะด่บิสูง ในการ์กำาห่นดวิธิ่การ์ กร์ะบิวนการ์ และโคร์งสร์้างขององค์กร์ที่่�จำาเปี็นเพื�อ 
ให่้บิร์ร์ลุเปี้าห่มายด้านความปีลอดภ่ยขององค์กร์

1.2 กี่ารจัด้กี่ารความเส่่ัยงด้้านความปลอด้ภัย (Safety Risk Management)

เพื�อสามาร์ถึควบิคุมความเส่�ยงและจ่ดการ์ก่บิความเส่�ยงด้านความปีลอดภ่ยได้น่�น ม่ 2 ข่�นติอนด้วยก่น คือ 1.ชี่�บิ่งอ่นติร์าย (Hazard Identification) 
เพื�อค้นห่าและจำาแนกล่กษณะ ข่�นติอน สาเห่ติุ และองค์ปีร์ะกอบิของสภาวะที่่�อาจก่อให่้เกิดอุบิ่ติิเห่ติุได้ และม่การ์เก็บิข้อมูล วิเคร์าะห่์ ม่การ์เผ่ยแพร์่
ผ่ลการ์วิเคร์าะห่์ภาวะอ่นติร์ายน่�นอย่างเปี็นร์ะบิบิ 2.การ์ปีร์ะเมินและการ์ลดความเส่�ยง (Safety Risk Assessment and Mitigation) นำาข้อมูลมา 
ปีร์ะเมินความเส่�ยง (Safety Risk Assessment) ว่าอยู่ในเกณฑ์์ท่ี่�สามาร์ถึยอมร่์บิได้ห่รื์อไม่ ห่ากอยู่ในเกณฑ์์ท่ี่�ไม่สามาร์ถึยอมร่์บิได้ก็จะนำามาวิเคร์าะห์่         
เพื�อกำาห่นดมาติร์การ์ในการ์ปี้องก่นห่ร์ือลดความเส่�ยงน่�น (Mitigation) ติ่อไปี

1.3 กี่ารประกัี่นด้้านความปลอด้ภัย (Safety Assurance)

เปี็นการ์สร์้างร์ะบิบิเพื�อนำามาใชี้ควบิคุมความเส่�ยงและม่ความม่�นใจว่า      
ร์ะบิบิม่ความต่ิอเน่�องท่ี่�จะสามาร์ถึป้ีองก่นความเส่�ยงให่ม่ๆ ท่ี่�อาจจะเกิดข่�น 
ได้ปีร์ะกอบิด้วย
• ติิดติามและปีร์ะเมินความปีลอดภ่ย (Safety Performance Monitoring 

and Measurement) 
• บิร์ิห่าร์จ่ดการ์การ์เปีล่�ยนแปีลง (Management of Change) 
• ปีร่์บิปีรุ์งและพ่ฒนาร์ะบิบิอย่างต่ิอเน่�อง (Continuous Improvement 

and Audit)

1.4  กี่ารส่ังเสัริมด้้านความปลอด้ภัย (Safety Promotion)

การ์ส่งเสร์ิมด้านความปีลอดภ่ยจะร์วมไปีถึ่งการ์ฝ่ึกอบิร์มที่่�จำาเปี็นด้าน    
ความปีลอดภ่ย การ์สื�อสาร์ด้านความปีลอดภ่ยและการ์สร์้างว่ฒนธิร์ร์ม 

เชีิงบิวกด้านความปีลอดภ่ยก่บิพน่กงานทีุ่กร์ะด่บิ

ระบบกี่ารจัด้กี่ารความปลอด้ภัย

วัฒนธรรมด้้านกี่ารปฏิิบัติอย่างเป็นธรรม

ความมุ่งม่ันของผูู้้บริหารระดั้บสูัง

นโยบาย
ความปลอด้ภัย

และวัตถุุประสังค์

กี่ารจัด้กี่าร
ความเส่่ัยง
ด้้านความ
ปลอด้ภัย

กี่ารประกัี่นด้้าน
ความปลอด้ภัย

กี่ารส่ังเสัริม
ด้้านความ
ปลอด้ภัย

การควบคุมหรือ
ลดความเสี่ยง

(Risk Mitigation) ชี้บงอันตราย
(Hazard

Identification)

การวิเคราะห
อันตราย

(Hazard Analysis)

การประเมิน
ความเสี่ยง

(Risk Assessment)

การจัดการความเสี่ยง
ดานความปลอดภัย

(Safety Risk
Management)

1. ระบบบริหารจัด้กี่ารด้้านความปลอด้ภัย (Safety Management System : SMS)

ข่�นติอนการ์ดูแลความปีลอดภ่ยท่ี่�งห่มดน่�นเป็ีนไปีติามคำาช่ี�นำาจากร์ะบิบิบิริ์ห่าร์จ่ดการ์ด้านความปีลอดภ่ย (SMS) ท่ี่�คร์อบิคลุมถ่ึงอ่นติร์ายและการ์บิริ์ห่าร์ 
ความเส่�ยงติามข้อกำาห่นดขององค์การ์การ์บิินพลเร์ือนร์ะห่ว่างปีร์ะเที่ศ (The International Civil Aviation Organization : ICAO) 
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ดั่ชนีช่�ว่ดัดั้านความปลอดัภั่ย (SPIs) เป้าหมาย
ผลล่พธ์์

2561 2562

อุบิ่ติิเห่ติุถึ่งข่�นเส่ยชี่วิติ (Number of fatalities) 0 0 0

อ่ติร์าความถึ่�ของการ์บิาดเจ็บิถึ่งข่�นห่ยุดงาน (LTIFR) ≤ 1.50 คร์่�ง ติ่อ 1 ล้านชี่�วโมงการ์ที่ำางาน 1.31 0.21

อ่ติร์าความร์ุนแร์งจากการ์บิาดเจ็บิ (ISR) ≤ 4.40 ว่นห่ยุดงาน ติ่อ 1 ล้านชี่�วโมงการ์ที่ำางาน 2.26 0.68

หล่กสื่่ตร ผ่้เข้้าอบรม จำำานวน (คน)

การ์ฝ่ึกอบิร์มห่ล่กสูติร์ Crew Resource Management (CRM) น่กบิินและลูกเร์ือ 1,818

Safety Emergency Procedure (SEP) น่กบิินและลูกเร์ือ 1,818

Emergency Response Plan (ERP) พน่กงานทีุ่กคน 2,320

Safety Management System (SMS) พน่กงานทีุ่กคน 2,320

อาชี่วอนาม่ยและความปีลอดภ่ย (OHS) พน่กงานทีุ่กคน 1,531

Human Factors (HF) พน่กงานทีุ่กคน 2,082

การ์ปีฐมพยาบิาลเบิื�องติ้น (First aid) พน่กงานทีุ่กคน 3,219

ด่บิเพลิงข่�นติ้น (Basic Fire Fighting) พน่กงานทีุ่กคน 2,254

3. ระบบกี่ารจัด้กี่ารด้้านความปลอด้ภัย (Safety Management System - SMS)

• การ์แบิ่งคณะที่ำางานด้านความปีลอดภ่ย ออกเปี็น 4 กลุ่มติามสายปีฏิิบิ่ติิงาน เพื�อปีร์ะสิที่ธิิภาพสูงสุด ได้แก่ สายงานความปีลอดภ่ยด้านการ์บิิน 

สายงานความปีลอดภ่ยในห่้องโดยสาร์ ความปีลอดภ่ยภาคพื�น และ ความปีลอดภ่ยในการ์ซึ่่อมบิำาร์ุง จะม่การ์ปีร์ะชีุมคณะกร์ร์มการ์ติามร์อบิ

ที่่�กำาห่นด ติิดติาม ด่ชีน้ชี่�ว่ดด้านความปีลอดภ่ย  ร์วบิร์วมและร์ายงานข้อมูลติ่อที่่�ปีร์ะชีุมเพื�อที่บิที่วนกลยุที่ธิ์ด้านความปีลอดภ่ย เพื�อม่ปีร์ะธิาน 

เจ้าห่น้าที่่�บิร์ิห่าร์เปี็นปีร์ะธิานการ์ปีร์ะชีุม ร์่บิที่ร์าบิข้อมูลและม่อำานาจส่�งการ์

• ใชี้ร์ะบิบิที่่�ม่ชีื�อว่า Coruson ในการ์แจ้งเบิาะแสความเส่�ยงที่่�อาจก่อให่้เกิดอุบิ่ติิเห่ติุและอุบิ่ติิการ์ณ์ ซึ่่�งพน่กงานทีุ่กคนสามาร์ถึเข้าถึ่งได้ง่ายและ 

สามาร์ถึร์ายงานได้ทุี่กท่ี่�ทุี่กเวลา ที่ำาให้่เห่ตุิการ์ณ์ต่ิางๆ สามาร์ถึเข้าสู่กร์ะบิวนการ์สอบิสวนและดำาเนินการ์แก้ไขได้อย่างท่ี่นท่ี่วงท่ี่และม่ปีร์ะสิที่ธิิภาพ

• ห่ากเกิดอุบ่ิติิเห่ตุิห่รื์อความเจ็บิป่ีวยในร์ะห่ว่างการ์ที่ำางาน พน่กงานทุี่กคนจะสามาร์ถึใช้ีสิที่ธิิ�การ์ร่์กษาพยาบิาลติามสิที่ธิิ�ปีร์ะก่นสุขภาพท่ี่�บิริ์ษ่ที่จ่ดไว้

• การ์ฝ่ึกอบิร์มด้านความปีลอดภ่ย (Safety Training) ให่้พน่กงานอย่างเข้มงวดเพื�อให่้เกิดความม่�นใจว่า พน่กงานทีุ่กคนม่ที่่กษะที่่�เห่มาะสมในการ์

ปีฏิิบิ่ติิห่น้าที่่�ที่่�เก่�ยวข้องติามที่่�ร์ะบิุไว้ในคู่มือพน่กงาน โดยกำาห่นดความจำาเปี็นในการ์ฝ่ึกอบิร์มของพน่กงานทีุ่กคน (Training Need) นอกจากน้�

ย่งส่งเสร์ิมความร์ู้ความเข้าใจด้านความปีลอดภ่ยในชี่วิติปีร์ะจำาว่นเชี่น การ์ข่บิข่�อย่างปีลอดภ่ย การ์ดูแลสุขอนาม่ย 

ผลการดัำาเนินการ ปี 2562

น่กบิิน ลูกเร์ือและพน่กงานทีุ่กคน ติ้องผ่่านการ์ฝ่ึกอบิร์มด้านความปีลอดภ่ยและม่การ์อบิร์มที่บิที่วนติามห่ล่กสูติร์ด่งติ่อไปีน้�

2. ดั้ชน่ช่�วัด้ด้้านความปลอด้ภัย (SPIs) ประจำาปี 2562

บิริ์ษ่ที่ม่การ์กำาห่นดให้่สถิึติิเก่�ยวข้องก่บิความปีลอดภ่ยการ์บิิน เป็ีนด่ชีน้ช่ี�ว่ดด้านความปีลอดภ่ย ติิดติามผ่่านการ์ปีร์ะชุีมคณะที่ำางานด้านความปีลอดภ่ย  

และการ์ปีร์ะชีุมติิดติามด้านความปีลอดภ่ยโดยคณะผู่้บิร์ิห่าร์ พร์้อมที่่�งกำาห่นดมาติร์การ์ในการ์ปี้องก่นอุบิ่ติิการ์ณ์ที่่�งห่ลาย
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4. ระบบกี่ารป้องกัี่นของสัายกี่ารบิน

5. ความปลอด้ภัยของอาหาร  Food Safety

ระบบการจัดการ
คุณภาพ

ระบบการรักษา
ความปลอดภัย

ความปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ

ระบบการจัดการ
ความปลอดภัย

ผลที่ได�คือ

ทำให�มั�นใจ เพราะปฏิบัติ
ตามระเบียบข�อบังคับ
อย�างมีประสิทธิภาพ

ป�องกันอุบัติเหตุจากอากาศยาน
และเหตุการณ�โดยการ
ควบคุมความเสี่ยง

ปกป�องการกระทำ
ผิดกฎหมายหรือ
รบกวนผู�โดยสาร

ระบบ
การป�องกัน

ผู�จำหน�ายอาหารต�องได�รับการ
รับรองจากคณะกรรมการอาหาร
และยา และมีตัวเลข อ.ย.
ตามกฎหมาย

2

1

6

5

ผลิตภัณฑ�ที่จะทำการซื้อขายกันผู�ผลิตจะต�องได�รับ
การตรวจคุณภาพโดยทีม QA IFS (Quality Assurance 
In-Flight Services) และได�รับการอนุมัติก�อน
การซื้อขาย และผู�ผลิตจะต�องขึ้นทะเบียนเป�นคู�ค�า 
กับ บจ. ไทยแอร�เอเชีย เท�านั้น

ผลิตภัณฑ�ทุกชนิด ต�องไม�มีส�วนประกอบของ
วัตถุดิบต�องห�ามที่ก�อให�เกิดอันตรายแก�ร�างกาย
ตาม IFSA (International Flight Service Association)
และไม�มีวัตถุต�องห�ามทางกายภาพ
ที่อาจมีผลต�อนิรภัยการบินตามหลัก ICAO
(AVSEC: Aviation Security)

บรรจุภัณฑ�สำหรับอาหารร�อน
และป�ายสติกเกอร�ต�างๆ ต�องเป�น
วัตถุกันไฟทั้งหมด ส�วนอาหารแห�ง
บรรจุภัณฑ�จะไม�กันไฟ แต�ทน
ความร�อนได�ระดับหนึ�ง

ผู�ผลิตและจำหน�ายสินค�า จะต�องได�รับ
การรับรองการตรวจมาตรฐานขั้นต่ำ
คือ GMP (Good Manufacturing Practices) / 
HACCP (Hazard Analysis and
Critical Control Points) และฮาลาล

ผลิตภัณฑ�ทุกชนิด ต�องผ�านการตรวจ
และผ�านค�ามาตรฐาน ด�านเชื้อจุลินทรีย�
ที่ก�อให�เกิดโรค

3

4
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• กี่ารจัด้กี่ารความปลอด้ภัยของอาหาร และข้อร้องเร่ยน

อาห่าร์จากฝ่่ายสินค้าและบิริ์การ์บินเครื์�องบิินน่�น ได้ถูึกจ่ดและจำาห่น่ายบินเครื์�องบิินปีีละไม่ติำ�ากว่า 4 ล้านชิี�น ม่การ์ดำาเนินการ์ติร์วจติิดติาม ข้อร้์องเร่์ยนของ 

ผู้่โดยสาร์ในทุี่กเท่ี่�ยวบิิน และที่ำาการ์แก้ไข ไม่ว่าจะเป็ีนในด้านความปีลอดภ่ยของอาห่าร์ท่ี่�จ่ดจำาห่น่าย คุณภาพของอาห่าร์ ร์วมถ่ึงคุณภาพในกร์ะบิวนการ์ 

จ่ดเติร์่ยมอาห่าร์ เพื�อให่้ผู่้โดยสาร์พ่งพอใจในสินค้าและบิร์ิการ์ของเร์า ในทีุ่กข้อร์้องเร์่ยนจะม่การ์สืบิสวนห่าสาเห่ติุจากทุี่กส่วนงานที่่�เก่�ยวข้อง แก้ไข 

และติอบิกล่บิผู่้โดยสาร์อย่างใส่ใจ เพื�อปี้องก่นอ่นติร์ายติ่างๆ ที่่�อาจเกิดก่บิผู่้โดยสาร์ได้ในอนาคติ ร์วมถึ่งร์่บิผ่ิดชีอบิผู่้โดยสาร์ในกร์ณ้ที่่�ม่ข้อร์้องเร์่ยน   

ซ่ึ่�งก่อให้่เกิดการ์เจ็บิป่ีวยจากการ์บิริ์โภคสินค้าอาห่าร์และบิริ์การ์ เร์าม่การ์ต่ิ�งเป้ีาห่มายข้อร้์องเร่์ยนของผู้่โดยสาร์ท่ี่�เก่�ยวข้องก่บิอาห่าร์ไม่ปีลอดภ่ย โดยท่ี่� 

เป้ีาห่มายห่ล่กของเร์าคือมุ่งเน้นให้่ผู้่โดยสาร์ต้ิองไม่เกิดการ์เจ็บิป่ีวย ห่รื์อเส่ยช่ีวิติจากการ์บิริ์โภคอาห่าร์ท่ี่�จ่ดจำาห่น่ายบินเครื์�องบิิน ส่วนข้อร้์องเร่์ยนอื�นๆ 

ที่่�เก่�ยวข้องก่บิอาห่าร์น่�นอยู่ที่่�น้อยกว่า 35 เร์ื�อง ในอาห่าร์จำานวน 1 ล้านชีิ�น (35PPM) 

ในปีี 2562 ผ่ลการ์ดูแลและควบิคุมคุณภาพร์วมถึ่งความปีลอดภ่ยของอาห่าร์อยู่ในร์ะด่บิที่่�วางเปี้าห่มายไว้ คือจำานวนผู่้โดยสาร์ที่่�เส่ยชี่วิติ บิาดเจ็บิ 

แพ้อาห่าร์ เปี็นศูนย์ ในภาพร์วมของข้อร์้องเร์่ยนด้านความปีลอดภ่ยของอาห่าร์แสดงผ่ลล่พธิ์ในปีี 2562 อยู่ที่่� 19.1 เร์ื�อง ลดลงจากปีี 2561 ซึ่่�งอยู่ที่่� 

35.4 เร์ื�อง ในอาห่าร์ 1 ล้านชีิ�น เน่�องจากที่างฝ่่ายได้ม่การ์เพิ�มการ์ให่้ความร์ู้ การ์ติร์วจติิดติาม และการ์ที่ำางานร์่วมก่น และการ์พ่ฒนาที่่�งผู่้ผ่ลิติอาห่าร์ 

และพน่กงานในฝ่่ายอย่างติ่อเน่�อง เพื�อให่้ได้มาซึ่่�งผ่ลิติภ่ณฑ์์ที่่�ม่คุณภาพและความปีลอดภ่ยสูงสุด ร์วมถึ่งการ์เจร์ิญเติิบิโติไปีด้วยก่นอย่างย่�งยืนที่่�ง 

ห่่วงโซึ่่อุปีที่าน 

6. ความปลอด้ภัยในกี่ารซ่่อมบำารุงอากี่าศยาน 

บิจ. ไที่ยแอร์์เอเช่ีย ม่การ์จ่ดการ์ซ่ึ่อมบิำารุ์งอากาศยานโดยวิศวกร์อากาศยาน 

ผู่้ชีำานาญการ์ ร์วมถึ่งอะไห่ล่ อุปีกร์ณ์ที่่�ผ่่านการ์ร์่บิร์องมาติร์ฐานจาก 

EASA, FAA ซึ่่�งเปี็นมาติร์ฐานสากล จ่งม่�นใจได้ว่าการ์ซึ่่อมบิำาร์ุงของ        

บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย น่�นม่มาติร์ฐานและม่ความพร์้อมในการ์ให่้บิร์ิการ์ 

ผู่้โดยสาร์โดยติลอด

นอกจากการ์ร์่กษามาติร์ฐานในงานซึ่่อมบิำาร์ุงแล้วน่�น ที่างฝ่่ายวิศวกร์ร์ม

ก็ได้ม่การ์เน้นยำ�าในเร์ื�องความปีลอดภ่ยและความผ่ิดพลาดที่่�ม่โอกาส         

เกิดข่�นในการ์ปีฏิิบ่ิติิงานซ่ึ่อมบิำารุ์ง ด้วยวิธ่ิ KYT (Kiken, Yoshi, Training) 

คือ วิธ่ิการ์วิเคร์าะห์่ห่รื์อคาดการ์ณ์ถ่ึงอ่นติร์ายท่ี่�อาจเกิดข่�นจากการ์ที่ำางาน 

พร้์อมท่ี่�งกำาห่นดมาติร์การ์ห่รื์อวิธ่ิการ์ป้ีองก่นอ่นติร์าย แยกเป็ีนห่่วข้อต่ิางๆ 

โดยแต่ิละท่ี่มจะจ่ดที่ำา KYT ท่ี่�งในรู์ปีแบิบิภาพและวิด่โอผ่่านที่างสื�อออนไลน์ 

เพื�อสร์้างความร์ู้ ความติร์ะห่น่กที่่�งก่อนและขณะปีฏิิบิ่ติิงาน

ภัาพรวมความไม�ปลอดัภั่ยข้องอาหารที่่�เกิดัข้้�นก่บผ่้โดัยสื่าร
ผลล่พธ์์

2561 2562

การ์บิาดเจ็บิของผู่้บิร์ิโภคผ่ลิติภ่ณฑ์์อาห่าร์ 0 0

การ์เส่ยชี่วิติของผู่้บิร์ิโภคผ่ลิติภ่ณฑ์์อาห่าร์ 0 0

การ์เกิดการ์แพ้อาห่าร์ของผู่้โดยสาร์ 0 0

การ์ร์้องเร์่ยนที่่�นำาไปีสู่การ์โดนเที่่ยบิปีร์่บิ 0 0

การ์ร์้องเร์่ยนที่่�นำาไปีสู่การ์ถึูกติ่กเติือน 0 0

ปีร์ิมาณข้อร์้องเร์่ยนที่่�เก่�ยวข้องก่บิสุขภาพและความปีลอดภ่ยอาห่าร์ 35.4 PPM 19.1 PPM

"KYT" คือ วิธีการวิเคราะหหรือคาดการณถึงอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน พรอมทั้งกำหนดมาตรการ 
หรือวิธีจัดการอันตรายเหลานั้นเพื่อใหเกิดความปลอดภัย

K (KIKEN)
อันตราย

T (TRAINING)
การฝกอบรม

Y (YOSHI)
คาดการณ
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7. ระบบควบคุมคุณภาพัของ บจ. ไทยแอร์เอเช่ย

บิจ. ไที่ยแอร์์เอเช่ีย นำาโดยปีร์ะธิานเจ้าห่น้าท่ี่�บิริ์ห่าร์และพน่กงานทุี่กคน ม่ความมุ่งม่�นให้่การ์ปีฏิิบ่ิติิงานในทุี่กมิติิให้่เป็ีนไปีติามข้อบ่ิงค่บิการ์บิินท่ี่�กำาห่นดข่�น 

โดยสำาน่กงานการ์บิินพลเร์ือนแห่่งปีร์ะเที่ศไที่ย (CAAT) องค์การ์การ์บิินพลเร์ือนร์ะห่ว่างปีร์ะเที่ศ (ICAO) มาติร์ฐานความปีลอดภ่ยร์ะด่บิโลก IATA  

Operational Safety Audit (IOSA), ISO 9001:2015 

ในปีี 2562 บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย ได้ยื�นความจำานงเข้าร์่บิการ์ติร์วจเพื�อขอการ์ร์่บิร์องจากสมาคมการ์ขนส่งที่างอากาศร์ะห่ว่างปีร์ะเที่ศ (IATA) 

ภายใติ้ร์ะบิบิร์่บิร์อง คุณภาพ IOSA (IATA Operational Safety Audit) โดยกร์ะบิวนการ์ติร์วจสอบิมาติร์ฐานความปีลอดภ่ยของ IOSA 

น้�คร์อบิคลุมข่�นติอนการ์ดำาเนินงานที่่�ง 8 ด้าน ได้แก่

การ์ท่ี่� บิจ. ไที่ยแอร์์เอเช่ีย ได้ผ่่านการ์ร่์บิร์อง IOSA ซ่ึ่�งเป็ีนต่ิวช่ี�ว่ดถ่ึงร์ะบิบิบิริ์ห่าร์จ่ดการ์และการ์ปีฏิิบ่ิติิการ์บิินท่ี่�ม่ปีร์ะสิที่ธิิภาพติามมาติร์ฐานความปีลอดภ่ย 

อ่นเป็ีนท่ี่�ยอมร่์บิของสมาพ่นธ์ิผู้่ขนส่งที่างอากาศร์ะห่ว่างปีร์ะเที่ศ ส่งผ่ลให้่ความเส่�ยงท่ี่�จะเกิดอุบ่ิติิการ์ณ์ท่ี่�สามาร์ถึป้ีองก่นได้ของสายการ์บิินลดลง และอาจ

ที่ำาให่้ค่าเบิ่�ยปีร์ะก่นลดลงด้วย บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย คาดว่าจะได้ร์่บิใบิร์่บิร์องอย่างเปี็นที่างการ์ในไติร์มาสแร์กของปีี 2563

โดยกระบวนการ
ตรวจสอบมาตรฐาน

ความปลอดภัย

กระบวนการการควบคุมการดำเนินการ
และการสงออกเท่ียวบิน

กระบวนการ
ปฏิบัติการ

บนหองโดยสาร

การจัดการและความ
ปลอดภัยในกระบวนการ

ในการขนสงสินคา
และวัสดุ

ฝายวิศวกรรมและการบำรุง
รักษาอากาศยาน

กระบวนการปฏิบัติการภาคพื้น

กระบวนการ
ปฏิบัติการการบิน

ระบบการจัดการ
องคการ

และการบริหาร

ระบบการจัดการ
ความมั่นคง
ทางการบิน

ครอบคลุมการดำเนินงาน
ทั้งหมด ไดแก

IATA Operational Safety Audit
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7.1 นโยบายคุณภาพั (Quality Policy)

7.2 กี่ารตรวจสัอบด้้านคุณภาพั (Quality Assurance Audit)

ร์ะบิบิควบิคุมคุณภาพของ บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย ได้ดำาเนินการ์อย่างติ่อเน่�องโดยผ่ลล่พธิ์ที่่�ได้สอดคล้องก่บิแผ่นห่ร์ือเกณฑ์์ที่่�กำาห่นดไว้โดยม่การ์ติิดติาม      

พ่ฒนาร์ะบิบิควบิคุมคุณภาพเพื�อเพิ�มปีร์ะสิที่ธิิภาพขององค์กร์อย่างต่ิอเน่�อง กำาจ่ดสิ�งท่ี่�เป็ีนจุดอ่อนและข้อบิกพร่์องท่ี่�เป็ีนสาเห่ตุิของความเส่ยห่ายด้านการ์ 

ปีฏิิบ่ิติิการ์บิิน นำาห่ล่กเกณฑ์์มาวิเคร์าะห์่และใช้ีเป็ีนแนวที่างในการ์ป้ีองก่นไม่ให้่เกิดปัีญห่าซึ่ำ�าอ่ก และถูึกนำาไปีปีฏิิบ่ิติิอย่างม่ปีร์ะสิที่ธิิผ่ล ม่ความเห่มาะสม                 

และสามาร์ถึบิร์ร์ลุว่ติถึุปีร์ะสงค์ขององค์กร์ติ่อไปี  

การตรวจสอบภายในองคกร
สถานีหลัก ทุกๆ 12 เดือน
สถานียอย ทุกๆ 24 เดือน

การตรวจสอบภายนอกองคกร
ผูใหบริการ ทุกๆ 24 เดือน

ประเภทของการตรวจสอบดานคุณภาพ
แบงเปน 2 ประเภท

ใชระบบบริหารคุณภาพ อยางมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะการตรวจสอบตองชวยระบุ
ขอบกพรองในองคกรเพื่อสามารถปรับปรุง
ไดอยางตอเนื่อง

มีการสื่อสาร ดานคุณภาพ
ตามความเหมาะสม

พนักงานตองมีความรู ทักษะ 
ดานความปลอดภัยที่เหมาะสมกับ
แตละตำแหนง โดยมี การฝกอบรม
การบริหารความเสี่ยง อยางตอเนื่อง

ผลิตภัณฑและขั้นตอน ความปลอดภัยดานอาหาร
ตองปฏิบัติตามขอบังคับอยางเครงครัด

ตองมั่นใจวา พนักงานมีความพรอม
ทั้งทางรางกายและจิตใจ
กอนปฏิบัติหนาที่

มีการจัดหาทรัพยากรที่จำเปน
เพื่อใหองคกรของเราปฏิบัติงานไดบรรลุ
วัตถุประสงค

สรางความสัมพันธอันดีและเขาใจ 
ความตองการของลูกคา

นโยบาย     คุณภาพ
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7.3 Pillars Work Collaborate (Quality, Safety, Security)

ปัีจจุบ่ิน บิจ. ไที่ยแอร์์เอเช่ีย ได้ม่บูิร์ณาการ์ 3 เสาห่ล่กภายในองค์กร์ เพื�อเพิ�มปีร์ะสิที่ธิิภาพความปีลอดภ่ยด้านการ์ปีฏิิบ่ิติิงาน ได้แก่ ฝ่่ายควบิคุมคุณภาพ 

(Quality), ฝ่่ายความปีลอดภ่ย (Safety) และฝ่่ายร์่กษาความปีลอดภ่ยด้านการ์ปีฏิิบิ่ติิการ์บิิน (Security) ซึ่่�งจะม่ปีร์ะธิานเจ้าห่น้าที่่�บิร์ิห่าร์เปี็นปีร์ะธิาน 

การ์ปีร์ะชีุมในทีุ่กไติร์มาส เพื�อนำาผ่ลของการ์ร์ายงานอุบิ่ติิเห่ติุและอุบิ่ติิการ์ณ์จากพน่กงานภายในองค์กร์มาเปี็นแนวที่างในการ์ปีร์่บิปีร์ุงปีร์ะสิที่ธิิภาพ 

การ์ที่ำางานและติร์วจสอบิร์่วมก่น เพื�อลดจำานวนอุบิ่ติิเห่ติุและอุบิ่ติิการ์ณ์ให่้อยู่ในร์ะด่บิที่่�ร์่บิได้ห่ร์ือเปี็นศูนย์เพื�อเพิ�มความม่�นใจในความปีลอดภ่ยด้าน 

การ์ปีฏิิบ่ิติิงานด้านการ์บิิน ฝ่่ายควบิคุมคุณภาพและฝ่่ายความปีลอดภ่ยได้ให้่ความสำาค่ญก่บิการ์ปีร์ะเมินความเส่�ยงการ์ปีฏิิบ่ิติิงานด้านการ์บิิน (Safety Risk 

Assessment) ฝ่่ายความปีลอดภ่ยจะดำาเนินการ์ปีร์ะเมินความเส่�ยงในห่่วข้อด่งติ่อไปีน้�

• ข้อบิกพร์่องความร์ุนแร์งร์ะด่บิ 1 และร์ะด่บิ 2 ที่่�เกิดจากการ์ติร์วจสอบิภายในองค์กร์โดยฝ่่ายควบิคุมคุณภาพ 

• ร์ายงานความเส่�ยงติ่างๆ ที่่�ได้ร์่บิร์ายงานจากผู่้ปีฏิิบิ่ติิงาน

• การ์เปีล่�ยนแปีลงในข่�นติอนการ์ปีฏิิบิ่ติิงาน อุปีกร์ณ์ เคร์ื�องมือให่ม่ ก่อนนำาไปีใชี้

• ติ่วชี่�ว่ดความปีลอดภ่ยด้านการ์ปีฏิิบิ่ติิการ์บิินของแติ่ละฝ่่ายที่่�เกินค่ามาติร์ฐานที่่�กำาห่นด

นอกเห่น่อจากห่่วข้อข้างติ้นย่งร์วมไปีถึ่งการ์ค้นห่าวิธิ่ปี้องก่น เคร์ื�องมืออำานวยความสะดวก เพื�อควบิคุมห่ร์ือลดความเส่�ยงให่้อยู่ในร์ะด่บิที่่�ยอมร์่บิได้ 

จนถ่ึงในข่�นติอนสุดท้ี่าย ฝ่่ายความปีลอดภ่ยจะที่ำาห่น้าท่ี่�ติร์วจสอบิปีร์ะสิที่ธิิภาพของการ์ควบิคุมแต่ิละความเส่�ยงท่ี่�ได้ร่์บิการ์ดำาเนินการ์แก้ไขแล้ว (Safety 

Audit) เพื�อติิดติามผ่ลว่าม่ปีร์ะสิที่ธิิภาพและปีฏิิบิ่ติิติามอย่างสมบิูร์ณ์ทีุ่กข่�นติอน

จากน่�นฝ่่ายควบิคุมคุณภาพจะที่ำาการ์ติร์วจสอบิฝ่่ายความปีลอดภ่ยในส่วนของการ์บิ่นที่่กความเส่�ยงติ่างๆ ร์วมไปีถึ่งวิธิ่ควบิคุมที่่�ได้ดำาเนินการ์แล้ว         

และการ์ติร์วจสอบิปีร์ะสิที่ธิิภาพของวิธิ่การ์ควบิคุมความเส่�ยง โดยผู่้ติร์วจสอบิจากฝ่่ายความปีลอดภ่ย (Data Acquisition & Process) เพื�อให่้ม่�นใจว่า

การ์ปีฏิิบิ่ติิเปี็นไปีติามกร์ะบิวนการ์ที่่�กำาห่นด

การปองกัน

มั่นใจการปฏิบัติตาม
ความสอดคลอง
และมีประสิทธิภาพ

ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ
เครื่องบินและเหตุการณ
ตางๆ โดยการควบคุม

ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ

ปกปองธุรกิจการบินจาก
ภัยคุกคาม

หรือการกอการราย

คุณภาพ ความปลอดภัย รักษาความปลอดภัย

การปฏิบัติการบินที่ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
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     กี่ารบริหารจัด้กี่ารด้้านพัลังงานและส่ิังแวด้ล้อม
      (GRI 103-1, 103-2, 103-3, 302-1, 302-4, 303-3, 305-1, 305-4, 305-5, 306-2)

ห่น่�งในปีัญห่าสิ�งแวดล้อมที่่�ร์ุนแร์งในร์ะด่บิที่่�ยากจะควบิคุมได้ สิ�งน่�นคือ วิกฤติิภูมิอากาศ ด่งที่่�เร์าจะเห่็นได้ชี่ดเจนจากปีัญห่าฝุ่่น pm2.5 ในปีีที่่�ผ่่านมา  

ซึ่่�งปีัญห่าการ์เปีล่�ยนแปีลงสภาพภูมิอากาศที่่�น่บิเปี็นวาร์ะสำาค่ญร์ะด่บิโลก โดยม่แนวโน้มที่่�จะส่งผ่ลกร์ะที่บิอย่างม่น่ยสำาค่ญติ่อที่่�งด้านเศร์ษฐกิจ ส่งคม 

ร์วมถึ่งสิ�งแวดล้อมในอนาคติ ธิุร์กิจสายการ์บิินเองม่ล่กษณะการ์ปีร์ะกอบิธิุร์กิจที่่�ส่งผ่ลกร์ะที่บิในด้านภูมิอากาศ เพร์าะทีุ่กเที่่�ยวบิินคือการ์เผ่าผ่ลาญ        

พล่งงานเชีื�อเพลิงและการ์ปีล่อยมลพิษสู่สภาพแวดล้อม บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย ติร์ะห่น่กถึ่งผ่ลกร์ะที่บิด่งกล่าว จ่งพยายามอย่างเติ็มที่่�และติ่อเน่�องเพื�อ  

ลดปีร์ิมาณการ์ปีล่อยก๊าซึ่คาร์์บิอนไดออกไซึ่ด์ และลดการ์นำาขยะไปีฝ่ังกลบิให่้เห่ลือน้อยที่่�สุด ด้วยวิธิ่การ์ปีฏิิบิ่ติิด่งติ่อไปีน้�

1. วิธ่ปฏิิบัติกี่ารบินส่ัเข่ยว (Green Operating Procedures)

แม้จะยอมร์่บิว่าธิุร์กิจสายการ์บิินเปี็นธิุร์กิจห่น่�งที่่�สร์้างปีร์ิมาณก๊าซึ่คาร์์บิอนไดออกไซึ่ด์ในอากาศจากการ์เผ่าไห่ม้ของเชีื�อเพลิงเพื�อใชี้ในการ์ข่บิเคลื�อน

อากาศยาน แต่ิ บิจ. ไที่ยแอร์์เอเช่ีย ม่ความต่ิ�งใจท่ี่�จะลดผ่ลกร์ะที่บิต่ิอสิ�งแวดล้อมจากการ์ปีฏิิบ่ิติิการ์บิินของเร์าอย่างเต็ิมท่ี่�และต่ิอเน่�องโดยติลอดปีี 2562 

ที่่�ผ่่านมา บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย ย่งคงดำาเนินโคร์งการ์ติ่างๆ ที่่�ชี่วยลดการ์ใชี้พล่งงานและการ์ปีล่อยมลพิษติ่อเน่�องจากปีี 2561 โดยเน้นยำ�าให่้น่กบิินปีฏิิบิ่ติิ 

การ์บิินส่เข่ยว (Green Operating Procedures) ซ่ึ่�งได้ร์ะบุิข่�นติอนวิธ่ิปีฏิิบ่ิติิการ์บิินสำาห่ร่์บิน่กบิินไว้โดยละเอ่ยด เพื�อให้่ได้ปีร์ะสิที่ธิิภาพสูงสุดในห่ลายมิติิ        

ไม่ว่าจะเป็ีนการ์ลดอ่ติร์าการ์ใช้ีเชืี�อเพลิง การ์ลดมลพิษที่างเส่ยงต่ิอปีร์ะชีากร์ภาคพื�น โดยย่งคงร่์กษาความปีลอดภ่ยในการ์บิินไว้เป็ีนปัีจจ่ยห่ล่ก

กี่ารประชุมคณะกี่รรมกี่ารด้้านความปลอด้ภัย (Safety Review Meeting)

SRM การประกันความปลอดภัย
การเปลี่ยนแปลงตามแผน

การวิเคราะหระบบ

ระบุอันตราย

วิเคราะห
ความเสี่ยงดาน
ความปลอดภัย

การวิเคราะห
ขอมูล

การเก็บขอมูล
และกระบวนการ

การทำงาน
ของระบบ

ตรวจสอบโดย
แผนกควบคุมคุณภาพ

ระบุอันตราย
หรือการควบคุม

ที่ไมมีประสิทธิภาพ

การเขาถึง
ความเสี่ยง

ดานความปลอดภัย
การประเมินระบบ

ควบคุม
ความเสี่ยง

ดานความปลอดภัย
การดำเนินการแกไข

การไมยอมรับความเสี่ยง  ไมสอดคลอง

การยอมรับ
ความเสี่ยง สอดคลอง

การแกปญหา

การประเมิน

การวิเคราะห

การระบุขอมูลเฉพาะ

รายละเอียด & บริบท

2
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1.1 ความมุ่งมั่นของ บจ. ไทยแอร์เอเช่ย ในกี่ารสั่งเสัริมให้ใช้นโยบายปฏิิบัติกี่ารบินสั่เข่ยว (Green Operating Procedures) 
ประกี่อบด้้วยหลักี่กี่ารดั้งต่อไปน่�

(1)  One Engine Taxi Departure (การข้่บเคลื�อนอากาศยานดั้วยเครื�องยนต์เดั่ยวระหว�างรอที่ำาการวิ�งข้้�น)

บ่ิอยคร่์�งท่ี่�การ์จร์าจร์ที่างอากาศบินภาคพื�น ม่ความห่นาแน่นมากที่ำาให้่อากาศยานต้ิองข่บิเคลื�อนไปีร์อวิ�งข่�นเป็ีนเวลานาน ซ่ึ่�งที่ำาให้่เกิดการ์เผ่าไห่ม้เชืี�อเพลิง 

และสร้์างมลพิษโดยไม่จำาเป็ีน ด้วยการ์ข่บิเคลื�อนอากาศยานด้วยเครื์�องยนต์ิเด่ยว บิจ. ไที่ยแอร์์เอเซ่ึ่ย สามาร์ถึลดปีริ์มาณการ์ใช้ีนำ�าม่นได้ถ่ึง 7 ลิติร์/นาท่ี่ 

ร์ะห่ว่างท่ี่�อากาศยานร์อวิ�งข่�น โดยในปีี 2562 ท่ี่�ผ่่านมา บิจ. ไที่ยแอร์์เอเช่ีย สามาร์ถึปีร์ะห่ย่ดนำ�าม่นจากโคร์งการ์น้�ไปีได้กว่า 2,477,444 ลิติร์ เมื�อเท่ี่ยบิก่บิ 

การ์ไม่ใชี้นโยบิายปีฏิิบิ่ติิการ์บิินส่เข่ยว น่�นห่มายถึ่งการ์ลดปีร์ิมาณก๊าซึ่คาร์์บิอนไดออกไซึ่ด์ที่่�ถึูกปีล่อยออกไปีสู่ชี่�นบิร์ร์ยากาศมากถึ่ง 6,145 ติ่น 

โดยปีร์ะมาณ

(2) Reduce Flaps Landing (การใช้เครื�องเพิ�มแรงยกในการลงสื่นามอย�างเหมาะสื่ม)

บิจ. ไที่ยแอร์์เอเช่ีย ได้บิร์ร์จุวิธ่ิปีฏิิบ่ิติิในการ์เลือกใช้ีเครื์�องเพิ�มแร์งยกในการ์ลงสนามอย่างเห่มาะสม (Flaps 3) ไว้ในร์ะเบ่ิยบิปีฏิิบ่ิติิมาติร์ฐานของน่กบิิน          

เพื�อเป็ีนการ์ลดการ์บิริ์โภคเชืี�อเพลิง อ่กท่ี่�งเป็ีนการ์ลดเส่ยงจากกร์ะแสอากาศในร์ะห่ว่างท่ี่�อากาศยานที่ำาการ์ร่์อนลงสนาม ด้วยวิธ่ิการ์ปีฏิิบ่ิติิน้� บิจ. ไที่ยแอร์์เอเช่ีย 

สามาร์ถึลดการ์ใชี้นำ�าม่นได้ 10 ลิติร์ติ่อการ์ลงสนามห่น่�งคร์่�ง ซึ่่�งห่ากเปีร์่ยบิเที่่ยบิก่บิการ์ลงสนามในแบิบิธิร์ร์มดา (Flaps Full) ในปีี 2562 ที่่�ผ่่านมา 

น่กบิินของ บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย สามาร์ถึลดปีร์ิมาณการ์บิร์ิโภคนำ�าม่นจากวิธิ่ปีฏิิบิ่ติิด่งกล่าวได้ติามติาร์าง

ปริมาณนำ�าม่นที่่�ใช้ลดัลงในปี 2562

(Fuel Saving in 2019)

ปริมาณก๊าซ CO2 ที่่�ลดัลงในปี 2562

(CO2 Reduction in 2019)

Flaps 3 1,848,887 ลิติร์ 4,586 ติ่น

Flaps Full 0 0

Now Everyone Can Fly

One Engine Taxi Departure (OETD)
การขับเคลื่อนอากาศยานดวยเครื่องยนตเดียว
ขณะรอทำการวิ่งขึ้น ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด

CO2 Emissions = MF*FCF
Where: MF= Mass of Fuel FCF = Fuel conversion Factor
Fuel conversion factor for: Jet A Fuel = 3.16 kg CO2 / kg fuel
**คำนวณจาก การใชน้ำมันเชื้อเพลิง 1 กิโลกรัม 
 จะปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสูอากาศ เปนจำนวน 3.16 กิโลกรัม**

Idle Reverse
การใชอุปกรณเปลี่ยนทิศทางแรงขับ
หลังการลงสนามไดอยางเหมาะสม 
ลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด

NEO Aircraft  (New Engine Option Aircraft)
ลดการใชน้ำมันลง 15% หมายถึง
ลดการใชน้ำมันลงประมาณ

Reduce Flaps Landing
การใชเครื่องเพิ่มแรงยกในการลงสนาม
อยางเหมาะสม ลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด 

One Engine Taxi On arrival (OETA)
การขับเคลื่อนอากาศยานดวยเครื่องยนตเดียว
หลังการลงสนาม เพื่อเขาหลุมจอด 
ลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด

460
2,423

ลิตรตอชั่วโมงบิน

ตัน

4,586ตัน

6,145 ตัน

3,914 ตัน
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(3) Idle Reverse Landing (การใช้อุปกรณ์เปล่�ยนที่ิศที่างแรงข้่บในปริมาณที่่�เหมาะสื่ม)

บิจ. ไที่ยแอร์์เอเช่ีย ได้บิร์ร์จุการ์ใช้ีอุปีกร์ณ์เปีล่�ยนทิี่ศที่างแร์งข่บิในปีริ์มาณท่ี่�เห่มาะสมในร์ะเบ่ิยบิปีฏิิบ่ิติิมาติร์ฐานของน่กบิิน เพื�อเป็ีนการ์ลดมลพิษที่าง 

เส่ยงที่่�ไม่จำาเปี็น ที่่�งน้�ในปีี 2562 ที่่�ผ่่านมา เร์าที่ำาได้ถึ่งร์้อยละ 99 ของจำานวนเที่่�ยวบิินที่่�งห่มด ซึ่่�งมากกว่าเปี้าห่มายที่่�เร์าได้ติ่�งไว้

(4) One Engine Taxi on Arrival (การข้่บเคลื�อนอากาศยานดั้วยเครื�องยนต์เดั่ยวหล่งการลงสื่นาม เพื�อเข้้าหลุมจำอดั)

เพื�อเปี็นการ์ลดการ์ใชี้นำ�าม่นและลดการ์ปีล่อยมลพิษโดยไม่จำาเปี็น ห่ล่งจากเคร์ื�องบิินได้ลงสนามเร์่ยบิร์้อยแล้ว บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย ม่นโยบิายให่้น่กบิิน

ของเร์าใชี้เคร์ื�องยนติ์ข่บิเคลื�อนเพ่ยงเคร์ื�องยนติ์เด่ยวในร์ะห่ว่างนำาอากาศยานเข้าไปีย่งห่ลุมจอดอากาศยาน โดยในปีี 2562 เร์าสามาร์ถึลดการ์ปีล่อย 

ก๊าซึ่คาร์์บิอนไดออกไซึ่ด์จากโคร์งการ์ด่งกล่าวได้ถึ่ง 3,914 ติ่นโดยปีร์ะมาณ

บิจ. ไที่ยแอร์์เชี่ย ม่การ์เก็บิข้อมูล ว่ดผ่ลและปีร์ะเมินปีร์ิมาณการ์ใชี้นำ�าม่นติ่อชี่�วโมงบิิน (Actual fuel burn per block hour) อย่างติ่อเน่�องมาในทีุ่กปีี 

โดยห่ากเปีร์่ยบิเที่่ยบิข้อมูลติ่�งแติ่ปีี 2560 จะเห่็นได้อย่างชี่ดเจนว่า บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย สามาร์ถึลดปีร์ิมาณการ์ใชี้นำ�าม่นติ่อชี่�วโมงบิินได้อย่างติ่อเน่�อง 

ชี่ดเจน ด้วยนโยบิายที่่�เข้มงวดในการ์ปีฏิิบิ่ติิการ์บิินและความร์่วมมืออ่นด่เย่�ยมจากน่กบิิน อ่กที่่�งเปี็นผ่ลจากการ์เพิ�มเคร์ื�องบิินร์ุ่นให่ม่ที่่�ม่การ์เผ่าไห่ม้       

เชีื�อเพลิงที่่�ปีร์ะห่ย่ดยิ�งข่�นเข้ามาในฝู่งบิิน โคร์งการ์ลดปีร์ิมาณการ์บิร์ิโภคนำ�าม่นด่งที่่�กล่าวมาข้างติ้น ด่งแผ่นภูมิด้านล่าง

ถึ่งแม้ว่า บิจ.ไที่ยแอร์์เอเซึ่่ย จะม่ปีร์ิมาณการ์ใชี้นำ�าม่นที่่�เพิ�มข่�นในแติ่ละปีี เน่�องจากการ์เติิบิโติ และขยายฝู่งบิินอย่างติ่อเน่�อง แติ่ห่ากดูในภาพร์วม 

การ์ปีล่อยก๊าซึ่ คาร์์บิอนไดออกไซึ่ด์ออกสู่ชี่�นบิร์ร์ยากาศ บิจ.ไที่ยแอร์์เอเซึ่่ย ม่ค่าปีร์ิมาณการ์ปีล่อยก๊าซึ่ คาร์์บิอนไดออกไซึ่ด์ ในห่น่วย gCO2/RTK 

(ปีร์ิมาณก๊าซึ่คาร์์บิอนไดออกไซึ่ด์ในห่น่วยกร์่มติ่อ การ์เดินที่างของผู่้โดยสาร์ห่น่�่งคนในร์ะยะที่าง 1 กิโลเมติร์),(gram of Carbondioxide / revenue 

passenger kilometers) ที่่�ติำ�ากว่าค่าเฉล่�ยในทีุ่กภูมิภาคที่่�วโลก และม่การ์ลดลงอย่างติ่อเน่�องจากปีี 2560 เปี็นการ์ติอกยำ�าถึ่งมาติร์การ์ลดการ์ใชี้นำ�าม่น 

ติ่างๆ ที่่�กล่าวถึ่งในข้างติ้นน่�นได้ผ่ลเปี็นอย่างด่

ในปีี 2562 บิจ. ไที่ยแอร์์เอเช่ีย ที่ำาการ์บิินเฉล่�ยอยู่ท่ี่� 19,300 ช่ี�วโมงบิินต่ิอเดือน น่�นห่มายถ่ึงปีริ์มาณนำ�าม่นท่ี่�ใช้ีลดลงเมื�อเท่ี่ยบิก่บิปีี 2561 ถ่ึง 3,705,600 

ลิติร์ติ่อปีี ห่ร์ือห่มายถึ่งการ์ลดปีร์ิมาณคาร์์บิอนไดออกไซึ่ด์ที่่�ถึูกปีล่อยออกไปีสู่ชี่�นบิร์ร์ยากาศมากถึ่ง 9,192 ติ่นติ่อปีี 

นอกจากน้� บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย ได้เข้าร์่วมโคร์งการ์ CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) ซึ่่�งร์ิเร์ิ�มโดย 

ICAO (องค์การ์การ์บิินพลเรื์อนร์ะห่ว่างปีร์ะเที่ศ) ซ่ึ่�งเป็ีนโคร์งการ์ท่ี่�ช่ีวยควบิคุมและชีดเชียปีริ์มาณการ์ปีล่อยคาร์์บิอนไดออกไซึ่ด์ สู่ช่ี�นบิร์ร์ยากาศโลกให้่คงท่ี่� 

โดยม่ค่าติ่�งติ้นอยู่ที่่�ปีร์ิมาณคาร์์บิอนไดออกไซึ่ด์ที่่�ถึูกปีล่อยออกไปีในปีี 2562 และ 2563 เพร์าะ บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย ติร์ะห่น่กถึ่งผ่ลกร์ะที่บิ 

ติ่อสภาพแวดล้อมของโลกอ่นม่ส่วน มาจากธิุร์กิจการ์บิิน

สำาห่ร์่บิแผ่นการ์ในร์ะยะยาว บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย ม่เปี้าห่มายในการ์เปีล่�ยนเคร์ื�องบิินในฝู่งบิินที่่�งห่มดเปี็นเคร์ื�องบิินแบิบิ A320 น้โอ และ A321 น้โอ 

เพื�อลดการ์ใช้ีนำ�าม่นและการ์ปีล่อยมลพิษ พร้์อมก่นน้� เร์าย่งคงมองห่าเที่คโนโลย่ให่ม่ๆ มาพ่ฒนาปีร์ะสิที่ธิิภาพด้านการ์ปีฏิิบ่ิติิการ์ของเร์าอย่างต่ิอเน่�องต่ิอไปี
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2. Waste Management /กี่ารจัด้กี่ารขยะ

บิจ. ไที่ยแอร์์เอเช่ีย ติร์ะห่น่กถ่ึงผ่ลกร์ะที่บิจากการ์สร้์าง “ขยะอากาศยาน” อ่นเกิดจากการ์ดำาเนินธุิร์กิจการ์บิิน โดยม่ความมุ่งม่�นท่ี่�จะลดปีริ์มาณขยะเส่ย 

ลงสู่บิ่อฝ่ังกลบิให่้เปี็นศูนย์ ภายในปีี 2566 

ปีี 2562 บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย ม่โคร์งการ์ดำาเนินการ์จ่ดการ์ด้าน “ขยะอากาศยาน” ร์วมถึ่งขยะสำาน่กงานและขยะอาห่าร์ ได้ม่การ์ดำาเนินการ์และกิจกร์ร์ม 

ด่งติ่อไปีน้� 

2.1 กี่ารจัด้เก็ี่บข้อมูลขยะอากี่าศยาน

บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย จ่ดเก็บิข้อมูลขยะในปีี 2562 เพื�อเปี็นฐานข้อมูล 

โดยเริ์�มเก็บิในส่วนของ “ขยะอากาศยาน” เป็ีนอ่นด่บิแร์ก ซ่ึ่�งแบ่ิงออกเป็ีน 

2 ปีร์ะเภที่ ซึ่่�งม่ข้อมูลขยะอากาศยานปีี 2562 (ม.ค.-ธิ.ค.) เที่่าก่บิ  

474,186 กิโลกร์่ม โดยแยกปีร์ะเภที่ได้ด่งน้�

 • ข้ยะด่ั (สามาร์ถึร่์ไซึ่เคิลได้) เท่ี่าก่บิ 125,092 กิโลกร่์ม (ร้์อยละ 26.4)

 • ข้ยะเสื่่ย (ไม่สามาร์ถึร์่ไซึ่เคิลได้ กำาจ่ดโดยใชี้วิธิ่ฝ่ังกลบิ) เที่่าก่บิ 

349,094 กิโลกร์่ม (ร์้อยละ 73.6)

กราฟแสดงสัดส่วนประเภทขยะดี ได้แก่ อะลููมิิเนียมิ กระดาษ แลูะพลูาสติิก
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อะลูมิเนียม

0
ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62

กระดาษ พลาสติก

นำลง

จัดเก็บ/พัก

นำถุงขยะลง
จากอากาศยาน

นำออก คัดแยก
เจาหนาที่กำจัดขยะ 
รับจากลานจอดไปคัดแยก

นำไปทิ้งยังพื้นที่ 
ที่ AOT จัดเตรียมไวให -  ขยะรีไซเคิล 

-  กระดาษ / อะลูมิเนียม 
-  พลาสติก

125,092

349,094

ยอดรีไซเคิลรวม (กก.)
ร�อยละ 26.4

ยอดขยะเสียรวม (กก.)
ร�อยละ 73.6
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ห่ากนำาข้อมูลด่งกล่าวมาแปีลงค่า การ์ปีล่อยก๊าซึ่คาร์์บิอนไดออกไซึ่ด์ โดยอ้างอิงค่าปีัจจ่ยคงที่่� จากองค์การ์บิร์ิห่าร์จ่ดการ์ก๊าซึ่เร์ือนกร์ะจก (อบิก.) 

ในห่มวดห่มู่ กลุ่มการ์ฝั่งกลบิขยะ โดยคิดค่าปัีจจ่ยเฉล่�ยจากปีร์ะเภที่ขยะ กร์ะดาษ/กร์ะดาษกล่อง (2.93) ก่บิเศษอาห่าร์ (2.53) ค่าปัีจจ่ยคงท่ี่� เฉล่�ยจะอยู่ท่ี่� 

2.73 (ขยะเส่ยบินอากาศยานจะเปี็นจำาพวกกร์ะดาษปีนเปี้�อนก่บิอาห่าร์และนำ�า) จะได้ผ่ลล่พธิ์เที่่าก่บิ 341,501.16 กิโลกร์่มคาร์์บิอน ห่ร์ือ 341.50 

ต่ินคาร์์บิอน ซ่ึ่�งห่ากสามาร์ถึจ่ดการ์ก่บิขยะเส่ยท่ี่�ไปีสู่บ่ิอฝั่งกลบิให้่เป็ีนศูนย์ได้น่�น จะสามาร์ถึลดการ์เกิดคาร์์บิอนได้ถ่ึง 1,294,527.78 กิโลกร่์มคาร์์บิอน 

ห่ร์ือ 1,294.50 ติ่นคาร์์บิอน

2.2 กี่ารคัด้แยกี่ขยะตั�งแต่บนอากี่าศยาน 

การ์ค่ดแยกขยะต่ิ�งแต่ิบินอากาศยานน่�น เป็ีนวิธ่ิการ์ค่ดแยกต่ิ�งแต่ิต้ินที่าง โดยเริ์�มจากเส้นที่างการ์บิิน เช่ียงให่ม่-ดอนเมือง ม่วิธ่ิการ์ใช้ีถุึงขยะส่เข่ยวเป็ีน 

ติ่วค่ดแยก เพื�อเปี็นส่ญล่กษณ์แที่นขยะที่่�ได้ร์่บิการ์ค่ดแยกแล้ว ที่ำาให้่ขยะไม่ปีนเปี้�อนห่ร์ือไม่กลายสภาพไปีเปี็นขยะเส่ยส่งผ่ลให่้ปีร์ิมาณขยะด่เพิ�มข่�น 

และลดขยะเส่ยลง

2.3 กี่ารสัำารวจขั�นตอนกี่ารจัด้กี่ารขยะในปัจจุบัน

การ์สำาร์วจข่�นติอนการ์จ่ดการ์ขยะของสำาน่กงาน (Head office) และขยะอาห่าร์ (Food waste from canteen) เพื�อต่ิอยอดการ์ดำาเนินการ์ให้่คร์อบิคลุม 

ที่่�งองค์กร์

2.4 กี่ารเข้าร่วมฟัังบรรยายกี่ารจัด้กี่ารขยะอาหาร 

บิจ. ไที่ยแอร์์เอเช่ีย ติร์ะห่น่กถ่ึงผ่ลกร์ะที่บิท่ี่�เกิดข่�นจากอาห่าร์จากการ์ให้่บิริ์การ์เท่ี่�ยวบิิน จ่งได้เข้าร่์วมฟัังการ์บิร์ร์ยาย “Thailand’s Annual Conference 

on Food waste ปีร์ะจำาปีี 2562” โดยปีร์ะเที่ศไที่ยม่ปีริ์มาณขยะมากถ่ึง 5,000-6,000 ต่ินต่ิอว่น ซ่ึ่�งสะท้ี่อนให้่เห็่นว่าขยะอาห่าร์วาร์ะร์ะด่บิชีาติิท่ี่�ภาคส่วน 

ติ้องร์่วมมือก่นห่าวิธิ่จ่ดการ์อย่างจร์ิงจ่ง เพื�อห่าวิธิ่การ์ไปีสู่เปี้าห่มายห่ล่กของโลก คือ การ์ลดขยะอาห่าร์ลงคร์่�งห่น่�งภายในปีี 2030 ติามนโยบิาย 

การ์พ่ฒนาที่่�ย่�งยืนข้อ 12.3 ของสห่ปีร์ะชีาชีาติิ (UNSDG Target 12.3)

2.5 กี่ารเข้าร่วมเป็นสัมาชิกี่เครือข่าย กี่ำาจัด้ขยะในองค์กี่ร

บิจ. ไที่ยแอร์์เอเช่ีย ได้เข้าร่์วมก่บิสำาน่กงานคณะกร์ร์มการ์กำาก่บิห่ล่กที่ร่์พย์และติลาดห่ล่กที่ร่์พย์ (ก.ล.ติ.) ซ่ึ่�งร่์วมก่บิเครื์อข่ายเพื�อความย่�งยืนแห่่งปีร์ะเที่ศไที่ย 

Thailand Responsible Business Network (TRBN) ภายใติ้โคร์งการ์ “วิภาวด่ฯ ไม่ม่ขยะ” (Vibhavadi Zero Waste) โดยมอบิห่มายให่้ คุณจติุพงษ์ 

ห่งษ์วิเศษ ผู่้อำานวยการ์ฝ่่ายบิร์ิการ์ลานจอดและอุปีกร์ณ์ภาคพื�น เปี็นปีร์ะธิานคณะที่ำางาน

ขยะจากสำนักงาน
และหองรับประทานอาหาร

ทีมงานแมบาน เก็บขยะจากจุดทิ้ง
และคัดแยกขยะที่สามารถ

รีไซเคิลไดออกจากขยะที่ีไมสามารถ
รีไซเคิลไดโดยใชมือ

ขยะรีไซเคิลจะถูกนำไปขายใหแกผูรับซื้อ
(ทีมแมบานเปนผูรับผลประโยชน)

กระบวนการกำจัดขยะของสำนักงานและหองรับประทานอาหาร

รอบแรก 10 โมงเชา โดยประมาณ
รอบที่สอง บาย 3 โมงโดยประมาณ

ขยะที่ไมสามารถรีไซเคิลไดจะถูกนำไป
จัดเก็บไวที่จุดทิ้งขยะ (บริเวณที่จอดรถใตดิน 
อาคาร 1 ทาอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) 
และนำออกไปกำจัดโดยเจาหนาที่ กทม. หรือ

พนักงานจางของ ทดม.

ภาพแสดงขั้นตอนการจัดการขยะสำนักงาน และขยะอาหาร

ดำเนินการ 2 รอบตอวัน
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3. กี่ารลด้ปริมาณกี่ารใช้กี่ระด้าษ

ในปีี 2562 ฝ่่ายควบิคุมคุณภาพได้ม่การ์ปีร์่บิเปีล่�ยนร์ะบิบิข่�นติอนการ์ออกผ่ลร์ายงานการ์ติร์วจสอบิด้านคุณภาพ เป็ีนการ์ที่ำางานผ่่านอิเล็กที่ร์อนิกส ์

ที่ดแที่นการ์ใชี้เอกสาร์แบิบิเดิม ซึ่่�งชี่วยลดข่�นติอนการ์ที่ำางานในแติ่ละแผ่นก คือทีุ่กคนสามาร์ถึที่ำางานร์่วมก่นได้ร์วดเร์็วมากข่�น ที่่�สำาค่ญคือเปี็นการ์ลด 

การ์ใช้ีกร์ะดาษภายในองค์กร์ โดยในช่ีวงคร่์�งปีีห่ล่งของปีี 2562 ได้เริ์�มที่ดลองใช้ีงาน Electronic Flight Bag (EFB) ซ่ึ่�งเป็ีนการ์ใช้ีคู่มือที่างการ์บิินร์วมถ่ึงข้อมูล 

ของสนามบิิน ผ่่านร์ะบิบิไฟัล์ข้อมูลชุีดแอปีพลิเคช่ีน ที่างร์ะบิบิอิเล็กที่ร์อนิกส์ในแท็ี่บิเล็ติแที่นท่ี่�การ์ใช้ีกร์ะดาษ โดยม่ข่�นติอนการ์ติร์วจสอบิ เอกสาร์และ 

การ์เข้าถึ่งข้อมูลอย่างชี่ดเจนให่้น่กบิินปีฏิิบิ่ติิ ซึ่่�งสามาร์ถึลดปีร์ิมาณการ์ใชี้กร์ะดาษได้ถึ่ง 290,000 แผ่่นติ่อเดือนโดยเฉล่�ย

4.  กี่ารใช้พัลังงานด้้านอ่ืนๆ

บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย ได้เร์ิ�มเก็บิข้อมูลการ์ใชี้พล่งงานไฟัฟั้า และ ที่ร์่พยากร์นำ�าเพิ�มเติิม เพื�อเปี็นข้อมูลสำาห่ร์่บิการ์ปีร์่บิใชี้เปี็นนโยบิายติ่อไปีในอนาคติ 

ซึ่่�งในปีี 2562 ม่ปีร์ิมาณการ์ใชี้ด่งน้�

เอกสารและคูมือการปฏิบัติ 2561

เอกสารการตรวจสอบคุณภาพ 2561

เราใชตนไมจำนวน 12.86 ตน

(1.6 บาทตอแผน)

ตนทุน 

174.4บาท

จำนวนกระดาษ

ตอ 1 การตรวจสอบ

109 แผน
ตอ 1 การตรวจสอบ

78
การตรวจสอบ

การตรวจสอบ

การตรวจสอบ

การตรวจสอบ

ใชกระดาษ
8,502 แผน

78

ตนไม 1 ตน
เปลี่ยนเปนกระดาษได 661 แผน

ตนทุน
13,603 บาท

เอกสารและคูมือการปฏิบัติ 2562

เอกสารการตรวจสอบคุณภาพ 2562

ตนทุน จำนวนกระดาษ

415,411.5
บาท

276,941 แผน(1.5 บาท ตอแผน)

ตนทุน 

0 บาท

จำนวนกระดาษ

ตอ 1 การตรวจสอบ

0 แผน
ตอ 1 การตรวจสอบ

78 ใชกระดาษ
0 แผน

78 ตนทุน
0 บาท

418.97 ตน

ตนไม 1 ตน
 เปลี่ยนเปนกระดาษได 

แผน661

เราใชตนไมจำนวน

 1,137.22 ตน

ตนทุน จำนวนกระดาษ ตนไม 1 ตน
 เปลี่ยนเปนกระดาษได 

1,121,554.5
บาท

751,703 แผน

แผน

(1.5 บาท ตอแผน)

661

เราใชตนไมจำนวน

ประเภท

พลังงานไฟฟา 2,760,000 
กิโลวัตตชั่วโมง (kWh) จำนวนการใชไฟฟาของบาน 

331 หลัง ใน 1 ป

ปริมาณการใชน้ำ 15,511  
ลูกบาศกเมตร (m3) สระวายน้ำโอลิมปก 6 สระ

ปริมาณการใชในป 2562 เทียบเปน
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ปจจัยภายนอก

1. การเปนไปตามขอกำหนด
 Compliance 
2.  การพัฒนาดานบริการลูกคาหรือผูโดยสาร
 Customer Service Improvement 
3.  ความเปนเลิศดานการปฏิบัติงาน
 Operational Excellence 
 

4.  ความปลอดภัย ความมั่นคง และความตอเนื่องทางธุรกิจ 
 Safety, Security and Business Continuity 
5.  ทรัพยากรบุคคล
 People  
6.  ความปลอดภัยและความเปนสวนตัวของขอมูล
 Data Security & Privacy 
 

กลยุทธ การปฏิบัติการ

ท่ี่�ผ่่านมา บิจ. ไที่ยแอร์์เอเช่ีย ไดฝ่้่าฟัันก่บิความเปีล่�ยนแปีลงห่ลากห่ลายรู์ปีแบิบิท่ี่�เกิดข่�นในอุติสาห่กร์ร์มการ์บิิน ซ่ึ่�งการ์เปีล่�ยนแปีลงเห่ล่าน้� ถืึอเป็ีนปัีจจ่ย 

สำาค่ญที่่�ก่อให่้เกิดความเส่�ยงในการ์ดำาเนินธิุร์กิจอย่างติ่อเน่�อง สิ�งน้�เองจ่งนำาไปีสู่การ์ติร์ะห่น่กถึ่งการ์บิร์ิห่าร์จ่ดการ์ความเส่�ยงที่่�เกิดข่�นในทีุ่กๆ ส่วนงาน 

โดยถืึอเป็ีนห่น้าท่ี่�ของพน่กงาน ห่รื์อ “Allstars” ทุี่กคน ท่ี่�ต้ิองเพิ�มการ์ฝึ่กฝ่นด้านการ์บิริ์ห่าร์จ่ดการ์ความเส่�ยงในส่วนงานท่ี่�ต่ิวเองร่์บิผิ่ดชีอบิอย่างด่ท่ี่�สุด 

เพื�อก่อให่้เกิดการ์จ่ดการ์ภายในที่่�ด่ และสร์้างผ่ลปีร์ะกอบิการ์ให่้ม่ปีร์ะสิที่ธิิภาพที่่�ด่ติามไปีด้วย โดยการ์บิร์ิห่าร์จ่ดการ์ความเส่�ยงที่่� บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย 

ได้ปีฏิิบิ่ติิมาโดยติลอดคือ การ์บิร์ิห่าร์ความเส่�ยงที่่�เกิดข่�นและติิดติามอย่างติ่อเน่�อง เพื�อให่้ร์ะด่บิของความเส่�ยงติ่างๆ ที่่�เกิดข่�นอยู่ในเกณฑ์์ที่่�ยอมร์่บิได้ 

ที่่�งน้�เพื�อผ่ลปีร์ะกอบิการ์ที่่�ด่ ลดผ่ลกร์ะที่บิที่างลบิติ่อส่งคมและสิ�งแวดล้อม และลดผ่ลกร์ะที่บิที่างลบิใดๆ ที่่�อาจเกิดข่�นติ่อธิุร์กิจได้อย่างมากที่่�สุด

ซึ่่�งนอกจากความเส่�ยงที่่�เกิดข่�นจากการ์ปีร์ะเมินด้านความปีลอดภ่ย (Safety Risk) แล้วน่�น บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย ย่งม่การ์บิร์ิห่าร์ความเส่�ยงร์ะด่บิองค์กร์ 

(Enterprise Risk Management - ERM) ซึ่่�งถึือเปี็นอ่กเคร์ื�องมือห่น่�งของ บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย ที่่�ได้นำามาใชี้เพื�อจ่ดการ์ความเส่�ยงในการ์ปีฏิิบิ่ติิงาน 

ของแติ่ละส่วนงาน ติามแนวความคิดของมาติร์ฐานการ์บิร์ิห่าร์ความเส่�ยง ISO 31000 โดยผ่่านกร์ะบิวนการ์ร์ะบิุความเส่�ยง (Risk Identification) 

การ์วิเคร์าะห์่ความเส่�ยง (Risk Analysis) และการ์ปีร์ะเมินความเส่�ยง (Risk Evaluation) ซ่ึ่�งเป็ีนการ์จ่ดการ์ร่์วมก่นร์ะห่ว่างพน่กงานร์ะด่บิปีฏิิบ่ิติิการ์ก่บิผู้่บิริ์ห่าร์ 

โดยม่ห่น่วยงานบิร์ิห่าร์ความเส่�ยง (Risk Management Department) เปี็นผู่้ร์่บิผ่ิดชีอบิดูแลและดำาเนินการ์ในการ์ปีร์ะสานงาน ร์วมไปีถ่ึงการ์สร้์างความ 

เข้าใจอย่างถูึกต้ิองในเรื์�องของการ์บิริ์ห่าร์ความเส่�ยง ร์ะห่ว่างผู้่บิริ์ห่าร์ และพน่กงานในแต่ิละแผ่นก เพื�อปีร์ะโยชีน์ในการ์จ่ดการ์ความเส่�ยงท่ี่�ม่อยู่ในแต่ิละ 

ส่วนงานอย่างเห่มาะสม โดยในปีีที่่�ผ่่านมา บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย ได้จ่ดการ์ปีร์ะชีุมเชีิงปีฏิิบิ่ติิการ์สำาห่ร์่บิเร์ื�องการ์บิร์ิห่าร์ความเส่�ยงร์ะด่บิองค์กร์ในแติ่ละ

แผ่นก เพื�อเป็ีนการ์สร้์างความเข้าใจ และเน้นยำ�าความสำาค่ญให้่ก่บิพน่กงานในทุี่กร์ะด่บิ นอกจากน้� ห่น่วยงานบิริ์ห่าร์ความเส่�ยง (Risk Management           

Department) ย่งได้ม่การ์ที่ำาร์ายงาน และได้นำาเสนอต่ิอผู้่บิริ์ห่าร์ถ่ึงเรื์�องความเส่�ยงทุี่กไติร์มาส เพื�อเป็ีนการ์ร์ายงานสถึานะความเส่�ยงท่ี่�ม่ขององค์กร์ให้่ก่บิ   

ผู้่บิริ์ห่าร์สูงสุด และผู้่บิริ์ห่าร์ทุี่กท่ี่านได้ที่ร์าบิ เพื�อท่ี่�จะได้ติิดติามปีร์ะเมินผ่ล และดำาเนินการ์ปีร่์บิปีรุ์งแผ่นการ์จ่ดการ์ความเส่�ยง เพื�อลดความเส่�ยงให้่อยู่ใน 

ร์ะด่บิท่ี่�เห่มาะสม และยอมร์่บิได้อย่างที่่นที่่ 

สำาห่ร์่บิความเส่�ยงที่่�เก่�ยวข้องก่บิ ESG ที่างห่น่วยงานบิร์ิห่าร์ความเส่�ยงร์่วมก่บิพน่กงาน และผู่้บิร์ิห่าร์ในทีุ่กร์ะด่บิ ได้ให่้ความสำาค่ญในการ์บิร์ิห่าร์ 

และจ่ดการ์ พร์้อมที่่�งได้นำาปีร์ะเด็นที่่�เกิดข่�นจากสภาพแวดล้อมในปีัจจุบิ่น เข้ามาร์่วมพิจาร์ณาอย่างละเอ่ยด ติ่�งแติ่เร์ิ�มร์ะบิุความเส่�ยงไปีจนถึ่งร์ะบิุแผ่น 

จ่ดการ์บิร์ิห่าร์ให่้เปี็นไปีติามร์ะด่บิที่่�ยอมร์่บิได้ 

ในชี่วงที่่�ผ่่านมาม่ห่ลายเห่ติุการ์ณ์ที่่�ส่งผ่ลกร์ะที่บิติ่อความเส่�ยงร์ะด่บิองค์กร์ในห่ลายๆ ส่วนงานที่่�งจากปีัจจ่ยภายนอก เชี่น ปีร์ิมาณฝุ่่น PM 2.5 

ที่่�เกินค่ามาติร์ฐาน การ์เปีล่�ยนแปีลงของกฎห่มายบิางปีร์ะเที่ศที่่�เร์าม่เที่่�ยวบิินไปี ข้อจำาก่ดของสนามบิิน ร์วมไปีถึ่งกฎห่มายที่่�เก่�ยวข้องปีลายที่าง 

ห่ร์ือจากปีัจจ่ยภายใน เชี่น การ์ปีร์่บิโคร์งสร์้างการ์ที่ำางานในองค์กร์ ห่ร์ือจะเปี็นเร์ื�องของติ้นทีุ่นที่่�เพิ�มข่�นจากค่าใชี้จ่ายเร์ื�องการ์ดำาเนินงานในบิางส่วน 

เปี็นติ้น ซึ่่�งที่างห่น่วยงานบิร์ิห่าร์ความเส่�ยงได้ใชี้เคร์ื�องมือติามกร์อบิความคิดการ์บิร์ิห่าร์ความเส่�ยง ISO 31000 เข้ามาบิร์ิห่าร์ความเส่�ยงที่่�เกิดข่�น         

โดยแบิ่งพิจาร์ณาปีร์ะเมินความเส่�ยงออกเปี็น 6 มุมมอง เพื�อให่้คร์อบิคลุมในทีุ่กๆ ด้านของการ์บิร์ิห่าร์ความเส่�ยงติามกร์อบิความคิดที่่�เลือกใชี้ คือ

   กี่ารบริหารจัด้กี่ารวิกี่ฤติและความเส่่ัยง 
    (GRI 102-11, 102-30, 103-1, 103-2, 103-3)

3

ส่วนห่น่�งที่่�เปี็นองค์ปีร์ะกอบิสำาค่ญของการ์บิร์ิห่าร์จ่ดการ์ความเส่�ยงน่�นก็คือ การ์บิร์ิห่าร์จ่ดการ์ความติ่อเน่�องที่างธิุร์กิจ (Business Continuity            

Management, BCM) จุดปีร์ะสงค์สำาค่ญเพื�อสร์้างความม่�นใจว่า บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย สามาร์ถึดำาเนินธิุร์กิจติ่อไปีได้แม้จะปีร์ะสบิวิกฤติการ์ณ์ติ่างๆ 

ที่่�ม่โอกาสเกิดข่�นในอนาคติ ซึ่่�งที่างบิร์ิษ่ที่ได้จ่ดติ่�งที่่มที่ำางานเพื�อสร์้างความยืดห่ยุ่นและความสามาร์ถึด้านการ์ร์่บิมือเมื�อม่ความเปีล่�ยนแปีลงเกิดข่�น
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ร์ูปีแบิบิของความเส่�ยงที่่�เร์ิ�มดำาเนินการ์ที่ดสอบิแบิบิสร์้างสถึานการ์ณ์จร์ิงแล้วเสร์็จในปีี 2562 ที่่�ผ่่านมาน่�น ได้แก่ 

• ร์ะบิบิออนไลน์ห่ล่ก และร์ะบิบิเชีื�อมติ่อเคร์ือข่าย ที่่�ใชี้สำาห่ร์่บิการ์เชี็คอิน การ์ซึ่่อมบิำารุ์ง การ์ปีฏิิบ่ิติิการ์บิิน ไม่สามาร์ถึใช้ีงานได้

• สถึานที่่�ที่ำางานในสนามบิิน ไม่สามาร์ถึเข้าถึ่งได้เน่�องจากสภาพแวดล้อม ห่ร์ือภ่ยพิบิ่ติิติ่างๆ 

ซึ่่�งจากผ่ลการ์ที่ดสอบิพบิว่า แติ่ละห่น่วยงานห่ล่กที่่�เก่�ยวข้องสามาร์ถึดำาเนินงานติ่อไปีได้เปี็นอย่างด่

และในปีี 2563 ที่างบิริ์ษ่ที่จะดำาเนินการ์ที่ดลองสร้์าง Crisis Management Team (CMT) ห่รื์อ ท่ี่มผู้่บิริ์ห่าร์วิกฤติิ เพื�อให้่พร้์อมใช้ีงานเมื�อเกิดวิกฤติิ        

ท่ี่�นอกเห่น่อจากด้านการ์บิินท่ี่�ส่งผ่ลต่ิอธุิร์กิจ (Non-aviation Crisis) ให้่สามาร์ถึร่์บิส่งข้อมูลและร์ายงานสถึานการ์ณ์ฉุกเฉินให้่ปีร์ะธิานเจ้าห่น้าท่ี่�บิริ์ห่าร์ได้เห็่น 

ภาพร์วมและข่าวสาร์มาจากชี่องที่างเด่ยว ร์วมถึ่งการ์ร์่วมมือก่บิการ์ที่่าอากาศยานที่่�ผ่่านการ์ร์่บิร์องมาติร์ฐาน ISO 22301 ซึ่่�งเปี็นมาติร์ฐานสำาห่ร์่บิ        

การ์บิร์ิห่าร์จ่ดการ์ความต่ิอเน่�องในการ์ดำาเนินธุิร์กิจ สำาห่ร่์บิช่ีวยเห่ลือบิร์ิษ่ที่ด้านการ์วางแผ่นธิุร์กิจติ่อไปี

      กี่ารบริหารความสััมพัันธ์กัี่บลูกี่ค้าและกี่ารปฏิิบัติงานท่่ม่ประสิัทธิภาพั
    (GRI 102-9, 102-10, 102-44, 103-1, 103-2, 103-3, 414-1)

1. กี่ารบริหารจัด้กี่ารห่วงโซ่่อุปทาน (Supply Chain Management)

เน่�องจาก บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย ปีร์ะกอบิธิุร์กิจสายการ์บิิน กล่าวคือการ์ให่้บิร์ิการ์เดินที่างโดยเคร์ื�องบิิน กิจกร์ร์มห่ล่กของห่่วงโซึ่่อุปีที่านจ่งเปี็นกิจกร์ร์ม

ที่่�สน่บิสนุนการ์ให่้บิร์ิการ์ผู่้โดยสาร์ติลอดกร์ะบิวนการ์ เพื�อให่้เกิดความปีลอดภ่ยและม่ความสมควร์เดินอากาศของอากาศยาน (Aircraft Safety and 

Airworthiness) จ่งที่ำาให่้การ์ซึ่่อมบิำาร์ุงในส่วนของที่่�งอากาศยาน และชีิ�นส่วนอะไห่ล่อากาศยานน่�นเปี็นส่วนสำาค่ญ โดย บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย ได้ม่ 

กร์ะบิวนการ์จ่ดห่าคู่ค้าติ่างๆ ที่่�เก่�ยวเน่�องก่บิการ์ซึ่่อมบิำาร์ุง ด่งติ่อไปีน้�

1.1 กี่ระบวนกี่ารจัด้หาชิ�นส่ัวนอะไหล่ เคร่ืองมือและบริภัณฑ์์ท่่สัำาคัญสัำาหรับอากี่าศยาน 

บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย ม่คู่ค้าผู่้จ่ดห่าชีิ�นส่วนและเคร์ื�องมือสำาห่ร์่บิอากาศยานจำานวน 93 ร์าย ซึ่่�งผ่่านการ์ปีร์ะเมินติามคุณสมบิ่ติิและกฎเกณฑ์์ที่่�กำาห่นด 

เชี่น ติ้องเปี็นมาติร์ฐานอากาศยาน (Aviation grade) ผ่ลิติจากผู้่ผ่ลิติท่ี่�ได้ใบิร่์บิร์องจากมาติร์ฐานสากล ได้แก่ EASA, FAA ห่รื์อ CAAT ต้ิองเป็ีนชิี�นส่วน

อากาศยานท่ี่�ติร์งติามมาติร์ฐานท่ี่�ผู้่ผ่ลิติอากาศยานกำาห่นด และไม่เคยถูึกติิดต่ิ�งบินอากาศยานท่ี่�เกิดอุบ่ิติิเห่ตุิห่รื์ออุบ่ิติิการ์ณ์ เป็ีนต้ิน โดยม่การ์ปีร์ะเมินคู่ค้า

ที่่�เปี็นผู่้ผ่ลิติ ผู่้จ่ดห่า ห่ร์ือผู่้ขาย ทีุ่กๆ 1 ปีี ด้วยกฎเกณฑ์์ด่งน้� 

10%

10%

35%

คุุณภาพของชิ้นสวนอะไหล 
เครื่องมืือ และบริิภััณฑ

ความเร็็วในการจััดสง
การรัับรองมาตรฐาน
ของชิ้นสวนนั้นๆ 30%15%

ราคา

การตอรองและการดููแล
หลัังการขาย
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จากการ์ติร์วจปีร์ะเมินคู่ค้าในปีี 2562 พบิความไม่สอดคล้อง (Non Conformity) ก่บิคู่มือการ์ซ่ึ่อมบิำารุ์งและคู่มือแนวปีฏิิบ่ิติิของคู่ค้า จำานวนท่ี่�งสิ�น 8 ร์าย 

โดยที่่�ง 8 ร์าย ม่แผ่นการ์ปีร์่บิปีร์ุงแก้ไขคร์บิ ร์้อยละ 100 ซึ่่�งในปีี 2563 บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย ม่แผ่นที่่�จะนำาปีร์ะเด็นที่างด้านความย่�งยืนอื�นๆ เชี่น 

สิที่ธิิมนุษยชีน แร์งงาน การ์แบิ่งแยก เพิ�มเข้ามาเปี็นกฎเกณฑ์์ติร์วจสอบิติ่อไปี

2. ประสิัทธิภาพัของกี่ารตรงต่อเวลา

ความติร์งติ่อเวลา คือ ปีัจจ่ยสำาค่ญอ่นด่บิติ้นๆ ที่่�ที่ำาให้่ผู่้โดยสาร์เลือกใชี้บิร์ิการ์สายการ์บิิน ในการ์ที่่�จะที่ำาให่้เที่่�ยวบิินแติ่ละเที่่�ยวออกเดินที่างและถึ่ง         

ท่ี่�ห่มายอย่างปีลอดภ่ยติร์งเวลาได้ ต้ิองอาศ่ยการ์ที่ำางานแบิบิบูิร์ณาการ์ทุี่กแผ่นก บิจ. ไที่ยแอร์์เอเช่ีย ได้จ่ดต่ิ�งคณะที่ำางานชุีดพิเศษเพื�อเท่ี่�ยวบิินติร์งเวลา         

โดยกำาห่นดเปี้าห่มายปีี 2562 ติ่วชี่�ว่ดความติร์งติ่อเวลาอยู่ที่่� ร์้อยละ 90 โดยม่ร์ะบิบิปีร์ะเมินสถึิติิและว่ดผ่ลติลอดเวลาผ่่านแดชีบิอร์์ด

ประเภัที่ค่�ค้า จำำานวน ความถี่่�ในการตรวจำสื่อบ

ห่น่วยซึ่่อมบิำาร์ุงอากาศยานข่�นโร์งงาน (Base/Heavy Maintenance) 5 ทีุ่กๆ 1 ปีี

ห่น่วยซึ่่อมบิำาร์ุงบิร์ิภ่ณฑ์์ที่่�สำาค่ญ เชี่น เคร์ื�องยนติ์ 11 ทีุ่กๆ 1 ปีี

ห่น่วยซึ่่อมบิำาร์ุงอากาศยานข่�นลานจอด (Line Maintenance) 14 ทีุ่กๆ 2 ปีี

ห่น่วยซึ่่อมบิำาร์ุงอะไห่ล่และชีิ�นส่วนอื�นๆ 5 ทีุ่กๆ 1 ปีี ผ่่านแบิบิปีร์ะเมินข้อ 4.1.1

1.2 กี่ระบวนกี่ารจัด้หาหน่วยซ่่อมบำารุงอากี่าศยานและบริภัณฑ์์

บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย ม่คู่ค้าที่างด้านห่น่วยซึ่่อมบิำาร์ุงอากาศยานและบิร์ิภ่ณฑ์์จำานวน 35 ร์าย โดยห่น่วยซึ่่อมบิำาร์ุงอากาศยานและบิร์ิภ่ณฑ์์จะถูึกปีร์ะเมิน 

ด้วยการ์พิจาร์ณาข่ดความสามาร์ถึของห่น่วยซ่ึ่อมบิำารุ์ง และอนุม่ติิจากฝ่่ายวิศวกร์ร์มควบิคุมคุณภาพ และม่การ์ต่ิ�งกำาห่นดการ์ติร์วจสอบิที่างวิศวกร์ร์ม 

(Engineering audit) ซึ่่�งม่ความถึ่�ในการ์ติร์วจสอบิแบิ่งติามปีร์ะเภที่ความสำาค่ญของคู่ค้า ซึ่่�งจ่ดลำาด่บิด้วยความถึ่�การ์ใชี้บิร์ิการ์และมูลค่าร์วม ด่งน้�
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83%

ประสิทธิภาพของการตรงตอเวลา
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ปัีจจ่ยในการ์ที่ำาให้่ค่าปีร์ะสิที่ธิิภาพของการ์ติร์งต่ิอเวลาบิร์ร์ลุติามเป้ีาห่มายน่�นเกิดจากการ์ปีร่์บิรู์ปีแบิบิการ์ที่ำางานในห่ลายภาคส่วน โดยม่วิธ่ิการ์ด่งต่ิอไปีน้�

2.1 พัิจารณาเวลาท่่ใช้ระหว่างปฏิิบัติกี่าร การ์บิร์ิห่าร์เวลาที่่�ม่อยู่ของแติ่ละห่น่วยงานที่่�เก่�ยวข้อง อาที่ิเชี่น น่กบิิน ลูกเร์ือ ฝ่่ายซึ่่อมบิำาร์ุง 

พน่กงานต้ิอนร่์บิภาคพื�นดิน ห่รื์อแม้แต่ิพน่กงานบิริ์การ์ลานจอด ซ่ึ่�งแต่ิละห่น่วยงานม่การ์บิริ์ห่าร์เวลาท่ี่�แติกต่ิางก่นไปีในแต่ิละนาท่ี่ท่ี่�อากาศยานอยู่บิน 

พื�นดินในชี่วงเคร์ื�องบิินจอดร์่บิผู่้โดยสาร์ 25-30 นาที่่ ทีุ่กนาที่่จำาเปี็นที่่�ติ้องใชี้ให่้แม่นยำาเพื�อให่้อากาศยานออกได้ติร์งเวลา

2.2 ทด้ลองให้จัด้ผูู้้โด้ยสัารข้�นเคร่ืองบินทั�ง 2 ประตู เพื�อลดร์ะยะเวลาในการ์ร์อข่�นเคร์ื�องของผู่้โดยสาร์

2.3 พัิจารณาตารางเวลากี่ารบิน เพื�อวิเคร์าะห่์และวางกลยุที่ธิ์ในการ์พ่ฒนาค่าปีร์ะสิที่ธิิภาพของการ์ติร์งติ่อเวลา โดยพิจาร์ณาถึ่งผ่ลกร์ะที่บิที่่� 

ติ่อเน่�องก่นของแติ่ละติาร์างการ์บิิน และนำาสถึิติิการ์ใชี้เวลามาวิเคร์าะห่์การ์ที่ำางานส่วนภาคพื�น ที่บิที่วนและแก้ไขติาร์างการ์บิิน เพื�อให้่ใชี้เวลา 

ได้อย่างม่ปีร์ะสิที่ธิิภาพสูงสุด

2.4 ลำาดั้บเท่่ยวบิน การ์ปีร์่บิเปีล่�ยน คู่ลำาด่บิเที่่�ยวบิินของอากาศยานในร์ะห่ว่างว่น เพื�อลดปีัญห่าความล่าชี้าติ่อเน่�อง

2.5 ระบบปฏิิบัติกี่ารบนฐานข้อมูลเด้่ยวกี่ัน การ์สร์้างร์ะบิบิเพื�อเชีื�อมโยงการ์ที่ำางานของแติ่ละฝ่่ายเข้าด้วยก่นผ่่านร์ะบิบิเอกสาร์ออนไลน์ 

เพื�อลดร์ะยะเวลาในการ์สื�อสาร์ และสะดวกติ่อการ์ที่ำางาน มากยิ�งข่�น

หนา 55
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2.6 กี่ารวิเคราะห์ปัจจัยท่่ส่ังให้ให้เกิี่ด้ความล่าช้า คณะกลุ่มที่ำางาน 

จะวิเคร์าะห์่ผ่ลกร์ะที่บิของปัีจจ่ยของการ์เกิดความล่าช้ีา เพื�อสามาร์ถึ 

แก้ปีัญห่าได้ถึูกจุดและม่ปีร์ะสิที่ธิิภาพ

(1) ดั่ชนีช่�ว่ดัความล�าช้า บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย ใชี้ด่ชีน้ชี่�ว่ดความล่าชี้า   

เปี็นติ่วว่ดมาติร์ฐานการ์ที่ำางานของแติ่ละฝ่่ายปีฏิิบิ่ติิการ์ที่่�เก่�ยวข้อง

(2) แดัชบอร์ดัแสื่ดังผลประสื่ิที่ธ์ิภัาพข้องการตรงต�อเวลา ร์ะบิบิ          

แสดงผ่ลปีร์ะสิที่ธิิภาพของการ์ติร์งต่ิอเวลาในแต่ิละสถึาน้เพื�อให้่เห็่น   

ปีร์ะสิที่ธิิภาพติามเวลาปีัจจุบิ่นอย่างติ่อเน่�อง

(3) จำ่ดัประชุมประจำำาเดัือน การ์ปีร์ะชีุมเพื�อวางแผ่นแก้ไขปีัญห่าความ 

ล่าช้ีา ซ่ึ่�งจะม่ต่ิวแที่นของแต่ิละห่น่วยเข้ามาแก้ไขปัีญห่าร่์วมก่น ท่ี่�งน้� 

ความล่าชี้าในแติ่ละคร์่�งจะม่ห่น่วยงานที่่�เก่�ยวข้องมากกว่า 1 แผ่นก 

ซึ่่�งจำาเปี็นจะติ้องแก้ไขปีัญห่าแบิบิบิูร์ณาการ์ร์่วมก่น ร์วมถึ่งการ์ 

เฝ่้าร์ะว่งปีัญห่าให่ม่ๆ ที่่�อาจจะเกิดข่�นได้

2.7  แนวทางกี่ารบริหารงานในปี 2563

บิจ. ไที่ยแอร์์เอเช่ีย มุ่งม่�นท่ี่�จะยกร์ะด่บิการ์บิริ์ห่าร์จ่ดการ์ปีร์ะสิที่ธิิภาพของ 

การ์ติร์งต่ิอเวลาให้่ม่ปีร์ะสิที่ธิิภาพมากยิ�งข่�น โดยต่ิ�งเป้ีาห่มายปีร์ะสิที่ธิิภาพ 

ของการ์ติร์งต่ิอเวลาไว้ท่ี่�ร้์อยละ 90 ด้วยการ์ใช้ีแผ่นการ์พ่ฒนา ด่งต่ิอไปีน้� 

(1) จำ่ดัต่�งห้องปฏิิบ่ติการฝ่่ายภัาคพื�น การ์ร์วมของสมาชีิกจากแผ่นก        

ปีฏิิบิ่ติิการ์ทีุ่กฝ่่ายเข้าสู่จุดศูนย์กลางเพื�อเพิ�มความร์วดเร์็ว และ 

ปีร์ะสิที่ธิิภาพในการ์ที่ำางาน

(2) จำ่ดัผ่้โดัยสื่ารข้้�นและลงเครื�องบินที่่�ง 2 ประต่ การ์ให่้ผู่้โดยสาร์ข่�น 

เคร์ื�องบิินที่่�ง 2 ปีร์ะติู เพื�อลดร์ะยะเวลาในการ์ร์อข่�นเคร์ื�องของ 

ผู่้โดยสาร์ โดยจะเร์ิ�มใชี้ให่้คร์บิทีุ่กสถึาน้ 

(3) การคาดัการณ์ความล�าช้าที่่�อาจำเกิดัข้้�นในอนาคต การ์คาดการ์ณ์          

ล่วงห่น้าของเที่่�ยวบิินที่่�ม่โอกาสเกิดความล่าชี้า ที่ำาให่้เร์าสามาร์ถึ      

วางแผ่นและแก้ไขเพื�อให่้เที่่�ยวบิินติร์งเวลาให่้ได้มากที่่�สุด โดยจะนำา 

ฐานข้อมูลในอด่ติมาพิจาร์ณาร์่วมก่บิปีัจจ่ยในสถึานการ์ณ์ปีัจจุบิ่น 

มาคำานวณ

(4) ให้ความสื่ำาค่ญก่บทุี่กๆ เท่ี่�ยวบิน เน่�องจากสายการ์บิินไที่ยแอร์์เอเช่ีย 

ม่ความเก่�ยวข้องก่บิสายการ์บิินแอร์์เอเชี่ยจากปีร์ะเที่ศอื�นๆ ด้วย         

ด่งน่�นเร์าจะวิเคร์าะห์่และพ่ฒนาของทุี่กเส้นที่างการ์บิินร่์วมไปีด้วยก่น

3. พันักี่งานต้อนรับภาคพืั�นดิ้น

คือห่น้าด่านของการ์ให่้บิร์ิการ์ลูกค้าภาคพื�น โดยม่ห่น้าที่่�ให่้บิร์ิการ์ออก 

บ่ิติร์โดยสาร์ เร่์ยกผู้่โดยสาร์ข่�นเครื์�อง (boarding) และ จำาห่น่ายบ่ิติร์โดยสาร์ 

ท่ี่�งห่มด 24 สนามบิินท่ี่�วปีร์ะเที่ศไที่ย โดยม่ห่่วใจของการ์ให้่บิริ์การ์ท่ี่�ร์วดเร็์ว 

ม่ปีร์ะสิที่ธิิภาพและให่้บิร์ิการ์อย่างด่เย่�ยม 

3.1 เป้าหมายในการดัำาเนินงาน ซึ่่�งว่ดคุณภาพการ์ให่้บิร์ิการ์ด้วย 3 

ติ่วชี่�ว่ดได้แก่ 

(1) Net Promoter Score (NPS) ติ้องที่ำาได้ร์้อยละ 50 ข่ �นไปี 

(2) ผ่ลสำาร์วจความพ่งพอใจของผู่้ใชี้บิร์ิการ์ ติ้องที่ำาคะแนนได้ 8.75  

 ข่�นไปีจากคะแนนเติ็ม 10

(3) ปีร์ิมาณการ์ร์้องเร์่ยนการ์ให่้บิร์ิการ์จะติ้องไม่มากกว่าร์้อยละ 0.02 

3.2 ผลการดัำาเนินงานในปี 2562 

(1) Net Promoter Score (NPS)ได้ร์่บิความพ่งพอใจมากกว่ามาติร์ฐาน 

 ค่าเฉล่�ยอยู่ที่่�ร์้อยละ 55.53

การจัดเก็บฐานขอมูลเดียว
(การเชื่อมโยงขอมูล)

สถานะเครื่องบิน ดัชนีวัด
ความตรงตอเวลา

การจัดเก็บ
ชองสงสินคา

หลุมจอด
และตารางเวลา
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ยิ้ม

ยิ้มประสบการณของ
ผูโดยสาร

เปาหมาย

NPS

และพวกเราตองทำอะไร?

ไดรับบริการดีเยี่ยม
เหนือความคาดหมาย

รูสึกเฉยๆ ไมดี ไมเสีย

ไมประทับใจในการบริการ

73%

17%

10%

85%

เคล็ดลับรายวันเพื่อพิชิต 
NPS เปาหมายของเรา

5บริการดวยหัวใจ P.E.A.C.E.
3 HAND MOVEMENT POSITIVE FEEDBACK

คืออะไรเราตองใสใจกับผูโดยสาร
เพื่อพวกเขาจะได

บอกตอเกี่ยวกับบริการ
ของเรา

เสิร�ฟอาหารตรงกลาง ช�อนส�อม
อยู�ทางซ�ายมือ และเครื่องดื่ม

อยู�ทางขวามือด�านบน

น�อมรับคำติชมเพ่ือ
การพัฒนา

EYE CONTACT
แววตามุ�งมั�น เต็มใจ

นอบน�อม

ATTENTIVE TO 
GUEST NEEDS

เข�าหาผู�โดยสารด�วยความ
สุภาพและเต็มใจ

CLEAR 
ANNOUNCEMENT

ประกาศชัดเจนและเข�าใจง�าย

EXCELLENT
GROOMING

ใส�ใจในบุคลิกภาพ 

PERSONALISED 
SERVICE

การให�บริการแบบเป�นกันเอง 

CABIN 
PRESENCE

ใส�ใจในรายละเอียดพร�อม
ให�บริการ

MAGIC 
WORDS

ใช�ถ�อยคำสุภาพ 

THANK YOU
GREETING

ไหว�ขอบคุณผู�โดยสาร 

NET PROMOTER 
SCORE (NPS) 

(2) ผ่ลสำาร์วจความพ่งพอใจของผู่้โดยสาร์ ได้ค่าเฉล่�ยอยู่ที่่� 9 คะแนนจากคะแนนเติ็ม 10

(3) ปีร์ิมาณการ์ร์้องเร์่ยนการ์ให่้บิร์ิการ์เฉล่�ย อยู่ที่่�ร์้อยละ 0.0029

บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ยม่การ์พ่ฒนาการ์ให่้บิร์ิการ์อย่างติ่อเน่�อง พน่กงานทีุ่กคนจะผ่่านการ์อบิร์มเพื�อพ่ฒนาศ่กยภาพในการ์ให่้บิร์ิการ์ ซึ่่�ง Training Man-
agement Center ได้จ่ดที่ำาห่ล่กสูติร์เฉพาะสำาห่ร์่บิพน่กงานติ้อนร์่บิภาคพื�นดิน โดยการ์นำาปีร์ะสบิการ์ณ์การ์ที่ำางานของพน่กงานมากว่า 10 ปีี และข้อ
ร์้องเร์่ยนการ์บิร์ิการ์มาวิเคร์าะห่์ ผ่นวกร์วมก่บิค่านิยมห่ล่กขององค์กร์ มาส่งเคร์าะห่์พ่ฒนาเปี็นห่ล่กสูติร์เพื �อยกร์ะด่บิการ์บิร์ิการ์ในแบิบิ 
ฉบิ่บิเฉพาะของแอร์์เอเชี่ย ที่่�ม่ชีื�อว่า 7 Service Wonders ซึ่่�งห่ล่กสูติร์น้�จะที่ำาให่้พน่กงานผู่้ให่้บิร์ิการ์สามาร์ถึเข้าถึ่ง ความคาดห่ว่งของผู่้โดยสาร์และใ
ห่้บิร์ิการ์ได้อย่างเข้าอกเข้าใจ

4. Cabin Crew หรือลูกี่เรือ

ลูกเรื์อม่ห่น้าท่ี่�ให้่บิริ์การ์ผู้่โดยสาร์บินอากาศยาน โดยคร์อบิคลุม 2 เรื์�องห่ล่ก คือ ดูแลความปีลอดภ่ยและการ์ให้่บิริ์การ์ภายในเท่ี่�ยวบิิน เพื�อให้่ผู้่โดยสาร์ 
เดินที่างถึ่งที่่�ห่มายอย่างปีลอดภ่ย ติร์งเวลา และได้ร์่บิปีร์ะสบิการ์ณ์การ์เดินที่างที่่�ร์าบิร์ื�น โดยการ์ให่้บิร์ิการ์ด่งกล่าวติ้องเปี็นไปีติามข้อกำาห่นด บิ่งค่บิ 
และมาติร์ฐานของสำาน่กงานการ์บิินพลเร์ือนแห่่งปีร์ะเที่ศไที่ย (CAAT) และ บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย

4.1 เป้าหมายในกี่ารด้ำาเนินงาน

(1) ส่งเสร์ิมการ์พ่ฒนาและยกร์ะด่บิความเปี็นเลิศในการ์ให่้บิร์ิการ์ติามแนวที่างกลยุที่ธิ์การ์ดำาเนินงานที่่�สอดคล้องก่บิบิร์ิษ่ที่
(2) ส่งเสร์ิมพ่ฒนาศ่กยภาพบิุคลากร์ในด้านการ์ให่้บิร์ิการ์ โดยผ่่านกร์ะบิวนการ์ฝึ่กอบิร์มท่ี่�ได้มาติร์ฐานและส่งผ่ลให้่คะแนนความพ่งพอใจของผู่้โดยสาร์ 
เพิ�มข่�นติามเปี้าห่มายที่่�กำาห่นดไว้ โดยติ้องม่คะแนนไม่น้อยกว่าร์้อยละ 50

4.2 ผู้ลกี่ารด้ำาเนินงานในปี 2562

บิจ. ไที่ยแอร์์เอเช่ีย มุ่งม่�นและส่งเสริ์มในการ์พ่ฒนาการ์ให้่บิริ์การ์เพื�อติอบิสนองต่ิอความต้ิองการ์ท่ี่�ห่ลากห่ลายของผู้่โดยสาร์อยู่เสมอโดยกลยุที่ธ์ิในการ์ 
ดำาเนินงานเป็ีนการ์ปีร่์กษา ร่์วมก่นร์ะห่ว่างสายการ์บิินในกลุ่มแอร์์เอเช่ีย และ บิจ. ไที่ยแอร์์เอเช่ีย ซ่ึ่�งม่การ์ร์วบิร์วมข้อมูลความคิดเห็่นจากส่วนท่ี่�เก่�ยวข้อง 
เชี่น ความคิดเห่็นจากผู่้โดยสาร์ แนวที่างการ์บิร์ิห่าร์งานการ์ให่้บิร์ิการ์ของสายการ์บิินชี่�นนำา ร์วมไปีจนถึ่งด่ชีน้ที่่�เปี็นติ่วชี่�ว่ดมาติร์ฐานความเปี็นเลิศ 
ด้านการ์ให่้บิร์ิการ์ โดยในปีี 2562 บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย ได้ดำาเนินงานเพื�อความสอดคล้องติ่อเปี้าห่มาย ด่งร์ายละเอ่ยดติ่อไปีน้�

(1) มุ�งสื่�งเสื่ริมและพ่ฒนาข้่�นตอนในการให้บริการเพื�อยกระดั่บคุณภัาพในการให้บริการผ่้โดัยสื่ารผ�านแนวความคิดั P.E.A.C.E
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แนวความคิดัการให้บริการในแบบ P.E.A.C.E ปีร์ะกอบิด้วยข่�นติอน ด่งติ่อไปีน้�

  Positive Feedback คือ การ์ติอบิร์่บิการ์ร์้องขอของผู่้โดยสาร์และให่้บิร์ิการ์อย่างเข้าถึ่งด้วยความสุภาพและยินด่น้อมร์่บิคำาติิชีมจากผู่้โดยสาร์ 

เพื�อนำามาใชี้ในการ์พ่ฒนาคุณภาพการ์ให่้บิร์ิการ์อย่างติ่อเน่�อง

  Eye Contact คือ ม่�นใจและพร์้อมร์่บิมือก่บิทีุ่กสถึานการ์ณ์ด้วยแววติา แห่่งความมุ่งม่�น ม่ความเติ็มใจอย่างเคาร์พนบินอบิ

  Attentive to Guest คือ เข้าห่าผู่้โดยสาร์ด้วยความสุภาพและให่้บิร์ิการ์ด้วยความเติ็มใจ

  Clear Announcement เมื�อการ์ที่ำาปีร์ะกาศไม่ใชี่การ์อ่าน จ่งติ้องใส่ใจในการ์ที่ำาปีร์ะกาศเพื�อชี่ดเจนและเข้าใจง่าย

  Excellent Grooming คือ การ์ดูแลและใส่ใจในบิุคลิกภาพเพื�อภาพล่กษณ์ขององค์กร์ให่้อยู่ในมาติร์ฐานห่ร์ือด่ยิ�งข่�น

(2) มุ�งสื่�งเสื่ริมพ่ฒนาศ่กยภัาพบุคลากรในดั้านการให้บริการ

ผ่่านโปีร์แกร์มและการ์ฝึ่กอบิร์ม โดยในปีี 2562 แผ่นกลูกเรื์อเน้นการ์ยกร์ะด่บิการ์ให่้บิร์ิการ์โดยได้ร์่บิความร์่วมมือจากแผ่นก Training Management 

Center (TMC) คิดค้นและพ่ฒนาห่ล่กสูติร์การ์ฝึ่กอบิร์ม โดยแบ่ิงเป็ีนห่่วข้อวิชีาด่งติ่อไปีน้�

• In-charge Cabin Crew Training - เสร์ิมสร์้างความม่�นใจและเพิ�มศ่กยภาพของความเป็ีนผู้่นำาของห่่วห่น้าลูกเรื์อ เน่�องจากห่่วห่น้าลูกเรื์อม่ห่น้าที่่� 

และความร์่บิผ่ิดชีอบิในการ์ปีฏิิบิ่ติิงาน ปีร์ะสานงานและการ์ติ่ดสินใจที่่�มากกว่าลูกเร์ือคนอื�นภายในเที่่�ยวบิิน อ่กที่่�งภาวะความเปี็นผู้่นำาน่�นย่งม่           

ความสำาค่ญอย่างยิ�งต่ิอการ์ปีฏิิบ่ิติิงานจริ์งท่ี่�งในสถึานการ์ณ์ปีกติิและฉุกเฉิน ด่งน่�นห่ล่กสูติร์การ์ฝ่ึกอบิร์มน้�จ่งม่ความสำาค่ญติ่อบิที่บิาที่ในฐานะ 

ห่่วห่น้าลูกเร์ือ และจำาเปี็นติ้องเข้าร์่บิการ์ฝ่ึกที่บิที่วนเปี็นปีร์ะจำาทีุ่กปีี

• Inflight Service Recurrent Training - เน้นยำ�าถึ่งความถึูกติ้องของข่�นติอนในการ์ปีฏิิบิ่ติิงานของลูกเร์ือในเที่่�ยวบิิน เน่�องจากม่การ์เปีล่�ยนแปีลง           

ข่�นติอนของการ์ปีฏิิบ่ิติิงานอยู่ติลอดเวลา เพื�อให้่เกิดความเห่มาะสมและท่ี่นต่ิอเห่ตุิการ์ณ์ท่ี่�เปีล่�ยนแปีลงอย่างร์วดเร็์วในส่งคมปัีจจุบ่ิน ซ่ึ่�งอาจส่งผ่ล 

ให้่เกิดความเข้าใจผิ่ดและเกิดผ่ลกร์ะที่บิต่ิอการ์ปีฏิิบ่ิติิงาน ด่งน่�นจ่งม่ความจำาเป็ีนอย่างยิ�งท่ี่�ลูกเรื์อทุี่กคนต้ิองเข้าร่์บิการ์ฝึ่กอบิร์มห่ล่กสูติร์ด่งกล่าว 

ปีีละห่น่�งคร์่�ง

• 7 Service Wonders Training for Cabin Crew - สอนการ์ให้่บิริ์การ์ในแบิบิเฉพาะของสายการ์บิิน ช่ีวยเสริ์มสร้์างให้่ลูกเรื์อเข้าใจถ่ึงความคาดห่ว่ง         

ของผู่้โดยสาร์และสามาร์ถึให่้บิร์ิการ์ได้อย่างเข้าใจและติร์งติามความติ้องการ์ โดยที่่�ลูกเร์ือย่งม่ความสุขและม่ที่่ศนคติิที่่�ด่ติ่อการ์ให่้บิร์ิการ์ ซึ่่�งจะ        

ส่งผ่ลให่้ลูกเร์ือให่้การ์บิร์ิการ์ได้อย่างด่เย่�ยม 

ตารางแสื่ดังผลการปฏิิบ่ติงานข้องแผนกล่กเรือประจำำาปี 2562 

ด้วยความมุ่งม่�นและพ่ฒนาการ์ให่้บิร์ิการ์ส่งผ่ลให่้ผ่ลการ์ดำาเนินงานในปีี 2562 ที่่�ผ่่านมา แผ่นกลูกเร์ือได้ร์่บิคะแนนความพ่งพอใจจากผู่้โดยสาร์ที่่�ด่ข่�น

ด่งที่่�แสดงในติาร์างข้างติ้น นอกจากน้�แผ่นกลูกเร์ือย่งเพิ�มข่�นติอนการ์ปีร์ะเมินผ่ลและควบิคุมคุณภาพการ์ให้่บิริ์การ์ของลูกเรื์อร์ะห่ว่างเท่ี่�ยวบิิน โดยให้่  

ผู้่ติร์วจสอบิมาติร์ฐานการ์ให้่บิริ์การ์ ห่รื์อ Cabin Crew Engagement Lead และห่่วห่น้าลูกเร์ืออาวุโส ห่ร์ือ Senior Cabin Crew Line Trainer 

ที่ำาห่น้าที่่�ติร์วจสอบิ โดยคะแนนที่่�ได้ร์่บิติ้องอยู่ในเกณฑ์์มาติร์ฐานที่่�ที่างแผ่นกลูกเร์ือได้กำาห่นดไว้โดยม่คะแนนไม่น้อยกว่าร์้อยละ 90 ห่ร์ือลูกเร์ือจำาเป็ีน

ต้ิองเข้าสู่ข่�นติอนต่ิอไปีห่ากได้ร่์บิการ์ปีร์ะเมินท่ี่�ติำ�ากว่าเกณฑ์์มาติร์ฐาน

ลำาดั่บ ห่วข้้อ ปี 2561 ปี 2562

1. ติ่วชี่�ว่ดความพ่งพอใจของผู่้โดยสาร์ (Net Promoter Score) (เร์ิ�มดำาเนินการ์ปีี 2562) ร์้อยละ 73

2. คะแนนความพ่งพอใจของผู่้โดยสาร์ (Customer Satisfaction) 9.12/ 10 9.17/ 10

P

E

A

C

E
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5. ความพ้ังพัอใจของผูู้้โด้ยสัาร

เพื�อการ์ปีร์่บิปีร์ุงบิร์ิการ์ให่้ม่ปีร์ะสิที่ธิิภาพด่อยู่เสมอ บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย 

ได้ที่ำาการ์สำาร์วจความพ่งพอใจของลูกค้าห่ร์ือผู่้โดยสาร์ในทีุ่กๆ ไติร์มาส 

โดยเก็บิข้อมูลจากผู้่โดยสาร์ของ บิจ. ไที่ยแอร์์เอเช่ีย ท่ี่�เดินที่างมาถ่ึงอาคาร์ 

ผู่้โดยสาร์ขาเข้าในที่่าอากาศยานห่ล่ก 5 แห่่งด้วยก่น คือ ที่่าอากาศยาน 

นานาชีาติิดอนเมือง ท่ี่าอากาศยานนานาชีาติิภูเก็ติ ท่ี่าอากาศยานนานาชีาติิ 

ห่าดให่ญ่ ที่่าอากาศยานขอนแก่น และที่่าอากาศยานนานาชีาติิเชี่ยงให่ม่ 

จากจำานวน ติ่วอย่างร์วม 2,273 คน ในชี่วงติลอดปีี 2562

จากการ์สำาร์วจความคิดเห่็นของผู่ ้ โดยสาร์ที่่ � ให่ ้ส ่มภาษณ์พบิว่า 

บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย ปีร์ะสบิความสำาเร์็จในการ์เพิ�มส่ดส่วนของกลุ่มลูกค้า           

ท่ี่�รู้์ส่กว่าปีร์ะสบิการ์ณ์ท่ี่�ได้ร่์บิจากการ์ใช้ีบิริ์การ์ของสายการ์บิินไที่ยแอร์์เอเช่ีย 

“ด่กว่าที่่�คาดห่ว่ง / ค่อนข้างด่กว่าที่่�คาดห่ว่ง” เพิ�มสูงข่�นอย่างติ่อเน่�อง 

มาต่ิ�งแต่ิปีี 2560 - 2562 โดยเพิ�มจาก ร้์อยละ 34 ในปีี 2560 เป็ีน ร้์อยละ  42 

ในปีี 2561 และเพิ�มเป็ีน ร้์อยละ 46 ในปีี  2562 ซ่ึ่�งเป็ีนส่ดส่วนท่ี่�เพิ�มสูงข่�น 

อย่างม่น่ยสำาค่ญที่างสถึิติิ

ปีัจจ่ยสำาค่ญที่่�ม่ผ่ลติ่อความคาดห่ว่งของลูกค้าก็คือ การ์ติร์งติ่อเวลา        

การ์บิร์ิการ์อย่างกร์ะติือร์ือร์้นและฉ่บิไว ความเปี็นมิติร์และใส่ใจผู่้โดยสาร์ 

ความสุภาพในการ์ดูแลผู้่โดยสาร์ ท่ี่กษะด้านมนุษยส่มพ่นธ์ิท่ี่�ด่ของพน่กงาน

ในทีุ่กข่�นติอนการ์ให่้บิร์ิการ์  การ์นำาเคร์ื�องบิินข่�นและการ์ลงจอดที่่�ร์าบิร์ื�น

ที่ำาให่้ผู่้โดยสาร์ร์ู้ส่กม่�นใจในความปีลอดภ่ย

ในการ์พิจาร์ณาปีร์ะเมินความพ่งพอใจน่�น ผู่้โดยสาร์พิจาร์ณาให่้นำ�าห่น่ก 

ความสำาค่ญของแต่ิละกร์ะบิวนการ์การ์ให้่บิริ์การ์ (ต่ิ�งแต่ิสูงไปีติำ�า) ด่งต่ิอไปีน้� 

คือ ข่�นติอนการ์จองติ่�วและข่�นติอนการ์เชี็คอินม่ความสำาค่ญที่่�ผู่้โดยสาร์ 

ให่้ความสำาค่ญก่อนข่�นติอนอื�นๆ เปี็นลำาด่บิที่่� 1 และ 2  สำาห่ร์่บิผู่้โดยสาร์ 

ในปีร์ะเที่ศจะให้่ความสำาค่ญก่บิข่�นติอนการ์บิอร์์ดดิ�งเป็ีนลำาด่บิท่ี่� 3 ติามมา 

ด้วยการ์บิร์ิการ์บินเที่่�ยวบิิน และการ์จ่ดการ์ในการ์นำาผู่้โดยสาร์ลงจาก 

เครื์�อง ติามด้วยการ์จ่ดการ์กร์ะเป๋ีาของผู้่โดยสาร์เป็ีนความสำาค่ญในอ่นด่บิ 

ที่้ายสุด

ในขณะท่ี่�ผู้่โดยสาร์ร์ะห่ว่างปีร์ะเที่ศจะให้่นำ�าห่น่กความสำาค่ญก่บิการ์บิริ์การ์ 

บินเที่่�ยวบิินเปี็นลำาด่บิที่่� 3 และติามมาติิดๆ ด้วยความสำาค่ญของข่�นติอน

การ์จ่ดการ์ในการ์นำาผู่้โดยสาร์ลงจากเคร์ื�องและการ์จ่ดการ์กร์ะเปี๋าของ 

ผู่้โดยสาร์ ส่วนข่�นติอนการ์บิอร์์ดดิ�งจะม่นำ�าห่น่กสำาค่ญที่้ายสุดในที่่ศนคติิ

ของผู่้โดยสาร์ร์ะห่ว่างปีร์ะเที่ศ

ผ่ลจากการ์สำาร์วจความพ่งพอใจในผู่้โดยสาร์ภายในปีร์ะเที่ศปีี 2562  

เปีร์่ยบิเที่่ยบิก่บิปีี 2561 บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย ม่การ์ปีร์่บิปีร์ุงอย่างมากใน  

ทีุ่กกร์ะบิวนการ์ ยกเว้นกร์ะบิวนการ์จองติ่�วซึ่่�งความพ่งพอใจข่�นติอนน้�         

ย่งร์่กษาอยู่ในร์ะด่บิใกล้เค่ยงผ่ลความพ่งพอใจของปีี 2561

6. กี่ารส่ืัอสัารกัี่บผูู้้บริโภคเพ่ืัอสัร้างเข้าใจในสิันค้าและบริกี่าร 
พัร้อมสัร้างความผูู้กี่พัันกัี่บแบรนด์้

จากการ์ศ่กษาวิจ่ยที่างการ์ติลาด สิ�งที่่ �สน่บิสนุนให่้ผู่ ้ใชี้บิร์ิการ์เลือก 

แอร์์เอเช่ียเป็ีนอ่นด่บิต้ินๆ คือ การ์ให้่บิริ์การ์ในร์าคาปีร์ะห่ย่ด เส้นที่างบิิน 

ท่ี่�ห่ลากห่ลาย ความติร์งต่ิอเวลา ความเข้มงวดจริ์งจ่งในการ์ร่์กษามาติร์ฐาน 

ความปีลอดภ่ยติ่างๆ บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย จ่งสร์้างเปี็นว่ฒนธิร์ร์มการ์ให่้ 

บิริ์การ์ท่ี่�ม่ปีร์ะสิที่ธิิภาพและปีลอดภ่ยด้วยความใส่ใจของออลสติาร์์ทุี่กคน 

โจที่ย์ที่่ �ที่้าที่าย คือ เร์าจะสร์้างความสมดุลร์ะห่ว่างความจร์ิงจ่งใน            

ปีร์ะสิที่ธิิภาพและความปีร์ะท่ี่บิใจในบิริ์การ์ได้อย่างไร์ โดยเฉพาะพน่กงาน 

ติ้อนร์่บิภาคพื�น ซึ่่�งเปี็นด่านแร์กที่่�ผู่้ใชี้บิร์ิการ์พบิที่่�สนามบิิน และใชี้เวลา 

ร์่วมก่นนานที่่�สุด ติ่�งแติ่การ์เชี็คอิน จนถึ่งการ์ข่�นเคร์ื�องที่่�ปีร์ะติูที่างออก 

และร์่บิกร์ะเปี๋าเมื�อลงเคร์ื�อง 

ห่น่งโฆษณา “น้�แม่นะ” ที่่�ม่พน่กงานติ้อนร์่บิภาคพื�น เปี็นน่กแสดงนำา 

ร่์วมก่บิผู้่ใช้ีบิริ์การ์ท่ี่านห่น่�ง โดยมาเฉลยติอนท้ี่ายเรื์�องว่าท่ี่�งคู่เป็ีนแม่ลูกก่น 

และคุณแม่กำาล่งติ่อร์องใชี้สิที่ธิิ� “น้�แม่นะ” ถึือส่มภาร์ะข่�นเคร์ื�องเกิน           

7 กิโลกร์่ม ซึ่่�งลูกที่่�เปี็นพน่กงานก็ไม่สามาร์ถึอนุโลมได้ ที่ำาให่้เห่็นถึ่ง 

ความใส่ใจที่่�ไม่เลือกปีฏิิบิ่ติิ เพร์าะทีุ่กคนคือสำาค่ญ

แคมเปีญมิวสิควิด่โอออนไลน์ “นิลุบิล คนห่น้าเย็น” เพลงที่่�ข่บิร์้องโดย 

พน่กงานติ้อนร์่บิบินเคร์ื�องบิิน และเปี็นเพลงที่่�แติ่งมาเพื�ออธิิบิายถึ่ง 

ความใส่ใจในแบิบิแอร์์เอเชี่ย เพื�อความปีลอดภ่ยในการ์เดินที่างและ 

ปีร์ะสิที่ธิิภาพในการ์ให่้บิร์ิการ์

ปีี 2562 บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย ย่งคงเสร์ิมสร์้างภาพล่กษณ์ที่่�แข็งแกร์่งผ่่าน

จุดได้เปีร์่ยบิที่างการ์แข่งข่นน้�ผ่่านการ์สื�อสาร์ภาพล่กษณ์และการ์ติลาด 

อย่างติ่อเน่�อง พร์้อมจ่ดกิจกร์ร์มให่้ผู่้โดยสาร์ม่ส่วนร์่วมในการ์ปีร์ะเมิน 

ความพ่งพอใจ โดยสามาร์ถึสแกน QR code ท่ี่�เคาน์เติอร์์เช็ีคอินแอร์์เอเช่ีย 

ที่่ �สนามบิินที่่ �วปีร์ะเที่ศ โดยม่เปี้าห่มายสูงสุดคือการ์สร์้างให่้เปี็น 

“ว่ฒนธิร์ร์มองค์กร์” ถึา่ยที่อดจากรุ่์นสูร่์ุน่สำาห่ร่์บิพนก่งานติอ้นร่์บิภาคพื�น

ของแอร์์เอเชี่ยทีุ่กๆ คน
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การ์ดูแลส่งคมท่ี่�ใกล้ต่ิวท่ี่�สุด คือ พน่กงานของเร์าเอง และเร์าเชืี�อว่าปัีจจ่ย 

สำาค่ญท่ี่�สุดท่ี่�ที่ำาให้่เร์าเติิบิโติมาได้ คือ ความส่มพ่นธ์ิของบุิคลากร์ ค่านิยม 

และว่ฒนธิร์ร์มองค์กร์อ่นได้แก่ สนุก สไติล์ ส่มพ่นธ์ิ สร้์างสร์ร์ค์ย่�งยืน ห่รื์อ 

4ส. ช่ีวยข่บิเคลื�อนธุิร์กิจให้่เติิบิโติ โดยความย่�งยืนเริ์�มจากพน่กงานท่ี่�ต้ิอง 

ม่ความสุข ที่ำางานอย่างม่ปีร์ะสิที่ธิิภาพ ม่ความร์ู้ความเข้าใจว่า งานของ

ตินเองในทุี่กกร์ะบิวนการ์น่�นสง่ผ่ลต่ิอความย่�งยืนของบิริ์ษ่ที่ และม่โอกาส 

ส่งติ่อความย่�งยืนน้�ไปีย่งส่งคม เศร์ษฐกิจ และสิ�งแวดล้อม ติ่อไปีอ่กด้วย

2. กี่ารบริหารพััฒนาและรักี่ษาทรัพัยากี่รบุคคล

บิจ. ไที่ยแอร์์เอเช่ีย มุ่งพ่ฒนาเสริ์มสร้์างว่ฒนธิร์ร์มและบิร์ร์ยากาศการ์ที่ำางาน 

ที่่�ด่ร์วมที่่�งส่งเสร์ิมการ์ที่ำางานเปี็นที่่ม ปีฏิิบิ่ติิติ่อพน่กงานด้วยความเปี็น 

ธิร์ร์มและเคาร์พติ่อความเปี็นปีัจเจกชีน การ์ว่าจ้าง แติ่งติ่�งและโยกย้าย 

พน่กงาน จะพิจาร์ณาบินพื�นฐานของคุณธิร์ร์ม และการ์ใช้ีที่ร่์พยากร์บุิคคล 

ให่้เกิดปีร์ะโยชีน์สูงสุด

นอกจากน้� ในปีี 2562 สายงานความย่�งยืนได้ม่การ์จ่ดต่ิ�งท่ี่ม Red Avenger 

ซ่ึ่�งปีร์ะกอบิไปีด้วยพน่กงานรุ่์นให่ม่จากสายงานต่ิางๆ มาเร่์ยนรู้์ร่์วมก่นติาม 

ห่ล่กสูติร์ โดยม่ปีร์ะธิานเจ้าห่น้าที่่�บิร์ิห่าร์เปี็นผู่้ให่้โจที่ย์ที่่�ที่้าที่ายพร์้อมให่้

คำาแนะนำาอย่างใกล้ชีิดติลอดห่ล่กสูติร์ 

3. ค่าช่ัวโมงกี่ารฝึึกี่อบรมเฉล่่ยของพันักี่งานแอร์เอเช่ยในช่วง        
ปี 2562

ในยุคท่ี่�ม่การ์เปีล่�ยนแปีลงอย่างร์วดเร็์วท่ี่�งที่างด้านเที่คโนโลย่และพฤติิกร์ร์ม

ผู่้บิร์ิโภคที่่�ม่ความแติกติ่างห่ลากห่ลาย ร์วมถึ่งการ์ก้าวเข้าสู่เที่คโนโลย ่

ดิสร์่ปีชี่�น บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย ได้ติร์ะห่น่กถึ่งความสำาค่ญของที่ร์่พยากร์ 

บิุคคล ซึ่่�งถึือเปี็นกำาล่งสำาค่ญของแอร์์เอเชี่ยที่่�จะชี่วยข่บิเคลื�อนองค์กร์ให่้ 

ก้าวห่น้าติ่อไปีจ่งได้เติร์่ยมแผ่นกการ์พ่ฒนาและห่ล่กสูติร์ที่่�สอดคล้องก่บิ

การ์ร์่บิผ่ิดชีอบิติามห่น้าที่่�ของพน่กงานในห่น่วยงานติ่างๆ  

ในปีีน้� พน่กงานได้ร์่บิการ์อบิร์มที่่�งสิ�นโดยเฉล่�ย 2.38 ชี่�วโมง ห่ร์ือ 0.5 ว่น 

(ถ่ึวเฉล่�ยจากจำานวนพน่กงานท่ี่�เข้าอบิร์มท่ี่�งห่มดห่าร์ด้วยจำานวนวิชีาและ

ชี่�วโมงร์ายวิชีา ข้อมูลที่่�ได้นำามาจากการ์คำานวณของร์ะบิบิ Training         

Management System ซ่ึ่�งเป็ีนร์ะบิบิบ่ินท่ี่กข้อมูลการ์อบิร์มส่วนกลางของ 

บิร์ิษ่ที่)

      กี่ารบริหารพััฒนาและรักี่ษาทรัพัยากี่รบุคคล (GRI 103-1, 103-2, 103-3, 404-1, 404-2)

1. แนวทางกี่ารส่ังเสัริมวัฒนธรรมองค์กี่ร
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2843 2827
Now Everyone Can Fly

One Engine Taxi Departure (OETD)
การขับเคลื่อนอากาศยานดวยเครื่องยนตเดียว
ขณะรอทำการวิ่งขึ้น ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
ระหวางรอทำการว่ิงข้ึน CO2 Emissions = MF*FCF

Where: MF= Mass of Fuel ,FCF = Fuel conversion Factor
Fuel conversion factor for: Jet A Fuel = 3.16 kg CO2 / kg fuel
**คำนวนจาก การใชน้ำมันเชื้อเพลิง 1 กิโลกรัม 
 จะปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสูอากาศ เปนจำนวน 3.16 กิโลกรัม**

Idle Reverse
การใชอุปกรณเปลี่ยนทิศทางแรงขับ
หลังการลงสนามไดอยางเหมาะสม 
ลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด

NEO Aircraft  (New Engine Option Aircraft)
ลดการใชน้ำมันลง 15% หมายถึง
ลดการใชน้ำมันลงประมาณ

Reduce Flaps Landing
การใชเครื่องเพิ่มแรงยกในการลงสนาม
อยางเหมาะสม ลดปริมาณกาซคารบอน 

One Engine Taxi On arrival (OETA)
การขับเคลื่อนอากาศยานดวยเครื่องยนตเดียว
หลังการลงสนาม เพื่อเขาหลุมจอด 
ลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด

460

2,423

ลิตรตอชั่วโมงบิน

ตัน

4,586ตัน

6,145 ตัน

3,914 ตัน

โดยกระบวนการ
ตรวจสอบมาตรฐาน

ความปลอดภัย

กระบวนการการควบคุมการดำเนินการ
และการสงออกเท่ียวบิน

กระบวนการปฏิบัติการ
บนหองโดยสาร

การจัดการและความปลอดภัยใน
กระบวนการในการขนสงสินคา

และวัสดุ (cargo)

ฝายวิศวกรรมและการบำรุง
รักษาอากาศยานกระบวนการปฏิบัติการภาคพืน

กระบวนการปฏิบัติการภาคพืน

ระบบการจัดการองคการ
และการบริหาร

คลอบคลุมการดำเนินงาน
ทั้งหมด ไดแก

IATA Operational Safety Audit

ST
AR

T

พนักงานทุกคน และทุกกระบวนการ

ความยั่งยืน
ของหวงโซคุณคา มีสวนในการสราง
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ปี จำำานวนช่�วโมงเฉล่�ย
จำำานวนพน่กงานที่่�งหมดัที่่�อบรม

(คน)

จำำานวนพน่กงานชาย

(คน)

จำำานวนพน่กงานหญิง

(คน)

2561 2.7 4,930 3,144 1,786

2562 3.5 5,439 3,436 2,003

4. หลักี่สูัตรเพ่ืัอพััฒนาบุคลากี่ร

ห่วข้้อหล่กสื่่ตร กลุ�มเป้าหมาย ว่ตถีุ่ประสื่งค์
จำำานวน

ผ่้เข้้าอบรม

ช�องที่าง

การอบรม

ระยะเวลา

การอบรม

Leader In You ห่่วห่น้าลูกเร์ือ

(จำานวน 400 คน)

เพื�อฝ่ึกที่่กษะและที่่ศนคติิ

ด้านการ์ให่้บิร์ิการ์, การ์ขาย 

และภาวะผู่้นำา

20 คน/ ร์ุ่น Classroom 2 ว่น

7 Service Wonders Guest Services

(จำานวน 1,000 คน)

เพื�อสร์้างว่ฒนธิร์ร์มการ์บิร์ิการ์ที่่�ง 

7 ว่น ติ่�งแติ่ว่นจ่นที่ร์์ - ว่นอาที่ิติย์ 

โดยแติ่ละว่นก็จะเน้นการ์มุ่งใน 

จิติบิร์ิการ์ที่่�แติกติ่างก่นไปี

50 คน/ ร์ุ่น Classroom 2 ว่น

ลูกเร์ือ

(จำานวน 1,200 คน)

เพื�อสร์้างว่ฒนธิร์ร์มการ์บิร์ิการ์ที่่�ง 

7 ว่น ติ่�งแติ่ว่นจ่นที่ร์์ - ว่นอาที่ิติย์ 

โดยแติ่ละว่นก็จะเน้นการ์มุ่งใน 

จิติบิร์ิการ์ที่่�แติกติ่างก่นไปี

20 คน/ ร์ุ่น Classroom 1 ว่น

Self Mastery Student Pilot 

ที่่�ใกล้จะจบิการ์ศ่กษา 

ในภาคที่ฤษฎ่

เพื�อปีร์่บิกร์อบิความคิด

ของผู่้เร์่ยน ให่้เข้าใจติ่วติน 

เข้าใจผู่้อื�น ที่่�งผู่้โดยสาร์ 

เพื�อนร์่วมงาน ห่่วห่น้างาน 

โดยม่บิร์ิบิที่ของชี่วงว่ย 

และความแติกติ่าง

ของความเปี็นติ่วติน 

ข่�นอยู่ก่บิ

จำานวนของ 

Student Pilot 

ร์ุ่นน่�นๆ

Classroom 1 ว่น

  

(1) เพศ

ม่การ์ฝ่ึกอบิร์มพน่กงานที่่�งสิ�น 6,593 คน โดยเปี็นชีายที่่�งห่มด 3,945 คน และห่ญิง 2,648 คน เปี็นส่ดส่วนร์้อยละ 59 และร์้อยละ 41

(2)  ประเภัที่ข้องพน่กงาน

ที่่�งห่มดร์้อยละ 100 เปี็นพน่กงานปีร์ะจำาที่่�งสิ�น ส่วนพน่กงานจ้างแร์งงาน ได้แก่ Ground handling (GHA) 
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ในปีี 2562 ฝ่่ายวิศวกร์ร์ม บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย ม่เปี้าห่มายในการ์พ่ฒนาร์ูปีแบิบิการ์ที่ำางานให่้ลำ�าสม่ยและม่ความย่�งยืน โดยการ์ใชี้เที่คโนโลย่  

มาผ่ล่กด่นที่ำาให้่แนวคิดเกิดข่�นและสามาร์ถึใชี้งานได้จร์ิง 

การ์สร์้างร์ะบิบิ และเปีล่�ยนแปีลงการ์ที่ำางานให่้ไปีสู่ร์ูปีแบิบิดิจิที่่ลจะสามาร์ถึสร์้างความยืดห่ยุ่นของการ์ใชี้ข้อมูลที่่�ได้มาได้มากยิ�งข่�น โดยฝ่่ายวิศวกร์ร์ม

ได้พ่ฒนาร์ะบิบิการ์ที่ำางานโดยม่ 2 สิ�งเพิ�มเติิมเพื�อติอบิสนองติ่อการ์สื�อสาร์ด่งติ่อไปีน้�

1. กี่ารวิเคราะห์ข้อมูล

การ์ใชี้ข้อมูลมาวิเคร์าะห่์เพื�อเพิ�มปีร์ะสิที่ธิิภาพในการ์ซึ่่อมบิำาร์ุงอากาศยานในร์ูปีแบิบิการ์จ่ดการ์ซึ่่อมบิำาร์ุงเชีิงร์ุก (Proactive Maintenence) โดยการ์ 

นำาข้อมูลจากการ์วิเคร์าะห่์มาสร์้างมาติร์ฐานการ์ซึ่่อมบิำาร์ุง และวิเคร์าะห่์ปีัจจ่ยที่่�งห่มดที่่�เกิดข่�น เพื�อที่่�จะม่มาติร์การ์ร์องร์่บิทีุ่กสถึานการ์ณ์ได้อย่าง 

เห่มาะสม ในการ์ว่ดผ่ลห่รื์อวิเคร์าะห์่ข้อมูล ที่างฝ่่ายวิศวกร์ร์มได้สร้์างห่น้าต่ิางร์ายงานผ่ลผ่่านร์ะบิบิอิเล็กที่ร์อนิกส์ เพื�อท่ี่�จะสามาร์ถึติิดติามผ่ลได้ติลอด 

24 ชีม.

ผ่ลล่พธ์ิจากการ์วิเคร์าะห์่ข้อมูลจะนำาไปีเผ่ยแพร่์ 

ให่้ก่บิที่่�งกลุ่มสายการ์บิินแอร์์เอเชี่ย และก่บิ  

กลุ่มผู่้ผ่ลิติอะไห่ล่อากาศยานอย่างสมำ�าเสมอ 

เพื�อการ์พ่ฒนาปีร์ะสิที่ธิิภาพของการ์ซ่ึ่อมบิำารุ์ง

อากาศยานติ่อไปี จากการ์เผ่ยแพร์่ข้อมูลน่�น  

ที่ำาให้่เร์าสามาร์ถึเชืี�อมโยงข้อมูลได้จากห่ลายๆ ท่ี่� 

และว่ดปีร์ะสิที่ธิิภาพของการ์ที่ำางานของฝ่่าย 

ได้อ่กด้วย

2. นวัตกี่รรม

ในปีี 2562 ฝ่่ายวิศวกร์ร์มได้คิดค้นนว่ติกร์ร์มให่ม่ที่่�สามาร์ถึชี่วยพ่ฒนาการ์ที่ำางานให่้เห่มาะสมร์วดเร์็วและม่ปีร์ะสิที่ธิิภาพมากยิ�งข่�น ด่งติ่อไปีน้�

• การตรวจำสื่อบเสื่ื�อช่ช่พและอุปกรณ์ฉุกเฉิน

       นวัตกี่รรมและกี่ระบวนกี่ารใช้เทคโนโลย่ดิ้จิทัล (GRI 103-1, 103-2, 103-3)6
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โปีร์แกร์มติร์วจสอบิสถึานะเสื�อชีูชี่พและอุปีกร์ณ์ฉุกเฉินบินเคร์ื�องบิิน โดยใชี้เที่คโนโลย่ Radio Frequency Identification (RFID) ห่ร์ือการ์ร์ะบิุข้อมูล   

โดยใชี้คลื�นความถึ่�วิที่ยุ ที่ำาให่้ลดร์ะยะเวลาที่่�ใชี้ในการ์ติร์วจสอบิโดยเฉล่�ยจาก 1 ชีม. เห่ลือเพ่ยง 15 นาที่่ และสามาร์ถึติร์วจสอบิสถึานะปีัจจุบิ่นได้ 

ผ่่านร์ะบิบิออนไลน์

• แอปพลิเคช่นการบริหารอุปกรณ์บริเวณลานจำอดั R2M (Resource Tools Management)

ใชี้เพื�อการ์ร์ะบิุติำาแห่น่งของอุปีกร์ณ์บิร์ิเวณลานจอด ร์วมถึ่งแสดงสถึานะการ์ใชี้งานปีัจจุบิ่นได้อย่างแม่นยำา เพื�อบิร์ิห่าร์การ์ใชี้งานของอุปีกร์ณ์ได้ 

อย่างม่ปีร์ะสิที่ธิิภาพ

ในปีลายปีี 2562 ที่างฝ่ ่ายว ิศวกร์ร์มได ้เร์ ิ �มด ำาเน ินการ์พ่ฒนาร์ะบิบิ RPA (Robotic        

Process Automation) เพื�อนำา มาปีร์่บิใชี้ก่บิกร์ะบิวนการ์ที่ำางานของแติ่ละแผ่นก โดยร์ะบิบิ RPA 

จะเปี็นการ์ที่ำางานของคอมพิวเติอร์์แบิบิอ่ติโนม่ติิ และสามาร์ถึลดร์ะยะเวลาการ์ที่ำางานในล่กษณะ 

ที่่�ไม่ซึ่่บิซึ่้อน เชี่น การ์ด่งร์ายงานจากร์ะบิบิเพื�อการ์วิเคร์าะห่์ข้อมูล

       กี่ารลงทุนด้้านสัังคม (GRI 103-1, 103-2, 103-3, 201-1)

บิจ.  ไที่ยแอร์์เอเชี่ย ติร์ะห่น่กถ่ึงความสำาค่ญของการ์ลงทีุ่นที่างสง่คม เพื�อสร้์างคุณค่าร่์วมในห่่วงโซ่ึ่การ์ผ่ลิติ ด้วยความเชืี�อว่าคุณค่าที่างส่งคมเห่ล่าน้�จะ

ติอบิแที่นกล่บิมาเป็ีนมูลค่าที่างเศร์ษฐกิจ กล่าวคือ สร้์างความได้เปีร่์ยบิที่างการ์แข่งข่น ลดความเส่�ยงของธุิร์กิจ และลดความเส่�ยงของส่งคมไปีพร้์อมๆ ก่น 

โดยแบิ่งเปี็นมติิติ่างๆ ด่งน้�

นำาเสนอสินค้า บิร์ิการ์ ห่ร์ือชี่องที่างการ์ติลาดให่ม่ที่่�สามาร์ถึสร์้างมูลค่าที่างธิุร์กิจ พร์้อมผู่้บิร์ิโภคได้เข้าถึ่งสินค้าและบิร์ิการ์ที่่�ด่

เพิ�มคุณค่าในห่่วงโซึ่่การ์ผ่ลิติ โดยพ่ฒนาที่ร์่พยากร์มนุษย์ปีร์่บิปีร์ุงให่้การ์ที่ำางานม่ปีร์ะสิที่ธิิภาพ พร์้อมก่บิลดผ่ลกร์ะที่บิที่างส่งคม       

และที่ำาให่้เกิดการ์เข้าถึ่งที่ร์่พยากร์ได้ด่ข่�น 

การ์พ่ฒนาชุีมชีนและส่งคม การ์ที่ำาให้่คนในชุีมชีนม่คุณภาพช่ีวิติด่ และที่ำาให้่ บิจ. ไที่ยแอร์์เอเช่ีย เข้าถ่ึงชุีมชีน สร้์างความผู่กพ่นก่บิ 

แบิร์นด์ สร์้างชี่องที่างการ์ติลาดให่ม่ๆ 

1. โครงกี่ารกี่ารจ้างงานตามมาตรา 35 ร่วมกัี่บ มูลนิธิอารยสัถุาปัตย์ 

จากพร์ะร์าชีบิ่ญญ่ติิส่งเสร์ิมและพ่ฒนาคุณภาพชี่วิติคนพิการ์ ในมาติร์า 35 ที่่�เปีิดโอกาสให่้สถึานปีร์ะกอบิการ์สามาร์ถึจ้างเห่มาบิร์ิการ์คนพิการ์             

บิจ. ไที่ยแอร์์เอเช่ีย จ่งร่์วมก่บิมูลนิธิิอาร์ยสถึาปัีติย์เพื�อคนท่ี่�งมวลสน่บิสนุนการ์ที่ำางานของเครื์อข่ายมนุษย์อาร์ยสถึาปัีติย์ โดยเฉพาะด้านการ์ข่บิเคลื�อน 

อาร์ยสถึาปีัติย์ ม่ว่ติถึุปีร์ะสงค์ด่งน้�

(1) เพื�อผ่ล่กด่นและสร์้างการ์ร์่บิร์ู้งานด้านอาร์ยสถึาปีัติย์ (Friendly Design) ห่ร์ือห่ล่กการ์ออกแบิบิสิ�งก่อสร์้างที่่�เปี็นสากล

(2) เพื�อส่งเสร์ิมอาชี่พให่้ก่บิคนพิการ์ติามมาติร์า 35 แห่่งพร์ะร์าชีบิ่ญญ่ติิ ส่งเสร์ิมและพ่ฒนาคุณภาพชี่วิติคนพิการ์ พ.ศ. 2550 โดยปีี 2562 ที่่�ง                     

บิจ. ไที่ยแอร์์เอเช่ีย ได้จ้างงานผู้่พิการ์ 57 คน ด้วยความมุ่งม่�นต่ิ�งใจท่ี่�จะเป็ีนกำาล่งในการ์ที่ำางานเพื�อส่งคม และองค์กร์ต่ิวอย่างในการ์ให้่ความสำาค่ญ  

และปีฏิิบิต่ิิติามกฎห่มายการ์จ้างงานคนพิการ์อย่างเคร์่งคร์ด่ โดยห่น้าที่่�ของทูี่ติอาร์ยสถึาปีัติย์ คือ การ์สำาร์วจ จ่ดห่า ข้อมูลและส่งข้อมูลพื�นที่่�      

ที่่�ติ้องการ์การ์แก้ไข ห่ร์ือเปี็นพื�นที่่�ติ่วอย่างในการ์จ่ดการ์ที่่�ด่ นอกจากน้�ทีู่ติอาร์ยสถึาปีัติย์ย่งจะติ้องสื�อสาร์ก่บิส่งคมห่ร์ือสร์้างความเข้าใจ เพื�อให่้       

เกิดความติร์ะห่น่กห่ร์ือให่้เห่็นความสำาค่ญของอาร์ยสถึาปีัติย์

7
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2. Journey D

2.1 โอกี่าสัและความท้าทาย

การ์ท่ี่องเท่ี่�ยวเป็ีนห่น่�งในอุติสาห่กร์ร์มห่ล่กท่ี่�สร้์างร์ายได้ให้่ก่บิปีร์ะเที่ศไที่ย 

ปีี 2561 ปีร์ะเที่ศไที่ยม่ร์ายได้จากการ์ที่่องเที่่�ยวกว่า 3 ล้านล้านบิาที่ ซึ่่�ง 

จ่ดอยู่ในอ่นด่บิที่่� 4 ของโลก อย่างไร์ก็ติามปีร์ะเที่ศไที่ยกล่บิถึูกจ่ดอ่นด่บิ

ให่้เปี็นปีร์ะเที่ศที่่�ม่พ่ฒนาการ์ในด้านข่ดความสามาร์ถึในการ์แข่งข่นด้าน

การ์ที่่องเที่่�ยวอยู่อ่นด่บิที่่� 31 ของโลก จากร์ายงาน Travel & Tourism 

Competitiveness Report ปีร์ะจำาปีี 2562 ที่่�จ่ดที่ำาโดยสภาเศร์ษฐกิจโลก 

ปีร์ะเด็นท่ี่�น่าสนใจจ่งอยู่ท่ี่�ความแติกต่ิางร์ะห่ว่างลำาด่บิของร์ายได้จากการ์ 

ท่ี่องเท่ี่�ยวท่ี่�ปีร์ะเที่ศไที่ยเป็ีน 1 ใน 10 อยู่เสมอ แต่ิลำาด่บิข่ดความสามาร์ถึ 

ด้านการ์ท่ี่องเท่ี่�ยวอยู่ในอ่นด่บิท่ี่� 31 น่�นห่มายความว่าย่งม่ช่ีองว่างในการ์ 

พ่ฒนาข่ดความสามาร์ถึที่างการ์แข่งข่นของการ์ท่ี่องเท่ี่�ยวไที่ยให้่ก้าวไปีสู่

การ์จ่ดการ์ที่่องเที่่�ยวอย่างย่�งยืนได้ อาที่ิ การ์ยกร์ะด่บิความปีลอดภ่ย 

สขุอนาม่ยในแห่ลง่ท่ี่องเท่ี่�ยว ห่รื์อการ์ร่์กษาและอนุร่์กษ์ที่ร่์พยากร์ท่ี่�งที่าง

ธิร์ร์มชีาติิและว่ฒนธิร์ร์ม 

‘จำากรายไดั้หล่กข้องประเที่ศสื่่�ความตระหน่กร่้เพื�อพ่ฒนาอย�างย่�งยืน’ 

ธิุร์กิจการ์บิินเป็ีนห่น่�งในผู่้เล่นห่ล่กของอุติสาห่กร์ร์มที่่องเที่่�ยว นำามาซึ่่�ง 

ความเติิบิโติที่างเศร์ษฐกิจและผ่ลกร์ะที่บิเชิีงบิวกมากมาย  สร้์างงาน สร้์าง 

ร์ายได้ให่้ปีร์ะเที่ศผ่่านอุติสาห่กร์ร์มการ์ที่่องเที่่�ยว แติ่ในขณะเด่ยวก่น          

ปัีญห่าเรื์�องความเห่ลื�อมลำ�าและการ์กร์ะจายร์ายได้การ์ท่ี่องเท่ี่�ยวไปีสู่เศร์ษฐกิจ 

ฐานร์ากห่ร์ือคนในที่้องถึิ�นย่งเปี็นปีร์ะเด็นที่่�น่าจ่บิติามอง ร์วมถึ่งการ์ที่่�       

สายการ์บิินม่ส่วนในการ์สร้์างความเส่�ยงต่ิอส่งคมและสิ�งแวดล้อม ด้วยการ์

พาน่กท่ี่องเท่ี่�ยวท่ี่�ไม่ร่์บิผิ่ดชีอบิไปีที่ำาลายแห่ล่งท่ี่องเท่ี่�ยว ห่รื์อม่ส่วนที่ำาให้่ 

เกิดการ์ที่่องเที่่�ยวแบิบิเกินสมดุล

บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย มองเห่็นศ่กยภาพของ “การ์ที่่องเที่่�ยวโดยชีุมชีน 

(Community-based Tourism)” ในการ์เป็ีนเครื์�องมือแก้ปัีญห่าส่งคมและ 

ในขณะเด่ยวก่นก็เปี็นเคร์ื�องมือในการ์สร์้างปีร์ะโยชีน์ให่้ก่บิผู่้ม่ส่วนได้เส่ย 

ร์วมท่ี่�งสร้์างความได้เปีร่์ยบิในการ์แข่งข่นในธุิร์กิจ จ่งเป็ีนท่ี่�มาของการ์สร้์าง 

Journey D ห่รื์อ The Journey of Development โคร์งการ์ลงทุี่นที่างส่งคม 

ร์ะยะยาว ผ่่านการ์ท่ี่องเท่ี่�ยวชุีมชีน ซ่ึ่�งคนในชุีมชีนผู้่เป็ีนเจ้าของที่ร่์พยากร์ 

ม่ส่วนในการ์บิร์ิห่าร์จ่ดการ์การ์ที่่องเที่่�ยวด้วยตินเอง โดย Journey D        

ม่เปี้าห่มายห่ล่กในการ์ร์ณร์งค์เพื�อสร์้างจิติสำาน่กของการ์เดินที่างอย่าง 

ร์่บิผ่ิดชีอบิและย่�งยืน ผ่่านกลยุที่ธิ์ 3 ด้านในการ์ดำาเนินการ์ส่งเสร์ิมการ์ 

ที่่องเที่่�ยวโดยชีุมชีนอย่างย่�งยืน 

1. ห่ล่กสูติร์การ์พ่ฒนาศ่กยภาพด้านการ์ที่่องเที่่�ยวอย่างย่�งยืนให่้ก่บิ 

กลุ่มชีุมชีนเปี้าห่มาย 

2.  การ์สร์้างเคร์ือข่ายพ่นธิมิติร์เพื�อส่งเสร์ิมการ์ที่่องเที่่�ยวโดยชีุมชีน 

อย่างย่�งยืน

3.  การ์สร์้างการ์ร์่บิร์ู้และสร์้างปีร์ะสบิการ์ณ์การ์ที่่องเที่่�ยวโดยชีุมชีน

2.2 เป้าหมายของ Journey D

ปี 2560-2561

• พ่ฒนา Journey D จากกิจกร์ร์ม CSR ร์ะยะส่�น ให้่กลายเป็ีนโคร์งการ์ 

ลงทุี่นที่างส่งคมร์ะยะยาว (CSV) ของ บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย 

• สร์้าง 4 ชีุมชีนติ้นแบิบิการ์ที่่องเที่่�ยวโดยชีุมชีนอย่างย่�งยืน

• พ่ฒนาชุีมชีนท่ี่องเท่ี่�ยวในโคร์งการ์ให้่สามาร์ถึต้ิอนร่์บิน่กท่ี่องเท่ี่�ยวได้ 

อย่างม่คุณภาพไม่น้อยกว่า 3 ชีุมชีน/ปีี

• เพิ�มจำานวนชีุมชีนที่่องเที่่�ยวในโคร์งการ์ให่้ได้ 2 ชีุมชีน/ปีี

ปี 2562

• พ่ฒนา Journey D CSR สู่การ์สร์้างคุณค่าร์่วมขององค์กร์อย่างเติ็ม 

ร์ูปีแบิบิ (CSV)

• สื�อสาร์และสร์้างการ์ร์่บิร์ู้ด้านการ์ที่่องเที่่�ยวอย่างร์่บิผ่ิดชีอบิผ่่าน 

ทีุ่กชี่องที่างของแอร์์เอเชี่ย 

• เพิ�มร์ายได้ให่้ก่บิชีุมชีนที่่องเที่่�ยวอย่างน้อยร์้อยละ 15 ติ่อปีี

• เชืี�อมโยงพ่นธิมิติร์ด้านการ์ท่ี่องเท่ี่�ยวอย่างร่์บิผิ่ดชีอบิและย่�งยืนให้่ชุีมชีน 

อย่างติ่อเน่�อง

• เพิ�มจำานวนชีุมชีนที่่องเที่่�ยวในโคร์งการ์ให่้ได้ 2 ชีุมชีน

ปี 2563

• สร์้างเคร์ือข่ายการ์ที่่องเที่่�ยวอย่างร์่บิผ่ิดชีอบิร์ะห่ว่างชีุมชีนให่้ได้ 10 

ชีุมชีน

• เปี็นศูนย์กลางของเคร์ือข่ายการ์ที่่องเที่่�ยวอย่างร์่บิผ่ิดชีอบิและเปี็น 

พ่นธิมิติร์ร์ะยะยาวก่บิชีุมชีน 

• ขยายโคร์งการ์ฯ และเชีื�อมโยงพ่นธิมิติร์ไปีร์่วมงานก่บิชีุมชีนอย่าง 

ห่ลากห่ลาย

• พ่ฒนาและส่งติ่อโมเดล Journey D 

2.3 พััฒนากี่ารท่่สัำาคัญในปี 2562

• ม่ชุีมชีนท่ี่องเท่ี่�ยวท่ี่�วปีร์ะเที่ศไที่ยสนใจเป็ีนส่วนห่น่�งของ Journey D 

จำานวนมาก โดย บิจ. ไที่ยแอร์์เอเช่ีย ได้ค่ดเลือกชุีมชีนเข้าร่์วมโคร์งการ์ 

เพิ�มเติิมที่่�งห่มด 8 ชีุมชีน ปีร์ะกอบิไปีด้วย ชุีมชีนท่ี่องเท่ี่�ยวบ้ิานปีง 

จ่งห่ว่ดเช่ียงให่ม่ ชุีมชีนเขมร์าฐ จ่งห่ว่ดอุบิลร์าชีธิาน้ และเครื์อข่าย 

ท่ี่องเท่ี่�ยว โดยชีุมชีนจ่งห่ว่ดภูเก็ติที่่�งห่มด 6 ชีุมชีน

• เชีื�อมโยงพ่นธิมิติร์ผู่้เชี่�ยวชีาญด้านการ์บิร์ิการ์ที่่�พ่กไปีที่ำางานพ่ฒนา 

ชีุมชีน ได้แก่ บิร์ิษ่ที่ ดิ เอร์าว่ณ กร์ุ๊ปี จำาก่ด (มห่าชีน) 

• สื�อสาร์ภาพล่กษณ์และแบิร์นด์ท่ี่�ย่�งยืนของแอร์์เอเช่ียผ่่านการ์สน่บิสนุน

การ์ที่่องเที่่�ยวอย่างร์่บิผ่ิดชีอบิ 360 องศา โดยม่ยอดเข้าชีมห่น่งส่�น 

มากกว่า 6 ล้านคร์่�ง

• ร์ายได้และจำานวนน่กที่่องเที่่�ยวของ 4 ชีุมชีน Journey D เพิ�มข่�น 

อย่างน้อยร์้อยละ 10 
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• ปีร์ะสบิผ่ลสำาเร์็จในการ์สร์้าง Journey D ให่้เปี็นการ์สร์้างคุณค่าร์่วม 

CSV โดยที่่�สามาร์ถึแก้ปีัญห่าส่งคม และสามาร์ถึสร์้างคุณค่าและ 

โอกาสให่้ก่บิธิุร์กิจในเวลาเด่ยวก่น เชี่น การ์สร์้างความผู่กพ่นก่บิ 

แบิร์นด์ เพิ�มกลุ่มลูกค้าให่ม่ และเพิ�มพ่นธิมิติร์เพื�อความย่�งยืน

2.4  แนวทางกี่ารบริหารจัด้กี่าร

การ์จ่ดการ์การ์ที่่องเที่่�ยวชีุมชีน บินร์ากฐานของความย่�งยืนที่่�งเศร์ษฐกิจ 

ส่งคม และสิ�งแวดล้อม คือ เคร์ื�องมือที่่�ม่ปีร์ะสิที่ธิิภาพในการ์แก้ปีัญห่า 

ความเห่ลื�อมลำ�าที่างส่งคม การ์ที่่องเที่่�ยวที่่�ไม่ร์่บิผ่ิดชีอบิและเกินสมดุล 

ในขณะเด่ยวก่น ก็เป็ีนเครื์�อืงมือในการ์สร้์างคุณค่าให้่ก่บิธุิร์กิจสายการ์บิิน

2.5 ผู้ลกี่ารด้ำาเนินงานปี 2562

(1) หล่กสื่่ตรการพ่ฒนาศ่กยภัาพดั้านการที่�องเที่่�ยวอย�างย่�งยืนให้ก่บ 

กลุ�มชุมชนเป้าหมาย

การ์พ่ฒนาศ่กยภาพด้านการ์ท่ี่องเท่ี่�ยวภายในปีร์ะเที่ศ ม่ความสำาค่ญต่ิอการ์ 

เติิบิโติที่างเศร์ษฐกิจอย่างมาก และสร้์างโอกาสในการ์กร์ะจายร์ายได้สู่ชุีมชีน 

เกิดการ์จ้างงานในที่้องถึิ�นมากข่�น Journey D ได้ออกแบิบิห่ล่กสูติร์การ์

พ่ฒนาศ่กยภาพด้านการ์ที่่องเที่่�ยวอย่างย่�งยืนให่้ก่บิชีุมชีนที่่�เปี็นสมาชีิก 

โคร์งการ์ Journey D โดยม่การ์ ดำาเนินงานด่งน้�

• การ์อบิร์มเชิีงปีฏิิบ่ิติิการ์เพื�อฝึ่กฝ่นให้่ชีาวบ้ิานม่ความรู้์และท่ี่กษะในการ์ 

บิร์ิห่าร์จ่ดการ์การ์ที่่องเที่่�ยวโดยชีุมชีนอย่างย่�งยืน  

• จ่ดอบิร์มเชีิงปีฏิิบิ่ติิการ์ห่่วข้อ “การ์จ่ดติ่�งกลุ่มและคณะกร์ร์มการ์ 

ที่่องเที่่�ยวโดยชีุมชีน” (CBT Management Structure)

• อบิร์มเชีิงปีฏิิบิ่ติิการ์ห่่วข้อ “การ์ออกแบิบิเส้นที่างและโปีร์แกร์มการ์

ที่่องเที่่�ยวโดยชีุมชีน

• การ์อบิร์มยกร์ะด่บิมาติร์ฐานท่ี่�พ่กและการ์บิริ์การ์ในโฮมสเติย์ร่์วมก่บิ 

พ่นธิมิติร์จากบิริ์ษ่ที่ ดิ เอร์าว่ณ กรุ๊์ปี จำาก่ด (มห่าชีน)

• การ์อบิร์มการ์เชีิงปีฏิิบิ่ติิการ์ “7 Service Wonders” ใส่ใจจร์ิงใจ 

ในบิร์ิการ์ โดยศูนย์การ์เร์่ยนร์ู้ไที่ยแอร์์เอเชี่ย

(2) การสื่ร้างเครือข้�ายพ่นธ์มิตรเพื�อสื่�งเสื่ริมการที่�องเที่่�ยวโดัยชุมชน 

อย�างย่�งยืน

การ์สร้์างข่ายเป็ีนอ่กห่น่�งกลยุที่ธ์ิท่ี่�ช่ีวยกร์ะจายความเลื�อมลำ�าที่างส่งคมใน 

ภาคของธุิร์กิจท่ี่องเท่ี่�ยว โดยที่างบิริ์ษ่ที่ม่การ์ขยายพื�นท่ี่�ดำาเนินการ์เพิ�มข่�น 

อ่ก 8 ชีุมชีน ได้แก่  

• ชีุมชีนบิ้านปีง จ.เชี่ยงให่ม่

• ชีุมชีนเขมร์าฐ จ.อุบิลร์าชีธิาน้

• ชีุมชีนบิางโร์ง จ.ภูเก็ติ

• ชีุมชีนที่่าฉ่ติร์ไชีย จ.ภูเก็ติ

• ชีุมชีนแขนน จ.ภูเก็ติ

• ชีุมชีนกมลา จ.ภูเก็ติ

• ชีุมชีนบิางเที่า จ.ภูเก็ติ

การ์เพิ�มจำานวนชุีมชีน เป็ีนอ่กห่น่�งช่ีองในการ์กร์ะจายจำานวนน่กท่ี่องเท่ี่�ยว 

เพื�อเปี็นที่างเลือกให่้ก่บิผู่้ที่่�สนใจเดินที่างที่่องเที่่�ยวติ่ดสินใจที่่องเที่่�ยว 

ได้มากข่�น บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย ดำาร์งบิที่บิาที่เปี็นติ่วกลางในการ์เชีื�อมโยง 

เพื�อให่้เกิดเคร์ือข่ายการ์พ่ฒนาที่่�ย่�งยืน ห่ร์ือการ์เชีิญชีวนพ่นธิมิติร์ธิุร์กิจ 

และองค์กร์พ่�เล่�ยงติ่างๆ ลงไปีติ่อยอดพ่ฒนาชีุมชีนที่่องเที่่�ยวร์่วมก่น 

(3) การสื่ร้างการสืื่�อสื่ารและสื่ร้างประสื่บการณ์การที่�องเท่ี่�ยวโดัยชุมชน

• สื่ร้างการสื่ื�อสื่ารต�อสื่าธ์ารณะ

การ์สื�อสาร์ก่บิส่งคมในวงกว้าง เพื�อร์ณร์งค์การ์ท่ี่องเท่ี่�ยวอย่างร่์บิผิ่ดชีอบิ 

ชีาวบิ้านจากชีุมชีน Journey D ที่่�ง 4 ชีุมชีนม่บิที่บิาที่เป็ีนศูนย์กลาง 

ในการ์สื�อสาร์เป็ีนต่ิวแที่นในการ์ร์ณร์งค์ ให้่ผู้่ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยทุี่กกลุ่ม

ได้ติร์ะห่น่กถ่ึงความสำาค่ญของการ์ม่จิติสำาน่กของการ์ท่ี่องเท่ี่�ยวอย่าง 

ร์่บิผ่ิดชีอบิ 

 - Local Presenter แคมเปีญออนไลน์ท่ี่�ให้่ชีาวบ้ิานต่ิวจริ์งจากชุีมชีน 

มาโพสต์ิท่ี่าเป็ีนนายแบิบิ นางแบิบิ โปีร์โมที่วิถ่ึช่ีวิติในชุีมชีนต่ิวเอง 

และชีวนทีุ่กคนไปีส่มผ่่สปีร์ะสบิการ์ณ์ด้วยติ่วเอง

 - โปีร์โมช่ี�นท่ี่�ด่ท่ี่�สุด #เพื�อทุี่กคนคือจุดห่มายท่ี่�ด่ท่ี่�สุด ให้่ชีาวบ้ิานเป็ีน 

คนแจก โปีร์โมช่ี�น 0 บิาที่ และกำาห่นดเงื�อนไขในการ์ร่์บิต่ิ�วฟัร่์เพื�อ 

ส่งเสริ์มให่้ทีุ่กคนเปี็นน่กที่่องเที่่�ยวที่่�ม่ความร์่บิผ่ิดชีอบิ และเข้าใจ

คุณค่าของการ์ที่่องเที่่�ยวแบิบิชีุมชีนอย่างแที่้จร์ิง

 - งานปีร์ะชีาส่มพ่นธิ์ผ่่านชี่องที่างการ์เข้าถึ่งติ่วบิุคคล โดยให่้ชีุมชีน

เปี็นผู่้ให่้ข้อมูลก่บิน่กที่่องเที่่�ยวโดยติร์งผ่่านงานปีร์ะชีุม ห่ร์ือ 

กิจกร์ร์มติ่างๆ ได้แก่ ติลาดน่ดบิินคุ้มคุณภาพคร์บิ 3 จ่งห่ว่ด 

Journey D Day คลินิกฟัุติบิอล งานมอบิร์างว่ลพน่กงาน และ        

โลเคิลอร์่อยที่่�พาเชีฟัชีุมชีนมาที่ำาอาห่าร์ให่้คนกร์ุงได้ลิ�มร์ส

สำาห่ร์่บิแคมเปีญน้�ถึือเปี็นบิที่สร์ุปีแร์กของการ์ลงทีุ่นด้านส่งคมที่่�ย่�งยืน 

ที่่�พร์้อมจะเปี็นสปีร์ิงบิอร์์ดให่้ส่งคมในวงกว้างได้ร์่บิร์ู้ถึ่งการ์ที่่องเที่่�ยว 

อย่างร์่บิผ่ิดชีอบิ เพร์าะเปี็นเร์ื �องของทีุ่กคน ไม่ใชี่ของสายการ์บิิน 

ห่ร์ือชีาวบิ้านในชีุมชีนเที่่าน่�น

• สื่�งมอบประสื่บการณ์

เสน่ห์่ของการ์ท่ี่องเท่ี่�ยวชุีมชีน คือ การ์ให้่น่กท่ี่องเท่ี่�ยวได้ลงไปีส่มผ่่ส 

วิถึ่ชี่วิติ ว่ฒนธิร์ร์ม ปีร์ะเพณ้ ความเปี็นอยู่ของชีาวบิ้านในชีุมชีน        

โดยการ์นำากลุ่มน่กท่ี่องเท่ี่�ยวท่ี่�เป็ีนท่ี่�รู้์จ่กในส่งคมมาร่์บิปีร์ะสบิการ์ณ์

การ์ท่ี่องเท่ี่�ยวโดยชุีมชีน และช่ีวยเป็ีนกร์ะบิอกเส่ยงบิอกต่ิอความรู้์ส่ก 

ที่่�ได้ร์่บิจากการ์ดูแลของชีาวบิ้านในชีุมชีน 
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รายไดที่เกิดขึ้นในชุมชน

ผาหมี โคกเมือง

(หนวย : บาท)

เกาะกลาง พรหมโลก

8 ครั้ง
สำรวจพื้นที่

14 ครั้ง
กิจกรรมพัฒนา

ทองเที่ยว 

42 ครั้ง

กิจกรรมพิเศษ 

41 ครั้ง

สรางเครือขาย
Journey D
กระบวนการลงพื้นที่สำรวจ
และเก็บขอมูลชุมชนใหม
 
 ชุมชนบานปง จ.เชียงใหม
 ชุมชนเขมราฐ จ.อุบลราชธานี
 เครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน 
 จ.ภูเก็ต

สงมอบ
ประสบการณ 
Journey D
 มอบประสบการณใหมใหกับ
 นักทองเที่ยว โดยการสัมผัส
 วิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม
 ในชุมชน

สื่อสาร
ตอสาธารณะ

4 ชุมชน ใหเปนที่รูจักมากขึ้น
โดยการนำชุมชนมาจัดแสดง
สินคาและบริการตอสาธารณะ

 กิจกรรมตลาดนัดบินคุมคุณภาพครบ
 Journey D Day โฆษณา Journey D 
 Football Clinic Journey D กิจกรรมฟุตบอล 
 คลินิกในชุมชน
 AirAsia Long service award
 Local Aroi x Journey D พาเชฟชุมชนมาเปน
 Chef Table

สงเสริม
และพัฒนาศักยภาพ 
การทองเที่ยว
โดยชุมชนอยางยั่งยืน เชน

การพัฒนาทักษะในการทองเที่ยว
การสรางสรรคเสนทางกิจกรรม
การทองเที่ยว

การจัดตั้งกลุมการทองเที่ยว
กระบวนการคิดตนทุน

In-Destination

ป 2560-2562 4.96
ลาน

4.82
ลาน

3.23
ลาน

5.95
ลาน

18.96
ลาน

กี่ลยุทธ์และผู้ลกี่ารด้ำาเนินกี่าร ปี 2562
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ชุมชน รายไดั้ที่่�เพิ�มข้้�นที่่�เป็น
ผลมาจำากโครงการ

Journey D 
(บาที่ต�อปี)

รายไดั้รวมที่่�เพิ�มข้้�น
ตลอดั 3 ปีท่ี่�เป็นผลมาจำาก

โครงการ Journey D
(บาที่ต�อปี)

1. ชีุมชีนผ่าห่ม่ 
   จ่งห่ว่ดเชี่ยงร์าย

1,649,000 4,947,000

2. ชีุมชีนเกาะกลาง 
   จ่งห่ว่ดกร์ะบิ่�

1,077,500 3,232,500

3. ชีุมชีนโคกเมือง 
   จ่งห่ว่ดบิุร์่ร์่มย์

1,608,000 4,824,000

4. ชีุมชีนพร์ห่มโลก 
   จ่งห่ว่ดนคร์ศร์่ธิร์ร์มร์าชี

1,983,940 5,951,820

2.6 ผู้ลตอบแทนทางสัังคม : Social Return on Investment 

รายได้้ของชุมชนท่่เพ่ิัมข้�น

Journey D ปีร์ะเมิน “ผ่ลติอบิแที่นที่างส่งคม” โดยดำาเนินการ์ภายใต้ิกร์อบิที่ฤษฎ่การ์เปีล่�ยนแปีลงท่ี่�กำาห่นดว่า  

‘ถึ้าชีาวบิ้านที่่�ได้ร์่บิการ์พ่ฒนาองค์ความร์ู้ด้านธิุร์กิจการ์ที่่องเที่่�ยวอย่างย่�งยืนโดยโมเดล Journey D ชีาวบิ้าน

จะม่คุณภาพชี่วิติที่่�ด่ข่�นและชีุมชีนจะน่าอยู่มากข่�น’  

ในร์ะห่ว่างการ์ดำาเนินกิจกร์ร์ม (ปีี 2560 - 2562) ได้ม่การ์เก็บิข้อมูลเพื�อว่ดผ่ลจากผู่้ม่ส่วนได้เส่ยที่่�งที่างติร์ง 

และที่างอ้อม เพื�อมองและปีร์ะเมินความย่�งยืนที่่�ง 360 องศาที่่�เกิดข่�นก่บิชีุมชีน ที่่�งคนในชีุมชีน คนในกลุ่ม 

การ์ที่่องเที่่�ยว ผู่้นำาชีุมชีน พ่นธิมิติร์ น่กที่่องเที่่�ยว ร์วมถึ่งพ่นธิมิติร์ที่างธิุร์กิจ

ผลตอบแที่นที่างส่ื่งคม

(Social Return on Investment : SROI)

ห่มายถ่ึง ผ่ลติอบิแที่นต่ิอส่งคมและสิ�งแวดล้อมท่ี่�เกิดจากการ์ที่ำากิจกร์ร์ม โคร์งการ์ห่รื์อธุิร์กิจ Journey D โดยเลือกต่ิวช่ี�ว่ดผ่ลล่พธ์ิ 

(Output) เชิีงปีริ์มาณและต่ิค่าผ่ลล่พธ์ิด่งกล่าวออกมาเป็ีนมูลค่าที่างการ์เงิน ท่ี่�งน้�แนวคิด SROI ถูึกพ่ฒนามาจากแนวคิดเรื์�องความ 

ร่์บิผิ่ดชีอบิต่ิอส่งคมผ่่านการ์วิเคร์าะห์่เปีร่์ยบิเท่ี่ยบิต้ินทุี่นก่บิปีร์ะโยชีน์ที่างเศร์ษฐศาสติร์์อย่างเป็ีนร์ะบิบิ
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แนวที่างการ์ห่าผ่ลติอบิแที่นที่างส่งคมจากการ์ลงทีุ่นน่�น คิดจากการ์นำา       

มูลค่าปัีจจุบ่ินของผ่ลปีร์ะโยชีน์ส่วนเพิ�มมาห่าร์ด้วยมูลค่าเงนิลงทุี่น โดยต่ิ�ง 

เปี็นสมการ์ด่งน้�

ม่ลค�าปัจำจำุบ่นข้องผลประโยชน์สื่�วนเพิ�ม 

ม่ลค�าเงินลงทีุ่นที่่�ใช้ไป

เน่�องจากผ่ลปีร์ะโยชีน์ส่วนเพิ�มจากโคร์งการ์ Journey D 4 ชีุมชีนในปีี 

2562 ม่มูลค่าที่่�งสิ�นเที่่าก่บิ 18,955,320 บิาที่ ในขณะที่่�มูลค่าของเงิน     

ท่ี่�ลงทุี่นไปีท่ี่�งสิ�นติลอดโคร์งการ์ปีี 2561 - 2562 ร์วมท่ี่�งสิ�น 12,666,315 บิาที่ 

ซึ่่�งที่ำาให่้

โดยที่่ �ค ิดจากมูลค่าของผ่ลปีร์ะโยชีน์ส่วนเพิ �มของผู่ ้ม ่ส ่วนได้เส่ย 

บิางส่วนท่ี่�ย่งไม่คร์บิร้์อยละ 100 ผ่ลติอบิแที่นที่างส่งคมจากการ์ลงทุี่นของ 

Journey D อยู่ที่่� 1.5 ห่มายความว่าในการ์ลงทีุ่นทีุ่กๆ 1 บิาที่ของ               

บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย จะผู่้ม่ส่วนได้เส่ยจะได้ร์่บิผ่ลติอบิแที่นกล่บิมา 

ร์วมเปี็นมูลค่าเที่่าก่บิ 1.5 บิาที่ เมื�อพิจาร์ณามูลค่าปีัจจุบิ่นของผ่ลล่พธิ์ 

แยกติามกลุ่มผู่้ม่ส่วนได้เส่ยแล้วจะเห่็นว่า กลุ่มโฮมสเติย์และชีุมชีน 

ได้ร์่บิผ่ลติอบิแที่นกล่บิมากที่่�สุด เพร์าะการ์ดำาเนินงานของ Journey D 

เน้นกร์ะจายร์ายได้โดยติร์งพร์้อมก่บิพ่ฒนาชีุมชีนไปีพร์้อมก่น ในการ์        

ปีร์ะเมินผ่ลคร่์�งน้�เร์ามุ่งปีร์ะเด็นไปีท่ี่�ผ่ลปีร์ะโยชีน์และร์ายได้ท่ี่�กล่บิสู่ชุีมชีน 

โดยติร์ง โดยย่งม่กลุ่มผู่้ม่ส่วนได้เส่ยอ่กบิางกลุ่ม เชี่น น่กที่่องเที่่�ยว 

และชีาวบิ้านที่่�อยู่ร์อบิชีุมชีนซึ่่�งย่งไม่ถึูกนำามาคำานวณ ซึ่่�งกลุ่มเห่ล่าน้� 

จะส่งผ่ลให่้ค่า SROI ที่่�สูงข่�น ซึ่่�งจะแปีลความได้ว่า Journey D ส่งผ่ลก

ร์ะที่บิห่ร์ือแสดงผ่ลล่พธิ์ติ่อชีุมชีนและส่งคมมากกว่าที่่ �แสดงผ่ลเปี็น    

ติ่วเลข

ร์ูปีแบิบิการ์ดำาเนินงานที่่�เอาใจใส่ติ่อชีุมชีนและสิ�งแวดล้อมน่�น สามาร์ถึ 

สร์้างจุดเด่นและภาพล่กษณ์ท่ี่�ด่ให่้องค์กร์ได้อย่างชี่ดเจน โดย Journey D 

สามาร์ถึสร์้างความม่�นใจให่้ที่่�งลูกค้าและผู่้ร์่วมโคร์งการ์ว่าชีุมชีนสามาร์ถึ

นำามาเปี็นแบิบิอย่างได้ นอกจากน้�ย่งพบิว่าผ่ลติอบิแที่นจากการ์ลงทีุ่น           

ร์ะยะยาวที่างส่งคมย่งม่ค่ามากกว่าติ้นทีุ่นการ์ดำาเนินงานอ่กด้วย

2.7 แนวทางกี่ารด้ำาเนินงานปี 2563

เป้ีาห่มายต่ิอไปีของ บิจ. ไที่ยแอร์์เอเช่ีย คือการ์เป็ีนแร์งห่ล่กในการ์ข่บิเคลื�อน 

ให้่ชุีมชีนและอุติสาห่กร์ร์มท่ี่องเท่ี่�ยวเติิบิโติอย่างต่ิอเน่�อง โดยจะอาสาเป็ีน  

ติ่วกลางในการ์เชีื�อมโยงพ่นธิมิติร์และย่งคงเปี็นน่กลงทีุ่นร์ะยะยาวที่าง          

ส่งคมให่้ผู่้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยในอุติสาห่กร์ร์มการ์ที่่องเที่่�ยว ได้ม่โอกาส     

สร้์างการ์ท่ี่องเท่ี่�ยวอย่างร่์บิผิ่ดชีอบิและย่�งยืนร่์วมก่นผ่่านกิจกร์ร์มท่ี่�ห่ลากห่ลาย

มากยิ�งข่�น โดยม่โคร์งสร์้างด่งน้�

• สื่ร้างเครื์อข่าย ขยายพื�นท่ี่�เป้ีาห่มาย/เพื�อให้่เกิดความย่�งยืนในมิติิต่ิางๆ 

มากข่�น 

• สื่�งเสื่ริมความย่�งยืน ด้วยกิจกร์ร์มที่่�ห่ลากห่ลาย นอกจากสินค้าและ 

บิร์ิการ์ที่่องเที่่�ยว เชี่น การ์สน่บิสนุนให่้ชีุมชีนม่ที่างเลือกในอาชี่พที่่� 

ห่ลากห่ลายในชีุมชีน

• สื่�งมอบปีร์ะสบิการ์ณ์ โดยนำาชีุมชีนสู่การ์ขายให่้ชี่องที่างติ่างๆ ที่่�ง 

สินค้าและบิร์ิการ์ที่่องเที่่�ยว 

• สื่ื�อสื่ารติ่อสาธิาร์ณะ ด้วยการ์ใชี้ชี่องที่างที่่� บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย ม่ให่้

เกิดปีร์ะโยชีน์สูงสุดในการ์สร์้างการ์ร์่บิร์ู้ 

2.8 ประสัิทธิผู้ลและผู้ลลัพัธ์ทางธุรกี่ิจ (Effectiveness &         
Business Results) 

Journey D น่บิเปี็นนว่ติกร์ร์มที่างส่งคมที่่�สร์้างข่�นเพื�อเพิ�มคุณค่าร์ะห่ว่าง

ห่่วงโซึ่่การ์ผ่ลิติ เปี็นการ์ขยายชี่องที่างธิุร์กิจและกลุ ่มลูกค้าของ              

บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย ที่่�มุ่งม่�นที่่�จะเปี็นมากกว่าสายการ์บิินแติ่จะเปี็นผู่้ให่้ 

บิริ์การ์ด้านการ์ท่ี่องเท่ี่�ยวและไลฟ์ัสไติล์คร์บิวงจร์ อ่กท่ี่�งย่งเป็ีนแพลติฟัอร์์ม

สำาห่ร์่บิการ์สร์้างความผู่กพ่นติ่อแบิร์นด์ ซึ่่�งการ์ว่ดผ่ลของ Journey D 

ด้านการ์สื�อสาร์น่�น พิจาร์ณาไปีถึ่งความร์ู้ ความเข้าใจเร์ื�อง “ความย่�งยืน” 

ของผู้่ม่ส่วนได้เส่ยต่ิ�งแต่ิพน่กงานในบิริ์ษ่ที่ พ่นธิมิติร์ ผู้่ลงทุี่น ชีาวบ้ิานใน 

ชีุมชีน ร์วมไปีถึ่งผ่ลิติภาพที่่�เกิดข่�นในชีุมชีน Journey D ในด้านอื�นๆ 

ที่่�ห่ลากห่ลาย

แคมเปีญ โปีร์โมชี่�นที่่�ด่ที่่�สุด ม่ยอดวิวอยู่ที่่� 6.8 ล้าน และม่ยอดไลก์  

24,000 คร์่�ง และจาก engagement ในออนไลน์ พบิว่าม่คนเข้าใจการ์ 

ที่่องเที่่�ยวแบิบิย่�งยืน และม่ความติ่�งใจที่่�จะเที่่�ยวอย่างม่ความร์่บิผ่ิดชีอบิ 

มากยิ�งข่�น ชีวนคนร์ู้จ่กให่ม่มาสนใจเร์ื�องการ์ที่่องเที่่�ยวแบิบิย่�งยืนน้�  

อ่กมาก ยิ�งข่�นด้วย และผ่ลจากการ์โปีร์โมที่แคมเปีญน้� ที่ำาให้่ม่ผู้่เข้าเว็บิไซึ่ต์ิ 

www.Journey-D.com กว่า 500,000 คน ถึือเปี็นการ์สร์้างการ์ร์่บิร์ู้ที่่�ด่ 

ในวงกว้าง

จากการ์ปีร์ะเมินผ่ลปีร์ะโยชีน์ที่างเศร์ษฐกิจและส่งคมของ Journey D พบิว่า 

แม้ว่ากลุ่มผู่้ม่ส่วนได้เส่ยจากการ์เข้าร์่วมกิจกร์ร์มไม่ใชี่คนที่่�งห่มดที่่� 

อยู่ในชีุมชีนน่�นๆ แติ่โคร์งการ์ฯ ที่ำาให่้เกิดผ่ลกร์ะที่บิแก่ชีุมชีนที่่�งชีุมชีนแ

ละเริ์�มแผ่่ขยายความย่�งยืนไปีสู่เพื�อนร่์วมที่างอย่างเห็่นได้ช่ีด พ่�น้องท่ี่�ง 4 

ชุีมชีนของเร์าให้่ความเห็่นไปีในที่างเด่ยวก่นว่า คนในชุีมชีนม่ความเป็ีนอยู่ 

ท่ี่�ด่ข่�น เกิดความภูมิใจและร่์กถิึ�นฐานบ้ิานเกิดและท่ี่�สำาค่ญคือความผู่กพ่น 

ที่่�ม่ติ่อโคร์งการ์ Journey D และ บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย

SROI project
=

1.5
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แนวทางกี่ารกี่ำาหนด้ประเด้นท่่ม่นัยสัำาคัญต่อความยั่งยืนของ บจ. ไทยแอร์เอเช่ย (GRI 102-40, 102-42, 102-43, 102-44)

กี่ารม่สัวนร่วมของผู้ม่สัวนได้เสัย

การ์เปีล่�ยนแปีลงของสภาพเศร์ษฐกิจ ส่งคม เที่คโนโลย่ และภาวะการ์แข่งข่นที่างธิุร์กิจ ที่ำาให่้พฤติิกร์ร์มและความคาดห่ว่งของผู่้โดยสาร์และผู่้ม่ส่วนได้เส่ยกลุ่มติ่างๆ เกิดการ์เปีล่�ยนแปีลงและซึ่่บิซึ่้อนมากข่�น 

โดย บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ยแบิ่งกลุ่มผู่้ม่ส่วนได้เส่ย เปี็น 5 กลุ่มห่ล่ก คือ ห่น่วยงานภาคร์่ฐ ลูกค้า (ผู่้โดยสาร์) ชีุมชีน Allstars พน่กงาน น่กลงทีุ่น และพ่นธิมิติร์ที่างธิุร์กิจ ที่ำาให่้บิร์ิษ่ที่ติ้องศ่กษาการ์ร์่บิร์ู้ ที่่ศนคติิ 

และความคาดห่ว่งของผ่ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยที่กกลุ่มอย่างสมำ�าเสมอ ผ่านการ์สอบิถึามและร์บิฟังห่น่วยงานที่�เก่�ยวข้องก่บิผ่ม่ส่วนได้เส่ยแติละกลุ่มโดยติร์ง เพื�อได้ร์บิข้อมูลคร์บิถึวนในที่กมิติ นำามาพ่ฒนาและกำาห่นด 

ที่ิศที่างการ์ดำาเนินธิุร์กิจให่้ติอบิสนองเที่่าที่่นความติ้องการ์และสร์้างคุณค่าร์่วมก่นได้ในร์ะยะยาวได้

กี่ลุ่มผูู้้ม่สั่วนได้้เสั่ย ช่องทางกี่ารสัื่อสัาร/รับฟััง ความถุ่่ ความคาด้หวัง/ประเด้็นท่่ให้ความสัำาคัญ

1. หน�วยงานภัาคร่ฐ ร์่วมปีร์ะชีุมห่าร์ือก่บิผู่้บิร์ิห่าร์ฝ่่ายปีกคร์องและองค์กร์

ผู่้กำาก่บิดูแล

การ์ร์ายงานผ่ลให่้ก่บิห่น่วยงานร์าชีการ์

การ์ม่ส่วนร์่วมในกิจกร์ร์มและโคร์งการ์ของห่น่วยงาน

ของร์าชีการ์

การ์ติร์วจสอบิกร์ะบิวนการ์ที่ำางานที่่�งห่มดโดยห่น่วยงานภาคร์่ฐ 

(audit)

ที่ำางานสอดร์่บิก่บินโยบิายสน่บิสนุนการ์ที่่องเที่่�ยวที่่�งในและ

ติ่างปีร์ะเที่ศของการ์ที่่องเที่่�ยวแห่่งปีร์ะเที่ศไที่ยเพื�อส่งเสร์ิม

การ์ที่่องเที่่�ยว 

ที่ำางานร์่วมก่บิการ์ที่่องเที่่�ยวแห่่งปีร์ะเที่ศไที่ย ในการ์ส่งเสร์ิม

การ์ที่่องเที่่�ยวของปีร์ะเที่ศไที่ย

ร์่วมกิจกร์ร์มก่บิองค์การ์และห่น่วยงานที่้องถึิ�นเพื�อส่งเสร์ิม

ความส่มพ่นธิ์และร์่กษาว่ฒนธิร์ร์มปีร์ะเพณ้อ่นด่งามของแติ่ละ

ที่้องถึิ�นน่�น 

อย่างน้อย 5 คร์่�ง

ทีุ่กเดือน

ทีุ่กเดือน

1-2 คร์่�งติ่อปีี

อย่างน้อย 3 โคร์งการ์ 

2-4 โคร์งการ์

มากกว่า 10 คร์่�ง

ห่น่วยงานภาคร์่ฐเปี็นห่น่วยงานผู่้ออกใบิอนุญาติและที่ำาห่น้าที่่� 

กำาก่บิดูแลการ์ดำาเนินธิร์กิจ บิจ. ไที่ยแอร์เอเชียจำาเปีนติองปีฏิบิติ

ติามกฎห่มายและเพื�อให่การ์ดำาเนินงานเกิดความความสอดคล้อง 

ของร์ะเบิ่ยบิห่ล่กเกณฑ์์ของภาคร์่ฐและการ์ที่ำาธิุร์กิจสายการ์บิิน 

จ่งจำาเปี็นติ้องที่ำาความเข้าใจในปีร์ะเด็นเศร์ษฐกิจ ส่งคมและ 

สิ�งแวดล้อม

ความร์่วมมือในการ์ส่งเสร์ิมการ์ที่่องเที่่�ยวจากห่น่วยงานติ่างๆ 

ของร์่ฐสามาร์ถึชี่วยกร์ะติุ ้นติ่วเลขน่กที่่องเที่่ �ยวและสร์้าง 

ภาพล่กษณ์ที่่�ด่ให่่ก่บิองค์กร์ได้ โดยองค์กร์การ์ที่่องเที่่�ยวน่�น 

คาดห่ว่งให่ บิจ. ไที่ยแอร์เอเชียม่ส่วนร์วมในกิจกร์ร์มและโคร์งการ์

เพื�อสร์้างความติ้องการ์ในการ์เที่่�ยวเที่่�ยวที่่�งในและติ่างปีร์ะเที่ศ

ความส่มพ่นธิ์อ่นด่ก่บิห่น่วยงานของร์่ฐในแติ่ละจ่งห่ว่ดที่่�เปี็น 

จุดห่มายเส้นที่างการ์บินชีวยให่การ์ติดติอปีร์ะสานงาน การ์ที่ำางาน

ร์่วมก่นเปี็นไปีอย่างร์าบิร์ื�นข่�น ซึ่่�งความคาดห่ว่งของห่น่วยงาน 

ที่องถึ�นที่�ม่ติอเร์าคือ การ์ม่ส่วนร์วมสน่บิสนุนในกิจกร์ร์มร์ปีแบิบิ

ติ่างๆ ก่นไปี
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2. ล่กค้า (ผ่้โดัยสื่าร) ร์่บิฟัังความคิดเห่็นของผู่้โดยสาร์ โดยผ่่านการ์สำาร์วจความ

พ่งพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction survey)

การ์ร์้องเร์่ยนผ่่านชี่องที่างร์่บิเร์ื�องติ่างๆ เชี่น คอลเซึ่็นเติอร์์, 

Live Chat, Twitter (Ask AirAsia)

การ์พบิปีะลูกค้าผ่่าน AirAsia Sales Offices, AirAsia Travel & 

Service Centres

สำาร์วจความพ่งพอใจ

ของลูกค้าทีุ่กไติร์มาส 

เวลาที่ำาการ์ของทีุ่กว่น 

และ 24 ชี่�วโมงในทีุ่กว่น 

สำาห่ร์่บิ Live Chat

ติามเวลาที่ำาการ์ทีุ่กว่น 

องค์กร์ธิุร์กิจจำาเปี็นติ้องที่ำาความเข้าใจความติ้องการ์ของลูกค้า 

เพื�อดำาเนินการ์ให่้บิร์ิการ์ที่่�ติอบิสนองความพ่งพอใจของลูกค้า 

และเม ื �อล ูกค ้าพอใจจะกล ่บิมาใชี ้บิร์ ิการ์อย ่างติ ่อเน ่ �อง 

ซึ่่�งสำาห่ร์่บิลูกค้าของ บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชีย จะม่ความคาดห่ว่งให่้

การ์เดินที่างไปีถึ่งจุดห่มาย ปีลอดภ่ย ติร์งติ่อเวลา และข่�นติอน

ในการ์ใชี้บิร์ิการ์ที่่�สะดวกสบิาย และสามาร์ถึติิดติ่อสอบิถึามได้

เมื�อติ้องการ์ข้อมูลเพิ�มเติิม

3. ชุมชน การ์ลงพื�นที่่�ติ่อเน่�องในการ์พ่ฒนาและส่งเสร์ิมการ์ที่่องเที่่�ยวโดย

ชีุมชีนในโคร์งการ์ Journey D 

ให่้ความร์ู้และเสร์ิมที่่กษะที่างด้านการ์ที่่องเที่่�ยวอย่างย่�งยืน

   

การ์แลกเปีล่�ยนความคิดเห่็นเส้นที่างที่่องเที่่�ยวของชีุมชีนจาก

น่กที่่องเที่่�ยว

ร์วมก่บิพ่นธิมิติร์ให่ความร์ในการ์พ่ฒนาโฮมสเติย์ในชีมชีน

การ์จ่ดกิจกร์ร์มเพื�อส่งเสร์ิมเร์ื�องความเที่่าเที่่ยมในการ์เดินที่าง

โดยเคร์ื�องบิินผ่่านโคร์งการ์ AirAsia friendly design แอร์์เอเชี่ย 

อาร์ยสถึาปีัติย์ 

จำานวน 4 ชีุมชีน

ปีร์ะชีุมร์ายเดือนทีุ่กเดือน

การ์ลงพื�นที่่�เพื�อพ่ฒนาติลอดปีี 

เวิร์์คชี็อปี 6 คร์่�งติ่อชีุมชีน

ที่ร์ิปีที่ดสอบิ 6 คร์่�งติ่อชีุมชีน 

ร์วมที่่�งห่มด 24 ที่ร์ิปี 

4 ชีุมชีนๆ ละ 1 คร์่�ง  

ร์วมที่่�งห่มด 4 คร์่�ง

จำานวน 3 คร์่�ง 

เพื�อสร์้างการ์ติร์ะห่น่กร์ู้ในการ์เข้าถึ่ง

ได้ทีุ่กที่่� ส่งเสร์ิมการ์ที่่องเที่่�ยว

เพื�อทีุ่กคน ทีุ่กว่ย ทีุ่กสถึานะ 

การ์ม่ส่วนร์่วมของ บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย ในการ์เปี็นส่วนห่น่�ง 

เพื�อสน่บิสนุนให่้ชีุมชีนม่ความแข็งแร์งและย่�งยืน

การ์สร์้างความส่มพ่นธิ์ที่่�ด่ร์่วมก่น เพื�อให่้เกิดคุณค่าร์่วมก่น 

ในร์ะยะยาว สร์้างความผู่กพ่นไว้เน่�อเชีื�อใจจากชีุมชีน ถึือว่า 

เปี็นการ์สร์้างภูมิคุ้มก่นให่้แบิร์นด์ด้วย 

ที่่�งน้� บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ยเห่็นว่าการ์ที่่องเที่่�ยวถึือเปี็นร์ายได้ 

ห่ล่กของปีร์ะเที่ศไที่ย ห่ากการ์ที่่องเที่่�ยวไม่ได้ม่การ์เติร์่ยม 

ความพร์อมในการ์ร์บิมือก่บิน่กที่องเที่�ยวจะที่ำาให่แห่ล่งที่องเที่�ยว 

น่�นๆ ถึูกที่ำาลาย เมื�อการ์ที่่องเที่่�ยวถึูกที่ำาลายอาจจะที่ำาให่้เกิด 

ผ่ลกร์ะที่บิในที่กๆ ด้าน ได้แก่ เศร์ษฐกิจ ส่งคม และสิ�งแวดล้อม  

เร์าจ่งร์่วมมือก่บิชีุมชีนและให่้ความสำาค่ญก่บิแห่ล่งที่่องเที่่�ยว 

เพื�อให่้กิจกร์ร์มทีุ่กอย่างที่่�เกิดข่�นติ้องเปี็นมิติร์ติ่อสิ�งแวดล้อม  

และการ์อนุร์่กษ์ที่ร์่พยากร์ธิร์ร์มชีาติิให่้อยู ่คู ่ก่บิชีุมชีนอย่าง 

ยาวนานที่่�สุด
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การ์จ่ดกิจกร์ร์มเพื�อชีุมชีนและส่งคมผ่่านงาน แอร์์เอเชี่ย 

“ติลาดน่ดบิินคุ้มคุณภาพคร์บิ”

การ์จ่ดกิจกร์ร์มเพื�อส่งเสร์ิมเสร์ิมสุขภาพให่้ก่บิชีุมชีนผ่่าน

โคร์งการ์ AirAsia Fly To Dreams Tennis Tournament, 

มอบิอุปีกร์ณ์ก่ฬา สนามบิอล สนามบิาสให่้ก่บิชีุมชีน และ

การ์สน่บิสนุนสโมสร์ฟัุติบิอลติ่างๆ ร์วมถึ่งจ่ดคลินิกฟัุติบิอล 

นำาน่กบิอลที่่มชีาติิไปีสอนฟัุติบิอลให่้ก่บิเยาวชีนในชีุมชีนติ่างๆ 

การ์ปีร์ะชีาส่มพ่นธิการ์ที่องเที่�ยวโดยชีมชีนผ่านชีองที่างออนไลน์

การ์สื�อสาร์ข่าวสาร์การ์ดำาเนินธิุร์กิจให่้ชีุมชีนห่ร์ือสื�อมวลชีน

ร์่บิที่ร์าบิและม่ส่วนร์่วม

จำานวน 3 คร์่�ง

มกร์าคม : มห่าวิที่ยาล่ยเกษติร์ศาสติร์ 

กร์ุงเที่พฯ

กุมภาพ่นธิ์ : เชี่ยงร์าย

เมษายน : ภูเก็ติ

Airasia Fly to Dream Tennis 

จำานวน 3 คร์่�ง

1.  9 - 22 ก.ค. 2562

2.  26 ก.ค. - 4 ส.ค. 2562

3.  14 - 25 ส.ค. 2562

Airasia Fly to Dream Football 

Clinic จำานวน 1 คร์่�ง

1.  22 - 23 ก.ย. 2562 

ชีุมชีนละ 2 คร์่�ง / 4 ชีุมชีน

ที่่�งห่มด 8 คร์่�ง

-  กิจกร์ร์มสื�อสาร์เเละเข้าถึ่ง

   สื�อมวลชีน อาที่ิ งานเเถึลงข่าว

   ส่มภาษณ์กลุ่ม ฯลฯ ร์วม 20 คร์่�ง 

   (ติ่างปีร์ะเที่ศ 12 คร์่�ง, กร์ุงเที่พฯ 

   5 คร์่�ง, ภูมิภาค 3 คร์่�ง)

-  ข่าวปีร์ะชีาส่มพ่นธิ์ 79 คร์่�ง

-  เที่่�ยวบิินปีฐมฤกษ์  21 คร์่�ง 

-  ที่ร์ิปีสื�อมวลชีน 17 คร์่�ง

-  เย่�ยมเย่ยนสื�อมวลชีน  5 คร์่�ง 

   แบิ่งเปี็น กร์ุงเที่พฯ 1 คร์่�ง

   และภูมิภาค 4 คร์่�ง

ซึ่่ �งที่างชีุมชีนคาดห่ว่งว่าที่างบิร์ิษ่ที่จะชี่วยสน่บิสนุนและ 

ปีร์ะชีาส่มพ่นธิ์การ์ที่่องเที่่�ยวโดยชีุมชีนให่เปี็นที่่�ร์ู้จ่ก เพื�อชี่วย 

ในการ์กร์ะจายน่กที่่องเที่่ �ยวที่่ �ติ้องการ์เดินที่างไปีที่่องเที่่ �ยว 

ในจ่งห่ว่ดติ่างๆ ที่่�ที่างแอร์์เอเชี่ยม่เส้นที่างการ์บิิน ที่ำาให่้เกิด 

การ์กร์ะจายได้สู ่ชีุมชีน ที่่�งน้ �ย่งร์วมไปีถึ่งการ์สร์้างการ์ร์่บิร์ู ้ 

สำาห่ร์่บิการ์ที่่องเที่่�ยวอย่างม่ความร์่บิผ่ิดชีอบิให่้ก่บิน่กที่่องเที่่�ยว 

เพื�อชี่วยในการ์ร์่กษาที่ร์่พยากร์ที่างการ์ที่่องเที่่�ยวให่้คนร์ุ่นห่ล่ง 
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4. Allstars

   พน่กงาน (ออลสื่ตาร์)

การ์สื�อสาร์ข่าวสาร์ผ่่านที่างการ์ปีร์ะชีุมให่ญ่ (Town Hall 

Meeting) และการ์ส่งปีร์ะกาศจากปีร์ะธิานเจ้าห่น้าที่่�บิร์ิห่าร์

ผ่่านที่างอ่เมล ให่้แก่พน่กงานทีุ่กคนได้ร์่บิที่ร์าบิ

การ์ปีร์ะชีุมโดยปีร์ะธิานเจ้าห่น้าที่่�บิร์ิห่าร์ก่บิผู่้บิร์ิห่าร์ร์ะด่บิสูง

จากทีุ่กฝ่่าย (Coffee Talk)

การ์ปีร์ะชีมก่บิผ่บิร์ห่าร์ร์ะด่บิผ่จ่ดการ์ห่ร์อติวแที่นแผ่นกเพื�อแจ้ง

ข่าวสาร์ห่ร์ือห่าร์ือแก้ไขปีัญห่าจากการ์ดำาเนินงาน (Operation 

Meeting)

ติู้ ปีณ. ส่นติิสุข ชี่องที่างสื�อสาร์ก่บิปีร์ะธิานเจ้าห่น้าที่่�บิร์ิห่าร์ 

โดยติร์ง โดยข้อมูลจะถึูกเก็บิเปี็นความล่บิ และนำาไปีใชี้ในการ์

ปีร์่บิปีร์ุงพ่ฒนาองค์กร์เที่่าน่�น

การ์ปีร์ะเมินศ่กยภาพของพน่กงานภายในองค์กร์อย่างสมำ�าเสมอ

การ์จ่ดกิจกร์ร์มเพื�อสานส่มพ่นธิพน่กงานผ่าน Allstars Do Good 

เพื�อส่งเสร์ิมให่้พน่กงานที่ำางานจิติอาสาติามที่่�แติ่ละคนถึน่ด 

ห่ร์ือกิจกร์ร์มเพื�อส่งคม เชี่น การ์บิร์ิจาคโลห่ิติและสเติ็มเซึ่ลล์ 

การ์จ่ดพื�นที่่�ให่้พน่กงานม่โอกาสในการ์แสดงความสามาร์ถึติาม

ความถึน่ด เชี่น ชีมร์มก่ฬา  

การ์ติร์วจสุขภาพปีร์ะจำาปีีพน่กงาน

การ์สื�อสาร์ผ่่านเคร์ื�องมือเที่คโนโลย่การ์สื�อสาร์ เชี่น Workplace 

by Facebook ซึ่่�งเปีิดโอกาสให่้พน่กงานได้ใกล้ชีิดและพูดคุยก่บิ

ผู่้บิร์ิห่าร์ได้อย่างร์วดเร์็วผ่่านที่าง Workchat ติลอด 24 ชี่�วโมง 

กลุ่มการ์สื�อสาร์ติามความสนใจและสร์างร์ายได้เสร์มให่แก่ออลสติาร์

ผ่านเพจติางๆ ใน workplace เชีน กลุ่ม Marketplace@Thailand 

กลุ่ม Allstars Photography

2 คร์่�งติ่อปีี

ทีุ่กส่ปีดาห่์

เดือนละคร์่�ง

24 ชี่�วโมงทีุ่กว่น

2 คร์่�งติ่่อปีี

ทีุ่กไติร์มาส 

ทีุ่กไติร์มาส

ปีีละคร์่�ง

24 ชี่�วโมงทีุ่กว่น

24 ชี่�วโมงทีุ่กว่น

พน ่กงานค ือห่ ่ว ใจส ำ าค ่ญในการ์ข ่บิเคล ื � อนธิ ุ ร์ก ิจของ  

บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย โดยพน่กงานเปี็นส่วนสำาค่ญในการ์ส่งมอบิ  

คุณค่าให่ก่บิลูกค้า จ่งจำาเปีนติองที่ำาความเข้าใจถึงความติองการ์  

ความที่้าที่ายและแร์งบิ่นดาลใจ และเพื �อร์ ิเร์ ิ �มโคร์งการ์ 

ห่ร์ือกิจกร์ร์มให่้สอดคล้องก่บินโยบิายขององค์กร์ ที่่ �งน ้ � 

พน่กงานม่ความคาดห่ว่งให่้องค์กร์ร์่บิฟัังความคิดเห่็น ชีื�นชีม 

ผ่ลงานอ่นเปี็นที่่�ปีร์ะจ่กษ์ ให่้การ์ปีร์ะเมินผ่ลและผ่ลติอบิแที่น 

อย่างเปี็นธิร์ร์ม และม่การ์พ่ฒนาศ่กยภาพให่้ก่บิพน่กงาน 

อย่างไม่ห่ยุดย่�ง
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รายงานความยั่งยืน

กี่ลุ่มผูู้้ม่สั่วนได้้เสั่ย ช่องทางกี่ารสัื่อสัาร/รับฟััง ความถุ่่ ความคาด้หวัง/ประเด้็นท่่ให้ความสัำาคัญ

5. น่กลงทีุ่น

สื่ถี่าบ่นที่างการเงิน

ปีร์ะชีุมสร์ุปีผ่ลการ์ดำาเนินงานโดยผู่้บิร์ิห่าร์ร์ะด่บิสูง

การ์พบิน่กลงทีุ่นในปีร์ะเที่ศและน่กลงทีุ่นติ่างปีร์ะเที่ศ

ปีร์ะชีุมสาม่ญผู่้ถึือหุ่้น

เย่�ยมชีมกิจการ์

เว็บิไซึ่ติ์บิร์ิษ่ที่

พบิปีะ ปีร์ะชีุม พูดคุย เก่�ยวก่บิผ่ลปีร์ะกอบิการ์และโคร์งการ์
ติ่างๆ ของบิร์ิษ่ที่

ติิดติ่อปีร์ะสานงานเก่�ยวก่บิการ์ที่ำาธิุร์กร์ร์มติ่างๆ

แจ้งและจ่ดส่งข้อมูลและร์ายงานการ์ที่ำาธิุร์กร์ร์มติ่างๆ

ส่มมนาและปีร์ะชีมเชีงวิชีาการ์เก่�ยวก่บิภาวะเศร์ษฐกิจ ติลาดเงิน
และติลาดทีุ่น

ทีุ่กไติร์มาส

8 คร์่�ง

ทีุ่กปีี

ทีุ่กปีี

ติลอดเวลา

2 คร์่�งติ่อปีี

ติลอดปีี

ทีุ่กเดือน

ทีุ่กเดือน

น่กลงทีุ่นส่วนให่ญ่ติ้องการ์เข้าถึ่งข้อมูลที่�ถึูกติ้องแม่นยำา 
สม�ำาเสมอติร์งเวลาและที่นเห่ติการ์ณ์ โดยเปีดเผ่ยอย่างโปีร์งใส 
เปีนธิร์ร์มและเสมอภาคในการ์เข้าถึงข้อมูลเพื�อใชีในการ์ติดสินใจ 
ลงทีุ่น

การ์สน่บิสนุนจากสถึาบินการ์เงินติ่างๆ ชี่วยเสร์ิมสร์้างความ 
แข็งแกร์่งที่างธิุร์กิจ ที่ำาให่้สามาร์ถึส่�งซึ่ื�อเคร์ื�องบิินได้ติามเปีาห่ม
ายที่�กำาห่นดไว้ โดยความคาดห่ว่งของกลุ่มสถึาบินการ์เงินคือ การ์
เติบิโติของบิร์ษที่เปีนไปีติามเปีาห่มาย และม่วนิย่ที่างการ์เงนิที่�ด่

6. พ่นธ์มิตรที่างธ์ุรกิจำ เช�น 
ผ่้ผลิตเครื�องบิน ผ่้ผลิตเครื�องยนต์ 
ศ่นย์ซ�อมเครื�องบิน

การ์พบิปีะ การ์ปีร์ะชีุม โที่ร์ศ่พที่์ การ์ส่มมนาเชีิงปีฏิิบิ่ติิการ์ 
การ์ติิดติ่อผ่่านติ่วแที่นของบิร์ิษ่ที่ การ์เย่�ยมชีมดูงาน

กร์ะบิวนการ์ติร์วจสอบิเชีิงวิศวกร์ร์มก่บิห่น่วยงานพ่นธิมิติร์

ปีร์ะชีุมที่างไกลก่บิผู่้บิร์ิษ่ที่ผู่้ผ่ลิติเพื�อร์่บิข้อมูลอ่ปีเดติติ่างๆ   

บิร์ิษ่ที่ผู่้ผ่ลิติเคร์ื�องบิินและเคร์ื�องยนติ์เย่�ยมชีมฝู่งบิิน 
บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย
 
ปีร์ะชีุมห่าห่ร์ือก่บิบิร์ิษ่ที่ผู่้ผ่ลิติเคร์ื�องบิินและเคร์ื�องยนติ์
 
ห่้องสนที่นาออนไลน์ 24 ชี่�วโมง ที่่�ม่ที่่มงานวิศวกร์ร์มของ 
บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย และที่่มวิศวกร์ร์มของบิร์ิษ่ที่ผู่้ผ่ลิติ 

ทีุ่กคร์่�งที่่�ซึ่่อมบิำาร์ุงโดยห่น่วยงาน
พ่นธิมิติร์

1 คร์่�งติ่อปีี

เร์าติ้องที่ำางานร์่วมก่บิบิร์ษ่ที่ผ่ผ่ลิติเคร์�องบิิน บิร์ิษ่ที่ผ่ผ่ลิติ 
เคร์ื�องยนติ์ และศูนย์ชี่อมเคร์ื�องบิินและเคร์ื�องยนติ์ ซึ่�งนอก 
จากจะเปี็นคู่ค้าผู่้ผ่ลิติเคร์ื�องบิินและเคร์ื�องยนติ์ให่เร์าที่ำามา 
ใชี้ปีร์ะกอบิธิร์กิจแล้ว ย่งคอยสน่บิสนุนการ์ปีฏิิบิติิงานปีร์ะจำา 
งานปีร์ะจำาว่น เชี่น การ์ติร์วจซึ่่อมปีร์ะจำาว่น ห่ร์ือในวาร์ะติ่างๆ 
โดยจะให่คำาแนะนำาในการ์ซึ่อมบิำาร์ง เพื�อที่ำาให่เคร์�องบิน 
สามาร์ถึให่้บิร์ิการ์ได้อย่างร์าบิร์ื�น และในขณะเด่ยวก่น ก็ร์่บิฟััง 
ข้อแนะนำาในการ์ปีร์่บิปีร์ุงผ่ลิติภ่ณฑ์์จากเร์าด้วย ที่ำาให่้บิร์ิษ่ที่ 
ผู่้ผ่ลิตินำาไปีปีร์่บิปีร์ุงและเผ่ยแพร์่วิธิ่การ์ซึ่่อมบิำาร์ุงให่้ก่บิ 
สายการ์บิินอื�น น่บิเปี็นปีร์ะโยชีน์ในภาคร์วม



158
การ์ควบิคุมภายในและการ์บิร์ิห่าร์จ่ดการ์ความเส่�ยง

กี่ารควบคุมภายในและกี่ารบริหารจัด้กี่ารความเส่่ัยง

กี่ารควบคุมภายในและกี่ารตรวจสัอบภายใน
(GRI 102-11)
คณะกร์ร์มการ์ของ บิมจ. เอเช่ีย เอวิเอช่ี�น ได้จ่ดให้่ม่ร์ะบิบิการ์ควบิคุมภายใน
ท่ี่�คร์อบิคลุมทุี่กด้าน เพื�อให้่การ์ปีฏิิบ่ิติิงานของบิริ์ษ่ที่เป็ีนไปีติามเป้ีาห่มาย 
ข้อบ่ิงค่บิ ร์ะเบ่ิยบิท่ี่�เก่�ยวข้อง ร์วมถ่ึงได้จ่ดให้่ม่กลไกการ์ติร์วจสอบิ และถ่ึวงดุล 
ท่ี่�ม่ปีร์ะสิที่ธิิภาพอย่างเพ่ยงพอ ในการ์ปีกป้ีอง ร่์กษา และดูแลเงินทุี่นของ 
ผู่้ถึือหุ่้น และสินที่ร์่พย์ของบิร์ิษ่ที่และบิร์ิษ่ที่ย่อย กำาห่นดลำาด่บิชี่�นของ 
การ์อนุม่ติิ และความร่์บิผิ่ดชีอบิของผู้่บิริ์ห่าร์ และพน่กงาน กำาห่นดร์ะเบ่ิยบิ
การ์ปีฏิิบิ่ติิงานอย่างเปี็นลายล่กษณ์อ่กษร์ม่ฝ่่ายติร์วจสอบิภายในที่ำาห่น้า
ท่ี่�ติร์วจสอบิการ์ปีฏิิบ่ิติิงานของทุี่กห่น่วยงานให้่เป็ีนไปีอย่างถูึกต้ิอง ร่์ดกุม 
และเปี็นไปีติามที่่�ร์ะเบิ่ยบิกำาห่นดไว้ ร์วมที่่�งคณะกร์ร์มการ์ติร์วจสอบิ 
ที่ำาห่น้าท่ี่�กำาก่บิดูแลการ์ดำาเนินงาน และบิริ์ห่าร์งานของบิริ์ษ่ที่ เพื�อให้่บิริ์ษ่ที่ 
ม่ร์ะบิบิการ์ควบิคุมภายใน ที่่�ม่ปีร์ะสิที่ธิิภาพ ร์ะบิบิร์ายงานที่างการ์เงินที่่�
น่าเชีื�อถึือโดยฝ่่ายติร์วจสอบิภายในซึ่่�งจะติ้องร์ายงานผ่ลการ์ติร์วจสอบิ  
ติร์งต่ิอคณะกร์ร์มการ์ติร์วจสอบิเป็ีนผู้่ที่ำาห่น้าท่ี่�ติร์วจสอบิ และที่บิที่วนร์ะบิบิ 
การ์ควบิคุมภายในของบิร์ิษ่ที่และบิร์ิษ่ที่ย่อย

ในการ์ปีร์ะชีุมคณะกร์ร์มการ์คร์่�งที่่� 2/2563 เมื�อว่นที่่� 25 กุมภาพ่นธิ์ 2563 
โดยม่คณะกร์ร์มการ์ติร์วจสอบิซึ่่�งเปี็นคณะกร์ร์มการ์อิสร์ะที่่�ง 3 ที่่าน 
เข้าร่์วมปีร์ะชุีมด้วย คณะกร์ร์มการ์บิริ์ษ่ที่ได้ปีร์ะเมินร์ะบิบิการ์ควบิคุมภายใน 
โดยได้ซ่ึ่กถึามจากห่่วห่น้าห่น่วยงานติร์วจสอบิภายในแล้วได้สรุ์ปีว่า จากการ์ 
ปีร์ะเมินร์ะบิบิการ์ควบิคุมภายในของบิริ์ษ่ที่ในด้านต่ิางๆ 5 องค์ปีร์ะกอบิ คือ 
การ์ควบิคุมภายในองค์กร์ การ์ปีร์ะเมินความเส่�ยง การ์ควบิคุมการ์ปีฏิิบ่ิติิงาน 
ร์ะบิบิสาร์สนเที่ศและการ์สื�อสาร์ข้อมูล โดยบิริ์ษ่ที่ได้จ่ดให้่ม่บุิคลากร์อย่าง 
เพ่ยงพอท่ี่�จะดำาเนินการ์ติามร์ะบิบิได้อย่างม่ปีร์ะสทิี่ธิิภาพ ร์วมท่ี่�งม่ร์ะบิบิ
ควบิคุมภายในในเรื์�องการ์ติิดติามควบิคุมดูแลการ์ดำาเนินงานของบิริ์ษ่ที่ย่อย 
ให้่สามาร์ถึป้ีองก่นที่ร่์พย์สินของบิริ์ษ่ที่และบิริ์ษ่ที่ย่อยจากการ์ท่ี่�กร์ร์มการ์
ห่รื์อผู้่บิริ์ห่าร์นำาไปีใช้ีโดยมิชีอบิห่รื์อโดยไม่ม่อำานาจ ร์วมถ่ึงการ์ที่ำาธุิร์กร์ร์ม 
ก่บิบุิคคลท่ี่�อาจม่ความข่ดแย้งและบุิคคลท่ี่�เก่�ยวโยงก่นอย่างเห่มาะสมและ 
เพ่ยงพอแล้ว สำาห่ร่์บิการ์ควบิคุมภายในในห่่วข้ออื�น คณะกร์ร์มการ์เห็่นว่า 
ม่การ์ควบิคมุภายในท่ี่�เพ่ยงพอแลว้เช่ีนก่น นอกจากน้�การ์ปีฏิิบ่ิติิงานของ
ห่น่วยงานติร์วจสอบิภายในปีร์ะจำาปีี 2562 ในการ์ติร์วจสอบิห่น่วยงานต่ิางๆ 
ของบิริ์ษ่ที่ไม่พบิข้อบิกพร่์องท่ี่�เป็ีนสาร์ะสำาค่ญของร์ะบิบิการ์ควบิคุมภายใน
ซ่ึ่�งจะม่ผ่ลกร์ะที่บิต่ิอการ์ดำาเนินงานของบิริ์ษ่ที่และบิริ์ษ่ที่ย่อย และผู้่สอบิบ่ิญช่ี
ไม่ได้ร์ายงานว่าพบิข้อบิกพร์่องที่่�เปี็นสาร์ะสำาค่ญ

หัวหน้างานตรวจสัอบภายใน

บิริ์ษ่ที่มอบิห่มายให้่นางสาวดวงพร์ ต่ินติิวิว่ฒน์ ดำาร์งติำาแห่น่งห่่วห่น้างาน 
ผู่้ติร์วจสอบิภายในของบิร์ิษ่ที่ติ่�งแติ่ว่นที่่� 15 กร์กฎาคม 2554 เน่�องจากม่
ปีร์ะสบิการ์ณ์ในการ์ปีฏิิบ่ิติิงานด้านการ์ติร์วจสอบิบ่ิญช่ีและการ์ติร์วจสอบิ
ภายในมาเปี็นร์ะยะเวลากว่า 10 ปีี และม่ความเข้าใจในกิจกร์ร์มและ           
การ์ดำาเนินงานของบิร์ิษ่ที่และบิร์ิษ่ที่ย่อย จ่งเห่็นว่าม่ความเห่มาะสมที่่�จะ
ปีฏิิบิ่ติิห่น้าที่่�ด่งกล่าวได้อย่างเห่มาะสมเพ่ยงพอ 

ที่่�งน้� การ์พิจาร์ณาและอนุม่ติิ แติ่งติ่�ง ถึอดถึอน โยกย้ายผู่้ดำาร์งติำาแห่น่ง
ห่่วห่น้าห่น่วยงานติร์วจสอบิภายในต้ิองผ่่านการ์อนุม่ติิจากคณะกร์ร์มการ์

หัวหน้างานกี่ำากัี่บดู้แลกี่ารปฏิิบัติงาน

บิริ์ษ่ที่มอบิห่มายให้่นางสาวนิศเร์ศ ดิษเที่ศ ดำาร์งติำาแห่น่งเป็ีนห่่วห่น้างาน
กำาก่บิดูแลการ์ปีฏิิบ่ิติิงานเพื�อที่ำาห่น้าท่ี่�กำาก่บิดูแลการ์ปีฏิิบ่ิติิติามกฎเกณฑ์์
ของห่น่วยงานที่างการ์ที่่�กำาก่บิดูแลการ์ปีร์ะกอบิธิุร์กิจของบิร์ิษ่ที่ 

ผูู้้รับผู้ิด้ชอบสัูงสัุด้ฝึ่ายกี่ารเงินและบัญช่ และผูู้้ควบคุมดู้แล  
กี่ารทำาบัญช่ของบริษัท (สัมุห์บัญช่)

ที่่�ปีร์ะชีุมคณะกร์ร์มการ์บิร์ิษ่ที่ คร์่�งที่่� 4/2559 ได้ม่มติิแติ่งติ่�ง นายส่นที่่ด 
สงวนด่กุล ดำาร์งติำาแห่น่งปีร์ะธิานเจ้าห่น้าท่ี่�บิริ์ห่าร์การ์เงิน เป็ีนผู้่ร่์บิผิ่ดชีอบิ 
สูงสุดฝ่่ายการ์เงินและบิ่ญชี่ ติ่�งแติ่ว่นที่่� 6 กร์กฎาคม 2559 และได้แต่ิงต่ิ�ง 
นายนิติิร์่ฐ ผุ่ลละศิร์ิ ติำาแห่น่ง ผู่้ควบิคุมการ์บิ่ญชี่ และการ์เงินให่้เปี็น 
ผู่้ควบิคุมดูแลการ์ที่ำาบิ่ญชี่ของบิร์ิษ่ที่และบิร์ิษ่ที่ย่อย (สมุห์่บ่ิญช่ี) ต่ิ�งแต่ิ 
ว่นที่่� 6 ก่นยายน 2559 โดยบิุคคลด่งกล่าวม่คุณสมบิ่ติิคร์บิถึ้วนติามที่่� 
สำาน่กงาน ก.ล.ติ. กำาห่นด 

กี่ารบริหารความเส่่ัยง

บิมจ. เอเช่ีย เอวิเอช่ี�น ได้ติร์ะห่น่กและให้่ความสำาค่ญต่ิอการ์บิริ์ห่าร์ความเส่�ยง 
เพื�อให้่การ์บิริ์ห่าร์จ่ดการ์ของบิริ์ษ่ที่และบิริ์ษ่ที่ย่อยเป็ีนไปีอย่างม่ปีร์ะสิที่ธิิภาพ 
และปีร์ะสิที่ธิิผ่ล และเพื�อสร์้างความเชีื�อม่�นให่้ก่บิผู่้ม่ส่วนได้เส่ยทีุ่กฝ่่าย 
อย่างไร์ก็ติามเน่�องจาก บิมจ. เอเช่ีย เอวิเอช่ี�น ปีร์ะกอบิธุิร์กิจโดยการ์ถืึอหุ้่นใน 
บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย ด่งน่�นร์ะบิบิการ์บิร์ิห่าร์ความเส่�ยงจ่งได้ม่การ์กำาห่นด
ไว้ท่ี่� บิจ. ไที่ยแอร์์เอเช่ีย ซ่ึ่�งเป็ีนบิริ์ษ่ที่ย่อยท่ี่�ดำาเนินธุิร์กิจห่ล่กให้่ก่บิบิริ์ษ่ที่ 
โดยม่ร์ายละเอ่ยดด่งน้� 

คณะกร์ร์มการ์ของ บิจ. ไที่ยแอร์์เอเช่ีย ได้อนุม่ติินโยบิายและแนวที่างการ์
บิริ์ห่าร์ความเส่�ยงข่�นเพื�อให้่ห่น่วยงานต่ิางๆ ได้ใช้ีเป็ีนแนวที่างและห่ล่กเกณฑ์์
ในการ์ปีร์ะเมิน การ์วิเคร์าะห่์ การ์จ่ดลำาด่บิ และการ์กำาห่นดแนวที่างและ
กลยุที่ธิ์การ์บิร์ิห่าร์ความเส่�ยง ติลอดจนร์่บิที่ร์าบิถึ่งกำาห่นดขอบิเขติห่น้า
ท่ี่�ความร่์บิผิ่ดชีอบิของแต่ิละฝ่่ายท่ี่�เก่�ยวข้อง โดยม่ร์ายละเอ่ยดของนโยบิาย 
กร์ะบิวนการ์ กร์อบิการ์บิร์ิห่าร์ความเส่�ยงคร์อบิคลุมห่่วข้อสำาค่ญด่งน้� 

หลักี่กี่ารและนโยบายกี่ารบริหารความเส่่ัยงม่สัาระสัำาคัญดั้งน่� 

1. บิจ. ไที่ยแอร์์เอเช่ีย คำาน่งถ่ึงความเส่�ยงเป็ีนปัีจจ่ยห่ล่กในการ์ปีร์ะกอบิ 
ธิุร์กิจติ่�งแต่ิการ์วางแผ่นกลยุที่ธิ์และแผ่นธิุร์กิจ ติลอดจนการ์ดำาเนิน 
ธุิร์กิจปีร์ะจำาว่น โดยม่จุดห่มายท่ี่�จะบิริ์ห่าร์จ่ดการ์ความเส่�ยงให้่อยู่ใน
ร์ะด่บิท่ี่�ยอมร่์บิได้และม่การ์ใช้ีที่ร่์พยากร์อย่างคุ้มค่าและม่ปีร์ะสิที่ธิิภาพ 
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2. การ์บิร์ิห่าร์จ่ดการ์ความเส่�ยงถึือเปี็นส่วนห่น่�งของว่ฒนธิร์ร์มองค์กร์ 
โดยม่การ์สื�อสาร์และมอบิห่มายให่้ผู่้บิร์ิห่าร์และพน่กงานทีุ่กคนให่้ 
ความสำาค่ญ ติลอดจนม่ส่วนร์่วมและเก่�ยวข้องก่บิการ์บิร์ิห่าร์ความ 
เส่�ยงในทีุ่กข่�นติอน 

3. ฝ่่ายบิริ์ห่าร์และพน่กงานแต่ิละห่น่วยงานร่์วมก่นร์ะบุิความเส่�ยง ปีร์ะเมิน 
ความเส่�ยง และวางแนวที่างการ์จ่ดการ์ความเส่�ยง เปี็นปีร์ะจำาทีุ่กปีี

4. คณะกร์ร์มการ์บิริ์ห่าร์ความเส่�ยงและคณะกร์ร์มการ์ติร์วจสอบิจะม่การ์ 
ปีร์ะเมินกร์อบิการ์บิริ์ห่าร์ความเส่�ยงเป็ีนปีร์ะจำาทุี่กปีี และม่การ์จ่ดที่ำา 
เปี็นร์ายงานความเส่�ยง

5. การ์บิร์ิห่าร์ความเส่�ยงแติ่ละข่�นติอนจะติ้องม่การ์จ่ดที่ำาอย่างเปี็น 
ลายล่กษณ์อ่กษร์ 

กี่รอบกี่ารบริหารความเส่่ัยงซ่้่งประกี่อบด้้วย 

1. ห่น้าท่ี่�และความร่์บิผิ่ดชีอบิของห่น่วยงานต่ิางๆ ต่ิอการ์บิริ์ห่าร์ความเส่�ยง 
ด่งน้� 

 • คณะกร์ร์มการ์บิริ์ษ่ที่และปีร์ะธิานเจ้าห่น้าท่ี่�บิริ์ห่าร์ม่ห่น้าท่ี่�กำาห่นด 
นโยบิาย ทิี่ศที่าง และกลยุที่ธ์ิ ร์วมถ่ึงกำาห่นดโคร์งสร้์าง สภาพแวดล้อม 
โดยร์วมของบิริ์ษ่ที่เพื�อสน่บิสนุนให้่การ์บิริ์ห่าร์ความเส่�ยงดำาเนินการ์
ได้อย่างม่ปีร์ะสิที่ธิิภาพ นอกจากน้�คณะกร์ร์มการ์บิร์ิษ่ที่ม่ห่น้าที่่�
พิจาร์ณาผ่ลการ์ปีร์ะเมินความเส่�ยง แผ่นการ์บิร์ิห่าร์ความเส่�ยง 
และอนุม่ติิการ์ดำาเนินการ์ติามแผ่นงาน

 • คณะกร์ร์มการ์บิร์ิห่าร์ความเส่�ยงม่ห่น้าที่่�กำาห่นดนโยบิายในเร์ื�อง
ของการ์บิริ์ห่าร์ความเส่�ยงให้่คร์อบิคลุมถ่ึงความเส่�ยงต่ิางๆ ในการ์ 
บิร์ิห่าร์งาน พิจาร์ณาและอนุม่ติิแผ่นบิร์ิห่าร์ความเส่�ยง จ่ดให้่ม ่
คณะที่ำางาน ร์วมที่่�งวิเคร์าะห่์ ปีร์ะเมินผ่ล จ่ดการ์ติิดติามและ 
ร์ายงานอย่างเปี็นร์ะบิบิ สน่บิสนุนให่้ม่การ์แนะนำากร์ะบิวนการ์  
บิริ์ห่าร์ความเส่�ยงแก่ห่น่วยงานภายในต่ิางๆ ติลอดจนติิดติามและ 
ปีร์ะเมินผ่ลอย่างต่ิอเน่�อง โดยร์ายงานต่ิอคณะกร์ร์มการ์ติร์วจสอบิ

 • คณะกร์ร์มการ์ติร์วจสอบิม่ห่น้าที่่�พิจาร์ณาติร์วจสอบิการ์บิร์ิห่าร์ 
ความเส่�ยงเพื�อให่้ม่�นใจได้ว่าความเส่�ยงได้ร์่บิการ์บิร์ิห่าร์จ่ดการ์ 
และควบิคุมอย่างม่ปีร์ะสิที่ธิิภาพอยู่ในร์ะด่บิที่่�ยอมร์่บิได้ 

 • ห่น่วยงานติร์วจสอบิภายในม่ห่น้าท่ี่�ติร์วจสอบิร์ะบิบิควบิคุมภายใน
โดยมุ่งเน้นส่วนท่ี่�เก่�ยวข้องก่บิความเส่�ยงซ่ึ่�งร์ะบุิโดยฝ่่ายบิริ์ห่าร์ว่า 
เปี็นความเส่�ยงที่่�ม่น่ยสำาค่ญ และติร์วจสอบิกร์ะบิวนการ์บิร์ิห่าร์ 
ความเส่�ยงท่ี่�งห่มด ร์วมถ่ึงร์วบิร์วมผ่ลการ์จ่ดที่ำาร์ายงานความเส่�ยง 
ต่ิอคณะกร์ร์มการ์บิริ์ษ่ที่ คณะกร์ร์มการ์ติร์วจสอบิ และห่น่วยงาน 
อื�นๆ ที่่�เก่�ยวข้อง 

 • ผู้่เป็ีนเจ้าของกร์ะบิวนการ์ ม่ห่น้าท่ี่�ร์ะบุิ วิเคร์าะห์่ วางแผ่นจ่ดการ์ 
และปีร์ะเมินความเส่�ยงในส่วนการ์ดำาเนินการ์ที่่�ตินเองม่ห่น้าที่่� 
ร์่บิผ่ิดชีอบิโดยติร์ง

2. ว่ติถุึปีร์ะสงค์เพื�อสรุ์ปีห่ล่กการ์และวิธ่ิการ์ท่ี่�ใช้ีโดย บิจ. ไที่ยแอร์์เอเช่ีย 
ในการ์บิริ์ห่าร์จ่ดการ์ความเส่�ยงของตินเองโดยใช้ีร่์วมก่บินโยบิายและ 
กร์ะบิวนการ์บิริ์ห่าร์ความเส่�ยงเพื�อการ์ร์ะบุิและการ์จ่ดการ์ความเส่�ยง 
ซึ่่�งม่แนวโน้มที่่�จะส่งผ่ลกร์ะที่บิติ่อปีร์ะสิที่ธิิภาพการ์ที่ำางานและการ์ 
เติิบิโติของ บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย

3. กร์ะบิวนการ์บิร์ิห่าร์ความเส่�ยงปีร์ะกอบิด้วย ข่�นติอนการ์กำาห่นด 
ว่ติถึุปีร์ะสงค์ เปี้าห่มาย และกลยุที่ธิ์ ข่�นติอนการ์ร์ะบิุความเส่�ยง 
ข่�นติอนการ์วิเคร์าะห่์ความเส่�ยง ข่�นติอนการ์ปีร์ะเมินความเส่�ยง 
ข่�นติอนการ์จ่ดการ์ความเส่�ยง และข่�นติอนการ์ติิดติามผ่ลและร์ายงาน 
ความเส่�ยง 

การ์ปีฏิิบ่ิติิติามกร์อบิโคร์งสร้์างการ์บิริ์ห่าร์ความเส่�ยงซ่ึ่�งอ้างอิงติามมาติร์ฐาน
สากลของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO) ด่งน้� 
1. พิจาร์ณาไติร์่ติร์องถึ่งล่กษณะความเส่�ยงที่่�ปีร์ะสบิอยู่ห่ร์ือคาดว่าจะ 

ปีร์ะสบิโดยร์ะบุิเห่ตุิการ์ณ์ห่รื์อปัีจจ่ยเส่�ยงต่ิางๆ ท่ี่�งท่ี่�อาจส่งผ่ลเส่ยห่าย 
ห่ร์ือที่่�เอื�ออำานวยติ่อการ์บิร์ร์ลุว่ติถึุปีร์ะสงค์ร์ะด่บิองค์กร์และร์ะด่บิ  
ปีฏิิบิ่ติิการ์ไว้อย่างเห่มาะสม โดยพิจาร์ณาแห่ล่งความเส่�ยงติ่�งแติ่ 
การ์ดำาเนินงานภายใน กฎห่มาย ส่งคม การ์เมือง และสภาพแวดล้อม 
ภายนอก และมอบิห่มายให้่ทุี่กห่น่วยงานร์ะบุิและจ่ดปีร์ะเภที่ความเส่�ยง 
ไว้อย่างเป็ีนร์ะบิบิและคร์อบิคลุมในทุี่กๆ กิจกร์ร์มขององค์กร์ ร์วมท่ี่�ง 
คอยติิดติามการ์เปีล่�ยนแปีลงและร์ายงานต่ิอผู้่บิริ์ห่าร์ห่รื์อผู้่ท่ี่�เก่�ยวข้อง
ให่้ร์่บิที่ร์าบิอยู่เสมอ 

2. ปีร์ะเมินความเส่�ยงโดยกำาห่นดห่ล่กเกณฑ์์ของการ์ปีร์ะเมินในแติ่ละ 
ร์ะด่บิไว้อย่างเห่มาะสมท่ี่�งในร์ะด่บิองค์กร์และร์ะด่บิปีฏิิบ่ิติิการ์ ติลอดจน 
ที่ำาการ์ปีร์ะเมินในเชีิงคุณภาพและเชีิงปีร์ิมาณ จ่ดร์ะด่บิความเส่�ยง  
ซึ่่�งพิจาร์ณาที่่�งจากความเส่�ยงที่่�ยอมร์่บิได้และไม่สามาร์ถึยอมร์่บิได้ 
ที่่�งน้� จะที่ำาการ์ปีร์ะเมิน 2 ด้านคือ ผ่ลกร์ะที่บิติ่อความเส่ยห่ายที่่�จะ 
เกิดเห่ตุิการ์ณ์น่�น และโอกาสท่ี่�จะเกิดเห่ตุิการ์ณ์ความเส่�ยง โดยกำาห่นด 
ร์ะด่บิค่าของความเส่�ยงแบิ่งออกเปี็นร์ะด่บิสูง กลาง ห่ร์ือติำ�า 

3. กำาห่นดกลยุที่ธิ์การ์ติอบิสนองติ่อความเส่�ยงในแติ่ละร์ะด่บิและใน 
ภาพร์วม ได้แก่ การ์ห่ล่กเล่�ยง การ์ลด การ์โอนให้่ผู้่อื�น และการ์ยอมร่์บิ 
ความเส่�ยง เพื�อให่้ม่�นใจได้ว่าม่การ์พิจาร์ณาที่างเลือกที่่�คุ้มค่าและม่
ปีร์ะสิที่ธิิผ่ลท่ี่�สุด โดยเลือกจ่ดการ์ก่บิความเส่�ยงร์ะด่บิสูงเป็ีนอ่นด่บิแร์ก 
เพื�อลดโอกาสและผ่ลกร์ะที่บิในภาพร์วมที่่�จะเกิดเห่ติุการ์ณ์น่�น 

4. ห่่วห่น้างานของแต่ิละห่น่วยงานม่ห่น้าท่ี่�ควบิคุม ปีร์ะเมิน และติิดติามผ่ล 
ของการ์บิร์ิห่าร์ความเส่�ยงให่้อยู่ในร์ะด่บิที่่�เห่มาะสมและยอมร์่บิได้ 
ติลอดจนที่บิที่วนความเส่�ยงว่าม่ด้านใดบ้ิางท่ี่�เพิ�มข่�นห่รื์อเปีล่�ยนแปีลงไปี 
โดยจ่ดที่ำาเปี็นร์ายงานปีร์ะเมินผ่ลความเส่�ยงเสนอติ่อผู่้บิร์ิห่าร์ร์ะด่บิ
สูงอย่างสมำ�าเสมอ 

5. คณะกร์ร์มการ์บิริ์ห่าร์ความเส่�ยงเป็ีนผู้่ติิดติามผ่ลสำาเร็์จของการ์บิริ์ห่าร์
ความเส่�ยง โดยพิจาร์ณาจากแผ่นงานของฝ่่ายบิร์ิห่าร์ที่่�ร์่บิผ่ิดชีอบิ 
ในปีัจจ่ยความเส่�ยงติ่างๆ และผ่ลของการ์ว่ดผ่ลที่่�เชีื�อถึือได้ของการ์
ปีฏิิบ่ิติิงานติามแผ่นงาน และในการ์ปีร์ะชุีมทุี่กคร่์�งคณะกร์ร์มการ์บิริ์ห่าร์ 
ความเส่�ยงจะกำาห่นดให้่ฝ่่ายบิริ์ห่าร์ท่ี่�ร่์บิผิ่ดชีอบิร์ายงานผ่ลการ์บิริ์ห่าร์
ความเส่�ยง นอกจากน้�คณะกร์ร์มการ์บิร์ิห่าร์ความเส่�ยงจะนำาเสนอ 
ผ่ลการ์บิร์ิห่าร์ความเส่�ยงให่้คณะกร์ร์มการ์ติร์วจสอบิได้ร์่บิที่ร์าบิ
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รายกี่ารระหว่างกี่น
รายการระหว�างก่นข้องบริษั่ที่และ บจำ. ไที่ยแอร์เอเช่ย ก่บบุคคลที่่�อาจำม่ความข้่ดัแย้ง สื่ำาหร่บรอบปีบ่ญช่สื่ิ�นสืุ่ดั ว่นที่่� 31 ธ์่นวาคม 2562 และ 2561 สื่ามารถี่สื่รุปไดั้ดั่งนี�

บริษัทภายในกี่ลุ่มแอร์เอเช่ย ลักี่ษณะความสัมพันธ์

1) AirAsia Berhad (AAB) AAB ม่ผ่ถึอห่นร์ายให่ญ่ คือ AirAsia Group Berhad (AAGB) ซึ่�งเปีนผ่ถึอห่นร์ายให่ญ่ที่างอ้อมของ บิจ. ไที่ยแอร์เอเชีย (TAA) โดยถึอห่นผ่าน 

AirAsia Investment Limited ซึ่่�งถึือหุ่้นร์้อยละ 45 ใน TAA

2) PT Indonesia AirAsia (IAA) IAA เปี็นบิร์ิษ่ที่ร์่วมของ AAGB โดย AAGB ถึือหุ่้นที่างอ้อมร์้อยละ 57.25 ที่่�งน้� IAA ดำาเนินธิุร์กิจสายการ์บิินร์าคาปีร์ะห่ย่ด

ในปีร์ะเที่ศอินโดน้เซึ่่ย

3) AirAsia (India) Limited (AAI) AAI เปี็นบิร์ิษ่ที่ร์่วมของ AAGB โดย AAGB ถึือหุ่้นที่างอ้อมร์้อยละ 49 ที่่�งน้� AAI ดำาเนินธิุร์กิจสายการ์บิินร์าคาปีร์ะห่ย่ด

ในปีร์ะเที่ศอินเด่ย

4) Philippines AirAsia, Inc. (PAAI) PAAI เปีนบิร์ษ่ที่ร์วมของ AAGB โดย AAGB ถึอห่นที่างอ้อมร์อยละ 40 ที่�งน้� PAAI ดำาเนินธิร์กิจสายการ์บินร์าคาปีร์ะห่ย่ดในปีร์ะเที่ศฟัลิปีปีนส์

5) Airasia Japan (AAJ) AAJ เปีนบิร์ษ่ที่ร์วมของ AAGB โดย AAGB ถึอห่นที่างอ้อมร์อยละ 33 ที่�งน้� AAJ ดำาเนินธิร์กิจสายการ์บินร์าคาปีร์ะห่ย่ดในปีร์ะเที่ศญ่�ปีน

6) AirAsia (Guangzhou) Aviation Service Limited (AGZ) AGZ ม่ผู่้ถึือหุ่้นให่ญ่ร์่วมก่น คือ AirAsia Investment Limited โดย AirAsia Investment Limited ถึือหุ่้นใน AGZ ร์้อยละ 100 และถึือหุ่้นใน 

TAA ร์้อยละ 45 

7) AirAsia X Berhad (AAX) AAX ม่กร์ร์มการ์ร์่วมก่นก่บิ TAA คือ นายคามาร์ูดิน บิิน เมอร์าน่น

8) AirAsia Pte. Ltd. (AAPL) AAPL เปี็นบิร์ิษ่ที่ย่อยของ AAGB โดย AAGB ถึือหุ่้นที่างอ้อมผ่่าน AirAsia Investment Limited ร์้อยละ100 ดำาเนินธิุร์กิจให่้บิร์ิการ์

ลูกค้าและให่้บิร์ิการ์ภาคพื�นดินที่่�สถึาน้สิงคโปีร์์แก่บิร์ิษ่ที่ในเคร์ือแอร์์เอเชี่ย

9) Thai AirAsia X (TAAX) TAAX ม่กร์ร์มการ์ร์วมก่นก่บิ TAA จำานวน 4 ที่าน คือ นายธิร์ร์ศพลฐ์ แบิเลเว็ลด์ นายคามาร์ดิน บิน เมอร์าน่น นายไพร์ชีล์ พร์พ่ฒนนางกูร์ 

และนางภ่ที่ร์า บิศร์าวงศ์ โดยนายธิร์ร์ศพลฐ์ แบิเลเว็ลด์ ย่งเปี็นผู่้ถึือหุ่้นที่างอ้อมใน TAAX ร์้อยละ 46

10) PT Indonesia AirAsia X (IAAX) เปี็นบิร์ิษ่ที่ร์่วมของ AAX โดย AAX ถึือหุ่้นร์้อยละ 49 ที่่�งน้� IAAX ดำาเนินธิุร์กิจสายการ์บิินร์าคาปีร์ะห่ย่ดพิส่ยไกลในปีร์ะเที่ศอินโดน้เซึ่่ย

11) AAE Travel Pte Ltd. (AAE) AAE เปีนบิร์ษ่ที่ร์วมของ AAB โดย AAB ถึอห่นที่างอ้อมร์อยละ 25 ที่�งน้� AAE ดำาเนินธิร์กิจเพื�อชีวยลูกค้าในการ์ร์วบิร์วมข้อมูลการ์เดินที่าง 

ติร์วจสอบิความพร์้อมของสินค้าและบิร์ิการ์เก่�ยวก่บิการ์เดินที่าง สำาร์องที่่�พ่กห่ร์ือบิร์ิการ์ ห่ร์ือดำาเนินธิุร์กิจก่บิผู่้ให่้บิร์ิการ์ด้านการ์เดินที่าง

12) Tune Insurance Malaysia Berhad (TIMB) Tune Protect Group Berhad ม่กร์ร์มการ์ร์วมก่บิ TAA คือ นายคามาร์ดิน บิน เมอร์าน่น ซึ่�ง Tune Protect Group Berhad ถึอห่นที่างติร์งใน 

TIMB ร์้อยละ 83.3
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บริษัทภายในกี่ลุ่มแอร์เอเช่ย ลักี่ษณะความสัมพันธ์

13) Tune Hotels Regional Services (Thailand) Co., Ltd. 

(THT) Tune Group Sdn. Bhd. ม่กร์ร์มการ์ร์่วมก่บิ TAA คือ นายคามาร์ูดิน บิิน เมอร์าน่น ซึ่่�ง Tune Group Sdn. Bhd. เปี็นผู่้ถึือหุ่้นให่ญ่ใน 

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

15) Tune Talk Sdn. Bhd (TTSB)

16) Tune Talk (Thailand) Limited Tune Group Sdn. Bhd. ม่กร์ร์มการ์ร์่วมก่บิ TAA คือ นายคามาร์ูดิน บิิน เมอร์าน่น ซึ่่�ง Tune Group Sdn. Bhd. เปี็นผู่้ถึือหุ่้น

ที่างอ้อมใน Tune Talk (Thailand) Limited ผ่่าน Tune talk international Sdn. Bhd. (Malaysia) ซึ่่�งถึือหุ่้นใน Tune Talk (Thailand) 

Limited ร์้อยละ 48

17) Great Fortune Broker Co., Ltd. (GFB) GFB เปี็นนายห่น้าปีร์ะก่นวินาศภ่ยของ Tune Insurance Plc. ถึือหุ่้นร์้อยละ 49 โดย Tune Protect Group Berhad ซึ่่�งม่กร์ร์มการ์ร์่วมก่บิ 

TAA คือ นายคามาร์ูดิน บิิน เมอร์าน่น

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

(IHQ)

IHQ ม่ผู่้ถึือหุ่้นร์ายให่ญ่ คือ AAGB ซึ่่�งเปี็นผู่้ถึือหุ่้นร์ายให่ญ่ที่างอ้อมของ TAA และม่กร์ร์มการ์ร์่วมก่นก่บิ TAA จำานวน 3 ที่่าน คือ 

นายธิร์ร์ศพลฐ์ แบิเลเว็ลด์ นายร์อซึ่แมน บิิน โอมาร์์ และนางภ่ที่ร์า บิุศร์าวงศ์

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

(BIG)

BIG เปี็นบิร์ิษ่ที่ย่อยที่างอ้อมของ AAGB โดย AAGB ถึือหุ่้นร์้อยละ 80

20) Asia Aviation Capital Limited (AAC) AAC เปี็นบิร์ิษ่ที่ย่อยที่างอ้อมของ AAGB โดย AAGB ถึือหุ่้นร์้อยละ 100

21) AirAsia (Mauritius) Ltd. (AAM) AAM เปี็นบิร์ิษ่ที่ย่อยของ AAB โดย AAGB เปี็นผู่้ถึือหุ่้นที่างอ้อมร์้อยละ 100

22) บิมจ. บิางกอก เอวิเอชี่�นเซึ่็นเติอร์์ (BAC) BAC เปี็นบิร์ิษ่ที่ที่่�กร์ร์มการ์และปีร์ะธิานกร์ร์มการ์บิร์ิห่าร์ของ TAA คือ นายธิร์ร์ศพลฐ์ แบิเลเว็ลด์ ถึือหุ่้นร์้อยละ 50

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

Services Sdn. Bhd.)   

AAGB เปี็นผู่้ถึือหุ่้นที่างอ้อมของ AASEA โดยถึือหุ่้นร์้อยละ 100

24) บิจ. เว็ลธิ์ เวนเจอร์์ส (Wealth Ventures) บิจ. เว็ลธิ์ เวนเจอร์์ส เปี็นบิร์ิษ่ที่ที่่�ม่ผู่้ถึือหุ่้นร์ายให่ญ่ เปี็นกร์ร์มการ์และปีร์ะธิานกร์ร์มการ์บิร์ิห่าร์ของ TAA คือ นายธิร์ร์ศพลฐ์ แบิเลเว็ลด์ 

ถึือหุ่้นร์้อยละ 66.44 

25) Tune Insurance Plc. (TIPLC) Tune Group Sdn. Bhd. ม่กร์ร์มการ์ร์่วมก่บิ TAA คือ นายคามาร์ูดิน บิิน เมอร์าน่น ซึ่่�ง Tune Group Sdn. Bhd. เปี็นผู่้ถึือหุ่้นให่ญ่

ใน TIPLC
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บุคคลท่่อาจม่ความขัด้แย้ง ลักี่ษณะของรายกี่าร
มูลค่ารายกี่าร (บาท)

เหตุผู้ลและความจำาเป็น
ปี 2562 ปี 2561

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

การ์ร์่บิร์ายได้ค่าโดยสาร์แที่นก่นภายในกลุ ่ม          
แอร์เอเชียเกิดเฉพาะกร์ณ้ที่�ลูกค้าชีำาร์ะค่าโดยสาร์
เปี็นเงินสกุลติ่างปีร์ะเที่ศผ่่านร์ะบิบิร์่บิชีำาร์ะเงิน 
ธินาคาร์ (Payment Gateway) เชี่น การ์ชีำาร์ะค่า
ที่่�น่�งที่างอินเที่อร์์เน็ติ และจากลูกค้าที่่�ชีำาร์ะเงิน 
ผ่่านเคาน์เติอร์์ขายบิ่ติร์โดยสาร์ เปี็นติ้น 

1.1  รายไดั้ค�าโดัยสื่ารที่่� AAB ร่บแที่น 
      บจำ. ไที่ยแอร์เอเช่ย
      ลูกห่น้�ร์่บิแที่น - AAB

1.2  รายไดั้ค�าโดัยสื่ารที่่� IAA ร่บแที่น 
      บจำ. ไที่ยแอร์เอเช่ย
      ลูกห่น้�ร์่บิแที่น - IAA

1.3  รายไดั้ค�าโดัยสื่ารที่่� AAI ร่บแที่น 
      บจำ. ไที่ยแอร์เอเช่ย
      ลูกห่น้�ร์่บิแที่น - AAI

1.4  รายไดั้ค�าโดัยสื่ารที่่� AAX ร่บแที่น 
      บจำ. ไที่ยแอร์เอเช่ย
      ลูกห่น้�ร์่บิแที่น - AAX

1.5  รายไดั้ค�าโดัยสื่ารที่่� TAAX ร่บแที่น 
      บจำ. ไที่ยแอร์เอเช่ย
      ลูกห่น้�ร์่บิแที่น - TAAX

1.6  รายไดั้ค�าโดัยสื่ารที่่� PAAI ร่บแที่น 
      บจำ. ไที่ยแอร์เอเช่ย
      ลูกห่น้�ร์่บิแที่น - PAAI

1.7  รายไดั้ค�าโดัยสื่ารที่่� IAAX ร่บแที่น 
      บจำ. ไที่ยแอร์เอเช่ย
      ลูกห่น้�ร์่บิแที่น - IAAX

10,002,662,522

2,277,559,312

229,162,166

502,262,296

36,725,533

55,703,171

539,921,347

486,853,083

195,671,772

39,543,310

222,371,391

217,346,587

401,820

1,116,241

8,025,838,343

881,094,052

275,344,836

302,258,328

31,761,715

22,860,397

482,029,236

1,825,815,550

134,434,122

13,859,126

15,784,860

6,967,851

5,274,914

778,954

บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย ใชี้ร์ะบิบิการ์จองและจำาห่น่ายบิ่ติร์โดยสาร์ร์่วมก่น
ก่บิกลุ่มแอร์์เอเชี่ย เพื�ออำานวยความสะดวกให่้แก่ผู่้โดยสาร์ในการ์จอง
บิติร์โดยสาร์สำาห่ร์บิเที่�ยวบินในเคร์อข่ายเส้นที่างบินของกลุ่มแอร์เอเชีย 
ผ่านเว็บิไซึ่ติ แอร์เอเชีย ห่ร์อเคาน์เติอร์และติวแที่นจำาห่น่ายบิติร์โดยสาร์
ของบิร์ิษ่ที่ในกลุ่มแอร์์เอเชี่ย ที่ำาให่้ม่การ์ร์่บิค่าโดยสาร์แที่นก่น ซึ่่�งจะ 
เกิดข่�นเฉพาะกร์ณ้การ์ร์่บิเงินสกุลติ่างปีร์ะเที่ศ เน่�องจากข้อจำาก่ด 
ของร์ะบิบิร์บิชีำาร์ะเงนิของธินาคาร์ผ่ให่บิร์การ์ (Payment Gateway) ที่�
ย่งไม่ร์องร์บิการ์โอนค่าโดยสาร์ไปีย่งบิร์ษ่ที่ที่�ม่ร์ายได้จากการ์ให่บิร์การ์ 
เส้นที่างบิินน่�น 

การกำาหนดัราคา:
ส่งมอบิห่ร์ือได้ร์่บิค่าโดยสาร์ที่่�ร์่บิแที่นก่นติามมูลค่าที่่�เกิดข่�นจร์ิง

การชำาระเงิน: ภายใน 30 ว่น

ล่กษัณะรายการในอนาคต:
ร์ายการ์ร์่บิค่าโดยสาร์แที่นด่งกล่าวย่งคงม่ติ่อเน่�อง โดยเปี็นร์ายการ์        
ธิุร์กิจปีกติิที่่�ม่เงื�อนไขที่างการ์ค้าที่่�วไปี และได้ร์่บิอนุม่ติิเปี็นห่ล่กการ์  
จากคณะกร์ร์มการ์บิร์ิษ่ที่และคณะกร์ร์มการ์ติร์วจสอบิ

1.  กี่ารรับรายได้ค่าโด้ยสัารแทนกี่นภายในกี่ลุ่มแอร์เอเช่ย
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บุคคลท่่อาจม่ความขัด้แย้ง ลักี่ษณะของรายกี่าร
มูลค่ารายกี่าร (บาท)

เหตุผู้ลและความจำาเป็น
ปี 2562 ปี 2561

1.8  รายไดั้ค�าโดัยสื่ารที่่� AAJ ร่บแที่น 
      บจำ. ไที่ยแอร์เอเช่ย
      ลูกห่น้�ร์่บิแที่น - AAJ

1.9  รายไดั้ค�าโดัยสื่ารที่่� 
      บจำ. ไที่ยแอร์เอเช่ย ร่บแที่น AAB 
      เจ้าห่น้�ร์่บิแที่น - AAB 

1.10 รายไดั้ค�าโดัยสื่ารที่่� 
      บจำ. ไที่ยแอร์เอเช่ย ร่บแที่น IAA 
      เจ้าห่น้�ร์่บิแที่น - IAA 

1.11 รายไดั้ค�าโดัยสื่ารที่่� 
      บจำ. ไที่ยแอร์เอเช่ย ร่บแที่น AAX
      เจ้าห่น้�ร์่บิแที่น - AAX

1.12 รายไดั้ค�าโดัยสื่ารที่่� 
      บจำ. ไที่ยแอร์เอเช่ย ร่บแที่น TAAX
      เจ้าห่น้�ร์่บิแที่น - TAAX

1.13 รายไดั้ค�าโดัยสื่ารที่่� 
      บจำ. ไที่ยแอร์เอเช่ย ร่บแที่น PAAI
      เจ้าห่น้�ร์่บิแที่น - PAAI

1.14 รายไดั้ค�าโดัยสื่ารที่่� 
      บจำ. ไที่ยแอร์เอเช่ย ร่บแที่น AAI
      เจ้าห่น้�ร์่บิแที่น - AAI

1.15 รายไดั้ค�าโดัยสื่ารที่่� 
      บจำ. ไที่ยแอร์เอเช่ย ร่บแที่น IAAX
      เจ้าห่น้�ร์่บิแที่น - IAAX

1.16 รายไดั้ค�าโดัยสื่ารที่่� 
      บจำ. ไที่ยแอร์เอเช่ย ร่บแที่น AAJ
      เจ้าห่น้�ร์่บิแที่น - AAJ

11,190,835

9,592,375

3,210,952,730

647,275,172

307,561,688

506,705,189

494,140,738

431,215,297

1,339,043,622

30,398,682

275,813,564

223,695,874

6,564,909

8,820,207

137,478

416,508

14,255,988

14,126,648

564,821

66,783

2,082,447,371

245,393,288

212,457,061

216,518,479

266,578,624

1,575,747,046

2,013,835,834

159,685,843

266,768,677

52,726,077

1,927,421

2,280,305

50,391,547

566,033

421,323

242,776
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บุคคลท่่อาจม่ความขัด้แย้ง ลักี่ษณะของรายกี่าร
มูลค่ารายกี่าร (บาท)

เหตุผู้ลและความจำาเป็น
ปี 2562 ปี 2561

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

ร์ายการ์เงินที่ดร์องจ่ายแที่นก่นในกลุ่มแอร์์เอเชี่ย 
ที่�เกิดจากค่าใชีจ่ายเก่�ยวก่บิการ์ใชีบิร์การ์ในอาคาร์ 
สนามบิินและในลานจอด ค่าภาษ่สนามบิิน 
ค่าธิร์ร์มเน้ยมนำาร์่อง ค่าเคาน์เติอร์์เชี็คอิน 
ค่าสะพานเที่่ยบิเคร์ื�องบิิน ค่าธิร์ร์มเน้ยมศุลกากร์ 
ค่าติร์วจคนเข้าเมืองและควบิคุมโร์ค เปี็นติ้น 
ร์วมที่�งค่าใชีจ่ายการ์ติลาด ค่าใชีจ่ายที่�เก่�ยวข้องก่บิ 
พน่กงาน ค่าฝ่กอบิร์มพน่กงาน ค่าใชีจ่ายเก่�ยวก่บิ 
ร์ะบิบิเที่คโนโลย่สาร์สนเที่ศ

2.1  บจำ. ไที่ยแอร์เอเช่ย ที่ดัรองจำ�ายแที่น AAB 
      ลูกห่น้�ที่ดร์องจ่าย - AAB

2.2  บจำ. ไที่ยแอร์เอเช่ย ที่ดัรองจำ�ายแที่น IAA 
      ลูกห่น้�ที่ดร์องจ่าย - IAA

2.3  บจำ. ไที่ยแอร์เอเช่ย ที่ดัรองจำ�ายแที่น AAX 
      ลูกห่น้�ที่ดร์องจ่าย - AAX

2.4  บจำ. ไที่ยแอร์เอเช่ย ที่ดัรองจำ�ายแที่น TAAX 
      ลูกห่น้�ที่ดร์องจ่าย - TAAX

2.5  บจำ. ไที่ยแอร์เอเช่ย ที่ดัรองจำ�ายแที่น PAAI 
      ลูกห่น้�ที่ดร์องจ่าย - PAAI

2.6  บจำ. ไที่ยแอร์เอเช่ย ที่ดัรองจำ�ายแที่น AAI 
      ลูกห่น้�ที่ดร์องจ่าย - AAI

2.7  บจำ. ไที่ยแอร์เอเช่ย ที่ดัรองจำ�ายแที่น IAAX 
      ลูกห่น้�ที่ดร์องจ่าย - IAAX

2.8  บจำ. ไที่ยแอร์เอเช่ย ที่ดัรองจำ�ายแที่น AAJ 
      ลูกห่น้�ที่ดร์องจ่าย - AAJ

2.9  บจำ. ไที่ยแอร์เอเช่ย ที่ดัรองจำ�ายแที่น AAE 
      ลูกห่น้�ที่ดร์องจ่าย - AAE

2.10 บจำ. ไที่ยแอร์เอเช่ย ที่ดัรองจำ�ายแที่น TIMB
      ลูกห่น้�ที่ดร์องจ่าย - TIMB

307,503,512
494,288,960

21,010,542
41,203,807

1,257,144
1,126,720

289,416,457
197,142,448

72,229,934
42,307,759

1,260,356
1,682,015

20,163
204,315

203,858
94,239

-
-

859,589
1,790,082

483,532,307
388,876,867

21,781,200
22,568,311

1,554,689
22,818,958

710,762,766
82,618,696

50,328,481
39,075,363

432,539
392,924

836,668
203,487

154,427
990

637,441
-

130,596
1,274,138

เพื�อเพิ�มปีร์ะสิที่ธิิภาพในการ์บิร์ิห่าร์งานและการ์จ่ดการ์ร์่วมก่นภายใน
กลุ่มแอร์์เอเชี่ย บิร์ิษ่ที่ในกลุ่มที่่�เปีิดบิร์ิการ์เส้นที่างบิินในสนามบิินน่�น 
เปี็นร์ายแร์กจะเปี็นผู่้ที่ำาส่ญญาก่บิสนามบิินห่ร์ือผู่้ที่่�เก่�ยวข้อง และ 
ที่ำาการ์สำาร์องค่าใชีจ่ายไปีก่อน นอกจากน้� ย่งม่ค่าใชีจ่ายร์วมก่นที่างการ์ 
ติลาดและส่งเสร์ิมการ์ขายที่่�เก่�ยวเน่�องก่บิเส้นที่างบิิน ค่าฝ่ึกอบิร์ม 
พน่กงาน ค่าใชี้จ่ายในการ์ใชี้เที่คโนโลย่สาร์สนเที่ศที่่�ม่การ์ใชี้ปีร์ะโยชีน์
ร์่วมก่น และดำาเนินการ์เร์่ยกเก็บิค่าใชี้จ่ายน่�นก่บิบิร์ิษ่ที่ในกลุ่มติาม 
อ่ติร์าการ์ใชี้งานจร์ิง 

การกำาหนดัราคา:
การ์เร์่ยกเก็บิเงินห่ร์ือการ์จ่ายชีำาร์ะเงินที่่�ม่การ์ที่ดร์องจ่ายแที่นก่นจะ       
เร์ยกเก็บิห่ร์อจ่ายชีำาร์ะในร์าคาติามที่�ได้ม่การ์จ่ายเงินแที่นจร์งห่ร์อจาก
การ์ปีันส่วนร์ะห่ว่างบิร์ิษ่ที่ร์่วมทีุ่นในอ่ติร์าส่วนที่่�ติกลงร์่วมก่น

การชำาระเงิน: ภายใน 30 ว่น

ล่กษัณะรายการในอนาคต:
ร์ายการ์ด่งกล่าวจะย่งคงม่อย่างติ่อเน่�อง ซึ่่�งโดยเปี็นการ์ดำาเนินธิุร์กิจ 
ปีกติิที่่�ม่เงื�อนไขที่างการ์ค้าที่่�วไปี และได้ร์่บิอนุม่ติิเปี็นห่ล่กการ์จาก 
คณะกร์ร์มการ์บิร์ิษ่ที่ และคณะกร์ร์มการ์ติร์วจสอบิ 

2. รายกี่ารเงินทด้รองจ่ายแทนกี่นภายในกี่ลุ่มแอร์เอเช่ย
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บุคคลท่่อาจม่ความขัด้แย้ง ลักี่ษณะของรายกี่าร
มูลค่ารายกี่าร (บาท)

เหตุผู้ลและความจำาเป็น
ปี 2562 ปี 2561

2.11 บจำ. ไที่ยแอร์เอเช่ย ที่ดัรองจำ�ายแที่น TTSB 
      ลูกห่น้�ที่ดร์องจ่าย - TTSB

2.12 บจำ. ไที่ยแอร์เอเช่ย ที่ดัรองจำ�ายแที่น AAPL 
      ลูกห่น้�ที่ดร์องจ่าย - AAPL

2.13 บจำ. ไที่ยแอร์เอเช่ย ที่ดัรองจำ�ายแที่น GFB
      ลูกห่น้�ที่ดร์องจ่าย - GFB

2.14 บจำ. ไที่ยแอร์เอเช่ย ที่ดัรองจำ�ายแที่น IHQ
      ลูกห่น้�ที่ดร์องจ่าย - IHQ

2.15 บจำ. ไที่ยแอร์เอเช่ย ที่ดัรองจำ�ายแที่น AGZ
      ลูกห่น้�ที่ดร์องจ่าย - AGZ

2.16 บจำ. ไที่ยแอร์เอเช่ย ที่ดัรองจำ�ายแที่น BIG
      ลูกห่น้�ที่ดร์องจ่าย - BIG

2.17 AAB ที่ดัรองจำ�ายแที่น บจำ. ไที่ยแอร์เอเช่ย 
      เจ้าห่น้�ที่ดร์องจ่าย - AAB

2.18 IAA ที่ดัรองจำ�ายแที่น บจำ. ไที่ยแอร์เอเช่ย 
      เจ้าห่น้�ที่ดร์องจ่าย - IAA

2.19 AAI ที่ดัรองจำ�ายแที่น บจำ. ไที่ยแอร์เอเช่ย 
      เจ้าห่น้�ที่ดร์องจ่าย - AAI

2.20 AAX ที่ดัรองจำ�ายแที่น บจำ. ไที่ยแอร์เอเช่ย 
      เจ้าห่น้�ที่ดร์องจ่าย - AAX

2.21 TAAX ที่ดัรองจำ�ายแที่น บจำ. ไที่ยแอร์เอเช่ย 
      เจ้าห่น้�ที่ดร์องจ่าย - TAAX

2.22 PAAI ที่ดัรองจำ�ายแที่น บจำ. ไที่ยแอร์เอเช่ย 
      เจ้าห่น้�ที่ดร์องจ่าย - PAAI

2.23 IAAX ที่ดัรองจำ�ายแที่น บจำ. ไที่ยแอร์เอเช่ย 
      เจ้าห่น้�ที่ดร์องจ่าย - IAAX

3,926,474
560,996

-
-

685,513
685,513

129,101
-

2,625,210
1,846,979

2,446,923
1,572,754

589,216,942
206,376,775

61,670,096
104,546,752

1,344,350
4,366,157

7,418,427
5,107,724

4,981,455
1,914,851

606,583
125,862

-
-

2,243,486
560,996

103,242
-

2,806,183
2,927,505

224,058
224,058

21,507,235
1,512,062

21,585,025
2,942,591

735,196,098
66,469,843

44,942,835
46,827,593

2,111,421
2,832,440

16,749,496
56,759,176

13,075,651
76,392

155,314
61,676

79,269
-
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ร์ายการ์ร์ะห่ว่างก่น

บุคคลท่่อาจม่ความขัด้แย้ง ลักี่ษณะของรายกี่าร
มูลค่ารายกี่าร (บาท)

เหตุผู้ลและความจำาเป็น
ปี 2562 ปี 2561

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

ร์ายการ์ดอกเบิ�ยร์บิและดอกเบิ�ยจ่ายร์ะห่ว่างก่นใน
กลุ่มแอร์เอเชีย เปีนดอกเบิ�ยที่�คิดร์ะห่ว่างก่นกร์ณ้
ที่่�บิร์ิษ่ที่ภายในกลุ่มแอร์์เอเชี่ยชีำาร์ะห่น้�สุที่ธิิล่าชี้า
เกินกว่า 30 ว่นจากว่นที่่�ติามใบิแจ้งห่น้�

3.1 ดัอกเบ่�ยร่บ : บิจ. ไที่ยแอร์เอเชีย ได้ร์บิดอกเบิ�ย
    จากบิร์ิษ่ที่ที่่�เก่�ยวข้องก่น เน่�องจากบิร์ิษ่ที่
     ที่�เก่�ยวข้องก่นด่งกล่าวชีำาร์ะห่น้�สุที่ธิล่าชีากว่า
    กำาห่นด

    3.1.1 ดัอกเบ่�ยร่บจำาก AAI
          ยอดลูกห่น้� (สุที่ธิิ) คงค้างปีลายงวด - 
          AAI
          ดอกเบิ่�ยร์่บิค้างร์่บิปีลายงวด - AAI

    3.1.2 ดัอกเบ่�ยร่บจำาก AAX
          ยอดลูกห่น้� (สุที่ธิิ) คงค้างปีลายงวด - 
          AAX
          ดอกเบิ่�ยร์่บิค้างร์่บิปีลายงวด - AAX

-
-

404,340

-
-

-

166,773
-

322,505

2,854,981
-

25,064,326

บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย และบิร์ิษ่ที่ในกลุ่มแอร์์เอเชี่ยม่การ์คิดดอกเบิ่�ย       
ร์ะห่ว่างก่นจากยอดค้างชีำาร์ะโดยในแติละสิ�นเดือน บิจ. ไที่ยแอร์เอเชีย 
และบิร์ษ่ที่ในกลุ่มแอร์เอเชียจะคำานวณห่น้�ที่�เกิดข่�นร์ะห่ว่างก่นและจ่าย
ชีำาร์ะห่น้�จากยอดสุที่ธิิของแติ่ละบิร์ิษ่ที่ห่ากม่การ์ชีำาร์ะห่น้�ล่าชี้ากว่า 
กำาห่นด (ภายใน 30 ว่นน่บิจากว่นที่่�ติามใบิแจ้งห่น้�) 

อ่ตราดัอกเบ่�ย:
อ่ติร์าดอกเบิ่�ยร์่บิและดอกเบิ่�ยจ่ายที่่�คิดร์ะห่ว่างก่นในกลุ่มแอร์์เอเชี่ย 
เปี็นอ่ติร์าเด่ยวก่น ซึ่่�งเปี็นอ่ติร์าดอกเบิ่�ยที่่�เปี็นติ้นทีุ่นที่างการ์เงินเฉล่�ย 
ของ AAB ปีร์ะมาณร์้อยละ 6 ติ่อปีีในปีี 2561 และปีี 2562

การชำาระเงิน: ภายใน 30 ว่น

ล่กษัณะรายการในอนาคต:
ร์ายการ์ด่งกล่าวจะย่งคงม่อย่างติ่อเน่�อง โดยเปี็นร์ายการ์ธิุร์กิจปีกติิที่่�
ม่เงื�อนไขที่างการ์ค้าที่่�วไปี และได้ร์่บิอนุม่ติิเปี็นห่ล่กการ์จากคณะ 
กร์ร์มการ์บิร์ิษ่ที่และคณะกร์ร์มการ์ติร์วจสอบิ

3. รายกี่ารด้อกี่เบ่�ยรับและด้อกี่เบ่�ยจ่ายระหว่างกี่นภายในกี่ลุ่มแอร์เอเช่ย     

บุคคลท่่อาจม่ความขัด้แย้ง ลักี่ษณะของรายกี่าร
มูลค่ารายกี่าร (บาท)

เหตุผู้ลและความจำาเป็น
ปี 2562 ปี 2561

2.24 AAE ที่ดัรองจำ�ายแที่น บจำ. ไที่ยแอร์เอเช่ย 
      เจ้าห่น้�ที่ดร์องจ่าย - AAE

2.25 AAPL ที่ดัรองจำ�ายแที่น บจำ. ไที่ยแอร์เอเช่ย 
      เจ้าห่น้�ที่ดร์องจ่าย - AAPL

2.26 AGZ ที่ดัรองจำ�ายแที่น บจำ. ไที่ยแอร์เอเช่ย 
      เจ้าห่น้�ที่ดร์องจ่าย - AGZ

2.27 AAC ที่ดัรองจำ�ายแที่น บจำ. ไที่ยแอร์เอเช่ย 
      เจ้าห่น้�ที่ดร์องจ่าย - AAC

9,538,232
2,269,927

-
-

26,772
4,965

-
-

36,666,800
2,408,422

696,080
-

22,338
7,914

1,630,740
1,630,740
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ร์ายการ์ร์ะห่ว่างก่น

บุคคลท่่อาจม่ความขัด้แย้ง ลักี่ษณะของรายกี่าร
มูลค่ารายกี่าร (บาท)

เหตุผู้ลและความจำาเป็น
ปี 2562 ปี 2561

(1)  AirAsia (Mauritius) Ltd. (AAM) บิจ. ไที่ยแอร์เอเชีย เชีาเคร์�องบินที่�ใชีในการ์ปีร์ะกอบิ

ธิร์กิจการ์บินร์วมที่�งสิ�น 14 ลำา ณ ว่นที่� 31 ธินวาคม 

2562 จาก AAM ซึ่่�งเปี็นส่ญญาเชี่าดำาเนินงาน    

  

 ค�าเช�าเครื�องบินและเครื�องยนต์เครื�องบิน 

   เจ้าห่น้� (ลูกห่น้�) ค่าเชี่าเคร์ื�องบิินและ

   เคร์ื�องยนติ์เคร์ื�องบิิน - AAM 

 

   สินที่ร์่พย์ไม่ห่มุนเว่ยนอื�น - เงินม่ดจำา

   ค่าเชี่าเคร์ื�องบิินและเคร์ื�องยนติ์เคร์ื�องบิิน

2,144,242,113

110,545,497

275,785,640

3,314,226,271

377,679,384

364,818,240

บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย เชี่าเคร์ื�องบิินและเคร์ื�องยนติ์เคร์ื�องบิินเพื�อใชี้ 

ในการ์ปีร์ะกอบิธิุร์กิจจาก AAM เน่�องจากการ์จ่ดห่าเคร์ื�องบิินและ 

เคร์ื�องยนติ์เคร์ื�องบิิน จะดำาเนินการ์แบิบิร์วมศูนย์ โดยการ์ร์วบิร์วม        

จำานวนเคร์ื�องบิินและเคร์ื�องยนติ์เคร์ื�องบิินที่่�งห่มดที่่�กลุ่มแอร์์เอเชี่ย          

ติองการ์ใชีและส่�งซึ่�อในคร์าวเด่ยว (Pooling Purchase) เพื�อเพิ�มอำานาจ 

ในการ์ติ่อร์องก่บิผู่้ผ่ลิติ 

การกำาหนดัอ่ตราค�าเช�า:

ค่าเชี่าเคร์ื�องบิินติ่อลำาเปี็นอ่ติร์าคงที่่�สกุลเงินดอลลาร์์สห่ร์่ฐอเมร์ิกา 

กำาห่นดจ่ายเปีนร์ายเดือน อายุส่ญญา 12 ปี โดยค่าเชีาเคร์�องบินร์ะห่ว่าง 

AAM ก่บิ บิจ.ไที่ยแอร์เอเชีย อ้างอิงได้ก่บิอ่ติร์าค่าเชีาเฉล่�ยในอุติสาห่กร์ร์ม

การชำาระเงิน: ภายใน 30 ว่น

ล่กษัณะรายการในอนาคต:

ร์ายการ์เชี่าเคร์ื�องบิินและเคร์ื�องยนติ์เคร์ื�องบิินจะย่งคงม่อย่างติ่อเน่�อง 

จนกว่าอายุส่ญญาเชี่าของเคร์ื�องบิินแติ่ละลำาจะคร์บิกำาห่นดส่ญญาเชี่า 

โดยเปีนร์ายการ์ธิร์กิจปีกติที่�ม่เงื�อนไขที่างการ์ค้าที่�วไปี และได้ร์บิอนุม่ติ 

เปี็นห่ล่กการ์จากคณะกร์ร์มการ์บิร์ิษ่ที่และคณะกร์ร์มการ์ติร์วจสอบิ  

บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย จะย่งคงร์ายการ์ส่�งซึ่ื�อเคร์ื�องบิินและเคร์ื�องยนติ์ 

เคร์ื�องบิินร์่วมก่นในล่กษณะ Pooling Purchase

4. ค่าเช่าเครื่องบินและเครื่องยนต์เครื่องบิน
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ร์ายการ์ร์ะห่ว่างก่น

บุคคลท่่อาจม่ความขัด้แย้ง ลักี่ษณะของรายกี่าร
มูลค่ารายกี่าร (บาท)

เหตุผู้ลและความจำาเป็น
ปี 2562 ปี 2561

(1)  AirAsia (Mauritius) Ltd. (AAM)

(2)  AirAsia Berhad (AAB)

บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย จ่ายค่าซึ่่อมแซึ่มบิำาร์ุงร์่กษา 

เคร์ื�องบิินให่้ก่บิ AAM ผู่้ให่้เชี่าเคร์ื�องบิินเพื�อเปี็น 

ค่าซึ่อมแซึ่มบิำาร์งร์กษาเคร์�องบินปีร์ะเภที่ D Check 

ห่ร์อการ์ซึ่อมให่ญ่ซึ่�งเปีนไปีติามส่ญญาเชีาเคร์�องบิน

   ค�าซ�อมแซมบำารุงร่กษัาเครื�องบิน - AAM

   เจ้าห่น้�ค่าซึ่อมแซึ่มบิำาร์งร์กษาเคร์�องบิน - AAM

   ลูกห่น้�ค่าซึ่่อมแซึ่มบิำาร์ุงร์่กษาเคร์ื�องบิินขอคืน 

   - AAM

   ค�าซ�อมแซมบำารุงร่กษัาเครื�องบิน - AAB

   เจ้าห่น้�ค่าซึ่อมแซึ่มบิำาร์งร์กษาเคร์�องบิน - AAB

   เงินสำาร์องบิำาร์ุงร์่กษาเคร์ื�องบิิน - AAB

854,519,940

115,502,357

11,343,906

1,288,129,150

255,630,227

5,963,213,001

1,349,813,746

152,055,020

-

808,378,984

233,816,940

4,532,740,844

เน่�องจากส่ญญาเชีาดำาเนินงานเคร์�องบินร์ะห่ว่าง บิจ. ไที่ยแอร์เอเชีย และ 

AAM กำาห่นดให่้ บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย ติ้องที่ำาการ์ซึ่่อมแซึ่มบิำาร์ุงร์่กษา

เคร์ื�องบิินที่่�เชี่าและกำาห่นดเงื�อนไขในการ์ส่งมอบิเคร์ื�องบิินที่่�เชี่าคืน      

โดยเงื�อนไขด่งกล่าวกำาห่นดว่าเคร์�องบินที่�เชีาจะติองได้ร์บิการ์ซึ่อมแซึ่ม 

บิำาร์ุงร์่กษาก่อนส่งคืนเมื�อคร์บิกำาห่นดติามส่ญญา ซึ่่�งเปี็นปีกติิของ 

ส่ญญาเชี่าเคร์ื�องบิิน

การกำาหนดัอ่ตราค�าซ�อมแซมบำารุงร่กษัา:

ค่าซึ่อมแซึ่มบิำาร์งร์กษาเคร์�องบินเปีนอ่ติร์าคงที่�สกุลเงินดอลลาร์สห่ร์ฐ

อเมร์กาติอเวลา /ร์อบิการ์ใชีงานเคร์�องบิน โดยกำาห่นดจ่ายเปีนร์ายเดือน 

ซึ่่�งอ้างอิงได้ก่บิร์าคาติลาดในอุติสาห่กร์ร์ม

การชำาระเงิน: ภายใน 30 ว่น 

ล่กษัณะรายการในอนาคต:

ร์ายการ์ค่าซึ่อมแซึ่มบิำาร์งร์กษาเคร์�องบินจะย่งคงม่อย่างติอเน่�องจนกว่า 

อายุส่ญญาเชี่าและบิำาร์ุงร์่กษาเคร์ื�องบิินแติ่ละลำาจะคร์บิกำาห่นดส่ญญา 

โดยเปีนร์ายการ์ธิร์กิจปีกติที่�ม่เงื�อนไขที่างการ์ค้าที่�วไปี และได้ร์บิอนุม่ติ 

เปี็นห่ล่กการ์จากคณะกร์ร์มการ์บิร์ิษ่ที่และคณะกร์ร์มการ์ติร์วจสอบิ

5.  ค่าซ่อมแซ่มบำารุงรักี่ษาเครื่องบิน
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บุคคลท่่อาจม่ความขัด้แย้ง ลักี่ษณะของรายกี่าร
มูลค่ารายกี่าร (บาท)

เหตุผู้ลและความจำาเป็น
ปี 2562 ปี 2561

(1)  AirAsia Berhad (AAB) บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย จ่ายค่าธิร์ร์มเน้ยมการ์จอง 

บิติร์โดยสาร์เคร์�องบิน (Booking Fee) ให่ก่บิ AAB

   ค�าธ์รรมเนียมการจำองบ่ตรโดัยสื่าร

   เจ้าห่น้�ค่าธิร์ร์มเน้ยมการ์จองบิติร์โดยสาร์ - AAB

 

143,992,016

20,769,953

 

 

162,700,023

12,034,810

บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย ใชี้ร์ะบิบิการ์บิร์ิห่าร์จ่ดการ์การ์จองและจำาห่น่าย       

บิ่ติร์โดยสาร์เคร์ื�องบิินร์่วมก่นก่บิของกลุ่มแอร์์เอเชี่ย เชี่นเด่ยวก่บิ 

สายการ์บินอื�นในกลุ่มแอร์เอเชีย AAB เข้าเปีนคู่ส่ญญาในล่กษณะของ 

กลุ่มบิร์ิษ่ที่ก่บิ Navitaire ซึ่่�งเปี็นผู่้ให่้บิร์ิการ์ร์ะบิบิการ์บิร์ิห่าร์จ่ดการ์ 

การ์จองและจำาห่น่ายบิติร์โดยสาร์เคร์�องบินอิสร์ะ โดย AAB จะเร์ยกเก็บิ 

ค่าบิร์การ์จาก บิจ. ไที่ยแอร์เอเชีย จากจำานวนการ์ใชีงานในอ่ติร์าเที่าก่บิ 

Navitaire เร์่ยกเก็บิ 

การกำาหนดัค�าธ์รรมเนียมการจำองบ่ตรโดัยสื่าร:

อ่ติร์าค่าธิร์ร์มเน้ยมการ์จองบิติร์โดยสาร์เปีนอ่ติร์าคงที่�ติอจำานวนผ่โดยสาร์

ที่่�บิิน กำาห่นดจ่ายเปี็นร์ายเดือน และเปี็นอ่ติร์าที่่�ไม่เกินกว่าที่่�ร์ะบิุไว้ใน

ส่ญญา

 

การชำาระเงิน: ภายใน 30 ว่น 

ล่กษัณะรายการในอนาคต:

ร์ายการ์ค่าธิร์ร์มเน้ยมการ์จองบิติร์โดยสาร์จะย่งคงม่อย่างติอเน่�อง โดย 

เปี็นร์ายการ์ธิุร์กิจปีกติิที่่�ม่เงื�อนไขการ์ค้าที่่�วไปี และได้ร์่บิอนุม่ติิเปี็น 

ห่ล่กการ์จากคณะกร์ร์มการ์บิร์ิษ่ที่และคณะกร์ร์มการ์ติร์วจสอบิ

6. รายกี่ารค่าธรรมเน่ยมกี่ารจองบัตรโด้ยสัารเครื่องบิน (Booking Fee)
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บุคคลท่่อาจม่ความขัด้แย้ง ลักี่ษณะของรายกี่าร
มูลค่ารายกี่าร (บาท)

เหตุผู้ลและความจำาเป็น
ปี 2562 ปี 2561

(1)  AirAsia Berhad (AAB) บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย ซึ่ื�อสินค้าและอุปีกร์ณ์ ได้แก่ 
อะไห่ล่เคร์ื �องบิิน และสินค้าเพื �อจำาห่น่ายบิน   
เคร์ื�องบิินบิางปีร์ะเภที่ เปี็นติ้น จาก AAB 

   ซื�อสื่ินค้าและอุปกรณ์
   เจ้าห่น้�ค่าสินค้าและอุปีกร์ณ์ - AAB

 

16,735,367
2,345,958

 

60,628,026
16,184,661

บิจ. ไที่ยแอร์เอเชีย ซึ่�อสินค้าและอุปีกร์ณ์ ได้แก่ อะไห่ล่เคร์�องบิน และ 
สินค้าเพื�อจำาห่น่ายบินเคร์ื�องบิินบิางปีร์ะเภที่ เปี็นติ้น จาก AAB 
การ์จ่ดห่าสินค้าและอุปีกร์ณ์ จะดำาเนินการ์แบิบิร์วมศูนย์ โดย AAB จะ
ร์วบิร์วมปีร์ิมาณความติ้องการ์ซึ่ื�อที่่�งห่มดของกลุ่มแอร์์เอเชี่ยและส่�ง 
ซึ่�อในคร์าวเด่ยว (Pooling Purchase) เพื�อเพิ�มอำานาจในการ์ติอร์องก่บิ 
ผู่้จำาห่น่ายเมื�อม่การ์ส่�งซึ่ื�อในปีร์ิมาณมาก

การกำาหนดัราคาซื�อข้าย:
ร์าคาซึ่�อขายเปีนร์าคาเด่ยวก่นก่บิร์าคาที่� AAB ติกลงก่บิบิคคลภายนอก

การชำาระเงิน: ภายใน 30 ว่น 

ล่กษัณะรายการในอนาคต:
ร์ายการ์ด่งกล่าวจะย่งคงม่อย่างติ่อเน่�อง โดยเปี็นร์ายการ์ธิุร์กิจปีกติิที่่�
ม่เงื�อนไขการ์ค้าที่�วไปี และได้ร์บิอนุม่ติเปีนห่ล่กการ์จากคณะกร์ร์มการ์ 
บิร์ิษ่ที่และคณะกร์ร์มการ์ติร์วจสอบิ

บุคคลท่่อาจม่ความขัด้แย้ง ลักี่ษณะของรายกี่าร
มูลค่ารายกี่าร (บาท)

เหตุผู้ลและความจำาเป็น
ปี 2562 ปี 2561

(1)  AirAsia Berhad (AAB) บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย จ่ายค่าบิร์ิห่าร์จ่ดการ์ 
(Administrative Fee) ให่้แก่ AAB

   ค�าบริหารจำ่ดัการ
   เจ้าห่น้�ค่าบิร์ิห่าร์จ่ดการ์ - AAB
 

14,946,844
2,398,136

 
15,500,406
1,291,392

บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย จ่ายค่าบิร์ิห่าร์จ่ดการ์ (Administrative Fee) ให่้ก่บิ 
AAB เพื�อเปี็นค่าติอบิแที่นการ์ให่้ความชี่วยเห่ลือที่่�เก่�ยวข้องก่บิการ์  
ดำาเนินธิร์กจิการ์บินของบิร์ษ่ที่ซึ่�งร์วมถึง่ การ์สน่บิสนุนด้านการ์บิร์ห่าร์ 
จ่ดการ์ การ์จ่ดสร์ร์พน่กงาน การ์ให่คำาปีร์กษาและการ์ให่ความชีวยเห่ลือ
อื�นๆ เก่�ยวก่บิการ์ดำาเนินกิจการ์   

การกำาหนดัราคาซื�อข้าย:
ค่าบิร์ห่าร์จ่ดการ์เปีนอ่ติร์าคงที่�เดือนละ 40,000 ดอลลาร์สห่ร์ฐฯ ติอเดือน 
ซึ่่�งเปี็นอ่ติร์าที่่�ติกลงก่นติามส่ญญาค่าธิร์ร์มเน้ยมการ์บิร์ิห่าร์จ่ดการ์

การชำาระเงิน: ภายใน 30 ว่น 

ล่กษัณะรายการในอนาคต: 
ร์ายการ์ด่งกล่าวจะย่งคงม่อย่างติ่อเน่�อง เปี็นไปีติามเงื�อนไขที่่�ร์ะบิุไว้ 
ในส่ญญา เปีนร์ายการ์สน่บิสนุนธิร์กิจปีกติที่�ม่เงื�อนไขการ์ค้าที่�วไปี และ 
ได้ร์่บิอนุม่ติิเปี็นห่ล่กการ์จากคณะกร์ร์มการ์บิร์ิษ่ที่และคณะกร์ร์มการ์ 
ติร์วจสอบิ

7. กี่ารซ่�อสันค้าและอุปกี่รณ์

8. ค่าบริหารจัด้กี่าร (Administrative Fee)
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บุคคลท่่อาจม่ความขัด้แย้ง ลักี่ษณะของรายกี่าร
มูลค่ารายกี่าร (บาท)

เหตุผู้ลและความจำาเป็น
ปี 2562 ปี 2561

(1)  AirAsia Berhad (AAB) บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย ม่ส่วนแบิ่งขาดทีุ่น (กำาไร์)        
จากการ์ปี้องก่นความเส่�ยงจากความผ่่นผ่วนของ
ร์าคานำ�าม่น โดยจ่ายผ่่าน AAB ติามส่ญญา 
แลกเปีล่�ยนนำ�าม่น

   สื่�วนแบ�งข้าดัที่น (กำาไร) จำากสื่ญญาแลกเปล่�ยน
   นำ�าม่น
   เจ้าห่น้� (ลูกห่น้�) ส่วนแบิ่งขาดทีุ่น(กำาไร์) จาก
   ส่ญญาแลกเปีล่�ยนนำ�าม่น - AAB
   สินที่ร์่พย์ไม่ห่มุนเว่ยนอื�น - เงินม่ดจำา
   ค่าปี้องก่นความเส่�ยงจากความผ่่นผ่วนของ
   ร์าคานำ�าม่น

 

(74,197,141)

(71,371,768)

14,988,350

 

(254,765,405)

22,848,087

16,142,400

บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย ปี้องก่นความเส่�ยงจากความผ่่นผ่วนของร์าคา 
นำ�าม่น โดยได้เข้าที่ำาส่ญญาปีองก่นความเส่�ยงร์าคานำ�าม่นร์วมก่บิ AAB 
เพื�อให่้ได้ปีร์ะโยชีน์จากอำานาจการ์ติ่อร์องของกลุ่ม บิร์ิษ่ที่จะเปี็น            
ผู่้ติ่ดสินใจด้วยตินเองว่าจะเข้าร์่วมในการ์ปี้องก่นความเส่�ยงในแติ่ละ 
คร์่�งห่ร์ือไม่
 
การปันสื่�วนข้าดัทีุ่น (กำาไร):
กำาไร์และขาดทีุ่นที่่�เกิดจากการ์ปี้องก่นความเส่�ยงร์าคานำ�าม่นจะถึูก 
ปีันส่วนไปีย่งบิร์ิษ่ที่ในกลุ่มแอร์์เอเชี่ยเปี็นร์ายเดือน โดยคำานวณจาก 
ส่ดส่วนปีร์ิมาณการ์ใชี้นำ�าม่นติามงบิปีร์ะมาณการ์ใชี้นำ�าม่นเชีื�อเพลิง 
ของแติ่ละบิร์ิษ่ที่ในกลุ่ม

การชำาระเงิน: ภายใน 30 ว่น 

ล่กษัณะรายการในอนาคต:
ร์ายการ์ด่งกล่าวจะย่งคงม่อย่างติ่อเน่�อง โดยเปี็นร์ายการ์สน่บิสนุน         
ธิุร์กิจปีกติิที่่�ม่เงื�อนไขการ์ค้าที่่�วไปี และได้ร์่บิอนุม่ติิเปี็นห่ล่กการ์จาก 
คณะกร์ร์มการ์บิร์ิษ่ที่และคณะกร์ร์มการ์ติร์วจสอบิ

บุคคลท่่อาจม่ความขัด้แย้ง ลักี่ษณะของรายกี่าร
มูลค่ารายกี่าร (บาท)

เหตุผู้ลและความจำาเป็น
ปี 2562 ปี 2561

(1)  บิมจ. บิางกอก เอวิเอชี่�นเซึ่็นเติอร์์ 
     (BAC)

บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย จ่ายค่าฝ่ึกอบิร์มน่กบิิน (Pilot 
Training) แก่ BAC 

   ค�าฝ่ึกอบรมน่กบิน - BAC
   เจ้าห่น้�ค่าฝ่ึกอบิร์มน่กบิิน - BAC

 

3,949,274
-

 
3,838,162

58,162

บิจ. ไที่ยแอร์เอเชีย ที่ำาข้อติกลงร์วมก่บิ BAC ในการ์จ่ดห่าศิษย์การ์บิน 
เพื�อฝ่ึกอบิร์มห่ล่กสูติร์น่กบิินพาณิชีย์ติร์่ และฝ่ึกอบิร์มเพิ�มเติิมให่้แก่ 
น่กบิินฝ่ึกห่่ด

การกำาหนดัราคา:
อ่ติร์าค่าฝ่ึกเปี็นร์าคาติามส่ญญาที่่�ติกลงไว้ซึ่่�งข่�นอยู่ก่บิปีร์ะเภที่ของ 
การ์เข้าร์่บิการ์ฝ่ึก

การชำาระเงิน: ภายใน 30 ว่น 

ล่กษัณะรายการในอนาคต:
ร์ายการ์ด่งกล่าวจะย่งคงม่อย่างติ่อเน่�อง โดยเปี็นร์ายการ์สน่บิสนุน         
ธิุร์กิจปีกติิที่่�ม่เงื�อนไขการ์ค้าที่่�วไปี และได้ร์่บิอนุม่ติิเปี็นห่ล่กการ์จาก 
คณะกร์ร์มการ์บิร์ิษ่ที่และคณะกร์ร์มการ์ติร์วจสอบิ

9. รายกี่ารสัวนแบ่งขาด้ทุน (กี่ำาไร) จากี่สัญญาแลกี่เปล่่ยนราคานำ�ามัน

10. ค่าฝึกี่อบรมนักี่บิน 
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บุคคลท่่อาจม่ความขัด้แย้ง ลักี่ษณะของรายกี่าร
มูลค่ารายกี่าร (บาท)

เหตุผู้ลและความจำาเป็น
ปี 2562 ปี 2561

(1)  AirAsia Berhad (AAB) บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย จ่ายค่าเคร์ื�องห่มายการ์ค้าให่้ 
AAB

   ค�าเครื�องหมายการค้า
   เจ้าห่น้�ค่าเคร์ื�องห่มายการ์ค้า - AAB

608,504,991
152,739,782

594,567,535
146,173,206

AAB ได้อนุญาติให่้ใชี้ชีื �อที่างการ์ค้า AirAsia (Brand License          
Agreement) แก่ บิจ.ไที่ยแอร์์เอเชี่ย

การกำาหนดัราคา:
ค่าธิร์ร์มเน้ยมการ์ใชีชี�อที่างการ์ค้าเที่าก่บิร์อยละ 1.5 ของร์ายได้ที่�งห่มด  
บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย ติ่อปีี

การชำาระเงิน: ภายใน 30 ว่น 

ล่กษัณะรายการในอนาคต:
ร์ายการ์ค่าธิร์ร์มเน้ยมการ์ใชีเคร์�องห่มายการ์ค้าจะย่งคงม่อย่างติอเน่�อง 
โดยเปี็นร์ายการ์ธิุร์กิจปีกติิที่่�ม่เงื�อนไขการ์ค้าที่่�วไปี และได้ร์่บิอนุม่ติิ 
 เปี็นห่ล่กการ์จากคณะกร์ร์มการ์บิร์ิษ่ที่และคณะกร์ร์มการ์ติร์วจสอบิ

บุคคลท่่อาจม่ความขัด้แย้ง ลักี่ษณะของรายกี่าร
มูลค่ารายกี่าร (บาท)

เหตุผู้ลและความจำาเป็น
ปี 2562 ปี 2561

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

บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย ได้ร์่บิค่าบิร์ิห่าร์จ่ดการ์จาก 
ค่าเบิ�ยปีร์ะก่นภ่ย (Insurance Premium) ซึ่�งได้ร์บิ 
จากผู่้โดยสาร์ติามโคร์งการ์ AirAsia Insure  

12.1 รายไดั้ค�าบริหารจำ่ดัการ จำากค�าเบ่�ย
      ประก่นภั่ยข้อง TIMB
      ค่าเบิ่�ยปีร์ะก่นภ่ย
      ร์ายได้ค่าบิร์ิห่าร์จ่ดการ์
      เจ้าห่น้� (ลูกห่น้�) ค่าเบิ่�ยปีร์ะก่นภ่ย

12.2 รายไดั้ค�าบริหารจำ่ดัการ จำากค�าเบ่�ย
      ประก่นภั่ยข้อง GFB
      ค่าเบิ่�ยปีร์ะก่นภ่ย
      ร์ายได้ค่าบิร์ิห่าร์จ่ดการ์
      เจ้าห่น้�ค่าเบิ่�ยปีร์ะก่นภ่ย
      ลูกห่น้�ค่าบิร์ิห่าร์จ่ดการ์

9,897,170
2,474,292
(148,769)

244,108,705
40,529,793
1,728,831
851,237

13,813,376
3,453,344
(72,923)

220,681,094
36,692,069

319,069
3,601,972

บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย ได้ร์่บิค่าบิร์ิห่าร์จ่ดการ์จากค่าเบิ่�ยปีร์ะก่นภ่ย 
(Insurance Premium) ซึ่่�งได้ร์่บิจากผู่้โดยสาร์ติามโคร์งการ์ AirAsia 
Insure 

การกำาหนดัราคา:
ค่าเบิ่�ยปีร์ะก่นภ่ยที่่�จ่ายให่้แก่ TIMB และ GFB เปี็นไปีติามมูลค่า 
ที่่�เกิดข่�นจร์ิง โดยอ่ติร์าค่าบิร์ิห่าร์จ่ดการ์เปี็นร์าคาติามส่ญญาที่่�ติกลง 
ไว้ซึ่่�งสามาร์ถึเที่่ยบิเค่ยงได้ก่บิร์าคาติลาด 

การชำาระเงิน: ภายใน 30 ว่น 

ล่กษัณะรายการในอนาคต:
ร์ายการ์ด่งกล่าวจะย่งคงม่อย่างติ่อเน่�อง โดยเปี็นร์ายการ์สน่บิสนุน          
ธิุร์กิจปีกติิที่่�ม่เงื�อนไขการ์ค้าที่่�วไปี และได้ร์่บิอนุม่ติิเปี็นห่ล่กการ์จาก 
คณะกร์ร์มการ์บิร์ิษ่ที่และคณะกร์ร์มการ์ติร์วจสอบิ

11. ค่าเครื่องหมายกี่ารค้า

12. รายได้ค่าบริหารจัด้กี่ารจากี่ค่าเบ่�ยประกี่นภัย
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บุคคลท่่อาจม่ความขัด้แย้ง ลักี่ษณะของรายกี่าร
มูลค่ารายกี่าร (บาท)

เหตุผู้ลและความจำาเป็น
ปี 2562 ปี 2561

(1)  บิมจ. เอเชี่ย เอวิเอชี่�น (AAV) บิจ. ไที่ยแอร์เอเชีย จ่ายค่าบิร์ห่าร์จ่ดการ์ 
(Management Fee) แก่ AAV

   ค�าบริหารจำ่ดัการ
   เจ้าห่น้�ค่าบิร์ิห่าร์จ่ดการ์ - AAV

 
25,000,000

-

 

31,250,000
-

บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย จ่ายค่าบิร์ิห่าร์จ่ดการ์ (Management Fee) ให่้ก่บิ 
AAV เพื�อเปีนค่าติอบิแที่นการ์ให่บิร์การ์การ์กำาห่นดนโยบิายการ์บิร์ห่าร์ 
การ์เงินและการ์จ่ดการ์ การ์ให่้คำาปีร์่กษาและการ์ให่้ความชี่วยเห่ลือ 
อื�นๆ เก่�ยวก่บิการ์ดำาเนินกิจการ์ 

การกำาหนดัราคาซื�อข้าย:
ค่าบิร์ิห่าร์จ่ดการ์เปี็นอ่ติร์าคงที่่�ไติร์มาสละ 6,250,000 บิาที่ ร์วมถึ่ง 
ค่าใชีจ่ายที่�เกิดข่�นจร์ง ซึ่�งเปีนอ่ติร์าที่�ติกลงก่นติามส่ญญาค่าธิร์ร์มเน้ยม 
การ์บิร์ิห่าร์จ่ดการ์

การชำาระเงิน: ภายใน 30 ว่น 

ล่กษัณะรายการในอนาคต: 
ร์ายการ์ด่งกล่าวจะย่งคงม่อย่างติ่อเน่�อง เปี็นไปีติามเงื�อนไขที่่�ร์ะบิุไว้ 
ในส่ญญา เปีนร์ายการ์สน่บิสนุนธิร์กิจปีกติที่�ม่เงื�อนไขการ์ค้าที่�วไปี และ 
ได้ร์่บิอนุม่ติิเปี็นห่ล่กการ์จากคณะกร์ร์มการ์บิร์ิษ่ที่และคณะกร์ร์มการ์ 
ติร์วจสอบิ

บุคคลท่่อาจม่ความขัด้แย้ง ลักี่ษณะของรายกี่าร
มูลค่ารายกี่าร (บาท)

เหตุผู้ลและความจำาเป็น
ปี 2562 ปี 2561

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

AASEA ให่้บิร์ิการ์ที่างด้านบิ่ญชี่การ์เงิน การ์ 
บิร์ิห่าร์บิุคลากร์ และการ์จ่ดการ์สาร์สนเที่ศแก่ 
บิร์ิษ่ที่ในกลุ่มแอร์์เอเชี่ย

AAB ให่้บิร์ิการ์ที่างด้านการ์จ่ดการ์สาร์สนเที่ศแก่
บิร์ษ่ที่ในกลุ่มแอร์เอเชียติ�งแติเดือนมิถึนายน 2560 
เปี็นติ้นมา

14.1 ค�าบริการที่างดั้านบ่ญช่การเงิน การบริหาร 
      บุคลากร และการจำ่ดัการสื่ารสื่นเที่ศ 
      - AASEA
      เจ้าห่น้�ค่าบิร์ิการ์ด้านบิ่ญชี่การ์เงิน 
      การ์บิร์ิห่าร์ บิุคลากร์ และการ์จ่ดการ์
      สาร์สนเที่ศ - AASEA

14.2 ค�าบริการที่างดั้านการจำ่ดัการสื่ารสื่นเที่ศ 
      - AAB
      เจ้าห่น้�ค่าบิร์ิการ์ด้านการ์จ่ดการ์สาร์สนเที่ศ 
      - AAB

51,339,574

17,703,789

31,717,112

7,219,930

39,615,010

9,614,896

30,986,626

2,156,651

AASEA ให่้บิร์ิการ์ที่างด้านบิ่ญชี่การ์เงิน การ์บิร์ิห่าร์บิุคลากร์ และการ์
จ่ดการ์สาร์สนเที่ศแก่บิร์ษ่ที่ในกลุ่มแอร์เอเชีย โดยติ�งแติเดือนมิถึนายน 
2560 เปี็นติ้นมา AAB ให่้บิร์ิการ์ที่างด้านการ์จ่ดการ์สาร์สนเที่ศแก่ 
บิร์ิษ่ที่ในกลุ่มแอร์์เอเชี่ย จะดำาเนินการ์เร์่ยกเก็บิค่าใชี้จ่ายจากบิร์ิษ่ที่ใน
กลุ่มแอร์์เอเชี่ย ติามส่ดส่วนจำานวนพน่กงานที่่�ใชี้ในการ์ที่ำางาน 

การกำาหนดัราคา:
ค่าใชี้จ่ายจะถึูกเร์่ยกเก็บิจากบิร์ิษ่ที่ในกลุ่มแอร์์เอเชี่ยที่่�บิร์ิษ่ที่ให่้บิร์ิการ์
ติามค่าใชี้จ่ายพน่กงานที่่�เกิดข่�นจร์ิง โดยปีันส่วนติามส่ดส่วนจำานวน 
พน่กงานของแติ่ละบิร์ิษ่ที่ภายในกลุ่มที่่�ใชี้บิร์ิการ์บิวกส่วนเพิ�มติามที่่� 
ร์ะบิุไว้ในส่ญญา 

การชำาระเงิน: ภายใน 30 ว่น 

ล่กษัณะรายการในอนาคต:
ร์ายการ์ด่งกล่าวจะย่งคงม่อย่างติ่อเน่�อง เปี็นไปีติามเงื�อนไขที่่�ร์ะบิุไว้ 
ในส่ญญา เปีนร์ายการ์สน่บิสนุนธิร์กิจปีกติที่�ม่เงื�อนไขการ์ค้าที่�วไปี และ 
ได้ร์่บิอนุม่ติิเปี็นห่ล่กการ์จากคณะกร์ร์มการ์บิร์ิษ่ที่และคณะกร์ร์มการ์ 
ติร์วจสอบิ

13. ค่าบริหารจัด้กี่าร (Management Fee)

14. ค่าบริกี่ารทางด้านบัญช่ กี่ารบริหารบุคลากี่ร และกี่ารจัด้กี่ารสัารสันเทศ
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บุคคลท่่อาจม่ความขัด้แย้ง ลักี่ษณะของรายกี่าร
มูลค่ารายกี่าร (บาท)

เหตุผู้ลและความจำาเป็น
ปี 2562 ปี 2561

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

BIG ได้จ่ดที่ำาโคร์งการ์ Big loyalty program เพื�อ 
คืนกำาไร์ให่้ก่บิลูกค้าในกลุ ่มแอร์์เอเชี่ย โดย 
การ์ออก Big Point ซึ่่�งลูกค้าสามาร์ถึนำามาแลก 
ติ่�วเคร์ื�องบิินและบิร์ิการ์อื�นในกลุ่มแอร์์เอเชี่ย

   ค�าโปรแกรมสื่ิที่ธ์ิพิเศษัแก�ล่กค้า
   เจ้าห่น้�ค่าโปีร์แกร์มสิที่ธิิพิเศษแก่ลูกค้า - BIG

   รายไดั้ค�าต่�วโดัยสื่าร
   ลูกห่น้�ร์ายได้ค่าติ่�วโดยสาร์

80,585,176
16,103,868

173,472,400
75,797,274

51,127,335
57,730,848

83,889,649
86,047,932

BIG ได้จ่ดที่ำาโคร์งการ์ Big loyalty program เพื�อคืนกำาไร์ให่้ก่บิลูกค้า 
ในกลุ่มแอร์์เอเชี่ย โดยการ์ออก Big Point ซึ่่�งลูกค้าสามาร์ถึนำามาแลก 
ติ่�วเคร์ื�องบิินและบิร์ิการ์อื�นในกลุ่มแอร์์เอเชี่ย

การกำาหนดัราคา:
อ่ติร์าค่าโปีร์แกร์มสิที่ธิิพิเศษแก่ลูกค้าเปี็นร์าคาติามส่ญญาที่่�ติกลงไว้

การชำาระเงิน: ภายใน 30 ว่น 

ล่กษัณะรายการในอนาคต:
ร์ายการ์ด่งกล่าวจะย่งคงม่อย่างติ่อเน่�อง เปี็นไปีติามเงื�อนไขที่่�ร์ะบิุไว้ 
ในส่ญญา เปีนร์ายการ์สน่บิสนุนธิร์กิจปีกติที่�ม่เงื�อนไขการ์ค้าที่�วไปี และ 
ได้ร์่บิอนุม่ติิเปี็นห่ล่กการ์จากคณะกร์ร์มการ์บิร์ิษ่ที่และคณะกร์ร์มการ์ 
ติร์วจสอบิ

บุคคลท่่อาจม่ความขัด้แย้ง ลักี่ษณะของรายกี่าร
มูลค่ารายกี่าร (บาท)

เหตุผู้ลและความจำาเป็น
ปี 2562 ปี 2561

(1)  Tune Talk (Thailand) Limited บิจ. ไที่ยแอร์เอเชีย ซึ่�อซึ่มการ์ดเพื�อจำาห่น่ายบิน 
เคร์�องบินจาก Tune Talk (Thailand) Limited

   ซื�อสื่ินค้า
   เจ้าห่น้�ค่าสินค้า Tune Talk (Thailand)

3,095,240
-

4,708,000
-

บิจ. ไที่ยแอร์เอเชีย ซึ่�อสินค้าได้แก่ ซึ่มการ์ดเพื�อจำาห่น่ายบินเคร์�องบิน 
จาก Tune Talk (Thailand) Limited

การกำาหนดัราคา:
อ่ติร์าค่าธิร์ร์มเน้ยมสน่บิสนุนเปี็นร์าคาติามส่ญญาที่่�ติกลงไว้

การชำาระเงิน: ภายใน 30 ว่น 

ล่กษัณะรายการในอนาคต:
ร์ายการ์ด่งกล่าวจะย่งคงม่อย่างติ่อเน่�อง เปี็นไปีติามเงื�อนไขที่่�ร์ะบิุไว้ 
ในส่ญญา เปี็นร์ายการ์สน่บิสนุนธิุร์กิจปีกติิที่่�ม่เงื�อนไขการ์ค้าที่่�วไปี 

15. ค่าโปรแกี่รมสัทธิพัเศษแกี่ลูกี่ค้า

16. ซ่�อสันค้า
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บุคคลท่่อาจม่ความขัด้แย้ง ลักี่ษณะของรายกี่าร
มูลค่ารายกี่าร (บาท)

เหตุผู้ลและความจำาเป็น
ปี 2562 ปี 2561

(1)  AirAsia (India) Limited (AAI) บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย จ่ายค่าบิร์ิการ์ร์่กษาความ 
ปีลอดภ่ย สำาห่ร์่บิเที่่�ยวบิิน FD ที่่�สนามบิินโคชีิน 
(COK) แบิงกาลูร์ (BLR) โกลกาติา (CCU) ชียปีร์ะ 
(JAI) เชีนไน (MAA) ภูวเนศวร์ (BBI) และ 
วิชีาคาปีัที่น่ม (VTZ) ให่้แก่ AAI

   งานบริการดั้านความปลอดัภั่ย
   เจ้าห่น้�งานบิร์ิการ์ด้านความปีลอดภ่ย - AAI

 

19,557,022
28,705,284

 

12,193,730
12,546,546

บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย เข้าที่ำาส่ญญาการ์ให่้บิร์ิการ์ร์่กษาความปีลอดภ่ย
ก่บิ AAI เพื�อให่้เปี็นไปีติามกฎห่มายและข้อบิ่งค่บิของปีร์ะเที่ศอินเด่ย 

การกำาหนดัราคา:
อ่ติร์าค่าธิร์ร์มเน้ยมเปี็นร์าคาติามส่ญญาที่่�ติกลงไว้

การชำาระเงิน: ภายใน 30 ว่น 

ล่กษัณะรายการในอนาคต:
ร์ายการ์ด่งกล่าวจะย่งคงม่อย่างติ่อเน่�อง เปี็นไปีติามเงื�อนไขที่่�ร์ะบิุไว้ 
ในส่ญญา เปีนร์ายการ์สน่บิสนุนธิร์กิจปีกติที่�ม่เงื�อนไขการ์ค้าที่�วไปี และ 
ได้ร์่บิอนุม่ติิเปี็นห่ล่กการ์จากคณะกร์ร์มการ์บิร์ิษ่ที่และคณะกร์ร์มการ์ 
ติร์วจสอบิ

บุคคลท่่อาจม่ความขัด้แย้ง ลักี่ษณะของรายกี่าร
มูลค่ารายกี่าร (บาท)

เหตุผู้ลและความจำาเป็น
ปี 2562 ปี 2561

(1)  บิจ. เว็ลธิ์ เวนเจอร์์ส (Wealth 
     Ventures) 

บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย ได้ใชี้บิร์ิการ์ห่้องปีร์ะชีุมและ
สิ �งอำานวยความสะดวกของโร์งแร์มเมอร์์เค่ยว 
กร์ุงเที่พ ม่กกะส่น  

   ค�าใช้จำ�ายเก่�ยวก่บห้องประชุมและ
   ค�าบริการอื�นๆ
   เจ้าห่น้� บิจ. เว็ลธิ์ เวนเจอร์์ส

2,188,196

76,576

1,056,105

76,576

บิจ. ไที่ยแอร์เอเชีย ได้ใชีบิร์การ์ห่องปีร์ะชีมและสิ�งอำานวยความสะดวก 
ของโร์งแร์ม เมอร์เค่ยว กร์งเที่พ ม่กกะส่น ซึ่�งม่ห่องปีร์ะชีมเพ่ยงพอและ 
สิ�งอำานวยความสะดวกคร์บิคร์่น

การกำาหนดัราคา:
อ่ติร์าค่าธิร์ร์มเน้ยมเปี็นร์าคาติามส่ญญาที่่�ติกลงไว้

การชำาระเงิน: ภายใน 30 ว่น 

ล่กษัณะรายการในอนาคต:
ร์ายการ์ด่งกล่าวจะย่งคงม่อย่างติ่อเน่�อง เปี็นไปีติามเงื�อนไขที่่�ร์ะบิุไว้ 
ในส่ญญา เปีนร์ายการ์สน่บิสนุนธิร์กิจปีกติที่�ม่เงื�อนไขการ์ค้าที่�วไปี และ 
ได้ร์่บิอนุม่ติิเปี็นห่ล่กการ์จากคณะกร์ร์มการ์บิร์ิษ่ที่และคณะกร์ร์มการ์ 
ติร์วจสอบิ

17. งานบริกี่ารด้านความปลอด้ภัย

18. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกี่บห้องประชุมและค่าบริกี่ารอื่นๆ
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บุคคลท่่อาจม่ความขัด้แย้ง ลักี่ษณะของรายกี่าร
มูลค่ารายกี่าร (บาท)

เหตุผู้ลและความจำาเป็น
ปี 2562 ปี 2561

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

บิจ. ไที่ยแอร์เอเชีย ได้ใชีบิร์การ์ด้านการ์ติลาดก่บิ 
AGZ เพื�อที่ำาการ์ติลาดในปีร์ะเที่ศจ่น

   ค�าใช้จำ�ายดั้านการตลาดั
   เจ้าห่น้� ค่าใชี้จ่ายด้านการ์ติลาด - AGZ

 

139,035,327
27,036,505

 
146,406,573
69,447,640

บิจ. ไที่ยแอร์เอเชีย ใชีบิร์การ์ด้านการ์ติลาดก่บิ AGZ เพื�อที่ำาการ์ติลาด 
ในปีร์ะเที่ศจ่น

การกำาหนดัราคา:
อ่ติร์าค่าธิร์ร์มเน้ยมเปี็นร์าคาติามส่ญญาที่่�ติกลงไว้ ซึ่่�งจะเร์่ยกเก็บิ 
ล่วงห่น้าเปี็นร์ายไติร์มาส

การชำาระเงิน: ภายใน 30 ว่น 

ล่กษัณะรายการในอนาคต:
ร์ายการ์ด่งกล่าวจะย่งคงม่อย่างติ่อเน่�อง เปี็นไปีติามเงื�อนไขที่่�ร์ะบิุไว้ 
ในส่ญญา เปีนร์ายการ์สน่บิสนุนธิร์กิจปีกติที่�ม่เงื�อนไขการ์ค้าที่�วไปี และ 
ได้ร์่บิอนุม่ติิเปี็นห่ล่กการ์จากคณะกร์ร์มการ์บิร์ิษ่ที่และคณะกร์ร์มการ์ 
ติร์วจสอบิ

บุคคลท่่อาจม่ความขัด้แย้ง ลักี่ษณะของรายกี่าร
มูลค่ารายกี่าร (บาท)

เหตุผู้ลและความจำาเป็น
ปี 2562 ปี 2561

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

บิจ. ไที่ยแอร์เอเชีย ได้ใชีบิร์การ์ภาคพื�นก่บิบิร์ษ่ที่ 
ในกลุ่มแอร์์เอเชี่ย 

20.1 ค�าบริการภัาคพื�น - AAX
      เจ้าห่น้�ค่าบิร์ิการ์ภาคพื�น - AAX

20.2 ค�าบริการภัาคพื�น - AGZ
      เจ้าห่น้�ค่าบิร์ิการ์ภาคพื�น - AGZ

20.3 ค�าบริการภัาคพื�น - AAI
      เจ้าห่น้�ค่าบิร์ิการ์ภาคพื�น - AAI

(1,458,242)
7,114,931

139,935,721
39,522,625

6,480,203
5,775,856

11,845,203
11,691,952

103,765,524
1,751,2702

-
-

บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย เข้าที่ำาส่ญญาการ์ใชี้บิร์ิการ์ภาคพื�นก่บิบิร์ิษ่ที่ใน 
กลุ่มแอร์์เอเชี่ย 

การกำาหนดัราคา:
อ่ติร์าค่าธิร์ร์มเน้ยมเปี็นร์าคาติามส่ญญาที่่�ติกลงไว้

การชำาระเงิน: ภายใน 30 ว่น 

ล่กษัณะรายการในอนาคต:
ร์ายการ์ด่งกล่าวจะย่งคงม่อย่างติ่อเน่�อง เปี็นไปีติามเงื�อนไขที่่�ร์ะบิุไว้ 
ในส่ญญา เปีนร์ายการ์สน่บิสนุนธิร์กิจปีกติที่�ม่เงื�อนไขการ์ค้าที่�วไปี และ 
ได้ร์่บิอนุม่ติิเปี็นห่ล่กการ์จากคณะกร์ร์มการ์บิร์ิษ่ที่และคณะกร์ร์มการ์ 
ติร์วจสอบิ

19. ค่าใช้จ่ายด้านกี่ารตลาด้

20. งานบริกี่ารภาคพั�น
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บุคคลท่่อาจม่ความขัด้แย้ง ลักี่ษณะของรายกี่าร
มูลค่ารายกี่าร (บาท)

เหตุผู้ลและความจำาเป็น
ปี 2562 ปี 2561

(1)  Thai AirAsia X (TAAX) บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย ให่้บิร์ิการ์ที่างด้านการ์บิร์ิห่าร์
จ่ดการ์คล่งสินค้าสำาห่ร์่บิสินค้าและบิร์ิการ์บิน 
เคร์�องบิน  การ์บิร์ห่าร์บิคลากร์ การ์จ่ดการ์สาร์สนเที่ศ 
และอื�นๆ แก่ TAAX

   รายไดั้ค�าบริการอื�นๆ - TAAX
   ลูกห่น้�ค่าบิร์ิการ์อื�นๆ - TAAX

15,867,997
4,139,481

5,959,873
5,801,154

บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย ให่้บิร์ิการ์ที่างด้านการ์บิร์ิห่าร์จ่ดการ์คล่งสินค้า      
สำาห่ร์บิสินค้าและบิร์การ์บินเคร์�องบิน  การ์บิร์ห่าร์บิคลากร์ การ์จ่ดการ์ 
สาร์สนเที่ศ และอื�นๆ แก่ TAAX

การกำาหนดัราคา:
อ่ติร์าค่าธิร์ร์มเน้ยมเปี็นร์าคาติามส่ญญาที่่�ติกลงไว้

การชำาระเงิน: ภายใน 30 ว่น 

ล่กษัณะรายการในอนาคต:
ร์ายการ์ด่งกล่าวจะย่งคงม่อย่างติ่อเน่�อง เปี็นไปีติามเงื�อนไขที่่�ร์ะบิุไว้ 
ในส่ญญา เปีนร์ายการ์สน่บิสนุนธิร์กิจปีกติที่�ม่เงื�อนไขการ์ค้าที่�วไปี และ 
ได้ร์่บิอนุม่ติิเปี็นห่ล่กการ์จากคณะกร์ร์มการ์บิร์ิษ่ที่และคณะกร์ร์มการ์ 
ติร์วจสอบิ

บุคคลท่่อาจม่ความขัด้แย้ง ลักี่ษณะของรายกี่าร
มูลค่ารายกี่าร (บาท)

เหตุผู้ลและความจำาเป็น
ปี 2562 ปี 2561

(1)  Tune Insurance Plc. (TIPLC) บิจ. ไที่ยแอร์เอเชีย ได้ให่บิร์การ์ โฆษณาแก่ TIPLC

   รายไดั้ค�าโฆษัณา - TIPLC
   ลูกห่น้�ค่าโฆษณา - TIPLC

6,850,000
7,329,500

-
-

บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย ได้ให่้บิร์ิการ์ โฆษณาแก่ TIPLC

การกำาหนดัราคา:
เปีนไปีติามมูลค่าที่�เกิดข่�นจร์ง ซึ่�งสามาร์ถึเที่ยบิเค่ยงได้ก่บิร์าคาติลาด

การชำาระเงิน: ภายใน 30 ว่น 

ล่กษัณะรายการในอนาคต:
ร์ายการ์ด่งกล่าวจะย่งคงม่อย่างติ่อเน่�อง เปี็นร์ายการ์สน่บิสนุนธิุร์กิจ 
ปีกติิที่่�ม่เงื�อนไขการ์ค้าที่่�วไปี และได้ร์่บิอนุม่ติิเปี็นห่ล่กการ์จากคณะ 
กร์ร์มการ์บิร์ิษ่ที่และคณะกร์ร์มการ์ติร์วจสอบิ

21. งานบริกี่ารอื่นๆ

22. รายได้ค่าโฆษณา
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ความเห็นของกี่รรมกี่ารตรวจสัอบเก่่ี่ยวกัี่บรายกี่ารระหว่างกัี่น

ร์ายการ์ร์ะห่ว่างก่นด่งกล่าวได้ร์่บิการ์พิจาร์ณาและให่้ความเห่็นโดยคณะกร์ร์มการ์ติร์วจสอบิของ บิมจ. เอเชี่ย เอวิเอชี่�น และ บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย ว่า 

ร์ายการ์ร์ะห่ว่างก่นด่งกล่าวเป็ีนไปีอย่างสมเห่ตุิสมผ่ล และจำาเป็ีนเพื�อการ์ดำาเนินธุิร์กิจของ บิมจ. เอเช่ีย เอวิเอช่ี�น และ บิจ. ไที่ยแอร์์เอเช่ีย โดยร์ายการ์       

ด่งกล่าวเปี็นการ์ดำาเนินธิุร์กิจปีกติิของบิร์ิษ่ที่และเปี็นไปีติามเงื�อนไขการ์ค้าที่่�วไปี และพิจาร์ณาถึ่งปีร์ะโยชีน์สูงสุดที่่� บิมจ. เอเชี่ย เอวิเอชี่�น และ           

บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย จะได้ร์่บิเปี็นสำาค่ญ 

มาตรกี่ารกี่ารอนุมัติกี่ารทำารายกี่ารระหว่างกัี่น  

ในกร์ณ้ท่ี่�ม่การ์เข้าที่ำาร์ายการ์ร์ะห่ว่างก่น บิมจ. เอเช่ีย เอวิเอช่ี�น และ บิจ. ไที่ยแอร์์เอเช่ีย จะปีฏิิบ่ิติิติามกฎห่มายว่าด้วยห่ล่กที่ร่์พย์และติลาดห่ล่กที่ร่์พย์  

และข้อบิ่งค่บิปีร์ะกาศคำาส่�งห่ร์ือข้อกำาห่นดของคณะกร์ร์มการ์กำาก่บิติลาดทีุ่นและติลาดห่ล่กที่ร์่พย์แห่่งปีร์ะเที่ศไที่ย โดยจะพิจาร์ณาความจำาเปี็นและ 

ความสมเห่ตุิสมผ่ลของการ์ที่ำาร์ายการ์ ติลอดจนความเห่มาะสมด้านร์าคาและเงื�อนไขการ์ค้าของร์ายการ์ และคำาน่งถ่ึงผ่ลปีร์ะโยชีน์ของบิริ์ษ่ที่ ก่อนนำาเสนอ 

ติ่อคณะกร์ร์มการ์บิร์ิษ่ที่และ/ห่ร์ือที่่�ปีร์ะชีุมผู่้ถึือหุ่้นของบิร์ิษ่ที่ติ่อไปี แล้วแติ่กร์ณ้ โดยผู่้ที่่�ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยจะไม่ม่ส่วนร์่วมในการ์พิจาร์ณาอนุม่ติิร์ายการ์

ด่งกล่าว ในกร์ณ้ท่ี่�คณะกร์ร์มการ์ติร์วจสอบิของบิริ์ษ่ที่ และ/ห่รื์อ บิจ. ไที่ยแอร์์เอเช่ีย ไม่ม่ความชีำานาญในการ์พิจาร์ณาร์ายการ์ร์ะห่ว่างก่นท่ี่�อาจจะเกิดข่�น 

บิร์ิษ่ที่ และบิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย จะแติ่งติ่�งผู่้เชี่�ยวชีาญอิสร์ะห่ร์ือผู่้สอบิบิ่ญชี่ เปี็นผู่้ให่้ความเห่็นเก่�ยวก่บิร์ายการ์ร์ะห่ว่างก่นด่งกล่าว 

นโยบายเก่่ี่ยวกัี่บกี่ารเข้าทำารายกี่ารระหว่างกัี่นในอนาคต 

บิมจ. เอเชี่ย เอวิเอชี่�น และ บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย จะย่งคงม่การ์เข้าที่ำาร์ายการ์ร์ะห่ว่างก่นก่บิบิร์ิษ่ที่ที่่�เก่�ยวข้องก่นในอนาคติ โดยจะพิจาร์ณาว่าร์ายการ์

ด่งกล่าวเปี็นไปีด้วยความสมเห่ติุสมผ่ล ม่ความเห่มาะสมด้านร์าคาและเงื�อนไขการ์ค้า ผ่่านการ์อนุม่ติิติามข่�นติอนและกฏิร์ะเบิ่ยบิที่่�เก่�ยวข้อง และ          

คำาน่งถึ่งปีร์ะโยชีน์ของบิร์ิษ่ที่เปี็นสำาค่ญ 
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ร์ายงานคณะกร์ร์มการ์ติร์วจสอบิ

รายงานคณะกี่รรมกี่ารตรวจสัอบ

เร่ยน ท่านผูู้้ถืุอหุ้น บมจ. เอเช่ย เอวิเอช่ัน  

คณะกร์ร์มการ์ติร์วจสอบิของ บิมจ. เอเชี่ย เอวิเอชี่�น (“บิร์ิษ่ที่”) ปีร์ะกอบิ
ด้วยคณะกร์ร์มการ์อิสร์ะซึ่่�งเปี็นผู่้ที่ร์งคุณวุฒิ จำานวน 3 ที่่าน โดยม่ 
นายวิเชีฐ ติ่นติิวานิชี เปี็นปีร์ะธิานกร์ร์มการ์ติร์วจสอบิ นายณ่ฐวุฒิ 
เภาโบิร์มย์ และนายว่ร์ยุที่ธิ โพธิาร์ามิก เปี็นกร์ร์มการ์ติร์วจสอบิ และม่ 
ห่่วห่น้างานห่น่วยงานติร์วจสอบิภายในเปี็นเลขานุการ์ 

กร์ร์มการ์ติร์วจสอบิทีุ่กที่่านม่คุณสมบิ่ติิคร์บิถึ้วนติามห่ล่กเกณฑ์์ของ  
ติลาดห่ล่กที่ร่์พย์แห่่งปีร์ะเที่ศไที่ยและได้ปีฏิิบ่ิติิห่น้าท่ี่�และความร่์บิผิ่ดชีอบิ 
คร์บิถึ้วนติามกฎบิ่ติร์คณะกร์ร์มการ์ติร์วจสอบิที่่�อนุม่ติิโดยคณะกร์ร์มการ์
บิร์ิษ่ที่ และสอดคล้องก่บิปีร์ะกาศติลาดห่ล่กที่ร์่พย์แห่่งปีร์ะเที่ศไที่ย

ในร์อบิบิ่ญชี่สิ�นสุดว่นที่่� 31 ธิ่นวาคม 2562 คณะกร์ร์มการ์ติร์วจสอบิได้ม่
การ์ปีร์ะชุีมจำานวน 5 คร่์�ง โดยคณะกร์ร์มการ์ติร์วจสอบิ ได้เข้าร่์วมปีร์ะชุีม 
คร์บิที่่�ง 3 ที่่าน จำานวน 3 คร์่�ง ที่่�งน้� คณะกร์ร์มการ์ติร์วจสอบิได้ร์ายงาน
ผ่ลการ์ปีร์ะชีุมคณะกร์ร์มการ์ติร์วจสอบิติ่อที่่�ปีร์ะชีุมคณะกร์ร์มการ์บิร์ิษ่ที่ 

ในร์อบิบ่ิญช่ีสิ�นสุดว่นท่ี่� 31 ธ่ินวาคม 2562 คณะกร์ร์มการ์ติร์วจสอบิปีฏิิบ่ิติิ
ห่น้าที่่�ติามที่่�กำาห่นดไว้ในกฎบิ่ติร์โดยคร์บิถึ้วนด่งน้�

1.  สอบิที่านงบิการ์เงินร์ายไติร์มาสและงบิการ์เงินปีร์ะจำาปีี 2562 ร่์วมก่บิ 
ผู้่สอบิบ่ิญช่ีและผู้่บิริ์ห่าร์โดยสอบิถึามและให้่คำาแนะนำาและข้อคิดเห็่น
ที่่�เปี็นปีร์ะโยชีน์ เพื�อให่้ม่�นใจว่าการ์จ่ดที่ำางบิการ์เงิน ม่ความถึูกติ้อง 
คร์บิถึ้วน เชีื�อถึือได้ และเปี็นไปีติามมาติร์ฐานบิ่ญชี่ที่่�ร์่บิร์องที่่�วไปี       
ร์วมที่่�งม่การ์เปีิดเผ่ยข้อมูลที่่�เพ่ยงพอ เห่มาะสม 

2. ปีร์ะเมินและสอบิที่านปีร์ะสิที่ธิิภาพและปีร์ะสิที่ธิิผ่ลของร์ะบิบิควบิคุม
ภายใน การ์บิริ์ห่าร์ความเส่�ยง และร์ะบิบิการ์ติร์วจสอบิภายในของบิริ์ษ่ที่ 
ร์่วมก่บิห่น่วยงานติร์วจสอบิภายใน ผู่้บิร์ิห่าร์ และผู่้สอบิบิ่ญชี่ 

3.  พิจาร์ณาที่บิที่วนกฎบิ่ติร์ของคณะกร์ร์มการ์ติร์วจสอบิและกฎบิ่ติร์        
ของห่น่วยงานติร์วจสอบิภายในเพื�อให้่ม่�นใจว่าการ์ปีฏิิบ่ิติิในปีีท่ี่�ผ่่านมา
คร์บิถึ้วนติามที่่�ได้ร์่บิมอบิห่มาย และห่น้าที่่�ความร์่บิผ่ิดชีอบิ ร์วมที่่�ง
พิจาร์ณาปีร่์บิปีรุ์งให้่ม่ความท่ี่นสม่ยและเห่มาะสมก่บิธุิร์กิจของบิริ์ษ่ที่ 

4.  สอบิที่านร์ายงานผ่ลการ์ติร์วจสอบิภายในแติ่ละไติร์มาสปีี 2562 และ
ติิดติามให่้ม่การ์ปีร์่บิปีร์ุงแก้ไขติามข้อเสนอแนะของร์ายงานผ่ลการ์ 
ติร์วจสอบิเพื�อให่้การ์ปีฏิิบิ่ติิงานเปี็นไปีอย่างม่ปีร์ะสิที่ธิิภาพและเกิด 
ปีร์ะสิที่ธิิผ่ล

5.  พิจาร์ณาให่้ความเห่็นชีอบิแผ่นการ์ติร์วจสอบิภายในปีร์ะจำาปีี 2562 
งบิปีร์ะมาณ บุิคคลากร์ของฝ่่ายติร์วจสอบิภายใน และพิจาร์ณาร์ายงาน 
ผ่ลการ์ติร์วจสอบิ โดยให่้ฝ่่ายติร์วจสอบิภายในร์ายงานผ่ลติร์งติ่อ 
คณะกร์ร์มการ์ติร์วจสอบิ ร์วมที่่�งพิจาร์ณาปีร์ะเมินผ่ลการ์ปีฏิิบิ่ติิของ
ห่่วห่น้างานห่น่วยงานติร์วจสอบิภายใน

6. สอบิที่านและให้่ความเห็่นต่ิอร์ายการ์เก่�ยวโยงก่นห่รื์อร์ายการ์ท่ี่�อาจม่
ความข่ดแย้งที่างผ่ลปีร์ะโยชีน์ ร์วมถ่ึงการ์เปิีดเผ่ยข้อมูลด่งกล่าวติาม
ข้อกำาห่นดของติลาดห่ล่กที่ร์่พย์แห่่งปีร์ะเที่ศไที่ยและสำาน่กงาน 
คณะกร์ร์มการ์กำาก่บิห่ล่กที่ร์่พย์

 
7. พิจาร์ณาค่ดเลือกแต่ิงต่ิ�งและค่าติอบิแที่นของผู้่สอบิบ่ิญช่ี โดยพิจาร์ณา 

จากความร์ู้ที่างธิุร์กิจ ปีร์ะสบิการ์ณ์ ความเห่มาะสมของค่าติอบิแที่น
และความเป็ีนอิสร์ะของผู้่สอบิบ่ิญช่ี ท่ี่�งน้� สำาห่ร่์บิร์อบิปีีบ่ิญช่ีสิ�นสุดว่นท่ี่� 
31 ธิ่นวาคม 2562 คณะกร์ร์มการ์ติร์วจสอบิได้ค่ดเลือกและเสนอชีื�อ 
นายเติิมพงษ์ โอปีนพ่นธ์ุิ ผู้่สอบิบ่ิญช่ีร่์บิอนุญาติเลขท่ี่� 4501 นางสาวมณ้ 
ร่์ตินบิร์ร์ณกิจ ผู้่สอบิบ่ิญช่ีร่์บิอนุญาติเลขท่ี่� 5313 นางสาวโกสุมภ์ ชีะเอม 
ผู่้สอบิบิ่ญชี่ร์่บิอนุญาติเลขที่่� 6011 และ นางกุลร์พ่ ปีิยะวร์ร์ณสุที่ธิิ� 
ผู่้สอบิบิ่ญชี่ร์่บิอนุญาติเลขที่่� 6137 เปี็นผู่้สอบิบิ่ญชี่ของบิร์ิษ่ที่และ 
บิร์ิษ่ที่ย่อย โดยในร์อบิปีีบิ่ญชี่ที่่�ผ่่านมาผู่้สอบิบิ่ญชี่ได้ปีฏิิบิ่ติิงานด้วย
ความร์ู้ความสามาร์ถึในวิชีาชี่พ และให่้ข้อเสนอแนะเก่�ยวก่บิร์ะบิบิ  
การ์ควบิคุมภายในและความเส่�ยงติ่างๆ ร์วมที่่�งม่ความเปี็นอิสร์ะ 
ในการ์ปีฏิิบิ่ติิงาน โดยค่าติอบิแที่นที่่�เสนอมาเปี็นอ่ติร์าที่่�เห่มาะสม

8. พิจาร์ณาสอบิที่านให้่บิริ์ษ่ที่ปีฏิิบ่ิติิติามว่าด้วยกฎห่มายห่ล่กที่ร่์พย์และ
ติลาดห่ล่กที่ร่์พย์ ข้อกำาห่นดของติลาดห่ล่กที่ร่์พย์ กฎห่มายท่ี่�เก่�ยวข้อง 
ก่บิธุิร์กิจ ร์วมถ่ึงนโยบิายกำาก่บิการ์ดูแลท่ี่�ด่ โดยปีร์ะสานงานก่บิผู้่บิริ์ห่าร์ 
และห่น่วยงานติร์วจสอบิภายใน

จากการ์ปีฏิิบิ่ติิด่งกล่าวข้างติ้น คณะกร์ร์มการ์ติร์วจสอบิม่ความเห่็นว่า 
ในปีี 2562 บิริ์ษ่ที่ม่การ์จ่ดที่ำางบิการ์เงินอย่างถูึกต้ิอง เป็ีนไปีติามมาติร์ฐาน
บิ่ญชี่ที่่�ร์่บิร์องที่่�วไปี ม่การ์เปีิดเผ่ยสาร์สนเที่ศอย่างถึูกติ้องเพ่ยงพอ 
คร์บิถึ้วนและเชีื�อถึือได้ ม่ร์ะบิบิการ์ควบิคุมภายใน การ์ติร์วจสอบิภายใน
และการ์บิริ์ห่าร์ความเส่�ยงท่ี่�เห่มาะสมและม่ปีร์ะสิที่ธิิภาพ ม่การ์ปีฏิิบ่ิติิติาม 
กฎห่มายและร์ะเบิ่ยบิที่่�เก่�ยวข้อง ม่การ์ดูแลจ่ดการ์ร์ายการ์ที่่�เก่�ยวโยงก่น
ด้วยความโปีร์่งใส ไม่ก่อให่้เกิดความข่ดแย้งที่างผ่ลปีร์ะโยชีน์และเปี็น       
ปีร์ะโยชีน์สูงสุดแก่บิริ์ษ่ที่และผู้่ถืึอหุ้่น ร์วมท่ี่�งม่การ์ปีฏิิบ่ิติิงานท่ี่�สอดคล้องก่บิ
ร์ะบิบิการ์กำาก่บิดูแลกิจการ์ที่่�ด่อย่างเพ่ยงพอโปีร์่งใส และเชีื�อถึือได้ 

(นายวิเชีฐ ติ่นติิวานิชี)
ปีร์ะธิานกร์ร์มการ์ติร์วจสอบิ
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รายงานความรับผิู้ด้ชอบของคณะกี่รรมกี่าร
ต่อรายงานทางกี่ารเงิน 
คณะกร์ร์มการ์บิร์ิษ่ที่เปี็นผู่้ร์่บิผ่ิดชีอบิติ่องบิการ์เงินของ บิมจ. เอเชี่ย 

เอวิเอช่ี�น และงบิการ์เงินร์วมของ บิมจ. เอเช่ีย  เอวิเอช่ี�น และบิริ์ษ่ที่ย่อย 

ร์วมถึ่งข้อมูลสาร์สนเที่ศที่างการ์เงินที่่�ปีร์ากฎในร์ายงานปีร์ะจำาปีี โดย 

งบิการ์เงินด่งกล่าว จ่ดที่ำาข่�นติามมาติร์ฐานการ์บิ่ญชี่ที่่�ร์่บิร์องที่่�วไปี  

เลือกใชี้นโยบิายบิ่ญชี่ที่่�เห่มาะสมและถึือปีฏิิบิ่ติิอย่างสมำ�าเสมอ และใชี้ 

ดุลยพินิจอย่างร์ะม่ดร์ะว่ง และปีร์ะมาณการ์ที่่�ด่ที่่�สุดในการ์จ่ดที่ำา ร์วมที่่�ง

ให่้ม่การ์เปีิดเผ่ยข้อมูลที่่ �สำาค่ญอย่างเพ่ยงพอในห่มายเห่ติุปีร์ะกอบิ 

งบิการ์เงิน เพื�อให้่เป็ีนปีร์ะโยชีน์ต่ิอผู้่ถืึอหุ้่น และน่กลงทุี่นท่ี่�วไปีอย่างโปีร่์งใส 

คณะกร์ร์มการ์บิร์ิษ่ที่ได้จ่ดให่้ม่ร์ะบิบิบิร์ิห่าร์ความเส่�ยงและร์ะบิบิควบิคุม

ภายในท่ี่�เห่มาะสมและม่ปีร์ะสิที่ธิิผ่ลเพื�อให้่ม่�นใจได้อย่างม่เห่ตุิผ่ลว่าข้อมูล 

ที่างบ่ิญช่ีม่ความถูึกต้ิองคร์บิถ้ึวนและเพ่ยงพอท่ี่�จะดำาร์งร่์กษาไว้ซ่ึ่�งที่ร่์พย์สิน 

ติลอดจนเพื�อไม่ให่้เกิดการ์ทีุ่จร์ิติ ห่ร์ือการ์ดำาเนินการ์ที่่�ผ่ิดปีกติิอย่างม่ 

สาร์ะสำาค่ญ 

ในการ์น้�คณะกร์ร์มการ์บิร์ิษ่ที่ได้แติ่งติ่�งคณะกร์ร์มการ์ติร์วจสอบิเพื�อ    

ที่ำาห่น้าท่ี่�สอบิที่านนโยบิายการ์บ่ิญช่ี และคุณภาพของร์ายงานที่างการ์เงิน 

สอบิที่านร์ะบิบิการ์ควบิคุมภายใน การ์ติร์วจสอบิภายใน ร์ะบิบิการ์บิริ์ห่าร์ 

ความเส่�ยง ติลอดจนพิจาร์ณาการ์เปีิดเผ่ยข้อมูลร์ายการ์ร์ะห่ว่างก่นโดย 

ความเห่็นของคณะกร์ร์มการ์ติร์วจสอบิเก่�ยวก่บิเร์ื�องน้�ปีร์ากฎในร์ายงาน 

ของคณะกร์ร์มการ์ติร์วจสอบิซึ่่�งแสดงไว้ในร์ายงานปีร์ะจำาปีีแล้ว 

งบิการ์เงินของบิร์ิษ่ที่และงบิการ์เงินร์วมของบิร์ิษ่ที่และบิร์ิษ่ที่ย่อยได้ร์่บิ 

การ์ติร์วจสอบิโดยผู้่สอบิบ่ิญช่ีของบิริ์ษ่ที่ คือ บิริ์ษ่ที่ สำาน่กงาน อ่วาย จำาก่ด 

ในการ์ติร์วจสอบิน่�นที่างคณะกร์ร์มการ์บิริ์ษ่ที่ได้สน่บิสนุนข้อมูลและเอกสาร์

ติ่างๆ เพื�อให่้ผู่้สอบิบิ่ญชี่สามาร์ถึติร์วจสอบิและแสดงความเห่็นได้ติาม 

มาติร์ฐานการ์สอบิบ่ิญช่ี โดยความเห็่นของผู้่สอบิบ่ิญช่ีได้ปีร์ากฎในร์ายงาน

ของผู่้สอบิบิ่ญชี่ซึ่่�งแสดงไว้ในร์ายงานปีร์ะจำาปีีแล้ว 

คณะกร์ร์มการ์ม่ความเห่็นว่าร์ะบิบิการ์ควบิคุมภายในของบิร์ิษ่ที่โดยร์วม 

อยู่ในร์ะด่บิด่ เป็ีนท่ี่�น่าพอใจ และสามาร์ถึสร้์างความเชืี�อม่�นอย่างม่เห่ตุิผ่ล 

ได้ว่างบิการ์เงินของ บิมจ. เอเชี่ย เอวิเอชี่�น และงบิการ์เงินร์วมของ        

บิมจ. เอเชี่ย เอวิเอชี่�น และบิร์ิษ่ที่ย่อย สำาห่ร์่บิปีีสิ�นสุดว่นที่่� 31 ธิ่นวาคม 

2562 ม่ความเชีื�อถึือได้ โดยถึือปีฏิิบิ่ติิติามมาติร์ฐานการ์บิ่ญชี่ที่่�ร์่บิร์อง 

ที่่�วไปี และปีฏิิบิ่ติิถึูกติ้องติามกฎห่มาย และกฎร์ะเบิ่ยบิที่่�เก่�ยวข้อง 

(นายวิเชีฐ ติ่นติิวานิชี)

ปีร์ะธิานกร์ร์มการ์

(นายส่นติิสุข คล่องใชี้ยา)

ปีร์ะธิานเจ้าห่น้าที่่�บิร์ิห่าร์
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คำาอธิบายและกี่ารวิเคราะห์ผู้ลกี่ารด้ำาเนินงาน
ของฝ่ึายจัด้กี่าร
บทสัรุปผูู้้บริหาร
 
สถึานการ์ณ์เศร์ษฐกิจโลกในปีี 2562 เผ่ชีิญก่บิการ์เติิบิโติของเศร์ษฐกิจที่่�
อ่อนแอ เน่�องจากความยืดเยื�อและขยายวงกว้างของสงคร์ามการ์ค้าและ
ปัีญห่าภูมิร่์ฐศาสติร์์ เป็ีนปัีจจ่ยท่ี่�สร้์างความไม่แน่นอนให้่ก่บินโยบิายการ์ค้า
และเศร์ษฐกิจ ส่งผ่ลให่้ภาคการ์ส่งออก การ์ลงทีุ่น ร์วมถึ่งความเชีื�อม่�น 
ติ่อ ภาคธิุร์กิจห่ดติ่วลงอย่างติ่อเน่�อง อย่างไร์ก็ติาม เศร์ษฐกิจโลก 
ในไติร์มาสท่ี่� 4 ปีี 2562 เริ์�มม่ทิี่ศที่างที่ร์งต่ิวจากความคืบิห่น้าในการ์เจร์จา
ที่างการ์ค้าร์ะห่ว่างสห่ร์่ฐฯ และจ่น สำาห่ร์่บิเศร์ษฐกิจสห่ร์่ฐฯ ขยายติ่ว 
ในอ่ติร์าลดลง โดยม่สาเห่ตุิห่ล่กจากการ์ชีะลอต่ิวของภาคการ์ผ่ลิติ สะท้ี่อน 
ได้จากด่ชีน้ผู้่จ่ดการ์ฝ่่ายจ่ดซืึ่�อ (PMI) ท่ี่�ปีร่์บิต่ิวลง ซ่ึ่�งเป็ีนผ่ลกร์ะที่บิโดยติร์ง 
จากสงคร์ามการ์ค้า เชี่นเด่ยวก่นก่บิเศร์ษฐกิจจ่นขยายติ่วที่่�ร์้อยละ 6.1 
ลดลงจากร์้อยละ 6.6 ในปีี 2561 ซึ่่�งม่สาเห่ติุห่ล่กจากการ์ชีะลอติ่วของ 
ภาคการ์ส่งออก ร์วมถ่ึงความเชืี�อม่�นต่ิอภาคการ์ผ่ลิติและการ์ลงทุี่นท่ี่�ลดลง 
ด้านเศร์ษฐกิจยูโร์โซึ่น ย่งคงเผ่ชิีญก่บิการ์ขยายต่ิวที่างเศร์ษฐกิจท่ี่�อ่อนแอ 
จากภาวะห่ดต่ิวของภาคการ์ผ่ลิติ ในขณะท่ี่�ภาคบิริ์การ์ย่งคงม่การ์ขยายต่ิว
แบิบิชีะลอติ่ว ซึ่่�งเปี็นผ่ลมาจากความติ่งเคร์่ยดด้านการ์ค้าและภูมิศาสติร์์ 
การ์เมืองที่่�สูงข่�น โดยความผ่่นผ่วนด่งกล่าวส่งผ่ลติ่อการ์เติิบิโติของ 
เศร์ษฐกิจไที่ย ซึ่่�งส่งผ่ลกร์ะที่บิติ่อการ์ดำาเนินงานของบิร์ิษ่ที่

ภาพร์วมเศร์ษฐกิจไที่ยในไติร์มาส 4 ปีี 2562 เติิบิโติเพ่ยงร์้อยละ 1.6 เปี็น 
ร์ะด่บิติำ�าที่่�สุดในร์อบิกว่า 5 ปีี ส่งผ่ลให่้ที่่�งปีี 2562 ขยายติ่วที่่�ร์้อยละ 2.4 
ลดลงจากร้์อยละ 4.2 ในปีี 2561 ซ่ึ่�งเป็ีนผ่ลมาจากการ์ห่ดต่ิวของภาคการ์ผ่ลิติ 
และแม้ว่าภาคบิร์ิการ์จะได้ร์่บิแร์งสน่บิสนุนจากนโยบิายของร์่ฐบิาล 
แติ่ย่งคงเติิบิโติในอ่ติร์าที่่�ชีะลอลง นอกจากน้� ค่าเงินบิาที่ที่่�แข็งค่าข่�น 
อย่างต่ิอเน่�อง จากภาวะการ์เกินดุลที่างการ์ค้าและทุี่นสำาร์องร์ะห่ว่างปีร์ะเที่ศ 
ย่งส่งผ่ลกร์ะที่บิติ่อภาคการ์ส่งออกและการ์ที่่องเที่่�ยว ในขณะที่่�ภาค 
การ์นำาเข้าไม่ขยายติ่ว เน่�องจากการ์ขาดความเชีื�อม่�นติ่อเศร์ษฐกิจโลก

สถิึติิน่กท่ี่องเท่ี่�ยวต่ิางชีาติิท่ี่�เดินที่างเข้าปีร์ะเที่ศไที่ยในปีี 2562 (เดือนมกร์าคม 
- ธิ่นวาคม) ม่จำานวน 39.8 ล้านคน เพิ�มข่�นร์้อยละ 4 จากชี่วงเด่ยวก่น 
ของปีีก่อน ในขณะที่่� ในชี่วงไติร์มาสที่่� 4 (เดือนติุลาคม - ธิ่นวาคม) 
ม่จำานวน 10.3 ล้านคน เพิ�มข่�นร์้อยละ 6 จากชี่วงเด่ยวก่นของปีีก่อน           
ซึ่่ �งส่ดส่วนกลุ่มน่กที่่องเที่่ �ยวส่วนให่ญ่มาจากเอเชี่ยติะว่นออก โดย                
น่กท่ี่องเท่ี่�ยวจากภูมิภาคเอเช่ียใต้ิม่อ่ติร์าเติิบิโติสูงสุดท่ี่�ร้์อยละ 20 ในขณะท่ี่�
น่กที่่องเที่่�ยวจ่นฟั้�นติ่วติิดติ่อก่นเปี็นไติร์มาสที่่�สองที่่�ร์้อยละ 15 และ           
น่กที่่องเที่่�ยวจากยุโร์ปีฟั้�นติ่วเปี็นไติร์มาสแร์ก ที่่�ร์้อยละ 2 เมื�อเที่่ยบิก่บิ 
ไติร์มาสเด่ยวก่นของปีีก่อน 

สำาห่ร่์บิสายการ์บิินไที่ยแอร์์เอเช่ียม่จำานวนผู้่โดยสาร์ร์วมในปีี 2562 จำานวน 
22.15 ล้านคน เพิ�มข่�นร์้อยละ 3 จากปีีก่อน ในขณะที่่� ไติร์มาสที่่� 4 ปีี 
2562 ม่จำานวน 5.4 ล้านคน ลดลงเล็กน้อยที่่�ร์้อยละ 1 จากชี่วงเด่ยวก่น 
ของปีีก่อน สำาห่ร์่บิปีร์ิมาณการ์ผ่ลิติด้านผู่้โดยสาร์อยู่ที่่� 6,398 ล้านที่่�น่�ง 
ห่ดติ่วร์้อยละ 1 เมื�อเที่่ยบิก่บิชี่วงเด่ยวก่นของปีีก่อน โดยห่ล่กมาจากการ์
ปีร์่บิแผ่นปีร์ิมาณที่่�น่�ง เพื�อเพิ�มปีร์ะสิที่ธิิภาพในการ์ที่ำาการ์บิินและให่ ้
สอดคล้องก่บิความติ้องการ์เดินที่าง โดยในไติร์มาสด่งกล่าว สายการ์บิิน
ไที่ยแอร์์เอเชี่ยเปีิดเส้นที่างบิินให่ม่ ให่้บิร์ิการ์จากเชี่ยงร์าย สู่ห่างโจว 
ปีร์ะเที่ศจ่น และได้เพิ�มความถ่ึ�เส้นที่างบิินยอดนิยม ปีร์ะกอบิด้วย กรุ์งเที่พฯ 
(ดอนเมือง) สู่ ชี่ยปีุร์ะ ปีร์ะเที่ศอินเด่ย และ กร์ุงเที่พฯ สู่ น่าน

สัรุปผู้ลกี่ารด้ำาเนินงาน 

บิมจ. เอเช่ีย เอวิเอช่ี�น (“บิริ์ษ่ที่”) เป็ีนผู้่ถืึอหุ้่นร์ายให่ญ่ใน บิจ. ไที่ยแอร์์เอเช่ีย 
ซึ่่�งปีร์ะกอบิธิุร์กิจสายการ์บิินไที่ยแอร์์เอเชี่ย โดยถึือหุ่้นร์้อยละ 55 ใน         
บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย 

ผู้ลประกี่อบกี่ารของ บมจ. เอเช่ย เอวิเอชั่น สัำาหรับ 
ปีสิั�นสุัด้วันท่่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 เป็นไป 
ดั้งน่�:

งบกี่ำาไรขาด้ทุนเบ็ด้เสัร็จ

สำาห่ร์่บิผ่ลการ์ดำาเนินงานในปีี 2562 บิมจ. เอเชี่ย เอวิเอชี่�น ม่ร์ายได้ 
ร์วมที่่�งสิ�น 41,553.1 ล้านบิาที่ เพิ�มข่�น 1,352.9 ล้านบิาที่ ห่ร์ือร์้อยละ 3 
จากชี่วงเด่ยวก่นของปีีก่อน และม่ขาดทีุ่นก่อนค่าใชี้จ่ายที่างการ์เงินและ
ภาษ่เงินได้จำานวน 100.0 ล้านบิาที่ พลิกจากกำาไร์ก่อนค่าใชี้จ่ายที่างการ์
เงินและภาษ่เงินได้จำานวน 660.1 ล้านบิาที่ในปีีก่อน ส่งผ่ลให่้ปีี 2562 ม่
ขาดทีุ่นสำาห่ร์่บิปีีในส่วนที่่�เปี็นของผู่้ถึือหุ่้นของบิร์ิษ่ที่ ม่จำานวน 474.0 
ล้านบิาที่ พลิกจากกำาไร์สำาห่ร่์บิปีีท่ี่�เป็ีนส่วนของผู้่ถืึอหุ้่นของบิริ์ษ่ที่จำานวน 
70.0 ล้านบิาที่ ในปีี 2561 ห่ร์ือคิดเปี็นอ่ติร์าขาดทีุ่นสุที่ธิิที่่�ร์้อยละ 1 และ
ม่ขาดทีุ่นติ่อหุ่้นข่�นพื�นฐานอยู่ที่่� 0.0977 บิาที่ ที่่�งน้� ขาดทีุ่นในงบิกำาไร์       
ขาดทีุ่นเบิ็ดเสร์็จร์วมสำาห่ร์่บิปีีในส่วนที่่�เปี็นของผู่้ถึือหุ่้นของบิร์ิษ่ที่ม่   
จำานวน 438.0 ล้านบิาที่ คำานวณจากการ์ร์วมการ์ว่ดมูลค่าให่ม่ของภาร์ะ
ผู่กพ่นผ่ลปีร์ะโยชีน์พน่กงานจำานวน 81.7 ล้านบิาที่ และสุที่ธิิภาษ่เงินได้ 
จำานวน 16.3 ล้านบิาที่
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งบแสดงฐานะการเงิน

สิินทรััพย์์
ณ วันท่ี่� 31 ธันว�คม 2562 สิินที่รัพย์ม่จำ�นวน 62,902.6 ล้�นบ�ที่ เพิ�มข้�น 
1,155.8 ล้�นบ�ที่ หรือร้อยละ 2 เที่่ยบจ�กสิิ�นปีีก่อน ซึ่้�งเปี็นผลม�จ�ก 
(1) สิินที่รัพย์หมุนเว่ยนเพิ�มข้�นจำ�นวน 1,061.4 ล้�นบ�ที่ ม�จ�กลูกหน้�

กิจก�รที่่�เก่�ยวข้องกันเพิ�มข้�นจำ�นวน 1,047.8 ล้�นบ�ที่ ในขณะที่่�เงิน
สิดและร�ยก�รเที่่ยบเที่่�เงินสิดลดลงจำ�นวน 140.4 ล้�นบ�ที่ 

(2) สิินที่รัพย์ไม่หมุนเว่ยนเพิ�มข้�นจำ�นวน 94.4 ล้�นบ�ที่ ม�จ�กเงินสิำ�รอง 
บำ�รุงรักษ�เครื�องบินเพิ�มข้�นจำ�นวน 1,430.5 ล้�นบ�ที่ ต�มชั่ั�วโมง 
ปีฏิิบัติก�รบิน ในขณะท่ี่�เครื�องบิน ส่ิวนปีรับปีรุงอ�ค�รเช่ั่�และอุปีกรณ์ 
ลดลงจำ�นวน 1,307.9 ล้�นบ�ที่ สิ่วนใหญ่่ม�จ�กค่�เสิื�อมร�ค�สิะสิม
ที่่�เพิ�มข้�น 

หน้�สิิน
ณ วันที่่�  31 ธันว�คม 2562 หน้�สิินม่จำ�นวน 35,214.1 ล้�นบ�ที่ เพิ�มข้�น 
2,090.2 ล้�นบ�ที่ หรือร้อยละ 6 เที่่ยบจ�กสิิ�นปีีก่อนซึ่้�งเปี็นผลม�จ�ก
(1) หน้�สิินหมุนเว่ยนเพิ�มข้�นจำ�นวน 2,936.9 ล้�นบ�ที่ สิ่วนใหญ่่ม�จ�ก

เงินกู้ยืมระยะสัิ�นจ�กสิถ�บันก�รเงินเพิ�มข้�นจำ�นวน 1,100.0 ล้�นบ�ที่ 
สิำ�หรับเงินทุี่นหมุนเว่ยนในกิจก�ร และหุ้นกู้ระยะย�วม่กำ�หนดไถ่ถอน 
ในเดือนพฤษภ�คม ปีี 2563 จำ�นวน 1,000.0 ล้�นบ�ที่ รวมถ้ง 
เจ้�หน้�ก�รค้�เพิ�มข้�นจำ�นวน 755.4 ล้�นบ�ที่

(2) หน้�สิินไม่หมุนเว่ยนลดลงจำ�นวน 846.7 ล้�นบ�ที่ สิ่วนใหญ่่ม�จ�ก 
ก�รชั่ำ�ระคืนหน้�สิินต�มสิัญ่ญ่�เชั่่�ก�รเงินจำ�นวน 1,760.4 ล้�นบ�ที่ 
ในขณะท่ี่�เงินกู้ยืมระยะย�วจ�กสิถ�บันก�รเงินเพิ�มข้�นจำ�นวน 1,661.7 
ล้�นบ�ที่ โดยหลักเพื�อก�รจัดห�ที่่�ดินพร้อมสิิ�งปีลูกสิร้�ง  

สิ่วนของผู้้�ถืือห้�น
ณ วันท่ี่� 31 ธนัว�คม 2562 สิว่นของผู้ถอืหุ้นม่จำ�นวน 27,688.5 ล�้นบ�ที่ 
ลดลง 934.3 ล้�นบ�ที่ หรือร้อยละ 3 เที่่ยบจ�กสิิ�นปีีก่อน ซึ่้�งเปี็นผลจ�ก 
ข�ดทุี่นจ�กก�รดำ�เนินง�นสิำ�หรับงวดจำ�นวน 866.2 ล้�นบ�ที่ ผลกระที่บ 
สิะสิมจ�กก�รเปีล่�ยนแปีลงนโยบ�ยก�รบัญ่ชั่่เก่�ยวกับก�รรับรู้ร�ยได้ 
จำ�นวน 133.5 ล้�นบ�ที่ และกำ�ไรข�ดทีุ่นเบ็ดเสิร็จอื�นสิำ�หรับปีีจำ�นวน 
65.4 ล้�นบ�ที่ ทัี่�งน้�ส่ิวนของผู้ถือหุ้นของบริษัที่ฯและส่ิวนของผู้ม่ส่ิวนได้เส่ิย 
ท่ี่�ไม่ม่อำ�น�จควบคุมของบริษัที่ย่อย ณ วันท่ี่� 31 ธันว�คม 2562 ม่จำ�นวน 
19,943.9 ล้�นบ�ที่ และ 7,744.6 ล้�นบ�ที่ ต�มลำ�ดับ 

งบกระแสเงินสด

สิำ�หรับงวดปีีสิิ�นสิุดวันที่่� 31 ธันว�คม 2562 บมจ. เอเชั่่ย เอวิเอชั่ั�น            
ม่เงินสิดสุิที่ธิได้ม�จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�นจำ�นวน 965.7 ล้�นบ�ที่ ส่ิวนใหญ่่ 
ม�จ�กเจ้�หน้�ก�รค้�เพิ�มข้�นในงวดน้� ในสิ่วนของเงินสิดสิุที่ธิใชั่้ไปีใน 
กิจกรรมลงทุี่นม่จำ�นวน 1,793.9 ล้�นบ�ที่ ส่ิวนใหญ่่เป็ีนเงินสิดจ่�ยเงินสิำ�รอง
บำ�รุงรักษ�เครื�องบินต�มชั่ั�วโมงก�รปีฏิิบัติก�รบิน ขณะที่่�เงินสิดสิุที่ธิได้ 
ม�จ�กกิจกรรมจัดห�เงินม่จำ�นวน 828.8 ล้�นบ�ที่ โดยหลักม�จ�กเงินสิด

จ�กก�รกู้ยืมระยะย�วจ�กสิถ�บันก�รเงินเพื�อใชั่้ในก�รจัดห�ที่่�ดินพร้อม 
สิิ�งปีลูกสิร้�ง และเงินกู้ยืมระยะสิั�นจ�กสิถ�บันก�รเงินสิำ�หรับเงินลงทีุ่น 
หมุนเว่ยนในกิจก�ร แม้ว่�จะม่ก�รชั่ำ�ระหน้�สิินภ�ยใต้สิัญ่ญ่�เชั่่�ก�รเงิน 
และจ่�ยดอกเบ่�ย สิ่งผลให้ บมจ. เอเชั่่ย เอวิเอชั่ั�น ม่เงินสิดและร�ยก�ร         
เที่่ยบเที่่�เงินสิดเพิ�มข้�นสิุที่ธิจำ�นวน 0.6 ล้�นบ�ที่ ในขณะที่่�ม่เงินสิดและ
ร�ยก�รเที่่ยบเที่่�เงินสิดปีล�ยงวดอยู่ที่่� 3,982.2 ล้�นบ�ที่ 

ผลประกอบการของ บจ. ไทยแอร์เอเชีีย สำาหรับ 
ปีสิ�นสุดวัันที� 31 ธัันวัาคม 2561 และ 2562 เป็นไป 
ดังนี�:

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สิำ�หรับปีี 2562 บจ. ไที่ยแอร์เอเชั่่ย ม่ร�ยได้จำ�นวน 41,511.3 ล้�นบ�ที่ 
เพิ�มข้�นร้อยละ 3  จ�กร�ยได้ในปีี 2561 ที่่� 40,199.4 ล้�นบ�ที่ โดยหลัก
ม�จ�กร�ยได้จ�กก�รข�ยและก�รให้บริก�รจำ�นวน 40,180.6 ล้�นบ�ที่ 
เพิ�มข้�นร้อยละ 3 จ�กชั่่วงเด่ยวกันของปีีก่อน จ�กปีริม�ณผู้โดยสิ�รในปีี 
2562 ที่่�เติบโตร้อยละ 3 ม�อยู่ที่่� 22.1 ล้�นคน โดยม่อัตร�ก�รขนสิ่ง  
ผู้โดยสิ�รอยู่ที่่�ร้อยละ 85 อย่�งไรก็ต�มค่�โดยสิ�รเฉล่�ยอยู่ที่่� 1,478 
บ�ที่ต่อคน ใกล้เค่ยงกันกับปีีก่อน เน่�องจ�กก�รปีรับตัวเพิ�มข้�นของ            
ค่�โดยสิ�รเฉล่�ยของเสิ้นที่�งบินในปีระเที่ศ อย่�งไรก็ต�มค่�เงินบ�ที่ที่่�   
แข็งค่�ข้�นเมื�อเท่ี่ยบกับเงินหยวนและค่�เงินสิกุลอื�นๆ ในภูมิภ�ค ส่ิงผลให้ 
ร�ยรับจ�กเสิ้นที่�งบินระหว่�งปีระเที่ศภ�ยหลังแปีลงค่�ในสิกุลเงินบ�ที่ 
ลดลงขณะที่่�ร�ยได้บริก�รเสิริมในปีี 2562 เพิ�มข้�นร้อยละ 5 ม�อยู่ที่่� 
7,511.4 ล้�นบ�ที่ เป็ีนไปีต�มเป้ี�หม�ยท่ี่�ตั�งไว้ โดยหลักม�จ�กก�รเพิ�มข้�น
ของร�ยได้ในสิ่วนของก�รเลือกที่่�นั�ง (Seat Selection) และบริก�รต่อ        
เที่่�ยวบินกับสิ�ยก�รบินในกลุ่มแอร์เอเชั่่ย (Fly-Thru) สิอดคล้องกับก�ร 
เพิ�มเส้ินที่�งบินระหว่�งปีระเที่ศ ส่ิงผลให้ร�ยได้เสิริมต่อคนอยู่ท่ี่� 339 บ�ที่ 
หรือเพิ�มข้�นร้อยละ 3 จ�กชั่่วงเด่ยวกันของปีีก่อน นอกจ�กน้�บริษัที่ได้รับ
มอบเครื�องบินใหม่รุ่นแอร์บัสิ A321 น้โอจำ�นวน 2 ลำ� และปีลดปีระจำ�ก�ร 
เครื�องบินแอร์บัสิ A320 จำ�นวน 1 ลำ� ส่ิงผลให้บริษัที่ม่ฝูงบินจำ�นวนทัี่�งสิิ�น 
63 ลำ� ณ สิิ�นสุิดเดือนธันว�คม 2562 สิำ�หรับปีริม�ณก�รผลิตด้�นผู้โดยสิ�ร 
เพิ�มข้�นร้อยละ 8 เมื�อเที่่ยบกับชั่่วงเด่ยวกันของปีีก่อน จ�กก�รขย�ย          
เส้ินที่�งใหม่และเพิ�มคว�มถ่�ในเส้ินที่�งบินท่ี่�ได้รับคว�มนิยม สู่ิปีระเที่ศจ่น 
กลุ่มปีระเที่ศอินโดจ่น และอินเด่ย อ่กที่ั�งยังสิ�ม�รถเพิ�มอัตร�ก�รใชั่้ 
เครื�องบินต่อลำ�ม�อยู่ท่ี่� 12.3 ชัั่�วโมงปีฏิิบัติก�รบินต่อวัน เพิ�มข้�นจ�ก 12.0 
ชั่ั�วโมงปีฏิิบัติก�รบินต่อวันในปีี 2561 

ในปีี 2562 บจ. ไที่ยแอร์เอเชั่่ย ม่ค่�ใชั่้จ่�ยรวมที่ั�งสิิ�น 41,658.4 ล้�นบ�ที่ 
เพิ�มข้�นร้อยละ 5 จ�กช่ั่วงเด่ยวกันของปีีก่อนท่ี่�เท่ี่�กับ 39,539.2 ล้�นบ�ที่ 
โดยหลักม�จ�กค่�ใชั่้จ่�ยพนักง�น ต�มจำ�นวนพนักง�นที่่�เพิ�มข้�น ผนวก
กับก�รบันที่้กร�ยก�รพิเศษจ�กหน้�สิินสิำ�รองผลปีระโยชั่น์ระยะย�วของ 
พนักง�นที่่�เปีล่�ยนแปีลงต�มกฎหม�ยแรงง�น นอกจ�กน้� ค่�บริก�รใน 
สิน�มบินและล�นจอดเพิ�มข้�นสิอดคล้องกับก�รขย�ยจำ�นวนเที่่�ยวบิน 
อย่�งไรก็ต�ม ค่�นำ��มันเชืั่�อเพลิงลดลงร้อยละ 5 จ�กปีีก่อนหน้� เน่�องจ�ก 
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ร์าคาอ้างอิงนำ�าม่นเชีื�อเพลิงโลกปีร์่บิติ่วลดลงร์้อยละ 10 แม้จะถึูกชีดเชีย
ด้วยปีร์ิมาณการ์ใชี้นำ�าม่นที่่�เพิ�มข่�นในอ่ติร์าเด่ยวก่นก่บิการ์ขยายปีร์ิมาณ 
การ์ผ่ลิติด้านผู่้โดยสาร์ที่่�ร์้อยละ 8 ที่่�งน้� ร์ายได้ภาษ่เงินได้จำานวน 1.2 
ล้านบิาที่ ลดลงจากจำานวน 211.1 ล้านบิาที่ ในปีี 2561 ม่สาเห่ติุห่ล่กจาก 
ขาดทีุ่นสะสมยกมาจากปีีก่อนๆ ซึ่่�งห่มดอายุที่างภาษ่ร์ะห่ว่างปีี ด่งน่�น  
บิจ. ไที่ยแอร์์เอเช่ีย ม่ขาดทุี่นสุที่ธิิสำาห่ร่์บิปีี 2562 จำานวน 871.5 ล้านบิาที่ 
ห่ร์ือคิดเปี็นอ่ติร์าขาดทีุ่นสุที่ธิิอยู่ที่่�ร์้อยละ 2 ที่่�งน้�ม่ขาดทีุ่นในงบิกำาไร์ 
ขาดทีุ่นเบิ็ดเสร์็จร์วมสำาห่ร์่บิปีีจำานวน 806.1 ล้านบิาที่ คำานวณจากการ์  
ว่ดมูลค่าให่ม่ของภาร์ะผู่กพ่นผ่ลปีร์ะโยชีน์พน่กงานจำานวน 81.7 ล้านบิาที่ 
และสุที่ธิิภาษ่เงินได้จำานวน 16.3 ล้านบิาที่

งบแสัด้งฐานะกี่ารเงิน

สื่ินที่ร่พย์
ณ ว่นท่ี่� 31 ธ่ินวาคม 2562 สินที่ร่์พย์ม่จำานวน 39,067.0 ล้านบิาที่ เพิ�มข่�น 
1,149.1 ล้านบิาที่ ห่ร์ือร์้อยละ 3 เที่่ยบิจากสิ�นปีีก่อน ซึ่่�งเปี็นผ่ลมาจาก
(1) สินที่ร์่พย์ห่มุนเว่ยนเพิ�มข่�นจำานวน 1,057.1 ล้านบิาที่ มาจากลูกห่น้�

กิจการ์ที่่�เก่�ยวข้องก่นเพิ�มข่�นจำานวน 1,047.5 ล้านบิาที่ ในขณะที่่�         
เงินสดและร์ายการ์เที่่ยบิเที่่าเงินสดลดลงจำานวน 147.4 ล้านบิาที่ 

(2) สินที่ร่์พย์ไม่ห่มุนเว่ยนเพิ�มข่�นจำานวน 92.0 ล้านบิาที่ มาจากเงินสำาร์อง 
บิำาร์ุงร์่กษาเคร์ื�องบิินเพิ�มข่�นจำานวน 1,430.5 ล้านบิาที่ ติามชี่�วโมง 
ปีฏิิบ่ิติิการ์บิิน ในขณะท่ี่�เครื์�องบิิน ส่วนปีร่์บิปีรุ์งอาคาร์เช่ีาและอุปีกร์ณ์
ลดลงจำานวน 1,307.9 ล้านบิาที่ ส่วนให่ญ่มาจากค่าเสื�อมร์าคาสะสม
ที่่�เพิ�มข่�น 

หนี�สื่ิน
ณ ว่นที่่� 31 ธิ่นวาคม 2562 ห่น้�สินม่จำานวน 32,228.6 ล้านบิาที่ เพิ�มข่�น 
2,088.7 ล้านบิาที่ ห่ร์ือร์้อยละ 7 เที่่ยบิจากสิ�นปีีก่อนซึ่่�งเปี็นผ่ลมาจาก
(1) ห่น้�สินห่มุนเว่ยนเพิ�มข่�นจำานวน 2,935.8 ล้านบิาที่ ส่วนให่ญ่มาจาก

เงินกู้ยืมร์ะยะส่�นจากสถึาบิ่นการ์เงินเพิ�มข่�นจำานวน 1,100 ล้านบิาที่ 
สำาห่ร่์บิเงินทุี่นห่มุนเว่ยนในกิจการ์ และหุ้่นกู้ร์ะยะยาวส่วนท่ี่�ม่กำาห่นด
ไถ่ึถึอนในเดือนพฤษภาคม ปีี 2563 จำานวน 1,000.0 ล้านบิาที่ ร์วมถ่ึง 
เจ้าห่น้�การ์ค้าเพิ�มข่�นจำานวน 755.4 ล้านบิาที่

(2) ห่น้�สินไม่ห่มุนเว่ยนลดลงจำานวน 847.0 ล้านบิาที่ ส่วนให่ญ่มาจาก 
การ์ชีำาร์ะคืนห่น้�สินติามส่ญญาเชี่าการ์เงินจำานวน 1,760.4 ล้านบิาที่ 
ในขณะท่ี่�เงินกู้ยืมร์ะยะยาวจากสถึาบ่ินการ์เงินเพิ�มข่�นจำานวน 1,661.7 
ล้านบิาที่ โดยห่ล่กเพื�อการ์จ่ดห่าที่่�ดินพร์้อมสิ�งปีลูกสร์้าง  

สื่�วนข้องผ่้ถี่ือหุ้น
ณ ว่นที่่� 31 ธิ่นวาคม 2562 ส่วนของผู่้ถึือหุ่้นม่จำานวน 6,838.4 ล้านบิาที่ 
ลดลง 939.6 ล้านบิาที่ ห่ร์ือร์้อยละ 12 เท่ี่ยบิจากสิ�นปีีก่อน ซึ่่�งเป็ีนผ่ลจาก 
ขาดทุี่นจากการ์ดำาเนินงานสำาห่ร่์บิงวดจำานวน 871.5 ล้านบิาที่ ผ่ลกร์ะที่บิ 
สะสมจากการ์เปีล่�ยนแปีลงนโยบิายการ์บ่ิญช่ีเก่�ยวก่บิการ์ร่์บิรู้์ร์ายได้จำานวน 
133.5 ล้านบิาที่ และกำาไร์ขาดทีุ่นเบิ็ดเสร์็จอื�นสำาห่ร์่บิปีีจำานวน 65.4 
ล้านบิาที่ ท่ี่�งน้� บิจ. ไที่ยแอร์์เอเช่ีย ม่อ่ติร์าส่วนห่น้�สิ�นท่ี่�ม่ภาร์ะดอกเบ่ิ�ยจ่าย 

ติ่อส่วนของผู่้ถึือหุ่้น (D/E Ratio) และอ่ติร์าส่วนเงินกู้ยืมสุที่ธิิติ่อส่วนของ
ผู่้ถึือหุ่้น (Net Gearing Ratio) ว่นที่่� 31 ธิ่นวาคม 2562 เที่่าก่บิ 3.21 เที่่า 
และ 2.65 เที่่า

งบกี่ระแสัเงินสัด้

สำาห่ร่์บิงวดปีีสิ�นสุดว่นท่ี่� 31 ธ่ินวาคม 2562 บิจ. ไที่ยแอร์์เอเช่ีย ม่เงินสดสุที่ธิิ 
ได้มาจากกิจกร์ร์มดำาเนินงานจำานวน 958.8 ล้านบิาที่ ส่วนให่ญ่มากจาก
เจ้าห่น้�การ์ค้าเพิ�มข่�นในงวดน้� ในส่วนของเงินสดสุที่ธิิใชี้ไปีในกิจกร์ร์ม 
ลงทุี่นม่จำานวน 1,794.0 ล้านบิาที่ ส่วนให่ญ่เป็ีนเงินสดจ่ายเงินสำาร์องบิำารุ์ง
ร่์กษาเครื์�องบิินติามช่ี�วโมงการ์ปีฏิิบ่ิติิการ์บิิน ขณะท่ี่�เงินสดสุที่ธิิได้มาจาก
กิจกร์ร์มจ่ดห่าเงินม่จำานวน 828.8 ล้านบิาที่ โดยห่ล่กมาจากเงินสดจาก 
การ์กู้ยืมร์ะยะยาวจากสถึาบิ่นการ์เงินเพื�อใชี้ในการ์จ่ดห่าที่่�ดินพร์้อม 
สิ�งปีลูกสร์้าง และเงินกู้ยืมร์ะยะส่�นจากสถึาบิ่นการ์เงินสำาห่ร์่บิเงินลงทีุ่น  
ห่มุนเว่ยนในกิจการ์ แม้ว่าจะม่การ์ชีำาร์ะห่น้�สินภายใติ้ส่ญญาเชี่าการ์เงิน 
และจ่ายดอกเบ่ิ�ย ส่งผ่ลให้่ บิจ. ไที่ยแอร์์เอเช่ีย ม่เงินสดและร์ายการ์เท่ี่ยบิเท่ี่า 
เงินสดลดลงสุที่ธิิจำานวน 6.4 ล้านบิาที่ ในขณะที่่�ม่เงินสดและร์ายการ์ 
เที่่ยบิเที่่าเงินสดปีลายงวดอยู่ที่่� 3,889.6 ล้านบิาที่

ภาพัรวมกี่ารด้ำาเนินงานในอนาคต 

ในเดือนมกร์าคม 2563 กองทุี่นการ์เงินร์ะห่ว่างปีร์ะเที่ศ (IMF) คาดการ์ณ์ 
อ่ติร์าการ์ขยายติ่วของเศร์ษฐกิจ (GDP) โลกในปีี 2563 ที่่�ร์้อยละ 3.3         
ม่แนวโน้มฟั้�นติ่วอย่างค่อยเปี็นค่อยไปี เน่�องจากผ่ลกร์ะที่บิจากสงคร์าม 
การ์ค้าร์ะห่ว่างสห่ร่์ฐฯ ก่บิจ่น และปัีญห่าการ์แยกต่ิวของสห่ร์าชีอาณาจ่กร์ 
จากสห่ภาพยุโร์ปี (EU) แบิบิไร้์ข้อติกลง (No-deal Brexit) กำาล่งคล่�คลายลง 
อย่างไร์ก็ติาม การ์ฟั้�นติ่วของเศร์ษฐกิจร์ะยะติ่อไปีย่งคงม่ปีัจจ่ยเส่�ยง 
อาทิี่เช่ีน ความไม่แน่นอนด้านการ์เจร์จาการ์ค้าร์ะยะท่ี่� 2 ร์ะห่ว่างสห่ร่์ฐและ 
จ่น ความเส่�ยงด้านภูมิร์่ฐศาสติร์์ในห่ลายปีร์ะเที่ศ ร์วมถึ่งการ์แพร์่ร์ะบิาด
ของโร์คปีอดอ่กเสบิสายพ่นธ์ุิให่ม่ ห่รื์อไวร่์สโคโร์น่า (COVID-19) โดยปัีจจ่ย 
ท่ี่�กล่าวไปีข้าวต้ินอาจส่งผ่ลกร์ะที่บิต่ิอการ์เติิบิโติของอุติสาห่กร์ร์มท่ี่องเท่ี่�ยว 
ด่งน่�น เพื�อร์่บิมือก่บิความผ่่นผ่วนที่่�อาจเกิดข่�นและส่งผ่ลกร์ะที่บิติ่อการ์ 
ดำาเนินงานของบิร์ิษ่ที่ บิร์ิษ่ที่จ่งได้วิเคร์าะห่์ถึ่งปีัจจ่ยที่่�อาจส่งผ่ลให่้บิร์ิษ่ที่
ไม่สามาร์ถึบิร์ร์ลุว่ติถึุปีร์ะสงค์ที่่�กำาห่นดไว้ และห่าแนวที่างปี้องก่นความ 
เส่�ยงด่งติ่อไปีน้�
(1) ความผ่่นผ่วนของอ่ติร์าดอกเบิ่�ย: เศร์ษฐกิจสห่ร์่ฐฯ ม่ส่ญญาณด่ข่�น 

จากการ์ลงนามข้อติกลงที่างการ์ค้าร์ะยะท่ี่�ห่น่�ง และคาดว่าธินาคาร์กลาง 
สห่ร่์ฐฯ (Fed) ม่แนวโน้มคงอ่ติร์าดอกเบ่ิ�ยในช่ีวงคร่์�งปีีแร์กของปีี 2563 
และอาจพิจาร์ณาปีร์่บิลดอ่ติร์าดอกเบิ่�ยเพิ�มเติิมร์้อยละ 0.25 ให่้อยู่ที่่� 
ร์ะด่บิร์้อยละ 1.25 ก่อนการ์เลือกติ่�งในเดือนพฤศจิกายน 2563             
ในขณะที่่�ธินาคาร์แห่่งปีร์ะเที่ศไที่ยม่มติิปีร์่บิลดอ่ติร์าดอกเบิ่�ยร์้อยละ 
0.25 มาอยู่ท่ี่�ร์ะด่บิร้์อยละ 1.00 ในเดือนกุมภาพ่นธ์ิ 2563 เพื�อร์องร่์บิ  
ผ่ลกร์ะที่บิที่างเศร์ษฐกิจจากการ์แพร์่ร์ะบิาดของไวร์่สโคโร์น่า ที่่�งน้�   
บิริ์ษ่ที่อาจต้ิองก่อภาร์ะห่น้�เพิ�มอย่างม่น่ยสำาค่ญในอนาคติ เพื�อร์ะดมทุี่น 
ในการ์จ่ดห่าเคร์ื�องบิิน และเพื�อเปี็นค่าใชี้จ่ายติามแผ่นขยายธิุร์กิจ       
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คำาอธิิบิายและการ์วิเคร์าะห่์ผ่ลการ์ดำาเนินงานของฝ่่ายจ่ดการ์

ซึ่่�งการ์ลดลงของอ่ติร์าดอกเบิ่�ยม่ผ่ลให้่ติ้นทุี่นการ์กู้ยืมในอนาคติของ
บิร์ิษ่ที่ลดลง อย่างไร์ก็ติาม บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย ม่มาติร์การ์ลดความ
ผ่่นผ่วนของอ่ติร์าดอกเบิ่�ยโดยกำาห่นดอ่ติร์าดอกเบิ่�ยบิางส่วนเปี็น         
อ่ติร์าคงที่่�ในกร์ะบิวนการ์เจร์จาส่ญญาเชี่าที่างการ์เงินและพิจาร์ณา 
นำาเครื์�องมือที่างการ์เงินมาใช้ีในเวลาท่ี่�เห่มาะสม ณ ว่นท่ี่� 31 ธ่ินวาคม 
2562 บิจ. ไที่ยแอร์์เอเช่ีย ม่ส่ดส่วนของภาร์ะห่น้�สินร์ะยะยาวภายห่ล่ง
การ์ที่ำาธิุร์กร์ร์มแลกเปีล่�ยนอ่ติร์าดอกเบ่ิ�ย (Interest Rate Swap) โดย 
ม่อ่ติร์าดอกเบ่ิ�ยลอยต่ิวต่ิออ่ติร์าดอกเบ่ิ�ยคงท่ี่�ปีร์ะมาณ ร้์อยละ 10 ต่ิอ 90

(2) ความผ่่นผ่วนจากอ่ติร์าแลกเปีล่�ยนเงินติร์าติ่างปีร์ะเที่ศ: คาดการ์ณ์   
แนวโน้มค่าเงินบิาที่สำาห่ร์่บิปีี 2563 ย่งคงที่ร์งติ่วอยู่ในร์ะด่บิแข็งค่า 
อย่างไร์ก็ติาม ความวิติกก่งวลติ่อผ่ลกร์ะที่บิที่างเศร์ษฐกิจจากการ์  
แพร์่ร์ะบิาดของไวร์่สโคโร์น่า ส่งผ่ลให่้อ่ติร์าแลกเปีล่�ยนสกุลเงินบิาที่
เท่ี่ยบิดอลลาร์์สห่ร่์ฐฯ อ่อนค่าข่�นในร์ะยะส่�น ท่ี่�งน้� บิริ์ษ่ที่ม่ร์ายได้และ 
ค่าใช้ีจ่ายเป็ีนเงินติร์าต่ิางปีร์ะเที่ศห่ลายสกุลเงิน อาทิี่เช่ีน ค่าโดยสาร์ 
ส่ญญาซึ่่อมบิำาร์ุง ส่ญญาเชี่าเคร์ื�องบิิน เปี็นติ้น ด่งน่�นบิร์ิษ่ที่จ่งที่ำา      
การ์บิร์ิห่าร์ภายใติ้นโยบิายการ์บิร์ิห่าร์ความเส่�ยงแบิบิธิร์ร์มชีาติิ คือ 
จ่ดการ์ให้่ร์ายจ่ายอยู่ในสกุลเงินเด่ยวก่บิร์ายร่์บิให้่มากท่ี่�สุด นอกจากน้� 
โคร์งสร์้างเงินกู้ในสกุลเงินติ่างๆ จะถึูกปีร์่บิให่้สอดคล้องก่บิสกุลเงิน 
ของเงินสดสุที่ธิิจากการ์ดำาเนินงานโดยบิริ์ษ่ที่จะพิจาร์ณานำาเครื์�องมือ 
ที่างการ์เงินมาใชี้ในการ์บิร์ิห่าร์ความเส่�ยงจากอ่ติร์าแลกเปีล่�ยนติาม
ความเห่มาะสม

(3) ความผ่่นผ่วนจากร์าคานำ�าม่นเชืี�อเพลิง: บิริ์ษ่ที่คาดว่าร์าคานำ�าม่นเชืี�อ
เพลิงอากาศยาน (Jet Kerosene) ในปีี 2563 ม่แนวโน้มปีร์่บิลดลง 
เมื�อเท่ี่ยบิก่บิปีีก่อน โดยม่ค่าเฉล่�ยอยู่ท่ี่�ร์ะห่ว่าง 70 - 75 ดอลลาร์์สห่ร่์ฐฯ 
ติ่อบิาร์์เร์ล เน่�องจากอุปีที่านส่วนเกินของนำ�าม่นโลกที่่�สูงข่�นติ่อเน่�อง
จากปีี 2562 ซ่ึ่�งเป็ีนผ่ลมาจากปีริ์มาณการ์ใช้ีนำ�าม่นท่ี่�ลดลง จากผ่ลกร์ะที่บิ 
ท่ี่�ต่ิอเน่�องของสงคร์ามการ์ค้าร์ะห่ว่างสห่ร่์ฐฯและจ่น ผ่นวกก่บิปีริ์มาณ 
ความติ้องการ์บิร์ิโภคเชีื�อเพลิงในจ่นลดลง ภายห่ล่งการ์แพร์่ร์ะบิาด 
ของไวร์่สโคโร์น่า แม้ว่ากลุ่มปีร์ะเที่ศผู่้ส่งออกนำ�าม่น (OPEC) จะม ่
การ์พิจาร์ณาปีร่์บิลดปีริ์มาณการ์ผ่ลิตินำ�าม่นดิบิก็ติาม แต่ิคาดว่าไม่สามาร์ถึ 
ชีดเชียก่บิอุปีสงค์ที่่�ลดลงได้ อย่างไร์ก็ติาม เห่ติุการ์ณ์ความไม่สงบิ 
ในติะว่นออกกลางย่งคงเปี็นปีัจจ่ยสำาค่ญที่่�ที่ำาให่้ร์าคานำ�าม่นโลกม ่
ความผ่่นผ่วน ที่่�งน้�เพื�อลดผ่ลกร์ะที่บิจากความผ่่นผ่วนของติ้นทีุ่น 
นำ�าม่นเชีื�อเพลิง บิร์ิษ่ที่จ่งม่นโยบิายการ์ปี้องก่นความเส่�ยงจากร์าคา 
นำ�าม่นอากาศยาน (Fuel Hedging) เพื�อชีะลอผ่ลกร์ะที่บิของความผ่่นผ่วน 
ที่่�งน้�สำาห่ร์่บิปีี 2563 บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย ได้ปีร์ะก่นความเส่�ยงร์าคา
นำ�าม่นดิบิเบิร์นท์ี่เฉล่�ยอยู่ท่ี่� 59.7 ดอลลาร์์สห่ร่์ฐฯ ต่ิอบิาร์์เร์ลในส่ดส่วน 
ร์้อยละ 74 ของปีร์ิมาณการ์ใชี้นำ�าม่นเชีื�อเพลิง

สำาน่กงานสภาพ่ฒนาการ์เศร์ษฐกิจและส่งคมแห่่งชีาติิ (สศชี.) ปีร์่บิลด       
คาดการ์ณ์แนวโน้มการ์ขยายติ่วที่างเศร์ษฐกิจไที่ยในปีี 2563 อยู่ที่่ �        
ร้์อยละ 1.5 - 2.5 ซ่ึ่�งม่สาเห่ตุิห่ล่กจากภาคการ์ท่ี่องเท่ี่�ยวท่ี่�ได้ร่์บิผ่ลกร์ะที่บิ 
จากการ์แพร่์ร์ะบิาดของไวร่์สโคโร์น่า ปัีญห่าภ่ยแล้งท่ี่�รุ์นแร์ง และงบิปีร์ะมาณ 
ปีี 2563 ที่่�ล่าชี้า โดยกร์ะที่ร์วงการ์ที่่องเที่่�ยวและก่ฬาคาดการ์ณ์ร์ายได้ 
ร์วมจากการ์ที่่องเที่่�ยวในปีี 2563 ห่ดติ่วร์้อยละ 3 จากปีีก่อนห่น้า อยู่ที่่� 
2.91 ล้านล้านบิาที่ ซ่ึ่�งเป็ีนร์ายได้จากน่กท่ี่องเท่ี่�ยวต่ิางชีาติิ 1.78 ล้านล้านบิาที่ 
ห่ดต่ิวร้์อยละ 8 จากปีีก่อนห่น้า และคาดการ์ณ์จำานวนน่กท่ี่องเท่ี่�ยวต่ิางชีาติิ
ลดลงร้์อยละ 10 จากปีีก่อนห่น้า อยู่ท่ี่� 36 ล้านคน อย่างไร์ก็ติาม เพื�อร่์บิมือ 
ก่บิสถึานการ์ณ์ด่งกล่าว ร์่ฐบิาลได้อนุม่ติิมาติร์การ์กร์ะติุ้นการ์ที่่องเที่่�ยว 
ที่่�งสิ�น 16 มาติร์การ์ และอนุม่ติิวงเงินกร์อบิ 500 ล้านบิาที่ เพื�อกร์ะติุ้น 
น่กที่่องเที่่�ยวติ่างชีาติิ พร์้อมที่่�งม่มติิให่้ปีร์่บิลดภาษ่สร์ร์พสามิตินำ�าม่น 
อากาศยาน สำาห่ร์่บิเที่่�ยวบิินในปีร์ะเที่ศลงเห่ลือ 0.20 บิาที่ติ่อลิติร์ 
จากเดิมที่่� 4.726 บิาที่ติ่อลิติร์ จนถึ่งว่นที่่� 30 ก่นยายน 2563 เพื�อบิร์ร์เที่า 
ผ่ลกร์ะที่บิติ่อภาคธิุร์กิจของสายการ์บิินในปีร์ะเที่ศ เมื�อเดือนกุมภาพ่นธิ์ 
ปีี 2563

สำาห่ร์่บิปีี 2563 บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย ปีร์่บิลดเปี้าห่มายจำานวนผู่้โดยสาร์ 
มาอยู่ที่่� 20.5 ล้านคน เพื�อให่้สอดคล้องก่บิสถึานการ์ณ์การ์แพร์่ร์ะบิาด 
ของโร์ค COVID-19 ส่งผ่ลให่้อ่ติร์าขนส่งผู่้โดยสาร์ปีร์่บิลงเล็กน้อยที่่� 
ร์้อยละ 84 อย่างไร์ก็ติาม บิจ. ไที่ยแอร์์เอเชี่ย ม่ความพร์้อมในการ์ร์่บิมือ
สถึานการ์ณ์ด่งกล่าว ไม่ว่าจะเปี็นการ์ปีร์่บิลดความถึ่�ห่ร์ือยกเลิกเที่่�ยวบิิน
ต่ิางๆ และการ์จ่ดเส้นที่างบิินให่ม่เพื�อให้่สอดคล้องก่บิความต้ิองการ์เดินที่าง 
ร์วมถึ่งการ์ติ่อยอดการ์บิร์ิห่าร์ติ้นทีุ่น ในส่วนของการ์ปีฏิิบิ่ติิงาน บิร์ิษ่ที่ 
ติิดติามสถึานการ์ณ์อย่างใกล้ชิีด และย่ดม่�นในมาติร์ฐานด้านความปีลอดภ่ย 
เเละสาธิาร์ณสุขอย่างเต็ิมท่ี่� เพื�อสร้์างความม่�นใจในการ์เดินที่างของผู้่โดยสาร์ 
ด้วยการ์บิริ์ห่าร์จ่ดการ์เชิีงรุ์ก บิจ. ไที่ยแอร์์เอเช่ีย มุ่งเน้นการ์จ่ดสร์ร์ติาร์าง 
การ์บิิน และเพิ�มปีร์ะสิที่ธิิภาพการ์ใชี้เคร์ื�องบิิน ห่ากสถึานการ์ณ์ฟั้�นติ่ว 
กล่บิมาเปี็นปีกติิ บิร์ิษ่ที่จะไม่ห่ยุดย่�งในการ์จ่บิติลาดให่ม่ๆ ที่่�ม่ศ่กยภาพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ�ง เอเชี่ยใติ้และติอนใติ้ของปีร์ะเที่ศญ่�ปีุ่น ร์วมที่่�งย่งเพิ�ม
ความถึ่�ของเที่่�ยวบิินในเส้นที่างยอดนิยมเพื�อขยายส่วนแบิ่งการ์ติลาดให่้ 
แข็งแกร์่งข่�น 

นอกจากน้� การ์นำาเครื์�องบิินรุ่์นให่ม่ A321 น้โอ ซ่ึ่�งม่จำานวนท่ี่�น่�งท่ี่�เพิ�มมากข่�น 
และม่ปีร์ะสิที่ธิิภาพในการ์ปีร์ะห่ย่ดติ้นทีุ่นเชีื�อเพลิงมากข่�น มาที่ดแที่น 
เครื์�องบิินเดิมท่ี่�ปีลดปีร์ะจำาการ์ ปีร์ะกอบิก่บิมาติร์การ์ลดภาษ่สร์ร์พสามิติ
นำ�าม่นอากาศยาน จะชี่วยให่้ติ้นทีุ่นติ่อห่น่วยของบิร์ิษ่ที่ม่แนวโน้มลดลง

ที่่�งน้� คณะกร์ร์มการ์บิร์ิษ่ที่อนุม่ติิการ์เข้าที่ำาธิุร์กร์ร์มขายอากาศยานและ 
เช่ีาอากาศยานกล่บิ (Aircraft Sale and Leaseback) จำานวน 9 ลำา และขาย 
อากาศยานจำานวน 1 ลำา โดย ณ ว่นท่ี่� 24 กุมภาพ่นธ์ิ 2563 ร์ายการ์ด่งกล่าว 
ได้ดำาเนินการ์แล้วเสร็์จจำานวน 4 ลำา จาก 10 ลำา ซ่ึ่�งปีร์ะกอบิด้วย การ์ขาย 
อากาศยานและเช่ีากล่บิจำานวน 3 ลำา และการ์ขายอากาศยานจำานวน 1 ลำา 
คงเห่ลือร์ายการ์ที่่�จะขายและเชี่ากล่บิ จำานวน 6 ลำา ซึ่่�งคาดว่าจะ 
ดำาเนินการ์แล้วเสร์็จภายในไติร์มาส 1 ปีี 2563
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งบการเงิน
31 ธันวาคม 2562
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
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รายงานของผู้้�สอบบัญชีีรับอนุญาต 

เสนอต่อผู้้�ถืือหุุ้�นของบริษััท เอเชีีย เอวิิเอชัี�น จำำากััด (มหุ้าชีน)

ควิามเห็ุ้น

ข้้าพเจ้้าได้้ตรวจ้สอบงบการเงินรวมข้องบริษััท เอเชีีย เอวิเอชัี�น จ้ำากัด้ (มหาชีน) (บริษััทฯ) และบริษััทย่อย (กล่่มบริษััท) ซ่ึ่�งประกอบด้้วยงบแสด้งฐานะการเงินรวม 
ณ วันที� 31 ธัันวาคม 2562 งบกำาไรข้าด้ท่นเบ็ด้เสร็จ้รวมงบแสด้งการเปลี�ยนแปลงส่วนข้องผู้้้ถืือห้่นรวมและงบกระแสเงินสด้รวม สำาหรับปีสิ�นส่ด้วันเดี้ยวกัน 
และหมายเหต่ประกอบงบการเงินรวม รวมถื่งหมายเหต่สร่ปนโยบายการบัญชีีที�สำาคัญ และได้้ตรวจ้สอบงบการเงินเฉพาะกิจ้การข้องบริษััท เอเชีีย 
เอวิเอชีั�น จ้ำากัด้ (มหาชีน) ด้้วยเชี่นกัน

ข้้าพเจ้้าเห็นว่างบการเงินข้้างต้นน้�แสด้งฐานะการเงิน ณ วันที� 31 ธัันวาคม 2562 ผู้ลการด้ำาเนินงานและกระแสเงินสด้ สำาหรับปีสิ�นส่ด้วันเด้ียวกันข้อง
บริษััท เอเชีีย เอวิเอชัี�น จ้ำากัด้ (มหาชีน) และบริษััทย่อย และเฉพาะข้องบริษััท เอเชีีย เอวิเอชัี�น จ้ำากัด้ (มหาชีน) โด้ยถ้ืกต้องตามที�ควรในสาระสำาคัญ 
ตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน  

เกัณฑ์์ในกัารแสดงควิามเห็ุ้น

ข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบัติงานตรวจ้สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีี ความรับผู้ิด้ชีอบข้องข้้าพเจ้้าได้้กล่าวไว้ในวรรคความรับผู้ิด้ชีอบข้องผู้้้สอบบัญชีีต่อการ  
ตรวจ้สอบงบการเงินในรายงานข้องข้้าพเจ้้า ข้้าพเจ้้ามีความเป็นอิสระจ้ากกล่่มบริษััทตามข้้อกำาหนด้จ้รรยาบรรณข้องผู้้้ประกอบวิชีาชีีพบัญชีีที�กำาหนด้
โด้ยสภาวิชีาชีีพบัญชีี ในส่วนที�เกี�ยวข้้องกับการตรวจ้สอบงบการเงิน และข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบัติตามข้้อกำาหนด้ด้้านจ้รรยาบรรณอื�นๆ ตามที�ระบ ่
ในข้้อกำาหนด้นั�นด้้วย ข้้าพเจ้้าเชีื�อว่าหลักฐานการสอบบัญชีีที�ข้้าพเจ้้าได้้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใชี้เป็นเกณฑ์์ในการแสด้งความเห็นข้องข้้าพเจ้้า

เรื�องสำาคัญในกัารตรวิจำสอบ 

เรื�องสำาคัญในการตรวจ้สอบคือเรื�องต่างๆ ที�มีนัยสำาคัญที�ส่ด้ตามด่้ลยพินิจ้เยี�ยงผู้้้ประกอบวิชีาชีีพข้องข้้าพเจ้้าในการตรวจ้สอบงบการเงินสำาหรับงวด้ปัจ้จ่้บัน 
ข้้าพเจ้้าได้้นำาเรื�องน้�มาพิจ้ารณาในบริบทข้องการตรวจ้สอบงบการเงินโด้ยรวมและในการแสด้งความเห็นข้องข้้าพเจ้้า ทั�งน้� ข้้าพเจ้้าไม่ได้้แสด้งความ 
เห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื�องน้� 
 
ข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบัติงานตามความรับผู้ิด้ชีอบที�ได้้กล่าวไว้ในวรรคความรับผู้ิด้ชีอบข้องผู้้้สอบบัญชีีต่อการตรวจ้สอบงบการเงินในรายงานข้องข้้าพเจ้้า ซึ่่�ง
ได้้รวมความรับผู้ิด้ชีอบที�เกี�ยวกับเรื�องน้�ด้้วยการปฏิิบัติงานข้องข้้าพเจ้้าได้้รวมวิธัีการตรวจ้สอบที�ออกแบบมาเพื�อตอบสนองต่อการประเมินความเสี�ยง
จ้ากการแสด้งข้้อม้ลที�ขั้ด้ต่อข้้อเท็จ้จ้ริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ผู้ลข้องวิธีัการตรวจ้สอบข้องข้้าพเจ้้า ซ่ึ่�งได้้รวมวิธีัการตรวจ้สอบสำาหรับเรื�องน้�ด้้วย 
ได้้ใชี้เป็นเกณฑ์์ในการแสด้งความเห็นข้องข้้าพเจ้้าต่องบการเงินโด้ยรวม

เรื�องสำาคัญในการตรวจ้สอบ พร้อมวิธัีการตรวจ้สอบมีด้ังต่อไปน้�

กัารรับร้�รายได�ค่าโดยสารและกัารบริกัารเกีั�ยวิเนื�อง

รายได้้ค่าโด้ยสารและการบริการเกี�ยวเน่�องข้องบริษััทย่อยมีสัด้ส่วนประมาณร้อยละ 96 ข้องรายได้้รวม ซ่ึ่�งเป็นตัวชีี�วัด้ผู้ลการด้ำาเนินงานที�ผู้้้ใช้ีงบการเงิน 
ให้ความสนใจ้ นอกจ้ากน้� การรับร้้รายได้้ค่าโด้ยสารและการบริการเกี�ยวเน่�องสำาหรับเที�ยวบินแต่ละเที�ยวต้องใชี้ข้้อม้ลจ้ากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที�
มีความซัึ่บซ้ึ่อน รวมถ่ืงจ้ำานวนรายการจ้องบัตรโด้ยสารเครื�องบินล่วงหน้ามีจ้ำานวนมาก ผู่้านหลากหลายช่ีองทางการจ้ำาหน่ายตั�ว และราคาตั�วที�แตกต่างกัน 
ด้ังนั�น ข้้าพเจ้้าจ้่งให้ความสำาคัญกับความถื้กต้องและการเกิด้ข้่�นจ้ริงข้องข้้อม้ลที�แสด้งอย้่บนรายงานรายได้้ที�มาจ้ากระบบสารสนเทศเพื�อรับร้้รายได้้ใน
ระหว่างปี 



189
งบการเงิน

ข้้าพเจ้้าได้้ตรวจ้สอบการรับร้้รายได้้ค่าโด้ยสารและการบริการเกี�ยวเน่�องข้องบริษััทย่อยโด้ยการ
• ตรวจ้ทานผู้ลข้องการทด้สอบระบบการควบค่มทั�วไปข้องระบบสารสนเทศตามที�ปรากฏิในรายงานข้อง ผู้้้สอบบัญชีีข้ององค์กรที�ให้บริการ ซ่ึ่�งครอบคล่ม 

การควบค่มข้องระบบที�เกี�ยวข้้องกับการจ้องบัตรโด้ยสาร การรับชีำาระค่าตั�วโด้ยสารและการบริการเกี�ยวเน่�อง และการรับร้้รายได้้ ค่าโด้ยสารและ 
การบริการเกี�ยวเน่�อง

• ประเมินและทด้สอบระบบการควบค่มข้องบริษััทย่อยที�เกี�ยวข้้องกับระบบรายได้้ ระบบการรับชีำาระเงิน และระบบการปิด้บัญชีี โด้ยการสอบถืาม 
ผู้้้รับผู้ิด้ชีอบ ทำาความเข้้าใจ้และเลือกตัวอย่างมาส่่มทด้สอบการปฏิิบัติตามการควบค่มที�บริษััทย่อยออกแบบไว้ 

• กระทบยอด้รายได้้ค่าโด้ยสารที�บันท่กในบัญชีีกับรายงานจ้ากระบบสารสนเทศที�เกี�ยวข้้อง
• ส่่มตรวจ้สอบรายได้้ค่าโด้ยสารที�รับร้้ในบัญชีีกับข้้อม้ลการบินและตารางการบินที�เกิด้ข้่�นจ้ริงในระหว่างปี
• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้้อม้ลบัญชีีรายได้้แบบแยกย่อยเพื�อตรวจ้สอบความผิู้ด้ปกติที�อาจ้เกิด้ข่้�นข้องรายการรายได้้ตลอด้รอบระยะเวลาบัญชีี รวมถ่ืง 

รายการบัญชีีที�ทำาผู้่านใบสำาคัญทั�วไป
 
ข�อม้ลอื�น 

ผู้้้บริหารเป็นผู้้้รับผู้ิด้ชีอบต่อข้้อม้ลอื�น ซึ่่�งรวมถื่งข้้อม้ลที�รวมอย้่ในรายงานประจ้ำาปีข้องบริษััทฯ (แต่ไม่รวมถื่งงบการเงินและรายงานข้องผู้้้สอบบัญชีีที�
แสด้งอย้่ในรายงานนั�น) ซึ่่�งคาด้ว่าจ้ะถื้กจ้ัด้เตรียมให้กับข้้าพเจ้้าภายหลังวันที�ในรายงานข้องผู้้้สอบบัญชีีน้�

ความเห็นข้องข้้าพเจ้้าต่องบการเงินไม่ครอบคล่มถ่ืงข้้อม้ลอื�นและข้้าพเจ้้าไม่ได้้ให้ข้้อสร่ปในลกัษัณะการให้ความเชืี�อมั�นในร้ปแบบใด้ๆ ต่อข้้อม้ลอื�นนั�น

ความรับผิู้ด้ชีอบข้องข้้าพเจ้้าที�เกี�ยวเน่�องกับการตรวจ้สอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจ้ารณาว่าข้้อม้ลอื�นนั�นมีความขั้ด้แย้งที�มีสาระสำาคัญกับงบการเงิน  
หรือกับความร้้ที�ได้้รับจ้ากการตรวจ้สอบข้องข้้าพเจ้้าหรือไม่   หรือปรากฏิว่าข้้อม้ลอื�นแสด้งข้ัด้ต่อข้้อเท็จ้จ้ริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ 

เมื�อข้้าพเจ้้าได้้อ่านรายงานประจ้ำาปีข้องบริษััทฯ ตามที�กล่าวข้้างต้นแล้ว และหากสร่ปได้้ว่ามีการแสด้งข้้อม้ลที�ข้ัด้ต่อข้้อเท็จ้จ้ริงอันเป็นสาระสำาคัญ           
ข้้าพเจ้้าจ้ะสื�อสารเรื�องด้ังกล่าวให้ผู้้้มีหน้าที�ในการกำากับด้้แลทราบเพื�อให้มีการด้ำาเนินการแก้ไข้ที�เหมาะสมต่อไป

ควิามรับผิู้ดชีอบของผู้้�บริหุ้ารและผู้้�มีหุ้น�าที�ในกัารกัำากัับด้แลต่องบกัารเงิน

ผู้้้บริหารมีหน้าที�รับผิู้ด้ชีอบในการจั้ด้ทำาและนำาเสนองบการเงินเหล่าน้�โด้ยถ้ืกต้องตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิู้ด้ชีอบเกี�ยวกับ 
การควบค่มภายในที�ผู้้้บริหารพิจ้ารณาว่าจ้ำาเป็นเพื�อให้สามารถืจ้ัด้ทำางบการเงินที�ปราศจ้ากการแสด้งข้้อม้ลที�ข้ัด้ต่อข้้อเท็จ้จ้ริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่า
จ้ะเกิด้จ้ากการท่จ้ริตหรือข้้อผู้ิด้พลาด้

ในการจั้ด้ทำางบการเงิน ผู้้้บริหารรับผิู้ด้ชีอบในการประเมินความสามารถืข้องกล่่มบริษััทในการด้ำาเนินงานต่อเน่�อง การเปิด้เผู้ยเรื�องที�เกี�ยวกับการด้ำาเนินงาน 
ต่อเน่�องในกรณ้ที�มีเรื�องด้ังกล่าวและการใชี้เกณฑ์์การบัญชีีสำาหรับกิจ้การที�ด้ำาเนินงานต่อเน่�องเว้นแต่ผู้้้บริหารมีความตั�งใจ้ที�จ้ะเลิกกล่่มบริษััทหรือหย่ด้
ด้ำาเนินงานหรือไม่สามารถืด้ำาเนินงานต่อเน่�องอีกต่อไปได้้

ผู้้้มีหน้าที�ในการกำากับด้้แลมีหน้าที�ในการสอด้ส่องด้้แลกระบวนการในการจ้ัด้ทำารายงานทางการเงินข้องกล่่มบริษััท
 
ควิามรับผิู้ดชีอบของผู้้�สอบบัญชีีต่อกัารตรวิจำสอบงบกัารเงิน

การตรวจ้สอบข้องข้้าพเจ้้ามีวัตถื่ประสงค์เพื�อให้ได้้ความเชีื�อมั�นอย่างสมเหต่สมผู้ลว่างบการเงินโด้ยรวมปราศจ้ากการแสด้งข้้อม้ลที�ข้ัด้ต่อข้้อเท็จ้จ้ริง 
อันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจ้ะเกิด้จ้ากการท่จ้ริตหรือข้้อผิู้ด้พลาด้ และเสนอรายงานข้องผู้้้สอบบัญชีีซ่ึ่�งรวมความเห็นข้องข้้าพเจ้้าอย่้ด้้วย ความเชืี�อมั�น
อย่างสมเหต่สมผู้ลคือความเชีื�อมั�นในระด้ับส้งแต่ไม่ได้้เป็นการรับประกันว่าการปฏิิบัติงานตรวจ้สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีีจ้ะสามารถืตรวจ้พบ  
ข้้อม้ลที�ข้ัด้ต่อข้้อเท็จ้จ้ริงอันเป็นสาระสำาคัญที�มีอย้่ได้้เสมอไป ข้้อม้ลที�ข้ัด้ต่อข้้อเท็จ้จ้ริงอาจ้เกิด้จ้ากการท่จ้ริตหรือข้้อผู้ิด้พลาด้และถืือว่ามีสาระสำาคัญ 
เมื�อคาด้การณ์อย่างสมเหต่สมผู้ลได้้ว่ารายการที�ข้ัด้ต่อข้้อเท็จ้จ้ริงแต่ละรายการหรือท่กรายการรวมกันจ้ะมีผู้ลต่อการตัด้สินใจ้ทางเศรษัฐกิจ้ข้องผู้้้ใชี้        
งบการเงินจ้ากการใชี้งบการเงินเหล่าน้�
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ในการตรวจ้สอบข้องข้้าพเจ้้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีี ข้้าพเจ้้าใช้ีด่้ลยพินิจ้และการสังเกตและสงสัยเยี�ยงผู้้้ประกอบวิชีาชีีพตลอด้การตรวจ้สอบ และ 
ข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบัติงานด้ังต่อไปน้�ด้้วย
• ระบ่และประเมินความเสี�ยงที�อาจ้มีการแสด้งข้้อม้ลที�ข้ัด้ต่อข้้อเท็จ้จ้ริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงินไม่ว่าจ้ะเกิด้จ้ากการท่จ้ริตหรือข้้อผู้ิด้พลาด้ 

ออกแบบและปฏิิบัติงานตามวิธัีการตรวจ้สอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยงเหล่านั�น และได้้หลักฐานการสอบบัญชีีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็น
เกณฑ์์ในการแสด้งความเห็นข้องข้้าพเจ้้า ความเสี�ยงที�ไม่พบข้้อม้ลที�ข้ัด้ต่อข้้อเท็จ้จ้ริงอันเป็นสาระสำาคัญซึ่่�งเป็นผู้ลมาจ้ากการท่จ้ริตจ้ะส้งกว่า  
ความเสี�ยงที�เกิด้จ้ากข้้อผิู้ด้พลาด้ เน่�องจ้ากการท่จ้ริตอาจ้เกี�ยวกับการสมร้้ร่วมคิด้การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั�งใจ้ละเว้นการแสด้งข้้อม้ล 
การแสด้งข้้อม้ลที�ไม่ตรงตามข้้อเท็จ้จ้ริงหรือการแทรกแซึ่งการควบค่มภายใน

• ทำาความเข้้าใจ้เกี�ยวกับระบบการควบค่มภายในที�เกี�ยวข้้องกับการตรวจ้สอบ เพื�อออกแบบวิธัีการตรวจ้สอบให้เหมาะสมกับสถืานการณ์ แต่ไม่ใชี่ 
เพื�อวัตถื่ประสงค์ในการแสด้งความเห็นต่อความมีประสิทธัิผู้ลข้องการควบค่มภายในข้องกล่่มบริษััท

• ประเมินความเหมาะสมข้องนโยบายการบัญชีีที�ผู้้้บริหารใชี้และความสมเหต่สมผู้ลข้องประมาณการทางบัญชีีและการเปิด้เผู้ยข้้อม้ลที�เกี�ยวข้้องที� 
ผู้้้บริหารจ้ัด้ทำา

• สร่ปเกี�ยวกับความเหมาะสมข้องการใชี้เกณฑ์์การบัญชีีสำาหรับกิจ้การที�ด้ำาเนินงานต่อเน่�องข้องผู้้้บริหารและสร่ปจ้ากหลักฐานการสอบบัญชีีที�ได้้รับ
ว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสำาคัญที�เกี�ยวกับเหต่การณ์หรือสถืานการณ์ที�อาจ้เป็นเหต่ให้เกิด้ข้้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถืข้องกล่่มบริษััท
ในการด้ำาเนินงานต่อเน่�องหรือไม่ หากข้้าพเจ้้าได้้ข้้อสร่ปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสำาคัญ ข้้าพเจ้้าจ้ะต้องให้ข้้อสังเกตไว้ในรายงานข้องผู้้้สอบบัญชีี 
ข้องข้้าพเจ้้าถ่ืงการเปิด้เผู้ยข้้อม้ลที�เกี�ยวข้้องในงบการเงินหรือหากเห็นว่าการเปิด้เผู้ยดั้งกล่าวไม่เพียงพอ ข้้าพเจ้้าจ้ะแสด้งความเห็นที�เปลี�ยนแปลงไป   
ข้้อสร่ปข้องข้้าพเจ้้าข่้�นอย่้กับหลักฐานการสอบบัญชีีที�ได้้รับจ้นถ่ืงวันที�ในรายงานข้องผู้้้สอบบัญชีีข้องข้้าพเจ้้า อย่างไรก็ตาม เหต่การณ์หรือสถืานการณ์
ในอนาคตอาจ้เป็นเหต่ให้กล่่มบริษััทต้องหย่ด้การด้ำาเนินงานต่อเน่�องได้้

• ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเน่�อหาข้องงบการเงินโด้ยรวม รวมถ่ืงการเปิด้เผู้ยข้้อม้ลที�เกี�ยวข้้อง ตลอด้จ้นประเมินว่างบการเงินแสด้งรายการ       
และเหต่การณ์ที�เกิด้ข้่�นโด้ยถื้กต้องตามที�ควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี�ยวกับข้้อม้ลทางการเงินข้องกิจ้การหรือข้องกิจ้กรรมทางธ่ัรกิจ้ภายในกล่่มบริษััท 
เพื�อแสด้งความเห็นต่องบการเงินรวม ข้้าพเจ้้ารับผิู้ด้ชีอบต่อการกำาหนด้แนวทางการควบค่มด้้แล และการปฏิิบัติงานตรวจ้สอบกล่่มบริษััท ข้้าพเจ้้า 
เป็นผู้้้รับผู้ิด้ชีอบแต่เพียงผู้้้เด้ียวต่อความเห็นข้องข้้าพเจ้้า

ข้้าพเจ้้าได้้สื�อสารกับผู้้้มีหน้าที�ในการกำากับด้้แลในเรื�องต่างๆ ซ่ึ่�งรวมถ่ืงข้อบเข้ตและช่ีวงเวลาข้องการตรวจ้สอบตามที�ได้้วางแผู้นไว้ ประเด็้นที�มีนัยสำาคัญที�
พบจ้ากการตรวจ้สอบรวมถื่งข้้อบกพร่องที�มีนัยสำาคัญในระบบการควบค่มภายในหากข้้าพเจ้้าได้้พบในระหว่างการตรวจ้สอบข้องข้้าพเจ้้า

ข้้าพเจ้้าได้้ให้คำารับรองแก่ผู้้้มีหน้าที�ในการกำากับด้้แลว่าข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบัติตามข้้อกำาหนด้จ้รรยาบรรณที�เกี�ยวข้้องกับความเป็นอิสระและได้้สื�อสารกับผู้้้มี
หน้าที�ในการกำากับด้้แลเกี�ยวกับความสัมพันธ์ัทั�งหมด้ตลอด้จ้นเรื�องอื�น ซ่ึ่�งข้้าพเจ้้าเชืี�อว่ามีเหต่ผู้ลที�บ่คคลภายนอกอาจ้พิจ้ารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ         
ข้องข้้าพเจ้้าและมาตรการที�ข้้าพเจ้้าใชี้เพื�อป้องกันไม่ให้ข้้าพเจ้้าข้าด้ความเป็นอิสระ

จ้ากเรื�องทั�งหลายที�สื�อสารกับผู้้้มีหน้าที�ในการกำากับด้้แล ข้้าพเจ้้าได้้พิจ้ารณาเรื�องต่างๆ ที�มีนัยสำาคัญที�ส่ด้ในการตรวจ้สอบงบการเงินในงวด้ปัจ้จ่้บันและ 
กำาหนด้เป็นเรื�องสำาคัญในการตรวจ้สอบ ข้้าพเจ้้าได้้อธัิบายเรื�องน้� ไว้ในรายงานข้องผู้้้สอบบัญชีี เว้นแต่กฎหมายหรือข้้อบังคับห้ามไม่ให้เปิด้เผู้ยเรื�อง 
ด้ังกล่าวต่อสาธัารณะ หรือในสถืานการณ์ที�ยากที�จ้ะเกิด้ข้่�น ข้้าพเจ้้าพิจ้ารณาว่าไม่ควรสื�อสารเรื�องด้ังกล่าวในรายงานข้องข้้าพเจ้้าเพราะการกระทำา          
ดั้งกล่าวสามารถืคาด้การณ์ได้้อย่างสมเหต่สมผู้ลว่าจ้ะมีผู้ลกระทบในทางลบมากกว่าผู้ลประโยชีน์ที�ผู้้้มีส่วนได้้เสียสาธัารณะจ้ะได้้จ้ากการสื�อสารดั้งกล่าว

ข้้าพเจ้้าเป็นผู้้้รับผู้ิด้ชีอบงานสอบบัญชีีและการนำาเสนอรายงานฉบับน้�

ก่ลรพี ปิยะวรรณส่ทธัิ� 
ผู้้้สอบบัญชีีรับอน่ญาต เลข้ทะเบียน 6137

บริษััท สำานักงาน อีวาย จ้ำากัด้
กร่งเทพฯ : 25 ก่มภาพันธั์ 2563
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งบแสดงฐานะกัารเงิน
ณ วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุุ 2562 2561 2562 2561

สิินทรัพย์

สิินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสด้และรายการเทียบเท่าเงินสด้ 8  3,982,231,614  4,122,623,007  92,650,669  85,647,164 

ล้กหน้�การค้าและล้กหน้�อื�น 9  597,448,919  492,723,479  600,000  450,000 

ล้กหน้�กิจ้การที�เกี�ยวข้้องกัน 7  1,920,158,411  872,366,691  450,000  150,000 

สินค้าคงเหลือ  294,641,205  188,318,274  -  - 

สินทรัพย์ภาษัีเงินได้้ข้องงวด้ปัจ้จ้่บัน  24,179,899  24,752,508  -  3,262,956 

ค่าใชี้จ้่ายจ้่ายล่วงหน้า  356,807,227  423,904,907  924,125  811,830 

สินทรัพย์หม่นเวียนอื�น  251,412,464  240,794,017  -  49,291 

รวมสิินทรัพย์หมุนเวียน  7,426,879,739  6,365,482,883  94,624,794  90,371,241 

สิินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงท่นระยะยาว 10  13,191,200  12,593,900  -  - 

เงินลงท่นในบริษััทย่อย 11  -  -  3,067,114,370  3,067,114,370 

เงินสำารองบำาร่งรักษัาเครื�องบิน 7, 12  5,963,213,001  4,532,740,844  -  - 

ที�ด้ิน เครื�องบิน ส่วนปรับปร่งอาคารเชี่าและอ่ปกรณ์ 13 24,877,260,550 26,185,182,438  202  4,501 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 14 14,878,769,507 14,882,989,798  1  1 

ค่าความนิยม 15  8,824,825,803  8,824,825,803  -  - 

สินทรัพย์ภาษัีเงินได้้รอการตัด้บัญชีี 25  -  -  -  343,738 

สินทรัพย์ไม่หม่นเวียนอื�น 7, 16  918,424,474  942,903,352  2,501,570  - 

รวมสิินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 55,475,684,535 55,381,236,135  3,069,616,143  3,067,462,610 

รวมสิินทรัพย์ 62,902,564,274 61,746,719,018  3,164,240,937  3,157,833,851 

(หน่วย: บาท)

หมายเหต่ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่�งข้องงบการเงินน้�
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุุ 2562 2561 2562 2561

หน้�สิินและสิ่วนของผู้้�ถืือหุ�น

หน้�สิินหมุนเวียน

เงินก้้ยืมระยะสั�นจ้ากสถืาบันการเงิน 17  1,750,000,000  650,000,000  -  - 

เจ้้าหน้�การค้า  915,104,548  159,682,816  -  - 

เจ้้าหน้�อื�น  639,616,812  393,233,357  -  520,000 

เจ้้าหน้�กิจ้การที�เกี�ยวข้้องกัน 7  373,823,439  699,189,680  -  - 

เงินก้้ยืมระยะยาวจ้ากสถืาบันการเงิน -  
   ส่วนที�ถื่งกำาหนด้ชีำาระภายในหน่�งปี 18  353,601,294  213,772,250  -  - 

ห่้นก้้ระยะยาว - ส่วนที�ถื่งกำาหนด้ชีำาระภายในหน่�งปี 19  999,872,760  -  -  - 

หน้�สินตามสัญญาเชี่าการเงิน -
   ส่วนที�ถื่งกำาหนด้ชีำาระภายในหน่�งปี 20  1,334,736,213  1,300,075,453  -  - 

รายได้้รับล่วงหน้า  4,648,342,693  4,986,934,947  -  - 

ภาษัีเงินได้้ค้างจ้่าย  619,840  -  619,840  - 

ค่าใชี้จ้่ายค้างจ้่าย  2,704,532,074  2,561,641,516  1,576,011  754,250 

หน้�สินหม่นเวียนอื�น  238,780,555  57,632,270  618,501  443,561 

รวมหน้�สิินหมุนเวียน 13,959,030,228 11,022,162,289  2,814,352  1,717,811 

หน้�สิินไม่หมุนเวียน

เงินก้้ยืมระยะยาวจ้ากสถืาบันการเงิน - 
   ส่ทธัิจ้ากส่วนที�ถื่งกำาหนด้ชีำาระภายในหน่�งปี 18  4,285,878,021 

 
2,624,156,110  -  - 

ห่้นก้้ระยะยาว - 
   ส่ทธัิจ้ากส่วนที�ถื่งกำาหนด้ชีำาระภายในหน่�งปี 19  3,096,860,858  4,095,126,167  -  - 

หน้�สินตามสัญญาเชี่าการเงิน - 
   ส่ทธัิจ้ากส่วนที�ถื่งกำาหนด้ชีำาระภายในหน่�งปี 20 10,158,877,454 

 
11,919,246,970  -  - 

สำารองผู้ลประโยชีน์ระยะยาวข้องพนักงาน 21  666,297,843  422,548,659  -  - 

หน้�สินภาษัีเงินได้้รอการตัด้บัญชีี 25  3,047,146,308  3,040,684,341  -  - 

รวมหน้�สิินไม่หมุนเวียน 21,255,060,484 22,101,762,247  -  - 

รวมหน้�สิิน 35,214,090,712 33,123,924,536  2,814,352  1,717,811 

(หน่วย: บาท)

หมายเหต่ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่�งข้องงบการเงินน้�

งบแสดงฐานะกัารเงิน (ต่อ)
ณ วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2562
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หมายเหต่ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่�งข้องงบการเงินน้�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุุ 2562 2561 2562 2561

สิ่วนของผู้้�ถืือหุ�น

ท่นเรือนห่้น

   ท่นจ้ด้ทะเบียน

      ห่้นสามัญ 4,850,000,000 ห่้น
          ม้ลค่าห่้นละ 0.1 บาท  485,000,000  485,000,000 

 
485,000,000  485,000,000 

    ท่นออกจ้ำาหน่ายและชีำาระเต็มม้ลค่าแล้ว

      ห่้นสามัญ 4,850,000,000 ห่้น 
          ม้ลค่าห่้นละ 0.1 บาท  485,000,000  485,000,000 

 
485,000,000  485,000,000 

ส่วนเกินม้ลค่าห่้นสามัญ  2,599,808,274  2,599,808,274  2,599,808,274  2,599,808,274 

กำาไรสะสม

      จ้ัด้สรรแล้ว - สำารองตามกฎหมาย 22  48,500,000  48,500,000  48,500,000  48,500,000 

   ยังไม่ได้้จ้ัด้สรร 16,810,569,269 17,322,056,067  28,118,311  22,807,766 

ส่วนข้องผู้้้ถืือห่้นข้องบริษััทฯ 19,943,877,543 20,455,364,341  3,161,426,585  3,156,116,040 

ส่วนข้องผู้้้มีส่วนได้้เสียที�ไม่มีอำานาจ้ควบค่ม
   ข้องบริษััทย่อย 11.2

 
7,744,596,019  8,167,430,141  -  - 

รวมสิ่วนของผู้้�ถืือหุ�น 27,688,473,562 28,622,794,482  3,161,426,585  3,156,116,040 

รวมหน้�สิินและสิ่วนของผู้้�ถืือหุ�น 62,902,564,274 61,746,719,018  3,164,240,937  3,157,833,851 

(หน่วย: บาท)

งบแสดงฐานะกัารเงิน (ต่อ)
ณ วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2562
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุุ 2562 2561 2562 2561

กำาไรหรือขาดทุน:
รายได�
รายได้้จ้ากการข้ายและบริการ 23 40,180,651,497 38,904,847,688  25,000,000  31,250,000 
รายได้้เงินปันผู้ล 11.1  -  -  -  1,638,559,825 
กำาไรจ้ากอัตราแลกเปลี�ยน  350,471,966  250,401,861  -  - 
รายได้้อื�น  1,021,976,290  1,044,957,237  1,758,899  789,019 
รวมรายได� 41,553,099,753 40,200,206,786  26,758,899  1,670,598,844 
ค่่าใช้�จ่าย
ต้นท่นข้ายและบริการ 38,358,527,097 36,423,955,628  -  - 
ค่าใชี้จ้่ายในการข้ายและจ้ัด้จ้ำาหน่าย  1,671,204,119  1,627,575,370  -  - 
ค่าใชี้จ้่ายในการบริหาร  1,623,400,967  1,488,534,680  19,683,135  32,083,956 
ข้าด้ท่นจ้ากอัตราแลกเปลี�ยน  -  -  -  10,575 
รวมค่่าใช้�จ่าย 41,653,132,183 39,540,065,678  19,683,135  32,094,531 
กำาไร (ขาดทุน) ก่อนค่่าใช้�จ่ายทางการเงินและ
   รายได� (ค่่าใช้�จ่าย) ภาษีีเงินได�  (100,032,430)  660,141,108  7,075,764  1,638,504,313 
ค่าใชี้จ้่ายทางการเงิน  (765,529,180)  (743,708,995)  -  - 
กำาไร (ขาดทุน) ก่อนรายได� (ค่่าใช้�จ่าย) ภาษีีเงินได�  (865,561,610)  (83,567,887)  7,075,764  1,638,504,313 
รายได้้ (ค่าใชี้จ้่าย) ภาษัีเงินได้้ 25  (599,706)  210,926,772  (1,765,219)  (126,840)
กำาไร (ขาดทุน) สิำาหรับปีี  (866,161,316)  127,358,885  5,310,545  1,638,377,473 
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสิร็จอื�น:
รายการที่่�จะไม่่ถููกบัันที่ึกในส่่วนของกำาไรหรือขาดทีุ่น
   ในภายหลััง
ผู้ลกำาไรจ้ากการประมาณการตาม
   หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 21  81,722,070  9,610,620  -  - 
หัก: ผู้ลกระทบข้องภาษัีเงินได้้ 25  (16,344,414)  (1,922,124)  -  - 
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสิร็จอื�นสิำาหรับปีี  65,377,656  7,688,496  -  - 
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสิร็จรวมสิำาหรับปีี  (800,783,660)  135,047,381  5,310,545  1,638,377,473
การแบ่งปีันกำาไร (ขาดทุน)
ส่วนที�เป็นข้องผู้้้ถืือห่้นข้องบริษััทฯ  (473,999,019)  69,965,327  5,310,545  1,638,377,473
ส่วนที�เป็นข้องผู้้้มีส่วนได้้เสียที�ไม่มีอำานาจ้ควบค่ม
   ข้องบริษััทย่อย 11.2  (392,162,297)  57,393,558 

 (866,161,316)  127,358,885 
การแบ่งปีันกำาไรขาดทุนเบ็ดเสิร็จรวม
ส่วนที�เป็นข้องผู้้้ถืือห่้นข้องบริษััทฯ  (438,041,305)  74,194,000  5,310,545  1,638,377,473
ส่วนที�เป็นข้องผู้้้มีส่วนได้้เสียที�ไม่มีอำานาจ้ควบค่ม
   ข้องบริษััทย่อย  (362,742,355)  60,853,381 

 (800,783,660)  135,047,381 
กำาไร (ขาดทุน) ตุ่อหุ�น 27
กำาไร (ข้าด้ท่น) ต่อห่้นข้ั�นพื�นฐาน
   กำาไร (ข้าด้ท่น) ส่วนที�เป็นข้องผู้้้ถืือห่้นข้องบริษััทฯ (บาท)  (0.0977)  0.0144  0.0011  0.3378 
จ้ำานวนห่้นสามัญถืัวเฉลี�ยถื่วงนำ�าหนัก (ห่้น)  4,850,000,000  4,850,000,000  4,850,000,000  4,850,000,000 

(หน่วย: บาท)

หมายเหต่ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่�งข้องงบการเงินน้�

งบกัำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จำ
สำำาหรัับปีีส้ำ�นสุำดวัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2562
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งบแสดงกัารเปลี�ยนแปลงส่วินของผู้�ถือหุ้�น
(หน่วย: บาท)

หมายเหต่ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่�งข้องงบการเงินน้�

งบการเงินรวม

สิ่วนของผู้้�ถืือหุ�นของบริษีัทฯ

 ทุนเรือนหุ�น 
ที�ออกและช้ำาระแล�ว 

 สิ่วนเกินม้ลค่่า 
 หุ�นสิามัญ 

 รวม 
สิ่วนของผู้้�ถืือหุ�น 
 ของบริษีัทฯ 

สิ่วนของผู้้�มี
สิ่วนได�เสิียที�ไม่มี
อำานาจค่วบคุ่ม 
ของบริษีัทย่อย

 รวม 
 สิ่วนของผู้้�ถืือหุ�น  จัดสิรรแล�ว ยังไม่ได�จัดสิรร 

ยอดค่งเหลือ ณ วันที� 1 มกราค่ม 2561  485,000,000  2,599,808,274  48,500,000  18,872,576,491  22,005,884,765  9,447,217,238  31,453,102,003 

กำาไรสำาหรับปี  -  -  -  69,965,327  69,965,327  57,393,558  127,358,885 

กำาไรข้าด้ท่นเบ็ด้เสร็จ้อื�นสำาหรับปี  -  -  -  4,228,673  4,228,673  3,459,823  7,688,496 

กำาไรข้าด้ท่นเบ็ด้เสร็จ้รวมสำาหรับปี  -  -  -  74,194,000  74,194,000  60,853,381  135,047,381 

เงินปันผู้ลจ้่าย (หมายเหต่ 30)  -  -  -  (1,624,714,424)  (1,624,714,424)  (1,340,640,478)  (2,965,354,902)

ยอดค่งเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาค่ม 2561  485,000,000  2,599,808,274  48,500,000  17,322,056,067  20,455,364,341  8,167,430,141  28,622,794,482 

ยอดค่งเหลือ ณ วันที� 1 มกราค่ม 2562   
   - ตุามที�รายงานไว�เดิม  485,000,000  2,599,808,274  48,500,000  17,322,056,067  20,455,364,341  8,167,430,141  28,622,794,482 

ผู้ลสะสมจ้ากการเปลี�ยนแปลงนโยบาย
   การบัญชีีเกี�ยวกับการรับร้้รายได้้ 
      (หมายเหต่ 4)  -   -  -  (73,445,493)  (73,445,493)  (60,091,767)  (133,537,260)

ยอดค่งเหลือ ณ วันที� 1 มกราค่ม 2562   
   - หลังการปีรับปีรุง  485,000,000 

 
2,599,808,274 

 
48,500,000  17,248,610,574  20,381,918,848  8,107,338,374 

 
28,489,257,222 

ข้าด้ท่นสำาหรับปี  -  -  -  (473,999,019)  (473,999,019)  (392,162,297)  (866,161,316)

กำาไรข้าด้ท่นเบ็ด้เสร็จ้อื�นสำาหรับปี  -  -  -  35,957,714  35,957,714  29,419,942  65,377,656 

กำาไรข้าด้ท่นเบ็ด้เสร็จ้รวมสำาหรับปี  -  -  -  (438,041,305)  (438,041,305)  (362,742,355)  (800,783,660)

ยอดค่งเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาค่ม 2562  485,000,000  2,599,808,274  48,500,000  16,810,569,269  19,943,877,543  7,744,596,019  27,688,473,562 

สำำาหรับปีสำ�นสำดวัันที่� 31 ธันวัาคม 2562

กำาไรสิะสิม
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(หน่วย: บาท)

หมายเหต่ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่�งข้องงบการเงินน้�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ทุนเรือนหุ�น 
 ที�ออกและช้ำาระแล�ว 

 สิ่วนเกินม้ลค่่า 
 หุ�นสิามัญ 

กำาไรสิะสิม
 รวม 

 สิ่วนของผู้้�ถืือหุ�น  จัดสิรรแล�ว  ยังไม่ได�จัดสิรร 

ยอดค่งเหลือ ณ วันที� 1 มกราค่ม 2561  485,000,000  2,599,808,274  48,500,000  9,144,717  3,142,452,991 

กำาไรสำาหรับปี  -  -  -  1,638,377,473  1,638,377,473 

กำาไรข้าด้ท่นเบ็ด้เสร็จ้อื�นสำาหรับปี  -  -  -  -  - 

กำาไรข้าด้ท่นเบ็ด้เสร็จ้รวมสำาหรับปี  -  -  -  1,638,377,473  1,638,377,473 

เงินปันผู้ลจ้่าย (หมายเหต่ 30)  -  -  -  (1,624,714,424)  (1,624,714,424)

ยอดค่งเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาค่ม 2561  485,000,000  2,599,808,274  48,500,000  22,807,766  3,156,116,040 

ยอดค่งเหลือ ณ วันที� 1 มกราค่ม 2562  485,000,000  2,599,808,274  48,500,000  22,807,766  3,156,116,040 

กำาไรสำาหรับปี  -  -  -  5,310,545  5,310,545 

กำาไรข้าด้ท่นเบ็ด้เสร็จ้อื�นสำาหรับปี  -  -  -  -  - 

กำาไรข้าด้ท่นเบ็ด้เสร็จ้รวมสำาหรับปี  -  -  -  5,310,545  5,310,545 

ยอดค่งเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาค่ม 2562  485,000,000  2,599,808,274  48,500,000  28,118,311  3,161,426,585 

งบแสดงกัารเปลี�ยนแปลงส่วินของผู้�ถือหุ้�น (ต่อ)
สำำาหรับปีสำ�นสำดวัันที่� 31 ธันวัาคม 2562
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งบกัระแสเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กระแสิเงินสิดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

กำาไร (ข้าด้ท่น) ก่อนภาษัี  (865,561,610)  (83,567,887)  7,075,764  1,638,504,313 

รายการปรับกระทบยอด้กำาไร (ข้าด้ท่น) ก่อนภาษีัเป็นเงินสด้รับ (จ่้าย) 

   จ้ากกิจ้กรรมด้ำาเนินงาน

   ค่าตัด้จ้ำาหน่ายหน้�ส้ญ  -  2,239,192  -  - 

   ค่าเสื�อมราคาและค่าตัด้จ้ำาหน่าย  1,716,745,797  1,666,752,866  4,299  4,300 

   กำาไรจ้ากการจ้ำาหน่ายและตัด้จ้ำาหน่ายส่วนปรับปร่งอาคารเชี่า
       อ่ปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (292,399)  (359,467)  -  - 

   ค่าใชี้จ้่ายผู้ลประโยชีน์ระยะยาวข้องพนักงาน  334,972,904  85,483,876  -  - 

   (กำาไร) ข้าด้ท่นจ้ากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิด้ข้่�นจ้ริง  (249,484,329)  1,584,040  -  - 

   ด้อกเบี�ยรับ  (22,191,032)  (58,709,864)  (108,899)  (189,018)

   เงินปันผู้ลรับ  -  -  - (1,638,559,825)

   ค่าใชี้จ้่ายทางการเงิน  765,529,180  743,708,995  -  - 

กำาไร (ข้าด้ท่น) จ้ากการด้ำาเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้�สินด้ำาเนินงาน

 
1,679,718,511  2,357,131,751  6,971,164  (240,230)

สินทรัพย์ด้ำาเนินงาน (เพิ�มข้่�น) ลด้ลง

   ล้กหน้�การค้าและล้กหน้�อื�น  (103,889,980)  (47,515,228)  (150,000)  900,000 

   ล้กหน้�กิจ้การที�เกี�ยวข้้องกัน (1,075,319,968)  75,213,791  (300,000)  (30,442)

   สินค้าคงเหลือ  (106,322,931)  (39,517,737)  -  - 

   ค่าใชี้จ้่ายจ้่ายล่วงหน้า  67,097,680  (52,607,986)  (112,295)  1,006,019 

   สินทรัพย์หม่นเวียนอื�น  (2,069,165)  43,773,118  2,550,861  (202,031)

   สินทรัพย์ไม่หม่นเวียนอื�น  24,478,878  (69,106,493)  (2,501,570)  - 

หน้�สินด้ำาเนินงานเพิ�มข้่�น (ลด้ลง)

   เจ้้าหน้�การค้า  755,421,732  (150,983,356)  -  - 

   เจ้้าหน้�อื�น  246,383,455  (85,089,386)  (520,000)  (61,512)

   เจ้้าหน้�กิจ้การที�เกี�ยวข้้องกัน  (325,366,241)  529,097,466  -  - 

   รายได้้รับล่วงหน้า  (481,190,187)  165,946,512  -  - 

   ค่าใชี้จ้่ายค้างจ้่าย  123,873,329  200,033,277  821,761  (2,280,750)

   หน้�สินหม่นเวียนอื�น  181,148,285  (48,973,808)  174,940  (53,855,304)

   จ้่ายผู้ลประโยชีน์ระยะยาวข้องพนักงาน  (9,501,650)  -  -  - 

เงินสด้จ้าก (ใชี้ไปใน) กิจ้กรรมด้ำาเนินงาน  974,461,748  2,877,401,921  6,934,861  (54,764,250)

   จ้่ายภาษัีเงินได้้  (9,539,700)  (8,116,398)  (801,641)  (959,890)

   ภาษัีเงินได้้รับคืน  761,386  -  761,386  - 

เงินสิดสิุทธิจาก (ใช้�ไปีใน) กิจกรรมดำาเนินงาน  965,683,434  2,869,285,523  6,894,606  (55,724,140)

(หน่วย: บาท)

หมายเหต่ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่�งข้องงบการเงินน้�

สำำาหรัับปีีส้ำ�นสุำดวัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2562
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กระแสิเงินสิดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงท่นชีั�วคราวลด้ลง  -  1,493,248,063  -  - 

เงินลงท่นระยะยาวเพิ�มข้่�น  (597,300)  (710,000)  -  - 

จ้่ายเงินสำารองบำาร่งรักษัาเครื�องบิน (1,430,472,157)  (880,476,643)  -  - 

เงินสด้จ้่ายเพื�อปรับปร่งอาคารเชี่าและซึ่ื�อที�ด้ิน 
   เครื�องบินและอ่ปกรณ์  (379,854,170) (2,406,628,375)

 -  - 

ซึ่ื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (5,368,875)  (4,164,654)  -  - 

ด้อกเบี�ยรับ  21,304,653  64,007,428  108,899  189,018 

เงินปันผู้ลรับ  -  -  -  1,638,559,825 

เงินสด้รับจ้ากการจ้ำาหน่ายอ่ปกรณ์  1,123,079  1,402,174  -  - 

เงินสิดสิุทธิจาก (ใช้�ไปีใน) กิจกรรมลงทุน (1,793,864,770) (1,733,322,007)  108,899  1,638,748,843 

กระแสิเงินสิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินก้้ยืมระยะสั�นจ้ากสถืาบันการเงินเพิ�มข้่�น  1,100,000,000  650,000,000  -  - 

เงินสด้รับจ้ากเงินก้้ยืมระยะยาวจ้ากสถืาบันการเงิน  2,016,695,000  1,226,187,000  -  - 

เงินสด้จ้่ายค่าธัรรมเน้ยมก้้ยืมเงินระยะยาวจ้ากสถืาบันการเงิน  (1,500,000)  -  -  - 

ชีำาระคืนเงินก้้ยืมระยะยาวจ้ากสถืาบันการเงิน  (214,682,250) (1,721,805,103)  -  - 

เงินสด้รับจ้ากการออกห่้นก้้ระยะยาว  -  2,500,000,000  -  - 

เงินสด้จ้่ายค่าธัรรมเน้ยมการออกห่้นก้้ระยะยาว  -  (4,000,717)  -  - 

ชีำาระหน้�สินภายใต้สัญญาเชี่าการเงิน (1,310,572,352) (1,291,551,592)  -  - 

ด้อกเบี�ยจ้่าย  (761,185,101)  (681,760,565)  -  - 

เงินปันผู้ลจ้่าย - (2,965,354,903)  - (1,624,714,424)

เงินสิดสิุทธิจาก (ใช้�ไปีใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  828,755,297 (2,288,285,880)  - (1,624,714,424)

เงินสิดและรายการเทียบเท่าเงินสิดเพิ�มข้�น (ลดลง) สิุทธิ  573,961 (1,152,322,364)  7,003,505  (41,689,721)

เงินสด้และรายการเทียบเท่าเงินสด้ต้นปี  4,122,623,007  5,337,959,662  85,647,164  127,336,885 

ข้าด้ท่นจ้ากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิด้ข้่�นจ้ริงข้องเงินสด้      
   และรายการเทียบเท่าเงินสด้  (140,965,354)  (63,014,291)  -  - 

เงินสิดและรายการเทียบเท่าเงินสิดปีลายปีี (หมายเหตุุ 8)  3,982,231,614  4,122,623,007  92,650,669  85,647,164 

รายการที�ไม่ใชี่เงินสด้:

   เจ้้าหน้�อื�นจ้ากการซึ่ื�ออ่ปกรณ์เพิ�มข้่�น (ลด้ลง)  20,211,253  (36,650,659)  -  - 

(หน่วย: บาท)

หมายเหต่ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่�งข้องงบการเงินน้�

งบกัระแสเงินสด (ต่อ)
สำำาหรัับปีีส้ำ�นสุำดวัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2562
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หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงินรวิม
สำำาหรัับปีีส้ำ�นสุำดวัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2562 

1. ข�อม้ลทั�วิไป

บริษััท เอเชีีย เอวิเอชีั�น จ้ำากัด้ (มหาชีน) (“บริษััทฯ”) เป็นบริษััทมหาชีนซึ่่�งจ้ัด้ตั�งและมีภ้มิลำาเนาในประเทศไทย ธั่รกิจ้หลักข้องบริษััทฯ คือการลงท่น 
ในบริษััทที�ด้ำาเนินการธ่ัรกิจ้สายการบินราคาประหยัด้ ที�อย่้ตามที�จ้ด้ทะเบียน ข้องบริษััทตั�งอย่้เลข้ที� 222 ท่าอากาศยานด้อนเมือง อาคารส่วนกลาง ชัี�นที� 3 
ห้องเลข้ที� 3200 ถืนนวิภาวด้ีรังสิต  แข้วงสนามบิน เข้ตด้อนเมือง กร่งเทพมหานคร

2. เกัณฑ์์ในกัารจัำดทำางบกัารเงิน

2.1 งบการเงินน้�จ้ัด้ทำาข้่�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�กำาหนด้ในพระราชีบัญญัติวิชีาชีีพบัญชีี พ.ศ. 2547 โด้ยแสด้งรายการในงบการเงิน 
ตามข้้อกำาหนด้ในประกาศกรมพัฒนาธั่รกิจ้การค้าลงวันที� 11 ต่ลาคม 2559 ออกตามความในพระราชีบัญญัติการบัญชีี พ.ศ. 2543

 งบการเงินฉบับภาษัาไทยเป็นงบการเงินฉบับที�บริษััทฯ ใช้ีเป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษัาอังกฤษัแปลจ้ากงบการเงินฉบับภาษัาไทยน้�

 งบการเงินน้�ได้้จ้ัด้ทำาข้่�นโด้ยใชี้เกณฑ์์ราคาท่นเด้ิมเว้นแต่จ้ะได้้เปิด้เผู้ยเป็นอย่างอื�นในนโยบายการบัญชีี

2.2 เกณฑ์์ในการจ้ัด้ทำางบการเงินรวม

 ก) งบการเงินรวมน้�ได้้จ้ัด้ทำาข้่�นโด้ยรวมงบการเงินข้องบริษััท เอเชีีย เอวิเอชีั�น จ้ำากัด้ (มหาชีน) (ซึ่่�งต่อไปน้�เรียกว่า “บริษััทฯ”) และบริษััทย่อย 
(ซึ่่�งต่อไปน้�เรียกว่า “กล่่มบริษััท”) ด้ังต่อไปน้�

 ข้) บริษััทฯ จ้ะถืือว่ามีการควบค่มกิจ้การที�เข้้าไปลงท่นหรือบริษััทย่อยได้้ หากบริษััทฯ มีสิทธัิได้้รับหรือมีส่วนได้้เสียในผู้ลตอบแทนข้องกิจ้การ
ที�เข้้าไปลงท่น และสามารถืใชี้อำานาจ้ในการสั�งการกิจ้กรรมที�ส่งผู้ลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อจ้ำานวนเงินผู้ลตอบแทนนั�นได้้ 

 ค)  บริษััทฯ นำางบการเงินข้องบริษััทย่อยมารวมในการจั้ด้ทำางบการเงินรวมตั�งแต่วันที�บริษััทฯ มีอำานาจ้ในการควบค่มบริษััทย่อยจ้นถ่ืงวันที�บริษััทฯ   
สิ�นส่ด้การควบค่มบริษััทย่อยนั�น  

 ง) งบการเงินข้องบริษััทย่อยได้้จ้ัด้ทำาข้่�นโด้ยใชี้นโยบายการบัญชีีที�สำาคัญเชี่นเด้ียวกันกับข้องบริษััทฯ

 จ้) ยอด้คงค้างระหว่างกล่่มบริษััท รายการค้าระหว่างกันที�มีสาระสำาคัญได้้ถื้กตัด้ออกจ้ากงบการเงินรวมน้�แล้ว 

 ฉ) ส่วนข้องผู้้้มีส่วนได้้เสียที�ไม่มีอำานาจ้ควบค่ม คือ จ้ำานวนกำาไรหรือข้าด้ท่นและสินทรัพย์ส่ทธิัข้องบริษััทย่อยส่วนที�ไม่ได้้เป็นข้องบริษััทฯ และ 
แสด้งเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนข้องกำาไรหรือข้าด้ท่นรวมและส่วนข้องผู้้้ถืือห่้นในงบแสด้งฐานะการเงินรวม

2.3 บริษััทฯ จ้ัด้ทำางบการเงินเฉพาะกิจ้การ โด้ยแสด้งเงินลงท่นในบริษััทย่อยตามวิธัีราคาท่น

ชีื�อบริษััท ลักษัณะธั่รกิจ้ จ้ัด้ตั�งข้่�นในประเทศ อัตราร้อยละข้องการถืือห่้น

2562 2561

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษััท ไทยแอร์เอเชีีย จ้ำากัด้ การให้บริการสายการบินราคาประหยัด้ ประเทศไทย 55 55
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3.  มาตรฐานกัารรายงานทางกัารเงินใหุ้ม่

กั.  มาตรฐานกัารรายงานทางกัารเงินที�เริ�มมีผู้ลบังคับใชี�ในปีปัจำจุำบัน 

ในระหว่างปี กล่่มบริษััทได้้นำามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปร่ง (ปรับปร่ง 2561) 
และฉบับใหม่ จ้ำานวนหลายฉบับ ซึ่่�งมีผู้ลบังคับใชี้สำาหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบัญชีีที�เริ�มในหรือหลังวันที� 1 มกราคม 2562 มาถืือปฏิิบัติ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดั้งกล่าวได้้รับการปรับปร่งหรือจั้ด้ให้มีข่้�นเพื�อให้มีเน่�อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง 
ประเทศ โด้ยส่วนใหญ่เป็นการอธิับายให้ชัีด้เจ้นเกี�ยวกับวิธีัปฏิิบัติทางการบัญชีีและการให้แนวปฏิิบัติทางการบัญชีีกับผู้้้ใช้ีมาตรฐาน การนำามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดั้งกล่าวมาถืือปฏิิบัติน้�ส่วนใหญ่ไม่มีผู้ลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินข้องกล่่มบริษััท อย่างไรก็ตาม มาตรฐาน  
การรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่่�งได้้มีการเปลี�ยนแปลงหลักการสำาคัญ สามารถืสร่ปได้้ด้ังน้�  

 มาตุรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 15 เรื�อง รายได�จากสิัญญาที�ทำากับล้กค่�า

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 15 ใชี้แทนมาตรฐานการบัญชีีและการตีความมาตรฐานการบัญชีีที�เกี�ยวข้้องต่อไปน้� 
 มาตรฐานการบัญชีี ฉบับที� 11 (ปรับปร่ง 2560)   เรื�อง สัญญาก่อสร้าง
 มาตรฐานการบัญชีี ฉบับที� 18 (ปรับปร่ง 2560)   เรื�อง รายได้้
 การตีความมาตรฐานการบัญชีี ฉบับที� 31 (ปรับปร่ง 2560)  เรื�อง รายได้้ - รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกับบริการโฆษัณา
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 13 (ปรับปร่ง 2560)  เรื�อง โปรแกรมสิทธัิพิเศษัแก่ล้กค้า
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 15 (ปรับปร่ง 2560)  เรื�อง สัญญาสำาหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 18 (ปรับปร่ง 2560)  เรื�อง การโอนสินทรัพย์จ้ากล้กค้า

กิจ้การต้องใชี้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 15 กับสัญญาที�ทำากับล้กค้าท่กสัญญา ยกเว้นสัญญาที�อย้่ในข้อบเข้ตข้องมาตรฐานการ
บัญชีีฉบับอื�น มาตรฐานฉบับน้�ได้้กำาหนด้หลักการ 5 ข้ั�นตอนสำาหรับการรับร้้รายได้้ที�เกิด้ข้่�นจ้ากสัญญาที�ทำากับล้กค้า โด้ยกิจ้การจ้ะรับร้้รายได้้ 
ในจ้ำานวนเงินที�สะท้อนถื่งสิ�งตอบแทนที�กิจ้การคาด้ว่าจ้ะมีสิทธัิได้้รับจ้ากการแลกเปลี�ยนสินค้าหรือบริการที�ได้้ส่งมอบให้แก่ล้กค้า และกำาหนด้ให้
กิจ้การต้องใชี้ด้่ลยพินิจ้และพิจ้ารณาข้้อเท็จ้จ้ริงและเหต่การณ์ที�เกี�ยวข้้องทั�งหมด้ในการพิจ้ารณาตามหลักการในแต่ละข้ั�นตอน 

มาตรฐานฉบับน้�ไม่มีผู้ลกระทบอย่างมีสาระสำาคัญต่องบการเงินเฉพาะกิจ้การ อย่างไรก็ตาม กล่่มบริษััทรับร้้ผู้ลสะสมข้องการนำามาตรฐานการ 
รายงานทางการเงินฉบับน้�มาถืือปฏิิบัติโด้ยปรับปร่งกับกำาไรสะสม ณ วันที� 1 มกราคม 2562 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวด้ก่อนที�แสด้ง 
เปรียบเทียบ โด้ยเลือกใชี้แนวทางปฏิิบัติที�ผู้่อนปรน คือ ไม่ปรับปร่งย้อนหลังการแสด้งรายการข้องสัญญาที�กิจ้การได้้มีการโอนสินค้าหรือบริการ 
ทั�งหมด้แล้วตามนโยบายการบัญชีีเด้ิม ซึ่่�งพิจ้ารณาว่าเป็นสัญญาที�เสร็จ้สมบ้รณ์แล้ว ณ วันที� 1 มกราคม 2562

ผู้ลสะสมข้องการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชีีแสด้งอย้่ในหมายเหต่ 4 

ข. มาตรฐานกัารรายงานทางกัารเงินที�จำะมีผู้ลบังคับใชี�สำาหุ้รับงบกัารเงินที�มีรอบระยะเวิลาบัญชีีที�เริ�มในหุ้รือหุ้ลังวัินที� 1 มกัราคม 2563 

สภาวิชีาชีีพบัญชีีได้้ประกาศใชี้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปร่ง         
ซึ่่�งจ้ะมีผู้ลบังคับใชี้สำาหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบัญชีีที�เริ�มในหรือหลังวันที� 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินด้ังกล่าว 
ได้้รับการปรับปร่งหรือจ้ัด้ให้มีข้่�นเพื�อให้มีเน่�อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โด้ยส่วนใหญ่เป็นการอธัิบาย       
ให้ชีัด้เจ้นเกี�ยวกับวิธัีปฏิิบัติทางการบัญชีีและการให้แนวปฏิิบัติทางบัญชีีกับผู้้้ใชี้มาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่        
ด้ังต่อไปน้�ที�มีการเปลี�ยนแปลงหลักการสำาคัญซึ่่�งสามารถืสร่ปได้้ด้ังน้�

 มาตุรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเค่รื�องมือทางการเงิน

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กล่่มเครื�องมือทางการเงิน ประกอบด้้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ้ำานวน 5 ฉบับ ได้้แก่ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 ฉบับที� 7  การเปิด้เผู้ยข้้อม้ลเครื�องมือทางการเงิน
 ฉบับที� 9  เครื�องมือทางการเงิน

 มาตรฐานการบัญชีี
 ฉบับที� 32  การแสด้งรายการเครื�องมือทางการเงิน
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 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 ฉบับที� 16  การป้องกันความเสี�ยงข้องเงินลงท่นส่ทธัิในหน่วยงานต่างประเทศ
 ฉบับที� 19  การชีำาระหน้�สินทางการเงินด้้วยตราสารท่น

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกล่่มด้ังกล่าวข้้างต้น กำาหนด้หลักการเกี�ยวกับการจ้ัด้ประเภทและการวัด้ม้ลค่าเครื�องมือทางการเงินด้้วย              
ม้ลค่าย่ติธัรรมหรือราคาท่นตัด้จ้ำาหน่ายโด้ยพิจ้ารณาจ้ากประเภทข้องตราสารทางการเงิน ลักษัณะข้องกระแสเงินสด้ตามสัญญาและแผู้นธั่รกิจ้ 
ข้องกิจ้การ (Business Model) หลักการเกี�ยวกับวิธัีการคำานวณการด้้อยค่าข้องเครื�องมือทางการเงินโด้ยใชี้แนวคิด้ข้องผู้ลข้าด้ท่นด้้านเครด้ิตที�
คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข้่�น และหลักการเกี�ยวกับการบัญชีีป้องกันความเสี�ยง รวมถื่งการแสด้งรายการและการเปิด้เผู้ยข้้อม้ลเครื�องมือทางการเงิน และ       
เมื�อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกล่่มน้�มีผู้ลบังคับใชี้จ้ะทำาให้มาตรฐานการบัญชีี การตีความมาตรฐานการบัญชีี และแนวปฏิิบัติทางการ        
บัญชีีบางฉบับที�มีผู้ลบังคับใชี้อย้่ในปัจ้จ้่บันถื้กยกเลิกไป

มาตรฐานฉบับน้�ไม่มีผู้ลกระทบอย่างมีสาระสำาคัญต่องบการเงินเฉพาะกิจ้การ อย่างไรก็ตาม ฝ่่ายบริหารข้องกล่่มบริษััทคาด้ว่าการนำามาตรฐาน
ฉบับน้�มาใชี้ จ้ะมีผู้ลกระทบที�สำาคัญต่องบการเงินรวมจ้ากรายการด้ังต่อไปน้�

 - การรับร้้รายการผู้ลข้าด้ท่นด้้านเครด้ิต - กล่่มบริษััทต้องรับร้้ผู้ลข้าด้ท่นด้้านเครด้ิตที�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข้่�นต่อสินทรัพย์ทางการเงินโด้ยไม่จ้ำาเป็น
ต้องรอให้เหต่การณ์ที�มีการด้้อยค่าด้้านเครด้ิตเกิด้ข้่�นก่อน กล่่มบริษััทจ้ะใชี้วิธัีการอย่างง่ายในการพิจ้ารณาค่าเผู้ื�อผู้ลข้าด้ท่นที�คาด้ว่าจ้ะ         
เกิด้ข้่�นตลอด้อาย่สำาหรับล้กหน้�การค้าและล้กหน้�อื�น และล้กหน้�กิจ้การที�เกี�ยวข้้องกัน

 - การรับร้้รายการตราสารอน่พันธั์ - กล่่มบริษััทต้องรับร้้รายการตราสารอน่พันธั์เมื�อเริ�มแรกด้้วยม้ลค่าย่ติธัรรม ณ วันที�เข้้าทำาสัญญา และ       
วัด้ม้ลค่าในภายหลังด้้วยม้ลค่าย่ติธัรรม ณ วันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน การเปลี�ยนแปลงในม้ลค่าย่ติธัรรมข้องตราสารอน่พันธั์จ้ะถื้กรับร้้ 
ผู้่านกำาไรหรือข้าด้ท่น โด้ยกล่่มบริษััทอย้่ระหว่างการพิจ้ารณาการนำาการบัญชีีป้องกันความเสี�ยงมาถืือปฏิิบัติสำาหรับบางรายการ ทั�งน้�          
กล่่มบริษััทได้้เปิด้เผู้ยม้ลค่าย่ติธัรรมข้องตราสารอน่พันธั์ไว้ในหมายเหต่ 32

 ปัจ้จ้่บันฝ่่ายบริหารข้องกล่่มบริษััทอย้่ระหว่างการประเมินผู้ลกระทบที�อาจ้มีต่องบการเงินรวมในปีที�เริ�มนำามาตรฐานกล่่มด้ังกล่าวมาถืือปฏิิบัติ

 มาตุรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 16 เรื�อง สิัญญาเช้่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 16 ใช้ีแทนมาตรฐานการบัญชีี ฉบับที� 17 เรื�อง สัญญาเช่ีา และการตีความมาตรฐานการบัญชีีที�เกี�ยวข้้อง 
มาตรฐานฉบับน้�ได้้กำาหนด้หลักการข้องการรับร้้รายการ การวัด้ม้ลค่า การแสด้งรายการและการเปิด้เผู้ยข้้อม้ลข้องสัญญาเชี่า และกำาหนด้ให้         
ผู้้้เชี่ารับร้้สินทรัพย์และหน้�สินสำาหรับสัญญาเชี่าท่กรายการที�มีระยะเวลาในการเชี่ามากกว่า 12 เด้ือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั�นมีม้ลค่าตำ�า

การบัญชีีสำาหรับผู้้้ให้เชี่าไม่มีการเปลี�ยนแปลงอย่างมีสาระสำาคัญจ้ากมาตรฐานการบัญชีี ฉบับที� 17 ผู้้้ให้เชี่ายังคงต้องจ้ัด้ประเภทสัญญาเชี่าเป็น 
สัญญาเชี่าด้ำาเนินงานหรือสัญญาเชี่าเงินท่นโด้ยใชี้หลักการเชี่นเด้ียวกันกับมาตรฐานการบัญชีีฉบับที� 17

มาตรฐานฉบับน้�ไม่มีผู้ลกระทบอย่างมีสาระสำาคัญต่องบการเงินเฉพาะกิจ้การ อย่างไรก็ตาม สำาหรับงบการเงินรวม กล่่มบริษััทคาด้ว่าจ้ะนำา 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้�มาถืือปฏิิบัติโด้ยรับร้้ผู้ลกระทบสะสมข้องการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้�มาถืือปฏิิบัติใช้ี       
ครั�งแรกโด้ยการปรับปร่งกับกำาไรสะสม ณ วันที� 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที�แสด้งเปรียบเทียบ

ฝ่่ายบริหารข้องกล่่มบริษััทคาด้ว่าการนำามาตรฐานการบัญชีีดั้งกล่าวมาใช้ี จ้ะมีผู้ลกระทบต่องบแสด้งฐานะการเงินรวม ณ วันที� 1 มกราคม 2563 
จ้ากสัญญาเชี่าเครื�องบินและเครื�องยนต์เครื�องบิน คือ สินทรัพย์ข้องงบการเงินรวมมีจ้ำานวนเพิ�มข้่�นรวมประมาณ 20,254 ล้านบาท หน้�สินข้อง
งบการเงินรวมมีจ้ำานวนเพิ�มข้่�นรวมประมาณ 21,426 ล้านบาท และกำาไรสะสมรวมมีจ้ำานวนลด้ลงประมาณ 1,172 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม            
ปัจ้จ้่บันฝ่่ายบริหารข้องกล่่มบริษััทอย้่ระหว่างการประเมินผู้ลกระทบจ้ากสัญญาเชี่าสินทรัพย์อื�นๆ ต่องบการเงินรวมในปีที�เริ�มนำามาตรฐานน้�                   
มาถืือปฏิิบัติ ทั�งน้� กล่่มบริษััทได้้เปิด้เผู้ยจ้ำานวนเงินข้ั�นตำ�าที�ต้องจ้่ายในอนาคตภายใต้สัญญาเชี่าพื�นที� สำานักงาน อ่ปกรณ์สำานักงานและอ่ปกรณ์
ภาคพื�น ไว้ในหมายเหต่ 31.3

4. ผู้ลสะสมจำากักัารเปลี�ยนแปลงนโยบายกัารบัญชีีเนื�องจำากักัารนำามาตรฐานกัารรายงานทางกัารเงินใหุ้ม่มาถืือปฏิิบัติ  

ตามที�กล่าวในหมายเหต่ 3 กล่่มบริษััทได้้นำามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 15 มาถืือปฏิิบัติในระหว่างปีปัจ้จ้่บัน โด้ยได้้เลือกปรับผู้ลสะสม 
จ้ากการเปลี�ยนแปลงโด้ยบันท่กปรับกับกำาไรสะสม ณ วันที� 1 มกราคม 2562 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวด้ก่อนที�แสด้งเปรียบเทียบ
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งบการเงินรวม

ผู้ลกระทบต่อกำาไรสะสม ณ วันที� 1 มกราคม 2562

   ค่าธัรรมเน้ยมเรียกเก็บจ้ากการซึ่ื�อและเปลี�ยนตั�วเครื�องบิน 143

   ค่าใชี้จ้่ายภาษัีที�เกี�ยวข้้อง (9)

รวม 134

(หน่วย: ล้านบาท)

จ้ำานวนเงินข้องรายการปรับปร่งที�มีผู้ลกระทบต่อรายการในงบแสด้งฐานะการเงินรวม ณ วันที� 31 ธัันวาคม 2562และงบกำาไรข้าด้ท่นเบ็ด้เสร็จ้รวม 
สำาหรับปีสิ�นส่ด้วันที� 31 ธัันวาคม 2562 แสด้งได้้ด้ังน้�  

งบการเงินรวม

ตุามนโยบายการ
บัญช้ีเดิม เพิ�มข้�น (ลดลง)

ตุามมาตุรฐานการ
รายงานทางการเงิน

ฉบับที� 15

งบแสิดงฐานะการเงิน

สิินทรัพย์

สินทรัพย์หม่นเวียน 7,427 - 7,427

สินทรัพย์ไม่หม่นเวียน 55,476 - 55,476

รวมสิินทรัพย์ 62,903 - 62,903

หน้�สิิน

หน้�สินหม่นเวียน

   - รายได้้รับล่วงหน้า 4,629 19 4,648

   - อื�นๆ 9,311 - 9,311

หน้�สินไม่หม่นเวียน

   - หน้�สินภาษัีเงินได้้รอการตัด้บัญชีี 3,048 (1) 3,047

   - อื�นๆ 18,208 - 18,208

รวมหน้�สิิน 35,196 18 35,214

ส่วนข้องผู้้้ถืือห่้น

กำาไรสะสม 16,869 (10) 16,859

ส่วนข้องผู้้้มีส่วนได้้เสียที�ไม่มีอำานาจ้ควบค่มข้องบริษััทย่อย 7,753 (8) 7,745

อื�นๆ 3,085 - 3,085

รวมสิ่วนของผู้้�ถืือหุ�น 27,707 (18) 27,689

รวมหน้�สิินและสิ่วนของผู้้�ถืือหุ�น 62,903 - 62,903

(หน่วย: ล้านบาท)

ผู้ลกระทบต่อกำาไรสะสมต้นปี 2562 จ้ากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชีีเน่�องจ้ากการนำามาตรฐานฉบับน้�มาถืือปฏิิบัติ แสด้งได้้ด้ังน้�
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งบการเงินรวม

สิำาหรับปีีสิิ�นสิุดวันที� 31 ธันวาค่ม 2562

ตุามนโยบายการ
บัญช้ีเดิม เพิ�มข้�น (ลดลง)

ตุามมาตุรฐานการ
รายงานทางการเงิน

ฉบับที� 15

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสิร็จ

กำาไรหรือขาดทุน:

รายได้้จ้ากการข้ายและบริการ 40,057 124 40,181

รายได้้ (ค่าใชี้จ้่าย) ภาษัีเงินได้้ 7 (8) (1)

อื�นๆ (41,046) - (41,046)

ขาดทุนสิำาหรับปีี (982) 116 (866)

การแบ่งปีันขาดทุน 

ส่วนที�เป็นข้องผู้้้ถืือห่้นข้องบริษััทฯ (538) 64 (474)

ส่วนที�เป็นข้องผู้้้มีส่วนได้้เสียที�ไม่มีอำานาจ้ควบค่มข้องบริษััทย่อย (444) 52 (392)

ขาดทุนตุ่อหุ�น (บาท)

ขาดทุนตุ่อหุ�นขั�นพื�นฐาน (0.1109) 0.0132 (0.0977)

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการปรับปร่งข้้างต้นเกิด้จ้ากค่าธัรรมเน้ยมเรียกเก็บจ้ากการซึ่ื�อและเปลี�ยนตั�วเครื�องบินข้องส่วนงานการบินแบบมีตารางบินประจ้ำาซึ่่�งบริษััทย่อย           
พิจ้ารณาว่าค่าธัรรมเน้ยมที�เรียกเก็บดั้งกล่าวถืือเป็นส่วนหน่�งข้องการให้บริการการบินซ่ึ่�งเป็นภาระที�ต้องปฏิิบัติในสัญญา จ่้งต้องรับร้้รายได้้ค่าธัรรมเน้ยม        
ต่างๆ ด้ังกล่าวตลอด้ระยะเวลาข้องการให้บริการการบิน จ้ากเด้ิมที�รับร้้รายได้้ด้ังกล่าวเมื�อผู้้้โด้ยสารทำารายการซึ่ื�อหรือเปลี�ยน ตั�วเครื�องบิน

5. นโยบายกัารบัญชีีที�สำาคัญ 

5.1 กัารรับร้�รายได�

 รายได้ค่่าโดยส่ารแลัะการบัริการเก่�ยวเน่�อง

รายได้้ค่าโด้ยสารและการบริการอื�นที�เกี�ยวข้้องกับการโด้ยสารเครื�องบิน เชี่น ค่านำ�าหนักสัมภาระ ค่าธัรรมเน้ยมการเลือกที�นั�ง ค่าธัรรมเน้ยม        
การยกเลิกและการเปลี�ยนแปลงข้้อม้ลในบัตรโด้ยสาร ค่าธัรรมเน้ยมเรียกเก็บจ้ากการซึ่ื�อ และค่าธัรรมเน้ยมอื�นๆ รับร้้เมื�อได้้ให้บริการการบิน 
แก่ล้กค้าแล้ว ม้ลค่าการข้ายที�นั�งและค่าธัรรมเน้ยมต่างๆ ซึ่่�งยังไม่ได้้ให้บริการการบินได้้ถื้กบันท่กรวมไว้ในรายได้้รับล่วงหน้า   

ขายส่ินค่้า

รายได้้จ้ากการข้ายสินค้ารับร้้เมื�อกล่่มบริษััทได้้โอนอำานาจ้ควบค่มในสินค้าให้แก่ล้กค้าแล้ว กล่าวคือ เมื�อมีการส่งมอบสินค้า รายได้้จ้ากการข้าย
แสด้งตามม้ลค่าที�ได้้รับหรือคาด้ว่าจ้ะได้้รับสำาหรับสินค้าที�ได้้ส่งมอบหลังจ้ากส่วนลด้ โด้ยไม่รวมภาษัีม้ลค่าเพิ�ม

 ดอกเบั่�ยรับั

 ด้อกเบี�ยรับถืือเป็นรายได้้ตามเกณฑ์์คงค้างโด้ยคำาน่งถื่งอัตราผู้ลตอบแทนที�แท้จ้ริง

 เงินปัันผลัรับั

 เงินปันผู้ลรับถืือเป็นรายได้้เมื�อบริษััทฯ มีสิทธัิในการรับเงินปันผู้ล
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5.2 เงินสดและรายกัารเทียบเท่าเงินสด

เงินสด้และรายการเทียบเท่าเงินสด้ หมายถื่ง เงินสด้และเงินฝ่ากธันาคาร และเงินลงท่นระยะสั�นที�มีสภาพคล่องส้ง ซึ่่�งถื่งกำาหนด้จ้่ายคืนภายใน 
ระยะเวลาไม่เกิน 3 เด้ือนนับจ้ากวันที�ได้้มา

5.3 ล้กัหุ้นี�กัารค�า

ล้กหน้�การค้าแสด้งม้ลค่าตามจ้ำานวนม้ลค่าส่ทธัิที�จ้ะได้้รับ กล่่มบริษััทบันท่กค่าเผู้ื�อหน้�สงสัยจ้ะส้ญสำาหรับผู้ลข้าด้ท่นโด้ยประมาณที�อาจ้เกิด้ข้่�น 
จ้ากการเก็บเงินจ้ากล้กหน้�ไม่ได้้ ซึ่่�งโด้ยทั�วไปพิจ้ารณาจ้ากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อาย่หน้� 

5.4 สินค�าคงเหุ้ลือ

 อาหาร เครื�องด้ื�มและข้องที�ระล่กแสด้งม้ลค่าตามราคาท่น (ตามวิธัีเข้้าก่อนออกก่อน) หรือม้ลค่าส่ทธัิที�จ้ะได้้รับแล้วแต่ราคาใด้จ้ะตำ�ากว่า 

วัสด้่สิ�นเปลืองสำาหรับใชี้ภายในกิจ้การเพื�อการซึ่่อมแซึ่มและบำาร่งรักษัาเครื�องบิน แสด้งม้ลค่าตามราคาท่น (ตามวิธัีถืัวเฉลี�ยถื่วงนำ�าหนัก) หรือ        
ม้ลค่าส่ทธัิที�จ้ะได้้รับแล้วแต่ราคาใด้จ้ะตำ�ากว่า 

ราคาท่นข้องสินค้าประกอบด้้วยราคาซึ่ื�อ และค่าใชี้จ้่ายที�เกี�ยวข้้องโด้ยตรงกับการซึ่ื�อสินค้านั�น เชี่น ค่าอากรข้าเข้้า ค่าข้นส่ง หักด้้วยส่วนลด้        
และเงินที�ได้้รับคืนจ้ากการซึ่ื�อสินค้า

ม้ลค่าส่ทธัิที�จ้ะได้้รับประมาณจ้ากราคาที�คาด้ว่าจ้ะข้ายได้้ตามปกติข้องธั่รกิจ้หักด้้วยค่าใชี้จ้่ายที�จ้ำาเป็นในการข้าย กล่่มบริษััทบันท่กบัญชีีค่าเผู้ื�อ
การลด้ม้ลค่าข้องสินค้าเก่า ล้าสมัย หรือเสื�อมสภาพตามที�สมควร

5.5 เงินลงทุน

 ก) เงินลงท่นในตราสารหน้�ที�จ้ะครบกำาหนด้ชีำาระในหน่�งปี รวมทั�งที�จ้ะถืือจ้นครบกำาหนด้แสด้งม้ลค่าตามวิธัีราคาท่นตัด้จ้ำาหน่าย บริษััทย่อย 
ตัด้บัญชีีส่วนเกิน/รับร้้ส่วนตำ�ากว่าม้ลค่าตราสารหน้�ตามอัตราด้อกเบี�ยที�แท้จ้ริง ซึ่่�งจ้ำานวนที�ตัด้จ้ำาหน่าย/รับร้้น้�จ้ะแสด้งเป็นรายการปรับกับ 
ด้อกเบี�ยรับ

 ข้) เงินลงท่นในตราสารท่นที�ไม่อย้่ในความต้องการข้องตลาด้ถืือเป็นเงินลงท่นทั�วไป ซึ่่�งแสด้งในราคาท่นส่ทธัิจ้ากค่าเผู้ื�อการด้้อยค่า (ถื้ามี)  

 ค) เงินลงท่นในบริษััทย่อยที�แสด้งอย้่ในงบการเงินเฉพาะกิจ้การแสด้งม้ลค่าตามวิธัีราคาท่น 

 เมื�อมีการจ้ำาหน่ายเงินลงท่น ผู้ลต่างระหว่างสิ�งตอบแทนส่ทธัิที�ได้้รับกับม้ลค่าตามบัญชีีข้องเงินลงท่นจ้ะถื้กบันท่กในส่วนข้องกำาไรหรือข้าด้ท่น

5.6 ที�ดิน เครื�องบิน ส่วินปรับปรุงอาคารเช่ีา และอุปกัรณ์ และค่าเสื�อมราคา

 ที�ด้ินแสด้งม้ลค่าตามราคาท่นหักค่าเผู้ื�อการด้้อยค่า (ถื้ามี)

 เครื�องบิน ส่วนปรับปร่งอาคารเชี่า และอ่ปกรณ์แสด้งม้ลค่าตามราคาท่นหักค่าเสื�อมราคาสะสม และค่าเผู้ื�อการด้้อยค่าข้องสินทรัพย์ (ถื้ามี)

 ต้นท่นเริ�มแรกจ้ะรวมต้นท่นทางตรงอื�นๆ ที�เกี�ยวข้้องกับการซึ่ื�อสินทรัพย์นั�น

ต้นท่นที�เกิด้ข่้�นภายหลังจ้ะรวมอย่้ในม้ลค่าตามบัญชีีข้องสินทรัพย์หรือรับร้้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หน่�งตามความเหมาะสม เมื�อคาด้ว่าสินทรัพย์นั�น 
จ้ะให้ประโยชีน์เชีิงเศรษัฐกิจ้ในอนาคตแก่กล่่มบริษััท และต้นท่นด้ังกล่าวสามารถืวัด้ม้ลค่าได้้อย่างน่าเชีื�อถืือ ทั�งน้�ราคาตามบัญชีีข้องชีิ�นส่วน 
ที�ถื้กเปลี�ยนแทนจ้ะถื้กตัด้ออกไป สำาหรับค่าซึ่่อมแซึ่มและบำาร่งรักษัาอื�นๆ จ้ะรับร้้เป็นค่าใชี้จ้่ายในงวด้ที�เกิด้ข้่�น

บริษััทย่อยจ้ะโอนเงินสำารองบำาร่งรักษัาเครื�องบินมาเป็นส่วนหน่�งข้องต้นท่นเครื�องบินและเครื�องยนต์เมื�อมีการซึ่่อมบำาร่งเครื�องบินครั�งใหญ่ซึ่่�ง 
เกิด้ข้่�นโด้ยประมาณท่ก 6 ปี โด้ยบริษััทย่อยจ้ะตัด้จ้ำาหน่ายต้นท่นด้ังกล่าวเป็นค่าใชี้จ้่ายโด้ยวิธัีเส้นตรงตลอด้อาย่การใชี้งานหลังการซึ่่อมบำาร่ง 
ไม่เกิน 6 ปี ในกรณ้ที�มีการซึ่่อมบำาร่งครั�งใหญ่ถืัด้ไปก่อนหมด้อาย่การใชี้งาน ม้ลค่าคงเหลือข้องค่าซึ่่อมบำาร่งครั�งก่อนจ้ะถื้กรับร้้เป็นค่าใชี้จ้่ายใน
กำาไรหรือข้าด้ท่นในงวด้ที�มีการซึ่่อมบำาร่งครั�งใหญ่ครั�งใหม่ทั�งจ้ำานวน
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 ค่าเสื�อมราคาข้องเครื�องบิน ส่วนปรับปร่งอาคารเชี่า และอ่ปกรณ์คำานวณจ้ากราคาท่นโด้ยวิธัีเส้นตรงตามอาย่การให้ประโยชีน์โด้ยประมาณด้ังน้�

 เครื�องบินและเครื�องยนต์เครื�องบิน  -   5 - 25 ปี
 อะไหล่เครื�องบิน   -   5 และ 10 ปี
 ส่วนปรับปร่งอาคารเชี่า   -   5 และ 10 ปี
 คอมพิวเตอร์    -   5 ปี
 เครื�องตกแต่ง ติด้ตั�ง และอ่ปกรณ์สำานักงาน -   5 ปี
 อ่ปกรณ์ในการด้ำาเนินงาน   -   5 ปี
 ยานพาหนะ    -   5 ปี

 ค่าเสื�อมราคารวมอย้่ในการคำานวณผู้ลการด้ำาเนินงาน

 ไม่มีการคิด้ค่าเสื�อมราคาสำาหรับที�ด้ินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติด้ตั�ง

กล่่มบริษััทตัด้รายการที�ดิ้น เครื�องบิน ส่วนปรับปร่งอาคารเช่ีาและอ่ปกรณ์ ออกจ้ากบัญชีี เมื�อจ้ำาหน่ายสินทรัพย์หรือคาด้ว่าจ้ะไม่ได้้รับประโยชีน์          
เชีิงเศรษัฐกิจ้ในอนาคตจ้ากการใชี้หรือการจ้ำาหน่ายสินทรัพย์ รายการผู้ลกำาไรหรือข้าด้ท่นจ้ากการจ้ำาหน่ายสินทรัพย์ จ้ะรับร้้ในส่วนข้องกำาไร         
หรือข้าด้ท่นเมื�อกล่่มบริษััทตัด้รายการสินทรัพย์นั�นออกจ้ากบัญชีี

5.7 ต�นทุนกัารก้ั�ยืม

ต้นท่นการก้้ยืมข้องเงินก้้ที�ใชี้ในการได้้มาเพื�อการก่อสร้าง หรือการผู้ลิตสินทรัพย์ที�ต้องใชี้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใชี้หรือข้าย 
ได้้ถื้กนำาไปรวมเป็นราคาท่นข้องสินทรัพย์จ้นกว่าสินทรัพย์นั�นจ้ะอย้่ในสภาพพร้อมที�จ้ะใชี้ได้้ตามที�ม่่งประสงค์ ส่วนต้นท่นการก้้ยืมอื�นถืือเป็น  
ค่าใชี้จ้่ายในงวด้ที�เกิด้รายการ ต้นท่นการก้้ยืมประกอบด้้วยด้อกเบี�ยและต้นท่นอื�นที�เกิด้ข้่�นจ้ากการก้้ยืมนั�น

5.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวิตน

กล่่มบริษััทบันท่กต้นท่นเริ�มแรกข้องสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที�ได้้มาจ้ากการรวมธ่ัรกิจ้ตามม้ลค่าย่ติธัรรมข้องสินทรัพย์นั�น ณ วันที�ซืึ่�อธ่ัรกิจ้ ส่วนสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนที�ได้้มาจ้ากการอื�น กล่่มบริษััทจ้ะบันท่กต้นท่นเริ�มแรกข้องสินทรัพย์นั�นตามราคาท่น ภายหลังการรับร้้รายการเริ�มแรก สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนแสด้งม้ลค่าตามราคาท่นหักค่าตัด้จ้ำาหน่ายสะสมและค่าเผู้ื�อการด้้อยค่าสะสม (ถื้ามี) ข้องสินทรัพย์นั�น

กล่่มบริษััทตัด้จ้ำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที�มีอาย่การให้ประโยชีน์จ้ำากัด้อย่างมีระบบตลอด้อาย่การให้ประโยชีน์เชีิงเศรษัฐกิจ้ข้องสินทรัพย์นั�น 
และจ้ะประเมินการด้้อยค่าข้องสินทรัพย์ด้ังกล่าวเมื�อมีข้้อบ่งชีี�ว่าสินทรัพย์นั�นเกิด้   การด้้อยค่า กล่่มบริษััทจ้ะทบทวนระยะเวลาการตัด้จ้ำาหน่าย
และวิธัีการตัด้จ้ำาหน่ายข้องสินทรัพย์ไม่มีตัวตนด้ังกล่าวท่กสิ�นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัด้จ้ำาหน่ายรับร้้เป็นค่าใชี้จ้่ายในส่วนข้องกำาไรหรือข้าด้ท่น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที�มีอาย่การให้ประโยชีน์จ้ำากัด้ ซึ่่�งได้้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีอาย่การให้ประโยชีน์จ้ำานวน 5 ปี

ไม่มีการคิด้ค่าตัด้จ้ำาหน่ายสำาหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติด้ตั�ง

กล่่มบริษััทไม่มีการตัด้จ้ำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที�มีอาย่การให้ประโยชีน์ไม่ทราบแน่นอน ซึ่่�งได้้แก่ สิทธัิในการนำาเครื�องบินลงจ้อด้ เน่�องจ้าก
การใชี้งานข้องสิทธัิด้ังกล่าวยังคงมีอย้่ตลอด้ และสามารถืคาด้การณ์ได้้ในอนาคตโด้ยมีเงื�อนไข้ว่าข้้อกำาหนด้การใชี้ประโยชีน์ข้ั�นตำ�านั�นได้้รับการ
ปฏิิบัติตามสิทธัิด้ังกล่าว กล่่มบริษััทจ้ะทบทวนท่กปีว่าสิทธัิด้ังกล่าวยังคงมีอาย่การให้ประโยชีน์ไม่ทราบแน่นอนและทด้สอบการด้้อยค่าท่กปี

5.9 ค่าควิามนิยม 

กล่่มบริษััทบันท่กม้ลค่าเริ�มแรกข้องค่าความนิยมในราคาท่น ซ่ึ่�งเท่ากับต้นท่นการรวมธ่ัรกิจ้ส่วนที�ส้งกว่าม้ลค่าย่ติธัรรมข้องสินทรัพย์ส่ทธิัที�ได้้มา 
หากม้ลค่าย่ติธัรรมข้องสินทรัพย์ส่ทธัิที�ได้้มาส้งกว่าต้นท่นการรวมธั่รกิจ้ กล่่มบริษััทจ้ะรับร้้ส่วนที�ส้งกว่าน้�เป็นกำาไรในส่วนข้องกำาไรหรือข้าด้ท่น
ทันที

กล่่มบริษััทแสด้งค่าความนิยมตามราคาท่นหักค่าเผู้ื�อการด้้อยค่าสะสม และจ้ะทด้สอบการด้้อยค่าข้องค่าความนิยมท่กปีหรือเมื�อใด้ก็ตามที�มี   
ข้้อบ่งชีี�ข้องการด้้อยค่าเกิด้ข้่�น
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เพื�อวัตถ่ืประสงค์ในการทด้สอบการด้้อยค่า กล่่มบริษััทจ้ะปันส่วนค่าความนิยมที�เกิด้ข่้�นจ้ากการรวมกิจ้การให้กับหน่วยสินทรัพย์ที�ก่อให้เกิด้เงินสด้ 
(หรือกล่่มข้องหน่วยสินทรัพย์ที�ก่อให้เกิด้เงินสด้) ที�คาด้ว่าจ้ะได้้รับประโยชีน์เพิ�มข้่�นจ้ากการรวมกิจ้การ และกล่่มบริษััทจ้ะทำาการประเมินม้ลค่า
ที�คาด้ว่าจ้ะได้้รับคืนข้องหน่วยข้องสินทรัพย์ที�ก่อให้เกิด้เงินสด้แต่ละรายการ (หรือกล่่มข้องหน่วยข้องสินทรัพย์ที�ก่อให้เกิด้เงินสด้) หากม้ลค่าที�
คาด้ว่าจ้ะได้้รับคืนข้องหน่วยข้องสินทรัพย์ที�ก่อให้เกิด้เงินสด้ตำ�ากว่าม้ลค่าตามบัญชีี กล่่มบริษััทจ้ะรับร้้ข้าด้ท่นจ้ากการด้้อยค่าในส่วนข้องกำาไร 
หรือข้าด้ท่น และกล่่มบริษััทไม่สามารถืกลับบัญชีีข้าด้ท่นจ้ากการด้้อยค่าได้้ในอนาคต ทั�งน้� ม้ลค่าคงเหลือตามบัญชีีข้องค่าความนิยมจ้ะถื้กรวม
คำานวณในกำาไรหรือข้าด้ท่นเมื�อมีการข้ายกิจ้การ

5.10 รายกัารธุุรกิัจำกัับบุคคลหุ้รือกิัจำกัารที�เกีั�ยวิข�องกััน

บ่คคลหรือกิจ้การที�เกี�ยวข้้องกันกับบริษััทฯ หมายถื่ง บ่คคลหรือกิจ้การที�มีอำานาจ้ควบค่มบริษััทฯ หรือถื้กบริษััทฯ ควบค่มไม่ว่าจ้ะเป็นโด้ยทาง
ตรงหรือทางอ้อม หรืออย้่ภายใต้การควบค่มเด้ียวกันกับบริษััทฯ

นอกจ้ากน้�บ่คคลหรือกิจ้การที�เกี�ยวข้้องกันยังหมายรวมถื่งบริษััทร่วม และบ่คคลหรือกิจ้การที�มีสิทธัิออกเสียงโด้ยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่่�งทำาให้
มีอิทธิัพลอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อบริษััทฯ ผู้้้บริหารสำาคัญ กรรมการหรือพนักงานข้องบริษััทฯ ที�มีอำานาจ้ในการวางแผู้นและควบค่มการด้ำาเนินงาน 
ข้องบริษััทฯ

5.11 สัญญาเช่ีาระยะยาวิ

สัญญาเชี่าเครื�องบิน ส่วนปรับปร่งอาคารเชี่า และอ่ปกรณ์ที�ความเสี�ยงและผู้ลตอบแทนข้องความเป็นเจ้้าข้องส่วนใหญ่ได้้โอนไปให้กับผู้้้เชี่าถืือ 
เป็นสัญญาเชี่าการเงิน สัญญาเชี่าการเงินจ้ะบันท่กเป็นรายจ้่ายฝ่่ายท่นด้้วยม้ลค่าย่ติธัรรมข้องสินทรัพย์ที�เชี่าหรือม้ลค่าปัจ้จ้่บันส่ทธัิข้องจ้ำานวน 
เงินที�ต้องจ้่ายตามสัญญาเชี่าแล้วแต่ม้ลค่าใด้จ้ะตำ�ากว่า ภาระผู้้กพันตามสัญญาเชี่าหักค่าใชี้จ้่ายทางการเงินจ้ะบันท่กเป็นหน้�สินระยะยาว ส่วน        
ด้อกเบี�ยจ่้ายจ้ะบันท่กในส่วนข้องกำาไรหรือข้าด้ท่นตลอด้อาย่ข้องสัญญาเช่ีา สินทรัพย์ที�ได้้มาตามสัญญาเช่ีาการเงินจ้ะคิด้ค่าเสื�อมราคาตลอด้อาย่ 
การใชี้งานข้องสินทรัพย์ที�เชี่า หรืออาย่ข้องสัญญาเชี่า แล้วแต่ระยะเวลาใด้จ้ะตำ�ากว่า

สัญญาเชี่าที�ด้ิน เครื�องบิน ส่วนปรับปร่งอาคารเชี่า และอ่ปกรณ์ที�ความเสี�ยงและผู้ลตอบแทนข้องความเป็นเจ้้าข้องส่วนใหญ่ไม่ได้้โอนไปให้กับ 
ผู้้้เชี่าถืือเป็นสัญญาเชี่าด้ำาเนินงาน จ้ำานวนเงินที�จ้่ายตามสัญญาเชี่าด้ำาเนินงานรับร้้เป็นค่าใชี้จ้่ายในส่วนข้องกำาไรหรือข้าด้ท่นตามวิธัีเส้นตรง  
ตลอด้อาย่ข้องสัญญาเชี่า

5.12 เงินตราต่างประเทศ

 บริษััทฯ แสด้งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจ้การเป็นสก่ลเงินบาท ซึ่่�งเป็นสก่ลเงินที�ใชี้ในการด้ำาเนินงานข้องบริษััทฯ

รายการที�เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโด้ยใชี้อัตราแลกเปลี�ยน ณ วันที�เกิด้รายการ สินทรัพย์และหน้�สินที�เป็นตัวเงินซึ่่�งอย้่ใน    
สก่ลเงินตราต่างประเทศได้้แปลงค่าเป็นเงินบาทโด้ยใชี้อัตราแลกเปลี�ยน ณ วันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  

 กำาไรและข้าด้ท่นที�เกิด้จ้ากการเปลี�ยนแปลงในอัตราแลกเปลี�ยนได้้รวมอย้่ในการคำานวณผู้ลการด้ำาเนินงาน

5.13 กัารด�อยค่าของสินทรัพย์

ท่กวันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กล่่มบริษััทจ้ะทำาการประเมินการด้้อยค่าข้องที�ด้ิน เครื�องบิน ส่วนปรับปร่งอาคารเชี่าและอ่ปกรณ์หรือสินทรัพย์
ที�ไม่มีตัวตนอื�นข้องกล่่มบริษััทหากมีข้้อบ่งชีี�ว่าสินทรัพย์ด้ังกล่าวอาจ้ด้้อยค่า และจ้ะทำาการประเมินการด้้อยค่าข้องค่าความนิยมและสินทรัพย์ 
ไม่มีตัวตนที�มีอาย่การให้ประโยชีน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นรายปี กล่่มบริษััทรับร้้ข้าด้ท่นจ้ากการด้้อยค่าเมื�อม้ลค่าที�คาด้ว่าจ้ะได้้รับคืนข้องสินทรัพย์
มีม้ลค่าตำ�ากว่าม้ลค่าตามบัญชีีข้องสินทรัพย์นั�น ทั�งน้�ม้ลค่าที�คาด้ว่าจ้ะได้้รับคืนหมายถ่ืงม้ลค่าย่ติธัรรมหักต้นท่นในการข้ายข้องสินทรัพย์หรือม้ลค่า 
จ้ากการใช้ีสินทรัพย์แล้วแต่ราคาใด้จ้ะส้งกว่า ในการประเมินม้ลค่าจ้ากการใช้ีสินทรัพย์กล่่มบริษััทจ้ะประมาณการกระแสเงินสด้ในอนาคตที�กิจ้การ        
คาด้ว่าจ้ะได้้รับจ้ากสินทรัพย์และคำานวณคิด้ลด้เป็นม้ลค่าปัจ้จ้่บันโด้ยใชี้อัตราคิด้ลด้ก่อนภาษัีที�สะท้อนถื่งการประเมินความเสี�ยงในสภาพตลาด้       
ปัจ้จ้่บันข้องเงินสด้ตามระยะเวลาและความเสี�ยงซึ่่�งเป็นลักษัณะเฉพาะข้องสินทรัพย์ที�กำาลังพิจ้ารณาอย้่ ในการประเมินม้ลค่าย่ติธัรรมหักต้นท่น
ในการข้าย กล่่มบริษััทใชี้แบบจ้ำาลองการประเมินม้ลค่าที�ด้ีที�ส่ด้ซึ่่�งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่่�งสะท้อนถื่งจ้ำานวนเงินที�กิจ้การสามารถืจ้ะได้้มาจ้าก 
การจ้ำาหน่ายสนิทรพัย์หักด้ว้ยตน้ท่นในการจ้ำาหน่าย โด้ยการจ้ำาหน่ายนั�นผู้้้ซืึ่�อกับผู้้้ข้ายมีความรอบร้้และเตม็ใจ้ในการแลกเปลี�ยนและสามารถืต่อ
รองราคากันได้้อย่างเป็นอิสระในลักษัณะข้องผู้้้ที�ไม่มีความเกี�ยวข้้องกัน

 กล่่มบริษััทจ้ะรับร้้รายการข้าด้ท่นจ้ากการด้้อยค่าในส่วนข้องกำาไรหรือข้าด้ท่น
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5.14 ผู้ลประโยชีน์ของพนักังาน

 ผลประโยชน์์ระยะสั้้�น์ของพน์้กงาน์

 กล่่มบริษััทรับร้้ เงินเด้ือน ค่าจ้้าง โบนัส และเงินสมทบกองท่นประกันสังคมเป็นค่าใชี้จ้่ายเมื�อเกิด้รายการ

 ผลประโยชน์์หล้งออกจากงาน์ของพน์้กงาน์ และผลประโยชน์์ระยะยาวอ่�น์ของพน์้กงาน์ 

 โค่รงการส่ม่ที่บัเงิน

กล่่มบริษััทและพนักงานได้้ร่วมกันจ้ัด้ตั�งกองท่นสำารองเลี�ยงชีีพ ซึ่่�งประกอบด้้วยเงินที�พนักงานจ้่ายสะสมและเงินที�กล่่มบริษััทจ้่ายสมทบให้เป็น 
รายเด้ือน สินทรัพย์ข้องกองท่นสำารองเลี�ยงชีีพได้้แยกออกจ้ากสินทรัพย์ข้องกล่่มบริษััทเงินที�กล่่มบริษััทจ้่ายสมทบกองท่นสำารองเลี�ยงชีีพบันท่ก
เป็นค่าใชี้จ้่ายในปีที�เกิด้รายการ

 โค่รงการผลัปัระโยชน์หลัังออกจากงาน แลัะผลัปัระโยชน์ระยะยาวอื�นของพนักงาน

กล่่มบริษััทมีภาระสำาหรับเงินชีด้เชียที�ต้องจ้่ายให้แก่พนักงานเมื�อออกจ้ากงานตามกฎหมายแรงงานซึ่่�งกล่่มบริษััทถืือว่าเงินชีด้เชียด้ังกล่าวเป็น 
โครงการผู้ลประโยชีน์หลังออกจ้ากงานสำาหรับพนักงาน นอกจ้ากนั�น กล่่มบริษััทจ้ัด้ให้มีโครงการผู้ลประโยชีน์ระยะยาวอื�นข้องพนักงาน ได้้แก่ 
โครงการรางวัลการปฏิิบัติงานครบกำาหนด้ระยะเวลา

กล่่มบรษัิัทคำานวณหน้�สินตามโครงการผู้ลประโยชีนห์ลงัออกจ้ากงานข้องพนกังานและโครงการผู้ลประโยชีนร์ะยะยาวอื�นข้องพนกังาน โด้ยใช้ีวิธัี
คิด้ลด้แต่ละหน่วยที�ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โด้ยผู้้้เชีี�ยวชีาญอิสระได้้ทำาการประเมินภาระผู้้กพันด้ังกล่าวตามหลัก   
คณิตศาสตร์ประกันภัย 

ผู้ลกำาไรหรือข้าด้ท่นจ้ากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำาหรับโครงการผู้ลประโยชีน์หลังออกจ้ากงานข้องพนักงานจ้ะรับร้้ 
ทันทีในกำาไรข้าด้ท่นเบ็ด้เสร็จ้อื�น

ผู้ลกำาไรหรือข้าด้ท่นจ้ากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำาหรับโครงการผู้ลประโยชีน์ระยะยาวอื�นข้องพนักงานจ้ะรับร้้ทันทีใน
กำาไรหรือข้าด้ท่น 

ต้นท่นบริการในอด้ีตจ้ะถื้กรับร้้ทั�งจ้ำานวนในกำาไรหรือข้าด้ท่นทันทีที�มีการแก้ไข้โครงการหรือลด้ข้นาด้โครงการ หรือเมื�อกิจ้การรับร้้ต้นท่นการ 
ปรับโครงสร้างที�เกี�ยวข้้อง

5.15 ประมาณกัารหุ้นี�สิน

กล่่มบริษััทจ้ะบันท่กประมาณการหน้�สินไว้ในบัญชีีเมื�อภาระผู้้กพันซ่ึ่�งเป็นผู้ลมาจ้ากเหต่การณ์ในอดี้ตได้้เกิด้ข่้�นแล้ว และมีความเป็นไปได้้ค่อนข้้าง          
แน่นอนว่ากล่่มบริษััทจ้ะเสียทรัพยากรเชีิงเศรษัฐกิจ้ไปเพื�อปลด้เปลื�องภาระผู้้กพันนั�น และกล่่มบริษััทสามารถืประมาณม้ลค่าภาระผู้้กพันนั�นได้้ 
อย่างน่าเชีื�อถืือ 

5.16 ภาษีัเงินได� 

 ภาษัีเงินได้้ประกอบด้้วยภาษัีเงินได้้ปัจ้จ้่บันและภาษัีเงินได้้รอการตัด้บัญชีี

 ภาษีีเงินได�ปีัจจุบัน

กล่่มบริษััทบันท่กภาษีัเงินได้้ปัจ้จ่้บันตามจ้ำานวนที�คาด้ว่าจ้ะจ่้ายให้กับหน่วยงานจั้ด้เก็บภาษีัข้องรัฐ โด้ยคำานวณจ้ากกำาไรทางภาษีัตามหลักเกณฑ์์ 
ที�กำาหนด้ในกฎหมายภาษัีอากร

 ภาษีีเงินได�รอการตุัดบัญช้ี

กล่่มบริษััทบันท่กภาษีัเงินได้้รอการตัด้บัญชีีข้องผู้ลแตกต่างชัี�วคราวระหว่างราคาตามบัญชีีข้องสินทรัพย์และหน้�สิน ณ วันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน
กับฐานภาษัีข้องสินทรัพย์และหน้�สินที�เกี�ยวข้้องนั�น โด้ยใชี้อัตราภาษัีที�มีผู้ลบังคับใชี้ ณ วันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 
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กล่่มบริษััทรับร้้หน้�สินภาษัีเงินได้้รอการตัด้บัญชีีข้องผู้ลแตกต่างชีั�วคราวที�ต้องเสียภาษัีท่กรายการ แต่รับร้้สินทรัพย์ภาษัีเงินได้้รอการตัด้บัญชีี      
สำาหรับผู้ลแตกต่างชัี�วคราวที�ใช้ีหักภาษีั รวมทั�งผู้ลข้าด้ท่นทางภาษีัที�ยังไม่ได้้ใช้ีในจ้ำานวนเท่าที�มีความเป็นไปได้้ค่อนข้้างแน่ที�กล่่มบริษััทจ้ะมีกำาไร         
ทางภาษัีในอนาคตเพียงพอที�จ้ะใชี้ประโยชีน์จ้ากผู้ลแตกต่างชีั�วคราวที�ใชี้หักภาษัีและผู้ลข้าด้ท่นทางภาษัีที�ยังไม่ได้้ใชี้นั�น

กล่่มบริษััทจ้ะทบทวนม้ลค่าตามบัญชีีข้องสินทรัพย์ภาษัีเงินได้้รอการตัด้บัญชีีท่กสิ�นรอบระยะเวลารายงานและจ้ะทำาการปรับลด้ม้ลค่าตามบัญชีี
ด้ังกล่าว หากมีความเป็นไปได้้ค่อนข้้างแน่ว่ากล่่มบริษััทจ้ะไม่มีกำาไรทางภาษีัเพียงพอต่อการนำาสินทรัพย์ภาษีัเงินได้ร้อการตัด้บัญชีีทั�งหมด้หรือ
บางส่วนมาใชี้ประโยชีน์

กล่ม่บรษัิัทจ้ะบันท่กภาษีัเงนิได้้รอการตดั้บัญชีีโด้ยตรงไปยังส่วนข้องผู้้้ถือืห้่นหากภาษีัที�เกดิ้ข่้�นเกี�ยวข้้องกบัรายการที�ได้้บันท่กโด้ยตรงไปยังส่วน
ข้องผู้้้ถืือห่้น 

5.17 ตราสารอนุพันธ์ุ

ตราสารอน่พันธั์ที�เป็นเครื�องมือทางการเงินหลักที�บริษััทย่อยใชี้ในการจ้ัด้การความเสี�ยงคือ สัญญาแลกเปลี�ยนราคานำ�ามัน สัญญาซึ่ื�อข้ายอัตรา 
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญาแลกเปลี�ยนอัตราด้อกเบี�ย และสัญญาแลกเปลี�ยนอัตราแลกเปลี�ยนสก่ลเงิน กล่่มบริษััทไม่รับร้้ 
เครื�องมือทางการเงินด้ังกล่าวในงบการเงินรวมในวันเริ�มแรก แต่เปิด้เผู้ยม้ลค่าย่ติธัรรม ณ วันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

5.18 กัารวัิดม้ลค่ายุติธุรรม

ม้ลค่าย่ติธัรรม หมายถื่ง ราคาที�คาด้ว่าจ้ะได้้รับจ้ากการข้ายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที�จ้ะต้องจ้่ายเพื�อโอนหน้�สินให้ผู้้้อื�นโด้ยรายการด้ังกล่าวเป็น 
รายการที�เกิด้ข้่�นในสภาพปกติระหว่างผู้้้ซึ่ื�อและผู้้้ข้าย (ผู้้้ร่วมในตลาด้) ณ วันที�วัด้ม้ลค่า กล่่มบริษััทใชี้ราคาเสนอซึ่ื�อข้ายในตลาด้ที�มีสภาพคล่อง 
ในการวัด้ม้ลค่าย่ติธัรรมข้องสินทรัพย์และหน้�สินซ่ึ่�งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวข้้องกำาหนด้ให้ต้องวัด้ม้ลค่าด้้วยม้ลค่าย่ติธัรรม ยกเว้น 
ในกรณ้ที�ไม่มีตลาด้ที�มีสภาพคล่องสำาหรับสินทรัพย์หรือหน้�สินที�มีลักษัณะเด้ียวกันหรือไม่สามารถืหาราคาเสนอซึ่ื�อข้ายในตลาด้ที�มีสภาพคล่อง
ได้้ กล่่มบริษััทจ้ะประมาณม้ลค่าย่ติธัรรมโด้ยใช้ีเทคนิคการประเมินม้ลค่าที�เหมาะสมกับแต่ละสถืานการณ์ และพยายามใช้ีข้้อม้ลที�สามารถืสังเกตได้้
ที�เกี�ยวข้้องกับสินทรัพย์หรือหน้�สินที�จ้ะวัด้ม้ลค่าย่ติธัรรมนั�นให้มากที�ส่ด้ 

ลำาดั้บชัี�นข้องม้ลค่าย่ติธัรรมที�ใช้ีวัด้ม้ลค่าและเปิด้เผู้ยม้ลค่าย่ติธัรรมข้องสินทรัพย์และหน้�สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดั้บตามประเภทข้อง         
ข้้อม้ลที�นำามาใชี้ในการวัด้ม้ลค่าย่ติธัรรม ด้ังน้�

 ระด้ับ 1  ใชี้ข้้อม้ลราคาเสนอซึ่ื�อข้ายข้องสินทรัพย์หรือหน้�สินอย่างเด้ียวกันในตลาด้ที�มีสภาพคล่อง

 ระด้ับ 2 ใชี้ข้้อม้ลอื�นที�สามารถืสังเกตได้้ข้องสินทรัพย์หรือหน้�สิน ไม่ว่าจ้ะเป็นข้้อม้ลทางตรงหรือทางอ้อม

 ระด้ับ 3 ใชี้ข้้อม้ลที�ไม่สามารถืสังเกตได้้ เชี่น ข้้อม้ลเกี�ยวกับกระแสเงินสด้ในอนาคตที�กิจ้การประมาณข้่�น

ท่กวันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กล่่มบริษััทจ้ะประเมินความจ้ำาเป็นในการโอนรายการระหว่างลำาด้ับชีั�นข้องม้ลค่าย่ติธัรรมสำาหรับสินทรัพย์และ 
หน้�สินที�ถืืออย้่ ณ วันสิ�นรอบระยะเวลารายงานที�มีการวัด้ม้ลค่าย่ติธัรรมแบบเกิด้ข้่�นประจ้ำา

6. กัารใชี�ดุลยพินิจำและประมาณกัารทางบัญชีีที�สำาคัญ 

ในการจั้ด้ทำางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่่ายบริหารจ้ำาเป็นต้องใช้ีด่้ลยพินิจ้และการประมาณการในเรื�องที�มีความไม่แน่นอนเสมอการ 
ใชี้ด้่ลยพินิจ้และการประมาณการด้ังกล่าวน้�ส่งผู้ลกระทบต่อจ้ำานวนเงินที�แสด้งในงบการเงินและต่อข้้อม้ลที�แสด้งในหมายเหต่ประกอบงบการเงิน              
ผู้ลที�เกิด้ข้่�นจ้ริงอาจ้แตกต่างไปจ้ากจ้ำานวนที�ประมาณการไว้ การใชี้ด้่ลยพินิจ้และการประมาณการที�สำาคัญมีด้ังน้�

ค่่าค่วามนิยมและสิินทรัพย์ไม่มีตุัวตุน

ในการบันท่กและวัด้ม้ลค่าข้องค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที�ได้้มา ตลอด้จ้นการทด้สอบการด้้อยค่าในภายหลัง ฝ่่ายบริหารจ้ำาเป็นต้อง          
ประมาณการกระแสเงินสด้ที�คาด้ว่าจ้ะได้้รับในอนาคตจ้ากสินทรัพย์ หรือหน่วยข้องสินทรัพย์ที�ก่อให้เกิด้เงินสด้ รวมทั�งการเลือกอัตราคิด้ลด้ที�เหมาะสม 
ในการคำานวณหาม้ลค่าปัจ้จ้่บันข้องกระแสเงินสด้นั�นๆ



209
งบการเงิน

สิินทรัพย์ภาษีีเงินได�รอการตุัดบัญช้ี

กล่่มบริษััทจ้ะรับร้้สินทรัพย์ภาษีัเงินได้้รอการตัด้บัญชีีสำาหรับผู้ลแตกต่างชัี�วคราวที�ใช้ีหักภาษีัและข้าด้ท่นทางภาษีัที�ไม่ได้้ใช้ีเมื�อมีความเป็นไปได้้ค่อนข้้าง         
แน่ว่ากล่่มบริษััทจ้ะมีกำาไรทางภาษีัในอนาคตเพียงพอที�จ้ะใช้ีประโยชีน์จ้ากผู้ลแตกต่างชัี�วคราวและข้าด้ท่นนั�น ในการน้�ฝ่่ายบริหารจ้ำาเป็นต้องประมาณการ        
ว่ากล่่มบริษััทควรรับร้้จ้ำานวนสินทรัพย์ภาษีัเงินได้้รอการตัด้บัญชีีเป็นจ้ำานวนเท่าใด้ โด้ยพิจ้ารณาถ่ืงจ้ำานวนกำาไรทางภาษีัที�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ในอนาคตในแต่
ละชี่วงเวลา

ผู้ลปีระโยช้น์หลังออกจากงานของพนักงานตุามโค่รงการผู้ลปีระโยช้น์

หน้�สินตามโครงการผู้ลประโยชีน์หลังออกจ้ากงานข้องพนักงานประมาณข้่�นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่่�งต้องอาศัยข้้อสมมติฐานต่างๆ ในการ 
ประมาณการนั�น เชี่น อัตราคิด้ลด้ อัตราการข้่�นเงินเด้ือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี�ยนแปลงในจ้ำานวนพนักงาน เป็นต้น

7. รายกัารธุุรกิัจำกัับกิัจำกัารที�เกีั�ยวิข�องกััน

บ่คคลหรือกิจ้การที�เกี�ยวข้้องกันกับกล่่มบริษััทที�สำาคัญ มีด้ังน้�

- ค่ณธัรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด้์ ซึ่่�งเป็นผู้้้ถืือห่้นรายใหญ่ กรรมการและผู้้้บริหารข้องกล่่มบริษััท และครอบครัวแบเลเว็ลด้์ 

- กล่่มบริษััท AirAsia Berhad ซึ่่�งเป็นผู้้้ถืือห่้นร้อยละ 45 ในบริษััทย่อย 

- กรรมการและผู้้้บริหารระด้ับส้งข้องกล่่มบริษััท

ในระหว่างปี กล่่มบริษััทมีรายการธ่ัรกิจ้ที�สำาคัญกับบ่คคลหรือกิจ้การที�เกี�ยวข้้องกัน รายการธ่ัรกิจ้ดั้งกล่าวเป็นไปตามเงื�อนไข้ทางการค้าและเกณฑ์์ตามที�        
ตกลงกันระหว่างกล่่มบริษััทและบ่คคลหรือกิจ้การที�เกี�ยวข้้องกันเหล่านั�น ซึ่่�งเป็นไปตามปกติธั่รกิจ้โด้ยสามารถืสร่ปได้้ด้ังน้�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกำาหนดราค่า

สิำาหรับปีีสิิ�นสิุดวันที� 31 ธันวาค่ม 

2562 2561 2562 2561

รายการธุรกิจกับบริษีัทย่อย

(ตัด้ออกจ้ากงบการเงินรวมแล้ว)

รายได้้ค่าบริหารจั้ด้การ - - 25 31 อัตราตามที�ระบ่ในสัญญา

เงินปันผู้ลรับ - - - 1,639 ตามที�ประกาศจ้่าย

รายการธุรกิจกับกิจการที�เกี�ยวข�องกัน

รายได้้ค่าบริการวิศวกรรม 116 - - - อัตราตามที�ระบ่ในสัญญา

รายได้้ค่าบริการภาคพื�น 42 31 - - อัตราตามที�ระบ่ในสัญญา

ด้อกเบี�ยรับจ้ากล้กหน้�ผิู้ด้นัด้ชีำาระ - 3 - - อัตราร้อยละ 6 ต่อปี 

รายได้้ค่าบริหารจั้ด้การอื�น 42 40 - - อัตราตามที�ระบ่ในสัญญา

รายได้้ค่าบริการอื�น 16 9 - - อัตราตามที�ระบ่ในสัญญา

รายได้้ค่านายหน้าสำาหรับ     
   รายการสิทธิัพิเศษัแก่ล้กค้า

88 51 - - อัตราตามที�ระบ่ในสัญญา

รายได้้ค่าโฆษัณา 7 - - - อัตราตามที�ระบ่ในสัญญา

ส่วนแบ่งกำาไรจ้ากสัญญาแลกเปลี�ยน 
   ราคานำ�ามัน

74 255 - - ปันตามสัด้ส่วนที�ใชี้

ปันส่วนค่าใช้ีจ่้ายพนักงานที�ให้บริการ 
   ทางบัญชีีและอื�นๆ

83 71 - - อัตราตามที�ระบ่ในสัญญา

(หน่วย: ล้านบาท)



210
งบการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกำาหนดราค่า

สิำาหรับปีีสิิ�นสิุดวันที� 31 ธันวาค่ม 

2562 2561 2562 2561

ค่าเชี่าเครื�องบินและเครื�องยนต์เครื�องบิน 2,144 3,314 - - อัตราตามที�ระบ่ในสัญญา

ค่าซ่ึ่อมแซึ่มและบำาร่งรักษัาเครื�องบิน 2,143 2,158 - - ราคาตลาด้

ซืึ่�อสินค้าและอ่ปกรณ์ 17 61 - - ราคาตลาด้

ค่าบริหารจั้ด้การจ่้าย 15 16 - - อัตราตามที�ระบ่ในสัญญา

ค่าธัรรมเน้ยมการจ้องตั�ว 144 163 - - อัตราตามที�ระบ่ในสัญญา

ค่าฝึ่กอบรมนักบิน 4 4 - - อัตราตามที�ระบ่ในสัญญา

ค่าใช้ีเครื�องหมายการค้า 609 595 - - อัตราร้อยละ 1.5 
ข้องรายได้้จ้ากการ
ประกอบกิจ้การการบิน

ค่าใช้ีจ่้ายสำาหรับรายการสิทธิัพิเศษัแก่ล้กค้า 88 51 - - อัตราตามที�ระบ่ในสัญญา

ค่าบริการภาคพื�นจ่้าย 145 108 - - อัตราตามที�ระบ่ในสัญญา

ค่าใช้ีจ่้ายด้้านการตลาด้ 139 146 - - อัตราตามที�ระบ่ในสัญญา

ค่าบริการด้้านความปลอด้ภัย 20 12 - - อัตราตามที�ระบ่ในสัญญา

ค่าใชี้จ้่ายเกี�ยวกับห้องประชี่ม
   และค่าบริการอื�นๆ

2 1 - - อัตราตามที�ระบ่ในสัญญา

เงินปันผู้ลจ่้าย - 1,341 - - ตามที�ประกาศจ้่าย

(หน่วย: ล้านบาท)

ยอด้คงค้างระหว่างกล่่มบริษััทและกิจ้การที�เกี�ยวข้้องกัน ณ วันที� 31 ธัันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียด้ด้ังน้�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ล้กหน้�กิจการที�เกี�ยวข�องกัน

บริษััทที�เกี�ยวข้้องกัน (มีผู้้้ถืือห่้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน) 1,920,158,411 872,366,691 450,000 150,000

รวม 1,920,158,411 872,366,691 450,000 150,000

เงินสิำารองบำารุงรักษีาเค่รื�องบิน - กิจการที�เกี�ยวข�องกัน         
    (หมายเหตุุ 12)                                            

บริษััทที�เกี�ยวข้้องกัน (มีผู้้้ถืือห่้นและกรรมการร่วมกัน) 5,963,213,001 4,532,740,844 -  - 

รวม 5,963,213,001 4,532,740,844 -  - 

(หน่วย: บาท)
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ค่่าตุอบแทนกรรมการและผู้้�บริหาร

ในระหว่างปีสิ�นส่ด้วันที� 31 ธัันวาคม 2562 และ 2561 กล่่มบริษััทมีค่าใชี้จ้่ายผู้ลประโยชีน์พนักงานที�ให้แก่กรรมการและผู้้้บริหาร ด้ังต่อไปน้�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

สิินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น - กิจการที�เกี�ยวข�องกัน                                            
    (หมายเหตุุ 16) 

เงินม่ัดจำาการเช่าเค่รื�องบัินแลัะเค่รื�องยนต์์เค่รื�องบัิน

บริษััทที�เกี�ยวข้้องกัน (มีผู้้้ถืือห่้นและกรรมการร่วมกัน) 275,785,640 364,818,240 - -

เงินม่ัดจำาส่ัญญาแลักเปัลั่�ยนราค่านำ�าม่ัน

บริษััทที�เกี�ยวข้้องกัน (มีผู้้้ถืือห่้นและกรรมการร่วมกัน) 14,988,350 16,142,400 - -

เงินม่ัดจำาอื�น

บริษััทที�เกี�ยวข้้องกัน (มีกรรมการร่วมกัน) 20,000,000 20,000,000  -  - 

รวม 310,773,990 400,960,640  -  - 

เจ�าหน้�กิจการที�เกี�ยวข�องกัน

บริษััทที�เกี�ยวข้้องกัน (มีผู้้้ถืือห่้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน) 373,823,439 699,189,680  -  - 

รวม 373,823,439 699,189,680  -  - 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ผู้ลประโยชีน์ระยะสั�น 159,509,714 160,538,668 7,880,000 14,939,343

ผู้ลประโยชีน์หลังออกจ้ากงาน                 40,065,046 13,312,749 - -

ผู้ลประโยชีน์ระยะยาวอื�น                 172,632 - - -

รวม 199,747,392 173,851,417 7,880,000 14,939,343

(หน่วย: บาท)

8. เงินสดและรายกัารเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

เงินสด้ 38,826,334 32,307,459 - -

เงินฝ่ากธันาคาร 3,943,405,280 3,479,315,548 92,650,669 85,647,164

เงินฝ่ากธันาคารที�มีวัตถ่ืประสงค์เพื�อการจ่้ายชีำาระราคาระยะสั�น           - 611,000,000 - -

รวม 3,982,231,614 4,122,623,007 92,650,669 85,647,164

(หน่วย: บาท)
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ณ วันที� 31 ธัันวาคม 2562 เงินฝ่ากออมทรัพย์และเงินฝ่ากประจ้ำามีอัตราด้อกเบี�ยระหว่างร้อยละ 0.22 ถ่ืง 2.70 ต่อปี  (2561: ร้อยละ 0.25 ถ่ืง 3.05 ต่อปี)

เงินฝ่ากธันาคารที�มีวัตถื่ประสงค์เพื�อการจ้่ายชีำาระราคาระยะสั�น คือ เงินฝ่ากออมทรัพย์ที�บริษััทย่อยกันวงเงินไว้เพื�อจ้่ายชีำาระค่านำ�ามันแก่บริษััทเอกชีน
แห่งหน่�งในประเทศไทย

9. ล้กัหุ้นี�กัารค�าและล้กัหุ้นี�อื�น

10. เงินลงทุนระยะยาวิ

เงินลงท่นทั�วไปเป็นเงินลงท่นในห้่นสามัญข้องบริษััท วิทย่การบินแห่งประเทศไทย จ้ำากัด้ 

11. เงินลงทุนในบริษััทย่อย 

11.1 เงินลงทุนในบริษััทย่อยตามที�แสดงในงบกัารเงินเฉพาะกิัจำกัาร มีรายละเอียดดังต่อไปนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ล้กหน้�การค้า

อาย่หน้�คงค้างนับจ้ากวันที�ถื่งกำาหนด้ชีำาระ

    ยังไม่ถ่ืงกำาหนด้ชีำาระ 432,763,913 381,408,490 - -

    ค้างชีำาระ

       ไม่เกิน 3 เด้ือน 79,187,910 36,615,849 - -

       3 - 6 เด้ือน 19,721,014 17,720,138 - -

       6 - 12 เด้ือน 10,633,380 6,708,364 - -

       มากกว่า 12 เด้ือน 44,372 286,611 - -

รวมล้กหน้�การค้า 542,350,589 442,739,452 - -

ล้กหน้�อื�น

เงินอ่ด้หน่นจ้ากค่าธัรรมเน้ยมและการใชี้สนามบินค้างรับ              6,332,761 5,063,889 - -

รายได้้ค้างรับ 2,730,251 2,011,695 600,000 450,000

อื�นๆ 46,035,318 42,908,443 - -

รวมล้กหน้�อื�น 55,098,330 49,984,027 600,000 450,000

รวมล้กหน้�การค้าและล้กหน้�อื�น 597,448,919 492,723,479 600,000 450,000

(หน่วย: บาท)

บริษีัท ทุนเรียกช้ำาระแล�ว สิัดสิ่วนเงินลงทุน ราค่าทุน เงินปีันผู้ลที�บริษีัทฯ รับระหว่างปีี

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

(ร�อยละ) (ร�อยละ)

บริษััท ไทยแอร์
    เอเชีีย จ้ำากัด้

435,555,600 435,555,600 55 55 3,067,114,370 3,067,114,370 - 1,638,559,825

(หน่วย: บาท)
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เมื�อวันที� 14 ก่มภาพันธ์ั 2555 บริษััทฯ ได้้ตกลงทำาสัญญา “แก้ไข้เพิ�มเติมสัญญาระหว่างผู้้้ถืือห้่น” กับสามค่้สัญญา ได้้แก่ AirAsia Investment Ltd. 
(บริษััทย่อยข้อง AirAsia Berhad) บริษััท AirAsia Berhad และบริษััท ไทยแอร์เอเชีีย จ้ำากัด้ ซ่ึ่�งค่้สัญญาทั�งหมด้ได้้กำาหนด้สิทธิัและหน้าที�ข้อง 
แต่ละฝ่่ายที�เกี�ยวข้้องกับบริษััท ไทยแอร์เอเชีีย จ้ำากัด้ โด้ยตามสัญญาแก้ไข้เพิ�มเติมสัญญาระหว่างผู้้้ถืือห้่นดั้งกล่าว บริษััทฯ มีอำานาจ้ในการควบค่ม 
บริษััท ไทยแอร์เอเชีีย จ้ำากัด้  โด้ยจ้ะเริ�มมีผู้ลตั�งแต่วันที�สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาด้หลักทรัพย์ออกจ้ด้หมายแจ้้งบริษััทฯ ว่า
ได้้เริ�มนับการมีผู้ลใช้ีบังคับร่างหนังสือชีี�ชีวนการเสนอข้ายห้่นสามัญเพิ�มท่นแก่ประชีาชีนทั�วไป ซ่ึ่�งประกาศเมื�อวันที� 4 พฤษัภาคม 2555 ดั้งนั�น บริษััท 
ไทยแอร์เอเชีีย จ้ำากัด้ จ่้งถ้ืกพิจ้ารณาเป็นบริษััทย่อยข้องบริษััทฯ แทนที�จ้ะเป็นกิจ้การร่วมค้าเช่ีนเดิ้มตั�งแต่วันนั�นเป็นต้นมา

เมื�อวันที� 29 พฤษัภาคม 2555 บริษััทฯ ได้้เข้้าซืึ่�อห้่นเพิ�มท่นในห้่นสามัญข้องบริษััท ไทยแอร์เอเชีีย จ้ำากัด้ จ้ำานวน 3,555,560 ห้่น เป็นม้ลค่า 2,663 
ล้านบาท ในราคาห้่นละ 749 บาท ส่งผู้ลให้บริษััทฯ มีสัด้ส่วนการถืือห้่นเพิ�มข่้�นจ้ากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 55 

11.2 รายละเอียดของบริษััทย่อยซ่ึ่�งมีส่วินได�เสียที�ไม่มีอำานาจำควิบคุมที�มีสาระสำาคัญ  

11.3 ข�อม้ลทางกัารเงินโดยสรุปของบริษััทย่อยที�มีส่วินได�เสียที�ไม่มีอำานาจำควิบคุมที�มีสาระสำาคัญ ซ่ึ่�งเป็นข�อม้ลก่ัอนกัารตัดรายกัารระหุ้ว่ิางกััน

 ส่รุปัรายการฐานะที่างการเงิน  

บริษีัท

สิัดสิ่วนที�ถืือโดย
สิ่วนได�เสิียที�

ไม่มีอำานาจค่วบคุ่ม
สิ่วนได�เสิียที�ไม่มีอำานาจค่วบคุ่ม

ในบริษีัทย่อยสิะสิม

กำาไร (ขาดทุน) ที�แบ่งให�กับ
สิ่วนได�เสิียที�ไม่มีอำานาจค่วบคุ่ม

ในบริษีัทย่อยในระหว่างปีี

เงินปีันผู้ลจ่ายให�กับ
สิ่วนได�เสิียที�ไม่มีอำานาจค่วบคุ่ม

ในระหว่างปีี

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

(ร�อยละ) (ร�อยละ)

บริษััท ไทยแอร์
    เอเชีีย จ้ำากัด้

45 45 7,744,596,019 8,167,430,141 (392,162,297) 57,393,558 - 1,340,640,478

(หน่วย: บาท)

บริษีัท ไทยแอร์เอเช้ีย จำากัด

ณ วันที� 31 ธันวาค่ม

2562 2561

สินทรัพย์หม่นเวียน 7,332,254,945 6,275,111,642

สินทรัพย์ไม่หม่นเวียน 31,734,732,697 31,642,781,568

หน้�สินหม่นเวียน (13,956,215,876) (11,020,444,478)

หน้�สินไม่หม่นเวียน (18,272,335,631) (19,119,381,132)

(หน่วย: บาท)

 ส่รุปัรายการกำาไรขาดทีุ่นเบั็ดเส่ร็จ

บริษีัท ไทยแอร์เอเช้ีย จำากัด

สิำาหรับปีีสิิ�นสิุดวันที� 31 ธันวาค่ม

2562 2561

รายได้้ 41,551,340,854 40,199,428,343

กำาไร (ข้าด้ท่น) (871,471,861) 127,541,239

กำาไรข้าด้ท่นเบ็ด้เสร็จ้อื�น 65,377,656 7,688,496

กำาไรข้าด้ท่นเบ็ด้เสร็จ้รวม (806,094,205) 135,229,735

(หน่วย: บาท)
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บริษีัท ไทยแอร์เอเช้ีย จำากัด

สิำาหรับปีีสิิ�นสิุดวันที� 31 ธันวาค่ม

2562 2561

กระแสเงินสด้จ้ากกิจ้กรรมด้ำาเนินงาน 958,788,828 2,925,009,663

กระแสเงินสด้ใชี้ไปในกิจ้กรรมลงท่น (1,793,973,669) (1,733,511,025)

กระแสเงินสด้จ้าก (ใชี้ไป) ในกิจ้กรรมจ้ัด้หาเงิน 828,755,297 (2,302,131,281)

เงินสด้และรายการเทียบเท่าเงินสด้ลด้ลงส่ทธัิ (6,429,544) (1,110,632,643)

เงินสด้และรายการเทียบเท่าเงินสด้ต้นปี 4,036,975,843 5,210,622,777

ข้าด้ท่นจ้ากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิด้ข้่�นจ้ริงข้องเงินสด้และรายการเทียบเท่าเงินสด้ (140,965,354) (63,014,291)

เงินสด้และรายการเทียบเท่าเงินสด้ปลายปี 3,889,580,945 4,036,975,843

(หน่วย: บาท)

 ส่รุปัรายการกระแส่เงินส่ด  

12. เงินสำารองบำารุงรักัษัาเครื�องบิน

AirAsia Berhad ซ่ึ่�งเป็นบริษััทที�เกี�ยวข้้องกันได้้ทำาสัญญาบริการบำาร่งรักษัาเครื�องบินกับบริษััทย่อยภายใต้สัญญาดั้งกล่าว บริษััทย่อยจ้ะจ่้ายเงินล่วงหน้า 
เพื�อใช้ีในการบำาร่งรักษัาเครื�องบินแก่ AirAsia Berhad ตามจ้ำานวนเครื�องบิน จ้ำานวนเครื�องยนต์ และจ้ำานวนชัี�วโมงบิน เพื�อใช้ีในการซ่ึ่อมบำาร่งเครื�องบิน 
ครั�งใหญ่ซ่ึ่�ง AirAsia Berhad จ้ะจั้ด้ให้มีข่้�นเมื�อเครื�องบินหรือเครื�องยนต์ถ่ืงจ้ำานวนชัี�วโมงบินที�ต้องทำาการซ่ึ่อมบำาร่งในอนาคตซ่ึ่�งบริษััทย่อยจ้ะบันท่กโอนเงิน
สำารองบำาร่งรักษัาเครื�องบินไปเป็นต้นท่นข้องเครื�องบินเมื�อมีการซึ่่อมบำาร่งครั�งใหญ่เกิด้ข้่�น

รายการเปลี�ยนแปลงข้องบัญชีีเงินสำารองบำาร่งรักษัาเครื�องบินสำาหรับปี 2562 และ 2561 สร่ปได้้ด้ังน้�

งบการเงินรวม

2562 2561

ม้ลค่าส่ทธัิตามบัญชีี ณ วันที� 1 มกราคม 4,532,740,844 3,652,264,201

จ้่ายเงินสำารองบำาร่งรักษัาเครื�องบิน 1,430,472,157 880,476,643

ม้ลค่าส่ทธัิตามบัญชีี ณ วันที� 31 ธัันวาคม 5,963,213,001 4,532,740,844

(หน่วย: บาท)
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13. ที�ดิน เครื�องบิน ส่วินปรับปรุงอาคารเชีาและอุปกัรณ์

งบการเงินรวม

ที�ดิน

เค่รื�องบินและ
เค่รื�องยนตุ์
เค่รื�องบิน

อะไหล่
เค่รื�องบิน

สิ่วนปีรับปีรุง
อาค่ารเช้่า ค่อมพิวเตุอร์

เค่รื�องตุกแตุ่ง
ตุิดตุั�งและ
อุปีกรณ์
สิำานักงาน

อุปีกรณ์ในการ
ดำาเนินงาน ยานพาหนะ

สิินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสิร�าง
และตุิดตุั�ง รวม

ราค่าทุน

ณ วันที� 1 มกราคม 2561 - 28,640,569,929 1,198,525,114 197,882,638 137,594,634 73,652,182 331,280,976 122,932,565 65,428,241 30,767,866,279

ซึ่ื�อเพิ�ม 650,760,000 1,419,717,515 54,567,468 18,362,765 20,116,342 7,680,112 27,034,394 46,781,814 124,957,306 2,369,977,716

จ้ำาหน่าย/ตัด้จ้ำาหน่าย - - (105,132) (2,134,901) (9,181,030) (1,935,999) (8,518,051) - - (21,875,113)

โอน - - - 180,241,461 4,434,351 3,940,610 - - (188,616,422) -

ณ วันที� 31 ธัันวาคม 2561 650,760,000 30,060,287,444 1,252,987,450 394,351,963 152,964,297 83,336,905 349,797,319 169,714,379 1,769,125 33,115,968,882

ซึ่ื�อเพิ�ม - 21,014,710 102,815,366 14,183,281 19,911,480 5,118,190 4,894,381 51,473,927 180,654,088 400,065,423

จ้ำาหน่าย/ตัด้จ้ำาหน่าย - - - (6,000) (9,651,183) (760,992) (6,661,309) (1,709,000) - (18,788,484)

โอน - - - 9,091,813 251,845 - - - (9,343,658) -

ณ วันที� 31 ธัันวาคม 2562 650,760,000 30,081,302,154 1,355,802,816 417,621,057 163,476,439 87,694,103 348,030,391 219,479,306 173,079,555 33,497,245,821

ค่่าเสิื�อมราค่าสิะสิม

ณ วันที� 1 มกราคม 2561 - 4,143,974,142 520,094,743 143,777,754 82,298,249 55,296,651 251,188,714 98,488,107 - 5,295,118,360

ค่าเสื�อมราคาสำาหรับปี - 1,446,860,659 101,001,169 32,761,859 20,032,422 9,272,677 34,684,550 11,887,160 - 1,656,500,496

ค่าเสื�อมราคาสำาหรับส่วนที�
   จ้ำาหน่าย/ตัด้จ้ำาหน่าย - - (16,662) (1,847,055) (8,710,056) (1,881,072) (8,377,567) - - (20,832,412)

ณ วันที� 31 ธัันวาคม 2561 - 5,590,834,801 621,079,250 174,692,558 93,620,615 62,688,256 277,495,697 110,375,267 - 6,930,786,444

ค่าเสื�อมราคาสำาหรับปี - 1,475,941,581 110,089,195 39,595,705 21,606,374 7,855,713 31,357,323 20,711,158 - 1,707,157,049

ค่าเสื�อมราคาสำาหรับส่วนที�
   จ้ำาหน่าย/ตัด้จ้ำาหน่าย - - - (5,999) (9,067,093) (759,999) (6,416,133) (1,708,998) - (17,958,222)

ณ วันที� 31 ธัันวาคม 2562 - 7,066,776,382 731,168,445 214,282,264 106,159,896 69,783,970 302,436,887 129,377,427 - 8,619,985,271

ม้ลค่่าสิุทธิตุามบัญช้ี

ณ วันที� 31 ธัันวาคม 2561 650,760,000 24,469,452,643 631,908,200 219,659,405 59,343,682 20,648,649 72,301,622 59,339,112 1,769,125 26,185,182,438

ณ วันที� 31 ธัันวาคม 2562 650,760,000 23,014,525,772 624,634,371 203,338,793 57,316,543 17,910,133 45,593,504 90,101,879 173,079,555 24,877,260,550

ค่าเสื�อมราคาสำาหรับปี

2561 (จ้ำานวน 1,582 ล้านบาท รวมอย้่ในต้นท่นข้ายและบริการ ส่วนที�เหลือรวมอย้่ในค่าใชี้จ้่ายในการข้ายและจ้ัด้จ้ำาหน่าย และค่าใชี้จ้่ายในการบริหาร) 1,656,500,496

2562 (จ้ำานวน 1,617 ล้านบาท รวมอย้่ในต้นท่นข้ายและบริการ ส่วนที�เหลือรวมอย้่ในค่าใชี้จ้่ายในการข้ายและจ้ัด้จ้ำาหน่าย และค่าใชี้จ้่ายในการบริหาร) 1,707,157,049

(หน่วย: บาท)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

อุปีกรณ์สิำานักงาน

ราค่าทุน

ณ วันที� 1 มกราคม 2561 62,187

ณ วันที� 31 ธัันวาคม 2561 62,187

ณ วันที� 31 ธัันวาคม 2562 62,187

ค่่าเสิื�อมราค่าสิะสิม

ณ วันที� 1 มกราคม 2561 53,386

ค่าเสื�อมราคาสำาหรับปี 4,300

ณ วันที� 31 ธัันวาคม 2561 57,686

ค่าเสื�อมราคาสำาหรับปี 4,299

ณ วันที� 31 ธัันวาคม 2562 61,985

ม้ลค่่าสิุทธิตุามบัญช้ี

ณ วันที� 31 ธัันวาคม 2561 4,501

ณ วันที� 31 ธัันวาคม 2562 202

ค่่าเสิื�อมราค่าสิำาหรับปีี

2561 (รวมอย้่ในค่าใชี้จ้่ายในการบริหาร) 4,300

2562 (รวมอย้่ในค่าใชี้จ้่ายในการบริหาร) 4,299

(หน่วย: บาท)

ณ วันที� 31 ธัันวาคม 2562 บริษััทย่อยมียอด้คงเหลือข้องเครื�องบินซึ่่�งได้้มาภายใต้สัญญาเชี่าการเงิน โด้ยมีม้ลค่าส่ทธัิตามบัญชีีเป็นจ้ำานวนเงิน 
16,438 ล้านบาท (2561: 17,467 ล้านบาท)

ณ วันที� 31 ธัันวาคม 2562 บริษััทย่อยมีส่วนปรับปร่งอาคารเชี่าและอ่ปกรณ์จ้ำานวนหน่�งซึ่่�งตัด้ค่าเสื�อมราคาหมด้แล้วแต่ยังใชี้งานอย้่ ม้ลค่าตามบัญชีี
ก่อนหักค่าเสื�อมราคาสะสมข้องสินทรัพย์ด้ังกล่าวมีจ้ำานวนเงินประมาณ 1,117 ล้านบาท (2561: 600 ล้านบาท) 

บริษััทย่อยได้้นำาที�ด้ินพร้อมสิ�งปล้กสร้างและเครื�องบินจ้ำานวน 4 ลำา (2561: 2 ลำา) ซึ่่�งมีม้ลค่าส่ทธัิตามบัญชีีจ้ำานวนประมาณ 4,348 ล้านบาท 
(2561: 2,808 ล้านบาท) ไปคำ�าประกันวงเงินสินเชีื�อที�ได้้รับจ้ากสถืาบันการเงินตามที�กล่าวไว้ในหมายเหต่ 18
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การกระทบยอด้ม้ลค่าตามบัญชีีข้องสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำาหรับปี 2562 และ 2561 แสด้งได้้ด้ังน้�

สิทธัิในการนำาเครื�องบินลงจ้อด้ได้้ถื้กทด้สอบการด้้อยค่ารวมกับค่าความนิยม เน่�องจ้ากอย้่ในหน่วยข้องกล่่มสินทรัพย์ที�ก่อให้เกิด้เงินสด้เด้ียวกัน 
ในหมายเหต่ 15

15. ค่าควิามนิยม 

เมื�อวันที� 4 พฤษัภาคม 2555 บริษััทฯ มีอำานาจ้ควบค่มในบริษััท ไทยแอร์เอเชีีย จ้ำากัด้ ตามสัญญา “แก้ไข้เพิ�มเติมสัญญาระหว่างผู้้้ถืือห่้น” ด้ังนั�น 
บริษััทฯ จ่้งได้้ทำาการวัด้ม้ลค่าย่ติธัรรมข้องสินทรัพย์ที�ระบ่ได้้และหน้�สินที�รับมาส่ทธิัข้องบริษััท ไทยแอร์เอเชีีย จ้ำากัด้ และเปรียบเทียบกับม้ลค่าย่ติธัรรม 
ตามสัด้ส่วนร้อยละ 51 ข้องห่้นสามัญบริษััท ไทยแอร์เอเชีีย จ้ำากัด้ ที�บริษััทฯ ถืืออย้่ก่อนวันที�มีอำานาจ้ควบค่มและได้้รับร้้ส่วนข้องต้นท่นข้องเงินลงท่น
ที�ส้งกว่าม้ลค่าย่ติธัรรมข้องส่วนแบ่งที�บริษััทฯ มีในสินทรัพย์ส่ทธัิที�ระบ่ได้้เป็นค่าความนิยมในงบแสด้งฐานะการเงินรวมตั�งแต่นั�นมา

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สิิทธิในการนำา
เค่รื�องบินลงจอด

โปีรแกรม
ค่อมพิวเตุอร์

โปีรแกรม
ค่อมพิวเตุอร์
ระหว่างตุิดตุั�ง รวม โปีรแกรมค่อมพิวเตุอร์

ณ วันที� 31 ธัันวาคม 2562:

ราคาท่น 14,856,000,000 78,251,176 2,268,805 14,936,519,981 6,420

หัก: ค่าตัด้จ้ำาหน่ายสะสม - (57,750,474) - (57,750,474) (6,419)

ม้ลค่าตามบัญชีี - ส่ทธัิ 14,856,000,000 20,500,702 2,268,805 14,878,769,507 1

ณ วันที� 31 ธัันวาคม 2561:

ราคาท่น 14,856,000,000 90,294,873 - 14,946,294,873 6,420

หัก: ค่าตัด้จ้ำาหน่ายสะสม - (63,305,075) - (63,305,075) (6,419)

ม้ลค่าตามบัญชีี - ส่ทธัิ 14,856,000,000 26,989,798 - 14,882,989,798 1

(หน่วย: บาท)

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวิตน 

ม้ลค่าตามบัญชีีข้องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที� 31 ธัันวาคม 2562 และ 2561 แสด้งได้้ด้ังน้�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ม้ลค่าตามบัญชีีต้นปี 14,882,989,798 14,889,077,519 1 1

ซึ่ื�อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5,368,875 4,164,654 - -

ตัด้จ้ำาหน่าย - ม้ลค่าตามบัญชีี ณ วันที�ตัด้จ้ำาหน่าย (418) (5) - -

ค่าตัด้จ้ำาหน่าย (9,588,748) (10,252,370) - -

ม้ลค่าตามบัญชีีปลายปี 14,878,769,507 14,882,989,798 1 1

(หน่วย: บาท)
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ค่าความนิยมและสิทธัิในการนำาเครื�องบินลงจ้อด้ได้้ถื้กปันส่วนให้แก่หน่วยสินทรัพย์ที�ก่อให้เกิด้เงินสด้ที�ถื้กกำาหนด้ตามส่วนงานธั่รกิจ้ ด้ังน้�

ฝ่่ายบริหารพิจ้ารณาแล้วว่าค่าความนิยมและสิทธัิในการนำาเครื�องบินลงจ้อด้ไม่เกิด้การด้้อยค่า

ม้ลค่าที�คาด้ว่าจ้ะได้้รับคืนข้องหน่วยสินทรัพย์ที�ก่อให้เกิด้เงินสด้พิจ้ารณาจ้ากการคำานวณม้ลค่าจ้ากการใช้ีการคำานวณดั้งกล่าวใช้ีประมาณการกระแสเงินสด้
ก่อนภาษัีซึ่่�งอ้างอิงจ้ากงบประมาณทางการเงินครอบคล่มระยะเวลา 5 ปี ซึ่่�งได้้รับอน่มัติจ้ากผู้้้บริหาร กระแสเงินสด้หลังจ้ากปีที� 5 ใชี้ประมาณการข้อง
อัตราเติบโตดั้งกล่าวในตารางข้้างล่าง อัตราเติบโตดั้งกล่าวไม่ส้งกว่าอัตราการเติบโตเฉลี�ยข้องธ่ัรกิจ้ที�หน่วยสินทรัพย์ที�ก่อให้เกิด้เงินสด้นั�นด้ำาเนินงานอย่้

สมมติฐานที�สำาคัญในการคำานวณม้ลค่าจ้ากการใชี้สร่ปได้้ด้ังน้�

1 อัตราการเติบโตถืัวเฉลี�ยถื่วงนำ�าหนักเพื�อใชี้ในการประมาณกระแสเงินสด้สำาหรับรอบระยะเวลาหลังจ้ากประมาณการกระแสเงินสด้ตามระยะเวลาในงบประมาณ

2 อัตราคิด้ลด้ก่อนภาษัีที�ใชี้ในการประมาณการกระแสเงินสด้

ฝ่่ายบริหารพิจ้ารณากำาไรจ้ากงบประมาณโด้ยอ้างอิงจ้ากผู้ลประกอบการในอดี้ตที�ผู่้านมาประกอบกับการคาด้การณ์การเติบโตข้องตลาด้ อัตราการเติบโต        
ถืัวเฉลี�ยถื่วงนำ�าหนักที�ใชี้สอด้คล้องกับการคาด้การณ์อัตราการเติบโตที�รวมอย้่ในรายงานข้องอ่ตสาหกรรม อัตราคิด้ลด้ที�ใชี้เป็นอัตราก่อนหักภาษัีที�   
สะท้อนถื่งความเสี�ยง ซึ่่�งเป็นลักษัณะเฉพาะที�เกี�ยวข้้องกับส่วนงานนั�น  

ม้ลค่าที�คาด้ว่าจ้ะได้้รับคืนจ้ะเท่ากับม้ลค่าตามบัญชีี หากข้้อสมมติฐานที�ใชี้ในการคำานวณม้ลค่าจ้ากการใชี้เปลี�ยนแปลงเป็นด้ังน้�

งบการเงินรวม

สิ่วนงานการบินแบบมีตุารางการบินปีระจำา

2562 2561

ค่าความนิยม 8,824,825,803 8,824,825,803

สิทธัิในการนำาเครื�องบินลงจ้อด้ 14,856,000,000 14,856,000,000

23,680,825,803 23,680,825,803

สิ่วนงานการบินแบบมีตุารางบินปีระจำา

2562 2561

อัตราการเติบโต1 0.00 0.00

อัตราคิด้ลด้2 9.55 8.40

สิ่วนงานการบินแบบมีตุารางบินปีระจำา

2562 2561

อัตราคิด้ลด้ 11.07 14.40

(หน่วย: บาท)

(หน่วย: ร้อยละ)

(หน่วย: ร้อยละ)
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16. สินทรัพย์ไม่หุ้มุนเวีิยนอื�น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

เงินมัด้จ้ำาการเชี่าเครื�องบินและเครื�องยนต์
   เครื�องบิน - กิจ้การที�เกี�ยวข้้องกัน

275,785,640 364,818,240 - -

เงินมัด้จ้ำาการเชี่าเครื�องบินและเครื�องยนต์      
   เครื�องบิน - กิจ้การที�ไม่เกี�ยวข้้องกัน

366,876,252 343,998,289 - -

เงินมัด้จ้ำาค่านำ�ามัน 88,476,922 69,777,820 - -

เงินมัด้จ้ำาตามสัญญาเชี่า 64,390,438 53,372,086 - -

เงินมัด้จ้ำาจ้ากการด้ำาเนินงานในสนามบิน 34,600,000 34,600,000 - -

เงินมัด้จ้ำาสัญญาแลกเปลี�ยนราคานำ�ามัน 14,988,350 16,142,400 - -

เงินมัด้จ้ำาอื�น 73,306,872 60,194,517 2,501,570 -

รวมสินทรัพย์ไม่หม่นเวียนอื�น 918,424,474 942,903,352 2,501,570 -

(หน่วย: บาท)

17. เงินก้ั�ยืมระยะสั�นจำากัสถืาบันกัารเงิน

ณ วันที� 31 ธัันวาคม 2562 เงินก้้ยืมระยะสั�นจ้ากสถืาบันการเงินเป็นเงินก้้ยืมในร้ปตั�วสัญญาใชี้เงินมีอัตราด้อกเบี�ยคงที�ร้อยละ 1.93 และ 2.70 ต่อปี 
(2561: ร้อยละ 2.40 และ 3.25 ต่อปี)

18. เงินก้ั�ยืมระยะยาวิจำากัสถืาบันกัารเงิน

ณ วันที� 31 ธัันวาคม 2562 บริษััทย่อยมีเงินก้้ยืมระยะยาวจ้ากธันาคารพาณิชีย์หลายแห่งในประเทศไทย สัญญาเงินก้้ระยะยาวมีระยะเวลา 6 และ  
12 ปี (2561: 6 และ 12 ปี) มีกำาหนด้ชีำาระคืนเงินต้นเป็นรายเด้ือนมีอัตราด้อกเบี�ยทั�งแบบคงที�และแบบลอยตัวร้อยละ 2.30 ถื่งร้อยละ 3.95 ต่อปี  
(2561: ร้อยละ 3.10 ถื่งร้อยละ 3.95 ต่อปี)

งบการเงินรวม

2562 2561

เงินก้้ยืมระยะยาวจ้ากสถืาบันการเงินส่วนที�ถื่งกำาหนด้ชีำาระภายในหน่�งปี 354,085,140 214,682,250

หัก: ค่าธัรรมเน้ยมการก้้ยืม (483,846) (910,000)

รวมเงินก้้ยืมส่วนที�ถื่งกำาหนด้ชีำาระภายในหน่�งปี - ส่ทธัิ 353,601,294 213,772,250

เงินก้้ยืมระยะยาวจ้ากสถืาบันการเงินส่วนที�ยังไม่ถื่งกำาหนด้ชีำาระภายในหน่�งปี                     

    เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,170,033,051 1,277,581,216

    เกินกว่า 5 ปี 2,117,857,838 1,347,699,813

หัก: ค่าธัรรมเน้ยมการก้้ยืม (2,012,868) (1,124,919)

รวมเงินก้้ยืมส่วนที�ยังไม่ถื่งกำาหนด้ชีำาระภายในหน่�งปี - ส่ทธัิ 4,285,878,021 2,624,156,110

รวมเงินก้้ยืมระยะยาวจ้ากสถืาบันการเงิน 4,639,479,315 2,837,928,360

(หน่วย: บาท)
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เงินก้้ยืมระยะยาวด้ังกล่าวคำ�าประกันด้้วยที�ด้ินพร้อมสิ�งปล้กสร้างและเครื�องบินข้องบริษััทย่อยตามที�กล่าวไว้ในหมายเหต่ 13 

ภายใต้สัญญาเงินก้้ บริษััทย่อยต้องปฎิบัติตามเงื�อนไข้ทางการเงินบางประการตามที�ระบ่ในสัญญา เชี่น การด้ำารงอัตราส่วนหน้�สินที�มีภาระด้อกเบี�ย 
จ้่ายต่อส่วนข้องผู้้้ถืือห่้น เป็นต้น

ม้ลค่าย่ติธัรรมข้องเงินก้้ยืมระยะยาวจ้ากสถืาบันการเงิน ณ วันที� 31 ธัันวาคม 2562 เป็นจ้ำานวน 4,639 ล้านบาท (2561: 2,838 ล้านบาท)

รายการเปลี�ยนแปลงข้องบัญชีีเงินก้้ยืมระยะยาวจ้ากสถืาบันการเงินสำาหรับปี 2562 และ 2561 มีรายละเอียด้ด้ังน้�

ในระหว่างปี 2561 บริษััทย่อยได้้ทำาสัญญาก้้ยืมเงินจ้ากธันาคารในประเทศแห่งหน่�งเป็นจ้ำานวนเงิน 1,226 ล้านบาท โด้ยมีอัตราด้อกเบี�ยคงที� เพื�อใชี้ใน
การจั้ด้หาเครื�องบินลำาใหม่ สัญญาเงินก้้มีระยะเวลา 12 ปี โด้ยบริษััทย่อยได้้ใช้ีเครื�องบินลำาใหม่ที�จั้ด้หามาเป็นหลักประกันในการชีำาระหน้�ตามสัญญาเงินก้้ 

เมื�อวันที� 28 ก่มภาพันธ์ั 2562 บริษััทย่อยได้้ลงนามในสัญญาเงินก้้ยืมระยะยาวซ่ึ่�งมีอัตราด้อกเบี�ยลอยตัวกับธันาคารในประเทศแห่งหน่�งโด้ยมีวงเงินก้้ยืม 
เป็นจ้ำานวน 1,500 ล้านบาท เพื�อใชี้ในการจ้ัด้หาที�ด้ินและก่อสร้างอาคาร สัญญาเงินก้้ด้ังกล่าวมีระยะเวลา 10 ปี มีกำาหนด้ชีำาระคืนเงินต้นเป็นรายเด้ือน 
โด้ยเริ�มจ้่ายชีำาระงวด้แรกนับแต่วันที� 30 พฤศจ้ิกายน 2563 บริษััทย่อยได้้ใชี้ที�ด้ินพร้อมสิ�งปล้กสร้างด้ังกล่าวเป็นหลักประกันในการชีำาระหน้�ตามสัญญา 
ณ วันที� 31 ธัันวาคม 2562 บริษััทย่อยมีวงเงินก้้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินก้้ที�ยังมิได้้เบิกใชี้เป็นจ้ำานวน 850 ล้านบาท (2561: ไม่มี)

เมื�อวันที� 9 ธัันวาคม 2562 บริษััทย่อยได้้ทำาสัญญาก้้ยืมเงินจ้ากธันาคารในประเทศแห่งหน่�งเป็นจ้ำานวนเงิน 1,367  ล้านบาท โด้ยมีอัตราด้อกเบี�ยคงที� 
เพื�อใชี้ในการลงท่นและหม่นเวียนในกิจ้การ สัญญาเงินก้้มีระยะเวลา 7 ปี โด้ยบริษััทย่อยได้้ใชี้เครื�องบินจ้ำานวน 2 ลำา เป็นหลักประกันในการชีำาระหน้� 
ตามสัญญาเงินก้้

งบการเงินรวม

2562 2561

ยอด้คงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2,837,928,360 3,332,416,463

ก้้เงินเพิ�มในระหว่างปี 2,016,695,000 1,226,187,000

จ้่ายค่าธัรรมเน้ยมการก้้ยืมเงิน (1,500,000) -

ตัด้จ้ำาหน่ายค่าธัรรมเน้ยมการก้้ยืมเงิน 1,038,205 1,130,000

จ้่ายคืนเงินก้้ยืม (214,682,250) (1,721,805,103)

ยอด้คงเหลือ ณ วันที� 31 ธัันวาคม 4,639,479,315 2,837,928,360

(หน่วย: บาท)
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(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

ค่รั�งที� ชุ้ดที�
วันที�ค่รบกำาหนด

ไถื่ถือน จำานวนหน่วย
ม้ลค่่าตุราไว�
ตุ่อหน่วย อัตุราดอกเบี�ย

กำาหนดช้ำาระ
ดอกเบี�ย ม้ลค่่าตุามบัญช้ี

(ล�านหน่วย) (บาท) (ร�อยละตุ่อปีี) 2562 2561

1/2560 1 ทั�งจ้ำานวนในวันที�
  19 พฤษัภาคม 2563 (3 ปี)

1.0 1,000 2.65 ท่กคร่�งปี 1,000,000,000 1,000,000,000

1/2560 2 ทั�งจ้ำานวนในวันที�
  19 พฤษัภาคม 2565 (5 ปี)

0.6 1,000 3.28 ท่กคร่�งปี 600,000,000 600,000,000

1/2561 1 ทั�งจ้ำานวนในวันที�
   26 มิถื่นายน 2564 (3 ปี)

1.5 1,000 2.56 ท่กคร่�งปี 1,500,000,000 1,500,000,000

1/2561 2 ทั�งจ้ำานวนในวันที�
   26 มิถื่นายน 2566 (5 ปี)

1.0 1,000 2.95 ท่กคร่�งปี 1,000,000,000 1,000,000,000

รวม 4,100,000,000 4,100,000,000

หัก: ค่าใชี้จ้่ายในการออกห่้นก้้รอตัด้บัญชีี (3,266,382) (4,873,833)

ห่้นก้้ - ส่ทธัิ 4,096,733,618 4,095,126,167

19. หุุ้�นก้ั�ระยะยาวิ

ณ วันที� 31 ธัันวาคม 2562 และ 2561 ห่้นก้้ระยะยาวแสด้งรายละเอียด้ได้้ด้ังน้�

ห่้นก้้ระยะยาวเป็นห่้นก้้ในสก่ลเงินบาทประเภทไม่ด้้อยสิทธัิ ไม่มีหลักประกันและมีอัตราด้อกเบี�ยคงที�โด้ยมีม้ลค่าย่ติธัรรรม ณ วันที� 31 ธัันวาคม 2562 
เป็นจ้ำานวน 4,152 ล้านบาท (2561: 4,091 ล้านบาท)

งบการเงินรวม

2562 2561

ห่้นก้้ระยะยาวส่วนที�ถื่งกำาหนด้ชีำาระภายในหน่�งปี 1,000,000,000 -

หัก: ค่าใชี้จ้่ายในการออกห่้นก้้รอการตัด้บัญชีี (127,240) -

รวมห่้นก้้ระยะยาวส่วนที�ถื่งกำาหนด้ชีำาระภายในหน่�งปี - ส่ทธัิ 999,872,760 -

ห่้นก้้ระยะยาวส่วนที�ยังไม่ถื่งกำาหนด้ชีำาระภายในหน่�งปี 3,100,000,000 4,100,000,000

หัก: ค่าใชี้จ้่ายในการออกห่้นก้้รอการตัด้บัญชีี (3,139,142) (4,873,833)

รวมห่้นก้้ระยะยาวส่วนที�ยังไม่ถื่งกำาหนด้ชีำาระภายในหน่�งปี - ส่ทธัิ 3,096,860,858 4,095,126,167

รวมห่้นก้้ระยะยาว 4,096,733,618 4,095,126,167

(หน่วย: บาท)
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รายการเปลี�ยนแปลงข้องบัญชีีห่้นก้้ระยะยาวสำาหรับปี 2562 และ 2561 สร่ปได้้ด้ังน้�

เมื�อวันที� 26 มิถ่ืนายน 2561 บริษััทย่อยได้้ออกห้่นก้้ครั�งที� 1/2561 ชีนิด้ระบ่ชืี�อผู้้้ถืือ ประเภทไม่ด้้อยสิทธิัและไม่มีหลักประกันในสก่ลเงินบาทจ้ำานวน 2 ช่ีด้ 
โด้ยบริษััทย่อยมีวัตถ่ืประสงค์ที�จ้ะนำาเงินที�ได้้รับจ้ากการออกห้่นก้้ ครั�งน้�เพื�อลงท่นในกิจ้การทั�วไป และ/หรือ ใช้ีจ่้ายคืนเงินก้้ และ/หรือ ใช้ีเป็นเงินท่นหม่นเวียน 
ในกิจ้การ

20. หุ้นี�สินตามสัญญาเช่ีากัารเงิน

บริษััทย่อยได้้ทำาสัญญาเช่ีาการเงินเพื�อเช่ีาเครื�องบินใช้ีในการด้ำาเนินงานข้องกิจ้การโด้ยมีกำาหนด้ชีำาระค่าเช่ีาเป็นรายเดื้อนและรายไตรมาส อาย่ข้องสัญญา 
มีระยะเวลาโด้ยเฉลี�ยประมาณ 11 ถื่ง 12 ปี 

บริษััทย่อยมีภาระผู้้กพันที�จ้ะต้องจ้่ายค่าเชี่าข้ั�นตำ�าตามสัญญาเชี่าการเงินด้ังน้� 

งบการเงินรวม

2562 2561

ยอด้คงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 4,095,126,167 1,598,005,612

ออกห่้นก้้ในระหว่างปี - 2,500,000,000

จ้่ายค่าธัรรมเน้ยมการออกห่้นก้้ - (4,000,717)

ตัด้จ้ำาหน่ายค่าธัรรมเน้ยมการออกห่้นก้้ 1,607,451 1,121,272

ยอด้คงเหลือ ณ วันที� 31 ธัันวาคม 4,096,733,618 4,095,126,167

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

2562 2561

หน้�สินตามสัญญาเชี่าการเงิน 13,400,792,385 15,926,223,225

หัก: ด้อกเบี�ยรอการตัด้บัญชีี (1,907,178,718) (2,706,900,802)

รวม 11,493,613,667 13,219,322,423

หัก: ส่วนที�ถื่งกำาหนด้ชีำาระภายในหน่�งปี (1,334,736,213) (1,300,075,453)

หน้�สินตามสัญญาเชี่าการเงิน - ส่ทธัิจ้ากส่วนที�ถื่งกำาหนด้ชีำาระภายในหน่�งปี 10,158,877,454 11,919,246,970

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

2562

ไม่เกิน 1 ปีี 1 - 5 ปีี เกินกว่า 5 ปีี รวม

ผู้ลรวมข้องจ้ำานวนเงินข้ั�นตำ�าที�ต้องจ้่ายทั�งสิ�นตามสัญญาเชี่าการเงิน 1,751,468,280 6,951,642,329 4,697,681,776 13,400,792,385

ด้อกเบี�ยรอการตัด้บัญชีี (416,732,067) (1,143,544,907) (346,901,744) (1,907,178,718)

ม้ลค่าปัจ้จ้่บันข้องจ้ำานวนเงินข้ั�นตำ�าที�ต้องจ้่ายทั�งสิ�น
   ตามสัญญาเชี่าการเงิน 1,334,736,213 5,808,097,422 4,350,780,032 11,493,613,667

(หน่วย: บาท)
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งบการเงินรวม

2561

ไม่เกิน 1 ปีี 1 - 5 ปีี เกินกว่า 5 ปีี รวม

ผู้ลรวมข้องจ้ำานวนเงินข้ั�นตำ�าที�ต้องจ้่ายทั�งสิ�นตามสัญญาเชี่าการเงิน 1,833,298,943 7,333,195,771 6,759,728,511 15,926,223,225

ด้อกเบี�ยรอการตัด้บัญชีี         (533,223,490) (1,557,562,734) (616,114,578) (2,706,900,802)

ม้ลค่าปัจ้จ้่บันข้องจ้ำานวนเงินข้ั�นตำ�าที�ต้อง จ้่ายทั�งสิ�น
   ตามสัญญาเชี่าการเงิน 1,300,075,453 5,775,633,037 6,143,613,933 13,219,322,423

(หน่วย: บาท)

21. สำารองผู้ลประโยชีน์ระยะยาวิของพนักังาน

จ้ำานวนเงินสำารองผู้ลประโยชีน์ระยะยาวข้องพนักงานแสด้งได้้ด้ังน้� 

งบการเงินรวม

เงินช้ดเช้ยเมื�อออกจากงาน
โค่รงการผู้ลปีระโยช้น์

ระยะยาวอื�น รวม

2562 2561 2562 2561 2562 2561

สิำารองผู้ลปีระโยช้น์ระยะยาวของพนักงานตุ�นปีี 422,548,659 346,675,403 - - 422,548,659 346,675,403

ส่วนที�รับร้้ในกำาไรหรือข้าด้ท่น:

   ต้นท่นบริการในปัจ้จ้่บัน 108,892,185 75,742,456 21,048,506 - 129,940,691 75,742,456

   ต้นท่นด้อกเบี�ย 15,561,012 9,741,420 1,287,463 - 16,848,475 9,741,420

ต้นท่นบริการในอด้ีตและผู้ลกำาไรหรือข้าด้ท่น
   ที�เกิด้ข้่�นจ้ากการจ้่ายชีำาระผู้ลประโยชีน์

110,366,089 - 77,817,649 - 188,183,738 -

ส่วนที�รับร้้ในกำาไรข้าด้ท่นเบ็ด้เสร็จ้อื�น:
   กำาไรจ้ากการประมาณการตามหลัก
      คณิตศาสตร์ประกันภัย

      - ส่วนที�เกิด้จ้ากการเปลี�ยนแปลง     
        ข้้อสมมติทางการเงิน

(47,197,641) (6,687,462) - - (47,197,641) (6,687,462)

      - ส่วนที�เกิด้จ้ากการปรับปร่งจ้าก
        ประสบการณ์

(34,524,429) (2,923,158) - - (34,524,429) (2,923,158)

ผู้ลประโยชีน์ที�จ้่ายระหว่างปี (9,501,650) - - - (9,501,650) -

สิำารองผู้ลปีระโยช้น์ระยะยาวของพนักงาน
   ปีลายปีี 566,144,225 422,548,659 100,153,618 - 666,297,843 422,548,659

(หน่วย: บาท)
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เมื�อวันที� 5 เมษัายน 2562 พระราชีบัญญัติค้่มครองแรงงาน (ฉบับที� 7) พ.ศ. 2562 ได้้รับการประกาศลงในราชีกิจ้จ้าน่เบกษัา ซ่ึ่�งได้้กำาหนด้อัตราค่าชีด้เชีย 
เพิ�มเติมกรณ้นายจ้้างเลิกจ้้างสำาหรับล้กจ้้างซึ่่�งทำางานติด้ต่อกันครบ 20 ปีข้่�นไปให้มีสิทธัิได้้รับค่าชีด้เชียไม่น้อยกว่าค่าจ้้างอัตราส่ด้ท้ายจ้ำานวน 400 วัน 
กฎหมายดั้งกล่าวมีผู้ลบังคับใช้ีตั�งแต่วันที� 5 พฤษัภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปลี�ยนแปลงดั้งกล่าวถืือเป็นการแก้ไข้โครงการสำาหรับโครงการผู้ลประโยชีน์
หลังออกจ้ากงาน และมีผู้ลกระทบให้บริษััทย่อยมีหน้�สินสำารองผู้ลประโยชีน์ระยะยาวข้องพนักงานเพิ�มข่้�น 110 ล้านบาท บริษััทย่อยได้้บันท่กผู้ลกระทบ 
จ้ากการเปลี�ยนแปลงด้ังกล่าวโด้ยรับร้้ต้นท่นบริการในอด้ีตเป็นค่าใชี้จ้่ายทันทีในกำาไรหรือข้าด้ท่นในระหว่างปีปัจ้จ้่บัน

นอกจ้ากน้� ในระหว่างปี 2562 บริษััทย่อยมีโครงการผู้ลประโยชีน์ระยะยาวใหม่ ได้้แก่ โครงการรางวัลการปฏิิบัติงานครบกำาหนด้ระยะเวลา มีผู้ลกระทบ 
ให้บริษััทย่อยมีหน้�สินสำารองผู้ลประโยชีน์ระยะยาวข้องพนักงานเพิ�มข่้�น 78 ล้านบาท บริษััทย่อยได้้บันท่กผู้ลกระทบจ้ากโครงการดั้งกล่าวโด้ยรับร้้ต้นท่น          
บริการในอด้ีตเป็นค่าใชี้จ้่ายทันทีในกำาไรหรือข้าด้ท่นในระหว่างปีปัจ้จ้่บัน

บริษััทย่อยคาด้ว่าจ้ะจ้่ายชีำาระผู้ลประโยชีน์ระยะยาวข้องพนักงานภายใน 1 ปีข้้างหน้า เป็นจ้ำานวนประมาณ 10 ล้านบาท  

ณ วันที� 31 ธัันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี�ยถ่ืวงนำ�าหนักในการจ่้ายชีำาระผู้ลประโยชีน์ระยะยาวข้องพนักงานข้องบริษััทย่อยประมาณ 15 ปี (2561: 15 ปี)

สมมติฐานที�สำาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สร่ปได้้ด้ังน้�

ผู้ลกระทบข้องการเปลี�ยนแปลงสมมติฐานที�สำาคัญต่อม้ลค่าปัจ้จ่้บันข้องภาระผู้้กพันผู้ลประโยชีน์ระยะยาวข้องพนักงาน ณ วันที� 31 ธัันวาคม 2562 และ 
2561 สร่ปได้้ด้ังน้�

งบการเงินรวม

2562 2561

อัตราคิด้ลด้ 1.71 2.92

อัตราการข้่�นเงินเด้ือน 4.00 5.59 - 10.00

อัตราการเปลี�ยนแปลงในจ้ำานวนพนักงาน 0.00 - 10.00 0.00 - 10.00

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม

2562 2561

เพิ�มข้�นร�อยละ 1 ลดลงร�อยละ 1 เพิ�มข้�นร�อยละ 1 ลดลงร�อยละ 1

อัตราคิด้ลด้ (73,684,653) 89,519,019 (54,807,587) 66,385,623

อัตราการข้่�นเงินเด้ือน 84,077,686 (70,813,262) 63,023,235 (53,302,727)

อัตราการเปลี�ยนแปลงในจ้ำานวนพนักงาน (78,646,773) 67,950,532 (59,137,788) 51,155,593

(หน่วย: บาท)

22. สำารองตามกัฎหุ้มาย

ภายใต้บทบัญญัติข้องมาตรา 116 แห่งพระราชีบัญญัติบริษััทมหาชีนจ้ำากัด้ พ.ศ. 2535 บริษััทฯ ต้องจั้ด้สรรกำาไรส่ทธิัประจ้ำาปีส่วนหน่�งไว้เป็นท่นสำารอง   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ข้องกำาไรส่ทธิัประจ้ำาปีหักด้้วยยอด้ข้าด้ท่นสะสมยกมา  (ถ้ืามี) จ้นกว่าท่นสำารองน้�จ้ะมีจ้ำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ข้องท่นจ้ด้ทะเบียน 
สำารองตามกฎหมายด้ังกล่าวไม่สามารถืนำาไปจ้่ายเงินปันผู้ลได้้ ในปัจ้จ้่บัน บริษััทฯ ได้้จ้ัด้สรรสำารองตามกฎหมายไว้ครบถื้วนแล้ว
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23. รายได�จำากักัารขายและกัารใหุ้�บริกัาร

รายได้้จ้ากการข้ายและการให้บริการสำาหรับปี 2562 และ 2561 จ้ำาแนกตามจ้ังหวะเวลาในการรับร้้รายได้้และประเภทข้องสินค้าหรือบริการได้้ด้ังน้� 

24. ค่าใชี�จ่ำายตามลักัษัณะ

รายการค่าใชี้จ้่ายแบ่งตามลักษัณะประกอบด้้วยรายการค่าใชี้จ้่ายที�สำาคัญด้ังต่อไปน้�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

รายได้้ที�รับร้้ตลอด้ชี่วงเวลาหน่�ง

   รายได้้ค่าโด้ยสาร 31,506,376,334 29,072,863,090 - -

   รายได้้ค่านำ�าหนักสัมภาระและค่าบริการอื�น 6,599,437,120 7,853,071,515 - -

   รายได้้จ้ากเที�ยวบินเชี่าเหมาลำา 1,174,800,629 1,064,717,911 - -

   รายได้้ค่าระวางข้นส่ง 286,831,861 270,000,000 - -

   รายได้้ค่าโฆษัณา 24,213,281 37,523,715 - -

   รายได้้ค่าบริหารจ้ัด้การ - - 25,000,000 31,250,000

รายได้้ที�รับร้้ ณ เวลาใด้เวลาหน่�ง

   รายได้้จ้ากการข้ายสินค้าบนเครื�องบิน 588,992,272 606,671,457 - -

รวมรายได้้ 40,180,651,497 38,904,847,688 25,000,000 31,250,000

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ค่านำ�ามันเชีื�อเพลิง 13,962,765,981 14,635,577,794 - -

เงินเด้ือน ค่าแรงและผู้ลประโยชีน์อื�นข้องพนักงาน 6,737,133,772 5,783,967,129 - 1,476,000

ค่าใชี้บริการในสนามบินและลานจ้อด้ 5,127,690,780 4,487,472,051 - -

ค่าซึ่่อมแซึ่มและบำาร่งรักษัา 3,618,330,869 3,207,765,104 - -

ค่าเชี่าเครื�องบิน - กิจ้การอื�น 3,088,509,309 1,833,630,036 - -

ค่าเชี่าเครื�องบินและเครื�องยนต์เครื�องบินกิจ้การที�เกี�ยวข้้องกัน 2,144,242,113 3,314,226,271 - -

ค่าเสื�อมราคาและค่าตัด้จ้ำาหน่าย 1,716,745,797 1,666,752,866 4,299 4,300

(หน่วย: บาท)
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25. ภาษีัเงินได�

(รายได้้) ค่าใชี้จ้่ายภาษัีเงินได้้สำาหรับปี 2562 และ 2561 สร่ปได้้ด้ังน้�

จ้ำานวนภาษัีเงินได้้ที�เกี�ยวข้้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนข้องกำาไรข้าด้ท่นเบ็ด้เสร็จ้อื�นสำาหรับปี 2562 และ 2561 สร่ปได้้ด้ังน้� 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ภาษีีเงินได�ปีัจจุบัน:

ภาษัีเงินได้้นิติบ่คคลสำาหรับปี - - - -

ภาษีีเงินได�รอการตุัดบัญช้ี: 

ภาษัีเงินได้้รอการตัด้บัญชีีจ้ากการเกิด้ผู้ลแตกต่างชีั�วคราว
   และการกลับรายการผู้ลแตกต่างชีั�วคราว 599,706 (210,926,772) 1,765,219 126,840

(รายได�) ค่่าใช้�จ่ายภาษีีเงินได�ที�แสิดงอย้่ในกำาไรหรือขาดทุน 599,706 (210,926,772) 1,765,219 126,840

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

2562 2561

ภาษัีเงินได้้รอการตัด้บัญชีีที�เกี�ยวข้้องกับผู้ลกำาไรจ้ากการประมาณการตามหลัก
   คณิตศาสตร์ประกันภัย (16,344,414) (1,922,124)

(16,344,414) (1,922,124)

(หน่วย: บาท)
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รายการกระทบยอด้ระหว่างกำาไร (ข้าด้ท่น) ทางบัญชีีกับ (รายได้้) ค่าใชี้จ้่ายภาษัีเงินได้้มีด้ังน้�

ส่วนประกอบข้องสินทรัพย์ภาษัีเงินได้้รอการตัด้บัญชีีและหน้�สินภาษัีเงินได้้รอการตัด้บัญชีี ประกอบด้้วยรายการด้ังต่อไปน้�

ผู้ลข้าด้ท่นทางภาษัีข้องบริษััทย่อยที�ยังไม่ได้้ใชี้มีจ้ำานวนเงิน 530 ล้านบาท (2561: 483 ล้านบาท) ซึ่่�งจ้ะทยอยสิ�นส่ด้ระยะเวลาการให้ประโยชีน์ภายใน 
ปี 2567 (2561: ปี 2566)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กำาไร (ข้าด้ท่น) ทางบัญชีีก่อนภาษัีเงินได้้นิติบ่คคล (865,561,610) (83,567,887) 7,075,764 1,638,504,313

อัตราภาษัีเงินได้้นิติบ่คคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20

กำาไร (ข้าด้ท่น) ทางบัญชีีก่อนภาษัีเงินได้้นิติบ่คคลค้ณอัตราภาษัี (173,112,322) (16,713,577) 1,415,153 327,700,863

โอนกลับสินทรัพย์ภาษัีเงินได้้รอการตัด้บัญชีีที�เคยบันท่กไว้ 155,564,119 - 343,738 -

ผู้ลกระทบทางภาษัีสำาหรับ:

   การส่งเสริมการลงท่น (หมายเหต่ 26) 12,590,746 (207,192,769) - -

   รายได้้ที�ได้้รับการยกเว้นภาษัี - - - (327,711,965)

   ค่าใชี้จ้่ายต้องห้าม 4,837,290 3,179,640 6,328 137,942

   รายได้้ที�ต้องเสียภาษัี 9,780,546 9,799,934 - -

   การเปลี�ยนแปลงนโยบายบัญชีี (หมายเหต่ 4) (9,060,673) - - -

รวม 18,147,909 (194,213,195) 6,328 (327,574,023)

(รายได้้) ค่าใชี้จ้่ายภาษัีเงินได้้ที�แสด้งอย้่ในกำาไรหรือข้าด้ท่น 599,706 (210,926,772) 1,765,219 126,840

(หน่วย: บาท)

งบแสิดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

สิินทรัพย์ภาษีีเงินได�รอการตุัดบัญช้ี

   สำารองผู้ลประโยชีน์ระยะยาวข้องพนักงาน 129,880,251 81,557,793 - -

   ข้าด้ท่นทางภาษัีที�ยังไม่ได้้ใชี้ 529,893,825 483,563,326 - 343,738

รวม 659,774,076 565,121,119 - 343,738

หน้�สิินภาษีีเงินได�รอการตุัดบัญช้ี

   ม้ลค่าย่ติธัรรมข้องสินทรัพย์จ้ากการรวมธั่รกิจ้ (2,982,724,852) (2,982,724,852) - -

   สัญญาเชี่าการเงิน (724,195,532) (623,080,608) - -

รวม (3,706,920,384) (3,605,805,460) - -

สินทรัพย์ (หน้�สิน) ภาษัีเงินได้้รอการตัด้บัญชีีส่ทธัิ (3,047,146,308) (3,040,684,341) - 343,738

(หน่วย: บาท)
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26. กัารส่งเสริมกัารลงทุน

ณ วันที� 31 ธัันวาคม 2562 บริษััทย่อยได้้รับสิทธิัประโยชีน์จ้ากคณะกรรมการส่งเสริมการลงท่นจ้ำานวน 16 บัตร (2561: 15 บัตร) สำาหรับเครื�องบินจ้ำานวน 
46 ลำา (2561: 44 ลำา) สำาหรับกิจ้การข้นส่งทางอากาศ สิทธัิประโยชีน์ที�สำาคัญ คือ การได้้รับยกเว้นอากรข้าเข้้าสำาหรับการนำาเข้้าเครื�องบินและอะไหล่
ที�เกี�ยวข้้อง และการได้้รับยกเว้นภาษัีเงินได้้นิติบ่คคลสำาหรับกิจ้กรรมที�ได้้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 5 และ 8 ปี นับตั�งแต่วันที�แต่ละโครงการเริ�มมี 
รายได้้ (โด้ยเริ�มตั�งแต่วันที� 27 ธัันวาคม 2554) เพื�อให้ได้้รับสิทธัิประโยชีน์ด้ังกล่าว บริษััทย่อยจ้ะต้องปฏิิบัติตามเงื�อนไข้และข้้อกำาหนด้ตามที�ระบ่ไว้ใน
บัตรส่งเสริมการลงท่น ณ วันที� 31 ธัันวาคม 2562 บริษััทย่อยมีเครื�องบินจ้ำานวน 44 ลำา (2561: 42 ลำา) ที�อย่้ภายใต้สิทธิัประโยชีน์จ้ากคณะกรรมการส่งเสริม 
การลงท่นด้ังกล่าว

27. กัำาไร (ขาดทุน) ต่อหุุ้�น

กำาไร (ข้าด้ท่น) ต่อห้่นขั้�นพื�นฐานคำานวณโด้ยหารกำาไร (ข้าด้ท่น) สำาหรับปีที�เป็นข้องผู้้้ถืือห้่นข้องบริษััทฯ (ไม่รวมกำาไรข้าด้ท่นเบ็ด้เสร็จ้อื�น) ด้้วยจ้ำานวน 
ถืัวเฉลี�ยถื่วงนำ�าหนักข้องห่้นสามัญที�ออกในระหว่างปี

28. ข�อม้ลทางกัารเงินจำำาแนกัตามส่วินงาน

ข้้อม้ลส่วนงานด้ำาเนินงานที�นำาเสนอน้�สอด้คล้องกับรายงานภายในข้องกล่่มบริษััทที�ผู้้้มีอำานาจ้ตัด้สินใจ้ส้งส่ด้ด้้านการด้ำาเนินงานได้้รับและสอบทานอย่าง         
สมำ�าเสมอเพื�อใชี้ในการตัด้สินใจ้ในการจ้ัด้สรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผู้ลการด้ำาเนินงานข้องส่วนงาน ทั�งน้�ผู้้้มีอำานาจ้ตัด้สินใจ้ส้งส่ด้ด้้าน 
การด้ำาเนินงานข้องกล่่มบริษััท คือ คณะกรรมการบริษััทที�ทำาการตัด้สินใจ้เชีิงกลย่ทธั์

เพื�อวัตถ่ืประสงค์ในการบริหารงาน กล่่มบริษััทจั้ด้โครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธ่ัรกิจ้ตามประเภทข้องบริการ กล่่มบริษััทมีส่วนงานหลักที�รายงาน 2 ส่วนงาน 
ด้ังน้� 

- ส่วนงานการบินแบบมีตารางบินประจ้ำา คือ กิจ้การข้นส่งผู้้้โด้ยสารทางอากาศไปยังจ้่ด้หมายปลายทางที�มีตารางเวลาบินประจ้ำา บริษััทย่อยเปิด้
จ้ำาหน่ายตั�วโด้ยสารให้กับบ่คคลทั�วไปผู่้านช่ีองทางการจั้ด้จ้ำาหน่ายต่างๆ เช่ีน ทางเว็บไซึ่ต์ ทางสำานักงานข้ายข้องบริษััทย่อย และตัวแทนจ้ำาหน่าย 
เป็นต้น

-  ส่วนงานการบินแบบเช่ีาเหมาลำา คือ กิจ้การข้นส่งผู้้้โด้ยสารทางอากาศไปยังจ่้ด้หมายปลายทางที�ไม่มีตารางเวลาบินประจ้ำา บริษััทย่อยด้ำาเนินการบิน 
เมื�อมีการจ้้างจ้ากผู้้้ว่าจ้้าง ซึ่่�งปกติจ้ะเป็นบริษััทผู้้้ให้บริการท่องเที�ยว 

การประเมินผู้ลการปฏิิบัติงานข้องแต่ละส่วนงานพิจ้ารณาจ้ากกำาไรหรือข้าด้ท่นจ้ากการด้ำาเนินงานซึ่่�งวัด้ม้ลค่าโด้ยใชี้เกณฑ์์เด้ียวกับที�ใชี้ในการวัด้กำาไร
หรือข้าด้ท่นจ้ากการด้ำาเนินงานในงบการเงิน โด้ยกำาไรส่ทธัิจ้ากอัตราแลกเปลี�ยน รายได้้อื�น ค่าใชี้จ้่ายทางการเงิน และภาษัีเงินได้้ไม่ได้้ถื้กปันส่วนให้ 
แต่ละส่วนงาน

สินทรัพย์รวมข้องกล่่มบริษััทเป็นสินทรัพย์ที�มีการใชี้งานร่วมระหว่างส่วนงาน จ้่งไม่สามารถืปันส่วนให้แต่ละส่วนงานได้้

การบันท่กบัญชีีสำาหรับรายการระหว่างส่วนงานที�รายงานเป็นไปในลักษัณะเด้ียวกับการบันท่กบัญชีีสำาหรับรายการธั่รกิจ้กับบ่คคลภายนอก
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ข้้อม้ลรายได้้และกำาไร (ข้าด้ท่น) ข้องส่วนงานข้องกล่่มบริษััทสำาหรับปี 2562 และ 2561 มีด้ังน้�

งบการเงินรวม

สิ่วนงานการบิน
แบบมีตุารางบิน

ปีระจำา
สิ่วนงานการบิน
แบบเช้่าเหมาลำา สิ่วนงานอื�น รวมสิ่วนงาน

รายการปีรับปีรุง
และตุัดรายการ
ระหว่างกัน รวม

สิำาหรับปีีสิิ�นสิุดวันที� 31ธันวาค่ม 
   2562

รายได�

รายได้้จ้ากการข้ายและบริการให้
   ล้กค้าภายนอก 39,005,850,868 1,174,800,629 - 40,180,651,497 - 40,180,651,497

รายได้้ระหว่างส่วนงาน - - 25,000,000 25,000,000 (25,000,000) -

รวมรายได� 39,005,850,868 1,174,800,629 25,000,000 40,205,651,497 (25,000,000) 40,180,651,497

ผู้ลการดำาเนินงาน

กำาไร (ขาดทุน) ของสิ่วนงาน (1,505,550,133) 27,752,582 5,316,865 (1,472,480,686) - (1,472,480,686)

กำาไรจ้ากอัตราแลกเปลี�ยน 350,471,966

รายได้้อื�น 1,021,976,290

ค่าใชี้จ้่ายทางการเงิน (765,529,180)

ขาดทุนก่อนภาษีีเงินได� (865,561,610)

ค่าใชี้จ้่ายภาษัีเงินได้้ (599,706)

ขาดทุนสิำาหรับปีี (866,161,316)

สิินทรัพย์รวม 62,902,564,274

(หน่วย: บาท)
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งบการเงินรวม

สิ่วนงานการบิน
แบบมีตุารางบิน

ปีระจำา
สิ่วนงานการบิน
แบบเช้่าเหมาลำา สิ่วนงานอื�น รวมสิ่วนงาน

รายการปีรับปีรุง
และตุัดรายการ
ระหว่างกัน รวม

สิำาหรับปีีสิิ�นสิุดวันที� 31 ธันวาค่ม 
   2561

รายได�

รายได้้จ้ากการข้ายและบริการให้
   ล้กค้าภายนอก 37,840,129,777 1,064,717,911 - 38,904,847,688 - 38,904,847,688

รายได้้ระหว่างส่วนงาน - - 31,250,000 31,250,000 (31,250,000) -

รวมรายได� 37,840,129,777 1,064,717,911 31,250,000 38,936,097,688 (31,250,000) 38,904,847,688

ผู้ลการดำาเนินงาน

ขาดทุนของสิ่วนงาน (599,089,396) (35,294,637) (833,957) (635,217,990) - (635,217,990)

กำาไรจ้ากอัตราแลกเปลี�ยน 250,401,861

รายได้้อื�น 1,044,957,237

ค่าใชี้จ้่ายทางการเงิน (743,708,995)

ขาดทุนก่อนภาษีีเงินได� (83,567,887)

รายได้้ภาษัีเงินได้้ 210,926,772

กำาไรสิำาหรับปีี 127,358,885

สิินทรัพย์รวม 61,746,719,018

(หน่วย: บาท)

ข้อมู่ลัเก่�ยวกับัเขต์ภูม่ิศาส่ต์ร์ 

กล่่มบริษััทด้ำาเนินธ่ัรกิจ้และมีฐานการบินในเข้ตภ้มิศาสตร์เดี้ยว คือประเทศไทย ดั้งนั�นรายได้้และสินทรัพย์ที�แสด้งอย่้ในงบการเงิน จ่้งถืือเป็นการรายงาน 
ตามเข้ตภ้มิศาสตร์แล้ว

ข้อมู่ลัเก่�ยวกับัลัูกค่้ารายใหญ่

ในปี 2562 และ 2561 กล่่มบริษััทไม่มีรายได้้จ้ากล้กค้ารายใด้ที�มีม้ลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ข้องรายได้้ข้องกิจ้การ

29. กัองทุนสำารองเลี�ยงชีีพ

บริษััทย่อยและพนักงานบริษััทย่อยได้้ร่วมกันจั้ด้ตั�งกองท่นสำารองเลี�ยงชีีพข่้�นตามพระราชีบัญญัติกองท่นสำารองเลี�ยงชีีพ พ.ศ. 2530 โด้ยบริษััทย่อยและ 
พนักงานจ้ะจ้่ายสมทบเข้้ากองท่นเป็นรายเด้ือน กองท่นสำารองเลี�ยงชีีพน้�จ้ะจ้่ายให้แก่พนักงานเมื�อพนักงานนั�นออกจ้ากงานตามระเบียบว่าด้้วยกองท่น
ข้องบริษััทย่อย ในระหว่างปี 2562 บริษััทย่อยรับร้้เงินสมทบด้ังกล่าวเป็นค่าใชี้จ้่ายจ้ำานวน 144 ล้านบาท (2561: 124 ล้านบาท)
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30. เงินปันผู้ลจ่ำาย

บริษััทฯ

บริษััท ไทยแอร์เอเชีีย จ้ำากัด้ (บริษััทย่อย)

เงินปีันผู้ล อนุมัตุิจ่าย เงินปีันผู้ลจ่าย เงินปีันผู้ลจ่ายตุ่อหุ�น

เงินปันผู้ลระหว่างกาลสำาหรับปี 2561 ที�ประชี่มคณะกรรมการบริษััทฯ                
   เมื�อวันที� 11 พฤษัภาคม 2561 969,984,780 0.200

ที�ประชี่มคณะกรรมการบริษััทฯ   
   เมื�อวันที� 12 กันยายน 2561 654,729,644 0.135

รวมเงินปันผู้ลสำาหรับปี 2561 1,624,714,424 0.335

เงินปีันผู้ล อนุมัตุิจ่าย เงินปีันผู้ลจ่าย เงินปีันผู้ลจ่ายตุ่อหุ�น

เงินปันผู้ลระหว่างกาลสำาหรับปี 2561 ที�ประชี่มคณะกรรมการบริษััทฯ   
   เมื�อวันที� 11 พฤษัภาคม 2561 1,785,777,960 41.00

ที�ประชี่มคณะกรรมการบริษััทฯ  
   เมื�อวันที� 12 กันยายน 2561 1,193,422,344 27.40

รวมเงินปันผู้ลสำาหรับปี 2561 2,979,200,304 68.40

(หน่วย: บาท)

(หน่วย: บาท)

31. ภาระผู้้กัพันและหุ้นี�สินที�อาจำเกิัดข่�น

31.1  ภาระผู้้กัพันเกีั�ยวิกัับสัญญาเช่ีาดำาเนินงานเครื�องบิน

บริษััทย่อยมีจ้ำานวนเงินข้ั�นตำ�าที�ต้องจ้่ายในอนาคตภายใต้สัญญาเชี่าเครื�องบินระหว่างบริษััทย่อยกับ AirAsia (Mauritius) Limited ซึ่่�งเป็นกิจ้การ 
ที�เกี�ยวข้้องกัน และผู้้้ให้เชี่ารายอื�นรวมถื่งสัญญาประกันภัยข้องเครื�องบินและเครื�องยนต์เครื�องบิน ซึ่่�งเป็นสัญญาเชี่าด้ำาเนินงานที�บอกเลิกไม่ได้้ 
ด้ังน้�

งบการเงินรวม

2562 2561

สิัญญาเช้่า สิัญญาปีระกันภัย สิัญญาเช้่า สิัญญาปีระกันภัย

จ้่ายชีำาระ

    ภายใน 1 ปี 157,810,540 2,471,404 165,455,844 2,186,958

    มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 421,625,504 - 447,783,158 -

    มากกว่า 5 ปี 243,365,049 - 231,310,984 -

รวม 822,801,093 2,471,404 844,549,986 2,186,958

รวมเทียบเท่าเป็นสก่ลเงินบาท 24,956,626,792 74,960,902 27,544,828,874 71,327,213

(หน่วย: ด้อลลาร์สหรัฐฯ)
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31.2 ภาระผู้้กัพันเกีั�ยวิกัับสัญญาบริกัารบำารุงรักัษัาเครื�องบิน

บริษััทย่อยมีภาระผู้้กพันจ้ากสัญญาบริการบำาร่งรักษัาเครื�องบินระหว่างบริษััทย่อยกับ AirAsia Berhad และ AirAsia (Mauritius) Limited 
ซึ่่�งเป็นกิจ้การที�เกี�ยวข้้องกัน และผู้้้ให้เชี่าเครื�องบินรายอื�น โด้ยบริษััทย่อยตกลงจ้่ายค่าบำาร่งรักษัาเครื�องบินตามอัตราในสก่ลเงินด้อลลาร์สหรัฐฯ
ตามที�ระบ่ในสัญญา ซึ่่�งผู้ันแปรตามจ้ำานวนชีั�วโมงและอาย่ข้องเครื�องบินแต่ละลำา

31.3  ภาระผู้้กัพันเกีั�ยวิกัับสัญญาเช่ีาดำาเนินงานและบริกัารอื�นๆ

บริษััทย่อยมีจ้ำานวนเงินขั้�นตำ�าที�ต้องจ่้ายในอนาคตภายใต้สัญญาเช่ีาพื�นที� สำานักงาน อ่ปกรณ์สำานักงานและอ่ปกรณ์ภาคพื�น และสัญญาบริการอื�นๆ 
ด้ังน้�

31.4  ภาระผู้้กัพันเกีั�ยวิกัับกัารก่ัอสร�างอาคาร

ณ วันที� 31 ธัันวาคม 2562 บริษััทย่อยมีภาระผู้้กพันที�เป็นรายจ้่ายฝ่่ายท่นเกี�ยวกับการก่อสร้างอาคารข้องโครงการแห่งหน่�งเป็นจ้ำานวนเงิน 601 
ล้านบาท (2561: ไม่มี)

31.5 กัารคำ�าประกััน

 1) ณ วันที� 31 ธัันวาคม 2562 บริษััทย่อยมีภาระคำ�าประกันเงินก้้ยืมธันาคารข้องนักบินฝึ่กหัด้เพื�อใช้ีในการศ่กษัาในหลักส้ตรนักบินพาณิชีย์เป็น 
จ้ำานวน 14 ล้านบาท (2561: 65 ล้านบาท) เป็นระยะเวลา 18 เด้ือน นับตั�งแต่วันเริ�มต้นข้องสัญญาเงินก้้แต่ละฉบับ 

 2) บริษััทย่อยมีภาระผู้้กพันจ้ากการคำ�าประกันที�เกี�ยวข้้องกับค่าใชี้จ้่ายภาคพื�นด้ิน ค่าสนับสน่นทางด้้านเทคนิคค่าซึ่ื�อผู้ลิตภัณฑ์์ปิโตรเลียมและ
ค่าใชี้จ้่ายที�เกี�ยวกับการบินอื�นๆ รวมถื่งค่าซึ่่อมแซึ่มบำาร่งรักษัาเครื�องบิน ซึ่่�งเป็นปกติข้องการด้ำาเนินธั่รกิจ้ด้ังต่อไปน้�

งบการเงินรวม

2562 2561

จ้่ายชีำาระ

    ภายใน 1 ปี 180,520,243 196,314,881

    มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 160,711,716 320,217,553

    มากกว่า 5 ปี 62,666,687 82,390,295

รวม 403,898,646 598,922,729

(หน่วย: บาท)
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งบการเงินรวม

2562 2561

ดอลลาร์
สิหรัฐฯ

ดอลลาร์
สิิงค่โปีร์

อินเดีย
ร้ปีี บาท

อื�นๆ
(เทียบเท่า
เปี็นสิกุล
เงินบาท)

ดอลลาร์
สิหรัฐฯ

ดอลลาร์
สิิงค่โปีร์

อินเดีย
ร้ปีี บาท

อื�นๆ
(เทียบเท่า
เปี็นสิกุล
เงินบาท)

หนังสือคำ�าประกันสำาหรับ
   ค่าใช้ีจ่้ายเกี�ยวกับ
   การปฏิิบัติการบิน 0.97 1.81 81.82 8.90 12.22 0.74 1.81 81.82 9.40 7.91

หนังสือคำ�าประกันสำาหรับ
   กองท่นซ่ึ่อมแซึ่ม
   บำาร่งรักษัาเครื�องบิน 57.44 - - - - 50.18 - - - -

หนังสือคำ�าประกันสำาหรับ
   การซืึ่�อผู้ลิตภัณฑ์์
   ปิโตรเลียม - - - 400.00 - - - - - -

หนังสือคำ�าประกัน
   หลักประกันซึ่อง - - - 100.00 - - - - - -

เลตเตอร์ออฟเครดิ้ต
   สำาหรับการจั้ด้หา
   อ่ปกรณ์ด้ำาเนินงาน - - - - - - - - - 7.12

รวม 58.41 1.81 81.82 508.90 12.22 50.92 1.81 81.82 9.40 15.03

รวมเทียบเท่าเป็น
   สก่ลเงินบาท 1,771.65 40.89 36.78 508.90 12.22 1,660.75 43.49 40.53 9.40 15.03

(หน่วย: ล้าน)

32. ลำาดับชัี�นของม้ลค่ายุติธุรรม

ณ วันที� 31 ธัันวาคม 2562 และ 2561 บริษััทย่อยมีสินทรัพย์และหน้�สินในสก่ลเงินด้อลลาร์สหรัฐฯ และสก่ลเงินบาท ที�เปิด้เผู้ยม้ลค่าย่ติธัรรมซ่ึ่�งจั้ด้ลำาดั้บชัี�น 
ข้องม้ลค่าย่ติธัรรมเป็นระด้ับ 2 ด้ังน้� 

งบการเงินรวม

2562 2561

สิกุลเงินตุามสิัญญา สิกุลเงินตุามสิัญญา

ดอลลาร์สิหรัฐฯ บาท ดอลลาร์สิหรัฐฯ บาท

สิินทรัพย์ที�เปีิดเผู้ยม้ลค่่ายุตุิธรรม

    ตราสารอน่พันธั์

        สัญญาแลกเปลี�ยนราคานำ�ามัน 283,411,930 - - -

        สัญญาแลกเปลี�ยนอัตราด้อกเบี�ย 12,678,918 - 129,165,612 -

        สัญญาแลกเปลี�ยนอัตราแลกเปลี�ยน
            เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - - 15,727,820 -

(หน่วย: บาท)
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งบการเงินรวม

2562 2561

สิกุลเงินตุามสิัญญา สิกุลเงินตุามสิัญญา

ดอลลาร์สิหรัฐฯ บาท ดอลลาร์สิหรัฐฯ บาท

หน้�สิินที�เปีิดเผู้ยม้ลค่่ายุตุิธรรม

    ตราสารอน่พันธั์

        สัญญาแลกเปลี�ยนราคานำ�ามัน - - 995,910,971 -

        สัญญาแลกเปลี�ยนอัตราด้อกเบี�ย 1,684,187 67,684,311 - 43,893,249

        สัญญาแลกเปลี�ยนอัตราแลกเปลี�ยน
            เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 448,174,777 - 247,666,883 -

        สัญญาแลกเปลี�ยนอัตราแลกเปลี�ยนสก่ลเงิน 282,460,445 - 86,753,139 -

    เงินก้้ยืมระยะยาวจ้ากสถืาบันการเงิน - 4,639,479,315 - 2,837,928,360

    ห่้นก้้ระยะยาว - 4,151,962,496 - 4,091,474,283

    หน้�สินตามสัญญาเชี่าการเงิน 5,197,954,251 6,295,659,416 6,264,177,307 6,955,145,116

(หน่วย: บาท)

ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำาด้ับชีั�นข้องม้ลค่าย่ติธัรรมในระหว่างปี 2562 และ 2561

33. เครื�องมือทางกัารเงิน

33.1 นโยบายกัารบริหุ้ารควิามเสี�ยง

เครื�องมือทางการเงินที�สำาคัญข้องกล่่มบริษััทตามที�นิยามอย้่ในมาตรฐานการบัญชีีฉบับที� 107 “การแสด้งรายการและการเปิด้เผู้ยข้้อม้ลสำาหรับ 
เครื�องมือทางการเงิน” ประกอบด้้วย เงินสด้และรายการเทียบเท่าเงินสด้ ล้กหน้�การค้าและล้กหน้�อื�น ล้กหน้�กิจ้การที�เกี�ยวข้้องกัน เจ้้าหน้�การค้า 
เจ้้าหน้�อื�น เจ้้าหน้�กิจ้การที�เกี�ยวข้้องกัน เงินก้้ยืมระยะสั�นจ้ากสถืาบันการเงิน เงินก้้ยืมระยะยาวจ้ากสถืาบันการเงิน ห่้นก้้ระยะยาว หน้�สินตาม 
สัญญาเช่ีาการเงิน และตราสารอน่พันธ์ั กล่่มบริษััทมีความเสี�ยงที�เกี�ยวข้้องกับเครื�องมือทางการเงินดั้งกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี�ยง 
ด้ังน้�

ความเสั้่�ยงจากราคาน์ำ�าม้น์

บริษััทย่อยมีความเสี�ยงจ้ากการผัู้นผู้วนข้องราคานำ�ามัน ทั�งน้� AirAsia Berhad ซ่ึ่�งเป็นกิจ้การที�เกี�ยวข้้องกันแห่งหน่�งเป็นผู้้้ด้ำาเนินการในการจั้ด้การ 
ความเสี�ยงจ้ากการผู้ันผู้วนข้องราคานำ�ามันให้กับบริษััทย่อย 

ความเสั้่�ยงด้้าน์การให้สั้ิน์เช่�อ

บริษััทย่อยมีความเสี�ยงด้้านการให้สินเชีื�อที�เกี�ยวเน่�องกับล้กหน้�การค้าและล้กหน้�อื�น และล้กหน้�กิจ้การที�เกี�ยวข้้องกัน ฝ่่ายบริหารควบค่มความ 
เสี�ยงน้�โด้ยการกำาหนด้ให้มีนโยบายและวิธัีการในการควบค่มสินเชีื�อที�เหมาะสม ด้ังนั�น บริษััทย่อยจ้่งไม่คาด้ว่าจ้ะได้้รับความเสียหายที�เป็นสาระ
สำาคัญจ้ากการให้สินเชีื�อ นอกจ้ากน้� การให้สินเชีื�อข้องบริษััทย่อยไม่มีการกระจ้่กตัวเน่�องจ้ากบริษััทย่อยมีฐานข้องล้กค้าที�หลากหลายและมีอย้ ่
จ้ำานวนมากราย จ้ำานวนเงินส้งส่ด้ที�บริษััทย่อยอาจ้ต้องส้ญเสียจ้ากการให้สินเชืี�อคือม้ลค่าตามบัญชีีข้องล้กหน้�การค้าและล้กหน้�อื�น และล้กหน้�กิจ้การ
ที�เกี�ยวข้้องกันที�แสด้งอย้่ในงบแสด้งฐานะการเงิน
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ความเสั้่�ยงจากอ้ตราด้อกเบี้่�ย

กล่่มบริษััทมีความเสี�ยงจ้ากอัตราด้อกเบี�ยที�สำาคัญอันเกี�ยวเน่�องกับเงินฝ่ากสถืาบันการเงิน เงินก้้ยืมระยะสั�นจ้ากสถืาบันการเงิน เงินก้้ยืมระยะยาว 
จ้ากสถืาบันการเงิน ห่้นก้้ระยะยาว และหน้�สินตามสัญญาเชี่าการเงินที�มีด้อกเบี�ย สินทรัพย์และหน้�สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราด้อกเบี�ยที� 
ปรับข่้�นลงตามอัตราตลาด้ หรือมีอัตราด้อกเบี�ยคงที�ซ่ึ่�งใกล้เคียงกับอัตราตลาด้ในปัจ้จ่้บัน บริษััทย่อยได้้ตกลงทำาสัญญาแลกเปลี�ยนอัตราด้อกเบี�ย 
เพื�อใช้ีเป็นเครื�องมือในการบริหารความเสี�ยงจ้ากกระแสเงินสด้ข้องจ้ำานวนด้อกเบี�ยที�จ้ะต้องจ่้ายในอนาคตสำาหรับเงินก้้ยืมระยะยาวและหน้�สินตาม        
สัญญาเชี่าการเงินบางส่วนที�มีอัตราด้อกเบี�ยลอยตัว 

ณ วันที� 31 ธัันวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพย์และหน้�สินทางการเงินที�สำาคัญสามารถืจ้ัด้ตามประเภทอัตราด้อกเบี�ยได้้ด้ังน้� 

งบการเงินรวม

2562

อัตุราดอกเบี�ย
ค่งที�

อัตุราดอกเบี�ย
ปีรับข้�นลง

ตุามราค่าตุลาด
ไม่มี

อัตุราดอกเบี�ย รวม
อัตุราดอกเบี�ย

ที�แท�จริง

(ร�อยละตุ่อปีี)

สิินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสด้และรายการเทียบเท่าเงินสด้ 426 1,864 1,692 3,982 0.22 - 2.70

ล้กหน้�การค้าและล้กหน้�อื�น - - 598 598 -

ล้กหน้�กิจ้การที�เกี�ยวข้้องกัน - - 1,920 1,920 -

426 1,864 4,210 6,500

หน้�สิินทางการเงิน

เงินก้้ยืมระยะสั�นจ้ากสถืาบันการเงิน 1,750 - - 1,750 1.93 - 2.70

เจ้้าหน้�การค้า - - 915 915 -

เจ้้าหน้�อื�น - - 640 640 -

เจ้้าหน้�กิจ้การที�เกี�ยวข้้องกัน - - 374 374 -

เงินก้้ยืมระยะยาวจ้ากสถืาบันการเงิน 2,864 1,775 - 4,639 2.30 - 3.95

ห่้นก้้ระยะยาว 4,097 - - 4,097 2.56 - 3.28

หน้�สินตามสัญญาเชี่าการเงิน 4,486 7,008 - 11,494 2.47 - 4.91

13,197 8,783 1,929 23,909

(หน่วย: ล้านบาท)



236
งบการเงิน

งบการเงินรวม

2561

อัตุราดอกเบี�ย
ค่งที�

อัตุราดอกเบี�ย
ปีรับข้�นลง

ตุามราค่าตุลาด
ไม่มี

อัตุราดอกเบี�ย รวม
อัตุราดอกเบี�ย

ที�แท�จริง

(ร�อยละตุ่อปีี)

สิินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสด้และรายการเทียบเท่าเงินสด้ 233 1,870 2,020 4,123 0.25 - 3.05

ล้กหน้�การค้าและล้กหน้�อื�น - - 493 493 -

ล้กหน้�กิจ้การที�เกี�ยวข้้องกัน 872 - - 872 6.00

1,105 1,870 2,513 5,488

หน้�สิินทางการเงิน

เงินก้้ยืมระยะสั�นจ้ากสถืาบันการเงิน 650 - - 650 2.40 - 3.25

เจ้้าหน้�การค้า - - 160 160 -

เจ้้าหน้�อื�น - - 393 393 -

เจ้้าหน้�กิจ้การที�เกี�ยวข้้องกัน 699 - - 699 6.00

เงินก้้ยืมระยะยาวจ้ากสถืาบันการเงิน 1,600 1,238 - 2,838 3.10 - 3.95

ห่้นก้้ระยะยาว 4,095 - - 4,095 2.56 - 3.28

หน้�สินตามสัญญาเชี่าการเงิน 5,647 7,572 - 13,219 3.46 - 6.00

12,691 8,810 553 22,054

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

อัตุราดอกเบี�ย
ค่งที�

อัตุราดอกเบี�ย
ปีรับข้�นลง

ตุามราค่าตุลาด
ไม่มี

อัตุราดอกเบี�ย รวม
อัตุราดอกเบี�ย

ที�แท�จริง

(ร�อยละตุ่อปีี)

สิินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสด้และรายการเทียบเท่าเงินสด้ - 38 55 93 0.22

ล้กหน้�การค้าและล้กหน้�อื�น - - 1 1 -

- 38 56 94

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

อัตุราดอกเบี�ย
ค่งที�

อัตุราดอกเบี�ย
ปีรับข้�นลง

ตุามราค่าตุลาด
ไม่มี

อัตุราดอกเบี�ย รวม
อัตุราดอกเบี�ย

ที�แท�จริง

(ร�อยละตุ่อปีี)

สิินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสด้และรายการเทียบเท่าเงินสด้ - 31 55 86 0.37 - 0.38

- 31 55 86

หน้�สิินทางการเงิน

เจ้้าหน้�อื�น - - 1 1 -

- - 1 1

(หน่วย: ล้านบาท)

 ณ วันที� 31 ธัันวาคม 2562 และ 2561 บริษััทย่อยมีสัญญาแลกเปลี�ยนอัตราด้อกเบี�ยคงเหลือด้ังน้�

 สัญญาแลกเปลี�ยนอัตราด้อกเบี�ยมีกำาหนด้ชีำาระผู้ลแตกต่างข้องอัตราด้อกเบี�ยเป็นรายเด้ือน

งบการเงินรวม

2562

สิกุลเงิน
จำานวนเงิน
ตุามสิัญญา

อัตุราดอกเบี�ย 

วันค่รบกำาหนดตุามสิัญญาค่งที� ลอยตุัว

(ล�าน) (ร�อยละ) (ร�อยละ)

บาท 1,726 4.66 - 4.86 THB FIX1M + 1.98 - 2.20,
THB FIX6M + 2.25

27 ก.ย. 67 - 10 มิ.ย. 69

ด้อลลาร์สหรัฐฯ 91 2.24 - 4.21 USD LIBOR3M + 0.56 - 3.00 9 พ.ย. 67 - 20 ม.ค. 70

งบการเงินรวม

2561

สิกุลเงิน
จำานวนเงิน
ตุามสิัญญา

อัตุราดอกเบี�ย 

วันค่รบกำาหนดตุามสิัญญาค่งที� ลอยตุัว

(ล�าน) (ร�อยละ) (ร�อยละ)

บาท 2,702 4.66 - 5.09 THB FIX1M + 1.98 - 2.20, 
THB FIX6M + 2.25

10 ก.ค. 62 - 10 มิ.ย. 69

ด้อลลาร์สหรัฐฯ 104 2.24 - 4.21 USD LIBOR3M + 0.56 - 3.00 9 พ.ย. 67 - 20 ม.ค. 70
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ความเสั้่�ยงจากอ้ตราแลกเปล่�ยน์

บริษััทย่อยมีความเสี�ยงจ้ากอัตราแลกเปลี�ยนที�สำาคัญอันเกี�ยวเน่�องกับเงินสด้และรายการเทียบเท่าเงินสด้ ล้กหน้�การค้าและล้กหน้�อื�น ล้กหน้�กิจ้การ 
ที�เกี�ยวข้้องกัน เจ้้าหน้�การค้า เจ้้าหน้�อื�น เจ้้าหน้�กิจ้การที�เกี�ยวข้้องกัน  และหน้�สินตามสัญญาเช่ีาการเงิน ที�เป็นเงินตราต่างประเทศในหลายสก่ลเงิน 

ณ วันที� 31 ธัันวาคม 2562 และ 2561 บริษััทย่อยมียอด้คงเหลือข้องสินทรัพย์และหน้�สินทางการเงินที�เป็นสก่ลเงินตราต่างประเทศหลัก ด้ังน้�

นอกจ้ากน้� บริษััทย่อยยังมียอด้คงเหลือในสก่ลเงินตราต่างประเทศอื�นๆ ได้้แก่ ร้ปีอินเด้ีย ริงกิตมาเลเซึ่ีย ด้อลลาร์ฮ่่องกง ด้องเวียด้นาม 
ด้อลลาร์สิงคโปร์ ปาตากามาเก๊า ฯลฯ

บริษััทย่อยมีการจ้ัด้การความเสี�ยงโด้ยจ้ับค้่ระหว่างหน้�สินที�เป็นเงินตราต่างประเทศกับล้กหน้�ที�เป็นเงินตราต่างประเทศสก่ลเด้ียวกัน (Natural 
hedge) นอกจ้ากน้� บริษััทย่อยใช้ีสัญญาซืึ่�อข้ายอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื�อป้องกันความเสี�ยงจ้ากอัตราแลกเปลี�ยนสำาหรับ 
ค่าใชี้จ้่ายที�จ้่ายด้้วยเงินตราต่างประเทศ

 ณ วันที� 31 ธัันวาคม 2562 และ 2561 บริษััทย่อยมีสัญญาซึ่ื�อข้ายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือด้ังน้�

นอกจ้ากน้� บริษััทย่อยได้้ทำาสัญญาแลกเปลี�ยนอัตราแลกเปลี�ยนสก่ลเงินกับสถืาบันการเงินแห่งหน่�งในประเทศ เพื�อป้องกันความเสี�ยงจ้ากอัตรา
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราด้อกเบี�ยที�เกี�ยวข้้องกับการจ้่ายด้้วยเงินตราต่างประเทศ

สิกุลเงิน สิินทรัพย์ทางการเงิน หน้�สิินทางการเงิน อัตุราแลกเปีลี�ยนเฉลี�ย

2562 2561 2562 2561 2562 2561

(ล�าน) (ล�าน) (ล�าน) (ล�าน) (บาทตุ่อหน่วยเงินตุราตุ่างปีระเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 29 39 188 210 30.15 32.45

หยวน 2,133 103 227 10 4.31 4.72

งบการเงินรวม

2562

อัตุราแลกเปีลี�ยนตุามสิัญญาของ 

สิกุลเงิน จำานวนที�ซื้ื�อ จำานวนที�ขาย จำานวนที�ซื้ื�อ จำานวนที�ขาย วันค่รบกำาหนดตุามสิัญญา

(ล�าน) (ล�าน) (บาทตุ่อหน่วยเงินตุราตุ่างปีระเทศ)

ด้อลลาร์สหรัฐฯ 139 - 30.60 - 33.73 - 14 พ.ค. 63 - 20 ม.ค. 70

งบการเงินรวม

2561

อัตุราแลกเปีลี�ยนตุามสิัญญาของ 

สิกุลเงิน จำานวนที�ซื้ื�อ จำานวนที�ขาย จำานวนที�ซื้ื�อ จำานวนที�ขาย วันค่รบกำาหนดตุามสิัญญา

(ล�าน) (ล�าน) (บาทตุ่อหน่วยเงินตุราตุ่างปีระเทศ)

ด้อลลาร์สหรัฐฯ 150 - 30.60 - 33.73 - 3 มิ.ย. 62 - 20 ม.ค. 70
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 ณ วันที� 31 ธัันวาคม 2562 และ 2561 บริษััทย่อยมีสัญญาแลกเปลี�ยนอัตราแลกเปลี�ยนสก่ลเงินคงเหลือด้ังน้�

งบการเงินรวม

2562

สิกุลเงิน
จำานวนเงิน
ตุามสิัญญา

อัตุราดอกเบี�ย 

วันค่รบกำาหนดตุามสิัญญาค่งที� ลอยตุัว

(ล�าน) (ร�อยละ) (ร�อยละ)

ด้อลลาร์สหรัฐฯ 49 2.64 และ 3.74 USD LIBOR3M + 0.70 และ 1.95 10 พ.ย. 68 และ 30 ก.ย. 71

งบการเงินรวม

2561

สิกุลเงิน
จำานวนเงิน
ตุามสิัญญา

อัตุราดอกเบี�ย 

วันค่รบกำาหนดตุามสิัญญาค่งที� ลอยตุัว

(ล�าน) (ร�อยละ) (ร�อยละ)

ด้อลลาร์สหรัฐฯ 54 2.64 และ 3.74 USD LIBOR3M + 0.70 และ 1.95 10 พ.ย. 68 และ 30 ก.ย. 71

33.2 ม้ลค่ายุติธุรรมของเครื�องมือทางกัารเงิน

เครื�องมือทางการเงินที�กล่่มบริษััทประมาณม้ลค่าย่ติธัรรมข้องเครื�องมือทางการเงินใกล้เคียงกับม้ลค่าตามบัญชีีที�แสด้งในงบแสด้งฐานะการเงิน 
เน่�องจ้ากเครื�องมือทางการเงินดั้งกล่าวจั้ด้อย่้ในประเภทระยะสั�นหรือมีอัตราด้อกเบี�ยใกล้เคียงกับอัตราด้อกเบี�ยในตลาด้ ได้้แก่  เงินสด้และรายการ 
เทียบเท่าเงินสด้ ล้กหน้�การค้าและล้กหน้�อื�น ล้กหน้�กิจ้การที�เกี�ยวข้้องกัน เจ้้าหน้�การค้า เจ้้าหน้�อื�น เจ้้าหน้�กิจ้การที�เกี�ยวข้้องกัน และเงินก้้ยืม 
ระยะสั�นจ้ากสถืาบันการเงิน

ตารางต่อไปน้�เป็นการสร่ปเปรียบเทียบม้ลค่าตามบัญชีี และม้ลค่าย่ติธัรรมข้องเครื�องมือทางการเงินที�จั้ด้อย่้ในประเภทระยะยาว ณ วันที� 31 ธัันวาคม 
2562 และ 2561

งบการเงินรวม

2562 2561

ม้ลค่่าตุามบัญช้ี ม้ลค่่ายุตุิธรรม ม้ลค่่าตุามบัญช้ี ม้ลค่่ายุตุิธรรม

หน้�สิินทางการเงิน

   เงินก้้ยืมระยะยาวจ้ากสถืาบันการเงิน 4,639,479,315 4,639,479,315 2,837,928,360 2,837,928,360

   ห่้นก้้ระยะยาว 4,096,733,618 4,151,962,496 4,095,126,167 4,091,474,283

   หน้�สินตามสัญญาเชี่าการเงิน 11,493,613,667 11,493,613,667 13,219,322,423 13,219,322,423

(หน่วย: บาท)
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 บริษััทย่อยมีการประมาณการม้ลค่าย่ติธัรรมข้องเครื�องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์์ด้ังน้�

 ก) เงินก้้ยืมระยะยาวจ้ากสถืาบันการเงินและหน้�สินตามสัญญาเชี่าการเงินที�จ้่ายด้อกเบี�ยในอัตราคงที� แสด้งม้ลค่าย่ติธัรรมโด้ยการคำานวณม้ล
ค่าปัจ้จ้่บันข้องกระแสเงินสด้จ้่ายในอนาคต คิด้ลด้ด้้วยอัตราด้อกเบี�ยโด้ยประมาณในตลาด้ปัจ้จ้่บัน สำาหรับเงินก้้ยืมที�มีเงื�อนไข้ใกล้เคียงกัน

 ข้) เงินก้้ยืมระยะยาวจ้ากสถืาบันการเงินและหน้�สินตามสัญญาเช่ีาการเงินที�จ่้ายด้อกเบี�ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราด้อกเบี�ยในตลาด้ แสด้งม้ลค่า 
ย่ติธัรรมโด้ยประมาณตามม้ลค่าตามบัญชีีที�แสด้งในงบแสด้งฐานะการเงิน

 ค) ห่้นก้้แสด้งม้ลค่าย่ติธัรรมตามราคาตลาด้ที�ประกาศโด้ยสมาคมตลาด้ตราสารหน้�ไทย

ม้ลค่าย่ติธัรรมข้องตราสารอน่พันธั์ ณ วันที� 31 ธัันวาคม 2562 และ 2561 ที�ได้้แสด้งไว้ในหมายเหต่ 32 คำานวณโด้ยใชี้เทคนิคการคิด้ลด้           
กระแสเงินสด้ในอนาคตและแบบจ้ำาลองตามทฤษัฎีในการประเมินม้ลค่า ซึ่่�งข้้อม้ลที�นำามาใชี้ในการประเมินม้ลค่าส่วนใหญ่เป็นข้้อม้ลที�สามารถื 
สังเกตได้้ในตลาด้ที�เกี�ยวข้้อง เชี่น อัตราแลกเปลี�ยนทันที อัตราแลกเปลี�ยนล่วงหน้าข้องเงินตราต่างประเทศ เส้นอัตราผู้ลตอบแทนข้องอัตรา 
ด้อกเบี�ย และเส้นราคาล่วงหน้าข้องสินค้าโภคภัณฑ์์ เป็นต้น บริษััทย่อยได้้คำาน่งถ่ืงผู้ลกระทบข้องความเสี�ยงด้้านเครดิ้ตข้องค่้สัญญาในการประมาณ
ม้ลค่าย่ติธัรรมข้องตราสารอน่พันธั์

34. กัารบริหุ้ารจัำดกัารทุน 

วัตถ่ืประสงค์ข้องกล่่มบริษััทในการบริหารท่นนั�นเพื�อด้ำารงไว้ซ่ึ่�งความสามารถืในการด้ำาเนินงานต่อเน่�องข้องกล่่มบริษััทเพื�อสร้างผู้ลตอบแทนต่อผู้้้ถืือห้่น 
และเป็นประโยชีน์ต่อผู้้้ที�มีส่วนได้้เสียอื�น และเพื�อด้ำารงไว้ซึ่่�งโครงสร้างข้องท่นที�เหมาะสมเพื�อลด้ต้นท่นทางการเงินข้องท่น

ในการด้ำารงไว้หรือปรับโครงสร้างข้องท่น กล่่มบริษััทอาจ้ปรับนโยบายการจ้่ายเงินปันผู้ลให้กับผู้้้ถืือห่้น การคืนท่นให้แก่ผู้้้ถืือห่้น การออกห่้นใหม่ หรือ
การข้ายทรัพย์สินเพื�อลด้ภาระหน้�

เพื�อให้ได้้สิทธัิพิเศษัทางภาษัี บริษััทย่อยยังจ้ะต้องด้ำารงไว้ซึ่่�งเงินท่นข้ั�นตำ�าตามที�กำาหนด้ในแต่ละบัตรส่งเสริมการลงท่น

35. เหุ้ตุกัารณ์ภายหุ้ลังรอบระยะเวิลารายงาน

เมื�อวันที� 17 ธัันวาคม 2562 ที�ประช่ีมคณะกรรมการข้องบริษััทย่อยได้้มีมติอน่มัติการเข้้าทำาธ่ัรกรรมข้ายอากาศยานและเช่ีาอากาศยานกลับกับบริษััทสองแห่ง 
ซึ่่�งประกอบไปด้้วยการข้ายอากาศยานจ้ำานวน 10 ลำาและการเชี่าอากาศยานที�ข้ายกลับมาเพื�อใชี้ในการด้ำาเนินธั่รกิจ้ จ้ำานวน 9 ลำา ปัจ้จ้่บัน บริษััทย่อย
ได้้ส่งมอบอากาศยานตามสัญญาข้ายแล้วจ้ำานวน 1 ลำา และรับอากาศยานตามสัญญาข้ายและเชี่ากลับแล้วจ้ำานวน 3 ลำา    

36. กัารอนุมัติงบกัารเงิน

งบการเงินรวมน้�ได้้รับอน่มัติให้ออกโด้ยคณะกรรมการบริษััทฯ เมื�อวันที� 25 ก่มภาพันธั์ 2563
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ตารางการแสดงข้้อมููลตามูตัวช้ี้�วัด GRI
GRI 

Standard
GRI Standard 

Name
GRI Disclosure GRI Disclosure Title Page 

(s)
Section Omission

General Disclosures

1. Organisational profile

102 General
Disclosures

102-1 Name of the organisation 30 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุุรกิจ

102-2 Activities, brands, products, and 
services

34 ลักษณะการประกอบธุุรกิจ

102-3 Location of headquarters 245 ข้้อมูลทั่ั�วไปและข้้อมูลสำำาคััญอ่�น

102-4 Location of operations 3 เคัร่อข้่าย เสำ้นทั่างบิน

102-5 Ownership and legal form 31 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุุรกิจ

102-6 Markets served 3
4

เคัร่อข้่าย เสำ้นทั่างบิน
จุดเด่นด้านการเงินและการดำาเนินงาน

102-7 Scale of the organisation 4 จุดเด่นด้านการเงินและการดำาเนินงาน

102-8 Information on employees and 
other workers

4

76

จุดเด่นด้านการเงินและการดำาเนินงาน

บุคัลากรและการฝึึกอบรม

102-9 Supply chain 137 การบริหารคัวามสำัมพันธุ์กับลูกคั้าและ
การปฏิิบัติิงานทั่่�ม่ประสำิทั่ธุิภาพ (Good 
and Growth)

102-10 Significant changes to the 
organisation and its supply chain

137 การบริหารคัวามสำัมพันธุ์กับลูกคั้าและ
การปฏิิบัติิงานทั่่�ม่ประสำิทั่ธุิภาพ (Good 
and Growth)

102-11 Precautionary Principle or 
approach

136

158

การบริหารจัดการวิกฤติิและคัวามเสำ่�ยง 
(Green and Growth)

การคัวบคัุมภายในและการบริหารจัดการ
คัวามเสำ่�ยง

102-12 External initiatives 6

120

คัุณภาพสำู่รางวัลแห่งคัวามสำำาเร็จ

เก่�่ยวกับรายงานฉบับน้�

102-13 Membership of associations 6

120

คัุณภาพสำู่รางวัลแห่งคัวามสำำาเร็จ

เก่�่ยวกับรายงานฉบับน้�

2. Strategy

102-14 Statement from senior 
decision-maker

14

16

18

สำารจากประธุานกรรมการ

สำารจากประธุานกรรมการบริหาร

สำารจากประธุานเจ้าหน้าทั่่�บริหาร

3. Ethics and integrity

102-16 Values, principles, standards, and 
norms of behavior 

30 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุุรกิจ

4. Governance

102-18 Governance structure 56 โคัรงสำร้างการจัดการ

102-30 Effectiveness of risk management 
process

136 การบริหารจัดการวิกฤติิิและคัวามเสำ่�ยง 
(Green and Growth)

102-32 Highest governance body’s role in 
sustainability reporting

120 การรับรองการรายงาน
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GRI 
Standard

GRI Standard 
Name

GRI Disclosure GRI Disclosure Title Page 
(s)

Section Omission

5. Stakeholder Engagement

102-40 List of stakeholder groups 153 แนวทางการกำาหนด้ประเด้็นที�่มีนััยสำาคัญ
ต่อความยั�งยืนข้อง บจ้. ไทยแอร์เอเชีีย

102-41 Collective bargaining agreements - - Omitted as it is not 
relevant to AAV’s 
region of operations

102-42 Identifying and selecting 
stakeholders 

153 แนวทางการกำาหนด้ประเด้็นที�่มีนััยสำาคัญ
ต่อความยั�งยืนข้อง บจ้. ไทยแอร์เอเชีีย

102-43 Approach to stakeholder 
engagement

153 แนวทางการกำาหนด้ประเด้็นที�่มีนััยสำาคัญ
ต่อความยั�งยืนข้อง บจ้. ไทยแอร์เอเชีีย

102-44 Key topics and concerns raised 142

153

การบริหารความสัมพันธั์กับล้กค้าและ
การปฏิิบัติงานที�มีประสิทธัิภาพ (Good 
and Growth)

แนวทางการกำาหนด้ประเด้็นที�่มีนััยสำาคัญ
ต่อความยั�งยืนข้อง บจ้. ไทยแอร์เอเชีีย

6. Reporting practice

102-45 Entities included in the consolidated 
financial statements 

120 เกี�่ยวกับรายงานฉบับน้�

102-46 Defining report content and topic 
Boundaries 

120 ข้อบเข้ตข้องรายงาน

102-47 List of material topics 121 ประเด้็นสาระสำาคัญด้้านความยั�งยืนข้อง
ปี 2562

102-48 Restatements of information 120 เกี�่ยวกับรายงานฉบับน้�

102-49 Changes in reporting 120 เกี�่ยวกับรายงานฉบับน้�

102-50 Reporting period 120 เกี�่ยวกับรายงานฉบับน้�

102-51 Date of most recent report 120 เน่�อหาข้องรายงาน

102-52 Reporting cycle 120 เกี�่ยวกับรายงานฉบับน้�

102-53 Contact point for questions 
regarding the report 

120 เกี�่ยวกับรายงานฉบับน้�

102-54 Claims of reporting in accordance 
with the GRI Standards

120 เกี�่ยวกับรายงานฉบับน้�

102-55 GRI content index 241 GRI content index

102-56 External assurance - - AAV does not yet 
have external 
assurance, it has 
been endorsed by 
AAV’s executives of 
relevant departments

GRI Specific Disclosure

สิุขภาพและค่วามปีลอดภัย (Good)

103 Management 
Approach

103-1 Explanation of the material topic 
and its Boundary

122 ส่ข้ภาพและความปลอด้ภัย (Good)

103-2 The management approach and 
its components 

123 ส่ข้ภาพและความปลอด้ภัย (Good)

103-3 Evaluation of the management 
approach

124 ส่ข้ภาพและความปลอด้ภัย (Good)

403 (2018) Occupational 
Health and 
Safety

403-1 Occupational health and safety 
management system

122 ส่ข้ภาพและความปลอด้ภัย (Good)
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GRI 
Standard

GRI Standard 
Name

GRI Disclosure GRI Disclosure Title Page 
(s)

Section Omission

403-2 Hazard identification, risk 
assessment, and incident
investigation

123 สำุข้ภาพและคัวามปลอดภัย (Good)

403-3 Occupational health services 124 สำุข้ภาพและคัวามปลอดภัย (Good)

403-4 Worker participation, consultation, 
and communication on
occupational health and safety

124 สำุข้ภาพและคัวามปลอดภัย (Good)

403-5 Worker training on occupational 
health and safety

124 สำุข้ภาพและคัวามปลอดภัย (Good)

403-6 Promotion of worker health 124 สำุข้ภาพและคัวามปลอดภัย (Good)

403-7 Prevention and mitigation of 
occupational health and safety 
impacts directly linked by 
business relationships

126 สำุข้ภาพและคัวามปลอดภัย (Good)

403-8 Workers covered by an 
occupational health and safety 
management system

124 สำุข้ภาพและคัวามปลอดภัย (Good)

403-9 Work-related injuries 124 สำุข้ภาพและคัวามปลอดภัย (Good)

416 Customer 
Health and 
Safety

416-2 Incidents of non-compliance 
concerning the health and safety 
impacts of products and services

126 สำุข้ภาพและคัวามปลอดภัย (Good)

การบริหารจััดการด้านพลัังงานแลัะสิ่ิ�งแวดลั้อม (Green)

103 Management 
Approach

103-1 Explanation of the material topic 
and its Boundary

130 การบริหารจัดการด้านพลังงาน
และสำิ�งแวดล้อม (Green)

103-2 The management approach and 
its components 

130 การบริหารจัดการด้านพลังงาน
และสำิ�งแวดล้อม (Green)

103-3 Evaluation of the management 
approach

131 การบริหารจัดการด้านพลังงาน
และสำิ�งแวดล้อม (Green)

302 Energy 302-1 Energy consumption within the 
organisation

135 การบริหารจัดการด้านพลังงาน
และสำิ�งแวดล้อม (Green)

302-4 Reduction of energy consumption 131 การบริหารจัดการด้านพลังงาน
และสำิ�งแวดล้อม (Green)

303 (2018) Water and 
Effluents

303-3 Water withdrawal 135 การบริหารจัดการด้านพลังงาน
และสำิ�งแวดล้อม (Green)

305 Emissions 305-1 Direct (Scope 1) GHG Emissions 132 การบริหารจัดการด้านพลังงานและ 
สำิ�งแวดล้อม (Green)

305-4

305-5

GHG emissions intensity

Reduction of GHG emissions

132

131

การบริหารจัดการด้านพลังงานและ 
สำิ�งแวดล้อม (Green)
การบริหารจัดการด้านพลังงาน
และสำิ�งแวดล้อม (Green)

306 Effluents and 
Waste

306-2 Waste by type and disposal 
method

133 การบริหารจัดการด้านพลังงาน
และสำิ�งแวดล้อม (Green)

การบริหารจััดการวิกฤติิิิิิแลัะความเสิ่่�ยง (Green and Growth)

102 General 
Disclosure

102-11 Precautionary Principle or 
approach

136 การบริหารจัดการวิกฤติิิและคัวามเสำ่�ยง 
(Green and Growth)

102-30 Effectiveness of risk management 
process

136 การบริหารจัดการวิกฤติิและคัวามเสำ่�ยง 
(Green and Growth)

103 Management 
Approach

103-1 Explanation of the material topic 
and its Boundary

136 การบริหารจัดการวิกฤติิและคัวามเสำ่�ยง 
(Green and Growth)

103-2 The management approach and 
its components 

136 การบริหารจัดการวิกฤติิและคัวามเสำ่�ยง 
(Green and Growth)

103-3 Evaluation of the management 
approach

136 การบริหารจัดการวิกฤติิิและคัวามเสำ่�ยง 
(Green and Growth)
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GRI 
Standard

GRI Standard 
Name

GRI Disclosure GRI Disclosure Title Page 
(s)

Section Omission

การบริหารความสััมพัันธ์์กับลููกค้าแลูะการปฏิิบัติิงานที่่�ม่ประสัิที่ธ์ิภาพั (Good and Growth)

102 General 
Disclosure

102-9 Supply chain 137 การบริหารความสััมพัันธ์์กับลููกค้าแลูะ
การปฏิิบัติิงานที่่�ม่ประสัิที่ธ์ิภาพั (Good 
and Growth)

102-10 Significant changes to the 
organisation and its supply chain

137 การบริหารความสััมพัันธ์์กับลููกค้าแลูะ
การปฏิิบัติิงานที่่�ม่ประสัิที่ธ์ิภาพั (Good 
and Growth)

102-44 Key topics and concerns raised 142 การบริหารความสััมพัันธ์์กับลููกค้าแลูะ
การปฏิิบัติิงานที่่�ม่ประสัิที่ธ์ิภาพั (Good 
and Growth)

103 Management 
Approach

103-1 Explanation of the material topic 
and its Boundary

137 การบริหารความสััมพัันธ์์กับลููกค้าแลูะ
การปฏิิบัติิงานที่่�ม่ประสัิที่ธ์ิภาพั (Good 
and Growth)

103-2 The management approach and 
its components 

137 การบริหารความสััมพัันธ์์กับลููกค้าแลูะ
การปฏิิบัติิงานที่่�ม่ประสัิที่ธ์ิภาพั (Good 
and Growth)

103-3 Evaluation of the management 
approach

140 การบริหารความสััมพัันธ์์กับลููกค้าแลูะ
การปฏิิบัติิงานที่่�ม่ประสัิที่ธ์ิภาพั (Good 
and Growth)

414 Supplier Social 
Assessment

414-1 New suppliers that were screened 
using social criteria

138 การบริหารความสััมพัันธ์์กับลููกค้าแลูะ
การปฏิิบัติิงานที่่�ม่ประสัิที่ธ์ิภาพั (Good 
and Growth)

การบริหารพััฒนาแลูะรักษาที่รัพัยากรบุคคลู (Good and Growth)

103 Management 
Approach

103-1 Explanation of the material topic 
and its Boundary

144 การบริหารพััฒนาแลูะรักษาที่รัพัยากร
บุคคลู (Good and Growth)

103-2 The management approach and 
its components 

145 การบริหารพััฒนาแลูะรักษาที่รัพัยากร
บุคคลู (Good and Growth)

103-3 Evaluation of the management 
approach

145 การบริหารพััฒนาแลูะรักษาที่รัพัยากร
บุคคลู (Good and Growth)

404 Training and 
Education

404-1 Average hours of training per year 
per employee

145 การบริหารพััฒนาแลูะรักษาที่รัพัยากร
บุคคลู (Good and Growth)

404-2 Programs for upgrading employee 
skills and transition assistance 
programs

145 การบริหารพััฒนาแลูะรักษาที่รัพัยากร
บุคคลู (Good and Growth)

นวัติกรรมแลูะกระบวนการใช้้เที่คโนโลูย่ดิิจิิที่ัลู (Good and Growth)

103 Management 
Approach

103-1 Explanation of the material topic 
and its Boundary

146 นวัติกรรมแลูะกระบวนการใช้้เที่คโนโลูย่
ดิิจิิที่ัลู (Good and Growth)

103-2 The management approach and 
its components 

146 นวัติกรรมแลูะกระบวนการใช้้เที่คโนโลูย่
ดิิจิิที่ัลู (Good and Growth)

103-3 Evaluation of the management 
approach

147 นวัติกรรมแลูะกระบวนการใช้้เที่คโนโลูย่
ดิิจิิที่ัลู (Good and Growth)

การลูงทีุ่นดิ้านสัังคม (Good, Green, Growth)

103 Management 
Approach

103-1 Explanation of the material topic 
and its Boundary

147 การลูงทีุ่นดิ้านสัังคม (Good, Green, 
Growth)

103-2 The management approach and 
its components 

148 การลูงทีุ่นดิ้านสัังคม (Good, Green, 
Growth)

103-3 Evaluation of the management 
approach

150 การลูงทีุ่นดิ้านสัังคม (Good, Green, 
Growth)

201 Economic 
Performance

201-1 Direct economic value generated 
and distributed

150 การลูงทีุ่นดิ้านสัังคม (Good, Green, 
Growth)



ขอมูลทั่วไปและขอมูลสำคัญอื่น
ขอมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) (ชื่อยอ “AAV”)
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจดานการลงทุนโดยการถือหุนในบริษัท 
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คะแนนการกำกับดูแลกิจการ ดีเลิศ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ 222 ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารสวนกลางชั้น 3 
 หองหมายเลข 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน 
 เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
 โทรศัพท: 02-562-5700
 โทรสาร: 02-562-5705
เว็บไซต www.aavplc.com
เลขทะเบียนบริษัท 0107554000313
ทุนจดทะเบียนและ หุนสามัญจำนวน 4,850,000,000 หุน 
ทุนที่ออกและชำระแลว มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมมูลคา 485,000,000 บาท

อนึ�ง ผู �ลงทุนสามารถศึกษาข�อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย�เพิ �มเติมได�จากแบบ
แสดงรายการข�อมูลประจำป� (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว�ใน www.sec.or.th หรือ 
www.aavplc.com

ขอมูลทั่วไปของบริษัทยอย

ชื่อบริษัทยอย บริษัท ไทยแอรเอเชีย จำกัด 
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจสายการบินราคาประหยัด 
 หรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวของกับสายการบิน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ 222 ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารสวนกลางชั้น 3 
 หองหมายเลข 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน 
 เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
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นายทะเบียนหลักทรัพย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด
 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 โทรศัพท: 02-009-9999
 โทรสาร: 02-009-9991
 เว็บไซต: www.tsd.co.th
ผูสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 
 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 โทรศัพท: 02-264-9090  
 โทรสาร: 02-264-0789-90
 เว็บไซต: www.ey.com

General and Other Information 
General Information 

Company name Asia Aviation Public Company Limited (AAV)
Type of business A holding company investing in business of 
 low-fare airline or relevant business in relation 
 to airline operation
CG Scoring Excellent  
Head off ice 222, Don Mueang International Airport, 3rd Fl., 
 Central Off ice Bldg., Room no. 3200, Vibhavadee 
 Rangsit Road, Sanambin, Don Mueang, Bangkok 10210
 Tel: 02-562-5700
 Fax: 02-562-5705
Website www.aavplc.com
Registration number 0107554000313
Authorised and paid-up Common stock of 4,850,000,000 shares 
capital as at  at the par value of Baht 0.10
31 December 2019 amounted Baht 485,000,000

  

Investors can study more information from the company’s annual registration
statement (Form 56-1) from www.sec.or.th or www.aavplc.com

Subsidiary’s General Information

Subsidiary name Thai AirAsia Company Limited
Type of business A low-fare airline or relevant business in relation to 
 airline operation
Head off ice 222, Don Mueang International Airport, 3rd Fl., 
 Central Off ice Bldg., Room no. 3200, Vibhavadee 
 Rangsit Road, Sanambin, Don Mueang, Bangkok 10210
 Tel: 02-562-5700
 Fax: 02-562-5705
Authorised and paid-up  Common stock of 43,555,560 shares
capital as at  at the par value of Baht 10
31 December 2019 amounted Baht 435,555,600
Shareholding 55.0%
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