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ฐานปฏิบัติการบินของไทยแอรเอเชีย
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บริการเชื่อมตอสูเกาะ

เชียงใหม
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การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

ขอมูลทางการเงิน

การกำกับดูแลกิจการ  

สารจาก
ประธานกรรมการ
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กิจกรรม
นักลงทุนสัมพันธ
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ภาพรวมธุรกิจ

รายงานความ
รับผิดชอบของ
คณะกรรมการ
ตอรายงานทางการเงิน

งบการเงิน ตารางการแสดง
ขอมูลตาม
ตัวชี้วัด GRI
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และขอมูลสำคัญอื่นๆ



กม.

ระยะทางบินเฉลี่ย

ตอเที่ยวบิน
804

7.4
อัตราการใชเครื่องบิน

ชั่วโมงตอวันตอลำ

ลำ

เครื่องบิน

62

2,285
รายไดเสริม

ลานบาท

5,566
พนักงาน

คน9.5
ผูโดยสาร

ลานคน

อัตราขนสง

รอยละ75

ตรงตอเวลา

รอยละ96
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คาใชจายในการขาย
และบริหาร

%6

อื่นๆ

%4

คาตอบแทน
พนักงาน

%18
คาเสื่อมราคา
และคาตัดจำหนาย

%24

%5

คาซอมแซม
และบำรุงรักษา

%11

คาเชื้อเพลิง

%27

รายละเอียดคาใชจายป 2563

4 จุดเดนดานการเงินและการดำเนินงาน

คาใชบริการ
ในสนามบิน
และลานจอด

%5
ตนทุน
ทางการเงิน



ขอมูลทางการเงินโดยสรุป

ปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายไดจากการขายและการใหบริการ  38,905 40,181 13,634

กำไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได  601 (122) (7,551)

กำไร (ขาดทุน) สำหรับปสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท 70 (474) (4,764)

งบแสดงฐานะการเงินรวม

สินทรัพยรวม  61,747 62,903 67,978

หนี้สินรวม  33,124 35,214 50,618

สวนของผูถือหุนของบริษัท 20,455 19,944 14,266

สวนของผูถือหุนรวม  28,623 27,689 17,360

งบกระแสเงินสด

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน  2,869 966 (898)

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน  (1,733) (1,794) 12,064

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  (2,288) 829 (14,031)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  (1,152) 1 (2,865)

อัตราสวนทางการเงินที่สำคัญ

อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ (รอยละ)(2)  0.2 (1.2) (34.9)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (รอยละ)(3)  0.1 (0.8) (7.3)

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (รอยละ)(4)  0.3 (2.3) (27.9)

กำไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)  0.0144 (0.0977) (0.9823)

หมายเหตุ

(1) จัดประเภทรายการในงบการเงินใหม 

(2) อัตรากำไรสุทธิ = กำไรสำหรับปสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท / รายไดการขายและการใหบริการ

(3) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย = กำไรสำหรับปสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท / สินทรัพยรวม (เฉลี่ย)

(4) อัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของ = กำไรสำหรับปสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท / สวนของผูถือหุนของบริษัท (เฉลี่ย)

(หน�วย : ล�านบาท)

2561 2562 2563

16,237
ลานบาท

4,764
ลานบาท

67,978
ลานบาท

50,618
ลานบาท

14,266
ลานบาท

(1) (1)

ขอมูลราคาหลักทรัพย

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)

2.36
1.00-3.06

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 2563

ชวงราคาใน 52 สัปดาห 0

1

3

2

สินทรัพยรวมรายไดรวม ขาดทุนสำหรับป หนี้สินรวม สวนของผูถือหุน
ของบริษัท

5จุดเดนดานการเงินและการดำเนินงาน
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IOSA

การตรวจสอบรับรองจากหนวยงานตรวจเช็ค
มาตรฐานความปลอดภัยจาก International 
Air Transportation Association (IATA) 

Operational Safety Audit (IOSA)

World Travel Awards
(WTA) 2020

รางวัลชนะเลิศสายการบินราคาประหยัด
ที่ดีที่สุดในโลก (ติดตอกัน 8 ปซอน) และ

รางวัลชนะเลิศพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน
สายการบินราคาประหยัด

The Children and
Youth Council

of Thailand 

รางวัลพระราชทานในวันเยาวชนแหงชาติ
ประจำป 2563 สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็ก

และเยาวชนที่ปองกันปญหาสังคม
(องคกรที่ทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน)

NACC Awards 2020

รางวัลชอสะอาด สาขาโฆษณา
ประจำป 2563 โดย คณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)

SHA

แอรเอเชียไดรับตราสัญลักษณ
มาตรฐานความปลอดภัยดานสุขอนามัย

โดยกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
และกระทรวงสาธารณสุข 

6 คุณภาพสูรางวัลแหงความสำเร็จ



IR Magazine
Awards 2020

รางวัลดีเยี่ยมดาน
รายงานประจำป (Small Cap)
ระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต

Thailand Sustainable
Investment (THSI) 2020

AAV ไดรับคัดเลือกเขาสูรายชื่อหุนยั่งยืน
ประจำป 2563

แบรนดที่ไดรับความไววางใจ
และนาเชื่อถือที่สุดแหงป 2 563

(หมวดบริการขนสง : สายการบินราคาประหยัด)

AFM Asia Marketing
Excellence Awards

องคกรที่เปนเลิศในการดำเนินธุรกิจใหเติบโตอยางยั่งยืน
ผานการขับเคลื่อนดานการตลาด และนวัตกรรม

ควบคูไปกับความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม
และสิ่งแวดลอมอยางเปนรูปธรรม

BrandAge 2020 Thailand’s
Most Admired Brand

7คุณภาพสูรางวัลแหงความสำเร็จ



ผูนำสายการบินราคาประหยัด 
พรอมนำเสนอโปรโมชั่นคุมคาตลอดป ในทุกสถานการณ 

ครั้งเเรก..กับตั๋วบินบุฟเฟต เสนทางภายในประเทศ 
สนับสนุนการทองเที่ยว

â»ÃâÁªÑè¹
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ดวยเครือขายบินภายในประเทศที่ครอบคลุมมากที่สุด 

พรอมเสนทางขามภาค 

ทำใหเราเปนสวนสำคัญในการกระตุนการทองเที่ยว
ทุกภูมิภาคทั่วไทยไดอยางเต็มที่ 



มาตรฐานสุขอนามัยเเละความปลอดภัย 
คือสิ่งสำคัญที่สุดที่แอรเอเชียเนนย้ำ

เพื่อความมั่นใจของพนักงาน
เเละผูโดยสารของเราทุกคน

à Ố¹·Ò§ÁÑè¹ã¨



ไมวาวิกฤตจะยากลำบากเพียงใด
เราจะผานไปไดดวยกัน

ดวยหัวใจที่มุงมั่นเพื่อผูมีสวนไดเสียทุกคน

ÊÙŒä» Œ́ÇÂ¡Ñ¹
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ผมเปนนักเศรษฐศาสตร จำไดแมนวา เวลาจะวางแผน
ทำอะไร เราจะตองตั้งสมมติฐานวา ถาทุกอยางอยูนิ่ง 
ไมแปรเปล่ียน เราจะวางแผนในสวนของเราอยางไร เพ่ือนำไป
ปฏิบัติใหเกิดประโยชนกับเรา ซึ่งเรื่องนี้โอกาสที่ผลการ
ปฏิบัติจะใหผลตามแผนนั้นแทบไมมีเลย เพราะในโลก
แหงความจริงคือทุกอยางไมเคยอยูนิ่ง และแปรเปลี่ยน
ตลอดเวลานั่นเอง

แตที่ผานมาตลอดป 2563 จนถึงวันนี้ นับเปนครั้งแรก
ที่ไดรับรูกันไดชัดวาทุกอยางอยูนิ่งๆจริง ไมตองสมมติกัน

ดังน้ัน ตอนน้ีจึงเปนโอกาสดี (และไมนาจะมีโอกาสแบบน้ี
อีกแลว) ที ่ AAV จะใชความจริงที ่ทุกอยางหยุดนิ ่งนี ้ 
วางแผนในการทำงานของเราใหเกิดผลแมนยำที่สุด และ
เกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน และตอผูมีสวนไดเสีย
ทุกฝายไดจริง

ในฐานะประธานกรรมการ ผมขอเรียนตอผูถือหุนและ
ผูมีสวนไดเสียทุกฝายวา พวกเราไมหมดกำลังใจ ไมทอถอย 
แตกลับมุงมั่นในการเตรียมความพรอมทั้งดานบุคลากร
และระบบงานทุกระบบ ใหพรอมเสมือนวาเราสามารถ
ทำงานไดเต็มประสิทธิภาพทันทีที่สถานการณของโลก
และประเทศไทย กลับมาเปนปกติ

เพราะพวกเราเช่ือม่ันวา การเดินทางติดตอกันของมนุษยโลก 
ยังตองใชการเดินทางทางอากาศ ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงสุด
เชนเดิม เหมือนท่ีพวกเราเช่ือม่ันวา “Everyone Can Fly” 
พวกเราจึงมองสถานการณหยุดชะงักครั ้งนี ้เปนเพียง
สถานการณช่ัวคราว เปรียบเสมือนการกดปุม Pause & Play 
เทานั้น

พวกเราหวังเปนอยางยิ่งวา ผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย
ของเรา จะสนับสนุนเราเหมือนเดิมอยางที่เคยปฏิบัติ
ตอกันอยางอบอุนตลอดมา

¾Ç¡àÃÒäÁ‹ËÁ´¡ÓÅÑ§ã¨ äÁ‹·ŒÍ¶ÍÂ áµ‹¡ÅÑºÁØ‹§ÁÑè¹ã¹¡ÒÃ
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นายวิเชฐ ตันติวานิช
ประธานกรรมการ

12 สารจากประธานกรรมการ 13สารจากประธานกรรมการ
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ÊÒÃ¨Ò¡»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
(GRI 102-14)

นายธรรศพลฐ แบเลเว็ลด
ประธานกรรมการบริหาร

ตลอด 17 ปท่ี บจ. ไทยแอรเอเชีย เปดใหบริการ ผลกระทบจาก
สถานการณการเเพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ครั้งนี้ เปนสถานการณที่รุนเเรง และบริษัทไดรับผลกระทบ
ยาวนานมากที่สุด โดยป 2563 พวกเราจำเปนตองอยูในสภาวะ 
“ลอยคอ” เพ่ือประคองธุรกิจใหอยูรอดไปได ควบคูกับการบริหาร
จัดการตนทุนอยางมีประสิทธิภาพเพื่อรักษาเงินสด อีกทั้งตื่นตัว
ในการปรับเเผนกลยุทธการดำเนินงานใหเขากับสถานการณที่
เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ซึ่งเปนโจทยที่มีความทาทายมาก

ผลจากสถานการณ COVID-19 ในปท่ีผานมา บริษัททำทุกวิถีทาง
เพื่อใหผานพนวิกฤตนี้ไปใหได ทั้งการเสียสละของผูบริหารเเละ
พนักงานทุกคนในการลดคาตอบเเทนเเละหยุดงานโดยสมัครใจ
ระยะสั้นเเละระยะยาว เพื่อลดตนทุนใหกับบริษัท การพัฒนา
มาตรฐานดานสุขอนามัยเเละความปลอดภัยสรางความมั่นใจ
ในการเดินทาง ตลอดจนการเเสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหมๆ 
อยูเสมอ เพื่อสรางกระเเสเงินสดในการบริหารจัดการ

ในขณะที่กลยุทธเชิงนโยบาย บริษัทรวมทำงานกับภาครัฐ
อยางเต็มท่ี เพ่ือผลักดันความชวยเหลือตางๆ ใหเกิดข้ึน โดยเฉพาะ
การท่ีไทยเเอรเอเชีย เปนผูนำรวมตัวกับสายการบินสัญชาติไทย
อ่ืนๆ ย่ืนเสนอขอมาตรการความชวยเหลือและบรรเทารูปแบบตางๆ 
ตอภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของมาตลอด อาทิ มาตรการ
ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเคร่ืองบิน สำหรับเสนทางภายในประเทศ 
คาบริการในการข้ึนลงอากาศยาน (Landing Charge) คาบริการ
ที่จอดอากาศยาน (Parking Charge) คาบริการการเดินอากาศ 
(Air Navigation Charge) ซึ่งในสวนนี้ไดการตอบรับที่นาพอใจ

รวมท้ังความพยายามสำคัญท่ีสุด คือการขอกูสินเช่ือดอกเบ้ียต่ำ 
หรือ “ซอฟทโลน” ผานกระทรวงการคลัง ซ่ึงท้ัง 7 สายการบิน
สัญชาติไทยไดรวมกันยื่นเรื่องดำเนินการมายาวนานตอเนื่อง
จนครบป นับตั้งเเตไดรับผลกระทบจาก COVID-19 รอบเเรก 
ในเดือนมีนาคม 2563 จนถึงการเเพรระบาดของ COVID-19 
ในรอบที่สองตนป 2564 นี้ ถาไดติดตามขาวจะเห็นวาบริษัท
ไดปรับแผนตามนโยบายรัฐ เเละสอบถามความคืบหนามาตลอด 
เสริมจากการบริหารจัดการภายในบริษัท ท่ีเราทำอยางดีท่ีสุดเเลว

อุตสาหกรรมทองเที่ยวและการขนสงเดินทาง เปนดานเเรก
ที่มักไดรับผลกระทบจากทุกสถานการณอยางหนัก เเมวาเรา
มั่นใจวาเรามีประสบการณเเละภูมิตานทานที่แข็งแรงดี ทั้งการ
วางเเผนเชิงรุกเเละเชิงรับ แตเราก็ไมเคยประมาท ขอใหเชื่อมั่น
วาทุกอยางที่บริษัททำทั้งหมดนั้น ก็เพื่อทำใหเราพรอมเสมอ 
เมื่อถึงวันที่โอกาสมาถึง เราจะเปนสายการบินที่พรอมที่สุด
ในการใหบริการนักทองเท่ียว และเปนสวนสำคัญในการกระตุน
เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศตอไป

สุดทายนี้ ผมขอขอบคุณผูบริหาร พนักงาน เเละผูมีสวนไดเสีย
ทุกคนของทั้ง บจ. ไทยแอรเอเชีย เเละ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
ท่ีเดินทางรวมกันในเสนทางอันยากลำบาก ผมเช่ือวาวิกฤตคร้ังน้ี
ทำใหพวกเราเเข็งเเกรงและเรียนรูมากกวาทุกคร้ัง พรอมพลิกกลับมา
เติบโตและไดรับผลตอบเเทนที่คุมคาในอนาคต

14 สารจากประธานกรรมการบริหาร 15สารจากประธานกรรมการบริหาร



มีคำกลาววา เวลาแหงความสุขจะผานไปเร็ว ซ่ึงป 2563 ก็ผานไป
เร็วเชนกัน แมไมอาจจะเรียกไดวาเปนปแหงความสุขแบบที่เรา
นิยามกันไว ปท่ียากลำบากแตเวลากลับผานไปอยางรวดเร็ว นาจะ
เปนเพราะ พวกเราวุนวายกับการหาทางรอด เรียนรูพรอมทำ 
“สิ่งใหมๆ” อยูตลอดเวลา อะไรที่เราไมเคยเห็นก็เกิดขึ้น อะไร
ที่เราไมเคยทำก็ไดทำ

สำหรับพนักงาน ปน้ีก็เปนการปรับตัวคร้ังใหญ ท้ังการเรียนรูทักษะ
อะไรใหมๆ การทำงานเสริม เพราะทุกคนตองรวมกันเสียสละ
รายไดบางสวน เพื ่อใหบริษัทเดินไปตอได เราไดเรียนรู วา 
“ถาเราเปดใจ ปรับตัว ก็มีโอกาสเขามาเสมอ”
 
แตไมวาจะปรับตัวเพ่ือความอยูรอดแคไหน เราก็ยังใหความสำคัญ
กับธุรกิจหลักของเรา ซ่ึงก็คือการเปนสายการบิน ผูใหบริการขนสง 
โดยเฉพาะบทบาทการสรางความม่ันใจในการเดินทางผานมาตรฐาน
ความปลอดภัย สุขอนามัย รวมท้ังความตรงตอเวลาท่ีเปนจุดเดน
ของไทยแอรเอเชีย ซึ่งในปนี้ผมเห็นพลังและการรวมมือรวมใจ
ปฏิบัติงานอยางเต็มประสิทธิภาพอยางชัดเจน ไมลดนอยลงเลย 
แมพนักงานจะตองเสียสละรายไดของตนเองเพ่ือใหบริษัทเดินตอ
ไปได ซึ่งเปนเรื่องที่นาชื่นชมมาก

สำหรับป 2564 เราคาดการณเเละหวังวาสถานการณตางๆ จะดีข้ึน
หลังจากมีการฉีดวัคซีนอยางท่ัวถึง การกระตุนการเดินทางภายใน
ประเทศยังคงเปนกลยุทธสำคัญ ในขณะท่ีเท่ียวบินระหวางประเทศ
นาจะกลับมาไดในชวงปลายป ซ่ึงก็จะทำใหอุตสาหกรรมทองเท่ียว
เเละธุรกิจสายการบินคึกคักอยางที่เราคุนเคย

ตลอด 17 ปในการดำเนินกิจการ พวกเราไมเคยประมาท และ 
“เตรียมตัวใหพรอม” อยูเสมอ ปน้ีเปนปท่ียากลำบากท่ีสุด เเตเรา
ก็ผานมา พรอมเรียนรูสิ่งใหมๆ มาปรับใชในการพัฒนาธุรกิจ
มากมาย ขอใหมั่นใจวาเราไมเคยปลอยใหวิกฤตผานไป โดย
ไมเเสวงหาโอกาส ครั้งนี้ก็เชนกัน

บริษัทฯ จำเปนตอง “ปรับตัว” ปรับแผนธุรกิจ จะพ่ึงพาเเตการเปน 
“สายการบิน” อยางเดียวไมเพียงพอ เราจึงริเร่ิมธุรกิจใหมท่ีเก่ียวกับ
การทองเท่ียวและไลฟสไตลท่ีครบวงจร ยกตัวอยาง บริการ SNAP 
จำหนายตั๋วเครื่องบินพรอมโรงเเรม หรือเเมกระทั่งการจำหนาย
ต๋ัวสายการบินอ่ืนๆ รวมถึงการขายชานมไขมุกเดลิเวอร่ี การขนสง
กับ บจ. เทเลพอรต (ประเทศไทย)

ไมวาอะไรจะเกิดขึ้น ปจจัยภายนอกจะเปนอยางไร สิ่งที่เรา
ยึดมั่นเสมอ คือ การจัดการในสิ่งที่บริษัทฯ จัดการได และตอง
ปรับตัวใหเขากับสถานการณใหดีที่สุดในจุดที่ยืน

ÊÒÃ¨Ò¡»ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒÃ
(GRI 102-14)

นายสันติสุข คลองใชยา
ประธานเจาหนาที่บริหาร
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16 สารจากประธานเจาหนาที่บริหาร 17สารจากประธานเจาหนาที่บริหาร



1.
นายวิเชฐ ตันติวานิช

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.
นายธรรศพลฐ แบเลเว็ลด

กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร

3.
นายสันติสุข คลองใชยา

กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร

4.
นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย

กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

1 2 3

4

คณะกรรมการและคณะผูบริหาร
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)

18 คณะกรรมการและคณะผูบริหาร



5.
 นายวีรยุทธ โพธารามิก

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

6.
 นาวาอากาศเอกธนภัทร งามปลั่ง

กรรมการ

7. 
นายปรีชญา รัศมีธานินทร

กรรมการ

8. 
หมอมหลวงบวรนวเทพ เทวกุล

กรรมการ / ผูอำนวยการฝายพัฒนาธุรกิจ

9. 
นายไพรัชล พรพัฒนนางกูร

กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน

5 6 7 8 9

คณะกรรมการและคณะผูบริหาร
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)

19คณะกรรมการและคณะผูบริหาร



1.
นายวิเชฐ ตันติวานิช

ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.
นายธรรศพลฐ แบเลเว็ลด

กรรมการ

3.
นายสันติสุข คลองใชยา

กรรมการ

4.
นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย

กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริษัท ไทยแอรเอเชีย จำกัด

1 42 3

20 คณะกรรมการ



5.
นายคามารูดิน บิน เมอรานัน

กรรมการ

6.
นายโมฮาหมัด คาดาร บิน เมริกัน

กรรมการ

7.
นายรอซแมน บิน โอมาร

กรรมการ

8.
 นางภัทรา บุศราวงศ

กรรมการ

9.
นายไพรัชล พรพัฒนนางกูร

กรรมการ

คณะกรรมการ
บริษัท ไทยแอรเอเชีย จำกัด

56 7 8 9

21คณะกรรมการ



1.
นายธรรศพลฐ แบเลเว็ลด

ประธานกรรมการบริหาร

2.
นายสันติสุข คลองใชยา

ประธานเจาหนาที่บริหาร

3.
หมอมหลวงบวรนวเทพ เทวกุล

รองประธานเจาหนาที่บริหาร

4.
นายไพรัชล พรพัฒนนางกูร

ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน

5.
นายบัญญัติ หรรษกุล
ผูอำนวยการฝายวิศวกรรม

6.
นางธีลฎี พันธุมจินดา

ผูอำนวยการฝายทรัพยากรบุคคล

7.
นางสาววิชชุนี กันตะเพ็ง

ผูอำนวยการฝายปฏิบัติการภาคพื้น

คณะผูบริหาร
บริษัท ไทยแอรเอเชีย จำกัด

1

2

3

4

5
6 7

22 คณะผูบริหาร



คณะผูบริหาร
บริษัท ไทยแอรเอเชีย จำกัด

8.
นายพิพัฒน คุณประคัลภ

ผูอำนวยการฝายนวัตกรรมเชิงพาณิชยและเทคโนโลยี

9.
 นางสาวณัฏฐิณี ตะวันชุลี

ผูอำนวยการฝายการพาณิชย

10.
นางสาวอรอนงค เมธาพิพัฒนกุล

ผูอำนวยการฝายสินคาและบริการบนเครื่องบิน

11.
นางสาวทอปด สุบรรณรักษ

ผูอำนวยการฝายความยั่งยืนและสื่อสารองคกร

12.
นายจตุพงษ หงษวิเศษ

ผูอำนวยการฝายบริการลานจอดและอุปกรณภาคพื้น

13.
นาวาอากาศตรี ดำรงค ภาสนพิพัฒนกุล

ผูอำนวยการฝายปฏิบัติการการบิน

14.
นายบัณฑิต พรสาโรจน

ผูอำนวยการฝายควบคุมคุณภาพองคกร

8

911 10

12
13 14

23คณะผูบริหาร
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เดลิเวอรี่.. เมนูจากฟา “ชานมไขมุกบุก” 
เสิรฟถึงหนาบาน

เปดตัวเครื่องใหมประหยัดพลังงาน 
“แอรบัส A321neo” 

แอรเอเชียบินสูวิกฤต COVID-19

24 กิจกรรมประชาสัมพันธบริษัทป 2563

เปดตนป 2563 ดวยการใหบริการดวยเครื่องบินรุนใหม แอรบัส A321neo 
เปนคร้ังเเรกในประเทศไทย เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2563 ดวยจุดเดนการเปนเคร่ืองบิน
ที่ประหยัดพลังงาน เปนมิตรตอสิ่งเเวดลอม เพิ่มชอง USB รองรับการชารตแบต
ในทุกที่นั่ง รวมทั้งโตะดานขางและดานหนาที่สามารถปรับเพื่อใชวางโทรศัพท
ไดสะดวก รองรับผูโดยสารเพ่ิมเปน 236 ท่ีน่ัง (จาก 180 ท่ีน่ังในรุนเเอรบัส  A320) 
สรางโอกาสธุรกิจในเสนทางยอดนิยม

อยูบานก็กินได! แอรเอเชียปรับตัวธุรกิจ ระดมพนักงาน
เปนผูใหบริการเดลิเวอร่ี เสิรฟเมนูฮิต “ชานมไขมุกบุก” 
สงตรงถึงบาน ท้ังในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม 
ในชวงที่สายการบินไมสามารถจำหนายอาหารเเละ
เครื่องดื่มบนเครื่องได จากสถานการณ COVID-19 
สรางรายไดใหมใหทั้งบริษัทฯ เเละพนักงาน

ตามที่เกิดสถานการณการแพรระบาดไวรัส COVID-19 ไดสงผลกระทบตอภาพรวม
ของอุตสาหกรรมทองเท่ียวเเละการบิน โดยไทยแอรเอเชียจำเปนตองปรับลดเท่ียวบิน 
โดยเฉพาะในเดือนเมษายน 2563 ท่ีประกาศหยุดใหบริการช่ัวคราวทุกเสนทางบิน 
เพื่อลดโอกาสเเละควบคุมการแพรระบาด สรางความปลอดภัยใหทั้งกับผูโดยสาร
และพนักงานทุกคน

อยางไรก็ตามแมจะอยูในสถานการณอันยากลำบาก แอรเอเชียยังคงชวยเหลือ
สนับสนุนภาครัฐในการพานักทองเที่ยว หรือคนในตางประเทศเดินทางกลับบาน 
รวมถึงการขนสงสินคาตางๆ อยางตอเน่ือง โดยไดรวมกับรัฐบาลไทยจัดเท่ียวบินสูอูฮ่ัน 
รับคนไทยกลับบาน 4 กุมภาพันธ 2563 ซ่ึงรวมท้ังเท่ียวบินอพยพตางๆ ในหลากหลาย
เสนทาง นอกจากเปนการชวยเหลือชาวไทยในตางประเทศแลว แตยังเปนโอกาสให
แอรเอเชียไดเรียนรูวิธีการปองกันการแพรระบาดในการเดินทางทางอากาศระดับสูงสุด 
ซ่ึงสามารถนำมาปรับใชในการใหบริการในปจจุบัน

เม่ือสถานการณคล่ีคลายลง ไทยแอรเอเชียจึงทยอยกลับมาใหบริการเสนทางภายใน
ประเทศอีกครั้ง ในเดือนพฤษภาคม 2563 เปนตนไป เพื่อรองรับผูโดยสารที่มี
ความจำเปนในการเดินทาง โดยมีมาตรการสุขอนามัยที่เขมขน ตามมาตรฐาน
ที่กระทรวงสาธารณสุขเเละสำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทยกำหนด



airasia.com กาวสูสุดยอดแอพอาเซียน 
เพื่อทุกคน!

บุก “สุวรรณภูมิ” 

คร้ังเเรก! ต๋ัวบินบุฟเฟตแอรเอเชีย  “บินท่ัวไทยไมอ้ัน” 

เปด 2 เสนทางบินขามภาค เชียงใหม-หัวหิน 
และอุดรธานี-หัวหิน

25กิจกรรมประชาสัมพันธบริษัทป 2563

แอรเอเชียเดินหนาขยายฐานปฏิบัติการการบินแหงใหมสู “สุวรรณภูมิ” 
เสริมทัพฐานปฏิบัติการการบินดอนเมือง ที่ยังคงเปดใหบริการครบ
ทุกเสนทางบินภายในประเทศ รักษาความเปนผูนำตลาด พรอมอำนวย
ความสะดวกสำหรับผูโดยสารทุกคน ทำใหแอรเอเชียเปนสายการบิน
เดียวที่พรอมใหบริการสะดวกทั้ง 2 ทาอากาศยานในกรุงเทพฯ  ทั้ง
สุวรรณภูมิ (BKK) เเละดอนเมือง (DMK)

แอรเอเชียไมใชเเคสายการบิน! พรอมปรับโฉม airasia.com กาวสู
การเปนสุดยอดแอปพลิเคชันแหงอาเซียน แพลตฟอรมไลฟสไตล
ที่ใหบริการครอบคลุมสำหรับทุกคน ที่พรอมมอบประสบการณ
การใชงานที่งาย รวดเร็ว และสะดวกสบายยิ่งขึ้นดวยสินคาและ
บริการกวา 15 ประเภท ใน 3 ธุรกิจหลัก ไดแก การเดินทาง 
อีคอมเมิรซ และฟนเทค

แอรเอเชียเปดเสนทางบินขามภาคใหม  2 เสนทางบินขามภาคใหม 
เชียงใหม-หัวหิน และอุดรธานี-หัวหิน เร่ิมตน 2 เท่ียวบินตอสัปดาห 
ทุกวันศุกรและอาทิตย เร่ิมบินต้ังแตวันท่ี 7 สิงหาคม 2563 เปนตนไป 
เพ่ือกระตุนการทองเท่ียวภายในประเทศ โดยหัวหินถือเปนจุดหมาย
ปลายท่ีมีศักยภาพและมีผูเรียกรองใหแอรเอเชียเปดเท่ียวบินเช่ือมตอ
สูภูมิภาคมาโดยตลอด

แอรเอเชียสรางปรากฏการณใหม กระตุนการเดินทาง หลังกลับมาใหบริการ
เสนทางบินในประเทศ เปดตัวตั๋วบินแบบบุฟเฟต “บินทั่วไทยไมอั้น” (AirAsia 
Unlimited Pass) เปนครั้งเเรก ราคาเพียง 2,999 บาท ในจำนวนจำกัด สำหรับ
การเดินทางทุกเสนทางภายในประเทศ ซึ่งไดรับผลตอบรับที่ดีมากจากผูโดยสาร 

Photo

เพิ่มความสะดวก 
เลือกเดินทางได 2 สนามบิน
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ประกาศผลการดำเนินงาน
ประจำป 2562

26 กุมภาพันธ 63

ณ โรงแรม แกรนด ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

งานแถลงผล
ประกอบการ
ประจำป 2562

25 กุมภาพันธ 63

งานแถลงผลประกอบการ

ประจำไตรมาส 1/2563
การประชุมเสมือนจริง 

13 พฤษภาคม 63

ประกาศผลการดำเนินงาน

ประจำไตรมาส 1/2563

30 มิถุนายน 63

การประชุมเสมือนจริง 

INVESTOR UPDATE VIRTUAL CONFERENCE 
BY CLSA SECURITIES การประชุมเสมือนจริง 

30 มิถุนายน 63

14 พฤษภาคม 63

26 กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธป 2563

28 มกราคม 63
ณ สนามบินดอนเมือง

AAV OPEN HOUSE และเยี่ยมชมกิจการ
ประจำป 2563

THAILAND INVESTMENT 
CONFERENCE 2020 - 
(BOFA AND PHATRA 
SECURITIES)



11 สิงหาคม 63

26 สิงหาคม 63

การประชุมเสมือนจริง 

THAILAND FOCUS 2020 
VIRTUAL CONFERENCE 

12 พฤศจิกายน 63

การประชุมเสมือนจริง 

งานแถลงผลประกอบการ
ประจำไตรมาส 3/2563

ประกาศผลการดำเนินงาน
ประจำไตรมาส 3/2563

ประกาศผลการดำเนินงาน
ประจำไตรมาส 2/2563

การประชุมเสมือนจริง 

NDR-VIRTUAL
CONFERENCE WITH
BUALUANG SECURITIES

การประชุมเสมือนจริง 

IR MAGAZINE 
FORUM & 
AWARDS 2020

การประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563
ณ หองประชุม Foxtrot และ Golf สำนักงานใหญ บจ. ไทยแอรเอเชีย

14 กรกฎาคม 63

การประชุมเสมือนจริง 

10 พฤศจิกายน 63

การประชุมเสมือนจริง 

งานแถลงผลประกอบการ
ประจำไตรมาส 2/2563

13 สิงหาคม 63

3 กันยายน 63

8 ธันวาคม 63

22 กรกฎาคม 63

27กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธป 2563

22 กรกฎาคม 63

การประชุมเสมือนจริง 

PANDEMIC
PANDERMONIUM

INVESTOR UPDATE 
VIRTUAL CONFERENCE 
BY UBS SECURITIES



• บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ควารางวัลดีเดน

  ดานนักลงทุนสัมพันธในงาน SET Awards 2018

• บจ. ไทยแอรเอเชีย ไดรับรางวัลความเปนเลิศ

  ทางการตลาดจากสมาคมการจัดการธุรกิจ

  แหงประเทศไทย (TMA) รางวัลพระราชทาน

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

• บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ไดรับคัดเลือกเขาสูรายชื่อ

  หุนยั่งยืน (THSI) ประจำป 2562 เปนครั้งแรก

• บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ควารางวัลยอดเยี่ยม

  ดานเว็บไซตนักลงทุนสัมพันธระดับภูมิภาค

• บจ. ไทยแอรเอเชีย รับมอบเครื่องบินรุนแอรบัส

  A321 นีโอ 2 ลำแรกของประเทศไทย

 

บจ. ไทยแอรเอเชีย สายการบินราคาประหยัด

รายแรกของไทยที่ไดรับใบรับรองผูดำเนินการ

เดินอากาศใหม

• เปดฐานปฏิบัติการบิน (Hub) ที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

• บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ไดรับคัดเลือกเขาสูรายชื่อหุนยั่งยืน (THSI) ประจำป 2563

• บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ควารางวัลยอดเยี่ยมดานรายงานประจำประดับภูมิภาค

• บจ. ไทยแอรเอเชีย มีฝูงบินจำนวน 62 ลำ ใหบริการเที่ยวบินในประเทศ 

 785 เที่ยวบินตอสัปดาห สู 25 จุดหมายปลายทาง และเที่ยวบินระหวางประเทศ 

 551 เที่ยวบินตอสัปดาห จาก 42 จุดหมายปลายทาง (กอนหยุดใหบริการชั่วคราว)

บจ. ไทยแอรเอเชีย เริ่มใหบริการเที่ยวบินในประเทศ

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ไปยังหาดใหญ ภูเก็ต

และเชียงใหม รวมถึงเริ่มใหบริการเที่ยวบิน

ระหวางประเทศครั้งแรก ไปยังสิงคโปรดวย

เครื่องบินรุนโบอิ้ง 737 จำนวน 2 ลำ

•  บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เขาจดทะเบียน

 ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ

 ถือหุนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 55 ใน บจ. ไทยแอรเอเชีย

• บจ. ไทยแอรเอเชีย รับมอบเครื่องบิน

 ลำแรกภายใตสัญญาเชา

• บจ. ไทยแอรเอเชีย ยายฐานปฏิบัติการบิน

 จากทาอากาศยานสุวรรณภูมิมายัง

 ทาอากาศยานดอนเมือง

ฝูงบินของ บจ. ไทยแอรเอเชีย 

ประกอบดวยเครื่องบินรุนแอรบัส A320

เพียงรุนเดียว

จัดตั้ง บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

และบมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เขาซื้อหุน

รอยละ 50 ของ บจ. ไทยแอรเอเชีย

• บจ. ไทยแอรเอเชีย ยายฐานปฏิบัติการบิน 

 (Hub) จากทาอากาศยานดอนเมืองไปยัง

  ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ

•  บจ. ไทยแอรเอเชีย รับมอบเครื่องบินรุน

 แอรบัส A320 ลำแรก

เปดฐานปฏิบัติการบิน (Hub) 

ที่ทาอากาศยานภูเก็ต
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เปดฐานปฏิบัติการบิน (Hub) ที่ทาอากาศยานเชียงใหมบจ. ไทยแอรเอเชีย ควาแชมปสายการบิน

ที่ตรงเวลาที่สุดจาก FlightStats ของป 2556

บจ. ไทยแอรเอเชีย ควารางวัลชนะเลิศประเภท

สายการบินที่ดีที่สุด หรือ “The Best of Airline”

จากงาน The Best of Thailand Awards Voted 

by Chinese Tourists

บจ. ไทยแอรเอเชีย รับมอบเครื่องบิน

รุนแอรบัส A320 นีโอลำแรก

ของประเทศไทย

2547 2549 2550 2552 2553 2555

2556255725582559

2560 2561 2562 2563

พัฒนาการที่ส�าคัญ28 29พัฒนาการที่ส�าคัญ



30 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุุรกิจ (GRI 102-1, 102-16)

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นใน          
บริษัทอื่น (Holding Company) โดยปัจจุบันถือหุ้นใน บจ. ไทยแอร์เอเชีย เพียงแห่งเดียว ดังนั้น                  
ภาพรวมการประกอบธรุกจิจะพจิารณาจากบรษิทัทีด่�าเนนิธุรกจิหลกั (Operating Company) หรอื
บจ. ไทยแอร์เอเชีย เท่านั้น

บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีวิสัยทัศน์เป็นบริษัทชั้นน�าทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเดินทางที่ยั่งยืนใน
เอเชีย พร้อมให้บริการที่คุ้มค่ามากกว่าราคา อีกทั้งมีพันธกิจที่น�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด 
โดยใช้เทคโนโลยจีดัการต้นทนุและเพิม่ประสทิธภิาพการให้บรกิาร สร้างการจ้างงานในภูมภิาค และ
เป็นบริษัทชั้นน�าที่ท�าให้ความฝันของทุกคนเป็นจริง ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ตั้งแต่พนักงาน 
Allstars ลกูค้า พันธมติรทางธรุกจิ นกัลงทุน ครอบคลมุถงึชมุชนและภาครฐั ผลกัดนั “แอร์เอเชยี”        
ให้เป็นแบรนด์อาเซียนที่ได้รับการยอมรับระดับโลก ตอกย�้าคุณค่าที่ยั่งยืนต่อเศรษฐกิจสังคมและ       
สิง่แวดล้อม และเปิดโอกาสให้ “ใคร ใคร… กบ็นิได้” นอกจากนีย้งัมุง่เน้นการให้บรกิารทีห่ลากหลาย
เส้นทางบนิและเพิม่ความถีข่องเทีย่วบนิทัง้เส้นทางบนิระหว่างประเทศและภายในประเทศ ทีใ่ช้เวลา
เดนิทางต่อเท่ียวบนิไม่เกนิ 4 ช่ัวโมง 30 นาท ีจากฐานปฏิบตักิารบนิ (Hub) แต่ละแห่งในประเทศไทย
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง) กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) ภูเก็ต และ
เชียงใหม่ ซึ่งท�าให้สายการบินไทยแอร์เอเชีย สามารถเข้าถึงประชากรในประเทศและในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ ตอนใต้ของประเทศจีนและญี่ปุ่น ทั้งนี้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มุ่งเน้นการ
ให้บรกิารกลุม่ผูโ้ดยสารทีเ่ลอืกใช้บรกิารสายการบนิเพือ่การท่องเทีย่วและเพือ่วัตถปุระสงค์ทางธรุกจิ
โดยค�านึงถึงราคาค่าโดยสาร เที่ยวบินที่หลากหลาย และตรงต่อเวลาเป็นส�าคัญ

บจ. ไทยแอร์เอเชีย น�ารูปแบบธุรกิจ (Business Model) ของ AirAsia Berhad “AAB” มาใช้ โดย 
AAB ซึง่เป็นผู้ให้บรกิารสายการบนิราคาประหยดัภายใต้ชือ่ทางการค้า “AirAsia” ในประเทศมาเลเซยี
โดยบริษัทเชื่อว่าการให้บริการการเดินทางโดยชั้นบินประเภทเดียว ฝูงบินที่ประกอบด้วยเครื่องบิน
ตระกูลเดียว การให้บริการแบบไม่มีการเชื่อมต่อ (Point-to-Point) มีอัตราการใช้เครื่องบินต่อล�า     
ในระดับสูง การประหยัดต่อขนาด ช่องทางการจัดจ�าหน่าย โปรแกรมสมาชิกแอร์เอเชียบิ๊ก และ        
เครือข่ายเส้นทางบินที่ครอบคลุม ท�าให้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย สามารถให้บริการด้วยต้นทุนที่ต�่ากว่า
สายการบินอื่นในประเทศไทย และในระดับต้นทุนที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับผู้ประกอบธุรกิจสายการ
บินราคาประหยัดรายอื่นทั่วโลก ดังนั้น ด้วยต้นทุนที่ต�่า ราคาค่าโดยสารที่ประหยัด ชื่อทางการค้า
และการตลาดที่แข็งแกร่งของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย รวมถึงการให้บริการที่เชื่อถือได้ ท�าให้ธุรกิจของ              
บจ. ไทยแอร์เอเชีย เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เริ่มประกอบธุรกิจเมื่อปี 2547

ความเป็นมา

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2549 ในรูปบริษัทจ�ากัดด้วยทุนจดทะเบียน
จ�านวน 410,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญจ�านวน 41,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 
ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนด้วยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยถือหุ้นใน           
บริษัทที่ประกอบธุรกิจสายการบินราคาประหยัดเพียงแห่งเดียว คือ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ในสัดส่วน
ร้อยละ 50 ในสมัยนั้น 

วิสัยทัศน์
เป็นบริษัทชัน้น�าทางด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัล เพื่อการเดินทางที่ยั่งยืน

ในเอเชีย พร้อมให้บริการ

ที่คุ้มค่ามากกว่าราคา 

พันธกิจ
 น�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด 

โดยใช้เทคโนโลยจีดัการต้นทนุและเพิม่

ประสิทธิภาพการให้บริการ  

 สร้างการจ้างงานในภูมิภาค และเป็น 

บรษิทัชัน้น�าทีท่�าให้ความฝันของทกุคน

เป็นจริง

 ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนตั้งแต่ 

พนกังาน Allstars ลกูค้า พนัธมติรทาง

ธุรกิจ นักลงทุน ครอบคลุมถึงชุมชน

และภาครัฐ

 ผลักดัน “แอร์เอเชีย” ให้เป็นแบรนด์

อาเซียนท่ีได้รับการยอมรับระดับโลก 

ตอกย�้าคุณค่าท่ีย่ังยืนต่อเศรษฐกิจ 

สังคมและสิ่งแวดล้อม 
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ในวันท่ี 21 มิถุนายน 2550 กลุ่มผู้บริหารไทย      
ซึง่ประกอบไปด้วยประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและ
ผู้บริหารระดับสูงได้เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ บมจ. 
เอเชีย เอวิเอชั่น จากผู้ถือหุ ้นเดิม เนื่องจาก       
กลุ่มผู้บรหิารไทยเล็งเห็นถงึศกัยภาพของธรุกจินี้ 

ในเดือนพฤศจิกายน 2554 บมจ. เอเชยี เอวเิอช่ัน
เข้าซื้อหุ้นอีกร้อยละ 1 ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย 
จากนายธรรศพลฐ์ แบเลเวล็ด์ ท�าให้ บมจ. เอเชยี
เอวเิอชัน่ ถือหุน้ร้อยละ 51 ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
ต่อมา บมจ. เอเชีย เอวิเอช่ัน ได้จดทะเบียน       
แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด เมื่อวันที่        
26 ธันวาคม 2554 บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มี               
ทุนจดทะเบียนจ�านวน 485,000,000 บาท และ
มีทุนช�าระแล้วจ�านวน 410,000,000 บาท เป็น
หุ้นสามัญจ�านวน 4,100,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

ในวนัที ่31 พฤษภาคม 2555 บมจ. เอเชีย เอวเิอ
ชัน่เข้าจดทะเบยีนบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยภายใต ้ชื่อย ่อ “AAV” และมี               
ทุนจดทะเบียนครบช�าระแล้ว โดย บมจ. เอเชีย 
เอวิเอชั่น ได้น�าเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น
สามัญต่อประชาชน (Initial Public Offering - 
IPO) มาจองซื้อหุ ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมด        
ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย โดยส่งผลให้ ปัจจุบัน            
บมจ. เอเชีย เอวิเอช่ัน ถือหุ้นร้อยละ 55 ใน          
บจ. ไทยแอร์เอเชีย 

ส�าหรบั บจ. ไทยแอร์เอเชยี ก่อตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่19 
กันยายน 2546 เพ่ือด�าเนินธุรกิจสายการบิน
ราคาประหยัด ด้วยทุนจดทะเบียนจ�านวน 
400,000,000 บาท โดย บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
ถือหุน้ ร้อยละ 51 ของจ�านวนทนุจดทะเบียนของ 
บจ. ไทยแอร์เอเชีย (ก่อน IPO) และ AirAsia 
Investment “AAI” ถือหุ้นร้อยละ 49 โดย AAI 
เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนด้วย
การถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) 
โดยมี AAB ถือหุ้นร้อยละ 100 ซึ่ง AAB เป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์ของ
ประเทศมาเลเซยี โดยเป็นผูใ้ห้บรกิารสายการบนิ
แอร์เอเชียในประเทศมาเลเซีย ต่อมาในวันที่ 29 
พฤษภาคม 2555 บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้เพิ่มทุน
จดทะเบยีนเป็นจ�านวน 435,555,600 บาท เป็น
หุ้นสามัญจ�านวน 43,555,560 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 10 บาท โดย บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น    

ได้จองหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ส่งผลให้มีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 55 และ AAI มีสัดส่วน       
การถือหุ้นลดลงเหลือร้อยละ 45

ในวันที่ 16 เมษายน 2561 กลุ่มแอร์เอเชียปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดยจัดตั้ง AirAsia Group 
Berhad (“AAGB”) เพื่อเข้าถือหุ้นใน AAI โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 แทน AAB  

ในวันที่ 27 มกราคม 2564 บจ. ไทยแอร์เอเชีย จัดตั้งบริษัทย่อย บจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เซ็นเตอร์       
โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อเป็นสถาบันฝึกอบรมพัฒนาความสามารถและสร้างทักษะ
การเรียนรู้แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมการบิน การท่องเที่ยวและบริการ

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นดังนี้

การด�าเนนิธรุกจิของ บจ. ไทยแอร์เอเชยี ต้องพึง่พา
ความสมัพนัธ์ของบรษิทักับ AirAsia Berhad 

บจ. ไทยแอร์เอเชยี ได้รบัการสนบัสนนุจาก AAB ในหลายด้าน รวมถงึอนญุาตให้ บจ. ไทยแอร์เอเชยี
มสีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวในประเทศไทยส�าหรบัการใช้ชือ่ทางการค้า “AirAsia” เพือ่การด�าเนนิธรุกจิของ 
บจ. ไทยแอร์เอเชยี และการเข้าถงึทกัษะความรู้ทางด้านการตลาด การประกอบธรุกจิและการบรกิาร
ลูกค้า นอกจากนี้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย เช่าเครื่องบินในลักษณะสัญญาเช่าด�าเนินงานจาก AirAsia 
Mauritius “AAM” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ AAB รวมทั้งพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในกลุ่มแอร์
เอเชียซึ่งระบบซอฟต์แวร์หลักของบริษัทมีศูนย์กลางอยู่ในกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

นอกจากนี้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ยังมีช่องทางในการได้รับชิ้นส่วนอะไหล่ที่จัดเก็บโดย AAB และได้รับ
ประโยชน์จากบริการประจ�าท่าอากาศยานซึ่งให้บริการโดยสมาชิกในกลุ ่มแอร์เอเชียในบาง                
ท่าอากาศยาน รวมทัง้ให้บรกิารและได้รบับรกิารอืน่ๆ จาก AAB และสมาชกิของกลุม่แอร์เอเชยี อาทิ
การซ่อมบ�ารุง การป้องกันความเสี่ยงจากน�้ามันเชื้อเพลิง เว็บไซต์แอร์เอเชียส�าหรับการขายบัตร
โดยสารทางอนิเตอร์เนต็ ซอฟต์แวร์ส�ารองทีน่ัง่ และโปรแกรมสมาชกิแอร์เอเชยีบิก๊ เป็นต้น อย่างไรกต็าม
อ�านาจการตดัสนิใจในการเข้าท�ารายการดงักล่าวเป็นของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย โดยต้องผ่านการอนมุตัิ
จากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
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บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ในปัจจุบัน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น  

ถือหุ้นใน บจ. ไทยแอร์เอเชีย เพียงแห่งเดียว เนื่องจาก บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ไม่มีรายได้จากการด�าเนินธุรกิจอื่น ดังนั้น ในการพิจารณาโครงสร้าง          

รายได้ของบริษัทจะต้องพิจารณาจากโครงสร้างรายได้ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ซึ่งเป็นบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจหลัก

โครงสร้างรายได้ที่ส�าคัญของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ตามงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถึง 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การประกอบธุรกิจของบริษัทและ บจ. ไทยแอร์เอเชีย

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ในปัจจุบัน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ถือหุ้นใน          

บจ. ไทยแอร์เอเชีย เพียงแห่งเดียว 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ประกอบธุรกิจให้บริการสายการบินราคาประหยัดด้วยเครื่องบินตระกูลแอร์บัสในขนาดรุ่น A320 และ A321 โดยมีรายได้หลัก         

จากการให้บริการขนส่งผู้โดยสารแบบประจ�า (Scheduled Passenger Services) และการให้บริการเสริม (Ancillary Services) 

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2561(1) 2562(1) 2563

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขายและให้บริการ

รายได้ค่าโดยสาร 29,072.8 72.4 31,506.4 75.9 11,123.4 68.5

รายได้ค่าน�้าหนักสัมภาระ
   และค่าบริการอื่น 7,853.1 19.6 6,599.4 15.9 1,902.8 11.7

รายได้จากเที่ยวบินเช่าเหมาล�า 1,064.7 2.7 1,174.8 2.8 252.9 1.6

รายได้จากการขายสินค้า
   บนเครื่องบิน 606.7 1.5 589.0 1.4 201 1.2

รายได้ค่าระวางขนส่ง 270.0 0.7 286.8 0.7 146.4 0.9

รายได้ค่าโฆษณา 37.5 0.1 24.2 0.1 7.3 0.1

รวมรายได้จากการขาย
และให้บริการ 38,904.8 97.0 40,180.6 96.8 13,633.8 84.0

รายได้อื่น

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเคร่ืองบิน 
   และส่วนปรับปรุงอาคารเช่า - - - - 1,331.8 8.2

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 250.4 0.5 350.5 0.8 545.6 3.3

รายได้อื่น 985.7 2.5 998.1 2.4 725.1 4.5

รวมรายได้อื่น 1,236.1 3.0 1,348.6 3.2 2,602.5 16.0

รวมรายได้ 40,140.9 100.0 41,529.2 100.0 16,236.3 100.0

หมายเหตุ (1) จัดประเภทรายการในงบการเงินใหม่

68.5% รายไดคาโดยสาร

11.7% รายไดคาน้ำหนักสัมภาระ
 และคาบริการอื่น

1.6% รายไดจากเที่ยวบินเชาเหมาลำ

1.2% รายไดจากการขายสินคาบน
 เครื่องบิน

0.9% รายไดคาระวางขนสง

0.1% รายไดคาโฆษณา

8.2% กำไรจากการจำหนายเคร่ืองบิน
 และสวนปรับปรุงอาคารเชา

3.3% กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

4.5% รายไดอื่น
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บจ. ไทยแอร์เอเชีย ให้บริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศแบบประจ�าด้วย

ราคาค่าโดยสารทีป่ระหยดักว่าค่าโดยสารของสายการบนิทีใ่ห้บรกิารแบบ

เต็มรูปแบบ โดยค่าโดยสารดังกล่าวไม่รวมถึงบริการเสริมต่างๆ อาทิเช่น 

ค่าบรกิารฝากสมัภาระใต้ท้องเครือ่ง ค่าเลอืกทีน่ัง่ ค่าอาหารและเครือ่งดืม่

บนเครื่อง และบริการอ่ืนๆ ซ่ึงหากผู้โดยสารมีความประสงค์ใช้บริการ       

ดังกล่าว ผู้โดยสารสามารถซ้ือเพ่ิมเติมได้ตามต้องการ โดยรายได้จะอยู่       

ในส่วนของการให้บริการเสริม (Ancillary Services) นอกจากนี้                  

บจ. ไทยแอร์เอเชยี ควบคมุดูแลความตรงต่อเวลาของเทีย่วบนิอย่างต่อเนือ่ง 

โดยมปีระสิทธิภาพในการตรงต่อเวลา (ซึง่ประเมนิตามสดัส่วนของเทีย่วบิน

ที่ออกเดินทางภายใน 15 นาทีของก�าหนดการเดินทาง) อยู่ที่ร้อยละ 96 

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลการด�าเนินงานของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ส�าหรับช่วงเวลาที่ระบุไว้

ในปี 2563 บจ. ไทยแอร์เอเชีย ให้บริการขนส่งผู้โดยสารประมาณ 9.5 

ล้านคน โดยร้อยละ 85 เป็นผู้โดยสารเส้นทางบินภายในประเทศและ         

ร้อยละ 15 เป็นผู้โดยสารในเส้นทางบินระหว่างประเทศ

ปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2561 2562 2563

ปริมาณที่นั่ง (ล้านที่นั่ง) 25.2 26.1 12.6

จ�านวนผู้โดยสาร (ล้านคน) 21.6 22.1 9.5

อัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร (Load Factor) (ร้อยละ)(1) 85 85 75

ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) (ล้านที่นั่ง - กม.)(2) 25,019 26,940 10,174

ปริมาณการขนส่งด้านผู้โดยสาร (RPK) (ล้านที่นั่ง - กม.)(3) 21,243 22,670 7,735

ค่าโดยสารเฉลี่ย (บาท)(4) 1,477 1,478 1,199

รายได้ต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (RASK) (บาท)(5) 1.56 1.49 1.34

ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (CASK) (บาท)(6) 1.58 1.55 2.31

ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ไม่รวมน�้ามัน
    เชื้อเพลิง) (บาท)(7) 1.00 1.03 1.68

จ�านวนเครื่องบิน ณ สิ้นงวด 62 63 62

จ�านวนเที่ยวบิน 139,848 144,421 69,368

    ระหว่างประเทศ 54,142 61,406 10,320

    ภายในประเทศ 85,706 83,015 59,048

ระยะทางบินโดยเฉลี่ย (กิโลเมตร)(8) 991 1,033 804

อัตราการใช้เครื่องบินต่อล�า (ชั่วโมงปฏิบัติการบินต่อวัน)(9) 12.0 12.3 7.4

รายได้จากบริการเสริม (ล้านบาท) 7,134 7,511 2,285

รายได้จากบริการเสริมต่อผู้โดยสาร (บาท) 331 339 241

ปริมาณการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง (ล้านบาร์เรล) 4.57 4.94 1.76

ราคาถัวเฉลี่ยน�้ามันเชื้อเพลิงในตลาด (ดอลลาร์สหรัฐฯ 
    ต่อบาร์เรล)(10) 85.2 77.1 46.7

ประสิทธิภาพในการตรงต่อเวลา (ร้อยละ)(11) 86 86 96

(1) หมายถงึจ�านวนผูโ้ดยสารเทยีบเป็นสดัส่วนกบัปรมิาณ
ที่นั่ง ซึ่งเป็นจ�านวนที่นั่งผู้โดยสารที่มีอยู่ 

(2) ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (Available Seat    
Kilometres) คือ จ�านวนที่นั่งบนเท่ียวบินทั้งหมด    
คูณด้วยจ�านวนกิโลเมตรที่ท�าการบินบนที่นั่งเหล่านั้น 
(ปี 2563 ระยะทางที่ท�าการบินจริง; ปี 2561-2562 
ระยะทางที่ท�าการบินมาตรฐาน)

(3) ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (Revenue Passenger 
Kilometres) คือจ�านวนบรรทุกผู ้โดยสารที่จ ่าย            
ค่าโดยสารของเที่ยวบินทั้งหมด คูณด้วยจ�านวน
กิโลเมตรที่ท�าการบินบนที่นั่งเหล่านั้น (ปี 2563     
ระยะทางที่ท�าการบินจริง; ปี 2561-2562 ระยะทาง
ที่ท�าการบินมาตรฐาน)

(4) ค�านวณโดยน�ารายได้ค่าโดยสาร ของ บจ. ไทยแอร์เอเชยี
หารด้วยจ�านวนผู้โดยสาร

(5) ค�านวณโดยน�ารายได้ของ บจ. ไทยแอร์เอเชยี หารด้วย
ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร

(6) ค�านวณโดยน�าผลรวมของต้นทุนจากการด�าเนินงาน 
และค่าใช้จ่าย ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย (แต่ไม่รวม       
ค่าใช้จ่ายอืน่) หารด้วยปรมิาณการผลติด้านผู้โดยสาร

(7) ค�านวณโดยน�าผลรวมของต้นทุนจากการด�าเนินงาน 
และค่าใช้จ่ายของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย (แต่ไม่รวม         
ค่าใช้จ่ายอ่ืน) หักด้วยค่าน�้ามันเชื้อเพลิง หารด้วย
ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร

(8) หมายถึงจ�านวนกิโลเมตรท่ีท�าการบินเฉล่ียต่อเทีย่วบิน
(9) หมายถงึจ�านวนชัว่โมงปฏบิตักิารบนิเฉลีย่ต่อวันต่อล�า

ในช่วงระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง โดยจ�านวนชั่วโมงปฏิบัติ
การบินเริ่มนับตั้งแต่ช่วงขณะที่เครื่องบินเคลื่อนที่       
ณ สนามบินหนึ่ง ถึงเครื่องบินหยุดนิ่ง ณ สนามบิน    
อีกแห่งหนึ่ง

(10) ค�านวณโดยใช้ราคาตลาดถัวเฉลี่ยของน�้ามันเชื้อเพลิง
อากาศยาน (Jet Kerosene) ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
ส�าหรบัช่วงเวลาทีร่ะบุไว้ (ราคาเฉลีย่อ้างองิของ Platt 
ที่สิงคโปร์  MOPS)

(11) เที่ยวบินจะถือว่า “ตรงเวลา” เมื่อเครื่องบินออก      
เดินทางไม่เกินกว่า 15 นาทีของเวลาออกเดินทาง     
ตามก�าหนดการ

1.	 บริการขนส่งผู้โดยสารแบบประจ�าของ	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย

ผูโดยสาร ในประเทศ ระหวางประเทศ

85% 15%
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1.1	 เครือข่ายเส้นทางบินของ	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย (GRI 102-4, 102-6)

บจ. ไทยแอร์เอเชีย เน้นให้บริการเส้นทางบินระยะใกล้ไปยังท่าอากาศยานท่ีอยู่ในและใกล้เคียงกับ

บริเวณที่มีประชากรหนาแน่นและจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยว ซึ่งโดยปกติอยู่ในรัศมีไม่เกิน 

3,500 กิโลเมตร และระยะเวลาของเที่ยวบินไม่เกิน 4 ชั่วโมง 30 นาที จากฐานปฏิบัติการบินของ 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ทั้งนี้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ให้บริการเส้นทางบินแบบไม่มีการเชื่อมต่อ (Point-to-

Point) โดยจะไม่จดัเทีย่วบนิท่ีจะต้องจอดเครือ่งบินค้างคืนทีท่่าอากาศยาน ยกเว้นการจอดเครือ่งบนิ

ค้างคืนในท่าอากาศยานที่เป็นฐานปฏิบัติการบินของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2563 มีจ�านวน 4 แห่งประกอบไปด้วยกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) ภูเก็ต และ 

เชียงใหม่ 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีเครือข่ายเส้นทางบินครอบคลุม 67 เมือง ในทวีปเอเชีย โดยมีเครือข่ายเส้นทาง

บนิไปยงัจดุหมายปลายทางภายในประเทศจ�านวน 25 เมอืง และจดุหมายปลายทางระหว่างประเทศ

จ�านวน 42 เมือง (ก่อนหยุดให้บริการชั่วคราว) พร้อมด้วยเส้นทางบินภายในประเทศ 40 เส้นทาง 

และเส้นทางบินระหว่างประเทศ 58 เส้นทาง (ก่อนหยุดให้บริการชั่วคราว) รวมทั้งสิ้น 98 เส้นทาง

บิน นอกจากนี้ ผู้โดยสารของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย สามารถใช้บริการเดินทางเชื่อมต่อในเครือข่าย       

เส้นทางบินของสายการบนิในกลุม่แอร์เอเชยีในประเทศมาเลเซยี อนิโดนเีซยี ฟิลปิปินส์ และอนิเดีย

1.2	 การขยายเส้นทางบิน
ในการพจิารณาเปิดให้บรกิารเส้นทางบนิใหม่ในเครอืข่ายเส้นทางบนิ บจ. ไทยแอร์เอเชยี จะพจิารณา

ปัจจัยต่างๆ เช่น ศักยภาพในการเพิ่มอัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร (Load Factor) ความหนาแน่น

ของประชากรและอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว ต้นทางและจดุหมายปลายทาง ศกัยภาพทางเศรษฐกจิ

รวมทั้งภาวะการแข่งขันทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ค่าธรรมเนียมท่าอากาศยาน สิทธิการบิน และ

ระยะทางบนิ ซ่ึงกระบวนการพจิารณาการเปิดเส้นทางบนิใหม่โดยปกตใิช้เวลาประมาณ 3 เดอืน และ

เส้นทางบนิใหม่จะได้รบัการอนมุตัโิดยคณะกรรมการของ บจ. ไทยแอร์เอเชยี ในการพจิารณาอนมุตัิ

งบประมาณของ บจ. ไทยแอร์เอเชยี โดยหากเส้นทางบนิใหม่ไม่สามารถท�าก�าไรได้หลงัจากช่วงทดลอง

ด�าเนินการระหว่าง 6 - 8 เดือน บจ. ไทยแอร์เอเชีย จะพิจารณาลดจ�านวนความถี่ของเที่ยวบินใน  

เส้นทางบินหรือระงับ/ยกเลิกเส้นทางบิน 

ในปี 2563 อุตสาหกรรมการบินได้เผชิญกับ 

ความท้าทายจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 

COVID-19 ส่งผลให้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย หยุด         

ให้บริการบินชั่วคราวในเส้นทางบินระหว่าง

ประเทศตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 อย่างไม่มี

ก�าหนด และเส้นทางการบินในประเทศในช่วง   

1 - 30 เมษายน 2563 นั้น บจ. ไทยแอร์เอเชีย        

ได้กลับมาท�าการบินในเส้นทางภายในประเทศ

บางเส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 

เป็นต้นมา โดยปรบัความถีเ่ทีย่วบนิให้สอดคล้อง

กับความต้องการเดินทาง ในระหว่างปี 2563       

บจ. ไทยแอร์เอเชีย เปิดเส้นทางบินข้ามภาค        

ในประเทศ ประกอบด้วย เชยีงใหม่ สูห่วัหิน และ

หัวหิน สู่อุดรธานี นอกจากนี้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย

เปิดฐานปฏบิตักิารบนิทีท่่าอากาศยานสวุรรณภมูิ

โดยเ พ่ิมเส ้นทางการบินในประเทศ ดังนี้ 

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) สู ่ เชียงใหม่, ภูเก็ต, 

หาดใหญ่, น่านและนครศรีธรรมราช อีกทั้งเพิ่ม

ความถี่ของ เที่ยวบินอย่างต่อเนื่องในจุดหมาย

ปลายทางทีส่�าคญัภายในประเทศ ส่งผลให้ บจ. 

ไทยแอร์เอเชีย มีปริมาณที่นั่งในประเทศกลับมา

มากกว่าก่อนการแพร่ระบาดในปลายปี อย่างไร

กต็ามเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพในการท�าการบนิและ

บริหารการใช้เครื่องบินให้สอดคล้องกับความ

ต้องการเดนิทางนัน้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้ยกเลิก

การให้บริการ เส้นทางบิน อาทิเช่น หาดใหญ่  

สู่เชียงราย และ อู่ตะเภา (พัทยา) สู่ขอนแก่น ใน

ระหว่างปี 2563

ทัง้นี ้บจ. ไทยแอร์เอเชยี มเีป้าหมายท่ีจะเป็นผูน้�า

ตลาดในเส้นทางบินหลักและรอง เพื่อให้ได้รับ 

ผลตอบแทนทีส่งูขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในตลาด

ภายในประเทศและเตรียมพร้อมรองรับการ

เติบโตของจ�านวนผู้โดยสารเพ่ือเช่ือมต่อการ       

เดินทางในประเทศและในภูมิภาค นอกจากนี้  

บจ. ไทยแอร์เอเชีย เปิดฐานปฏิบัติการบินใหม่ที่

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในเดือนกันยายน เพื่อ

สร้างโอกาสขยายฐานลกูค้ารวมถงึการให้บรกิาร

ขนส่งสินค้า ส่งผลให้ยังคงรักษาความเป็นผู้น�า

ตลาดในประเทศ

(1) ก่อนหยุดให้บริการชั่วคราว

67

เครือขายเสนทาง
ครอบคลุม

จุดหมาย
ปลายทาง

ภายในประเทศ

จุดหมาย
ปลายทาง

25

ระหวางประเทศ

42(1)

จุดหมาย
ปลายทาง
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2.	 บริการเสริม	(Ancillary	Services)

บจ. ไทยแอร์เอเชีย มบีรกิารเสรมิทีห่ลากหลายให้แก่ผูโ้ดยสาร ซึง่เริม่ตัง้แต่

การให้บรกิารเสรมิก่อนขึน้เครือ่ง บรกิารเสรมิบนเครือ่ง และรวมถึงสนิค้า

และค่าบริการอื่นๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ โดย        

ถือเป็นรายได้อีกทางหน่ึงนอกเหนือจากรายได้จากการให้บริการขนส่ง          

ผูโ้ดยสารแบบประจ�าซึง่เป็นธรุกจิหลกัของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ทัง้นี ้รายได้

จากบริการเสริมคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 18 ร้อยละ 19 และร้อยละ 17 

ของรายได้จากการขายและให้บริการทั้งหมดของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย        

ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 ตามล�าดบั โดยบรกิารเสรมิสามารถแบ่ง

เป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้ 

2.1	 บริการเสริมก่อนขึ้นเครื่องและค่าธรรมเนียม
บจ. ไทยแอร์เอเชีย เสนอสินค้าและบริการเพิ่มเติมให้แก่ผู ้โดยสาร              

ซึง่สามารถเลอืกซือ้ได้ผ่านเวบ็ไซต์ของแอร์เอเชยี และเคาน์เตอร์จ�าหน่าย

บัตรโดยสารของแอร์เอเชีย ได้แก่

• บริการฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่อง (Checked Baggage): อัตรา          

ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับน�้าหนักของสัมภาระที่ต้องการใช้บริการ        

เส้นทางการบิน และช่วงเวลาในการเลือกซื้อบริการ และช่วงเวลา

เดินทาง การซือ้บรกิารฝากสมัภาระใต้ท้องเครือ่งพร้อมบตัรโดยสาร

จะมีค่าธรรมเนียมที่ประหยัดกว่า หากผู้โดยสารมีน�้าหนักสัมภาระ

เกินกว่าที่ซื้อบริการไว้ ผู้โดยสารจะต้องช�าระค่าธรรมเนียมน�้าหนัก

ส่วนเพิ่มตามน�้าหนักที่เกิน

• การเลอืกทีน่ัง่ (Seat Selection): ผูโ้ดยสารสามารถเลอืกทีน่ัง่บน

เที่ยวบินตามที่ต้องการได้โดยช�าระค่าธรรมเนียมในการเลือกที่นั่ง       

ทีอ่าจแตกต่างข้ึนอยูก่บัโซนแถวทีน่ัง่ทีผู่โ้ดยสารเลอืก เส้นทางการบนิ

และช่วงเวลาในการเลือกซื้อบริการ การจองที่นั่งบนเที่ยวบินพร้อม

บัตรโดยสารจะมีค่าธรรมเนียมที่ประหยัดกว่า 

• บรกิารฝากสมัภาระอปุกรณ์กีฬาใต้ท้องเคร่ือง (Checked Sports 

Equipment): ผู ้โดยสารสามารถฝากสัมภาระอุปกรณ์กีฬา                 

ใต้ท้องเครื่อง เช่น ถุงกอล์ฟ อุปกรณ์ด�าน�้า กระดานโต้คลื่น และ

จักรยาน โดยอัตราค่าธรรมเนียมจะขึ้นอยู่กับน�้าหนักของสัมภาระ

อปุกรณ์กฬีาทีต้่องการใช้บรกิาร เส้นทางการบนิและช่วงเวลาในการ

เลอืกซือ้บรกิาร รวมถงึช่วงเวลาเดนิทาง การซือ้บรกิารฝากสมัภาระ

อุปกรณ์กีฬาใต้ท้องเครื่องพร้อมบัตรโดยสารจะมีค่าธรรมเนียม           

ที่ประหยัดกว่าหากผู้โดยสารมีน�้าหนักอุปกรณ์กีฬาเกินกว่าที่ซื้อไว้  

ผู้โดยสารจะต้องช�าระค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มตามน�้าหนักที่เกิน

• การส�ารองที่นั่งและการเปลี่ยนแปลงการส�ารองที่นั่ง (Bookings 

and Amendments): ผู้โดยสารสามารถท�าการส�ารองที่นั่งผ่าน

เคาน์เตอร์จ�าหน่ายบัตรโดยสารของแอร์เอเชีย โดยมีค่าธรรมเนียม

การส�ารองทีน่ัง่ ทัง้นี ้ ผูโ้ดยสารสามารถท�าการเปลีย่นแปลงก�าหนด 

การเดนิทางไม่น้อยกว่า 48 ช่ัวโมงก่อนเวลาออกเดนิทางของเทีย่วบนิ        

(ไม่สามารถเปลีย่นช่ือและเส้นทางได้) อย่างไรก็ตาม บจ. ไทยแอร์เอเชยี 

อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติมแล้วแต่กรณี 

• ค่าธรรมเนียมการช�าระเงิน (Payment Processing Fees):         

การซ้ือบัตรโดยสารผ่านเว็บไซต์ของแอร์เอเชีย หรือ เคาน์เตอร์

จ�าหน่ายตัว๋ ณ สนามบนิ ผูโ้ดยสารสามารถเลอืกช�าระค่าบตัรโดยสาร

ได้หลากหลายช่องทาง อาทิ บัตรเครดิต, เดบิต, หักบัญชีธนาคาร,  

ตู้เอทีเอ็ม (ATM), เคาน์เตอร์เซอร์วิส, พร้อมเพย์ และ QR Code 

ทั้งนี้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย จัดเก็บค่าธรรมเนียมในการรับช�าระเงิน       

ในกรณีดังกล่าว

• การประกันภัยการเดินทาง (Tune Protect): ผู้โดยสารสามารถ

เลือกรับความคุ้มครองเพิ่มเติมโดยซื้อประกันภัยการเดินทางของ 

Tune Protect จากแอร์เอเชีย ซึ่งจะรวมถึงความคุ้มครองจากการ

ประกันการเสียชีวิตและการสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ ค่ารักษา

พยาบาลกรณีเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ การยกเลิกเท่ียวบิน           

ความล่าช้าของเที่ยวบิน ความเสียหายต่อกระเป๋าเดินทางและ

ทรัพย์สินส่วนตัว รวมถึงความคุ้มครอง COVID-19 และอื่นๆ ซึ่ง          

บจ. ไทยแอร์เอเชยี ได้ร่วมมอืกบั บรษิทั ทนูประกนัภยั จ�ากัด (มหาชน) 

ในการให้บริการดังกล่าว ทั้งนี้  บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีรายได้จาก        

ค่าธรรมเนียมการขายประกันภัยการเดินทางดังกล่าวผ่านเว็บไซต์

ของแอร์เอเชีย 

• บริการต่อเที่ยวบิน (Fly-Thru): ผู้โดยสารสามารถเลือกใช้บริการ

ต่อเทีย่วบนิ ในเส้นทางทีม่ใีห้บรกิาร ทัง้เทีย่วบนิภายในประเทศและ

ระหว่างประเทศ ซึ่งบริการนี้จะอ�านวยความสะดวกสบายให้แก่            

ผู้โดยสาร โดยไม่ต้องรอรับสัมภาระ ณ จุดเปลี่ยนเครื่อง สัมภาระ      

จะถูกน�าส่งไปยังจุดหมายปลายทางสุดท้ายของผู้โดยสาร ท้ังน้ี           

บจ. ไทยแอร์เอเชีย จัดเก็บค่าธรรมเนียมในการด�าเนินการเพิ่มเติม

• บริการ Red Carpet: ผู้โดยสารสามารถเลือกรับบริการพิเศษเพื่อ

เพิม่ความสะดวกสบายรวดเรว็ในการเดนิทาง ครอบคลมุทัง้การเชค็

อนิที่เคาน์เตอร์เช็คอินพิเศษ พักผ่อนพร้อมอาหารและเครื่องดื่มใน       

ห้องรับรองพิเศษก่อนขึ้นเครื่อง รวมทั้งบริการเรียกขึ้นเครื่องก่อน

และรับสัมภาระรวดเร็วก่อนใครที่สนามบินปลายทาง พร้อมให้

บริการให้กับผู้โดยสารท่ีเดินทางออกจากสนามบินดอนเมือง ภูเก็ต 

เชียงใหม่ (เที่ยวบินภายในและระหว่างประเทศ) และสนามบิน

อุดรธานี หาดใหญ่ เชียงราย (เที่ยวบินภายในประเทศ) ท้ังน้ี              

บจ. ไทยแอร์เอเชีย จะมีรายได้จากค่าธรรมเนียมในการด�าเนินการ

เพิ่มเติม

• แพ็กสุดคุ้ม (Value Pack): ผู้โดยสารสามารถเลือกจองเที่ยวบิน

ประหยัดพร้อมบริการเสริมแบบคุ้มค่า ด้วยแพ็กสุดคุ้ม ที่จัดให้ครบ

ทุกสิ่งจ�าเป็นในการเดินทาง ประกอบไปด้วย น�้าหนักสัมภาระใต้       

ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม เลือกที่นั่งมาตรฐาน บริการอาหารบน        

เที่ยวบิน พร้อมรับความคุ้มครองการล่าช้าของเที่ยวบินและความ

คุม้ครองการล่าช้าของสมัภาระบรกิารเสรมิทีก่ล่าวมาทัง้หมดจะรวม

อยู่ด้วยกันในราคาสุดประหยัด
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2.2	 บริการเสริมบนเครื่องบิน
ห น่ึ ง ใ น บ ริ ก า ร เ ส ริ ม บ น เ ค รื่ อ ง บิ น ข อ ง                         

บจ. ไทยแอร์เอเชีย คือการจ�าหน่ายเคร่ืองด่ืม 

และอาหารให้แก่ผู ้ โดยสาร หากผู ้โดยสาร              

ได้ท�าการส่ังจองอาหารล่วงหน้าขณะที่ท�าการ

ส�ารองที่นั่งทางออนไลน์ หรือผ่าน ช่องทาง

จดัการบุค๊ก้ิง (Manage My Booking) ผูโ้ดยสาร

จะมรีายการอาหารทีห่ลากหลายให้เลือกพร้อมทัง้

ยังจะได ้รับส ่วนลดเพิ่มจากราคาอาหารที่

จ�าหน่ายบนเครื่องบิน และจะได้รับบริการก่อน

ที่บริการจ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบน       

เครื่องบินจะเริ่มต้นขึ้น โดยผู้โดยสารสามารถ      

สัง่ซือ้บรกิารดงักล่าวอย่างน้อย 24 ชัว่โมงก่อนถงึ

เวลาเดินทาง

นอกจากนี ้บจ. ไทยแอร์เอเชยี ยงัจ�าหน่ายสนิค้า

ซึง่รวมถงึของทีร่ะลกึ (เช่น เครือ่งบนิจ�าลองและ

เสื้อโปโล) อุปกรณ์เดินทางแบบพกพา (เช่น        

สายชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือและหูฟัง) 

สนิค้าตามฤดกูาลหรอืเทศกาล สิง่จ�าเป็นส�าหรับ

การเดินทาง (เช่น แม่กุญแจล็อคสัมภาระและ

หมอนกับชุดเครื่องนอนส�าหรับการเดินทาง) 

2.3	 บริการอื่นๆ
• บัตร เครดิ ตแอร ์ เ อ เชี ย  แพลทินั ม   

มาสเตอร ์การ ์ด ธนาคารกรุง เทพ:               

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ร่วมมือกับธนาคาร

กรุงเทพ ให้บริการบัตรเครดิตร่วม ที่มอบ

สทิธิประโยชน์มากมาย อาท ิทกุการใช้จ่าย

ผ่านบัตร 20 บาท รับ 1 คะแนนสะสมแอร์

เอเชยีบิก๊ เพ่ือใช้แทนเงนิจ่ายค่าเทีย่วบนิได้

โดยเมื่อใช้บัตรที่แอร์เอเชีย รับคะแนน

สะสมแอร์เอเชยีบิก๊ สงูสดุ 10 เท่า จากการ

เป็นสมาชกิระดบัแพลทนัิมของแอร์เอเชียบิก๊ 

บจ. ไทยแอร์เอเชยี จะได้รบัส่วนแบ่งรายได้

ทกุยอดใช้จ่ายผ่านบตัรเครดติร่วมดงักล่าว

จากธนาคาร

• พื้นที่ระวางสินค้า (AirAsia Cargo):        

บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีรายได้จากบริการ

ขนส ่ งสินค ้ า  และไปรษณีย ์  ดั งนั้ น                    

บจ. ไทยแอร์เอเชีย จะสามารถให้บริการ   

ดังกล่าวได้เมื่อมีพื้นท่ีและระวางน�้าหนัก

ส�าหรับขนส่งสินค้าได้เท่านั้น

• การให้บรกิารเชือ่มต่อไปยงัเกาะและเมอืง

ต่างๆ: บจ. ไทยแอร์เอเชยีมรีายได้จากการ

บริการเชื่อมต่อการเดินทางไปยังสถานที่

ต ่างๆ โดยร่วมมือกับผู ้ด�าเนินธุรกิจให้

บริการรถโดยสารระหว่างสนามบินไปยัง

เมืองต่างๆ เช่น เมืองปาย เชียงคาน เมือง

ภูเก็ต ป่าตอง สุโขทัย และสุรินทร์ รวมถึง

บริษัทผู้ให้บริการเรือเฟอร์รี่ไปยังหมู่เกาะ

ต่างๆ เช ่น เกาะลันตา เกาะหลีเป ๊ะ 

เกาะพะงัน เกาะพีพี และเกาะสมุย เพื่อให้

ผู ้โดยสารสามารถวางแผนการเดินทาง      

ท่องเที่ยวได้ง่าย

3.	 การก�าหนดราคา

บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีการก�าหนดโครงสร้าง         

ค่าโดยสารหลายระดับต่อเส้นทางบิน (Dynam-

ic Pricing) เพื่อบริหารให้เกิดรายได้รวมสูงสุด          

ในแต่ละเที่ยวบิน ในการก�าหนดจ�านวนที่นั่ง        

ในแต่ละระดับค่าโดยสาร แต่ละเที่ยวบิน แต่ละ

วันเดินทางนั้น บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้พิจารณา

ปัจจัยต่างๆ ซ่ึงรวมถึงอุปสงค์และอุปทานใน

ตลาด การแข่งขัน ผลประกอบการในอดีต และ

การประมาณการจากสภาพเศรษฐกิจทั้งภายใน

และภายนอกประเทศ 

โดยปกตทิีน่ัง่ทีม่ค่ีาโดยสารระดบัต�า่นัน้มจี�านวน

จ�ากดั ดงันัน้ ยิง่ผูโ้ดยสารส�ารองทีน่ัง่ล่วงหน้าเรว็

ผูโ้ดยสารจงึมโีอกาสทีจ่ะซือ้บตัรโดยสารในราคา

ต�่ าที่สุดตามที่ประกาศไว ้ ได ้มากขึ้น ทั้ งนี้                

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ก�าหนดค่าโดยสารทั้งแบบ

การเดินทางเที่ยวเดียว และการเดินทางเช่ือม 

เส้นทางระหว่างเมือง การส�ารองที่นั่งจะได้รับ

การยืนยันหลังจากที่ท่านได้ช�าระเงินค่าโดยสาร

เต็มจ�านวนนั้น ไม่สามารถขอคืนค่าโดยสารได้ 

แต่ผูโ้ดยสารสามารถด�าเนนิการขอคนืเงนิในส่วน

ของภาษสีนามบนิได้ในส่วนของการเปลีย่นแปลง

การเดินทางผู้โดยสารไม่สามารถเปลี่ยนแปลง

เส้นทางบิน แต่สามารถเปลีย่นแปลงวนัและเวลา

การเดนิทางล่วงหน้าได้อย่างน้อย 48 ชัว่โมงก่อน

ก�าหนดเดินทางได้ (ยกเว้นในกรณีค่าโดยสาร

ราคาพิเศษ) โดยช�าระค่าธรรมเนียมการจัดการ

และช�าระส่วนต่างของราคาค่าโดยสารเพิ่มเติม

แล้วแต่กรณี

เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายในการเพิม่รายได้ให้สงูทีส่ดุ

บจ. ไทยแอร์เอเชยี มกีารบรหิารจัดการต้นทนุทีด่ี

ท�าให้โครงสร้างต้นทุนของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย 

ต�า่พอท่ีจะสามารถเสนอขายบัตรโดยสารในราคา

เฉลีย่ทีป่ระหยดักว่าคูแ่ข่ง ในเส้นทางบนิเดยีวกนัได้

นอกจากนี้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ยังได้เสนอขาย

บัตรโดยสารราคาพิเศษขึ้นไปอีกนั้น เป็นส่วน

หนึง่ของการจัดโปรโมชัน่ทีจ่ดัเป็นครัง้คราว เพือ่

เป็นการส่งเสริมการขายบัตรโดยสารส�าหรับ   

เส้นทางบินที่ได้รับความนิยมน้อยกว่า

4.	 การจ�าหน่ายและช่องทาง
	 การจัดจ�าหน่าย

บจ. ไทยแอร์เอเชยี มช่ีองทางการจดัจ�าหน่ายหลกั 

3 ช่องทาง ได้แก่ ทางอินเทอร์เน็ต การขายตรง

โดยผ่านส�านักงานขายของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย 

และการขายทางอ้อมโดยผ่านตัวแทนจ�าหน่าย

หรือตัวกลางในการส�ารองที่นั่ง โดยการเดินทาง

ทัง้หมดทางบรษิทัจะด�าเนนิการจดัส่งบตัรโดยสาร

อิเล็กทรอนิกส์ (Conf irmation Itinerary) ซึ่ง 

ช่วยลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ การส่ง

ไปรษณีย์ และการแก้ไขบัตรโดยสาร รวมถึงการ

ออกบัตรโดยสารใหม่ทดแทนบัตรโดยสารท่ี

สญูหายหรอืถกูขโมย โดยในรอบปีสิน้สดุวนัที ่31 

ธนัวาคม 2563 บจ. ไทยแอร์เอเชยี มสีดัส่วนของ

ก า ร ส� า ร อ ง ที่ นั่ ง ผ ่ า น ท า ง เ ว็ บ ไซ ต ์ แ ล ะ

แอปพลิเคชันของกลุ่มแอร์เอเชียอยู่ที่ร้อยละ 

68.6 ช่องทางขายตรงทีร้่อยละ 3.0 และช่องทาง

ขายทางอ้อมที่ร้อยละ 28.4

28.4 %

3.0 %

68.6 %

www.airasia.com

การขายทางอินเทอรเน็ต

การขายทางตรง

การขายทางออม
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4.1	 การขายทางอินเทอร์เน็ต
บจ. ไทยแอร์เอเชีย ขายบัตรโดยสารทางอินเทอร์เน็ต ผ่านทางเว็บไซต์ 

www.airasia.com ซึง่เป็นเวบ็ไซต์ของกลุม่แอร์เอเชยีและการส�ารองทีน่ัง่

ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน บนโทรศพัท์เคลือ่นทีแ่บบสมาร์ทโฟน ซ่ึงปัจจบุนั

แอปพลเิคชนัของกลุม่แอร์เอเชยี ครอบคลมุระบบปฏบิตักิารทัง้แบบ iOS 

และ Android ในการส�ารองที่นั่งทางออนไลน์นั้น จะสามารถเลือกช�าระ

เงินผ่านบัตรเครดิต การหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit and Internet 

Banking) การช�าระผ่านตู้เอทเีอ็ม(ATM) โมบายแบงก์กิง้ (Mobile Bank-

ing) และการช�าระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์บริการ อันได้แก่ เคาน์เตอร์

เซอร์วิส เทสโก้โลตัส บิ๊กซีซุปเปอร์เซน็เตอร์  ไปรษณย์ีไทย ทอ็ปส์ซเูปอร์

มาร์เกต็ ทรมูนันี ่และอืน่ๆ ทัว่ประเทศทั้งนี้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ส่งเสริม

การส�ารองที่นั่งทางอินเทอร์เน็ต โดยเสนอค่าโดยสารราคาต�่าสุด (ซึ่งรวม

ถึงค่าโดยสารราคาพิเศษ) ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของกลุ่มแอร์

เอเชยี ซึง่ บจ. ไทยแอร์เอเชยี คาดว่าแนวโน้มดงักล่าวจะคงด�าเนนิไปอย่าง

ต่อเนื่องในอนาคต อีกทั้งการส�ารองที่น่ังทางออนไลน์ช่วยลดต้นทนุการ

ด�าเนนิงานของ บจ. ไทยแอร์เอเชยี จงึเป็นช่องทาง  การจัดจ�าหน่ายที่มีต้นทุน

การด�าเนินงานต�่าที่สุดของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย

4.2	 การขายทางตรง
บจ. ไทยแอร์เอเชีย มกีารขายบตัรโดยสารผ่านช่องทางขายตรงทีส่�านกังานขาย

เคาน์เตอร์ประจ�าท่าอากาศยานทุกท่าอากาศยานที่มีเที่ยวบินให้บริการ 

โดยสามารถท�าการช�าระเงนิในรปูแบบเงนิสด บตัรเครดติ พร้อมเพย์ และ 

QR Code รวมถึงการช�าระด้วยเงินสดผ่านทางจุดรับช�าระเงินของ

เคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ให้บริการ

4.3	 การขายทางอ้อม
การขายทางอ้อมโดยผ่านตัวแทนจ�าหน่ายหรือตัวกลางในการส�ารองที่นั่ง 

อันประกอบด้วยการส�ารองที่นั่งของผู้โดยสารผ่านตัวแทนจ�าหน่าย ทั้งใน

รูปแบบออนไลน์ (Online Travel Agents-OTA) และออฟไลน์ (ผ่าน

ตัวแทนจ�าหน่ายในรูปแบบอื่นๆ) 

• การส�ารองที่นั่งผ่านตัวแทนจ�าหน่ายซึ่งเป็นบุคคลภายนอก:           

บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีเครือข่ายหลายประเภท ได้แก่ “ตัวแทน

จ�าหน่ายประเภทจดทะเบียน” ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย คือตัวแทน

จ�าหน่ายที่จดทะเบียนและคงบัญชีประเภทวางเงินล่วงหน้ากับ            

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ซึ่งใช้ในการหักบัญชีส�าหรับลูกค้าที่ส�ารองที่นั่ง

ผ่านตัวแทนดังกล่าว และ “ตัวแทนจ�าหน่ายประเภทบีเอสพี” คือ

ตวัแทนทีเ่ป็นสมาชกิและมวีงเงนิเครดติกบัสมาคมขนส่งทางอากาศ

ระหว่างประเทศ (IATA) ทั้งนี้ รูปแบบการด�าเนินธุรกิจของตัวแทน

จ�าหน่ายภายนอกได้มีการขยายธุรกิจไปยังรูปแบบออนไลน์นั้น         

บจ. ไทยแอร์เอเชยี ได้รบัรายได้จากตวัแทนจ�าหน่ายรปูแบบออนไลน์

ในส่วนของค่าบัตรโดยสาร ทีเ่ป็นส่วนหนึง่ของแพคเกจท่องเทีย่วหรอื

เพียงบัตรโดยสารเท่านั้น

• การส�ารองที่นั่งผ่านโครงการ MyCorporate: บจ. ไทยแอร์เอเชีย 

เสนอโครงการ MyCorporate ให้แก่ผู้เดินทางเพื่อธุรกิจซึ่งคงบัญชี

องค์กรไว้กับ บจ. ไทยแอร์เอเชีย

• การส�ารองทีน่ัง่ผ่านโครงการ GoGovernment: บจ. ไทยแอร์เอเชยี

เสนอโครงการ GoGovernment ให้แก่ผู ้เดินทางภาครัฐและ

รัฐวิสาหกิจ โดยสามารถใช้สิทธิการซื้อผ่านทางเคาน์เตอร์จ�าหน่าย

บัตรโดยสารที่สนามบินในประเทศไทย หรือ ผ่านทางตัวแทน

จ�าหน่ายตั๋วโดยสารที่ร่วมโครงการ

• การส�ารองทีน่ัง่ผ่านโครงการ Book and Pay: บจ. ไทยแอร์เอเชยี

ร่วมกับ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้บริการส�ารองที่นั่งและช�าระผ่าน

เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ อาทิ ร้านสะดวกซื้อ               

ห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ต เพื่อขยายฐานผู้ใช้บริการให้

ครอบคลุมทั่วประเทศ การส�ารองที่นั่งและช�าระค่าบริการสามารถ

ท�าล่วงหน้า 24 ชั่วโมงส�าหรับการเดินทางทุกเส้นทางบินภายใน

ประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งแบบเที่ยวเดียวและไปกลับ

5.	 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้รับอนุญาตจาก AAB ให้ใช้ชื่อ “AirAsia” เป็นชื่อ

ทางการค้า ทั้งนี้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย และ AAB มีข้อตกลงร่วมกัน โดย   

บจ. ไทยแอร์เอเชีย จะช�าระค่าธรรมเนียมแก่ AAB และ AAB จะให้

แนวทางในการท�าการตลาดทีเ่ป็นประโยชน์แก่ธรุกจิการบินของ บจ. ไทย

แอร์เอเชีย 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้ท�าการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่เหมาะสม 

ส�าหรับการท�าแผนการสื่อสารและกิจกรรมทางการตลาด โดยจะท�าการ

เลือกสื่อโฆษณาที่เข้าถึงผู้บริโภคตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เพื่อให้

เกิดประโยชน์สูงสุด กล่าวคือ บจ. ไทยแอร์เอเชียจะเลือกใช้ สื่อโฆษณา

ทางโทรทัศน์ สื่อกลางแจ้ง (Billboard) จอแอลอีดีภายในท่าอากาศยาน           

จอแอลอดีภีายนอกอาคาร เสริมด้วยสือ่วทิย ุเพือ่เข้าถงึผูบ้รโิภคในวงกว้าง

และเลือกใช้สื่อโฆษณาออนไลน์เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่

ทั้งนี้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย  มีการวางแผนการท�าการตลาดอย่างต่อเนื่อง

ตลอดทั้งปี โดยจัดให้มีโปรโมชั่นบัตรโดยสารราคาพิเศษเป็นประจ�า และ

มักจะมีการจัดโปรโมชั่นครั้งใหญ่ปีละ 3 - 4 ครั้ง ซึ่งราคาบัตรโดยสาร        

ในช่วงเวลาดังกล่าวจะเป็นราคาที่ให้ส่วนลดเพ่ิมเติมจากค่าโดยสาร           

ทีป่ระหยัดอยูแ่ล้ว  ซึง่ค่าบตัรโดยสารในช่วงเวลานี ้อาจต�า่จนเหลอื 0 บาท

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการจองบัตรโดยสารล่วงหน้า
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6.	 ฝ่ายบริการลูกค้า

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ให้ความส�าคัญกับผู้โดยสาร และได้มีการเปิดช่อง

ทางการติดต่อ เพื่อให้ข้อมูล ให้ความช่วยเหลือรวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะ

และค�าติชมจากผู ้โดยสารโดยสามารถติดต่อที่บริการช่วยเหลือของ        

แอร์เอเชียผ่านหน้าเว็บไซต์ www.airasia.com ซึ่งที่ผ่านมาเรามี               

ช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร 

เนื่องด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายบริการลูกค้าได้ใช้เทคโนโลยีต่างๆ

ช่วยให้สามารถจัดการช่วยเหลอืผูโ้ดยสารด้วยความรวดเรว็ ทันท่วงท ีและ

ในปีน้ีได้น�าเสนอเทคโนโลย ีChatbot ซึง่สามารถจดัการให้ข้อมลูทีถ่กูต้อง

อย่างรวดเร็ว ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

เพื่อให้การบริการลูกค้าเป็นไปอย่างมีคุณภาพสูงสุด พนักงานจะได้รับ     

การคัดเลือกโดยผ่านกระบวนการสรรหาอย่างเข้มงวด หลังจากนั้นจะ        

ได้รับการฝึกอบรมและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างครอบคลุมและ       

ต่อเนื่อง ซึ่งในแต่ละปี บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้จัดสรรงบประมาณเฉพาะ

ส�าหรับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าแต่ละคน เพื่อให้เกิด        

ความม่ันใจว่าพนักงานมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือและ

บริการผู้โดยสารอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1.	 ฝูงบินของ	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 บจ. ไทยแอร์เอเชยี มเีครือ่งบนิตระกลูแอร์บสั 

A320 จ�านวน 62 ล�า โดย บจ. ไทยแอร์เอเชีย เช่าเครื่องบินในลักษณะ

สัญญาเช่าด�าเนินงานรวมทั้งหมด 51 ล�า เช่าจาก AAM ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ของ AAB จ�านวน 14 ล�า และเช่าจากบุคคลภายนอก (Third Party) 

จ�านวน 37 ล�า รวมถึงเช่าเครื่องบินในลักษณะสัญญาเช่าการเงิน                

จากสถาบันทางการเงิน 7 ล�า และกรรมสิทธิ์ของบริษัทอีก 4 ล�า ทั้งน้ี        

บจ. ไทยแอร์เอเชยี มีเคร่ืองบนิอยูร่ะหว่างรอคนืเน่ืองจากหมดอายสุญัญาเช่า

ภายในปี 2563 จ�านวน 3 ล�า ส�าหรับปี 2564 บจ. ไทยแอร์เอเชีย ไม่มี

แผนจะรับมอบเครื่องบินเพิ่มเติม อีกทั้งมีแผนจะท�าการคืนเครื่องบิน            

ที่หมดอายุตามสัญญาเช่าและหมุนเวียนเครื่องบินภายในกลุ่มแอร์เอเชีย

ส่งผลให้มีเครื่องบิน ณ สิ้นปี จ�านวน 54 ล�า 

เครื่องบินตระกูลแอร์บัส A320 เป็นเคร่ืองบินที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า        

มีความน่าเช่ือถือในการให้บริการเส้นทางบินระยะสั้นที่มีความถี่ของ        

เท่ียวบินสูงและรองรับจ�านวนผู้โดยสารต่อเที่ยวบินอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ 

ฝูงบินของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ในตระกูลแอร์บัส A320 ประกอบไปด้วย

ขนาดแอร์บัส A320 จ�านวน 49 ล�า แอร์บัส A320 นีโอ จ�านวน 11 ล�า 

และแอร์บัส A321 นีโอ จ�านวน 2 ล�า โดยมีอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยของ

ฝูงบินอยู่ที่ 7.5 ปี และตลอดปี 2563 มีอัตราการใช้เครื่องบินต่อล�าต่อวัน

โดยเฉลี่ยที่ 7.4 ชั่วโมงปฏิบัติการบินต่อวัน

ในการจดัหาเครือ่งบนิ บจ. ไทยแอร์เอเชยี วเิคราะห์ความต้องการเครือ่งบนิ

อย่างเป็นอิสระจากสายการบินอ่ืนในกลุ่มแอร์เอเชีย โดย AAB เป็น               

ผู ้รวบรวมจ�านวนเคร่ืองบินที่สายการบินในกลุ่มแอร์เอเชียแต่ละสาย

ต้องการ และส่งค�าสั่งซ้ือเครื่องบินแบบรวบยอดให้กับแอร์บัส (บริษัท           

ผู ้ผลิตเครื่องบิน) ซึ่ งการซื้อเครื่องบินแบบเป ็นกลุ ่มเช ่นน้ีท�าให ้                         

บจ. ไทยแอร์เอเชยี ได้รบัส่วนลดจากราคาอย่างเป็นทางการของเคร่ืองบนิ

เนื่องจากซื้อในจ�านวนมาก 

ส�าหรบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษจีากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ (BOI) 

นั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้รับสิทธิประโยชน์ 

9 บัตร ส�าหรับเครื่องบินจ�านวน 39 ล�า โดยมีสิทธิประโยชน์ (ก) ได้รับ

ยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทนุอนมุตั ิ(ข) ได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลส�าหรับก�าไรสทุธทิีไ่ด้รบั

จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเวลา 5 - 8 ปีนับแต่วันที่

เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น โดยโครงการแรก มีมูลค่า 415.0 

ล้านบาท โครงการที่ 2  มีมูลค่า 13,360.1 ล้านบาท โครงการที่ 3 - 9 มี

มูลค่าอยู่ระหว่าง 1,409.0 - 1,531.7 ล้านบาทต่อโครงการ แล้วแต่กรณี 

(ค) ได้รบัอนญุาตให้น�าผลขาดทนุประจ�าปีทีเ่กดิขึน้ในระหว่างเวลาทีไ่ด้รบั

ยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลไปหกัออกจากก�าไรสุทธทิีเ่กิดข้ึนภายหลังระยะ

เวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยมีก�าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนับ

แต่วันพ้นก�าหนดเวลานั้นแต่ไม่เกิน 8 ปี และ (ง) ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�า

เงนิปันผลจากกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิไปรวมค�านวณเพือ่เสยีภาษเีงนิได้

แอรบัส A320
49 ลำ

180 ที่นั่ง 

แอรบัส A320 นีโอ
11 ลำ

186 ที่นั่ง 

แอรบัส A321 นีโอ
2 ลำ

236 ที่นั่ง 
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ตลอดระยะเวลาทีผู่ไ้ด้รบัการส่งเสรมิได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลนัน้

ทั้งนี้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขหลายประการตามที่           

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก�าหนด เพื่อที่จะได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์

ดังกล่าว ส�าหรับเครื่องบินใหม่ในอนาคตที่จะเข้ามาประจ�าฝูงบินนั้น            

บจ. ไทยแอร์เอเชีย อยู ่ในระหว่างการวางแผนที่จะท�าเร่ืองขอให้              

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พิจารณาอนุมัติและออกบัตรส่งเสริม  

เพื่อให้สิทธิประโยชน์เช่นเดียวกัน

2.	 น�้ามันเชื้อเพลิง

น�้ามันเชื้อเพลิงเป็นองค์ประกอบหลักของต้นทุนส�าหรับสายการบินต่างๆ 

โดยค่าใช้จ่ายน�้ามันเชื้อเพลิงของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ในปี 2561 ปี 2562 

และปี 2563 มีจ�านวน 14,635.6 ล้านบาท 13,962.8 ล้านบาท และ 

6,398.7 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 37 ร้อยละ 34 และร้อยละ 27 ของ

รวมต้นทุนขายและบริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�าหน่าย และ          

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ตามล�าดับ

บจ. ไทยแอร์เอเชยี ซือ้น�า้มนัเชือ้เพลงิโดยส่วนใหญ่จาก บมจ. ปตท. น�า้มนั

และการค้าปลกี และ บจ. เชลล์แห่งประเทศไทย ซึง่มรีาคาน�า้มนัเชือ้เพลงิ

ที่ปรับเกณฑ์มาตรฐานตามราคาเฉลี่ยอ้างอิง MOPS (Mean of Platts 

Singapore: MOPS) โดยราคาน�า้มนัเชือ้เพลงิเครือ่งบนิมีความผนัผวนสงู

ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเศรษฐกิจและภูมิศาสตร์ของโลก บจ. ไทยแอร์เอเชีย 

จึงปรับใช้ กลยุทธ์บริหารจัดการน�้ามันเชื้อเพลิงที่หลากหลาย เพื่อบริหาร

ความเสี่ยงของราคาน�้ามันเชื้อเพลิง โดย บจ. ไทยแอร์เอเชีย ร่วมท�า

รายการกับ AAB ในการท�าสัญญาป้องกันความเสี่ยง เพ่ือบริหารความ

เสี่ยงจากความผันผวน ของราคาน�้ามันเชื้อเพลิงในตลาดโลก

นอกจากการป้องกันความเส่ียงราคาน�า้มนัเช้ือเพลิงแล้ว บจ. ไทยแอร์เอเชยี 

ยังมีนโยบายลดต้นทุนและลดความเสี่ยงตามปกติให้อยู่ในระดับต�่าที่สุด 

โดยใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการน�้ามันเชื้อเพลิงดังต่อไปนี้  

• การจดัหาน�า้มนัเชือ้เพลงิ: บจ. ไทยแอร์เอเชยี จดัหาน�า้มนัเชือ้เพลงิ

จากแหล่งทีมี่ราคาถกูทีส่ดุ และจดัหาน�า้มนัเชือ้เพลงิปรมิาณมากใน

แต่ละครัง้ ภายใต้ข้อจ�ากดัทางการขนส่งทีเ่หมาะสมและเป็นไปตาม

ระเบียบข้อบังคับ ทั้งนี้ เพื่อให้ต้นทุนน�้ามันเชื้อเพลิงต�่าที่สุด

• การช�าระเงินล่วงหน้า: การช�าระเงินล่วงหน้าส�าหรับการซื้อท�าให้ 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีอ�านาจต่อรองเพื่อให้ได้ราคาที่ดีขึ้น 

• การใช้น�า้มนัเชือ้เพลิง: บจ. ไทยแอร์เอเชยี พยายามลด การใช้น�า้มนั

เช้ือเพลิงให้ต�า่ท่ีสดุ ด้วยการก�าหนดแนวทางอย่างชดัเจนทีค่รอบคลมุ

ทุกแง่มุมของการด�าเนินการด้านการบิน เพ่ือให้สามารถคงอัตรา      

การเผาไหม้น�้ามันเชื้อเพลิงส�าหรับเคร่ืองบินให้อยู่ในระดับต�่าที่สุด

ส�าหรับการปฏิบัติการ

3.	 ลูกค้าหลัก

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ไม่มกีารพึง่พงิลูกค้ารายใดในสดัส่วนเกนิกว่าร้อยละ 30 

ของรายได้รวมของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 

โดยลูกค้าของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย โดยส่วนใหญ่เป็นผู้โดยสารรายย่อย 

4.	 ผู้จัดจ�าหน่ายหลัก

ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 ไม่มีผู้จัดจ�าหน่ายที่มีสัดส่วนการจัดหา

สินค้าร้อยละ 30 หรือมากกว่า ของต้นทุนการด�าเนินงานและค่าใช้จ่าย

รวมของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย

5.	 การซ่อมบ�ารุงและชิ้นส่วนอะไหล่

5.1	 การซ่อมบ�ารุง	
ในการซ่อมบ�ารุงเครื่องบินข้ันลานจอดและการซ่อมบ�ารุงย่อย (ต�่ากว่า 

C-Check) บจ. ไทยแอร์เอเชีย จะเป็นผู้ด�าเนินการเอง ส�าหรับการ            

ซ่อมบ�ารุงใหญ่ (ตั้งแต่ C-Check ขึ้นไป) หรือการซ่อมแซมโครงสร้าง           

บจ. ไทยแอร์เอเชยี จะว่าจ้างผูใ้ห้บรกิารรายอืน่ๆ (Maintenance Repair 

and Overhaul - MRO) ทีไ่ด้รบัการรบัรองจากส�านกังานการบนิพลเรอืน

แห่งประเทศไทย เป็นผู ้ด�าเนินการ เช่น บมจ. การบินไทย และ                    

บจ. อตุสาหกรรมการบนิ (ประเทศไทย) หรอื ST Aerospace (Guangzhou) 

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

Engineering (ประเทศมาเลเซยี) หรือ FL Technics (ประเทศอินโดนเีซยี) 

ทั้งนี้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย สามารถพ่ึงพาการรับประกันของผู้ผลิตและ         

การสนับสนุนด้านอะไหล่และอุปกรณ์ที่ AAB ได้รับ ผ่านทางสัญญาเช่า

ช่วงเครื่องบินแอร์เอเชีย

5.2	 ชิ้นส่วนอะไหล่
บจ. ไทยแอร์เอเชีย เก็บสินค้าคงคลังประเภทชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องบิน         

ที่ศูนย์ปฏิบัติการการบินโดยส่วนใหญ่ถูกจัดเก็บที่กรุงเทพฯ โดย ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2563 บจ. ไทยแอร์เอเชีย เก็บชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องบิน          

คิดเป็นมูลค่าสุทธิ 531.8 ล้านบาท 
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การด�าเนินการอื่นๆ

1.	 ความปลอดภัยและความมั่นคง

บจ. ไทยแอร์เอเชีย  มีความมุ่งมัน่อย่างเตม็ที่ในการด�าเนนิการเพื่อให้เกิด

ความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารและพนักงาน ความมุ่งมั่นดังกล่าวสะท้อน             

ให้เห็นจากระบบซ่อมบ�ารุงอากาศยาน และระบบฝึกอบรมด้าน               

ความปลอดภัยอย่างครอบคลุมแก่นักบิน ลูกเรือ และพนักงาน รวมทั้ง

นโยบายและแนวทางการปฏิบัติอันเข้มงวดเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบ

ข้อบังคับทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และสอดคล้องกับแนวทาง

ปฏิบัติทางธุรกิจการด�าเนินการอากาศยานที่เหมาะสมที่สุดในทุกแง่มุม 

พันธกิจของเราคือ  

• สนับสนุน การจัดการด้านความปลอดภัย 

ผ่านการจัดสรรทรพัยากรทีเ่หมาะสม ซ่ึงจะ

ก่อให้เกิดผลลัพธ์ในการสร้างวัฒนธรรม

ขององค์กร ที่ส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่าง

ปลอดภัย กระตุ้นให้เกิดการรายงาน และ

การสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน

การจดัการความปลอดภยัอย่างจรงิจงั ด้วย

ความใส่ใจเพื่อให้เกิดผลทัดเทียมกับของ

ระบบการจัดการด้านอื่นขององค์กร

• บงัคบัใช้ ให้การจดัการด้านความปลอดภยั

เป็นความรับผิดชอบหลัก ของผู ้จัดการ 

และพนักงานทุกคน

• ก�าหนดให้ชดัเจน เกีย่วกบัภาระรบัผิดชอบ

และหน ้ าที่ รั บผิ ดชอบของผู ้ จั ดการ 

พนักงานและลูกจ้างทุกคน ในการด�าเนิน

การให้ได้ตามสมรรถนะด้านความปลอดภยั

ของแต่ละหน่วยงาน และสมรรถนะของ

ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยโดย

ภาพรวม

1.1	 ความปลอดภัยในการให้บริการการบิน
ความปลอดภยัถอืเป็นหวัใจหลกั ในการด�าเนนิธรุกิจของ บจ. ไทยแอร์เอเชยี 

โดยเรามุ่งมั่นในการพัฒนา การน�าไปสู่การปฏิบัติ การด�ารงตามกลยุทธ์

และกระบวนการด�าเนินงาน ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และ

กระบวนการดงักล่าวอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้มัน่ใจว่ามกีารจดัสรรทรพัยากร

อย่างเหมาะสมให้กับการปฏิบัติงาน เพื่อน�าไปสู่สมรรถนะสูงสุดด้าน       

ความปลอดภยั และเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศ ตลอดจนมาตรฐาน

ในระดบัสากล พร้อมกบัการให้บรกิารเทีย่วบนิกบัลกูค้าด้วยราคาประหยดั

อย่างมคีวามน่าเชือ่ถือ และได้รบัความสะดวกสบาย ถอืเป็นภาระรบัผดิชอบ

อย่างยิง่ยวดของผูบ้รหิารทกุระดบั และพนกังานทกุคนขององค์กร ในการ

สร้างให้เกิดสมรรถนะสูงสุดด้านความปลอดภัย เร่ิมต้ังแต่ประธาน              

เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ลงไป

• จัดให้มีและปฏิบัติ ตามกระบวนการชี้บ่ง

อันตรายและจัดการความเสี่ยง รวมถึง

ระบบการรายงานอันตราย เพื่อที่จะก�าจัด 

หรือลดความเสี่ยง ของผลที่อาจจะเกิดขึ้น

จากอนัตรายทีม่อียูใ่นระหว่างการด�าเนนิการ 

หรือการปฏิบัติ เพื่อลดความเสี่ยงลงไปสู่

ระดบัทีน้่อยทีส่ดุทีส่ามารถจะปฏบิตัไิด้จรงิ

ตามหลักเหตุผล

• ยนืยนัว่า บรษิทัฯ จะไม่มมีาตรการทางวนิยั

กับพนักงานที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยผ่านทางระบบรายงานอันตราย 

ถ้าการรายงานหรือการปฏิบัตินั้น ไม่ใช่

การกระท�าท่ีขาดเหตผุล การท�าผดิกฎหมาย

การประมาทร้ายแรง หรือการตั้งใจฝ่าฝืน

กฎระเบียบ หรือข้อปฏิบัติ 

• ปฏิบัติตาม ข้อก�าหนดกฎหมาย และ

มาตรฐาน หากเป็นไปได้ปฏิบัติให้เกินกว่า

มาตรฐานที่กฎหมายก�าหนด

• สร้างความมั่นใจว่า ทรัพยากรบุคคลของ 

บริษัทฯ ที่ได้รับการฝึกอบรม และมีทักษะ

ที่เหมาะสม มีจ�านวนเพียงพอ ที่จะปฏิบัติ

ตามกลยุทธ์และกระบวนการด�าเนินงาน

ด้านความปลอดภัย

• สร้างความมั่นใจว่า พนักงานทุกคนได้รับ

ข้อมลูด้านความปลอดภยัการบนิ ได้รบัการ

ฝึกอบรมอย่างเพียงพอ เหมาะสม และมี

ความสามารถทีเ่กีย่วข้องกบัความปลอดภยั

ตลอดจนมีการจัดสรรพนักงานดังกล่าวให้

ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับความ

ช�านาญของตนเอง

• ก�าหนดให้มีและวัดผล สมรรถนะทาง    

ด้านความปลอดภัย ตามดัชนีชี้วัดและ     

เป้าหมายด้านความปลอดภัยที่สะท้อนกับ

ความเป็นจริง

• ปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่ง เกีย่วกบัสมรรถนะ

ด้านความปลอดภัย โดยผ่านกระบวนการ

จัดการที่รับประกันได้ว ่า การปฏิบัติท่ี

เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ

• สร้างความมัน่ใจว่า ระบบการส่งเสรมิและ

การบริการจากภายนอก ที่สนับสนุนการ

ปฏบิตังิานของบรษิทัฯ  มสีมรรถนะเป็นไป

ตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย และ

• สร้างความเชือ่มัน่ ด้านการสือ่สารข้อมลูที่

เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยภายในองค์กร   

สนบัสนนุส่งเสรมิให้ทกุคนมคีวามตระหนกั

ด ้านความปลอดภัยและมีการจัดสรร

ทรัพยากรที่จ�าเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อ

ให ้สอดคล ้องกับนโยบายด ้านความ

ปลอดภัย 
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1.2	 มาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยทางการบิน
ถึงแม้ว่าผู้ประกอบกิจการท่าอากาศยานที่เก่ียวข้องจะรับผิดชอบดูแล   

ด้านความมั่นคงปลอดภัยของผู้โดยสารและสัมภาระ ณ จุดหมายปลาย

ทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ แต่ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ยังคง   

ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรอบคอบอยู่เสมอเพื่อให้สามารถรับรู้ถึง       

ความไม่มัน่คงปลอดภยัทีอ่าจเกิดขึน้ ซ่ึงรวมถงึให้สามารถจดัการกบัผูโ้ดยสาร

ทีป่ระพฤตตินไม่เหมาะสม บจ. ไทยแอร์เอเชยี จะท�าการตรวจสอบประวตัิ

ภูมิหลังของพนักงานที่จะรับเข้าท�างานทุกคนก่อนได้รับการว่าจ้าง

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ให้การฝึกอบรมพนักงานอย่างเข้มงวดเพ่ือให้เกิด      

ความมัน่ใจว่า พนกังานมทีกัษะทีเ่หมาะสมในการปฏบิตัหิน้าทีที่เ่กีย่วข้อง

ตามที่ระบุไว้ในคู่มือพนักงาน ทั้งนี้ ลูกเรือและพนักงานภาคพื้นดินทุกคน

ต้องผ่านการฝึกอบรมด้านความตระหนักรู ้ในสินค้าอันตราย เพ่ือให้

สามารถระบุสินค้าและวัตถุท่ีอาจมีอันตรายซ่ึงเป็นภัยคุกคามต่อ            

ความปลอดภัยของเที่ยวบิน (วัตถุเหล่าน้ีรวมถึงสารเหลวที่ติดไฟได้และ

ภาชนะที่อาจระเบิดภายใต้แรงดัน)

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับทั้งหมดของส�านักงาน      

การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และองค์กรการบินพลเรือน

ระหว่างประเทศ (ICAO) อย่างเคร่งครัด รวมทัง้ตดิตัง้ประตูเสริมความแขง็แรง

และกันกระสุนแก่ห้องนักบินในเครื่องบินทุกล�า

2.	 เทคโนโลยีสารสนเทศ

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานร่วมกับ       

สายการบนิอืน่ในกลุม่แอร์เอเชยี โดย AAB ลงทนุในเทคโนโลยสีารสนเทศ

ซึง่ช่วยลดต้นทนุของกลุม่แอร์เอเชยีโดยตรง ช่วยให้สามารถปรบัขยายการ

ด�าเนนิงานได้ รวมถงึช่วยปรบัปรงุประสทิธิภาพและความปลอดภยั โดยท่ี

ระบบซอฟต์แวร์หลัก (มีศูนย์กลางอยู่ในกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย) 

ที่ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ใช้ด�าเนินการได้แก่ (1) NewSkies 4.2 ซึ่งพัฒนา

โดย Navitaire ใช้ส�าหรับการบริหารจัดการ/การส�ารองสินค้าคงคลังและ

การขาย (2) Oracle Cloud Application ใช้ส�าหรับการด�าเนินการ          

ด้านการเงิน และการจัดซื้อจัดจ้าง (3) AIMS ใช้ส�าหรับการก�าหนดตาราง

บินและการจัดตารางบินของลูกเรือ (4) Navtech ใช้ส�าหรับการวางแผน

การบิน และ (5) Swiss Aviation Software Ltd.’s AMOS operating 

system ใช้ส�าหรับการบริหารจัดการวิศวกรรมการซ่อมบ�ารุงอากาศยาน

และการขนส่ง

3.	 การด�าเนินการ	ณ	ท่าอากาศยาน

บจ. ไทยแอร์เอเชยี ให้บรกิารลกูค้าภาคพืน้ดนิและบรกิารสนบัสนนุภาคพืน้

ดนิรวมถึงบริการลานจอด ณ ท่าอากาศยานภายในประเทศส่วนใหญ่ด้วย

ตนเอง ส�าหรับจุดหมายปลายทางระหว่างประเทศ บจ. ไทยแอร์เอเชีย    

ได้ร่วมมอืกบัสายการบนิในเครือข่ายทีบ่นิไปยงัจดุหมายปลายทางเดยีวกนั

ร่วมกันต่อรองจัดหาบริษัทภายนอกที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับเป็น                   

ผู้ให้บริการแทน เพื่อประโยชน์ในการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ทัง้นี ้บจ. ไทยแอร์เอเชยี เชือ่ว่าการให้บรกิารลกูค้าภาคพืน้ดนิและบรกิาร

สนบัสนนุภาคพืน้ดนิด้วยตนเองจะเป็นหลกัประกนัว่า บจ. ไทยแอร์เอเชยี

จะคงต้นทุนในระดับต�่าและคงผลิตผลในระดับสูงอยู่เสมอ

ในด้านการให้บริการท่าอากาศยาน บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้เล็งเห็นถึง        

ความส�าคัญของการให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โดยมีการพัฒนา

เทคโนโลยีด้านการเช็คอินด้วยตนเอง (ตู้เช็คอินอัตโนมัติ หรือ Kiosk และ

เคาน์เตอร์โหลดสัมภาระด้วยตนเอง หรือ Self Bag Drop) มาให้บริการ 

เพ่ือตอบสนองการเดินทางของผู้โดยสารที่ต้องการความสะดวกและ

รวดเร็วในการเดินทางอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นการลดต้นทุนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพอีกด้วย

ทั้งนี้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ยังคงพัฒนาด้านการให้บริการพร้อมลดต้นทุน

อย่างต่อเนือ่ง โดยได้มกีารศกึษาพฒันาเทคโนโลยนีอกเหนอืจากเทคโนโลยี

ด้านการเช็คอินด้วยตนเองตามที่กล่าวข้างต้น ยังได้มีการศึกษาเพิ่มเติม       

ในเทคโนโลยด้ีาน F.A.C.E.S หรอื Fast Airport Clearance  Experience 

System โดยจะน�าเทคโนโลยีการสแกนใบหน้ามาใช้ในการตรวจสอบ        

การเรียกผู้โดยสารขึ้นเครื่อง (Boarding) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลด 

การท�างานของเจ้าหน้าที่บริการภาคพื้นดิน ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่าง         

การปรับปรุงระบบและขออนุญาตจากหน่วยงานราชการ นอกจากน้ี   

หน ่วยงานบริการลานจอดได ้ เริ่มท�าการศึกษาระบบ Baggage                        

Reconciliation System (BRS) เพื่อน�ามาจัดการสัมภาระผู้โดยสาร           

ในแต่ละเที่ยวบิน โดยจะพิจารณาเริ่มจากเที่ยวบินภายในประเทศก่อน  

ซึ่งระบบ BRS จะช่วยให้การตรวจสอบสัมภาระของผู้โดยสารในแต่ละ

เที่ยวบินท�าได้ง่ายและมีความแม่นย�ามากขึ้น รวมถึงสามารถลดความผิด

พลาดในการตกหล่นของสัมภาระให้เกิดน้อยที่สุด โดยระบบจะสามารถ           

ตรวจสอบได้ต้ังแต่ขั้นตอนออกบัตรโดยสาร ณ สนามบิน ผ่านการ               

ลงทะเบียนและน�าส่งผ่านสายพานล�าเลียง และตรวจสอบความถูกต้อง

ก่อนน�ากระเป๋าสมัภาระไปยงัเครือ่งบนิ ซึง่จะช่วยลดความเสีย่งทีส่มัภาระ

จะถูกล�าเลียงไปผิดเที่ยวบิน ทั้งนี้ยังมีการแสดงผลการท�างานผ่าน            

หน้าจอแสดงผลแบบทันที (Dashboard) เพ่ือให้ผู ้ควบคุมงานเห็น              

ได้ชัดเจนมากขึ้น
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4.	 การประกันภัย

บจ. ไทยแอร์เอเชยี ได้รบัความคุม้ครองตามกรมธรรม์ประกนัภยัทัง้ในส่วน

ธรุกจิการบินและส่วนท่ีไม่ใช่ธุรกจิการบนิทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิการของ 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย โดยเช่ือว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย     

โดยรวมของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของ

อตุสาหกรรมการบินและวงเงนิประกนัภยัอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้จัดท�ากรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อ           

ผู้โดยสารและบคุคลภายนอก ซึ่งกรมธรรม์ประกันภยัดังกล่าวเปน็ไปตาม

ข้อก�าหนดของสัญญาเช่าเครื่องบินและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของ

อตุสาหกรรมการบนิภายใต้วงเงินความคุม้ครองชดใช้รวม (กรณกีารบาดเจบ็

ทางร่างกาย / ทรัพย์สินเสียหาย) จ�านวน 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ            

ต่อเหตกุารณ์และต่อเครือ่งบินหนึง่ล�า โดยไม่จ�ากดัจ�านวนครัง้ แต่ส�าหรับ

ความรับผิดซึ่งเกิดจากผลิตภัณฑ์ รวมถึงความรับผิดชอบอันเนื่องมาจาก

การปฏิบัติการภาคพื้นดิน เป็นจ�านวนเงิน 125 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ

การจอดภาคพืน้ นอกจากนี ้บจ. ไทยแอร์เอเชยี ยงัได้จดัท�ากรมธรรม์แบบ

ก�าหนดมูลค่าเพื่อคุ้มครองความเสียหายต่อเครื่องบินส�าหรับความเสี่ยง

ภัยทกุประเภท โดยมกีารก�าหนดวงเงนิความรบัผดิส่วนแรกทีผู่เ้อาประกนั

ภัยต้องรับผิดชอบเอง มูลค่า 750,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเหตุการณ์                 

แต่ไม่รวมถงึเหตกุารณ์ความเสยีหายโดยสิน้เชงิ ความเสยีหายเสมอืนหนึง่

เสยีหายโดยส้ินเชิง และความเสยีหายโดยสิน้เชงิของตวัเครือ่งบนิ ตามข้อตกลง 

อย่างไรกต็าม บจ. ไทยแอร์เอเชยี ยงัได้จัดท�าประกนัวงเงนิค่าความเสยีหาย

ส่วนแรกเพือ่คุม้ครองต่อความเสยีหายของตวัเครือ่งบนิ เครือ่งยนต์ส�ารอง

และอะไหล่ทั้งหมด แก่ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ในส่วนต่างของจ�านวน           

ความเสียหายส่วนแรกที่ บจ. ไทยแอร์เอเชีย จะต้องรับผิดเองที่วงเงิน

ระหว่าง 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และ 750,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ

เหตุการณ์ โดยจัดท�าวงเงินประกันค่าความเสียหายส่วนแรกของ               

กลุ่มแอร์เอเชียรวมต่อปีจ�านวน 10,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส�าหรับ

เครื่องบิน เครื่องยนต์ส�ารองและอะไหล่ทั้งหมดรวมกันและตลอดระยะ

เวลาเอาประกันภัย

นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้จัดท�าประกันภัยเพื่อ

คุม้ครองความเสยีหายต่อเครือ่งบนิอนัมสีาเหตจุากภยัสงครามรวมทัง้ภยั

อนัตรายท่ีเกีย่วเนือ่ง เว้นแต่ภยัสงคราม การจีเ้ครือ่งบนิ และภยัอนัตราย 

อื่นๆ ท่ีระบุไว้ในข้อยกเว้น (AVN 48B) ภายใต้ความคุ้มครองกรมธรรม์

ประกนัภยัคุม้ครองความเสยีหายต่อตวัเครือ่งบนิแบบเสีย่งภัยทกุประเภท

ในขอบเขตที่จะสามารถคุ ้มครองได้ ซ่ึงเป็นไปตามแบบกรมธรรม์                 

LSW555D ครอบคลมุมลูค่าเครือ่งบนิตามทีไ่ด้ตกลงไว้ โดยความคุม้ครอง

ดังกล่าวอยู่ภายใต้วงเงินรวมต่อปี จ�านวน1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ

เหตุการณ์

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ยังได้จัดซื้อกรมธรรม์คุ้มครองความรับผิดส�าหรับ         

ภัยสงคราม การจี้เครื่องบินและภัยอันตรายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง (AVN52E)         

ซึง่มวีงเงนิคุม้ครองรวมต่อปีไม่เกนิ 750 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ ต่อเหตกุารณ์

และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

สภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั

1.	 แนวโน้มเศรษฐกิจและสภาวะอุตสาหกรรม

จากรายงานเดือนมกราคม 2564 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) 

คาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี 2564 ฟื้นตัวที่ร้อยละ 5.5 

จากหดตวัทีร้่อยละ 3.5 ในปี 2563 โดยหลกัจากการกระจายของวคัซนีซ่ึง       

จะเป็นปัจจัยหนุนส�าคัญต่อการฟื้นตัวกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึง        

ความเชื่อม่ันในการบริโภคและปริมาณการค้าโลกจะค่อยปรับตัวดีขึ้น 

นอกจากนี้การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น 

และประเทศเศรษฐกจิขนาดใหญ่จะเป็นปัจจยัส�าคญัต่อการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิ

โลกในภาพรวม ตลอดจนความสามารถของนโยบายสนับสนุนท่ีมี

ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังคงมีปัจจัยเสี่ยง 

อาทิเช่น ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของ COVID-19 รอบใหม่และ

การกลายพันธุ์ของไวรัส ตลอดจนความล่าช้าในการกระจายวัคซีน อาจ 

ส่งผลให้มีการกลับมาใช้มาตรการปิดเมือง 

นอกจากนี้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย คาดว่าราคาน�้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน  

(Jet Kerosene) ในปี 2564 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 60 - 65 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ

บาร์เรล มีแนวโน้มปรับตัวเพ่ิมขึ้น จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก           

การผลิตและการกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึง ส่งผลให้มีการขยายตัวของ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยว นอกจากนี้       

กลุ่มประเทศ ผู้ส่งออกน�้ามัน (OPEC) ได้มีการพิจารณาปรับลดปริมาณ

การผลิตน�้ามันดิบลงก็ส่งแรงหนุนต่อราคาน�้ามันอีกด้วย อย่างไรก็ตาม

ปรมิาณการผลติน�า้มนักลุม่ Non-OPEC คาดว่าจะผลติเพิม่ 1.2 ล้านบาร์เรล

ต่อวันในปี 2564 อาจจะเป็นปัจจัยกดดันราคาน�้ามันโลก

ในส่วนของภาคการท่องเที่ยว สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ 

(IATA) คาดการณ์จ�านวนนกัท่องเทีย่วทัว่โลกในปี 2564 จะเพิม่เป็น 2,800 

ล้านคน เม่ือเทียบกับ 1,800 ล้านคนในปี 2563 ทั้งนี้ธุรกิจการบินยัง          

สูญเสียรายได้กว่า 38.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งน้อยกว่าปี 2563 ซึ่ง  

สญูเสยีรายได้กว่า 118.5 พันล้านดอลลาร์สหรฐัฯ จากความส�าเรจ็ในการ

ค้นพบและการกระจายวัคซีน รวมถึงการทยอยเปิดประเทศ แต่การ        

แพร่ระบาดของโรครอบใหม่และการเข้มงวดในการเข้าออกประเทศ            

จะเป็นปัจจยัส�าคญัทีส่่งผลกระทบต่อการเตบิโตของอตุสาหกรรมท่องเท่ียว 
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ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ (สศช.) คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2564 จะฟื้นตัว           

ต่อเนื่องจากช่วงครึ่งปีหลังของปี 2563 ที่ร้อยละ 2.5 - 3.5  จากฐานที่ 

ต�่ากว่าปกติและการกระจายวัคซีนในประเทศเศรษฐกิจหลัก อีกทั้ง

เศรษฐกิจไทยยังได้รับแรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายใน

ประเทศจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งการเงินและการคลังของภาค

รัฐอาทิเช่น โครงการคนละครึ่ง และ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เป็นต้น         

รวมถึงการด�าเนินงานควบคุมการแพร่ระบาดแบบจ�ากัดเพียงเฉพาะ         

บางพื้นท่ีตามระดับความรุนแรงการแพร่ระบาด ท�าให้พื้นที่ท่ีมีการแพร่

ระบาดน้อยสามารถด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่อไปได้ นอกจากนี้ 

บริษัทฯ คาดการณ์ค่าเงินบาทจะมีแนวโน้มแขง็ค่าขึน้อยูท่ี ่29.5 - 30.5 บาท

ต่อดอลลาร์สหรฐัฯ จากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวขึ้นส่งผลให้เงินทุนระหว่าง

ประเทศมแีนวโน้มไหลออกจากสนิทรพัย์ปลอดภยัสูก่ลุม่ประเทศเศรษฐกิจ

เกดิใหม่ นอกจากนีค้ณะกรรมการนโยบายการเงินมีแนวโน้มให้คงอัตรา

ดอกเบีย้ท่ีร้อยละ 0.5 เพือ่เพิม่สภาพคล่องและลดค่าใช้จ่ายด้านการช�าระ

หนีใ้ห้แก่ครวัเรอืนและธรุกจิทีไ่ด้รบัผลกระทบ อกีทัง้การฉดีวัคซนีนบัเป็น

อีกปัจจัยบวกต่อเศรษฐกิจไทย โดยมีต้ังเป้าหมายฉีดวัคซีน ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ของประชากรไทย ส่วนภาคการท่องเที่ยวจะทยอยปรับตัวขึ้น

ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ตามสัดส่วนการกระจายวัคซีนทั้งในประเทศ

และต่างประเทศส�าหรับการแพร่ระบาดระลอกใหม่ภายในประเทศที่เริ่ม

ในช่วงเดือนธันวาคม ปี 2563 น้ัน ไม่มีความรุนแรงเท่ากับการระบาด

ระลอกแรกจากมาตรการควบคมุการระบาดทีไ่ม่เข้มงวดเท่าครัง้ก่อน และ

คาดว่าจะใช้เวลาฟื้นตัวเร็วกว่าการระบาดครั้งที่แล้วจากมาตรการที่

รวดเร็วและตรงจุดของภาครัฐ อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังมี

ความไม่แน่นอน   โดยขึน้อยูก่บัสถานการณ์และมาตรการควบคมุการแพร่

ระบาด COVID-19 ระลอกใหม่ ประสทิธภิาพและการกระจายวคัซนี การ

เปิดรับนักท่องเที่ยวและความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลก 

ส�าหรับปี 2564 การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวยังคงขึ้นอยู่กับความ        

คืบหน้าของการกระจายวัคซีนเป็นหลัก คาดว่าปรับตัวดีขึ้น หนุนจาก   

การกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ตาม

สถานการณ์การควบคมุการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทีด่ขีึน้ การกระจาย 

วคัซนีอย่างทัว่ถงึในเกอืบทกุภมูภิาค และการท�าตลาดเชงิรกุด้วยแพก็เกจ 

ท่องเท่ียว คาดว่ารัฐบาลอาจจะผ่อนคลายมาตรการควบคุมโดยลด             

ข้อจ�ากดัการกกัตัวลงส�าหรบัผูท้ีฉี่ดวคัซนีแล้วและเร่ิมผ่อนปรนการเดนิทาง

เข้าประเทศส�าหรบันกัท่องเทีย่วเฉพาะกลุม่ อาท ิกองถ่ายภาพยนตร์ ผูม้า

เข้าร่วมงานแสดงสนิค้า กลุม่ผูมี้ก�าลงัซ้ือสงู และกลุม่นกัท่องเทีย่วต่างชาติ

แบบพิเศษ (Special Tourist Visa: STV) ท�าให้จ�านวนนักท่องเที่ยว          

ต่างชาติทยอยฟื้นตัว อย่างไรตามหากไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาด

หรือได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง การเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ต้องเลื่อน

ออกไป ทั้งนี้ สศช. คาดจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่จ�านวน 3.2  

ล้านคน และสร้างรายรับราว 0.32 ล้านล้านบาท ในขณะที่การท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย (ททท.) คาดจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ 6.5 ล้านคน

และสร้างรายได้ราว 0.35 ล้านล้านบาท ส�าหรับตลาดในประเทศ             

คาดการณ์นักท่องเที่ยวชาวไทย 160 ล้านคนต่อครั้ง และสร้างรายได้        

0.87 ล้านล้านบาท รวมรายได้จากการท่องเที่ยว 1.22 ล้านล้านบาท

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้เตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเดินทางและการท่อง

เที่ยวทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นเป็นผู้น�าและรักษา

ส่วนแบ่งทางการตลาด  การจดัการเส้นทางบนิทีส่อดรบักบัความต้องการ

เดนิทางของผูโ้ดยสาร รวมถงึสนบัสนนุการขนส่งสนิค้าและกระจายวคัซนี

ทั้งในประเทศและในภูมิภาคนั้น เป็นส่วนช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับสู่ 

ภาวะปกติ รวมถึงความต้องการเดินทางในอุตสาหกรรมการบินและ           

การท่องเที่ยว นอกจากนี้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ทบทวนให้การปฏิบัติการ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมรับโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เมื่อเวลา

เหมาะสม เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

2.	 การแข่งขัน

ในภาวะปัจจบุนัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ได้ส่งผลกระทบ

ต่ออตุสาหกรรมการบนิเป็นวงกว้าง ท�าให้การบนิระหว่างประเทศต้องหยดุ

ชะงัก ดังนั้นการแข่งขันในปัจจุบันจะเน้นการบินในประเทศและเจาะ       

กลุ่มนักท่องเที่ยวไทยเป็นหลัก ในขณะเดียวกันก็พยายามหารายได้จาก

ช่องทางอืน่เพือ่ความอยูร่อด และเปลีย่นกลยทุธ์ไปสูธ่รุกิจใหม่ๆ เพือ่ปรบั

สดัส่วนรายได้ในอนาคต นอกจากนีก้ารแพร่ระบาดยงัท�าให้หลายสายการ

บินประสบภาวะขาดทุน ปัญหาการขาดสภาพคล่อง การประกาศ              

ล้มละลายและเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ในปี 2563 มีสายการบิน      

ทั่วโลกจ�านวนกว่า 42 สายการบินที่ได้รับผลกระทบและบางสายการบิน

ต้องปิดตัวลง ส�าหรับในประเทศไทยมีสายการบินเข้าสู่การฟ้ืนฟูกิจการ

ได้แก่ การบินไทยและนกแอร์ อีกท้ังสายการบินนกสกู๊ตได้เลิกกิจการ

การบินไทย เป็นสายการบินแห่งชาติที่ให้บริการเต็มรูปแบบ เน้นสร้าง

ประสบการณ์การเดินทางด้วย“เสน่ห์ความเป็นไทย”และเสนอบริการ

หลายระดับ รวมถงึการให้บรกิารอาหารบนเครือ่งบนิ โปรแกรมสะสมไมล์

และห้องพักผ่อนในท่าอากาศยาน มีฐานปฏิบัติการบิน ณ ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ ทั้งนี้การบินไทย ได้จัดตั้งสายการบินไทยสมายล์ เพื่อรองรับ

การเชื่อมต่อการเดินทางในประเทศ รวมถึงการเชื่อมโยงระหว่างประเทศ

ในกลุม่อาเซยีน นอกจากนีม้กีารหารายได้เพิม่เตมิอาท ิการขายปาท่องโก๋

อนึ่ง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ศาลล้มละลายกลางได้รับค�าร้องขอ

ฟ้ืนฟกูจิการของการบนิไทยและได้มคี�าสัง่อนุมตัใิห้ด�าเนนิการฟ้ืนฟกูจิการ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ขณะนี้การบินไทยได้ส่งแผนฟื้นฟูกิจการต่อ

เจ้าพนักงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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นกแอร์ เป็นสายการบินราคาประหยัด เน้นการให้บริการในกลุ่มลูกค้า        

ทีใ่ห้ความส�าคญักบัราคาค่าโดยสารอกีทัง้ยงัมบีรกิารให้เช่าเครือ่งบนิ โดย

มีฐานปฏิบัติการบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ปัจจุบันสายการบิน          

นกแอร์ได้เข้าสู่การฟื้นฟูกิจการตามค�าสั่งของศาลล้มละลายกลางในวันที่ 

4 พฤศจกิายน 2563 โดยจะต้องด�าเนนิการจดัท�าแผนฟ้ืนฟูกจิการภายใน

ไตรมาส 1 ปี 2564 อนึ่ง ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 การบินไทยถือหุ้น

ในสัดส่วนร้อยละ 13.3 

บางกอกแอร์เวย์ส เป็นสายการบินท่ีเป็นทั้งเจ้าของและผู้ด�าเนินกิจการ

สนามบินต่างๆ เช่น สนามบินสมุย สนามบินตราด และสนามบินสุโขทัย 

เน้นให้บริการการบินแบบเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะเส้นทางไปยังเกาะสมุย 

นอกจากนีส้ายการบนิให้บรกิารเทีย่วบนิไปยงัจดุหมายปลายทางทีใ่ช้เวลา

เดินทางต่อเที่ยวบินไม่เกิน 5 ชั่วโมงจากฐานปฏิบัติการการบินแต่ละแห่ง

ของสายการบินครอบคลุมเส้นทางทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

เอเชยีใต้ และอนิเดยี นอกจากนีย้งัคงให้ความส�าคญักบัการลงทนุโครงการ

เมอืงการบนิในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมถงึธุรกจิบรกิาร

ภาคพื้น ครัวการบิน และคลังสินค้า เพื่อให้ธุรกิจมีความแข็งแรงมากขึ้น

ในอนาคต

ไทยไลอ้อนแอร์ เป็นสายการบินราคาประหยัดในเครือข่ายของไลอ้อน

กรุ๊ปของประเทศอินโดนีเซีย ใช้ท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นฐานปฏิบัติ

การบินโดยชูกลยุทธ์ราคาค่าโดยสารถูกกว่าคู่แข่ง พร้อมแคมเปญในเมือง

ไทยคือ“อิสระในการบิน” โดยมุ่งเน้นเส้นทางบินหลักในประเทศ                

ในระหว่างปี 2563 สายการบินได้ทยอยปรับลดฝูงบินเหลือ 14 ล�า จาก 

34 ล�าในปีก่อน 

ไทยเวียตเจ็ทแอร์ ซึ่งเป็นสายการบินราคาประหยัดในเครือข่ายของ         

สายการบินเวียตเจ็ทแอร์ ประเทศเวียดนาม โดยใช้ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ

เป็นฐานปฏิบัติการบินและได้เปิดให้บริการเที่ยวบินในประเทศต้ังแต่

กันยายน 2559 นับเป็นสายการบินราคาประหยัดที่มีการเติบโตอย่าง

รวดเร็วไม่ว่าจะเป็นด้านการท�าโปรโมชั่นหรือขยายเส้นทางการบิน              

ในระหว่างปี 2563 สายการบินรับเครื่องบินเพิ่มจ�านวน 4 ล�า

บจ. ไทยแอร์เอเชยี ใช้กลยทุธ์แข่งขนัทางราคาทีป่ระหยดั ความถีข่องเทีย่วบนิ

คุณภาพในการให้บรกิาร และความตรงต่อเวลา โดย บจ. ไทยแอร์เอเชยี       

เชื่อว่าการเป็นสายการบินที่มีการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ           

จะสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ราคาค่าโดยสารจะลดลงเนื่องมาจาก

กลยุทธ์การลดราคาของคู่แข่งหรือจากคู่แข่งรายใหม่ได้ดี ในปี 2563             

ที่ผ่านมา บจ. ไทยแอร์เอเชีย ยังคงเผชิญการแพร่ระบาด COVID-19  มี

ผลท�าให้ปรับเส้นทางบิน โดยยกเลิกและลดเส้นทางบินในกลุ่มประเทศที่

มคีวามเสีย่งการแพร่ระบาด และปรับแผนปริมาณทีน่ั่ง เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพ

ในการท�าการบินและให้สอดคล้องกับความต้องการเดินทาง ราคา              

ค่าโดยสารปรบัตวัข้ึนจากการแข่งขนัทัง้จากสายการบนิราคาประหยดัและ

สายการบนิเตม็รปูแบบเริม่เบาบางลงในเส้นทางหลกั อกีทัง้ บจ. ไทยแอร์เอเชยี

เน้นการให้บริการในเส้นทางบินที่ไม่มีคู่แข่งเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขัน            

ที่รุนแรงและเพื่อการรักษาการเป็นผู้น�าตลาดการบินในประเทศ ส่งผลให้

บจ. ไทยแอร์เอเชยี สามารถเป็นผูก้�าหนดราคาค่าโดยสารในเส้นทางนัน้ๆ 

ได้อาท ิกรงุเทพ สูร้่อยเอด็ และได้เปิดเส้นทางการบนิในประเทศให้มมีาก      

ยิ่งข้ึนสอดคล้องกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐและปริมาณ

ความต้องการของผู้โดยสารที่เพ่ิมขึ้น รวมถึงเปิดเส้นทางบินข้ามภูมิภาค 

อาทิ เชียงใหม่ สู่หัวหิน และอุดรธานี สู่หัวหิน รวมถึงได้เปิดตัวตั๋วบิน        

แบบบฟุเฟต์ “บินทัว่ไทยไม่อ้ัน” (AirAsia Unlimited Pass) เพือ่เป็นการ

สนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ และยังได้จัดท�าโฆษณาชุดพิเศษ 

“เที่ยวช่วยไทย” เพื่อสื่อให้เห็นถึงการปรับตัวของภาคธุรกิจ สนับสนุน        

ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และการน�าเสนอโปรโมชั่นต่างๆ เพื่อดึงดูดให้      

ทุกคนออกมาท่องเที่ยวเดินทางช่วยเศรษฐกิจไทยไปด้วยกัน อีกท้ังได้           

มีการเปิดฐานปฏิบัติการบินใหม่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพ่ือเพิ่ม

ศกัยภาพในการแข่งขนัและขยายฐานลกูค้าเพิม่เตมิ โดยบนิใน 5 จดุหมาย

ปลายทางสู่เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ น่าน และนครศรีธรรมราช รวมถึง

เชื่อมต่อกับสายการบินอื่นเพื่อส่งต่อผู้โดยสารทั้งเส้นทางในประเทศและ

ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ยังได้ขยายไปในธุรกิจ             

การขนส่งอาหารและธุรกิจแพลตฟอร์มเพิ่มเติม ส�าหรับธุรกิจการขนส่ง

อาหารได้น�าอาหารเเละเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองมาจัดส่งให้ถึงบ้าน ส่วน

แพลตฟอร์มได้เปิดตัว airasia.com ให้กลายเป็นผู้น�าด้านการท่องเที่ยว

และไลฟ์สไตล์แห่งภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก โดยมผีลติภณัฑ์ SNAP เพือ่เอาใจ

นักเดินทางให้สามารถจองต๋ัวเคร่ืองบินและที่พักได้พร้อมกัน พร้อม             

น�าเสนอแพคเกจตั๋วโดยสารพร้อมที่พักในราคาสุดประหยัดอีกด้วย

สายการบนิทีไ่ด้รับใบรบัรองผูด้�าเนนิการเดินอากาศ (AOC) จากส�านกังาน

การบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย (กพท.) ทีใ่ห้บรกิารในเส้นทางบนิทัง้ใน 

และ/หรือ ระหว่างประเทศ มีจ�านวนอากาศยานท่ีใช้ในการปฏิบัติการบิน  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดังภาพท่ีปรากฏด้านล่าง 

แหล่งข้อมูลจากส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและเอกสารเผยแพร่              
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

103

62

39

22

14

15

การบินไทย
และไทยสมายล

ไทยแอรเอเชีย

บางกอกแอรเวยส

นกแอร

ไทยเวียตเจ็ทแอร

ไทยไลออนแอร
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2.1	 เส้นทางบินระหว่างประเทศ
คู่แข่งหลักในเส้นทางบินระหว่างประเทศของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย รวมถึง

สายการบินที่ให้บริการแบบเต็มรูปแบบต่างๆ เช่น (1) การบินไทย              

(2) คาเธย์แปซิฟิก (3) สงิคโปร์แอร์ไลน์ (4) เวยีดนามแอร์ไลน์ (5) แอร์มาเก๊า 

(6) เมียนมาเนช่ันแนลแอร์ไลน์ และ (7) มาเลเซียแอร์ไลน์ นอกจากนี้        

ยังมีการแข่งขันกับสายการบินราคาประหยัด เช่น (1) ไทเกอร์แอร์เวย์ส 

(2) เจ็ทสตาร์แอร์เวย์ส (3) สปริงแอร์ไลน์ (4) ไทยไลอ้อนแอร์  

(5) ไทยเวียตเจ็ทแอร์ และ (6) โกแอร์ 

2.2	 เส้นทางบินภายในประเทศ
คู่แข่งหลักในเส้นทางบินภายในประเทศของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย รวมถึง

สายการบินที่ให้บริการแบบเต็มรูปแบบต่างๆ เช่น (1) การบินไทย  

(2) สายการบินไทยสมายล์ และ (3) สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส   

นอกจากน้ียังมีการแข่งขันกับสายการบินราคาประหยัดรายอื่นๆ อาทิ  

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

กลยุทธ์ของบริษัท

เป้าหมายของเราคือเป็นผูน้�าในธุรกจิสายการบนิราคาประหยดัในทกุตลาด

ทีใ่ห้บริการ โดยเสนอบริการเพ่ือให้ผู้โดยสารได้รับคณุภาพและประสบการณ์

การบินท่ีคุ้มค่าและได้มาตรฐานสากล นอกจากน้ีจุดมุ่งหมายของเราคือ

การเป็นผู้น�าส่วนแบ่งการตลาดในทุกๆ เส้นทางบิน อีกทั้งสายการบิน

สนับสนุนการฟื ้นฟูการท่องเที่ยวผ่านการสื่อสาร #เที่ยวช่วยไทย            

โดยกระตุ้นให้คนไทยเดินทางช่วยเศรษฐกิจไทยและใช้จ่ายในประเทศ           

ให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดรายได้ที่หมุนเวียนจากข้อจ�ากัดการเดินระหว่าง

ประเทศ ส�าหรับปี 2564 นั้น การท่องเที่ยวภายในประเทศถือเป็น            

หวัใจส�าคญั ในการกระตุน้เศรษฐกจิเเละการกระจายรายได้ ก่อนจะเปิดรับ

นักท่องเที่ยวต่างชาตทิีค่าดว่าจะทยอยเข้ามาในช่วงปลายปี 2564 ทัง้นี้          

บจ. ไทยแอร์เอเชยี ไม่มีแผนรับมอบเครื่องบิน อีกทั้งวางแผนคืนเครื่องบิน

ที่หมดอายุตามสัญญาเช่าและหมุนเวียนเครื่องบินภายในกลุ่มแอร์เอเชีย

ส่งผลให้ ณ สิ้นปี มีฝูงบินจ�านวน 54 ล�า การปรับลดขนาดฝูงบินเป็นไป

ตามคาดการณ์การท่องเทีย่วจากผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-19 

ซึง่อาจจะใช้เวลาสกัระยะเพือ่ให้สภาวะการท่องเทีย่วโดยรวมกลบัมาปกติ 

ทั้งนี้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้มีการปรับลดและ/หรือเพิ่มความถี่เที่ยวบิน 

ยกเลิกเส้นทางบินและ/หรือการจัดเส้นทางบินใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับ

ความต้องการเดินทาง และออกโปรโมชั่นใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับ            

การกระตุ ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐ พร้อมเน้นย�้าความส�าคัญกับ         

การบริหารต้นทนุและค่าใช้จ่ายโดยการปรบัลดต้นทนุและเลือ่นค่าใช้จ่าย

ทีไ่ม่จ�าเป็นออกไปก่อน ส�าหรบัการขยายฐานปฏิบตักิารบนิทีท่่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิในปีที่แล้วนั้น นับเป็นอีกกลยุทธ์ที่เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและ

เสรมิสร้างความแขง็แกร่งของตลาดในประเทศ นอกจากนัน้ยงัเปิดโอกาส

ธุรกิจด้านโลจิสติกส์โดยเฉพาะในส่วนของการขนส่งสินค้าทางอากาศ     

อีกด้วย ทั้งนี้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มุ่งเน้นในการเพิ่มประสบการณ์การบิน

ใหม่ๆ และมาตรการลดการสมัผสั โดยให้ผูโ้ดยสารเชค็อนิด้วยตนเองผ่าน

ทางเว็บไซต์ โมบายแอป หรือ ตู้เช็คอินอัตโนมัติ หรือหากจ�าเป็นต้องฝาก

สัมภาระใต้ท้องเครื่องสามารถเช็คอินเเล้วน�า QR Code มาสแกนได้โดย

ไม่ต้องสัมผัสกับตู้เช็คอินอัตโนมัติ รวมถึงเพิ่มความสะดวกสบายและ

ปลอดภัยให้แก่ลูกค้าผ่านทางระบบจดจ�าใบหน้า 

กล่าวโดยสรปุ บจ. ไทยแอร์เอเชยี ยดึมัน่กบัแนวทางของการเป็นสายการ

บินราคาประหยัดที่มีการบริหารต้นทุนและการปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยการขยายเครือข่ายและระบบการบริหารแบบลีนที่จะ

ส่งเสรมิให้เกดิการประหยดัและการบรหิารจดัการอย่างมปีระสทิธผิลเพือ่

เตรียมพร้อมกับการแข่งขันในอนาคต
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ข้้อมูลหลักทรัพย์และผูู้้ถืือหุ้น (GRI 102-5)

หลักทรัพย์  

บมจ.	เอเชีย	เอวิเอชั่น

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บมจ. เอเชีย เอวเิอช่ัน มทีนุจดทะเบยีนทีอ่อกและช�าระแล้วจ�านวน 485,000,000 บาท เป็นหุน้สามญัจ�านวน 4,850,000,000 หุน้ 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดย เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้      

ชื่อย่อ “AAV” 

บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	(บริษัทย่อย)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีทุนจดทะเบียนที่ออกและช�าระแล้วจ�านวน 435,555,600 บาท เป็นหุ้นสามัญจ�านวน 43,555,560 

หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดย บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ได้น�าเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (Initial Public Offering) มาซื้อหุ้น

เพิ่มทุนใน บจ. ไทยแอร์เอเชีย ส่งผลให้ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 55 

ผู้ถือหุ้น

บมจ.	เอเชีย	เอวิเอชั่น

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก โดยมีรายละเอียด

จ�านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น

(ร้อยละ)

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

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 314,866,819 6.49

3. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 231,909,300 4.78

4. นายธนรัชต์ พสวงศ์ 180,860,800 3.73

5. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 96,427,700 1.99

6. กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 61,187,800 1.26

7. นายสินโชค พิริโยทัยสกุล 56,696,900 1.17

8. กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 48,940,400 1.01

9. กองทนุเปิดบวัหลวงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการเล้ียงชีพ 38,615,800 0.80

10. กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว 36,936,800 0.76

3.73%
นายธนรัชต พสวงศ

4.78%
กองทุนเปดบัวหลวงหุนระยะยาว

6.49%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด

40.52%
นายธรรศพลฐ แบเลเว็ลด

6.99%
ผูถืือหุนอื่น
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บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผู้ถือหุ้นของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีจ�านวน 8 ราย โดยมีรายละเอียด

จ�านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้

AirAsia	Group	Berhad

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AirAsia Group Berhad มีรายละเอียดจ�านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น

(ร้อยละ)

1. บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 23,955,553 55.00

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

3. นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ 2 0

4. นาวาอากาศเอกธนภัทร งามปลั่ง 1 0

5. นายปรีชญา รัศมีธานินทร์ 1 0

6. หม่อมหลวงบวรนวเทพ เทวกุล 1 0

7. นายสันติสุข คล่องใช้ยา 1 0

8. นางหทัยมาศ เอกลักษณ์ดิลก 1 0

รวม 43,555,560 100.00

หมายเหตุ  
(1) AirAsia Investment (“AAI”) เป็นบริษัทย่อยใน     

กลุ่มแอร์เอเชียซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย

ของประเทศมาเลเซีย โดยมี AirAsia Group Berhad 

ถือหุ้นร้อยละ 100 
(2) AirAsia Group Berhad (“AAGB”) ประกอบธุรกิจ

ลงทุนโดยการถือหุ ้นในบริษัทอื่นซึ่งเป ็นบริษัท          

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เบอร์ซา ประเทศ

มาเลเซีย 

หมายเหตุ  
(1) Tune Live Sdn. Bhd. ภายใต้การถือหุ้นโดย RHB Capital Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd. และ HSBC Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd. 
(2) Tune Air Sdn. Bhd. ภายใต้การถือหุ้นโดย HSBC Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd. 
(3) นายแอนโทนี่ ฟรานซิส เฟอร์นานเดส ภายใต้การถือหุ้นโดย HSBC Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd.
(4) นายคามารูดิน บิน เมอรานัน ภายใต้การถือหุ้นโดย HSBC Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd.
(5) ถือโดยการตีความจากมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท พ.ศ.2559 ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 20 ใน Tune Live Sdn. Bhd. และ Tune Air Sdn. Bhd.

 

รายชื่อผู้ถือหุ้น

การถือหุ้นทางตรง การถือหุ้นทางอ้อม

จ�านวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ)
จ�านวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ)

Tune Live Sdn. Bhd. 509,000,000(1) 15.23 - -

Tune Air Sdn. Bhd. 516,485,082(2) 15.45 - -

นายแอนโทนี่ ฟรานซิส เฟอร์นานเดส 1,600,000(3) 0.05 1,025,485,082(5) 30.69

นายคามารูดิน บิน เมอรานัน 2,000,000(4) 0.06 1,025,485,082(5) 30.69
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของ	บมจ.	เอเชีย	เอวเิอชัน่

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น จะค�านึงถึง        

ผลการด�าเนนิงาน สภาพคล่อง กระแสเงนิสด และสถานะทางการเงนิของ 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เง่ือนไขและข้อจ�ากัดในการจ่ายเงินปันผลตาม           

ทีก่�าหนดไว้ในสัญญาเงนิกู้ หุน้กู้ หรือสญัญาต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง ทีก่�าหนดให้ 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ต้องปฏิบัติตามแผนธุรกิจในอนาคต และ             

ความจ�าเป็นในการใช้เงินลงทุน รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ 

บมจ. เอเชีย เอวิเอช่ัน เหน็สมควร ทัง้นี ้ในปี 2563 บมจ. เอเชยี เอวเิอชัน่ 

ไม่มีการจ่ายปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย จะค�านึงถึงผลการ

ด�าเนินงาน สภาพคล่อง กระแสเงินสด และสถานะทางการเงินของ              

บจ. ไทยแอร์เอเชยี เงือ่นไขและข้อจ�ากดัในการจ่ายเงินปันผลตามทีก่�าหนด

ไว้ในสัญญาเงินกู้ หุ ้นกู้ หรือสัญญาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ท่ีก�าหนดให้                 

บจ. ไทยแอร์เอเชยี ต้องปฏบิตัติามแผนธรุกจิในอนาคต และความจ�าเป็น

ในการใช้เงนิลงทนุ รวมถงึปัจจยัอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชยี

เห็นสมควร ทั้งนี้ ในปี 2563 บจ. ไทยแอร์เอเชีย ไม่มีการจ่ายปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ�าปีให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเว้นแต่

เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการมีอ�านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีก�าไรสมควร 

พอจะท�าเช่นนั้น แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
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การบริหารจัดการความเสี่่�ยง (GRI 102-15)

นโยบาย และแผนการบริหารความเสี่ยง  

ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการบินทั่วโลกได้เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงหลากหลายรูปแบบ

อย่างต่อเนือ่ง โดยการเปลีย่นแปลงเหล่านีล้้วนเป็นสาเหตสุ�าคญัทีก่่อให้เกดิความเสีย่งต่อการด�าเนนิ

ธรุกจิ ทัง้นี ้บมจ. เอเชยี เอวเิอชัน่ ได้ตระหนกั และเหน็ถงึความส�าคญัของการบรหิารความเสีย่งเพือ่

ให้การบริหารจัดการของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุด   

ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงน้ันถือเป็นส่วนหน่ึงของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และเป็นพื้นฐาน

ส�าคญัท่ีช่วยให้บรษิทัฯ สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ได้อย่างยัง่ยนื เป็นประโยชน์ในการสร้างความเชือ่มัน่

ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ช่วยให้ผู้บริหารมีการตัดสินใจต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง

รวดเร็วได้ดีขึ้น รวมทั้งยังมีส่วนในการสร้างโอกาสให้กับธุรกิจ และมีการเตรียมความพร้อมในการ

รับมือกับความเส่ียงใหม่ท่ีอาจจะก�าลังเกิดข้ึนในอนาคตได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสามารถช่วยลดความ

ผันผวนของการด�าเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจ�ากัดให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย เนื่องจาก บมจ. เอเชีย เอวิเอช่ัน ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นใน              

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ดังน้ัน ระบบการบริหารความเสี่ยงจึงได้มีการก�าหนดไว้ที่ บจ. ไทยแอร์เอเชีย                       

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ด�าเนินธุรกิจหลักให้กับบริษัทฯ 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย มุ่งมั่นให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk                

Management) ที่เป็นไปตามหลักสากลตามแนวทางมาตรฐาน ISO 31000 โดยได้มีการจัดตั้ง          

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ขึ้น ซึ่งประกอบด้วย ประธาน

กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายบริหารจากส่วนงานหลักร่วมกับแผนกบริหาร

ความเส่ียง ท�าหน้าท่ีในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก       

ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินงาน ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ โดยมีวิธีการประเมิน

และสอบทานผลการประเมินความเสี่ยงจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งทบทวนพร้อมทั้งเสนอ               

แผนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกปี* นอกจากนี้ นโยบายการบริหาร

ความเสีย่ง ยงัได้ถกูเน้นย�า้ผ่านวฒันธรรมองค์กรสู่พนกังานในทกุระดบั เพือ่สร้างความตระหนกัและ

เน้นย�า้ให้ถือเป็นหน้าทีข่องพนกังานทกุคนเพือ่ให้เหน็ถงึความส�าคญัของการบรหิารความเสีย่งท่ีเกดิข้ึน

สามารถน�าหลักวิธีการไปใช้ส�าหรับการปฏิบัติ

งานบริหารความเส่ียงให้สอดคล้องกันท่ัวท้ัง

องค์กร  เพือ่ประโยชน์สงูสดุในการบรหิารจดัการ

ความเสี่ยงอย ่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อ               

ผลประกอบการที่ดี ลดผลกระทบทางลบต่อ 

สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงเพื่อประโยชน์  

ในการลดผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ

ได้อย่างมากที่สุด

*ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของ      

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ถูกเปิดเผย

ไว้ภายใต้หวัข้อ “นโยบายการบรหิารความเสีย่ง” 

บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั ที ่https://www.aavplc.

com 

ท้ังน้ี บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีกรอบการบริหารความเส่ียง

 (Risk Management Framework)** ดังน้ี

1. การก�ากบัดแูลความเสีย่ง (Risk Governance)

2. วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk  

 Management Culture)

3. กลยุทธ ์  วัตถุประสงค ์ทางธุรกิจ และ 

 ความเสีย่งทีย่อมรบัได้ (Strategy, Business  

 Objectives and Risk Appetite)

4. นโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk  

 Management Policy)

5. กระบวนการบริหารความเส่ียง (Risk  

 Management Process)

กรอบการบริหารความเสี่ยง	(Risk	Management	Framework)

การก�ากับดูแล
ความเสี่ยง

กระบวนการ
บริหาร

ความเสี่ยง

นโยบาย
การบริหาร
ความเสี่ยง

กลยุทธ์ 
วัตถุประสงค์

ทางธุรกิจ และ
ความเสี่ยงที่
ยอมรับได้

วัฒนธรรม
การบริหาร
ความเสี่ยง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร

การพัฒนากลยุทธ์ วัตถุประสงค์ของธุรกิจ
การยกระดับคุณค่า

การบริหารความเสี่ยงการด�าเนินงาน

**กรอบการบริหารความเส่ียง ได้ถูกเปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “นโยบายการบริหารความเส่ียง” บนเว็บไซต์ของบริษัท ท่ี https://www.aavplc.com 
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1.	 การก�ากับดแูลความเสีย่ง	(Risk	Governance)
บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้มีการก�าหนดให้การก�ากับดูแลความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการดูแลทั่วทั้งองค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหาร           

ความเส่ียงได้ถือเป็นส่วนหนึง่ทีใ่ห้ความส�าคญัเมือ่ปฏบิตัหิน้าที ่และโครงสร้างการก�ากบัดแูล รวมไปถงึหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ มคีวามเหมาะสม และส่งเสรมิ

ให้การบรหิารความเส่ียงเป็นไปอย่างมปีระสิทธผิล

โครงสร้างการก�ากบัดแูลความเสีย่ง	(Risk	Governance)

2.	 วฒันธรรมการบรหิารความเสีย่ง	(Risk	Management	Culture)
บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้ตระหนกัว่าการบรหิารความเสีย่งทีด่แีละทัว่ถงึ สามารถสร้างได้จากการผลกัดนัให้พนกังานทุกคนรับรูถึ้งการบรหิารความเสีย่งผ่าน

วฒันธรรมองค์กร บรษิทัฯ จงึได้มุง่ม่ันทีจ่ะสร้างและส่งเสริมวฒันธรรมการบรหิารความเสีย่งให้เกดิขึน้อย่างเป็นรปูธรรม มคีวามต่อเนือ่ง และสามารถวดัผล

ได้ โดยมุง่หวังให้พนกังานทกุคนเกดิความตระหนักรูถ้งึเรือ่งความเสีย่งในการปฏบิตัหิน้าทีข่องตนเองในแต่ละวนัทีอ่าจส่งผลต่อภาพรวมขององค์กร รวมถึง

สามารถรบัผิดชอบในการบริหารจัดการความเสีย่งได้อย่างเหมาะสม เพือ่ทีน่�าไปสูก่ารบรหิารจดัการความเสีย่งในระดบัองค์กรอย่างมปีระสทิธภิาพและสร้าง

ผลการด�าเนนิงานท่ีดขีองบรษิทัได้อย่างยัง่ยนืต่อไป

คณะกรรมการบริษัท

• จัดการฝึกอบรมกับผู้รับผิดชอบดูแลประเมินความเสี่ยงของแต่ละแผนก เพื่อประเมิน และ
จัดการดูแลบริหารความเสี่ยงในแต่ละแผนกให้มีความเหมาะสมสูงสุด

• สร้างความตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงให้กับพนักงานทุกคนใน
องค์กร ผ่านระบบ e-learning

• สื่อสารรายละเอียดนโยบาย และหลักการบริหารความเสี่ยงผ่านวัฒนธรรมองค์กรให้กับ
พนักงานทุกคน รวมไปถึงมีการวัดผลด้วย KPI ประจ�าปี

• สร้างระบบการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร ให้กับผู้บริหารได้ทราบ และ
สามารถเรียกดูข้อมูลที่ทันต่อสถานการณ์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบฐานข้อมูล Google 
Data Studio

การฝึกอบรบเรื่อง

การบริหารความเสี่ยง

การสร้างความตระหนักเรื่อง

การบริหารความเสี่ยง

การสื่อสารเรื่อง

การบริหารความเสี่ยง

การรายงานเรื่อง

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เจ้าของความเสี่ยง

แผนกบริหารความเสี่ยง แผนกตรวจสอบภายใน
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3.	กลยุทธ์	 วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ	 และความเสี่ยง 
	 ท่ียอมรับได้	 (Strategy,	Business	Objectives	 
	 and	Risk	Appetite)
บจ. ไทยแอร์เอเชีย ตระหนักถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ        

ความเส่ียงท่ีดี จะเกิดขึ้นได้เมื่อเป็นส่วนหน่ึงในการวางแผนในภาพรวม

ของกลยุทธ์บริษัท โดยต้องถูกก�าหนดขึ้นเพื่อที่จะน�าไปสู ่การบรรลุ           

ตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมหลัก ทั้งนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อน          

การด�าเนินธุรกิจไปอย่างมีเป้าหมายชัดเจน และมีการจัดการความเสี่ยง

อย่างถูกต้องเหมาะสม มีการให้ข้อมูลความเสี่ยงประกอบการตัดสินใจ

เลอืกกลยทุธ์ทีส่อดคล้องกับความเสีย่งทีย่อมรบัได้ (Risk Appetite) ทัง้นี้

การบริหารความเสี่ยงไม่ได้เป็นส่วนที่ก่อให้เกิดกลยุทธ์ แต่จะเป็น            

ส่วนหนึง่ในการบูรณาการเข้าไปเป็นแผนกลยทุธ์ของบรษิทัฯ โดยถกูผนวก

เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการก�าหนดกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ทาง

ธรุกจิและถกูถ่ายทอดไปยงัแต่ละหน่วยงานในบริษทัฯ เพ่ือน�าไปสูก่ารด�าเนนิ

งานร่วมกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพร่วมไปด้วย 

เนื่องด้วยกลยุทธ์ที่บริษัทฯ เลือกใช้ในแต่ละช่วงเวลามีความเส่ียงที่        

แตกต่างกนั ดงันัน้ ระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได้จึงเป็นส่วนส�าคญัทีจ่ะช่วย

ให้บรษัิทฯ ตัดสนิใจว่าจะเลอืกใช้กลยทุธ์นัน้หรอืไม่ ภายใต้ระดบัความเสีย่ง

ทีย่อมรบัได้นัน้ๆ หลังจากการเลอืกใช้กลยทุธ์ใดแล้ว บรษิทัฯ จะต้องควบคมุ

การด�าเนินงานให้อยู่ภายใต้ความเบี่ยงเบนความเสี่ยง (Risk Tolerance) 

ที่บริษัทฯ ยอมรับได้ ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ จะต้องมีการทบทวนกลยุทธ์

เป็นประจ�าสม�า่เสมอ ร่วมกบัการสอบทานความเสีย่งท่ียอมรบัได้ เพือ่ปรบั

ให้ทันต่อสถานการณ์ และเพื่อให้ม่ันใจว่าความเสี่ยงที่เกิดข้ึน หรือ        

ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้องไปกับ

กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์หลักของบริษัทฯ อย่างแท้จริง

4.	นโยบายการบรหิารความเสีย่ง	(Risk	Management	 
	 Policy)*
มีการก�าหนดนโยบายการบริการความเส่ียง เพื่อเป็นการก�าหนดทิศทาง 

และสนบัสนนุให้การบรหิารความเสีย่งมคีวามสอดคล้องไปกบักลยทุธ์ และ

วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ รวมไปถึงสื่อสารให้กับผู้บริหารและพนักงาน    

ทุกคนทราบถึงแนวทางในการบริหารความเสี่ยง เพ่ือน�าไปสู่การปฏิบัต ิ   

ในทศิทางเดยีวกนั ซึง่คณะกรรมการบริหารความเสีย่งของ บจ. ไทยแอร์เอเชยี

ได้อนุมัตินโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อให้หน่วยงาน

ต่างๆ ได้ใช้เป็นแนวทางและหลักเกณฑ์ในการประเมิน การวิเคราะห ์       

การจัดล�าดับ และการก�าหนดแนวทางและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง 

ตลอดจนรับทราบถึงก�าหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ   

ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  

*นโยบายการบริหารความเสี่ยง ได้ถูกเปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “นโยบาย

การบรหิารความเสีย่ง” บนเวบ็ไซต์ของบริษทั ที ่https://www.aavplc.com 

5.	กระบวนการบริหารความเส่ียง	(Risk	Management	 
	 Process)**
กระบวนการบริหารความเสี่ยงได้ถูกให้ความส�าคัญในการเข้ามาเป็น         

ส่วนหนึ่งในกระบวนการก�าหนดกลยุทธ์ส�าหรับแผนธุรกิจประจ�าปี             

ซึง่กระบวนการเหล่านี ้เมือ่ได้ผ่านการน�าเรือ่งการบรหิารความเสีย่งเข้ามา

พิจารณาร่วมด้วย จะเป็นการเพิ่มความมั่นใจว่า เมื่อมีความเสี่ยงที่อาจ 

เกดิขึน้และมผีลกระทบกบัการบรรลกุลยทุธ์และวตัถปุระสงค์ของบรษิทัฯ

จะสามารถถูกบริหารจัดการได ้ตามกระบวนการที่ก�าหนด โดย

กระบวนการบรหิารความเสีย่งของ บจ. ไทยแอร์เอเชยี ได้ถกูปฏิบตัติาม

มาตรฐานสากล ISO 31000 ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนการด�าเนินการดัง

ต่อไปนี้

1. ก�าหนดและทบทวนเกณฑ์การประเมินความเส่ียง รวมไปถึงการ

ก�าหนดกลยทุธ์ วัตถุประสงค์การด�าเนินงานของบริษัท และความเส่ียง

ท่ียอมรับได้ (Scope, Context, Criteria)

2. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)

 2.1 การระบุความเส่ียง (Risk Identif ication) เป็นการระบุความเส่ียง

ท่ีเกิดข้ึน หรือมีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน ก่อนการจัดการความเส่ียง

 2.2 การวิเคราะห์ความเส่ียง (Risk Analysis) เป็นการวิเคราะห์ถึง

โอกาสท่ีจะเกิดข้ึนของความเส่ียง รวมไปถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน

 2.3 การประเมินความเส่ียง (Risk Evaluation) เป็นการจัดล�าดับ

ความเส่ียง และแนวทางในการจัดการความเส่ียงน้ันๆ 

3. การประเมินมาตรการจัดการความเส่ียงในปัจจุบัน และระดับความเส่ียง

ท่ีเหลืออยู ่และท�าการจัดการกับความเส่ียงน้ัน (Risk Treatment)

4. บันทึกรายละเอียดการจัดการความเส่ียง (Recording)

5. จัดท�ารายงานการบริหารความเส่ียง (Reporting)

6. ติดตาม และทบทวนวิธีการบริหารความเส่ียงอย่างสม�่าเสมอ          

(Monitoring and Review)

7. ส่ือสารและให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงกับพนักงาน 

ในทุกระดับ (Communication and Consultation) 

**กระบวนการบรหิารความเส่ียง ได้ถูกเปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “นโยบาย

การบริหารความเส่ียง” บนเว็บไซต์ของบริษัท ท่ี https://www.aavplc.com 
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กระบวนการบรหิารความเสีย่ง	(Risk	Management	Process)

บจ. ไทยแอร์เอเชีย เช่ือว่าการบริหารจดัการความเส่ียงทีด่ ีจ�าเป็นต้องได้รบัความร่วมมอืจากพนกังานทกุระดับอย่างจริงจงั ดงัน้ัน แผนกบรหิารความเสีย่ง 

จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรอบรม เพื่อเพิ่มความตระหนักถึงความส�าคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยง ให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกคนในองค์กร รวมไปถึง  

ได้มีการสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงถึงพนักงานทุกคนผ่านการสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรร่วมกับแผนกบุคคลอีกด้วย

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

1.		ความเสี่ยงต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท

ตลอดหลายปีทีผ่่านมา ธุรกจิการบนิเป็นอกีหนึง่ธุรกจิทีต้่องเผชญิกับความเสีย่งทีห่ลากหลายและมคีวามเฉพาะตัว ทัง้นีเ้พ่ือเพิม่ประสทิธภิาพภายในกลไก

การบริหารงาน ควบคู่ไปกับการด�าเนินธุรกิจในสภาวะของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันอย่างระมัดระวัง และเตรียมพร้อมรับมือกับความ

เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัทไม่มากก็น้อย บริษัทฯ จึงได้เน้นย�้าให้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีกระบวนการบริหาร              

ความเสีย่งทีด่ ีและมปีระสทิธภิาพ พร้อมกบัได้แต่งต้ังคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Committee) ขึน้ อนัประกอบด้วยผูบ้ริหาร

จากหน่วยงานต่างๆ ในการท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง พร้อมท้ังก�ากับดูแล และติดตามประสิทธิผลของการบริหาร          

ความเสีย่งดงักล่าวเพือ่ให้เกดิประโยชน์กบัองค์กรอย่างสงูสดุ และเพือ่ให้มัน่ใจว่าผูบ้รหิาร และพนกังานในองค์กรมคีวามตระหนกัถงึความส�าคญัในการ

บริหารความเสี่ยง ตั้งแต่กระบวนการระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ประเมิน จนไปถึงการจัดล�าดับความส�าคัญส�าหรับมาตรการป้องกัน แก้ไข ควบคุม 

พร้อมท้ังวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามที่ก�าหนดไว้ และพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให ้      

ความเส่ียงท่ีอยู่ภายใต้ความดูแลรับผิดชอบของแต่ละส่วนอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ และสอดคล้องไปกับมาตรฐานการบริหารความเส่ียง ISO 31000            

ทีบ่รษิทัได้เลอืกใช้ รวมทัง้มกีารจดัการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร (Workshop) ในเรือ่งการบรหิารความเส่ียงให้กับผูบ้รหิารทกุระดบั และเพิม่ความตระหนกั

ถึงความส�าคัญในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงให้กับพนักงานทุกคนผ่านการปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

บริษัทฯ และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีปัจจัยความเสี่ยงที่ส�าคัญ ทั้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมไปถึง ความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (Emerging Risks) 

ตามรายละเอยีดดงัจะแสดงต่อไปนี ้ อย่างไรกต็าม นอกเหนอืจากปัจจยัความเสีย่งท่ีปรากฏนี ้ อาจมคีวามเสีย่งอืน่ๆ ซึง่ไม่อาจทราบได้ในขณะนีห้รือเป็น         

ความเสี่ยงที่พิจารณาในขณะนี้ว่าไม่เป็นสาระส�าคัญแต่อาจเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และมีความส�าคัญในอนาคตได้

การจัดการความเสี่ยง

การบันทึกและรายงานความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยง
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การประเมินความเสี่ยง
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โดยที่ความเสี่ยงขององค์กรในแต่ละด้าน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1		 ความเส่ียงด้านการปฏบิตังิาน	(Operational	Risk)
เป็นความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏิบตังิานของบรษิทัฯ ซึง่เมือ่เกดิขึน้แล้ว

จะเป็นสาเหตุหลัก ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการด�าเนิน

ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานของบริษัทฯ                 

มีดังต่อไปนี้

• การประกอบธุรกิจโดยใช้อากาศยานตระกูลแอร์บัส A320 และ

เครื่องยนต์ประเภท CFM56-5 และ LEAP-1A เพียงตระกูลเดียว      

ทั้งฝูงบิน

• บจ. ไทยแอร์เอเชยี ต้องพึง่พาระบบอัตโนมัต ิและ อนิเทอร์เนต็ในการ

ด�าเนินธุรกิจ

• การด�าเนนิธรุกจิของ บจ. ไทยแอร์เอเชยี ต้องพึง่พาความสมัพนัธ์ของ

บริษัทกับ AirAsia Berhad

• การจัดการเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานและการด�าเนินงานเพ่ือความ        

ต่อเนื่องทางธุรกิจ

• ข้อจ�ากัดของท่าอากาศยานในแต่ละที่ต่อการปฏิบัติการบินของ       

บจ. ไทยแอร์เอเชีย

1.2		 ความเสี่ยงด้านการเงิน	(Financial	Risk)
เป็นความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัสภาพการเงนิของบรษิทัฯ ซึง่เมือ่เกดิขึน้แล้ว 

อาจส่งผลต่อฐานะทางการเงนิ และผลประกอบการ รวมไปถึงความมัน่คง

ของบริษัทฯ ได้ โดยความเสี่ยงด้านการเงินของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

• การบริหารกระแสเงินสดในกิจการของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย

• การทีบ่รษิทัฯ มกีารพ่ึงพาเงินปันผลจากการลงทนุใน บจ. ไทยแอร์เอเชยี

เพียงแหล่งเดียว

• ผลกระทบจากความผันผวนของต้นทุนน�้ามันเชื้อเพลิง

• การเผชิญกับความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

• ความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน

1.3		 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	(Strategic	Risk)	
เป็นความเสี่ยงที่เม่ือเกิดขึ้นแล้ว จะมีผลต่อกลยุทธ์การด�าเนินงานของ

บริษทั ทีอ่าจไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ และส่งผลต่อเนือ่งไปสูก่ารไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ได้ โดยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ มีดังต่อไปนี้

• ความเสี่ยงของอุตสาหกรรมการบินที่เผชิญกับปัจจัยภายนอก เช่น 

การแข่งขนัของคูแ่ข่ง โอกาสเกดิอบุตัเิหตขุองอากาศยาน และสภาวะ

อากาศที่แปรปรวน

• ความเสี่ยงเรื่องภาวะโรคระบาดร้ายแรง

• ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของความต้องการเดินทางของ           

ผู้โดยสารหลังสถานการณ์โรคระบาด

• การเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัทฯ จาก social media

• ความเสีย่งเรือ่งมลภาวะทางอากาศจากการปฏบิตักิารบนิ และการปฏบิตัิ

ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ - Emerging 

Risk)

1.4		 ความ เสี่ ย งด ้ านการปฏิบั ติต ามกฎระ เบี ยบ	 
	 (Compliance	Risk)
เป็นความเสี่ยงที่เม่ือเกิดขึ้นแล้ว จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อบริษัทฯ         

ในเรื่องของค่าปรับ หรือบทลงโทษที่จะได้รับ ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบ 

หรือ ข้อก�าหนดที่บริษัทฯจะต้องปฏิบัติตาม ซึ่งความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบ มีดังต่อไปนี้

• ความเสีย่งเรือ่งการรัว่ไหลของข้อมลูส่วนบคุคลจากบรษิทัฯ (ความเสีย่ง

ที่เกิดขึ้นใหม่ - Emerging Risk)

• ความเสี่ยงเรื่องการรักษามาตรฐานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

เรื่องความปลอดภัยสากล

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้แบ่งปัจจัยความเสี่ยงเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์กร เป็นทั้งหมด 4 กลุ่มหลักด้วยกัน ดังนี้

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ความเสี่ยงด้านการเงิน

การบริหารความเสี่ยง
ระดับองค์กร
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ความเสี่ยง
การประกอบธุรกิจ    
โดยใช้อากาศยาน
ตระกูลแอร์บัส A320 
ซึ่งเป็นเครื่องยนต์
ประเภท CFM56-5B 
และ LEAP-1A เพียง
ตระกูลเดียวทั้งฝูงบิน

รายละเอียด
• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บจ. ไทยแอร์เอเชีย ใช้งานอากาศยานตระกูลแอร์บัส A320 จ�านวน 62 ล�า ซึ่งใช้เครื่องยนต์

ประเภท CFM56-5B และ LEAP-1A
• อากาศยานรุน่แอร์บสั A320 และ แอร์บสั A321นโีอ เป็นอากาศยานทีม่คีวามทนัสมยัได้รบัความน่าเชือ่ถอืในอตุสาหกรรม

การบินโดยเริ่มสายการผลิตมาตั้งแต่ปี 2531 และปี 2560 ตามล�าดับ

สาเหตุของความเสี่ยง
• พบข ้อบกพร ่องในการออกแบบหรือป ัญหาของ

อากาศยานรุน่แอร์บัสหรอืเครือ่งยนต์ประเภท CFM56-5B 
และ LEAP-1A

• เผชิญปัญหาใดๆ อันเกิดเนื่องจากอากาศยานและ
เครื่องยนต์ประเภทดังกล่าวขณะใช้งาน

• ความล่าช้าในการส่งอากาศยานล�าใหม่ในตระกูลแอร์บสั 
ตามค�าสั่งซื้อของบริษัทฯ 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
• อากาศยานของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ต้องถูกจอดไว้เพื่อ

ท�าการแก้ไขข้อบกพร่องหรือปัญหา
• การด�าเนินงานปฏิบัติการบินหยุดชะงัก
• ขาดความเชื่อมั่นจากผู้โดยสาร
• ผลการด�าเนินงาน และ/หรือ ฐานะทางการเงินของ   

บริษัทฯ

วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
• บจ. ไทยแอร์เอเชีย จึงได้ประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น ซึ่ง

ครอบคลุมทุกรายละเอียดของเครื่องยนต์ประเภทนี้          
ก่อนการน�าอากาศยานมาใช้ โดยพิจารณาถึงข้อมูล และ
ประวัติของอากาศยานแต่ละรุ่น พบว่ามีความปลอดภัย
สูงและมต้ีนทนุในการให้บรกิารทีเ่หมาะสมส�าหรับการน�า
มาใช้ในการปฏิบัติการบินของบริษัทฯ

• ติดตามข่าวสาร รวมไปถึงปรับปรุงการด�าเนินงานจาก      
การใช้อากาศยานร่วมกับแอร์บัส ผู้ผลิตอื่นๆ และหน่วย
ซ่อมบ�ารุง อย่างต่อเนื่อง 

• ด�าเนนิการดแูล ซ่อมแซม อากาศยานอย่างเป็นระบบตาม
ก�าหนดรอบระยะเวลา เพือ่ป้องกันหรอืลดความเสยีหาย
ที่อาจเกิดขึ้นจากอากาศยานรุ่นดังกล่าว

• ประเมนิถึงสภาวะตลาด และโอกาสความเป็นไปได้ในการ
จ�าหน่ายอากาศยานออก เมือ่ถึงครบก�าหนดเวลา เพือ่ให้
มีความยืดหยุ่นมากที่สุดต่อจ�านวนอากาศยานที่พร้อม    
ใช้งานที่เหลือ และป้องกันไม่ให้การด�าเนินงานตามปกติ
ของบริษัทฯ ต้องหยุดชะงัก

ความเสี่ยง
บจ. ไทยแอร์เอเชยี 
ต้องพึ่งพาระบบ
อัตโนมัติ และ
อินเทอร์เน็ต
ในการด�าเนินธุรกิจ

รายละเอียด
• บจ. ไทยแอร์เอเชีย ต้องพึ่งพาระบบอัตโนมัติในการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ และระบบส�ารองที่นั่งออนไลน์ ตลอดจน

ระบบสื่อสารข้อมูลภายในขององค์กร
• การส�ารองเที่ยวบินโดยตรงของผู้โดยสารผ่านเว็บไซต์และโปรแกรมแอปพลิเคชัน บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน  

ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 69 ในปี 2563
• เวบ็ไซต์และระบบจองตัว๋ออนไลน์ของ บจ. ไทยแอร์เอเชยี ต้องสามารถรองรบัปรมิาณการใช้งานทีห่นาแน่นและแสดงข้อมลู          

เที่ยวบินที่ส�าคัญได้

สาเหตุของความเสี่ยง
• ระบบและโปรแกรมหลักที่จ�าเป็นต้องใช้ ไม่พร้อมใช้งาน 

หรือเกิดความขัดข้อง
• เกิดข้อผิดพลาดในการรักษาข้อมูลผู้โดยสารหลังจากการ

ท�าธุรกรรมซื้อบัตรโดยสารผ่านบัตรเครดิตกับบริษัทฯ
• ระบบอินเทอร์เน็ตไม่พร้อมใช้งาน
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
• ผู้โดยสารเกิดความไม่สะดวกจากข้อจ�ากัดในการซื้อบัตร

โดยสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
• ระบบการสื่อสารในองค์กรติดขัด
• ข้อมลูส�าคญัส่วนบคุคลร่ัวไหล ส่งผลต่อค่าปรบัและค่าเสยีหาย 

ที่บริษัทต้องรับผิดชอบ

วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
• มนีโยบายการเกบ็รกัษาข้อมลูส่วนบคุคลทีไ่ด้รับจากลกูค้า
• มกีารใช้มาตรการความปลอดภยัของข้อมลูเพือ่ป้องกนัการ

เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยมิชอบ
• มีการร่วมมือกับธนาคารชั้นน�าทั้งใน และนอกประเทศ   

รวมถึงผู้ให้บริการบัตรเครดิต เช่น VISA, Master Card, 
American Express และ JCB เพื่อสร้างความมั่นใจและ
ความพึงพอใจต่อผู้โดยสารในการใช้บัตรเครดิตเพ่ือท�า
ธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตกับโปรแกรม และระบบต่างๆ     
ของบริษัทฯ อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

• มีแผนส�ารองข้อมูลและแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) ร่วมกับแผนก         
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการหยุดชะงักจากระบบ

ความเสีย่งด้านการปฏบิตังิาน	(Operational	Risk)
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ความเสี่ยง
การด�าเนินธุรกิจของ 
บจ. ไทยแอร์เอเชีย 
ต้องพ่ึงพาความสมัพนัธ์
ของบริษัทกับ AirAsia 
Berhad

รายละเอียด
• บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้รับการสนับสนุนจาก AAB ในหลายด้าน รวมถึงการอนุญาตให้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีสิทธิแต่ผูเ้ดยีว   

ในประเทศไทยส�าหรับการใช้ชื่อทางการค้า “AirAsia” เพื่อการด�าเนินธุรกิจ รวมไปถึง ทักษะความรู้ทางด้านการตลาด         
การประกอบธุรกิจ และการบริการลูกค้า

• บจ. ไทยแอร์เอเชีย เช่าอากาศยานบางส่วนจากบริษัทย่อยของ AAB โดยสัญญาเช่าดังกล่าวจะส้ินสุดก�าหนดระยะเวลา
ระหว่างปี 2564 ถึงปี 2567

• บจ. ไทยแอร์เอเชยี ได้รบัชิน้ส่วนอะไหล่ทีจ่ดัเกบ็โดย AAB และได้รบัประโยชน์จากบรกิารประจ�าท่าอากาศยานซึง่ให้บรกิาร
โดยสมาชิกในกลุ่มแอร์เอเชียในบางท่าอากาศยาน รวมทั้งให้บริการและได้รับบริการอื่นๆ จาก AAB และสมาชิกของ              
กลุ่มแอร์เอเชีย

• บจ. ไทยแอร์เอเชีย พึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้ในกลุ่มแอร์เอเชีย ทั้งนี้ ระบบซอฟต์แวร์หลัก (มีศูนย์กลางอยู่ใน
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย) ดังนี้
- NewSkies 4.2 พัฒนาโดย Navitaire ใช้ส�าหรับการบริหารจัดการในการส�ารองที่นั่งและการขายบัตรโดยสาร 
- Oracle Cloud Application ใช้ในการด�าเนินการด้านการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง
- AIMS ใช้ส�าหรับการก�าหนดตารางบินและการจัดตารางบินของลูกเรือ
- Navtech ใช้ส�าหรับการวางแผนการบิน
- Swiss Aviation Software Ltd.’s AMOS ใช้ส�าหรบัการบรหิารจดัการวศิวกรรมการซ่อมบ�ารงุอากาศยานและการขนส่ง

เป็นต้น

สาเหตุของความเสี่ยง
• การเพิ่มข้ึนของค่าธรรมเนียมในการอนุญาตให้ใช้ชื่อ

ทางการค้าจากทาง AAB
• ระบบทีต้่องพึง่พาจาก AAB อาจไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

และสภาวะตลาดของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
• ความขัดข้องของระบบซอฟต์แวร์หลักที่จ�าเป็นต้องใช้       

ในการด�าเนินธุรกิจ
• ชิน้ส่วนอะไหล่ของ AAB มไีม่เพยีงพอส�าหรบัความต้องการ

ใช้งานของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
• การถูกเพิกถอนสิทธิ์การใช้ชื่อทางการค้าจาก AAB
• การด�าเนินงานหยุดชะงักเนื่องมาจากระบบซอฟต์แวร์       

ทีจ่�าเป็นขัดข้อง เช่น ลกูเรอื และ นกับนิ ใช้งานระบบ AIMS 
เพื่อปฏิบัติการบินไม่ได้ เป็นต้น

• จ�านวนชิน้ส่วนอะไหล่ทีต้่องส่งมาจากทาง AAB มไีม่เพยีงพอ
กับความต้องการใช้งาน

วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
• อ�านาจการตัดสินใจในการเข้าท�ารายการที่เกี่ยวข้องกับ 

AAB ของ บจ. ไทยแอร์เอเชยี ต้องผ่านการอนมุติั และความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัท ตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญา

• ผู้บริหารระดับสูงมีการประชุมกันเป็นระยะ เพื่อประเมิน
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านความสัมพันธ์ และ
การพึ่งพากับทาง AAB

• มีการเพิ่มแผนการด�าเนินงานส�ารองส�าหรับระบบ
ซอฟต์แวร์หลักที่ใช้ส�าหรับ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
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ความเสี่ยง
การจัดการเกี่ยวกับ  
ห่วงโซ่อุปทานและ 
การด�าเนินงานเพื่อ
ความต่อเนือ่งทางธรุกจิ

รายละเอียด
• ปัจจุบันสายการบินในโลก รวมไปถึง บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคระบาด (COVID-19) ซึ่งมี

ผลกระทบโดยตรงในการรบกวนห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจอุตสาหกรรมการบินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
• ห่วงโซ่อุปทานหลักของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดในครั้งนี้ เช่น เรื่องการจัดการเงินทุนหมุนเวียน

ที่ต้องใช้ในการด�าเนินธุรกิจ การให้บริการผู้โดยสารในเที่ยวบินหลังจากที่ภาวะโรคระบาดเริ่มคลี่คลาย เป็นต้น

สาเหตุของความเสี่ยง
• การแพร่ระบาดของโรคระบาดร้ายแรง ท�าให้อตุสาหกรรม

การบินต้องหยุดชะงัก
• บริษัทฯ อาจมีความติดขัดในการช�าระหนี้กับผู้ให้บริการ 

(Supplier) บางราย
• การปรับเปลี่ยนวิธีการให้บริการผู้โดยสารในเที่ยวบินของ

ลูกเรือ เพื่อให้ปลอดภัยและสอดคล้องกับสถานการณ์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
• การส่งมอบอากาศยานใหม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจาก

ก�าหนดการเดิม
• อากาศยานเก่าที่มีพร้อมใช้งาน มีจ�านวนเกินกว่าความ

ต้องการที่แท้จริง
• การจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ารุงอากาศยานเป็น

ไปอย่างติดขัด
• การบริหารจัดการฝูงบินที่มีเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ

สูงสุด
• ความพึงพอใจของผู้โดยสารลดลงเนื่องจากมาตรการและ

ข้อจ�ากัดที่เพิ่มมากขึ้น

วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
• บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้มีการจัดล�าดับความส�าคัญเกี่ยวกับ

การช�าระเงิน และ ต้นทุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการ 
ในแต่ละราย ทั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือโดยตรงระหว่าง     
ฝ่ายการเงนิ (Finance) และฝ่ายวศิวกรรม (Engineering)

• มกีารเจรจากับผู้ให้บรกิารรายส�าคญัเพือ่ต่อรองในเรือ่งราคา
อะไหล่ของเครือ่งบนิ รวมไปถึงก�าหนดการใช้บริการต่างๆ 
และการขอขยายเวลาสินเชื่อออกเพื่อให้สอดคล้องตาม
สถานการณ์ทางการเงินของบริษัทฯ ในปัจจุบัน

• ฝ่ายวิศวกรรม (Engineering) มีการก�าหนดแผนการ
หมุนเวียนส�าหรับชิ้นส่วนอะไหล่ที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติ   
การบนิในแต่ละวนั จากเครือ่งบนิทีจ่อดไว้ไม่ได้ใช้งาน เพือ่
น�ามาใช้ตามความต้องการแทนการจัดซื้อใหม่

• รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น 

• ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดกับส�านักงานการบินพลเรือน 
รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการ      
ให้บริการกับผู้โดยสารได้อย่างปลอดภัยสูงสุด และเป็นไป
ตามกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุด

ความเสี่ยง
ข้อจ�ากดัของท่าอากาศยาน
ในแต่ละที่ต่อการปฏิบัติ
การบินของ 
บจ. ไทยแอร์เอเชีย

รายละเอียด
• ข้อจ�ากัดของสิ่งอ�านวยความสะดวก ระบบควบคุมการจราจรทางอากาศ รวมไปถึงทรัพยากรที่ส�าคัญและจ�าเป็นส�าหรับ     

การปฏิบัติการบินเชิงพาณิชย์ของท่าอากาศยานแต่ละท่ี ซึ่งอาจไม่เพียงพอส�าหรับการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศ
ในอุตสาหกรรมการบินที่เพิ่มสูงขึ้นปัจจุบัน

• แต่อย่างไรก็ตาม ข้อจ�ากดัทีเ่กีย่วข้องกับท่าอากาศยานในแต่ละท่ีนัน้ขึน้อยูกั่บปัจจยันอกเหนอืการควบคมุของบริษทัฯ ดงันัน้
บจ. ไทยแอร์เอเชีย จึงไม่อาจรับประกันได้ถึงเรื่องการขจัดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในประเด็นนี้ 

สาเหตุของความเสี่ยง
• ความไม่พร้อม หรอืไม่เพียงพอของระบบต่าง  ๆของท่าอากาศยาน

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการบินของบริษัทฯ เช่น ปริมาณ
ของอากาศยานทีร่องรบัได้ในแต่ละท่าอากาศยาน การจดัการ
ความหนาแน่นในแต่ละช่วงเวลาของเที่ยวบิน ระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานของท่าอากาศยาน เป็นต้น

• ท่าอากาศยานเพิ่มข้อจ�ากัด หรือ กฎระเบียบ ซึ่งเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

• การบริหารจัดการเที่ยวบินของท่าอากาศยานเป็นไปอย่าง
ไม่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
• ความพึงพอใจของผู้โดยสาร
• การสญูเสยีส่วนแบ่งทางการตลาดให้กับสายการบนิอืน่ ทีไ่ม่ได้

รับผลกระทบเช่นเดียวกันกับบริษัทฯ
• การบริหารจัดการอากาศยาน และผู้ปฏิบัติการบิน เป็นไป

อย่างไม่มีประสิทธิภาพสูงสุด
• ต้นทุนในการบริหารงานของบริษัทฯ ที่เพิ่มสูงขึ้น

วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
• มกีารตดิตาม และปรบัเปลีย่นการด�าเนนิงาน ปฏบัิตกิารบนิ

อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องจากแผนกที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่าย
ปฏิบัติการการบิน (Flight Operations), ฝ่ายวิศวกรรม 
(Engineering),  ฝ่ายปฏิบัติการภาคพ้ืน (Guest Services) 
และ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (Business Development) เป็นต้น 
เพ่ือปรับปรุงข้อมูลท่ีส�าคัญซ่ึงเก่ียวกับท่าอากาศยาน             
ในแต่ละท่ี เพ่ือรองรับกับความสามารถในการปฏิบัติการบิน
ให้เหมาะสมกับข้อจ�ากัดของแต่ละท่าอากาศยานให้ได้     
มากท่ีสุด และเป็นประโยชน์ส�าหรับการท�าก�าไร ลดต้นทุน
การด�าเนินงาน และเป็นการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ
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ความเสี่ยง
การบรหิารกระแสเงนิสด
ในกิจการ

รายละเอียด
• อุตสาหกรรมการบินต้องเผชิญกับความเส่ียงอย่างมีนัยส�าคัญเรื่องการบริหารกระแสเงินสดของกิจการอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ 

ทัง้นี ้เป็นผลมาจากเหตกุารณ์ทีไ่ม่คาดคดิซึง่มโีอกาสเกดิขึน้ได้ตลอดเวลา ตวัอย่างเช่น กรณทีีเ่ครือ่งบนิของบรษิทัฯ เกดิสญูหาย
ประสบเหตฉุกุเฉนิ เกดิอบุติัเหตรุนุแรง มกีารก่อการร้าย รวมไปถงึมภียัพิบตั ิหรอืโรคระบาดร้ายแรงเกดิข้ึนและส่งผลกระทบ
ต่อการด�าเนินธุรกิจ

• แต่อย่างไรกต็าม บรษัิทฯ ไม่สามารถรบัประกันได้ว่าจะไม่ประสบเหตกุารณ์ทีค่ล้ายคลงึกนั หรอืประสบกับเหตกุารณ์ทีรุ่นแรง
กว่าเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการคุ้มครองตามประกันภัยที่บริษัทฯ         
ได้ท�าไว้จะครอบคลุมมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ

สาเหตุของความเสี่ยง
• บรษัิทฯ อาจมคีวามจ�าเป็นต้องระงบัการให้บรกิารเทีย่วบนิ

เป็นการชั่วคราวหรือถาวร สาเหตุหนึ่งมาจากโรคระบาด
ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในปี 2563

• ผลกระทบด้านการเงิน
• ความเสียหายทีเ่กดิขึน้มมีลูค่าเกนิกว่ามลูค่าการชดเชยตาม

กรมธรรม์ประกันความเสียหายที่ท�าไว้
• การเปลี่ยนแปลงของความต้องการเดินทางของผู้โดยสาร

หลังจากภาวะโรคระบาดร้ายแรง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
• บรษิทัฯ ต้องรบัภาระแบกรบัต้นทนุทีส่งูขึน้กว่าเดมิ ส่วนใหญ่

มาจากการเรยีกร้องค่าเสยีหายของผู้โดยสาร การซ่อมแซม
หรอืการเปลีย่นทดแทนช้ินส่วนของเครือ่งบนิทีไ่ด้รบัความ
เสียหาย

• สภาพคล่องทางเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
• บริษัทฯ อาจไม่สามารถด�าเนินการช�าระหนี้กับผู้ให้บริการ

(Supplier) ได้ตามก�าหนดการเดิมท่ีตกลงไว้

วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
• ฝ่ายการเงนิ (Finance) มกีารวางแผนและการจดัท�างบประมาณ

กระแสเงนิสดอย่างต่อเนือ่ง รวมถงึมกีารวางแผนการจดัหา
แหล่งเงนิทนุ เพือ่น�ามาเพิม่สภาพคล่องหากมคีวามจ�าเป็น

• ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (People and Culture) ขอความ
ร่วมมือพนักงานร่วมกันประหยัดต้นทุนเพื่อเป็นประโยชน์
ในการบริหารจัดการกระแสเงินสดให้เกิดสภาพคล่องสูงสุด
ภายใต้ภาวะวิกฤต เช่น การให้พนักงานปฏิบัติงานท่ีบ้านได้ 
(Work from Home) หรือการขอความร่วมมือพนักงาน
สมคัรใจลาโดยไม่รบัค่าจ้าง (Leave without Pay) เป็นต้น

ความเสี่ยง
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
เป็นบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจลงทุนโดยการ    
ถือหุ้นในบริษัทอื่น 
(Holding Company) 
จึงต้องพึ่งพาเงินปันผล
ที่ได้รับจากการลงทุน
ใน บจ. ไทยแอร์เอเชีย 
เพียงอย่างเดียวในการ
จ่ายเงินปันผลให้กับ      
ผูถ้อืหุน้ของ 
บมจ. เอเชยี เอวิเอชั่น

รายละเอียด
• บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ประกอบธุรกิจลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น จึงต้องพึ่งพาเงินปันผลจาก บจ. ไทยแอร์เอเชีย ซึ่ง

เป็นบริษัทที่ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 55
• การจ่ายเงินปันผลโดยบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลโดย บจ. ไทยแอร์เอเชีย ให้แก่ผู้ถือหุ้นของตน

ซึ่งรวมถึง บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น จะต้องด�าเนินการตามที่กฎหมายก�าหนด
• บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น อาจจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากก�าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัทฯ แต่ไม่ใช่จาก    

งบการเงนิรวม ซึง่ก�าไรสทุธขิองสายการบนิไทยแอร์เอเชยีได้มาจากก�าไรสทุธติามงบการเงนิรวม ดงันัน้ความสามารถในการ
จ่ายเงินปันผลของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น จึงขึ้นอยู่กับเงินปันผลที่ได้รับจาก บจ. ไทยแอร์เอเชีย เนื่องจากเงินปันผลดังกล่าว
ถือเป็นรายได้เกือบทั้งหมดของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

สาเหตุของความเสี่ยง
• บจ. ไทยแอร์เอเชียไม่มีก�าไรในการด�าเนินงาน ท�าให้          

ไม่สามารถมรีายได้พอทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลให้กบัผู้ถอืหุน้ของ 
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
• ผู้ถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ไม่ได้รับเงินปันผล       

จากการถือหุ้น
• ความเชื่อถือของบริษัทฯ ในมุมมองของผู้ถือหุ้นลดลง

วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
• บจ. ไทยแอร์เอเชีย จัดท�าแผนด�าเนินการและงบประมาณ

ประจ�าปี ซึ่งจะต้องผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งผู้บริหารระดับสูงจะมีการประชุม
ทกุเดอืนเพือ่พจิารณาตดิตามผลการด�าเนนิงานอย่างใกล้ชดิ
เพื่อปรับตัวต่อสถานการณ์อย่างทันท่วงที หากมีความ
เปลีย่นแปลงจากปัจจยัภายนอกทีต่่างกับแผนงานท่ีวางไว้

• มีการการวางแผนทางการเงินอย่างเหมาะสม ทั้งด้าน
กระแสเงนิสดและอัตราส่วนทางการเงนิ ทัง้นีก้ารด�าเนนิการ
ต่างๆ จ�าเป็นต้องรับอนุมัติจากคณะกรรมการทุกครั้ง

ความเสีย่งด้านการเงนิ	(Financial	Risk)
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ความเสี่ยง

การเผชิญกับ

ความผันผวนของ

อัตราดอกเบี้ย

รายละเอียด

• ความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย เนื่องจากต้องมีการก่อภาระหนี้เพิ่มอย่างมีนัยส�าคัญในอนาคต เช่น การระดมทุนในการ

จัดหาเครื่องบิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนหรือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนขยายธุรกิจ เป็นต้น

สาเหตุของความเสี่ยง

• อัตราดอกเบ้ียลอยตัวที่บริษัทฯ เลือกใช้ มีการเพิ่มขึ้น   

อย่างมีนัยส�าคัญ 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

• ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้น

• ก�าไรของบริษัทฯ ลดลง ส่งผลต่อราคาหุ้นลดลง

วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง

• ก�าหนดอตัราดอกเบ้ียบางส่วนเป็นอตัราคงทีใ่นกระบวนการ

เจรจาสัญญาเช่าทางการเงินและพิจารณาน�าเครื่องมือ

ทางการเงนิมาใช้ในเวลาทีเ่หมาะสม ซ่ึง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2563 บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีสัดส่วนของภาระหน้ีสิน     

ระยะยาวภายหลังการท�าธุรกรรมแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย 

(Interest Rate Swap) โดยมีอัตราดอกเบ้ียลอยตัวต่อ 

อัตราดอกเบ้ียคงท่ีประมาณร้อยละ 10 ต่อ 90

• มกีารก�าหนดนโยบายป้องกันการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย 

(Interests rate hedging policy) เพ่ือเข้ามาจัดการลด

ความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย

ความเสี่ยง

ผลกระทบในทางลบ

อย่างมีนัยส�าคัญจาก

ความผันผวนของ

ต้นทุนน�้ามันเชื้อเพลิง

รายละเอียด

• ต้นทนุหลกัต้นทนุหนึง่ซ่ึงมคีวามส�าคญัต่ออตุสาหกรรมการบนิอย่างยิง่คอื ต้นทนุน�า้มนัเช้ือเพลงิ ซ่ึงมกีารผันผวนขึน้ลงอย่าง

รวดเร็วตามสภาวะราคาน�้ามันในตลาดโลก

• บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีค่าน�้ามันเชื้อเพลิงคิดเป็นร้อยละ 27 ของต้นทุนการด�าเนินงานของบริษัทในปี 2563 ดังนั้น หากราคา

น�้ามันส�าหรับใช้ในอากาศยานมีการปรับตัวสูงขึ้น ผลการด�าเนินงานของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย จะได้รับผลกระทบอย่างมาก

สาเหตุของความเสี่ยง

• ต้นทนุน�า้มนัเชือ้เพลงิเป็นค่าใช้จ่ายหลักในการด�าเนนิธรุกิจ

ในอุตสาหกรรมการบิน โดย บจ. ไทยแอร์เอเชยี มค่ีาน�า้มนั

เชื้อเพลิงคิดเป็นร้อยละ 27 ของต้นทุนการด�าเนินงานของ

บริษัทในปี 2563

• ประมาณการใช้น�า้มนัเช้ือเพลิงเกิดข้ึนจริงน้อยกว่าปรมิาณ

น�้ามันเชื้อเพลิงที่ได้วางแผนไว้

• การผันผวนของต้นทุนน�้ามันเชื้อเพลิง

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

• ต้นทุนน�้ามันเชื้อเพลิงของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลต่อ

ต้นทุนการด�าเนินงานเพิ่มสูงขึ้นตาม

วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง

• มีนโยบายการป้องกันความเส่ียงจากราคาน�้ามันของ

อากาศยาน โดยมีการจัดท�าประกันความเสี่ยงจากการ

เปล่ียนแปลงของราคาน�า้มนัในเชงิรกุ (Fuel Hedging) เพ่ือ

ลดความผันผวนของต้นทุนน�้ามันเชื้อเพลิง

• มีนโยบายบริหารจัดการอัตราการส้ินเปลืองของเชื้อเพลิง

อากาศยานในส่วนการปฏิบัติการการบินเพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย

• ส�าหรับปี 2563 บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้ประกันความเสี่ยง

ราคาน�า้มนัอากาศยานล่วงหน้าไว้ในสัดส่วน ร้อยละ 65 ของ

ปรมิาณการใช้น�า้มนัเชือ้เพลงิทีไ่ด้วางแผนไว้

• บริษทัได้มกีารบรหิารจดัการปรบัปรงุธรุกรรมประกันความ

เส่ียงราคาน�า้มนัอากาศยานเพือ่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ราคาน�า้มนัโลกทีแ่ปรผนั และได้มกีารตดิตามปรบัปรงุเรือ่ง

การประกันความเสี่ยงราคาน�้ามัน กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

อย่างต่อเนื่อง

• ฝ่ายปฏิบัติการการบิน (Flight Operation) มีการศึกษา

และพัฒนามาตรการ รวมไปถึงวิธีการด�าเนินงาน เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง 

(Fuel Management) และมีการบริหารจัดการน�้ามัน

คงคลัง (Fuel Stock Management) ที่มีประสิทธิภาพ 

โดยเลือกปริมาณการใช้น�้ามันในแต่ละเที่ยวบินให้ได้อย่าง

เหมาะสมที่สุด
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ความเสี่ยง

ความผันผวนจากอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตรา    

ต่างประเทศอาจส่งผล   

กระทบในทางลบต่อ

ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน

ผลการด�าเนินงาน และ

โอกาสทางธุรกิจของ 

บจ. ไทยแอร์เอเชยี

รายละเอียด

• เนื่องจากธุรกิจสายการบินที่ล้วนมีกิจกรรมทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้ และค่าใช้จ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศหลากหลาย

สกุลเงิน ด้วยเหตุนี้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

• อย่างไรกต็าม ถึงแม้ว่า บรษิทัฯ และ บจ. ไทยแอร์เอเชยี ได้เข้าท�าธรุกรรมป้องกนัความเสีย่งสกุลเงนิต่างประเทศ แต่การบริหาร

ความเสี่ยงดังกล่าวอาจจะไม่ก�าจัดความเส่ียงนั้นได้ทั้งหมด ซึ่งเพียงแต่เป็นการลดความเส่ียงจากเหตุการณ์เหล่านี้ได้เพียง

ส่วนหนึ่งเท่านั้น

สาเหตุของความเสี่ยง

• ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

• ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้น

วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง

• มีการบริหารภายใต้นโยบายการบริหารความเสี่ยงแบบ

ธรรมชาติ (Natural Hedging) คือจัดการให้รายจ่ายอยู่ใน

สกุลเงินเดียวกับรายรับให้มากที่สุด

• บริษทัฯ จะบริหารกระแสเงนิสดโดยจดัการแลกเปลีย่นเงนิ

คงเหลือในแต่ละสกุลเข้ามาเป็นสกุลเงินที่เป็นค่าใช้จ่าย

หลกั เพ่ือให้สามารถบริหารจดัการเงนิคงเหลอืให้สอดคล้อง

ไปกับสกุลเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายหลักของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย

เช่น สัญญาซ่อมบ�ารงุ สัญญาเช่าเครือ่งบิน สัญญาการจัดหา

น�า้มนัเชือ้เพลงิส�าหรบัเครือ่งบนิ โดยโครงสร้างเงนิกู้ในสกุล

เงินต่างๆ จะถูกปรับให้สอดคล้องกับสกุลเงินของเงินสด

สุทธจิากการด�าเนนิงาน (Net Operating Cash Flow) ไป

พร้อมกับลดความเสี่ยงของการมีหนี้สินเป็นเงินสกุล        

ต่างประเทศมากเกินไป โดยพยายามมหีนีสิ้นสกลุบาทเพิม่

ขึ้น เพื่อลดความผันผวนของรายการผลก�าไร/ขาดทุนจาก

อัตราแลกเปลี่ยนในงบการเงินของบริษัท

• มกีารบรหิารความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นด้วยเครือ่งมอื

ทางการเงินต่างๆ เช่น สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

(Cross Currency Swap: CCS) การแลกเปล่ียนเงินตรา 

แบบทันที (Spot) และการแลกเปล่ียนเงินตราล่วงหน้า 

(Forward) ทั้งนี้ เพ่ือน�ามาใช้ในการวางแผนการจัดหา 

เงนิทนุและก�าหนดวธิกีารบรหิารความเส่ียง โดยใช้เครือ่งมอื 

ทางการเงินที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละสถานการณ์



62 การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง

ความเสี่ยงของ

อุตสาหกรรมการบิน

ที่เผชิญกับปัจจัย

ภายนอก เช่น 

การแข่งขันของคู่แข่ง

โอกาสเกิดอุบัติเหตุ

ของอากาศยาน 

และสภาวะอากาศ

ที่แปรปรวน

รายละเอียด

• ปัจจบุนัการแข่งขนัในอตุสาหกรรมการบินมีแนวโน้มเพิม่สงูข้ึน หลายสายการบินได้เริม่เข้ามาสู่การแย่งชงิในส่วนแบ่งการตลาด

ประกอบกับแหล่งข้อมูลของการเดินทางทางอากาศจากหลากหลายสายการบินสามารถหาได้ไม่ยากในอินเทอร์เน็ต ท�าให้   

ผู้โดยสารมีทางเลือกที่หลากหลายและเลือกที่จะใช้บริการสายการบินที่ตนมั่นใจและคิดว่าคุ้มค่าที่สุดส�าหรับการเดินทาง      

ในครั้งนั้น

• ในช่วงฤดูมรสุมหรือช่วงที่เกิดสภาวะอากาศแปรปรวน เที่ยวบินต่างๆ อาจถูกยกเลิกหรือต้องเลื่อนเวลาจากก�าหนดการเดิม

เพื่อความปลอดภัยสูงสุดต่อการปฏิบัติการบิน

สาเหตุของความเสี่ยง

• ข่าวต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัอากาศยาน รวมไปถึงเกีย่วข้องกบั

การด�าเนินการของธุรกจิการบิน เช่น ข่าวการเกิดอบุติัเหตุ

ของอากาศยาน ข่าวการก่อการร้ายกับอากาศยาน หรือ

ความหวาดกลัวว่าจะเกิดการร้ายกับอากาศยาน การปิด

สนามบิน การโจรกรรมที่ท่าอากาศยาน หรือการโจรกรรม

อากาศยาน เป็นต้น

• อุปสงค์ของการเดินทางทางอากาศทั่วโลกของผู้โดยสาร

ลดลง

• ภาวะภัยธรรมชาติ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

• ความมั่นใจในการเดินทางของผู้โดยสารลดลงจากข่าว       

ที่เกี่ยวข้อง

• อัตราส่วนการขนส่งผู ้โดยสาร (Load Factor) และ             

ผลตอบแทนโดยรวมของสายการบินลดลง

• ต้นทุนของอุตสาหกรรมการบิน เช่น ต้นทุนค่าน�้ามัน           

เชือ้เพลงิ รวมไปถงึต้นทนุด้านการรกัษาความปลอดภยัและ

การประกันภัยเพิ่มขึ้น

• มกีารปรบัเปลีย่นตารางการบิน ยกเลิกเทีย่วบนิ หรอืเล่ือน

เวลาจากก�าหนดการเดมิเนือ่งจากสภาพอากาศทีแ่ปรปรวน

• รายได้ต่อหน่วยของบริษัทฯลดลง อันเน่ืองมาจากอุปสงค์

การเดินทางของผู้โดยสารโดยรวมลดลง

วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง

• มกีารด�าเนนิการจดัท�าระบบการจดัการด้านความปลอดภยั 

(Safety Management System - SMS) เพือ่น�าไปพัฒนา

และสนับสนุนใช้ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งระบบการ

จัดการด้านความปลอดภัยเป็นกระบวนการที่ด�าเนินงาน

สอดคล้องกับแผนงานที่ก�าหนดไว้และน�ามาปรับใช้ใน

องค์กรเน้นการป้องกันเชิงรุกผ่านการบ่งชี้อันตรายและ

ควบคมุความเสีย่งรวมถงึการขจดัความเสีย่งให้หมดไปก่อน

ที่จะมีเหตุการณ์ที่กระทบต่อทางด้านความปลอดภัย

• มกีารจดัตัง้การตรวจสอบมาตรฐานด้านความปลอดภยัขึน้

เพือ่ท�าการประเมนิประสิทธภิาพในการควบคุมความเสีย่ง

และเฝ้าติดตามการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายด้าน

ความปลอดภัย

• มกีารจดัต้ังหน่วยงานพิเศษเพือ่รับมอืต่อเหตุการณ์ทีไ่ม่คาดคดิ

ที่อาจเกิดข้ึน (Emergency Response Team) และยัง       

ได้มีการจัดท�าแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business         

Continuity Plan: BCP) เพื่อเตรียมรับมือต่อเหตุการณ์       

ที่อาจเกิดขึ้น มีการประเมินความเสี่ยงต่อสถานการณ์

ฉกุเฉนิทีจ่ะส่งผลกระทบต่อความปลอดภยัจดัการเฝ้าระวงั

และติดตามสถานการณ์ให้ทันท่วงที โดยมีจุดประสงค์เพื่อ

ป้องกันหรอืบรรเทาความเสียหายทีจ่ะส่งผลกระทบต่อการ

ปฏิบัติการการบินและผู้โดยสารให้น้อยที่สุด

• มีการจัดท�าและฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับองค์กรภาครัฐ

และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องอย่างสม�า่เสมอ รวมไปถงึยงัมกีาร

ประเมินผลหลังการฝึกซ้อมเพื่อวัดประสิทธิผล และสร้าง

ความคุ ้นเคย สอดคล้องกับขั้นตอนการปฏิบัติและ

สถานการณ์ของภาวะฉุกเฉินที่มีโอกาสเกิดขึ้นจริงได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

ความเสีย่งด้านกลยุทธ์	(Strategic	Risk)
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ความเสี่ยง
ภาวะโรคระบาดร้าย
แรงท�าให้เศรษฐกิจ
ชะลอตัวและ
อุตสาหกรรมการบิน
มีแนวโน้มที่จะมี
ผลประกอบการ
ถดถอย

รายละเอียด
• ในช่วงปลายปี 2562 ที่ผ่านมาได้เกิดโรคระบาดไวรัส COVID-19 ขึ้นที่ประเทศจีนและแพร่ระบาดไปในหลายประเทศ และ

องค์การอนามยัโลก (WHO) ยกระดับให้เป็น “ภาวะการระบาดใหญ่ทัว่โลก (Pandemic)” ประกอบกบัยงัไม่มกีารค้นพบวคัซนี
เพือ่ป้องกนัเชือ้ไวรสัดังกล่าว จึงท�าให้เกดิการแพร่ระบาดไปทัว่โลกอย่างรวดเรว็ ส่งผลกระทบโดยตรงกบัอตุสาหกรรมการบนิ
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

• บริษัทฯ จ�าเป็นต้องมีการประเมินสถานการณ์ วางแผน และการด�าเนินมาตรการรับมือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ     
เป็นไปตามกฎระเบียบ หรอืข้อก�าหนดทีส่ายการบนิต้องปฏบิตัติาม และเพือ่ให้ผูโ้ดยสารมัน่ใจในการให้บรกิารอย่างปลอดภยั
ของสายการบิน

• การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบินอย่างช้าหลังจากวิกฤติโรคระบาดร้ายแรง

สาเหตุของความเสี่ยง
• การแพร่ระบาดของ COVID-19
• มาตรการการปิดเมือง (Lockdown) ที่ประเทศไทยได้  

เลอืกใช้เพือ่ควบคุมการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั เมือ่เดือน
มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา 

• ในเดือนเมษายน 2563 บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีความจ�าเป็น
ที่ต้องงดปฏิบัติการบินเป็นเวลา 1 เดือนเต็ม

• ต้นทุนในการบริหารงาน เช่น ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์        
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ารุงรักษาและค่าเช่าอากาศยาน      
เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ และมีมูลค่าสูง ซึ่งไม่ได้แปรผันไปตาม
ปริมาณเที่ยวบิน

• ข้อจ�ากัดในการเดินทางทางอากาศที่เพ่ิมเติมข้ึน หลังจาก
ภาวะโรคระบาดร้ายแรง

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
• ปริมาณเที่ยวบินระหว่างประเทศ ท่ีเข้า-ออกจากประเทศ

ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ปรับลดลง
• บริษัทฯไม่มีรายได้ในช่วงที่ต้องงดการให้บริการเที่ยวบิน

จากมาตรการของรัฐบาล
• ต้นทุนการด�าเนินงานยังคงมีอย่างต่อเนื่องและสูงข้ึน โดย

เฉพาะต้นทุนคงที่
• การจ�ากัดเส้นทางการบิน
• การหยุดชะงักของระบบปฏิบัติงานหลัก และท�าให้การ

ด�าเนินธุรกิจมีความติดขัด
• ความมั่นใจในการเดินทางโดยอากาศยานของผู้โดยสาร

ลดลง
• อตัราส่วนการขนส่งผูโ้ดยสาร (Load Factor) ส่งผลต่อราย

ได้ต่อหน่วยของบริษัทฯ ลดลง

วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
• มีการก�าหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

(Business Continuity Management Policy, BCM 
Policy) เพื่อน�าไปใช้ในภาพรวมระดับองค์กร รวมไปถึง
ระดับหน่วยงาน โดยมีการอ้างอิงจากมาตรฐานสากล         
ด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO22301-         
Business Continuity Management System เพื่อให้ 
บจ. ไทยแอร์เอเชยี สามารถด�าเนนิธรุกจิต่อไปได้แม้ประสบ
วิกฤตการณ์ซึ่งการมีระบบส�ารองต่างๆ ส�าหรับระบบ 
ปฏิบัติงานที่ส�าคัญและจ�าเป็นในการให้บริการผู้โดยสาร  
ถอืเป็นการพฒันาระบบการบรหิารความต่อเนือ่งทางธรุกจิ
อย่างสมบรูณ์และมปีระสทิธภิาพ เพือ่ทีจ่ะพร้อมรบัมอืกบั
เหตุวิกฤติหรือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต               
ซึ่งก ่อให้เกิดการบริหารความย่ังยืน (Sustainable              
Development) ขององค์กรได้อย่างแท้จริง

• ฝ่ายการเงนิ (Finance) ได้พยายามจัดหาแหล่งเงนิทนุ หรอื
แหล่งเงนิกูย้มืดอกเบีย้ต�า่ (Soft Loan) เพือ่บริหารกระแส
เงินสดของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและเหมาะสม
กับสถานการณ์มากที่สุด

• ฝ่ายทรัพยากรบคุคล (People and Culture) ขอความร่วม
พนักงานประหยัดต้นทุนเพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหาร
จัดการกระแสเงินสดให้เกิดสภาพคล่องสูงสุดภายใต้ภาวะ
วิกฤติ เช่น การให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้านได้ (Work 
from Home) หรือการขอความร่วมมือพนักงานสมัครใจ
ลาโดยไม่รับค่าจ้าง (Leave without Pay) เป็นต้น

• มีการปรับกลยุทธ์การด�าเนินงานเพื่อจัดการกับความเสี่ยง
ในเรือ่งเพิม่โอกาสในการหารายได้เพิม่มาทดแทนในส่วนที่
หายไป และลดค่าใช้จ่ายด้วยหลายๆ วิธี เช่น 
- การปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มการขนส ่งสินค ้าใน          

ห้องโดยสาร (Cargo in Passenger Cabin) 
- การด�าเนินการขนส่งสินค้าอันตราย (DG Carrier) 
- การเพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม

จากจ�าหน่ายเฉพาะบนเที่ยวบิน มาเป็นจ�าหน่ายผ่าน
ช่องทางออนไลน์ต่างๆ 

- เพิม่โอกาสในการปฏบิตักิารบนิท่ี 2 ท่าอากาศยานหลกั
ของกรงุเทพฯ (ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิและ
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง) เป็นต้น 
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ความเสี่ยง

การเปลี่ยนแปลงของ

ความต้องการเดินทาง

ของผู้โดยสารหลัง

สถานการณ์โรคระบาด

ส่งผลกระทบต่อ         

บจ. ไทยแอร์เอเชีย 

ในด้านผลประกอบการ 

และโอกาสทางธุรกิจ

รายละเอียด

• ความเชื่อมั่นในการเดินทางโดยเครื่องบินที่เปลี่ยนไปของผู้โดยสาร เนื่องจากเชื้อไวรัส COVID-19 สามารถแพร่ระบาดผ่าน

อากาศจากมนุษย์สู่มนุษย์ได้ ส่งผลต่อความกังวลเรื่องระบบหมุนเวียนอากาศในการเดินทางด้วยอากาศยานของผู้โดยสาร

สาเหตุของความเสี่ยง

• ความกังวลของผู้โดยสารต่อการเดินทางโดยอากาศยาน 

เช่น ระบบหมุนเวียนอากาศในห้องโดยสาร ขั้นตอนการ 

เช็คอิน การปฏิบัติตัว และความปลอดภัยระหว่างการ 

เดินทาง เป็นต้น

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

• ปริมาณความต้องการเดินทางของผู้โดยสารลดลง

วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง

• บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้ให้ความส�าคัญกับการสื่อสารสู่

ภายนอกถึงการดูแลความสะอาดและประสิทธิภาพของ

ระบบการกรองอากาศภายในห้องโดยสารเพื่อเพ่ิมความ

มัน่ใจให้กบัผูโ้ดยสาร ซึง่ห้องโดยสารของอากาศยานทกุล�า

ของบริษัทได้ผ่านข้ันตอนการท�าความสะอาดตามขั้นตอน

อย่างครบถ้วนเพื่อท�าการฆ่าเชื้อ และลดความเสี่ยงในการ

แพร่ระบาดของเชื้อโรค เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

ก่อนท�าการบิน ซึ่งอุปกรณ์และน�้ายาฆ่าเชื้อที่ใช้ในการ

ท�าความสะอาดนั้น ล้วนได้รับการรับรองจากหน่วยงาน

ด้านสาธารณสุข และจากโรงงานผู้ผลิตเครือ่งบิน การด�าเนนิ

การทัง้หมดนีถู้กควบคุมและประสานงานโดยแผนกควบคุม

และซ ่อมบ�า รุงการปฏิบัติการ โดยฝ ่ายวิศวกรรม  

(Engineering)

วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง (ต่อ)

• ฝ่ายบรหิารของ บจ. ไทยแอร์เอเชยี ได้เพิม่การตดิตาม และ

ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

(เช่น กระทรวงสาธารณสุข และ องค์การอนามัยโลก) เพื่อ

เป็นการเฝ้าระวัง และควบคุมผ่านการสร้างมาตรการที่

รัดกุม ป้องกันการติดเชื้อ ทั้งต่อพนักงานของบริษัทฯ และ

ผู้โดยสาร

• มีมาตรการให้ท�างานจากบ้าน (Work from Home) เพื่อ

ลดปริมาณความหนาแน่นในการมาท�างานร่วมกันที่

ส�านักงาน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับพนักงานอย่าง

สูงสุด

• หลังจากที่บริษัทฯ ได้กลับมาให้บริการตามปกติ บริษัทฯ

ได้เพิ่มระบบการท�าความสะอาด และฆ่าเชื้อในเครื่องบิน

ทุกล�า ทั้งก่อน และหลังให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้

กับผู้โดยสาร และพนักงานฝ่ายปฏิบัติการทุกท่าน

• มีการด�าเนินการจัดท�ามาตรการและปรับเปลี่ยนขั้นตอน

ส�าหรับการให้บริการแก่ผู้โดยสารและพนักงานที่ปฏิบัติ

หน้าท่ีให้รัดกุมยิง่ข้ึน รวมไปถงึเฝ้าติดตามการปฏบัิติให้สอด

คล้องกับกฏระเบียบของกระทรวงสาธารณสขุ และการบนิ

พลเรือนแห่งประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมความ

ปลอดภยัให้กับท้ังผู้โดยสาร และพนกังานผู้ปฏิบัติงาน เช่น

 เปล่ียนวิธีการเช็คอิน ของผู้โดยสารท่ีตู้ให้บริการ Kiosk 

เป็นแบบไร้การสัมผัส (Contactless) ให้ผู้โดยสาร รวมไป

ถึงลูกเรือต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีเดินทาง เป็นต้น
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วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง (ต่อ)
• เพิ่มการท�าความสะอาด อบฆ่าเชื้อห้องโดยสารก่อนให้

บริการกับผู้โดยสารเป็นประจ�าทุกวัน โดยขั้นตอนการ
ท�าความสะอาดเป็นไปตามคู่มอืการบ�ารงุรกัษาอากาศยาน
ของแอร์บัส (Airbus Aircraft Maintenance Manual: 
AMM) โดยในช่วงเวลากลางคืนเครื่องบินแต่ละล�าจะเข้าสู่
กระบวนการท�าความสะอาดเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ตาม         
ข้อก�าหนดของหน่วยงานด้านสาธารณสุข โดยใช้ทมีท�างาน 
5-6 คน โดยเฉลี่ยต่อการดูแลเครื่องบิน 1 ล�า รับผิดชอบ
โดยทีมงานปฏิบัติการดูแลอากาศยาน (Maintenance 
Operation Controller : MOC) จากฝ่ายวิศวกรรม

• ให้ข้อมูลส�าหรับการสื่อสารภายนอกถึงเรื่องมาตรฐาน
อากาศยานทุกล�าของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ที่มีการใช้ระบบ
กรองอากาศยานแบบ HEPA (High Eff iciency Particulate 
Arresters - เครื่องดักฝุ่นประสิทธิภาพสูง) โดยแผ่นกรอง 
HEPA มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับมาตรฐานท่ีใช้ในการ
รกัษาความสะอาดอากาศในห้องผ่าตดัของโรงพยาบาลและ
ห้องพกัในโรงงานอตุสาหกรรม ซึง่ขัน้ตอนการกรองอากาศ
ผ่านแผ่นกรองนี้ จะสามารถก�าจัดอนุภาคต่างๆ ภายใน   
ห้องโดยสาร สามารถกรองฝุ่นละอองร้อยละ 99.99 และ         
สิ่งปนเปื้อนในอากาศอนุภาคขนาดเล็กรวมถึงไวรัสและ
แบคทีเรีย ด้วยเทคโนโลยีนี้เป็นที่ยอมรับโดยสากลถึงเรื่อง
ความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการกรองอากาศ        
จึงท�าให้ผู้โดยสารทุกท่านมีความมั่นใจได้ถึงความสะอาด 
และคุณภาพอากาศในห้องโดยสาร ปราศจากความกังวล
เรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อโรคอันตรายได้

• มีการคัดกรองผู้โดยสารอย่างเคร่งครัด เพ่ือคัดกรองไม่ให้ 
ผู ้โดยสารที่มีความเสี่ยงจะแพร่ระบาดเชื้อได้เข้าไปถึง
อากาศยาน ต้ังแต่ลดการสัมผัส และเพิ่มระยะห่างทาง
สงัคม (Social Distancing) ในขัน้ตอนการเชค็อนิ ขอความ
ร่วมมือผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาทั้งก่อน 
ระหว่าง และหลังการเดินทาง มีการตรวจคัดกรองวัด
อุณหภูมิร่างกายของผู้โดยสารก่อนข้ึนอากาศยานโดยฝ่าย
ปฏิบัติการภาคพ้ืน (Guest Services)

• เพิม่การดแูลให้ค�าแนะน�าอย่างใกล้ชดิส�าหรับผูโ้ดยสารในการ
เดินทางจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

• บริษัทฯ ได้ปรับตัวกับความต้องการการเดินทางที่ลดลง
ของผู้โดยสาร โดยการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ มีการพัฒนา
ธรุกจิอืน่ ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนินงานหลกัของบรษิทั เพือ่
สร้างรายได้เพิ่มเติม และสร้างความยั่งยืนในด้านอื่นๆ       
ให้กับบริษัทฯ ด้วยในอนาคต เช่น ให้บริการขนส่งสินค้า   
เพิ่มเติม หรือการขนส่งสินค้าอันตราย เป็นต้น
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ความเสี่ยง

ความเสี่ยงเรื่องการ

เสื่อมเสียชื่อเสียงของ 

บริษัทฯ อันมีผลมา

จาก Social Media

รายละเอียด

• ปัจจบัุนเทคโนโลยไีด้เข้ามามส่ีวนส�าคญักบัชวีติของผูโ้ดยสารในทกุๆ ด้าน รวมไปถงึการท�าธรุกรรมกบัสายการบนิทีผู่โ้ดยสาร

สามารถน�าเทคโนโลยเีข้ามาจัดการใช้ได้มากข้ึน ข้อดขีองการน�าเทคโนโลยเีข้ามาใช้คอื ธรุกรรมต่างๆ สามารถท�าได้รวดเรว็ขึน้ 

ขั้นตอนและความซับซ้อนในการท�ารายการลดน้อยลง เพิ่มความสะดวกให้กับผู้โดยสารมากขึ้น

• บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้มีสัดส่วนการจ�าหน่ายบัตรโดยสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและมือถือมากถึงร้อยละ 69 เมื่อเทียบกับ         

การจ�าหน่ายโดยวิธีอื่น

• บจ. ไทยแอร์เอเชีย ยังได้มีการพัฒนาระบบต่างๆ เพ่ือรองรับ และอ�านวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารในการเดินทางกับ    

สายการบิน ตั้งแต่เรื่องการส�ารองเที่ยวบินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การเช็คอิน ไปจนถึงการพัฒนาระบบสัญญาณ WiFi เพื่อ

ใช้ในห้องโดยสารขณะท�าการบิน

สาเหตุของความเสี่ยง

• บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้มุ่งสู่การเป็นสายการบินแห่งดิจิทัล

และนวัตกรรมเตม็ตวั โดยย้ายระบบการบรกิารลกูค้าในแบบ

คอลเซน็เตอร์ทัง้หมด เปลีย่นมาให้บรกิารในรปูแบบดจิทิลั 

AVA Live Chat (AirAsia Virtual AllStars) แทน

• โอกาสเกดิความขัดข้องทางระบบ รวมไปถงึการทีไ่ม่สามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้โดยสารได้ทันท่วงที

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

• ความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อระบบต่างๆ ที่บริษัทฯ    

เลือกใช้ เช่น ผู้โดยสารส่วนใหญ่เกิดความไม่พอใจ และ

แสดงความรู้สึกผ่านออกทาง Social Media จากการใช้

บริการ AVA Live Chat

• ผู้โดยสารขาดความเชื่อมั่นต่อบริษัทฯ

• ชื่อเสียงของบริษัทฯ

วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง

• ฝ่ายความยั่งยื่นและส่ือสารองค์กร (Sustainability and 

Communications) ได้ร่วมกบัแผนกทีเ่กีย่วข้องในการเพ่ิม

การสื่อสารถึงรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการและประโยชน์

ของระบบสอบถามอัตโนมัตินี้ให้กับผู้โดยสารได้เข้าใจและ

รับทราบ

• แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Happiness) ยังได้เพิ่ม

รายละเอียดขั้นตอนของการใช้บริการกับ AVA เข้าไปใน 

ช่องทางการติดต่อกับผู้โดยสารเมื่อต้องมีกรณีการคืนเงิน 

(Refund) ให้กับผู้โดยสาร เพื่ออ�านวยความสะดวก และ

ให้ข้อมูลเบื้องต้นที่ส�าคัญกับผู้โดยสาร
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ความเสี่ยง
ความเสีย่งเรือ่ง
มลภาวะทางอากาศ
จากการปฏิบัติการบิน 
และการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
(ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ใหม่ 
- Emerging Risk)

รายละเอียด

• อุตสาหกรรมการบินได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เช่น           

การเกิดพายุ หรือสภาพอากาศที่แปรปรวนนอกเหนือที่คาดหมายจากข้อมูลการพยากรณ์อากาศที่ได้รับ

• แม้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการบินจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากสภาวะอากาศที่เปล่ียนแปลงไป แต่

อุตสาหกรรมการบินก็เป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้สภาวะอากาศของโลกเปล่ียนแปลง (Climate Change) จากการปล่อยก๊าซ 

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
) ไปด้วยเช่นกัน

• มกีฎระเบยีบ รวมไปถงึข้อบงัคบัต่างๆ ออกมาบงัคบัใช้กบัผูใ้ห้บรกิารทางอากาศ ในการปฏบิตังิาน โดยลดการปล่อยมลภาวะ

สู่อากาศ หรือการทดแทนมลภาวะที่จ�าเป็นต้องปล่อยออกมา

• จากมติของที่ประชุมใหญ่สามัญองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization - 

ICAO) ทีไ่ด้มมีตเิหน็ชอบให้ใช้มาตรการลดการปล่อยของเสียสู่อากาศ หรอื Carbon Offsetting and Reduction Scheme 

for International Aviation (CORSIA) เพ่ือชดเชยและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของภาคการบนิระหว่างประเทศ

เมือ่ปี 2561 ซึง่ บจ. ไทยแอร์เอเชยี ได้รับเลอืกโดยส�านกังานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย (กพท.) ให้เข้าร่วมเพือ่เป็นต้น

แบบส�าหรับเป็นแนวทางปฏิบัติในเบื้องต้นในการรองรับมาตรการ CORSIA โดยก�าหนดระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก               

ในปี พ.ศ. 2562 เป็นฐาน โดยหลงัจากนัน้ภาคการบนิระหว่างประเทศต้องรักษาระดบัการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไว้ให้ไม่เกนิ

กว่าฐานที่ก�าหนดไว้ในปี พ.ศ. 2562

สาเหตุของความเสี่ยง

• อากาศยานปล่อยมลภาวะสู ่อากาศจากการเผาผลาญ      

เชื้อเพลิง ส่วนใหญ่คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
) เป็น

ส่วนหนึ่งที่ท�าให้คุณภาพของอากาศเปลี่ยนไป

• บรษัิทไม่สามารถควบคุมการปล่อยมลภาวะจากการปฏบิติั

การบิน ออกสู่อากาศให้อยูภ่ายใต้ข้อก�าหนดของกฏระเบยีบ

ท่ีเก่ียวข้อง

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

• การด�าเนินงานการบินไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เช่น        

มคีวามจ�าเป็นต้องเปลีย่นเส้นทางการบิน หรอืยกเลิกการบิน

ในบางเส้นทาง เที่ยวบินมีความล่าช้าเพิ่มขึ้น เป็นผลต่อ 

การสูญเสียรายได้ และโอกาสทางธุรกิจ รวมส่งผลถึง       

ความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อการรับบริการอาจลดลง 

ตามไปด้วย

• มลภาวะทางอากาศที่การปฏิบัติการบินของบริษัทฯ ได้

ปล่อยออกมา เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

อนามัยของมนุษย์ในวงกว้าง และปัญหาเรื่องมลภาวะทาง

อากาศเป็นปัญหาหน่ึงที่อาจน�าไปสู่ช่ือเสียงของบริษัทฯ     

ได้หากมีการจัดการแก้ไขเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม      

ที่ท�าได้ไม่ดีพอ

• เส้นทางการบิน (Flight Plan) มีความจ�าเป็นต้องเปลี่ยน

กะทันหัน ส่งผลต่อเน่ืองกับต้นทุนค่าน�้ามันท่ีอาจเพ่ิม        

สูงข้ึน

• มีต้นทุนค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงข้ึน จากการที่ไม่สามารถท�า        

Carbon Credit ได้ตามท่ีกฏระเบียบบังคับ

วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง

• มีมาตรการการใช้เชื้อเพลิงในการปฏิบัติการบินให้ได้

ประสิทธิภาพสูงที่สุด และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม      

น้อยทีสุ่ด มกีารศกึษาผลกระทบจากการใช้น�า้มนัเชือ้เพลงิ

ในการปฏบิตักิารบนิ มกีารพฒันาระบบการบรหิารจัดการ

น�า้มนัเชือ้เพลิงอย่างมปีระสิทธภิาพ (Fuel Eff iciency) ขึน้

โดยฝ่ายปฏิบัติการบิน (Flight Operation) เพื่อเป็นหนึ่ง

ในมาตรการหลักของการบริหารจัดการเชื้อเพลิงให้มี

ประสิทธิภาพสูงที่สุด และผลักดันให้กับผู้ปฏิบัติการบินได้

เพิ่มความตระหนักในเรื่องส่ิงแวดล้อม และใช้เคร่ืองยนต์

ตามแนวทางที่ถูกต้อง

• บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีการด�าเนินการเพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพการบินโดยลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงลงแต่

ยังคงประสิทธิภาพการบิน และยังคงยึดม่ันในการรักษา

ความปลอดภัยในการบินไว้เป็นปัจจัยหลักเช่นเดิม โดย             

“วิธีปฏิบัติการบินสีเขียว (Green Operating Procedure)” 

ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

1.  One Engine Taxi on Arrival (OETA)

2.  Reduce Flaps Landing 

3.  Idle Reverse 

4.  One Engine Taxi on Departure (OETD)

5.  Electronic Flight Bag (EFB) เป็นต้น

• บจ. ไทยแอร์เอเชยี โดย ฝ่ายความยัง่ยนืและสือ่สารองค์กร 

และ ฝ่ายปฏบิติัการบนิ (Flight Operation) ร่วมกันจัดหา

วธิกีารและจดัท�ารายงานการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

(CO
2
) ให้แก่ส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

(กพท.) เพือ่ให้เป็นไปตามระเบยีบและข้อตกลงทีไ่ด้ก�าหนด

ไว้ ในปี 2563 บจ. ไทยแอร์เอเชีย สามารถชดเชยการปลด

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เป็นไปตาม KPI ทีบ่ริษทัฯ 

ก�าหนดไว้และสอดคล้องไปกับข้อก�าหนดโดย ICAO
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ความเสี่ยง

ความเสี่ยงเรื่องการ

รั่วไหลของข้อมูล

ส่วนบุคคล ผู้โดยสาร 

และพนักงาน 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย 

(ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ใหม่ 

- Emerging Risk)

รายละเอียด

• ปัจจบุนัธรุกรรมเก่ียวกบัเรือ่งการเดนิทางของผูโ้ดยสารสามารถด�าเนนิการได้แบบออนไลน์ และมแีนวโน้มทีจ่ะเป็นร้อยละ 100 

ในอนาคตอันใกล้ 

• ในปี 2563 บจ. ไทยแอร์เอเชยี ได้ขายบตัรโดยการผ่านอนิเทอร์เนต็เป็นร้อยละ 69 ของยอดขายบตัรโดยสารทัง้หมด ตามด้วย

การขายทางอ้อมเพียงร้อยละ 28 และการขายทางตรงร้อยละ 3

• ประเทศไทย ได้ประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act: 

PDPA 2019) บางมาตราตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2562

• แต่อย่างไรกต็าม ปัจจบัุนปรมิาณของรายการการท�าธรุกรรมระหว่างผู้โดยสารกับบรษิทัฯ มแีนวโน้มเพิม่มากขึน้ ซึง่สามารถ

ท�าผ่านได้ด้วยระบบเทคโนโลยีต่างๆ จึงเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้มีช่องทางในการรั่วไหลของข้อมูลเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้

ด้วยมาตรการและระบบทีท่างบรษิทัฯ ได้เลือกน�ามาใช้เพือ่ป้องกันการรัว่ไหลของข้อมลูส�าคญั ไม่ได้รบัประกันถึงความเสีย่ง

เรื่องดังกล่าวจะหมดไป

สาเหตุของความเสี่ยง

• ธุรกรรมกับสายการบินในปัจจุบันเกือบทั้งหมดสามารถ

ท�าได้โดยผ่านอินเทอร์เน็ต

• ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานถูกเก็บไว้ในลักษณะดิจิทัล 

จึงมีความเสี่ยงต่อการรั่วไหลสู่ภายนอกได้

• การถูกโจรกรรมข้อมูลที่ส�าคัญ ทั้งของผู้โดยสารและของ

พนักงานจากแฮกเกอร์ (Hacker)

• ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของพนักงานที่เกี่ยวข้อง

กับข้อมูลส่วนบุคคล 

• ระบบเก็บรักษาข้อมูลเกิดความผิดพลาด

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

• โอกาสเกดิการรัว่ไหลของข้อมูลส่วนบคุคลทัง้ของผู้โดยสาร

เอง หรือข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานในบริษัท

• บริษัทฯ ขาดความน่าเชื่อถือในเรื่องการเก็บรักษาข้อมูล     

ส่วนบุคคลจากทางผู้โดยสาร

• ค่าปรับ หรือ บทลงโทษจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• การด�าเนินงานหยุดชะงัก ส่งผลต่อรายได้ของบริษัทฯ

วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง

• ฝ่ายนวัตกรรมเชิงพาณิชย์และเทคโนโลยี (ICT) ร่วมกับ

แผนกกฎหมาย (Legal) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดเก็บข้อมูล ในการเพิ่มมาตรการป้องกันการร่ัวไหลของ

ข้อมลูส่วนบคุคล มกีารสร้างความตระหนกัถงึความส�าคญั

ของการป้องกันข้อมูลส�าคัญ และเน้นย�้าให้กับพนักงาน    

ทุกคนในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพนักงานที่ต้อง

ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดกับข้อมูลส�าคัญได้ตระหนักถึงหน้าที่

และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งร่วมมือกัน

ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เช่น ให้ค�าแนะน�ากับพนักงาน

ผ่านการส่ือสารภายในองค์กร ถึงความส�าคญัของการรกัษา

ข้อมลูส่วนบคุคล รวมไปถึงผลกระทบหากข้อมลูร่ัวไหลของ

ทั้งของผู้โดยสาร และของพนักงานเอง เป็นต้น

• ฝ่ายนวัตกรรมเชิงพาณิชย์และเทคโนโลยีมีการก�าหนดถึง

วิธีการในการจัดการข้อมูล (Data Governance) ภายใน

องค์กร มีพร้อมทั้งมีการเฝ้าระวัง ถึงกิจกรรมที่น่าสงสัยซึ่ง

อาจน�าไปสู ่การรั่วไหลของข้อมูลได้ ทั้งนี้ เพื่อความ

ปลอดภัยของข้อมูล

• ฝ่ายนวตักรรมเชงิพาณชิย์และเทคโนโลยมีกีารเตรยีมความ

พร้อมอย่างสม�่าเสมอต่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและน�าไป

สู่การรั่วไหลของข้อมูลส�าคัญ

ความเสีย่งด้านการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ	(Compliance	Risk)
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ความเสี่ยง

อุตสาหกรรมการบิน

อยู่ภายใต้การก�ากับ

ดูแลความปลอดภัย

และมาตรฐานการบิน

ในระดับสากล

รายละเอียด

• อุตสาหกรรมการบินทั่วโลกล้วนอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลความปลอดภัยและมาตรฐานการบินในระดับสากล ซึ่งมีหน่วยงาน

ต่างๆ ในระดับสากลเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และวัดผลในเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัย

สาเหตุของความเสี่ยง

• การปฏิบัติงานได้ไม่ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยหรือ

กฎระเบียบที่ก�าหนด

• มีกฎระเบียบ หรือข้อก�าหนดใหม่ที่สายการบินต้อง       

ปฏิบัติตาม

• พนักงานอาจเกิดความละเลยในการปฏิบัติหน้าท่ีส่งผล

ให้การปฏิบัติงานอาจไม่ตรงตามมาตรฐานที่ก�าหนดไว้

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

• หากพบว่ามข้ีอบกพร่องในการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ หรอื

มาตรฐานสากลอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างมีสาระส�าคัญ อาจ

ส่งผลต่อการถูกปรับลดสถานะความปลอดภัย และ                 

ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ในด้านอื่นๆ เช่น การถูกระงับ 

เที่ยวบิน การถูกระงับเส้นทางการบิน การจ�ากัดจ�านวน

เที่ยวบิน เป็นต้น

• การถูกถอดถอนสิทธ์ิ หรือใบอนุญาตบางประเภทจาก

หน่วยงานก�ากับดูแล

• การด�าเนินงานหยุดชะงัก

วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง

• ฝ่ายนิรภัย (Corporate Safety) ได้มีการวางแผน และ

ตรวจสอบประเด็นที่เก่ียวข้องกับเรื่องความปลอดภัยกับ  

ทกุๆ ส่วนงานในองค์กร รวมไปถงึมกีารตดิตามและประเมนิผล

ในเรื่องความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้น ยังมี       

การสื่อสารถึงประเด็นความปลอดภัยที่ส�าคัญกับพนักงาน

ในองค์กรอย่างสม�่าเสมอ

• ฝ่ายควบคุมคุณภาพองค์กร (Operational Quality         

Assurance) และ ฝ่ายตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

ร่วมกันให้ความมั่นใจเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย โดย      

ผ่านการตรวจสอบการท�างานของแต่ละแผนกเป็นประจ�า

ตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของ           

บจ. ไทยแอร์เอเชียจะอยู่ภายใต้การให้ความส�าคัญเร่ือง

ความปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ 

มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง

2.	ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

อีกความเส่ียงหน่ึง ท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ จากบริษัทท่ีมีผู้ถือหุ้นรายหน่ึงถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 25 ซ่ึงข้อมูล ณ วันท่ี        

30 ธันวาคม 2563 บมจ. เอเชีย เอวิเอช่ัน มีผู้ถือหุ้นสูงสุดรายใหญ่รายหน่ึงคือ นายธรรศพลฐ์ แบแลเว็ลด์ ซ่ึงถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 40.52 ของจ�านวนหุ้นท่ี

จ�าหน่ายแล้วท้ังหมด ซ่ึงอาจท�าให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีความส�าคัญและสามารถใช้สิทธิคัดค้าน หรือไม่อนุมัติการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นในเร่ืองต่างๆ 

ที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

3.	ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ไม่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ จึงไม่มีรายละเอียดปัจจัยความเสี่ยงในเรื่องนี้
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เก่ียวกับรายงานฉบับน้ี	     (GRI 102-13, 102-50, 102-52, 102-54) 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้จัดท�ารายงานความยั่งยืนขึ้นเป็นประจ�าทุกปีเพื่อ

เปิดเผยกระบวนการบริหารจัดการและผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 

สงัคม สิง่แวดล้อม และธรรมาภบิาล ในประเดน็ส�าคญัด้านความยัง่ยนืของ

บริษัท รวมถึงการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ

สหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals: 

SDGs) ทีบ่รษิทัฯ ได้ด�าเนนิการไป เพ่ือให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีทัง้หมดและผูส้นใจ

ได้รับทราบ

รายงานความยั่งยืนฉบับนี้ได้จัดท�าขึ้นครอบคลุมผลการด�าเนินงานตั้งแต ่

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 ตามมาตรฐานการจัดท�า

รายงานของ Global Reporting Initiative Standards (GRI Standards) 

ในระดับตัวชี้วัดหลัก (Core Option) 

ขอบเขตของรายงาน					   (GRI 102-45, 102-46)

รายงานความยั่งยืนฉบับน้ีน�าเสนอผลการด�าเนินงานในปี 2563 เฉพาะ 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย และการด�าเนินกิจการในพื้นที่ในประเทศไทย              

ส่วนธรุกจิอืน่ทีบ่รษิทัมสีดัส่วนการลงทุนทัง้ทางตรงและทางอ้อมน้อยกว่า

ก่ึงหนึง่ หรอืไม่ได้มส่ีวนร่วมในการบรหิารโดยตรง แต่อาศยัการก�ากบัดแูล

ผ่านคณะกรรมการในบริษัทน้ันๆ ผลการด�าเนินงานของกิจการดังกล่าว 

ไม่ได้ถูกน�ามารวมในรายงานฉบับนี้

 

เน้ือหาของรายงาน            (GRI 102-48, 102-49, 102-51)

ประเด็นสาระส�าคัญด้านความยัง่ยนืทีส่�าคญัตามแนวทาง GRI Standards: 

Core Option ที่ระบุในรายงานความย่ังยืนฉบับนี้ เปลี่ยนแปลงจาก

รายงานความยั่งยืน ปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ประเด็นสาระส�าคัญด้านความยั่งยืนที่เพิ่มเติมใหม่ ในรายงานความ

ยั่งยืนปี 2563 ได้แก่การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนและ

กระบวนการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรม

2. เนื้อหาในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน       

รวมท้ังส้ิน 8 ประเด็น โดยผลประกอบการทางการเงินนั้นได้ถูก

รายงานไว้ในส่วนรายงานประจ�าปี 

การรับรองการรายงาน			 

เนือ้หาหลกัและข้อมลูส�าคญัในรายงานฉบบันีไ้ด้ถกูทบทวนและตรวจสอบ

โดยผูบ้รหิารระดบัสงูของแต่ละฝ่าย เพือ่ให้ความเช่ือมัน่ว่าเนือ้หาทีร่ายงานนัน้

มคีวามถกูต้อง สอดคล้องกับประเดน็ส�าคญัด้านความยัง่ยนื และตอบสนอง

ต่อผู้มส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ อย่างไรกด็ ีบรษัิทฯ มไิด้ใช้การตรวจรบัรองรายงาน

โดยหน่วยงานภายนอก แต่มีการรับรองความถูกต้องของข้อมูลผลการ

ด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานเอกชนที่ได้รับการข้ึนทะเบียน

กับหน่วยงานราชการ เพื่อความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง และโปร่งใส

ติดต่อเรา																								(GRI 102-53)

เรายินดีรับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นส�าหรับรายงานฉบับนี้ 

โดยสามารถส่งข้อคิดเห็นผ่านทางฝ่ายความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร 

Email: taa_sustainability@airasia.com

ที่อยู่: 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลาง ชั้น 3 ห้อง 3200          

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210             

โทร: (66) 2562-5700

จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 นับเป็นปีแห่งความ

ผนัผวนทีส่ดุในประวัตศิาสตร์ของอุตสาหกรรมการบนิ ซึง่เป็นอุตสาหกรรม

ทีไ่ด้รบัผลกระทบรวดเรว็ รนุแรง และฟ้ืนตวัได้ช้า เมือ่เทยีบอตุสาหกรรมอื่น่ๆ 

ปัจจยัต่างๆ ทีเ่กดิขึน้อยูน่อกเหนอืความควบคมุ แต่สิง่ที ่บจ. ไทยแอร์เอเชยี 

ท�าได้ดีที่สุดคือการวางแผนตั้งรับ จัดการกับปัจจัยที่ควบคุมได้ ซึ่งได้แก่

การดแูลสขุภาพและความปลอดภยัของพนกังานและผูโ้ดยสาร การจดัการ

กระแสเงินสด การวางแผนบริหารธุรกิจและใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสทิธภิาพให้เกดิประโยชน์สงูสดุ และยงัคงยดึมัน่ในการดแูลผลกระทบ

ทีธ่รุกจิส่งผลต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม รวมทัง้ค�านงึถงึการยกระดบัห่วงโซ่

คุณค่าด้วย

ท่ามกลางความท้าทายของปี 2563 บมจ. เอเชีย เอวิเอช่ัน ยังคงเป็น          

สายการบินรายเดียวที่ติดรายช่ือหุ ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 

พันธสัญญาด้านความยั่งยืน	
Sustainability	Commitment

บจ. ไทยแอร์เอเชีย มุ่งม่ันท่ีจะเป็นผู้ให้บริการผู้ส่งมอบประสบการณ์         

การเดินทางที่คุ้มค่า ควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพและรับผิดชอบ        

ต่อผลกระทบของธุรกิจที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านความใส่ใจต่อผู้

มส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ พร้อมแสวงหาโอกาสในการพฒันาเพือ่เตบิโตร่วมกนั
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ประเด็็นสาระสำคััญด็้านคัวามยั่ั�งยั่ืนของปี 2563 

 (GRI 102-40, 102-42, 102-43, 102-44, 102-47)

บจ. ไทยแอร์เอเชีย จัดท�ำรำยงำนฉบบันีเ้พือ่สือ่สำรกบัผูมี้ส่วนได้เสยีได้ทรำบถงึควำมมุ่งมัน่ตัง้ใจของเรำ ในกำรด�ำเนนิงำนตำมยทุธศำสตร์ด้ำนควำมยัง่ยนื       

ซึ่งครอบคลุุมทั้ง 3 มิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีพันธสัญญำด้ำนควำมยั่งยืนเป็นที่ตั้ง บริษัทพิจำรณำประเด็นที่ส�ำคัญของบริษัท และ      

ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียเพิ่มเติม น�ำมำทบทวนผ่ำนกำรประชุมร่วมกับคณะกรรมกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เพื่อพิจำรณำจำกปัจจัยทั้งภำยในและภำยนอก

ที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินงำนเทียบเคียงกับมำตรฐำนด้ำนควำมยั่งยืนระดับสำกลร่วมกับประเด็นที่สำยกำรบินชั้นน�ำระดับโลกให้ควำมส�ำคัญ                    

(Sustainability Context) และประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ควำมส�ำคัญ (Stakeholder Inclusiveness) รวมทั้งกำรประเมินควำมเสี่ยงทั้งในปัจจุบัน

และควำมเสีย่งที่คำดว่ำจะมีโอกำสเกดิขึ้นที่อำจส่งผลต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษทั สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนดัชนีควำมยั่งยืนของตลำดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ผ่ำนกำรก�ำหนดทศิทำงและเหน็ชอบโดยคณะกรรมกำรบรษิทั และผูบ้ริหำรสำยงำน อนัน�ำมำซึง่กำรระบปุระเดน็สำระส�ำคญัด้ำนควำม

ยัง่ยนืซ่ึงในปีนีมี้ประเดน็จำกผูม้ส่ีวนได้เสยีจ�ำนวน 20 ประเด็น ซึง่หลำยประเดน็มคีวำมเกีย่วข้องกนัสำมำรถจดัรวมเป็นหมวดหมู ่ ซ่ึงคณะกรรมกำรก�ำกบั

ดแูลกิจกำรและควำมยัง่ยนืได้พจิำรณำจดักลุม่เป็น 9 ประเดน็ โดยพจิำรณำให้คะแนนตำมเกณฑ์ของแนวแกนตัง้และแกนนอน ซ่ึงอำ้งอิงตำมแนวทำงของ 

Global Reporting Initiatve (GRI Standards) แล้วก�ำหนดประเด็นสำระส�ำคัญด้ำนควำมยั่งยืน ดังนี้
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สิ่งสำคัญตอองคกร (จากนอยไปมาก)

การบริหารจัดการวิกฤตและความเสี่ยง

สุขภาพและความปลอดภัย

สิทธิมนุษยชน แรงจูงใจและการรักษาพนักงาน

ผลประกอบการทางการเงิน
การบริหารจัดการหวงโซอุปทานอยางยั่งยืน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

การบริหารจัดการฝูงบิน

สุขภาวะและความปลอดภัยการลงทุนดานสังคม
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม

การบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและการปลอยกาซเรือนกระจก

บรรษัทภิบาล

จรรยาบรรณ การตอตานทุจริต และพฤติกรรมการแขงขัน

การบริหารจัดการของเสีย ความสัมพันธกับลูกคาและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

การบริหารจัดการเชื้อเพลิงและพลังงาน

การใชแรงงานและความเสมอภาค
การบริหารทรัพยากรบุคคล

การบริหารจัดการเสียงและคุณภาพอากาศ

สุขภาพและความปลอดภัย การบริหารจัดการวิกฤตและความเสี่ยง ผลประกอบการทางการเงิน 

ความสัมพันธกับลูกคาและประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

การบริหารจัดการหวงโซอุปทานอยางยั่งยืน กระบวนการใชเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม

แรงจูงใจและการรักษาพนักงานการบริหารจัดการของเสีย การเปลี่ยนแปลง
ของภูมิอากาศและการปลอยกาซเรือนกระจก

การลงทุนดานสังคม
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แนวทางการก�าหนดประเด็นที่มีนัยส�าคัญต่อความยั่งยืนของ	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ ท�าให้พฤติกรรมและความคาดหวังของผู้โดยสารและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงและซับซ้อนมากขึ้น 
โดย บจ. ไทยแอร์เอเชียแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เป็น 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ลูกค้า (ผู้โดยสาร) ชุมชน พนักงาน (Allstars) นักลงทุนและพันธมิตรธุรกิจ ท�าให้บริษัทต้องศึกษาการรับรู้ ทัศนคติ 
และความคาดหวงัของผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีทกุกลุม่อย่างสม�า่เสมอ ผ่านการสอบถามและรบัฟังหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกับผูม้สี่วนได้เสยีแต่ละกลุ่มโดยตรง เพือ่ได้รบัข้อมูลครบถ้วนในทกุมติ ิน�ามาพฒันาและก�าหนด
ทิศทางการด�าเนินธุรกิจให้ตอบสนองเท่าทันความต้องการและสร้างคุณค่าร่วมกันได้ในระยะยาวได้

     กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  ช่องทางการสื่อสาร/รับฟัง ความถี่ ความคาดหวัง/ประเด็นที่ให้ความส�าคัญ

หน่วยงานภาครัฐ ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรผู้ก�ากับดูแล

การรายงานผลให้กับหน่วยงานราชการ

การมสี่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการของหน่วยงานของราชการ

ท�างานสอดรับกับนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวทั้งในและ 
ต่างประเทศของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริม 
การท่องเที่ยว 

ท�างานร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการส่งเสริม 
การท่องเที่ยวของประเทศไทย

ร่วมกิจกรรมกับองค์การและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม 
ความสัมพันธ์และรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของแต่ละ 
ท้องถิ่นนั้น 

ด�าเนินการและปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐในเรื่องมาตรการ
ความปลอดภยัเพื่อควบคมุการแพร่ระบาดของ COVID-19

ผลักดันหน่วยงานภาครัฐให้มีมาตรการช่วยเหลือสายการบิน
โดยเฉพาะการลดต้นทุนที่ส�าคัญอันเกิดจากหน่วยงานภาครัฐ 
เพื่อให้ธุรกิจสามารถให้ด�าเนินการได้ภายใต้สถานการณ ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19

อย่างน้อย 5 ครั้ง

ทุกเดือน

ทุกเดือน

 อย่างน้อย 3 โครงการ 

2-4 โครงการ

มากกว่า 10 ครั้ง

ทุกเดือน 

หน่วยงานภาครัฐเป็นหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตและท�าหน้าที่
ก�ากับดแูลการด�าเนนิธรุกจิ บจ. ไทยแอร์เอเชยีจ�าเป็นต้องปฏบิัติ
ตามกฎหมายและเพื่อให้การด�าเนินงานเกิดความสอดคล้อง      
ของระเบียบหลักเกณฑ์ของภาครัฐและการท�าธุรกิจสายการบิน 
จึงจ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจในประเด็นเศรษฐกิจ สังคมและ 
สิ่งแวดล้อม

ความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากหน่วยงานต่างๆ 
ของรัฐสามารถช่วยกระตุ้นตัวเลขนักท่องเที่ยวและสร้างภาพ
ลักษณ์ที่ดีใหักับองค์กรได้ โดยองค์กรการท่องเที่ยวนั้นคาดหวัง
ให้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการ          
เพื่อสร้างความต้องการในการเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

ความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานของรัฐในแต่ละจังหวัดที่เป็น 
จดุหมายเส้นทางการบนิช่วยให้การตดิต่อประสานงาน การท�างาน
ร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นขึ้น ซึ่งความคาดหวังของหน่วยงาน 
ท้องถิ่นที่มีต่อเราคือ การมีส่วนร่วมสนับสนุนในกิจกรรมรูปแบบ
ต่างๆ กันไป

ท�างานร่วมกับภาครัฐอย่างใกล้ชิดในเรื่องการน�ามาตรการและ
มาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานสายการ
บินเพื่อให้บริการผู้โดยสารอย่างปลอดภัย

เจรจาผลกัดนักบัหน่วยงานภาครฐัอย่างต่อเนือ่งเพือ่ลดค่าธรรมเนยีม
ต่างๆ ของภาครัฐ
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     กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  ช่องทางการสื่อสาร/รับฟัง ความถี่ ความคาดหวัง/ประเด็นที่ให้ความส�าคัญ

ลูกค้า (ผู้โดยสาร) รับฟังความคิดเห็นของผู้โดยสาร โดยผ่านการส�ารวจความ 

พึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction Survey)

การร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องต่างๆ เช่น Live Chat, 

Twitter (Ask AirAsia), WhatsApp

การพบปะลกูค้าผ่าน AirAsia Sales Off ices, AirAsia Travel & 

Service Centres

ส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า

ทุกไตรมาส 

เวลาท�าการของทุกวัน และ  

24 ชัว่โมงในทกุวนั ส�าหรบั Live Chat

ตามเวลาท�าการทุกวัน 

องค์กรธุรกิจจ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจความต้องการของลูกค้า 

เพื่อด�าเนินการให้บริการที่ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า 

และเมื่อลูกค้าพอใจจะกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส�าหรับ

ลูกค้าของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีความคาดหวังให้การเดินทาง       

ไปถงึจุดหมาย ปลอดภยั ตรงต่อเวลา และขัน้ตอนในการใช้บริการ

ทีส่ะดวกสบาย และสามารถตดิต่อสอบถามได้เมือ่ต้องการข้อมลู

เพิ่มเติม

ชุมชน การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ

ด้วยหลักสูตร Seven Service Wonders เพื่อส่งเสริม 

การท่องเที่ยวโดยชุมชนในโครงการ Journey D 11 ชุมชน

การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และสร้างจิตส�านึก

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนผ่าน Facebook 

การจัดทริปทัศนศึกษาร่วมกับพันธมิตร

การสื่อสารข่าวสารการด�าเนินธุรกิจให้ชุมชนหรือสื่อมวลชน 

รับทราบและมีส่วนร่วม

1  ครั้งต่อปี 

จ�านวน 3 ครั้ง 

เพื่อสร้างการตระหนักรู้ในการเข้าถึง

ได้ทุกที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อ 

ทุกคน ทุกวัย ทุกสถานะ 

2 ครั้งต่อปี 

4 ครั้งต่อปี

การมีส่วนร่วมของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ในการเป็นส่วนหนึ่งเพื่อ 

สนับสนุนให้ชุมชนมีความแข็งแรงและยั่งยืน

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน เพื่อให้เกิดคุณค่าร่วมกัน 

ในระยะยาว สร้างความผูกพันไว้เนื้อเชื่อใจจากชุมชน ถือว่า

เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แบรนด์ด้วย 
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สื่อมวลชน การส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ผ่านช่องทาง
อีเมล กลุ่มไลน์ของสื่อมวลชน 

การจัดงานแถลงข่าวทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาค

พบปะสื่อมวลชนประจ�าปีทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาค
 
ร่วมกิจกรรมการสัมมนา เสวนา ที่จัดขึ้นโดยองค์กรสื่อมวลชน 
และการสนบัสนนุกจิกรรมขององค์กรสื่อทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

การสื่อสารกับสื่อมวลชนผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น  
ไลน์ส่วนตัว สังคมออนไลน์

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

ทุกไตรมาส 

1 ครั้งต่อปี 

เป็นประจ�า

เป็นประจ�า

สือ่มวลชนเป็นสือ่กลางส�าคญัในการน�าเสนอข่าวสารทีเ่กีย่วข้องกบั
บริษัทฯ ออกสู่สาธารณะ เช่น ทิศทางเเละสถานการณ์ภาพรวม
ของบริษัท การปรับตัวทางธุรกิจ การเปิดตัวสินค้าและบริการ
ใหม่รวมทัง้การเปิดเส้นทางบนิใหม่ เพือ่ให้ประชาชนรบัทราบใน      
วงกว้าง

การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนทั้งในกรุงเทพฯ และ
ภมูภิาค โดยเฉพาะอย่างยิง่ในจังหวดัทีเ่ป็นฐานปฏิบตักิารบนิของ
แอร์เอเชีย ท�าให้เกิดความรู้จักคุ้นเคย เเละเกิดประโยชน์ร่วมกัน
ในการน�าเสนอข่าวสารได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น

ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงทัศนวิสัยต่อสถานการณ์
ปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว หรืออุตสาหกรรม    
การบิน และยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรสื่อขนาดใหญ่ 

สร้างความคุ้นเคยกับสื่อมวลชนในรูปแบบไม่เป็นทางการ เพื่อ
สร้างความสนิทสนมร่วมกัน เเละเกิดประโยชน์ในการท�างาน    
ร่วมกันอย่างดีที่สุด

Allstars
พนักงาน (ออลสตาร์)

การสื่อสารข่าวสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน
อย่างสม�่าเสมอ โดยใช้ระบบ Workplace by Facebook 

การประเมนิศกัยภาพของพนกังานภายในองค์กรอย่างสม�า่เสมอ

การประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้บริหาร

การประชุมตัวแทนหน่วยงานเพื่อแจ้งข่าวสารหรือหารือแก้ไข
ปัญหาจากการด�าเนินงาน (Operation Meeting)

การจัดกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์พนักงานผ่าน Allstars Do 
Good ส่งเสริมให้พนักงานท�างานจิตอาสาตามที่แต่ละคนถนัด  

การจัดพื้นที่ให้พนักงานมีโอกาสแสดงความสามารถตาม
ความถนัด เช่น ชมรมกีฬา  

การประชุม Coffee Talk ระหว่าง CEO กับผู้บริหารระดับสูง
ของทุกแผนก

ทุกวัน

ทุก 6 เดือน 

ทุกสัปดาห์

ทุกเดือน 

ทุกเดือน

ทุกวัน

ทุกสัปดาห์

พนกังานคอืหวัใจส�าคัญในการขบัเคลือ่นธรุกจิของ บจ. ไทยแอร์
เอเชยีเพราะเป็นส่วนส�าคัญในการส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าจึง
จ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจถึงความต้องการ ความท้าทายและแรง
บนัดาลใจ และเพื่อริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
นโยบายขององค์กร ทั้งนี้พนักงานมีความคาดหวังให้องค์กรรับ
ฟังความคดิเหน็ชืน่ชมผลงานอนัเป็นทีป่ระจกัษ์ ให้การประเมนิผล
และผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม และมกีารพฒันาศักยภาพให้กบั
พนักงานอย่าง     ไม่หยุดยั้ง
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นักลงทุน

สถาบันทางการเงิน

ประชุมสรุปผลการด�าเนินงานโดยผู้บริหารระดับสูง

การพบนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนต่างประเทศ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เยี่ยมชมกิจการ

เว็บไซต์บริษัท

พบปะ ประชุม พูดคุย เกี่ยวกับผลประกอบการและโครงการ
ต่างๆ ของบริษัท

ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการท�าธุรกรรมต่างๆ

แจ้งและจัดส่งข้อมูลและรายงานการท�าธุรกรรมต่างๆ

สมัมนาและประชมุเชงิวชิาการเกีย่วกบัภาวะเศรษฐกิจ ตลาดเงนิ
และตลาดทุน

ทุกไตรมาส

6 ครั้ง

ทุกปี

ทุกปี

ตลอดเวลา

2 ครั้งต่อปี

ตลอดปี

ทุกเดือน

ทุกไตรมาส

นกัลงทนุส่วนใหญ่ต้องการเข้าถงึข้อมลูทีถ่กูต้องแม่นย�า สม�า่เสมอ
ตรงเวลาและทันเหตุการณ์ โดยเปิดเผยอย่างโปร่งใส เป็นธรรม
และเสมอภาคในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจลงทุน

การสนับสนุนจากสถาบันการเงินต่างๆ ช่วยเสริมสร้างความ
แขง็แกร่งทางธรุกจิ ท�าให้สามารถสัง่ซือ้เครื่องบนิได้ตามเป้าหมาย
ที่ก�าหนดไว้โดยความคาดหวังของกลุ ่มสถาบันการเงินคือ  
การเติบโตของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมาย และมีวินัยทาง            
การเงินที่ดี

พันธมิตรทางธุรกิจ เช่น 
ธนาคาร ผู้ผลิตเครื่องบิน  

ผู้ผลิตเครื่องยนต์ ศูนย์ซ่อม
เครื่องบิน

การพบปะ การประชุม โทรศัพท์ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
การติดต่อผ่านตัวแทนของบริษัท การเยี่ยมชมดูงาน

ประชุมทางไกลกับผู้บริษัทผู้ผลิตเพื่อรับข้อมูลอัปเดตต่างๆ   

บริษัทผู้ผลิตเครื่องบินและเครื่องยนต์เยี่ยมชมฝูงบิน
บจ. ไทยแอร์เอเชีย
 
ประชุมหาหรือกับบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินและเครื่องยนต์
 
แชทรูม 24 ชั่วโมง กับทีมงานวิศวกรรมของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย 
และทีมวิศวกรรมของบริษัทผู้ผลิต 

เราต้องท�างานร่วมกับบริษัทผู ้ผลิตเครื่องบิน บริษัทผู ้ผลิต
เครื่องยนต์ และศูนย์ช่อมเครื่องบินและเครื่องยนต์ ซึ่งนอกจาก
จะเป็นคูค่้าผูผ้ลติเครือ่งบินและเครือ่งยนต์ให้เราน�ามาใช้ประกอบ
ธุรกิจแล้ว ยังคอยสนับสนุนการปฏิบัติงานประจ�างาน ประจ�าวัน
เช่น การตรวจซ่อมประจ�าวนั หรอืในวาระต่างๆ โดยให้ค�าแนะน�า
ในการซ่อมบ�ารุง เพื่อท�าให้เครื่องบินสามารถให้บริการได้อย่าง
ราบรื่น และในขณะเดียวกัน ก็รับฟังข้อแนะน�าในการปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์จากเราด้วย เพื่อให้บริษัทผู้ผลิตน�าไปปรับปรุงและ       
เผยแพร่วิธีการซ่อมบ�ารุงให้กับสายการบินอื่น นับเป็นประโยชน์
ในภาพรวม 
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กลยทุธ์ด้านความยัง่ยนื Sustainability Strategies  
3G Good/ Green/ Growth

GOOD

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ด�ำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นใน

หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ประกอบธุรกิจ 

อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบียบ กฎเกณฑ์ 

สัญญำและข้อตกลงอย่ำงเคร่งครัด โปร่งใส 

สำมำรถตรวจสอบได้พร ้อมทั้งยึดถือหลัก          

สิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำง        

เป็นธรรม มุง่เน้นกำรปลูกฝังวฒันธรรมองค์กรทีดี่

ลงทนุกับกำรพฒันำบคุลำกรทัง้ทกัษะกำรท�ำงำน

และด้ำนจรยิธรรม มุง่สร้ำงโอกำสทำงกำรเตบิโต

ให้กับชุมชนแวดล้อมในธุรกิจกำรท่องเที่ยว 

และส่งเสริมกำรเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืนของ

องค์กรตลอดจนเป็นทีย่อมรบั และไว้วำงใจจำก

สังคมและผู้มีส่วนได้เสีย

GREEN

บจ. ไทยแอร์เอเชยี ให้ควำมส�ำคญักบักำรจัดกำร

ทรพัยำกรและสิง่แวดล้อมอย่ำงมีประสทิธภิำพ

โดยมุ่งม่ันปกป้องผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม

รอบด้ำนที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรด�ำเนินงำนของ

เรำตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ โดยมีเป้ำหมำยและ

แนวทำงปฏบิตัเิพือ่ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 

ในแต่ละด้ำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อกำรเติบโตของ

องค์กรอย่ำงสมดลุและยัง่ยนือย่ำงแท้จรงิ รวมถงึ

กำรรณรงค์ให้เกิดกำรเดินทำงที่รับผิดชอบต่อ

สิ่งแวดล้อม

GROWTH

บจ. ไทยแอร์เอเชยี มคีวำมมุง่มัน่ในกำรส่งเสรมิ

ให้สงัคมมคีวำมเตบิโตอย่ำงยัง่ยนืในทกุมติ ิโดย

เริ่มจำกกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรเติบโต

ของธุรกิจเรำเองและเกื้อหนุนสังคมให้มีควำม

แข็งแรงในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรส่งเสริมกำรมี  

รำยได้และอำชพีทีม่ัน่คง กำรสร้ำงโอกำสรวมทัง้

สรรหำนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมควำมปลอดภัย

และอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงพร้อม

กับกำรจัดกำรต้นทุนที่มีประสิทธิภำพ มีกำร

สื่อสำรเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีในกำรด�ำเนิน

ธุรกิจ เพื่อสรำ้งควำมผูกพันร่วมกันกับผู้มีส่วน

ได้เสยีทกุฝ่ำย นอกจำกนีเ้รำได้แบ่งปันองค์ควำมรู้

และนวตักรรมพร้อมทัง้ร่วมมอืกบัองค์กรต่ำงๆ

ในกำรที่จะช่วยส่งเสริมควำมเป็นอยู่ท่ีดีของ

สังคมให้มีควำมยั่งยืน และสำมำรถเป็นแรง        

ขับเคลื่อนให้สังคมมีกำรเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้น

ได้อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน

1. สุขภาพและความปลอดภัย
  (GRI 102-8, 103-1, 103-2, 103-3, 403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 403-7, 403-8, 403-9, 403-10, 416-1, 416-2) 

“ควำมปลอดภัย” ถือเป็นหัวใจหลักในกำรด�ำเนินธุรกิจของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย เรำมุ่งมั่นในกำรพัฒนำ กำรน�ำไปสู่กำรปฏิบัติ กำรด�ำรงตำมกลยุทธ์        

และกระบวนกำรด�ำเนนิงำน ตลอดจนกำรปรบัเปลีย่นกลยทุธ์และกระบวนกำรดงักล่ำวอย่ำงต่อเนือ่ง เพือ่ให้มัน่ใจว่ำมกีำรจดัสรรทรพัยำกรอย่ำงเหมำะสม

ให้กับกำรปฏิบัติงำน และน�ำไปสู่สมรรถนะสูงสุดด้ำนควำมปลอดภัยแก่ผู้โดยสำร พนักงำน ตลอดจนทุกคนที่เกี่ยวข้อง ควำมมุ่งมั่นดังกล่ำวสะท้อนให้

เห็นจำกนโยบำยควำมปลอดภัย (Safety Policy) ระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย (Safety Management System) ระบบฝึกอบรมด้ำนควำม

ปลอดภัยอย่ำงครอบคลุมแก่นักบิน ลูกเรือ พนักงำนทุกระดับ รวมถึงผู้รับเหมำ และกำรสร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัย (Safety Culture) เพื่อให้               

กำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัยสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับทั้งในประเทศและระหว่ำงประเทศ และเป็นไปตำมมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย             

ในระดับสำกล

ถึงแม้ว่ำในปี 2563 บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 แต่บริษัทฯ ยังคงด�ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัยเชิงรุก

เพื่อป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุ ควำมสูญเสียหรือโรคอันเน่ืองมำจำกกำรท�ำงำนที่อำจจะเกิดขึ้นได้ ส่งผลให้ดัชนีชี้วัดควำมส�ำเร็จด้ำนควำมปลอดภัย          

(Safety Performance Indicators - SPIs) ของ บจ. ไทยแอร์เอเชยี ประจ�ำปี 2563 ได้บรรลตุำมเป้ำหมำย ซึง่ลดลงจำกปี 2562 โดยทีไ่ม่มอีบุติัเหตถุงึข้ัน

เสียชีวิต (เป้ำหมำย 0)  ไม่มีโรคอันเนื่องมำจำกกำรท�ำงำน (เป้ำหมำย 0) อัตรำควำมถี่ของกำรบำดเจ็บถึงขั้นหยุดงำน (LTIFR) ลดลงจำกปี 2562 คิด

เป็นร้อยละ 54  (เป้ำหมำยน้อยกว่ำ 2.15 ครั้ง ต่อ 1 ล้ำนชั่วโมงกำรท�ำงำน) อัตรำควำมรุนแรงจำกกำรบำดเจ็บ (ISR) ลดลงจำกปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 

80  (เป้ำหมำยน้อยกว่ำ 4.40 วันหยุดงำน ต่อ 1 ล้ำนชั่วโมงกำรท�ำงำน) จะเห็นได้ว่ำสถิติอุบัติเหตุอุบัติกำรณ์ต่ำงๆ ถือเป็นภำระรับผิดชอบของผู้บริหำร         

ทุกระดับ และพนักงำนทุกคนขององค์กร ในกำรสร้ำงให้เกิดสมรรถนะสูงสุดด้ำนควำมปลอดภัย เริ่มตั้งแต่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรของบริษัทฯ ลงไป
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1.1	 ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย	
		 (Safety	Management	System	:	SMS) 
 (GRI 103-1, 103-2, 103-3, 403-1)

การจัดการความปลอดภัยทั้งหมดนั้นเป็นไปตามระบบบริหารจัดการ         

ด้านความปลอดภัย (SMS) ตามข้อก�าหนดขององค์การการบินพลเรือน

ระหว่างประเทศ (ICAO : The International Civil Aviation                    

Organization) และสอดคล้องกับนโยบายนิรภัยในการบินพลเรือน          

แห่งชาติ (SSP : State Safety Policy)

ขอบเขตในการด�าเนนิงานของระบบบรหิารการจดัการด้านความปลอดภยั 

(Safety Management System: SMS) 

1.1.1	 นโยบายความปลอดภัยและวัตถุประสงค์	
	 (Safety	Policy	and	Objectives)	

1.1.2	 การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย	
	 (Safety	Risk	Management) (GRI 403-2)

เพ่ือสามารถควบคุมความเสี่ยงและจัดการกับความเสี่ยงด้านความ

ปลอดภัยได้นัน้ เราด�าเนนิการใน 2 ขัน้ตอน คอื 1. ชีบ่้งอนัตราย (Hazard 

Identif ication) เพื่อค้นหาและจ�าแนกลักษณะ ขั้นตอน สาเหตุ และ         

องค์ประกอบของสภาวะที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ และมีการเก็บข้อมูล 

วิเคราะห์ เผยแพร่ผลการวิเคราะห์ภาวะอันตรายนั้นอย่างเป็นระบบ           

2. การประเมินและการลดความเสี่ยง  (Safety Risk Assessment and 

Mitigation) น�าข้อมูลมาประเมนิความเสีย่ง (Safety Risk Assessment) 

ว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีสามารถยอมรับได้หรือไม่ หากอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สามารถ

ยอมรบัได้กจ็ะน�ามาวเิคราะห์เพือ่ก�าหนดมาตรการในการป้องกนัหรอืลด

ความเสี่ยงนั้น (Mitigation) ต่อไป

1.1.3	 การประกันด้านความปลอดภัย	
	 (Safety	Assurance)
เป็นการสร้างระบบเพื่อน�ามาใช้ควบคุมความเสี่ยงและมีความมั่นใจว่า

ระบบมีความต่อเนื่องที่จะสามารถป้องกันความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจจะเกิด

ขึ้นได้ ประกอบด้วย

 1.1.3.1 ติดตามและประเมินความปลอดภัย 

  (Safety Performance Monitoring and 

  Measurement) 

 1.1.3.2 บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 

  (Management of Change)

 1.1.3.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง  

  (Continuous  improvement and audit)

1.1.4		การส่งเสริมด้านความปลอดภัย	
	 (Safety	Promotion)
การส่งเสรมิด้านความปลอดภยัรวมไปถงึการฝึกอบรมทีจ่�าเป็นด้านความ

ปลอดภยั การสือ่สารด้านความปลอดภยัและการสร้างวฒันธรรมเชงิบวก

ด้านความปลอดภัยกับพนักงานทุกระดับ

ผลการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย	ปี	2563
ถึงแม้ว่าในปี 2563 บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส 

COVID-19 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการเดินทางเข้ารับการอบรมตามแผน            

ทีก่�าหนดไว้ แต่บริษทัฯ ได้หาช่องทางการพฒันาความรู ้โดยฝึกอบรมผ่าน 

Zoom application และ E-learning เพือ่ให้มัน่ใจว่านกับนิ ลกูเรอืและ

พนกังานทกุคน มคีวามรูใ้นด้านความปลอดภัยที่จ�าเป็นในการปฏิบัติงาน

อย่างเพียงพอ ผลการฝึกอบรมในปี 2563 มีดังต่อไปนี้
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หลักสูตร ผู้เข้าอบรม จ�านวนคน

การฝึกอบรมหลักสูตร Crew Resource Management (CRM) นักบินและลูกเรือ 1,896

Safety Emergency Procedure (SEP) นักบินและลูกเรือ 1,895

Emergency Response Plan (ERP) พนักงานทุกคน 1,123

Safety Management System (SMS) พนักงานทุกคน 1,123

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS) พนักงานทุกคน 2,583

Human Factors (HF) พนักงานทุกคน 1,123

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) พนักงานทุกคน 2,202

ระเบียบการขนส่งวัตถุอันตราย (Dangerous Goods Regulations) พนักงานทุกคน 2,859

1.2		 ดัชนีชี้วัดด้านความปลอดภัย	(SPIs)	ประจ�าปี	2563 (GRI 403-3, 403-5, 403-9) 

บรษิทัฯ มกีารก�าหนดให้สถติเิกีย่วข้องกบัความปลอดภยั เป็นดัชนชีีว้ดัสมรรถนะด้านความปลอดภยั (Safety Performance Indicators; SPIs) ตดิตาม

ผ่านการประชุมคณะท�างานด้านความปลอดภัย (Safety Action Group Meeting) และการประชุมติดตามด้านความปลอดภัยโดยคณะผู้บริหาร         

(Safety Review Meeting) พร้อมทั้งก�าหนดมาตรการในการป้องกันอุบัติการณ์ทั้งหลาย โดยมีกลยุทธ์ดังนี้

• การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Safety Risk Management) ให้ครอบคลุมงาน และก�าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ   

ที่ยอมรับได้ (Acceptable Level)

• การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย (Safety Training) ให้พนักงานอย่างเข้มงวดเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า พนักงานทุกคนมีทักษะที่เหมาะสมในการ

ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือพนักงาน โดยก�าหนดความจ�าเป็นในการฝึกอบรมของพนักงานทุกคน (Training Need) นอกจากนี้            

ยังส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยในชีวิตประจ�าวันเช่น การขับขี่อย่างปลอดภัย การดูแลสุขอนามัย

• การสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย (Safety Awareness) กับพนักงานทุกคน ผ่านกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัยต่างๆ เช่น               

การรายงานโดยสมัครใจ (Voluntary Report), การประชุมย่อยด้านความปลอดภัย (Safety Brief) การสื่อสารด้านความปลอดภัย (Safety            

Communication) กิจกรรมหยั่งรู้ระวังภัย (KYT) เป็นต้น

• การเพิม่การก�ากบัดูแลด้านความปลอดภยั (Safety Supervision) โดยการก�าหนดหน้าทีค่วามรับผดิชอบด้านความปลอดภยัให้เป็นหน้าทีข่องทกุคน             

ผู้บริหาร หัวหน้างานท�าหน้าที่ก�ากับดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดตลอดเวลา

• การแบ่งคณะท�างานด้านความปลอดภัยออกเป็น 4 กลุ่มตามสายปฏิบัติงานเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ สายงานความปลอดภัยด้านการบิน           

สายงานความปลอดภยัในห้องโดยสาร ความปลอดภยัภาคพืน้ และความปลอดภยัในการซ่อมบ�ารงุ มกีารประชมุคณะกรรมการตามรอบทีก่�าหนด ตดิตาม 

ดัชนีช้ีวัดด้านความปลอดภัย รวบรวมและรายงานข้อมูลต่อที่ประชุมเพ่ือทบทวนกลยุทธ์ด้านความปลอดภัย เพื่อมีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็น

ประธานการประชุม เพื่อรับทราบข้อมูลและมีอ�านาจสั่งการ
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ดัชนีชี้วัดสมรรถนะด้านความปลอดภัย (SPIs) เป้าหมาย
ผลลัพธ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

อุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต (Number of Fatalities) 0 0 0 0

การเกิดโรคอันเนื่องมาจากการท�างาน (Work-Related Diseases) 0 0 0 0

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) ≤ 2.15 ครั้ง ต่อ 
1 ล้านชั่วโมงการท�างาน

1.31 0.21 0.10

อัตราความรุนแรงจากการบาดเจ็บ (ISR) ≤ 4.40 วันหยุดงาน ต่อ 
1 ล้านชั่วโมงการท�างาน

2.26 0.68 0.14

ปัจจุบัน บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้ด�าเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ และได้รับความร่วมมือจากพนักงานทั้ง 5,586 คน ทุกแผนกเป็นอย่างดี   

ส่งผลให้ผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยบรรลุตามเป้าหมาย และมีแนวโน้มลดลง ดังนี้
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1.3	 ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย	(Safety	Management	System	-	SMS)

บริษัทฯ ส่งเสริมให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) โดยก�าหนดให้ความปลอดภัยเป็นหนึ่งในค่านิยมขององค์กร ซึ่งเรียกว่า 

“Allstar Values” โดยให้ชื่อว่า “Safety Always” ความปลอดภัยเป็นหน้าที่ของทุกคนและเริ่มต้นที่ตัวคุณ 

จากผลการส�ารวจวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture Survey) กับพนักงานจ�านวน 2,948 คน พบว่าพนักงานร้อยละ 94 เห็นว่าบริษัทฯ              

มีวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงบวก (Positve Safety Culture)

ฝายบริการลานจอด

และอุปกรณภาคพื้น

35% 

ผูหญิง 24.6

อายุการทำงาน

ผูชาย 75.4

จำนวนพนักงาน
ตอบแบบสำรวจ

(คน)

2,948

ฝายบริการภาคพื้น

24%

ฝายปฏิบัติการบิน

12%

ฝายวิศวกรรม 9%

ฝายลูกเรือ 8%

ฝายอื่นๆ  12%

22.8

3-5 ป1-3 ป มากกวา 5 ป

50.5

26.7

(%)

ฝายงาน เพศ (%)
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1.6  ความปลอดภัยในการซ่อมบ�ารุงอากาศยาน 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีการจัดการซ่อมบ�ารุงอากาศยานโดยวิศวกร

อากาศยานผู้ช�านาญการ รวมถึงอะไหล่ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพผ่านการ

รับรองมาตรฐานจาก EASA, FAA ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล จึงมั่นใจได้ว่า  

การซ่อมบ�ารงุของ บจ. ไทยแอร์เอเชยี นัน้มมีาตรฐานความปลอดภัยและ

มีความพร้อมในการให้บริการผู้โดยสารโดยตลอด

นอกจากการรักษามาตรฐานในงานซ่อมบ�ารุงแล้วน้ัน ทางฝ่ายวิศวกรรม

ก็ได้มีการเน้นย�้าในเรื่องความปลอดภัยและความผิดพลาดที่มีโอกาส         

เกดิขึน้ ในการปฏบิตังิานซ่อมบ�ารงุ ด้วยวธิ ีKYT (Kiken, Yoshi, Training) 

คอื วิธีการวิเคราะห์หรอืคาดการณ์ถงึอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้จากการท�างาน

พร้อมทัง้ก�าหนดมาตรการหรอืวธีิการป้องกนัอนัตราย แยกเป็นหวัข้อต่างๆ

เช่น วิธีการใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้อง, การเน้นย�้าเพื่อปฏิบัติตามขั้นตอน              

การซ่อมบ�ารุง และอื่นๆ โดยแต่ละทีมจะจัดท�า KYT ทั้งในรูปแบบภาพ

และวิดีโอผ่านทางส่ือออนไลน์ โดยใช้การแนะน�าและวิธีปฏิบัติการจาก        

ผู้ผลิตอากาศยาน อะไหล่ หรืออุปกรณ์ เพ่ือสร้างความรู้ การเน้นย�้า        

ความตระหนักต่อผู้ปฏิบัติงานซ่อมบ�ารุงทั้งก่อน และขณะปฏิบัติงาน 

 

1.7  มาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติมเนื่องด้วย
 สถานการณ์ COVID-19 (GRI 403-10, 416-1, 416-2)

แม้ว่าการองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ระบุว่าการแพร่เช้ือภายใน

อากาศยานจดัอยูใ่นระดบัต�า่อ้างองิจากผลการวเิคราะห์ข้อมลูการระบาด

ของโรค SARS ในปี 2546 ก็ตาม บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีมาตรการรองรับ

ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกรณีโรคระบาดในทุกส่วนปฏิบัติการการบริการ        

ผู้โดยสารและส่วนของพนักงานโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.7.1 มาตรการเพิ่มเติมส�าหรับลูกค้าหรือผู้โดยสาร 
1.7.1.1	การสร้างมาตรการคัดกรองผู้โดยสาร

บรษิทัได้เน้นย�า้และสร้างมาตรการคดักรองผูโ้ดยสาร โดยผูโ้ดยสารต้องผ่าน

จุดวัดอุณหภูมิและสวมใส่หน้ากากอนามัยในทุกพ้ืนที่ตลอดเวลาการ        

เดินทาง เพ่ือความปลอดภัยและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค         

โดยทางสายการบินสามารถปฏิเสธการเดินทางของผู้โดยสารท่ีไม่สวม

หน้ากากอนามัยได้  

วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงบวก
• เปนองคกรที่มีวัฒนธรรมเปดรับขอมูลจากทุกๆ สวน
• มีวัฒนธรรมที่ทุกสวนงานมีความรับผิดชอบตอความปลอดภัย
• สงเสริมการเผยแพรเกี่ยวกับขอมูลอุบัติเหตุ/อุบัติการณ
• วัฒนธรรมองคกรที่ยอมรับความคิดใหมๆ
• เมื่อพบความไมปลอดภัยจะนำไปสูการหาขอมูลเพื่อปองกัน

วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงโครงสราง
• ขอมูลบางอยางถูกมองขาม
• ความรับผิดชอบตอความปลอดภัยถูกแบงเปนหนาที่ใครหนาที่มัน
• การเปดเผยขอมูลอุบัติเหตุ/อุบัติการณมีบางแตเปนแบบภาวะจำยอม
• ความคิดใหมที่นำเสนอถูกมองเปนปญหา
• เมื่อพบความไมปลอดภัยจะนำไปสูการหาขอมูลเพื่อซอมแซม
 มากกวาการปองกัน

วัฒนธรรมความปลอดภัย

เชิงบวก
94%

เชิงโครงสราง
6%

ผูโดยสารตองสวมหนากากอนามัยตลอดการเดินทาง

ผูโดยสารที่ไมสวมหนากากอนามัย

ที่เคานเตอรเช็คอินและระหวางการรอ

ขึ้นเครื่อง สายการบินสามารถปฏิเสธ

การเดินทางของทานได
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แผนกรองอากาศ
ประสิทธิภาพสูงชนิด

HEPA

ชวยกำจัดอนุภาคตางๆ
ภายในหองโดยสาร

รวมถึงไวรัสและแบคทีเรีย
เชน COVID-19

ที่มีขนาดคอนขางใหญ
ไดมากกวา

รอยละ 99.9

อากาศบริสุทธิ์

อากาศที่ถูกนำออกไปนอกตัวเครื่อง

อากาศบริสุทธิ์จะถูกสงเขาไปภายในหองโดยสาร

อากาศจะผานการฟอกครบทุกขั้นตอนและหมุนเวียนใหมในทุก ๆ 2-3 นาที

1.7.1.2 การเว้นระยะห่างบนรถขนส่งผู้โดยสาร

บจ. ไทยแอร์เอเชียได้มีการก�าหนดให้ลดจ�านวนผู้โดยสารสูงสุดในรถขนส่งจากอาคารผู้โดยสารไปยังอากาศยาน เพื่อเพิ่มพื้นที่และระยะห่างระหว่าง

บุคคล จากจ�านวนสูงสุด 70 คน ลดลงเหลือ 20 คน ต่อรถขนส่ง 1 คัน 

1.7.1.3 การใช้แผงกรองอากาศชนิดประสิทธิภาพสูงในอากาศยาน (HEPA f ilter)

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้ติดต้ังระบบกรองอากาศชนิดประสิทธิภาพสูงใน

อากาศยานทกุๆ ล�า ซึง่สามารถกรองฝุน่ละอองและสิง่ปนเป้ือนในอากาศ

รวมถึงไวรัสและแบคทีเรียที่มีอนุภาคขนาด 0.1-0.3 ไมครอน ได้มากถึง 

ร้อยละ 99.999 จากการทดสอบของผู้ผลิต ด้วยประสิทธิภาพนี้เองท�าให้

มั่นใจได้ถึงความสะอาดและคุณภาพอากาศในห้องโดยสาร ซึ่งแผ่นกรอง

อากาศประสทิธภิาพสงูนีม้ปีระสทิธภิาพใกล้เคยีงกับมาตรฐานทีใ่ช้ในการ

รักษาความสะอาดอากาศในห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลและห้องพักใน

โรงงานอุตสาหกรรม

1.7.1.4 การท�าความสะอาดฆ่าเชื้อภายในอากาศยาน

การท�าความสะอาดฆ่าเช้ือเป็นมาตรการท่ีใช้ในการควบคุมการปนเป้ือน

ท้ังร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ ท้ังน้ีสารเคมีดังกล่าวจะถูกฉีดพ่นเพ่ือให้เกิด 

การสัมผัสโดยตรงบนพ้ืนผิวหรือภายใน, บนสัมภาระ, สินค้าคาร์โก้,           

ภาชนะบรรจุ, ยานพาหนะ, สินค้าและบริเวณท่ีเก่ียวข้อง โดยจะด�าเนินการ

ท�าความสะอาดตามรายละเอียดและข้อก�าหนดท่ีสอดคล้องกับคู่มือ        

บ�ารุงรักษาอากาศยานระบุโดย แอร์บัส ซ่ึงเป็นผู้ผลิตอากาศยานโดยตรง ดังน้ี

1. ท�าความสะอาดพ้ืนที่ผิวสัมผัสที่ผู ้โดยสารมีโอกาสสัมผัสท้ังหมด       

โดยการเช็ดด้วยผ้าสะอาดและอบแห้ง

2. เปิดระบบระบายอากาศ

3. พ่นยาฆ่าเชื้ออุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่บนอากาศยาน

ทั้งหมดด้วยสารเคมี NETBIOKEM DSAM ที่มีมาตรฐานรับรอง          

ด้านความปลอดภยัและประสทิธภิาพโดยผูผ้ลติ และหน่วยงานด้าน

สาธารณสุข

4. ก�าจัดของเสีย ตามขั้นตอนการจัดเก็บของเสียอันตราย

5. ใช้เครื่องมือสเปรย์ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อฆ่าเชื้อโรค

ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวใช้เวลาสูงสุดเป็นเวลา 2 ชั่วโมงต่ออากาศยาน 

1 ล�า ในทุกๆ การจอดพักอากาศยานช่วงเวลากลางคืน

1.7.1.5 มาตรการส�าหรับผู้โดยสารในเที่ยวบินเช่าเหมาล�า

นอกจากเที่ยวบินพาณิชย์ปกติแล้ว บจ. ไทยแอร์เอเชีย ยังได้รับโอกาส       

ในการปฏิบัติเที่ยวบินเช่าเหมาล�า (Charter Flight) กลับยังประเทศไทย

ในช่วงวิกฤติการระบาดของ COVID-19 นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 

จนถงึปัจจบุนั ซึง่มจี�านวนรวมการปฏบิตักิารบนิเทีย่วบนิเช่าเหมาล�าและ

เที่ยวบินขนส่งสินค้าทั้งหมดเป็นจ�านวนทั้งสิ้น 153 เที่ยวบิน
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ถึงแม้ว่าจะมกีารพบผูต้ดิเชือ้ร่วมเดนิทางในเทีย่วบนิอยูบ่่อยครัง้ แต่ยงัไม่มี

รายงานการติดเชื้อของลูกเรือ ซ่ึงนับว่าเป็นข้ันตอนการปฏิบัติงานที่มี

ประสทิธภิาพนี ้ได้รบัค�าแนะน�าและความช่วยเหลอืในการให้ค�าปรกึษาเป็น

อย่างดีจากส�านักงานป้องกัน ควบคุมโรคตดิเชือ้ฯ สถาบนับ�าราศนราดรู 

กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ และส�านักงานการบินพลเรือนแห่ง

ประเทศไทย (กพท.) เพือ่ให้การปฏบิตังิานนัน้เกดิความราบร่ืน โดยค�านงึถงึ

ความปลอดภัยสูงสุดทั้งในด้านนิรภัยและการควบคุมโรคเป็นที่ตั้ง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานคัดกรองผู ้โดยสารก่อนข้ึนอากาศยานส�าหรับ        

เที่ยวบินเช่าเหมาล�า (Charter Flight) แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้

1. ลูกเรือแจ้งผู้โดยสารให้ท�าการถอดหน้ากากที่ใส่อยู่ทิ้งลงในถุงขยะ        

ติดเช้ือที่เตรียมไว้ให้ หลังจากน้ันท�าการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 

และสวมหน้ากากใหม่ที่ลูกเรือได้ท�าการเตรียมไว้ให้ ล้างมือด้วย         

เจลแอลกอฮอล์อีกครั้งจึงจะสามารถผ่านไปยังขั้นตอนต่อไปได้

2. ลูกเรอืแจ้งให้ผู้โดยสารท�าความสะอาดกระเป๋าและสมัภาระทีต่ดิตวัมา 

โดยการมอบผ้าเปียกทีม่ส่ีวนผสมของแอลกอฮอล์ (Alcohol Wipes) 

เพื่อให้ผู้โดยสารท�าความสะอาดกระเป๋าและสัมภาระต่างๆ ด้วยการ

เช็ดรอบๆ บริเวณกระเป๋า เพ่ือท�าการฆ่าเชื้อและลดโอกาสการแพร่

กระจายของเชื้อโรค

3. ลูกเรือท�าการวัดอุณหภูมิผู ้โดยสารก่อนขึ้นอากาศยาน พร้อมท้ัง

สอบถามพูดคุยเบื้องต้นเพ่ือสังเกตอาการร่วมของผู้โดยสาร เช่น           

ไอ จาม หายใจล�าบาก เป็นต้น ผู้โดยสารทุกท่านจะต้องมีอุณหภูมิ

ร่างกายไม่เกนิ 37.3 องศาเซลเซยีส หรอืจ�าเป็นต้องนัง่พกัเพือ่ท�าการ

วัดอุณหภูมิร่างกายใหม่ หรือจ�าเป็นต้องท�าการย้ายที่นั่งไปยังบริเวณ

ท้ายอากาศยานที่ได้จัดไว้ให้เป็นที่นั่งเพื่อกักกันโรค (Quarantine 

Areas) เพื่อให้ได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากลูกเรือ

เม่ือเดินทางมาถึงท่าอากาศยานปลายทางแล้ว ลูกเรือจะท�าการแจ้งให้         

ผู้โดยสารลงจากอากาศยานครั้งละ 3 แถวที่นั่งและเว้นระยะเป็นล�าดับ

สลบัไปเรือ่ยๆ เพือ่เป็นการเว้นระยะระหว่างบคุคลในอากาศยานไม่ให้เกดิ

ความแออัดมากจนเกินไป และเพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกให้กับ       

เจ้าหน้าที่ภาคพื้น เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

อีกด้วย

1.7.2	 มาตรการเพิ่มเติมส�าหรับพนักงาน
ตามที่ได้มีการประกาศตามพระราชก�าหนดการบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉกุเฉนิ เพือ่สขุภาพอนามยัของพนกังาน และสวสัดภิาพความ

เป็นอยู่ที่ดีของส่วนรวม รวมถึงการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในช่วงการ

แพร่ระบาดฯ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจึงได้มีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติตาม

มาตรการจากภาครัฐ และบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยมีประกาศแนวทาง

การปฏิบัติในการป้องกันส่วนบุคคลและมาตรการเพิ่มเติมให้พนักงาน

ทราบอย่างต่อเนื่องโดยอ้างอิงตามสถานการณ์การแพร่ระบาดภายใน

ประเทศดังต่อไปนี้

1. ให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องตลอดเวลาเม่ืออยู่ใน        

ที่ท�างาน หรือเมื่ออยู่นอกเคหสถาน

2. ให้พนักงานประเมินตนเองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และให้

ข้อมูลที่แท้จริงในแบบส�ารวจสุขภาพประจ�าวันผ่านระบบออนไลน์

3. นโยบายให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from Home) ใน

ส่วนงานที่สามารถท�างานจากที่บ้านได้

4. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันให้พนักงานตามความเหมาะสม เช่น หน้ากาก

อนามัย ถุงมือแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ และการอบรมการใช้ชุด PPE 

ส�าหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานตามจุดเสี่ยงต่างๆ

5. การฉดีพ่นฆ่าเชือ้บริเวณอาคารส�านักงานโดยแผนกบริหารจดัการอาคาร

และสถานท่ีเป็นประจ�าทุกวันศุกร์ และบริเวณส�านักงานในพ้ืนที ่         

ลานจอดเป็นประจ�าทุกวันพุธ
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จากผลการด�าเนินงานเพ่ือตอกย�้าแนวทาง       

การป้องกัน COVID-19 และสร้างความเชื่อมั่น

ให้พนักงานและผู้ใช้บริการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย

ได ้รับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความ

ปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand 

Safety and Health Administration: SHA) 

ควบคุมโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย       

ร่วมกับกรมอนามัย ซึ่งเป็นการเน้นย�้าและ 

แสดงถงึมาตรฐานความปลอดภยัด้านสขุอนามยั

ควบคู่ไปกบัมาตรฐานการให้บรกิารทีม่คีณุภาพ

2.  การบริหารจัดการวิกฤตและ
 ความเส่ียง (GRI 102-11, 102-33, 103-1, 103-2, 103-3)

ปี 2563 ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการบิน รวมถึง บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้

ฝ่าฟันกับความเปล่ียนแปลงหลากหลายรูปแบบที่เกิดขึ้น โดยการ

เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุส�าคัญที่ก่อให้เกิดความเส่ียงต่อ            

การด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้ตระหนักและ

เห็นความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้การบริหารจัดการของ

บริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยการสร้าง

ความตระหนกัถงึการบรหิารจดัการความเสีย่งให้เกดิขึน้ในทกุๆ ส่วนงาน  

ถือเป็นหน้าที่ของพนักงาน หรือ “Allstars” ทุกคน ที่ต้องเพิ่มการฝึกฝน

ด้านการบริหารจัดการความเส่ียงในส่วนงานที่ตัวเองรับผิดชอบอย่างดี

ที่สุด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงน้ันถือเป็นส่วนหน่ึงของการก�ากับ

ดูแลกิจการท่ีดี และเป็นพ้ืนฐานส�าคัญที่ช่วยให้บริษัทฯ สามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์ได้อย่างยั่งยืน เป็นประโยชน์ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับ 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ช่วยให้ผู ้บริหารมีการตัดสินใจต่อสถานการณ์              

ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ดีขึ้น รวมทั้งยังมีส่วนในการสร้างโอกาส

ให้กับธุรกิจ และมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความเสี่ยงใหม ่ 

ทีอ่าจจะก�าลงัเกดิขึน้ในอนาคตได้เป็นอย่างด ีอกีทัง้สามารถช่วยลดความ

ผันผวนของการด�าเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรที่มี

อย่างจ�ากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ 

โดยที ่บจ. ไทยแอร์เอเชยี ได้ปฏบิตัมิาโดยตลอดคอื การบรหิารความเสีย่ง

ที่เกิดขึ้น และติดตามอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ระดับของความเสี่ยงต่างๆ           

ที่เกิดข้ึนอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และลดผลกระทบทางลบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงผลกระทบทางลบใดๆ ที่อาจเกิดข้ึนต่อธุรกิจได้      

อย่างมากที่สุด

บจ. ไทยแอร์เอเชีย มุ่งมั่นให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 

(Enterprise Risk Management) ที่เป็นไปตามหลักสากลตามแนวทาง

มาตรฐาน ISO 31000 โดยผ่านกระบวนการระบุความเสี่ยง (Risk           

Identif ication) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) และ                 

การประเมนิความเสีย่ง (Risk Evaluation) ทีเ่กดิจากทัง้ปัจจยัภายในและ

ปัจจัยภายนอกซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินงาน ให้อยู่ในระดับ              

ที่เหมาะสมและยอมรับได้ โดยมีวิธีการประเมินและสอบทานผลการ

ประเมินความเสี่ยงจากหน่วยงานต่างๆ และทบทวนพร้อมทั้งเสนอแผน

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกปี โดยได้ม ี

การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management            

Committee) ขึ้น ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหาร ประธาน       

เจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายบริหารจากส่วนงานหลักร่วมกับแผนกบริหาร

ความเสี่ยง (Risk Management Department) เป็นผู้รับผิดชอบดูแล

และด�าเนินการในการประสานงาน และจัดการร่วมกันระหว่างพนักงาน

ระดับปฏิบัติการกับผู้บริหาร รวมไปถึงการสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง

ในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งถูกเน้นย�้าผ่านวัฒนธรรม

องค์กรสูพ่นกังานในทกุระดับ เพ่ือสร้างความตระหนกัและให้ถอืเป็นหน้าที่

ของพนักงานทุกคนเพื่อให้เห็นถึงความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยง          

ที่เกดิขึน้ สามารถน�าหลกัวธิกีารไปใช้ส�าหรบัการปฏบิตังิานบรหิารความ

เสี่ยงให้สอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหาร

จัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือผลประกอบการท่ีดี 

นอกจากนี้ หน่วยงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Depart-

ment) ยังได้มกีารท�ารายงาน และน�าเสนอต่อผูบ้ริหารถงึเรือ่งความเส่ียง

ทกุไตรมาส เพือ่เป็นการรายงานสถานะความเสีย่งทีมี่ขององค์กรให้กบัผู้

บรหิารสงูสดุ และผูบ้รหิารทุกท่านได้ทราบ เพือ่ท่ีตดิตาม ประเมนิผล และ

ด�าเนนิการปรบัปรงุแผนการจดัการความเสีย่ง เพือ่ลดความเสีย่งให้อยูใ่น

ระดับที่เหมาะสม และยอมรับได้อย่างทันที
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กระบวนการบริหารความเสี่ยง
(Risk	Management	Process)

โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้ต้ังเป้าหมายให้พนักงานทุกคน ในทุกระดับ        

ได้ผ่านการอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยง ทั้งน้ีเพื่อเป็นการเสริมสร้าง

ความตระหนักในความส�าคัญและวิธีการบริหารความเสี่ยง รวมไปถึงวิธี

การปฏิบัติงานเพื่อช่วยบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งแผนกบริหารความเสี่ยง (Risk Management)            

ได้จัดท�าหลักสูตรอบรมเรือ่ง Risk Management Awareness ผ่านระบบ 

e-learning และได้ส่งให้กับพนักงานทุกท่านได้เข้าอบรม พร้อมทั้งวัดผล

หลังจากอบรมเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ซ่ึงผลการเข้าร่วมอบรมมีพนักงาน       

เข้าร่วมและผ่านการทดสอบวัดผลเป็นจ�านวน 5,454 คน จากพนักงาน

ทั้งหมด 5,586 คน คิดเป็นร้อยละ 97.64 จากพนักงานทั้งหมด 

บริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมของคณะกรรมบริหารความเส่ียง (Risk          

Management Committee) ขึ้นอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อการบริหาร

ความเส่ียงได้อย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ ทัง้น้ี คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง

ยังได้อนุมัตินโยบายบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร พร้อมทั้งได้ประกาศ

ให้กบัพนกังานในทกุระดับได้รบัรู ้เข้าใจ และปฏบิตัติามอย่างทัว่ถงึ

ส�าหรับปี 2563 มีหลายเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบส�าคัญกับเรื่องของ        

ความเสี่ยงในการด�าเนินงานของบริษัทฯ เช่น ปริมาณฝุ่น PM 2.5            

เกินกว่าค่ามาตรฐาน การเปล่ียนแปลงของกฎหมายและข้อจ�ากัดของ

สนามบิน รวมไปถึงกฎหมายที่เก่ียวข้องปลายทาง การปรับโครงสร้าง       

การท�างานในองค์กร การเพิ่มขึ้นของต้นทุนการด�าเนินงาน เป็นต้น ซึ่ง

ความเส่ียงต่างๆ เหล่าน้ี ล้วนมีสาเหตุส�าคัญมาจากการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 ซ่ึงได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลากหลายรูปแบบต่อ               

การปฏิบัติการบิน ท้ังนี้ หน่วยงานบริหารความเสี่ยงได้ใช้เครื่องมือตาม

กรอบความคดิการบรหิารความเสีย่ง ISO 31000 เข้ามาบรหิารความเสีย่ง

ที่เกิดขึ้น โดยแบ่งพิจารณาประเมินความเสี่ยงออกเป็น 4 กลุ่ม เพ่ือให้

ครอบคลุมในทุกๆ ด้านของการบริหารความเสี่ยงตามกรอบความคิด           

ที่เลือกใช้ คือ

1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน - Operational Risk

2. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ - Strategic Risk

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน - Financial Risk

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ - Compliance Risk

นอกจากประเด็นดังกล่าว ประเด็นเรื่องความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับการ

เปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ จากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

และวธิกีารชดเชยการปล่อยก๊าซออกสูอ่ากาศของบรษัิทฯ (CO
2
 Emission 

and Carbon Credit) และประเด็นเรื่องการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล 

(Data Breach) ได้เร่ิมเป็นทีส่นใจมากยิง่ขึน้ในปัจจบุนั รวมไปถงึในอนาคต

อนัใกล ้ซึง่ประเดน็ความเสีย่งเรื่องนีจ้ะเขา้มามีบทบาทต่อการด�าเนินงาน

ของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก หน่วยงานบริหารความเสี่ยงจึงได้น�าประเด็น

ความเสี่ยงเรื่องนี้เข้ามาเป็นประเด็นที่ให้ความส�าคัญในการผสมผสาน       

วธิกีารบรหิารความเสีย่งเรือ่งนีเ้ข้าสูก่บัทกุๆ แผนก ร่วมกบัพนกังาน และ

ผู้บริหารในทุกระดับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเส่ียงของ 

บริษัทฯ ให้มากขึ้นด้วย 

ข้อมูลรายละเอียดความเสี่ยงที่ส�าคัญ รวมไปถึงวิธีการบริหารความเสี่ยง

โดยละเอียด แสดงไว้ที่ รายงานประจ�าปีส่วนที่ 2: การบริหารความเสี่ยง

บรษิทัยงัมนีโยบายการด�าเนนิธรุกจิโดยยดึมัน่ในมาตรฐานจรยิธรรมสูงสดุ 

ได้แก่ การรกัษาความลบัของบรษิทั การปฏบิตังิานด้วยความซือ่สตัย์สจุรติ

ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ การเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน       

การดูแลทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงานทุกคนได้ให้ความส�าคัญ และตระหนักว่าเป็นหน้าท่ีต้อง             

ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้บริษัทได้จัดท�าหลักสูตรการอบรมส�าหรับ

เรื่องจรรยาบรรณธุรกิจส�าหรับพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบัน ได้แก่

การจัดการความเสี่ยง

การบันทึกและรายงานความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยง

กา
รส

ื่อส
าร

แล
ะใ

ห้ค
�าแ

นะ
น�า

ใน
เร

ื่อง
คว

าม
เส

ี่ยง

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

การติดตามและทบทวน
วิธีการบริหารความเสี่ยง

ก�าหนดและทบทวนเกณฑ์
การประเมินความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ความเสี่ยงด้านการเงิน

การบริหารความเสี่ยง
ระดับองค์กร
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1. หลักสูตรข้อพึงปฏิบัติของพนักงำน (Code of Conduct Training)

2. หลักสูตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชัน กำรให้และรับสินบน (Anti-Corruption & Bribery Policy)

ซึง่เมือ่พนกังำนได้เข้ำอบรมแล้ว บรษิทัจดัเอกสำรภำยใต้หวัข้อจรรยำบรรณธรุกจิให้ศกึษำก่อนลงนำมเพือ่เก็บบนัทกึเข้ำประวตัพินกังำนและมกีำรตดิตำม

ผลโดยบรษิทัจะด�ำเนนิกำรตรวจสอบและประเมนิผลกำรปฏบัิตติำมกฎระเบยีบ และจรรยำบรรณทำงธรุกิจของผูบ้รหิำรและพนกังำน โดยมฝ่ีำยตรวจสอบ

ภำยในท�ำหน้ำที่รำยงำนผลกำรประเมินดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกปี ซึ่งผลกำรตรวจสอบปี 2563 ไม่พบกำรแจ้งว่ำมีกำรทุจริต

และคอร์รัปชันเกิดขึ้น

2.1	 การบริหารจััดการความต่่อเน่ื่�องทางธุุรกิจั	(Business	Continuity	Management,	BCM) 

อีกส่วนหนึ่งท่ีเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง นั่นก็คือกำรบริหำรจัดกำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (Business Continuity        

Management, BCM) จุดประสงค์ส�ำคัญเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำ บจ. ไทยแอร์เอเชีย สำมำรถด�ำเนินธุรกิจต่อไปได้แม้จะประสบวิกฤตกำรณ์ต่ำงๆ ที่มี

โอกำสเกิดขึ้นในอนำคต ซึ่งทำงบริษัทฯ ได้จัดตั้งทีมท�ำงำนเพื่อสร้ำงควำมยืดหยุ่น และควำมสำมำรถด้ำนกำรรับมือ เมื่อมีควำมเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

จำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ท่ีมีผลกระทบต่ออุตสำหกรรมกำรบิน ท�ำให้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้เรียนรู้และปรับตัวเข้ำกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 

ด้วยกำรปรับมำตรกำรและนโยบำยเพ่ือลดผลกระทบต่อควำมเสียหำย ทำงธุรกิจและกฎระเบียบท่ีเกิดข้ึน สำมำรถกล่ำวได้ว่ำกำรบริหำรจัดกำรควำม 

ต่อเน่ืองนับเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมองค์กร เช่นกัน ซ่ึงในปี 2563 ท่ีผ่ำนมำได้มีกำรปรับปรุงกำรวิเครำะห์ผลกระทบทำงธุรกิจในทุกแผนกหลัก รวมถึง

ร่วมมือกับฝ่ำยนิรภัย (Safety) ในกำรสื่อสำรและด�ำเนินกำรใช้นโยบำยต่ำงๆ ทีเ่กีย่วข้องกบักำรจดักำรควำมต่อเนือ่งทำงธรุกจิดงัต่อไปนี้

1. กำรจัดสรรก�ำลังคนเพ่ือตอบสนองต่อกำรปฏิบัติกำร ส�ำหรับฝ่ำยบริกำรภำคพื้น ฝ่ำยวิศวกรรม ฝ่ำยบริกำรลำนจอดและอุปกรณ์ภำคพื้น และ           

ฝ่ำยสินค้ำและบริกำรบนเครื่องบิน

2. กำรเปล่ียนแปลงกำรท�ำงำนเป็นแบบ Work from home และกำรแบ่งกลุ่มกำรท�ำงำน ส�ำหรับฝ่ำยกำรเงนิ ฝ่ำยควบคมุคุณภำพองค์กร ฝ่ำยกำรตลำด

และฝ่ำยลูกค้ำสัมพันธ์

3. แบ่งทีมและย้ำยสถำนที่ท�ำงำนเป็นออฟฟิศย่อย ส�ำหรับฝ่ำยปฏิบัติกำรบิน และฝ่ำยลูกค้ำสัมพันธ์

นโยบำยดังกล่ำวรวมถึงมำตรกำรทำงควำมปลอดภัย เช่น กำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing) และกำรตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้ำท�ำงำน

ของพนกังำน ยงัคงมกีำรปรบัใช้จนถงึสถำนกำรณ์ปัจจบุนั โดยครอบคลมุทกุส่วนของกำรท�ำงำน 24 สถำนภีำยในประเทศ และ 13 สถำนใีนต่ำงประเทศ  

ซึ่งทำงคณะท�ำงำนกำรจัดกำรควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจ ได้สื่อสำรผ่ำนทำงระบบออนไลน์เพื่อสร้ำงควำมตระหนักและรับรู้ในทำงเดียวกันเพื่อให้ธุรกิจ

สำมำรถด�ำเนินต่อได้โดยไม่หยุดชะงัก

ทั้งนี้เป้ำหมำยของกำรด�ำเนินงำนบริหำรจัดกำรควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจในปี 2564 ยังคงยึดในหลักแนวทำงเดียวกันกับในปี 2563 ที่ผ่ำนมำ แต่จะ           

เพิ่มขอบเขตกำรท�ำงำนร่วมกับแต่ละแผนกมำกขึ้น เพ่ือให้แน่ใจว่ำผลลัพธ์ของกำรท�ำแผนควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจสอดคล้องต่อสภำวะวิกฤติ หรือ           

ควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริง และพัฒนำผ่ำนกระบวนกำรวิเครำะห์ผลกระทบ กำรทดสอบ และกำรทดลองใช้เพิ่มมำกขึ้น

3.  การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและการปฏิิบัติิงานท่่ม่ประสิทธิภาพ 

 (GRI 102-43, 102-44, 103-1, 103-2, 103-3)

3.1		 ประสิทธุิภาพของการต่รงต่่อเวลา	(On	Time	Performance)	(GRI 102-44, 103-1)

ควำมตรงต่อเวลำ คือ ปัจจัยส�ำคัญอันดับต้นๆ ที่ท�ำให้ผู้โดยสำรเลือกใช้บริกำรสำยกำรบิน เที่ยวบินแต่ละเที่ยวจะออกเดินทำงและถึงที่หมำยอย่ำง

ปลอดภัยตรงเวลำได้ ต้องอำศัยกำรท�ำงำนแบบบูรณำกำรทุกแผนก บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้จัดตั้งคณะท�ำงำนชุดพิเศษเพื่อเที่ยวบินตรงเวลำ โดยก�ำหนด

เป้ำหมำยตัวเลขชี้วัดควำมตรงต่อเวลำอยู่ที่ ร้อยละ 87 โดยมีระบบประเมินสถิติและวัดผลตลอดเวลำผ่ำนแดชบอร์ด
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ปัจจัยในการท�าให้ค่าประสิทธิภาพของการตรงต่อเวลาบรรลุตามเป้าหมายนั้นเกิดจากการปรับ           

รูปแบบการท�างานในหลายภาคส่วน โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

1. พจิารณาเวลาทีใ่ช้ระหว่างปฏบิตักิาร การบรหิารเวลาทีม่อียูข่องแต่ละหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง อาทิ

เช่น นักบิน ลูกเรือ ฝ่ายซ่อมบ�ารุง พนักงานต้อนรับภาคพ้ืนดิน หรือแม้แต่พนักงานบริการ        

ลานจอด ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีการบริหารเวลาที่แตกต่างกันไปในแต่ละนาทีที่อากาศยาน         

อยู่บนพื้นดิน ในช่วงเครื่องบินจอดรับผู้โดยสาร 25-30 นาที ทุกนาทีจ�าเป็นที่ต้องใช้ให้แม่นย�า

เพื่อให้อากาศยานออกได้ตรงเวลา

2. ทดลองให้จัดผู้โดยสารขึ้นเครื่องบินทั้ง 2 ประตู เพื่อลดระยะเวลาในการรอขึ้นเครื่องของ                

ผู้โดยสาร

3. พิจารณาตารางเวลาการบิน เพ่ือวิเคราะห์และวางกลยุทธ์ในการพัฒนาค่าประสิทธิภาพของ       

การตรงต่อเวลา โดยการพิจารณาถึงผลกระทบที่ต่อเน่ืองกันของแต่ละตารางการบิน และน�า

สถิติการใช้เวลามาวิเคราะห์การท�างานส่วนภาคพ้ืน ทบทวนและแก้ไขตารางการบิน เพื่อให้        

ใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

4. ล�าดับเท่ียวบิน การปรับเปลี่ยนคู่ล�าดับเที่ยวบินของอากาศยานในระหว่างวัน เพื่อลดปัญหา

ความล่าช้าต่อเนื่อง

5. ระบบปฏบิตักิารบนฐานข้อมลูเดยีวกนั  การสร้างระบบเพือ่เชือ่มโยงการท�างานของแต่ละฝ่าย       

เข้าด้วยกนัผ่านระบบเอกสารออนไลน์ เพือ่ลดระยะเวลาในการสือ่สาร และสะดวกต่อการท�างาน

มากยิ่งขึ้น โดยการใช้ระบบแสดงผลการตรงต่อเวลาในแต่ละสถานี

6. วิเคราะห์ชนิดและรูปแบบของความล่าช้า โดยคณะท�างานวิเคราะห์ผลกระทบของการล่าช้า      

ท่ีเกิดขึ้นเพื่อการแก้ปัญหาที่ถูกจุดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการก�าหนดเป้าหมายในรูปแบบ

ของ KPI เพื่อเป็นหน่วยวัดมาตรฐานของแต่ละฝ่ายปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

จากผลกระทบ COVID-19 ท�าให้ บจ. ไทยแอร์เอเชยี ได้หยดุบรกิารเทีย่วบินในเดือนเมษายนทั้งหมด 

และเมื่อเทียบจ�านวนเที่ยวบินในปี 2563 กับปี 2562 มีจ�านวนเที่ยวบินลดลงไปถึงร้อยละ 52 แต่

ตวัช้ีวัดการตรงต่อเวลายังคงมปีระสทิธภิาพทีร้่อยละ 96 จากร้อยละ 86 ในปีก่อนหรือเพิม่ขึน้ 10 จดุ 

แนวทางการบริหารงานในปี	 2563 

(GRI 103-2, 103-3)

บจ. ไทยแอร ์เอเชีย มุ ่งมั่นที่จะยกระดับ              

การบรหิารจดัการประสทิธภิาพของการตรงต่อ

เวลา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยตั้ง          

เป้าหมายประสิทธิภาพของการตรงต่อเวลา  

เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 90 ซึ่งเพิ่มจากปี 2563 ท่ี        

ร้อยละ 3 ด้วยการใช้แผนการพัฒนาดังต่อไปนี้ 

1. จัดตั้งห้องปฏิบัติการฝ่ายภาคพื้น 

การรวมของสมาชิกจากแผนกปฏิบัติการ

ทุกฝ่ายเข้าสู่จุดศูนย์กลางเพ่ือเพิ่มความ

รวดเร็วและประสิทธิภาพในการท�างาน

2. จัดผู ้ โดยสารขึ้นและลงเครื่องบินทั้ง             

2 ประตู  

เพื่อลดระยะเวลาในการรอขึ้นเครื่องของ        

ผู้โดยสาร โดยจะเริ่มใช้ให้ครบทุกสถานี 

3. การคาดการณ์ความล่าช้าทีอ่าจเกดิขึน้ใน

อนาคต 

เพ่ือท�าให้เราสามารถวางแผนและแก้ไข

เพือ่ให้เทีย่วบนิตรงเวลาให้ได้มากท่ีสดุ โดย

จะน�าฐานข้อมลูในอดีตมาพจิารณาบวกกบั

ปัจจัยในสถานการณ์ปัจจุบันมาค�านวณ

ประสิทธิภาพการตรงตอเวลา
ดีขึ้นกวาป 2562 รอยละ 10

ประสิทธิภาพการตรงตอเวลาในป
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4. ให้ความส�าคัญกับทุกๆ เที่ยวบิน   

เนื่องจากสายการบินไทยแอร์เอเชีย มีความเกี่ยวข้องกับสายการบิน

แอร์เอเชยีจากประเทศอืน่ๆ ด้วย ดงันัน้เราจะวเิคราะห์และพฒันาทุก

เส้นทางการบินร่วมกัน

5. มาตรการการด�าเนินงานเพื่อป้องกันการระบาด COVID-19 

เนื่องด้วยการระบาดของ COVID-19 ทางสายการบินไทยแอร์เอเชีย

ได้เพ่ิมมาตรการเพ่ือป้องกันดังกล่าว โดยประสานงานกับการท่า

อากาศยานเพ่ือขอน�าเคร่ืองเข้าจอดสะพานเทียบ (Aerobridge) มากข้ึน 

เพ่ือลดการติดขัดของการใช้งานรถขนส่ง เน่ืองจากจ�านวนการขนส่ง

ผู้โดยสารด้วยรถบัส ต้องมีผู้โดยสารไม่เกิน 50 คน ตามมาตรการเว้น

ระยะห่างระหว่างบุคคล

3.2		 การบริการลูกค้าภาคพื้น

แผนกบริการลูกค้าภาคพ้ืนเป็นหน้าด่านของการให้บริการอ�านวยความ

สะดวกลูกค้าหรือผู้โดยสาร โดยมีหน้าที่ให้บริการตั้งแต่การออกบัตร

โดยสาร เรียกผู้โดยสารขึ้นเครื่อง (Boarding) และจ�าหน่ายบัตรโดยสาร

ทั้งหมด 25 สนามบินทั่วประเทศไทย โดยมีหัวใจของการให้บริการ                

ทีร่วดเรว็ มปีระสทิธภิาพการให้บรกิารอย่างดเียีย่ม โดยแผนกได้มกีารวดั

คุณภาพการให้บริการ Net Promoter Score (NPS) ในปี 2563 ซึ่งการ

วัดคุณภาพจะต้องไม่ต�่ากว่าค่ามาตรฐานที่ถูกก�าหนดโดยแผนกกล่าวคือ           

ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 50 ส�าหรับผลปฏิบัติการในปี 2563 ที่ผ่านมาพบว่า        

ทางแผนกได้รับความพึงพอใจมากกว่ามาตรฐานค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 64 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากปีก่อนที่ร้อยละ 56 

นอกจากตัวชี้วัดคุณภาพ NPS ทางแผนกยังได้ร่วมมือกับแผนก Training 

Management Centre โดยการน�าประสบการณ์การท�างานของพนกังาน

มากกว่า 10 ปี และข้อร้องเรยีนการบริการมาวเิคราะห์ ผนวกรวมกบัค่านยิม

หลักขององค์กร (Core Value) มาพัฒนาเป็นหลักสูตร เพื่อยกระดับ         

การบรกิารในแบบฉบับเฉพาะของ บจ. ไทยแอร์เอเชยี ทีม่ชีือ่ว่า 7 Service 

Wonders ซึง่หลกัสตูรนีจ้ะท�าให้เจ้าหน้าทีท่ีใ่ห้บรกิารสามารถเข้าถงึความ

คาดหวังของผู้โดยสารและให้บริการได้อย่างเข้าอกเข้าใจแต่ในขณะ

เดียวกันก็ยังให้ความส�าคัญกับตัวพนักงานท่ีต้องมีความสุขในการท�างาน

และมผีลออกมาในด้านการเพิม่ประสทิธภิาพการให้บรกิาร ซึง่หลกัสตูรนี้

ได้ประยุกต์และน�ามาใช้ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา แต่ในปี 2563 ที่ผ่านมา

บริษัทฯ เน้นการเรียนการสอนผ่านระบบทางไกลแทนการเข้าเรียนใน

ห้องเรียน (Remote Training) เพื่อปฏิบัติตามนโยบายการเว้นระยะห่าง

ในด้านการดแูลผูโ้ดยสารทีไ่ด้รบัผลกระทบจากเทีย่วบนิยกเลกิ ทางแผนก

ได้ส่งตัวแทนแผนกพนักงานจ�านวน 70 คนไปช่วยการตอบค�าถาม ดูแลผู้

โดยสารที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง โดยพนักงานดังกล่าวได้รับ         

การสอบการใช้ระบบการตอบและช่วยเหลอืผูโ้ดยสารจากผูเ้ชีย่วชาญจาก

ฝ่ายสัมพนัธ์ลูกค้า (Customer Happiness) ซึง่นโยบายต่างๆ ข้างต้นยังมี

การด�าเนินการมาจนถึงปัจจุบัน

3.3		การบริการผู้โดยสารบนอากาศยาน

แผนกลูกเรือมีหน้าที่ให้บริการผู้โดยสารบนอากาศยาน โดยครอบคลุม       

2 เรื่องหลัก คือ ดูแลความปลอดภัยและการให้บริการภายในเที่ยวบิน   

เพื่อให้ผู้โดยสารเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัย ตรงเวลา และได้รับ

ประสบการณ์การเดินทางที่ราบรื่น โดยการให้บริการดังกล่าวต้องเป็นไป

ตามข้อก�าหนดบังคับและมาตรฐานของส�านักงานการบินพลเรือน            

แห่งประเทศไทย (กพท.) และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย

เป้าหมายในการด�าเนินงาน

1. ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับความเป็นเลิศในการให้บริการตาม

แนวทาง กลยุทธ์การด�าเนินงานที่สอดคล้องกับบริษัท

2. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านการให้บริการ โดยผ่าน

กระบวนการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานและส่งผลให้คะแนนความ          

พึงพอใจของผู้โดยสารเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ โดยต้องมี

คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ผลการด�าเนินงานในปี 2563

ขัน้ตอนการปฏบิตังิานได้ถกูปรบัเปลีย่นไปตามรปูแบบสถานการณ์เพือ่ให้

เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดทั้งในเชิงป้องกันและรับมือการแพร่ระบาด

ของโรค COVID-19 ที่ก�าลังเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลง         

อีกทั้งยังคงแพร่ระบาดไปทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง
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จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น จะเห็นได้ว่า บจ. ไทยแอร์เอเชีย มี                

การวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการติดตามผลที่เป็นมาตรฐาน        

มกีารบรูณาการจากความร่วมมอืของหน่วยงานอืน่ๆ และได้รับการรบัรอง

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการปฏิบัติงานที่มีความปลอดภัยใน                

ทุกรายละเอียด ความปลอดภัยอย่างสูงสุด และความยั่งยืนส�าหรับ            

การปฏิบัติงานที่ใช้รับมือในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ใน

อนาคตต่อไป

3.4		 ระบบควบคมุคณุภาพของ	บจ.	ไทยแอร์เอเชยี
บจ. ไทยแอร์เอเชีย น�าโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานทุกคน 

มีความมุ่งม่ันให้การปฏิบัติงานในทุกมิติเป็นไปตามข้อบังคับการบิน              

ที่่ก�าหนดขึ้น โดยส�านักงานการบินพลเรือนแห่่งประเทศไทย (กพท.) 

องค์การการบินพลเรอืนระหว่่างประเทศ (ICAO) มาตรฐานความปลอดภยั

ระดบัโลก IATA Operational Safety Audit (IOSA) และ ISO 9001:2015

โดยในปี 2564 บจ. ไทยแอร์เอเชยี ได้พิจารณาและตัดสนิใจทีจ่ะไม่ต่ออายุ 

IOSA Certif icate เนื่องจากผลกระทบจาก COVID-19 ท่ีส่งผลให้             

สายการบินไทยแอร์เอเชียไม่มีเที่ยวบินระหว่างประเทศถึงไตรมาสท่ี 4  

ของปี 2563 อย่างไรก็ตาม ยงัคงมหีน่วยงาน Group Operational Qulity 

Assurance ท่ีจะช่วยด�าเนนิการตรวจสอบ Internal Operational Audit 

เป็นประจ�าทุกปีเพื่อให้แน่ใจว่า บจ. ไทยแอร์เอเชีย ยังคงปฏิบัติตาม          

ISM (IOSA Standards Manual) ฉบับล่าสุด และจะท�าการร้องขอ            

การรบัรอง IOSA อกีครัง้เมือ่เข้าสูส่ถานการณ์ปกต ิแต่ทัง้นีก้ารตรวจสอบ

ของ ISO 9001:2015 จะยังคงปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้มีการยื่นขอความจ�านงจากทางส�านักงาน       

การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เพ่ือออกใบอนุญาตขนหรือพาวัตถุ

อันตรายไปกับอากาศยาน ซึ่งอยู่ในระหว่างการตรวจสอบสถานท่ี วิธี

ปฏิบัติการ และความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติการของบริษัทฯ 

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือนว่าด้วย        

การขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ และข้อก�าหนดทางเทคนิคส�าหรับ  

การขนส่งวัตถุอันตรายทางอากาศโดยปลอดภัยขององค์การการบิน

พลเรือนระหว่างประเทศที่ได้ก�าหนดไว้ 

แผนกลูกเรือได้มีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยการถอด          

บทเรียนจากเท่ียวบินอพยพ เพื่อน�าบุคคลสัญชาติไทยกลับภูมิล�าเนา             

(Repatriation Flight) จากนครอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวคือ 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedures) 

ได้ถูกปรบัเปล่ียนไปตามสถานการณ์และประกาศของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

อาท ิศูนย์บรหิารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

(ศบค.) ส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เป็นต้น โดยมี

หลักปฏิบัติคือ พนักงานปลอดภัย จุดสัมผัสปลอดภัยและผู้โดยสาร

ปลอดภัย

จากที่กล่าวมาข้างต้นไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ (Commercial 

Flight) หรอืเท่ียวบินเช่าเหมาล�า (Charter Flight) ทีม่ลี�าดบัขัน้ตอนปฏบิตัิ

เป็นจ�านวนมากซึง่ต่างไปจากเทีย่วบนิในช่วงสถานการณ์ปกต ิแต่มไิด้เป็น

อุปสรรคที่ท�าให้คะแนนของดัชนีชี้วัดความภักดีของลูกค้าหรือ Net           

Promoter Score (NPS) ลดน้อยลงไปจากค่ากลางที่ก�าหนดโดย            

แผนกลูกเรือของระดับภูมิภาค (Regional Cabin Crew Department) 

ซึ่งก�าหนดไว้ที่ 50 คะแนนโดยแผนกลูกเรือ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้รับ

คะแนน NPS อยู่ที่ 70 คะแนนในปี 2563

สิ่งสุดท้ายที่มีความส�าคัญยิ่งท่ีส่งผลให้การปฏิบัติงานของแผนกลูกเรือ         

ในช่วงการระบาดของ COVID-19 มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดคือระบบ       

การฝึกอบรม (Training) แบบ New Normal ทีไ่ด้ปรบัรปูแบบการฝึกอบรม

ท้ังวชิาภาคบงัคบั อาทิ Safety Emergency Procedures (SEP) หรอื First 

Aid และวิชาเสริมทักษะการให้บริการอย่าง In-flight Service SOP              

Recurrent เป็นต้น ให้ออกมาในรปูแบบของการเรยีนผ่านออนไลน์ โดย         

ได้รบัความร่วมมอืเป็นอย่างดจีากแผนกฝึกอบรม Training Management 

Centre (TMC) ซึ่งแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 2 ช่วงคือ ก่อนเข้ารับ

การฝึกอบรมโดยแอปพลเิคชัน ZOOM ลกูเรือจ�าเป็นต้องเข้าไปศกึษาบท

เรียนออนไลน์ด้วยตนเอง (E-Learning) และต้องท�าแบบทดสอบก่อน        

เข้ารับการฝึกอบรม (Pre-test) ลูกเรือจึงจะสามารถเข้ารับการฝึกอบรม

ประจ�าปีและต้องผ่านแบบทดสอบก่อนที่จะได้รับการรับรองต่อไป ทั้งนี้

การขัน้ตอนการฝึกอบรมทกุข้ันตอน ได้รับการอนุมติัรูปแบบและเนือ้หาวชิา

จากส�านกังานการบินพลเรอืนแห่งประเทศไทย (กพท.) เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว
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3.4.1	 นโยบายคุณภาพ	(Quality	Policy)

3.4.2	การตรวจสอบควบคุมคุณภาพ	(Quality	Assurance	Audit)
ส�าหรับในปี 2563 ที่ผ่านมา แผนกควบคุมคุณภาพของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้ริเริ่มใช้วิธีการตรวจสอบคุณภาพจากระยะไกล (Remote Audit) ส�าหรับ

บางพืน้ทีท่ีม่ข้ีอจ�ากดัด้านการเดนิทางจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพือ่ให้การตรวจสอบและควบคมุคณุภาพเป็นไปอย่างต่อเนือ่ง 

และทั้งยังสามารถควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ใช้ระหว่างการตรวจสอบให้ลดลง แต่ยังคงรักษามาตรฐานของคุณภาพในการปฏิบัติงานได้

ประเภทของการตรวจสอบดานคุณภาพ

การตรวจสอบภายในองคกร
สถานีหลัก ทุกๆ 12 เดือน
สถานียอย ทุกๆ 24 เดือน

การตรวจสอบภายนอกองคกร
ผูใหบริการ ทุกๆ 24 เดือน

การตรวจสอบคูคารายสำคัญ
เชน หนวยซอมบำรุงทุกๆ 12 เดือน

ใชระบบบริหารคุณภาพ อยางมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะการตรวจสอบตองชวยระบุขอบกพรองในองคกร
เพื่อสามารถปรับปรุงไดอยางตอเนื่อง

สื่อสาร ดานคุณภาพ
ตามความเหมาะสม

พนักงานตองมีความรู ทักษะ ดานความปลอดภัย
ที่เหมาะสมกับแตละตำแหนง โดยมีการฝกอบรม
การบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง

ผลิตภัณฑและขั้นตอน ความปลอดภัยดานอาหาร
ตองปฏิบัติตามขอบังคับอยางเครงครัด

ตองมั่นใจวา พนักงานมีความพรอม
ทั้งทางรางกายและจิตใจกอนปฏิบัติหนาที่

จัดหาทรัพยากรที่จำเปน
เพื่อใหองคกรของเราปฏิบัติงานไดบรรลุ
วัตถุประสงค

สรางความสัมพันธอันดีและเขาใจ 
ความตองการของลูกคา

QUALITY P    LICY

     Q
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ปัจจุบัน บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้มกีารประสานงานการท�างานร่วมกนัของ 3 เสาหลกัภายในองค์กร เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพความปลอดภยัด้านการปฏบิตังิาน 

ได้แก่ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (Quality) ฝ่ายความปลอดภัย (Safety) และฝ่ายรักษาความปลอดภัยด้านการปฏิบัติการบิน (Security) ซ่ึงจะมีประธาน      

เจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นประธานการประชุมในทุกไตรมาส เพ่ือน�าผลของการรายงานอุบัติเหตุและอุบัติการณ์จากพนักงานภายในองค์กร มาเป็นแนวทาง    

ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท�างานและตรวจสอบร่วมกัน เพื่อลดจ�านวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ให้อยู่ในระดับที่รับได้หรือเป็นศูนย์

เพื่อเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยด้านการปฏิบัติงานด้านการบิน ฝ่ายควบคุมคุณภาพและฝ่ายความปลอดภัยได้ให้ความส�าคัญกับการประเมิน             

ความเสี่ยงการปฏิบัติงานด้านการบิน (Safety Risk Assessment) ฝ่ายความปลอดภัยจะด�าเนินการประเมินความเสี่ยงในหัวข้อดังต่อไปนี้

• ข้อบกพร่องความรุนแรงระดับ 1 และระดับ 2 ที่เกิดจากการตรวจสอบภายในองค์กรโดยฝ่ายควบคุมคุณภาพ 

• รายงานความเสี่ยงต่างๆ ที่ได้รับรายงานจากผู้ปฏิบัติงาน

• การเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนการปฏิบัติงาน อุปกรณ์ เครื่องมือใหม่ ก่อนน�าไปใช้

• ตัวชี้วัดความปลอดภัยด้านการปฏิบัติการบินของแต่ละฝ่ายที่เกินค่ามาตรฐานที่ก�าหนด

หลังจากฝ่ายความปลอดภัยได้ประเมินความเส่ียงแล้ว ทางฝ่ายควบคุมคุณภาพองค์กรจะลงพื้นที่ท�าการตรวจสอบหัวข้อดังกล่าว เพื่อให้แน่ใจว่า                  

ผู้ปฏิบัติงานสามารถท�าตามข้อก�าหนดได้อย่างไม่มีข้อบกพร่อง

3.4.3		เสาหลักภายในองค์กร	(Quality,	Safety,	Security)

การปองกัน

การปฏิบัติการบินที่ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

มั่นใจการปฏิบัติตาม
ความสอดคลอง

และมีประสิทธิภาพ

ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ
เครื่องบินและเหตุการณ
ตางๆ โดยการควบคุม

ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ

ปกปองธุรกิจการบิน
จากภัยคุกคาม

หรือการกอการราย

คุณภาพ ความปลอดภัย รักษาความปลอดภัย
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4.	 การบริหารจััดการห่วงโซ่่อุุปทานอุย่่างยั่�งยื่น (GRI 102-9, 102-10, 103-1, 103-2, 103-3, 414-1) 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ประกอบธุรกิจสายการบิน กล่าวคือ การให้บริการเดินทางโดยเครื่องบิน กิจกรรมหลักของห่วงโซ่อุปทานจึงเป็นกิจกรรมที่สนับสนุน

การให้บรกิารผูโ้ดยสารตลอดกระบวนการ เพือ่ให้เกดิความปลอดภัยและมคีวามสมควรเดนิอากาศของอากาศยาน (Aircraft Safety and Airworthiness) 

จึงท�าให้การซ่อมบ�ารุงในส่วนของทั้งอากาศยานและชิ้นส่วนอะไหล่อากาศยานนั้นเป็นส่วนส�าคัญ โดย บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้มีกระบวนการจัดหาคู่ค้า

ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการซ่อมบ�ารุง โดยค�านึงถึงขีดความสามารถ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เป็นส�าคัญ

ในปัจจุบัน บจ. ไทยแอร์เชีย ได้มีคู่ค้ากว่า 600 ราย ที่ผ่านกระบวนการจัดหาและพิจารณาศักยภาพตามความต้องการและสอดคล้องกับนโยบายของ  

บริษัทฯ เพื่อให้แน่ใจว่าการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่เก่ียวข้องนั้นเป็นไปอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม ทาง บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้น�า                    

หลักจรรยาบรรณการด�าเนินธุรกิจของคู่ค้า (Supplier Code of conduct, SCOC) ที่จัดท�าขึ้นร่วมกันโดยสายการบินในกลุ่มแอร์เอเชีย มาปรับใช้                

โดยระบุในสัญญาระหว่างคู่ค้า ซึ่งครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้

การประกันความปลอดภัยการเปลี่ยนแปลงตามแผน

การวิเคราะหระบบ

ระบุอันตราย

วิเคราะห
ความเสี่ยงดาน
ความปลอดภัย

การวิเคราะห
ขอมูล

การเก็บขอมูล
และกระบวนการ

การทำงาน
ของระบบ

ตรวจสอบโดย
แผนกควบคุม

คุณภาพ

ระบุอันตราย
หรือการควบคุม

ที่ไมมีประสิทธิภาพ

การเขาถึง
ความเสี่ยง

ดานความปลอดภัย
การประเมินระบบ

ควบคุม
ความเสี่ยงดาน
ความปลอดภัย

การดำเนินการแกไข

การไมยอมรับความเสี่ยง  ไมสอดคลอง

การยอมรับ
ความเสี่ยง สอดคลอง

การแกปญหา

การประเมิน

การวิเคราะห

การระบุขอมูลเฉพาะ

รายละเอียด & บริบท

การประชุมคณะกรรมการด้านความปลอดภัย (Safety Review Meeting)
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4.1 กระบวนการจััดหาช้�นส่่วนอะไหล่ เคร่�องม่อ และบร้ภัณฑ์์ท่ี่�ส่ำคัญส่ำหรับอากาศยาน 

บจ. ไทยแอร์เอเชยี มคีูค้่าผูจ้ดัหาชิน้ส่วนและเครือ่งมอืส�าหรบัอากาศยานจ�านวน 93 ราย ซึง่ผ่านการประเมนิตามคณุสมบตัแิละกฎเกณฑ์ทีก่�าหนด เช่น

ต้องเป็นมาตรฐานอากาศยาน (Aviation Grade) ผลิตจากผู้ผลิตที่ได้ใบรับรองจากมาตรฐานสากล ได้แก่ EASA FAA หรือ กพท. ต้องเป็นชิ้นส่วน

อากาศยานที่ตรงตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตอากาศยานก�าหนด และไม่เคยถูกติดตั้งบนอากาศยานที่เกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ เป็นต้น โดยมีการประเมิน

คู่ค้าที่เป็นผู้ผลิต ผู้จัดหา หรือผู้ขาย ทุกๆ 1 ปี ด้วยกฎเกณฑ์ดังนี้  

4.2 กระบวนการจััดหาหน่วยซ่อมบ�ารุงอากาศยานและบร้ภัณฑ์์

บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีคู่ค้าทางด้านหน่วยซ่อมบ�ารุงอากาศยานและบริภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศจ�านวนทั้งสิ้น 40 ราย โดยหน่วยซ่อมบ�ารุง

อากาศยานและบริภัณฑ์ จะถูกประเมินด้วยการพิจารณาตามขีดความสามารถของหน่วยซ่อมบ�ารุง และอนุมัติจากฝ่ายวิศวกรรมควบคุมคุณภาพ และ

มีการตั้งก�าหนดการตรวจสอบทางวิศวกรรม (Engineering Audit) ซึ่งมีความถี่ในการตรวจสอบแบ่งตามประเภทความส�าคัญของคู่ค้า ซึ่งจัดล�าดับด้วย

ความถี่การใช้บริการและมูลค่ารวม ดังนี้

• การก�ากับดูแลกิจการ และการจัดการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

• การใช้แรงงาน

• การรักษาความลับ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประเภทคู่ค้า จ�านวน (ราย) ความถี่ในการตรวจสอบ

หน่วยซ่อมบ�ารุงอากาศยานขั้นโรงงาน (Base/Heavy Maintenance) 5 ทุกๆ 1 ปี*

หน่วยซ่อมบ�ารุงบริภัณฑ์ที่ส�าคัญ เช่น เครื่องยนต์ 11 ทุกๆ 1 ปี*

หน่วยซ่อมบ�ารุงอากาศยานขั้นลานจอด (Line Maintenance) 14 ทุกๆ 2 ปี

หน่วยซ่อมบ�ารุงอะไหล่และชิ้นส่วนอื่นๆ 10 ทุกๆ 1 ปี ผ่านแบบประเมินดังข้อ 4.1

*คู่ค้าส�าคัญ คือ คู่ค้าท่ีอยู่ในกลุ่มหน่วยซ่อมอากาศยานหรือบริภัณฑ์ที่ส�าคัญ ที่ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มียอดการใช้บริการและการใช้จ่ายสูง รวมถึงเป็นบริการซ่อมบ�ารุงที่ยากต่อ         
การจัดหาคู่ค้าอื่นมาทดแทน จึงต้องมีการตรวจสอบทุกๆ 1 ปี

35%

30%

15%

10%

10%

คุณภาพของชิ้นสวนอะไหล 
เครื่องมือ และบริภัณฑ

ความเร็วในการจัดสง

การรับรองมาตรฐาน
ของชิ้นสวนนั้นๆ

ราคา

การตอรองและการดูแล
หลังการขาย

• การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย

• ความรับผิดชอบต่อสังคม

• การแข่งขันทางด้านราคาและเงื่อนไข
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จากการตรวจประเมินคู่ค้าในปี 2563 พบความบกพร่องและไม่สอดคล้อง (Non Conformity) กับมาตรฐานหรือนโยบายตามคู่มือการซ่อมบ�ารุงและ

คู่มือแนวปฏิบัติของคู่ค้า จ�านวนทั้งสิ้น 19 ข้อ จากคู่ค้า 6 ราย  โดยทั้ง 6 ราย ได้ท�าการปรับปรุงแก้ไขและแผนป้องกันครบร้อยละ 100 ซึ่งในอนาคต 

ทาง บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีแผนที่จะน�าประเด็นทางด้านความยั่งยืนอื่นๆ เช่น สิทธิมนุษยชน แรงงานและการแบ่งแยก เพิ่มเข้ามาเป็นกฎเกณฑ์                    

การตรวจสอบต่อไป

ท้ังน้ีสามารถอ้างอิงแผนผังห่วงโซ่อุปทานของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้ท่ี https://www.aavplc.com และหน้า 112

5. นวัตกรรมและกระบวนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (GRI 103-1, 103-2, 103-3)

บจ. ไทยแอร์เอเชยี มเีป้าหมายในการพฒันารปูแบบการท�างานให้มปีระสทิธภิาพ โดยการใช้เทคโนโลยมีาผลกัดนัท�าให้เกดินวตักรรมและสามารถใช้งาน

ได้จริง เพื่อสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงสุด และดูแลผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกภาคส่วน ซึ่งในปี 2563 ทาง บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้จัดตั้งโครงการต่างๆ ดังต่อไปนี้

5.1		 โครงการ	OUR	MARKET

Our Market เกดิข้ึนเพือ่มเีป้าหมายในการช่วยบรรเทาและฟ้ืนฟเูศรษฐกจิต่อผูค้้ารายย่อยทัง้ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวดัทัว่ประเทศไทย โดยมกีารจดัตัง้

โครงการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 และด�าเนินการต่อจนถึงปัจจุบัน

จุดเริ่มต้นของ Our Market เกิดจากการรวมตัวพนักงานสายการบินที่มีความถนัดและความเชี่ยวชาญแตกต่างกัน เพื่อสร้างตลาดออนไลน์ส�าหรับขาย

อาหารสดและสนิค้าขึน้ชือ่ตามจังหวดัต่างๆ เป็นการสร้างรายได้เสรมิ โดยมจีดุแข็งด้านขนส่งทางอากาศและเส้นทางการบนิทีท่�าให้สามารถเข้าถงึสนิค้า

ได้มากขึ้น ในการบริหารจัดการโครงการ Our Market จะเป็นทีมงานพนักงานไทยแอร์เอเชีย มาช่วยท�าเรื่องส่งเสริมการตลาด กระตุ้นยอดขาย รวมถึง

ทีมพนักงานขนส่งเดลิเวอรี่ถึงบ้าน ผู้ซื้อจะได้รับอาหารเเละสินค้าคุณภาพในราคาย่อมเยาและหลากหลายจากทุกภูมิภาค พร้อมระบบจัดส่งที่รวดเร็ว

Our Market ได้เปิดช่องทางการรับผักและผลไม้สดตามฤดูกาล รวมถึงสินค้าอื่นๆ ตามชุมชนท้องถิ่น ผ่านการรักษาคุณภาพและขนส่งตามมาตรฐาน

สายการบนิ เป็นการสรา้งโอกาสทางธรุกิจส�าหรับชาวบ้านในทุกพ้ืนท่ี โดยจังหวัดและพ้ืนท่ีชุมชนดังกล่าวจะเร่ิมจากสถานีท่ีมีเส้นทางการบินของสายการ

บิน เช่น ชุมชนห้วยคอก จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนบางโรง จังหวัดภูเก็ต ชุมชนพรหมโลก จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น นอกจากน้ันยงัมีร้านค้าท้องถ่ินแต่ละ

จงัหวัดท่ีมเีมนข้ึูนช่ือต่างๆ มาช่วยส่งเสรมิการขายอกีด้วย โดยมร้ีานค้าจากพนกังานภายในบรษิทัมากกว่า 200 ร้านค้า และผู้ค้าภายนอกกว่า 60 ร้านค้า 

โดยระยะแรกเริ่มสามารถสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชนได้กว่า 180,000 บาท



96 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 ท่ีมีมาตรการให้ลดการอยู่ใกล้กันและ

สมัผัสอปุกรณ์ต่างๆ ร่วมกนัในท่ีสาธารณะ และเพือ่เป็นการตอบโจทย์ด้าน

สุขภาวะและลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้นจึงร่วมมือกับ

แผนกไอซีทีพัฒนาระบบเช็คอินที่สนามบิน เพ่ือลดการสัมผัสเจ้าหน้าที่

หรืออุปกรณ์ที่ต้องใช้ร่วมกันและค�านึงถึงความปลอดภัยของพนักงานที่       

ให้บริการและผู้โดยสารทุกท่าน โดยพัฒนาจากตู้ Kiosk แบบเดิมที่ต้อง

สัมผัสหน้าจอเพื่อใส่ข้อมูลการเดินทาง เป็นการสแกน QR code เพื่อให้

ผู้โดยสารสามารถเช็คอินผ่านระบบสมาร์ทโฟนของตนเองเพ่ือรับบัตร         

ที่น่ัง โดยเริ่มพัฒนาระบบในเดือนเมษายน และด�าเนินการใช้พร้อมกัน

ทั้งหมดจ�านวน 80 เครื่องในทุกสนามบิน เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 

2563 จนถึงปัจจุบัน

นอกจากนั้นโครงการ Our Market ได้ร่วมมือเป็นพันธมิตรกับอีกหลาย

โครงการเช่น SCG-Carelicious, LAZADA-Lazaroi และ SCB-Robinhood 

และมเีป้าหมายในสร้างพนัธมติรทางธรุกจิเพือ่สร้างเครอืข่ายความร่วมมอื

ทางธุรกิจและการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สามารถขยายกลุ่มลูกค้าได้         

มากขึ้นต่อไป

5.2	 การเช็คอินแบบไร้การสัมผัส

5.3		 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการรักษาข้อมูล
	 ขององค์กรและลูกค้า

ข้อมูลถือว่าเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ในการช่วยตัดสินใจ 

การวิเคราะห์และการควบคุมการท�างานเพื่อตอบสนองการบริการท่ีมี

คุณภาพต่อลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยอื่นๆ ในแวดวงธุรกิจ ซึ่งทาง 

บจ. ไทยแอร์เอเชยี ได้ด�าเนินการใช้มาตรการในการป้องกันและรักษาข้อมลู

ตามกลุม่สายการบนิแอร์เอเชียโดยจดัตัง้เป็นข้อก�าหนด ขัน้ตอนวธิกีารใช้ 

(SOPs) (เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของแอร์เอเชีย https://www.airasia.

com/aa/about-us/en/gb/privacy-statement.html) โดยจัดแบ่ง

ประเภทและระดับของข้อมูลเป็นกฎเกณฑ์ดังต่อไปนี้

ประเภทข้อมูล

ข้อมูลลูกค้า Customer Data (C)
ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าหรือข้อมูลที่ลูกค้าได้ท�าการระบุด้วยตนเอง

ข้อมูลการบริการ Service Data (S)
ข้อมูลที่ต้องใช้ในการด�าเนินการของธุรกิจ

ข้อมูลบริษัท Company or AirAsia Data (A)
ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย 

ระดับของข้อมูล

ระดับ 1: สาธารณะ (Public)
ข้อมลูทีเ่ปิดเผยต่อทกุคนทีส่งักดัหรอืเกีย่วเนือ่งกบั บจ. ไทยแอร์เอเชยี

ระดับ 2: ข้อมูลภายใน (Internal)
ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวในเชิงบวกและเปิดเผยเฉพาะภายในเท่านั้น

ระดับ 3: ข้อมูลความลับ (Conf idential)
ข้อมูลที่บังคับใช้โดยกฎหมาย หรือสัญญา หรือข้อมูลที่หากรั่วไหล
จะเกิดผลกระทบต่อธุรกิจ

ระดับ 4: ข้อมูลข้อจ�ากัด (Restricted)
ข้อมูลที่เมื่อรั่วไหลจะเกิดผลกระทบรุนแรงต่อธุรกิจ หรือข้อมูลที่อยู่
ภายใต้สัญญารักษาความลับระหว่างลูกค้าหรือคู่สัญญา
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ตัวอย่างข้อมูล

ระดับของข้อมูล

ประเภทข้อมูล
สาธารณะ 
(Public)

ข้อมูลภายใน
(Internal)

ข้อมูลความลับ
(Conf idential)

ข้อมูลข้อจ�ากัด
(Restricted)

ข้อมูลลูกค้า 
Customer Data (C)

รายละเอียดหรือรูปภาพ
ของลูกค้าที่เปิดเผยใน
ช่องทางสาธารณะ

รายละเอียดหรือรูปภาพ
ของลูกค้าทีเ่ปิดเผยเฉพาะ
เพื่อนหรือครอบครัว

เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ตาม
ทะเบียนบ้าน ทีอ่ยูอ่เีมล 
วันเกิด

หมายเลขบัตรประชาชน
รหัสผ่าน หมายเลข
และข้อมูลบัตรเครดิต

ข้อมลูการบรกิาร Service Data (S) ข้อเสนอผลิตภัณฑ์
ราคา และค่าบริการ

ข้อมูลการใช้อากาศยาน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
แผนโครงการ

เป้าหมายทางธุรกิจ
แผนการตลาด

ขั้นตอนและวิธีการจัดสรร
เส้นทางการบิน
การบริหารความเสี่ยง

ข้อมูลบริษัท 
Company of AirAsia Data (A)

ที่อยู่บริษัท ข่าวและสื่อ
ประชาสัมพันธ์

แผนผังองค์กร รายงาน
การประชุม

ข้อมูลพนักงาน แผนผัง
ระบบ รายงานความ
ปลอดภัย ข้อมูลทาง
ด้านการเงิน

ข้อมูลกลยุทธ์ ความลับ
ทางการค้า ข้อมูล
ข้อจ�ากัดทางด้านการเงิน

จากข้อมูลที่ได้รับทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีรูปแบบการจัดเก็บ

แบบดิจิทัล จะมีการจ�ากัดการเข้าถึงโดยการตั้งเงื่อนไข และก�าหนดรหัส

ผ่าน ตามระดับของข้อมูลและจะต้องจัดเก็บผ่านอุปกรณ์หรือเซิร์ฟเวอร์ 

ที่ได้รับอนุญาตจากแผนก Information Security ของกลุ่มสายการบิน

แอร์เอเชียเท่านั้น โดยส�าหรับ บจ. ไทยแอร์เอเชีย แผนก ICT จะเป็นผู้ท�า

หน้าที่ติดตั้ง บริหารจัดการ ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้งานข้อมูล

และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรด้วยการจัดแบ่งฝ่ายต่างๆ 

ในการดูแลและให้บริการออกเป็น 3 ส่วน โดยแบ่งเป็นฝ่าย ICT Server 

ICT Network และ ICT Desktop หรือ ICT Support โดยทั้ง 3 ฝ่ายมี 

KPI เป็นตัวดัชนีชี้วัดในการวัดผลการด�าเนินงานในแต่ละส่วนงานได้แก่

1. System : ระบบต่างๆ ภายในองค์กรจะต้องพร้อมใช้งาน และมค่ีาเฉลีย่

ต่อเดือนในการท�างานอย่างต่อเนือ่ง (Server Availability) ไม่ต�า่กว่า

ร้อยละ 97 ในแต่ละเดอืน

2. Network : ระบบการเช่ือมต่อกับโครงข่ายจะต้องสามารถพร้อม 

ใช้งาน และเชือ่มต่อกับระบบต่างๆ ของกลุ่มสายการบนิแอร์เอเชยี เพือ่

ให้สามารถใช้งานระบบต่างๆ ในการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ือง  

(Network Availability) ไม่ต�า่กว่าร้อยละ 97 ในแต่ละเดอืน  

Support : ICT Support สามารถแก้ไขปัญหาด้าน ICT ได้ตาม

กรอบก�าหนด 

ระยะเวลาตามทีก่�าหนด ไม่ต�า่กว่าร้อยละ 97 ในแต่ละเดอืน ตัง้ไว้ดงันี้ 

แก้ไขปัญหาความส�าคัญระดับ 1 ภายใน 3 ชั่วโมง

แก้ไขปัญหาความส�าคัญระดับ 2 ภายใน 1 วัน

แก้ไขปัญหาความส�าคัญระดับ 3 ภายใน 3 วัน

แก้ไขปัญหาความส�าคัญระดับ 4 ภายใน 5 วัน

จากผลด�าเนินงานในปี 2563 ที่ผ ่านมาได้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้               

ทั้ง 3 ส่วนดังนี้

1. System : ระบบต่างๆภายในองค์กรพร้อมใช้งาน ร้อยละ 99.5 จาก

เป้าหมายที่ร้อยละ 97

2. Network : ระบบการเชือ่มต่อกบัโครงข่ายปฏบิติังานได้ ร้อยละ 97.66 

จากเป้าหมายที่ร้อยละ 97

3. Support  : ICT Support ได้ผลเฉลีย่การแก้ปัญหาคอื ร้อยละ 99.88 

จากเป้าหมายที่ร้อยละ 97

นอกเหนือจากดัชนี้ชี้วัดดังกล่าวข้างต้น บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้ร่วมมอืกบั

หน่วยงาน Information Security ของกลุ่มสายการบินแอร์เอเชียในการจัด

ท�าเน้ือหาทางด้าน Information Security Awareness ให้กับพนักงาน

เพ่ือสร้างความรู้และผลักดันให้พนักงานภายในองค์กรตระหนักถึงความ

ส�าคัญของความปลอดภัยของข้อมูล
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6.  การบริหารจัดการของเสีย การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
 และการปล่อยก๊าซ่เรือนกระจก  

 (GRI 103-1, 103-2, 103-3, 302-1, 302-4, 305-1, 305-2, 305-4, 305-5, 306-1, 306-2, 306-3, 306-4, 306-5)

การเปลีย่นแปลงทางสภาวะภมูอิากาศ (Climate change) นบัเป็นปัญหาทีม่ผีลกระทบอย่างรนุแรงมากขึน้ทกุปี และถกูจดัเป็นปัญหาท่ีมคีวามเสีย่งสงู         

จากรายงานในการประชุมสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ในปี 2563 ที่ผ่านมา ในส่วนภาคธุรกิจการบินนั้น นับได้ว่ามีส่วนรับผิดชอบ

อย่างสงู เนือ่งจากร้อยละ 2.5 ของปรมิาณก๊าซพษิทีถ่กูปล่อยเข้าสูช่ัน้บรรยากาศทัว่โลกนัน้ มาจากภาคอตุสาหกรรมการบนิ  บจ. ไทยแอร์เอเชยี ตระหนกั

ถึงความรับผิดชอบในข้อน้ีเป็นอย่างดี ในฐานะที่ด�าเนินธุรกิจด้านสายการบิน จึงได้พยายามอย่างต่อเนื่องในการควบคุม และลดปริมาณการปล่อย            

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชัั้นบรรยากาศ

ความต่อเนื่องของโครงการ CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) ซึ่่งริิเริ่มโดย ICAO ซึ่่งเป็็น            

โครงการที่่ช่วยควบคุมและชดเชยปริิมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ สู่ชั้นบรรยากาศโลกให้คงที่่ โดย บจ. ไทยแอร์เอเชีีย มีเป้าหมายระยะยาวใน

การคงไว้ซึ่งปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศ ไม่ให้เกินกว่าค่าพื้นฐานที่ถกูก�าหนดไว้จากปี 2562 โดยการนีก้ลุม่สายการบนิ         

แอร์เอเชีย ได้จัดตัง้ฐานข้อมลูส�าหรบัตรวจสอบปรมิาณการใช้น�า้มนัและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ช้ันบรรยากาศอย่างใกล้ชิด 

ไม่เพียงแต่การตอบรับในการเข้าร่วมโครงการควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ส�าหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ที่อยู่ภายใต้โครงการ 

CORSIA เท่านั้น แต่กลุ่มสายการบินแอร์เอเชีย ยังมีแนวคิดในการควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ส�าหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ  

ที่ไม่อยู่ภายใต้โครงการ CORSIA รวมถึงเที่ยวบินในประเทศด้วย

ถงึแม้ว่าในปี 2563 ทีผ่่านมา ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จะท�าให้ปรมิาณเทีย่วบนิตลอดทัง้ปีลดลงถงึครึง่หนึง่ และท�าให้ปรมิาณ

การใช้น�้ามันเชื้อเพลิง และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ลดลงด้วยถึงร้อยละ 64 ก็ตาม แต่ Carbon 

Intensity Ratio หรือ ความเข้มข้นของปรมิาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทีถู่กปล่อยออกสูช่ัน้บรรยากาศ ในหน่วย กรมั/การเดนิทางของผูโ้ดยสารหนึง่คนใน

ระยะทาง 1 กโิลเมตร (Gram of Carbondioxide/revenue passenger kilometres) กลับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญตามกราฟ สืบเนื่องจากการระบาด

ของโรค COVID-19 ที่ท�าให้ปริมาณผู้โดยสารต่อเที่ยวบินลดลง ทั้งจากมาตรการจ�ากัดจ�านวนผู้โดยสารต่อเที่ยวบิน การไม่มีบินในเส้นทางต่างประเทศ 

และความไม่มั่นใจในการเดนิทางของผูโ้ดยสารในช่วงแรกของการระบาด อย่างไรกด็ ี ในปี 2564 บจ. ไทยแอร์เอเชยี ตัง้เป้าหมายไว้ว่าจะต้องท�าการลด 

Carbon Intensity Ratio (ความเข้มข้นของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ) ให้กลับมามีค่าเท่ากับในปี 2562 ส�าหรับ

ส่วนของแผนการในระยะยาว บจ. ไทยแอร์เอเชีย ตั้งเป้าหมายไว้ที่การลด Carbon Intensity Ratio ปีละ 3 gCO
2
/RPK
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การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ในชวง 3 ปยอนหลัง ปริมาณความเขมขนของปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด
ที่ถูกปลอยสูชั้นบรรยากาศ
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ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดในหนวยกรัมตอการเดินทางของ
ผูโดยสารหนึ่งคนในระยะทาง 1 กิโลเมตร หรือ Carbon Intensity Ratio (ตัน)
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นอกจากนี้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ยังคงผลักดันโครงการลดและควบคุม ปริมาณการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่องจากปี 2562 รวมถึงเพิ่มโครงการใหม่ 

เข้าไปในแผนงานของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย อีกด้วย เพราะนอกจากจะเป็นการช่วยลดมลพิษของโลกแล้ว ยังเป็นการช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในส่วนของ

น�้ามันเชื้อเพลิงอีกด้วย โดยแยกเป็นโครงการต่อเนื่องและโครงการใหม่ ดังนี้

6.1		 โครงการต่อเนื่อง

วิธีปฎิบัติการบินสีเขียว	

ตนโกงกาง*

*ตนโกงกางใบใหญ ขนาดลำตน 12 ซม.

ลดปริมาณการใชน้ำมัน ลดการปลอยปริมาณกาซ
คารบอนไดออกไซด

117,000 ตน2.6 ลานลิตร 6,500 ตัน

การขับเคลื่อนอากาศยานดวยเครื่องยนตเดียว
ระหวางรอทำการวิ่งขึ้น 
ชวยลดปริมาณการใชน้ำมันเชื้อเพลิง

การใชเครื่องเพิ่มแรงยกในการลงสนามอยางเหมาะสม 
ชวยลดปริมาณการใชน้ำมันเชื้อเพลิง

การขับเคลื่อนอากาศยานดวยเครื่องยนตเดียว
หลังการลงสนาม เพื่อเขาหลุมจอด
ชวยลดปริมาณการใชน้ำมันเชื้อเพลิง 

การปรับคาเครื่องปรับอากาศบนเครื่องบิน
อยางเหมาะสมระหวางการวิ่งขึ้น
ชวยลดปริมาณการใชน้ำมันเชื้อเพลิง

การใชอุปกรณเปลี่ยนทิศทางแรงขับในปริมาณที่เหมาะสม
ชวยลดปริมาณการใชน้ำมันเชื้อเพลิง

7 ลิตร/นาที
โดยประมาณ

12 ลิตร/เที่ยวบิน 

3 ลิตร/เที่ยวบิน 

7 ลิตร/นาที

6 ลิตร/เที่ยวบิน 

ผลของปฏิบัติการบินสีเขียวสามารถลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมได้
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การเลือกใช้ความเร็วของเครื่องบินอย่างเหมาะสม	ในช่วง
การไต่ระดับ	(Opticlimb	Operations)
ในช่วงครึง่ปีหลงัของปี 2563 ทีผ่่านมา บจ. ไทยแอร์เอเชยี ได้เริม่โปรแกรม

ในการค�านวนหาความเร็วของเครื่องบินระหว่างการไต่ระดับที่เหมาะสม 

เข้ามาใช้ในการปฏิบัติการบิน กล่าวคือ โปรแกรมดังกล่าวจะช่วยค�านวณ

ความเรว็ของเครืือ่งบนิในระหว่างไต่ระดับ โดยอ้างองิกบัสภาพภมูอิากาศ   

ณ ช่วงเวลานั้น ออกมาใส่ในแผนการบิน เพื่อให้นักบินน�าไปตั้งค่าใน       

เครือ่งบนิ ในระหว่างการไต่ระดบั ด้วยวธิปีฏิบตักิารบนิดังกล่าวจะสามารถ

ลดปริมาณการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงไปได้ 100 ลิตร/เที่ยวบิน โดยตั้งแต่        

เดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2563 ที่ บจ. ไทยแอร์เชีย ได้เริ่มใช้วิธีปฏิบัติ

การบนิดงักล่าว เราสามารถท�าวธิกีารบนิดงักล่าวไปร้อยละ 88 ของเทีย่ว

บินทั้งหมด มากกว่าเป้าหมายของเรา ซึ่งตั้งไว้ที่ร้อยละ 50 ซึ่งท�าให้เรา

สามารถลดปริมาณการใช้น�า้มันไปได้ 3 ล้านลิตร (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 7,600 

ตนั) หรือเป็นค่าน�้ามัน 45 ล้านบาท โดยประมาณในส่วนของปี 2564                 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ต้ังเป้าหมายการปฏิบัติการบินดังกล่าวให้ได้ท่ี             

ร้อยละ 90 ของเที่ยวบินทั้งหมด

การเพิ่มเครื่องบินรุ่น	A321	นีโอ	เข้ามาในฝูงบิน
ในช่วงเดอืนมกราคมปี 2563 ทีผ่่านมา บจ. ไทยแอร์เอเชยี ได้เพิม่เครือ่งบนิ 

แอร์บัส A321 นีโอ เข้ามาในฝูงบินอีก 2 ล�า ซึ่งเป็นเครื่องที่มีจ�านวนที่นั่ง

ของผู้โดยสาร 236 ที่นั่ง ซึ่งเพิ่มขึ้น 56 ที่นั่ง หากเทียบกับเครื่อง แอร์บัส 

A320 แบบธรรมดา การเพิ่มจ�านวนผู้โดยสารต่อเที่ยวบิน จะเป็นการ       

ช่วยลด Carbon Intensity Ratio (ปรมิาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ในหน่วยกรมัต่อการเดนิทางของผูโ้ดยสารหนึง่คนในระยะทาง 1 กโิลเมตร) 

นอกจากนี้ เครื่องบินรุ่น A321 นีโอ ยังมีปริมาณการใช้น�้ามันที่น้อยกว่า

เครื่อง A320 แบบธรรมดากว่าร้อยละ 15 โดยประมาณ

ส�าหรับแผนงานในอนาคต บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีเป้าหมายในการหา  

นวัตกรรม และวิธีปฏิบัติการบินรูปแบบใหม่ๆ เข้ามาใช้งานในฝูงบิน เพื่อ

ช่วยลดปริมาณการใช้น�้ามันต่อชั่วโมงบิน รวมถึงต้ังเป้าหมายในการ

ควบคุมและลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ให้เกินจาก 

ค่าตัง้ต้น ซึง่ใช้ข้อมลูของปี 2562 เป็นพืน้ฐาน ซึง่สอดคล้องกบัข้อก�าหนด

ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ในโครงการ CORSIA ท่ี        

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้เข้าร่วมอยู่ 

    

บจ. ไทยแอร์เอเชยี ยงัคงเดนิหน้าต่อเนือ่งในการลดปรมิาณการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกออกสู่ช้ันบรรยากาศด้วยโครงการ Green Operating  

Procedures ในทุกๆ มิติ ไม่ว่าจะเป็น

• One Engine Taxi Departure (การขับัเคลื่อ่นอากาศยานด้วยเครื่อ่ง

ยนต์เดียีวระหว่างรอท�าการวิ่ง่ขึ้น้) ช่วยลดปรมิาณการใช้น�า้มนัเชือ้เพลงิ 

7 ลติร/นาท ีโดยประมาณ

• Reduce Flaps Landing (การใช้เคร่ืองเพิ่่มแรงยกในการลงสนาม

อย่างเหมาะสม) ช่วยลดปริมาณการใช้น�า้มนัเช้ือเพลิง 12 ลิตร/เทีย่วบนิ 

• Idle Reverse Landing (การใช้อุุปกรณ์เปล่่ียนทิิศทางแรงขัับใน 

ปริิมาณท่่ีเหมาะสม) ช่วยลดปริมาณการใช้น�้ามันเช้ือเพลิง 6 ลิตร/

เที่ยวบิน 

• One Engine Taxi on Arrival (การขัับเคลื่่อนอากาศยานด้วยเครื่่อง

ยนต์เดีียวหลัังการลงสนาม เพื่่อเข้าหลุุมจอด) ช่วยลดปริมาณการใช้

น�้ามันเชื้อเพลิง 7 ลิตร/นาที 

• Packs Off Take Off (การปรับค่าเครื่องปรับอากาศบนเครื่องบิน

อย่างเหมาะสมระหว่างการวิ่งขึ้น) ช่วยลดปริมาณการใช้น�้ามัน 

เชื้อเพลิง 3 ลิตร/เที่ยวบิน 

โดยฝ่ายปฏิบัติการบินของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ยังคงท�าการบินตามวิธี             

ดังกล่าวได้ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ต่อเน่ืองจากปี 2562 โดยในปี 2563               

บจ. ไทยแอร์เอเชยี สามารถลดปรมิาณการใช้น�า้มนัเชือ้เพลงิจากวธิปีฏบิตัิ

การบินดังกล่าวได้ถึง 2.6 ล้านลิตร โดยหากคิดเป็นปริมาณก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ท่ีถูกลดลงจากการถกูปล่อยสูช่ัน้บรรยากาศ จะเท่ากับ 

6,500 ตันโดยประมาณ 

6.2		 โครงการใหม่

การลดน�า้หนักบรรทกุของเครือ่งบนิ	(Aircraft	Weight	
Reduction)		
• ความต่อเนื่องของโครงการ Electronic Flight Bag ซึ่งเป็นการใช้

ข้อมูลการบินและเอกสารทางการบิน ในรูปแบบแอปพลิเคชัน            

ผ่านระบบปฏิบัติการของ Tablet  ที่ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้เริ่มระยะ

ทดลองใช้งานในช่วงครึง่หลงัของปี 2562 ทีผ่่านมาจนมาสูก่ารใช้งาน

เต็มรูปแบบในปี 2563 น้ี กล่าวคือ นอกจากการลดปริมาณการใช้

กระดาษในการพมิพ์เอกสารการบนิแล้ว ยงัเป็นการลดน�า้หนกับรรทกุ

ไปในแต่ละเท่ียวบนิซ่ึงท�าให้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออก

สู่ช้ันบรรยากาศไปโดยประมาณ 4 กิโลกรมั/1 ชัว่โมงบิน นัน่หมายถงึ

การลดปรมิาณคาร์บอนไดออกไซด์ทีถ่กูปล่อยออกไปสู่ชัน้บรรยากาศ

มากถึง 408 ตันในปี 2563 ที่ผ่านมา

• การลดปรมิาณน�า้มนัส�าหรบัขบัเคลือ่นเครือ่งบนิในช่วงทีอ่ยูบ่นพืน้ดนิ 

(Taxi) ในแผนการบนิ โดยการใช้ค่าสถติขิองระยะเวลาการ Taxi ตาม

ช่วงเวลาต่างๆ ของวัน ในแต่ละสนามบิน เพื่อให้มีการวางแผนการ

บนิอย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ ด้วยวธิกีารดงักล่าวท�าให้เราลดปรมิาณ   

การเติมน�้ามันเฉลี่ยไปได้ 120 ลิตร/เที่ยวบิน
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6.3	 การจัดการขยะ	(GRI 306-2)

การจัดการขยะนั้นถือเป็นพ้ืนฐานของการก�าจัดของเสียขององค์กร หากไม่มีการจัดการขยะจะท�าให้ขยะเสียจากองค์กรไปสู่บ่อฝังกลบเป็นจ�านวนมาก 

อนัเป็นการก่อให้เกดิก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
) ลอยขึน้ไปสะสมในช้ันบรรยากาศ เป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน อีกทั้งยังส่งผลต่อภาพลักษณ์

องค์กรในมิติของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย บริษัทฯ จึงตั้งเป้าหมายท่ีจะลดปริมาณขยะเสียท่ีจะไปสู่บ่อฝังกลบให้เป็นศูนย์ “0” หรืออีก        

นัยหนึ่งคือจะไม่มีขยะเสียจากบริษัทฯ ไปท�าลายสิ่งแวดล้อมอีกต่อไป

เพือ่ไม่ให้เกดิผลกระทบดงัทีก่ล่าวในข้างต้น รวมถงึการด�าเนนิการไปสูเ่ป้าหมายนัน้ บรษัิทฯ จึงได้เริม่การจดัการขยะ มกีารด�าเนนิการคดัแยกขยะทีส่ามารถ

รีไซเคิลได้ออกจากขยะเสีย โดยการร่วมมือกับบริษัท JDP Technology ซึ่งเป็นบริษัทที่รับด�าเนินการก�าจัดขยะ เป็นศูนย์คัดแยกขยะก่อน ที่จะส่งต่อ

ไปยังปลายทางของขยะแต่ละประเภทเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไป ส่งผลให้เพิ่มปริมาณขยะดี และลดปริมาณของขยะเสียที่จะไปยังบ่อฝังกลบ         

อย่างมีประสิทธิภาพ

อกีทัง้ยงัเข้าร่วมกบัภาคีเครือข่าย เป็นระยะเวลากว่า 1 ปีที ่ บจ. ไทยแอร์เอเชยี ได้เข้าร่วมกบัส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์               

(ก.ล.ต.) ซึ่งร่วมกับเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย Thailand Responsible Business Network (TRBN) ในโครงการ “วิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” 

(Vibhavadi Zero Waste) โดยได้เข้าร่วมสมัมนาแบ่งปันข้อมลูความรู ้ทกัษะในการจัดการขยะกับเครอืข่าย และได้น�าความรูม้าประยกุต์ใช้กบัองค์กรเพือ่

เพิ่มประสิทธิภาพในการก�าจัดขยะให้สูงขึ้น ส่งผลให้ในปี 2563 นั้น บริษัทฯ เพิ่มสัดส่วนขยะรีไซเคิลได้มากขึ้นเป็นร้อยละ 55.7 จากเพียงร้อยละ 26.4 

ในปี 2562 โดยวิธีการหลักคือเปลี่ยนขยะอาหารที่มีสัดส่วนปริมาณอยู่ที่ประมาณร้อยละ 25 ของขยะทั้งหมด ที่เคยมีปลายทางสู่บ่อฝังกลบ เปลี่ยนไป

เป็นอาหารสัตว์ (Animal Feed) ซึ่งเกิดจากการประสานงานด�าเนินการกับ บจ. JDP Technology  

300,000

400,000

200,000

100,000

0
พลาสติก อลูมิเนียม กระดาษ อาหาร ขยะเสีย

63,056
37,996

ปริมาณขยะแตละประเภทเปรียบเทียบระหวางป 2562 กับ ป 2563

30,548
11,703

31,488
14,381

0
37,996

349,094

94,585

ป 2562 ป 2563

(หนวย : กิโลกรัม)
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ภาพการเข้าร่วมเป็นผู้บรรยายแบ่งปันข้อมูล

Webinar	กับภาคีเครือข่าย	ฯ

รูปภาพแสดงการลงบันทึกข้อมูลประจ�าเดือนร่วมกับ

ภาคีเครือข่าย	ฯ	ผ่าน	Google	form

การตั้งเป้าหมาย	และการวัดผลอย่างเป็นรูปธรรม
1. ขยะจากบริษัทฯ ไปสู่บ่อฝังกลบเป็นศูนย์ภายในปี 2566

• ก่อนทีจ่ะได้เริม่ด�าเนนิการบริหารจดัการขยะนัน้ บรษิทัฯ ได้เคยต้ังเป้าหมายว่าจะลดปรมิาณขยะลงสูบ่่อฝังกลบให้เป็นศนูย์ ให้ได้ภายในปี 2568 

(ตัง้เป้าเมือ่ปี 2563) แต่หลงัจากทีด่�าเนนิการจดัการขยะในองค์กรแล้วนัน้ พบว่าหากเราน�าความรูจ้ากการร่วมแบ่งปันมาประยกุต์ใช้จะสามารถ

ประหยัดระยะเวลาลงมาได้อีกมาก ดังนั้นบริษัทฯ จึงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา จากเดิม ปี 2568 โดยลดลงมาอีก 2 ปี เป็นปี 2566 ที่จะไม่มีขยะ

จาก บจ. ไทยแอร์เอเชีย ไปสู่บ่อฝังกลบ โดยมีตัวอย่างแผนการ ดังนี้

 - น�าขยะเสียในปัจจุบันที่ไปบ่อฝังกลบนั้น ส่งไปยังบริษัท N15 Technology ซึ่งเป็นบริษัทที่รับขยะเสียไปแปลงเป็นเชื้อเพลิงผสม (Refuse 

Derived Fuel : RDF)

การจัดเก็บข้อมูลขยะ	
ปี 2563 ที่ผ่านมาเป็นปีที่สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบินอย่างเห็นได้ชัดต่อจ�านวนเที่ยวบินที่ลดลงอย่างเป็น           

นัยส�าคัญ ส่งผลให้ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจริงนั้นลดลงตามล�าดับ โดยปริมาณขยะต�่าสุดที่เกิดขึ้นคือ 0 กิโลกรัมในช่วงเดือนเมษายน

ถึงกระนั้น บจ. ไทยแอร์เอเชีย ยังคงด�าเนินการจัดการจัดเก็บข้อมูล รวมถึงร่วมแบ่งปันข้อมูลปริมาณขยะเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลร่วมกับภาคีเครือข่าย 

TRBN ดังที่กล่าวในข้างต้น อยู่ในทุกๆ เดือน โดยข้อมูลขยะในปี 2563 จ�านวนรวมเท่ากับ 213,655 กิโลกรัม โดยแยกประเภทได้ดังนี้

• ขยะดี (สามารถรีไซเคิลได้) เท่ากับ 119,069 กิโลกรัม ร้อยละ 55.7

• ขยะเสีย (ไม่สามารถรีไซเคิลได้) เท่ากับ 94,586 กิโลกรัม ร้อยละ 44.3

ขยะเสีย

44.3%

พลาสติก

17.8%

อลูมิเนียม

5.5%

กระดาษ

6.7%

อาหาร

25.7%
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2563

2564 2566

2565

ดำเนินการ

กำหนดเปาหมาย & เริ่มดำเนินการ

เปาหมาย

- ประสานงานดำเนินการรวมกับภาคีเครือขายฯ 
 เพื่อหาทางออกใหกับขยะเสีย อาทิเชน N15 
 รับกําจัดขยะพลาสติกไปเปนพลังงานเชื้อเพลิง, 
 Inno Waste รับดำเนินการเปลี่ยนขยะอาหาร
 เปนน้ำยา EM, SCGP รับรีไซเคิล
 กระดาษสำนักงาน, AIS รับขยะอิเล็กทรอนิกส 
 เปนตน โดยมีเปาหมายลดขยะเสียลงให
 มากที่สุดเทาที่จะเปนไปได
- จัดทํา ISO 14001 และอื่นๆ

ศึกษา วิเคราะห
ปรับปรุงการดำเนินการ

-  ดำเนินการตามแผน 
-  ปรับเปลี่ยนกลยุทธตามสถานการณ 
-  ศึกษา คนควาวิธีดำเนินการกับ
 ขยะเสียที่ยังไมสามารถจัดการได

กําหนดเปาหมาย 
- ไมมีขยะเสียจากองคกรไปสูบอฝงกลบ 
 ภายในป 2566
เริ่มดําเนินการ 
-  เขารวมโครงการ วิภาวดีฯ ไมมีขยะ 
-  คัดแยกขยะ รวมกับ JDP Technology 
 โดยเพิ่มการแยกขยะอาหาร (Food Waste) 
 จากขยะเสีย เพิ่มปริมาณขยะดี 
-  จัดเก็บขอมูลการคัดแยกขยะแตละประเภท 
 รวมถึงปริมาณขยะเสีย 
-  วิเคราะหการดำเนินการวางแผน
 การดำเนินการในปตอไป

-  ดำเนินการตามแผนตางๆ สูเปาหมาย 
 ไมมีขยะเสียจากองคกรไปสูบอฝงกลบ
 ภายในป 2566

Inno Waste นำขยะเศษอาหาร
ที่ไดรับมาจากองคกร (ลูกคา)

• นำไปแปรรูปทำน้ำ EM 
• เศษกากอาหารที่เหลือใชทำหัวเชื้อปุย

(แกปญหาที่ 2 เรื่องการจัดการ Food Waste 
สูความเปนองคกs Zero Food Waste)

Pre shredder

RDF3 50mm

2

กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF3

ขยะทั่วไป

คัดแยกอากาศ

เครื่องคัดแยกแบบจานการบดยอยละเอียด แมเหล็กแยกโลหะ

ของเสียที่
ไมเปน

อันตราย

ภาพจาก	N15	และ	Inno	Waste

 - การแปรรูปขยะอาหาร (Food Waste) จากเดิมที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ (Animal Feed) โดยเข้าร่วมกับบริษัท Inno Waste (Thailand) ที่

จะเปลีย่นขยะอาหารเป็นน�า้ยา EM และหวัเชือ้ปุย๋ สามารถต่อยอดเป็นประโยชน์ไปยงัชมุชนหรอืส่งเสรมิเป็นกจิกรรมจิตอาสาได้ในอนาคต

 - การจัดการอบรมความรูใ้นการคัดแยกขยะกบัทางบริษทั GEPP Sa-Ard และเสนอน�าเข้าสูก่ารปฐมนเิทศอบรมกบัพนกังานทกุท่านในบรษิทัฯ 

ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณขยะเสียลดลงและเพิ่มประสิทธิภาพขยะอีกด้วย 
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ภาพใบประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	
โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	(องค์การมหาชน)

ตนโกงกาง* = 476 ตน รถยนต = 2,104 คัน
*ตนโกงกางใบใหญ ขนาดลำตน 12 ซม.

2. การวัดผลจากการบริหารจัดการขยะ

• จากข้อมูลท่ีได้บันทึกในทุกเดือนนั้น บริษัทฯ ได้ส่งข้อมูลเพ่ือร่วมสมัครชิงรางวัล Low Carbon Business: Waste Management และ                 

Engagement Award จากทางเครือข่ายเพ่ือความยั่งยืนแห่งประเทศไทย Thailand Responsible Business Network (TRBN) โดยอยูใ่น             

ข้ันตอนการรอประกาศผล อีกท้ังยงัยืน่ข้อมูลไปยังองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก องค์การมหาชน (อบก.) เพ่ือพิจารณาเข้าข่ายเกณฑ์โครงการ

สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก Low Emission Support Scheme: LESS ทาง อบก. ประกาศผลออกมาโดยมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า 

บริษัทฯ มีการด�าเนินการจัดการขยะไปสู่บ่อฝังกลบเป็นศูนย์ โดยบริษัทฯ ได้รับการประเมินว่าระหว่างปี 2562 ถึง 2563 นั้น บริษัทฯ สามารถลด

ก๊าซเรือนกระจกได้ 245.750 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า สามารถเปรียบเทียบได้กับปลูกต้นโกงกางใบใหญ่  (ป่าชายเลน) ไป 476 ต้น หรือ

หากเปรียบเทียบเป็นรถยนต์ จะเท่ากับการใช้งานรถยนต์ (เชื้อเพลิงเบนซิน 50 ลิตร ต่อ 1 คัน) เป็นจ�านวน 2,104 คัน
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เกณฑการประเมิน 
LOW - CARBON BUSINESS WASTE MANAGEMENT

Process Data Management

Participation

Recycling Rate

25% 25%

25% 25%

ตนทาง 
•  การจัดการถุงขยะสำหรับคัดแยก 
•  กระบวนการคัดแยก 
กลางทาง 
•  ระบบการจัดเก็บขยะ
•  ความรูความเขาใจของเจาหนาท่ีคัดแยก 
ปลายทาง 
•  การกำจัดขยะทุกประเภทถึงปลายทาง

•  อัตราการรีไซเคิลภาพรวม
 ไมต่ำกวาคาเฉลี่ยของกลุม โดย 
 คะแนนจะถูกแบงเปนอันตรภาค 
 (โดยอิงกลุม)

•  กระบวนการบันทึกที่ถูกตอง 
•  ขอมูลนาเชื่อถือ ตรวจสอบได 
•  การบันทึกขอมูลครอบคลุมขยะ
 ทุกประเภท 
•  การบันทึก และสงขอมูลอยางตอเนื่อง 
•  การนำขอมูลไปวิเคราะห และไปใชให
 เกิดประโยชน

•  นโยบาย/ กฎระเบียบ ที่เอื้อตอเรื่อง
 การจัดการขยะ 
•  การสรางความรวมมือภายในองคกร 
 ในทุกระดับ 
•  กระบวนการสรางแรงจูงใจที่นาสนใจ 
•  ความสม่ำเสมอในการสื่อสารกับผูมี 
 สวนเกี่ยวของ 
•  การใหความสำคัญตอเจาหนาที่
 ที่เกี่ยวของกับการดูแลเรื่องขยะ

ภาพหลักเกณฑ์์การประเมินรางวัล	Low	Carbon	Business:	Waste	Management	

และ	Engagement	Award	และ	Timeline	การด�าเนินงาน

รายละเอียดการดำเนินงาน
กันยายน 2563 ตุลาคม 2563 พฤศจิกายน 2563 ธันวาคม 2563 มกราคม 2564

ประชุมชี้แจงสมาชิก
โครงการฯ 

รวบรวมขอมูล
และเรียนเชิญ

คณะกรรมการ

ประชุม
คณะกรรมการ

TRBN สงรูปแบบการ
นำเสนอใหสมาชิก

TRBN & GEPP
ลงพื้นที่

สมาชิกสงเอกสาร
นำเสนอให TRBN

รวบรวมขอมูล
เพื่อใหกรรมการ

พิจารณา และ/หรือ
ลงพื้นที่

* ขอมูลขยะสิ้นสุด ณ พฤศจิกายน 2563 

 * สิทธิ์ในการตัดสินอยูที่กรรมการ

 * การลงพื้นที่ และการสงเอกสารตามกำหนด 
 ถือเปนสวนหนึ่งของการตัดสินมอบรางวัล

แจงผลสมาชิกทราบ
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3. ตั้งเป้าการจัดท�า ISO 14001

• จากการที่บริษัทฯ ได้สมัครเพื่อร่วมชิงรางวัลดังที่กล่าวในข้อ 2 นั้นแล้ว บริษัทฯ มีแผนในการจัดท�า ISO 14001 ที่เป็นมาตรฐานขององค์กรมิติ        

ด้านสิ่งแวดล้อม ถือว่าเป็นอีกปัจจัยส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งการแสดงออกในฐานะผู้ให้บริการว่ามีมาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อมนั้น            

จะส่งผลถงึความเชือ่มัน่ของผูใ้ช้บรกิารรวมถงึภาคนกัลงทนุ อกีทัง้ในอนาคตบรษิทัฯ ยงัสามารถต่อยอดการตัง้เป้าจดัท�า ISO 14064 หรอืมาตรฐาน

สากลในเรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย

บริษัทฯ มีความตั้งใจอย่างมากในการด�าเนินการลดปริมาณขยะเสียลงสู่บ่อฝังกลบ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อันส่งผลต่อ

เน่ืองให้เกิดภาวะเรือนกระจก (ภาวะโลกร้อน) และต้องด�าเนินการอย่างถูกต้องมีธรรมาภิบาล ตรวจสอบข้อมูลได้ ซึ่งหากบริษัทฯ บรรลุเป้าหมาย         

การด�าเนินการก�าจัดขยะลงสู่บ่อฝังกลบให้เป็นศูนย์ ภายในปี 2566 จะท�าให้สามารถตอบโจทย์ในการจัดการขยะได้อย่างยั่งยืน

6.4	 การใช้พลังงานด้านอื่นๆ

จากการเก็บข้อมูล พบว่าปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าและทรัพยากรน�้า ส�าหรับปี 2562 และปี 2563 มีปริมาณการใช้ดังต่อไปนี้

ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าและการใช้น�้าในปี 

2563 นัน้ลดลงจากปี 2562 อย่างเป็นนยัส�าคญั อนัเนือ่งมาจากมาตรการ 

Work from home เนือ่งด้วยสถานการณ์ COVID-19 ซ่ึง บจ. ไทยแอร์

เอเชียจะท�าการเกบ็ข้อมลูเพือ่น�าไปปรบัใช้เป็นนโยบายและเป้าหมายต่อไป 

ในอนาคต

7.  แรงจูงใจและการรักษาพนักงาน 
  (GRI 103-1, 103-2, 103-3, 401-1, 404-2)

บริษัทมีการประเมนิผลการปฏบัิติงานของพนกังานประจ�าปี ตามตวัช้ีวัดท่ี

พนักงานได้ก�าหนดขึ้นและยอมรับ พร้อมกับหัวหน้างานในช่วงต้นปีของ

แต่ละปี การประเมินท�าให้พนักงานได้รับทราบว่าตนเองจะต้องด�ารงการ

ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพดีแล้ว หรือเพิ่มเติม ปรับปรุง ในส่วนใดก็ตาม

เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นท�าให้เกิด        

ความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

ประเภท ปริมาณการใช้ในปี 2562 ปริมาณการใช้ในปี 2563 ส่วนต่างเทียบเป็น

พลังงานไฟฟ้า 2,761,467
กิโลวัตต์ชั่วโมง

(kWh)

2,042,789
กิโลวัตต์ชั่วโมง

(kWh)
ปริมาณที่ลดลง = จ�านวนการใช้ไฟฟ้า

ของบ้าน 86 หลัง ใน 1 ปี

ปริมาณการใช้น�้า 16,921
ลูกบาศก์เมตร (m3)

9,932
ลูกบาศก์เมตร (m3)

ปริมาณที่ลดลง = สระว่ายน�้าโอลิมปิก 2.5 สระ

บริษัทฯ ได้ประกาศให้พนักงานและหัวหน้างานท�าการประเมินผลการ

ท�างานประจ�าปี 2563 

ในปี 2563 นัน้ พนกังานและหวัหน้างานได้มกีารตัง้เป้าหมายการปฏบิตังิาน

ร่วมกนัไว้ก่อนหน้าแล้ว โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคอื Goal (ตวัชีว้ดัการปฏบิตังิาน

ของพนักงาน) และ Purpose (พฤติกรรมในการปฏิบัติงานของพนักงาน

ที่สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร) โดยมี Individual Development 

Plan เป็น Optional

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในส่วนของการดูแลพนกังานโดยฝ่ายทรพัยากรบคุคลนัน้ เร่ิมต้นเมือ่บรษิทั

รับพนักงานเข้ามาตามคุณสมบัติที่ก�าหนดในแต่ละต�าแหน่งงาน และ          

ค่าตอบแทน สวัสดิการที่เหมาะสมสอดคล้องและสามารถแข่งขันได้กับ

บริษัทอื่นๆ ในธุรกิจเดียวกัน ตลอดระยะเวลาที่พนักงานปฏิบัติงานกับ

บรษิทั บรษิทัจะดแูลพนกังานในด้านต่างๆ อย่างเช่นจดัการฝึกอบรม เพือ่

ทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติให้แก่

พนักงาน ให้พนักงานมั่นใจและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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อีกทั้ง พนักงานจะได้รับการบอกกล่าวชี้แนะจากหัวหน้างานสม�่าเสมอ       

ถึงผลการปฏิบัติงานซึ่งได้รับมอบหมาย ไม่ว่าจะเป็นการเสนอแนะผ่าน

การพูดคุยในการประชุมย่อยระหว่างพนักงานและหัวหน้างาน หรือทาง

อีเมลก็ตาม ท�าให้พนักงานได้ทราบว่าตนเองต้องแก้ไขข้อผิดพลาดในงาน

ตรงไหน หรือเพิ่มเติมในงานอย่างไรจากที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไป ทั้งนี้การ

ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นทางการจะถูกจัดท�าขึ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง

คร้ังในช่วงปลายปีโดยฝ่ายทรพัยากรบคุคลจะประกาศแจ้งให้พนกังานและ

หัวหน้างานทราบถึงขั้นตอนและระยะเวลาที่จะท�าการประเมิน รวมถึง

ตามตัวชี้วัดที่ได้ก�าหนดขึ้นและตกลงร่วมกันในช่วงต้นปี ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่

สอดคล้องกับ เป้าหมายความส�าเร็จของบริษัท

กระบวนการประเมนิผลการปฏบัิตงิานประจ�าปี 2563 นัน้ เริม่ต้นในเดอืน

ธันวาคม 2563 โดยหัวข้อการประเมินนั้น จะแบ่งเป็น

1. ตัวช้ีวัดความส�าเร็จในงานท่ีพนักงานรับผิดชอบ - เป็นตัวช้ีวัดซ่ึง 

 พนักงานตกลงกับหัวหน้างานไว้ตอนต้นปี เพ่ือวัดว่างานท่ีพนักงาน

แต่ละคนรับผิดชอบน้ันเสร็จส้ินถูกต้อง

2. การพฒันาตนเองของพนกังาน - บรษิทัเลง็เหน็ถงึความส�าคญัของการ

พัฒนาตนเอง ไม่ว่าจะโดยรับการฝึกอบรม การหาความรู้เพ่ิมเติมใน

ทางอ่ืนๆ หรือการน�าความรู้ประสบการณ์มาแบ่งปันให้เพ่ือนพนักงาน

เรียนรู้ไปด้วยกัน

3. การใช้ดิจิทัลในการท�างาน - บริษัทสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงาน

โดยเกิดประสทิธิภาพสูงสุด ใช้เทคโนโลยเีข้ามาช่วยในการสรา้งสรรค์

 ลดความซ�้าซ้อน และลดความเส่ียงในการเกิดความผิดพลาด

4. การบริการลูกค้า - เป็นการค�านึงถึงลูกค้าที่พนักงานต้องใส่ใจบริการ

และให้ความช่วยเหลือ 

นอกจากน้ี ในการประเมินพนักงาน บริษัทยังเล็งเห็นว่า นอกเหนือจาก

ความรู้ความสามารถและทักษะของพนักงานซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิด

ความส�าเรจ็ตามเป้าหมายแล้วนัน้ ยงัมค่ีานยิม (Value) ของบริษทั ซึง่เป็น

สิง่ท่ีช่วยผลักดนัให้ผลงานนัน้ดยีิง่ขึน้ อย่างเช่น บรษิทัมค่ีานยิมให้พนกังาน 

“Make It Happen ท�าให้เกิดขึ้น” หากพนักงานเกิดความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ ทีจ่ะพัฒนาขัน้ตอนการปฏบิตังิานจากเดมิให้เกดิประสทิธภิาพ

ยิง่ข้ึน ช่วยลดเวลาการปฏิบตังิานและช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษทั พนกังาน

สามารถน�าเสนอต่อหัวหน้างานได้

จะเห็นได้ว่าค่านิยมของบริษัทน้ัน นอกจากจะผลักดันให้เกิดผลงานที่ดี     

ยิ่งข้ึนของพนักงานและเกิดความส�าเร็จตามเป้าหมายของบริษัทแล้ว          

ยังท�าให้พนักงานเกิดความภูมิใจ กล้าที่จะคิดและศึกษารายละเอียด         

เพิ่มเติมเพื่อน�ามาพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป

ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปี

1. พนักงานท�าการประเมินตนเองส่งไปยังหัวหน้างาน

2. หวัหน้างานพดูคยุกบัพนกังานในเรือ่งผลการปฏบิตังิานทีผ่่านมา และ

ท�าการประเมินให้คะแนนพนักงาน

3. หัวหน้างานส่งผลการประเมินงานมายังฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ในสถานการณ์ COVID-19 ซึง่ส่งผลกระทบต่อพนกังานในด้านความเป็นอยู่ 

อย่างเช่น กรณพีนกังานเตม็ใจให้ความร่วมมอืบรษิทัในการลาไม่รบัค่าจ้าง

เพือ่ให้บรษิทัยงัคงสามารถด�าเนนิธรุกจิได้ ในขณะทีร่ายได้จากการปฏบิตัิ

การบินของบริษัทลดลง ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเล็งเห็นช่องทางและโอกาส

ในการสร้างรายได้จากทางอื่นๆ ให้พนักงาน จึงมีศึกษาและร่วมมือกับ

บริษัท และ/หรือธุรกิจอ่ืนๆ ที่เปิดรับให้พนักงานของเราได้เข้าร่วม   

โครงการ Second Job โดยการอบรมเพิ่มเติมทักษะให้พนักงานสามารถ

ปฏิบัติงานและก่อให้เกิดรายได้อื่น

นอกจากนี ้พนกังานยงัอาจได้รบัผลกระทบทางจติใจ เนือ่งจากสถานการณ์นัน้

เป็นการแพร่ระบาดที่ต้องใช้ระยะเวลาในการจัดการ ภาพรวมของ

เศรษฐกิจ การด�าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพต่างๆ ติดขัด อย่างเช่น

การป้องกันการแพร่ระบาดด้วยการปิดประเทศ ปิดจังหวัด อนุญาตให้มี

การค้าขายในเวลาสัน้ลง โรงเรยีนก�าหนดให้นกัเรยีนเรยีนออนไลน์ สิง่เหล่านี้

อาจเกิดขึน้กบัสมาชิกในครอบครวัของพนักงาน ท�าใหพ้นักงานเกดิความ

หดหูไ่ม่สบายใจ บริษทัจึงได้มช่ีองทางให้พนกังานขอค�าปรกึษามายงักลุม่ 

Peer Support ซึ่งบริษัทก่อตั้งทีมนี้ขึ้นเพื่อรับฟังปัญหาของพนักงาน

ตามที่ได้กล่าวข้างต้น บริษัทดูแลพนักงานในทุกสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น         

ทัง้ในช่วงเวลาปกตทิีบ่รษิทัด�าเนนิธุรกจิได้ด ีบรษิทัมกีารพจิารณาให้รางวัล

พนักงานตามผลประกอบการ ในรูปแบบการจ่ายเงินโบนัสและปรับเงิน

เดือนประจ�าปี แต่ในปี 2563 สถานการณ์ไม่ปกติบริษัทจึงไม่พิจารณา      

จ่ายเงินโบนัส

การสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน
บริษัทมีเครื่องมือในการวัดความพึงพอใจของพนักงาน เพื่อให้ทราบว่า

พนักงานมีความสุขกับการท�างานหรือไม่ ภายใต้สิ่งที่บริษัทได้ดูแลจัดหา

ให้ ซึ่งเครื่องมือที่กล่าวถึงคือ แบบส�ารวจความพึงพอใจของพนักงานโดย

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่จะด�าเนินการส�ารวจปีละ 1 ครั้ง น�าข้อมูลมา

วิเคราะห์หาผลลัพธ์ว่าพนักงานมีความสุขและพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

กบับรษิทัหรือไม่และระดบัไหน นอกจากน้ันบรษิทัจะด�าเนนิการหาข้อมูล

เพิ่มเติมด้วยการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (Focus Group) ข้อมูลเหล่านี้มี

ประโยชน์อย่างมากต่อบริษัท ในการรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้

อยู่กับบริษัทและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานได้

หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจของพนักงานแบ่งเป็น 10 หัวข้อ ซึ่ง

ผลลัพธ์ที่ได้เป็นคะแนนเฉลี่ยของทั้งหมดเท่ากับ 4.3 ซึ่งเป็นคะแนนที่ได้

เกินกว่า เป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 4 จาก 5 คะแนน ซึ่งฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้

ด�าเนินการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (Focus Group) ต่อไป
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การวัดระดับความพึงพอใจและ/หรือประเมินความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร

บริษัทฯ ส�ารวจความพึงพอใจของพนักงานเป็นประจ�าปีละ 1 ครั้ง โดยบริษัทได้ส่งแบบส�ารวจไปให้พนักงานเพื่อสอบถามความพึงพอใจและความ 

เป็นอยู่ของพนักงาน ว่าที่ผ่านมาในปี 2563 นั้น พนักงานได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อการปฏิบัติงานที่สะดวกหรือไม่ อย่างไร

โดยผลลพัธ์ที่ได้จากการสอบถาม พนกังานมรีะดบัอารมณ์เปน็บวกทีค่ะแนน 4.3 จากคะแนนเตม็ 5 และมีสดัส่วนอารมณ์เชงิบวกเป็นจ�านวนร้อยละ 79 

เชิงกลางร้อยละ 21 และเชิงลบร้อยละ 0 จากพนักงานที่เข้าร่วมท�าการส�ารวจจ�านวน 4,398 คน

ทั้งนี้บริษัทได้พัฒนาความพึงพอใจในด้านต่างๆ ของพนักงานตามหัวข้อ

แบบสอบถาม คือ

โอกาสในการเรียนรู้ที่แอร์เอเชีย
เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 ทีเ่กดิขึน้ในปี 2563 บรษิทัได้ปรบัเปลีย่น

แผนปฏิบัติการบิน จากการที่เที่ยวบินน้อยลง ท�าให้พนักงานมีเวลามาก

ขึ้น  บริษัทจึงได้ติดต่อบริษัทอื่นๆ ภายนอก ซึ่งอยู่ในธุรกิจต่างๆ เพื่อร่วม

มือกันในการหางานเสริม (Second job) ให้กับพนักงาน เช่น งานขาย

อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเมื่อพนักงานที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ พนักงาน

จะได้รับการอบรมออนไลน์ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการพูด

เข้าสู่การขาย การปิดการขายและกฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 

นอกจากนี้ เมื่อเรียนออนไลน์จบพนักงานยังได้รับโอกาสเข้าไปศึกษา

โครงการจริง เรียนรู้ผ่าน workshop เรียนรู้การปรับเปลี่ยนข้อบกพร่อง

ของโครงการมาน�าเสนอให้กลายเป็นข้อดี เรียนรู้เทคนิคในการขายต่างๆ 

ทัง้น้ี ณ ส้ินปี 2563 มพีนักงานสนใจสมคัรเข้าร่วมโครงการจ�านวน 300 คน

และผ่านการคดัเลือกเพือ่ปฏบิตังิานจรงิ 98 คน

ผลสรุปความพึงพอใจของพนักงาน

ระดับอารมณ

สิ่งที่คุณบอกเกี่ยวกับการทำงานของคุณ:

ความชัดเจนของบทบาทและหนาที่

ความมั่นใจในทิศทางการดำเนินธุรกิจ

ความรูสึกไดรับการสนับสนุน

การแนะนำคนรอบขางมารวมงานกับบริษัท

การมีสวนรวมพัฒนาบริษัท

ความมั่นใจกับการเติบโตรวมกับบริษัท

การทำงานอยางมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ

ผลงานไดรับการยอมรับและชื่นชม

ความรูสึกปลอดภัยในการทำงาน

บริษัทดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบ

สัดสวนอารมณ จำนวนผูตอบแบบสอบถาม

อัตราผูตอบแบบสอบถาม  82%

จำนวน Allstars ทั้งหมด 5,348 คน

จำนวน ผูตอบแบบสอบถาม 4,398 คน

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.0

4.3

4.4

4.3
เชิงบวก
เชิงลบ
เชิงกลาง

79%
0%
21%

การยอมรับและชื่นชมเมื่อท�างานได้ดี

บริษัท ไดน้�าภาพประกอบการท�าความดขีองพนกังาน ช่วยเหลอืผู้โดยสาร

ที่ลืมกระเป๋าสัมภาระไว้ ให้ได้รับคืนในเวลารวดเร็ว ท�าให้ผู้โดยสารได้รับ

ความพึงพอใจอย่างมาก มีการชมเชยผ่านมายังบริษัท บริษัทได้ชมเชย        

ไปยังพนักงาน แผนก และภาพแสดงความชมเชยจากผู้โดยสารไปแสดง

ยังโทรทัศน์ที่ติดตั้งอยู่ทั่วบริษัท รวมถึงห้องอาหารพนักงาน ให้พนักงาน

ท่านอื่นๆ ได้ร่วมชื่นชมการท�าดี

อัตราการลาออกของพนักงานในปี	2563

ในปี 2563 อัตราการลาออกเท่ากับร้อยละ 3.8 โดยคิดจากจ�านวน

พนักงานเฉลี่ยปี 2563 ที่จ�านวน 5,672 คน ซึ่งเป็นอัตราการลาออกที่ไม่

เป็นนัยส�าคัญ และไม่ส่งผลกระทบในการด�าเนินธุรกิจ
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บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีเป้าหมายที่ให้พนักงานต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อยกระดับศักยภาพในการท�างาน และส่งเสริมทัศนคติที่ดี พร้อมทั้งพัฒนาทักษะ

ส�าคัญในการท�างานประสานกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการเรียนรู้ทั้งรูปแบบห้องเรียน และการเรียนรู้แบบออนไลน์ โดยมีเป้าหมายในการ       

ฝึกอบรมโดยเฉลี่ย 3.5 ชั่วโมง ต่อคนต่อปี

ในปี 2563 พนักงานได้รับการอบรมทั้งสิ้นโดยเฉลี่ย 1.5 ชั่วโมง เนื่องจากผลกระทบช่วง COVID-19 (ค่าเฉลี่ยจากจ�านวนพนักงานที่เข้าอบรมทั้งหมด

หารด้วยจ�านวนวิชาและชั่วโมงรายวิชา ข้อมูลที่ได้น�ามาจากการค�านวนของผ่านระบบ Training Management System ซึ่งเป็นระบบบันทึกข้อมูล       

การอบรมส่วนกลางของบรษิทั) โดยได้ฝึกอบรมพนักงานทัง้ส้ิน 5,595 คน คดิเป็นเพศชายท้ังหมด 3,529 คน และเพศหญงิ 2,066 คน เป็นสดัส่วน ร้อยละ 63  

และ ร้อยละ 37 ตามล�าดับ ซึ่งทั้งหมดเป็นพนักงานประจ�า

การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ของพนักงาน
บจ. ไทยแอร์เอเชีย ตั้งใจที่จะสร้างบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีจึงมีนโยบายพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ และเตรียมความ

พร้อมเพื่อรับมือกับการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนและสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทอย่างยั่งยืน บจ. ไทยแอร์เอเชีย จึงจัดการฝึกอบรมตามความ

จ�าเป็นของแต่ละส่วนงาน โดยได้รับความร่วมมือในการเข้าร่วมอบรม ดังนี้

2,066 คน

จำนวนพนักงาน
(เพศหญิง)

3,529 คน

37% 63%

จำนวนพนักงาน
(เพศชาย)

จำนวนพนักงานที่ไดรับการอบรมทั้งหมด

5,595 คน

จำนวนชั่วโมงเรียนเฉลี่ยตอคน

1.5 ชั่วโมง

8.  การลงทุุนทุางสัังคม (GRI 201-1, 103-1, 103-2, 103-3, 413-1, 413-2)

Journey D

โอกาสและความท้้าท้าย
เปล่ียนวิกฤต COVID-19 ให้เป็นโอกาส : การพลิกฟ้ื้�นทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศไทย ปี 2563 เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการล็อกดาวน์

ประเทศ การใช้มาตรการลดความถ่ีของเท่ียวบิน ส่งผลให้จ�านวนนกัท่องเท่ียวท้ังในและต่างประเทศลดน้อยลงจากข้อมูลกองเศรษฐกจิการท่องเท่ียวและกฬีา

ตลอดปี 2563 พบว่าจ�านวนนักท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางท่องเท่ียวประมาณ 12.23 ล้านคน-คร้ัง และมีรายได้จากการท่องเท่ียว 5.44 หม่ืนล้านบาท 

หดตัวร้อยละ 46.36 จากปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวมีการเปล่ียนไปในรูปแบบของ New Normal คือการปรับการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

เพ่ือให้มีความปลอดภัยควบคู่ไปกับการรักษาศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม
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ปีี 2564

• พัฒนาองค์ความรู้ด้านช่องทางการตลาดแบบออนไลน์

• ส่งเสรมิผลติภณัฑ์หรอืสนิค้าชมุชนโดยน�าเสนอถงึเอกลกัษณ์ของท้องถิน่

• เป็นช่องทางในการช่วยกระจายสินค้าชุมชนไปยังภูมิภาคต่างๆ

• ประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเทีย่วโดยชมุชน ให้เป็นทีรู่จ้กัของนกัท่องเทีย่ว

ท่ัวประเทศ

• สร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับอาหารหรือผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็น         

ท่ียอมรับในระดับประเทศ

พัฒนาการท้ี่ส�าคัญในปี 2563
• ชุมชนท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยสนใจเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 

Journey D จ�านวนมาก โดย บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้คัดเลือกชุมชน

เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมทั้งหมด 8 ชุมชน ประกอบไปด้วย ชุมชน         

ท่องเทีย่วบ้านปง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชมุชนเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี 

และเครือข่ายท่องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดภูเก็ตท้ังหมด 6 ชุมชน

• การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน ผ่านช่องทาง สังคม

ออนไลน์ ของแอร์เอเชีย 

• กิจกรรม CSR เป็นตัวกลางในการขนส่งที่ช่วยกระจายผลผลิตสินค้า

การเกษตรของชุมชน เพื่อระบายผลิตผลในช่วงวิกฤต COVID-19  

• ประสบผลส�าเรจ็ในการผลกัดนัโครงการ Journey D  ให้เป็นการสร้าง

คุณค่าร่วม CSV โดยที่สามารถแก้ปัญหาสังคม และสามารถสร้าง

คุณค่าและโอกาสให้กับธุรกิจในเวลาเดียวกัน เช่น การสร้าง             

ความผูกพันกับแบรนด์ เพ่ิมกลุ่มลูกค้าใหม่ และเพิ่มพันธมิตรเพื่อ

ความยัง่ยืน

 

แนวท้างการบริหารจัดการ
การจัดการการท่องเท่ียวชุมชน บนรากฐานของความยัง่ยืนท้ังเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม คือ เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา

ความเหลื่อมล�้าทางสังคม การท่องเที่ยวที่ไม่รับผิดชอบและเกินสมดุล         

ในขณะเดยีวกกัน กเ็ป็นเครือ่งมอืในการสร้างคณุค่าให้กบัธรุกจิสายการบนิ

ผลการด�าเนินงานปี 2563
• การน�าเสนอคุณค่าอันเป็นเอกลักษณ์ส�าคัญของการบอกเล่าของ

ชุมชนผ่านเรื่องราวที่มีความหมายควบคู่ไปกับการรักษาวิถีท้องถิ่น

• การประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนร่วมกับการท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย โครงการ Hello Winter

• การออกแบบประสบการณ์จะสะท้อนเรือ่งราววฒันธรรมวถิขีองชมุชน

น�าเสนอผ่านอาหารท้องถิ่น 

• การเป็นตัวกลางในการกระจายผลผลิตสินค้าการเกษตรมากกว่า 

1000 กิโลกรัม

• การส่งมอบประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้กับ             

กลุ่มลูกค้า Incentive ได้เรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่น เพื่อเป็น     

การบอกต่อความประทับใจ ขยายการรับรู้ในวงกว้างให้เป็นท่ีรู้จัก

วิกฤตในคร้ังน้ีถือเป็นอีกหน่ึงความท้าทายต่อธุรกิจสายการบินท่ีจะต้อง

ด�าเนนิงานในหลายภาคส่วนของธรุกิจ ถึงแม้จะส่งผลกระทบมากเพยีงใด 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ยังคงค�านึงถึงการสร้างความรับผิดชอบร่วมไปกับ               

การก่อให้เกิดผลดีต่อสังคมในหลายมิติ ซ่ึงก่อนหน้าน้ันมีการด�าเนินงาน      

ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน เพ่ือสร้าง

การรับรู้ให้นักท่องเท่ียวตระหนักถึงการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยนื เน้นการเพ่ิม

จ�านวนนักท่องเท่ียวให้เป็นนักท่องเท่ียวคุณภาพ รวมถึงช่วยแก้ปัญหา

ความเหล่ือมล�้าและการกระจายรายได้การท่องเท่ียวไปสู่คนในท้องถ่ิน 

ผ่านการสนับสนุนและท�างานเคียงข้างชุมชนมากกว่า 10 ชุมชนท่ัวประเทศ

ตลอดระยะเวลากว่า 5 ปี โดยมีเป้าหมายหลักในการรณรงค์เพ่ือสร้าง

จิตส�านึกของการเดินทางอย่างรับผิดชอบและยัง่ยืน ผ่านกลยุทธ์ 3 ด้าน

ในการด�าเนินการส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชนอย่างยัง่ยืน

1. หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้กับ        

กลุ่มชุมชนเป้าหมาย

2. การสร้างเครอืข่ายพนัธมติรเพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่วโดยชมุชนอย่าง

ยั่งยืน

3. การสร้างการรับรู้และสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน

หากพิจารณาอย่างถ่องแท้จะเห็นได้ว่าถึงแม้ภาคการท่องเท่ียวจะเป็น       

ส่วนธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤตการณ์คร้ังน้ี เน่ืองจาก             

ท่ีผ่านมารายได้หลักของชุมชนมาจากการท่องเท่ียว แต่หากพิจารณา          

ในด้านการต่อยอดและสร้างโอกาสจากการขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน

ท่ีคงไว้ซ่ึงอัตลักษณ์ของชุมชน เป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีสามารถขับเคล่ือน

เศรษฐกิจฐานรากของชุมชนได้เป็นอย่างดี

     

ท้ังน้ี บจ. ไทยแอร์เอเชีย ให้ความส�าคัญต่อการรับมือสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 รวมถึงมุ่งเน้นต่อการรักษาและพัฒนา           

ความสัมพันธ์ชุมชนท่องเท่ียวในโครงการ Journey D ควบคู่ไปกับ             

การยกระดับห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ให้ครอบคลุมในทุกมิติ 

เป้าหมายของ Journey D
ปีี 2563

• สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบระหว่างชุมชนให้ได้          

10 ชุมชน

• เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและเป็น

พันธมิตรระยะยาวกับชุมชน

• ขยายโครงการฯ และเช่ือมโยงพันธมิตรไปร่วมงานกับชุมชนอย่าง

หลากหลาย

• ส่งต่อโครงการ Journey D

 - ร่วมเป็นพันธมิตรกับกิจการเพ่ือสังคมเพ่ือน�าเสนอประสบการณ์

/วัฒนธรรมท้องถ่ิน ถ่ายทอดผ่านเมนูอาหารท้องถ่ินของชุมชน
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หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการท้่องเท้ี่ยวอย่าง
ยั่งยืนให้กับกลุ่มชุมชนเป้าหมาย                                                            
การพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเท่ียวภายในประเทศ มีความส�าคัญต่อ

การเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งมาก และสร้างโอกาสในการกระจายรายได้

สู่ชุมชน เกิดการจ้างงานในท้องถ่ินมากข้ึน Journey D ได้ออกแบบ

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน        

ที่เป็นสมาชิกโครงการ Journey D โดยมีการด�าเนินงานดังนี้

• การอบรมทักษะการเล่าเรื่อง สืบค้นอัตลักษณ์ท้องถิ่น การสร้าง

เทคนคิการเล่าเร่ืองดงึจดุเด่นให้มคีวามเชือ่มโยงเพือ่ผกูความสมัพนัธ์

ระหว่างเรื่องให้มีความน่าสนใจ เพื่อสื่อสารให้ตรงความต้องการของ

นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย 

• การอบรมการเชิงปฏิบัติการ “7 Service Wonders” ใส่ใจ จริงใจ  

ในบริการ โดยศูนย์การเรียนรู้ไทยแอร์เอเชีย

การสร้างเครอืข่ายพันธมติรเพือ่ส่งเสรมิการท่้องเท้ีย่วโดย
ชุมชนอย่างยั่งยืน
การสร้างข่ายเป็นอีกหน่ึงกลยุทธ์ที่ช่วยกระจายความเลื่อมล�้าทางสังคม       

ในภาคของธุรกิจท่องเที่ยว โดยทางบริษัทมีการขยายพ้ืนท่ีด�าเนินการ        

เพิ่มขึ้นอีก  8 ชุมชน ได้แก่  

• ชุมชนบ้านปง จ.เชียงใหม่

• ชุมชนเขมราฐ จ.อุบลราชธานี

• ชุมชนบางโรง จ.ภูเก็ต

• ชุมมชนท่าฉัตรไชย จ.ภูเก็ต

• ชุมชนแขนน จ.ภูเก็ต

• ชุมชนกมลา จ.ภูเก็ต

• ชุมชนบางเทา จ.ภูเก็ต

• ชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต จ.ภูเก็ต

การเพิม่จ�านวนชุมชน เป็นอกีหนึง่ช่องในการกระจายจ�านวนนกัท่องเทีย่ว 

เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่สนใจเดินทางท่องเที่ยว ตัดสินใจท่องเที่ยว          

ได้มากขึ้น บจ. ไทยแอร์เอเชีย ด�ารงบทบาทเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยง

เพื่อให้เกิดเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือการเชิญชวนพันธมิตรธุรกิจ 

และองค์กรพี่เลี้ยงต่างๆ ลงไปต่อยอดพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวร่วมกัน

การสรา้งการส่ือสารและสรา้งประสบการณ์์การท้อ่งเท่ี้ยว
โดยชุมชน
สร้างการสื่อสารต่อสาธารณะ

การสื่อสารกับสังคมในวงกว้าง เพื่อรณรงค์การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 

ชาวบ้านจากชุมชน Journey D ทั้ง 4 ชุมชนมีบทบาทเป็นศูนย์กลาง            

ในการส่ือสาร เป็นตัวแทนในการรณรงค์ให้ผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ ่ม         

ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการมีจิตส�านึกของการท่องเที่ยวอย่าง          

รับผิดชอบ

• Hello Winter แคมเปญท่องเที่ยว 60 เส้นทางความสุข @เมืองไทย  

ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ชูจุดเด่นการท่องเที่ยวชุมชน 

และการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบมาเป็นไฮไลต์ โดยมอบโอกาส           

รับสิทธิบัตรอภินันทนาการ (Complimentary Voucher) ส�าหรับ 

30 ท่านเเรก เพียงส�ารองที่นั่งเเอร์เอเชียเเละซื้อเเพ็คเกจท่องเที่ยว

ชุมชนกับ Journey D ที่ ชุมชนผาหมี จ.เชียงราย ชุมชนโคกเมือง 

จ.บุรีรัมย์ ชุมชนพรหมโลก จ.นครศรีธรรมราช แล้วแสดงหลักฐาน

พร้อมดูรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่าน www.journey-d.com

• กิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวชุมชน ผ่านแพลตฟื้อร์ม         

แอร์เอเชีย

ส่งมอบปีระสบการณ์

เสน่ห์ของการท่องเที่ยวชุมชน คือ การให้นักท่องเที่ยวได้ลงไปสัมผัส             

วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชน โดย

การน�ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักในสังคมมารับประสบการณ์การท่อง

เที่ยวโดยชุมชน และช่วยเป็นกระบอกเสียงในบอกต่อความรู้สึกที่ได้รับ

จากการดูแลของชาวบ้านในชุมชน

• Captain’s Choice  2morow scaler Beyond Frontiers กจิกรรม 

Incentive ส�าหรับผู้บริหารที่เรียนหลักสูตร 2morrow Scaler ได้

ออกมาสัมผัสวิถีชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่น

• ร่วมสนบัสนนุกจิกรรม Outing บริษัท พีทที ี โกลบอล เคมคิอล จ�ากดั        

ณ ชุมชนเกาะกลาง จ.กระบี่

 

แนวท้างการด�าเนินงานปี 2564
เป้าหมายต่อไปของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย คือการเป็นแรงหลักในการ             

ขับเคล่ือนให้ชุมชนและอุตสาหกรรมท่องเท่ียวให้เติบโตอย่างต่อเน่ือง        

โดยจะอาสาเป็นตัวกลางในการเช่ือมโยงพันธมิตรและยังคงเป็นนักลงทุน

ระยะยาวทางสังคมให้ทุกผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว         

ได้มีโอกาสสร้างการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบและยัง่ยนืร่วมกันผ่านกิจกรรม

ท่ีหลากหลายมากยิง่ข้ึน โดยมีโครงสร้างดังน้ี

• สร้างช่องทางการตลาด ในการน�าเสนอสินค้าอัตลักษณ์ เพื่อเพิ่ม          

ช่องทางการสร้างรายได้

• ส่งเสริมความยั่งยืน ด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย นอกจากสินค้าและ

บริการท่องเที่ยว เช่น การสนับสนุนให้ชุมชนมีทางเลือกในอาชีพที่

หลากหลายในชุมชน

• ส่งมอบประสบการณ์ โดยน�าชุมชนสู่การขายให้ช่องทางต่างๆ ท้ัง

สินค้าและบริการท่องเที่ยว

• สือ่สารต่อสาธารณะ ด้วยการใช้ช่องทางทีแ่อร์เอเชยีมใีห้เกดิประโยชน์

สูงสุดในการสร้างการรับรู้
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จากการด�าเนนิงานตลอดปี 2563 ทีผ่่านมา พบว่าภาคอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว

เป็นอกีหนึง่ธรุกจิทีไ่ด้รบัผลกระทบจากวกิฤตแพร่ระบาด COVID-19 มาก

ที่สุด จากมาตรการควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 ท�าให้เกิดมีข้อ

จ�ากดัการเตรยีมความพร้อมในการรองรบันกัท่องเทีย่ว ส่งผลให้แหล่งท่อง

เที่ยว อาจรองรับนักท่องเที่ยวได้น้อยลง เพื่อสุขอนามัยของนักท่องเที่ยว 

ส่งผลให้ชุมชนขาดรายได้ ทั้งนี้ บจ. ไทยแอร์เอเชียได้เล็งเห็นถึงโอกาสใน

การเพิ่มรายได้ในหลายมิติมากยิ่งขึ้น คือการเป็นตัวกลางช่วยกระจาย

ผลผลิตและสินค้าของชุมชน เป็นการส่งต่อวัตถุดิบจากท้องถิ่นสู่คนเมือง 

บอกเล่าวิถีผ่านอัตลักษณ์ของสินค้า โดยมีการท�างานร่วมกับ Social 

Enterprise เพื่อช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจแผ่ขยายความยั่งยืนไปยังพี่

น้องในชุมชน ที่อยู่ภายใต้โครงการ Journey D และคาดว่าจะขยายเครอื

ข่ายให้ครอบคลมุหลายพืน้ทีม่ากยิง่ขึน้ 

ประสิท้ธิผลและผลลัพธ์ท้างธุรกิจ (Effectiveness & 
Business Results)
Journey D นบัเป็นนวตักรรมทางสงัคมทีส่ร้างขึน้เพ่ือเพ่ิมคุณค่าระหว่าง

ห่วงโซ่การผลติ เป็นการขยายช่องทางธรุกจิและกลุม่ลกูค้าของ บจ. ไทยแอร์

เอเชยี ที่มุ่งมั่นที่จะเป็นมากกว่าสายการบินแต่จะเป็นผู้ให้บริการด้านการ

ท่องเที่ยวและไลฟื้์สไตล์ครบวงจร อีกทั้งยังเป็นแพลตฟื้อร์มส�าหรับการ

สร้างความผกูพนัต่อแบรนด์ ซึง่การวดัผลของ Journey D ด้านการสือ่สาร

นั้น พิจารณาไปถึงความรู้ ความเข้าใจเรื่อง “ความยั่งยืน” ของผู้มีส่วนได้

เสียตั้งแต่พนักงานในบริษัท พันธมิตร ผู้ลงทุน ชาวบ้านในชุมชน รวมไป

ถึงผลิตภาพที่เกิดขึ้นในชุมชน Journey D ในด้านอื่นๆ ที่หลากหลาย

แคมเปญ “เมื่อฉันบินได้ เธอต้องได้กินของดี” บินตรงจากทุกภูมิภาคส่ง

ต่อของดด้ีวยใจจากชมุชน เป็นการช่วยระบายผลติภณัฑ์สนิค้าการเกษตร

ของ พี่น้องในชุมชน มากกว่า 1,000 กิโลกรัม สร้างรายได้กว่า 100,000 

บาทให้กับชุมชน นอกจากนี้ผู้บริโภคจะได้รับประทานวัตถุดิบต้นทาง 

ราคาต้นทุน และมีการสอดแทรกข้อมูลการท่องเท่ียวของชุมชนผ่านการ์ด

 แทนค�าขอบคุณท่ีร่วมสนับสนุนสินค้าชุมชน ถือเป็นการสร้างการรับรู้ท่ีดี

ให้กับผู้บริโภค

 

นโยบาย
ดานการเงิน

โครงสรางองคกร

การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย

การพัฒนาเทคโนโลยี

การจัดซื้อจัดจาง

การขนสงขาเขา การปฏิบัติการ การขนสง
ขาออก

การตลาด
และการขาย

การใหบริการ

การฝกอบรมดานการจัดการ
เที่ยวบิน เสนทางบิน และ
การวิเคราะหผลตอบแทน

ระบบการสำรองที่นั่ง ระบบการจัดสินคาและบริการบนเครื่องบิน
ระบบการจัดการตารางบิน ระบบการจัดการผลตอบแทน

การฝกอบรมนักบิน
การฝกอบรมดานความ

ปลอดภัย

การฝกอบรม
ดานการจัดการ

กระเปา

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

การฝกอบรม
ตัวแทนจำหนาย

การวิจัยตลาดและ
การพัฒนาสินคา

ระบบการตรวจสอบ
กระเปาสัมภาระ

การฝกอบรมการ
ใหบริการสินคาและ
บริการบนเครื่องบิน

การกำกับดูแล
และขอบังคับ

กิจการดานชุมชนกฎหมายการบัญชี

การเลือกเสนทางบิน
ระบบการบริการ
ผูโดยสาร
ระบบการจัดการ
ผลตอบแทน (ราคา)
เชื้อเพลิง
การจัดตารางบิน
การจัดตารางบินลูกเรือ
การวางแผนการจัดหา
เครื่องบิน

การปฏิบัติการ
หองตั๋วโดยสาร
การปฏิบัติการ
ประตูทางออกขึ้น
เครื่องบิน
การปฏิบัติการ
อากาศยาน
การใหบริการบน
เที่ยวบิน
การจัดการกระเปา
สัมภาระ
หองตั๋วโดยสาร

ระบบกระเปา
สัมภาระ
เครือขายการบิน

โปรโมชั่น
โฆษณา
โปรแกรมสะสม
คะแนนสำหรับ
สมาชิก
โปรแกรม
ตัวเเทนจำหนาย
การขายตั๋วโดยสาร
เเบบกลุม
ตั๋วโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส

สัมภาระสูญหาย
ติดตามขอรองเรียน
จากผูโดยสาร

แผนผังหวงโซอุปทาน
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การวิเคราะห์และค�าอธุิบายข้องฝ่ายจัดการ

บทสรุปผู้บริหาร
 

เศรษฐกิจโลกในปี 2563 เผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 

(COVID-19) และผ่านจุดต�่าสุดจากวิกฤตไปแล้ว อีกท้ังกิจกรรม                  

ทางเศรษฐกิจทั่วโลกที่เริ่มฟื ้นตัวจากการผ่อนปรนมาตรการควบคุม           

การแพร่ระบาด การผ่อนคลายนโยบายการเงินและการคลัง และความส�าเรจ็

ในการคิดค้นวัคซีนป้องกัน COVID-19 อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวยังมีความ

ไม่แน่นอน หากสถานการณ์การระบาดยืดเยื้อและรุนแรง รวมถึงความ

ไม่มีประสทิธผิลของวคัซนีและการแพร่กระจายของวคัซนี ในไตรมาสที ่4 

ปี 2563 เศรษฐกจิสหรฐัฯ ลดลงร้อยละ 2.5 ฟ้ืนตัวต่อเนือ่งจากไตรมาสก่อน 

หนุนจากการส่งออกและการใช้จ่ายของผู้บริโภค ซึ่งสะท้อนจากดัชนี         

ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ทีป่รบัตวัสงูขึน้ แม้ว่ามกีารลดค่าใช้จ่ายภาครฐั    

ส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 2563 หดตัวร้อยละ 3.5 จากการขยายตัว

ร้อยละ 2.2 ในปีก่อน เช่นเดยีวกบัเศรษฐกจิจีนมกีารขยายตวัอย่างต่อเน่ือง

ในไตรมาสนีท้ีร้่อยละ 6.5 เป็นผลมาจากกิจกรรมทางเศรษฐกจิทัง้ภาคการ

ผลติ การลงทนุ และการบริโภคฟ้ืนตวัต่อเนือ่ง อกีทัง้ภาคส่งออกได้รับแรง

หนุนจากความต้องการสินค้าในตลาดโลกที่ฟื้นตัว ส่งผลให้เศรษฐกิจจีน

ในปีนี้เติบโตร้อยละ 2.3 ชะลอตัวจากปีก่อนที่ร้อยละ 6.0 ในขณะที่

เศรษฐกิจยูโรโซนหดตัวร้อยละ 5.1 ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ลดลงต่อ

เนื่องจากไตรมาสที่แล้ว โดยหลักได้รับผลกระทบจากการใช้มาตรการปิด

เมือง (Lockdown) เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของ 

COVID-19 โดยสะท้อนจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิตที่ลดลง 

เป็นผลให้เศรษฐกิจยูโรโซนในปี 2563 หดตัวร้อยละ 6.8 เทียบกับการ

เติบโตที่ ร้อยละ 1.3 ในปี 2562 

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ลดลงร้อยละ 4.2 ปรับตัวดีขึ้นจาก

ไตรมาสก่อน แม้ว่าชะลอตวัระยะสัน้หลงัจากเกดิการแพร่ระบาดรอบใหม่ 

โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนและการลงทุน   

ภาครัฐที่ปรับตัวขึ้นจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ในขณะที่การลงทุน    

ภาคเอกชนและการส่งออกสินค้าลดลงในอัตราที่ชะลอตัวลง ส่วนภาค   

การท่องเทีย่วยงัฟ้ืนตวัได้อย่างจ�ากดั แม้ว่าจะเริม่เปิดประเทศรบันกัท่อง

เทีย่วประเภทพเิศษ (STV) ในไตรมาสน้ี ซ่ึงมจี�านวนเพียง 10,822 คน อย่างไร

ก็ดีการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวภายในประเทศจากภาครัฐผ่าน 

“โครงการเราเทีย่วด้วยกัน” เพือ่กระตุน้การใช้จ่ายภาคประชาชนและช่วย

เสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ ส่งผลให้จ�านวนนักท่องเที่ยวไทยและ

รายได้ฟ้ืนตวัดขีึน้ ในไตรมาสดงักล่าวมจี�านวนผูเ้ยีย่มเยอืนคนไทยเพิม่ขึน้

เป็น 45.3 ล้านคน-ครัง้ แม้ว่าได้รบัผลกระทบบางส่วนจากการแพร่ระบาด

ระลอกใหม่ที่เริ่มในช่วงกลางเดือนธันวาคม ทั้งนี้สถิติผู้เยี่ยมเยือนคนไทย

และนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตใินปี 2563 ลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน

ทีร้่อยละ 46.4 และร้อยละ 83.2 ตามล�าดับ โดยมรีายได้จากนกัท่องเทีย่ว

ชาวไทยและชาวต่างชาต ิลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนทีร้่อยละ 55.4 

และร้อยละ 82.6 ตามล�าดับ ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในปี 2563 ลดลง     

ร้อยละ 6.1 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.3 ในปีก่อน 

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 บจ. ไทยแอร์เอเชีย ฟื้นตัวจากความต้องการ     

ท่องเที่ยวภายในประเทศที่สูงขึ้นในช่วงเทศกาล กอปรกับมาตรการ

สนับสนุนการท่องเที่ยวจากภาครัฐ โดยกลับมาให้บริการเส้นทางบิน          

ในประเทศมากกว่าปริมาณที่นั่งก่อนการแพร่ระบาด ในไตรมาสน้ี              

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ขนส่งผู้โดยสารจ�านวน 2.81 ล้านคน มีอัตราขนส่ง       

ผู้โดยสารในเดือนพฤศจิกายนเกือบถึงร้อยละ 80 อย่างไรก็ดีอัตราขนส่ง  

ผู้โดยสารของไตรมาสที่ 4 ปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 74 โดยได้รับผลกระทบ

จากการระบาดระลอกใหม่ตามที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ตลอดปี 2563               

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ขนส่งผู้โดยสารจ�านวน 9.49 ล้านคน ด้วยอัตราขนส่ง

ผู้โดยสารที่ร้อยละ 75 เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

จากทีก่ล่าวมาข้างต้นส่งผลให้ผลการด�าเนนิงานของ บมจ.เอเชยี เอวเิอช่ัน 

ในปี 2563 มีรายได้รวมจ�านวน 16,237.3 ล้านบาท รวมถึงขาดทุนสุทธิ

ส�าหรับปีจ�านวน 4,764.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน และขาดทุนใน        

งบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมจ�านวน 4,882.8 ล้านบาท 
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สรุปผลการด�าเนินงาน 

บมจ. เอเชยี เอวเิอชัน่ (“บริษทั”) เป็นผู้ถอืหุน้รายใหญ่ใน บจ. ไทยแอร์เอเชยี

ซึ่งประกอบธุรกิจสายการบินไทยแอร์เอเชีย โดยถือหุ้นร้อยละ 55 ใน         

บจ. ไทยแอร์เอเชีย 

ผลประกอบการของ	บมจ.	เอเชีย	เอวิเอชั่น	ส�าหรับ
งวดสามเดือนและปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562	
และ	2563	เป็นไปดังนี้:

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	
ส�าหรบัผลการด�าเนนิงานปี 2563 บมจ. เอเชีย เอวเิอช่ัน มรีายได้รวมทัง้สิน้ 

16,237.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 61 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่

มีค่าใช้จ่ายรวมท้ังส้ิน 23,788.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 43 จากช่วงเดียวกนั

ของปีก่อน ส่งผลให้ในปี 2563 มีขาดทุนสุทธิส�าหรับปีในส่วนที่เป็นของ    

ผู้ถือหุ้นของบริษัทจ�านวน 4,764.1 ล้านบาท จากขาดทุนสุทธิจ�านวน  

474.0 ล้านบาทในปี 2562 และมขีาดทนุต่อหุน้ขัน้พ้ืนฐานอยูท่ี ่0.9823 บาท

อีกทั้งมีผลขาดทุนในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากการป้องกันความ

เสี่ยงกระแสเงินสดจ�านวน 170.0 ล้านบาท รวมถึงผลขาดทุนจากการ

ประมาณการภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานสทุธภิาษจี�านวน 45.7 ล้าน

บาท    ส่งผลให้มีขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับงวดในส่วนที่เป็นของผู้ถือ

หุน้ของบรษิทัจ�านวน 4,882.8 ล้านบาท จากขาดทนุเบด็เสรจ็รวมส�าหรบั

งวดจ�านวน 438.0 ล้านบาท ในปี 2562 

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์มีจ�านวน 67,977.7 ล้านบาท          

เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เทียบจากสิ้นปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจาก 

(1) สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจ�านวน 4,666.7 ล้านบาท มาจากเงินสด

และรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงจ�านวน 2,871.9 ล้านบาท โดยหลกั

จากการไถ่ถอนหุน้กูจ้�านวน 1,000.0 ล้านบาท ในขณะทีล่กูหนีก้จิการ

ท่ีเก่ียวข้องกันลดลงจ�านวน 1,104.6 ล้านบาท 

(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจ�านวน 9,741.8 ล้านบาท มาจากการ

รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้จ�านวน 28,527.3 ล้านบาท มาจากการน�า

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 มาใช้ ในขณะทีเ่ครือ่งบนิ 

ส่วนปรับปรงุอาคารเช่าและอปุกรณ์ลดลงจ�านวน 18,646.8 ล้านบาท 

โดยหลักจากการขายเครื่องบินจ�านวน 10 ล�า

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 หนี้สินมีจ�านวน 50,617.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 44 เทียบจากสิ้นปีก่อนซึ่งเป็นผลมาจาก

(1) หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจ�านวน 3,864.3 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจาก

การเพิ่มขึ้นของหนี้สินตามสัญญาเช่าสุทธิจากหนี้สินตามสัญญาเช่า

การเงินจ�านวน 4,691.2 ล้านบาท โดยหลักมาจากการน�ามาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาใช้ ขณะที่มีรายได้รับล่วงหน้า

ลดลงจ�านวน 2,275.7 ล้านบาท เนื่องจากการจ�ากัดการเดินทาง        

ส่งผลต่อยอดการจองล่วงหน้า อีกทั้งได้มีการจัดประเภทหุ้นกู้ระยะ

ยาวจ�านวน 1,500.0 ล้านบาท จากหนี้สินไม่หมุนเวียนเป็นหนี้สิน

หมุนเวียน

(2) หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจ�านวน 11,539.0 ล้านบาท ส่วนใหญ่       

มาจากการเพิม่ขึน้ของหนีส้นิตามสญัญาเช่าสทุธจิากหนีส้นิตามสญัญา

เช่าการเงินจ�านวน 14,515.7 ล้านบาท โดยหลักมาจากการน�า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาใช้ ในขณะที่เงินกู้ยืม

ระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลงจ�านวน 1,212.6 ล้านบาท ตาม

การช�าระคืนหนี้สินและดอกเบี้ยจ่าย

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2563  ส่วนของผูถ้อืหุ้นมจี�านวน 17,360.3 ล้านบาท

ลดลง 10,328.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 37 เทียบจากสิ้นปีก่อน โดยหลัก

เป็นผลจากขาดทุนจากการด�าเนินงานส�าหรับปีและผลขาดทุนจากการ

ด้อยค่าสนิทรพัย์สทิธกิารใช้ ท้ังนีส่้วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัและส่วนของ

ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2563 มีจ�านวน 14,266.1 ล้านบาท และ 3,094.2 ล้านบาท ตามล�าดับ 

โดยมีอัตราส่วนตอบแทนผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ -27.9 

งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีเงินสด

สุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน 897.9 ล้านบาท โดยหลักจาก     

ผลขาดทุนจากการด�าเนินงานส�าหรับปี ในส่วนของเงินสดสุทธิได้มาจาก

กิจกรรมลงทุนมีจ�านวน 12,064.4 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินสดรับ       

จากการขายเครื่องบินจ�านวน 10 ล�า ขณะที่เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรม

จดัหาเงนิมจี�านวน 14,031.4 ล้านบาท โดยหลกัมีการช�าระหนีเ้พือ่ยกเลกิ

สญัญาเช่าการเงนิและสญัญาเงนิกูร้ะยะยาวก่อนถงึเวลาทีก่�าหนด รวมถงึ

การช�าระหนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าและจ่ายดอกเบีย้และช�าระหุน้กูร้ะยะยาว 

ส่งผลให้มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิจ�านวน 2,864.9 

ล้านบาท โดยมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวดอยูท่ี ่1,110.4 

ล้านบาท
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ผลประกอบการของ	บจ.	ไทยแอร์เอเชยี	ส�าหรบังวด
สามเดือนและปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	
2563	เป็นไปดังนี้:

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับผลการด�าเนินงานปี 2563 บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีรายได้จ�านวน 

16,236.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 61 จากรายได้ในปี 2562 ที่ 41,529.3 

ล้านบาท โดยหลักมาจากรายได้จากการขายและการให้บริการจ�านวน 

13,633.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 66 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่อง  

มาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดย บจ. ไทยแอร์เอเชีย 

หยุดให้บริการบินช่ัวคราวในเส้นทางบินระหว่างประเทศต้ังแต่วันที่ 22 

มีนาคม 2563 อย่างไม่มีก�าหนด ส่งผลให้จ�านวนผู้โดยสารในปีนี้หดตัว  

ร้อยละ 57 มาอยู่ที่ 9.49 ล้านคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจ�านวนผู้โดยสาร   

เส้นทางบินระหว่างประเทศหดตัวร้อยละ 84 จากปีก่อน ซึ่งเป็นไปใน

ทศิทางเดยีวกบัตวัเลขอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว อย่างไรกด็ ีบจ. ไทยแอร์เอเชยี

ได้มีการจัดการบริหารเที่ยวบินและปริมาณที่น่ังให้สอดคล้องกับความ

ต้องการเดนิทางอย่างต่อเนือ่ง ส่งผลให้มอีตัราส่วนการขนส่งผูโ้ดยสารอยู่

ที่ร้อยละ 75 ซึ่งเป็นไปตามที่ประมาณการไว้ นอกจากนี้ราคาค่าโดยสาร

เฉล่ียในของปี 2563 ลดลงร้อยละ 19 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนมาอยู่ที่ 

1,199 บาทต่อคน เนือ่งจากมรีายได้หลกัจากเส้นทางบนิในประเทศ ทัง้นี้ 

บจ. ไทยแอร์เอเชยี มรีายได้บริการเสริมในปี 2563 เท่ากับ 2,284.7 ล้านบาท

ลดลงร้อยละ 70 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยหลักมาจากการหดตัว

ของจ�านวนผู้โดยสารเส้นทางบินระหว่างประเทศ ส่งผลต่อบริการฝาก

สัมภาระใต้ท้องเครื่อง เช่นเดียวกันกับรายได้จากค่าระวางขนส่งที่ลดลง

ตามจ�านวนเที่ยวบินระหว่างประเทศ อีกทั้งรายได้จากการขายสินค้าบน

เครื่องบินที่ได้รับผลกระทบจากการที่ส�านักงานการบินพลเรือนแห่ง

ประเทศไทย (CAAT) ได้ประกาศห้ามจ�าหน่ายและให้บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่องบินตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 แม้ว่าจะอนุญาตให้กลับมาเปิด

บริการได้ในเดือนกันยายน ส่งผลให้รายได้บริการเสริมต่อคนอยู่ที่เท่ากับ 

241 บาท ลดลงร้อยละ 29 จากปีก่อน 

ส�าหรบัปี 2563 บจ. ไทยแอร์เอเชีย มค่ีาใช้จ่ายรวมทัง้ส้ิน 23,794.6 ล้านบาท

ลดลงร้อยละ 43 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนทีเ่ท่ากบั 41,658.4 ล้านบาท

อย่างไรก็ดีต้นทุนขายและการบริการมีจ�านวน 20,484.2 ล้านบาท ลดลง

ร้อยละ 47 จากปี 2562 ที่เท่ากับ 38,358.5 ล้านบาท โดยหลักมาจาก

ปรับปริมาณเที่ยวบินให้สอดคล้องกับความต้องการเดินทาง เป็นผลให้

ค่าน�้ามันเช้ือเพลิงก่อนบันทึกตราสารอนุพันธ์สัญญาแลกเปลี่ยนราคา

น�้ามันลดลงกว่าร้อยละ 72 ตามปริมาณการใช้น�้ามันและราคาน�้ามัน       

เชื้อเพลิงอ้างอิงที่ลดลง แต่ผลขาดทุนจากการท�าสัญญาแลกเปลี่ยนราคา

น�า้มนัล่วงหน้าส่งผลให้ค่าน�า้มนัเช้ือเพลงิลดลงร้อยละ 54 จากช่วงเดยีวกนั

ของปีก่อน รวมถึงค่าจ้างพนักงานซึ่งลดลงโดยหลักจากนโยบายขอความ

ร่วมมอืให้พนกังานใช้สทิธิการลาโดยไม่รบัค่าจ้างในระยะสัน้และระยะยาว 

เช่นเดียวกันกับค่าบริการในสนามบินและลานจอดจากส่วนลดค่าบริการ

ในการขึน้ลงอากาศยาน (Landing Charge) ค่าบรกิารทีจ่อดอากาศยาน 

(Parking Charge) และค่าบริการการเดินอากาศ (Air Navigation 

Charge) รวมถึงค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษาลดลงตามชั่วโมงบิน แม้ว่ามี

ส�ารองบ�ารุงรักษาเพิ่มขึ้นจากเครื่องบินที่ขายและเช่ากลับ อย่างไรก็ตาม

ค่าเสื่อมราคาเพ่ิมขึ้นโดยหลักมาจากค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิ     

การใช้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 นอกจากนีค่้าใช้จ่าย

ในการขายและการบริหารจ�านวน 1,857.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 44 

จากปีทีแ่ล้ว โดยหลกัมาจากค่าใช้จ่ายเครือ่งหมายการค้าตามยอดขายสทุธิ

ค่าใช้จ่ายพนักงาน และค่าใช้จ่ายการตลาด ทั้งนี้ต้นทุนไม่รวมค่าน�้ามัน   

เชื้อเพลิงต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารอยู่ที่ 1.68 บาท เพิ่มขึ้น         

ร้อยละ 63 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการผลิตด้าน                 

ผูโ้ดยสารลดลงร้อยละ 62 ตามการปรบัแผนปรมิาณทีน่ัง่ให้สอดคล้องกบั

ความต้องการเดินทาง ขณะที่ค่าน�้ามันเชื้อเพลิงต่อปริมาณการผลิต            

ด้านผูโ้ดยสารอยูท่ี ่0.63 บาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 22 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน

โดยหลักมาจากผลขาดทุนการท�าสัญญาแลกเปลี่ยนราคาน�้ามันล่วงหน้า 

อย่างไรก็ดี บจ. ไทยแอร์เอเชีย ควบคุมการตรงต่อเวลาของเท่ียวบิน     

อย่างต่อเนื่องโดยมีอัตราการตรงต่อเวลาเพิ่มข้ึนมาอยู่ที่ร้อยละ 96 จาก

ร้อยละ 86 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อีกทั้งมีอัตราการใช้    

เครือ่งบนิต่อล�าอยูท่ี ่7.4 ชัว่โมงปฏบิตักิารบนิต่อวนัของจ�านวนเครือ่งบนิ

ที่ปฏิบัติการบินลดลงจาก 12.3 ชั่วโมงปฏิบัติการบินต่อวันจากปีก่อน

ส�าหรับปี 2563 บจ. ไทยแอร์เอเชยี มรีายได้อืน่จ�านวน 2,602.5 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่จ�านวน 1,348.6 ล้านบาท โดยหลักมาจากก�าไร 

จากการจ�าหน่ายเครื่องบินและส่วนปรับปรุงอาคารเช่าจ�านวน 1,331.8 

ล้านบาท และก�าไรจากอัตราแลกเปลีย่นจ�านวน 545.6 ล้านบาท ตามหน้ี

สนิจากสญัญาเช่าทีย่งัไม่รบัรูจ้ากเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตามค่าใช้

จ่ายอื่นเพิ่มขึ้นโดยหลักจากผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์สิทธิการ

ใช้ที่มูลค่าบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์จ�านวน 

1,416.0 ล้านบาท และผลขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์เนื่องมาจากความ

ไม่มีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยงจ�านวน 37.2 ล้านบาท ส่งผลให้

มีผลขาดทุนจากกิจกรรมด�าเนินงานในปีอยู่ที่ 7,558.3 ล้านบาท ทั้งนี้ค่า

ใช้จ่ายทางการเงนิเพิม่ขึน้โดยหลกัจากดอกเบีย้จ่ายตามหนีส้นิตามสญัญา

เช่าภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 ในขณะที่มีรายได้

ภาษีเงินได้จ�านวน 661.5 ล้านบาท เป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของสนิทรพัย์

ภาษเีงนิได้รอการตดับญัช ี เนื่องจากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการ

เงนิใหม่มาปฏบิตั ิส่งผลให้บจ. ไทยแอร์เอเชยี มขีาดทนุสทุธจิ�านวน 8,673.0 

ล้านบาทและมีผลขาดทนุในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากการป้องกัน

ความเสี่ยงกระแสเงินสดจ�านวน 170.0 ล้านบาท และผลขาดทุนจากการ

รวมประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานสทุธภิาษจี�านวน 45.7  

ล้านบาท ส่งผลให้มีขาดทนุจากก�าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส�าหรบัปีจ�านวน 

8,888.7 ล้านบาท 
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งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์มีจ�านวน 45,129.8 ล้านบาท            

เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เทียบจากสิ้นปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจาก

(1) สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจ�านวน 4,675.0 ล้านบาท มาจากเงินสด

และรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงจ�านวน 2,877.5 ล้านบาท โดยหลกั

จากการไถ่ถอนหุน้กูจ้�านวน 1,000.0 ล้านบาท ในขณะทีล่กูหนีกิ้จการ

ที่เกี่ยวข้องกันลดลงจ�านวน 1,104.6 ล้านบาท 

(2) สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนเพิม่ขึน้จ�านวน 10,737.8 ล้านบาท มาจากการ

รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้จ�านวน 28,527.3 ล้านบาท มาจากการน�า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาใช้ ในขณะที่เครื่อง

บินส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ลดลงจ�านวน 18,646.8 ล้าน

บาทโดยหลักจากการขายเครื่องบินจ�านวน 10 ล�า

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 หนี้สินมีจ�านวน 48,625.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 51 เทียบจากสิ้นปีก่อนซึ่งเป็นผลมาจาก

(1) หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจ�านวน 3,864.5 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจาก

การเพิ่มขึ้นของหน้ีสินตามสัญญาเช่าสุทธิจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า

การเงินจ�านวน 4,691.2 ล้านบาท โดยหลักมาจากการน�ามาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาใช้ ขณะที่มีรายได้รับล่วงหน้า

ลดลงจ�านวน 2,275.7 ล้านบาท เน่ืองจากการจ�ากัดการเดินทาง        

ส่งผลต่อยอดการจองล่วงหน้า อกีทัง้ได้มกีารจัดประเภทหุน้กู้ระยะยาว

จ�านวน 1,500.0 ล้านบาท จากหนี้สินไม่หมุนเวียนเป็นหนี้สิน

หมุนเวียน

(2) หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจ�านวน 12,532.5 ล้านบาท ส่วนใหญ่มา

จากการเพิ่มข้ึนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าสุทธิจากหน้ีสินตามสัญญา

เช่าการเงินจ�านวน 14,515.7 ล้านบาท โดยหลักมาจากการน�า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาใช้ ในขณะที่เงินกู้ยืม

ระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลงจ�านวน 1,212.6 ล้านบาท ตาม

การช�าระคืนหนี้สินและดอกเบี้ยจ่าย

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ส่วนของผู้ถือหุ้นขาดทุนเกินทุนจ�านวน 

3,495.8 ล้านบาท จากสิ้นปีก่อนที่จ�านวน 6,838.4 ล้านบาท  โดยหลัก

เป็นผลจากขาดทุนจากการด�าเนินงานส�าหรับปีและผลขาดทุนจากการ

ด้อยค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ อนึ่ง บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีอัตราส่วนหนี้สิ้น

ทีม่ภีาระดอกเบีย้จ่ายต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (D/E Ratio) และอตัราส่วนเงนิ

กู้ยืมสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Gearing Ratio) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2563 เท่ากับ -11.06 เท่า และ -10.77 เท่า ตามล�าดับ ทั้งนี้หากไม่รวม

หนีส้นิตามสญัญาเช่าด�าเนนิงาน D/E Ratio และ Net Gearing Ratio 

เท่ากบั-3.41 เท่า และ -3.12 เท่า ตามล�าดบั

งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีเงินสดสุทธิ

ใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน 903.5 ล้านบาทโดยหลักจากผล

ขาดทุนจากการด�าเนินงานส�าหรับปี ในส่วนของเงินสดสุทธิได้มาจาก

กิจกรรมลงทุนมีจ�านวน 12,064.3 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินสดรับจาก

การขายเครือ่งบินจ�านวน 10 ล�า ขณะท่ีเงินสดสทุธใิช้ไปในกจิกรรมจดัหา

เงินมีจ�านวน 14,031.4 ล้านบาท โดยหลกัมกีารช�าระหนีเ้พ่ือยกเลกิสญัญา

เช่าการเงินและสัญญาเงินกู้ระยะยาวก่อนถึงเวลาที่ก�าหนด รวมถึงการ

ช�าระหน้ีสนิภายใต้สญัญาเช่าและจ่ายดอกเบีย้และช�าระคนืหุ้นกูร้ะยะยาว        

ส่งผลให้มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิจ�านวน 2,870.6  

ล้านบาท โดยมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวดอยูท่ี ่1,012.1 

ล้านบาท 

ภาพรวมการด�าเนินงานในอนาคต	

จากรายงานเดือนมกราคม 2564 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) 

คาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี 2564 ฟื้นตัวที่ร้อยละ 5.5 

จากหดตัวที่ร้อยละ 3.5 ในปี 2563 โดยหลักจากการกระจายของวัคซีน             

ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนส�าคัญต่อการฟื้นตัวกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึง

ความเชื่อม่ันในการบริโภคและปริมาณการค้าโลกจะค่อยปรับตัวดีขึ้น 

นอกจากนี้การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น 

และประเทศเศรษฐกจิขนาดใหญ่จะเป็นปัจจยัส�าคญัต่อการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิ

โลกในภาพรวม ตลอดจนความสามารถของนโยบายสนับสนุนท่ีมี

ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังคงมีปัจจัยเสี่ยง 

อาทิเช่น ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของ COVID-19 รอบใหม่และ           

การกลายพนัธุข์องไวรสั ตลอดจนความล่าช้าในการกระจายวคัซนี อาจส่งผล

ให้มีการกลับมาใช้มาตรการปิดเมือง ดังนั้น เพื่อรับมือกับความผันผวนที่

อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัท บริษัทจึงได้

วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์            

ที่ก�าหนดไว้และหาแนวทางป้องกันความเสี่ยงต่อไปนี้

(1) ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย: เศรษฐกิจสหรัฐฯ เริ่มปรับตัวดีขึ้น

จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และธนาคารกลางสหรัฐ (Fed)            

ได้คงอตัราดอกเบีย้ทีร้่อยละ 0 ถงึร้อยละ 0.25 ในเดอืนมกราคม 2564 

เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ให้มีการจ้างงาน

เตม็ศกัยภาพ และรกัษาเสถยีรภาพของอตัราเงนิเฟ้อ ในขณะทีธ่นาคาร

แห่งประเทศไทยมีมติปรับคงอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ในเดือน

กุมภาพันธ์เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก COVID-19 และ

สนบัสนนุการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ ทัง้นีบ้รษิทัอาจต้องก่อภาระหนีเ้พิม่

อย่างมนียัส�าคญัในอนาคต เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายตามในการด�าเนนิธรุกจิ

ซึง่ความไม่แน่นอนของดอกเบีย้อาจมผีลให้ต้นทนุการกูย้มืในอนาคต

ของบริษัท อย่างไรก็ตาม บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีมาตรการลดความ

ผนัผวนของอตัราดอกเบีย้โดยก�าหนดอตัราดอกเบีย้บางส่วนเป็นอตัรา

คงที่ในกระบวนการเจรจาสัญญาเช่าทางการเงินและพิจารณาน�า



118 การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

เครื่องมือทางการเงินมาใช้ในเวลาที่เหมาะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2563 บจ. ไทยแอร์เอเชยี มสีดัส่วนของภาระหนีส้นิระยะยาวภายหลงั

การ Swap ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวต่ออัตราดอกเบี้ยคงที่ประมาณ

ร้อยละ 10 ต่อ 90

(2) ความผันผวนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ: คาดการณ์

แนวโน้มค่าเงินบาทส�าหรับปี 2564 มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นอยู่ที่ 29.5 

- 30.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ จากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวขึ้นส่งผลให้

เงินทุนระหว่างประเทศมีแนวโน้มไหลออกจากสินทรัพย์ปลอดภัย      

สู่กลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ส่งผลให้บริษัทได้ประโยชน์จาก       

ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศ อาทิเช่น สัญญาซ่อมบ�ารุง     

สัญญาเช่าเครื่องบิน เป็นต้น 

(3) ความผนัผวนจากราคาน�า้มนัเชือ้เพลงิ: บจ. ไทยแอร์เอเชยี คาดราคา

น�า้มนัเชือ้เพลงิอากาศยาน (Jet Kerosene) ในปี 2564 มค่ีาเฉลีย่อยู่

ที่ 60 - 65 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก

การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลก การผลติและการกระจายวคัซนีอย่างทัว่ถงึ

ส่งผลให้มีการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและปริมาณการใช้

น�้ามันเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ีกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน�้ามัน (OPEC) ได้มี

การพจิารณาปรบัลดปรมิาณการผลติน�า้มนัดบิกส่็งผลต่อราคาน�า้มนั

โลกอีกด้วย อย่างไรก็ตามปริมาณการผลิตน�้ามันกลุ่ม Non-OPEC 

คาดว่าจะผลิตเพิม่ 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวนัในปี 2564 อาจจะเป็นปัจจยั

กดดนัราคาน�า้มนัโลก เพือ่ลดผลกระทบจากความผนัผวนของต้นทนุ

น�้ามันเช้ือเพลิง บริษัทจึงมีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากราคา

น�้ามันอากาศยาน (Fuel Hedging) เพื่อชะลอผลกระทบของความ

ผันผวน ส�าหรับปี 2564 ได้ประกันความเสี่ยงราคาน�้ามันดิบเบรนท์

เฉลี่ยอยู่ที่ 62 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในสัดส่วนร้อยละ 0 - 6.0 

ของปริมาณการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงในแต่ละไตรมาส

จากรายงานเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2564 จะ

ฟื้นตัวต่อเนื่องจากช่วงครึ่งหลังของปี 2563 ที่ร้อยละ 2.5 - 3.5  จากฐาน

ที่ต�่ากว่าปกติและการกระจายของวัคซีนในประเทศเศรษฐกิจหลัก อีกทั้ง

เศรษฐกิจไทยยังได้รับแรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายใน

ประเทศจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งการเงินและการคลังของภาค

รัฐอาทิเช่น โครงการคนละคร่ึง และโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เป็นต้น        

รวมถึงการด�าเนินงานควบคุมการแพร่ระบาดแบบจ�ากัดเพียงเฉพาะบาง

พืน้ทีต่ามระดบัความรนุแรงการแพร่ระบาด ท�าให้พืน้ทีท่ีม่กีารแพร่ระบาด

น้อยสามารถด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่อไปได้ แต่อย่างไรก็ตามการ

ฟื ้นตัวของเศรษฐกิจอาจมีความล่าช้าออกไปจากความผันผวนของ

เศรษฐกจิและการเงนิโลกจากปัจจยัความเส่ียงทีก่ล่าวไว้ข้างต้น นอกจากนี้

การฟื ้นตัวของภาคการท่องเที่ยวยังคงขึ้นอยู ่กับความคืบหน้าของ            

การกระจายวคัซนีเป็นหลกั คาดว่าปรบัตวัดขีึน้ หนนุจากการกลบัมาของ

นกัท่องเทีย่วต่างชาตใินไตรมาสที ่4 ปี 2564 ตามสถานการณ์การควบคมุ

การแพร่ระบาดของ COVID-19 การกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึงในเกือบ         

ทุกภูมิภาค และการท�าตลาดเชิงรุกด้วยแพ็กเกจท่องเที่ยว ท้ังนี้ สศช.        

คาดจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่จ�านวน 3.2 ล้านคน และสร้าง

รายรับราว 0.32 ล้านล้านบาท 

ส�าหรับปี 2564 บจ. ไทยแอร์เอเชยี ได้เตรียมพร้อมเพ่ือรองรบัการเดนิทาง

และท่องเที่ยวทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นเป็นผู้น�า        

และรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด โดยต้ังเป้าหมายจ�านวนผู้โดยสารท่ี          

9.4 ล้านคน ด้วยอัตราขนส่งผู้โดยสารท่ีร้อยละ 75 ตามการฟื้นตัวของ      

นักท่องเที่ยวไทยและการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติในไตรมาส 4 

ของปี 2564 เช่นเดียวกับทิศทางอุตสาหกรรม รวมถึงขยายโอกาสธุรกิจ

ด้านโลจิสติกส์เพิ่มเติมในส่วนของการขนส่งสินค้าทางอากาศ พร้อมทั้ง

สนับสนุนการขนส่งวัคซีนทางอากาศในประเทศและภูมิภาค อีกท้ัง             

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้มีการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง         

โดยการปรับลดต้นทุนและเลื่อนค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็นออกไป ในปี 2564 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ไม่มีแผนรับมอบเครื่องบิน อีกทั้งมีแผนคืนเครื่องบิน

ที่หมดอายุตามสัญญาเช่าและหมุนเวียนเครื่องบินภายในกลุ่มแอร์เอเชีย 

ส่งผลให้ ณ สิ้นปี มีฝูงบินจ�านวน 54 ล�า การปรับลดขนาดฝูงบินเป็นไป

ตามคาดการณ์การท่องเทีย่วจากผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-19 

ซึง่อาจจะใช้เวลาสกัระยะเพือ่ให้สภาวะการท่องเทีย่วโดยรวมกลบัมาปกติ 

นอกจากนี ้บจ. ไทยแอร์เอเชยี มุง่เน้นในการเพิม่ประสบการณ์การบนิใหม่ๆ

และมาตรการลดการสัมผัส รวมถึงเพิ่มความสะดวกสบายและปลอดภัย

ให้แก่ลูกค้าผ่านทางระบบจดจ�าใบหน้าในอนาคต

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบริษัทย่อยมิได้มี

ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์              

มีจ�านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาทท่ีมี         

ผลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิของ บมจ. เอเชยี เอวเิอชัน่ และบรษิทัย่อย

อย่างมีนัยส�าคัญ
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ตารางสรุปงบการเงินของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
ส�าหรับระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ตรวจสอบ

ปี 2561

ตรวจสอบ

ปี 2562

ตรวจสอบ

ปี 2563

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สินทรัพย์

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

6,365.5

55,381.2

10.3

89.7

7,426.9

55,475.7

11.8

88.2

2,760.2

65,217.5

4.1

95.9

รวมสินทรัพย์ 61,746.7 100.0 62,902.6 100.0 67,977.7 100.0

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมหนี้สินหมุนเวียน

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

11,022.2

22,101.7

17.8

35.8

13,959.0

21,255.1

22.2

33.8

17,823.3

32,794.1

26.2

48.2

รวมหนี้สิน 33,123.9 53.6 35,214.1 56.0 50,617.4 74.4

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย

20,455.4

8,167.4

33.2

13.2

19,943.9

7,744.6

31.7

12.3

14,266.1

3,094.2

21.0

4.6

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 28,622.8 46.4 27,688.5 44.0 17,360.3 25.6

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ปี 2561(1,2) ปี 2562(1,2) ปี 2563(1)

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้รวม

ค่าใช้จ่ายรวม

 40,141.5

 39,540.1 

100.0

98.5

41,530.9

41,653.1

100.0

100.3

16,237.3

23,788.1

100.0

146.5

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้  601.4 1.5 (122.2) -0.3 (7,550.8) -46.5

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับงวด

   ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 

   ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของ

      บริษัทย่อย

 127.4 

 70.0 

 57.4 

0.3

0.2

0.1

(866.2)

(474.0)

(392.2)

-2.1

-1.1

-1.0

(8,666.9)

(4,764.1)

(3,902.8)

-53.4

-29.4

-24.0

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

   ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของ

      บริษัทย่อย

135.0

74.2

60.8

0.3

0.2

0.1

(800.8)

(438.1)

(362.7)

-1.9

-1.0

-0.9

(8,882.7)

(4,882.8)

(3,999.9)

-54.7

-30.1

-24.6

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)  0.0144 (0.0977) (0.9823)

(1)  ร้อยละของรายได้รวม ประกอบด้วยรายได้จากการขายและให้บริการ ก�าไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน และรายได้อื่น
(2)  จัดประเภทรายการในงบการเงินใหม่
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ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาช�าระหนี้
Cash Cycle

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

0.6
0.5
0.3

82.0
4.4

216.1
1.7

154.9
2.3
3.8

 
0.5
0.5
0.1

73.7
4.9

158.8
2.3

71.4
5.1
2.1

0.2
0.1

(0.1)
29.6
12.3
76.6
4.8

24.5
14.9
2.2

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร (Prof itability Ratio)
อัตราก�าไรขั้นต้น(1)

อัตราก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงาน(1)

อัตราก�าไรอื่นต่อรายได้รวม
อัตราก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ(2)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

6.4
1.5
3.1
0.2
0.3

 
4.5

(0.3)
3.3

(1.2)
(2.3)

 
(50.2)
(55.4)
16.0

(34.9)
(27.9)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน (Eff iciency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์

ร้อยละ
ร้อยละ
เท่า

0.1
6.7
0.6

(0.8)
4.8
0.7

(7.3)
4.9
0.2

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Poicy Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย
อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน(3) (Cash Basis)
อัตราการจ่ายเงินปันผล

เท่า
เท่า
เท่า
ร้อยละ

1.6
5.0
0.9

2,322

1.8
2.3
0.3

-

3.5
0.8

(0.2)
-

งบกระแสเงินสดรวม 

(หน่วย : ล้านบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

2,869.3
(1,733.3)
(2,288.3)
(1,152.3)

965.7
(1,793.9)

828.8
0.6

(897.9)
12,064.4

(14,031.4)
(2,864.9)

ก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินสด
   และรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

(63.0)
5,337.9
4,122.6

(141.0)
4,122.6
3,982.2

(6.9)
3,982.2
1,110.4

(1) ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้หารด้วยรายได้จากการขายและให้บริการ
(2) ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทหารด้วยรายได้จากการขายและให้บริการ
(3) ก�าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ�าหน่าย (EBITDA) (ไม่รวมรายได้เงินปันผล ก�าไร (ขาดทุน) จากการขายสินทรัพย์และการลงทุน 
 ดอกเบี้ยรับ ก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน และก�าไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์)
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ปี 2561(1,2) ปี 2562(1,2) ปี 2563(1)

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้รวม

ค่าใช้จ่ายรวม

  40,140.9

 39,539.2 

100.0

98.5

41,529.2

41,658.4 

100.0

100.3

16,236.3 

23,794.6 

100.0

146.6

ก�าไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมด�าเนินงาน  601.7 1.5 (129.2) -0.3 (7,558.3) -46.6

ก�าไร (ขาดทุน) 

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

 127.5 

135.2

0.3

0.3

(871.5)

(806.1)

-2.1

-1.9

(8,673.0)

(8,888.7)

-53.4

-54.7

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)  2.93  (20.01) (199.12)

งบแสดงฐานะการเงิน วันที่ 31 ธันวาคม

ตรวจสอบ

ปี 2561

ตรวจสอบ

ปี 2562

ตรวจสอบ

ปี 2563

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สินทรัพย์

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,275.1 16.5 7,332.3 18.8 2,657.3 5.9
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 31,642.8 83.5 31,734.7 81.2 42,472.5 94.1

รวมสินทรัพย์ 37,917.9 100.0 39,067.0 100.0 45,129.8 100.0

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมหนี้สินหมุนเวียน 11,020.4 29.1 13,956.2 35.7 17,820.8 39.5
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 19,119.4 50.4 18,272.4 46.8 30,804.8 68.2

รวมหนี้สิน 30,139.8 79.5 32,228.6 82.5 48,625.6 107.7

รวมส่วนผูถ้อืหุน้ 7,778.1 20.5 6,838.4 17.5 (3,495.8) -7.7

ตารางสรปุงบการเงนิของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ส�าหรับระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา

(1) ร้อยละของรายได้รวม ประกอบด้วยรายได้จากการขายและให้บริการ ก�าไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน และรายได้อื่น
(2) จัดประเภทรายการในงบการเงินใหม่
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ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาช�าระหนี้
Cash Cycle

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

0.6
0.5
0.3

82.2
4.4

216.1
1.7

154.9
2.3
3.8

0.5
0.5
0.1

73.8
4.9

158.8
2.3

71.4
5.1
2.1

0.1
0.1

(0.1)
29.6
12.3
76.6
4.8

24.5
14.9
2.2

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร (Prof itability Ratio)
อัตราก�าไรขั้นต้น(1)

อัตราก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงาน(1)

อัตราก�าไรอื่นต่อรายได้รวม
อัตราก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ(2)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

6.4
1.5
3.1
0.3
1.4

4.5
(0.3)
3.2

(2.2)
(11.9)

(50.2)
(55.4)
16.0

(63.6)
(518.9)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน (Eff iciency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์

ร้อยละ
ร้อยละ
เท่า

 
0.3
6.9
1.0

 
(2.3)
3.3
1.1

 
(20.6)
(14.8)

0.4

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย
อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน(3)(Cash Basis)
อัตราการจ่ายเงินปันผล

เท่า
เท่า
เท่า
ร้อยละ

3.9
4.6
0.9

2,336

 
4.7
2.3
0.3

 
(13.9)

0.1
(0.2)

-

งบกระแสเงินสด 

(หน่วย : ล้านบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
ก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินสด
   และรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

2,925.0
(1,733.5)
(2,302.1)
(1,110.6)

(63.0)
5,210.6
4,037.0

958.8
(1,794.0)

828.8
(6.4)

(141.0)
4,037.0
3,889.6

(903.5)
12,064.3

(14,031.4)
(2,870.6)

(6.9)
3,889.6
1,012.1

(1) ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้หารด้วยรายได้จากการขายและให้บริการ
(2) ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิหารด้วยรายได้จากการขายและให้บริการ
(3) ก�าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ�าหน่าย (EBITDA) (ไม่รวมรายได้เงินปันผล ก�าไร (ขาดทุน) จากการขายสินทรัพย์และการลงทุน 
 ดอกเบี้ยรับ ก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน และก�าไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์)
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นโยบายการกำกับดููแลกิจการ

บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น ได้้ยึด้ถืือและปฏิิบ่ติิติามหล่กการกำาก่บดู้แลกิจการ

ทีี่�ดี้ในการด้ำาเนินธุุรกิจมาอย่างต่ิอเนื�อง ต่ิ�งแต่ิระด่้บ กรรมการ ผูู้้บริหาร 

และพน่กงาน โด้ยเชืี�อม่�นว่ิาการมีระบบบริหารจ่ด้การองค์์กรทีี่�มี

ประสิิที่ธิุภาพ โปร่งใสิ ติรวิจสิอบได้้จะช่ีวิยสิร้างค์วิามเชืี�อม่�นและค์วิามม่�นใจ

ต่ิอผูู้้ถืือหุ้น ผูู้้ลงทุี่น ผูู้้มีส่ิวินได้้เสิยี และผูู้้ทีี่�เกี�ยวิข้้องที่กุฝ่่าย และเปน็ปัจจ่ย

สิำาค่์ญในการสิร้างผู้ลติอบแที่นและเพิ�มมูลค่์าระยะยาวิ รวิมท่ี่�งส่ิงเสิริม

ค์วิามสิามารถืในการแข่้งข่้นข้องบริษ่ัที่ให้เติิบโติอย่างย่�งยืน ด่้งน่�น        

ค์ณะกรรมการบริษ่ัที่จึงได้้มีนโยบายปฏิิบ่ติิติามข้้อพึงปฏิิบ่ติิทีี่�ดี้สิำาหร่บ

กรรมการบริษ่ัที่จด้ที่ะเบียน (Code of Best Practices for Directors 

of Listed Company) และได้้นำาหล่กการและแนวิปฏิิบ่ติิทีี่�สิอด้ค์ล้องก่บ

หล่กการกำาก่บดู้แลกิจการทีี่� ดี้สิำาหร่บบริษ่ัที่จด้ที่ะเบียนปี 2556            

(The Principles of Good Corporate Governance For Listed 

Companies, 2013) และหล่กการกำาก่บดู้แลกิจการทีี่�ดี้สิำาหร่บบริษ่ัที่      

จด้ที่ะเบียน ปี 2560 (CG Code) ติามแนวิที่างที่ี�ติลาด้หล่กที่ร่พย์แห่ง

ประเที่ศไที่ย (ติลาด้หล่กที่ร่พย์ฯ) และสิำาน่กงานค์ณะกรรมการกำาก่บ        

หล่กที่ร่พย์และติลาด้หล่กที่ร่พย์ (สิำาน่กงาน ก.ล.ติ.) กำาหนด้มาใช้ีและ

ที่บที่วินปร่บปรุงนโยบายการกำาก่บดู้แลกิจการเป็นประจำาทุี่กปี รวิมท่ี่�ง       

มีการสืิ�อสิารให้ค์ณะกรรมการ ผูู้้บริหาร และพน่กงานข้องบริษ่ัที่                  

ได้้ร่บที่ราบและถืือปฏิิบ่ติิอย่างต่ิอเนื�อง 

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิิบัติิ
การกำกับดููแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิิบัติิท่ี่�เก่ี่�ยวกัี่บ
คณะกี่รรมกี่ารบริษััที่

ค์ณะกรรมการบริษ่ัที่มีหน้าทีี่�และค์วิามร่บผิู้ด้ชีอบในการกำาหนด้กรอบการ

กำาก่บดู้แลกิจการที่ี�ดี้ กลยุที่ธ์ุและนโยบายที่ี�สิำาค่์ญ ดู้แลให้บริษ่ัที่มีกลไก

ในการกำาก่บดู้แลทีี่�มีประสิิที่ธิุภาพและประสิิที่ธิุผู้ล รวิมท่ี่�งติิด้ติามดู้แลให้

บริษ่ัที่ด้ำาเนินธุุรกิจอย่างเป็นธุรรม โปร่งใสิ ร่บผิู้ด้ชีอบต่ิอผูู้้มีส่ิวินได้้เสีิย

ภายใต้ิหล่กการกำาก่บดู้แลกิจการทีี่�ดี้และจรรยาบรรณธุุรกิจ โด้ยสิร้าง

ค์วิามเชืี�อม่�นและคุ์ณค่์าให้บริษ่ัที่อย่างย่�งยืน พร้อมท่ี่�งจ่ด้ให้มีระบบการ

ติรวิจสิอบ ติิด้ติาม ประเมนิผู้ล และที่บที่วิน เพื�อให้ทุี่กค์นในองค์์กรยดึ้ถืือ

และปฏิิบ่ติิติามนโยบายการกำาก่บดู้แลกิจการทีี่�ดี้อย่างค์รบถ้ืวินและย่�งยนื 

ด่้งน่�นเพื�อสิน่บสินุนและเสิริมสิร้างให้ค์ณะกรรมการบริษ่ัที่สิามารถืปฏิิบ่ติิ

หน้าทีี่�ได้้อยา่งมีประสิิที่ธุภิาพและประสิิที่ธุผิู้ล บริษ่ัที่จึงได้้กำาหนด้นโยบาย

และแนวิปฏิิบ่ติิทีี่�เกี�ยวิก่บค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ค์รอบค์ลุมเรื�องต่ิางๆ              

ด่้งต่ิอไปนี�

องค์ประกี่อบคณะกี่รรมกี่ารบริษััที่
1. ให้มคี์ณะกรรมการ บมจ. เอเชียี เอวิิเอชี่�น เพื�อด้ำาเนนิกจิการข้องบรษ่ิัที่ 

ประกอบด้้วิยกรรมการอย่างน้อย 5 ค์น โด้ยกรรมการไม่น้อยกว่ิา    

กึ�งหนึ�งข้องจำานวินกรรมการท่ี่�งหมด้จะต้ิองมีถิื�นทีี่�อยูใ่นประเที่ศไที่ย

2. กำาหนด้ให้มีกรรมการอิสิระในจำานวินที่ี�เหมาะสิมก่บการกำาก่บดู้แล

กิจการค์ือ ไม่น้อยกว่ิา 1 ใน 3 ข้องจำานวินกรรมการท่ี่�งค์ณะ แติ่       

ต้ิองไม่น้อยกว่ิา 3 ค์น โด้ยกรรมการอิสิระเป็นบุค์ค์ลที่ี�มีคุ์ณสิมบ่ติิ 

ค์รบถ้ืวินติามประกาศค์ณะกรรมการกำาก่บติลาด้ทุี่น และประกาศ

ติลาด้หล่กที่ร่พย์ฯ ทีี่�เกี�ยวิข้้อง

3. ไม่จำาก่ด้เพศ เชีื�อชีาติิ สิ่ญชีาติิ สิีผู้ิวิ ชีาติิพ่นธุุ์ หรือศาสินา   

4. ประธุานกรรมการจะไม่เป็นบุค์ค์ลเด้ียวิก่บประธุานกรรมการบริหาร

และประธุานเจ้าหน้าทีี่�บริหาร และไมเ่ป็นกรรมการที่ี�เป็นผูู้้บริหารเพื�อ

ให้เกิด้การถ่ืวิงดุ้ลและค์วิามช่ีด้เจนในด้้านค์วิามร่บผิู้ด้ชีอบระหว่ิาง 

การกำาหนด้นโยบายการกำาก่บดู้แลและการบริหารประจำา รวิมท่ี่�ง

สิามารถืสิอบที่านการบริหารงานได้้อย่างเป็นอิสิระ

5. โค์รงสิร้างข้องค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ค์วิรมีค์วิามหลากหลาย โด้ย     

ค์ณะกรรมการบริษ่ัที่จะประกอบด้้วิยผูู้้ที่รงคุ์ณวุิฒิิทีี่� มีค์วิามรู้         

ค์วิามสิามารถื และประสิบการณ์ทีี่�หลากหลายในสิาข้าวิิชีาชีีพต่ิางๆ 

รวิมท่ี่�งมีค์วิามเชีี�ยวิชีาญเฉพาะด้้าน สิอด้ค์ลอ้งก่บกลยทุี่ธ์ุและล่กษัณะ

ธุุรกิจข้องบริษ่ัที่และมีจำานวินเพียงพอทีี่�จะกำาก่บดู้แลธุุรกิจข้องบริษ่ัที่ 

โด้ยอย่างน้อย 1 ค์นเป็นผูู้้มีประสิบการณ์ด้้านธุุรกิจสิายการบินและ

อย่างน้อย 1 ค์นมีประสิบการณ์ด้้านบ่ญชีีและการเงิน

บริษ่ัที่ได้้เปิด้เผู้ย “นโยบายการกำาก่บดู้แลกิจการทีี่�ดี้” ไว้ิบนเว็ิบไซต์ิ

ข้องบริษ่ัที่ทีี่� www.aavplc.com ภายใต้ิห่วิข้้อ “การกำาก่บดู้แล

กิจการทีี่�ดี้”
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คุณสมบัติิของกี่รรมกี่ารบริษััที่           
1. กรรมการต้ิองเข้้าใจหน้าที่ี�ค์วิามรบ่ผู้ดิ้ชีอบข้องกรรมการและลก่ษัณะ

การด้ำาเนินธุุรกิจข้องบริษ่ัที่ ติลอด้จนกรรมการต้ิองเป็นบุค์ค์ลทีี่�มี 

ค์วิามรู้ค์วิามสิามารถื มีค์วิามซื�อส่ิติย์สุิจริติ มีจริยธุรรมในการด้ำาเนิน

ธุุรกิจ และมีเวิลาเพียงพอ ทีี่�จะอุทิี่ศค์วิามรู้ ค์วิามสิามารถืและปฏิิบ่ติิ

หน้าทีี่�ให้แก่บริษ่ัที่ได้้  

2. กรรมการติ้องมีค์ุณสิมบ่ติิและไม่มีล่กษัณะติ้องห้ามติามกฎหมายวิ่า

ด้้วิยบริษ่ัที่มหาชีนจำาก่ด้และกฎหมายอื�นทีี่�เกี�ยวิข้้อง รวิมท่ี่�งต้ิองไม่มี

ล่กษัณะทีี่�แสิด้งถึืงการข้าด้ค์วิามเหมาะสิมทีี่�จะได้้ร่บค์วิามไว้ิวิางใจให้

บริหารจ่ด้การกิจการทีี่�มีมหาชีนเป็นผูู้้ถืือหุ้นติามที่ี�สิำาน่กงาน ก.ล.ติ. 

กำาหนด้

3. กรรมการไม่สิามารถืประกอบกิจการเข้้าเป็นหุ้นสิ่วิน หรือเข้้าเป็น

กรรมการในนิติิบุค์ค์ลอื�น ทีี่�มีสิภาพอย่างเดี้ยวิก่นและเป็นการแข่้งข่้น

ก่บกิจการข้องบริษ่ัที่ไม่ว่ิาจะที่ำาเพื�อประโยชีน์ข้องตินเหรือประโยชีน์

ข้องบุค์ค์ลอื�นเว้ินแต่ิจะแจ้งให้ทีี่�ประชุีมผูู้้ถืือหุ้นที่ราบก่อนทีี่�จะมีมติิ

แต่ิงต่ิ�ง

4. กรรมการไม่ค์วิรด้ำารงติำาแหน่งเป็นกรรมการในบรษิัท่ี่จด้ที่ะเบยีนอื�นๆ

เกินกว่ิา 5 บริษ่ัที่ ในกรณีทีี่�กรรมการค์นใด้ค์นหนึ�งมีติำาแหน่งเป็น

กรรมการในบริษ่ัที่จด้ที่ะเบียนอื�นๆ เกินกว่ิา 5 บริษ่ัที่ ค์ณะกรรมการ

บริษ่ัที่จะพิจารณาถึืงประสิิที่ธิุภาพในการปฏิิบ่ติิหน้าทีี่�ข้องกรรมการ

ท่ี่านด่้งกล่าวิ และสิำาหร่บกรณีประธุานเจ้าหน้าทีี่�บริหารจะเข้้าด้ำารง

ติำาแหน่งกรรมการในบริษ่ัที่อื�นจะมีการเสินอเรื�องการด้ำารงติำาแหน่ง

ในบริษ่ัที่อื�นเพื�อให้ค์ณะกรรมการบริษ่ัที่พิจารณาให้ค์วิามเห็นชีอบ

5. กรรมการอิสิระติ้องมีค์ุณสิมบ่ติิค์รบถื้วินติามที่ี�ติลาด้หล่กที่ร่พย์แห่ง

ประเที่ศไที่ยและสิำาน่กงานค์ณะกรรมการกำาก่บหล่กที่ร่พย์และ

ติลาด้หล่กที่ร่พย์กำาหนด้ และต้ิองสิามารถืด้แูลผู้ลประโยชีน์ข้องผูู้ถื้ือหุ้น

ทุี่กรายได้้เท่ี่าเทีี่ยมก่น และไม่ให้เกิด้ค์วิามข่้ด้แย้งที่างผู้ลประโยชีน์ 

นอกจากน่�นย่งต้ิองสิามารถืเข้้าร่วิมประชีุมค์ณะกรรมการบริษ่ัที่โด้ย

ให้ค์วิามเห็นอย่างเป็นอิสิระได้้ โด้ยมีรายละเอียด้ด่้งนี�

คุณสมบัติิกี่รรมกี่ารอิสระ                                
1. ถือืหุ้นไม่เกนิร้อยละหนึ�งข้องจำานวินหุน้ทีี่�มสีิทิี่ธุอิอกเสีิยงที่่�งหมด้ข้อง 

บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น บริษ่ัที่ใหญ่ บริษ่ัที่ย่อย บริษ่ัที่ร่วิม ผูู้้ถืือหุ้นรายใหญ่

หรือผูู้้มีอำานาจค์วิบคุ์มข้อง บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น ท่ี่�งนี� ให้น่บรวิม 

การถืือหุ้นข้องผูู้้ทีี่�เกี�ยวิข้้องข้องกรรมการอิสิระรายน่�นๆ ด้้วิย

2. ไม่เป็นหรอืเค์ยเป็นกรรมการที่ี�มส่ีิวินร่วิมบรหิารงาน ลกูจ้าง พนก่งาน 

ทีี่�ปรึกษัาทีี่�ได้้เงินเดื้อนประจำา หรือผูู้้มีอำานาจค์วิบคุ์มข้อง บมจ. เอเชีีย 

เอวิิเอช่ี�น บริษ่ัที่ใหญ่ บริษ่ัที่ย่อย บริษ่ัที่ร่วิม บริษ่ัที่ย่อยลำาด่้บเดี้ยวิก่น 

ผูู้้ถืือหุ้นรายใหญ่ หรือข้องผูู้้มีอำานาจค์วิบคุ์มข้อง บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น 

เว้ินแต่ิจะได้้พ้นจากการมีล่กษัณะด่้งกล่าวิมาแล้วิไม่น้อยกว่ิาสิองปี 

ท่ี่�งนี� ล่กษัณะติอ้งห้ามด่้งกล่าวิไม่รวิมถึืงกรณีทีี่�กรรมการอิสิระเค์ยเป็น

ข้้าราชีการ หรอืทีี่�ปรึกษัาข้องส่ิวินราชีการซึ�งเป็นผูู้้ถืือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผูู้้มีอำานาจค์วิบคุ์มข้อง บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น

3. ไม่เป็นบคุ์ค์ลทีี่�มคี์วิามสิม่พ่นธ์ุที่างสิายโลหติิ หรอืโด้ยการจด้ที่ะเบยีน

ติามกฎหมาย ในล่กษัณะทีี่�เป็น บิด้ามารด้า คู่์สิมรสิ พี�น้อง และบุติร 

รวิมท่ี่�งคู่์สิมรสิข้องบุติร ข้องกรรมการรายอื�น ผูู้้บริหาร ผูู้้ถืือหุ้นรายใหญ่ 

ผูู้้มีอำานาจค์วิบค์ุม หรือบุค์ค์ลที่ี�จะได้้ร่บการเสินอให้เป็นกรรมการ      

ผูู้้บริหารหรือผูู้้มีอำานาจค์วิบค์ุมข้อง บมจ. เอเชีีย เอวิิเอชี่�น หรือ     

บริษ่ัที่ย่อย

4. ไม่มีหรือเค์ยมีค์วิามสิ่มพ่นธุ์ที่างธุุรกิจก่บ บมจ. เอเชีีย เอวิิเอชี่�น  

บริษ่ัที่ใหญ่ บริษ่ัที่ย่อย บริษ่ัที่ร่วิม ผูู้้ถืือหุ้นรายใหญ่ หรือผูู้้มีอำานาจ

ค์วิบคุ์มข้อง บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น ในล่กษัณะทีี่�อาจเป็นการข่้ด้ข้วิาง

การใช้ีวิิจารณญาณอย่างอิสิระข้องติน รวิมท่ี่�งไม่เป็นหรือเค์ยเป็นผูู้้ถืือหุ้น    

ทีี่�มีน่ย หรือผูู้้มีอำานาจค์วิบคุ์มข้องผูู้้ทีี่�มีค์วิามส่ิมพ่นธ์ุที่างธุุรกิจก่บ   

บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น บริษ่ัที่ใหญ่ บริษ่ัที่ย่อย บริษ่ัที่ร่วิม ผูู้้ถืือหุ้น   

รายใหญ ่หรือผูู้้มีอำานาจค์วิบค์มุข้อง บมจ. เอเชีีย เอวิิเอชี่�น เว้ินแต่ิจะ

ได้้พ้นจากการมล่ีกษัณะด่้งกล่าวิมาแล้วิไม่น้อยกว่ิาสิองปี (ค์วิามส่ิมพ่นธ์ุ

ที่างธุุรกิจและการค์ำานวิณภาระหนี�ให้มีค์วิามหมายเช่ีนเดี้ยวิก่นก่บ

นิยามทีี่�กำาหนด้ไว้ิในประกาศค์ณะกรรมการกำาก่บติลาด้ทีุ่น ว่ิาด้้วิย

การข้ออนุญาติและการอนุญาติให้เสินอข้ายหุ้นทีี่�ออกใหม่)

5. ไม่เป็นหรอืเค์ยเป็นผูู้ส้ิอบบญ่ชีขี้อง บมจ. เอเชียี เอวิิเอชี่�น บรษิัท่ี่ใหญ่ 

บริษ่ัที่ย่อย บริษ่ัที่ร่วิม ผูู้้ถืือหุ้นรายใหญ่ หรือผูู้้มีอำานาจค์วิบคุ์มข้อง 

บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น และไม่เป็นผูู้้ถืือหุ้นทีี่�มีน่ย ผูู้้มีอำานาจค์วิบคุ์ม 

หรือหุ้นส่ิวินข้องสิำาน่กงาน สิอบบ่ญชีี ซึ�งมีผูู้้สิอบบ่ญชีีข้อง บมจ. เอเชีีย 

เอวิิเอช่ี�น บริษ่ัที่ใหญ่ บริษ่ัที่ย่อย บริษ่ัที่ร่วิม ผูู้้ถืือหุ้นรายใหญ่ หรือ   

ผูู้้มีอำานาจค์วิบคุ์มข้อง บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น ส่ิงก่ด้อยู่ เว้ินแต่ิจะได้้

พ้นจากการมีล่กษัณะด่้งกล่าวิมาแล้วิไม่น้อยกว่ิาสิองปี

6. ไม่เป็นหรอืเค์ยเป็นผูู้ใ้ห้บริการที่างวิชิีาชีพีใด้ๆ ซึ�งรวิมถืงึการให้บรกิาร

เป็นทีี่�ปรึกษัากฎหมายหรือทีี่�ปรึกษัาที่างการเงิน ซึ�งได้้ร่บค่์าบริการ

เกินกว่ิาสิองล้านบาที่ต่ิอปีจาก บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น บริษ่ัที่ใหญ่ 

บริษ่ัที่ย่อย บริษ่ัที่ร่วิม ผูู้้ถืือหุ้นรายใหญ่ หรือผูู้้มีอำานาจค์วิบคุ์มข้อง 

บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น และไม่เป็นผูู้้ถืือหุ้นทีี่�มีน่ย ผูู้้มีอำานาจค์วิบคุ์ม 

หรือหุ้นส่ิวินข้องผูู้้ให้บริการที่างวิิชีาชีีพน่�นด้้วิย เว้ินแต่ิจะได้้พ้นจาก

การมีล่กษัณะด่้งกล่าวิมาแล้วิไม่น้อยกว่ิาสิองปี

7. ไม่เป็นกรรมการทีี่�ได้้ร่บการแติ่งติ่�งขึ้�นเพื�อเป็นติ่วิแที่นข้องกรรมการ

ข้อง บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น ผูู้้ถืือหุ้นรายใหญ่ หรือผูู้้ถืือหุ้นซึ�งเป็นผูู้้ทีี่�

เกี�ยวิข้้องก่บผูู้้ถืือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการทีี่�มีสิภาพอย่างเดี้ยวิก่นและเป็นการแข้่งข้่นทีี่�มีน่ย

ก่บกิจการข้อง บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น หรือบริษ่ัที่ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่ิวิน

ทีี่�มีน่ยในห้างหุ้นส่ิวิน หรือเป็นกรรมการทีี่�มีส่ิวินร่วิมบริหารงาน 

ลูกจ้าง พน่กงาน ที่ี�ปรึกษัาทีี่�ร่บเงินเดื้อนประจำา หรือถืือหุ้นเกิน        

ร้อยละหนึ�งข้องจำานวินหุ้นทีี่�มีสิิที่ธิุออกเสิียงท่ี่�งหมด้ข้องบริษ่ัที่อื�นซึ�ง

ประกอบกจิการทีี่�มีสิภาพอยา่งเดี้ยวิก่นและเป็นการแข่้งข่้นทีี่�มีน่ยก่บ

กิจการข้อง บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น หรือบริษ่ัที่ย่อย

9. ไม่มล่ีกษัณะอื�นใด้ทีี่�ที่ำาให้ไม่สิามารถืให้ค์วิามเห็นอย่างเป็นอสิิระเกี�ยวิก่บ

การด้ำาเนินงานข้องบมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น
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โด้ยคุ์ณสิมบ่ติิข้องกรรมการอสิิระเป็นไปติามและเทีี่ยบเท่ี่านิยามทีี่�กำาหนด้

ไว้ิในประกาศค์ณะกรรมการกำาก่บติลาด้ทุี่น

ท่ี่�งนี� บริษ่ัที่ได้้เปิด้เผู้ยประว่ิติิและข้้อมูลการด้ำารงติำาแหน่งข้องกรรมการ

บริษ่ัที่ทุี่กท่ี่านไว้ิเป็นเอกสิารแนบท้ี่ายข้องรายงานฉบ่บนี� ซึ�งปรากฎอยูบ่น

เว็ิบไซต์ิข้องบริษ่ัที่ทีี่� www.aavplc.com ภายใต้ิห่วิข้้อ “เกี�ยวิก่บเอเชีีย  

เอวิิเอช่ี�น” และห่วิข้้อย่อย ”ค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ข้อง AAV” ติลอด้จน

แจ้งต่ิอติลาด้หล่กที่ร่พย์แห่งประเที่ศไที่ยและสิำาน่กงาน ก.ล.ติ. ทุี่กค์ร่�งทีี่�

มีการเปลี�ยนแปลงกรรมการบริษ่ัที่  

กี่ารสรรหาและแต่ิงตัิ�งกี่รรมกี่ารบริษััที่
การแต่ิงต่ิ�งกรรมการบริษ่ัที่ให้เป็นไปติามข้้อบ่งค่์บบริษ่ัที่และข้้อกำาหนด้

ข้องกฎหมายที่ี�เกี�ยวิข้้อง โด้ยจะติ้องมีค์วิามโปร่งใสิและช่ีด้เจน ผู่้าน

กระบวินการข้องค์ณะกรรมการสิรรหาและกำาหนด้ค่์าติอบแที่นซึ�งจะที่ำา

หน้าทีี่�พิจารณาสิรรหาบุค์ค์ลทีี่�มีค์วิามเหมาะสิมที่ี�จะมาด้ำารงติำาแหน่ง

กรรมการแที่นกรรมการที่ี�ค์รบกำาหนด้ออกติามวิาระหรือในกรณีอื�นๆ   

รวิมท่ี่�งเปิด้โอกาสิให้ผูู้้ถืือหุ้นรายย่อยเสินอชืี�อบุค์ค์ลทีี่�มีคุ์ณสิมบ่ติิเหมาะสิม

เพื�อเข้้าร่บการค่์ด้เลือกเป็นกรรมการด่้งกล่าวิอีกที่างหนึ�ง โด้ยค์ณะกรรมการ

สิรรหาและกำาหนด้ค่์าติอบแที่นจะเสินอรายชืี�อผูู้้ทีี่�ได้้ร่บการค่์ด้เลือก พร้อมท่ี่�ง

ประว่ิติิและรายละเอียด้ข้องบุค์ค์ลน่�นๆ ทีี่�เพียงพอเพื�อประโยชีน์ในการ

ต่ิด้สิินใจให้แก่ค์ณะกรรมการบริษ่ัที่พิจารณาก่อนเสินอรายชืี�อต่ิอทีี่�ประชุีม

ผูู้้ถืือหุ้นเพื�อพิจารณาอนุม่ติิแต่ิงต่ิ�งหรือให้ค์ณะกรรมการบริษ่ัที่แต่ิงต่ิ�ง      

ในกรณีทีี่�ติำาแหน่งกรรมการว่ิางลงเพราะเหตุิอื�นนอกจากถึืงค์ราวิออกติาม

วิาระ ท่ี่�งนี� ค์ณะกรรมการสิรรหาจะพิจารณาถึืง ค์วิามรู้ ค์วิามสิามารถื 

ประสิบการณ์การที่ำางาน และภาพรวิมข้องโค์รงสิร้างค์ณะกรรมการบริษ่ัที่

ว่ิาท่ี่กษัะข้องกรรมการที่างด้้านใด้ที่ี�ยง่ข้าด้อยู ่โด้ยจ่ด้ที่ำาเปน็ Board Skill 

Matrix ซึ�งช่ีวิยที่ำาใหก้ารสิรรหากรรมการมคี์วิามสิอด้ค์ลอ้งก่บทิี่ศที่างการ

ด้ำาเนินธุุรกิจข้องบริษ่ัที่ ประกอบการพิจารณาเพื�อกำาหนด้ต่ิวิบุค์ค์ลทีี่�มี

ค์วิามเหมาะสิมท่ี่�งด้้านประสิบการณ์ ค์วิามรู้ ค์วิามสิามารถืทีี่�จะเป็น

ประโยชีน์ต่ิอบริษ่ัที่เข้้ามาเป็นกรรมการ โด้ยให้สิอด้ค์ล้องก่บกลยุที่ธ์ุในการ

ด้ำาเนินธุุรกิจข้องบริษ่ัที่ ท่ี่�งนี� บุค์ค์ลทีี่�ได้้ร่บการแต่ิงต่ิ�งให้ด้ำารงติำาแหน่ง

กรรมการข้องบริษ่ัที่จะต้ิองมีคุ์ณสิมบ่ติิค์รบถ้ืวินติามมาติรา 68 แห่ง      

พระราชีบ่ญญ่ติิบริษ่ัที่มหาชีนจำาก่ด้ พ.ศ. 2535 (รวิมท่ี่�งทีี่�มีการแก้ไข้     

เพิ�มเติิม) และประกาศค์ณะกรรมการกำาก่บหล่กที่ร่พย์และติลาด้หล่กที่ร่พย์ 

และไม่มีล่กษัณะต้ิองห้ามติามพระราชีบ่ญญ่ติิหล่กที่ร่พย์และติลาด้หล่กที่ร่พย์ 

พ.ศ. 2535 (รวิมท่ี่�งทีี่�มีการแก้ไข้เพิ�มเติิม) กฎหมายอื�น และกฎระเบียบ    

ทีี่�เกี�ยวิข้้อง

ในการระบุผูู้้เข้้าค่์ด้เลือกมาด้ำารงติำาแหน่งกรรมการ ค์ณะกรรมการสิรรหา

อาจจะใช้ีแหล่งการสิรรหา ได้้แก ่กรรมการข้องบรษ่ิัที่เป็นผูู้้แนะนำา บริษ่ัที่

ทีี่�ปรึกษัาภายนอก เป็นต้ิน

ในกรณีทีี่�ประชุีมผูู้้ถืือหุ้นเป็นผูู้้แต่ิงต่ิ�งกรรมการโด้ยใช้ีเสีิยงข้้างมากติาม

หล่กเกณฑ์์และวิิธีุการด่้งต่ิอไปนี�

1) ผูู้้ถืือหุ้นค์นหนึ�งมีค์ะแนนเสิียงเที่่าก่บหนึ�ง (1) หุ้นติ่อหนึ�ง (1) เสิียง 

2) ผูู้้ถืือหุ้นแติ่ละค์นจะใชี้ค์ะแนนเสีิยงที่ี�มีอยู่ที่่�งหมด้ติาม (1) เลือกติ่�ง

บุค์ค์ลเดี้ยวิหรือหลายค์นเป็นกรรมการก็ได้้ ในกรณีทีี่�เลือกต่ิ�งบุค์ค์ล

หลายค์นเป็นกรรมการ จะแบ่งค์ะแนนเสิยีงให้แก่ผูู้้ใด้มากน้อยเพยีงใด้

ไม่ได้้

3) บุค์ค์ลทีี่�ได้้ร่บค์ะแนนเสีิยงสูิงสุิด้ติามลำาด้่บลงมาเป็นผูู้้ได้้ร่บเลือกติ่�ง

เป็นกรรมการเท่ี่าจำานวินกรรมการทีี่�จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต่ิ�งในค์ร่�งน่�น

ในกรณีทีี่�บุค์ค์ลซึ�งได้้ร่บการเลือกต่ิ�งในลำาด่้บถ่ืด้ลงมามีค์ะแนนเสีิยง

เท่ี่าก่นเกินจำานวินกรรมการทีี่�จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต่ิ�งในค์ร่�งน่�น ให้

ประธุานทีี่�ประชุีมเป็นผูู้้ออกเสีิยงชีี�ข้าด้ 

วาระกี่ารดำำรงติำแหน่งของกี่รรมกี่ารบริษััที่
1. กรรมการบริษั่ที่มีวิาระการด้ำารงติำาแหน่งติามข้้อบ่งค่์บข้อง บมจ. 

เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น ทีี่�กำาหนด้ไว้ิว่ิาในการประชุีมผูู้้ถืือหุ้นสิาม่ญประจำาปี

ทุี่กค์ร่�ง ให้กรรมการออกจากติำาแหน่งจำานวินหนึ�งในสิาม (1/3) เป็น

อ่ติรา ถ้ืาจำานวินกรรมการจะแบ่งออกให้ติรงเป็นสิามส่ิวินไม่ได้้ ก็ให้

ออกโด้ยจำานวินใกล้ทีี่�สุิด้ก่บส่ิวินหนึ�งในสิาม (1/3) กรรมการซึ�ง        

พ้นจากติำาแหน่ง อาจได้้ร่บเลือกให้กล่บเข้้ามาร่บติำาแหน่งอีกได้้ โด้ย

กรรมการค์นทีี่�อยู่ในติำาแหน่งนานทีี่�สุิด้น่�นเป็นผูู้้ออกจากติำาแหน่ง

2. กรรมการค์นใด้จะลาออกจากติำาแหน่งให้ยื�นใบลาออกติ่อบริษั่ที่โด้ย

การลาออกน่�นจะมีผู้ลน่บแต่ิว่ินทีี่� ใบลาออกไปถึืงบริษ่ัที่

3. ที่ี�ประชีุมผูู้้ถืือหุ้นอาจลงมติิให้กรรมการค์นใด้ออกจากติำาแหน่งก่อน

ถึืงค์ราวิออกติามวิาระได้้ด้้วิยค์ะแนนเสีิยงไม่น้อยกว่ิาสิามในสีิ�ข้อง

จำานวินผูู้้ถืือหุ้นซึ�งมาประชุีมและมีสิิที่ธิุออกเสีิยง และมีหุ้นน่บรวิมก่น

ได้้ไม่น้อยกว่ิากึ�งหนึ�งข้องจำานวินหุ้นทีี่�ถืือโด้ยผูู้้ถืือหุ้นทีี่�มาประชุีมและ

มีสิิที่ธิุออกเสีิยง

4. ในกรณีที่ี�ติำาแหน่งกรรมการวิ่างลงเพราะเหติุอื�นนอกจากถืึงค์ราวิ  

ออกติามวิาระให้ค์ณะกรรมการบริษ่ัที่เลือกบุค์ค์ลซึ�งมีคุ์ณสิมบ่ติิและ

ไม่มีล่กษัณะต้ิองห้ามติามกฎหมายว่ิาด้้วิยบริษ่ัที่มหาชีนจำาก่ด้และ

กฎหมายว่ิาด้้วิยหล่กที่ร่พยแ์ละติลาด้หล่กที่ร่พยเ์ข้้าเป็นกรรมการแที่น

ในการประชีุมค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ค์ราวิถ่ืด้ไป เว้ินแต่ิวิาระข้อง

กรรมการผูู้้น่�นจะเหลือน้อยกว่ิาสิองเดื้อน โด้ยบุค์ค์ลซึ�งเข้้าเป็น

กรรมการแที่นด่้งกล่าวิจะอยู่ในติำาแหน่งกรรมการได้้เพียงเท่ี่าวิาระ    

ทีี่�ย่งเหลืออยู่ข้องกรรมการทีี่�ตินเข้้ามาแที่น

สิำาหร่บผูู้้ทีี่�ได้้ด้ำารงติำาแหน่งกรรมการอิสิระมาแล้วิเป็นระยะเวิลา 9 ปี หรือ 

3 วิาระติิด้ต่ิอก่น ค์ณะกรรมการสิรรหาและกำาหนด้ค่์าติอบแที่นจะที่บที่วิน

ค์วิามเป็นอิสิระทีี่�แท้ี่จริงข้องกรรมการอิสิระผูู้้น่�นเป็นประจำาทุี่กปี 
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บที่บาที่ หน้าท่ี่� และความรับผิิดำชอบของคณะกี่รรมกี่ารบริษััที่
ค์ณะกรรมการ บมจ. เอเชีีย เอวิิเอชี่�น มีหน้าทีี่�กำาก่บดู้แลกิจการและภารกิจ

ข้อง บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น ให้เป็นไปติามทีี่�ผูู้้ถืือหุ้นอนุม่ติิและติามกฎหมาย

ทีี่�ใช้ีบ่งค่์บก่บ บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น ว่ิติถุืประสิงค์์ ข้้อบ่งค่์บ มติิทีี่�ประชุีม

ผูู้้ถืือหุ้น มติิค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ ท่ี่�งนี� ค์ณะกรรมการ บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น 

จะต้ิองใช้ีวิิจารณญาณและค์วิามรอบค์อบในการต่ิด้สิินใจที่างธุุรกิจ และ

ปฏิิบ่ติิหน้าทีี่�ด้้วิยค์วิามร่บผิู้ด้ชีอบ ระม่ด้ระว่ิง และค์วิามซื�อส่ิติยสุ์ิจริติ เพื�อ

ร่กษัาผู้ลประโยชีน์สูิงสุิด้ข้อง บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น  

นอกจากนี�ค์ณะกรรมการบรษ่ิัที่ต้ิองให้ค์วิามสิำาค่์ญก่บการด้ำาเนินธุุรกิจด้้วิย

ค์วิามร่บผิู้ด้ชีอบต่ิอส่ิงค์มและสิิ�งแวิด้ล้อม ไม่ละเมิด้สิิที่ธิุข้องผูู้้มสีิว่ินได้้เสีิย

ติลอด้จนส่ิงเสิริมและสิน่บสินุนให้บริษ่ัที่และบริษ่ัที่ย่อยมีการด้ำาเนินงาน

ในการติ่อต้ิานทุี่จริติค์อร์ร่ปช่ีนในทีุ่กรูปแบบเพื�อค์วิามก้าวิหน้าและ       

การเจริญเติิบโติอย่างย่�งยืน

โด้ยค์ณะกรรมการบริษัท่ี่ที่ำาหน้าทีี่�พจิารณาให้ค์วิามเห็นชีอบในเรื�องสิำาค่์ญ

ทีี่�เกี�ยวิก่บการบริหารข้องบริษ่ัที่ อาทิี่ นโยบาย วิิส่ิยท่ี่ศน์ กลยุที่ธ์ุ เป้าหมาย

ภารกิจ แผู้นธุุรกิจ และงบประมาณข้องบริษ่ัที่ ติลอด้จนกำาก่บดู้แลให้    

ค์ณะผูู้้บริหาร บริหารงานให้เป็นไปติามนโยบายที่ี�กำาหนด้ไว้ิอย่างมี

ประสิิที่ธิุภาพและประสิิที่ธิุผู้ลภายใติ้กรอบข้องกฎหมาย ว่ิติถุืประสิงค์์    

ข้้อบ่งค่์บ และมติิทีี่�ประชุีมผูู้้ถืือหุ้น มติิทีี่�ประชุีมค์ณะกรรมการบริษ่ัที่     

ด้้วิยค์วิามซื�อส่ิติย์สุิจริติระม่ด้ระว่ิง ติามหล่กการข้้อพึงปฏิิบ่ติิทีี่�ดี้ เพื�อเพิ�ม

มูลค่์าสูิงสุิด้ให้แก่กิจการ และค์วิามม่�นค์งสูิงสุิด้ให้แก่ผูู้้ถืือหุ้น

การแบ่่งแยกบ่ทบ่าทหน้้าท่�ระหว่่างคณะกรรมการบ่ริษััทกับ่ฝ่่ายบ่ริหาร

บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น ได้้แบ่งแยกบที่บาที่หน้าทีี่�ค์วิามร่บผิู้ด้ชีอบระหว่ิาง

ค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ก่บฝ่่ายบริหารอย่างช่ีด้เจนโด้ยกรรมการบริษ่ัที่        

ที่ำาหน้าทีี่�ในการกำาหนด้นโยบายและกำาก่บดู้แลการด้ำาเนินงานข้อง          

ฝ่่ายบริหารในระด่้บนโยบาย ในข้ณะที่ี�ฝ่่ายบริหารที่ำาหน้าทีี่�บริหารจ่ด้การ

งานในด้้านต่ิางๆ ให้เป็นไปติามนโยบายและข้อบเข้ติอำานาจหน้าทีี่�ติาม

ติารางอำานาจอนุม่ติิข้องบริษ่ัที่ (Authority Limit) ที่ี�อนุม่ติิโด้ย            

ค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ ซึ�งได้้มีการจ่ด้ที่ำาเป็นลายล่กษัณ์อ่กษัรและบ่นทึี่ก

เป็นมติิค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ในรายงานการประชุีม ด่้งน่�นประธุาน

กรรมการจะไม่เป็นบุค์ค์ลเด้ียวิก่นก่บ ประธุานกรรมการบริหารและ

ประธุานเจ้าหน้าทีี่�บริหาร และไมเ่ป็นกรรมการที่ี�เป็นผูู้้บริหาร  เพื�อให้เกิด้

การถ่ืวิงดุ้ลและการสิอบที่านการบริหารงาน

โด้ยประธุานกรรมการมีบที่บาที่หน้าทีี่�ทีี่�สิำาค่์ญด่้งนี�

1) ประธุานกรรมการมส่ีิวินสิำาค์ญ่ในการติด่้สิินใจเรื�องนโยบายข้องบรษิัท่ี่

อ่นเป็นผู้ลจากการประชีุมค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ทีี่�ได้้พิจารณาและ

กำาหนด้เปา้หมายที่างธุุรกจิร่วิมก่บฝ่่ายบรหิาร รวิมไปถืงึให้ค์ำาแนะนำา

ในการด้ำาเนินธุุรกิจข้องฝ่่ายบริหารผู่้านที่างประธุานเจ้าหน้าทีี่�บริหาร

อย่างสิมำ�าเสิมอ โด้ยไม่ก้าวิก่ายในงานประจำาอ่นเป็นภาระค์วิามร่บผิู้ด้ชีอบ

ข้องฝ่่ายบริหาร และร่บผิู้ด้ชีอบในฐานะผูู้้นำาข้องค์ณะกรรมการบริษัท่ี่

ในการติิด้ติามด้แูลให้การปฏิิบ่ติิหน้าทีี่�ข้องค์ณะกรรมการบรษ่ิัที่โด้ยรวิม 

ค์ณะอนุกรรมการชุีด้ต่ิางๆ และกรรมการแต่ิละค์น ให้บรรลุว่ิติถุืประสิงค์์

ติามแผู้นงานทีี่�กำาหนด้ไว้ิ

2) เป็นผูู้ ้นำาการประชุีมค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ให้ด้ำาเนินไปอย่างมี

ประสิิที่ธิุภาพและประสิิที่ธิุผู้ล ติามระเบยีบวิาระ ข้้อบ่งค่์บข้องบรษ่ิัที่ 

และกฎหมาย สิน่บสินุนให้กรรมการทุี่กค์นได้้มีส่ิวินร่วิมในการประชุีม

และแสิด้งค์วิามเห็นอย่างเป็นอิสิระ และเป็นผูู้้ลงค์ะแนนเสีิยงชีี�ข้าด้

ในกรณีทีี่�ทีี่�ประชุีมค์ณะกรรมการบริษ่ัที่มีการลงค์ะแนนเสีิยงและ

ค์ะแนนเสีิยง 2 ฝ่่ายเท่ี่าก่น รวิมท่ี่�งสิรุปมติิทีี่�ประชุีมและสิิ�งทีี่�จะต้ิอง

ด้ำาเนินการต่ิอไปอย่างช่ีด้เจน

3) เป็นผูู้้นำาในการประชีุมผูู้้ถืือหุ้นให้เป็นไปติามระเบียบวิาระ ข้้อบ่งค์่บ

ข้องบริษ่ัที่ และกฎหมาย โด้ยจ่ด้สิรรเวิลาให้เหมาะสิม รวิมท่ี่�งเปิด้

โอกาสิให้ผูู้้ถืือหุ้นแสิด้งค์วิามคิ์ด้เห็นอย่างเท่ี่าเทีี่ยมก่น และดู้แลให้มี

การติอบข้้อซ่กถืามข้องผูู้้ถืือหุ้นอย่างเหมาะสิมและโปร่งใสิ

4) สิน่บสินุนและเป็นแบบอย่างทีี่�ด้ีในการปฏิิบ่ติิติามหล่กบรรษั่ที่ภิบาล

และจรรยาบรรณธุุรกิจ

นอกจากนี�บริษ่ัที่ได้้กำาหนด้ข้อบเข้ติ อำานาจ หน้าทีี่�และค์วิามร่บผิู้ด้ชีอบ

ข้องค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ และประธุานเจ้าหน้าทีี่�บริหารอย่างช่ีด้เจน ซึ�ง

สิามารถืดู้รายละเอียด้ได้้ในห่วิข้้อ “ข้อบเข้ติอำานาจหน้าทีี่�และค์วิามร่บผิู้ด้ชีอบ

ข้องค์ณะกรรมการบริษ่ัที่” “ข้อบเข้ติอำานาจหน้าทีี่�และค์วิามร่บผิู้ด้ชีอบ

ข้องประธุานกรรมการบริหาร” และ “ข้อบเข้ติอำานาจหน้าทีี่�และค์วิาม   

ร่บผิู้ด้ชีอบข้องประธุานเจ้าหน้าทีี่�บริหาร”

กี่ารประเมินผิลกี่ารปฏิิบัติิงานของคณะกี่รรมกี่ารบริษััที่
บมจ. เอเชีีย เอวิิเอชี่�น และบริษ่ัที่ย่อย กำาหนด้ให้มีการประเมินผู้ลการ

ปฏิิบ่ติิงานประจำาปีข้องค์ณะกรรมการบริษ่ัที่และค์ณะกรรมการชุีด้ย่อย 

โด้ยแบ่งเป็นการประเมินผู้ลการปฏิิบ่ติิงานข้องค์ณะกรรมการท่ี่�งค์ณะและ

การประเมนิผู้ลการปฏิิบ่ติิงานข้องตินเอง เพื�อใช้ีเป็นกรอบในการติรวิจสิอบ

การปฏิิบ่ติิงานในหน้าทีี่�ข้องค์ณะกรรมการบริษ่ัที่และค์ณะกรรมการ        

ชุีด้ย่อยต่ิางๆ รวิมท่ี่�งเพื�อพิจารณาที่บที่วินผู้ลงาน ปัญหา และอุปสิรรค์ต่ิางๆ 

ทีี่�เกิด้ขึ้�นในรอบปทีีี่�ผู่้านมา และเปน็โอกาสิที่ี�จะพิจารณาเรื�องการอุทิี่ศเวิลา

ในการปฏิิบ่ติิหน้าทีี่� อีกท่ี่�งช่ีวิยปร่บปรุงค์วิามส่ิมพ่นธ์ุระหว่ิางค์ณะกรรมการ

บริษ่ัที่และผูู้้บริหาร โด้ยผู้ลการประเมินการปฏิิบ่ติิงานประจำาปีข้อง       

ค์ณะกรรมการบริษ่ัที่และค์ณะกรรมการชีุด้ย่อยจะนำาเสินอต่ิอทีี่�ประชุีม

ค์ณะกรรมการบริษ่ัที่เพื�อให้ข้้อเสินอแนะทีี่�เป็นประโยชีน์ต่ิอการปร่บปรุง

ประสิิที่ธิุภาพและพ่ฒินาการปฏิิบ่ติิงานข้องค์ณะกรรมการให้สิอด้ค์ล้อง

ก่บแนวินโยบายที่ี�กำาหนด้ไว้ิและเพื�อกำาหนด้บรรท่ี่ด้ฐานที่ี�จะใช้ีเปรียบ

เทีี่ยบก่บผู้ลปฏิิบ่ติิงานอย่างมีหล่กเกณฑ์์และเปิด้เผู้ยในรายงานประจำาปี
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ท่ี่�งนี� ค์ณะกรรมการสิรรหาและกำาหนด้ค่์าติอบแที่นมีหน้าทีี่�ที่บที่วินแบบ

ประเมินผู้ลให้มีค์วิามถูืกต้ิอง ค์รบถ้ืวิน เป็นไปติามการกำาก่บดู้แลกิจการ

ทีี่�ดี้ และพิจารณาผู้ลการประเมินตินเองข้องกรรมการในปีทีี่�ผู่้านมา เพื�อ

เป็นหล่กเกณฑ์์ประกอบการพิจารณากล่�นกรองค่์าติอบแที่นข้องกรรมการ

ให้มีค์วิามสิมเหตุิสิมผู้ล โด้ยมีเลข้านุการบริษ่ัที่สิรุปผู้ลการประเมินและ

รายงานผู้ลการประเมนิต่ิอค์ณะกรรมการสิรรหาและกำาหนด้ค์า่ติอบแที่น

เพื�อนำาเสินอต่ิอค์ณะกรรมการบริษ่ัที่พิจารณาด้ำาเนินการปร่บปรุง           

การด้ำาเนินงานให้มีประสิิที่ธิุภาพมากยิ�งขึ้�น

กี่ารพััฒนากี่รรมกี่ารและผ้้ิบริหาร
ค์ณะกรรมการ บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น และบริษ่ัที่ย่อย ส่ิงเสิริมและอำานวิย

ค์วิามสิะด้วิกใหมี้การฝึ่กอบรมและพ่ฒินาค์วิามรู้แก่ กรรมการและผูู้บ้ริหาร

เพื�อให้สิามารถืที่ำาหน้าทีี่�และกำาก่บดู้แลกิจการข้องบริษ่ัที่อย่างมี

ประสิิที่ธิุภาพและมีการปร่บปรุงการปฏิิบ่ติิงานอย่างต่ิอเนื�อง โด้ยสิน่บสินุน

ให้กรรมการและผูู้้บริหารเข้้าร่วิมส่ิมมนาหล่กสูิติรทีี่�เป็นประโยชีน์ต่ิอ      

การปฏิิบ่ติิหน้าทีี่� ท่ี่�งหล่กสูิติรทีี่�จ่ด้โด้ยหน่วิยงานกำาก่บดู้แลข้องร่ฐ หรือ

องค์์กรอิสิระ เช่ีน หล่กสูิติรกรรมการบริษ่ัที่ข้องสิถืาบ่นกรรมการบริษ่ัที่ไที่ย

ทีี่�สิำาน่กงาน ก.ล.ติ. กำาหนด้ให้กรรมการข้องบริษั่ที่จด้ที่ะเบียนต้ิองผู่้าน

การอบรมอย่างน้อยหนึ�งหล่กสูิติร ซึ�งได้้แก่ Directors Certif ication 

Program (DCP) Directors Accreditation Program (DAP) และ Audit 

Committee Program (ACP) เป็นต้ิน

ในกรณีทีี่�มีการเปลี�ยนแปลงกรรมการใหม่บริษ่ัที่ได้้กำาหนด้แนวิปฏิิบ่ติิเกี�ยวิ

ก่บการเติรียมค์วิามพร้อมในการปฏิิบ่ติิหน้าทีี่�กรรมการบริษ่ัที่ โด้ยมี

เลข้านุการบริษ่ัที่เป็นผูู้้ประสิานงานในเรื�องต่ิางๆ ด่้งนี�

1) รวิบรวิมข้้อมูลที่ี�จำาเป็นเกี�ยวิก่บกรรมการเพื�อประโยชีน์ในการติรวิจ

สิอบดู้แลให้มีการปฏิิบ่ติิติามกฎหมายในเรื�องทีี่�เกี�ยวิข้้องก่บกรรมการ

2) จด่้เติรยีมข้้อมลูทีี่�เป็นประโยชีน์ต่ิอการปฏิิบต่ิหิน้าที่ี�ข้องกรรมการใหม่ 

เช่ีน ข้้อบ่งค่์บบริษ่ัที่ คู่์มือกรรมการบริษ่ัที่จด้ที่ะเบียน สิรุปผู้ลการ

ด้ำาเนินงาน สิรุปล่กษัณะและแนวิที่างการด้ำาเนินธุุรกิจ เป็นต้ิน

3) จด่้ให้มกีารพบปะหารอืก่บประธุานกรรมการ กรรมการ และผูู้้บรหิาร

เพื�อร่บที่ราบและสิอบถืามข้้อมลูสิำาค่์ญทีี่�เกี�ยวิก่บการด้ำาเนนิธุุรกิจข้อง

บริษ่ัที่และบริษ่ัที่ย่อย

นโยบายกี่ารกี่ำหนดำค่าติอบแที่น/หลักี่เกี่ณฑ์์กี่ารให้
ค่าติอบแที่นสำหรับกี่รรมกี่ารแต่ิละติำแหน่ง
ค์ณะกรรมการ บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น และบริษ่ัที่ย่อย ได้้มีมติิอนุม่ติิ       

หล่กเกณฑ์์ในการพิจารณาค่์าติอบแที่นกรรมการบริษ่ัที่ไว้ิด่้งนี�

ในการกำาหนด้ค์า่ติอบแที่นกรรมการใหค้์ณะกรรมการสิรรหาและกำาหนด้

ค่์าติอบแที่นพิจารณาค่์าติอบแที่นติามแนวิที่างด่้งต่ิอไปนี�

นโยบายกี่ารกี่ำหนดำค่าติอบแที่นกี่รรมกี่าร
ค์ณะกรรมการสิรรหาและกำาหนด้ค่์าติอบแที่นเป็นผูู้้พิจารณากล่�นกรองถึืง

ประเภที่ค่์าติอบแที่น วิิธีุการจ่ายค่์าติอบแที่น และจำานวินค่์าติอบแที่นทีี่�

เหมาะสิมใหแ้ก่ กรรมการบริษ่ัที่และกรรมการชุีด้ยอ่ย และจะนำาเข้้าเสินอ

ต่ิอทีี่�ประชุีมค์ณะกรรมการบริษ่ัที่และทีี่�ประชุีมสิาม่ญผูู้้ถืือหุ้นประจำาปีเพื�อ

ข้ออนุม่ติิเป็นประจำาทุี่กปี

โด้ยการกำาหนด้ค์่าติอบแที่นข้องกรรมการจะพิจารณาเปรียบเทีี่ยบก่บ    

การจ่ายค่์าติอบแที่นกรรมการข้องบริษ่ัที่ช่ี�นนำาในติลาด้หล่กที่ร่พยฯ์ และ

บริษ่ัที่อื�นทีี่�อยู่ในอุติสิาหกรรมเดี้ยวิก่นหรือใกล้เคี์ยงก่บบริษ่ัที่ ติลอด้จน

ประสิบการณ์ ภาระหน้าทีี่� ข้อบเข้ติบที่บาที่หน้าทีี่�ค์วิามร่บผิู้ด้ชีอบ       

ค์วิามสิำาเร็จในการปฏิิบ่ติิงานทีี่�เชืี�อมโยงก่บผู้ลประกอบการ และปัจจ่ย

แวิด้ล้อมอื�นทีี่�เกี�ยวิข้้อง โด้ยค่์าติอบแที่นด่้งกล่าวิต้ิองอยู่ในระด่้บทีี่�      

เหมาะสิมและเพียงพอทีี่�จะจูงใจและร่กษัากรรมการทีี่�มีคุ์ณภาพไว้ิ 

ค่าตอบ่แทน้กรรมการบ่ริษััทและกรรมการชุุดย่อยของ บ่มจ. เอเชุ่ย เอวิ่เอชัุ�น้

ทีี่�ประชุีมสิาม่ญผูู้้ถืือหุ้นประจำาปี 2563 เมื�อว่ินทีี่� 22 กรกฎาค์ม 2563 มีมติิ

อนุม่ติิค่์าติอบแที่นกรรมการบรษ่ิัที่และกรรมการชีดุ้ยอ่ย โด้ยมีรายละเอยีด้

ด่้งนี� 

ค่่าตอบแทนท่�เป็็นตัวเงิิน

• ให้กรรมการบริษั่ที่ได้้ร่บค์่าติอบแที่นที่่านละ 80,000 บาที่ติ่อเดื้อน 

เป็นประจำาทุี่กเดื้อน และได้้ร่บเบี�ยประชุีมค์นละ 80,000 บาที่ต่ิอค์ร่�ง 

หากในเดื้อนใด้มีการประชุีมมากกว่ิา 1 ค์ร่�ง ค์งให้กรรมการบริษ่ัที่ได้้

ร่บเบี�ยประชุีมค์นละ 80,000 บาที่เท่ี่าน่�น โด้ยให้ประธุานกรรมการ

ได้้ร่บค่์าติอบแที่นรายเด้ือน 100,000 บาที่ และเบี�ยประชุีมค์ร่�งละ 

100,000 บาที่ หากในเดื้อนใด้มีการประชุีมมากกว่ิา 1 ค์ร่�ง ค์งให้ได้้

ร่บเบี�ยประชุีม 100,000 บาที่ เท่ี่าน่�น

• ค์่าติอบแที่นกรรมการติรวิจสิอบ (นอกเหนือจากค์่าติอบแที่น

กรรมการ) ค์ณะกรรมการติรวิจสิอบให้ได้้ร่บค่์าติอบแที่นท่ี่านละ 

80,000 บาที่ต่ิอเดื้อน เป็นประจำาทุี่กเดื้อน โด้ยให้ประธุานกรรมการ

ติรวิจสิอบได้้ร่บค่์าติอบแที่นรายเดื้อน 100,000 บาที่

• ในกรณีกรรมการบริษั่ที่ได้้ร่บแติ่งติ่�งจากค์ณะกรรมการบริษั่ที่หรือ

ประธุานกรรมการใหเ้ป็นกรรมการ อนกุรรมการ หรอืค์ณะที่ำางานชีดุ้

ต่ิางๆ ข้องบริษ่ัที่ ให้กรรมการบริษ่ัที่ทีี่�ได้้ร่บการแต่ิงต่ิ�งด่้งกล่าวิได้้ร่บ

ค่์าติอบแที่นเพิ�มเป็นเบี�ยประชุีมค์นละ 40,000 บาที่ต่ิอค์ร่�ง หากใน

เดื้อนใด้ กรรมการ อนุกรรมการ และค์ณะที่ำางานชุีด้ใด้มีการประชุีม

เกินกว่ิา 1 ค์ร่�ง ค์งให้ได้้ร่บเบี�ยประชุีมค์นละ 40,000 บาที่เท่ี่าน่�น

• ให้ค์ณะกรรมการบรษิัท่ี่ได้้รบ่เงนิรางวิล่ประจำาปี (Bonus) โด้ยค์ำานวิณ

จากอ่ติราร้อยละ 0.5 ข้องเงินปันผู้ลจ่ายและหล่กเกณฑ์์การจ่ด้สิรร

เป็นไปติามทีี่�ค์ณะกรรมการบริษ่ัที่กำาหนด้
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ค่่าตอบแทนอ่�นๆ

สิิที่ธิุประโยชีน์ด้้านบ่ติรโด้ยสิาร         

กรรมการบรษ่ิัที่ (รวิมท่ี่�งบุค์ค์ลในค์รอบค์ร่วิ หมายถึืง สิาม ีภริยา และบตุิร

ทีี่�ชีอบด้้วิยกฎหมาย) ได้้ร่บสิิที่ธิุประโยชีน์ด้้านบ่ติรโด้ยสิารให้เปล่าเพื�อการ

เดิ้นที่างไป-กล่บ ในทุี่กเส้ินที่างบินจำานวิน 1 ค์ร่�งต่ิอเดื้อน จำานวินรวิมท่ี่�งสิิ�น 

12 ค์ร่�งต่ิอปี โด้ยเป็นไปติามนโยบายทีี่�บริษ่ัที่กำาหนด้ สิิที่ธิุนี�ให้ข้ณะด้ำารง

ติำาแหน่งกรรมการบริษ่ัที่เท่ี่าน่�น

ท่ี่�งนี� กรรมการทีี่�เป็นผูู้้บริหารไม่มีสิิที่ธิุได้้ร่บค่์าติอบแที่นในฐานะกรรมการ

หรือกรรมการชุีด้ย่อย

ค่าตอบ่แทน้กรรมการบ่ริษััทและกรรมการชุุดย่อยของ บ่จ. ไทยแอร์เอเชุ่ย

ทีี่�ประชุีมสิาม่ญผูู้้ถืือหุ้นประจำาปี 2563 เมื�อว่ินทีี่� 23 เมษัายน 2563 มีมติิ

อนุม่ติิกำาหนด้ค่์าติอบแที่นกรรมการบริษ่ัที่และกรรมการชุีด้ย่อยด่้งนี�

ค่่าตอบแทนท่�เป็็นตัวเงิิน

• ให้กรรมการบริษั่ที่ได้้ร่บค์่าเบี�ยประชีุมที่่านละ 80,000 บาที่ติ่อค์ร่�ง 

โด้ยให้ประธุานกรรมการได้้ร่บค่์าเบี�ยประชุีม 100,000 บาที่ต่ิอค์ร่�ง

• ค์่าติอบแที่นกรรมการติรวิจสิอบ (นอกเหนือจากค์่าติอบแที่น

กรรมการ) ให้ได้้ร่บค่์าเบี�ยประชุีมเท่ี่าก่บค่์าเบี�ยประชุีมข้องกรรมการ

บริษ่ัที่

• ในกรณีกรรมการบริษั่ที่ได้้ร่บแติ่งติ่�งจากค์ณะกรรมการบริษั่ที่หรือ

ประธุานกรรมการให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือค์ณะที่ำางาน    

ชุีด้ต่ิางๆ ข้องบริษ่ัที่ ให้กรรมการบริษ่ัที่ทีี่�ได้้ร่บการแต่ิงต่ิ�งด่้งกล่าวิ    

ได้้ร่บค่์าติอบแที่นเพิ�มเป็นเบี�ยประชุีมท่ี่านละ 40,000 บาที่ต่ิอค์ร่�ง 

หากในเดื้อนใด้ กรรมการ อนุกรรมการ และค์ณะที่ำางานชุีด้ใด้มีการ

ประชุีมเกินกว่ิา 1 ค์ร่�ง ค์งให้ได้้ร่บเบี�ยประชุีมท่ี่านละ 40,000 บาที่

เท่ี่าน่�น

ท่ี่�งนี� กรรมการทีี่�เป็นผูู้้บริหารไม่มีสิิที่ธิุได้้ร่บค่์าติอบแที่นในฐานะกรรมการ

หรือกรรมการชุีด้ย่อย       

  

นอกจากนี� กรรมการบริษ่ัที่และบริษ่ัที่ยอ่ยได้้แจ้งค์วิามประสิงค์์ให้ปร่บลด้

ค่์าติอบแที่นกรรมการลง ร้อยละ 15 เพื�อเป็นไปติามนโยบายการชีว่ิยเหลือ

บริษ่ัที่ โด้ยพิจารณาติามสิถืานการณ์ทีี่�เกิด้ขึ้�น

กี่ารกี่ำหนดำค่าติอบแที่นผ้้ิบริหาร
การกำาหนด้ค่์าติอบแที่นผูู้้บริหารได้้มีการกำาหนด้ไว้ิทีี่� บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย 

ซึ�งเป็นบริษ่ัที่ย่อยทีี่�ด้ำาเนินธุุรกิจหล่กให่ก่บบริษ่ัที่ โด้ยโค์รงสิร้างค่์า

ติอบแที่นข้องผูู้บ้ริหาระด่้บสูิงจะประกอบไปด้้วิย ค่์าติอบแที่นค์งที่ี� ได้้แก่ 

เงินเดื้อน ค่์านำ�าม่น ค่์าโที่รศ่พท์ี่ ค่์ารถืยนต์ิ และค่์าติอบแที่นแปรผู่้น ได้้แก่ 

โบน่สิ ซึ�งขึ้�นอยู่ก่บผู้ลประกอบการข้องบริษ่ัที่ย่อย ท่ี่�งนี� บริษ่ัที่ย่อยจะมี

การประเมินผู้ลการปฏิิบ่ติิงานข้องผูู้้บริหารระด่้บสูิงเป็นประจำาทุี่กปี โด้ย

ค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ร่วิมก่บค์ณะกรรมการสิรรหาและกำาหนด้ค่์าติอบแที่น

เป็นผูู้้พิจารณาผู้ลการประเมินเพื�อประกอบการพิจารณาอนุม่ติิกำาหนด้   

ค่์าติอบแที่นในแต่ิละปี โด้ยพิจารณาจากผู้ลการด้ำาเนินงานที่างธุุรกิจ       

การด้ำาเนินงานติามนโยบายที่ี�ได้้ร่บมอบหมาย ประกอบก่บสิภาวิการณ์

เศรษัฐกิจและส่ิงค์มโด้ยรวิม รวิมท่ี่�งบริหารค่์าติอบแที่นให้สิามารถืแข่้งข่้น

ได้้และสิามารถืร่กษัาผูู้้บริหารระด่้บสูิงทีี่�มีค์วิามรู้ ค์วิามสิามารถือยู่สิร้าง

ผู้ลงานให้ก่บบริษ่ัที่อย่างต่ิอเนื�อง 

การพิิจารณาเปร่ยบ่เท่ยบ่อัตราค่าตอบ่แทน้

บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย มีการนำาผู้ลสิำารวิจค่์าติอบแที่นเปรียบเทีี่ยบท่ี่�งใน

อุติสิาหกรรมและติามวิิชีาชีีพ มาประกอบการพิจารณาเปรียบเทีี่ยบเป็น

ประจำาทุี่กปี เพื�อที่บที่วินโค์รงสิร้างเงินเดื้อน (Pay Scale) และหล่กการ

การปร่บเงินเดื้อนประจำาปีข้องบริษ่ัที่

แผินกี่ารสืบที่อดำติำแหน่ง
ค์ณะกรรมการ บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย กำาหนด้ให้มีแผู้นการสืิบที่อด้ติำาแหน่ง

ประธุานเจ้าหน้าทีี่�บริหารและผูู้้บริหารระด่้บสูิง โด้ยการประเมินและ

วิิเค์ราะห์ศ่กยภาพ ผู้ลงาน ข้องผูู้้มีคุ์ณสิมบ่ติิสิำาหร่บการวิางแผู้นพ่ฒินา 

ฝึ่กอบรม และเรียนรู้การบริหารงานรายบุค์ค์ล ท่ี่�งนี� เพื�อเติรียมพร้อม

สิำาหร่บการที่ำาหน้าทีี่�แที่นบุค์ค์ลในติำาแหน่งงานทีี่�สิำาค่์ญในกรณีลาออกหรือ

พ้นจากติำาแหน่งติามอายงุานหรือเหตุิอื�นใด้ รวิมท่ี่�งเพื�อร่กษัาค์วิามเชืี�อม่�น

ให้ก่บผูู้้มีส่ิวินได้้เสีิยทุี่กฝ่่ายว่ิาการด้ำาเนินงานข้องบริษ่ัที่ จะได้้ร่บการสิานต่ิอ

อย่างท่ี่นท่ี่วิงทีี่  

ค์ณะกรรมการมอบหมายให้ค์ณะกรรมการสิรรหาที่ำาหน้าทีี่�พิจารณากำาหนด้

หล่กเกณฑ์์และแผู้นการสิบืที่อด้ติำาแหนง่ หากติำาแหนง่ประธุานเจ้าหน้าทีี่�

บริหารและผูู้้บริหารระด่้บสูิงว่ิางลง รวิมท่ี่�งจ่ด้ให้มีการที่บที่วินแผู้นการ

สืิบที่อด้ติำาแหน่ง และให้ประธุานเจ้าหน้าทีี่�บริหารรายงานให้ ค์ณะกรรมการ

เพื�อที่ราบเป็นประจำาถึืงแผู้นการพ่ฒินาและสืิบที่อด้ติำาแหน่งงาน 

กี่ารกี่ำกัี่บด้ำแลบริษััที่ย่อย บริษััที่ร่วม และกิี่จกี่าร
ท่ี่�ควบคุมร่วมกัี่น
บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น เป็นบริษ่ัที่ทีี่�ประกอบธุุรกิจหล่กโด้ยการถืือหุ้นใน

บริษ่ัที่อื�น (Holding Company) โด้ยบริษ่ัที่มีกลไกในการกำาก่บดู้แล         

ทีี่�สิามารถืค์วิบค์ุมดู้แลการจ่ด้การและร่บผิู้ด้ชีอบการด้ำาเนินงานข้อง    

บริษ่ัที่ย่อย บริษ่ัที่ร่วิม หรือกิจการทีี่�ค์วิบคุ์มร่วิมก่น เพื�อดู้แลร่กษัาประโยชีน์

ในเงินลงทุี่นข้องบริษ่ัที่ด่้งนี�

1. ค์่ด้เลือกบุค์ค์ลเป็นติ่วิแที่นข้องบริษั่ที่ซึ�งได้ ้ร่บการอนุม่ติิจาก          

ค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ เข้้าไปเป็นกรรมการและผูู้้บริหารในบริษ่ัที่ย่อย 

บริษ่ัที่ร่วิม หรือกิจการทีี่�ค์วิบคุ์มร่วิมก่น ติามส่ิด้ส่ิวินข้องการถืือหุ้น 

ซึ�งบุค์ค์ลด่้งกล่าวิต้ิองมีคุ์ณสิมบ่ติิและประสิบการณ์ทีี่�เหมาะสิมก่บ

ธุุรกิจด่้งกล่าวิและไม่มีผู้ลประโยชีน์ข่้ด้แย้งในที่างธุุรกิจ
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2. กำาก่บดู้แลโด้ยผู้่านกรรมการติ่วิแที่นและผูู้้บริหาร และจ่ด้การธุุรกิจ

ข้องบริษ่ัที่ย่อย บริษ่ัที่ร่วิม หรือกิจการทีี่�ค์วิบคุ์มร่วิมก่น ให้เป็นไปติาม

นโยบายที่ี�ได้้ร่บค์วิามเห็นชีอบจากบริษ่ัที่ และติามกฎเกณฑ์์และ

ระเบียบติามที่ี�กำาหนด้ไว้ิในข้้อบ่งค่์บข้องบริษ่ัที่และกฎหมายข้อง

บริษ่ัที่ย่อย บริษ่ัที่ร่วิม หรือกิจการทีี่�ค์วิบคุ์มร่วิมก่น

3. พจิารณาเรื�องทีี่�มคี์วิามสิำาค์ญ่ เช่ีน กลยทุี่ธ์ุ แผู้นธุุรกจิ การเพิ�มทุี่นหรอื

ลด้ทุี่น รวิมท่ี่�งนโยบายทีี่�สิำาค่์ญต่ิางๆ เป็นต้ิน 

4. ติิด้ติามอย่างใกล้ชิีด้ถึืงผู้ลประกอบการและการด้ำาเนินงานข้องธุุรกิจ

ด่้งกล่าวิ และนำาเสินอผู้ลการวิิเค์ราะห์รวิมถึืงแสิด้งค์วิามคิ์ด้เห็นหรือ

ข้้อเสินอแนะติอ่ค์ณะกรรมการบรษ่ิัที่ข้องบรษ่ิัที่ยอ่ย บริษ่ัที่ร่วิม หรือ

กิจการที่ี�ค์วิบค์ุมร่วิมก่นน่�นๆ เพื�อใช้ีประกอบการพิจารณากำาหนด้

นโยบายหรือปร่บปรุงส่ิงเสิริมให้ธุุรกิจข้องบริษ่ัที่ยอ่ย บริษ่ัที่ร่วิม หรือ

กิจการทีี่�ค์วิบคุ์มร่วิมก่น มีการพ่ฒินาและเจริญเติิบโติอย่างต่ิอเนื�อง

ต่ิอไป

5. สิ่งเสิริมให้บริษั่ที่ย่อย บริษั่ที่ร่วิม หรือกิจการที่ี�ค์วิบค์ุมร่วิมก่นนำา    

หล่กการกำาก่บดู้แลกิจการทีี่�ดี้มาปฏิิบ่ติิ

6. ด้แูลให้บรษิัท่ี่ย่อย บรษิัท่ี่ร่วิม หรอืกจิการที่ี�ค์วิบค์มุร่วิมกน่ ปฏิบิต่ิติิาม

กฎ ระเบียบ ที่ี�เกี�ยวิข้้องข้องหน่วิยงานกำาก่บดู้แล ได้้แก่ การที่ำา

รายการระหวิา่งก่น การได้้มาและจำาหน่ายไปซึ�งสิินที่ร่พย ์การเปิด้เผู้ย

ข้้อมูลอย่างเพียงพอและท่ี่นเวิลา รวิมท่ี่�งดู้แลให้มีการจ่ด้ที่ำาบ่ญชีีและ

รายงานที่างการเงินถูืกต้ิองติามทีี่�ค์วิรติามกฎหมายทีี่�เกี�ยวิข้้องและ

มาติรฐานการบ่ญชีีทีี่�ร่บรองโด้ยท่ี่�วิไป 

7. ด้ำาเนินการติรวิจสิอบโด้ยหน่วิยงานติรวิจสิอบภายใน เพื�อให้ม่�นใจ

ว่ิาการค์วิบคุ์มภายในทีี่�กำาหนด้ไว้ิเพียงพอและมีประสิิที่ธิุผู้ล

นโยบายและแนวปฏิิบัติิท่ี่�เก่ี่�ยวกัี่บผ้้ิถืือหุ้นและผ้้ิม่
ส่วนได้ำเส่ย

กี่ารส่งเสริมกี่ารใช้สิที่ธิิของผ้้ิถืือหุ้น
บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น ติระหน่กและให้ค์วิามสิำาค่์ญถึืงสิิที่ธิุข้องผูู้้ถืือหุ้น 

โด้ยจะไม่กระที่ำาการใด้ๆ ทีี่�เป็นการละเมิด้หรือลิด้รอนสิิที่ธิุข้องผูู้้ถืือหุ้น 

รวิมท่ี่�งจะส่ิงเสิริมให้ผูู้้ถืือหุ้นได้้ใช้ีสิิที่ธิุข้องติน โด้ยสิิที่ธิุข่้�นพื�นฐานข้อง        

ผูู้้ถืือหุ้น ได้้แก่ การซื�อข้ายหรือการโอนหุ้น การมีส่ิวินแบ่งในกำาไรข้องบริษ่ัที่ 

การได้้ร่บข่้าวิสิารข้้อมลูอยา่งเพียงพอ การเข้้ารว่ิมประชีมุเพื�อใช้ีสิิที่ธิุออก

เสีิยงในทีี่�ประชุีมผูู้้ถืือหุ้นเพื�อถือด้ถือนกรรมการ แต่ิงต่ิ�งผูู้้สิอบบ่ญชีี และ

เรื�องทีี่�มีผู้ลกระที่บต่ิอบริษ่ัที่ เช่ีน การจ่ด้สิรรเงินปันผู้ล การกำาหนด้หรือ

แก้ไข้ข้้อบ่งค่์บและหน่งสืิอบริค์ณห์สินธิุ การลด้ทุี่นหรือเพิ�มทุี่น และการอนุม่ติิ

รายการพิเศษั เป็นต้ิน

ท่ี่�งนี� บริษ่ัที่จะด้ำาเนินการในเรื�องต่ิางๆ ทีี่�เป็นการส่ิงเสิริมและอำานวิยค์วิาม

สิะด้วิกในการใช้ีสิิที่ธิุข้องผูู้้ถืือหุ้น ด่้งนี�

• บริษ่ัที่จ่ด้สิ่งหน่งสืิอเชีิญประชุีมผูู้้ถืือหุ้นและเอกสิารประกอบให้แก่     

ผูู้้ถืือหุ้นเป็นการล่วิงหน้าอย่างน้อย 5 ว่ินที่ำาการ (หรือระยะเวิลาอื�นใด้

ติามทีี่�กฎหมายกำาหนด้) โด้ยหน่งสืิอเชิีญประชุีมมีรายละเอียด้

ระเบียบวิาระการประชุีม เอกสิารประกอบระเบียบวิาระต่ิางๆ      

พร้อมค์วิามเห็นข้องค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ หน่งสืิอมอบฉ่นที่ะติามที่ี�

กระที่รวิงพาณิชีย์กำาหนด้ และรายชืี�อข้องกรรมการอิสิระเพื�อให้          

ผูู้้ถืือหุ้นสิามารถืเลือกทีี่�จะมอบฉ่นที่ะให้เข้้าประชุีมแที่นได้้ รวิมท่ี่�ง

แผู้นทีี่�แสิด้งสิถืานทีี่�ประชุีม             

 นอกจากทีี่�กล่าวิข้้างต้ิน หน่งสืิอเชิีญประชุีม จะแจ้งรายละเอียด้ข้อง

เอกสิารทีี่�ผูู้้ถืือหุ้นจะต้ิองนำามาแสิด้งในว่ินประชุีมด้้วิย เพื�อร่กษัาสิิที่ธิุ

ในการเข้้าประชุีมและการลงค์ะแนนเสีิยง รวิมถึืงเป็นไปติามข้้อบ่งค่์บ

บริษ่ัที่เกี�ยวิก่บการประชุีมผูู้้ถืือหุ้น

 นอกจากนี� ผูู้้ถืือหุ้นยง่สิามารถืเข้้าดู้ข้้อมูลต่ิางๆ เกี�ยวิก่บระเบียบวิาระ

การประชุีมแต่ิละค์ร่�งได้้ที่างเว็ิบไซต์ิข้องบริษ่ัที่ www.aavplc.com

• กรณทีี่ี�ผูู้ถ้ือืหุน้ไม่สิามารถืเข้้าร่วิมประชีมุด้้วิยตินเอง บรษิัท่ี่เปิด้โอกาสิ

ให้ผูู้้ถืือหุ้นสิามารถืมอบฉ่นที่ะให้กรรมการอิสิระหรือบุค์ค์ลใด้ๆ เข้้าร่วิม

ประชุีมแที่นได้้

• บริษั่ที่จ่ด้ชี่องที่างการลงที่ะเบียน ณ สิถืานที่ี�จ่ด้การประชีุมสิำาหร่บ     

ผูู้้ถืือหุ้นบุค์ค์ลธุรรมด้าและน่กลงทุี่นสิถืาบ่น นอกจากนี�บริษ่ัที่ได้้นำา

ระบบบารโ์ค้์ด้ (Barcode) มาใช้ีในการลงที่ะเบียนและน่บค์ะแนนเสิยีง

เพื�อช่ีวิยให้ข่้�นติอนการลงที่ะเบยีนและการประมวิลผู้ลการลงค์ะแนน

เสีิยงเป็นไปอย่างรวิด้เร็วิและถูืกต้ิอง นอกจากนี� บริษ่ัที่ได้้จ่ด้ให้มี       

จุด้ติรวิจเอกสิารกรณีร่บมอบฉ่นที่ะให้บุค์ค์ค์ลอื�นเข้้าร่วิมประชุีมแที่น 

และจ่ด้เติรียมอากรแสิติมป์สิำาหร่บปิด้หน่งสืิอมอบฉ่นที่ะไว้ิบริการ     

ให้แก่ผูู้้ร่บมอบฉ่นที่ะทีี่�มาลงที่ะเบียนเข้้าร่วิมประชุีม พร้อมเจ้าหน้าทีี่�

อำานวิยค์วิามสิะด้วิกติลอด้การลงที่ะเบียน โด้ยบริษ่ัที่จะเปิด้ร่บ          

ลงที่ะเบียนก่อนเริ�มการประชุีมไม่น้อยกว่ิา 2 ช่ี�วิโมง

• ในการประชีุมผูู้้ถืือหุ้นแติ่ละค์ร่�ง ประธุานที่ี�ประชีุมจะชีี�แจงเกี�ยวิก่บ

กฎเกณฑ์์ทีี่�ใช้ีในการประชุีม รวิมถึืงข่้�นติอนการออกเสีิยงลงมติิ และ

จ่ด้สิรรเวิลาในการประชุีมอย่างเพียงพอ

• ในระหวิ่างการประชุีมประธุานทีี่�ประชุีมได้้เปิด้โอกาสิให้ผูู้้ถืือหุ้น        

ทุี่กค์นมีสิิที่ธิุ�เท่ี่าเทีี่ยมก่น ในการซ่กถืาม แสิด้งค์วิามคิ์ด้เห็นและ        

ข้้อเสินอแนะต่ิางๆ ได้้อย่างเต็ิมทีี่� โด้ยมีกรรมการและผูู้้บริหาร              

ทีี่�เกี�ยวิข้้องเข้้าร่วิมประชีมุผูู้้ถืือหุ้นเพื�อติอบค์ำาถืามในที่ี�ประชีมุพร้อมท่ี่�ง

ร่บฟัังค์วิามค์ดิ้เหน็และข้้อเสินอแนะติา่งๆ ข้องผูู้ถื้ือหุ้นเพื�อทีี่�จะนำาไป

พิจารณา หรือด้ำาเนินการติามสิมค์วิรต่ิอไป และเมื�อการประชุีมแล้วิ

เสิร็จ บริษ่ัที่จะจ่ด้ที่ำารายงานการประชุีมให้แล้วิเสิร็จอยา่งถูืกต้ิองและ

สิมบูรณ์ภายใน 14 ว่ินน่บจากว่ินประชุีม แล้วินำาส่ิงรายงานการประชุีม

ผูู้้ถืือหุ้นด่้งกล่าวิให้ก่บหน่วิยงานทีี่�เกี�ยวิข้้องภายในเวิลาทีี่�กำาหนด้และ

เผู้ยแพร่รายงานการประชุีมที่างเว็ิบไซต์ิข้องบริษ่ัที่ เพื�อให้ผูู้้ถืือหุ้นและ

บุค์ค์ลทีี่�เกี�ยวิข้้องสิามารถืติรวิจสิอบได้้
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กี่ารปฏิิบัติิต่ิอผ้้ิถืือหุ้นอย่างเท่ี่าเท่ี่ยมกัี่น
บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น มีนโยบายการดู้แลและปฏิิบ่ติิต่ิอผูู้้ถืือหุ้นทุี่กราย

อย่างเท่ี่าเทีี่ยมและเป็นธุรรม ท่ี่�งผูู้้ถืือหุ้นทีี่�เป็นผูู้้บริหาร ผูู้้ถืือหุ้นทีี่�ไม่เป็น   

ผูู้้บริหาร ผูู้้ถืือหุ้นต่ิางชีาติิ และผูู้้ถืือหุ้นส่ิวินน้อย โด้ยมีหล่กการด่้งนี�

• ด้ำาเนินการประชุีมผูู้้ถืือหุ้นติามลำาด้่บระเบียบวิาระทีี่�ได้้แจ้งไวิ้ใน

หน่งสืิอเชิีญประชุีม และมีนโยบายทีี่�จะไม่เพิ�มระเบียบวิาระในที่ี�ประชุีม

โด้ยไม่แจ้งให้ผูู้้ถืือหุ้นที่ราบล่วิงหน้าโด้ยไม่จำาเป็น โด้ยเฉพาะวิาระ

สิำาค่์ญทีี่�ผูู้้ถืือหุ้นต้ิองใช้ีเวิลาในการศึกษัาข้้อมูลก่อนการต่ิด้สิินใจ

• เปิด้โอกาสิให้ผูู้ ้ถืือหุ ้นสิ่วินน้อยสิามารถืเสินอชีื�อบุค์ค์ลเข้้าด้ำารง

ติำาแหน่งกรรมการได้้ โด้ยส่ิงข้้อมูลข้องบุค์ค์ลที่ี�เสินอชืี�อและหน่งสืิอ

ยินยอม ให้แก่ประธุานกรรมการล่วิงหน้าในเวิลาอ่นสิมค์วิร ภายใต้ิ

หล่กเกณฑ์์ทีี่�กำาหนด้โด้ยบริษ่ัที่

• สิ่งเสิริมให้ผูู้้ถืือหุ้นใชี้บ่ติรลงค์ะแนนเสิียงสิำาหร่บทีุ่กระเบียบวิาระ ซึ�ง

จะที่ำาการเก็บบ่ติรลงค์ะแนนด่้งกล่าวิในห้องประชุีม เพื�อนำาผู้ลค์ะแนน

มารวิม ก่อนที่ำาการประกาศแจ้งมติิข้องค์ะแนนเสิียงในห้องประชุีม 

และเพื�อค์วิามโปร่งใสิ บริษ่ัที่จะจ่ด้เก็บบ่ติรลงค์ะแนนทีี่�มีการลงชืี�อ

ข้องผูู้้ถืือหุ้นหรือผูู้้ร่บฉ่นที่ะไว้ิ เพื�อการติรวิจสิอบได้้ในภายหล่ง

• บ่นที่ึกรายงานการประชีุมผูู้้ถืือหุ้นอย่างถืูกติ้อง ค์รบถื้วิน และจ่ด้สิ่ง

รายงานด่้งกล่าวิต่ิอติลาด้หล่กที่ร่พย์ฯ ภายใน 14 ว่ินหล่งการประชุีม

ผูู้้ถืือหุ้นเสิร็จสิิ�น และได้้ที่ำาการเผู้ยแพร่รายงานด่้งกล่าวิไว้ิบนเว็ิบไซต์ิ

ข้องบริษ่ัที่

• ให้ค์วิามสิำาค์ญ่ในการเปิด้เผู้ยข้้อมลูข่้าวิสิารอื�นๆ อย่างถืกูต้ิอง ค์รบถ้ืวิน 

ท่ี่นเวิลาและโปร่งใสิแก่ผูู้้ถืือหุ้น โด้ยมีการเปิด้เผู้ยข้้อมูลข่้าวิสิารทีี่�มี

สิาระสิำาค่์ญอย่างสิมำ�าเสิมอ

• บริษ่ัที่และบริษั่ที่ย่อยมีนโยบายและวิิธุีการดู้แลกรรมการ ผูู้้บริหาร 

และพน่กงานในการนำาข้้อมูลภายในข้องบริษ่ัที่และบริษ่ัที่ย่อยซึ�งย่ง

ไม่เปิด้เผู้ยต่ิอสิาธุารณชีนไปใช้ีเพื�อแสิวิงหาประโยชีน์ส่ิวินตินโด้ย       

ได้้เผู้ยแพร่นโยบายด่้งกล่าวิให้แก่กรรมการ ผูู้้บริหาร และพน่กงาน   

ร่บที่ราบและปฏิิบ่ติิติามไว้ิเป็นลายล่กษัณ์อ่กษัรในหล่กจรรยาบรรณ

ธุุรกิจ ซึ�งมีรายละเอียด้ด่้งนี�

การดูแลเร่�องการใชุ้ข้อมูลภายใน้

1) ให้ค์วิามรูแ้ก่กรรมการและผูู้บ้รหิาร เกี�ยวิกบ่หน้าที่ี�ในการรายงานการ

ถืือค์รองหล่กที่ร่พย์ข้องติน คู่์สิมรสิหรือผูู้้ทีี่�อยูกิ่นด้้วิยก่นฉ่นสิามีภริยา 

และบุติรทีี่�ย่งไม่บรรลุนิติิภาวิะ ต่ิอ สิำาน่กงาน ก.ล.ติ. ติาม มาติรา 59 

และบที่กำาหนด้โที่ษั ติามมาติรา 275 แห่งพระราชีบ่ญญ่ติิหล่กที่ร่พย์

และติลาด้หล่กที่ร่พย์ พ.ศ. 2535 (รวิมท่ี่�งทีี่�มีการแก้ไข้เพิ�มเติิม)       

รวิมท่ี่�งการรายงานการได้้มาหรือจำาหน่ายหล่กที่ร่พย์ข้องติน คู่์สิมรสิ 

และบุติรทีี่�ย่งไม่บรรลุนิติิภาวิะต่ิอสิำาน่กงาน ก.ล.ติ. ติามมาติรา 246 

และบที่กำาหนด้โที่ษั ติามมาติรา 298 แห่งพระราชีบ่ญญ่ติิหล่กที่ร่พย์

และติลาด้หล่กที่ร่พย์ พ.ศ. 2535 (รวิมท่ี่�งทีี่�มีการแก้ไข้เพิ�มเติิม)

2) ให้กรรมการและผูู้้บริหารข้อง บมจ. เอเชีีย เอวิิเอชี่�น รวิมถืึงค์ู่สิมรสิ

หรือผูู้้ทีี่�อยูกิ่นด้้วิยก่นฉ่นสิามีภริยา และบุติรทีี่�ยง่ไม่บรรลุนิติิภาวิะจ่ด้

ที่ำาและเปิด้เผู้ยรายงานการถืือค์รองหล่กที่ร่พย์และรายงานการ

เปลี�ยนแปลงการถืือค์รองหล่กที่ร่พย์ข้อง บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น ต่ิอ

สิำาน่กงาน ก.ล.ติ. ติามมาติรา 59 และบที่กำาหนด้โที่ษั ติามมาติรา 

275 แห่งพระราชีบ่ญญ่ติิหล่กที่ร่พยแ์ละติลาด้หล่กที่ร่พย ์พ.ศ. 2535 

(รวิมท่ี่�งทีี่�มีการแก้ไข้เพิ�มเติิม) และจ่ด้สิ่งสิำาเนารายงานนี�ให้แก่        

บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น ในว่ินเดี้ยวิก่บว่ินทีี่�ส่ิงรายงานต่ิอสิำาน่กงาน ก.ล.ติ.

3) กรรมการ ผูู้บ้รหิาร พน่กงาน และลกูจ้างข้อง บมจ. เอเชียี เอวิิเอชี่�น 

และบริษ่ัที่ย่อย ทีี่�ได้้ร่บที่ราบข้้อมูลภายในที่ี�เป็นสิาระสิำาค่์ญซึ�งมีผู้ล

ต่ิอการเปลี�ยนแปลงราค์าหล่กที่ร่พย ์ค์วิรหลกีเลี�ยงหรืองด้การซื�อข้าย

หล่กที่ร่พย์ข้อง บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น ในช่ีวิง 1 เดื้อนก่อนทีี่�งบการเงิน

หรือข้้อมูลภายในน่�นจะเปิด้เผู้ยต่ิอสิาธุารณชีนและในช่ีวิงระยะเวิลา 

24 ช่ี�วิโมงภายหล่งจากทีี่�ข้้อมูลภายในได้้เปิด้เผู้ยต่ิอสิาธุารณชีนแล้วิ 

ผูู้้ทีี่�เกี�ยวิข้้องก่บข้้อมูลภายในต้ิองไม่เปิด้เผู้ยข้้อมูลน่�นให้ผูู้้อื�นที่ราบ

จนกว่ิาจะได้้มีการแจ้งข้้อมูลน่�นให้แก่ติลาด้หล่กที่ร่พย์ฯ มาติรการ

ลงโที่ษัหากมีการกระที่ำาการฝ่่าฝื่นระเบียบปฏิิบ่ติิด่้งกล่าวิข้้างต้ิน  

บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น และบริษ่ัที่ย่อย ถืือเป็นค์วิามผิู้ด้ที่างวิิน่ยติาม

ข้้อบ่งค่์บการที่ำางาน โด้ยจะพิจารณาลงโที่ษัติามค์วิรแก่กรณี ได้้แก่ 

การต่ิกเตืิอนด้้วิยวิาจา การต่ิกเตืิอนเป็นหน่งสืิอ การภาค์ท่ี่ณฑ์์ ติลอด้จน

การเลิกจ้างพ้นสิภาพการเป็นพน่กงานด้้วิยเหตุิไล่ออก ปลด้ออก หรือ

ให้ออก แล้วิแต่ิกรณี เป็นต้ิน

4) ห้ามมิให้กรรมการ ผูู้้บริหาร พน่กงาน และลูกจ้างข้อง บมจ. เอเชีีย 

เอวิิเอช่ี�น และบริษ่ัที่ย่อย ใช้ีข้้อมูลภายใน ทีี่�มีหรืออาจมีผู้ลกระที่บต่ิอ

การเปลี�ยนแปลงราค์าข้องหล่กที่ร่พย์ข้อง บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น ซึ�ง

ย่งมิได้้เปิด้เผู้ยต่ิอสิาธุารณชีน ซึ�งตินได้้ล่วิงรู้มาในติำาแหน่งหรือฐานะ

เช่ีนน่�น มาใช้ีเพื�อการซื�อหรือข้ายหรือเสินอซื�อหรือเสินอข้าย หรือ

ช่ีกชีวินให้บุค์ค์ลอื�นซื�อหรือข้าย หรือเสินอซื�อ หรือเสินอข้ายซึ�งหุ้น

หรือหล่กที่ร่พยอื์�น (ถ้ืามี) ข้อง บมจ. เอเชีีย เอวิิเอชี่�น ไม่ว่ิาท่ี่�งที่างติรง

หรือที่างอ้อม ในประการทีี่�น่าจะเกิด้ค์วิามเสีิยหายแก่ บมจ. เอเชีีย   

เอวิิเอช่ี�น ไม่วิา่ท่ี่�งที่างติรงหรือที่างอ้อม และไม่วิา่การกระที่ำาด่้งกล่าวิ

จะที่ำาเพื�อประโยชีน์ต่ิอตินเองหรือผูู้้อื�น หรือนำาข้้อเท็ี่จจริงเช่ีนน่�นออก

เปิด้เผู้ยเพื�อให้ผูู้้อื�นกระที่ำาด่้งกล่าวิ โด้ยตินได้้ร่บผู้ลประโยชีน์ติอบแที่น

หรือไม่ก็ติาม

การป้องกัน้คว่ามขัดแย้งทางผลประโยชุน์้

ค์ณะกรรมการ บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น ได้้กำาหนด้นโยบายเกี�ยวิก่บ           

การป้องก่นค์วิามข่้ด้แย้งที่างผู้ลประโยชีน์บนหล่กการทีี่�ว่ิาการต่ิด้สิินใจใด้ๆ

 ในการด้ำาเนินกิจกรรมที่างธุุรกิจจะต้ิองที่ำาเพื�อผู้ลประโยชีน์สูิงสุิด้ข้อง   

บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น เท่ี่าน่�น และค์วิรหลีกเลี�ยงการกระที่ำาทีี่�ก่อให้เกิด้

ค์วิามข่้ด้แย้งที่างผู้ลประโยชีน์ โด้ยกำาหนด้ให้ผูู้้ทีี่�มีส่ิวินเกี�ยวิข้้องหรือมี    

ส่ิวินได้้เสีิยก่บรายการทีี่�พิจารณาต้ิองแจ้งให้ บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น ที่ราบถึืง

ค์วิามส่ิมพ่นธ์ุหรือการมีส่ิวินได้้เสีิยข้องตินในรายการด่้งกล่าวิ และต้ิอง    

ไม่เข้้าร่วิมการพิจารณาต่ิด้สิินใจ รวิมถึืงไม่มีอำานาจอนุม่ติิในธุุรกรรมน่�นๆ
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หากมีรายการทีี่�อาจก่อให้เกิด้ค์วิามข่้ด้แย้งที่างผู้ลประโยชีน์เกิด้ขึ้�นทีี่�เป็น

ข้้อติกลงที่างการค์้าทีี่�ไม่เป็นเงื�อนไข้การค้์าโด้ยท่ี่�วิไป จะติ้องนำาเสินอต่ิอ  

ทีี่�ประชุีมค์ณะกรรมการ บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น พิจารณาอนุม่ติิ โด้ยให้

ค์ณะกรรมการติรวิจสิอบพิจารณาค์วิามเหมาะสิมอย่างรอบค์อบเพื�อนำา

เสินอต่ิอทีี่�ประชุีมค์ณะกรรมการ บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น หรือทีี่�ประชุีม      

ผูู้้ถืือหุ้น (แล้วิแต่ิกรณี) ท่ี่�งนี� บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น จะต้ิองปฏิิบ่ติิติาม    

หล่กเกณฑ์์ข้องค์ณะกรรมการกำาก่บติลาด้ทุี่น สิำาน่กงาน ก.ล.ติ. และ/หรือ 

ติลาด้หล่กที่ร่พย์ฯ ทีี่�เกี�ยวิข้้อง

กี่ารเปิดำเผิยข้อม้ลและความโปร่งใส
บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น ให้ค์วิามสิำาค่์ญต่ิอการเปิด้เผู้ยข้้อมูลทีี่�มีค์วิามถูืกต้ิอง 

ค์รบถ้ืวิน โปร่งใสิ ติรงเวิลา และได้้มาติรฐานติามเกณฑ์์ทีี่�ติลาด้หล่กที่ร่พย์ฯ 

หรือสิำาน่กงาน ก.ล.ติ. กำาหนด้ ท่ี่�งรายงานที่างการเงินและข้้อมูลท่ี่�วิไป 

ติลอด้จนข้้อมูลอื�นๆ ทีี่�สิำาค่์ญทีี่�มีผู้ลกระที่บติ่อราค์าหล่กที่ร่พย์และมีผู้ล

ต่ิอการต่ิด้สิินใจข้องผูู้้ลงทุี่นและผูู้้มีส่ิวินได้้เสีิยข้องบริษ่ัที่ เพื�อให้                

ผูู้้ทีี่�เกี�ยวิข้้องก่บบริษ่ัที่ ท่ี่�งหมด้ได้้ร่บที่ราบข้้อมูลอย่างเท่ี่าเทีี่ยมก่น โด้ย

บริษ่ัที่จะเผู้ยแพร่ข้้อมูลผู่้านที่างติลาด้หล่กที่ร่พย์ฯ และผู่้านที่างเว็ิบไซต์ิ

ข้องบริษ่ัที่ทีี่� www.aavplc.com

ค์ณะกรรมการติระหน่กถึืงค์วิามร่บผิู้ด้ชีอบในการจ่ด้ที่ำารายงานที่างการ

เงินรวิมข้อง บมจ. เอชีีย เอวิิเอชี่�น ติลอด้จนสิารสินเที่ศทีี่�เสินอต่ิอผูู้้ถืือหุ้น

ในรายงานประจำาปี ดู้แลคุ์ณภาพข้องรายงานที่างการเงินรวิมท่ี่�งงบการเงิน

รวิมข้อง บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น ให้มีการจ่ด้ที่ำางบติามมาติรฐานการบ่ญชีี

ทีี่�ร่บรองท่ี่�วิไป มีการติรวิจสิอบบ่ญชีีโด้ยผูู้้สิอบบ่ญชีีทีี่�เชืี�อถืือได้้และมีค์วิาม

อิสิระดู้แลให้ บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น เลือกใช้ีนโยบายบ่ญชีีอย่างเหมาะสิม

และถืือปฏิิบ่ติิอย่างสิมำ�าเสิมอ จ่ด้การดู้แลให้รายงานที่างการเงินรวิมข้อง 

บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น มีค์วิามถูืกต้ิอง ค์รบถ้ืวินเป็นจริง และมีการเปิด้เผู้ย

ข้้อมูลสิำาค่์ญเพียงพอค์รบถ้ืวินและเชืี�อถืือได้้

นอกจากนี�ค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ได้้แต่ิงต่ิ�งกรรมการติรวิจสิอบเพื�อที่ำาหน้าทีี่�

ในการสิอบที่านรายงานที่างการเงิน ให้มีค์วิามถูืกต้ิอง ค์รบถ้ืวินและ       

เชืี�อถืือได้้ รวิมถึืงการเปิด้เผู้ยข้้อมูลให้ถูืกต้ิอง ช่ีด้เจน โปร่งใสิ และท่ี่นเวิลา 

ติามข้้อกำาหนด้ข้องการเป็นบริษ่ัที่จด้ที่ะเบียน สิอบที่านระบบค์วิบคุ์ม

ภายในเพื�อให้มีระบบการค์วิบคุ์มภายในทีี่�มีประสิิที่ธิุภาพ รวิมถึืง            

การพิจารณาปฏิิบ่ติิติามกฎหมายและระเบียบข้องบริษ่ัที่ นอกจากนี�     

ค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ย่งมีการสิอบที่านพิจารณารายการเกี�ยวิโยงหรือ

รายการทีี่�มีค์วิามข่้ด้แย้งที่างผู้ลประโยชีน์ ถึืงค์วิามเหมาะสิมและสิมเหตุิ

สิมผู้ล ก่อนทีี่�จะนำาเสินอให้ก่บที่างค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ พิจารณาอนุม่ติิต่ิอไป

ท่ี่�งนี� บริษ่ัที่มีนโยบายเปิด้เผู้ยสิารสินเที่ศทีี่�สิำาค่์ญ ด่้งนี� 

1. วิ่ติถืุประสิงค์์และข้้อบ่งค์่บข้องบริษั่ที่ 

2. เปิด้เผู้ยข้้อมูลที่างการเงินและมิใชี่ข้้อมูลที่างการเงินอย่างถูืกติ้อง  

ค์รบถ้ืวิน ติรงเวิลา 

3. จ่ด้ที่ำารายงานค์วิามร่บผิู้ด้ชีอบข้องค์ณะกรรมการติ่อรายงานที่าง     

การเงินและแสิด้งไว้ิคู่์ก่บรายงานผูู้้สิอบบ่ญชีีในรายงานประจำาปี 

4. เปิด้เผู้ยข้้อมูลเกี�ยวิก่บกรรมการแติ่ละที่่าน ติลอด้จนบที่บาที่และ

หน้าทีี่�ข้องค์ณะกรรมการบริษ่ัที่และค์ณะกรรมการชุีด้ย่อย รวิมถึืง    

ค่์าติอบแที่นข้องกรรมการและผูู้้บริหารระด่้บสูิง 

5. เปิด้เผู้ยเกี�ยวิก่บจำานวินค์ร่�งที่ี�กรรมการ และ/หรือ กรรมการชีุด้ย่อย

แต่ิละท่ี่านเข้้าร่วิมประชุีมโด้ยเปรียบเทีี่ยบจำานวินค์ร่�งข้องการประชุีม

ค์ณะกรรมการ และ/หรือ ค์ณะกรรมการชุีด้ย่อยในแต่ิละปี 

6. กำาหนด้ให้กรรมการและผูู้้บรหิารต้ิองรายงานการมส่ีิวินได้้เสีิยข้องติน

และบุค์ค์ลทีี่�มีค์วิามเกี�ยวิข้้อง

7. ค์ณะกรรมการบริษั่ที่ได้้กำาหนด้นโยบายให้กรรมการและผูู้้บริหาร      

แจ้งต่ิอเลข้านุการบริษั่ที่ซึ�งเป็นผูู้้ที่ี�ค์ณะกรรมการบริษั่ที่มอบหมาย

เกี�ยวิก่บการซื�อข้ายหล่กที่ร่พยข์้องบรษ่ิัที่และให้เปิด้เผู้ยสิรุปรายงาน

การซื�อ-ข้ายหล่กที่ร่พย/์การถืือค์รองหล่กที่ร่พยข์้องบรษ่ิัที่ให้ทีี่�ประชุีม

ค์ณะกรรมการที่ราบเป็นรายไติรมาสิ

ในส่ิวินข้องงานด้้านน่กลงทุี่นส่ิมพ่นธ์ุน่�น บริษ่ัที่ได้้จ่ด้ต่ิ�งหน่วิยงานด้้าน    

น่กลงทุี่นส่ิมพ่นธ์ุเพื�อเป็นต่ิวิแที่นในการสืิ�อสิารประชีาส่ิมพ่นธ์ุข้้อมูล

ข่้าวิสิารที่ี�เป็นประโยชีน์และจ่ด้การก่บสิาระสิำาค่์ญข้องข้้อมูลข้องบริษ่ัที่  

ให้แก่ผูู้้ทีี่�ต้ิองการ เช่ีน ผูู้้ถืือหุ้น น่กวิิเค์ราะห์ ผูู้ล้งที่นุท่ี่�วิไป และผูู้ที้ี่�เกี�ยวิข้้อง 

โด้ยจ่ด้ให้มีช่ีองที่างเพื�ออำานวิยค์วิามสิะด้วิกในการติิด้ต่ิอ ด่้งนี� 

โที่รศ่พท์ี่  02 562 5700

โที่รสิาร  02 562 5705

Email: taa_investorrelations@airasia.com

Website: www.aavplc.com 

โด้ย บมจ. เอเชีีย เอวิิเอชี่�น มีการนำาเสินอผู้ลการด้ำาเนินงานให้แก่             

น่กวิิเค์ราะห์ น่กลงทุี่น และพน่กงาน เป็นระยะๆ อย่างสิมำ�าเสิมอในรูปข้อง 

ประชีมุสิรุปผู้ลการด้ำาเนนิงาน การพบน่กลงที่นุ การประชีมุที่างโที่รศ่พท์ี่ 

การเข้้าร่วิม Conference ซึ�งจ่ด้โด้ยสิถืาบ่นต่ิางๆ รวิมท่ี่�ง การร่วิมกิจกรรม

พบน่กลงทีุ่นรายย่อยก่บติลาด้หล่กที่ร่พย์ฯ การแถืลงข้่าวิต่ิอสืิ�อมวิลชีน

และที่ำาจด้หมายข่้าวิทีี่�นำาเสินอถึืงฐานะการเงินข้องบริษ่ัที่และบริษ่ัที่ย่อย 

และผูู้้เกี�ยวิข้้องสิามารถืที่ำาการน่ด้หมาย ผู่้านระบบ IR Booking เพื�อ      

เข้้าร่วิมประชุีมก่บผูู้้บริหารหรือน่กลงทุี่นส่ิมพ่นธ์ุ บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น 

รวิมท่ี่�งสิอบถืามข้้อมูลค์วิามคื์บหน้าการด้ำาเนินกิจการได้้ติลอด้เวิลา
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สิรุปกิจกรรมหล่กปี 2562 - 2563 ด่้งนี�

กิจกรรม
ปี 2562

(จำาน้ว่น้ครั�ง)
ปี 2563

(จำาน้ว่น้ครั�ง)

การพบน่กลงทุี่นต่ิางประเที่ศ 2 4(1)

การพบน่กลงทุี่นในประเที่ศ 6 2(1)

ประชุีมสิรุปผู้ลการด้ำาเนินงาน / ประชุีมสิาม่ญผูู้้ถืือหุ้น 5 5

การพบผูู้้บริหารบริษ่ัที่ / การประชุีมที่างโที่รศ่พท์ี่ 19 66

ส่ิงจด้หมายอิเล็กที่รอนิกส์ิ / โที่รศ่พท์ี่ 4-5 ค์ร่�งต่ิอว่ิน 4-5 ค์ร่�งต่ิอว่ิน

เยี�ยมชีมกิจการ กิจกรรมติลาด้หล่กที่ร่พย์ฯ 
และหน่วิยงานอื�นๆ 

3 2

หมายเหตุิ (1) กิจกรรมด่้งกล่าวิจ่ด้ในรูปแบบประชุีมเสิมือนจริง

นอกจากนี� บริษ่ัที่จ่ด้ให้มีหน่วิยงานกำาก่บดู้แลการปฏิิบ่ติิงาน (Compliance) เพื�อดู้แลในด้้านการ

เปิด้เผู้ยข้้อมูลผู่้านช่ีองที่างต่ิางๆ เช่ีน เว็ิบไซต์ิบริษ่ัที่ เว็ิบไซต์ิติลาด้หล่กที่ร่พย์ฯ รายงานประจำาปี เป็นต้ิน 

โด้ยสิารสินเที่ศด่้งกล่าวิต้ิองมีค์วิามถูืกต้ิอง เพียงพอ ท่ี่นเวิลา และค์รบถ้ืวินติามทีี่�กฎหมายกำาหนด้ 

ท่ี่�งนี� เพื�อให้ผูู้้ถืือหุ้นและผูู้้ลงทุี่นมีค์วิามเชืี�อม่�นในการด้ำาเนินธุุรกิจอย่างโปร่งใสิข้องบริษ่ัที่

ความรับผิิดำชอบต่ิอผ้้ิม่ส่วนได้ำเส่ย
บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น และบริษ่ัที่ย่อยให้ค์วิามสิำาค่์ญต่ิอสิิที่ธิุข้องผูู้้มีส่ิวินได้้เสีิยทุี่กกลุ่ม และมีนโยบาย

ในการปฏิิบ่ติิต่ิอผูู้้มีส่ิวินได้้เสีิยแต่ิละกลุ่มทีี่�สิำาค่์ญ ด่้งนี�

ผู้ถ่ือหุ้น้

บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น มุ่งม่�นเป็นต่ิวิแที่นทีี่�ดี้ข้องผูู้้ถืือหุ้นในการด้ำาเนินธุุรกิจเพื�อสิร้างค์วิามพึงพอใจ

สูิงสุิด้ให้ก่บผูู้้ถืือหุ้น โด้ยค์ำานึงถึืงการเจริญเติิบโติข้องมูลค่์าบริษ่ัที่ในระยะยาวิด้้วิยผู้ลติอบแที่นทีี่�ดี้

และต่ิอเนื�อง รวิมท่ี่�งกำาก่บดู้แลให้มีการปฏิิบ่ติิติามนโยบายเกี�ยวิก่บผูู้้ถืือหุ้นในการปกป้องสิิที่ธิุ          

ข่้�นพื�นฐานข้องผูู้้ถืือหุ้น และการไม่กระที่ำาการใด้ๆ อ่นเป็นการละเมิด้หรือลิด้รอนสิิที่ธิุข้องผูู้้ถืือหุ้น 

ด่้งรายละเอียด้ทีี่�ได้้กล่าวิในห่วิข้้อสิิที่ธิุข้องผูู้้ถืือหุ้นและการปฏิิบ่ติิติ่อผูู้้ถืือหุ้นอย่างเท่ี่าเทีี่ยมก่น      

ติลอด้จนด้ำาเนินการให้มีการเปิด้เผู้ยข้้อมูลอย่างโปร่งใสิและเชืี�อถืือได้้ต่ิอผูู้้ถืือหุ้น

การส่ิงเสิริมให้ผูู้้ถืือหุ้นเข้้าร่วิมประชุีมผูู้้ถืือหุ้นเพื�อให้มีส่ิวินร่วิมในการต่ิด้สิินใจในเรื�องสิำาค่์ญ เพื�อ      

ร่บที่ราบการด้ำาเนินงานและกิจกรรมติ่างๆ ข้องบริษ่ัที่ และเพื�อติิด้ติามการปฏิิบ่ติิหน้าทีี่�ข้อง           

ค์ณะกรรมการและฝ่่ายบริหาร

ลูกค้า

บริษ่ัที่และบริษ่ัที่ย่อยมีค์วิามมุ่งม่�นในการสิร้างค์วิามพึงพอใจและค์วิามม่�นใจให้ก่บลูกค้์าทีี่�จะได้้ร่บ

ผู้ลิติภ่ณฑ์์และบริการทีี่�ดี้มีค์ุณภาพ ในระด่้บราค์าทีี่�เหมาะสิม รวิมท่ี่�งร่กษัาส่ิมพ่นธุภาพทีี่�ด้ี จึงได้้

กำาหนด้แนวิที่างปฏิิบ่ติิไว้ิด่้งต่ิอไปนี�

• ผู้ลิติสิินค์้าและบริการที่ี�มีค์ุณภาพ โด้ยมุ่งม่�นที่ี�จะยกระด้่บมาติรฐานให้สิูงข้ึ�นอย่างติ่อเนื�องและ

จริงจ่ง เปิด้เผู้ยข่้าวิสิารข้้อมูลเกี�ยวิก่บสิินค้์าและบริการอย่างค์รบถ้ืวิน ถูืกต้ิอง และไม่บิด้เบือน

ข้้อเท็ี่จจริง

• ร่บฟัังค์วิามค์ิด้เห็นข้องลูกค์้า โด้ยผู้่านการสิำารวิจค์วิามพึงพอใจ รวิมที่่�งมีชี่องที่างร่บแจ้งปัญหา

หรือข้้อร้องเรียนผู่้านที่าง Live Chat (AVA) ได้้ติลอด้ 24 ช่ี�วิโมง 

• กรรมการ ผูู้้บริหาร และพน่กงานทีุ่กระด้่บ

จะไม่เปิด้เผู้ยข้้อมูลข้องลูกค้์า โด้ยไม่ได้้ร่บ

อนุญาติจากลูกค้์าหรือจากผูู้้มีอำานาจข้อง

กลุ่มบริษ่ัที่ก่อน เว้ินแต่ิเป็นข้้อมูลทีี่�ต้ิอง  

เปิด้เผู้ยต่ิอบุค์ค์ลภายนอกทีี่�เกี�ยวิข้้องติาม

บที่บ่งค่์บข้องกฎหมาย

ท่ี่�งนี� รายละเอียด้การด้ำาเนินนโยบายเพื�อแสิด้ง

ค์วิามร่บผิู้ด้ชีอบต่ิอลูกค้์าปี 2563 ปรากฏิใน

ห่วิข้้อ “รายงานการพ่ฒินาอย่างย่�งยืน”

คู่ค้า

บริษ่ัที่และบริษ่ัที่ย่อยถืือว่ิาคู่์ค้์าเป็นปัจจ่ย

สิำาค่์ญในการร่วิมสิร้างมูลค่์าให้ก่บลูกค้์า ด่้งน่�น

การด้ำาเนินธุุรกิจก่บคู่์ค้์าใด้ๆ ต้ิองไม่นำามาซึ�ง

ค์วิามเสืิ�อมเสีิยต่ิอชืี�อเสีิยงข้องบริษ่ัที่และ    

บริษ่ัที่ย่อย หรือข่้ด้ต่ิอกฎหมายใด้ๆ ไม่มีการ

เรียกร่บ หรือยอมร่บที่ร่พย์สิิน หรือประโยชีน์

อื�นใด้ทีี่�ไม่สุิจริติในการค้์าก่บคู่์ค้์า มีการค์ำานึงถึืง

ค์วิามเสิมอภาค์ในการด้ำา เ นินธุุร กิจและ            

ผู้ลประโยชีน์ร่วิมก่นก่บคู่์ค้์า รวิมท่ี่�งปฏิิบ่ติิติาม

ส่ิญญาหรือเงื�อนไข้ต่ิางๆ ทีี่�ติกลงก่นไว้ิอย่าง

เค์ร่งค์ร่ด้ นอกจากนี�การค่์ด้เลือกคู่์ค้์าต้ิองที่ำา

อย่างยุติิธุรรม โปร่งใสิ ติรวิจสิอบได้้ โด้ยยึด้ถืือ

ปฏิิบ่ติิติามระเบียบการจ่ด้ซื�อจ่ด้จ้าง โด้ยมีการ

แต่ิงต่ิ�งค์ณะกรรมการจ่ด้ซื�อจ่ด้จ้างและกำาหนด้

ข่้�นติอนและวิิธีุปฏิิบ่ติิไว้ิอย่างช่ีด้เจน

เจ้าหน่้�

บริษ่ัที่และบริษ่ัที่ย่อยปฏิิบ่ติิติามเงื�อนไข้ทีี่�มีต่ิอ

เจ้าหนี�อยา่งเค์ร่งค์ร่ด้ บริหารเงินกู้ยืมให้เป็นไป

ติามว่ิติถุืประสิงค์์ข้องการใช้ีเงิน ไม่นำาเงินไปใช้ี

ในที่างที่ี�อาจก่อให้เกิด้ค์วิามเสิียหาย และดู้แล

หล่กประก่นต่ิางๆ ค์วิบคุ์มให้มีการชีำาระคื์นเงินกู้

และด้อกเบี�ยให้ก่บเจ้าหนี�เงินกู้ยืมทุี่กประเภที่

อยา่งค์รบถ้ืวินติามกำาหนด้เวิลา และปฏิิบ่ติิติาม

เงื�อนไข้การกู้ยมืเงินติามข้้อติกลงอย่างค์รบถ้ืวิน 

รวิมถึืงการบริหารงานเพื�อให้เจ้าหนี�ม่�นใจ        

ในฐานะที่างการเงิน และค์วิามสิามารถืในการ

ชีำาระหนี�ทีี่�ดี้ หากเกิด้กรณีทีี่�ไม่สิามารถืปฏิิบ่ติิ

ติามเงื�อนไข้แห่งส่ิญญาทีี่�ติกลงก่นไว้ิได้้ บริษ่ัที่

จะแจ้งให้เจ้าหนี�ที่ราบล่วิงหน้าเพื�อร่วิมก่น

พิจารณาหาแนวิที่างแก้ไข้ปัญหา
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คู่แข่งทางการค้า

บริษัท่ี่และบริษัท่ี่ยอ่ยมนีโยบายสิน่บสินุนและส่ิงเสิริมการแข่้งข่้นที่างการ

ค้์าอย่างเสิรีและด้ำาเนินธุุรกิจภายใต้ิกรอบกติิกาข้องการแข่้งข่้นทีี่�เป็นธุรรม

รวิมท่ี่�งไม่แสิวิงหาข้้อมูลทีี่�เป็นค์วิามล่บข้องคู่์แข่้งที่างการค้์าอย่างผิู้ด้กฎหมาย

และข่้ด้ติอ่จริยธุรรม และไมก่ระที่ำาการใด้ๆ ที่ี�เป็นการละเมดิ้ที่ร่พยสิ์ินที่าง

ปัญญาข้องผูู้้อื�น หรือคู่์แข่้งที่างการค้์า

สัังคมส่ัว่น้รว่ม

บริษ่ัที่และบริษ่ัที่ย่อยในฐานะเป็นบริษ่ัที่ไที่ย ติระหน่กและมีจิติสิำานึก      

ในบุญคุ์ณข้องประเที่ศและเป็นส่ิวินหนึ�งข้องส่ิงค์ม ซึ�งต้ิองร่บผิู้ด้ชีอบ      

ช่ีวิยเหลือส่ิงค์ม สิน่บสินุนกิจกรรมข้องท้ี่องถิื�นทีี่�มีการด้ำาเนินธุุรกิจ

บริษ่ัที่และบริษ่ัที่ย่อย มีนโยบายผู้ลิติสิินค้์าและให้บริการใด้ๆ ทีี่�เป็นมิติร

ต่ิอสิิ�งแวิด้ล้อมและปฏิิบ่ติิติามกฎหมายสิิ�งแวิด้ล้อม

บริษ่ัที่และบริษ่ัที่ย่อย ส่ิงเสิริมกิจกรรมการดู้แลร่กษัาธุรรมชีาติิและ

อนุร่กษ์ัพล่งงาน และมีนโยบายทีี่�จะค่์ด้เลือกและส่ิงเสิริมการใช้ีผู้ลิติภ่ณฑ์์

ทีี่�เป็นมิติรก่บสิิ�งแวิด้ล้อม

ท่ี่�งนี� รายละเอียด้การด้ำาเนินนโยบายเพื�อแสิด้งค์วิามร่บผิู้ด้ชีอบต่ิอส่ิงค์ม

ส่ิวินรวิมปี 2563 ปรากฏิใน“รายงานการพ่ฒินาอย่างย่�งยืน”

พินั้กงาน้

ต่ิ�งแต่ิว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2554 พน่กงานข้อง บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น ได้้ถูืก

โอนย้ายไปเป็นพน่กงานข้อง บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย แล้วิท่ี่�งหมด้ 

พน่กงานเป็นที่ร่พยากรอ่นมีค่์าสูิงสุิด้และเป็นปัจจ่ยสิำาค่์ญสู่ิค์วิามสิำาเร็จ

ข้องบริษ่ัที่และบริษ่ัที่ย่อยจึงได้้มุ่งพ่ฒินาเสิริมสิร้างว่ิฒินธุรรมและ

บรรยากาศการที่ำางานทีี่�ด้ี รวิมท่ี่�งส่ิงเสิริมการที่ำางานเป็นทีี่ม ปฏิิบ่ติิต่ิอ

พน่กงานด้้วิยค์วิามสุิภาพและให้ค์วิามเค์ารพต่ิอค์วิามเป็นปัจเจกชีน และ

ค์วิามเป็นส่ิวินต่ิวิข้องพน่กงาน โด้ยไม่นำาข้้อมูลส่ิวินต่ิวิ เช่ีน เงินเดื้อน 

ประว่ิติิการร่กษัาพยาบาล ค์รอบค์ร่วิ ไปเปดิ้เผู้ยให้ก่บบุค์ค์ลภายนอกหรอื

ผูู้้ทีี่�ไม่เกี�ยวิข้้อง เว้ินแต่ิเป็นข้้อมูลทีี่�ต้ิองเปิด้เผู้ยต่ิอบุค์ค์ลภายนอก              

ทีี่�เกี�ยวิข้้องติามบที่บ่งค่์บข้องกฎหมาย สิำาหร่บการว่ิาจ้าง การแต่ิงต่ิ�ง       

โยกย้ายพน่กงาน และผู้ลติอบแที่นจะพิจารณาบนพื�นฐานข้องคุ์ณธุรรม 

และการใช้ีที่ร่พยากรบุค์ค์ลให้เกิด้ประโยชีน์สูิงสุิด้ โด้ยมีรายละเอียด้ด่้งนี�

นโยบายการจ้้างิงิาน

• บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย สิรรหาและค์่ด้เลือกพน่กงานโด้ยค์ำานึงถึืง        

อ่ติรากำาล่งค์นให้เหมาะสิมก่บข้นาด้และโค์รงสิร้างองค์์กร รวิมท่ี่�งได้้

พ่ฒินากระบวินการสิรรหาค่์ด้เลือกบุค์ลากรที่ี�มีคุ์ณสิมบ่ติิ ค์วิามรู้ 

ค์วิามสิามารถื และศ่กยภาพทีี่�เหมาะสิมก่บติำาแหน่งงานและ

สิอด้ค์ล้องก่บค่์านิยมข้องบริษ่ัที่ ติลอด้จนว่ิติถุืประสิงค์์ แผู้นการ

พ่ฒินาและสืิบที่อด้งาน โด้ยปฏิิบ่ติิและให้โอกาสิทีี่�เท่ี่าเทีี่ยมก่นก่บ

บุค์ค์ลทุี่ก เชืี�อชีาติิ สีิผิู้วิ ศาสินา เพศ ส่ิญชีาติิ อายุ ค์วิามทุี่พพลภาพ 

หรือกลุ่มค์นผูู้้ด้้อยโอกาสิอื�นๆ 

• กระบวินการสิรรหาและค์่ด้เลือกพน่กงานจะติ้องมีค์วิามเสิมอภาค์ 

และเป็นธุรรม มีการที่ด้สิอบข้้อเขี้ยน การส่ิมภาษัณ์ โด้ยค์ณะกรรมการ

ผูู้้มีประสิบการณ์ค์วิามรู้ ค์วิามสิามารถื อย่างโปร่งใสิ 

• ให้ค์วิามสิำาค์่ญก่บการดู้แลพน่กงานเสิมือนสิมาชีิกในค์รอบค์ร่วิ

เดี้ยวิก่น พน่กงานจะได้้ร่บการดู้แลเรื�องค่์าติอบแที่นสิิที่ธิุประโยชีน์ 

และสิว่ิสิด้ิการอย่างเหมาะสิม ภายใติ้บรรยากาศการที่ำางานทีี่�อบอุ่น 

แบ่งปันประสิบการณ์ 

• การชี่วิยเหลือเกื�อกูลก่นระหวิ่างรุ่นพี� รุ่นน้อง สิ่งเสิริมระบบพี�เลี�ยง

สิอนงาน เพื�อให้พน่กงานมีค์วิามสุิข้ในการที่ำางาน

การบริหารสวัสดิิการ

บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย จ่ด้ให้มีสิว่ิสิดิ้การและสิิที่ธิุประโยชีน์แก่พน่กงาน โด้ย

มีนโยบายการจ่ด้สิว่ิสิดิ้การให้ติรงก่บค์วิามต้ิองการและเป็นประโยชีน์แก่

พน่กงานมากทีี่�สุิด้ สิว่ิสิดิ้การทีี่�สิำาค่์ญ ได้้แก่

• การติรวิจสิุข้ภาพประจำาปี

• ประก่นชีีวิิติกลุ่ม

• ประก่นสิุข้ภาพกลุ่ม

• เงินชี่วิยเหลือกรณีพน่กงานค์ลอด้บุติร

• เงนิช่ีวิยเหลอืสิำาหร่บพนก่งานที่ี�รก่ษัาติว่ิด้้วิยโรค์กลุม่ร้ายแรงด้ง่ต่ิอไปนี� 

โรค์มะเร็ง โรค์ห่วิใจ โรค์หลอด้เลือด้สิมอง โรค์ไติวิาย และโรค์ปอด้

• เงินชี่วิยเหลือกรณีบุค์ค์ลใกล้ชีิด้ในค์รอบค์ร่วิเสิียชีีวิิติ ได้้แก่ บิด้า

มารด้า คู่์สิมรสิ และบุติร

• กองที่นุสิำารองเลี�ยงชีพีซึ�ง บจ. ไที่ยแอร์เอเชียี ช่ีวิยสิมที่บเพิ�มติามอายุ

การเป็นสิมาชิีกกองทุี่นสูิงสุิด้  ร้อยละ 10

• สิหกรณ์ออมที่ร่พย์ไที่ยแอร์เอเชีีย

• ติ่๋วิเค์รื�องบินเด้ินที่างฟัรีจำานวิน 8 แติ้มติ่อปี

• ติ่๋วิเค์รื�องบินเด้ินที่างฟัรีกรณีพน่กงานสิมรสิ

• ติ่๋วิเค์รื�องบินสิ่วินลด้ร้อยละ 90 จำานวินไม่จำาก่ด้ ติ่อปี

• ชีุด้เค์รื�องแบบ สิำาหร่บพน่กงาน

• เงินชี่วิยเหลือค์รอบค์ร่วิข้องพน่กงานกรณีพน่กงานเสิียชีีวิิติ

การบริหารค่่าจ้้างิ และผลตอบแทน

บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย ด้ำาเนินนโยบายการบริหารค่์าติอบแที่นทีี่�ยึด้หล่กเป็น

ธุรรม เหมาะสิม สิอด้ค์ล้องติามค์วิามรู้ ค์วิามสิามารถื ติำาแหน่งงาน และ

ประเมินผู้ลการปฏิิบ่ติิงาน  โด้ยมีการสิำารวิจค่์าติอบแที่นก่บติลาด้แรงงาน

ภายนอกและบริษ่ัที่ช่ี�นนำา เพื�อปร่บปรุงให้เหมาะสิม สิามารถืแข่้งข่้นใน

อุติสิาหกรรมเดี้ยวิก่นและเพื�อดึ้งดู้ด้ผูู้้มีค์วิามรู้ค์วิามสิามารถืใหม่ๆ เข้้ามา

ร่วิมงาน
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กิจ้กรรมพนักงิานสัมพันธ์์

บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย ได้้เปิด้โอกาสิให้พน่กงานได้้แสิด้งค์วิามคิ์ด้เห็นในการ

ที่ำากิจกรรมและมีส่ิวินร่วิมในการสิร้างสิรรค์์กิจกรรมภายในข้องพน่กงาน

หลากหลายรูปแบบ เพื�อส่ิงเสิริมค์วิามส่ิมพ่นธ์ุทีี่�ดี้ระหว่ิางพน่กงานก่บ

พน่กงาน พน่กงานก่บองค์์กร ติลอด้ไปจนถึืงพน่กงานก่บชุีมชีน ก่อให้เกิด้

ค์วิามสิาม่ค์คี์ในหมู่ค์ณะและนำาไปสู่ิค์วิามสุิข้ในการที่ำางานร่วิมก่นในองค์์กร 

ได้้แก่ กิจกรรมเพื�อส่ิงค์ม กิจกรรมเพื�อส่ิงเสิริมสุิข้ภาพพน่กงาน กิจกรรม

เพื�อส่ิงเสิริมสุิข้ภาพจิติข้องพน่กงาน กิจกรรมค์รบรอบว่ินเกิด้บริษ่ัที่ 

กิจกรรมพน่กงานส่ิมพ่นธ์ุที่างชี่องที่างออนไลน์ในช่ีวิงที่ี�พน่กงานบาง    

หน่วิยงานปฏิิบ่ติิงานจากที่ี�บ้าน กิจกรรมงานข้อบคุ์ณพน่กงานประจำาปี 

2563 เป็นต้ิน

การพัฒนาบุค่ลากร

ด้้วิยเจตินารมณ์ทีี่�ต้ิองการสิร้างบุค์ลากรให้มีค์วิามรู้ ค์วิามสิามารถื และมี

คุ์ณภาพชีีวิิติทีี่�ดี้ติามหล่กธุรรมาภิบาลอย่างต่ิอเนื�อง บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย 

จึงมีนโยบายในการพ่ฒินาบุค์ลากรให้มีศ่กยภาพและเติรียมค์วิามพร้อม

เพื�อร่บมือก่บการแข่้งข่้น ซึ�งจะช่ีวิยข่้บเค์ลื�อนและสิร้างค์วิามแข็้งแกร่ง    

ให้ก่บองค์์กรอย่างย่�งยืน โด้ยมีเป้าหมายเพื�อผู้ล่กด่้นและให้โอกาสิในการ

พ่ฒินาตินเองและใช้ีศ่กยภาพทีี่�มีให้เกิด้ประโยชีน์สูิงสุิด้พร้อมท่ี่�งสิร้าง

บรรยากาศข้องการที่ำางานเชิีงรุกเน้นฝึ่กฝ่นท่ี่กษัะพ่ฒินาค์วิามรู้ค์วิามสิามารถื

ข้องตินเอง เพื�อให้เกิด้ค์วิามเชืี�อม่�นพร้อมร่บการเปลี�ยนแปลงและ        

ค์วิามท้ี่าที่ายทีี่�เกิด้ขึ้�นในการแข่้งข่้นที่างธุุรกิจซึ�งมีมากขึ้�น

นอกจากนี� บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย ติระหน่กว่ิาการสูิญเสีิยบุค์ลากรหล่กใด้ๆ 

อาจส่ิงผู้ลกระที่บในที่างลบอย่างมีน่ยสิำาค่์ญต่ิอบริษ่ัที่ ส่ิงผู้ลให้                    

บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย พยายามสิร้างแรงจูงใจและร่กษัาพน่กงานข้อง           

บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย ผู่้านการให้สิิ�งจูงใจบนพื�นฐานข้องผู้ลการปฏิิบ่ติิงาน 

และยกระด่้บท่ี่กษัะและค์วิามสิามารถืข้องพน่กงานด้้วิยการให้การ          

ฝึ่กอบรม โด้ย บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย ให้พน่กงานเข้้าร่วิมการประชุีมและ    

เข้้าร่บการฝ่กึอบรมอยา่งต่ิอเนื�องเพื�อให้พน่กงานได้้ร่บและยกระด่้บท่ี่กษัะ

และค์วิามสิามารถืที่ี�เกี�ยวิข้้อง (ท่ี่�งในด้้านการปฏิิบ่ติิงานและการพ่ฒินา) 

โด้ยสิอด้ค์ลอ้งก่บว่ิติถุืประสิงค์์ข้องธุุรกจิ การฝ่กึอบรมข้ณะปฏิิบ่ติิงานเปน็

แนวิที่างสิำาค่์ญอีกประการหนึ�งในการถ่ืายโอนค์วิามรู้จากผูู้เ้ชีี�ยวิชีาญไปยง่

พน่กงานใหม่หรือพน่กงานระด่้บปฏิิบ่ติิงาน การลงทุี่นในที่ร่พยากรมนุษัย์

ช่ีวิยเพิ�มค์วิามสิามารถืข้องพน่กงานทีี่�มีอยูใ่น บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย นอกจากนี� 

กิจกรรมด้้านการพ่ฒินาเหล่านี�ย่งช่ีวิยเติรียมค์วิามพร้อมให้แก่พน่กงาน

ฝ่่ายบริหารระด่้บต้ินและระด่้บกลาง เพื�อเติรียมค์วิามพร้อมในการร่บผิู้ด้ชีอบ

งานข้องผูู้้บริหารระด่้บสูิงอย่างต่ิอเนื�อง

การจ่ด้การฝึ่กอบรมติามค์วิามจำาเป็นข้องแต่ิละส่ิวินงาน ด่้งรายการต่ิอไปนี�

นั้กบิ่น้

น่กเรียนการบินทุี่กค์นข้อง บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย จะลงที่ะเบียนเข้้าฝึ่กอบรม

ใน บมจ. บางกอกเอวิิเอช่ี�น เซ็นเติอร์ (“BAC”) ซึ�งเป็นการเข้้าฝึ่กอบรม

ในประเที่ศ โด้ย BAC มีอุปกรณ์ฝึ่กอบรมทีี่�ท่ี่นสิม่ย และได้้ร่บใบร่บรอง

จากสิำาน่กงานบริการการบินแห่งชีาติิ (FAA) ข้้อกำาหนด้การบินร่วิมก่น 

(JAR) และสิำาน่กงานการบินพลเรือนแห่งประเที่ศไที่ย (CAAT) รวิมท่ี่�ง      

มีหล่กสูิติรทีี่�ได้้มาติรฐาน บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย มิได้้เลือกปฏิิบ่ติิในการสิรรหา

น่กเรียนการบิน ท่ี่�งนี� พน่กงานจากหลายแผู้นกสิามารถืสิอบเข้้าค่์ด้เลือก

ในหล่กสูิติรนี�ได้้ ท่ี่�งนี� น่กเรียนการบินม่กจะจบการศึกษัาหล่งจากฝึ่กอบรม

นาน 1 ปี หล่งจากน่�นน่กเรียนเหล่านี�ต้ิองฝึ่กฝ่นด้้วิยระบบจำาลองการบิน 

(Simulator) เพื�อข่้บเค์รื�องบินรุ่นแอร์บ่สิ A320 บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย ให้

ค์วิามช่ีวิยเหลือน่กเรียนการบินในการให้เงินสิน่บสินุนค่์าฝึ่กอบรม โด้ยมี

ข้้อผูู้กม่ด้ติามส่ิญญาเพื�อแลกก่บการที่ี�น่กเรียนต้ิองให้ค์ำาม่�นว่ิาจะที่ำางาน

ก่บ บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย เป็นระยะเวิลา 10 ปี

น่กบินทีี่�ได้้ร่บการสิรรหามาใหม่ข้อง บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย ซึ�งย่งไม่ผู่้านการ

ฝึ่กอบรมเพื�อข่้บแบบข้องอากาศยานโด้ยเฉพาะจะต้ิองผู่้านการฝึ่กอบรม

ด่้งกล่าวิเสีิยก่อน ท่ี่�งนี� แบบข้องอากาศยานคื์อการจ่ด้หมวิด้หมู่ทีี่�อนุญาติ

ให้น่กบินค์นหนึ�งข่้บอากาศยานแบบหนึ�งโด้ยเฉพาะ ปัจจุบ่นน่กบินใช้ี

ระบบจำาลองการบนิข้องเค์รื�องบินรุ่นแอร์บ่สิ A320 ซึ�งด้ำาเนินการโด้ย CAE 

Kuala Lumpur Sdn. Bhd. ซึ�งต่ิ�งอยู่ในกรุงก่วิลาล่มเปอร์ ประเที่ศ

มาเลเซีย 

หล่กสูิติรสิำาหร่บน่กบิน

• Meteorological

• Weight & Balance procedures

• Flight Operation, Report, Form, Merlot

• Pilot Transit Check

• Auto Flight

• Aircraft System Examination

ลูกเร่อ

โค์รงการฝึ่กอบรมลูกเรือระยะเวิลาประมาณ 60 ว่ิน (รวิมว่ินหยุด้) จ่ด้ขึ้�น

ทีี่� CAE Kuala Lumpur Sdn. Bhd. ในก่วิลาล่มเปอร์ และทีี่�สิำาน่กงาน

ข้อง บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย ในกรุงเที่พฯ การฝึ่กอบรมท่ี่�งหมด้ด้ำาเนินการโด้ย

ผูู้้ฝึ่กสิอนลูกเรือและน่กบินข้อง บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย โด้ยหล่กสูิติรต่ิางๆ 

ค์รอบค์ลุมถึืงวิิธีุการปฏิิบ่ติิด้้านค์วิามปลอด้ภ่ยในกรณีฉุกเฉิน การปฐมพยาบาล

การฝึ่กค์วิามคุ้์นเค์ยในห้องโด้ยสิารการบิน การประกาศติ่อสิาธุารณะ     

การดู้แลบุค์ลิกภาพ และการดู้แลผูู้้โด้ยสิาร การข้ายสิินค้์าบนอากาศยาน 

และท่ี่กษัะด้้านการข้าย ท่ี่�งนี� องค์์ประกอบด้้านค์วิามปลอด้ภ่ยและ           

กฎระเบียบข้องโค์รงการนี�ได้้ร่บการร่บรองจากกรมการบินพลเรือน
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อนึ�ง ลูกเรือต้ิองพูด้ภาษัาอ่งกฤษัและเข้้าร่บการฝึ่กอบรมอย่างต่ิอเนื�อง เช่ีน

การฝึ่กอบรมเกี�ยวิก่บการบริหารจ่ด้การที่ร่พยากรข้ององค์์กร การจ่ด้การ

สิินค้์าอ่นติราย การร่บมือผูู้้โด้ยสิารทีี่�ประพฤติิต่ิวิไม่เหมาะสิม และ

หล่กสูิติรการระบุต่ิวิผูู้้ก่อการร้าย นอกจากนี� ลูกเรือยง่ต้ิองเข้้าร่วิมหล่กสูิติร

ที่บที่วินค์วิามรู้ว่ิาด้้วิยวิิธีุการปฏิิบ่ติิด้้านค์วิามปลอด้ภ่ยในกรณีฉุกเฉินและ

การปฐมพยาบาลทุี่กปี

หล่กสูิติรสิำาหร่บลูกเรือ

• Duty Free/ Handheld Device

• Thai Announcement

• Civil Aviation Regulations

• Flight Attendant Procedure

พินั้กงาน้ภาคพ่ิ�น้ดิน้

บุค์ลากรให้บริการลูกค้์าภาค์พื�นดิ้นผู่้านโค์รงการฝึ่กอบรมด้้านการบริการ

ลูกค้์า ซึ�งจ่ด้ขึ้�นทีี่� CAE Kuala Lumpur Sdn. Bhd. ในก่วิลาล่มเปอร์ โด้ย

ค์รอบค์ลุมถึืงการฝึ่กอบรมในระบบการสิำารองทีี่�น่�งและการลงที่ะเบียนขึ้�น

อากาศยาน (check-in) ข้อง บจ. ไที่ยแอรเ์อเชีีย วิิธีุปฏิิบ่ติิด้้านการติิด้ติาม

ส่ิมภาระข้องผูู้้โด้ยสิาร และการบริการลูกค้์า พน่กงานภาค์พื�นดิ้นเข้้าร่บ

การฝึ่กอบรมติลอด้ท่ี่�งปี เช่ีน การฝึ่กอบรมเพื�อแยกแยะสิินค้์าอ่นติราย   

การปฐมพยาบาล และการร่บมือภ่ยคุ์กค์ามจากระเบิด้

นอกจากนี� บุค์ลากรประจำาภาค์พื�นดิ้นย่งผู่้านการฝึ่กอบรมด้้านการให้

บริการในลานจอด้ (Ramp Training) เป็นระยะเวิลา 2-3 ส่ิปด้าห์ ซึ�ง

เกี�ยวิข้้องก่บการข่้บยานพาหนะบนลานจอด้ การบรรที่กุข้องขึ้�นอากาศยาน

และการข้นถ่ืายข้องออกจากอากาศยาน การให้ส่ิญญาณร่บส่ิงอากาศยาน 

การลากจูงอากาศยาน ค์วิามปลอด้ภ่ยข้องลานจอด้ และวิิธีุการปฏิิบ่ติิ     

ในกรณีฉุกเฉิน นอกจากนี� พน่กงานใหม่ย่งต้ิองเรียนรู้เกี�ยวิก่บข้้อบ่งค่์บ

ด้้านการบินพลเรือน แผู้นผู่้งข้องอากาศยาน และข้้อบ่งค่์บว่ิาด้้วิยการ

เค์ลื�อนย้ายข้องยานพาหนะภายในท่ี่าอากาศยาน นอกจากนี� บริษ่ัที่ได้้จ่ด้

ให้มีการฝึ่กอบรมหล่กสูิติรท่ี่กษัะการเป็นห่วิหน้างานมืออาชีีพ (Supervisory 

Skills for Team Leader) ให้ก่บห่วิหน้าทีี่มบริการในลานจอด้ (Ramp 

Team Leader) ทีี่�ต้ิองบริหารพน่กงานจำานวินมาก เพื�อพ่ฒินาท่ี่กษัะ     

การบริหารค์น และบริหารผู้ลงานอย่างมืออาชีีพ

หล่กสูิติรสิำาหร่บพน่กงานต้ิอนร่บภาค์พื�น

• Customer Service Excellence

• Central Baggage Tracking Off ice

• Sky Speed

• Duties & Checks

• Disability Equality Training

หล่กสูิติรสิำาหร่บพน่กงานกองลานจอด้

• Ramp Ground Handling

• Aircraft Pushback

• Initial Airside Safety and ERP Plan 

วิ่ศว่กร

วิิศวิกรท่ี่�งหมด้ข้อง บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย ได้้ร่บการฝึ่กอบรมทีี่� CAE Kuala 

Lumpur Sdn. Bhd. ในก่วิลาล่มเปอร์ หล่กสูิติรการฝึ่กอบรมมีระยะเวิลา

 52 ว่ิน โด้ยมีการฝึ่กอบรมภาค์ปฏิิบ่ติิเพิ�มเติิมอกี 6 เดื้อน และการที่ด้สิอบ

ภายหล่งโด้ยแผู้นกค์วิบคุ์มคุ์ณภาพ (Quality Assurance Department) 

ข้อง บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย ท่ี่�งนี� วิิศวิกรข้อง บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย ติอบแที่น

ด้้วิยการให้ค์ำาม่�นว่ิาจะที่ำางานให้ บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย เป็นเวิลา 3 ปี วิิศวิกร

ข้อง บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย ประจำาการอยูที่ี่�ฐานปฏิิบ่ติิการการบินข้องบริษ่ัที่

ใน กรุงเที่พฯ (ด้อนเมือง) กรุงเที่พฯ (สุิวิรรณภูมิ) ภูเก็ติ เชีียงใหม่ 

หล่กสูิติรสิำาหร่บวิิศวิกร

• Maintenance Familiarisation

• AMOS Training

• Aircraft And System Familiarisation

• Fuel Tank Safety

• Basic Electronic 

หลักสูัตรสัำาหรับ่ตำาแหน่้งงาน้อ่�น้ๆ 

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

ค่วามป็ลอดิภััย อาช่ีวอนามัย และสภัาพแวดิล้อมในการทำางิาน 

ในปี 2563 บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย มีค์วิามร่บผิู้ด้ชีอบในการดู้แลร่กษัา      

สิภาพแวิด้ล้อมการที่ำางานให้มีค์วิามปลอด้ภ่ยต่ิอชีีวิิติและที่ร่พย์สิินข้อง

พน่กงานอยู่เสิมอ และยึด้ม่�นปฏิิบ่ติิติามกฎหมายว่ิาด้้วิยแรงงานอย่าง

เค์ร่งค์ร่ด้ รวิมท่ี่�งได้้ด้ำาเนินงานด้้านค์วิามปลอด้ภ่ยภายใต้ิระบบการจ่ด้การ

ด้้านค์วิามปลอด้ภ่ย (Safety Management System) ซึ�งมีฝ่่ายนิรภ่ย 

ค์ณะอนุกรรมการค์วิามปลอด้ภ่ยข้องน่กบิน ค์ณะอนุกรรมการค์วิาม

ปลอด้ภ่ยข้องลกูเรือ และค์ณะกรรมการค์วิามปลอด้ภ่ย อาชีีวิอนาม่ยและ

สิภาพแวิด้ล้อมในการที่ำางาน ที่ำาหน้าทีี่�ประสิานงานโค์รงการต่ิางๆ ซึ�ง

รายงานติรงต่ิอประธุานเจ้าหน้าทีี่�บริหาร เพื�อเน้นให้องค์์กรมีการบริหาร

จ่ด้การด้้านค์วิามปลอด้ภ่ยอย่างย่�งยืน
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ในปีทีี่�ผู่้านมา บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย ได้้ด้ำาเนินการสิน่บสินุนและส่ิงเสิริมการ

ด้ำาเนินงานด้้านค์วิามปลอด้ภ่ย ในรูปแบบต่ิางๆ อาทิี่

• การจ่ด้ที่ำากิจกรรมสิ่งเสิริมด้้านค์วิามปลอด้ภ่ย ที่ี�มุ่งเน้นการปลูกฝ่ัง

ว่ิฒินธุรรมค์วิามปลอด้ภ่ยท่ี่�วิท่ี่�งองค์์กร (AirAsia Safety Culture) 

โด้ยกำาหนด้ให้ค์วิามปลอด้ภ่ยเป็นหนึ�งในค่์านิยมข้ององค์์กร หรือทีี่�เรา

เรียกว่ิา Allstars Values โด้ยใช้ีชืี�อว่ิา Safety Always และให้ค์ำาอธิุบาย

ค่์านิยมข้้อนี�ว่ิา “ค์วิามปลอด้ภ่ยฯ เป็นหน้าทีี่�ค์วิามร่บผิู้ด้ชีอบข้อง    

ทุี่กค์น”

• กจิกรรมการสิร้างพฤติกิรรมค์วิามปลอด้ภย่ในการที่ำางาน (Behaviors 

Based Safety-BBS) โด้ยการจูงใจในเชิีงบวิก (Positive Approach) 

โด้ยเจ้าหน้าทีี่�ค์วิามปลอด้ภ่ยในการที่ำางานระด่้บวิิชีาชีีพร่วิมก่บ

ห่วิหน้างานที่ำาการส่ิงเกติพฤติิกรรมการที่ำางานข้องพน่กงาน เมื�อพบ

พฤติิกรรมทีี่�ปลอด้ภ่ยพน่กงานจะได้้ร่บการชีมเชีย และหากพบ     

ค์วิามเสีิ�ยงจะมีการแจ้งให้ปร่บเปลี�ยนพฤติิกรรมเสีิ�ยงด่้งกล่าวิ พร้อมท่ี่�ง

ติิด้ติามผู้ลการปร่บปรุงแก้ไข้พฤติิกรรมเสีิ�ยงอย่างต่ิอเนื�อง จนกลายเป็น

ว่ิฒินธุรรมค์วิามปลอด้ภ่ย “Safety Culture” ทีี่�ย่�งยืน โด้ยเป้าหมาย

ข้องพฤติิกรรมค์วิามปลอด้ภ่ยต้ิองไม่น้อยกว่ิาร้อยละ 99 และผู้ลข้อง

ค์ะแนนพฤติิกรรมค์วิามปลอด้ภ่ยในปี 2563 อยู่ทีี่�ร้อยละ 99.75  ซึ�ง

บรรลุเป้าหมายทีี่�ต่ิ�งไว้ิ

• กิจกรรมการรายงานอ่นติราย (Hazard Report) ซึ�งเน้นการมี         

ส่ิวินร่วิมข้องพน่กงานในการค้์นหาอ่นติราย หรือสิภาพแวิด้ล้อม        

ในการที่ำางานทีี่�ไม่ปลอด้ภ่ย และด้ำาเนินการปร่บปรุงแก้ไข้อ่นติราย    

ทีี่�ได้้ร่บรายงานจากพน่กงาน เพื�อเป็นการป้องก่นอุบ่ติิเหตุิเชิีงรุก โด้ย

ผู่้านช่ีองที่างการรายงานหลากหลายช่ีองที่าง อาที่ิ เช่ีน ระบบการ

รายงานด้้านค์วิามปลอด้ภ่ย ทีี่�เรียกว่ิา CORUSON ซึ�งพน่กงาน

สิามารถืรายงานได้้ท่ี่�งในค์อมพิวิเติอร์ หรือ Application ใน       

โที่รศ่พท์ี่มือถืือ

• กิจกรรมการฝ่ึกที่ำานายอ่นติรายล่วิงหน้า (Kiken Yoshi Training = 

KYT) มุ่งเน้นให้พน่กงานแต่ิละค์นสิามารถืวิิเค์ราะห์หรือค์าด้การณ์

อ่นติรายทีี่�แอบแฝ่งในการปฏิิบ่ติิงาน แล้วิหาที่างป้องก่นอ่นติราย      

ด่้งกล่าวิได้้อย่างถูืกต้ิองเหมาะสิม

• กจิกรรมจลุสิารด้้านค์วิามปลอด้ภ่ย (Safety Journal) โด้ยจะสืิ�อสิาร

สิาระ ค์วิามรู้ต่ิางๆ ด้้านค์วิามปลอด้ภ่ยเดื้อนละ 1 ค์ร่�ง เพื�อสิร้างค์วิาม

ติระหน่กและการมีส่ิวินร่วิมข้องพน่กงาน

• กจิกรรม Well Done Awards เพื�อมอบใบประกาศนยีบ่ติรด้้านค์วิาม

ปลอด้ภ่ยให้ก่บพน่กงานที่ี�พบและรายงานสิิ�งผิู้ด้ปกติิหรืออ่นติรายจาก

การปฏิิบ่ติิงาน

• การจ่ด้ที่ำาและและที่บที่วินค์ู่มือร่บมือสิถืานการณ์ฉุกเฉิน เพื�อให้การ

ร่บมือสิถืานการณ์ฉุกเฉินข้องบริษ่ัที่เป็นไปอย่างถูืกต้ิอง รวิด้เร็วิ 

เหมาะสิม และท่ี่นสิม่ย เป็นไปติามข้้อกำาหนด้ข้ององค์์การการบิน

พลเรือนระหว่ิางประเที่ศ (ICAO)

• การจ่ด้ที่ำาและที่บที่วินค์ู่มือระบบการบริหารงานค์วิามปลอด้ภ่ย เพื�อ

ให้การด้ำาเนินการและการบริหารจ่ด้การด้้านค์วิามปลอด้ภ่ย เป็นไป

อย่างถูืกต้ิอง เหมาะสิม และท่ี่นสิม่ย ติามข้้อกำาหนด้ข้ององค์์การ     

การบินพลเรือนระหว่ิางประเที่ศ (ICAO)

• การจ่ด้ที่ำาและที่บที่วินแผู้นร่บมือสิถืานการณ์ฉุกเฉินสิำาหร่บแติ่ละ

สิถืานี ท่ี่�งสิถืานีภายในประเที่ศและสิถืานีต่ิางประเที่ศ เพื�อใช้ีเป็น

แนวิที่างในการร่บมือสิถืานการณ์ฉุกเฉินให้เกิด้ค์วิามเหมาะสิมก่บ

แต่ิละสิถืานี

• การประชุีมค์ณะกรรมการค์วิามปลอด้ภ่ย อาชีีวิอนาม่ยและ         

สิภาพแวิด้ล้อมในการที่ำางาน เพื�อที่บที่วินผู้ลการด้ำาเนินงานด้้านค์วิาม

ปลอด้ภ่ย เดื้อนละ 1 ค์ร่�ง

• การฝ่ึกอบรมหล่กสูิติร Crew Resource Management (CRM) 

สิำาหร่บน่กบินและลูกเรือ เป็นประจำาทุี่กปี

• การฝ่ึกอบรมหล่กสิูติร Safety Emergency Procedure (SEP) 

สิำาหร่บน่กบินและลูกเรือ เป็นประจำาทุี่กปี

• การฝ่ึกอบรมหล่กสิูติร Emergency Response Plan (ERP) สิำาหร่บ

พน่กงานทุี่กค์น

• การฝ่ึกอบรมหล่กสูิติร Safety Management System (SMS) 

สิำาหร่บพน่กงานทุี่กค์น

• การฝึ่กอบรมหล่กสูิติรอาชีีวิอนาม่ยและค์วิามปลอด้ภ่ย (OHS) สิำาหร่บ

พน่กงานทุี่กค์น

• การฝึ่กอบรมหลก่สิตูิร Human Factors (HF) สิำาหร่บพนก่งานทุี่กค์น

• การฝ่ึกอบรมหล่กสิูติร Dangerous Goods Regulations (DGR) 

สิำาหร่บพน่กงานทุี่กค์น

• การฝ่ึกอบรมหล่กสิูติรการปฐมพยาบาลเบื�องติ้น (First aid) สิำาหร่บ

พน่กงานทุี่กค์น

• การฝึ่กอบรมหลก่สิตูิร Safety Risk Management and Management 

of Change สิำาหร่บผูู้้ร่บผิู้ด้ชีอบข้องแต่ิละหน่วิยงาน

• การติรวิจวิด่้สิภาพแวิด้ล้อมในการที่ำางาน อาที่กิารติรวิจวิด่้ระด้บ่เสิยีง

สิะสิม (Noise dose monitoring) ทีี่�พน่กงานได้้ร่บและการติรวิจว่ิด้

ระด่้บแสิงสิว่ิางในพื�นทีี่�ปฏิิบ่ติิงาน เพื�อเป็นการเฝ้่าระว่ิงสิภาพแวิด้ล้อม

ในการที่ำางานทีี่�อาจเป็นอ่นติรายต่ิอสุิข้ภาพข้องพน่กงาน

ท่ี่�งนี� จากการด้ำาเนินกิจกรรมต่ิางๆ ด้้านค์วิามปลอด้ภ่ย อาชีีวิอนาม่ย      

และสิภาพแวิด้ล้อมในการที่ำางานเชิีงรุกเพื�อป้องก่นการเกิด้อุบ่ติิเหตุิ-     

อุบ่ติิการณ์ด่้งกล่าวิข้้างต้ิน ส่ิงผู้ลให้สิถิืติิการเกิด้อุบ่ติิเหตุิ-อุบ่ติิการณ์     

ภาค์พื�นข้อง บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย ประจำาปี 2563 อยูที่ี่� 4.71 ต่ิอ 10,000 

เทีี่�ยวิบินข้าออก ซึ�งลด้ลงจากปี 2562 ร้อยละ 33.57 ถึืงแม้ว่ิาบริษ่ัที่จะ  

ได้้ร่บผู้ลกระที่บจากการระบาด้ข้องโค์โรน่าไวิร่สิ 2019 แต่ิการด้ำาเนินการ

ต่ิางๆ ด้้านค์วิามปลอด้ภ่ย ยง่ค์งด้ำาเนินไปอย่างต่ิอเนื�องเพราะบริษ่ัที่ถืือว่ิา

ค์วิามปลอด้ภ่ยคื์อห่วิใจหล่กในการด้ำาเนินธุุรกิจ

น้โยบ่ายด้าน้สิัทธิิมนุ้ษัยชุน้ 

บมจ. เอเชีีย เอวิิเอชี่�น และ บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย ด้ำาเนินธุุรกิจโด้ยให้        

ค์วิามสิำาค่์ญและส่ิงเสิริมการคุ้์มค์รองสิิที่ธิุมนุษัยชีนในทุี่กๆ ด้้าน โด้ยจะ  

ไม่กระที่ำาการใด้ที่ี�เป็นการละเมดิ้หรือมีส่ิวินร่วิมในการละเมดิ้สิิที่ธิุมนุษัยชีน

ทีี่�กระที่ำาโด้ยบุค์ค์ลอื�น และจะปฏิิบ่ติิติามกฎหมายและกฎเกณฑ์์ทีี่�เกี�ยวิก่บ

เรื�องสิิที่ธิุมนุษัยชีน 
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บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น และ บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย ให้ค์วิามเค์ารพต่ิอสิิที่ธิุ

ข้องพน่กงานและผูู้้มีส่ิวินได้้เสีิยทุี่กฝ่่าย โด้ยจะไม่เลือกปฏิิบ่ติิต่ิอบุค์ค์ลใด้ๆ 

ด้้วิยเรื�องค์วิามแติกติ่างข้องเชืี�อชีาติิ สีิผิู้วิ ศาสินา เพศ ส่ิญชีาติิ อายุ     

ค์วิามทุี่พพลภาพ หรือสิถืานภาพอื�นใด้ทีี่�ถืือว่ิาเป็นสิิที่ธิุมนุษัยชีน โด้ยจะ

นำาวิิธีุปฏิิบ่ติิด้้านการให้ค์วิามเค์ารพในสิิที่ธิุมนุษัยชีนทีี่�สิมเหติุผู้ลและ

ค์รอบค์ลุมมาประยุกต์ิใช้ีก่บการด้ำาเนินงานท่ี่�งหมด้ 

บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น และ บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย จะด้ำาเนินการศึกษัาและ

ติิด้ติามการเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติิมข้องกฎเกณฑ์์และกฎหมายใด้            

ทีี่�เกี�ยวิข้้องก่บสิิที่ธิุมนุษัยชีนอย่างสิมำ�าเสิมอเพื�อส่ิงเสิริมนโยบายด้้าน      

สิิที่ธิุมนุษัยชีนข้องบริษ่ัที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิิที่ธิุภาพสูิงสุิด้

นอกจากนี�ยง่มีการให้ค์วิามรู้ค์วิามเข้้าใจในเรื�องสิิที่ธิุมนุษัยชีนแก่กรรมการ 

ผูู้้บริหาร ติลอด้จนพน่กงานท่ี่�งด้้านนโยบายและด้้านปฏิิบ่ติิการ รวิมท่ี่�งให้

พน่กงานและผูู้้มีส่ิวินได้้เสีิยทุี่กฝ่่ายให้ค์วิามร่วิมมือติรวิจสิอบและรายงาน

หากมีการพบเห็นการกระที่ำาทีี่�เป็นการละเมิด้สิิที่ธิุมนุษัยชีนได้้ผู่้าน

กระบวินการร้องเรียนข้องบริษ่ัที่ (Whistle Blower) โด้ยในปี 2563          

ทีี่�ผู่้านมาบรษ่ิัที่ไม่ได้้ร่บการร้องเรียนเรื�องการละเมดิ้สิิที่ธิุมนุษัยชีนแต่ิอย่างใด้

 

การป็ฏิิบัติต่อพนักงิาน

• ด้ำาเนินการสิรรหาบุค์ค์ลากรด้้วิยค์วิามเป็นธุรรมและเสิมอภาค์        

เปิด้โอกาสิให้ทุี่กค์นมีสิิที่ธิุเท่ี่าเทีี่ยมก่นในการสิม่ค์ร และสิอบเป็น

พน่กงานภายใต้ิกรอบข้องกฎหมาย ระเบียบข้้อบ่งค่์บทีี่�เกี�ยวิข้้อง โด้ย

ไม่มีการแบ่งแยกในเรื�องเพศ รวิมถึืงผูู้้มีค์วิามบกพร่องที่างร่างกาย       

ทีี่�พิจารณาแล้วิเห็นว่ิาสิามารถืที่ำางานได้้ 

• ปฏิิบ่ติิติ่อพน่กงานด้้วิยค์วิามยุติิธุรรมและซื�อสิ่ติย์ โด้ยพน่กงาน

ท่ี่�งหมด้ถูืกติกลงจ้างงานภายใต้ิข้้อกำาหนด้และเงื�อนไข้การจ้างงาน      

ทีี่�สิอด้ค์ล้องก่บกฎหมาย ระเบียบข้้อบ่งค่์บ หรือธุรรมเนียมปฏิิบ่ติิ  

ไม่มีการจ้างแรงงานเด้ก็ทีี่�ผิู้ด้กฎหมาย แรงงานที่ี�ถูืกบ่งค่์บ หรือการใช้ี

แรงงานเกินมาติรฐานการจ้างงาน  

• ปราศจากการล่วิงละเมิด้สิิที่ธุิในทีุ่กประเภที่ และไม่ยินยอมให้มี      

การเลือกปฏิิบ่ติิ และจะด้ำาเนินการเพื�อร่บรองโอกาสิที่ี�เท่ี่าเทีี่ยมก่น

สิำาหร่บพน่กงานทุี่กค์น

• มนีโยบายด้ำาเนนิงานเพื�อรบ่ประกน่ว่ิาพนก่งานจะมสีิทิี่ธุใินด้้านค์วิาม

ปลอด้ภ่ยส่ิวินบุค์ค์ลติลอด้จนมีสิิที่ธิุทีี่�จะมีสิถืานที่ี�ที่ำางานที่ี�สิะอาด้ 

ปลอด้ภ่ย และถูืกสุิข้ล่กษัณะ

• ไม่ใช้ีหรอืยอมร่บการลงโที่ษัที่างร่างกาย การบ่งค์บ่ข่้มเหงที่างร่างกาย

และจิติใจ หรือการละเมิด้ที่างวิาจา 

การป็ฏิิบัติต่อผ้้ม่ส่วนได้ิเส่ยอ่�น

เค์ารพในสิิที่ธิุที่างกฎหมาย ว่ิฒินธุรรม และธุรรมเนียมปฏิิบ่ติิต่ิอผูู้้มีส่ิวินได้้เสีิย

ทุี่กฝ่่ายท่ี่�ง ลูกค้์า คู่์ค้์า ผูู้้ร่บจ้าง รวิมท่ี่�งชุีมชีนทีี่�อยูร่อบสิถืานประกอบการ 

และปฏิิบ่ติิต่ิอผูู้้มีส่ิวินได้้เสีิยด่้งกล่าวิอย่างเท่ี่าเทีี่ยม รวิมท่ี่�งสิน่บสินุนให้   

ผูู้้มีส่ิวินได้้เสีิยปฏิิบ่ติิติามหล่กสิิที่ธิุมนุษัยชีนติามมาติรฐานสิากล 

น้โยบ่ายและแน้ว่ปฏิิบั่ติด้าน้ทรัพิย์สิัน้ทางปัญญา 

บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น และ บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย ด้ำาเนินธุุรกิจและส่ิงเสิริม

ให้บุค์ลากรปฏิิบ่ติิหน้าทีี่�ภายใต้ิกฎหมายหรือข้้อกำาหนด้ทีี่�เกี�ยวิก่บสิิที่ธิุใน

ที่ร่พย์สิินที่างปัญญา ไม่ว่ิาจะเป็นเค์รื�องหมายการค้์า สิิที่ธิุบ่ติร ลิข้สิิที่ธิุ� 

ค์วิามล่บที่างการค้์า และที่ร่พย์สิินที่างปัญญาด้้านอื�นทีี่�กฎหมายกำาหนด้ 

อาที่ิเช่ีน การใช้ีโปรแกรมค์อมพิวิเติอร์ทีี่�มีลิข้สิิที่ธิุ�ถูืกต้ิอง โด้ยโปรแกรม

ค์อมพิวิเติอร์ทุี่กชีนิด้จะติ้องผู่้านการติรวิจสิอบและลงโปรแกรมโด้ยฝ่่าย

นว่ิติกรรมเชิีงพาณิชียแ์ละเที่ค์โนโลยีเท่ี่าน่�น การส่ิงเสิริมให้พน่กงานติรวิจ

สิอบผู้ลงานหรอืข้้อมูลทีี่�ใช้ีในการปฏิิบ่ติิงานว่ิาไม่เป็นการละเมดิ้ที่ร่พยสิ์ิน

ที่างปัญญาข้องผูู้้อื�น เป็นต้ิน 

การส่ั�อสัารกับ่ผู้ม่ส่ัว่น้ได้เส่ัยและการแจ้งเบ่าะแสัการกระทำาผิด 

ผูู้้มีส่ิวินได้้เสีิยสิามารถืสิอบถืามรายละเอียด้ แจ้งข้้อร้องเรียน หรือแจ้ง

เบาะแสิการกระที่ำาผิู้ด้ที่างกฎหมาย ค์วิามถูืกต้ิองข้องรายงานที่างการเงิน 

ระบบค์วิบค์มุภายในที่ี�บกพร่อง หรือการผิู้ด้จรรยาบรรณธุุรกจิข้องบรษ่ิัที่

และบริษ่ัที่ย่อย โด้ยสิามารถืรายงานติรงไปย่งกรรมการอิสิระหรือ

กรรมการติรวิจสิอบได้้ทีี่� E-mail: taa_auditcommittee@airasia.com 

และ thaiwhistleblower@airasia.com 

ท่ี่�งนี� บริษ่ัที่ได้้เปิด้เผู้ยนโยบายการแจ้งเบาะแสิการกระที่ำาผิู้ด้ไว้ิบนเว็ิบไซต์ิ

ข้องบริษ่ัที่ทีี่� www.aavplc.com ภายใต้ิห่วิข้้อ “การกำาก่บดู้แลกิจการ   

ทีี่�ดี้” และห่วิข้้อย่อย “ช่ีองที่างการร้องเรียน” ซึ�งข้้อมูลร้องเรียนและแจ้ง

เบาะแสิจะได้้ร่บการคุ้์มค์รองและเก็บไว้ิเป็นค์วิามล่บ โด้ยกรรมการอิสิระ

หรือกรรมการติรวิจสิอบจะด้ำาเนินการส่ิ�งการติรวิจสิอบข้้อมูล และหา

แนวิที่างแก้ไข้ (ถ้ืามี) และจะรายงานต่ิอค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ต่ิอไป 

น้โยบ่ายต่อต้าน้การทุจริตคอร์รัปชัุน้

บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น และ บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย ด้ำาเนินธุุรกิจอยูบ่นพื�นฐาน

ข้องค์วิามโปร่งใสิ สุิจริติ และเป็นธุรรม โด้ยกำาหนด้ให้โค์รงสิร้างองค์์กร    

มีการแบ่งแยกหน้าทีี่�ค์วิามร่บผิู้ด้ชีอบ กระบวินการที่ำางาน สิายการบ่งค่์บ

บ่ญชีาทีี่�ช่ีด้เจนในแต่ิละหน่วิยงาน เพื�อให้มีการถ่ืวิงดุ้ลอำานาจระหว่ิางก่น

อย่างเหมาะสิม รวิมท่ี่�งได้้กำาหนด้หล่กปฏิิบ่ติิสิำาหร่บกรรมการ ผูู้้บริหาร 

พน่กงาน และผูู้้ทีี่�เกี�ยวิข้้อง เพื�อป้องก่นและต่ิอต้ิานการทุี่จริติค์อร์ร่ปช่ีน

ทุี่กรูปแบบ โด้ยถืือเป็นภาระหน้าทีี่�ร่วิมก่นในการปฏิิบ่ติิหน้าทีี่� และเพื�อ

ให้การต่ิด้สิินใจและการด้ำาเนินการที่างธุุรกิจทีี่�อาจมีค์วิามเสีิ�ยงด้้านการ

ทุี่จริติค์อร์ร่ปช่ีนได้้ร่บการพิจารณาและปฏิิบ่ติิอย่างรอบค์อบ โด้ยมี        

รายละเอียด้ด่้งนี� 
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ค่ำานิยาม

ค์อร์ร่ปช่ีน (Corruption) หมายถึืง การติิด้สิินบนไม่ว่ิาจะอยู่ในรูปแบบ

ใด้ๆ โด้ยการเสินอให้ ส่ิญญา มอบให้ให้ค์ำาม่�น เรียกร้อง หรือร่บ ซึ�ง          

เงิน ที่ร่พย์สิิน หรือประโยชีน์อื�นใด้ซึ�งไม่เหมาะสิม ก่บเจ้าหน้าทีี่�ข้องร่ฐ 

หน่วิยงานข้องร่ฐ หน่วิยงานข้องเอกชีน หรือผูู้้มีหน้าทีี่�ไม่ว่ิาจะโด้ยที่างติรง

หรือที่างอ้อม เพื�อให้บุค์ค์ลด่้งกล่าวิกระที่ำาหรือละเว้ินการปฏิิบ่ติิหน้าทีี่�   

อ่นเป็นการให้ได้้มาหรือร่กษัาไว้ิซึ�งธุุรกิจ หรือแนะนำาธุุรกิจให้ก่บบริษ่ัที่   

โด้ยเฉพาะ หรือ เพื�อให้ได้้มาหรือร่กษัาไว้ิซึ�งผู้ลประโยชีน์อื�นใด้ทีี่�ไม่เหมาะสิม

ที่างธุุรกิจ เว้ินแต่ิเป็นกรณีทีี่�กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้้อบ่งค่์บ 

ข้นบธุรรมเนียม ประเพณีข้องท้ี่องถิื�น หรือจารีติที่างการค้์า ให้กระที่ำาได้้

นโยบายภัาพรวม

ห้ามกรรมการ ผูู้้บริหาร และพน่กงานข้อง บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น และ    

บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย ด้ำาเนินการหรือยอมร่บการทุี่จริติค์อร์ร่ปช่ีนในทุี่กรูปแบบ

ท่ี่�งที่างติรงหรือที่างอ้อม และให้มีการสิอบที่านการปฏิิบ่ติิติามนโยบาย   

ต่ิอต้ิานการทุี่จริติค์อร์ร่ปช่ีนอย่างสิมำ�าเสิมอ ติลอด้จนที่บที่วินการกำาหนด้

บที่บาที่หน้าทีี่�ค์วิามร่บผิู้ด้ชีอบข้องแต่ิละฝ่่ายทีี่�เกี�ยวิข้้อง รวิมถึืงแนวิที่าง

การปฏิิบ่ติิ เพื�อให้สิอด้ค์ล้องก่บการเปลี�ยนแปลงข้องธุุรกิจ ระเบียบ         

ข้้อบ่งค่์บ และข้้อกำาหนด้ข้องกฎหมาย

บ่ทบ่าทหน้้าท่�และคว่ามรับ่ผิดชุอบ่

1) ค์ณะกรรมการบริษั่ที่ มีหน้าที่ี�และร่บผู้ิด้ชีอบในการกำาหนด้นโยบาย

และกำาก่บดู้แลให้มีระบบทีี่�สิน่บสินุนการต่ิอต้ิานทุี่จริติค์อร์ร่ปช่ีน        

ทีี่�มีประสิิที่ธุิภาพ เพื�อให้ม่�นใจว่ิาฝ่่ายบริหารได้้ติระหน่กและให้         

ค์วิามสิำาค่์ญก่บการต่ิอต้ิานทุี่จริติค์อร์ร่ปช่ีน

2) ค์ณะกรรมการติรวิจสิอบ มีหน้าทีี่�และค์วิามร่บผิู้ด้ชีอบในการสิอบ

ที่านระบบรายงานที่างการเงิน ระบบการค์วิบคุ์มภายในและการ

ประเมินค์วิามเสีิ�ยงเพื�อให้ค์วิามม่�นใจว่ิาระบบด่้งกล่าวิมีค์วิามเสีิ�ยง     

ทีี่�จะที่ำาให้เกิด้โอกาสิการทุี่จริติทีี่�มีผู้ลกระที่บต่ิอฐานะที่างการเงินและ

การด้ำาเนินการข้องบริษ่ัที่น้อยทีี่�สุิด้ และมีค์วิามเหมาะสิมเพียงพอ       

มีค์วิามน่าเชืี�อถืือ และเป็นไปติามมาติรฐานสิากล ติลอด้จนร่บเรื�อง

แจ้งเบาะแสิการทุี่จริติค์อร์ร่ปช่ีนทีี่�ค์นในองค์์กรมีส่ิวินเกี�ยวิข้้องและ

ติรวิจสิอบข้้อเท็ี่จจริง รวิมถึืงเสินอเรื�องให้ค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ร่วิมก่น

พิจารณาบที่ลงโที่ษั

3) ประธุานเจ้าหน้าทีี่�บรหิาร และผูู้บ้รหิาร มหีน้าทีี่�และค์วิามร่บผู้ดิ้ชีอบ

ในการกำาหนด้ให้มีระบบและให้การส่ิงเสิริมและสิน่บสินุนนโยบายต่ิอ

ต้ิานการทีุ่จริติค์อร์ร่ปช่ีน เพื�อสืิ�อสิารไปย่งพน่กงานและผูู้้เกี�ยวิข้้อง   

ทุี่กฝ่่ายนำาไปใช้ีปฏิิบ่ติิ รวิมท่ี่�งที่บที่วินค์วิามเหมาะสิมข้องระบบและ

มาติรการต่ิางๆ เพื�อให้สิอด้ค์ล้องก่บการเปลี�ยนแปลงข้องธุุรกิจ 

ระเบียบ ข้้อบ่งค่์บและข้้อกำาหนด้ข้องกฎหมาย

4) หน่วิยงานติรวิจสิอบภายในมหีน้าที่ี�และค์วิามรบ่ผู้ดิ้ชีอบในการปฏิบิต่ิิ

หน้าทีี่�ให้เป็นไปติามแผู้นการติรวิจสิอบภายในทีี่�กำาหนด้ไว้ิ และเสินอ

รายงานการติรวิจสิอบระบบการค์วิบคุ์มภายในและการประเมิน    

ค์วิามเสีิ�ยงเกี�ยวิก่บการทุี่จริติทีี่�เกิด้จากการติรวิจสิอบการค์วิบคุ์ม

ภายในให้ค์ณะกรรมการติรวิจสิอบที่ราบรวิมถึืงการปฏิิบ่ติิงานติามทีี่�

ค์ณะกรรมการติรวิจสิอบได้้มอบหมายในเรื�องการติรวิจสิอบทุี่จริติ

ค์อร์ร่ปช่ีน

แน้ว่ทางการปฏิิบั่ติ 

1) กรรมการ ผูู้บ้รหิาร พนก่งานที่กุระด้บ่ ต้ิองปฏิบิต่ิติิามนโยบายต่ิอต้ิาน

ทุี่จริติค์อร์ร่ปช่ีนและจรรยาบรรณธุุรกิจ โด้ยติอ้งไม่เข้้าไปเกี�ยวิข้้องก่บ

เรื�องทุี่จริติค์อร์ร่ปช่ีน ไม่ว่ิาที่างติรงหรือที่างอ้อม 

2) เมื�อพน่กงานพบเหน็การกระที่ำาทีี่�เข้้าข่้ายทุี่จรติิค์อร์ร่ปชีน่ทีี่�เกี�ยวิข้้อง

ก่บ บมจ. เอเชีีย เอวิิเอชี่�น และ บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย มีหน้าทีี่�ต้ิอง

รายงานให้ผูู้้บ่งค่์บบ่ญชีา หรือบุค์ค์ลทีี่�ร่บผิู้ด้ชีอบที่ราบ และให้ค์วิาม

ร่วิมมือในการติรวิจสิอบข้้อเท็ี่จจริงต่ิางๆ หากมีข้้อสิงส่ิยหรือข้้อซ่กถืาม

ให้ปรึกษัาก่บผูู้้บ่งค่์บบ่ญชีา หรือบุค์ค์ลทีี่�กำาหนด้ให้ที่ำาหน้าทีี่�ร่บผิู้ด้ชีอบ

เกี�ยวิก่บการติิด้ติามการปฏิิบ่ติิติามจรรยาบรรณธุุรกิจ ผู่้านช่ีองที่าง

ต่ิางๆ ทีี่�กำาหนด้ไว้ิ

3) บมจ. เอเชีีย เอวิิเอชี่�น และ บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย ให้ค์วิามเป็นธุรรม

และคุ้์มค์รองพน่กงาน หรือผูู้้แจ้งเบาะแสิในเรื�องทุี่จริติค์อร์ร่ปช่ีนโด้ย

ใช้ีมาติรการคุ้์มค์รองผูู้ร้้องเรียน หรือผูู้้ทีี่�ให้ค์วิามรว่ิมมือในการรายงาน

การทุี่จริติค์อร์ร่ปช่ีน ติามทีี่�กำาหนด้ไว้ิใน Whistleblowing Policy

4) ผูู้้ที่ี�กระที่ำาการทีุ่จริติค์อร์ร่ปชี่นถืือเป็นการกระที่ำาที่ี�ผู้ิด้จรรยาบรรณ

ธุุรกิจซึ�งจะต้ิองได้้ร่บการพิจารณาที่างวิิน่ยติามระเบียบทีี่�กำาหนด้ไว้ิ 

นอกจากนี�อาจได้้ร่บโที่ษัติามกฎหมาย หากการกระที่ำาน่�นเข้้าข่้าย    

ผิู้ด้กฎหมาย

5) บมจ. เอเชียี เอวิเิอชี่�น และ บจ. ไที่ยแอร์เอเชียี ได้้เผู้ยแพร่ ให้ค์วิามรู้ 

และที่ำาค์วิามเข้้าใจก่บผูู้้มีส่ิวินได้้เสีิยอื�นทีี่�ปฏิิบ่ติิหน้าทีี่� หรือด้ำาเนินการ

ใด้ๆ ทีี่�เกี�ยวิข้้อง หรืออาจส่ิงผู้ลกระที่บต่ิอบริษ่ัที่และบริษ่ัที่ย่อย         

ในเรื�องทีี่�ต้ิองปฏิิบ่ติิให้เป็นไปติามนโยบายต่ิอต้ิานทุี่จริติค์อร์ร่ปช่ีนนี�

6) การด้ำาเนินการใด้ๆ ติามนโยบายติ่อติ้านการทีุ่จริติค์อร์ร่ปชี่นให้ใชี้  

แนวิปฏิิบ่ติิติามทีี่�กำาหนด้ไว้ิในจรรยาบรรณธุุรกิจ หล่กการกำาก่บดู้แล

กิจการทีี่�ดี้ นโยบายและแนวิปฏิิบ่ติิต่ิอผูู้้มีส่ิวินได้้เสีิยกลุ่มต่ิางๆ        

รวิมท่ี่�ง ระเบียบและคู่์มือปฏิิบ่ติิงานข้อง บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น และ   

บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย ทีี่�เกี�ยวิข้้อง ติลอด้จนแนวิที่างปฏิิบ่ติิอื�นใด้ทีี่�     

บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น และ บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย อาจกำาหนด้ขึ้�นต่ิอไป 

อย่างไรก็ติามเพื�อค์วิามช่ีด้เจนในการด้ำาเนินการในเรื�องทีี่�มีค์วิามเสีิ�ยงสูิง

การเกิด้ทุี่จริติค์อร์ร่ปช่ีน กรรมการ ผูู้้บริหาร และพน่กงานทุี่กระด่้บ

ต้ิองปฏิิบ่ติิด้้วิยค์วิามระม่ด้ระว่ิงในเรื�องด่้งต่ิอไปนี� 

การร่บเงินหรือผู้ลประโยชีน์ติอบแที่น 

• กรรมการ ผูู้บ้รหิาร และพนก่งาน ต้ิองไม่รบ่เงนิหรอืประโยชีน์ติอบแที่น

ใด้ๆ เป็นการส่ิวินต่ิวิจากลูกค้์า คู่์ค้์า หรือจากบุค์ค์ลใด้อ่นเนื�องจาก

การที่ำางานในนาม บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น และ บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย
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• กรรมการ ผูู้้บริหาร และพน่กงาน จะติ้องไม่ให้กู้หรือกู้ยืมเงิน หรือ   

เรี�ยไรเงิน สิิ�งข้องจากลูกค้์าหรือผูู้้ที่ำาธุุรกิจก่บ บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น 

และ บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย เว้ินแต่ิเป็นการกู้ยืมเงินจากธุนาค์ารหรือ

สิถืาบ่นการเงินในฐานะข้องลูกค้์าข้องธุนาค์ารหรือสิถืาบ่นการเงิน    

ด่้งกล่าวิ

การร่บข้องข้ว่ิญและการร่บเลี�ยงร่บรองที่างธุุรกิจ 

• กรรมการ ผูู้้บริหาร และพน่กงาน งด้การร่บข้องข้วิ่ญที่่�งที่ี�เป็นติ่วิเงิน

และมิใช่ีต่ิวิเงินจากคู่์ค้์าหรือ ผูู้้ทีี่�เกี�ยวิข้้องก่บธุุรกิจข้อง บมจ. เอเชีีย 

เอวิิเอช่ี�น และ บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย 

• กรรมการ ผูู้้บริหาร และพน่กงาน ข้อง บมจ. เอเชีีย เอวิิเอชี่�น และ 

บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย ไม่สิามารถืร่บการเลี�ยงร่บรองที่างธุุรกิจจาก ลูกค้์า 

คู่์ค้์า หน่วิยงานภายนอก หรือบุค์ค์ลใด้ๆ ซึ�งอาจมีอิที่ธิุพลต่ิอการต่ิด้สิินใจ

ที่างธุุรกิจ

การเสินอเงิน สิิ�งจูงใจหรือรางว่ิล 

• บมจ. เอเชียี เอวิิเอชี่�น และ บจ. ไที่ยแอร์เอเชียี ไม่มนีโยบายเสินอเงนิ 

สิิ�งจูงใจข้องกำาน่ล สิิที่ธิุประโยชีน์พิเศษั ในรูปแบบใด้ๆ แก่ลูกค้์า คู่์ค้์า 

หน่วิยงานภายนอก หรือบุค์ค์ลใด้ๆ เพื�อให้ได้้มาซึ�งธุุรกิจ ยกเว้ิน

ส่ิวินลด้การค้์า และโค์รงการส่ิงเสิริมการข้ายข้องบริษ่ัที่

   

เงินบริจาค์เพื�อการกุศล หรือเงินสิน่บสินุน

• การให้หรือร่บเงินบริจาค์หรือเงินสิน่บสินุนติ้องเป็นไปอย่างโปร่งใสิ

และถูืกต้ิองติามกฎหมาย และเป็นไปติามข่้�นติอนติามทีี่�ได้้กำาหนด้ไว้ิ 

โด้ยมีการสิอบที่าน การอนุม่ติิรายการจากผูู้้มีอำานาจข้อง บมจ. เอเชีีย 

เอวิิเอช่ี�น และ บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย รวิมท่ี่�งมีการติิด้ติามเพื�อให้ม่�นใจ

ว่ิาเงินบริจาค์ หรือเงินสิน่บสินุน นำาไปใช้ีติามว่ิติถุืประสิงค์์และไม่ถูืก

นำาไปเป็นข้้ออ้างในการติิด้สิินบน 

การประเมิน้คว่ามเส่ั�ยงการทุจริตคอร์รัปชัุน้

บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย ได้้จ่ด้ต่ิ�งทีี่มงานประเมินค์วิามเสีิ�ยงการทุี่จริติค์อร์ร่ปช่ีน

ซึ�งประกอบด้้วิยห่วิหน้าหน่วิยงานติรวิจสิอบภายใน ห่วิหน้างานกำาก่บดู้แล

การปฏิิบ่ติิงาน และผูู้้จ่ด้การฝ่่ายบ่ญชีี โด้ยมีหน้าทีี่�ค์วิามร่บผิู้ด้ชีอบในการ

กำาหนด้กระบวินการบรหิารค์วิามเสีิ�ยงการที่จุริติค์อร์ร่ปช่ีน โด้ยร่วิมที่ำาการ

ประเมิน วิิเค์ราะห์ ติิด้ติาม ค์วิบคุ์ม และรวิบรวิมสิถืานะค์วิามเสีิ�ยงการ

ทุี่จริติค์อร์ร่ปช่ีนในภาพรวิมให้อยู่ภายใต้ิระด่้บค์วิามเสีิ�ยงทีี่�ยอมร่บได้้ 

ติลอด้จนด้ำาเนินการติรวิจสิอบกรณต้ีิองสิงส่ิยและมีค์วิามเสีิ�ยงทีี่�จะกระที่ำา

ทุี่จริติ และมีการจ่ด้ที่ำาเป็นรายงานนำาเสินอต่ิอค์ณะกรรมการติรวิจสิอบ

เป็นประจำาทุี่กปี โด้ยได้้นำาเค์รื�องมือการประเมินค์วิามเสีิ�ยงด้้านการทุี่จริติ

ค์อร์ร่ปช่ีนติามแนวิที่างข้องสิมาค์มผูู้้ติรวิจสิอบการทุี่จริติมาปร่บใช้ีในการ

ประเมินสิภาพแวิด้ล้อมการค์วิบคุ์มภายใน และการทุี่จริติประเภที่ต่ิางๆ 

ทีี่�อาจเกิด้ขึ้�นภายในบริษ่ัที่ โด้ยในปี 2563 ที่างทีี่มงานได้้วิิเค์ราะห์และ

ประเมินค์วิามเสีิ�ยงข้องธุุรกิจเพื�อระบุการด้ำาเนินงานข้องฝ่่ายต่ิางๆ ทีี่�มี

ค์วิามเสีิ�ยงว่ิาอาจมีส่ิวินเกี�ยวิข้้องก่บการทุี่จริติค์อร์ร่ปช่ีน อาทิี่ เช่ีน         

การติกแติ่ง การปลอม หรือการเปลี�ยนแปลงบ่นทึี่กหรือเอกสิารหรือ

รายงานที่างการเงิน การใช้ีสิินที่ร่พย์ข้องกิจการในที่างทีี่�ผิู้ด้หรือย่กยอก

สิินที่ร่พย์ข้องกิจการ ค์วิามข่้ด้แย้งที่างผู้ลประโยชีน์ การใช้ีข้้อมูลภายใน

ข้องบริษ่ัที่ในที่างมิชีอบ และการค์อร์ร่ปช่ีนในรูปแบบต่ิางๆ เป็นต้ิน โด้ย

พบว่ิาในปีทีี่�ผู่้านมาค์วิามเสีิ�ยงการทุี่จริติค์อร์ร่ปช่ีนอยู่ในระด่้บค์วิามเสีิ�ยง

ทีี่�ยอมร่บได้้ ท่ี่�งนี� ข้้อมูลทีี่�ได้้จากการประเมินจะนำามาใช้ีเพื�อเพิ�ม

ประสิิที่ธิุภาพและประสิิที่ธิุผู้ลในการวิางแนวิที่างการติรวิจสิอบภายใน 

ติลอด้จนแนวิที่างการป้องก่นการทุี่จริติในการปฏิิบ่ติิงาน โด้ยการมีระบบ

การค์วิบคุ์มภายในทีี่�ดี้

การเผยแพิร่น้โยบ่ายการต่อต้าน้การทุจริตคอร์รัปชัุน้

เพื�อให้ทุี่กค์นในองค์์กรได้้ร่บที่ราบนโยบายการต่ิอต้ิานการที่จุริติค์อร์ร่ปช่ีน 

บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น และ บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย จะด้ำาเนินการด่้งต่ิอไปนี�

1) เผู้ยแพร่นโยบายการติ่อติ้านการทุี่จริติค์อร์ร่ปชี่น ผู้่านชี่องที่างการ

สืิ�อสิารข้องบริษ่ัที่ เช่ีน เว็ิบไซต์ิ แบบแสิด้งรายการข้้อมูลประจำาปี/

รายงานประจำาปี (แบบ 56-1 One Report)  

2) จ่ด้ให้มีการอบรมนโยบายการติ่อติ้านการทีุ่จริติค์อร์ร่ปช่ีนให้แก่

พน่กงานใหม่

3) ที่บที่วินนโยบายการต่ิอต้ิานการทุี่จรติิค์อร์ร่ปชีน่อย่างสิมำ�าเสิมอทุี่กปี

การรายงาน้การม่ส่ัว่น้ได้เส่ัย 

บริษ่ัที่ได้้กำาหนด้ให้กรรมการ ผูู้้บริหาร และพน่กงาน รายงานการมี        

ส่ิวินได้้เสีิยข้องตินและบุค์ค์ลทีี่�เกี�ยวิข้้อง เมื�อเริ�มด้ำารงติำาแหน่ง หรือเมื�อมี

การเปลี�ยนแปลงข้้อมูลต่ิางๆ 

จรรยาบรรณธุิรกิี่จ
บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น มีนโยบายการด้ำาเนินธุุรกิจ โด้ยยึด้ม่�นในมาติรฐาน

จริยธุรรมสูิงสุิด้ ได้้แก่ การร่กษัาค์วิามล่บข้องบริษ่ัที่และบริษ่ัที่ย่อย        

การปฏิิบ่ติิงานด้้วิยค์วิามซื�อส่ิติย์สุิจริติ ถูืกต้ิองติามกฎหมาย ระเบียบ      

ข้้อบ่งค่์บ การเค์ารพสิิที่ธิุซึ�งก่นและก่น การดู้แลที่ร่พยสิ์ิน และสิิ�งแวิด้ล้อม

ภายนอก ซึ�งค์ณะกรรมการติลอด้จนผูู้้บริหาร และพน่กงาน ทุี่กค์นให้  

ค์วิามสิำาค่์ญและมีหน้าทีี่�ต้ิองถืือปฏิิบ่ติิอย่างเค์ร่งค์ร่ด้ โด้ยกรรมการและ

พน่กงานใหม่ทุี่กค์นจะได้้ร่บคู่์มือจรรยาบรรณธุุรกิจ รวิมท่ี่�งลงนามร่บ

ที่ราบและยึด้ถืือปฏิิบ่ติิติามหล่กจรรยาบรรณธุุรกิจ 

บริษ่ัที่ได้้เปิด้เผู้ย “หล่กจรรยาบรรณธุุรกิจฉบ่บสิมบูรณ์” ไว้ิบน

เว็ิบไซต์ิข้องบริษ่ัที่ทีี่� www.aavplc.com ภายใต้ิห่วิข้้อ “การกำาก่บ

ดู้แลกิจการทีี่�ดี้” และห่วิข้้อย่อย  “นโยบายการกำาก่บดู้แลกิจการทีี่�

ดี้และเอกสิารด้าวิน์โหลด้” และ “จรรยาบรรณธุุรกิจ”
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การส่ังเสัริมการปฏิิบั่ติตามกฎระเบ่่ยบ่และจรรยาบ่รรณทางธุิรกิจ

บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย มุ่งส่ิงเสิริมให้พน่กงานทุี่กค์นมีค์วิามเข้้าใจหล่กการและ

นโยบายต่ิางๆ ทีี่�เกี�ยวิข้้องก่บจรรยาบรรณที่างธุุรกิจ และการปฏิิบ่ติิติาม

กฎระเบียบ รวิมท่ี่�งแนวิที่างปฏิิบ่ติิตินทีี่�ถูืกต้ิอง วิิธีุจ่ด้การและรายงาน      

ทีี่�พบหรือสิงส่ิยว่ิามีเหตุิการณ์ซึ�งอาจนำาไปสู่ิการกระที่ำาผิู้ด้กฎหมาย         

กฎระเบียบ หรือนโยบายข้อง บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย โด้ยก่อให้เกิด้ข้้อก่งข้า

ในค์วิามซื�อส่ิติย์สุิจริติข้องพน่กงานเองหรือข้อง บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย 

บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย ได้้จ่ด้ที่ำาหล่กสูิติรการอบรมทีี่�เกี�ยวิข้้อง อาทิี่เช่ีน 

หล่กสูิติรเกี�ยวิก่บข้้อพึงปฏิิบ่ติิข้องพน่กงาน หล่กสูิติรเกี�ยวิก่บการป้องก่น

การที่จุริติ หล่กสูิติรการปอ้งก่นและปราบปรามการที่จุริติค์อร์ร่ปช่ีน และ

การให้/ร่บสิินบน โด้ยหล่กสูิติรด่้งกล่าวิเป็นหล่กสูิติรภาค์บ่งค่์บทีี่�พน่กงาน

ทุี่กค์นทุี่กระด่้บช่ี�นจะต้ิองเข้้าร่วิมการอบรมและผู่้านการที่ด้สิอบอยูเ่สิมอ 

รวิมถึืงพน่กงานใหม่ทีี่�ต้ิองเข้้าร่วิมอบรมและผู่้านการที่ด้สิอบทุี่กหล่กสูิติร

ภายในระยะเวิลาที่ด้ลองงาน และจะไม่ได้้ร่บบรรจุเป็นพน่กงานประจำา

หากไม่ผู่้านการอบรมและที่ด้สิอบในหล่กสูิติรด่้งต่ิอไปนี� 

• หล่กสิูติรข้้อพึงปฏิิบ่ติิข้องพน่กงาน (Code of Conduct Training) 

เพื�อให้พน่กงานทุี่กค์นเข้้าใจในหล่กการและมาติรฐานข่้�นติำ�าทีี่�พน่กงาน

ทุี่กค์นจะต้ิองถืือปฏิิบ่ติิเพื�อป้องก่นมิให้เกิด้ค์วิามก่งข้าในค์วิามซื�อส่ิติย์

สุิจริติข้องพน่กงานและ บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย

• หล่กสิูติรการป้องก่นการทีุ่จริติ (Fraud Awareness Training) เพื�อ

ให้พน่กงานเรียนรู้วิิธุกีารป้องก่น และการแจ้งเหตุิหรือพฤติิกรรมทีี่�ส่ิอ

ไปที่างทุี่จริติให้ก่บ บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย

• หล่กสิตูิรการป้องกน่และปราบปรามการที่จุรติิค์อร์ร่ปชีน่ และการให้

/ร่บสิินบน (Anti-Corruption & Bribery Policy) เพื�อพน่กงานเข้้าใจ

ถึืงปัญหาและผู้ลกระที่บจากการทุี่จริติค์อร์ร่ปช่ีน การให้และการร่บ

สิินบน ติลอด้จนเรียนรู้วิิธีุการป้องก่นและการแจ้งเหตุิหรือพฤติิกรรม

ทีี่�สิ่อไปที่างค์อร์ร่ปช่ีน การให้/ร่บสิินบนผู่้านช่ีองที่างต่ิางๆ ให้ก่บ

บริษ่ัที่อีกด้้วิย

บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย จะด้ำาเนินการติรวิจสิอบและประเมินผู้ลการปฏิิบ่ติิติาม

กฎระเบียบและจรรยาบรรณที่างธุุรกิจ ข้องพน่กงาน ผูู้้บริหาร และ

กรรมการ โด้ยฝ่่ายติรวิจสิอบภายในที่ำาหน้าทีี่�ในการรายงานผู้ลการ

ประเมินด่้งกล่าวิ ต่ิอค์ณะกรรมการติรวิจสิอบเป็นประจำาทุี่กปี

กี่ารเปล่�ยนแปลงและพััฒนากี่ารท่ี่�สำคัญของนโยบาย     
แนวปฏิิบัติิ และระบบกี่ารกี่ำกัี่บด้ำแลกิี่จกี่ารในปี 2563
ในปีทีี่�ผู่้านมาบริษ่ัที่ได้้มีการที่บที่วินหล่กปฏิิบ่ติิการกำาก่บดู้แลกิจการทีี่�ดี้ 

โด้ยด้ำาเนินการปร่บปรุงนโยบาย แนวิปฏิิบ่ติิ และระบบการกำาก่บดู้แล

กิจการอย่างต่ิอเนื�องเพื�อเพิ�มประสิิที่ธิุภาพการกำาก่บดู้แล รวิมถึืงติิด้ติาม

พ่ฒินาการด้้านการกำาก่บดู้แลกิจการและแนวิปฏิิบ่ติิทีี่�ดี้ท่ี่�งภายในประเที่ศ

และระด่้บสิากล เพื�อนำามาประยุกต์ิใช้ีให้เหมาะสิมก่บการด้ำาเนินธุุรกิจข้อง

บริษ่ัที่ สิำาหร่บหล่กการกำาก่บดู้แลกิจการทีี่�ดี้สิำาหร่บบริษ่ัที่จด้ที่ะเบียนปี 

2560 (CG Code) บริษ่ัที่ได้้นำามาปร่บใช้ีให้เข้้าก่บบริบที่ที่างธุุรกิจข้อง

บริษ่ัที่เป็นส่ิวินใหญ่แล้วิ โด้ยหล่กปฏิิบ่ติิในเรื�องใด้ทีี่�ย่งไม่ได้้มีการกำาหนด้

ไว้ิเป็นนโยบายหรือย่งไม่ได้้นำามาปร่บใช้ี อ่นเนื�องมาจากหล่กการในเรื�อง

น่�นย่งไม่สิอด้ค์ล้องก่บบริบที่และการด้ำาเนินธุุรกิจข้องบริษ่ัที่ในปัจจุบ่น 

ค์ณะกรรมการบริษ่ัที่จะที่ำาการพิจารณาและที่บที่วินเพื�อพ่ฒินาและ

ติิด้ติามดู้แลให้มีการด้ำาเนินการเพื�อให้ค์รอบค์ลุมและท่ี่นต่ิอพ่ฒินาการด้้าน

การกำาก่บดู้แลกิจการทีี่�จะเปลี�ยนแปลงในอนาค์ติต่ิอไป ท่ี่�งนี� พ่ฒินาการ

ทีี่�สิำาค่์ญในปีทีี่�ผู่้านมามีด่้งนี�

• ที่บที่วินหล่กปฏิิบ่ติิติามหล่กการกำาก่บดู้แลกิจการทีี่�ด้ีสิำาหร่บบริษั่ที่

จด้ที่ะเบียน ปี 2560 (CG Code) มาปร่บใช้ีในการกำาก่บดู้แลกิจการ

ข้องบริษ่ัที่ ซึ�งค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ได้้มีมติิร่บรองในการประชีุมเมื�อ

ว่ินทีี่� 25 กุมภาพ่นธ์ุ 2563 

• ที่บที่วินปร่บปรุงแผู้นและกระบวินการสิรรหาผูู้้สืิบที่อด้ติำาแหน่ง 

(Succession Plan) ทีี่�สิำาค่์ญ

• อนุม่ติินโยบายติ่อติ้านการให้หรือร่บสิินบนและการค์อร์ร่ปชี่นข้อง    

บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย ซึ�งเป็นบริษ่ัที่ย่อยและประกอบธุุรกิจหล่ก

• อนมุต่ิกิรอบโค์รงสิร้างการบรหิารค์วิามเสีิ�ยงให้สิอด้ค์ล้องก่บแนวิที่าง 

ISO 31000 และให้ใช้ีแที่นนโยบายค์วิามเสีิ�ยงเดิ้ม 
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ข้อมูลเก่�ยวกับคณะกรรมการบริษััท

ค์ณะกรรมการ บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น มีค์วิามเข้้าใจในบที่บาที่หน้าทีี่�ค์วิามร่บผิู้ด้ชีอบทีี่�ได้้กำาหนด้ไว้ิอยา่งช่ีด้เจนติามกฎบ่ติรค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ โด้ยจะ

กำาก่บดู้แลการด้ำาเนินงานข้องบริษ่ัที่ให้เป็นไปอย่างมีจริยธุรรม เค์ารพสิิที่ธิุและมีค์วิามร่บผิู้ด้ชีอบต่ิอผูู้้ถืือหุ้นและผูู้้มีส่ิวินได้้เสีิยทุี่กฝ่่าย รวิมท่ี่�งก่อให้เกิด้

ประโยชีน์ต่ิอส่ิงค์มและร่กษัาสิิ�งแวิด้ล้อม และเติรียมค์วิามพร้อมเพื�อรองร่บการเปลี�ยนแปลงจากปัจจ่ยต่ิางๆ อยู่เสิมอ โด้ยย่งค์งร่กษัาค์วิามสิามารถื      

ในการแข่้งข่้นเพื�อประโยชีน์ระยะยาวิแก่ผูู้้ถืือหุ้น

ประธานเจาหนาที่
บริหารการเงิน

ประธานเจาหนาที่บริหาร 

ผูบริหารเกินกวาคำนิยามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ผูบริหารตามคำนิยามของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ผูอำนวยการ
ฝายพัฒนาธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

หนวยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน 

ประธานกรรมการบริหาร

โครงสร้างการกำกับดููแลกิจการ และข้้อมููลสำคัญเก่�ยวกับ
คณะกรรมูการบริษััท คณะกรรมูการชุุดูย่อย ผูู้้บริหาร 
พนักงานและอ่�นๆ (GRI 102-18)

โครงสร้างการกำกับดููแลกิจการของ บมจ. เอเช่ีย เอวิเอชัี�น
ณ วันท่� 31 ธัันวาคม 2563
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คณะกี่รรมกี่ารบริษััที่     
   

ณ ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2563 ค์ณะกรรมการ บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น ประกอบด้้วิยกรรมการจำานวิน 9 ท่ี่าน โด้ยเป็นกรรมการอิสิระจำานวิน 3 ท่ี่าน ซึ�งคิ์ด้

เป็นหนึ�งในสิาม (1/3) หรือร้อยละ 33 ข้องจำานวินกรรมการท่ี่�งหมด้ และมีกรรมการทีี่�ไม่ได้้เป็นผูู้้บริหารจำานวิน 2 ท่ี่าน คิ์ด้เป็นร้อยละ 22 ข้องจำานวิน

กรรมการท่ี่�งหมด้ 

โด้ยมี นางสิาวินิศเรศ ดิ้ษัเที่ศ เป็นเลข้านุการค์ณะกรรมการ

ชุ่�อ ตำาแหน่้ง

1. นายวิิเชีฐ ต่ินติิวิานิชี ประธุานกรรมการ/ กรรมการอิสิระ/ ประธุานกรรมการติรวิจสิอบ

2. นายณ่ฐวุิฒิิ เภาโบรมย์ กรรมการ/ กรรมการอิสิระ/ กรรมการติรวิจสิอบ

3. นายวีิรยุที่ธุ โพธุารามิก กรรมการ/ กรรมการอิสิระ/ กรรมการติรวิจสิอบ

4. นายธุรรศพลฐ์ แบเลเว็ิลด์้ กรรมการทีี่�เป็นผูู้้บริหาร

5. นายส่ินติิสุิข้ ค์ล่องใช้ียา กรรมการทีี่�เป็นผูู้้บริหาร

6. นายไพร่ชีล์ พรพ่ฒินนางกูร กรรมการทีี่�เป็นผูู้้บริหาร

7. หม่อมหลวิงบวิรนวิเที่พ เที่วิกุล กรรมการทีี่�เป็นผูู้้บริหาร

8. นาวิาอากาศเอกธุนภ่ที่ร งามปล่�ง กรรมการทีี่�ไม่เป็นผูู้้บริหาร

9. นายปรีชีญา ร่ศมีธุานินที่ร์ กรรมการทีี่�ไม่เป็นผูู้้บริหาร

กรรมการผู้ม่อำาน้าจลงน้ามแทน้บ่ริษััท

“นายธุรรศพลฐ์ แบเลเว็ิลด์้ หรือ นายส่ินติิสุิข้ ค์ล่องใช้ียา ลงลายมือชืี�อ

ร่วิมก่บนายไพร่ชีล์ พรพ่ฒินนางกูร หรือ นาวิาอากาศเอกธุนภ่ที่ร งามปล่�ง 

หรือหม่อมหลวิงบวิรนวิเที่พ เที่วิกลุ หรือนายปรชีีญา ร่ศมีธุานนิที่ร์ ค์นใด้

ค์นหนึ�ง รวิมเป็นสิองค์นและประท่ี่บติราสิำาค่์ญข้องบริษ่ัที่”

นโยบายความหลากี่หลายของคณะกี่รรมกี่ารบริษััที่

บริษ่ัที่ได้้ติระหน่กถึืงค์วิามสิำาค่์ญในการสิรรหา ค่์ด้เลือก และแติง่ต่ิ�งบุค์ค์ล

ทีี่�เหมาะสิมให้ด้ำารงติำาแหน่งกรรมการบริษ่ัที่และกรรมการชุีด้ย่อย โด้ย    

จ่ด้ที่ำาเป็น Board Skill Matrix ซึ�งช่ีวิยที่ำาให้การสิรรหากรรมการมี         

องค์์ประกอบติามทีี่�กำาหนด้และมีค์วิามสิอด้ค์ล้องก่บทิี่ศที่างการด้ำาเนิน

ธุุรกิจข้องบริษ่ัที่ ท่ี่�งกลยุที่ธ์ุระยะส่ิ�นและระยะยาวิ รวิมท่ี่�งพิจารณาค์วิาม

เหมาะสิมข้องค์วิามรู้ ประสิบการณ์ ค์วิามสิามารถืเฉพาะด้้านติ่างๆ            

ทีี่�หลากหลายและเป็นประโยชีน์ต่ิอธุุรกิจข้องบริษ่ัที่ โด้ยไม่จำาก่ด้หรือ      

แบ่งแยกเพศและเชืี�อชีาติิหรือค์วิามแติกต่ิางใด้ๆ เพื�อให้องค์์ประกอบ     

ค์ณะกรรมการมีค์วิามสิมบูรณ์และเป็นประโยชีน์สูิงสุิด้ ซึ�งมีรายละเอียด้

สิรุปได้้ด่้งนี�

บริษ่ัที่ได้้เปิด้เผู้ยประว่ิติิโด้ยย่อข้องกรรมการแติ่ละท่ี่าน ไว้ิบน

เว็ิบไซต์ิข้องบริษ่ัที่ทีี่� www.aavplc.com ภายใต้ิห่วิข้้อ “เกี�ยวิก่บ

เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น” และห่วิข้้อยอ่ย “ค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ข้อง AAV”

22%
กรรมการ
ที่ไมเปนผูบริหาร

33%
กรรมการอิสระ

45%
กรรมการที่เปนผูบริหาร

การบริหารความเสี่ยง

การกำกับดูแลกิจการ
และการพัฒนาอยางยั่งยืน

วิศวกรรม

เศรษฐศาสตร

กฎหมายและขอบังคับ
ที่เกี่ยวของกับธุรกิจ

การตลาดและการสื่อสารการตลาด

การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ

ความรูเกี่ยวกับธุรกิจการบิน

การบัญชีและการเงิน

9

9

2

2

7

7

6

3

2
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กี่ารแบ่งแยกี่บที่บาที่หน้าท่ี่�ระหว่างคณะกี่รรมกี่ารบริษััที่กัี่บฝ่่ายบริหาร
บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น ได้้แบ่งแยกบที่บาที่หน้าทีี่�ค์วิามร่บผิู้ด้ชีอบระหว่ิางค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ก่บ

ฝ่่ายบริหารอย่างช่ีด้เจนโด้ยกรรมการบริษ่ัที่ที่ำาหน้าทีี่�ในการกำาหนด้นโยบายและกำาก่บดู้แลการด้ำาเนินงาน

ข้องฝ่่ายบริหารในระด่้บนโยบาย ในข้ณะที่ี�ฝ่่ายบริหารที่ำาหน้าทีี่�บริหารจ่ด้การงานในด้้านติ่างๆ        

ให้เป็นไปติามนโยบายและข้อบเข้ติอำานาจหน้าทีี่�ติามติารางอำานาจอนุม่ติิข้องบริษ่ัที่ (Authority     

Limit) ทีี่�อนุม่ติิโด้ยค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ ซึ�งได้้มีการจ่ด้ที่ำาเป็นลายล่กษัณ์อ่กษัรและบ่นทึี่กเป็น         

มติิค์ณะกรรมการในรายงานการประชุีม ด่้งน่�นประธุานกรรมการจะไม่เป็นบุค์ค์ลเดี้ยวิก่นก่บ        

ประธุานกรรมการบริหาร ประธุานเจ้าหน้าทีี่�บริหาร และไม่เป็นกรรมการทีี่�เป็นผูู้้บริหาร เพื�อให้เกิด้

การถ่ืวิงดุ้ลและการสิอบที่านการบริหารงาน

ขอบเขติอำนาจหน้าท่ี่�และความรับผิิดำชอบของคณะกี่รรมกี่ารบริษััที่
ค์ณะกรรมการบริษ่ัที่มีอำานาจและหน้าทีี่�ในการด้ำาเนินกิจการข้องบริษ่ัที่ให้เป็นไปติามกฎหมาย 

ว่ิติถุืประสิงค์์ ข้้อบ่งค่์บ และมติิข้องทีี่�ประชุีมผูู้้ถืือหุ้น ด้้วิยค์วิามซื�อส่ิติย์สุิจริติ และระม่ด้ระว่ิงร่กษัา

ผู้ลประโยชีน์ข้องบริษ่ัที่ เพื�อผู้ลประโยชีน์สูิงสุิด้ข้องผูู้้ถืือหุ้น โด้ยค์ณะกรรมการบริษ่ัที่มีอำานาจหน้าทีี่� 

ด่้งต่ิอไปนี�

1. ปฏิิบ่ติิหน้าทีี่�และกำาก่บการดู้แลบริษั่ที่ให้เป็นไปติามกฎหมาย ว่ิติถุืประสิงค์์ ข้้อบ่งค่์บ มติิ        

ค์ณะกรรมการ และมติิทีี่�ประชุีมผูู้้ถืือหุ้น ด้้วิยค์วิามร่บผิู้ด้ชีอบ ค์วิามระม่ด้ระว่ิง ค์วิามซื�อส่ิติย์

สุิจริติ และระว่ิงร่กษัาผู้ลประโยชีน์ข้องบริษ่ัที่

2. กำาหนด้รายละเอยีด้และให้ค์วิามเห็นชีอบ วิส่ิิยที่ศ่น์ กลยทุี่ธ์ุ ที่ศิที่างข้องธุรุกจิ นโยบาย เป้าหมาย 

แนวิที่าง แผู้นการด้ำาเนินงาน และงบประมาณข้องบริษ่ัที่และบริษ่ัที่ย่อย ติามที่ี�ฝ่่ายบริหาร       

จ่ด้ที่ำาและนำาเสินอติอ่ค์ณะกรรมการบรษ่ิัที่ และกำาก่บดู้แลการบริหารงานและผู้ลการปฏิิบ่ติิงาน

ข้องฝ่่ายบริหาร หรือบุค์ค์ลใด้ๆ ซึ�งได้้ร่บมอบหมายให้ที่ำาหน้าทีี่�ด่้งกล่าวิ เพื�อให้เป็นไปติาม

นโยบายทีี่�ค์ณะกรรมการบริษ่ัที่กำาหนด้

3. ติิด้ติามผู้ลการปฏิิบ่ติิหน้าที่ี�อย่างติ่อเนื�อง เพื�อให้เป็นไปติามแผู้นงานและงบประมาณ

4. ด้ำาเนนิการให้บรษิัท่ี่และบริษัท่ี่ย่อยนำาระบบงานบ่ญชีทีี่ี�เหมาะสิมและมปีระสิิที่ธุภิาพมาใช้ี และ

จ่ด้ให้มีการรายงานที่างการเงนิและการสิอบบ่ญชีีทีี่�เชืี�อถืือได้้ รวิมท่ี่�งจ่ด้ให้มีระบบค์วิบคุ์มภายใน 

และระบบการติรวิจสิอบภายในทีี่�เพียงพอและเหมาะสิม

5. สิอบที่านกระบวินการและนโยบายในการบริหารค์วิามเสิี�ยงและติิด้ติามผู้ลการปฏิิบ่ติิงาน

6. ด้แูลไม่ให้เกดิ้ปัญหาค์วิามข่้ด้แย้งที่างผู้ลประโยชีน์ระหว่ิางผูู้ม้ส่ีิวินได้้เสิยีข้องบรษ่ิัที่และบรษิัท่ี่ย่อย

7. พิจารณาอนุม่ติิและ/หรือให้ค์วิามเห็นชีอบติ่อรายการที่ี�เกี�ยวิโยงก่นข้องบริษั่ที่ และบริษั่ที่ย่อย

ให้เป็นไปติามประกาศข้้อกำาหนด้ และแนวิที่างปฏิิบ่ติิทีี่�เกี�ยวิข้้องข้องติลาด้หล่กที่ร่พย์แห่ง

ประเที่ศไที่ย

8. กำาหนด้นโยบายการกำาก่บดู้แลกิจการติามหล่กธุรรมาภิบาลและจรรยาบรรณธุุรกิจที่ี�ประกอบ

ด้้วิยหล่กการและแนวิปฏิิบ่ติิทีี่�ดี้สิำาหร่บกรรมการ ผูู้บ้ริหาร และพน่กงาน ไว้ิอยา่งเหมาะสิม โด้ย

มุ่งสิร้างสิำานึกค์วิามร่บผิู้ด้ชีอบในการปฏิิบ่ติิหน้าทีี่� สิร้างค์วิามเข้้าใจและให้ยึด้ถืือปฏิิบ่ติิติาม          

โด้ยเค์ร่งค์ร่ด้ ค์วิบคู่์ไปก่บข้้อบ่งค่์บและระเบียบข้องบริษ่ัที่ เพื�อให้เกิด้ค์วิามเป็นธุรรมติ่อผูู้้มี        

ส่ิวินได้้เสีิยทุี่กกลุ่ม โด้ยมีการที่บที่วินอย่างน้อยปีละ 1 ค์ร่�ง

9. แติ ่ งติ่� งค์ณะกรรมการชุีด้ย ่อย เชี ่น          

ค์ณะกรรมการติรวิจสิอบ หรอืค์ณะกรรมการ

ชุีด้ย่อยอื�นใด้ เพื�อช่ีวิยเหลือและสิน่บสินุน

การปฏิิบ่ติิหน้าทีี่�ข้องค์ณะกรรมการบริษ่ัที่

ติามค์วิามเหมาะสิม

10. จ่ด้ให้มีระบบการค์่ด้สิรรบุค์ลากรทีี่�จะ     

เข้้ามาร่บผิู้ด้ชีอบในติำาแหน่งบริหารที่ี�สิำาค่์ญ

อย่างเหมาะสิม และมีกระบวินการสิรรหา

ทีี่�โปร่งใสิเป็นธุรรมโด้ยผูู้้บริหารระด่้บสูิง

ข้องบริษ่ัที่ต่ิ�งแต่ิระด่้บผูู้้อำานวิยการฝ่่าย 

ประธุานเจ้าหน้าทีี่�บริหารและประธุาน

กรรมการบริหาร จะได้้ร่บการแต่ิงต่ิ�งโด้ยใช้ี

มติิเสีิยงข้้างมากข้องค์ณะกรรมการบริษ่ัที่

11. ประเมินผู้ลการปฏิิบ่ติิงานข้องตินเอง 

ประธุานเจ้าหน้าทีี่�บริหารและผูู้้บริหาร

ระด่้บสูิง

12. แติ่งต่ิ�งเลข้านุการบริษั่ที่ เพื�อชี่วิยเหลือ

ค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ในการปฏิิบ่ติิงาน

ต่ิางๆ เพื�อให้การด้ำาเนินธุุรกิจข้องบริษ่ัที่

เป็นไปติามกฎหมายและระเบียบทีี่�เกี�ยวิข้้อง

13. ข้อค์วิามเหน็ที่างวิิชีาชีีพจากองค์์กรภายนอก 

หากมคี์วิามจำาเป็นเพื�อประกอบการต่ิด้สิินใจ

ทีี่�เหมาะสิม

14. จ่ด้ที่ำารายงานประจำาปีและร่บผิู้ด้ชีอบติ่อ

การจ่ด้ที่ำาและเปิด้เผู้ยรายงานที่างการเงิน

เพื�อแสิด้งถืึงฐานะการเงินและผู้ลการ

ด้ำาเนินงานในรอบปีทีี่�ผู่้านมาเพื�อเสินอต่ิอ   

ทีี่�ประชุีมผูู้้ถืือหุ้น

15. จ่ด้ให้มีการประชีุมผูู้้ถืือหุ้นเป็นการประชีุม

สิาม่ญประจำาปีภายในสีิ�เดื้อนน่บแติ่ว่ิน      

สิิ�นสุิด้รอบปีบ่ญชีีข้องบริษ่ัที่

16. อนมุ่ติกิารลงที่นุในการข้ยายธุุรกจิ ติลอด้จน

การเข้้าร่วิมทุี่นก่บผูู้้ประกอบกิจการอื�นๆ
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ท่ี่�งนี� การมอบหมายอำานาจหนา้ทีี่�และค์วิามร่บผิู้ด้ชีอบข้องค์ณะกรรมการ

บริษ่ัที่ น่�น จะไม่มีล่กษัณะเป็นการมอบอำานาจ หรือมอบอำานาจช่ีวิงทีี่�ที่ำาให้

ค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ หรือผูู้้ร่บมอบอำานาจจากค์ณะกรรมการบริษ่ัที่

สิามารถือนุม่ติิรายการทีี่�ตินหรือบุค์ค์ลทีี่�อาจมีค์วิามข่้ด้แย้ง (ติามทีี่�นิยาม

ไว้ิในประกาศค์ณะกรรมการกำาก่บหล่กที่ร่พย์และติลาด้หล่กที่ร่พย์ หรือ

ประกาศค์ณะกรรมการกำาก่บติลาด้ทุี่น) อาจมีส่ิวินได้้เสีิย หรืออาจได้้ร่บ

ประโยชีน์ในล่กษัณะใด้ๆ หรืออาจมีค์วิามข่้ด้แย้งที่างผู้ลประโยชีน์อื�นใด้

ก่บบริษ่ัที่หรือบริษ่ัที่ย่อย ยกเว้ินเป็นการอนุม่ติิรายการทีี่�เป็นไปติาม

นโยบาย และหล่กเกณฑ์์ทีี่�ทีี่�ประชุีมผูู้้ถืือหุ้นหรือค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ 

พิจารณาอนุม่ติิไว้ิ

ขอบเขติอำนาจหน้าท่ี่�และความรับผิิดำชอบของ
ประธิานกี่รรมกี่าร 
1. ประธุานกรรมการมส่ีิวินสิำาค์ญ่ในการติด่้สิินใจเรื�องนโยบายข้องบรษิัท่ี่

อ่นเป็นผู้ลจากการประชีุมค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ทีี่�ได้้พิจารณาและ

กำาหนด้เปา้หมายที่างธุุรกจิร่วิมก่บฝ่่ายบรหิาร รวิมไปถืงึให้ค์ำาแนะนำา

ในการด้ำาเนินธุุรกิจข้องฝ่่ายบริหารผู่้านที่างประธุานเจ้าหน้าทีี่�บริหาร

อย่างสิมำ�าเสิมอ โด้ยไม่ก้าวิก่ายในงานประจำาอ่นเป็นภาระค์วิามร่บผิู้ด้ชีอบ

ข้องฝ่่ายบริหาร และร่บผิู้ด้ชีอบในฐานะผูู้้นำาข้องค์ณะกรรมการบริษัท่ี่

ในการติิด้ติามดู้แลให้การปฏิิบ่ติิหน้าทีี่�ข้องค์ณะกรรมการบริษ่ัที่      

โด้ยรวิม ค์ณะอนุกรรมการชุีด้ต่ิางๆ และกรรมการบริษ่ัที่แต่ิละค์น    

ให้บรรลุว่ิติถุืประสิงค์์ติามแผู้นงานทีี่�กำาหนด้ไว้ิ

2. เป็นผูู้ ้นำาการประชุีมค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ให้ด้ำาเนินไปอย่างมี

ประสิิที่ธิุภาพและประสิิที่ธิุผู้ล ติามระเบยีบวิาระ ข้้อบ่งค่์บข้องบรษ่ิัที่ 

และกฎหมาย สิน่บสินุนให้กรรมการทุี่กค์นได้้มีส่ิวินร่วิมในการประชุีม

และแสิด้งค์วิามเห็นอย่างเป็นอิสิระ และเป็นผูู้้ลงค์ะแนนเสีิยงชีี�ข้าด้

ในกรณีทีี่�ทีี่�ประชุีมค์ณะกรรมการบริษ่ัที่มีการลงค์ะแนนเสีิยงและ

ค์ะแนนเสีิยง 2 ฝ่่ายเท่ี่าก่น รวิมท่ี่�งสิรุปมติิทีี่�ประชุีมและสิิ�งทีี่�จะต้ิอง

ด้ำาเนินการต่ิอไปอย่างช่ีด้เจน

3. เป็นผูู้้นำาในการประชีุมผูู้้ถืือหุ้นให้เป็นไปติามระเบียบวิาระ ข้้อบ่งค์่บ

ข้องบริษ่ัที่ และกฎหมาย โด้ยจ่ด้สิรรเวิลาให้เหมาะสิม รวิมท่ี่�ง          

เปิด้โอกาสิให้ผูู้้ถืือหุ้นแสิด้งค์วิามคิ์ด้เห็นอย่างเท่ี่าเทีี่ยมก่น และดู้แล

ให้มีการติอบข้้อซ่กถืามข้องผูู้้ถืือหุ้นอย่างเหมาะสิมและโปร่งใสิ

4. สิน่บสินุนและเป็นแบบอย่างทีี่�ดี้ในการปฏิิบ่ติิติามหล่กบรรษั่ที่ภิบาล

และจรรยาบรรณธุุรกิจ

ข้อมูลเก่�ยวกับคณะกรรมการชุีดูย่อย

ค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ได้้แต่ิงต่ิ�งค์ณะกรรมการชีุด้ย่อยขึ้�นจำานวิน 2 ค์ณะ 

เพื�อส่ิงเสิริมประสิิที่ธิุภาพและประสิิที่ธิุผู้ลในการปฏิิบ่ติิงานข้อง              

ค์ณะกรรมการบรษ่ิัที่ ค์ณะกรรมการชีดุ้ยอ่ยแต่ิละชุีด้จะปฏิิบ่ติิหน้าทีี่�ติาม

กฎบ่ติรซึ�งกำาหนด้หน้าทีี่�และค์วิามร่บผิู้ด้ชีอบไว้ิอย่างช่ีด้เจนและได้้ร่บ   

การอนมุ่ติิจากค์ณะกรรมการบรษ่ิัที่ โด้ยค์ณะกรรมการชีดุ้ยอ่ยด่้งกลา่วิจะ

ช่ีวิยให้ค์ำาแนะนำาและข้้อเสินอแนะในด้้านต่ิางๆ ทีี่�มีค์วิามเชีี�ยวิชีาญต่ิอ   

ค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ ท่ี่�งนี� องค์์ประกอบข้องค์ณะกรรมการชุีด้ย่อย     

แต่ิละค์ณะ รวิมท่ี่�งหน้าทีี่�ค์วิามร่บผิู้ด้ชีอบ มีด่้งนี� 

คณะกี่รรมกี่ารติรวจสอบ

ค์ณะกรรมการติรวิจสิอบประกอบด้้วิยกรรมการอสิิระจำานวิน 3 ท่ี่าน และ

มีคุ์ณสิมบ่ติิค์รบถ้ืวินติามทีี่�กำาหนด้โด้ยประกาศค์ณะกรรมการกำาก่บ   

ติลาด้ทุี่น และติลาด้หล่กที่ร่พย์ฯ โด้ย ณ ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2563          

ค์ณะกรรมการติรวิจสิอบ ประกอบด้้วิยกรรมการทีี่�มีรายชืี�อ ด่้งนี�

นายณ่ฐวุิฒิิ เภาโบรมย์ เป็นกรรมการติรวิจสิอบทีี่� มีค์วิามรู้และ

ประสิบการณ์เพียงพอในการสิอบที่านค์วิามน่าเชืี�อถืือข้องงบการเงิน        

โด้ยมี นางสิาวิด้วิงพร ต่ินติิวิิว่ิฒิน์ เป็นเลข้านุการค์ณะกรรมการติรวิจสิอบ

วาระกี่ารดำำรงติำแหน่ง
วิาระในการด้ำารงติำาแหน่งข้องกรรมการติรวิจสิอบ คื์อ 3 ปี น่บจากว่ินทีี่�

ได้้ร่บแต่ิงต่ิ�ง โด้ยกรรมการทีี่�พ้นจากติำาแหน่งติามวิาระมีสิิที่ธิุได้้ร่บเลือก

กล่บเข้้ามาใหม่ได้้

องค์ประกี่อบและกี่ารแต่ิงตัิ�งคณะกี่รรมกี่ารติรวจสอบ
ค์ณะกรรมการบริษ่ัที่เป็นผูู้้แต่ิงต่ิ�งกรรมการติรวิจสิอบอย่างน้อย 3 ท่ี่าน 

โด้ยแต่ิงต่ิ�งจากกรรมการอิสิระทีี่�มีคุ์ณสิมบ่ติิค์รบถ้ืวินติามประกาศ        

ค์ณะกรรมการกำาก่บติลาด้ทุี่น รวิมถึืงประกาศติลาด้หล่กที่ร่พยฯ์ และต้ิอง

มีคุ์ณสิมบ่ติิ ด่้งต่ิอไปนี�

1. ไม่เป็นกรรมการที่ี�ได้้ร่บมอบหมายจากค์ณะกรรมการบรษิัท่ี่ให้ติด่้สิินใจ

ในการด้ำาเนินกิจการข้อง บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น บริษ่ัที่ใหญ่ บริษ่ัที่ย่อย 

บริษ่ัที่ร่วิม บริษ่ัที่ยอ่ยลำาด่้บเดี้ยวิก่น ผูู้้ถืือหุ้นรายใหญ่ หรือผูู้้มีอำานาจ

ค์วิบคุ์มข้อง บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น และ

ชุ่�อ ตำาแหน่้ง

1. นายวิิเชีฐ ต่ินติิวิานิชี ประธุานกรรมการติรวิจสิอบ

2. นายณ่ฐวุิฒิิ เภาโบรมย์ กรรมการติรวิจสิอบ

3. นายวีิรยุที่ธุ โพธุารามิก กรรมการติรวิจสิอบ
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2. ไม่เป็นกรรมการข้องบริษั่ที่ใหญ่ บริษั่ที่ย่อย หรือบริษ่ัที่ย่อยลำาด้่บ

เดี้ยวิก่นเฉพาะทีี่�เป็นบริษ่ัที่จด้ที่ะเบียน

3. มีค์วิามรู้และประสิบการณ์เพียงพอที่ี�จะสิามารถืที่ำาหน้าที่ี�ในฐานะ

กรรมการติรวิจสิอบ 

ท่ี่�งนี� กรรมการติรวิจสิอบอย่างน้อยหนึ�งค์น ต้ิองเป็นผูู้้ทีี่�มีค์วิามรู้และ

ประสิบการณ์เพียงพอทีี่�จะสิามารถืที่ำาหน้าทีี่�ในการสิอบที่านค์วิามน่าเชืี�อถืือ

ข้องงบการเงินได้้

ในกรณีทีี่�กรรมการติรวิจสิอบค์รบวิาระการด้ำารงติำาแหน่งหรือไม่อาจด้ำารง

ติำาแหน่งจนค์รบกำาหนด้วิาระ ซึ�งส่ิงผู้ลให้มีจำานวินค์ณะกรรมการติำ�ากว่ิา 

3 ค์น ค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ค์วิรจะแต่ิงต่ิ�งกรรมการติรวิจสิอบรายใหม่ให้

ค์รบถ้ืวินในท่ี่นทีี่หรืออย่างช้ีาภายใน 3 เดื้อนน่บจากว่ินทีี่�จำานวินสิมาชิีก

ไม่ค์รบถ้ืวินเพื�อให้เกิด้ค์วิามต่ิอเนื�องในการปฏิิบ่ติิหน้าทีี่�ข้องค์ณะกรรมการ

ติรวิจสิอบ

ขอบเขติอำนาจหน้าท่ี่�และความรับผิิดำชอบของ
คณะกี่รรมกี่ารติรวจสอบ
1. สิอบที่านให้บรษิัท่ี่มกีารรายงานที่างการเงนิอย่างถืกูต้ิองและเพยีงพอ

2. สิอบที่านให้บริษั่ที่มีระบบการค์วิบคุ์มภายใน (Internal Control) 

และระบบการติรวิจสิอบภายใน (Internal Audit) ทีี่�เหมาะสิมและ   

มีประสิิที่ธิุผู้ลและพิจารณาค์วิามเป็นอิสิระข้องหน่วิยงานติรวิจสิอบ

ภายในติลอด้จนให้ค์วิามเห็นชีอบในการพิจารณาแต่ิงต่ิ�งโยกย้าย     

เลิกจ้างห่วิหน้าหน่วิยงานติรวิจสิอบภายใน และ/หรือ การวิ่าจ้าง

บริษ่ัที่ติรวิจสิอบภายใน หรือหน่วิยงานอื�นใด้ทีี่�ร่บผิู้ด้ชีอบเกี�ยวิก่บ  

การติรวิจสิอบภายใน

3. สิอบที่านให้บริษั่ที่ปฏิิบ่ติิติามกฎหมายวิ่าด้้วิยหล่กที่ร่พย์และ

ติลาด้หล่กที่ร่พย์ ข้้อกำาหนด้ข้องติลาด้หล่กที่ร่พย์ฯ และกฎหมาย       

ทีี่�เกี�ยวิข้้องก่บธุุรกิจข้องบริษ่ัที่

4. พิจารณา ค์่ด้เลือก เสินอแติ่งติ่�งบุค์ค์ลซึ�งมีค์วิามเป็นอิสิระเพื�อ           

ที่ำาหน้าทีี่�เป็นผูู้้สิอบบ่ญชีีข้องบริษ่ัที่และเสินอค์่าติอบแที่นข้องบุค์ค์ล

ด่้งกล่าวิ รวิมท่ี่�งเข้้าร่วิมประชุีมก่บผูู้้สิอบบ่ญชีีโด้ยไม่มีฝ่่ายบริหาร     

เข้้าร่วิมประชุีมด้้วิยอย่างน้อยปีละ 1 ค์ร่�ง

5. พิจารณารายการที่ี�เกี�ยวิโยงก่นหรือรายการที่ี�อาจมีค์วิามข้่ด้แย้งที่าง

ผู้ลประโยชีน์ให้เป็นไปติามกฎหมายและข้้อกำาหนด้ข้องติลาด้หล่กที่ร่พย์ฯ 

ท่ี่�งนี� เพื�อให้ม่�นใจว่ิารายการด่้งกล่าวิสิมเหตุิสิมผู้ลและเป็นประโยชีน์

สูิงสุิด้ต่ิอบริษ่ัที่

6. สิอบที่านถืึงค์วิามมีประสิิที่ธิุภาพและค์วิามเหมาะสิมข้องการบริหาร

ค์วิามเสีิ�ยงข้องบริษ่ัที่

7. ที่บที่วินและเสินอข้้อแก้ไข้ ข้อบเข้ติ หน้าที่ี� และค์วิามร่บผู้ิด้ชีอบข้อง

ค์ณะกรรมการติรวิจสิอบให้สิอด้ค์ล้องก่บสิภาวิการณ์

8. ให้ค์ณะกรรมการติรวิจสิอบมีอำานาจในการติรวิจสิอบ และสิอบสิวิน

ผูู้้ทีี่�เกี�ยวิข้้องภายใต้ิอำานาจหนา้ทีี่�ข้องค์ณะกรรมการติรวิจสิอบ และมี

อำานาจในการว่ิาจ้างหรือนำาผูู้้เชีี�ยวิชีาญเฉพาะด้้านมาช่ีวิยงานติรวิจสิอบ

และสิอบสิวิน

9. จ่ด้ที่ำารายงานข้องค์ณะกรรมการติรวิจสิอบโด้ยเปิด้เผู้ยไวิ้ในรายงาน

ประจำาปีข้องบริษ่ัที่ซึ�งรายงานด่้งกล่าวิต้ิองลงนามโด้ยประธุาน       

ค์ณะกรรมการติรวิจสิอบและติ้องประกอบด้้วิยข้้อมูลอย่างน้อย         

ด่้งต่ิอไปนี�

1)  ค์วิามเห็นเกี�ยวิก่บค์วิามถืูกติ้องค์รบถื้วินเป็นที่ี�เชีื�อถืือได้้ข้อง

รายงานที่างการเงินข้องบริษ่ัที่

2)  ค์วิามเห็นเกี�ยวิก่บค์วิามเพียงพอข้องระบบค์วิบค์ุมภายในข้อง

บริษ่ัที่

3)  ค์วิามเหน็เกี�ยวิกบ่การปฏิบิต่ิติิามกฎหมายว่ิาด้้วิยหลก่ที่รพ่ย์และ

ติลาด้หล่กที่ร่พย ์ข้้อกำาหนด้ข้องติลาด้หล่กที่ร่พยฯ์ หรือกฎหมาย

ทีี่�เกี�ยวิข้้องก่บธุุรกิจข้องบริษ่ัที่

4)  ค์วิามเห็นเกี�ยวิก่บค์วิามเหมาะสิมข้องผูู้้สิอบบ่ญชีี

5)  ค์วิามเห็นเกี�ยวิก่บรายการที่ี�อาจมีค์วิามข้่ด้แย้งที่างผู้ลประโยชีน์

6)  จำานวินการประชีุมค์ณะกรรมการติรวิจสิอบและการเข้้าร่วิม

ประชุีมข้องกรรมการติรวิจสิอบแต่ิละท่ี่าน

7)  ค์วิามเหน็หรอืข้้อสิง่เกติโด้ยรวิมทีี่�ค์ณะกรรมการติรวิจสิอบได้้ร่บ

จากการปฏิิบ่ติิหน้าทีี่�ติามกฎบ่ติร (charter)

8)  รายการอื�นที่ี�เห็นวิ่าผูู้้ถืือหุ้นและผูู้้ลงทีุ่นที่่�วิไปค์วิรที่ราบภายใติ้

ข้อบเข้ติหน้าทีี่�และค์วิามร่บผิู้ด้ชีอบที่ี�ได้้ร่บมอบหมายจาก       

ค์ณะกรรมการบริษ่ัที่

10. ในการปฏิิบ่ติิหน้าทีี่�ข้องค์ณะกรรมการติรวิจสิอบหากพบหรือมี         

ข้้อสิงส่ิยว่ิามีรายการหรือการกระที่ำาด่้งต่ิอไปนี� ซึ�งอาจมีผู้ลกระที่บ

อยา่งมีน่ยสิำาค่์ญต่ิอฐานะการเงนิและผู้ลการด้ำาเนนิงานข้องบรษ่ิัที่ให้

ค์ณะกรรมการติรวิจสิอบรายงานต่ิอค์ณะกรรมการบริษ่ัที่เพื�อด้ำาเนินการ

ปร่บปรุงแก้ไข้ภายในเวิลาทีี่�ค์ณะกรรมการติรวิจสิอบเห็นสิมค์วิร

1)  รายการที่ี�เกิด้ค์วิามข้่ด้แย้งที่างผู้ลประโยชีน์

2)  การทีุ่จริติหรือมีสิิ�งผู้ิด้ปกติิหรือมีค์วิามบกพร่องที่ี�สิำาค์่ญในระบบ

ค์วิบคุ์มภายใน

3)  การฝ่่าฝ่ืนกฎหมายวิ่าด้้วิยหล่กที่ร่พย์และติลาด้หล่กที่ร่พย์         

ข้้อกำาหนด้ข้องติลาด้หล่กที่ร่พย์ฯ หรือกฎหมายทีี่�เกี�ยวิข้้องก่บ

ธุุรกิจข้องบริษ่ัที่

หากค์ณะกรรมการบริษ่ัที่หรือผูู้้บริหารไม่ด้ำาเนินการให้มีการปร่บปรุง

แก้ไข้ภายในเวิลาข้้างต้ิน กรรมการติรวิจสิอบรายใด้รายหนึ�งอาจ

รายงานว่ิามีรายการหรือการกระที่ำาติามข้้างต้ินต่ิอสิำาน่กงาน ก.ล.ติ. 

หรือติลาด้หล่กที่ร่พย์ฯ

11. ปฏิิบ่ติิการอื�นใด้ติามที่ี�ค์ณะกรรมการบริษั่ที่มอบหมายด้้วิยค์วิาม    

เห็นชีอบจากค์ณะกรรมการติรวิจสิอบ

ท่ี่�งนี� ให้ค์ณะกรรมการติรวิจสิอบขึ้�นติรงต่ิอค์ณะกรรมการบริษ่ัที่
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คณะกี่รรมกี่ารสรรหาและกี่ำหนดำค่าติอบแที่น

ค์ณะกรรมการ บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น ได้้มีมติิอนุม่ติิจ่ด้ต่ิ�งค์ณะกรรมการ

สิรรหาและกำาหนด้ค่์าติอบแที่นซึ�งประกอบด้้วิยกรรมการจำานวิน 3 ท่ี่าน 

ซึ�งเป็นกรรมการอิสิระ มีรายชืี�อด่้งนี�

วาระกี่ารดำำรงติำแหน่งของกี่รรมกี่ารสรรหาและกี่ำหนดำ
ค่าติอบแที่น
กรรมการสิรรหาและกำาหนด้ค์่าติอบแที่นมีวิาระการด้ำารงติำาแหน่งค์ราวิ

ละ 3 ปี เมื�อค์รบกำาหนด้ออกติามวิาระอาจได้้ร่บแต่ิงต่ิ�งให้ด้ำารงติำาแหน่ง

ต่ิอไปอีกได้้

ขอบเขติอำนาจหน้าท่ี่�และความรับผิิดำชอบในกี่ารสรรหา
1. พิจารณาโค์รงสิร้าง ข้นาด้ และองค์์ประกอบค์ณะกรรมการบริษั่ที่ให้

มีค์วิามเหมาะสิมก่บองค์์กร และสิภาพแวิด้ล้อมทีี่�เปลี�ยนแปลงไป

2. พิจารณาหล่กเกณฑ์์และนโยบายในการสิรรหากรรมการบริษั่ที่และ

กรรมการชีุด้ย่อย ติลอด้จนสิรรหาและพิจารณากล่�นกรองบุค์ค์ลทีี่�มี

คุ์ณสิมบ่ติิเหมาะสิม สิมค์วิรได้้ร่บการแติง่ต่ิ�งเป็นกรรมการบรษ่ิัที่และ

กรรมการชุีด้ย่อยที่ด้แที่นกรรมการทีี่�ค์รบวิาระหรือกรณีอื�นๆ เพื�อ

เสินอให้ค์ณะกรรมการบริษ่ัที่พิจารณาและ/หรือเสินอข้ออนุม่ติิต่ิอ      

ทีี่�ประชุีมผูู้้ถืือหุ้นแล้วิแต่ิกรณี

ชุ่�อ ตำาแหน่้ง

1. นายณ่ฐวุิฒิิ เภาโบรมย์ ประธุานกรรมการสิรรหาและ
กำาหนด้ค่์าติอบแที่น

2. นายวิิเชีฐ ต่ินติิวิานิชี กรรมการสิรรหาและกำาหนด้
ค่์าติอบแที่น

3. นายวีิรยุที่ธุ โพธุารามิก กรรมการสิรรหาและกำาหนด้ค่์า
ติอบแที่น

3. พิจารณาสิรรหาผูู้้ที่ี�เหมาะสิมทีี่�จะด้ำารงติำาแหน่งผูู้้บริหารระด้่บสูิง      

ในกรณีทีี่�มีติำาแหน่งว่ิางลง

4. เปิด้โอกาสิให้ผูู้ถ้ือืหุน้รายย่อยเสินอรายชีื�อบคุ์ค์ลเข้้ารบ่การสิรรหาเป็น

กรรมการบริษ่ัที่ โด้ยมีกำาหนด้ระยะเวิลาอยา่งเพียงพอก่อนการประชุีม

ผูู้้ถืือหุ้น

5. ปฏิิบ่ติิการอื�นใด้ติามที่ี�ค์ณะกรรมการบริษั่ที่มอบหมาย

ขอบเขติอำนาจหน้าท่ี่�และความรับผิิดำชอบในกี่าร
กี่ำหนดำค่าติอบแที่น 
1. พิจารณารูปแบบและหล่กเกณฑ์์การจ่ายค์่าติอบแที่นข้องกรรมการ

บริษั่ที่ และกรรมการชุีด้ย่อย ให้มีค์วิามช่ีด้เจน เหมาะสิม และ

สิอด้ค์ล้องก่บหน้าทีี่�ค์วิามร่บผิู้ด้ชีอบ ค์วิามสิำาเร็จในการปฏิิบ่ติิงาน     

ทีี่�เชืี�อมโยงก่บผู้ลประกอบการ และปัจจ่ยแวิด้ล้อมอื�นทีี่�เกี�ยวิข้้อง 

ติลอด้จนพิจารณาเปรียบเทีี่ยบก่บอ่ติราค่์าติอบแที่นข้องบริษ่ัที่ช่ี�นนำา

ในติลาด้หล่กที่ร่พยฯ์ และบริษ่ัที่อื�นทีี่�อยูใ่นอุติสิาหกรรมเดี้ยวิก่นหรือ

ใกล้เคี์ยงก่บบริษ่ัที่ 

2. กำาหนด้แนวิที่างและประเมินผู้ลการปฏิิบ่ติิงานข้องกรรมการบริษั่ที่

และกรรมการชุีด้ย่อยเพื�อประกอบการพิจารณากำาหนด้ค่์าติอบแที่น

3. พจิารณากำาหนด้ค่์าติอบแที่นแก่กรรมการบรษิัท่ี่และกรรมการชีดุ้ย่อย

เพื�อนำาเสินอใหค้์ณะกรรมการบรษ่ิัที่พิจารณากล่�นกรอง และนำาเสินอ

ต่ิอทีี่�ประชุีมผูู้้ถืือหุ้นพิจารณาอนุม่ติิ

4. รายงานนโยบายด้้านค์่าติอบแที่นกรรมการ หล่กการ/เหตุิผู้ล และ

ว่ิติถุืประสิงค์์ข้องนโยบาย เปิด้เผู้ยไว้ิในรายงานประจำาปี 

5. ปฏิิบ่ติิการอื�นใด้ติามที่ี�ค์ณะกรรมการบริษั่ที่มอบหมาย
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ชุ่�อ ตำาแหน่้ง

1. นายธุรรศพลฐ์ แบเลเว็ิลด์้ ประธุานกรรมการบริหาร

2. นายส่ินติิสุิข้ ค์ล่องใช้ียา ประธุานเจ้าหน้าทีี่�บริหาร

3. นายไพร่ชีล์ พรพ่ฒินนางกูร ประธุานเจ้าหน้าทีี่�บริหารการเงิน

4. หม่อมหลวิงบวิรนวิเที่พ เที่วิกุล ผูู้้อำานวิยการฝ่่ายพ่ฒินาธุุรกิจ

ข้อมูลเก่�ยวกับผูู้้บริหาร

โครงสร้างกี่ารบริหารจัดำกี่าร

คณะผ้้ิบริหาร
ณ ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2563 รายชืี�อผูู้้บริหารข้องบริษ่ัที่มีด่้งต่ิอไปนี�

ขอบเขติอำนาจหน้าท่ี่�และความรับผิิดำชอบของ
ประธิานกี่รรมกี่ารบริหาร (Executive Chairman)
ประธุานกรรมการบริหารที่ำาหน้าทีี่�เป็นประธุานข้องค์ณะผูู้้บริหาร มีอำานาจ

ด้ำาเนินการติามทีี่�ค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ได้้มอบหมายในการวิางแผู้นการ

บริหารงานและนโยบายธุุรกิจข้องบริษ่ัที่ ซึ�งมีรายละเอียด้ด่้งนี�

1. ร่บผู้ิด้ชีอบ ดู้แล บริหารที่ิศที่าง การด้ำาเนินนโยบายธุุรกิจข้องบริษั่ที่

ในภาพรวิม รวิมท่ี่�งกำาหนด้และให้ค์วิามเห็นแผู้นการบริหารงาน และ

เป้าหมายเชิีงกลยุที่ธ์ุ ร่วิมก่บค์ณะผูู้้บริหารเพื�อให้สิอด้ค์ล้องและ

สิน่บสินุนต่ิอสิภาพเศรษัฐกิจและการแข่้งข่้น โด้ยนำาเสินอต่ิอค์ณะ

กรรมการบริษ่ัที่เพื�อพิจารณาอนุม่ติิ

2. ติิด้ติามการปฏิิบ่ติิงานด้้านนโยบาย ที่ิศที่าง กลยุที่ธุ์ แผู้นงานติ่างๆ 

และแนวิที่างบริหารงานหล่กให้เป็นไปติามทีี่�วิางเป้าหมายไว้ิอย่างมี

ประสิิที่ธิุภาพและประสิิที่ธิุผู้ล

3. พิจารณาแผู้นการลงทุี่นและประเมินโอกาสิในธุุรกิจและโค์รงการ      

ลงทุี่นใหม่ๆ โด้ยนำาเสินอต่ิอค์ณะกรรมการบริษ่ัที่เพื�อพิจารณาอนุม่ติิ

4. มอีำานาจ หน้าทีี่� และค์วิามร่บผู้ดิ้ชีอบใด้ๆ ติามที่ี�ได้้รบ่มอบหมายหรอื

ติามนโยบายทีี่�ได้้ร่บมอบหมายจากค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ 

ให้มีอำานาจในการมอบอำานาจช่ีวิง และ/หรือ มอบหมายให้บุค์ค์ลอื�น 

ปฏิิบ่ติิงานเฉพาะอย่างแที่นได้้ โด้ยการมอบอำานาจช่ีวิง และ/หรือ           

การมอบหมายด่้งกล่าวิให้อยู่ภายในข้อบเข้ติแห่งการมอบอำานาจติาม

หน่งสืิอมอบอำานาจทีี่�ให้ไว้ิ และ/หรือ ให้เป็นไปติามระเบียบ ข้้อกำาหนด้ 

หรือค์ำาส่ิ�งทีี่�ค์ณะกรรมการข้องบริษ่ัที่ได้้กำาหนด้ไว้ิ ท่ี่�งนี� การมอบหมาย

อำานาจหน้าทีี่�และค์วิามร่บผิู้ด้ชีอบข้องประธุานกรรมการบริหาร น่�น จะต้ิอง

ไม่มีล่กษัณะเป็นการมอบอำานาจ หรือมอบอำานาจช่ีวิงทีี่�ที่ำาให้ประธุาน

กรรมการบริหาร หรือผูู้้ร่บมอบอำานาจจากประธุานกรรมการบริหาร 

สิามารถือนุม่ติิรายการทีี่�ตินหรือบุค์ค์ลทีี่�อาจมีค์วิามข่้ด้แย้ง (ติามทีี่�นิยาม

ไว้ิในประกาศค์ณะกรรมการกำาก่บหล่กที่ร่พย์และติลาด้หล่กที่ร่พย์ หรือ

ประกาศค์ณะกรรมการกำาก่บติลาด้ทุี่น) อาจมีส่ิวินได้้เสีิย หรืออาจได้้ร่บ

ประโยชีน์ในล่กษัณะใด้ๆ หรืออาจมีค์วิามข่้ด้แย้งที่างผู้ลประโยชีน์อื�นใด้

ก่บบริษ่ัที่หรือบริษ่ัที่ย่อยข้องบริษ่ัที่ ยกเว้ินเป็นการอนุม่ติิรายการทีี่�       

เป็นไปติามนโยบายและหล่กเกณฑ์์ทีี่�ทีี่�ประชุีมผูู้้ถืือหุ้นหรือค์ณะกรรมการ

บริษ่ัที่ได้้พิจารณาอนุม่ติิไว้ิ

ประธานเจาหนาที่
บริหารการเงิน

ประธานเจาหนาที่บริหาร 

ผูอำนวยการ
ฝายพัฒนาธุรกิจ

ประธานกรรมการบริหารทำหนาท่ีเปนประธานของคณะผูบริหารซ่ึงรับผิดชอบดูแล บริหารทิศทางการดำเนินนโยบายธุรกิจในภาพรวมโดยไมไดเปนผูรับผิดชอบ 
ดูแล การดำเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจำวันของบริษัท

ผูบริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายความวา ผูจัดการหรือผูดำรงตำแหนงระดับบริหารสี่รายแรกนับตอจากผูจัดการลงมา ผูซึ่งดำรง
ตำแหนงเทียบเทากับผูดำรงตำแหนงระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และใหหมายความรวมถึงผูดำรงตำแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปน
ระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา

ประธานกรรมการบริหาร
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ขอบเขติอำนาจหน้าท่ี่�และความรับผิิดำชอบของ
ประธิานเจ้าหน้าท่ี่�บริหาร (Chief Executive Officer)
1. ร่บผู้ิด้ชีอบ ดู้แล บริหาร การด้ำาเนินงาน และ/หรือ การบริหารงาน

ประจำาว่ินข้องบริษ่ัที่ รวิมถึืงการกำาก่บดู้แลการด้ำาเนินงานโด้ยรวิม 

เพื�อให้เป็นไปติามนโยบาย กลยุที่ธ์ุที่างธุุรกิจ เป้าหมายและแผู้นการ

ด้ำาเนินงาน เป้าหมายที่างการเงิน และงบประมาณข้องบริษ่ัที่ทีี่�ได้้ร่บ

อนุม่ติิจากค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ และ/หรือ มติิทีี่�ประชุีมผูู้้ถืือหุ้น

2. จ่ด้ที่ำาแผู้นธุุรกิจ และกำาหนด้อำานาจการบริหารงาน ติลอด้จนจ่ด้ที่ำา

งบประมาณที่ี�ใช้ีในการประกอบธุุรกจิและงบประมาณรายจ่ายประจำาปี 

เพื�อนำาเสินอต่ิอค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ เพื�อข้ออนุม่ติิและมีหน้าทีี่�

รายงานค์วิามก้าวิหน้าติามแผู้นงานและงบประมาณทีี่�ได้้ร่บอนุม่ติิ     

ด่้งกล่าวิต่ิอค์ณะกรรมการบริษ่ัที่

3. กำาหนด้โค์รงสิร้างองค์์กร วิิธุีการบริหาร รวิมถืึงการค์่ด้เลือก การฝ่ึก

อบรม การว่ิาจ้าง และการเลิกจ้างพน่กงาน และกำาหนด้อ่ติราค่์าจ้าง 

เงินเดื้อน ค่์าติอบแที่น โบน่สิ และสิว่ิสิดิ้การต่ิางๆ สิำาหร่บพน่กงาน

4. ติดิ้ติามและรายงานสิภาวิะ ฐานะข้องบรษิัท่ี่ เสินอแนะที่างเลอืกและ

กลยุที่ธ์ุทีี่�สิอด้ค์ล้องก่บนโยบายและสิภาพติลาด้

5. ดู้แลและค์วิบคุ์มการปฏิิบ่ติิงานด้้านติ่างๆ ข้องบริษั่ที่ อาทิี่ การเงิน 

การบริหารค์วิามเสีิ�ยง การค์วิบค์ุมภายใน งานด้้านปฏิิบ่ติิการและ   

งานด้้านสิน่บสินุนต่ิางๆ และงานที่ร่พยากร

6. เป็นติ่วิแที่นบริษั่ที่ติลอด้จนมีอำานาจมอบหมายในการติิด้ติ่อก่บ    

หน่วิยงานราชีการและหน่วิยกำาก่บดู้แลอื�นๆ

7. ดู้แลติิด้ติ่อสิื�อสิารก่บสิาธุารณชีน ผูู้้ถืือหุ้น ลูกค์้า และพน่กงาน เพื�อ

เสิริมชืี�อเสีิยงและภาพพจน์ทีี่�ดี้ข้องบริษ่ัที่

8. ดู้แลให้มีการกำาก่บดู้แลกิจการที่ี�ด้ี  

9. มีอำานาจในการออก แก้ไข้ เพิ�มเติิม ปร่บปรุง ระเบียบ ค์ำาสิ่�ง และข้้อ

บ่งค่์บเกี�ยวิก่บการที่ำางานข้องบริษ่ัที่ เช่ีน การบรรจุ แต่ิงต่ิ�ง ถือด้ถือน 

และวิิน่ยพน่กงานและลูกจ้าง การกำาหนด้เงินเดื้อนและเงินอื�นๆ รวิม

ติลอด้ถึืงการสิงเค์ราะห์และสิว่ิสิดิ้การต่ิางๆ

10. พิจารณา เจรจาติ่อรอง และอนุม่ติิการเข้้าที่ำานิติิกรรมสิ่ญญา และ/

หรือการด้ำาเนินการใด้ๆ ทีี่�เกี�ยวิข้้องก่บการด้ำาเนินงาน และ/หรือ      

การบริหารงานประจำาว่ินข้องบริษ่ัที่ ท่ี่�งนี� ภายใต้ิวิงเงินทีี่�อนุม่ติิโด้ย

ค์ณะกรรมการบรษ่ิัที่ ติามติารางอำานาจอนมุ่ติิข้องบรษ่ิัที่ (Authority 

Limit) 

11. มอีำานาจ หน้าทีี่� และค์วิามร่บผู้ดิ้ชีอบใด้ๆ ติามที่ี�ได้้รบ่มอบหมายหรอื

ติามนโยบายทีี่�ได้้ร่บมอบหมายจากค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ 

ให้มีอำานาจในการมอบอำานาจช่ีวิง และ/หรือ มอบหมายให้บุค์ค์ลอื�น   

ปฏิิบ่ติิงานเฉพาะอย่างแที่นได้้ โด้ยการมอบอำานาจช่ีวิง และ/หรือ          

การมอบหมายด่้งกล่าวิให้อยู่ภายในข้อบเข้ติแห่งการมอบอำานาจติาม

หน่งสืิอมอบอำานาจทีี่�ให้ไว้ิ และ/หรือ ให้เป็นไปติามระเบียบ ข้้อกำาหนด้ 

หรือค์ำาส่ิ�งทีี่�ค์ณะกรรมการข้องบริษ่ัที่ได้้กำาหนด้ไว้ิ ท่ี่�งนี� การมอบหมาย

อำานาจหน้าทีี่�และค์วิามร่บผิู้ด้ชีอบข้องประธุานเจ้าหน้าทีี่�บริหารน่�น         

จะต้ิองไม่มีล่กษัณะเป็นการมอบอำานาจ หรือมอบอำานาจชี่วิงทีี่�ที่ำาให้

ประธุานเจ้าหน้าทีี่�บริหาร หรือผูู้้ร่บมอบอำานาจจากประธุานเจ้าหน้าทีี่�

บริหาร สิามารถือนุม่ติิรายการทีี่�ตินหรือบุค์ค์ลทีี่�อาจมีค์วิามข่้ด้แย้ง (ติามทีี่�

นิยามไว้ิในประกาศค์ณะกรรมการกำาก่บหล่กที่ร่พย์และติลาด้หล่กที่ร่พย์ 

หรือประกาศค์ณะกรรมการกำาก่บติลาด้ทุี่น) อาจมีส่ิวินได้้เสีิย หรืออาจ   

ได้้ร่บประโยชีน์ในล่กษัณะใด้ๆ หรืออาจมีค์วิามข่้ด้แย้งที่างผู้ลประโยชีน์

อื�นใด้ก่บบริษ่ัที่หรือบริษ่ัที่ยอ่ยข้องบริษ่ัที่ ยกเว้ินเป็นการอนุม่ติิรายการทีี่�

เป็นไปติามนโยบายและหล่กเกณฑ์์ทีี่�ทีี่�ประชุีมผูู้้ถืือหุ้นหรือค์ณะกรรมการ

บริษ่ัที่ได้้พิจารณาอนุม่ติิไว้ิ

นโยบายกี่ำหนดำค่าติอบแที่นผ้้ิบริหารระดัำบส้ง
ในปี 2563 บริษ่ัที่มิได้้จ่ายค่์าติอบแที่นรวิมทีี่�เป็นต่ิวิเงินข้องผูู้้บริหาร 

เนื�องจาก บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น ประกอบธุุรกิจโด้ยการถืือหุ้น ด่้งน่�น 

นโยบายกำาหนด้ค่์าติอบแที่นผูู้้บริหารระด่้บสูิง จะถูืกกำาหนด้ไว้ิทีี่�              

บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย ซึ�งเป็นบริษ่ัที่ย่อยและเป็นบริษ่ัที่ทีี่�ประกอบธุุรกิจหล่ก

ข้อมูลเก่�ยวกับพนักงาน 

ต่ิ�งแต่ิว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2554 พน่กงานข้อง บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น ได้้ถูืก

โอนย้ายไปเป็นพน่กงานข้อง บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย แล้วิท่ี่�งหมด้

ค่าติอบแที่นรวมของพันักี่งาน
สิำาหร่บปี 2563 บมจ. เอเชีีย เอวิิเอชี่�น ไม่มีการจ่ายค่์าติอบแที่นแก่

พน่กงานเนื�องจากต่ิ�งแต่ิว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2554 พน่กงานข้อง บมจ. เอเชีีย

เอวิิเอชี่�น ได้้ถูืกโอนย้ายไปเป็นพน่กงานข้อง บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย แล้วิ

ท่ี่�งหมด้
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โครงสร้างการกำกับดููแลกิจการของ บจ. ไทยแอร์เอเช่ีย 
ซ่ึ่�งเป็นบริษััทท่�ประกอบธุัรกิจหลัก ณ วันท่� 31 ธัันวาคม 2563

ข้อมูลเก่�ยวกับคณะกรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเช่ีย

คณะกี่รรมกี่ารบริษััที่

ณ ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2563 ค์ณะกรรมการ บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย ประกอบด้้วิยกรรมการจำานวิน 9 ท่ี่าน โด้ยกรรมการจำานวินไม่เกิน 5 ท่ี่าน จะได้้ร่บ    

การเสินอชืี�อโด้ย บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น ท่ี่�งนี� จากจำานวินกรรมการท่ี่�งหมด้ 9 ท่ี่าน เป็นกรรมการอิสิระจำานวิน 2 ท่ี่าน ซึ�งคิ์ด้เป็นส่ิด้ส่ิวินร้อยละ 22 ข้อง

จำานวินกรรมการท่ี่�งหมด้ และมีกรรมการทีี่�ไม่ได้้เป็นผูู้้บริหารจำานวิน 1 ท่ี่าน คิ์ด้เป็นร้อยละ 11 ข้องจำานวินกรรมการท่ี่�งหมด้ 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการกำกับดูแล
กิจการและความยั่งยืน

ประธานเจาหนาที่บริหาร

รองประธาน
เจาหนาที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทน

หนวยงาน
ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ผูอำนวยการฝายบริการ
ลานจอดและอุปกรณ

ภาคพื้น

ผูอำนวยการ
ฝายควบคุม

คุณภาพองคกร

ผูอำนวยการ
ฝายปฏิบัติการ

ภาคพื้น

ประธานเจาหนาที่
บริหารการเงิน

ผูอำนวยการ
ฝายความปลอดภัย

ผูอำนวยการ
ฝายวิศวกรรม

ผูอำนวยการ
ฝายทรัพยากร

บุคคล

ผูอำนวยการ
ฝายการพาณิชย

ผูอำนวยการ
ฝายรัฐกิจสัมพันธ

ผูอำนวยการ
ฝายปฏิบัติการ

การบิน

ผูอำนวยการ
ฝายสินคาและบริการ

บนเครื่องบิน

ผูอำนวยการ
ฝายนวัตกรรมเซิงพาณิชย

และเทคโนโลยี 

ผูอำนวยการ
ฝายความยั่งยืนและ

สื่อสารองคกร

ระดับการจัดการ

ผูบริหารเกินกวาคำนิยามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ผูบริหารตามคำนิยามของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ประธานกรรมการบริหาร
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กรรมการผู้ม่อำาน้าจลงน้ามแทน้

“นายธุรรศพลฐ์ แบเลเว็ิลด์้ ลงลายมือชืี�อร่วิมก่บ นายส่ินติิสุิข้ ค์ล่องใช้ียา หรือ นายไพร่ชีล์                  

พรพ่ฒินนางกูร หรือ นางภ่ที่รา บุศราวิงศ์ รวิมเป็นสิองค์นและประท่ี่บติราสิำาค่์ญข้องบริษ่ัที่” หรือ 

“นายส่ินติิสุิข้ ค์ล่องใช้ียา หรือ นายไพร่ชีล์ พรพ่ฒินนางกูร หรือ นางภ่ที่รา บุศราวิงศ์ กรรมการสิอง

ในสิามค์นนี�ลงลายมือชืี�อร่วิมก่บ นายค์ามารูดิ้น บินเมอราน่น หรือ นายรอซแมน บิน โอมาร์            

รวิมเป็นสิามค์นและประท่ี่บติราสิำาค่์ญข้องบริษ่ัที่”

นโยบายความหลากี่หลายของคณะกี่รรมกี่ารบริษััที่
บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย ได้้ติระหน่กถึืงค์วิามสิำาค่์ญในการสิรรหา ค่์ด้เลือก และแต่ิงต่ิ�งบุค์ค์ลทีี่�เหมาะสิม

ให้ด้ำารงติำาแหน่งกรรมการบริษ่ัที่ และกรรมการชุีด้ย่อย โด้ยจ่ด้ที่ำาเป็น Board Skill Matrix ซึ�งช่ีวิย

ที่ำาให้การสิรรหากรรมการมีองค์์ประกอบติามทีี่�กำาหนด้และมีค์วิามสิอด้ค์ล้องก่บทิี่ศที่างการด้ำาเนิน

ธุุรกิจข้อง บจ. ไที่ยแอรเ์อเชีีย ท่ี่�งกลยทุี่ธ์ุระยะส่ิ�นและระยะยาวิ รวิมท่ี่�งพิจารณาค์วิามเหมาะสิมข้อง

ค์วิามรู้ ประสิบการณ์ ค์วิามสิามารถืเฉพาะด้้านต่ิางๆ ทีี่�หลากหลายและเป็นประโยชีน์ติ่อธุุรกิจ       

ข้องบจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย  โด้ยไม่จำาก่ด้หรือแบ่งแยกเพศและเชืี�อชีาติิหรือค์วิามแติกต่ิางใด้ๆ เพื�อให้

องค์์ประกอบค์ณะกรรมการมีค์วิามสิมบูรณ์และเป็นประโยชีน์สูิงสุิด้ข้อง บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย ซึ�งมี

รายละเอียด้สิรุปได้้ด่้งนี�

ชุ่�อ ตำาแหน่้ง

1. นายวิิเชีฐ ต่ินติิวิานิชี ประธุานกรรมการ/ กรรมการอิสิระ/ ประธุาน
กรรมการติรวิจสิอบ

2. นายณ่ฐวุิฒิิ เภาโบรมย์ กรรมการ/ กรรมการอิสิระ/ กรรมการติรวิจสิอบ

3. นายธุรรศพลฐ์ แบเลเว็ิลด์้ กรรมการทีี่�เป็นผูู้้บริหาร

4. นายส่ินติิสุิข้ ค์ล่องใช้ียา กรรมการทีี่�เป็นผูู้้บริหาร

5. นายไพร่ชีล์ พรพ่ฒินนางกูร กรรมการทีี่�เป็นผูู้้บริหาร

6. นายค์ามารูดิ้น บิน เมอราน่น กรรมการทีี่�เป็นผูู้้บริหาร

7. นายรอซแมน บิน โอมาร์ กรรมการทีี่�เป็นผูู้้บริหาร

8. นางภ่ที่รา บุศราวิงศ์ กรรมการทีี่�เป็นผูู้้บริหาร

9. นายโมฮาหม่ด้ ค์าด้าร์ บิน เมริก่น กรรมการทีี่�ไม่เป็นผูู้้บริหาร

โด้ยมี นางสิาวินิศเรศ ดิ้ษัเที่ศ เป็นเลข้านุการค์ณะกรรมการ บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย

บริษ่ัที่ได้้เปิด้เผู้ยประว่ิติิโด้ยย่อข้องกรรมการแต่ิละท่ี่าน ไว้ิบนเว็ิบไซต์ิข้องบริษ่ัที่ทีี่� www.

aavplc.com ภายใต้ิห่วิข้้อ “ไที่ยแอร์เอเชีีย (TAA)” และห่วิข้้อย่อย ”ค์ณะกรรมการบริษ่ัที่

ข้อง TAA”

11%
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร

22%
กรรมการอิสระ

67%
กรรมการที่เปนผูบริหาร

1
หญิง

8
ชาย

3
ตางชาติ

6
ไทย
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กี่ารแบ่งแยกี่บที่บาที่หน้าท่ี่�ระหว่างคณะกี่รรมกี่ารบริษััที่
กัี่บฝ่่ายบริหาร
บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย ได้้แบ่งแยกบที่บาที่หน้าทีี่�ค์วิามร่บผิู้ด้ชีอบระหว่ิาง   

ค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ก่บฝ่่ายบริหารอย่างช่ีด้เจนโด้ยกรรมการบริษ่ัที่        

ที่ำาหน้าทีี่�ในการกำาหนด้นโยบายและกำาก่บดู้แลการด้ำาเนินงานข้อง         

ฝ่่ายบริหารในระด่้บนโยบาย ในข้ณะที่ี�ฝ่่ายบริหารที่ำาหน้าทีี่�บริหารจ่ด้การ

งานในด้้านต่ิางๆ ให้เป็นไปติามนโยบายและข้อบเข้ติอำานาจหน้าทีี่�ติาม

ติารางอำานาจอนุม่ติิข้องบริษ่ัที่ (Authority Limit) ที่ี�อนุม่ติิโด้ย             

ค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ ซึ�งได้้มีการจ่ด้ที่ำาเป็นลายล่กษัณ์อ่กษัรและบ่นทึี่ก

เป็นมติิค์ณะกรรมการในรายงานการประชุีม ด่้งน่�นประธุานกรรมการจะ

ไม่เป็นบุค์ค์ลเดี้ยวิก่นก่บประธุานกรรมการบริหาร ประธุานเจ้าหน้าทีี่�

บริหาร และไม่เป็นกรรมการที่ี�เป็นผูู้้บริหาร เพื�อให้เกิด้การถื่วิงดุ้ลและ       

การสิอบที่านการบริหารงาน

ขอบเขติอำนาจหน้าท่ี่�และความรับผิิดำชอบของ
คณะกี่รรมกี่ารบริษััที่ 
ค์ณะกรรมการ บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย มีอำานาจและหน้าทีี่�ในการด้ำาเนินกิจการ

ข้อง บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย ให้เป็นไปติามกฎหมาย ว่ิติถุืประสิงค์์ ข้้อบ่งค่์บ 

และมติิข้องทีี่�ประชุีมผูู้้ถืือหุ้น ด้้วิยค์วิามซื�อส่ิติย์สุิจริติ และระม่ด้ระว่ิงร่กษัา

ผู้ลประโยชีน์ข้อง บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย เพื�อผู้ลประโยชีน์สูิงสุิด้ข้องผูู้้ถืือหุ้น 

โด้ยค์ณะกรรมการ บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย มีอำานาจหน้าทีี่� ด่้งต่ิอไปนี�

1. การประกาศจ่ายเงินปันผู้ลหรือการจ่ายเงินอย่างอื�นในล่กษัณะเดี้ยวิ

ก่บเงินปันผู้ลข้องบริษ่ัที่ให้แก่ผูู้้ถืือหุ้น

2. การเสินอเพิ�ม และ/หรือ ลด้ และ/หรือเปลี�ยนแปลงใด้ๆ ใน               

ทุี่นจด้ที่ะเบียนหรือทุี่นทีี่�ได้้ร่บอนุญาติข้องบริษ่ัที่หรือการเสินอออก

หุ้นกลุ่มใหม่ใด้ๆ ข้องบริษ่ัที่ทีี่�เป็นหุ้นทุี่น หรือ การออกหล่กที่ร่พยห์รือ

ติราสิารแปลงสิภาพใด้ๆ โด้ยบริษ่ัที่

3. การเสินอเปลี�ยนแปลงหรือแก้ไข้หน่งสิือบริค์ณห์สินธุิ และ/หรือ          

ข้้อบ่งค่์บข้องบริษ่ัที่

4. การอนมุ่ติ ิและการเปลี�ยนแปลงหรอืปร่บเปลี�ยนแผู้นธุุรกจิและ/หรอื

งบประมาณ สิำาหร่บรอบปีการเงินใด้ๆ ข้องบริษ่ัที่

5. การอนุม่ติิการประกอบการพาณิชีย์หรือธุุรกรรมใด้ๆ ที่างกฎหมาย   

ทีี่�มีมูลค่์ารวิมท่ี่�งสิิ�นเกิน 100,000,000 บาที่ (หนึ�งร้อยล้านบาที่)       

เว้ินแต่ิกรณีทีี่�ได้้กำาหนด้ไว้ิในงบประมาณข้องบริษ่ัที่ทีี่�ได้้ร่บค์วิาม     

เห็นชีอบแล้วิ

6. การปร่บโค์รงสิร้างข้องบริษั่ที่หรือการค์วิบหรือรวิมบริษั่ที่เข้้าก่บ

บริษ่ัที่ สิมาค์ม ห้างหุ้นส่ิวินหรือนิติิบุค์ค์ลอื�นใด้

7. การเปลี�ยนแปลงในล่กษัณะและ/หรือข้อบเข้ติการด้ำาเนินธุุรกิจใน  

เวิลาน่�นข้องบริษ่ัที่ ซึ�งไม่เป็นการสิน่บสินุนหรือเกี�ยวิข้้องก่บข้อบเข้ติ

การด้ำาเนินธุุรกิจหรือประเภที่ข้องธุุรกิจข้องบริษ่ัที่

8. การแติ่งติ่�งหรือถือด้ถือนผูู้้บริหารอาวิุโสิ (Senior Management) 

รวิมถึืงการอนุม่ติิการที่ำาส่ิญญาใด้ๆ เกี�ยวิก่บข้้อกำาหนด้การจ้างงาน

หรือค่์าติอบแที่นหรือสิิที่ธิุประโยชีน์ข้องกรรมการหรือบุค์ลากรอาวุิโสิ

ข้องบริษ่ัที่ หรือการเปลี�ยนแปลงใด้ๆ ต่ิอสิิ�งทีี่�กล่าวิมาข้้างต้ิน 

9. การข้าย การโอน หรือการจำาหน่ายจ่ายโอนกิจการสิ่วินใด้สิ่วินหนึ�ง 

สิินที่ร่พยห์รือที่ร่พยสิ์ินทีี่�สิำาค่์ญข้องบรษ่ิัที่ รวิมถืงึการก่อให้เกิด้ภาระ

ผูู้กพ่นทีี่�กำาหนด้ไว้ิติายต่ิวิหรือลอยต่ิวิ หรือสิิที่ธิุยึด้หน่วิง การจำานอง 

หล่กประก่น หรือภาระติิด้พ่นอื�นเหนือที่ร่พย์สิินหรือสิินที่ร่พย์ใด้ๆ 

ข้องบริษ่ัที่

10. การเข้้าที่ำาธุุรกรรมที่างการเงินใด้ๆ ข้องบริษั่ที่ ซึ�งรวิมถืึงการกู้ยืมเงิน

ภายใต้ิสิินเชืี�อท่ี่�งทีี่�มีอยู่ในปัจจุบ่นและในอนาค์ติ การก่อให้เกิด้หนี�   

หรือเงินจ่ายล่วิงหน้า หรือค์วิามผูู้กพ่นที่างสิินเชืี�ออื�น (หรือหนี�หรือ   

เงินล่วิงหน้าหรือค์วิามผูู้กพ่นที่างสิินเชืี�อต่ิางๆ) หรือการทีี่�บริษ่ัที่ให้

หรือเข้้าค์ำ�าประก่น เข้้าร่บผิู้ด้ ค์ำ�าประก่นการปฏิิบ่ติิติามส่ิญญา หรือ     

เข้้าร่บประก่น หรือที่ำาให้เกิด้หนี�ในล่กษัณะอื�นใด้ ซึ�งมีจำานวินเงิน     

รวิมท่ี่�งสิิ�นเกินกว่ิา 100,000,000 บาที่ (หนึ�งร้อยล้านบาที่) หรือทีี่�   

เท่ี่าก่นในเงินสิกุลอื�น เว้ินแต่ิจะได้้มีการอนุม่ติิไว้ิในงบประมาณข้อง

บริษ่ัที่ทีี่�ได้้ร่บค์วิามเห็นชีอบแล้วิ

การบริหารความเสี่ยง

การกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอยางยั่งยืน

เศรษฐศาสตร

กฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับธุรกิจ

การตลาดและการสื่อสารการตลาด

การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ

ความรูเกี่ยวกับธุรกิจการบิน

การบัญชีและการเงิน

9

9

2

2

3

6

7

8
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11. การก่อค์่าใชี้จ่ายด้้านทีุ่น หรือการก่อหน้าทีี่�ผูู้กพ่นด้้านทีุ่น หรือ          

ค่์าใช้ีจ่ายด้้านทุี่น หรือหนี�ผูู้กพ่นด้้านทุี่นอย่างต่ิอเนื�องทีี่�มีมูลค่์า       

รวิมท่ี่�งสิิ�นเกิน 100,000,000 บาที่ (หนึ�งร้อยล้านบาที่) หรือทีี่�เท่ี่าก่น

ในเงินสิกุลอื�นภายในรอบปีบ่ญชีีใด้ๆ ข้องบริษ่ัที่ เว้ินแต่ิกรณีทีี่�            

ได้้กำาหนด้ไว้ิในงบประมาณข้องบริษ่ัที่ทีี่�ได้้ร่บค์วิามเห็นชีอบแล้วิ 

12. การเปลี�ยนแปลงผูู้้สิอบบ่ญชีี ปีงบประมาณ หรือนโยบายทีี่�สิำาค์่ญ

ที่างการบ่ญชีีข้องบริษ่ัที่

13. การเข้้าที่ำาธุุรกรรมใด้เพื�อป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงในค์วิามผู้่นผู้วินข้อง      

การลงทุี่น สิินที่ร่พย์ หรือค์วิามร่บผิู้ด้ข้องบริษั่ที่ ซึ�งมีจำานวินเงิน       

เกินกว่ิา 100,000,000 บาที่ (หนึ�งร้อยล้านบาที่) หรือทีี่�เท่ี่าก่นใน     

เงินสิกุลอื�น เว้ินแต่ิกรณีทีี่�ได้้กำาหนด้ไว้ิในงบประมาณข้องบริษ่ัที่ทีี่�      

ได้้ร่บค์วิามเห็นชีอบแล้วิ

14. การอนุม่ติิติารางอำานาจอนุม่ติิข้องบริษั่ที่ (Authority Limit)

ขอบเขติอำนาจหน้าท่ี่�และความรับผิิดำชอบของ
ประธิานกี่รรมกี่าร 
1. ประธุานกรรมการมส่ีิวินสิำาค์ญ่ในการติด่้สิินใจเรื�องนโยบายข้องบรษิัท่ี่

อ่นเป็นผู้ลจากการประชีุมค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ทีี่�ได้้พิจารณาและ

กำาหนด้เปา้หมายที่างธุุรกจิร่วิมก่บฝ่่ายบรหิาร รวิมไปถืงึให้ค์ำาแนะนำา

ในการด้ำาเนินธุุรกิจข้องฝ่่ายบริหารผู่้านที่างประธุานเจ้าหน้าทีี่�บริหาร

อย่างสิมำ�าเสิมอ โด้ยไม่ก้าวิก่ายในงานประจำาอ่นเป็นภาระค์วิามร่บผิู้ด้ชีอบ

ข้องฝ่่ายบริหาร และร่บผิู้ด้ชีอบในฐานะผูู้้นำาข้องค์ณะกรรมการบริษัท่ี่

ในการติิด้ติามดู้แลให้การปฏิิบ่ติิหน้าทีี่�ข้องค์ณะกรรมการบริษ่ัที่      

โด้ยรวิม ค์ณะอนุกรรมการชุีด้ต่ิางๆ และกรรมการบริษ่ัที่แต่ิละค์น      

ให้บรรลุว่ิติถุืประสิงค์์ติามแผู้นงานทีี่�กำาหนด้ไว้ิ

2. เป็นผูู้ ้นำาการประชุีมค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ให้ด้ำาเนินไปอย่างมี

ประสิิที่ธิุภาพและประสิิที่ธิุผู้ล ติามระเบียบวิาระ ข้้อบ่งค่์บข้องบริษ่ัที่

 และกฎหมาย สิน่บสินุนให้กรรมการทุี่กค์นได้้มีส่ิวินร่วิมในการประชุีม

และแสิด้งค์วิามเห็นอย่างเป็นอิสิระ รวิมท่ี่�งสิรุปมติิที่ี�ประชีุมและ        

สิิ�งทีี่�จะต้ิองด้ำาเนินการต่ิอไปอย่างช่ีด้เจน

3. เป็นผูู้้นำาในการประชีุมผูู้้ถืือหุ้นให้เป็นไปติามระเบียบวิาระ ข้้อบ่งค์่บ

ข้องบริษ่ัที่ และกฎหมาย โด้ยจ่ด้สิรรเวิลาให้เหมาะสิม รวิมท่ี่�ง          

เปิด้โอกาสิให้ผูู้้ถืือหุ้นแสิด้งค์วิามคิ์ด้เห็นอย่างเท่ี่าเทีี่ยมก่น และดู้แล

ให้มีการติอบข้้อซ่กถืามข้องผูู้้ถืือหุ้นอย่างเหมาะสิมและโปร่งใสิ

4. สิน่บสินุนและเป็นแบบอย่างทีี่�ดี้ในการปฏิิบ่ติิติามหล่กบรรษั่ที่ภิบาล

และจรรยาบรรณธุุรกิจ

ชุ่�อ ตำาแหน่้ง

1. นายวิิเชีฐ ต่ินติิวิานิชี ประธุานกรรมการติรวิจสิอบ

2. นายณ่ฐวุิฒิิ เภาโบรมย์ กรรมการติรวิจสิอบ

นายณ่ฐวุิฒิิ เภาโบรมย์ เป็นกรรมการติรวิจสิอบทีี่� มีค์วิามรู้และ

ประสิบการณ์เพียงพอในการสิอบที่านค์วิามน่าเชืี�อถืือข้องงบการเงินข้อง 

บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย โด้ยมีนางสิาวิด้วิงพร ต่ินติิวิิว่ิฒิน์ เป็นเลข้านุการ            

ค์ณะกรรมการติรวิจสิอบ

วาระกี่ารดำำรงติำแหน่ง
วิาระในการด้ำารงติำาแหน่งข้องกรรมการติรวิจสิอบ คื์อ 3 ปีน่บจากว่ินทีี่�  

ได้้ร่บแต่ิงต่ิ�งโด้ยกรรมการทีี่�พ้นจากติำาแหน่งติามวิาระมีสิิที่ธิุได้้ร่บเลือก

กล่บเข้้ามาใหม่ได้้

ขอบเขติอำนาจหน้าท่ี่�และความรับผิิดำชอบของ
คณะกี่รรมกี่ารติรวจสอบ
ข้อบเข้ติอำานาจหน้าทีี่�และค์วิามร่บผิู้ด้ชีอบข้องค์ณะกรรมการติรวิจสิอบ

เหมือนก่นก่บข้อง บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น (โปรด้พิจารณารายละเอียด้     

เพิ�มเติิมในส่ิวินนี�ข้อง บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น)

ข้อมูลเก่�ยวกับคณะกรรมการชุีดูย่อย

ค์ณะกรรมการ บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย ได้้แต่ิงต่ิ�งค์ณะกรรมการชุีด้ย่อยขึ้�น

จำานวิน 4 ค์ณะ เพื�อส่ิงเสิริมประสิิที่ธิุภาพและประสิิที่ธิุผู้ลในการปฏิิบ่ติิ

งานข้องค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ ค์ณะกรรมการชุีด้ย่อยแต่ิละชุีด้จะปฏิิบ่ติิ

หน้าทีี่�ติามกฎบ่ติรซึ�งกำาหนด้หน้าทีี่�และค์วิามร่บผิู้ด้ชีอบไว้ิอย่างช่ีด้เจนและ

ได้้ร่บการอนุม่ติิจากค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ โด้ยค์ณะกรรมการชุีด้ย่อย        

ด่้งกล่าวิจะช่ีวิยให้ค์ำาแนะนำาและข้้อเสินอแนะในด้้านต่ิางๆ ทีี่�มีค์วิาม

เชีี�ยวิชีาญต่ิอค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ ท่ี่�งนี� องค์์ประกอบข้องค์ณะกรรมการ

ชุีด้ย่อยแต่ิละค์ณะ รวิมท่ี่�งหน้าทีี่�ค์วิามร่บผิู้ด้ชีอบ มีด่้งนี� 

คณะกี่รรมกี่ารติรวจสอบ

ค์ณะกรรมการติรวิจสิอบประกอบด้้วิยกรรมการอสิิระจำานวิน 2 ท่ี่าน และ

มีคุ์ณสิมบ่ติิค์รบถ้ืวินติามทีี่�กำาหนด้โด้ยประกาศค์ณะกรรมการกำาก่บ    

ติลาด้ทุี่น และติลาด้หล่กที่ร่พย์ฯ โด้ย ณ ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2563          

ค์ณะกรรมการติรวิจสิอบ ประกอบด้้วิยกรรมการทีี่�มีรายชืี�อ ด่้งนี�
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วาระกี่ารดำำรงติำแหน่งของกี่รรมกี่ารสรรหาและกี่ำหนดำ
ค่าติอบแที่น
กรรมการสิรรหาและกำาหนด้ค์่าติอบแที่นมีวิาระการด้ำารงติำาแหน่ง       

ค์ราวิละ 3 ปี เมื�อค์รบกำาหนด้ออกติามวิาระอาจได้้ร่บแต่ิงต่ิ�งให้ด้ำารง

ติำาแหน่งต่ิอไปอีกได้้

ขอบเขติอำนาจหน้าท่ี่�และความรับผิิดำชอบในกี่ารสรรหา
1. พิจารณาโค์รงสิร้าง ข้นาด้ และองค์์ประกอบค์ณะกรรมการข้อง        

บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย ให้มีค์วิามเหมาะสิมก่บองค์์กร และสิภาพแวิด้ล้อม

ทีี่�เปลี�ยนแปลงไป

2. พิจารณาหล่กเกณฑ์์และนโยบายในการสิรรหากรรมการบริษั่ที่และ

กรรมการชีุด้ย่อย ติลอด้จนสิรรหาและพิจารณากล่�นกรองบุค์ค์ลทีี่�มี

คุ์ณสิมบ่ติิเหมาะสิม สิมค์วิรได้้ร่บการแติง่ต่ิ�งเป็นกรรมการบรษ่ิัที่และ

กรรมการชุีด้ย่อยที่ด้แที่นกรรมการทีี่�ค์รบวิาระหรือกรณีอื�นๆ เพื�อ

เสินอให้ค์ณะกรรมการบริษ่ัที่พิจารณา และ/หรือ เสินอข้ออนุม่ติิต่ิอ

ทีี่�ประชุีมผูู้้ถืือหุ้นแล้วิแต่ิกรณี ท่ี่�งนี� การสิรรหากรรมการบริษ่ัที่          

จะพิจารณาจากบุค์ค์ลผูู้้ทีี่�ได้้ร่บการเสินอชืี�อจากผูู้้ถืือหุ้นกลุ่ม ก. และ

/หรือ กลุ่ม ข้. ติามทีี่�ระบุไว้ิในข้้อบ่งค่์บ

3. พิจารณาสิรรหาผูู้้ที่ี�เหมาะสิมทีี่�จะด้ำารงติำาแหน่งผูู้้บริหารระด่้บสูิง      

ในกรณีทีี่�มีติำาแหน่งว่ิางลง รวิมท่ี่�งจ่ด้ให้มีแผู้นสืิบที่อด้ติำาแหน่ง            

ผูู้้บริหารระด่้บสูิง 

4. ปฏิิบ่ติิการอื�นใด้ติามที่ี�ค์ณะกรรมการบริษั่ที่มอบหมาย

ชุ่�อ ตำาแหน่้ง

1. นายณ่ฐวุิฒิิ เภาโบรมย์ ประธุานกรรมการสิรรหาและ
กำาหนด้ค่์าติอบแที่น

2. นายวิิเชีฐ ต่ินติิวิานิชี กรรมการสิรรหาและกำาหนด้
ค่์าติอบแที่น

3. นายธุรรศพลฐ์ แบเลเว็ิลด์้ กรรมการสิรรหาและกำาหนด้
ค่์าติอบแที่น

ชุ่�อ ตำาแหน่้ง

1. นายวิิเชีฐ ต่ินติิวิานิชี ประธุานกรรมการกำาก่บดู้แล
กิจการและค์วิามย่�งยืน

2. นายธุรรศพลฐ์ แบเลเว็ิลด์้ กรรมการกำาก่บดู้แลกิจการและ
ค์วิามย่�งยืน

3. นายส่ินติิสุิข้ ค์ล่องใช้ียา กรรมการกำาก่บดู้แลกิจการและ
ค์วิามย่�งยืน

4. นายปรีชีญา ร่ศมีธุานินที่ร์* กรรมการกำาก่บดู้แลกิจการและ
ค์วิามย่�งยืน

5. นายไพร่ชีล์ พรพ่ฒินนางกูร กรรมการกำาก่บดู้แลกิจการและ
ค์วิามย่�งยืน

คณะกี่รรมกี่ารสรรหาและกี่ำหนดำค่าติอบแที่น

ค์ณะกรรมการข้อง บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย มีมติิอนุม่ติิจ่ด้ต่ิ�งค์ณะกรรมการ

สิรรหาและกำาหนด้ค่์าติอบแที่นซึ�งประกอบด้้วิยกรรมการ จำานวิน 3 ท่ี่าน    

มีรายชืี�อด่้งนี�

ขอบเขติอำนาจหน้าท่ี่�และความรับผิิดำชอบในกี่ารกี่ำหนดำ
ค่าติอบแที่น 
1. พิจารณารูปแบบและหล่กเกณฑ์์การจ่ายค์่าติอบแที่นข้องกรรมการ

บริษ่ัที่ และกรรมการชุีด้ย่อย ให้มีค์วิามช่ีด้เจน เหมาะสิม และ

สิอด้ค์ล้องก่บหน้าทีี่�ค์วิามร่บผิู้ด้ชีอบ ค์วิามสิำาเร็จในการปฏิิบ่ติิงาน     

ทีี่�เชืี�อมโยงก่บผู้ลประกอบการ และปัจจ่ยแวิด้ล้อมอื�นทีี่�เกี�ยวิข้้อง 

ติลอด้จนพิจารณาเปรียบเทีี่ยบก่บอ่ติราค่์าติอบแที่นข้องบริษ่ัที่ช่ี�นนำา

ในติลาด้หล่กที่ร่พยฯ์ และบริษ่ัที่อื�นทีี่�อยูใ่นอุติสิาหกรรมเดี้ยวิก่นหรือ

ใกล้เคี์ยงก่บ บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย

2. กำาหนด้แนวิที่างและประเมินผู้ลการปฏิิบ่ติิงานข้องกรรมการบริษั่ที่ 

กรรมการชุีด้ย่อย และผูู้้บริหารระด่้บสูิง เพื�อประกอบการพิจารณา

กำาหนด้ค่์าติอบแที่น

3. พจิารณากำาหนด้ค่์าติอบแที่นแก่กรรมการบรษิัท่ี่และกรรมการชีดุ้ย่อย

เพื�อนำาเสินอให้ค์ณะกรรมการข้อง บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย พิจารณาอนุม่ติิ 

และนำาเสินอต่ิอทีี่�ประชุีมผูู้้ถืือหุ้นพิจารณาอนุม่ติิ

4. รายงานนโยบายด้้านค์่าติอบแที่นกรรมการ หล่กการ/เหติุผู้ลและ

ว่ิติถุืประสิงค์์ข้องนโยบาย เปิด้เผู้ยไว้ิในรายงานประจำาปี 

5. ปฏิบิต่ิกิารอื�นใด้ติามที่ี�ค์ณะกรรมการข้อง บจ. ไที่ยแอร์เอเชียี มอบหมาย

คณะกี่รรมกี่ารกี่ำกัี่บด้ำแลกิี่จกี่ารและความยั�งยืน

ค์ณะกรรมการ บจ. ไที่ยแอรเ์อเชีีย ได้้มีมติิแติง่ต่ิ�งค์ณะกรรมการกำาก่บดู้แล

กิจการและค์วิามย่�งยนื ซึ�ง ณ ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2563 ประกอบด้้วิยสิมาชิีก

จำานวิน 5 ท่ี่าน ด่้งนี�

* นายปรีชีญา ร่ศมีธุานินที่ร์ ได้้แจ้งลาออกจากติำาแหน่งกรรมการกำาก่บดู้แล
กิจการและค์วิามย่�งยืนโด้ยมีผู้ลต่ิ�งแต่ิว่ินทีี่� 1 มกราค์ม 2564 

โด้ยมี นางสิาวิที่อปัด้ สุิบรรณร่กษ์ั เป็นเลข้านุการค์ณะกรรมการกำาก่บ

ดู้แลกิจการและค์วิามย่�งยืน บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย
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วาระกี่ารดำำรงติำแหน่งของกี่รรมกี่ารกี่ำกัี่บด้ำแลกิี่จกี่าร
และความยั�งยืน
กรรมการกำาก่บดู้แลกิจการและค์วิามย่�งยนืมีวิาระการด้ำารงติำาแหน่งค์ราวิ

ละ 3 ปี เมื�อค์รบกำาหนด้ออกติามวิาระอาจได้้ร่บแต่ิงต่ิ�งให้ด้ำารงติำาแหน่ง

ต่ิอไปอีกได้้

ขอบเขติอำนาจหน้าท่ี่�และความรับผิิดำชอบของ
คณะกี่รรมกี่ารกี่ำกัี่บด้ำแลกิี่จกี่ารและความยั�งยืน
1. พจิารณาและกำาหนด้นโยบาย เป้าหมายการด้ำาเนนิงาน แนวิที่างการ

ด้ำาเนินงาน และงบประมาณ เพื�อการด้ำาเนินกิจการด้้านการพ่ฒินา

อย่างย่�งยืนโด้ยค์ำานึงถึืงค์วิามคิ์ด้เห็นและผู้ลกระที่บที่ี�จะเกิด้ก่บผูู้้มี

ส่ิวินได้้เสีิย

2. พิจารณากิจการที่ี�เกี�ยวิข้้องก่บการพ่ฒินาอย่างย่�งยืนเพื�อเสินอติ่อ       

ทีี่�ประชุีมค์ณะกรรมการบริษ่ัที่เพื�ออนุม่ติิ

3. กำาหนด้ประเด้็นสิำาค์่ญที่ี�มีผู้ลกระที่บติ่อการด้ำาเนินธุุรกิจข้องบริษ่ัที่ 

(Materiality) เพื�อให้เกิด้การดู้แลผูู้้มีส่ิวินได้้เสีิยอย่างเหมาะสิมและ

นำาไปสู่ิการพ่ฒินาอย่างย่�งยืน 

4. ติิด้ติามและติรวิจสิอบผู้ลการด้ำาเนินกิจการติามนโยบายและกลยทุี่ธุ์

ด้้านการพ่ฒินาอย่างย่�งยนื และให้ค์ำาปรกึษัาและสิน่บสินุนการด้ำาเนนิงาน

เพื�อค์วิามย่�งยืนเพื�อให้เป็นไปติามเป้าหมายการด้ำาเนินงานทีี่�วิางไว้ิ

5. รายงานผู้ลการด้ำาเนินงานด้้านการพ่ฒินาอย่างย่�งยืนติ่อทีี่�ประชุีม  

ค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ ติรวิจสิอบและให้ค์วิามเห็นชีอบต่ิอรายงาน    

การพ่ฒินาอย่างย่�งยืน เพื�อเสินอต่ิอทีี่�ประชุีมค์ณะกรรมการบริษ่ัที่

พิจารณา

คณะกี่รรมกี่ารบริหารความเส่�ยง

บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น ได้้ติระหน่กและให้ค์วิามสิำาค่์ญต่ิอการบริหาร      

ค์วิามเสีิ�ยงเพื�อให้การบริหารจ่ด้การข้องบริษ่ัที่และบริษ่ัที่ย่อยเป็นไป  

อย่างมีประสิิที่ธิุภาพและประสิิที่ธุิผู้ล และเพื�อสิร้างค์วิามเชืี�อม่�นให้ก่บ       

ผูู้้มีส่ิวินได้้เสีิยทุี่กฝ่่าย อย่างไรก็ติามเนื�องจาก บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น 

ประกอบธุุรกิจโด้ยการถืือหุ้นใน บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย ซึ�งเป็นบริษ่ัที่ย่อย       

ทีี่�ด้ำาเนินธุุรกิจหล่กให้ก่บบริษ่ัที่ ด่้งน่�นการบริหารค์วิามเสีิ�ยงจึงได้้มีการ

กำาหนด้ไว้ิทีี่� บจ. ไที่ยแอรเ์อเชีีย และได้้มีการแติง่ต่ิ�งค์ณะกรรมการบรหิาร

ค์วิามเสีิ�ยงข้อง บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย โด้ยมีรายละเอียด้ด่้งนี�

ค์ณะกรรมการบริหารค์วิามเสีิ�ยง ประกอบด้้วิย ประธุานกรรมการบริหาร 

ประธุานเจ้าหน้าทีี่�บริหาร และฝ่่ายบริหารจากส่ิวินงานหล่กร่วิมก่บ      

แผู้นกบริหารค์วิามเสีิ�ยง ที่ำาหน้าทีี่�ในการบริหารจ่ด้การค์วิามเสีิ�ยงซึ�งอาจ

มีผู้ลกระที่บติ่อการด้ำาเนินงาน ท่ี่�งค์วิามเสีิ�ยงจากปัจจ่ยภายในและ

ภายนอกให้อยูใ่นระด่้บทีี่�เหมาะสิมและยอมร่บได้้ โด้ยวิิธีุการประเมินและ

สิอบที่านผู้ลการประเมินค์วิามเสีิ�ยงจากหน่วิยงานต่ิางๆ รวิมท่ี่�งที่บที่วิน

และเสินอแผู้นงานนโยบายทีี่�เกี�ยวิข้้องก่บการบริหารค์วิามเสีิ�ยงเป็นประจำา

ทุี่กปี โด้ยมีรายชืี�อด่้งต่ิอไปนี�

ชุ่�อ ตำาแหน่้ง

1. นายธุรรศพลฐ์ แบเลเว็ิลด์้ ทีี่�ปรึกษัาค์ณะกรรมการบริหาร
ค์วิามเสีิ�ยง

2. นายส่ินติิสุิข้ ค์ล่องใช้ียา ประธุานกรรมการบริหาร
ค์วิามเสีิ�ยง

3. นายไพร่ชีล์ พรพ่ฒินนางกูร กรรมการบริหารค์วิามเสีิ�ยง

4. หม่อมหลวิงบวิรนวิเที่พ เที่วิกุล กรรมการบริหารค์วิามเสีิ�ยง

5. นาวิาอากาศติรีด้ำารงค์์ 
ภาสิน์พิพ่ฒิน์กุล

กรรมการบริหารค์วิามเสีิ�ยง

6. นายบ่ญญ่ติิ หรรษักุล กรรมการบริหารค์วิามเสีิ�ยง

ขอบเขติอำนาจหน้าท่ี่�และความรับผิิดำชอบของ
คณะกี่รรมกี่ารบริหารความเส่�ยง
1. กำาหนด้นโยบายในเรื�องข้องการบริหารค์วิามเสิี�ยงให้ค์รอบค์ลุมถืึง

ค์วิามเสีิ�ยงต่ิางๆ ในการบริหารงาน พร้อมท่ี่�งผู้ล่กด่้นให้เป็นส่ิวินหนึ�ง

ข้องว่ิฒินธุรรมองค์์กร ผู่้านการสิร้างค์วิามติระหน่กในเรื�องค์วิามสิำาค่์ญ

ข้องการบริหารค์วิามเสีิ�ยงให้ก่บพน่กงานทุี่กระด่้บ

2. ดู้แล พ่ฒินา และติิด้ติามการด้ำาเนินการติามกรอบ และแนวิที่างเรื�อง

การบริหารค์วิามเสีิ�ยงท่ี่�วิท่ี่�งองค์์กร (เริ�มต้ินต่ิ�งแต่ิการระบุ การวิิเค์ราะห์ 

การประเมิน การจ่ด้การ การติิด้ติาม และการรายงานค์วิามเสีิ�ยง      

อย่างเป็นระบบ) ร่วิมก่บทุี่กแผู้นก รวิมไปถืงึเรื�องการบรหิารค์วิามต่ิอเนื�อง

ที่างธุุรกิจ (ซึ�งค์รอบค์ลุมการประเมินค์วิามเสีิ�ยง การวิิเค์ราะห์ผู้ลกระที่บ

ที่างธุุรกิจกลยุที่ธ์ุ การกู้คื์นธุุรกิจ แผู้นค์วิามต่ิอเนื�องที่างธุุรกิจ และ

การจ่ด้การวิิกฤติ) เพื�อให้แน่ใจว่ิาองค์์กรสิามารถืด้ำาเนินธุุรกิจได้้อยา่ง

มีประสิิที่ธิุภาพ และไม่มีค์วิามข่้ด้ข้้องเมื�ออยู่ในภาวิะฉุกเฉินได้้อย่าง

ต่ิอเนื�อง

3. ติรวิจสิอบและให้ค์ำาแนะนำาเกี�ยวิกบ่การเปลี�ยนแปลงที่ี�จำาเป็น ที่่�งในเรื�อง

ข้องการบริหารค์วิามเสีิ�ยง และการจ่ด้การค์วิามต่ิอเนื�องที่างธุุรกิจ 

รวิมไปถึืงในรายละเอียด้ข้องเรื�องกลยทุี่ธ์ุ กรอบนโยบาย และข่้�นติอน

ต่ิางๆ แก่หน่วิยงานภายในองค์์กร ต่ิ�งแต่ิก่อนเริ�มบริหารค์วิามเสีิ�ยง    

จนกระที่่�งนำาเสินอต่ิอค์ณะกรรมการติรวิจสิอบเพื�อข้อค์วิามค์ิด้เห็น

ก่อนนำาเสินอต่ิอค์ณะกรรมบริษ่ัที่เพื�อพิจารณาอนุม่ติิต่ิอไป

4. พิจารณารายละเอียด้เรื�องค์วิามเสิี�ยงที่ี�เปลี�ยนไปอ่นเนื�องมาจากการ

เปลี�ยนแปลงข้องแผู้นธุุรกิจเชิีงกลยุที่ธ์ุ ติามทีี่�ได้้ร่บอนุม่ติิ พร้อมท่ี่�ง

แจ้งให้ค์ณะกรรมการติรวิจสิอบที่ราบในเรื�องทีี่�เกี�ยวิข้้องและเห็นว่ิามี

ค์วิามสิำาค่์ญ

5. ดู้แลรายงาน และติิด้ติามค์วิามเสีิ�ยงอย่างสิมำ�าเสิมอ โด้ยการมอบ

หมายให้เจ้าข้องค์วิามเสีิ�ยง ได้้ร่บผิู้ด้ชีอบในการจ่ด้การ ติิด้ติาม และ 

รายงานค์วิามเสีิ�ยง โด้ยเฉพาะค์วิามเสีิ�ยงทีี่�สิำาค่์ญ พ่ฒินาแผู้นรองร่บ

การจ่ด้การค์วิามเสีิ�ยง เพื�อทีี่�จะด้ำาเนินการติรวิจสิอบ และแก้ไข้ให้อยู่

ในระด่้บทีี่�ยอมร่บได้้ 
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6. ติรวิจสิอบรายงานการบรหิารค์วิามเสิี�ยงข้ององค์์กรและการบรหิารค์วิามต่ิอเนื�องที่างธุรุกิจเป็นรายไติรมาสิ (ที่่�งนี�เกี�ยวิกบ่ข้้อมลูค์วิามเสิี�ยงข้ององค์์กร 

ค์วิามคื์บหน้าข้องกิจกรรมการบริหารค์วิามเสีิ�ยงและการประเมินค์วิามเสีิ�ยงทีี่�สิำาค่์ญข้ององค์์กร รวิมไปถึืงสิถืานะข้องแผู้นการที่ำางานเรื�องการบริหาร

ค์วิามต่ิอเนื�องที่างธุุรกิจ และรายงานเหตุิการณ์ฉุกเฉินทีี่�เกิด้ขึ้�น) 

7. จ่ด้ให้มีค์ณะที่ำางานบริหารค์วิามเสิี�ยงติามค์วิามจำาเป็น โด้ยสิน่บสินุนในด้้านบุค์ลากร งบประมาณ และที่ร่พยากรอื�นที่ี�จำาเป็น รวิมไปถืึงค์วิามพร้อม

ในเรื�องข้องระบบต่ิางๆ ทีี่�เกี�ยวิข้้อง เพื�อให้เพียงพอ มีค์วิามพร้อม และสิอด้ค์ล้องก่บข้อบเข้ติค์วิามร่บผิู้ด้ชีอบสิำาหร่บการบริหารค์วิามเสีิ�ยงในทุี่กๆ เรื�อง

8. ให้การสิน่บสินุนเพื�อสิร้างค์วิามเชีื�อม่�น ในเรื�องการฝ่ึกอบรม และสิร้างการร่บรู้การบริหารค์วิามเสิี�ยงให้ก่บพน่กงานในทีุ่กระด้่บอย่างเพียงพอ ที่่�งนี�

เพื�อให้พน่กงานได้้มีค์วิามเข้้าใจเกี�ยวิก่บการบริหารค์วิามเสีิ�ยงทีี่�เกี�ยวิข้้องก่บการปฏิิบ่ติิหน้าทีี่�ข้องตินเองเพื�อให้เป็นไปติามแนวิที่างการบริหารค์วิามเสีิ�ยง

ได้้อย่างเหมาะสิม

9. ให้การสิน่บสินุนเพื�อสิร้างค์วิามเชีื�อม่�น ในเรื�องการฝ่ึกอบรม และสิร้างการร่บรู้การบริหารค์วิามติ่อเนื�องที่างธุุรกิจให้ก่บพน่กงานในทุี่กระด่้บอย่าง

เพียงพอ ท่ี่�งนี�เพื�อให้พน่กงานได้้มีค์วิามเข้้าใจเกี�ยวิก่บการบริหารค์วิามติ่อเนื�องที่างธุุรกิจทีี่�เกี�ยวิข้้องก่บการปฏิิบ่ติิหน้าทีี่�เพื�อให้เกิด้ค์วิามคุ้์นเค์ยใน

บที่บาที่และค์วิามร่บผิู้ด้ชีอบข้องตินเองในกรณีทีี่�เกิด้เหตุิการณ์ทีี่�ไม่ค์าด้คิ์ด้ขึ้�น

10. ให้การสิน่บสินุนเพื�อสิร้างค์วิามเชีื�อม่�น ในข้่�นติอนเรื�องค์วิามติ่อเนื�องข้องการจ่ด้การธุุรกิจและแผู้นการจ่ด้การวิิกฤติ และแผู้นการติอบสินองได้้ร่บ

การที่ด้สิอบและติรวิจสิอบเป็นระยะเพื�อให้ม่�นใจถึืงประสิิที่ธิุผู้ลและค์วิามพร้อมในการติอบสินองในช่ีวิงวิิกฤติได้้อย่างท่ี่นการณ์

ข้อมูลเก่�ยวกับผูู้้บริหาร 

โครงสร้างกี่ารบริหารจัดำกี่าร

ประธานกรรมการบริหาร

ประธานเจาหนาที่บริหาร

รองประธาน
เจาหนาที่บริหาร

ผูอำนวยการฝายบริการ
ลานจอดและอุปกรณ

ภาคพื้น

ผูอำนวยการ
ฝายควบคุม

คุณภาพองคกร

ผูอำนวยการ
ฝายปฏิบัติการ

ภาคพื้น

ประธานเจาหนาที่
บริหารการเงิน

ผูอำนวยการ
ฝายความปลอดภัย

ผูอำนวยการ
ฝายวิศวกรรม

ผูอำนวยการ
ฝายทรัพยากร

บุคคล

ผูอำนวยการ
ฝายการพาณิชย

ผูอำนวยการ
ฝายรัฐกิจสัมพันธ

ผูอำนวยการ
ฝายปฏิบัติการ

การบิน

ผูอำนวยการ
ฝายสินคาและบริการ

บนเครื่องบิน

ผูอำนวยการ
ฝายนวัตกรรมเซิงพาณิชย

และเทคโนโลยี 

ผูอำนวยการ
ฝายความยั่งยืนและ

สื่อสารองคกร

ประธานกรรมการบริหารทำหนาท่ีเปนประธานของคณะผูบริหารซ่ึงรับผิดชอบดูแล บริหารทิศทางการดำเนินนโยบายธุรกิจในภาพรวมโดยไมไดเปนผูรับผิดชอบ 
ดูแล การดำเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจำวันของบริษัท

ผูบริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายความวา ผูจัดการ หรือผูดำรงตำแหนงระดับบริหารสี่รายแรกนับตอจากผูจัดการลงมา ผูซึ่งดำรง
ตำแหนงเทียบเทากับผูดำรงตำแหนงระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และใหหมายความรวมถึงผูดำรงตำแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับ
ผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา
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คณะผ้้ิบริหาร

ณ ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2563 รายชืี�อผูู้้บริหารข้อง บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย มีด่้งต่ิอไปนี�

ชุ่�อ ตำาแหน่้ง

1. นายธุรรศพลฐ์ แบเลเว็ิลด์้ ประธุานกรรมการบริหาร

2. นายส่ินติิสุิข้ ค์ล่องใช้ียา ประธุานเจ้าหน้าทีี่�บริหาร

3. หม่อมหลวิงบวิรนวิเที่พ เที่วิกุล รองประธุานเจ้าหน้าทีี่�บริหาร

4. นายไพร่ชีล์ พรพ่ฒินนางกูร ประธุานเจ้าหน้าทีี่�บริหารการเงิน

5. นายบ่ญญ่ติิ หรรษักุล ผูู้้อำานวิยการฝ่่ายวิิศวิกรรม

6. นางธีุลฎี พ่นธุุมจินด้า ผูู้้อำานวิยการฝ่่ายที่ร่พยากรบุค์ค์ล

7. นางสิาวิวิิชีชุีนี ก่นติะเพ็ง ผูู้้อำานวิยการฝ่่ายปฏิิบ่ติิการภาค์พื�น

8. นายพิพ่ฒิน์ คุ์ณประค่์ลภ์ ผูู้้อำานวิยการฝ่่ายนว่ิติกรรมเชิีงพาณิชีย์และ
เที่ค์โนโลยี

9. นางสิาวิณ่ฏิฐิณี ติะว่ินชุีลี ผูู้้อำานวิยการฝ่่ายการพาณิชีย์

10. นางสิาวิอรอนงค์์ เมธุาพิพ่ฒินกุล ผูู้้อำานวิยการฝ่่ายสิินค้์าและบริการบนเค์รื�องบิน

11. นางสิาวิที่อปัด้ สุิบรรณร่กษ์ั ผูู้้อำานวิยการฝ่่ายค์วิามย่�งยืนและสืิ�อสิารองค์์กร

12. นายจตุิพงษ์ั หงษ์ัวิิเศษั ผูู้้อำานวิยการฝ่่ายบริการลานจอด้และอุปกรณ์
ภาค์พื�น

13. นาวิาอากาศติรี ด้ำารงค์์ ภาสินพิพ่ฒิน์กุล ผูู้้อำานวิยการฝ่่ายปฏิิบ่ติิการการบิน

14. นายบ่ณฑิ์ติ พรสิาโรจน์ ผูู้้อำานวิยการฝ่่ายค์วิบคุ์มคุ์ณภาพองค์์กร

ต่ิ�งแต่ิว่ินทีี่� 1 มกราค์ม 2564 เป็นต้ินไป ผูู้้บริหารข้อง บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย จำานวิน 2 ท่ี่าน ได้้แก่     

นางธีุลฎี พ่นธุุมจินด้า ผูู้้อำานวิยการฝ่่ายที่ร่พยากรบุค์ค์ล และ นางสิาวิณ่ฏิฐิณี ติะว่ินชุีลี ผูู้้อำานวิยการ

ฝ่่ายการพาณิชีย์ จะโอนย้ายไปย่ง บจ. แอร์เอเชีีย ค์อม ที่ราเวิล (ไที่ยแลนด์้) และ บจ. แอร์เอเชีีย       

เอสิอีเอ ซึ�งเป็นบริษ่ัที่ในกลุ่มแอร์เอเชีีย ทีี่�ให้บริการด้้านการพาณิชีย์และการติลาด้ และให้บริการ        

ด้้านที่ร่พยากรบุค์ค์ล 

บริษ่ัที่ได้้เปิด้เผู้ยประว่ิติิโด้ยย่อข้องผูู้้บริหารแต่ิละท่ี่านไว้ิบนเว็ิบไซต์ิข้องบริษ่ัที่ทีี่� www.  

aavplc.com ภายใต้ิห่วิข้้อ “ไที่ยแอร์เอเชีีย (TAA)” และห่วิข้้อยอ่ย ”ค์ณะผูู้้บริหารข้อง TAA”

ขอบเขติอำนาจหน้าท่ี่�และความรับผิิดำ
ชอบของประธิานกี่รรมกี่ารบริหาร 
(Executive Chairman)
ประธุานกรรมการบรหิารที่ำาหน้าทีี่�เป็นประธุาน

ข้องค์ณะผูู้้บริหาร มีอำานาจด้ำาเนินการติามทีี่�          

ค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ได้้มอบหมายในการ

วิางแผู้นการบริหารงานและนโยบายธุุรกิจข้อง

บริษ่ัที่ ซึ�งมีรายละเอียด้ด่้งนี�

1. รบ่ผิู้ด้ชีอบ ด้แูล บรหิารทิี่ศที่าง การด้ำาเนนิ

นโยบายธุุรกิจข้องบริษั่ที่ในภาพรวิม       

รวิมท่ี่�งกำาหนด้และให้ค์วิามเห็นแผู้นการ

บริหารงาน และเป้าหมายเชิีงกลยุที่ธ์ุ     

ร่วิมก่บค์ณะผูู้้บริหารเพื�อให้สิอด้ค์ล้องและ

สิน่บสินุนต่ิอสิภาพเศรษัฐกิจและการ

แข่้งข่้น โด้ยนำาเสินอต่ิอค์ณะกรรมการ

บริษ่ัที่เพื�อพิจารณาอนุม่ติิ

2. ติดิ้ติามการปฏิิบต่ิงิานด้้านนโยบาย ที่ศิที่าง 

กลยทุี่ธ์ุ แผู้นงานต่ิางๆ และแนวิที่างบรหิาร

งานหล่กให้เป็นไปติามทีี่�วิางเป้าหมายไว้ิ

อย่างมีประสิิที่ธิุภาพและประสิิที่ธิุผู้ล

3. พิจารณาแผู้นการลงทุี่นและประเมิน

โอกาสิในธุุรกิจและโค์รงการลงทุี่นใหม่ๆ 

โด้ยนำาเสินอต่ิอค์ณะกรรมการบริษ่ัที่เพื�อ

พิจารณาอนุม่ติิ

4. มีอำานาจ หน้าที่ี� และค์วิามร่บผู้ิด้ชีอบใด้ๆ 

ติามทีี่�ได้้ร่บมอบหมายหรือติามนโยบายทีี่�

ได้้ร่บมอบหมายจากค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ 

ให้มีอำานาจในการมอบอำานาจช่ีวิง และ/หรือ 

มอบหมายให้บุค์ค์ลอื�นปฏิิบ่ติิงานเฉพาะอย่าง

แที่นได้้ โด้ยการมอบอำานาจชี่วิง และ/หรือ     

การมอบหมายด่้งกล่าวิให้อยู่ภายในข้อบเข้ติ

แห่งการมอบอำานาจติามหน่งสืิอมอบอำานาจ     

ทีี่�ให้ไว้ิ และ/หรือ ให้เป็นไปติามระเบียบ         

ข้้อกำาหนด้ หรือค์ำาส่ิ�งทีี่�ค์ณะกรรมการข้อง

บริษ่ัที่ได้้กำาหนด้ไว้ิ ท่ี่�งนี� การมอบหมายอำานาจ

หน้าทีี่�และค์วิามร่บผิู้ด้ชีอบข้องประธุาน

กรรมการบริหาร น่�น จะต้ิองไม่มีล่กษัณะ

เป็นการมอบอำานาจ หรือมอบอำานาจช่ีวิงทีี่�

ที่ำาให้ประธุานกรรมการบริหาร หรือผูู้้ร่บมอบ

อำานาจจากประธุานกรรมการบริหาร สิามารถื

อนุม่ติิรายการทีี่�ตินหรือบุค์ค์ลทีี่�อาจมีค์วิาม    
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ข่้ด้แย้ง (ติามทีี่�นิยามไว้ิในประกาศค์ณะกรรมการกำาก่บหล่กที่ร่พย์และ

ติลาด้หล่กที่ร่พย์ หรือประกาศค์ณะกรรมการกำาก่บติลาด้ทุี่น) อาจมีส่ิวิน

ได้้เสีิย หรืออาจได้้ร่บประโยชีน์ในล่กษัณะใด้ๆ หรืออาจมีค์วิามข่้ด้แยง้ที่าง

ผู้ลประโยชีน์อื�นใด้ก่บ บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย ยกเว้ินเป็นการอนุม่ติิรายการ  

ทีี่�เป็นไปติามนโยบายและหล่กเกณฑ์์ที่ี�ทีี่�ประชีมุผูู้้ถืือหุ้นหรอืค์ณะกรรมการ

บริษ่ัที่ได้้พิจารณาอนุม่ติิไว้ิ

ขอบเขติอำนาจหนา้ท่ี่�และความรบัผิิดำชอบของประธิานเจา้
หน้าท่ี่�บริหาร (Chief Executive Officer)
1. ร่บผู้ิด้ชีอบ ดู้แล บริหาร การด้ำาเนินงาน และ/หรือ การบริหารงาน

ประจำาว่ินข้อง บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย รวิมถึืงการกำาก่บดู้แลการด้ำาเนินงาน

โด้ยรวิม เพื�อให้เป็นไปติามนโยบาย กลยุที่ธ์ุที่างธุุรกิจ เป้าหมายและ

แผู้นการด้ำาเนินงาน เป้าหมายที่างการเงิน และงบประมาณข้อง        

บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย ทีี่�ได้้ร่บอนุม่ติิจากค์ณะกรรมการ บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย 

และ/หรือ มติิทีี่�ประชุีมผูู้้ถืือหุ้น

2. กำาหนด้โค์รงสิร้างองค์์กร วิิธุีการบริหาร รวิมถืึงการค์่ด้เลือก              

การฝึ่กอบรม การว่ิาจ้าง และการเลิกจ้างพน่กงาน และกำาหนด้อ่ติรา

ค่์าจ้าง เงินเดื้อน ค่์าติอบแที่น โบน่สิ และสิว่ิสิดิ้การต่ิางๆ สิำาหร่บ

พน่กงาน

3. ติิด้ติามและรายงานสิภาวิะ ฐานะข้อง บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย เสินอแนะ

ที่างเลือกและกลยุที่ธ์ุทีี่�สิอด้ค์ล้องก่บนโยบายและสิภาพติลาด้

4. ดู้แลและค์วิบค์ุมการปฏิิบ่ติิงานด้้านติ่างๆ ข้อง บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย 

อาทิี่ การเงิน การบริหารค์วิามเสีิ�ยง การค์วิบคุ์มภายใน งานด้้าน 

ปฏิิบ่ติิการและงานด้้านสิน่บสินุนต่ิางๆ และงานที่ร่พยากร

5. เป็นติ่วิแที่น บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย ติลอด้จนมีอำานาจมอบหมายในการ

ติิด้ต่ิอก่บหน่วิยงานราชีการและหน่วิยกำาก่บดู้แลอื�นๆ

6. ดู้แลติิด้ติ่อสิื�อสิารก่บสิาธุารณชีน ผูู้้ถืือหุ้น ลูกค์้า และพน่กงาน เพื�อ

เสิริมชืี�อเสีิยงและภาพพจน์ทีี่�ดี้ข้อง บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย

7. มีอำานาจในการออก แก้ไข้ เพิ�มเติิม ปร่บปรุง ระเบียบ ค์ำาสิ่�ง และข้้อ

บ่งค่์บเกี�ยวิก่บการที่ำางานข้อง บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย เช่ีน การบรรจุ     

แต่ิงต่ิ�ง ถือด้ถือน และวิิน่ยพน่กงานและลูกจ้าง การกำาหนด้เงินเดื้อน

และเงินอื�นๆ รวิมติลอด้ถึืงการสิงเค์ราะห์และสิว่ิสิดิ้การต่ิางๆ

8. พจิารณา เจรจาต่ิอรอง และอนมุต่ิกิารเข้้าที่ำานติิกิรรมสิญ่ญา และ/หรือ

การด้ำาเนินการใด้ๆ ทีี่�เกี�ยวิข้้องก่บการด้ำาเนินงาน และ/หรือ             

การบริหารงานประจำาว่ินข้อง บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย ท่ี่�งนี� ภายใต้ิวิงเงิน

ทีี่�อนุม่ติิโด้ยค์ณะกรรมการ บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย ติามติารางอำานาจ

อนุม่ติิข้องบริษ่ัที่ (Authority Limit) 

9. มอีำานาจ หน้าทีี่� และค์วิามร่บผู้ดิ้ชีอบใด้ๆ ติามที่ี�ได้้รบ่มอบหมายหรอื

ติามนโยบายที่ี�ได้้ร่บมอบหมายจากค์ณะกรรมการ บจ. ไที่ยแอรเ์อเชีีย

 

ให้มีอำานาจในการมอบอำานาจช่ีวิง และ/หรือ มอบหมายให้บุค์ค์ลอื�น 

ปฏิิบ่ติิงานเฉพาะอย่างแที่นได้้ โด้ยการมอบอำานาจช่ีวิง และ/หรือ          

การมอบหมายด่้งกล่าวิให้อยู่ภายในข้อบเข้ติแห่งการมอบอำานาจติาม

หน่งสืิอมอบอำานาจทีี่�ให้ไว้ิ และ/หรือ ให้เป็นไปติามระเบียบ ข้้อกำาหนด้ 

หรือค์ำาส่ิ�งทีี่�ค์ณะกรรมการข้องบริษ่ัที่ได้้กำาหนด้ไว้ิ ท่ี่�งนี� การมอบหมาย

อำานาจหน้าทีี่�และค์วิามร่บผิู้ด้ชีอบข้องประธุานเจ้าหน้าทีี่�บริหารน่�น         

จะต้ิองไม่มีล่กษัณะเป็นการมอบอำานาจ หรือมอบอำานาจชี่วิงทีี่�ที่ำาให้

ประธุานเจ้าหน้าทีี่�บริหาร หรือผูู้้ร่บมอบอำานาจจากประธุานเจ้าหน้าทีี่�

บริหารสิามารถือนุม่ติิรายการทีี่�ตินหรือบุค์ค์ลทีี่�อาจมีค์วิามข่้ด้แย้ง (ติามทีี่�

นิยามไว้ิในประกาศค์ณะกรรมการกำาก่บหล่กที่ร่พย์และติลาด้หล่กที่ร่พย์ 

หรือประกาศค์ณะกรรมการกำาก่บติลาด้ทุี่น) อาจมีส่ิวินได้้เสีิย หรืออาจได้้

ร่บประโยชีน์ในล่กษัณะใด้ๆ หรืออาจมีค์วิามข่้ด้แย้งที่างผู้ลประโยชีน์      

อื�นใด้ก่บ บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย ยกเว้ินเป็นการอนุม่ติิรายการทีี่�เป็นไปติาม

นโยบายและหล่กเกณฑ์์ทีี่�ทีี่�ประชุีมผูู้้ถืือหุ้นหรือค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ได้้

พิจารณาอนุม่ติิไว้ิ

นโยบายกี่ารกี่ำหนดำค่าติอบแที่นผ้้ิบริหารระดัำบส้ง
บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย มีการประเมินผู้ลการปฏิิบ่ติิงานข้องผูู้้บริหารระด่้บสูิง 

เป็นประจำาทุี่กปี โด้ยค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ร่วิมก่บค์ณะกรรมการสิรรหา

และกำาหนด้ค์่าติอบแที่นเป็นผูู้้พิจารณาผู้ลการประเมินเพื�อประกอบการ

พิจารณาอนุม่ติิกำาหนด้ค่์าติอบแที่นในแติ่ละปี โด้ยพิจารณาจากผู้ลการ

ด้ำาเนินงานที่างธุุรกิจ การด้ำาเนินงานติามนโยบายทีี่�ได้้ร่บมอบหมาย 

ประกอบก่บสิภาวิการณ์เศรษัฐกิจและส่ิงค์มโด้ยรวิม รวิมท่ี่�งบริหาร         

ค่์าติอบแที่นให้สิามารถืแข่้งข่้นได้้และสิามารถืร่กษัาผูู้้บริหารระด่้บสูิงทีี่�มี

ค์วิามรู้ ค์วิามสิามารถือยู่สิร้างผู้ลงานให้ก่บบริษ่ัที่อย่างต่ิอเนื�อง 

การพิิจารณาเปร่ยบ่เท่ยบ่อัตราค่าตอบ่แทน้

บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย มีการนำาผู้ลสิำารวิจค่์าติอบแที่นเปรียบเทีี่ยบท่ี่�งใน

อุติสิาหกรรมและติามวิิชีาชีีพ มาประกอบการพิจารณาเปรียบเทีี่ยบเป็น

ประจำาทุี่กปี เพื�อที่บที่วินโค์รงสิร้างเงินเดื้อน (Pay Scale) และหล่กการ

การปร่บเงินเดื้อนประจำาปีข้องบริษ่ัที่ฯ

ข่้�นติอนการประเมินผู้ลการปฏิิบ่ติิงานข้องผูู้้บริหารระด่้บสูิง มีด่้งนี�

1. การติ่�งเป้าหมาย (Goal Setting) การติ่�งเป้าหมายในการปฏิิบ่ติิงาน

เพื�อให้ผูู้้บริหารระด่้บสูิงได้้ที่บที่วินผู้ลการปฏิิบ่ติิงานในปีทีี่�ผู่้านมา 

และวิางแผู้นงานทีี่�เป็นเป้าหมายในปีปัจจุบ่นทีี่�สิอด้ค์ล้องก่บนโยบาย

และกลยุที่ธ์ุข้องบริษ่ัที่ โด้ยด่้ชีนีชีี�ว่ิด้ผู้ลการปฏิิบ่ติิงานจะประกอบ    

ไปด้้วิย ด่้ชีนีชีี�ว่ิด้ผู้ลติอบแที่นที่างการเงิน ด่้ชีนีชีี�ว่ิด้ประสิิที่ธิุภาพ     

การปฏิิบ่ติิงาน และด่้ชีนีชีี�ว่ิด้คุ์ณภาพจากปัจจ่ยภายนอก ในการ

ประเมินผู้ล โด้ยแบ่งเป็น 3 หมวิด้หมู่ได้้แก่
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•  เป้าหมายระด้่บบริษั่ที่ (Company Wide goal) 

คิ์ด้เป็นส่ิด้สิ่วินร้อยละ 30 เป็นต่ิวิชีี�ว่ิด้ค์วิามสิำาเร็จภาพรวิมข้อง

องค์์กรทีี่�ที่างผูู้้บริหารระด่้บสูิงทุี่กท่ี่านต้ิองถืือร่บผิู้ด้ชีอบร่วิมก่น 

เช่ีน อ่ติราการเติิบโติข้องรายได้้และยอด้ข้าย อ่ติราส่ิวิน EBITDA 

Margin รายได้้ต่ิอปริมาณการผู้ลิติด้้านผูู้้โด้ยสิาร (RASK) ต้ินทุี่น

ต่ิอปริมาณการผู้ลิติด้้านผูู้้โด้ยสิาร (CASK) ด่้ชีนีชีี�ว่ิด้ค์วิามภ่กดี้

ข้องลูกค้์า (Customer NPS) รวิมไปถึืงค่์าใช้ีจ่าย ค่์าค์วิามเสีิยหาย 

และงบประมาณต่ิางๆ ด้้านผูู้้โด้ยสิาร ทีี่�อาจเกิด้ขึ้�น

•  เป้าหมายระด้่บปฏิิบ่ติิงาน (Functional Goal) 

คิ์ด้เป็นส่ิด้สิ่วินร้อยละ 50 เป็นต่ิวิชีี�ว่ิด้ค์วิามสิำาเร็จภาพรวิมข้อง

หน่วิยงานทีี่�ผูู้้บริหารระด่้บสูิงแต่ิละท่ี่านได้้ร่บผิู้ด้ชีอบดู้แลอยู ่

ได้้แก่ การส่ิงมอบงาน ค์วิามพึงพอใจข้องลูกค้์า รายได้้จาก      

หน่วิยงาน อ่ติราส่ิวินการข้นสิง่ผูู้้โด้ยสิาร ประสิิที่ธิุภาพในการติรง

ต่ิอเวิลา อ่ติราการใช้ีเค์รื�องบินต่ิอลำา เป็นต้ิน

•  เป้าหมายระด้่บบุค์ค์ล (Individual Goal) 

คิ์ด้เป็นส่ิด้ส่ิวินร้อยละ 20 เป็นต่ิวิชีี�ว่ิด้ค์วิามสิำาเร็จข้องผูู้้บริหาร

ระด่้บสูิงรายบุค์ค์ล เช่ีน ภารกิจส่ิวินต่ิวิ งานทีี่�ได้้ร่บมอบหมาย 

และการพ่ฒินาตินเอง เป็นต้ิน 

2. การประเมนิกลางปี (Mid-year review) เป็นข้่�นติอนที่ี�ผูู้บ้รหิารระด้บ่

สูิงจะได้้พิจารณาที่บที่วินผู้ลการปฏิิบ่ติิงานในค์รึ�งปีแรกและติิด้ติาม

ค์วิามคื์บหน้าข้องแผู้นงานทีี่�ได้้วิางเป้าหมายไว้ิ รวิมท่ี่�งเพื�อเติรียมค์วิาม

พร้อมในการสิรุปผู้ลการปฏิิบ่ติิงานในช่ีวิงปลายปี

3. การประเมินผู้ลสิิ�นปี (End Year Review) ข้่�นติอนการประเมินผู้ล

ปฏิิบ่ติิงานประจำาปี เป็นข่้�นติอนที่ี�ผูู้้บริหารระด่้บสูิงทุี่กท่ี่านสิรุปผู้ล

การปฏิิบ่ติิงานประจำาปีออกมาเป็นระด่้บค์ะแนนสิอด้ค์ล้องก่บค์วิาม

สิำาเร็จข้องด่้ชีนีชีี�ว่ิด้ผู้ลการปฏิิบ่ติิงานในด้้านต่ิางๆ ข้องผูู้้บริหารระด่้บ

สูิงแต่ิละท่ี่านทีี่�ได้้ต่ิ�งเป้าหมายไว้ิติามทีี่�กล่าวิมาแล้วิข้้างต้ิน โด้ยระด่้บ

ค์ะแนนจะนำาไปใช้ีในการพิจารณาค์่าติอบแที่นที่ี� เหมาะสิมท่ี่�ง            

ค่์าติอบแที่นระยะส่ิ�นและระยะยาวิ ซึ�งประกอบไปด้้วิย เงินเดื้อนและ

โบน่สิ 

โครงสร้างค่าติอบแที่นของผ้้ิบริหารระดัำบส้ง 
ค่าตอบ่แทน้ท่�เป็น้ตัว่เงิน้

ในปี 2563 บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย มีการจ่ายค์่าติอบแที่นแก่ผูู้้บริหาร              

เป็นจำานวินเงินท่ี่�งสิิ�น 76.85 ล้านบาที่ (คิ์ด้เป็นส่ิด้ส่ิวินร้อยละ 1.93 เมื�อ

เปรียบเทีี่ยบก่บค่์าติอบแที่นรวิมท่ี่�งหมด้ข้องกิจการ) โด้ยค่์าติอบแที่น         

ด่้งกล่าวิเป็นค่์าติอบแที่นในรูปแบบเงินเดื้อน คิ์ด้เป็นร้อยละ 76.58

ท่ี่�งนี� เนื�องจากสิถืานการณ์การแพร่ระบาด้ข้อง COVID-19 ในปี 2563     

ผูู้้บริหารระด่้บสูิงทุี่กท่ี่านได้้สิม่ค์รใจลด้ค่์าติอบแที่นในอ่ติราร้อยละ 30 

ร้อยละ 50 และร้อยละ 75 เพื�อช่ีวิยลด้ค่์าใช้ีจ่ายให้ก่บบริษ่ัที่

ค่าตอบ่แทน้อ่�น้ 

ว่ิติถุืประสิงค์์หล่กข้องการให้ค่์าติอบแที่นอื�น คื์อการสิร้างค์วิามม่�นค์ง

ปลอด้ภ่ยให้ก่บผูู้้บริหารเช่ีนเดี้ยวิก่บพน่กงานทุี่กค์น และช่ีวิยเหลือเมื�อ     

ผูู้้บริหารหรือพน่กงาน ประสิบปัญหาสุิข้ภาพ ทุี่พพลภาพ หรือเสีิยชีีวิิติ 

โด้ยการจ่ด้ให้มีกองทุี่นสิำารองเลี�ยงชีีพ แผู้นประก่นสุิข้ภาพ และสิว่ิสิดิ้การ

ต่ิางๆ ทีี่�เหมาะสิมและสิอด้ค์ล้องก่บทีี่�กฎหมายกำาหนด้ ด่้งนี�

กองิทุนสำารองิเล่�ยงิช่ีพ

บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย ได้้จ่ด้ให้มีกองทุี่นสิำารองเลี�ยงชีีพให้แก่ผูู้้บริหาร        

โด้ยบริษ่ัที่ได้้สิมที่บในอ่ติราส่ิวินร้อยละ 7 และร้อยละ 10 ข้องเงินเดื้อน 

โด้ยในปี 2563 บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย ได้้จ่ายเงินสิมที่บกองทุี่นสิำารองเลี�ยงชีีพ

สิำาหร่บผูู้้บริหาร รวิมท่ี่�งสิิ�น 5.80 ล้านบาที่ 

แผนป็ระกันสุขภัาพ

บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย ได้้จ่ด้ให้มีแผู้นประก่นสุิข้ภาพกลุ่มและประก่นชีีวิิติกลุ่ม

 

ข้อมูลเก่�ยวกับพนักงาน

ณ ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2563 บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย มีพน่กงานรวิมท่ี่�งสิิ�น  

จำานวิน 5,566 ค์น ติามลำาด่้บ โด้ยแบ่งติามหน้าทีี่�ได้้ด่้งนี�

แบ่่งตามหน้้าท่� ณ 31 ธัิน้ว่าคม 2563

น่กบิน น่กบินผูู้้ช่ีวิย และน่กเรียนการบิน 740

ลูกเรือ 1,175

การด้ำาเนินการภาค์พื�นดิ้น 2,373

วิิศวิกรรม 617

การติลาด้ และการพาณิชีย์ 83

สิำาน่กงานใหญ่ 220

อื�นๆ 358

รวิม 5,566

ค่าติอบแที่นรวมของพันักี่งาน
สิำาหร่บปี 2563 บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย มีการจ่ายผู้ลติอบแที่นให้แก่พน่กงาน

ในล่กษัณะต่ิางๆ ได้้แก่ เงินเดื้อน เงินโบน่สิ ค่์าล่วิงเวิลา เงินสิมที่บกองทุี่น

สิำารองเลี�ยงชีีพ และค่์าติอบแที่นอื�น เป็นจำานวิน 3,973.43 ล้านบาที่
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จำาน้ว่น้พินั้กงาน้ท่�เข้าร่ว่ม
กองทุน้สัำารองเล่�ยงชุ่พิ

สััดส่ัว่น้พินั้กงาน้ท่�เข้าร่ว่มกองทุน้
สัำารองเล่�ยงชุ่พิเท่ยบ่กับ่พินั้กงาน้

ทั�งหมด (ร้อยละ)

3,974 ค์น 72

โด้ยบริษ่ัที่มีการค่์ด้เลือกผูู้้จ่ด้การกองทุี่นทีี่�ร่บปฏิิบ่ติิติามหล่กธุรรมาภิบาล

การลงทุี่นสิำาหร่บผูู้้ลงทุี่นสิถืาบ่น (Investment Governace Code:         

“I Code”) และเป็นผูู้้จ่ด้การกองทุี่นทีี่�บริหารการลงทุี่นอย่างร่บผิู้ด้ชีอบ 

ซึ�งมีการปฏิิบ่ติิติามหล่กธุรรมาภิบาลการลงทุี่นเป็นอย่างดี้ และมีแนวิที่าง

การลงทุี่นทีี่�นำาไปสู่ิประโยชีน์ทีี่�ดี้ทีี่�สุิด้ข้องสิมาชิีกกองทุี่นซึ�งก็คื์อพน่กงาน

ข้องบริษ่ัที่ในระยะยาวิได้้ 

ข้อมูลสำคัญอ่�นๆ

ผ้้ิควบคุมด้ำแลกี่ารที่ำบัญช่

ค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ได้้มีมติิแต่ิงต่ิ�งให้นายอนุพ่นธ์ุ ต่ิ�งปณิธุานน่นท์ี่ เป็น

ผูู้้ร่บผิู้ด้ชีอบโด้ยติรงในการค์วิบค์ุมดู้แลการที่ำาบ่ญชีี ซึ�งเป็นผูู้้มีคุ์ณสิมบ่ติิ

ค์รบถื้วินติามเกณฑ์์ข้องสิำาน่กงาน ก.ล.ติ. และขึ้�นที่ะเบียนที่ำาบ่ญชีีติาม

ประกาศกรมพ่ฒินาธุุรกิจการค้์า เพื�อปฏิิบ่ติิหน้าทีี่�ในการจ่ด้ที่ำางบการเงิน

และงบการเงินรวิมข้องบริษ่ัที่ได้้อย่างถูืกต้ิองและน่าเชืี�อถืือ เป็นไปติาม

มาติรฐานการบ่ญชีีทีี่�บ่งค่์บใช้ีก่บบริษ่ัที่มหาชีนจำาก่ด้และเกณฑ์์ทีี่�กำาหนด้

ติามมาติรา 56 

เลขานุกี่ารบริษััที่

ค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ได้้มีมติิแต่ิงต่ิ�งให้ นางสิาวินิศเรศ ดิ้ษัเที่ศ ด้ำารง

ติำาแหน่งเป็นเลข้านุการค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ ต่ิ�งแต่ิว่ินทีี่� 25 กุมภาพ่นธ์ุ 

2559 โด้ยมีหน้าทีี่�และค์วิามร่บผิู้ด้ชีอบติามทีี่�กำาหนด้ไว้ิใน พ.ร.บ. หล่กที่ร่พย์ 

เพื�อปฏิิบ่ติิหน้าทีี่�ติามกฎหมายในการจ่ด้ที่ำาและเก็บร่กษัาเอกสิารสิำาค่์ญ

ข้องบริษั่ที่ นอกจากนี�ย่งมีหน้าทีี่�ในการให้ค์ำาปรึกษัาเกี�ยวิก่บข้้อกำาหนด้   

กฎเกณฑ์์ต่ิางๆ ทีี่�ค์ณะกรรมการค์วิรร่บที่ราบ แนะนำาเรื�องต่ิางๆ เพื�อดู้แล

สิิที่ธิุประโยชีน์ข้องบรษ่ิัที่ ช่ีวิยเหลืองานต่ิางๆ และสิน่บสินุนการที่ำางานข้อง

ค์ณะกรรมการ ได้้แก่ การจ่ด้ประชุีมกรรมการ การประชุีมผูู้้ถืือหุ้น รายงาน

ประจำาปี และเก็บร่กษัารายงานส่ิวินได้้เสีิยข้องกรรมการและผูู้้บริหาร 

หัวหน้างานติรวจสอบภายใน

ค์ณะกรรมการติรวิจสิอบได้้มอบหมายให้ นางสิาวิด้วิงพร ต่ินติิวิิว่ิฒิน์ ด้ำารง

ติำาแหน่งห่วิหน้างานติรวิจสิอบภายในข้องบรษ่ิัที่ต่ิ�งแต่ิว่ินทีี่� 15 กรกฎาค์ม 

2554 เนื�องจากมีประสิบการณ์ในการปฏิิบ่ติิงานด้้านการติรวิจสิอบบ่ญชีี

และการติรวิจสิอบภายในมาเป็นระยะเวิลากว่ิา 10 ปี และมีค์วิามเข้้าใจ

ในกิจกรรมและการด้ำาเนินงานข้องบริษ่ัที่และบริษ่ัที่ย่อย ค์ณะกรรมการ

ติรวิจสิอบจงึมีค์วิามเหน็ว่ิามีค์วิามเหมาะสิมที่ี�จะปฏิิบ่ติิหน้าทีี่�ด่้งกล่าวิ ท่ี่�งนี� 

การพิจารณาและอนุม่ติิแต่ิงต่ิ�ง ถือด้ถือน โยกย้ายผูู้้ด้ำารงติำาแหน่งห่วิหน้า

ติรวิจสิอบภายในข้องบริษ่ัที่จะต้ิองผู่้านการอนุม่ติิ หรือได้้ร่บค์วิามเห็นชีอบ

จากค์ณะกรรมการติรวิจสิอบ

หน่วยงานท่ี่�รับผิิดำชอบด้ำานกี่ารกี่ำกัี่บด้ำแลกี่าร
ปฏิิบัติิงาน

• บริษั่ที่มอบหมายให้นายบ่ณฑิ์ติ พรสิาโรจน์ ด้ำารงติำาแหน่งเป็น            

ผูู้้อำานวิยการฝ่่ายค์วิบคุ์มคุ์ณภาพองค์์กรที่ำาหน้าทีี่�กำาก่บดู้แลการ

ปฏิิบ่ติิติามกฎเกณฑ์์ข้องหน่วิยงานที่างการทีี่�กำาก่บดู้แลการประกอบ

ธุุรกิจข้องบริษ่ัที่ 

• บริษัท่ี่มอบหมายให้นางสิาวินศิเรศ ด้ษิัเที่ศ ด้ำารงติำาแหน่งเป็นห่วิหน้า

งานกำาก่บดู้แลการปฏิิบ่ติิงาน มีหน้าทีี่�ในการกำาก่บดู้แลให้บริษ่ัที่

ด้ำา เ นินการ ใ ห้ เ ป็น ไปติามพระราชี บ่ญญ่ ติิห ล่กที่ ร่พย์ และ

ติลาด้หล่กที่ร่พย์ กฎเกณฑ์์และประกาศข้องหน่วิยงานกำาก่บดู้แล       

ทีี่�เกี�ยวิข้้อง

บริษ่ัที่ได้้เปิด้เผู้ยคุ์ณสิมบ่ติิข้องผูู้้ด้ำารงติำาแหน่งผูู้้ค์วิบคุ์มดู้แลการที่ำา

บ่ญชีี เลข้านุการบริษ่ัที่ ห่วิหน้าติรวิจสิอบภายใน และผูู้้ทีี่�ดู้แลงาน

ด้้านกำาก่บดู้แลการปฏิิบ่ติิงาน ไว้ิเป็นเอกสิารแนบท้ี่ายข้องรายงาน

ฉบ่บนี� ซึ�งปรากฏิอยู่บนเว็ิบไซต์ิข้องบริษ่ัที่ทีี่� www.aavplc.com 

ภายใต้ิห่วิข้้อ “น่กลงทุี่นส่ิมพ่นธ์ุ” และห่วิข้้อยอ่ย ”เอกสิารเผู้ยแพร่

และด้าวิน์โหลด้”

กองทุี่นสิำารองเลี�ยงชีีพ

บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย ได้้จ่ด้ต่ิ�งกองทุี่นสิำารองเลี�ยงชีีพ ติามพระราชีบ่ญญ่ติิ

กองทุี่นสิำารองเลี�ยงชีีพ พ.ศ. 2530 (รวิมท่ี่�งทีี่�มีการแก้ไข้เพิ�มเติิม) โด้ย      

บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย สิมที่บเงินร้อยละ 3-10 ข้องเงินเดื้อนข้องพน่กงาน   

เข้้ากองทุี่นสิำารองเลี�ยงชีีพ และพน่กงานจ่ายเงินสิะสิมเข้้ากองทุี่นในอ่ติรา

ร้อยละ 3-15 ข้องเงินเดื้อนข้องพน่กงานแต่ิละราย 
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นักี่ลงทุี่นสัมพัันธ์ิ

ในส่ิวินข้องงานด้้านน่กลงทุี่นส่ิมพ่นธ์ุน่�น บริษ่ัที่ได้้จ่ด้ต่ิ�งหน่วิยงานด้้าน    

น่กลงทุี่นส่ิมพ่นธ์ุเพื�อเป็นต่ิวิแที่นในการสืิ�อสิารประชีาส่ิมพ่นธ์ุข้้อมูล

ข่้าวิสิารที่ี�เป็นประโยชีน์และจ่ด้การก่บสิาระสิำาค่์ญข้องข้้อมูลข้องบริษ่ัที่  

ให้แก่ผูู้้ทีี่�ต้ิองการ เช่ีน ผูู้้ถืือหุ้น น่กวิิเค์ราะห์ ผูู้ล้งที่นุท่ี่�วิไป และผูู้ที้ี่�เกี�ยวิข้้อง 

โด้ยมีนางสิาวิภ่ที่รว่ิลล์ สุิกปล่�ง เป็นห่วิหน้างานน่กลงทีุ่นส่ิมพ่นธ์ุ และ        

จ่ด้ให้มีช่ีองที่างเพื�ออำานวิยค์วิามสิะด้วิกในการติิด้ต่ิอ ด่้งนี�

โที่รศ่พท์ี่  02 562 5700

โที่รสิาร  02 562 5705

Email   taa_investorrelations@airasia.com

Website  www.aavplc.com

โด้ย บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น  มีการนำาเสินอผู้ลการด้ำาเนินงานให้แก่              

น่กวิิเค์ราะห์ น่กลงทุี่น และพน่กงาน เป็นระยะๆ อย่างสิมำ�าเสิมอในรูปข้อง 

ประชีมุสิรุปผู้ลการด้ำาเนนิงาน การพบน่กลงที่นุ การประชีมุที่างโที่รศ่พท์ี่ 

การเข้้าร่วิม Conference ซึ�งจ่ด้โด้ยสิถืาบ่นต่ิางๆ รวิมท่ี่�ง การร่วิมกิจกรรม

พบน่กลงทุี่นรายย่อยก่บติลาด้หล่กที่ร่พย์ฯ การแถืลงข้่าวิต่ิอสืิ�อมวิลชีน

และที่ำาจด้หมายข่้าวิทีี่�นำาเสินอถืึงฐานะการเงินข้องบริษ่ัที่และบริษ่ัที่ย่อย 

และผูู้้ทีี่�เกี�ยวิข้้องสิามารถืที่ำาการน่ด้หมาย ผู่้านระบบ IR Booking เพื�อ  

เข้้าร่วิมประชุีมก่บผูู้้บริหารหรือน่กลงทุี่นส่ิมพ่นธ์ุ บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น 

รวิมท่ี่�งสิอบถืามข้้อมูลค์วิามคื์บหน้าการด้ำาเนินกิจการได้้ติลอด้เวิลา

ค่าติอบแที่นผ้้ิสอบบัญช่

บริษ่ัที่และบริษ่ัที่ย่อยจ่ายค่์าสิอบบ่ญชีีให้ก่บ บจ. สิำาน่กงาน อีวิาย ซึ�งเป็น

สิำาน่กงานสิอบบ่ญชีีทีี่�ผูู้้สิอบบ่ญชีีประจำาปี 2563 ส่ิงก่ด้ ท่ี่�งนี� บริษ่ัที่ทีี่�เป็น

สิำาน่กงานสิอบบ่ญชีีและผูู้้สิอบบ่ญชีีไม่มีค์วิามส่ิมพ่นธ์ุ หรือส่ิวินได้้เสีิยใด้ๆ 

ก่บบริษ่ัที่/ผูู้้บริหาร/ผูู้้ถืือหุ้นรายใหญ่หรือผูู้้ทีี่�เกี�ยวิข้้องก่บบุค์ค์ลด่้งกล่าวิ 

โด้ยมีรายละเอียด้ด่้งนี�

ค่าติอบแที่นจากี่กี่ารสอบบัญช่ (Audit Fee)
บริษ่ัที่และบริษ่ัที่ย่อยจ่ายค่์าติอบแที่นการสิอบบ่ญชีี ให้แก่สิำาน่กงาน    

สิอบบ่ญชีีทีี่�ผูู้้สิอบบ่ญชีีส่ิงก่ด้ในรอบปีบ่ญชีีทีี่�ผู่้านมามีจำานวินเงินรวิม 5.40 

ล้านบาที่ ประกอบด้้วิย ค่์าสิอบบ่ญชีีข้องบริษ่ัที่ จำานวิน 1.00 ล้านบาที่ 

และค่์าสิอบบ่ญชีีข้องบริษ่ัที่ย่อยทีี่�บริษ่ัที่ย่อยร่บภาระเอง 4.40 ล้านบาที่ 

นอกจากนี�มีค่์าธุรรมเนียมเรียกเก็บค์ร่�งเดี้ยวิสิำาหร่บการติรวิจสิอบการ

เปลี�ยนแปลงระบบบ่ญชีีและมาติรฐานการรายงานที่างการเงินชุีด้ใหม่

จำานวิน 0.6 ล้านบาที่ ท่ี่�งนี� บริษ่ัที่มิได้้จ่ายค่์าติอบแที่นการสิอบบ่ญชีี       

ให้แก่ ผูู้้สิอบบ่ญชีี บุค์ค์ลหรือกิจการทีี่�เกี�ยวิข้้องก่บผูู้้สิอบบ่ญชีีและ

สิำาน่กงานสิอบบ่ญชีีทีี่�ผูู้้สิอบบ่ญชีีส่ิงก่ด้ ในรอบปีบ่ญชีีทีี่�ผู่้านมา

ค่าบริกี่ารอื�น (Non-Audit Fee)
บริษ่ัที่ย่อยจ่ายค่์าติอบแที่นข้องงานบริการอื�น ซึ�งได้้แก่ การติรวิจสิอบเพื�อ

ว่ิติถุืประสิงค์์เฉพาะ ให้แก่  สิำาน่กงานสิอบบ่ญชีี ทีี่�ผูู้้สิอบบ่ญชีีส่ิงก่ด้          

ในรอบปีบ่ญชีีทีี่�ผู่้านมามีค่์าบริการอื�นทีี่�จ่ายให้แก่ สิำาน่กงานสิอบบ่ญชีีทีี่�  

ผูู้้สิอบบ่ญชีีส่ิงก่ด้ การติรวิจสิอบการปฏิิบ่ติิติามเงื�อนไข้ข้องบ่ติรส่ิงเสิริม

การลงทุี่นจำานวินเงิน 0.80 ล้านบาที่ ซึ�งเป็นค่์าบริการข้องบริษ่ัที่และบริษ่ัที่

ยอ่ย และบริษ่ัที่ไม่มีค่์าใช้ีจ่ายในอนาค์ติอ่นเกิด้จากการติกลงที่ี�ยง่ให้บริการ

ไม่แล้วิเสิร็จในรอบปีบ่ญชีีทีี่�ผู่้านมา

ท่ี่�งนี� การจ้างสิำาน่กงานสิอบบ่ญชีีและกิจการทีี่�เกี�ยวิข้้องก่บสิำาน่กงาน     

สิอบบ่ญชีีทีี่�ผูู้้สิอบบ่ญชีีส่ิงก่ด้ให้บริการอื�นนอกเหนือจากงานสิอบบ่ญชีี 

ฝ่่ายบริหารได้้รายงานต่ิอค์ณะกรรมการติรวิจสิอบว่ิา ไม่ก่อให้เกิด้การข่้ด้แย้ง

ในด้้านผู้ลประโยชีน์ (Conflict of Interest) และไม่มีการติรวิจสิอบงาน

ข้องต่ิวิเอง ซึ�งจะไม่ที่ำาให้ผูู้้สิอบบ่ญชีีข้าด้ค์วิามเป็นอิสิระ และข้าด้ค์วิาม

เป็นกลางในการปฏิิบ่ติิงานสิอบบ่ญชีี

ค์ณะกรรมการบรษ่ิัที่เป็นต่ิวิแที่นข้องผูู้ถื้ือหุ้นซึ�งที่ำาหน้าทีี่�เป็นผูู้้นำากำาหนด้
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นโยบาย ทิี่ศที่าง และกลยทุี่ธ์ุให้บริษ่ัที่ทีี่�จะนำาไปสู่ิการเพิ�มขี้ด้ค์วิามสิามารถื ในการแข่้งข่้นบนพื�นฐานการด้ำาเนินธุุรกิจติามหล่กการกำาก่บดู้แลกิจการทีี่�ดี้ 

รวิมท่ี่�งค์วิบคุ์มดู้แลการบริหารงานอย่างมีประสิิที่ธิุผู้ลเพื�อสิร้างคุ์ณค่์าระยะยาวิให้แก่ผูู้้ถืือหุ้น กำาหนด้ว่ิฒินธุรรมองค์์กรและค่์านิยมทีี่�ถูืกต้ิอง และนำาไปปฏิิบ่ติิ

ในท่ี่�วิทุี่กระด่้บข้ององค์์กร โด้ยกรรมการบริษ่ัที่ต้ิองใช้ีดุ้ลยพินิจในการต่ิด้สิินใจที่างธุุรกิจและปฏิิบ่ติิอย่างมีเหตุิผู้ลว่ิาจะเป็นประโยชีน์สูิงสุิด้ต่ิอบริษ่ัที่และผูู้้

ถืือหุ้น ติลอด้จนพิจารณาถึืงผู้ลประโยชีน์ข้องผูู้้มีส่ิวินได้้เสีิยทุี่กฝ่่ายติามค์วิามเหมาะสิม

สรุปผู้ลการปฏิิบัติิหน้าท่�ของคณะกรรมการในปี 2563

ในป ี2563 ที่ี�ผู่้านมาค์ณะกรรมการบรษ่ิัที่มีค์วิามเข้้าใจบที่บาที่หนา้ทีี่�และติระหน่กถึืงค์วิามร่บผิู้ด้ชีอบในฐานะผูู้น้ำาทีี่�ต้ิองกำาก่บดู้แลใหอ้งค์์กรมกีารบรหิาร

จ่ด้การทีี่�ดี้ โด้ยได้้ปฏิิบ่ติิหน้าทีี่�ติามหล่กการกำาก่บดู้แลกิจการทีี่�ดี้สิำาหร่บบริษ่ัที่จด้ที่ะเบียน มีส่ิวินร่วิมและให้ค์วิามเห็นชีอบในการกำาหนด้กลยุที่ธ์ุ นโยบาย

การด้ำาเนินงาน ติลอด้จนการจ่ด้สิรรที่ร่พยากรทีี่�สิำาค่์ญเพื�อให้บรรลุว่ิติถุืประสิงค์์และเป้าหมาย รวิมท่ี่�งติิด้ติาม ประเมินผู้ล และดู้แลรายงานการด้ำาเนินงาน

อย่างสิมำ�าเสิมอในการประชีุมค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ อีกท่ี่�งย่งสิร้างคุ์ณค่์าให้แก่กิจการอย่างย่�งยืน เพื�อให้สิามารถืแข่้งข่้นและมีผู้ลประกอบกิจการที่ี�ดี้ 

ประกอบธุุรกิจอย่างมีจริยธุรรม เค์ารพสิิที่ธิุและมีค์วิามร่บผิู้ด้ชีอบต่ิอผูู้้ถืือหุ้น และผูู้้มีส่ิวินได้้เสีิย และค์ำานึงถึืงผู้ลกระที่บต่ิอส่ิวินรวิมและสิิ�งแวิด้ล้อม และ

มีนโยบายและการวิางแผู้นทีี่�ดี้เพื�อให้สิามารถืปร่บต่ิวิได้้ภายใต้ิปัจจ่ยการเปลี�ยนแปลงทีี่�เกิด้ขึ้�นอย่างไม่ได้้ค์าด้หมาย

กี่ารสรรหา พััฒนา และประเมินผิลกี่ารปฏิิบัติิหน้าท่ี่�ของคณะกี่รรมกี่าร

กี่ารสรรหากี่รรมกี่าร
การสิรรหาและพิจารณาแต่ิงต่ิ�งกรรมการทีี่�ค์รบกำาหนด้ติามวิาระประจำาปี 2563 ข้อง บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น ด้ำาเนินการผู่้านกระบวินการสิรรหาข้อง 

ค์ณะกรรมการสิรรหาและกำาหนด้ค่์าติอบแที่น โด้ยกรรมการทีี่�ค์รบกำาหนด้ติามวิาระประจำาปี 2563 มีจำานวิน 3 ท่ี่าน ประกอบด้้วิยกรรมการอิสิระจำานวิน  

2 ท่ี่าน ได้้แก่ นายณ่ฐวุิฒิิ เภาโบรมย์ และนายวีิรยุที่ธุ โพธุารามิก และกรรมการทีี่�เป็นผูู้้บริหารจำานวิน 1 ท่ี่าน ได้้แก่ นายธุรรศพลฐ์ แบเลเว็ิลด์้ ซึ�ง        

การพิจารณาค่์ด้เลือกและกล่�นกรองจะพิจารณาจากค์วิามรู้ ค์วิามสิามารถื ประสิบการณ์ในด้้านต่ิางๆ ทีี่�หลากหลาย เหมาะสิมก่บโค์รงสิร้าง ข้นาด้ และ

องค์์ประกอบข้องค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ อ่นจะเป็นประโยชีน์ต่ิอการด้ำาเนินงานข้องบริษ่ัที่ รวิมท่ี่�งมีคุ์ณสิมบ่ติิค์รบถ้ืวินติามกฎหมายและกฎระเบียบ            

ทีี่�เกี�ยวิข้้อง ประกอบก่บการพิจารณาผู้ลการปฏิิบ่ติิงาน ค์วิามติอ่เนื�องในการบรหิารงาน และการมส่ีิวินรว่ิมในการปฏิิบ่ติิงานข้องค์ณะกรรมการข้องแติล่ะ

ท่ี่านเป็นสิำาค่์ญ โด้ยกรรมการทุี่กท่ี่านทีี่�ได้้ร่บการพิจารณาเห็นชีอบให้กล่บเข้้ามาด้ำารงติำาแหน่งอีกค์ร่�งมีผู้ลประเมินการปฏิิบ่ติิงานเฉลี�ยเกินกว่ิาร้อยละ 95 

และมีส่ิวินร่วิมในการปฏิิบ่ติิงานทีี่�ผู่้านมาอย่างสิมำ�าเสิมอ นอกจากนี�บริษ่ัที่ย่งได้้เปิด้โอกาสิให้ผูู้้ถืือหุ้นรายย่อยเสินอชืี�อบุค์ค์ลทีี่�มีคุ์ณสิมบ่ติิเหมาะสิม                    

เพื�อเข้้าร่บการค่์ด้เลือกเป็นกรรมการด่้งกล่าวิอีกที่างหนึ�งเมื�อว่ินทีี่� 1 ธุ่นวิาค์ม 2562 จนถืึงว่ินทีี่� 31 มกราค์ม 2563 แติ่อย่างไรก็ติามไม่มีผูู้้ถืือหุ้น            

เสินอรายชืี�อกรรมการเพื�อร่บการค่์ด้เลือกแต่ิอย่างใด้  

รายชุ่�อกรรมการ
ท่�ครบ่กำาหน้ดตามว่าระประจำาปี 2563

คุณสัมบั่ติ

นายณ่ฐวุิฒิิ เภาโบรมย์ (กรรมการอิสิระ) เป็นผูู้้มีค์วิามรู้ ค์วิามสิามารถื ประสิบการณ์ในด้้านต่ิางๆ ประกอบด้้วิย ค์วิามเชีี�ยวิชีาญด้้านบ่ญชีีและการเงิน 
การติรวิจสิอบ ด้้านติลาด้ทีุ่น ด้้านกลยุที่ธ์ุ และด้้านการบริหารจ่ด้การค์วิามเสีิ�ยง ซึ�งจะชี่วิยสิน่บสินุน          
การด้ำาเนินธุุรกิจข้องบริษ่ัที่ได้้เป็นอย่างดี้ รวิมท่ี่�งมีส่ิวินร่วิมในการปฏิิบ่ติิงานทีี่�ผู่้านมาอย่างสิมำ�าเสิมอ ท่ี่�งนี� 
นายณ่ฐวุิฒิิ เภาโบรมย์ ด้ำารงติำาแหน่งเป็นกรรมการอิสิระมาแล้วิ 9 ปี อย่างไรก็ติามค์ณะกรรมการสิรรหา
และกำาหนด้ค่์าติอบแที่นได้้พิจารณาคุ์ณสิมบ่ติิแล้วิเห็นว่ิายง่ค์งมีคุ์ณสิมบ่ติิเกี�ยวิก่บค์วิามเป็นอิสิระค์รบถ้ืวิน
ติามที่ี�บริษ่ัที่กำาหนด้และเป็นไปติามแนวิที่างที่ี�กำาหนด้ไว้ิในประกาศค์ณะกรรมการกำาก่บติลาด้ทีุ่น รวิมท่ี่�ง
หล่กเกณฑ์์ทีี่�สิำาน่กงาน ก.ล.ติ. และติลาด้หล่กที่ร่พย์แห่งประเที่ศไที่ยกำาหนด้ นอกจากน่�นย่งสิามารถืดู้แล  
ผู้ลประโยชีน์ข้องผูู้ถื้ือหุ้นรายย่อยได้้อย่างเท่ี่าเทีี่ยมและสิามารถืปฏิิบติิหน้าทีี่�และเข้้าร่วิมประชีมุค์ณะกรรมการ
โด้ยให้ค์วิามเห็นได้้อย่างเป็นอิสิระ
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รายชุ่�อกรรมการ
ท่�ครบ่กำาหน้ดตามว่าระประจำาปี 2563

คุณสัมบั่ติ

นายวีิรยุที่ธุ โพธุารามิก 
(กรรมการอิสิระ)

เป็นผูู้้มีคุ์ณสิมบ่ติิการเป็นกรรมการอิสิระค์รบถ้ืวินติามทีี่�กฎหมายกำาหนด้ ติลอด้จนเป็นผูู้้มีค์วิามรู้ ค์วิามสิามารถื 
ประสิบการณ์ในด้้านต่ิางๆ ประกอบด้้วิย ค์วิามเชีี�ยวิชีาญด้้านกฎหมาย ด้้านการติลาด้ และด้้านกลยุที่ธ์ุ     
ซึ�งจะช่ีวิยสิน่บสินุนการด้ำาเนินธุุรกิจข้องบริษ่ัที่ได้้เป็นอย่างดี้ มีส่ิวินร่วิมในการปฏิิบ่ติิงานทีี่�ผู่้านมาอย่าง
สิมำ�าเสิมอ และเป็นต่ิวิแที่นข้องผูู้้ถืือหุ้นในการให้ค์วิามเห็นสิำาค่์ญได้้อย่างเป็นอิสิระ

นายธุรรศพลฐ์ แบเลเว็ิลด์้ 
(กรรมการทีี่�เป็นผูู้้บริหาร)

เป็นผูู้้มีคุ์ณสิมบ่ติิการเป็นกรรมการค์รบถ้ืวินติามทีี่�กฎหมายกำาหนด้ ติลอด้จนเป็นผูู้้มีค์วิามรู้ ค์วิามสิามารถื 
ประสิบการณ์ในการด้ำาเนินธุุรกิจสิายการบิน มากว่ิา 10 ปี ประกอบก่บมีค์วิามเชีี�ยวิชีาญด้้านการบริหาร 
ด้้านการติลาด้ ด้้านกลยุที่ธ์ุ ทิี่ศที่าง นโยบาย เป้าหมายและภารกิจข้องบริษ่ัที่  ซึ�งสิามารถืช่ีวิยสิน่บสินุน
การด้ำาเนินธุุรกิจข้องบริษ่ัที่ โด้ยให้ค์ำาปรึกษัาและข้้อแนะนำาในด้้านต่ิางๆ ได้้เป็นอย่างดี้ มีค์วิามเหมาะสิม
และสิอด้ค์ล้องต่ิอการด้ำาเนินธุุรกิจ รวิมท่ี่�งติิด้ติามค์วิามคื์บหน้าการด้ำาเนินงานในด้้านต่ิางๆ ข้องบริษ่ัที่อย่าง
สิมำ�าเสิมอ เพื�อให้เป็นไปติามเป้าหมายและกลยุที่ธ์ุทีี่�ได้้กำาหนด้ไว้ิ

ติามรายละเอียด้ข้้างต้ินค์ณะกรรมการสิรรหาและกำาหนด้ค่์าติอบแที่น     

จึงเสินอค์วิามเห็นต่ิอค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ เห็นชีอบให้กรรมการทีี่�ค์รบ

กำาหนด้ติามวิาระท่ี่�ง 3 ท่ี่าน กล่บเข้้าด้ำารงติำาแหน่งต่ิอไปอีกวิาระหนึ�ง    

จากน่�นจึงนำาเสินอรายชืี�อกรรมการด่้งกล่าวิต่ิอทีี่�ประชุีมผูู้้ถืือหุ้นเป็น          

ผูู้้เลือกต่ิ�งกรรมการติามหล่กเกณฑ์์ต่ิอไป 

สิำาหร่บการลงมติิแต่ิงต่ิ�งกรรมการกล่บเข้้าด้ำารงติำาแหน่งผู่้านทีี่�ประชุีม       

ผูู้้ถืือหุ้น กำาหนด้ให้ถืือค์ะแนนเสีิยงข้้างมากข้องผูู้้ถืือหุ้นซึ�งมาประชุีมและ

ออกเสิียงลงค์ะแนน ในกรณีนี�เมื�อมีผูู้้ถืือหุ้นงด้ออกเสิียงจะไม่น่บรวิม

ค์ะแนนเสีิยงข้องผูู้้ทีี่�งด้ออกเสีิยงเป็นฐานค์ะแนนเสีิยง โด้ยบริษ่ัที่ให้            

ผูู้้ถืือหุ้นใช้ีบ่ติรลงค์ะแนนเลือกต่ิ�งกรรมการเป็นรายบุค์ค์ล โด้ยให้ผูู้้ถืือหุ้น

ลงค์ะแนนเสีิยงท่ี่�งหมด้ทีี่�ตินมีอยู่เลือกบุค์ค์ลทีี่�ได้้ร่บการเสินอชืี�อเป็น

กรรมการทีี่ละท่ี่าน ซึ�งทีี่�ประชุีมมีมติิแต่ิงต่ิ�งกรรมการกล่บเข้้าด้ำารงติำาแหน่ง

กรรมการอีกวิาระหนึ�ง ด้้วิยค์ะแนนเสีิยงข้้างมากข้องผูู้้ถืือหุ้นทีี่�มาประชุีม

และออกเสีิยงลงค์ะแนน

ท่ี่�งนี� ในปี 2563 บริษ่ัที่ไม่มีการสิรรหาและแต่ิงต่ิ�งกรรมการใหม่ 

กี่ารสรรหาผ้้ิบริหารระดัำบส้ง
ในการสิรรหาผูู้้มาด้ำารงติำาแหน่งผูู้้บริหารระด่้บสูิง จะเป็นไปติาม

กระบวินการสิรรหาทีี่�มีระบบการค่์ด้สิรรบุค์ลากรทุี่กระด่้บอย่างเหมาะสิม

และโปร่งใสิ โด้ยฝ่่ายบริหารจะเป็นผูู้้พิจารณาเบื�องต้ินในการกล่�นกรอง

สิรรหาบุค์ค์ลทีี่�มีคุ์ณสิมบ่ติิค์รบถ้ืวินเหมาะสิม มีค์วิามรู้ ค์วิามสิามารถื 

ท่ี่กษัะ และประสิบการณที์ี่�เป็นประโยชีน์ต่ิอการด้ำาเนินงานข้องบรษ่ิัที่และ

เข้้าใจในธุุรกิจข้องบริษ่ัที่เป็นอย่างดี้ และสิามารถืบริหารงานให้บรรลุ

ว่ิติถุืประสิงค์์ เป้าหมาย ทีี่�ค์ณะกรรมการบริษ่ัที่กำาหนด้ไว้ิ ท่ี่�งนี� กระบวินการ

สิรรหาจะพิจารณาจากบุค์ค์ลท่ี่�งภายในและภายนอกองค์์กร สิำาหร่บ

บุค์ลากรภายในองค์์กรจะพิจารณาสิรรหาผูู้้ทีี่�เหมาะสิมจากกลุ่มผูู้้สืิบที่อด้

หรือกลุ่ม Successor ซึ�งบุค์ลากรเหล่านี�จะเป็นพน่กงานทีี่�บริษ่ัที่ได้้

ประเมนิแล้วิว่ิามีศ่กยภาพและมีการพ่ฒินาค์วิามสิามารถืเพื�อเติรียมพร้อม

สิำาหร่บการที่ำาหน้าทีี่�แที่นบุค์ค์ลในติำาแหน่งงานทีี่�สิำาค่์ญในกรณีลาออกหรือ

พ้นจากติำาแหน่งติามอายงุานหรือเหตุิอื�นใด้ โด้ยฝ่่ายบริหารจะนำาเสินอชืี�อ

บุค์ค์ลที่ี�ได้้ร่บการค่์ด้เลอืกต่ิอค์ณะกรรมการสิรรหาและกำาหนด้ค่์าติอบแที่น 

เพื�อพิจารณาให้ค์วิามเห็นชีอบ และเสินอต่ิอค์ณะกรรมการบริษ่ัที่พิจารณา

อนุม่ติิต่ิอไป 

โด้ยในปี 2563 บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น ได้้มีการสิรรหาและแต่ิงต่ิ�งประธุาน

เจ้าหน้าทีี่�บริหารการเงินท่ี่านใหม่ คื์อ นายไพร่ชีล์ พรพ่ฒินนางกูร แที่น

ท่ี่านทีี่�ลาออก  โด้ยผู่้านกระบวินการพจิารณาสิรรหาและใหค้์วิามเหน็ชีอบ

จากค์ณะกรรมการสิรรหาและกำาหนด้ค่์าติอบแที่น ซึ�งได้้พิจารณาแล้วิ    

เห็นว่ิา นายไพร่ชีล์ พรพ่ฒินนางกูร เป็นผูู้้มีค์วิามรู้ ค์วิามสิามารถื 

ประสิบการณ์ที่างด้้านบ่ญชีีและการเงิน และเป็นผูู้้ทีี่�เติิบโติจากภายใน

องค์์กรซึ�งที่ำาให้มีประสิบการณ์ในธุุรกิจสิายการบินเป็นอย่างดี้ ประกอบก่บ

มีค์วิามเชีี�ยวิชีาญด้้านการบริหารเงินทุี่น การบริหารค์วิามเสีิ�ยงด้้านการเงิน 

ติลอด้จนการวิางแผู้นกลยทุี่ธ์ุทีี่�จะช่ีวิยสิน่บสินนุการด้ำาเนนิธุุรกิจข้องบรษ่ิัที่

และบรษ่ิัที่ย่อยให้บรรลุเป้าหมายที่ี�ได้้กำาหนด้ไว้ิ โด้ยเสินอให้ค์ณะกรรมการ  

บริษ่ัที่พิจารณาอนุม่ติิแต่ิงต่ิ�ง

กี่ารพััฒนากี่รรมกี่ารและผ้้ิบริหาร
ค์ณะกรรมการ บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น ส่ิงเสิริมและอำานวิยค์วิามสิะด้วิก 

ให้มีการฝึ่กอบรมและพ่ฒินาค์วิามรู้แก่ กรรมการและผูู้้บริหารข้องบริษ่ัที่  

รวิมท่ี่�งบริษ่ัที่ย่อย เพื�อให้สิามารถืที่ำาหน้าทีี่�และกำาก่บดู้แลกิจการข้อง

บริษ่ัที่และบริษ่ัที่ย่อยอย่างมีประสิิที่ธุิภาพและมีการปร่บปรุงการปฏิิบ่ติิ

งานอย่างต่ิอเนื�อง โด้ยสิน่บสินุนให้กรรมการบริษ่ัที่และผูู้้บริหารเข้้าร่วิม

ส่ิมมนาหล่กสูิติรทีี่�เป็นประโยชีน์ติอ่การปฏิิบ่ติิหน้าทีี่� ท่ี่�งหล่กสูิติรทีี่�จ่ด้โด้ย

หน่วิยงานกำาก่บดู้แลข้องร่ฐ หรือองค์์กรอิสิระ เช่ีน หล่กสูิติรกรรมการ

บริษ่ัที่ข้องสิถืาบ่นกรรมการบริษ่ัที่ไที่ยทีี่�สิำาน่กงาน ก.ล.ติ. กำาหนด้ให้

กรรมการข้องบริษ่ัที่จด้ที่ะเบียนต้ิองผู่้านการอบรมอย่างน้อยหนึ�งหล่กสูิติร 

ซึ�งได้้แก่ Directors Certif ication Program (DCP) Directors                 

Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program 

(ACP) เป็นต้ิน รวิมท่ี่�งหล่กสูิติรที่ี�เกี�ยวิข้้องก่บการพ่ฒินาค์วิามรู้ค์วิามสิามารถื 

และเพิ�มศ่กยภาพในการปฏิิบ่ติิหน้าทีี่� โด้ยในปี 2563 กรรมการบริษ่ัที่ได้้



รายงานผลการดำำาเนินงานสำำาคััญด้ำานการกำากับดูำแลกิจการ 165

เข้้าร่วิมอบรมส่ิมมนา ด่้งนี� นายวีิรยุที่ธุ โพธุารามิก เข้้าร่วิมอบรมหล่กสูิติรการป้องก่นราชีอาณาจ่กร     

(วิปอ.) รุ่นทีี่� 62 ประจำาปีการศึกษัา 2562-2563 วิิที่ยาล่ยป้องก่นราชีอาณาจ่กร และโค์รงการ        

ฝึ่กอบรมการพ่ฒินาผูู้้บริหารระด่้บสูิง สิำาน่กงานติำารวิจแห่งชีาติิ ประจำาปีงบประมาณ 2563

กี่ารประเมินผิลกี่ารปฏิิบัติิหน้าท่ี่�ของกี่รรมกี่าร
บมจ. เอเชีีย เอวิิเอชี่�น และบริษ่ัที่ย่อย กำาหนด้ใหมี้การประเมินผู้ลการปฏิิบ่ติิงานข้องค์ณะกรรมการ

บริษ่ัที่และค์ณะกรรมการชุีด้ย่อยอย่างน้อย ปีละ 1 ค์ร่�ง โด้ยแบ่งเป็นการประเมินผู้ลการปฏิิบ่ติิงาน

ข้องค์ณะกรรมการท่ี่�งค์ณะและการประเมินผู้ลการปฏิิบ่ติิงานข้องตินเอง เพื�อใช้ีเป็นกรอบในการ

ติรวิจสิอบการปฏิิบ่ติิงานในหนา้ทีี่�ข้องค์ณะกรรมการบรษ่ิัที่และค์ณะกรรมการชีดุ้ยอ่ยต่ิางๆ และหา

ข้้อสิรุปเพื�อปร่บปรุงประสิิที่ธิุภาพการปฏิิบ่ติิงานข้องค์ณะกรรมการให้สิอด้ค์ล้องก่บแนวินโยบาย     

ทีี่�กำาหนด้ไว้ิต่ิอไป   

โด้ยการประเมินผู้ลการปฏิิบ่ติิงานมีห่วิข้้อหล่กในการประเมินค์รอบค์ลุม ด่้งต่ิอไปนี�

1. โค์รงสิร้างและค์ุณสิมบ่ติิข้องค์ณะกรรมการ

2. บที่บาที่ หน้าที่ี� และค์วิามร่บผู้ิด้ชีอบข้องค์ณะกรรมการ

3. การประชีุมค์ณะกรรมการ

4. การที่ำาหน้าที่ี�ข้องกรรมการ

5. ค์วิามสิ่มพ่นธุ์ก่บฝ่่ายจ่ด้การ

6. การพ่ฒินาตินเองข้องกรรมการและการพ่ฒินาผูู้้บริหาร

ท่ี่�งนี� ในปี 2563 ผู้ลประเมินการปฏิิบ่ติิงานข้องค์ณะกรรมการบริษ่ัที่และค์ณะกรรมการชุีด้ย่อยข้อง 

บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น สิรุปได้้ ด่้งนี�

สิำาหร่บ บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย ซึ�งเป็นบริษ่ัที่ย่อยและเป็นบริษ่ัที่ทีี่�ประกอบธุุรกิจหล่กน่�น ในปี 2563 

ผู้ลประเมินการปฏิิบ่ติิงานข้องค์ณะกรรมการบริษ่ัที่และค์ณะกรรมการชุีด้ย่อย สิรุปได้้ด่้งนี�

ท่ี่� ง นี�  ค์ณะกรรมการสิรรหาและกำาหนด้            

ค่์าติอบแที่นมีหน้าทีี่�ที่บที่วินแบบประเมินผู้ลให้

มีค์วิามถูืกต้ิอง ค์รบถ้ืวิน เป็นไปติามการกำาก่บ

ดู้แลกิจการทีี่�ดี้ และพิจารณาผู้ลการประเมิน

ตินเองข้องกรรมการในปีทีี่�ผู่้านมา เพื�อเป็น    

หล่กเกณฑ์์ประกอบการพิจารณากล่�นกรอง     

ค่์าติอบแที่นข้องกรรมการให้มีค์วิามสิมเหตุิสิมผู้ล 

โด้ยมีเลข้านุการบริษ่ัที่สิรุปผู้ลการประเมินและ

รายงานผู้ลการประเมินต่ิอค์ณะกรรมการสิรรหา

และกำาหนด้ค์่าติอบแที่นเพื�อนำา เสินอติ่อ      

ค์ณะกรรมการบริษ่ัที่พิจารณาด้ำาเนินการปร่บปรุง

การด้ำาเนินงานให้มีประสิิที่ธิุภาพมากยิ�งขึ้�น

กี่ารประเมินผิลกี่ารปฏิิบัติิงานของ
ประธิานเจ้าหน้าท่ี่�บริหาร
เนื�องจาก บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น ประกอบธุุรกิจ

โด้ยการถืือหุ้น ด่้งน่�น การประเมนิผู้ลการปฏิิบ่ติิงาน

ประธุานเจ้าหน้าทีี่�บริหารจะถืูกกำาหนด้ไว้ิทีี่�     

บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย ซึ�งเป็นบริษ่ัที่ย่อยและเป็นบริษ่ัที่

ทีี่�ประกอบธุุรกิจหล่ก โด้ยมีรายละเอียด้ด่้งนี�

ค์ณะกรรมการ บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย ร่วิมก่บ     

ค์ณะกรรมการสิรรหาและกำาหนด้ค์่าติอบแที่น 

ได้้จ่ด้ให้มีการประเมินผู้ลงานประจำาปีข้อง

ประธุานเจ้าหน้าทีี่�บริหารปีละ 1 ค์ร่�ง โด้ยมี

ห่วิข้้อหล่กในการประเมินค์รอบค์ลุม ด่้งนี�

หมวิด้ทีี่� 1 ค์วิามคื์บหน้าข้องแผู้นงาน โด้ยระบุ

เป้าหมายและสิถืานะข้องค์วิามสิำาเร็จ

ข้องแต่ิละเป้าหมาย

หมวิด้ทีี่� 2 การว่ิด้ผู้ลการปฏิิบ่ติิงาน

• ค์วิามเป็นผูู้้นำา

• การกำาหนด้กลยุที่ธุ์

• การปฏิิบ่ติิติามกลยุที่ธุ์

• การวิางแผู้นและผู้ลปฏิิบ่ติิที่าง 

การเงิน

• ค์วิามสิม่พ่นธ์ุกบ่ค์ณะกรรมการ

• ค์วิามสิ่มพ่นธุ์ก่บภายนอก

• การบริหารงานและค์วิามสิม่พน่ธ์ุ

ก่บบุค์ลากร

• การสิืบที่อด้ติำาแหน่ง

• ค์วิามรูด้้้านผู้ลติิภณ่ฑ์์และบรกิาร

• ค์ุณล่กษัณะสิ่วินติ่วิ

หมวิด้ทีี่� 3 การพ่ฒินาตินเอง 

คณะกรรมการบ่ริษััท/
คณะกรรมการชุุดย่อย

ผลประเมิน้การปฏิิบั่ติงาน้
ของคณะกรรมการทั�งคณะ 

(ร้อยละ)

ผลประเมิน้การปฏิิบั่ติงาน้
ของตน้เอง 
(ร้อยละ)

ค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ 97 97

ค์ณะกรรมการติรวิจสิอบ 99 99

ค์ณะกรรมการสิรรหาและกำาหนด้
ค่์าติอบแที่น 94 99

คณะกรรมการบ่ริษััท/
คณะกรรมการชุุดย่อย

ผลประเมิน้การปฏิิบั่ติงาน้
ของคณะกรรมการทั�งคณะ 

(ร้อยละ)

ผลประเมิน้การปฏิิบั่ติงาน้
ของตน้เอง 
(ร้อยละ)

ค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ 92 92

ค์ณะกรรมการติรวิจสิอบ 100 96

ค์ณะกรรมการสิรรหาและกำาหนด้
ค่์าติอบแที่น 92 96

ค์ณะกรรมการกำาก่บดู้แลกิจการ
และค์วิามย่�งยืน 100 96

ค์ณะกรรมการบริหารค์วิามเสีิ�ยง 98 96
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กี่ารเข้าร่วมประชุมและกี่ารจ่ายค่าติอบแที่นคณะกี่รรมกี่ารรายบุคคล

กี่ารประชุมคณะกี่รรมกี่ารบริษััที่
ข้้อบ่งค่์บข้อง บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น กำาหนด้ให้ค์ณะกรรมการต้ิองมีการประชุีมอย่างน้อย 3 เดื้อนต่ิอค์ร่�ง และอาจมีการประชุีมพิเศษัเพิ�มเติิมติาม      

ค์วิามจำาเป็น และกำาหนด้ให้มีกรรมการเข้้าร่วิมประชุีมอย่างน้อยกึ�งหนึ�งข้องจำานวินกรรมการท่ี่�งหมด้จึงจะค์รบองค์์ประชุีม โด้ยค์ณะกรรมการบริษ่ัที่      

จะกำาหนด้ว่ินประชุีมไว้ิล่วิงหน้าติลอด้ท่ี่�งปีและแจ้งให้ค์ณะกรรมการแต่ิละท่ี่านที่ราบ และมีการจ่ด้ส่ิงหน่งสืิอเชิีญประชุีมให้แก่กรรมการเพื�อพิจารณา

ก่อนการประชุีมล่วิงหน้าไม่น้อยกว่ิา 5 ว่ินที่ำาการก่อนว่ินประชุีม เว้ินแต่ิในกรณีจำาเป็นรีบด่้วินเพื�อร่กษัาสิิที่ธิุหรือประโยชีน์ข้อง บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น 

ซึ�งในการประชุีมทุี่กค์ราวิจะมีการกำาหนด้วิาระการประชุีมทีี่�ช่ีด้เจน โด้ยประธุานค์ณะกรรมการบริษั่ที่หารือร่วิมก่นก่บประธุานเจ้าหน้าทีี่�บริหารและ

เลข้านุการบริษ่ัที่ เป็นผูู้้ให้ค์วิามเห็นชีอบวิาระการประชุีม ซึ�งกรรมการท่ี่านอื�นสิามารถืเสินอวิาระการประชุีมหรือห่วิข้้ออื�นทีี่�เกี�ยวิข้้องเพื�อนำามาพิจารณาได้้ 

รวิมท่ี่�งมีเอกสิารประกอบการประชุีมทีี่�ค์รบถ้ืวินเพียงพอ โด้ยจ่ด้ส่ิงให้ก่บค์ณะกรรมการล่วิงหน้า เพื�อให้ค์ณะกรรมการได้้มีเวิลาศึกษัาข้้อมูลอย่างเพียงพอ  

ก่อนเข้้าร่วิมประชุีม โด้ยในการประชุีม ค์ณะกรรมการ บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น กรรมการทุี่กค์นสิามารถือภิปรายและแสิด้งค์วิามคิ์ด้เห็นได้้อย่างเปิด้เผู้ย 

นอกจากนี�ในการประชุีมค์ณะกรรมการ บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น จะมีการเชิีญผูู้้บริหารระด่้บสูิงเข้้าร่วิมประชุีมค์ณะกรรมการเพื�อให้รายละเอียด้เพิ�มเติิม

ในฐานะทีี่�เกี�ยวิข้้องโด้ยติรง

บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น มีค์วิามมุ่งม่�นให้ค์ณะกรรมการ บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น ได้้ร่บข้้อมูลทีี่�เพียงพอ ค์รบถ้ืวิน ต่ิอเนื�อง และท่ี่นเวิลาก่อนการประชุีม    

ทุี่กค์ร่�ง ท่ี่�งนี� กรรมการ บมจ. เอเชีีย เอวิิเอชี่�น สิามารถืติิด้ต่ิอเลข้านุการบริษ่ัที่ได้้โด้ยติรงอย่างอิสิระ เลข้านุการบริษ่ัที่มีหน้าทีี่�ให้ค์ำาปรึกษัาแก่                

ค์ณะกรรมการ บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น ในเรื�องทีี่�เกี�ยวิข้้องก่บการปฏิิบ่ติิติามกฎหมายและระเบียบต่ิางๆ

นอกจากนี�ค์ณะกรรมการกำาหนด้ให้กรรมการทีี่�ไม่เป็นผูู้้บริหารมีการประชุีมก่นเองติามค์วิามเหมาะสิม โด้ยไม่มีกรรมการทีี่�เป็นผูู้้บริหารหรือฝ่่ายบริหาร

เข้้าร่วิมการประชุีม เพื�อเปิด้โอกาสิให้อภิปรายปัญหาต่ิางๆ ท่ี่�งทีี่�เกี�ยวิก่บธุุรกิจข้องบริษ่ัที่ เรื�องอื�นๆ ทีี่�อยู่ในค์วิามสินใจ 

กี่ารเข้าร่วมประชุมคณะกี่รรมกี่ารบริษััที่
กรรมการทุี่กท่ี่านให้ค์วิามสิำาค่์ญและอุที่ศิเวิลาในการเข้้าร่วิมประชุีมค์ณะกรรมการบริษัท่ี่ ค์ณะกรรมการชุีด้ย่อย และการประชุีมสิาม่ญผูู้้ถืือหุ้นประจำาปี     

โด้ยรายละเอียด้การเข้้าร่วิมประชุีมข้องกรรมการ บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น แต่ิละท่ี่าน ในปี 2563 มีด่้งนี�

รายชุ่�อกรรมการ
การประชุุมสัามัญ
ผู้ถ่ือหุ้น้ประจำา

ปี 2563

การประชุุม

คณะกรรมการ
บ่ริษััท

คณะกรรมการ
ตรว่จสัอบ่

คณะกรรมการสัรรหาและ
กำาหน้ดค่าตอบ่แทน้

1. นายวิิเชีฐ ต่ินติิวิานิชี เข้้า 7/7 4/4 2/2

2. นายณ่ฐวุิฒิิ เภาโบรมย์ เข้้า 7/7 4/4 2/2

3. นายวีิรยุที่ธุ โพธุารามิก เข้้า 7/7 2/2

4. นายธุรรศพลฐ์ แบเลเว็ิลด์้ เข้้า 7/7

5. นายส่ินติิสุิข้ ค์ล่องใช้ียา เข้้า 7/7

6. นายไพร่ชีล์ พรพ่ฒินนางกูร เข้้า 7/7

7. หม่อมหลวิงบวิรนวิเที่พ เที่วิกุล เข้้า 6/7

8. นาวิาอากาศเอกธุนภ่ที่ร งามปล่�ง เข้้า 7/7

9. นายปรีชีญา ร่ศมีธุานินที่ร์ เข้้า 7/7

โด้ยในปี 2563 ส่ิด้ส่ิวินการเข้้าร่วิมประชีุมข้องกรรมการบริษ่ัที่รายบุค์ค์ลจำานวิน 8 ท่ี่าน คิ์ด้เป็นร้อยละ 100 ข้องจำานวินการประชีุมท่ี่�งหมด้ และมี

กรรมการ 1 ท่ี่าน ส่ิด้ส่ิวินการเข้้าร่วิมประชุีมคิ์ด้เป็นร้อยละ 86 ข้องจำานวินการประชุีมท่ี่�งหมด้
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รายชุ่�อกรรมการ

การประชุุม

คณะกรรมการ
บ่ริษััท

คณะกรรมการ
ตรว่จสัอบ่

คณะกรรมการ
สัรรหาและกำาหน้ด

ค่าตอบ่แทน้

คณะกรรมการ
กำากับ่ดูแลกิจการ
และคว่ามยั�งย่น้

คณะกรรมการ
บ่ริหารคว่ามเส่ั�ยง

1. นายวิิเชีฐ ต่ินติิวิานิชี 5/5 4/4 3/3 1/1

2. นายณ่ฐวุิฒิิ เภาโบรมย์ 5/5 4/4 3/3

3. นายธุรรศพลฐ์ แบเลเว็ิลด์้ 5/5 3/3 1/1 2/2

4. นายส่ินติิสุิข้ ค์ล่องใช้ียา 5/5 1/1 2/2

5. นายไพร่ชีล์ พรพ่ฒินนางกูร 5/5 1/1 2/2

6. นายค์ามารูดิ้น บิน เมอราน่น 4/5

7. นายรอซแมน บิน โอมาร์ 5/5

8. นางภ่ที่รา บุศราวิงศ์ 4/5

9. นายโมฮาหม่ด้ ค์าด้าร์ บิน เมริก่น 4/5

รายละเอียด้การเข้้าร่วิมประชุีมข้องกรรมการ บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย แต่ิละท่ี่าน ในปี 2563 มีด่้งนี�

โด้ยในปี 2563 ส่ิด้ส่ิวินการเข้้าร่วิมประชีุมข้องกรรมการบริษ่ัที่รายบุค์ค์ลจำานวิน 6 ท่ี่าน คิ์ด้เป็นร้อยละ 100 ข้องจำานวินการประชีุมท่ี่�งหมด้ และมี

กรรมการ 3 ท่ี่าน ส่ิด้ส่ิวินการเข้้าร่วิมประชุีมคิ์ด้เป็นร้อยละ 80 ข้องจำานวินการประชุีมท่ี่�งหมด้

ค่าติอบแที่นกี่รรมกี่าร บมจ. เอเช่ย เอวิเอชั�น
ค่่าตอบแทนท่�เป็็นตัวเงิิน

ในปี 2563 ค่์าติอบแที่นทีี่�เป็นต่ิวิเงินข้องกรรมการ บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น รายบุค์ค์ลทีี่�ไม่ได้้เป็นผูู้้บริหารรวิม 3 ท่ี่าน เป็นจำานวินท่ี่�งสิิ�น 7.33 ล้านบาที่ โด้ย

ค่์าติอบแที่นด่้งกล่าวิเป็นค่์าติอบแที่นในรูปแบบเงินเดื้อนและค่์าเบี�ยประชุีม ด่้งนี� 

รายชุ่�อ

ค่าตอบ่แทน้กรรมการ (บ่าท)

กรรมการบ่ริษััท กรรมการตรว่จสัอบ่
กรรมการสัรรหา

และกำาหน้ดค่าตอบ่แทน้
รว่ม

น้ายวิ่เชุฐ ตัน้ติว่านิ้ชุ
(ประธุานกรรมการ ประธุานกรรมการ
ติรวิจสิอบ และกรรมการสิรรหาและกำาหนด้
ค่์าติอบแที่น)

1,675,000 1,050,000 80,000 2,805,000

น้ายณัฐวุ่ฒิิ เภาโบ่รมย์ 
(กรรมการ กรรมการติรวิจสิอบ และประธุาน
กรรมการสิรรหาและกำาหนด้ค่์าติอบแที่น) 

1,340,000 840,000 80,000 2,260,000

น้ายว่่รยุทธิ โพิธิารามิก
(กรรมการ กรรมการติรวิจสิอบ และกรรมการ
สิรรหาและกำาหนด้ค่์าติอบแที่น)

1,340,000 840,000 80,000 2,260,000
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ค่่าตอบแทนอ่�นๆ

สิิที่ธิุประโยชีน์ด้้านบ่ติรโด้ยสิาร

การใช้ีสิิที่ธิุประโยชีน์ด้้านบ่ติรโด้ยสิารข้องกรรมการบริษ่ัที่ (รวิมท่ี่�งบุค์ค์ลในค์รอบค์ร่วิ หมายถึืง สิามี ภริยา และบุติรทีี่�ชีอบด้้วิยกฎหมาย) ได้้ร่บสิิที่ธิุบ่ติร

โด้ยสิารให้เปล่าเพื�อการเดิ้นที่างไป-กล่บ ในทุี่กเส้ินที่างบินจำานวิน 1 ค์ร่�งต่ิอเดื้อน จำานวินรวิมท่ี่�งสิิ�น 12 ค์ร่�งต่ิอปี โด้ยเป็นไปติามนโยบายทีี่�บริษ่ัที่กำาหนด้ 

สิิที่ธิุนี�ให้ข้ณะด้ำารงติำาแหน่งกรรมการบริษ่ัที่เท่ี่าน่�น โด้ยในปี 2563 กรรมการและบุค์ค์ลในค์รอบค์ร่วิ ได้้ใช้ีสิิที่ธิุประโยชีน์ด้้านบ่ติรโด้ยสิารเป็นจำานวิน 

20 ใบ

ค่าติอบแที่นกี่รรมกี่าร บจ. ไที่ยแอร์เอเช่ย
ค่่าตอบแทนท่�เป็็นตัวเงิิน

ในปี 2563 ค่์าติอบแที่นทีี่�เป็นต่ิวิเงินข้องกรรมการ บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย รายบุค์ค์ลทีี่�ไม่ได้้เป็นผูู้้บริหารรวิม 3 ท่ี่าน เป็นจำานวินท่ี่�งสิิ�น 2.00 ล้านบาที่ โด้ย

ค่์าติอบแที่นด่้งกล่าวิเป็นค่์าติอบแที่นในรูปแบบค่์าเบี�ยประชุีม ด่้งนี�

รายชุ่�อ

ค่าตอบ่แทน้กรรมการ (บ่าท)

กรรมการ
บ่ริษััท

กรรมการ
ตรว่จสัอบ่

กรรมการสัรรหาและ
กำาหน้ดค่าตอบ่แทน้

กรรมการกำากับ่ดูแล
กิจการและคว่ามยั�งย่น้

รว่ม

น้ายวิ่เชุฐ ตัน้ติว่านิ้ชุ
(ประธุานกรรมการบริษ่ัที่/
ประธุานกรรมการติรวิจสิอบ/ 
กรรมการสิรรหาและกำาหนด้ค่์าติอบแที่น/ 
ประธุานกรรมการกำาก่บดู้แลกิจการและ
ค์วิามย่�งยืน)

455,000 355,000 114,000 34,000 958,000

น้ายณัฐวุ่ฒิิ เภาโบ่รมย์ 
(กรรมการบริษ่ัที่/ กรรมการติรวิจสิอบ/ 
ประธุานกรรมการสิรรหาและกำาหนด้
ค่์าติอบแที่น)

364,000 284,000 114,000 - 762,000

น้ายโมฮาหมัด คาดาร์ บิ่น้ เมริกัน้
(กรรมการบริษ่ัที่ทีี่�ไม่ได้้เป็นผูู้้บริหาร)

284,000 - - - 284,000
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กี่ารกี่ำกัี่บด้ำแลบริษััที่ย่อยและบริษััที่ร่วม 

ทีี่�ผู่้านมา บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น ได้้พิจารณาส่ิงกรรมการจำานวิน 5 ท่ี่าน และผูู้้บริหารจำานวิน 4 ท่ี่าน เข้้าเป็นกรรมการและผูู้้บริหารใน บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย 

ซึ�งเป็นบริษ่ัที่ย่อยและบริษ่ัที่ทีี่�ประกอบธุุรกิจหล่ก โด้ยการส่ิงกรรมการเพื�อเป็นต่ิวิแที่นในบริษ่ัที่ย่อยเป็นไปติามส่ิด้ส่ิวินการถืือหุ้นข้องบริษ่ัที่ รวิมท่ี่�ง

กรรมการและผูู้้บริหารด่้งกล่าวิได้้ร่บการอนุม่ติิจากการประชุีมค์ณะกรรมการข้องบริษ่ัที่ โด้ยบุ�ค์ค์ลทีี่�ได้้ร่บแต่ิงต่ิ�งให้เป็นกรรมการในบริษ่ัที่ย่อยมีหน้าทีี่�

ด้ำาเนินการเพื�อเป็นประโยชีน์ทีี่�ดี้ทีี่�สุิด้ข้องบริษ่ัที่ย่อย และจ่ด้การธุุรกิจข้องบริษ่ัที่ย่อยให้เป็นไปติามนโยบายที่ี�ได้้ร่บค์วิามเห็นชีอบจากบริษ่ัที่และติาม    

กฎเกณฑ์์และระเบียบติามทีี่�กำาหนด้ไว้ิในข้้อบ่งค่์บข้องบริษ่ัที่และกฎหมายข้องบริษ่ัที่ย่อยทีี่�เกี�ยวิข้้อง

นอกจากนี� บริษ่ัที่ยง่ได้้กำาหนด้นโยบายให้บริษ่ัที่ย่อยปฏิิบ่ติิติามกฎระเบียบทีี่�เกี�ยวิข้้องข้องหน่วิยงานกำาก่บดู้แล ได้้แก่ การที่ำารายการระหว่ิางก่น การได้้มา

และจำาหน่ายไปซึ�งสิินที่ร่พย์ การเปิด้เผู้ยข้้อมูลอย่างเพียงพอและท่ี่นเวิลา รวิมท่ี่�งดู้แลให้มีการจ่ด้ที่ำาบ่ญชีีและรายงานที่างการเงินถูืกต้ิองติามทีี่�ค์วิรติาม

กฎหมายทีี่�เกี�ยวิข้้องและมาติรฐานการบ่ญชีีทีี่�ร่บรองโด้ยท่ี่�วิไป และด้ำาเนินการติรวิจสิอบโด้ยหนว่ิยงานติรวิจสิอบภายในเพื�อให้ม่�นใจว่ิาการค์วิบค์มุภายใน

ทีี่�กำาหนด้ไว้ิเพียงพอและมีประสิิที่ธิุผู้ล

รายชุ่�อ ตำาแหน่้ง จำาน้ว่น้หุ้น้
ณ 30 ธิ.ค. 63

จำาน้ว่น้หุ้น้
ณ 30 ธิ.ค. 62

จำาน้ว่น้หุ้น้ท่�
เปล่�ยน้แปลง

เพิิ�มข้�น้ (ลดลง)

สััดส่ัว่น้
การถ่ือหุ้น้
(ร้อยละ)

1. นายวิิเชีฐ ต่ินติิวิานิชี ประธุานกรรมการ/
ประธุานกรรมการติรวิจสิอบ

- - - -

คู่์สิมรสิและบุติรทีี่�ย่งไม่บรรลุนิติิภาวิะ - - - - -

2. นายณ่ฐวุิฒิิ เภาโบรมย์ กรรมการ/
กรรมการติรวิจสิอบ

- - - -

คู่์สิมรสิและบุติรทีี่�ย่งไม่บรรลุนิติิภาวิะ - - - - -

3. นายวีิรยุที่ธุ โพธุารามิก กรรมการ/ 
กรรมการติรวิจสิอบ

- - - -

คู่์สิมรสิและบุติรทีี่�ย่งไม่บรรลุนิติิภาวิะ - - - - -

4. นายธุรรศพลฐ์ แบเลเว็ิลด์้ กรรมการ/
ประธุานกรรมการบริหาร

1,965,088,286 1,965,088,286 - 40.52

คู่์สิมรสิและบุติรทีี่�ย่งไม่บรรลุนิติิภาวิะ - - - - -

5. นายส่ินติิสุิข้ ค์ล่องใช้ียา กรรมการ/
ประธุานเจ้าหน้าทีี่�บริหาร

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

คู่์สิมรสิและบุติรทีี่�ย่งไม่บรรลุนิติิภาวิะ - - - - -

6. นายไพร่ชีล์ พรพ่ฒินนางกูร กรรมการ/ ประธุานเจ้าหน้าทีี่�
บริหารการเงิน

200,000 200,000 - 0.0041

คู่์สิมรสิและบุติรทีี่�ย่งไม่บรรลุนิติิภาวิะ - - - - -

7. นาวิาอากาศเอกธุนภ่ที่ร งามปล่�ง กรรมการ - - - -

คู่์สิมรสิและบุติรทีี่�ย่งไม่บรรลุนิติิภาวิะ - - - - -

8. นายปรีชีญา ร่ศมีธุานินที่ร์ กรรมการ 6,000,000 7,000,000 (1,000,000) 0.12

คู่์สิมรสิและบุติรทีี่�ย่งไม่บรรลุนิติิภาวิะ - - - - -

9. หม่อมหลวิงบวิรนวิเที่พ เที่วิกุล กรรมการ/ 
ผูู้้อำานวิยการฝ่่ายพ่ฒินาธุุรกิจ

9,351,977 9,351,977 - 0.19

คู่์สิมรสิและบุติรทีี่�ย่งไม่บรรลุนิติิภาวิะ - - - - -

รายงานกี่ารเปล่�ยนแปลงกี่ารถืือครองหลักี่ที่รัพัย์ของคณะกี่รรมกี่ารและผ้้ิบริหารประจำปี 2563
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โด้ยในการประชุีมค์ณะกรรมการบริษ่ัที่จะกำาหนด้ให้มีการรายงาน

สิภาวิการณ ์รวิมท่ี่�ง ปัญหาและอปุสิรรค์ข้องโค์รงการติา่งๆ ซึ�งด้ำาเนนิการ

โด้ยบริษ่ัที่ย่อย อย่างสิมำ�าเสิมอ โด้ยจะติ้องเปิด้เผู้ยข้้อมูลเกี�ยวิก่บ           

การด้ำาเนนิการข้องบรษ่ิัที่ยอ่ย ทีี่�อาจกอ่ให้เกิด้การข่้ด้แยง้ที่างผู้ลประโยชีน์

ก่บบริษ่ัที่ การที่ำารายการทีี่�เกี�ยวิโยงก่น ติลอด้จนการได้้มาหรือจำาหน่ายไป

ซึ�งที่ร่พย์สิิน และ/หรือรายการทีี่�มีน่ยสิำาค่์ญเกี�ยวิก่บการด้ำาเนินธุุรกิจข้อง

บริษ่ัที่ย่อยทีี่�อาจจะสิ่งผู้ลกระที่บติ่อบริษ่ัที่ ให้บริษ่ัที่ที่ราบโด้ยค์รบถ้ืวิน 

ถูืกต้ิอง และภายในกำาหนด้เวิลาที่ี�สิมค์วิรติามที่ี�บริษ่ัที่กำาหนด้ เพื�อให้     

ค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ได้้ร่บที่ราบ และสิามารถืให้ข้้อคิ์ด้เห็นหรือค์ำาแนะนำา

ได้้ท่ี่นท่ี่วิงทีี่ 

สัญญาระหว่างผ้้ิถืือหุ้นของ บจ. ไที่ยแอร์เอเช่ย
ส่ิญญาระหว่ิางผูู้้ถืือหุ้นข้อง บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย มีสิาระสิำาค่์ญสิรุปได้้ด่้งนี� 

บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น ได้้เข้้าที่ำาส่ิญญาระหว่ิางผูู้้ถืือหุ้นข้อง บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย

ก่บ AirAsia Investment Ltd. (AAI)  AirAsia Berhad (AAB) และ    

บจ.ไที่ยแอร์เอเชีีย เมื�อว่ินทีี่� 14 กุมภาพ่นธ์ุ 2555 เพื�อการด้ำาเนินธุุรกิจ

ข้อง บจ.ไที่ยแอร์เอเชีีย ซึ�งได้้แก่การให้บริการข้นส่ิงผูู้้โด้ยสิารที่างอากาศ

และการให้บริการเสิริมอื�นๆ โด้ยมีฐานการประกอบธุุรกิจในประเที่ศไที่ย 

เส้ินที่างการบินในประเที่ศและเส้ินที่างการบินนอกประเที่ศทีี่�มีจุด้เริ�มต้ิน

จากประเที่ศไที่ย และไม่มีบริการทีี่�ไม่จำาเป็น (No Frills) และธุุรกิจข้อง 

บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย ต้ิองใช้ีรูปแบบธุุรกิจข้องแอร์เอเชีียแต่ิเพียงผูู้้เดี้ยวิ

เท่ี่าน่�น เว้ินแต่ิจะมีการติกลงเป็นอย่างอื�น บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย ต้ิองได้้ร่บ

อนุม่ติิและได้้ร่บใบอนุญาติให้เป็นผูู้้ประกอบการให้บริการข้นส่ิงที่าง  

อากาศ โด้ยคู่์ส่ิญญาต้ิองร่วิมก่นร่บผิู้ด้ชีอบในการได้้มาซึ�งการได้้ร่บอนุญาติ 

และใบอนญุาติทีี่�จำาเป็นในการประกอบธุุรกจิการเดิ้นอากาศในประเที่ศไที่ย 

และบรษ่ิัที่ และ บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย มีหน้าทีี่�ร่กษัาการอนญุาติหรือใบอนุญาติ

ด่้งกล่าวิ คู่์ส่ิญญาติกลงก่นว่ิา บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย จะต้ิองว่ิาจ้าง AAB เพื�อ

ให้บริการทีี่�จำาเป็น และโค์รงสิร้างพื�นฐานแก่ บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย บนเงื�อนไข้

ที่างการค้์าท่ี่�วิไป นอกจากนี� คู่์ส่ิญญาติกลงว่ิา บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย และ 

AAB จะต้ิองเข้้าที่ำาส่ิญญาให้ค์วิามช่ีวิยเหลือที่างเที่ค์นิค์และการบริหาร

จ่ด้การระหว่ิางก่นในอนาค์ติ โด้ยในส่ิญญาด่้งกล่าวิ AAB ต้ิองให้ค์วิาม    

ช่ีวิยเหลือที่างเที่ค์นิค์และการบริหารจ่ด้การทีี่�จำาเป็นแก่ บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย

 

การโอน้หุ้น้

ผูู้้ถืือหุ้นอาจโอนหุ้นข้องตินบางสิ่วินหรือท่ี่�งหมด้ให้แก่บริษ่ัที่ในเค์รือใด้ๆ 

ข้องตินได้้โด้ยส่ิงหน่งสืิอบอกกล่าวิให้ผูู้้ถืือหุ้นอื�นที่ราบล่วิงหน้า

ในกรณทีีี่�ผูู้้โอนที่ี�มีค์วิามประสิงค์์จะข้ายหุ้นข้องตินใน บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย    

ให้แก่บุค์ค์ลภายนอก จะต้ิองมีหน่งสืิอบอกกล่าวิไปยง่ผูู้้ถืือหุ้นอีกฝ่่ายหนึ�ง 

หากผูู้้ถืือหุ้นอีกฝ่่ายหนึ�งแจ้งให้ผูู้้โอนที่ราบวิ่าตินมีค์วิามประสิงค์์ที่ี�จะ     

ข้ายหุ้นข้องตินบางส่ิวินหรือท่ี่�งหมด้ด้้วิย ผูู้้โอนต้ิองใช้ีค์วิามพยายาม     

อย่างเต็ิมทีี่�ในการด้ำาเนินการให้บคุ์ค์ลภายนอกซื�อหุ้นข้องผูู้้ถืือหุ้นอีกฝ่่ายหนึ�ง

บางสิว่ินหรอืท่ี่�งหมด้น่�นด้้วิย โด้ยเป็นไปติามส่ิด้สิว่ินข้องจำานวินหุ้นท่ี่�งหมด้

ทีี่�จะข้าย

การไม่แข่งขัน้

ผูู้้ถืือหุ้นแต่ิละฝ่่ายจะไม่เข้้าไปเกี�ยวิข้้องก่บธุุรกิจใด้ๆ ทีี่�ด้ำาเนินการใน

ประเที่ศไที่ย อ่นเป็นการแข่้งข่้นโด้ยติรงหรือมีล่กษัณะเป็นการแข่้งข่้นก่บ

ธุุรกิจข้อง บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย และจะไม่ก่อต่ิ�งหรือช่ีวิยเหลือในการก่อต่ิ�ง

นิติิบุค์ค์ลใด้ๆ ทีี่�แข่้งข่้นโด้ยติรงหรือมีล่กษัณะทีี่�จะเป็นการแข่้งข่้นก่บธุุรกิจ

ข้อง บจ.ไที่ยแอร์เอเชีียในประเที่ศไที่ยหรอืมาเลเซีย เว้ินแต่ิกรณีเส้ินที่างบิน

ข้อง บจ.ไที่ยแอร์เอเชีีย และ AAB ทีี่�เริ�มต้ินจากและสิิ�นสุิด้ลงในประเที่ศ

ซึ�งเป็นทีี่�ต่ิ�งข้องแต่ิละบริษ่ัที่ด่้งกล่าวิโด้ยไม่มีจุด้เชืี�อมต่ิอ นอกจากนี� จะไม่

ด้ำาเนินธุุรกิจใด้ๆ อ่นเป็นการแข่้งข่้นโด้ยติรงหรือโด้ยอ้อมก่บธุุรกิจทีี่�          

คู่์ส่ิญญาฝ่่ายใด้ๆ ในส่ิญญาระหว่ิางผูู้้ถืือหุ้นข้อง บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย     

ด้ำาเนินการอยู่ในประเที่ศไที่ยหรือในมาเลเซีย เป็นระยะเวิลา 3 ปีน่บจาก

เลิกส่ิญญา

การบ่อกเลิกสััญญา

ท่ี่�งนี� อาจมีการบอกเลิกส่ิญญาได้้เมื�อ (1) มีการที่ำาข้้อติกลงเป็นลายล่กษัณ์

อ่กษัรระหว่ิางคู่์ส่ิญญา (2) AAI หรือ บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น พร้อมด้้วิย

บริษ่ัที่ในเค์รือข้องแต่ิละฝ่่าย ถืือหุ้นรวิมก่นเป็นจำานวินท่ี่�งสิิ�นน้อยกว่ิา    

ร้อยละ 20 ข้องทุี่นจด้ที่ะเบียนข้อง บจ.ไที่ยแอร์เอเชีีย (3) คู่์ส่ิญญาไม่มี

สิิที่ธิุและหนา้ทีี่�ใด้ๆ ต่ิอไปภายใติส่้ิญญานี� อ่นเปน็ผู้ลมาจากการที่ี�คู่์ส่ิญญา

และบริษ่ัที่ในเค์รือข้องตินไม่ได้้ถืือหุ้นใด้ๆ ใน บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย อีกต่ิอไป 

(4) มีมติิพิเศษัให้เลิก บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย หรือมีการด้ำาเนินการให้              

บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย ต้ิองมีการชีำาระบ่ญชีี หรือ (5) นำาหุ้น บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย 

เข้้าจด้ที่ะเบียนในติลาด้หล่กที่ร่พย์ฯ
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กี่ารติิดำติามให้ม่กี่ารปฏิิบัติิติามนโยบายและแนวปฏิิบัติิในกี่ารกี่ำกัี่บด้ำแลกิี่จกี่าร

บมจ. เอเชีีย เอวิิเอชี่�น ให้ค์วิามสิำาค่์ญในเรื�องการกำาก่บดู้แลกิจการทีี่�ดี้ โด้ยได้้กำาหนด้นโยบายและแนวิปฏิิบ่ติิทีี่�เกี�ยวิข้้องไว้ิในนโยบายการกำาก่บดู้แล

กิจการข้องบรษ่ิัที่และจรรยาบรรณธุุรกจิ พร้อมท่ี่�งพ่ฒินาและสิง่เสิริมให้เกิด้การปฏิิบ่ติิอย่างแท้ี่จริงเพื�อสิร้างคุ์ณค่์าในระยะยาวิและสิรา้งค์วิามเชืี�อม่�นต่ิอ

ผูู้้มีส่ิวินได้้เสีิยทุี่กกลุ่ม

ในรอบปีทีี่�ผู่้านมาบริษ่ัที่ได้้กำาหนด้ให้ที่บที่วินนโยบายด่้งกล่าวิเพื�อปร่บปรุงให้ท่ี่นสิม่ยและสิอด้ค์ล้องก่บสิภาพแวิด้ล้อมในการกำาก่บดู้แลกิจการข้อง     

บริษ่ัที่และบริษ่ัที่ย่อย รวิมท่ี่�งติิด้ติามเพื�อให้เกิด้การปฏิิบ่ติิติามการกำาก่บดู้แลกิจการที่ี�ดี้ค์รอบค์ลุมเรื�อง 1) การดู้แลพน่กงานและการไม่เลือกปฏิิบ่ติิ          

2) ค์วิามปลอด้ภ่ย อาชีีวิอนาม่ย และสิภาพแวิด้ล้อมในการที่ำางาน  3) การดู้แลสิิ�งแวิด้ล้อม ส่ิงค์ม และชุีมชีน ซึ�งผู้ลการติิด้ติามพบว่ิาบริษ่ัที่ได้้ด้ำาเนินการ

ติามแนวิที่างข้องแต่ิละประเด็้นได้้อย่างค์รบถ้ืวินแล้วิ

นอกจากนี� บริษ่ัที่ได้้ติิด้ติามเพื�อให้เกิด้การปฏิิบ่ติิติามการกำาก่บดู้แลกิจการทีี่�ดี้อีก 4 เรื�อง ด่้งต่ิอไปนี�

กี่ารป้องกัี่นความขัดำแย้งที่างผิลประโยชน์
บริษ่ัที่และบริษ่ัที่ย่อยได้้กำาหนด้นโยบายให้ค์ณะกรรมการ ผูู้้บริหาร และพน่กงาน จะต้ิองปฏิิบ่ติิหน้าทีี่�เพื�อผู้ลประโยชีน์สูิงสุิด้ข้องบริษ่ัที่ โด้ยหากบุค์ค์ล

ใด้มีส่ิวินได้้เสีิยหรือมีส่ิวินเกี�ยวิข้้องในรายการที่ี�พิจารณา บุค์ค์ลด่้งกล่าวิจะต้ิองแจ้งให้ฝ่่ายที่ร่พยากรบุค์ค์ลทีี่�ดู้แลในเรื�องด่้งกล่าวิที่ราบ และไม่เข้้าร่วิม

การพิจารณาต่ิด้สิินใจ รวิมถึืงไม่มีอำานาจอนุม่ติิในธุุรกรรมน่�นๆ โด้ยในปีทีี่�ผู่้านมาผู้ลการติิด้ติามการปฏิิบ่ติิติามนโยบายการป้องก่นค์วิามข่้ด้แย้งที่าง       

ผู้ลประโยชีน์มีด่้งนี�

1. ไม่มกีรรมการท่ี่านใด้ด้ำารงติำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผูู้บ้รหิารในธุรุกจิเด้ยีวิกน่หรอืธุรุกิจที่ี�มคี์วิามเกี�ยวิข้้องกน่กบ่บรษิัท่ี่หรอืบรษิัท่ี่ย่อยซึ�งอาจก่อให้

เกิด้ค์วิามข่้ด้แย้งที่างผู้ลประโยชีน์

2. บริษั่ที่ย่อยได้้ร่บแจ้งรายงานการมีสิ่วินได้้เสิียจากพน่กงาน จำานวิน 18 ราย โด้ยพน่กงานด้่งกล่าวิไม่ได้้มีการด้ำาเนินธุุรกิจที่ี�เกี�ยวิข้้องก่บบริษั่ที่และ

บริษ่ัที่ย่อย  

กี่ารใช้ข้อม้ลภายในเพืั�อแสวงหาผิลประโยชน์
บริษ่ัที่และบริษ่ัที่ย่อยมีการดู้แลเรื�องการใช้ีข้้อมูลภายในให้เป็นไปติามกฎหมายและติามหล่กการกำาก่บดู้แลกิจการทีี่�ดี้ โด้ยได้้กำาหนด้ไว้ิเป็นลายล่กษัณ์

อ่กษัรในจรรยาบรรณธุุรกิจซึ�งจะมอบให้แก่ กรรมการ ผูู้้บริหาร และพน่กงาน รวิมท่ี่�งลงนามร่บที่ราบและยึด้ถืือปฏิิบ่ติิ โด้ยให้กรรมการ ผูู้้บริหาร และ

พน่กงาน ทีี่�ได้้ร่บที่ราบข้้อมูลภายในที่ี�เป็นสิาระสิำาค่์ญซึ�งมีผู้ลต่ิอการเปลี�ยนแปลงราค์าหล่กที่ร่พย์ค์วิรหลีกเลี�ยงหรืองด้การซื�อข้ายหล่กที่ร่พย์ข้อง           

บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น ในช่ีวิง 1 เดื้อนก่อนทีี่�งบการเงินหรือข้้อมูลภายในน่�นจะเปิด้เผู้ยต่ิอสิาธุารณชีนและในชี่วิงระยะเวิลา 24 ช่ี�วิโมงภายหล่งจาก         

ทีี่�ข้้อมูลภายในได้้เปิด้เผู้ยต่ิอสิาธุารณชีนแล้วิ รวิมท่ี่�งผูู้้ทีี่�เกี�ยวิข้้องก่บข้้อมูลภายในติ้องไม่เปิด้เผู้ยข้้อมูลน่�นให้ผูู้้อื�นที่ราบจนกวิ่าจะได้้มีการแจ้งข้้อมูลน่�น

ให้แก่ติลาด้หล่กที่ร่พย์ฯ 

นอกจากนี�ห้ามมิให้กรรมการ ผูู้้บริหาร พน่กงาน และลูกจ้างข้องบริษ่ัที่และบริษ่ัที่ย่อย ใช้ีข้้อมูลภายในทีี่�มีหรืออาจมีผู้ลกระที่บติอ่การเปลี�ยนแปลงราค์า

ข้องหล่กที่ร่พย์ข้อง บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น ซึ�งย่งมิได้้เปิด้เผู้ยต่ิอสิาธุารณชีน ซึ�งตินได้้ล่วิงรู้มาในติำาแหน่งหรือฐานะเช่ีนน่�น มาใช้ีเพื�อการซื�อหรือข้ายหรือ

เสินอซื�อหรือเสินอข้าย หรือช่ีกชีวินให้บุค์ค์ลอื�นซื�อหรือข้าย หรือเสินอซื�อ หรือเสินอข้ายซึ�งหุ้นหรือหล่กที่ร่พย์อื�น (ถ้ืามี) ข้อง บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น       

ไม่ว่ิาท่ี่�งที่างติรงหรือที่างอ้อม ในประการทีี่�น่าจะเกิด้ค์วิามเสีิยหายแก่ บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น ไม่ว่ิาท่ี่�งที่างติรงหรือที่างอ้อม และไม่ว่ิาการกระที่ำาด่้งกล่าวิ

จะที่ำาเพื�อประโยชีน์ต่ิอตินเองหรือผูู้้อื�น หรือนำาข้้อเท็ี่จจริงเช่ีนน่�นออกเปิด้เผู้ยเพื�อให้ผูู้้อื�นกระที่ำาด่้งกล่าวิ โด้ยตินได้้ร่บผู้ลประโยชีน์ติอบแที่นหรือไม่ก็ติาม

มาติรการลงโที่ษัหากมีการกระที่ำาการฝ่่าฝื่นระเบียบปฏิิบ่ติิด่้งกล่าวิข้้างต้ิน บริษ่ัที่และบริษ่ัที่ย่อย ถืือเป็นค์วิามผิู้ด้ที่างวิิน่ยติามข้้อบ่งค่์บการที่ำางาน       

โด้ยจะพิจารณาลงโที่ษัติามค์วิรแก่กรณี ได้้แก่ การต่ิกเตืิอนด้้วิยวิาจา การต่ิกเตืิอนเป็นหน่งสืิอ การภาค์ท่ี่ณฑ์์ ติลอด้จนการเลิกจ้างพ้นสิภาพการเป็น

พน่กงานด้้วิยเหตุิไล่ออก ปลด้ออก หรือให้ออก แล้วิแต่ิกรณี เป็นต้ิน

กี่ารต่ิอต้ิานทุี่จริติคอร์รัปชัน
บริษ่ัที่และบริษ่ัที่ย่อยได้้กำาหนด้นโยบายและกระบวินการเพื�อต่ิอต้ิานการทุี่จริติค์อร์ร่ปช่ีน โด้ยค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ได้้มอบหมายให้ค์ณะกรรมการ      

ติรวิจสิอบกำาก่บดู้แลระบบค์วิบค์ุมภายใน และผูู้้บริหารมีหน้าทีี่�สิร้างค์วิามติระหน่กและสืิ�อสิารการปฏิิบ่ติิหน้าทีี่�โด้ยสุิจริติก่บพน่กงานทีุ่กค์น โด้ยในปี    

ทีี่�ผู่้านมาการด้ำาเนินการเพื�อต่ิอต้ิานทุี่จริติค์อร์ร่ปช่ีนและการด้ำาเนินการเมื�อติรวิจพบกรณีทุี่จริติสิรุปได้้ด่้งต่ิอไปนี� 
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ประเด็น้ ผลการตรว่จสัอบ่ การดำาเนิ้น้การและแน้ว่ทางแก้ไข

บริษ่ัที่ได้้ร่บแจ้งว่ิาพน่กงานกระที่ำา       
ผิู้ด้กฎหมาย โด้ยการเปิด้แชีร์ และได้้
กล่าวิอ้างว่ิาตินเองเป็นพน่กงานข้อง 
บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย เพื�อให้เกิด้ค์วิาม
น่าเชืี�อถืือ และมีการใช้ีถ้ือยค์ำาทีี่�           
ไม่สุิภาพบนสืิ�อโซเชีียลมีเดี้ย

อยู่ระหว่ิางด้ำาเนินการ
ติรวิจสิอบ

ฝ่่ายที่ร่พยากรบุค์ค์ลได้้ด้ำาเนินการข้อหมายเลข้โที่รศ่พท์ี่ผูู้้ร้องเรียนเพื�อติิด้ต่ิอข้อข้้อมูล
เพิ�มเติิมซึ�งยง่ไม่ได้้ร่บการติิด้ต่ิอกล่บ ท่ี่�งนี� หากบริษ่ัที่ได้้ร่บข้้อมูลเพิ�มเติิมทีี่�เพียงพอแล้วิ
จะมีการด้ำาเนินการด่้งต่ิอไปนี� 
1. จด่้ติ่�งค์ณะกรรมการสิอบสิวินที่างวินิย่และพจิารณากำาหนด้บที่ลงโที่ษั ซึ�งประกอบ

ไปด้้วิยผูู้้บริหารระด่้บสูิงและผูู้้แที่นจากฝ่่ายงานทีี่�เกี�ยวิข้้อง
2. ค์ณะกรรมการจะด้ำาเนนิการสิอบสิวินหาข้้อเท็ี่จจรงิ ประมวิลผู้ล และสิรปุผู้ลจาก

การติรวิจสิอบว่ิาพน่กงานค์นด่้งกล่าวิกระที่ำาผิู้ด้กฎหมายหรือผิู้ด้กฎวิิน่ย ข้้อบ่งค่์บ
ข้องบริษ่ัที่จริงหรือไม่ อย่างไร

3. หากข้้อสิรุปปรากฎวิ่ามีการกระที่ำาผิู้ด้จริง บริษั่ที่จะด้ำาเนินการลงโที่ษัที่างวิิน่ย 
โด้ยจะพิจารณาลงโที่ษัติามค์วิรแก่กรณี

การดำาเนิ้น้การเพ่ิ�อต่อต้าน้ทุจริต
คอร์รัปชัุน้

การดำาเนิ้น้การเม่�อพิบ่กรณ่ทุจริต

1. พนก่งานที่กุค์นต้ิองอบรมและที่ด้สิอบ
ค์วิามรู้ค์วิามเข้้าใจนโยบายต่ิอต้ิานการ
ให้หรือร่บสิินบนและการค์อร์ร่ปช่ีน 

2. จ่ด้สิ่ง email เพื�อสิื�อสิารให้พน่กงาน
ที่ราบถึืงค์วิามเสีิ�ยงทีี่�อาจก่อให้เกิด้การ
ทุี่จริติค์อร์ร่ปช่ีน รวิมท่ี่�งแนวิที่างป้องก่น
เช่ีน การงด้ร่บข้องข้ว่ิญช่ีวิงเที่ศกาล 
แนวิที่างการใช้ีสิิที่ธิุประโยชีน์บ่ติร
โด้ยสิารข้องพน่กงาน

บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย ได้้ติรวิจพบกรณีทุี่จริติภายในองค์์กร ได้้แก่ 1) เหติุการณ์ทีี่�พน่กงานนำาสิว่ิสิดิ้การ           
บ่ติรโด้ยสิารที่ี�บริษ่ัที่ให้สิิที่ธิุแก่พน่กงานไปให้ผูู้้อื�นโด้ยได้้ร่บผู้ลประโยชีน์ติอบแที่น 2) พน่กงานละเมิด้
นโยบายข้องบริษ่ัที่โด้ยการใส่ิชืี�อบุค์ค์ลทีี่�ได้้ร่บสิิที่ธุิสิว่ิสิด้ิการบ่ติรโด้ยสิารเกินกว่ิาสิิที่ธุิทีี่�บริษ่ัที่กำาหนด้         
โด้ยภายหล่งการติรวิจพบกรณีด่้งกล่าวิ ได้้มีการด้ำาเนินการด่้งต่ิอไปนี� 
1. จ่ด้ติ่�งค์ณะกรรมการสิอบสิวินที่างวิิน่ยและพิจารณากำาหนด้บที่ลงโที่ษั ซึ�งประกอบไปด้้วิยผูู้้บริหาร

ระด่้บสูิงและผูู้้แที่นจากฝ่่ายงานทีี่�เกี�ยวิข้้อง
2. ค์ณะกรรมการด่้งกล่าวิได้้ด้ำาเนินการสิอบสิวินหาข้้อเที่็จจริง ประมวิลผู้ล และได้้ผู้ลสิรุปจากการ      

ติรวิจสิอบว่ิามีการด้ำาเนินการทุี่จริติด่้งกล่าวิจริง
3. บริษ่ัที่ได้้ด้ำาเนินการลงโที่ษัที่างวิิน่ยติามกฎข้้อบ่งค่์บข้องบริษ่ัที่แล้วิ และมีการสืิ�อสิารให้พน่กงาน        

ค์นอื�นๆ ใช้ีสิิที่ธิุสิว่ิสิดิ้การบ่ติรโด้ยสิารอย่างถูืกต้ิองติามระเบียบปฏิิบ่ติิทีี่�บริษ่ัที่กำาหนด้ รวิมถืึง                
ให้พน่กงานทีุ่กค์นติระหน่กว่ิาการกระที่ำาฝ่่าฝื่นระเบียบปฏิิบ่ติิด่้งกล่าวิถืือเป็นค์วิามผู้ิด้ที่างวิิน่ยติาม    
ข้้อบ่งค่์บการที่ำางานและมีบที่ลงโที่ษัสูิงสุิด้  

กี่ารแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)
ผูู้้มีส่ิวินได้้เสีิยสิามารถืสิอบถืามรายละเอียด้ แจ้งข้้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสิการกระที่ำาผิู้ด้ที่างกฎหมาย ค์วิามถูืกต้ิองข้องรายงานที่างการเงิน ระบบ

ค์วิบคุ์มภายในทีี่�บกพร่อง หรือการผิู้ด้จรรยาบรรณธุุรกจิข้องบริษ่ัที่และบริษ่ัที่ย่อย โด้ยสิามารถืรายงานติรงไปยง่กรรมการอิสิระหรอืกรรมการติรวิจสิอบ

ได้้ทีี่� E-mail: taa_auditcommittee@airasia.com และ thaiwhistleblower@airasia.com โด้ยมีค์ณะกรรมการติรรวิจสิอบซึ�งมีค์วิามอิสิระจาก    

ฝ่่ายจ่ด้การเป็นผูู้้พิจารณาและมีหน่วิยงานติรวิจสิอบภายในที่ำาหน้าทีี่�กล่�นกรองเบาะแสิและข้้อร้องเรียนด่้งกล่าวิ 

ในปีทีี่�ผู่้านมา มีเบาะแสิและข้้อร้องเรียนท่ี่�งสิิ�น 1 กรณี ซึ�งเกี�ยวิข้้องก่บการกระที่ำาผิู้ด้ที่างกฎหมาย โด้ยมีรายละเอียด้ด่้งนี� 
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รายงานผิลกี่ารปฏิิบัติิหน้าท่ี่�ของคณะกี่รรมกี่าร
ติรวจสอบในรอบปีท่ี่�ผ่ิานมา 

กี่ารประชุมคณะกี่รรมกี่ารติรวจสอบ
รายละเอียด้การเข้้าร่วิมประชีุมข้องกรรมการติรวิจสิอบในปี 2563 ข้อง 

บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น มีด่้งนี�

ผิลกี่ารปฏิิบัติิหน้าท่ี่�ของคณะกี่รรมกี่ารติรวจสอบ
ค์ณะกรรมการติรวิจสิอบได้้ปฏิิบ่ติิหน้าทีี่�และค์วิามร่บผิู้ด้ชีอบค์รบถ้ืวิน 

ติามกฎบ่ติรค์ณะกรรมการติรวิจสิอบทีี่�อนุม่ติิโด้ยค์ณะกรรมการบริษ่ัที่และ

สิอด้ค์ล้องก่บประกาศติลาด้หล่กที่ร่พย์แห่งประเที่ศไที่ย ด่้งนี� 

1. การสิอบที่านงบการเงินค์ณะกรรมการติรวิจสิอบได้้สิอบที่านข้้อมูล    

ทีี่�สิำาค่์ญข้องงบการเงินรายไติรมาสิและประจำาปี 2563 ร่วิมก่บ            

ผูู้้ติรวิจสิอบบ่ญชีีและผูู้้บริหารฝ่่ายบ่ญชีีและการเงินโด้ยได้้สิอบที่าน

ประเด้็นทีี่�เป็นสิาระสิำาค่์ญและได้้ร่บค์ำาชีี�แจงจากผูู้้สิอบบ่ญชีีและ         

ผูู้้บริหารฝ่่ายบ่ญชีีและการเงินจนเป็นทีี่�ม่�นใจวิ่าการจ่ด้ที่ำางบการเงิน

เป็นไปติามข้้อกำาหนด้ข้องกฎหมายและมาติรฐานการรายงานที่าง   

การเงิน มีค์วิามถูืกต้ิอง ค์รบถ้ืวิน เชืี�อถืือได้้ จึงได้้ให้ค์วิามเห็นชีอบ   

งบการเงินด่้งกล่าวิทีี่�ผูู้้สิอบบ่ญชีีได้้สิอบที่านและติรวิจสิอบแล้วิ 

นอกจากนี�ค์ณะกรรมการติรวิจสิอบได้้ประชุีมร่วิมก่บผูู้้สิอบบ่ญชีี     

โด้ยไม่มีฝ่่ายจ่ด้การเพื�อปรึกษัาหารือก่นอย่างอิสิระถึืงการได้้ร่บข้้อมูล 

การติรวิจสิอบข้้อมูลทีี่�มีสิาระสิำาค่์ญในการจ่ด้ที่ำางบการเงินและ      

การเปิด้เผู้ยข้้อมูลทีี่�เป็นไปติามมาติรฐานการรายงานที่างการเงินและ

เป็นประโยชีน์ก่บผูู้้ใช้ีงบการเงิน

รายละเอียด้การเข้้าร่วิมประชุีมข้องกรรมการติรวิจสิอบในปี 2563  ข้อง 

บจ. ไที่ยแอร์เอเขี้ย มีด่้งนี�

ชุ่�อ
จำาน้ว่น้ครั�งท่�เข้าประชุุม/

การประชุุมทั�งหมด

1. นายวิิเชีฐ ต่ินติิวิานิชี 4/4

2. นายณ่ฐวุิฒิิ เภาโบรมย์ 4/4

3. นายวีิรยุที่ธุ โพธุารามิก 4/4

ชุ่�อ
จำาน้ว่น้ครั�งท่�เข้าประชุุม/

การประชุุมทั�งหมด

1. นายวิิเชีฐ ต่ินติิวิานิชี 4/4

2. นายณ่ฐวุิฒิิ เภาโบรมย์ 4/4

2. ค์ณะกรรมการติรวิจสิอบได้้สิอบที่านค์วิามเพียงพอข้องระบบการ

ค์วิบค์ุมภายในโด้ยพิจารณาแผู้นงานการติรวิจสิอบภายใน และ

รายงานผู้ลการติรวิจสิอบภายในติามแผู้นงานทีี่�ได้้ร่บอนุม่ติิ ซึ�ง

สิอด้ค์ล้องก่บผู้ลการประเมินข้องผูู้้สิอบบ่ญชีีทีี่�ได้้รายงานไว้ิว่ิาไม่พบ

ข้้อบกพร่องทีี่� เ ป็นสิาระสิำา ค่์ญและไม่ มี ข้้อส่ิงเกติเป็นพิ เศษั                     

เกี�ยวิก่บ รายงานที่างการเงินและการค์วิบคุ์มภายในรวิมท่ี่�งพิจารณา

ผู้ลการประเมินระบบการค์วิบคุ์มภายในข้องฝ่่ายจ่ด้การติามกรอบ

แนวิที่างปฏิิบ่ติิด้้านการค์วิบคุ์มภายในข้อง The Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

(COSO 2013) โด้ย ใช้ี “แบบประเมินค์วิามเพียงพอข้องระบบการ

ค์วิบคุ์มภายใน” ข้องสิำาน่กงาน ก.ล.ติ.กอ่นนำาเสินอติอ่ค์ณะกรรมการ

บริษ่ัที่เพื�อประเมินค์วิามเพียงพอข้องระบบการค์วิบคุ์มภายในข้อง

บริษ่ัที่สิำาหร่บรอบบ่ญชีี 2563 และเปิด้เผู้ยผู้ลการประเมินระบบการ

ค์วิบค์มุภายในด่้งกล่าวิในแบบแสิด้งรายการข้้อมลูประจำาปี / รายงาน

ประจำาปี (แบบ  56-1 One Report) โด้ยค์ณะกรรมการติรวิจสิอบมี

ค์วิามเห็นว่ิาระบบการค์วิบค์มุภายในข้องบรษ่ิัที่มีค์วิามเหมาะสิมและ

มีประสิิที่ธิุภาพเพียงพอก่บการด้ำาเนินธุุรกิจภายในและสิภาพแวิด้ล้อม

ปัจจุบ่นข้องบรษ่ิัที่และบรษ่ิัที่ยอ่ยโด้ยไมพ่บประเด้น็ทีี่�เป็นสิาระสิำาค่์ญ

อ่นอาจจะกระที่บต่ิอการบรรลุว่ิติถุืประสิงค์์หรือเป้าหมายข้องบริษ่ัที่ 

3. ค์ณะกรรมการติรวิจสิอบได้้กำาก่บดู้แลงานติรวิจสิอบภายในเพื�อให้

ม่�นใจว่ิาการด้ำาเนินกิจกรรมติรวิจสิอบภายในเป็นไปอย่างมีอิสิระและ   

มีประสิิที่ธิุผู้ล โด้ยให้ค์วิามเห็นชีอบต่ิอและอนุม่ติิแผู้นการติรวิจสิอบ

ประจำาปีทีี่� 2563 จ่ด้ที่ำาขึ้�นติามค์วิามเสีิ�ยงสิำาค่์ญข้องบริษ่ัที่ รวิมท่ี่�ง

พิจารณาค์วิาม เพียงพอข้องบุค์ลากร และพิจารณารายงานผู้ลการ

ติรวิจสิอบและติิด้ติามผู้ลการปฏิิบ่ติิงานและค์วิามคื์บหน้าในการ

ด้ำาเนินแก้ไข้ติามรายงานผู้ลการติรวิจสิอบในประเด็้นทีี่�สิำาค่์ญเป็น

ประจำาทุี่กไติรมาสิ โด้ยจ่ด้ให้มีการประชีุมเฉพาะก่บห่วิหน้าฝ่่าย    

ติรวิจสิอบภายในโด้ยไม่มีฝ่่ายจ่ด้การ เข้้าร่วิมประชุีมจำานวิน 1 ค์ร่�ง 

ติลอด้จนสิน่บสินุนการพ่ฒินาคุ์ณภาพ การติรวิจสิอบภายใน ด้้วิยการ

ส่ิงเสิริมบุค์ลากรฝ่่ายติรวิจสิอบภายใน เข้้าฝึ่กอบรมในหล่กสูิติรต่ิางๆ 

เพื�อเพิ�มพูนค์วิามรู้ ท่ี่กษัะการปฏิิบ่ติิงาน ให้มีประสิิที่ธิุภาพเพิ�มขึ้�น 

4. ค์ณะกรรมการติรวิจสิอบได้้สิอบที่านระบบการบรหิารค์วิามเสิี�ยงข้อง 

บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย เพื�อให้ม่�นใจว่ิาบริษ่ัที่มีกระบวินการประเมินและ

บริหารค์วิามเสีิ�ยงทีี่�เหมาะสิมและมีประสิิที่ธิุภาพซึ�งบริษ่ัที่มีค์ณะกรรมการ

บริหารค์วิามเสีิ�ยงที่ำาหน้าทีี่�กำาหนด้นโยบายและเปา้หมายการบรหิาร

ค์วิามเสีิ�ยงท่ี่�งองค์์กรจ่ด้ให้มีระบบบริหารค์วิามเสีิ�ยงทีี่�มีประสิิที่ธิุภาพ

และติิด้ติามดู้แลการบริหารค์วิามเสีิ�ยงสิำาค่์ญทุี่กด้้านข้องบริษ่ัที่ให้อยู่

ในระด่้บทีี่�ยอมร่บได้้ โด้ยต่ิวิแที่นจากหน่วิยงานบริหารค์วิามเสีิ�ยง      

ได้้เข้้ารายงานค์วิามคื์บหน้าให้แก่ค์ณะกรรมการติรวิจสิอบถึืง          

การบริหารค์วิามเสีิ�ยงว่ิาเป็นไปติามนโยบายและแผู้นงานทีี่�กำาหนด้ไว้ิ

ปีละ 1 ค์ร่�ง 
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คณะกรรมการบ่ริหารคว่ามเส่ั�ยง

ค์ณะกรรมการบริหารค์วิามเสีิ�ยงข้อง บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย ได้้มีการจ่ด้การ
ประชุีมขึ้�น ปีละ 2 ค์ร่�ง ในเดื้อนมิถุืนายน และเด้อืนธุ่นวิาค์ม โด้ยแผู้นก
บริหารค์วิามเสีิ�ยงจะรายงานผู้ลการบริหารค์วิามเสีิ�ยง รวิมไปถึืงการข้อ
พิจารณาและอนุม่ติิในเรื�องทีี่�เกี�ยวิข้้องก่บการบริหารค์วิามเสีิ�ยงข้อง
องค์์กรจากค์ณะกรรมการบริหารค์วิามเสีิ�ยง ท่ี่�งนี� การที่ำางานข้อง     
ค์ณะกรรมการบริหารค์วิามเสีิ�ยงในปีทีี่�ผู่้านมามีรายละเอียด้ด่้งนี�
มกราค์ม - มิถุืนายน 2563
• อนมุต่ินิโยบายบรหิารค์วิามเสิี�ยงประจำาปี 2563 ซึ�งได้้ปรบ่ปรงุและ

จ่ด้ที่ำาโด้ยแผู้นกบริหารค์วิามเสีิ�ยง ท่ี่�งนี� ภายหล่งจากอนุม่ติิแผู้นก
บริหารค์วิามเสีิ�ยงได้้ประกาศให้ก่บพน่กงานข้อง บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย 
ได้้ร่บที่ราบและปฏิิบ่ติิติามต่ิอไป

• รบ่ที่ราบการเปลี�ยนแปลงข้องรายชีื�อค์ณะกรรมการบรหิารค์วิามเสิี�ยง
• ร่บที่ราบหน้าที่ี�และค์วิามร่บผิู้ด้ชีอบข้องค์ณะกรรมการบริหาร

ค์วิามเสีิ�ยง ติามทีี่�มีการปร่บปรุงใหม่โด้ยแผู้นกบริหารค์วิามเสีิ�ยง 
ท่ี่�งนี� ให้เป็นไปในแนวิที่างเดี้ยวิก่นก่บกลุ่มแอร์เอเชีีย

• รบ่ที่ราบและที่บที่วินรายละเอยีด้ข้องค์วิามเสีิ�ยงหล่กข้ององค์์กรทีี่�มี
สิิ�นสุิด้ไติรมาสิแรก ปี 2563 ท่ี่�งนี� ค์ณะกรรมการบริหารค์วิามเสีิ�ยง
ได้้ให้ค์ำาแนะนำาและเสินอวิิธีุการจ่ด้การบริหารค์วิามเสีิ�ยงเพิ�มเติิม
ให้ก่บแผู้นกบริหารค์วิามเสีิ�ยง

• ร่บที่ราบแผู้นการบริหารค์วิามติ่อเนื�องที่างธุุรกิจประจำาปี 2563 
• ร่บที่ราบแผู้นการร่บมือก่บภาวิะโรค์ระบาด้ร้ายแรง (COVID-19) 

5. ค์ณะกรรมการติรวิจสิอบได้้กำาก่บดู้แลให้มีการเปิด้เผู้ยข้้อมูลอย่าง

เพียงพอ และถูืกต้ิอง รวิมท่ี่�ง ส่ิงเสิริมให้บริษ่ัที่ มีระบบธุรรมาภิบาล 

การบริหารจ่ด้การทีี่�ดี้ เพื�อให้มีค์วิามโปร่งใสิ และมีจริยธุรรม ก่อให้เกิด้

ค์วิามเชืี�อม่�นแก่ผูู้้ถืือหุ้น ผูู้้ลงทุี่น พน่กงาน และผูู้้ทีี่�เกี�ยวิข้้องทุี่กฝ่่าย 

6. พิจารณาที่บที่วินกฎบ่ติรข้องค์ณะกรรมการติรวิจสิอบเพื�อให้ม่�นใจ

ว่ิาการด้ำาเนินงานข้องค์ณะกรรมการติรวิจสิอบมีประสิิที่ธิุภาพและ

เป็นปัจจุบ่น

7. สิอบที่านรายการและให้ค์วิามเหน็ต่ิอรายการเกี�ยวิโยงกน่หรอืรายการ

ทีี่�อาจมีค์วิามข่้ด้แย้งที่างผู้ลประโยชีน์ค์ณะกรรมการติรวิจสิอบได้้สิอบ

ที่านรายการทีี่�เกี�ยวิโยงก่นซึ�งต้ิองปฏิิบ่ติิให้เป็นไปติามกฎหมาย และ

ข้้อกำาหนด้ข้องติลาด้หล่กที่ร่พย์แห่งประเที่ศไที่ย เรื�องการเปิด้เผู้ย

ข้้อมูลและการปฏิิบ่ติิข้องบรษ่ิัที่จด้ที่ะเบียน ในรายการที่ี�เกี�ยวิโยงก่น 

พ.ศ. 2546 ท่ี่�งนี� ค์ณะกรรมการติรวิจสิอบ มีค์วิามเห็นว่ิารายการ      

ทีี่�เกี�ยวิโยงก่น เป็นการด้ำาเนินการติามเงื�อนไข้ที่างการค์้าปกติิท่ี่�วิไป 

ไม่มีค์วิามข่้ด้แย้งก่นที่างผู้ลประโยชีน์ มีค์วิามเป็นธุรรม  สิมเหตุิสิมผู้ล และ

เป็นไปติามหล่กเกณฑ์์ทีี่�ติลาด้หล่กที่ร่พยฯ์ กำาหนด้อย่างค์รบถ้ืวิน โด้ย

ไม่พบรายการใด้ทีี่�ผิู้ด้ปกติิ และมีการเปิด้เผู้ยข้้อมูลสิารสินเที่ศอย่าง

ค์รบถ้ืวินเพียงพอ 

8. พจิารณาค่์ด้เลือกแต่ิงติ่�งและค่์าติอบแที่นข้องผูู้้สิอบบ่ญชีโีด้ยพจิารณา

จากค์วิามรู้ที่างธุุรกิจ ประสิบการณ์ ค์วิามเหมาะสิมข้องค่์าติอบแที่น

และค์วิามเป็นอิสิระข้องผูู้้สิอบบ่ญชีี ท่ี่�งนี� สิำาหร่บรอบปีบ่ญชีีสิิ�นสุิด้   

ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2563 ค์ณะกรรมการติรวิจสิอบได้้ค่์ด้เลือกและ

เสินอชืี�อ นางกุลรพี ปิยะวิรรณสุิที่ธิุ� ผูู้้สิอบบ่ญชีีร่บอนุญาติเลข้ทีี่� 6137 

นายเติิมพงษ์ั โอปนพ่นธ์ุุ ผูู้้สิอบบ่ญชีีร่บอนุญาติเลข้ทีี่� 4501          

นางสิาวิมณี ร่ตินบรรณกิจ ผูู้้สิอบบ่ญชีีร่บอนุญาติเลข้ทีี่� 5313 และ

นางสิาวิโกสุิมภ์ ชีะเอม ผูู้้สิอบบ่ญชีีร่บอนุญาติเลข้ทีี่� 6011 เป็น               

ผูู้้สิอบบ่ญชีีข้องบริษ่ัที่และบริษ่ัที่ย่อย โด้ยในรอบปีบ่ญชีีทีี่�ผู่้านมา           

ผูู้้สิอบบ่ญชีีได้้ปฏิิบ่ติิงานด้้วิยค์วิามรู้ค์วิามสิามารถืในวิิชีาชีีพ และให้

ข้้อเสินอแนะเกี�ยวิก่บระบบการค์วิบคุ์มภายในและค์วิามเสีิ�ยงต่ิางๆ 

รวิมท่ี่�งมีค์วิามเปน็อิสิระในการปฏิิบ่ติิงาน โด้ยค่์าติอบแที่นที่ี�เสินอมา

เป็นอ่ติราทีี่�เหมาะสิม

9. สิอบที่านการปฏิิบต่ิติิามกฎหมาย ค์ณะกรรมการติรวิจสิอบได้้สิอบที่าน

และกำาก่บดู้แลให้บริษ่ัที่และบริษ่ัที่ปฏิิบ่ติิติามกฎระเบียบ นโยบาย 

และด้ำาเนินกิจการต่ิางๆ อย่างถูืกต้ิองติามกฎหมายว่ิาด้้วิยหล่กที่ร่พย์

และติลาด้หล่กที่ร่พย์ ติามข้้อกำาหนด้ข้องสิำาน่กงาน ก.ล.ติ. และ       

ติลาด้หล่กที่ร่พย์ฯ และติามกฎหมายทีี่�เกี�ยวิข้้องก่บธุุรกิจข้องบริษ่ัที่

โด้ยไม่พบข้้อบ่งชีี� ทีี่�ที่ำาให้เชืี�อว่ิามีข้้อบกพร่องเกี�ยวิก่บการไม่ปฏิิบ่ติิติาม 

และ/หรือ การปฏิิบ่ติิทีี่�ข่้ด้หรือแย้งก่บข้้อกำาหนด้ ระเบียบ และ

กฎหมายทีี่�เกี�ยวิข้้อง

สิรุปในภาพรวิมปี 2563 ค์ณะกรรมการติรวิจสิอบได้้ ปฏิิบ่ติิหน้าทีี่�ติามทีี่�

ได้้ระบุไว้ิในกฎบ่ติรค์ณะกรรมการติรวิจสิอบ โด้ยติิด้ติามการด้ำาเนินงาน

ข้องบริษ่ัที่โด้ยมีค์วิามเป็นอิสิระอย่างเพียงพอ และมีค์วิามเห็นว่ิาบริษ่ัที่ได้้

จ่ด้ที่ำารายงานที่างการเงินในสิาระสิำาค่์ญ อย่างถูืกต้ิองโด้ยจ่ด้ที่ำาขึ้�นติาม

มาติรฐานการบ่ญชีี ทีี่�ร่บรองโด้ยท่ี่�วิไป มีการเปิด้เผู้ยข้้อมูลอย่างเพียงพอ 

ค์รบถ้ืวิน เชืี�อถืือได้้ และในการเข้้าที่ำารายการทีี่�เกี�ยวิโยงก่นหรือรายการ   

ทีี่�อาจมีค์วิามข่้ด้แย้งที่างผู้ลประโยชีน์ บริษ่ัที่ก็ได้้จ่ด้การดู้แลให้มีจ่ด้การ

รายการเกี�ยวิโยงก่นด้้วิยค์วิามโปร่งใสิ เพื�อประโยชีน์สูิงสุิด้แก่บริษ่ัที่และ  

ผูู้้ถืือหุ้น มีการปฏิิบ่ติิติามกฎหมาย และข้้อกำาหนด้ข้อง ติลาด้หล่กที่ร่พย์ฯ 

อย่างเค์ร่งค์ร่ด้ และมีการปฏิิบ่ติิติามกฎหมาย ระเบียบ และข้้อบ่งค่์บ        

ทีี่�เกี�ยวิข้้องก่บการด้ำาเนินธุุรกิจอย่างค์รบถ้ืวิน รวิมท่ี่�งบริษ่ัที่จ่ด้ให้มีระบบ

การค์วิบคุ์มภายใน การติรวิจสิอบภายในและการบริหารค์วิามเสีิ�ยงทีี่�เพียงพอ

เหมาะสิม รวิมท่ี่�งมีการปฏิิบ่ติิทีี่�สิอด้ค์ล้องก่บระบบการกำาก่บดู้แลกิจการ

ทีี่�ดี้ อย่างเพียงพอและโปร่งใสิเชืี�อถืือได้้

รายงานผิลกี่ารปฏิิบัติิหน้าท่ี่�ของคณะกี่รรมกี่าร      
ชุดำย่อยอื�นๆ 

บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น และบริษ่ัที่ย่อย มีค์ณะกรรมการชุีด้ย่อยจำานวิน     

4 ชุีด้ เพื�อช่ีวิยติิด้ติามและกำาก่บดู้แลการด้ำาเนินงานด้้านต่ิางๆ และรายงาน

ต่ิอค์ณะกรรมการอย่างสิมำ�าเสิมอ ซึ�งประกอบด้้วิย ค์ณะกรรมการติรวิจสิอบ

ค์ณะกรรมการบริหารค์วิามเสีิ�ยง ค์ณะกรรมการสิรรหาและกำาหนด้            

ค่์าติอบแที่น และค์ณะกรรมการกำาก่บดู้แลกิจการและค์วิามย่�งยืน โด้ย

สิามารถืสิรุปผู้ลการปฏิิบ่ติิหน้าทีี่�ข้องค์ณะกรรมการชีุด้ย่อยแต่ิละชุีด้

สิามารถืปฏิิบ่ติิหน้าทีี่�ได้้ค์รบถ้ืวินได้้ด่้งนี�



รายงานผลการดำำาเนินงานสำำาคััญด้ำานการกำากับดูำแลกิจการ 175

คณะกรรมการกำากับ่ดูแลกิจการและคว่ามยั�งย่น้

ในปีทีี่�ผู่้านมาค์ณะกรรมการกำาก่บดู้แลกิจการและค์วิามย่�งยืนมีการจ่ด้ประชุีมท่ี่�งสิิ�น 1 ค์ร่�ง เพื�อพิจารณาที่บที่วินนโยบาย เป้าหมายการด้ำาเนินงาน 

แนวิที่างการด้ำาเนินงาน ด้้านการพ่ฒินาอย่างย่�งยืน รวิมท่ี่�งกำาหนด้ประเด็้นสิำาค่์ญทีี่�มีผู้ลกระที่บต่ิอการด้ำาเนินธุุรกิจข้องบริษ่ัที่ (Materiality) เพื�อให้

เกิด้การดู้แลผูู้้มีส่ิวินได้้เสีิยอย่างเหมาะสิม รวิมท่ี่�งติิด้ติามและติรวิจสิอบผู้ลการด้ำาเนินกิจการติามนโยบายและกลยุที่ธ์ุด้้านการพ่ฒินาอย่างย่�งยืน เพื�อ

ให้เป็นไปติามเป้าหมายการด้ำาเนินงานทีี่�วิางไว้ิ ท่ี่�งนี� การที่ำางานข้องค์ณะกรรมการกำาก่บดู้แลกิจการและค์วิามย่�งยืนในปีทีี่�ผู่้านมามีรายละเอียด้ด่้งนี�

• พิจารณาที่บที่วินนโยบายและกลยุที่ธุ์ด้้านค์วิามย่�งยืน 

• พิจารณาอนุม่ติิประเด้็นสิาระสิำาค์่ญที่างธุุรกิจ (Materiality) 

• พิจารณาให้ค์วิามเห็นการเปิด้เผู้ยรายงานค์วิามย่�งยืนและการกำาก่บดู้แลกิจการในแบบแสิด้งรายการข้้อมูลประจำาปี/รายงานประจำาปี 

(แบบ 56-1 One Report) 

• พิจารณาค์่ด้เลือกและแติ่งติ่�งกรรมการกำาก่บดู้แลกิจการและค์วิามย่�งยืน

• ติิด้ติามผู้ลการด้ำาเนินการข้องกิจกรรมการลงทีุ่นที่างสิ่งค์ม

• รายงานผู้ลการด้ำาเนินงานด้้านการพ่ฒินาอย่างย่�งยืนติ่อที่ี�ประชีุมค์ณะกรรมการบริษั่ที่

คณะกรรมการสัรรหาและกำาหน้ดค่าตอบ่แทน้

ในปีทีี่�ผู่้านมาค์ณะกรรมการสิรรหาและกำาหนด้ค่์าติอบแที่นข้องบริษ่ัที่และบริษ่ัที่ยอ่ย มีการจ่ด้ประชุีมท่ี่�งสิิ�น 2 ค์ร่�ง และ 3 ค์ร่�ง ติามลำาด่้บ เพื�อพิจารณา

และให้ค์วิามเห็นถึืงค์วิามเหมาะสิมในการสิรรหาและแต่ิงต่ิ�งกรรมการและผูู้้บริหารระด่้บสูิง รวิมถึืงพิจารณากำาหนด้ค่์าติอบแที่นให้แก่ค์ณะกรรมการ

บริษ่ัที่และค์ณะกรรมการชุีด้ย่อย โด้ยมีรายละเอียด้ด่้งนี�  

• พิจารณาให้ค์วิามเห็นชีอบการเลือกติ่�งกรรมการแที่นกรรมการที่ี�พ้นจากติำาแหน่งติามวิาระประจำาปี 2563

• พิจารณาให้ค์วิามเห็นชีอบการกำาหนด้ค์่าติอบแที่นกรรมการ และกรรมการติรวิจสิอบประจำาปี 2563

• พิจารณาให้ค์วิามเห็นชีอบการประเมินผู้ลการปฏิิบ่ติิงานข้องค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ ค์ณะกรรมการชีุด้ย่อย และประธุานเจ้าหน้าที่ี�บริหาร  

ประจำาปี 2562

• พิจารณาแติ่งติ่�งประธุานเจ้าหน้าที่ี�บริหารการเงิน

• พิจารณาแติ่งติ่�งผูู้้อำานวิยการฝ่่ายค์วิบค์ุมค์ุณภาพองค์์กร (Head of Operational Quality Asssurance)

คณะกรรมการบ่ริหารคว่ามเส่ั�ยง

กรกฎาค์ม - ธุ่นวิาค์ม 2563

• อนมุ่ตินิโยบายบรหิารค์วิามเสีิ�ยงประจำาปี 2564 ซึ�งได้้ปร่บปรงุและจ่ด้ที่ำาโด้ยแผู้นกบรหิารค์วิามเสีิ�ยง ที่่�งนี� หล่งจากอนมุ่ติแิผู้นกบรหิารค์วิามเสีิ�ยง

ได้้ประกาศให้ก่บพน่กงานข้อง บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย ได้้ร่บที่ราบและปฏิิบ่ติิติามต่ิอไป

• อนุม่ติิรายละเอียด้ข้องนโยบายบริหารค์วิามเสิี�ยง ประจำาปี 2564 สิำาหร่บการเปิด้เผู้ยในเวิ็บไซติ์ข้องบริษั่ที่

• ติิด้ติามค์วิามค์ืบหน้าข้องการจ่ด้การค์วิามเสิี�ยงติามที่ี�ได้้เสินอแนะก่บแผู้นกบริหารค์วิามเสิี�ยงไปเมื�อการประชีุมในค์รึ�งปีแรก

• ร่บที่ราบผู้ลการฝ่ึกอบรมเรื�อง การร่บรู้ถืึงการบริหารค์วิามเสิี�ยงข้องพน่กงานในทีุ่กระด้่บข้อง บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย ซึ�งได้้จ่ด้การฝ่ึกอบรมโด้ยแผู้นก

บริหารค์วิามเสีิ�ยง

• ที่บที่วินกลยุที่ธุ์การบริหารค์วิามเสิี�ยงสิำาหร่บปี 2564

• อนุม่ติิรายละเอียด้ค์วิามเสิี�ยงข้ององค์์กร สิำาหร่บการเปิด้เผู้ยในรายงานประจำาปี 2563

• ร่บที่ราบและที่บที่วินรายละเอียด้ข้องค์วิามเสีิ�ยงหล่กข้ององค์์กรทีี่�มี สิิ�นสุิด้ไติรมาสิทีี่� 3 ปี 2563 ที่่�งนี� ค์ณะกรรมการบริหารค์วิามเสีิ�ยงได้้ให้        

ค์ำาแนะนำาและเสินอวิิธีุการจ่ด้การบริหารค์วิามเสีิ�ยงเพิ�มเติิมให้ก่บแผู้นกบริหารค์วิามเสีิ�ยง

• ร่บที่ราบแผู้นการบริหารค์วิามติ่อเนื�องที่างธุุรกิจประจำาปี 2564 

• ร่บที่ราบการปร่บปรุงแผู้นการร่บมือก่บภาวิะโรค์ระบาด้ร้ายแรงในอนาค์ติ
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การควบคุมภายในและการติรวจสอบ
ภายใน

ความเพ่ัยงพัอและความเหมาะสมของระบบควบคุม
ภายใน

ค์ณะกรรมการ บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น  ได้้จ่ด้ให้มีระบบการค์วิบคุ์มภายใน

ทีี่�ค์รอบค์ลมุทุี่กด้้านเพื�อให้การปฏิิบ่ติิงานข้องบริษ่ัที่ เป็นไปติามเป้าหมาย 

ข้้อบ่งค่์บ ระเบียบทีี่�เกี�ยวิข้้อง รวิมถึืงได้้จ่ด้ให้มีกลไกการติรวิจสิอบ และ

ถ่ืวิงดุ้ลทีี่�มีประสิิที่ธิุภาพอย่างเพียงพอ ในการปกป้อง ร่กษัา และดู้แลเงินทุี่น

ข้องผูู้ถื้ือหุ้น และสิินที่ร่พยข์้องบรษ่ิัที่และบรษ่ิัที่ยอ่ย กำาหนด้ลำาด่้บช่ี�นข้อง

การอนุม่ติิ และค์วิามร่บผิู้ด้ชีอบข้องผูู้้บริหาร และพน่กงาน กำาหนด้

ระเบียบการปฏิิบ่ติิงานอย่างเป็นลายล่กษัณ์อ่กษัร มีฝ่่ายติรวิจสิอบภายใน

ที่ำาหน้าทีี่�ติรวิจสิอบการปฏิิบ่ติิงานข้องทุี่กหน่วิยงานให้เป็นไปติามทีี่�        

กฎระเบียบที่ี�กำาหนด้ไว้ิ รวิมท่ี่�งค์ณะกรรมการติรวิจสิอบที่ำาหน้าทีี่�กำาก่บ

ดู้แลการด้ำาเนินงาน และบริหารงานข้องบริษ่ัที่ เพื�อให้บริษ่ัที่มีระบบการ

ค์วิบคุ์มภายในที่ี�มีประสิิที่ธิุภาพ ระบบการรายงานที่างการเงนิทีี่�น่าเชืี�อถืือ 

โด้ยฝ่่ายติรวิจสิอบภายในที่ำาหน้าทีี่�ติรวิจสิอบและที่บที่วินระบบการ

ค์วิบคุ์มภายในข้องบริษ่ัที่และบริษ่ัที่ย่อย และรายงานผู้ลการติรวิจสิอบ

ติรงต่ิอค์ณะกรรมการติรวิจสิอบ

ความเห็นของคณะกี่รรมกี่ารบริษััที่เก่ี่�ยวกัี่บระบบ
กี่ารควบคุมภายใน

ในการประชีมุค์ณะกรรมการบรษ่ิัที่ค์ร่�งทีี่� 1 เมื�อว่ินทีี่� 23 กุมภาพ่นธ์ุ 2564 

โด้ยมีค์ณะกรรมการติรวิจสิอบท่ี่�ง 3 ท่ี่าน เข้้าร่วิมประชีมุด้้วิย ค์ณะกรรมการ

บริษ่ัที่ได้้ประเมินระบบการค์วิบคุ์มภายในข้องบริษ่ัที่และบริษ่ัที่ย่อย      

โด้ยการซ่กถืามข้้อมูลจากห่วิหน้าหน่วิยงานติรวิจสิอบภายใน และการอนุม่ติิ

แบบประเมินซึ�งจ่ด้ที่ำาโด้ยหน่วิยงานติรวิจสิอบภายในร่วิมก่บฝ่่ายบริหาร 

รวิมท่ี่�งรายงานข้องค์ณะกรรมการติรวิจสิอบแล้วิสิรุปได้้ว่ิา จากการ

ประเมินระบบการค์วิบคุ์มภายในข้องบริษั่ที่และบริษั่ที่ย่อยในด้้านต่ิางๆ 

5 องค์์ประกอบ คื์อ การค์วิบค์ุมภายในองค์์กร การประเมินค์วิามเสีิ�ยง    

การค์วิบค์ุมการปฏิิบ่ติิงาน ระบบสิารสินเที่ศและการสืิ�อสิารข้้อมูล และ

ระบบติิด้ติาม ค์ณะกรรมการบริษ่ัที่เห็นว่ิาระบบการค์วิบค์ุมภายในข้อง

บริษ่ัที่และบริษ่ัที่ย่อยมีค์วิามเพียงพอและเหมาะสิม โด้ยบริษ่ัที่และ    

บริษ่ัที่ย่อยได้้จ่ด้ให้มีบุค์ลากรอย่างเพียงพอทีี่�จะด้ำาเนินการติามระบบ       

ได้้อย่างมีประสิิที่ธิุภาพ รวิมท่ี่�งบริษ่ัที่มีระบบค์วิบค์ุมภายในในเรื�องการ

ติิด้ติามค์วิบค์ุมดู้แลการด้ำาเนินงานข้องบริษ่ัที่ย่อย ให้สิามารถืป้องก่น

ที่ร่พยสิ์ินข้องบรษ่ิัที่และบรษ่ิัที่ยอ่ยจากการที่ี�กรรมการหรอืผูู้้บริหารนำาไป

ใช้ีโด้ยมิชีอบหรือโด้ยไม่มีอำานาจ รวิมถึืงการที่ำาธุุรกรรมก่บบุค์ค์ลทีี่�อาจมี

ค์วิามข่้ด้แย้งและบุค์ค์ลที่ี�เกี�ยวิโยงก่นอย่างเหมาะสิมและเพียงพอแล้วิ 

สิำาหร่บการค์วิบคุ์มภายในในห่วิข้้ออื�น ค์ณะกรรมการบริษ่ัที่เห็นว่ิามีการ

ค์วิบคุ์มภายในทีี่�เพียงพอแล้วิเช่ีนก่น ท่ี่�งนี� ค์ณะกรรมการติรวิจสิอบไม่มี

ค์วิามเห็นทีี่�แติกต่ิางจากค์วิามเห็นข้องค์ณะกรรมการบริษ่ัที่

นอกจากนี�การปฏิิบ่ติิงานข้องหน่วิยงานติรวิจสิอบภายในประจำาปี 2563 

ในการติรวิจสิอบหน่วิยงานต่ิางๆ ข้องบรษ่ิัที่ไม่พบข้้อบกพร่องทีี่�เป็นสิาระสิำาค่์ญ

ข้องระบบการค์วิบค์ุมภายใน ซึ�งจะมีผู้ลกระที่บติ่อการด้ำาเนินงานข้อง

บริษ่ัที่และบริษ่ัที่ย่อย รวิมท่ี่�งผูู้้สิอบบ่ญชีีข้องบริษ่ัที่ คื์อ บจ. สิำาน่กงาน     

อีวิาย ซึ�งเป็นผูู้้ติรวิจสิอบงบการเงินรายไติรมาสิและประจำาปี 2563 ไม่ได้้

รายงานว่ิาพบข้้อบกพร่องทีี่�เป็นสิาระสิำาค่์ญ

หัวหน้างานติรวจสอบภายใน
บริษ่ัที่ได้้แต่ิงต่ิ�งให้นางสิาวิด้วิงพร ต่ินติิวิิว่ิฒิน์ ด้ำารงติำาแหน่งห่วิหน้างาน

ผูู้้ติรวิจสิอบภายใน ต่ิ�งแต่ิว่ินทีี่� 15 กรกฎาค์ม 2554 เนื�องจากมี

ประสิบการณใ์นการปฏิิบ่ติิงานด้้านการติรวิจสิอบบ่ญชีีและการติรวิจสิอบ

ภายในมาเป็นระยะเวิลากว่ิา 10 ปี และมีค์วิามเข้้าใจในกิจกรรมและ      

การด้ำาเนินงานข้องบริษ่ัที่และบริษ่ัที่ย่อย รวิมท่ี่�งได้้เข้้าร่บการอบรมหล่กสูิติร

ทีี่�เกี�ยวิข้้องก่บการปฏิิบ่ติิงานด้้านติรวิจสิอบภายใน ได้้แก่ การฝึ่กอบรม

การติรวิจสิอบภายในแบบบูรณาการ หล่กสูิติรผูู้้นำาติรวิจประเมินมาติรฐาน 

ISO 9001:2015 เป็นต้ิน ค์ณะกรรมการติรวิจสิอบจึงเห็นว่ิา นางสิาวิด้วิงพร 

ต่ินติิวิิว่ิฒิน์ มีค์วิามเหมาะสิมทีี่�จะปฏิิบ่ติิหน้าทีี่�ห่วิหน้างานผูู้้ติรวิจสิอบ

ภายในได้้อย่างเหมาะสิมเพียงพอ ท่ี่�งนี� การพิจารณาและอนุม่ติิ แต่ิงต่ิ�ง 

ถือด้ถือน โยกย้ายผูู้้ด้ำารงติำาแหน่งห่วิหน้าหน่วิยงานติรวิจสิอบภายในต้ิอง

ผู่้านการอนุม่ติิจากค์ณะกรรมการติรวิจสิอบ 

บริษ่ัที่ได้้เปิด้เผู้ยคุ์ณสิมบ่ติิข้องผูู้้ด้ำารงติำาแหน่งห่วิหน้าติรวิจสิอบ

ภายใน ไว้ิเป็นเอกสิารแนบท้ี่ายข้องรายงานฉบ่บนี� ซึ�งปรากฎอยูบ่น

เว็ิบไซต์ิข้องบริษ่ัที่ทีี่� www.aavplc.com ภายใต้ิห่วิข้้อ “น่กลงทุี่น

ส่ิมพ่นธ์ุ” และห่วิข้้อย่อย ”เอกสิารเผู้ยแพร่ และด้าวิน์โหลด้”

การควบคุมูภายในและรายการระหว่างกัน
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รายการระหว่างกัน
รายการระหวิางก่นข้องบริษัที่ และ บจ. ไที่ยแอร์เอเชีย ก่บบุค์ค์ลที่�อาจมีค์วิามข้ด้แย้ง สิำาหร่บรอบปีบ่ญชีสิ�นสิด้วินที่� 31 ธุนวิาค์ม 2563 และ 2562 สิามารถืสิรุปได้ ด้งนี�

บ่ริษัทภายใน้กลุ่มแอร์เอเชุย ลักษัณะคว่ามสัมพิน้ธิ

1) AirAsia Berhad (AAB) AAB มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ค์อ AirAsia Group Berhad (AAGB) ซึ�งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่างอ้อมข้อง บจ. ไที่ยแอร์เอเชีย (TAA) โด้ยถือหุ้น

ผู้าน AirAsia Investment Limited ซึ�งถือหุ้นร้อยละ 45 ใน TAA

2) PT Indonesia AirAsia (IAA) IAA เป็นบริษัที่ร่วิมข้อง AAGB โด้ย AAGB ถือหุ้นที่างอ้อมร้อยละ 57.25 ที่�งนี� IAA ด้ำาเนินธุรกิจสิายการบินราค์าประหย่ด้ในประเที่ศ

อินโด้นีเซีย

3) AirAsia (India) Limited (AAI) AAI เป็นบริษัที่ร่วิมข้อง AAGB โด้ย AAGB ถือหุ้นที่างอ้อมร้อยละ 16.33 ที่�งนี� AAI ด้ำาเนินธุรกิจสิายการบินราค์าประหยด้ในประเที่ศอินเด้ย

4) Philippines AirAsia, Inc. (PAAI) PAAI เป็นบริษัที่ร่วิมข้อง AAGB โด้ย AAGB ถือหุ้นที่างอ้อมร้อยละ 99.66 ที่�งนี� PAAI ด้ำาเนินธุรกิจสิายการบินราค์าประหย่ด้ในประเที่ศ

ฟัลิปปินสิ

5) AirAsia Japan Co., Ltd. (AAJ) AAJ เป็นบริษัที่ร่วิมข้อง AAGB โด้ย AAGB ถือหุ้นที่างอ้อมร้อยละ 33 ที่�งนี� AAJ ด้ำาเนินธุรกิจสิายการบินราค์าประหยด้ในประเที่ศญี�ปุ่น

6) AirAsia (Guangzhou) Aviation Service Limited 

(AGZ)

AGZ มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วิมก่น ค์อ AirAsia Investment Limited โด้ย AirAsia Investment Limited ถือหุ้นใน AGZ ร้อยละ 100 และ         

ถือหุ้นใน TAA ร้อยละ 45 

7) AirAsia X Berhad (AAX) AAX มีกรรมการร่วิมก่นก่บ TAA ค์อ นายค์ามารูด้น บิน เมอราน่น

8) Thai AirAsia X (TAAX) TAAX มีกรรมการร่วิมก่นก่บ TAA จำานวิน 4 ที่าน ค์อ นายธุรรศพลฐ์ แบเลเวิลด้ นายค์ามารูด้น บิน เมอราน่น นายไพร่ชีล์ พรพ่ฒินนางกูร

และนางภ่ที่รา บุศราวิงศ์ โด้ยนายธุรรศพลฐ์ แบเลเวิลด้ ยง่เป็นผู้ถือหุ้นที่างอ้อมใน TAAX ร้อยละ 49.56

9) PT Indonesia AirAsia X (IAAX) เป็นบริษัที่ร่วิมข้อง AAX โด้ย AAX ถือหุ้นร้อยละ 49 ที่�งนี� IAAX ด้ำาเนินธุรกิจสิายการบินราค์าประหยด้พิสิยไกลในประเที่ศอินโด้นีเซีย

10) Tune Insurance Malaysia Berhad (TIMB) Tune Protect Group Berhad มีกรรมการร่วิมก่บ TAA ค์อ นายค์ามารูด้น บิน เมอราน่น ซึ�ง Tune Protect Group Berhad ถือหุ้นที่างติรง

ใน TIMB ร้อยละ 83.3

11) Tune Talk Sdn. Bhd. (TTSB) Tune Group Sdn. Bhd. มีกรรมการร่วิมก่บ TAA ค์อ นายค์ามารูด้น บิน เมอราน่น ซึ�ง Tune Group Sdn. Bhd. ถือหุ้นที่างติรงใน TTSB
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บ่ริษัทภายใน้กลุ่มแอร์เอเชุย ลักษัณะคว่ามสัมพิน้ธิ

12) Tune Talk (Thailand) Limited Tune Group Sdn. Bhd. มีกรรมการร่วิมก่บ TAA ค์อ นายค์ามารูด้น บิน เมอราน่น ซึ�ง Tune Group Sdn. Bhd. เป็นผู้ถือหุ้นที่างอ้อม

ใน Tune Talk (Thailand) Limited ผู้าน Tune talk international Sdn. Bhd. (Malaysia) ซึ�งถือหุ้นใน Tune Talk (Thailand) Limited 

ร้อยละ 48

13) Great Fortune Broker Co., Ltd. (GFB) GFB เป็นนายหน้าประก่นวินาศภ่ยข้อง Tune Insurance Plc. ถือหุ้นร้อยละ 49 โด้ย Tune Protect Group Berhad ซึ�งมีกรรมการ         

ร่วิมก่บ TAA ค์อ นายค์ามารูด้น บิน เมอราน่น

14) AirAsia SEA Limited (เด้ม : AirAsia (IHQ) Limited) (IHQ) IHQ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ค์อ AAGB ซึ�งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่างอ้อมข้อง TAA และมีกรรมการร่วิมก่นก่บ TAA จำานวิน 3 ที่าน ค์อ นายธุรรศพลฐ์        

แบเลเวิลด้ นายรอซแมน บิน โอมาร์ และนางภ่ที่รา บุศราวิงศ์

15) BIGLIFE Sdn. Bhd. (เด้ม : Big Loyalty Sdn. Bhd.) (BIG) BIG เป็นบริษัที่ย่อยที่างอ้อมข้อง AAGB โด้ย AAGB ถือหุ้นร้อยละ 80

16) AirAsia (Mauritius) Ltd. (AAM) AAM เป็นบริษัที่ย่อยข้อง AAB โด้ย AAGB เป็นผู้ถือหุ้นที่างอ้อมร้อยละ 100

17) บมจ. บางกอก เอวิเอชี�นเซ็นเติอร์ (BAC) BAC เป็นบริษัที่ที่�กรรมการและประธุานกรรมการบริหารข้อง TAA ค์อ นายธุรรศพลฐ์ แบเลเวิลด้ ถือหุ้นร้อยละ 50

18) Airasia SEA Sdn. Bhd. (เด้ม : AirAsia Global Shared 

Services Sdn. Bhd.)   

AAGB เป็นผู้ถือหุ้นที่างอ้อมข้อง AASEA โด้ยถือหุ้นร้อยละ 100

19) บจ. เวิลธุ เวินเจอร์สิ (Wealth Ventures) บจ. เวิลธุ เวินเจอร์สิ เป็นบริษัที่ที่�มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นกรรมการและประธุานกรรมการบริหารข้อง TAA ค์อ นายธุรรศพลฐ์ แบเลเวิลด้ 

ถือหุ้นร้อยละ 34.59

20) Tune Insurance Plc. (TIPLC) TIPLC มีกรรมการร่วิมก่นก่บบริษัที่และ TAA ค์อ นายธุรรศพลฐ์ แบเลเวิลด้ ถือหุ้นร้อยละ 11.43

21) AirAsia Com Travel Sdn. Bhd. (ACT) AAGB เป็นผู้ถือหุ้นที่างอ้อมข้อง ACT โด้ยถือหุ้นร้อยละ 100

22) AirAsia Com Travel (Thailand) Ltd. (ACTTH) AAGB เป็นผู้ถือหุ้นที่างอ้อมข้อง ACTTH โด้ยถือหุ้นร้อยละ 100

23) AirAsia Ads Sdn. Bhd. (ADS) AAGB เป็นผู้ถือหุ้นที่างอ้อมข้อง ADS โด้ยถือหุ้นร้อยละ 100
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บ่คคลท่�อาจม่คว่ามขัดแย้ง ลักษัณะของรายการ
มูลค่ารายการ (บ่าท)

เหตุผลและคว่ามจำาเป็น้
ปี 2563 ปี 2562

(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 Co., Ltd. (AAJ)
(9) AirAsia Com Travel Sdn. Bhd.

(ACT)

การร่บรายได้ค์าโด้ยสิารแที่นก่นภายในกลุ่มแอร์เอเชีย
เกิด้เฉพาะกรณีที่�ลูกค์าชีำาระค์าโด้ยสิารเป็นเงินสิกุล
ติางประเที่ศผู้านระบบร่บชีำาระเงินธุนาค์าร (Payment 
Gateway) เชีน การชีำาระค์าที่�น่�งที่างอินเที่อร์เน็ติ และ
จากลูกค์าที่�ชีำาระเงินผู้านเค์าน์เติอร์ข้ายบ่ติรโด้ยสิาร 
เป็นติน 

1.1 รายได้ค่าโดยสัารท่� AAB รับ่แทน้  
บ่จ. ไทยแอร์เอเชุย 
ลูกหนี�ร่บแที่น - AAB

1.2 รายได้ค่าโดยสัารท่� IAA รับ่แทน้  
บ่จ. ไทยแอร์เอเชุย
ลูกหนี�ร่บแที่น - IAA

1.3 รายได้ค่าโดยสัารท่� AAI รับ่แทน้  
บ่จ. ไทยแอร์เอเชุย
ลูกหนี�ร่บแที่น - AAI

1.4 รายได้ค่าโดยสัารท่� AAX รับ่แทน้  
บ่จ. ไทยแอร์เอเชุย
ลูกหนี�ร่บแที่น - AAX

1.5 รายได้ค่าโดยสัารท่� TAAX รับ่แทน้  
บ่จ. ไทยแอร์เอเชุย
ลูกหนี�ร่บแที่น - TAAX

1.6 รายได้ค่าโดยสัารท่� PAAI รับ่แทน้  
บ่จ. ไทยแอร์เอเชุย
ลูกหนี�ร่บแที่น - PAAI

1,695,724,379

336,569,792

94,588,290

41,555,025

9,530,828

60,759,361

144,497,946

-

325,124,378

279,541,825

202,273,466

79,156,933

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

บจ. ไที่ยแอร์เอเชีย ใชีระบบการจองและจำาหน่ายบ่ติรโด้ยสิารร่วิมก่นก่บ    
กลุ่มแอร์เอเชีย เพื�ออำานวิยค์วิามสิะด้วิกให้แก่ผู้โด้ยสิารในการจองบ่ติรโด้ยสิาร
สิำาหร่บเที่�ยวิบินในเค์รือข้ายเสินที่างบินข้องกลุ่มแอร์เอเชียผู้านเวิบไซติ           
แอร์เอเชีย หรือเค์าน์เติอร์และติวิแที่นจำาหน่ายบ่ติรโด้ยสิารข้องบริษัที่ใน      
กลุ่มแอร์เอเชีย ที่ำาให้มีการร่บค์าโด้ยสิารแที่นก่น ซึ�งจะเกิด้ข้�นเฉพาะกรณี 
การร่บเงินสิกุลติางประเที่ศ เนื�องจากข้อจำาก่ด้ข้องระบบร่บชีำาระเงินข้อง
ธุนาค์ารผู้ให้บริการ (Payment Gateway) ที่�ยง่ไม่รองร่บการโอนค์าโด้ยสิาร
ไปย่งบริษัที่ที่�มีรายได้จากการให้บริการเสินที่างบินน่�น 

การกำาหน้ดราคา:
สิงมอบหรือได้ร่บค์าโด้ยสิารที่�ร่บแที่นก่นติามมูลค์าที่�เกิด้ข้�นจริง

การชุำาระเงิน้: ภายใน 30 วิน

ลักษัณะรายการใน้อน้าคต:
รายการร่บค์าโด้ยสิารแที่นด้งกล่าวิยง่ค์งมีติอเนื�อง โด้ยเป็นรายการธุรกิจปกติ
ที่�มีเงื�อนไข้ที่างการค์าที่�วิไป และได้ร่บอนุม่ติเป็นหล่กการจากค์ณะกรรมการ
บริษัที่และค์ณะกรรมการติรวิจสิอบ

1. กี่ารรับรายไดำค่าโดำยสารแที่นกี่นภายในกี่ลุ่มแอร์เอเช่ย
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1.7 รายได้ค่าโดยสัารท่� IAAX รับ่แทน้  
บ่จ. ไทยแอร์เอเชุย
ลูกหนี�ร่บแที่น - IAAX 

1.8 รายได้ค่าโดยสัารท่� AAJ รับ่แทน้  
บ่จ. ไทยแอร์เอเชุย
ลูกหนี�ร่บแที่น - AAJ 

1.9 รายได้ค่าโดยสัารท่� ACT รับ่แทน้  
บ่จ. ไทยแอร์เอเชุย
ลูกหนี�ร่บแที่น - ACT 

1.10 รายได้ค่าโดยสัารท่� บ่จ. ไทยแอร์เอเชุ่ย  
รับ่แทน้ AAB 
เจ้าหนี�ร่บแที่น - AAB  

1.11 รายได้ค่าโดยสัารท่� บ่จ. ไทยแอร์เอเชุ่ย  
รับ่แทน้ IAA 
เจ้าหนี�ร่บแที่น - IAA  

1.12 รายได้ค่าโดยสัารท่� บ่จ. ไทยแอร์เอเชุ่ย  
รับ่แทน้ AAX
เจ้าหนี�ร่บแที่น - AAX 

1.13 รายได้ค่าโดยสัารท่� บ่จ. ไทยแอร์เอเชุ่ย  
รับ่แทน้ TAAX
เจ้าหนี�ร่บแที่น - TAAX 

1.14 รายได้ค่าโดยสัารท่� บ่จ. ไทยแอร์เอเชุ่ย  
รับ่แทน้ PAAI
เจ้าหนี�ร่บแที่น - PAAI

7,853

869,479

4,876,249

510,474

20,072,400

7,696,663

732,277,870

293,529,433

115,223,050

229,497

262,210,252

139,027

223,819,155

399,448

157,762,947

4,941,526

401,820

1,116,241

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
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1.15 รายได้ค่าโดยสัารท่� บ่จ. ไทยแอร์เอเชุ่ย  
รับ่แทน้ AAI
เจ้าหนี�ร่บแที่น - AAI 

1.16 รายได้ค่าโดยสัารท่� บ่จ. ไทยแอร์เอเชุ่ย  
รับ่แทน้ IAAX
เจ้าหนี�ร่บแที่น - IAAX 

1.17 รายได้ค่าโดยสัารท่� บ่จ. ไทยแอร์เอเชุ่ย  
รับ่แทน้ AAJ
เจ้าหนี�ร่บแที่น - AAJ 

1.18 รายได้ค่าโดยสัารท่� บ่จ. ไทยแอร์เอเชุ่ย  
รับ่แทน้ ACT
เจ้าหนี�ร่บแที่น - ACT

17,535,219

28,406,591

53,832

20,876

7,813,449

7,404,833

22,321,357

21,346,089

6,564,909

8,820,207

137,478

416,508

14,255,988

14,126,648

-

-

2. รายกี่ารเงินที่ดำรองจ่ายแที่นกี่นภายในกี่ลุ่มแอร์เอเช่ย

บ่คคลท่�อาจม่คว่ามขัดแย้ง ลักษัณะของรายการ
มูลค่ารายการ (บ่าท)

เหตุผลและคว่ามจำาเป็น้
ปี 2563 ปี 2562

(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 Co., Ltd. (AAJ)  
(9) Tune Insurance Malaysia 

Berhad (TIMB) 
(10) Tune Talk Sdn. Bhd. (TTSB)
(11) Great Fortune Broker Co., Ltd. 

(GFB)

รายการเงินที่ด้รองจ่ายแที่นก่นในกลุ่มแอร์เอเชีย ที่�เกิด้
จากค์าใชีจ่ายเกี�ยวิก่บการใชีบริการในอาค์ารสินามบิน
และในลานจอด้ ค์าภาษัสินามบินค์าธุรรมเนียมนำาร่อง
ค์าเค์าน์เติอร์เชีค์อิน ค์าสิะพานเที่ยบเค์รื�องบิน              
ค์าธุรรมเนียมศุลกากร ค์าติรวิจค์นเข้าเมืองและ
ค์วิบค์มโรค์ เป็นติน รวิมที่�งค์าใชีจ่ายการติลาด้                
ค์าใชีจ่ายที่�เกี�ยวิข้องก่บพน่กงาน ค์าฝ่กอบรมพน่กงาน
ค์าใชีจ่ายเกี�ยวิก่บระบบเที่ค์โนโลยีสิารสินเที่ศ

2.1 บ่จ. ไทยแอร์เอเชุ่ย ทดรองจ่ายแทน้ AAB 
ลูกหนี�ที่ด้รองจ่าย - AAB 

185,173,646
148,791,584

307,503,512
494,288,960

เพื�อเพิ�มประสิที่ธุภาพในการบริหารงานและการจ่ด้การร่วิมก่นภายใน            
กลุ่มแอร์เอเชีย บริษัที่ในกลุ่มที่�เปิด้บริการเสินที่างบินในสินามบินน่�นเป็น       
รายแรกจะเป็นผู้ที่ำาสิญญาก่บสินามบินหรือผู้ที่�เกี�ยวิข้อง และที่ำาการสิำารอง
ค์าใชีจ่ายไปก่อน นอกจากนี� ย่งมีค์าใชีจ่ายร่วิมก่นที่างการติลาด้และสิงเสิริม
การข้ายที่�เกี�ยวิเนื�องก่บเสินที่างบิน ค์าฝ่กอบรมพน่กงาน ค์าใชีจ่ายในการใชี
เที่ค์โนโลยีสิารสินเที่ศที่ี�มีการใชีประโยชีน์ร่วิมก่น และด้ำาเนินการเรียกเก็บ        
ค์าใชีจ่ายน่�นก่บบริษัที่ในกลุ่มติามอ่ติราการใชีงานจริง 

การกำาหน้ดราคา:
การเรียกเก็บเงินหรือการจ่ายชีำาระเงินที่�มีการที่ด้รองจ่ายแที่นก่นจะเรียกเก็บ
หรือจ่ายชีำาระในราค์าติามที่ี�ได้มีการจ่ายเงินแที่นจริงหรือจากการปันสิวิน
ระหวิางบริษัที่ร่วิมที่นในอ่ติราสิวินที่�ติกลงร่วิมก่น
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(12) AirAsia SEA Limited (IHQ)
(13) AirAsia (Guangzhou) Aviation 

Service Limited (AGZ)
(14) BIGLIFE Sdn. Bhd. (BIG)
(15) AirAsia Com Travel Sdn. Bhd. 

(ACT)
(16) AirAsia Com Travel (Thailand) 

Ltd. (ACTTH)

2.2 บ่จ. ไทยแอร์เอเชุ่ย ทดรองจ่ายแทน้ IAA  
ลูกหนี�ที่ด้รองจ่าย - IAA 

2.3 บ่จ. ไทยแอร์เอเชุ่ย ทดรองจ่ายแทน้ AAX 
ลูกหนี�ที่ด้รองจ่าย - AAX 

2.4 บ่จ. ไทยแอร์เอเชุ่ย ทดรองจ่ายแทน้ TAAX 
ลูกหนี�ที่ด้รองจ่าย - TAAX 

2.5 บ่จ. ไทยแอร์เอเชุ่ย ทดรองจ่ายแทน้ PAAI 
ลูกหนี�ที่ด้รองจ่าย - PAAI 

2.6 บ่จ. ไทยแอร์เอเชุ่ย ทดรองจ่ายแทน้ AAI  
ลูกหนี�ที่ด้รองจ่าย - AAI 

2.7 บ่จ. ไทยแอร์เอเชุ่ย ทดรองจ่ายแทน้ IAAX  
ลูกหนี�ที่ด้รองจ่าย - IAAX 

2.8 บ่จ. ไทยแอร์เอเชุ่ย ทดรองจ่ายแทน้ AAJ 
ลูกหนี�ที่ด้รองจ่าย - AAJ 

2.9 บ่จ. ไทยแอร์เอเชุ่ย ทดรองจ่ายแทน้ TIMB
ลูกหนี�ที่ด้รองจ่าย - TIMB 

2.10 บ่จ. ไทยแอร์เอเชุ่ย ทดรองจ่ายแทน้ TTSB 
ลูกหนี�ที่ด้รองจ่าย - TTSB 

2.11 บ่จ. ไทยแอร์เอเชุ่ย ทดรองจ่ายแทน้ GFB
ลูกหนี�ที่ด้รองจ่าย - GFB 

2.12 บ่จ. ไทยแอร์เอเชุ่ย ทดรองจ่ายแทน้ IHQ 
ลูกหนี�ที่ด้รองจ่าย - IHQ 

2.13 บ่จ. ไทยแอร์เอเชุ่ย ทดรองจ่ายแทน้ AGZ
ลูกหนี�ที่ด้รองจ่าย - AGZ

6,871,755
14,414,086

59,898,005 
 -   

 254,775,091 
 290,128,579 

25,910,939 
 28,260,368 

 1,242,860 
 2,893,076 

 38,286 
 72,997 

 320,385 
 287,968 

 61,164 
 1,392,170 

 1,682,988 
 280,498

-   
 685,513 

 25,430 
 -   

624,220 
 475,068

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

3,926,474
560,996

685,513
685,513

129,101
-

2,625,210
1,846,979

การชุำาระเงิน้: ภายใน 30 วิน

ลักษัณะรายการใน้อน้าคต:
รายการด้งกล่าวิจะย่งค์งมีอย่างติอเนื�อง ซึ�งโด้ยเป็นการด้ำาเนินธุรกิจปกติที่�มี
เงื�อนไข้ที่างการค์าที่�วิไป และได้ร่บอนุม่ติเป็นหล่กการจากค์ณะกรรมการ
บริษัที่ และค์ณะกรรมการติรวิจสิอบ 
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2.14 บ่จ. ไทยแอร์เอเชุ่ย ทดรองจ่ายแทน้ BIG
ลูกหนี�ที่ด้รองจ่าย - BIG 

2.15 บ่จ. ไทยแอร์เอเชุ่ย ทดรองจ่ายแทน้ AAGB
ลูกหนี�ที่ด้รองจ่าย - AAGB 

2.16 บ่จ. ไทยแอร์เอเชุ่ย ทดรองจ่ายแทน้ TIPCL
ลูกหนี�ที่ด้รองจ่าย - TIPCL 

2.17 บ่จ. ไทยแอร์เอเชุ่ย ทดรองจ่ายแทน้ ACT 
ลูกหนี�ที่ด้รองจ่าย - ACT 

2.18 บ่จ. ไทยแอร์เอเชุย ทดรองจ่ายแทน้ ACTTH
ลูกหนี�ที่ด้รองจ่าย - ACTTH 

2.19 AAB ทดรองจ่ายแทน้ บ่จ. ไทยแอร์เอเชุ่ย 
เจ้าหนี�ที่ด้รองจ่าย - AAB 

2.20 IAA ทดรองจ่ายแทน้ บ่จ. ไทยแอร์เอเชุ่ย  
เจ้าหนี�ที่ด้รองจ่าย - IAA 

2.21 AAI ทดรองจ่ายแทน้ บ่จ. ไทยแอร์เอเชุ่ย 
เจ้าหนี�ที่ด้รองจ่าย - AAI 

2.22 AAX ทดรองจ่ายแทน้ บ่จ. ไทยแอร์เอเชุ่ย 
เจ้าหนี�ที่ด้รองจ่าย - AAX 

2.23 TAAX ทดรองจ่ายแทน้ บ่จ. ไทยแอร์เอเชุ่ย  
เจ้าหนี�ที่ด้รองจ่าย - TAAX 

2.24 PAAI ทดรองจ่ายแทน้ บ่จ. ไทยแอร์เอเชุ่ย  
เจ้าหนี�ที่ด้รองจ่าย - PAAI

274,541 
 24,958

6,704 
 183,573

3,643,769 
 2,540,234

5,404,929 
 5,384,361 

 222,387 
 222,387

420,873,792 
 230,405,951

10,007,960 
 -   

 2,551,926 
 5,239,670 

 7,898,833 
 721,913 

 4,752,631 
 1,540,129 

 815,992 
 145,579

2,446,923
1,572,754

177,555 
 177,555

6,000,000 
 6,420,000

-
-

-
-

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
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บ่คคลท่�อาจม่คว่ามขัดแย้ง ลักษัณะของรายการ
มูลค่ารายการ (บ่าท)

เหตุผลและคว่ามจำาเป็น้
ปี 2563 ปี 2562

2.25 AAJ ทดรองจ่ายแทน้ บ่จ. ไทยแอร์เอเชุ่ย 
เจ้าหนี�ที่ด้รองจ่าย - AAJ 

2.26 AGZ ทดรองจ่ายแทน้ บ่จ. ไทยแอร์เอเชุ่ย  
เจ้าหนี�ที่ด้รองจ่าย - AGZ 

2.27 ACT ทดรองจ่ายแทน้ บ่จ. ไทยแอร์เอเชุ่ย 
เจ้าหนี�ที่ด้รองจ่าย - ACT

253,726 
 514,624

4,419 
 -   

6,833,539 
 6,976,286

-
-

26,772
4,965

-
-

3. รายกี่ารดำอกี่เบ่�ยรับและดำอกี่เบ่�ยจ่ายระหว่างกี่นภายในกี่ลุ่มแอร์เอเช่ย     

บ่คคลท่�อาจม่คว่ามขัดแย้ง ลักษัณะของรายการ
มูลค่ารายการ (บ่าท)

เหตุผลและคว่ามจำาเป็น้
ปี 2563 ปี 2562

(1) AirAsia (India) Limited (AAI) รายการด้อกเบี�ยร่บและด้อกเบี�ยจ่ายระหวิางก่น             
ในกลุ่มแอรเ์อเชีย เปน็ด้อกเบี�ยที่�ค์ด้ระหวิา่งก่นกรณที่�
บริษัที่ภายในกลุ่มแอร์เอเชียชีำาระหนี�สิที่ธุล่าชีา           
เกินกวิา 30 วินจากวินที่�ติามใบแจ้งหนี�

ดอกเบ่�ยรับ่ : บจ. ไที่ยแอร์เอเชีย ได้ร่บด้อกเบี�ย
จากบริษัที่ที่�เกี�ยวิข้องก่น เนื�องจากบริษัที่ 
ที่�เกี�ยวิข้องก่นด้งกล่าวิชีำาระหนี�สิที่ธุล่าชีากวิา
กำาหนด้

ดอกเบ่�ยรับ่จาก AAI
ยอด้ลูกหนี� (สิที่ธุ) ค์งค์างปลายงวิด้ - AAI
ด้อกเบี�ยร่บค์างร่บปลายงวิด้ - AAI

-
-

402,865

-
-

404,340

บจ. ไที่ยแอร์เอเชีย และบริษัที่ในกลุ่มแอร์เอเชียมีการค์ด้ด้อกเบี�ยระหวิางก่น
จากยอด้ค์างชีำาระโด้ยในแติละสิ�นเด้อน บจ. ไที่ยแอร์เอเชียและบริษัที่ใน       
กลุ่มแอร์เอเชียจะค์ำานวิณหนี�ที่�เกิด้ข้�นระหวิางก่นและจ่ายชีำาระหนี�จาก        
ยอด้สิที่ธุข้องแติละบริษัที่หากมีการชีำาระหนี�ล่าชีากวิากำาหนด้ (ภายใน 30 วิน
น่บจากวินที่�ติามใบแจ้งหนี�) 

อัตราดอกเบ่�ย:
อ่ติราด้อกเบี�ยร่บและด้อกเบี�ยจ่ายที่�ค์ด้ระหวิา่งก่นในกลุ่มแอร์เอเชียเป็นอ่ติรา
เด้ยวิก่น ซึ�งเป็นอ่ติราด้อกเบี�ยที่�เป็นตินที่นที่างการเงินเฉลี�ยข้อง AAB 
ประมาณร้อยละ 6 ติอปีในปี 2562 และปี 2563

การชุำาระเงิน้: ภายใน 30 วิน

ลักษัณะรายการใน้อน้าคต:
รายการด้งกล่าวิจะยง่ค์งมีอย่างติอเนื�อง โด้ยเป็นรายการธุรกิจปกติที่�มีเงื�อนไข้
ที่างการค์าที่�วิไป และได้ร่บอนุม่ติเป็นหล่กการจากค์ณะกรรมการบริษัที่และ
ค์ณะกรรมการติรวิจสิอบ
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4. ค่าเช่าเครื�องบินและเครื�องยนติเครื�องบิน 

บ่คคลท่�อาจม่คว่ามขัดแย้ง ลักษัณะของรายการ
มูลค่ารายการ (บ่าท)

เหตุผลและคว่ามจำาเป็น้
ปี 2563 ปี 2562

(1) AirAsia (Mauritius) Ltd. (AAM) บจ. ไที่ยแอร์เอเชีย เชีาเค์รื�องบินที่�ใชีในการประกอบ

ธุรกิจการบินรวิมที่�งสิ�น 14 ลำา ณ วินที่� 31 ธุนวิาค์ม 

2563 จาก AAM ซึ�งเป็นสิญญาเชีาด้ำาเนินงาน   

ค่าเชุาเคร่�องบ่น้และเคร่�องยน้ต์เคร่�องบ่น้

เจ้าหนี�ค์าเชีาเค์รื�องบินและเค์รื�องยนติเค์รื�องบิน 

- AAM 

 

สินที่ร่พย์ไม่หมุนเวิยนอื�น - เงินม่ด้จำาค์าเชีา 

เค์รื�องบินและเค์รื�องยนติเค์รื�องบิน

 

1,674,310,587

944,136,032

215,776,921

 

2,144,242,113

110,545,497

275,785,640

บจ. ไที่ยแอร์เอเชีย เชีาเค์รื�องบินและเค์รื�องยนติเค์รื�องบินเพื�อใชีในการ

ประกอบธุรกิจจาก AAM เนื�องจากการจ่ด้หาเค์รื�องบินและเค์รื�องยนติ์        

เค์รื�องบิน จะด้ำาเนินการแบบรวิมศูนย ์โด้ยการรวิบรวิมจำานวินเค์รื�องบินและ

เค์รื�องยนติ์เค์รื�องบินที่�งหมด้ที่ี�กลุ่มแอร์เอเชียติองการใชีและสิ�งซื�อใน           

ค์ราวิเด้ยวิ (Pooling Purchase) เพื�อเพิ�มอำานาจในการติอรองก่บผู้ผู้ลิติ 

การกำาหน้ดอัตราค่าเชุา:

ค์าเชีาเค์รื�องบินติอลำาเป็นอ่ติราค์งที่�สิกุลเงินด้อลลาร์สิหร่ฐอเมริกา กำาหนด้

จ่ายเป็นรายเด้อน อายุสิญญา 12 ปี โด้ยค์าเชีาเค์รื�องบินระหวิาง AAM ก่บ 

บจ. ไที่ยแอร์เอเชีย อ้างอิงได้ก่บอ่ติราค์าเชีาเฉลี�ยในอุติสิาหกรรม

การชุำาระเงิน้: ภายใน 30 วิน

ลักษัณะรายการใน้อน้าคต:

รายการเชีาเค์รื�องบินและเค์รื�องยนติเค์รื�องบินจะยง่ค์งมีอยา่งติอเนื�อง จนกวิา

อายุสิญญาเชีาข้องเค์รื�องบินแติละลำาจะค์รบกำาหนด้สิญญาเชีา โด้ยเป็น

รายการธุรกิจปกติที่�มีเงื�อนไข้ที่างการค์าที่�วิไป และได้ร่บอนุม่ติเป็นหล่กการ

จากค์ณะกรรมการบริษัที่และค์ณะกรรมการติรวิจสิอบ บจ. ไที่ยแอร์เอเชีย 

จะย่งค์งรายการสิ�งซื�อเค์รื�องบินและเค์รื�องยนติเค์รื�องบินร่วิมก่นในล่กษัณะ 

Pooling Purchase
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5.  ค่าซ่อมแซ่มบำรุงรักี่ษัาเครื�องบิน

บ่คคลท่�อาจม่คว่ามขัดแย้ง ลักษัณะของรายการ
มูลค่ารายการ (บ่าท)

เหตุผลและคว่ามจำาเป็น้
ปี 2563 ปี 2562

(1) AirAsia (Mauritius) Ltd. (AAM)

(2) AirAsia Berhad (AAB)

บจ. ไที่ยแอร์เอเชีย จ่ายค์าซ่อมแซมบำารุงร่กษัาเค์รื�องบิน

ให้ก่บ AAM ผู้ให้เชีาเค์รื�องบินเพื�อเป็นค์าซ่อมแซมบำารุง

ร่กษัาเค์รื�องบินประเภที่ D Check หรอืการซ่อมใหญ่      

ซึ�งเป็นไปติามสิญญาเชีาเค์รื�องบิน

ค่าซ่อมแซ่มบ่ำารุงรักษัาเคร่�องบ่น้ - AAM

เจ้าหนี�ค์าซ่อมแซมบำารุงร่กษัาเค์รื�องบิน - AAM

ลูกหนี�ค์าซ่อมแซมบำารุงร่กษัาเค์รื�องบินข้อค์น 

- AAM

ค่าซ่อมแซ่มบ่ำารุงรักษัาเคร่�องบ่น้ - AAB

เจ้าหนี�ค์าซ่อมแซมบำารุงร่กษัาเค์รื�องบิน - AAB

เงินสิำารองบำารุงร่กษัาเค์รื�องบิน - AAB

 

332,961,564

 214,664,068 

 481,994,547 

 824,115,153 

 695,784,155 

5,856,109,798

 

854,519,940

115,502,357

11,343,906

1,288,129,150

255,630,227

5,963,213,001

เนื�องจากสิญญาเชีาด้ำาเนินงานเค์รื�องบินระหวิาง บจ. ไที่ยแอร์เอเชีย และ 

AAM กำาหนด้ให้ บจ. ไที่ยแอร์เอเชีย ติองที่ำาการซ่อมแซมบำารุงร่กษัาเค์รื�องบิน

ที่�เชีาและกำาหนด้เงื�อนไข้ในการสิงมอบเค์รื�องบินที่�เชีาค์น โด้ยเงื�อนไข้ด้งกล่าวิ

กำาหนด้วิาเค์รื�องบินที่�เชีาจะติองได้ร่บการซ่อมแซมบำารุงร่กษัาก่อนสิงค์น        

เมื�อค์รบกำาหนด้ติามสิญญา ซึ�งเป็นปกติข้องสิญญาเชีาเค์รื�องบิน

การกำาหน้ดอัตราค่าซ่อมแซ่มบ่ำารุงรักษัา:

ค์าซ่อมแซมบำารุงร่กษัาเค์รื�องบินเป็นอ่ติราค์งที่�สิกุลเงินด้อลลาร์สิหร่ฐอเมรกิา

ติอเวิลา/รอบการใชีงานเค์รื�องบิน โด้ยกำาหนด้จ่ายเป็นรายเด้อน ซึ�งอ้างอิง     

ได้ก่บราค์าติลาด้ในอุติสิาหกรรม

การชุำาระเงิน้: ภายใน 30 วิน 

ลักษัณะรายการใน้อน้าคต:

รายการค์่าซ่อมแซมบำารุงร่กษัาเค์รื�องบินจะย่งค์งมีอย่างติ่อเนื�องจนกวิ่าอายุ

สิญญาเชีาและบำารุงร่กษัาเค์รื�องบินแติละลำาจะค์รบกำาหนด้สิญญา โด้ยเป็น

รายการธุรกิจปกติที่�มีเงื�อนไข้ที่างการค์าที่�วิไป และได้ร่บอนุม่ติเป็นหล่กการ

จากค์ณะกรรมการบริษัที่และค์ณะกรรมการติรวิจสิอบ
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6. รายกี่ารค่าธิรรมเน่ยมกี่ารจองบัติรโดำยสารเครื�องบิน (Booking Fee)

บ่คคลท่�อาจม่คว่ามขัดแย้ง ลักษัณะของรายการ
มูลค่ารายการ (บ่าท)

เหตุผลและคว่ามจำาเป็น้
ปี 2563 ปี 2562

(1) AirAsia Berhad (AAB) บจ. ไที่ยแอร์เอเชีย จ่ายค์าธุรรมเนียมการจอง           

บ่ติรโด้ยสิารเค์รื�องบิน (Booking Fee) ให้ก่บ AAB

ค่าธิรรมเน้ยมการจองบ่ตรโดยสัาร

เจ้าหนี�ค์าธุรรมเนียมการจองบ่ติรโด้ยสิาร - AAB

 

 127,038,148 

 93,698,420 

 

 

143,992,016

20,769,953

บจ. ไที่ยแอร์เอเชีย ใชีระบบการบริหารจ่ด้การการจองและจำาหน่าย               

บ่ติรโด้ยสิารเค์รื�องบินร่วิมก่นก่บข้องกลุ่มแอร์เอเชีย เชีนเด้ยวิก่บสิายการบินอื�น

ในกลุ่มแอร์เอเชีย AAB เข้าเป็นค์สิญญาในล่กษัณะข้องกลุ่มบริษัที่ก่บ Navitaire 

ซึ�งเป็นผู้ให้บริการระบบการบริหารจ่ด้การการจองและจำาหน่ายบ่ติรโด้ยสิาร

เค์รื�องบินอิสิระ โด้ย AAB จะเรียกเก็บค์าบริการจาก บจ. ไที่ยแอรเ์อเชีย จาก

จำานวินการใชีงานในอ่ติราเที่าก่บ Navitaire เรียกเก็บ 

การกำาหน้ดค่าธิรรมเน้ยมการจองบ่ตรโดยสัาร:

อ่ติราค์าธุรรมเนียมการจองบ่ติรโด้ยสิารเป็นอ่ติราค์งที่�ติอจำานวินผูู้้โด้ยสิาร      

ที่�บิน กำาหนด้จ่ายเป็นรายเด้อน และเป็นอ่ติราที่�ไม่เกินกวิาที่�ระบุไวิในสิญญา

 

การชุำาระเงิน้: ภายใน 30 วิน 

ลักษัณะรายการใน้อน้าคต:

รายการค์าธุรรมเนียมการจองบ่ติรโด้ยสิารจะย่งค์งมีอย่างติอเนื�อง โด้ยเป็น

รายการธุรกิจปกติที่�มีเงื�อนไข้การค์าที่�วิไป และได้ร่บอนุม่ติเป็นหล่กการจาก

ค์ณะกรรมการบริษัที่ และค์ณะกรรมการติรวิจสิอบ
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7. กี่ารซ่�อสินค้าและอุปกี่รณ์

บ่คคลท่�อาจม่คว่ามขัดแย้ง ลักษัณะของรายการ
มูลค่ารายการ (บ่าท)

เหตุผลและคว่ามจำาเป็น้
ปี 2563 ปี 2562

(1) AirAsia Berhad (AAB) บจ. ไที่ยแอร์เอเชีย ซื�อสินค์าและอุปกรณ์ ได้แก่ อะไหล่
เค์รื�องบิน และสินค์้าเพื�อจำาหน่ายบนเค์รื�องบิน           
บางประเภที่ เป็นติน จาก AAB 

ซ่�อสัน้ค้าและอุปกรณ์
เจ้าหนี�ค์าสินค์าและอุปกรณ์ - AAB

 

 7,709,936 
 3,516,838 

 

16,735,367
2,345,958

บจ. ไที่ยแอร์เอเชีย ซื�อสินค์าและอุปกรณ์ ได้แก่ อะไหล่เค์รื�องบิน และสินค์า
เพื�อจำาหน่ายบนเค์รื�องบินบางประเภที่ เป็นติน จาก AAB การจ่ด้หาสินค์าและ
อุปกรณ์ จะด้ำาเนินการแบบรวิมศูนย์ โด้ย AAB จะรวิบรวิมปริมาณค์วิามติองการ
ซื�อที่�งหมด้ข้องกลุ่มแอร์เอเชียและสิ�งซื�อในค์ราวิเด้ยวิ (Pooling Purchase) 
เพื�อเพิ�มอำานาจในการติอรองก่บผู้จำาหน่ายเมื�อมีการสิ�งซื�อในปริมาณมาก

การกำาหน้ดราคาซ่�อขาย:
ราค์าซื�อข้ายเป็นราค์าเด้ยวิก่นก่บราค์าที่� AAB ติกลงก่บบุค์ค์ลภายนอก

การชุำาระเงิน้: ภายใน 30 วิน 

ลักษัณะรายการใน้อน้าคต:
รายการด้งกล่าวิจะยง่ค์งมีอย่างติอเนื�อง โด้ยเป็นรายการธุรกิจปกติที่�มีเงื�อนไข้
การค์าที่�วิไป และได้ร่บอนุม่ติเป็นหล่กการจากค์ณะกรรมการบริษัที่และค์ณะ
กรรมการติรวิจสิอบ

8. ค่าบริหารจัดำกี่าร (Administrative Fee)

บ่คคลท่�อาจม่คว่ามขัดแย้ง ลักษัณะของรายการ
มูลค่ารายการ (บ่าท)

เหตุผลและคว่ามจำาเป็น้
ปี 2563 ปี 2562

(1) AirAsia Berhad (AAB) บจ. ไที่ยแอร์เอเชีย จ่ายค์าบริหารจ่ด้การ
(Administrative Fee) ให้แก่ AAB

ค่าบ่ริหารจัดการ
เจ้าหนี�ค์าบริหารจ่ด้การ - AAB
 

 

 15,140,060 
 10,874,448 

 

14,946,844
2,398,136

บจ. ไที่ยแอรเ์อเชีย จ่ายค์าบริหารจ่ด้การ (Administrative Fee) ใหก้่บ AAB 
เพื�อเป็นค์าติอบแที่นการให้ค์วิามชีวิยเหลือที่�เกี�ยวิข้องก่บการด้ำาเนินธุรกิจการบิน
ข้องบริษัที่ซึ�งรวิมถืง การสิน่บสินุนด้านการบริหารจ่ด้การ การจ่ด้สิรรพน่กงาน
การให้ค์ำาปรึกษัาและการให้ค์วิามชีวิยเหลืออื�นๆ เกี�ยวิก่บการด้ำาเนินกิจการ 

การกำาหน้ดราคาซ่�อขาย:
ค์าบริหารจ่ด้การเป็นอ่ติราค์งที่�เด้อนละ 40,000 ด้อลลาร์สิหร่ฐฯ ติอเด้อน 
ซึ�งเป็นอ่ติราที่�ติกลงก่นติามสิญญาค์าธุรรมเนียมการบริหารจ่ด้การ

การชุำาระเงิน้: ภายใน 30 วิน 

ลักษัณะรายการใน้อน้าคต: 
รายการด้งกล่าวิจะยง่ค์งมีอยา่งติอเนื�อง เป็นไปติามเงื�อนไข้ที่�ระบุไวิในสิญญา
เป็นรายการสิน่บสินุนธุรกิจปกติที่�มเีงื�อนไข้การค์าที่�วิไป และได้ร่บอนุม่ติเป็น
หล่กการจากค์ณะกรรมการบริษัที่และค์ณะกรรมการติรวิจสิอบ
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9. รายกี่ารส่วนแบ่งขาดำที่น (กี่ำไร) จากี่สัญญาแลกี่เปล่�ยนราคานำ�ามัน

บ่คคลท่�อาจม่คว่ามขัดแย้ง ลักษัณะของรายการ
มูลค่ารายการ (บ่าท)

เหตุผลและคว่ามจำาเป็น้
ปี 2563 ปี 2562

(1) AirAsia Berhad (AAB) บจ. ไที่ยแอร์เอเชีย มีสิวินแบ่งข้าด้ที่น (กำาไร) จากการ

ป้องก่นค์วิามเสิ�ยงจากค์วิามผู้นผู้วินข้องราค์านำ�าม่น 

โด้ยจ่ายผู้าน AAB ติามสิญญาแลกเปลี�ยนนำ�าม่น

สัว่น้แบ่งขาดทน้ (กำาไร) จากสัญญาแลกเปล่�ยน้

น้ำ�ามัน้

เจ้าหนี� (ลูกหนี�) สิวินแบ่งข้าด้ที่น(กำาไร) จาก

สิญญาแลกเปลี�ยนนำ�าม่น - AAB

สินที่ร่พย์ไม่หมุนเวิยนอื�น - เงินม่ด้จำาค์าป้องก่น

ค์วิามเสิ�ยงจากค์วิามผู้นผู้วินข้องราค์านำ�าม่น

 

 

 

 2,501,234,650 

 1,084,050,763 

 14,933,700 

 

(74,197,141)

(71,371,768)

14,988,350

บจ. ไที่ยแอร์เอเชีย ป้องก่นค์วิามเสิ�ยงจากค์วิามผู้นผู้วินข้องราค์านำ�าม่น โด้ย

ได้เข้าที่ำาสิญญาปัองก่นค์วิามเสิ�ยงราค์านำ�าม่นร่วิมก่บ AAB เพื�อให้ได้ประโยชีน์

จากอำานาจการติอรองข้องกลุ่มบริษัที่จะเป็นผู้ติด้สินใจด้วิยตินเองวิาจะ         

เข้าร่วิมในการป้องก่นค์วิามเสิ�ยงในแติละค์ร่�งหรือไม่

 

การปัน้สัว่น้ขาดทุน้ (กำาไร):

กำาไรและข้าด้ที่นที่�เกิด้จากการป้องก่นค์วิามเสิ�ยงราค์านำ�าม่นจะถืกปันสิวิน      

ไปย่งบริษัที่ในกลุ่มแอร์เอเชียเป็นรายเด้อน โด้ยค์ำานวิณจากสิด้สิวินปริมาณ

การใชีนำ�าม่นติามงบประมาณการใชีนำ�าม่นเชี�อเพลิงข้องแติละบริษัที่ในกลุ่ม

การชุำาระเงิน้: ภายใน 30 วิน 

ลักษัณะรายการใน้อน้าคต:

รายการด้งกล่าวิจะยง่ค์งมีอยา่งติอเนื�อง โด้ยเป็นรายการสิน่บสินุนธุรกิจปกติ

ที่�มีเงื�อนไข้การค์าที่�วิไป และได้ร่บอนุม่ติเป็นหล่กการจากค์ณะกรรมการ

บริษัที่และค์ณะกรรมการติรวิจสิอบ
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11. ค่าเครื�องหมายกี่ารค้า

10.  ค่าฝ่กี่อบรมนักี่บิน 

บ่คคลท่�อาจม่คว่ามขัดแย้ง ลักษัณะของรายการ
มูลค่ารายการ (บ่าท)

เหตุผลและคว่ามจำาเป็น้
ปี 2563 ปี 2562

(1) AirAsia Berhad (AAB) บจ. ไที่ยแอร์เอเชีย จ่ายค์าเค์รื�องหมายการค์าให้ AAB

ค่าเคร่�องหมายการค้า
เจ้าหนี�ค์าเค์รื�องหมายการค์า - AAB

224,930,055 
 212,679,675

608,504,991
152,739,782

AAB ได้อนุญาติให้ใชีชี�อที่างการค์า AirAsia (Brand License Agreement) 
แก่ บจ.ไที่ยแอร์เอเชีย

การกำาหน้ดราคา:
ค์าธุรรมเนียมการใชีชี�อที่างการค์าเที่าก่บร้อยละ 1.5 ข้องรายได้ที่�งหมด้  
บจ. ไที่ยแอร์เอเชีย ติอปี

การชุำาระเงิน้: ภายใน 30 วิน 

ลักษัณะรายการใน้อน้าคต:
รายการค์าธุรรมเนียมการใชีเค์รื�องหมายการค์าจะยง่ค์งมีอย่างติอเนื�อง โด้ย
เป็นรายการธุรกิจปกติที่�มีเงื�อนไข้การค์าที่�วิไป และได้ร่บอนุม่ติเป็นหล่กการ
จากค์ณะกรรมการบริษัที่และค์ณะกรรมการติรวิจสิอบ

บ่คคลท่�อาจม่คว่ามขัดแย้ง ลักษัณะของรายการ
มูลค่ารายการ (บ่าท)

เหตุผลและคว่ามจำาเป็น้
ปี 2563 ปี 2562

(1) บ่มจ. บ่างกอก เอว่ิเอชุั�น้เซ่็น้เตอร์ 
(BAC)

บจ. ไที่ยแอร์เอเชีย จ่ายค์าฝ่กอบรมน่กบิน (Pilot 
Training) แก่ BAC

ค่าฝ่กอบ่รมน้กบ่น้
เจ้าหนี�ค์าฝ่กอบรมน่กบิน - BAC

 

804,206
-

 
3,949,274

-

บจ. ไที่ยแอร์เอเชีย ที่ำาข้อติกลงร่วิมก่บ BAC ในการจ่ด้หาศิษัยก์ารบินเพื�อฝ่ก
อบรมหล่กสิติรน่กบินพาณิชีย์ติรี และฝ่กอบรมเพิ�มเติมให้แก่น่กบินฝ่กห่ด้

การกำาหน้ดราคา:
อ่ติราค์าฝ่กเป็นราค์าติามสิญญาที่�ติกลงไวิ ซึ�งข้�นอยู่ก่บประเภที่ข้องการ         
เข้าร่บการฝ่ก

การชุำาระเงิน้: ภายใน 30 วิน 

ลักษัณะรายการใน้อน้าคต:
รายการด้งกล่าวิจะยง่ค์งมีอยา่งติอเนื�อง โด้ยเป็นรายการสิน่บสินุนธุรกิจปกติ
ที่�มีเงื�อนไข้การค์าที่�วิไป และได้ร่บอนุม่ติเป็นหล่กการจากค์ณะกรรมการ
บริษัที่และค์ณะกรรมการติรวิจสิอบ
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13. ค่าบริหารจัดำกี่าร (Management Fee)

บ่คคลท่�อาจม่คว่ามขัดแย้ง ลักษัณะของรายการ
มูลค่ารายการ (บ่าท)

เหตุผลและคว่ามจำาเป็น้
ปี 2563 ปี 2562

(1) บ่มจ. เอเชุ่ย เอว่ิเอชุั�น้ (AAV) บจ. ไที่ยแอร์เอเชีย จ่ายค์าบริหารจ่ด้การ  
(Management Fee) แก่ AAV

ค่าบ่ริหารจัดการ
เจ้าหนี�ค์าบริหารจ่ด้การ - AAV

 

25,000,000
-

 

25,000,000
-

บจ. ไที่ยแอร์เอเชีย จ่ายค์าบริหารจ่ด้การ (Management Fee) ให้ก่บ AAV 
เพื�อเป็นค์าติอบแที่นการให้บริการการกำาหนด้นโยบายการบริหารการเงินและ
การจ่ด้การ การให้ค์ำาปรึกษัาและการให้ค์วิามชีวิยเหลืออื�นๆ เกี�ยวิก่บ             
การด้ำาเนินกิจการ 

การกำาหน้ดราคาซ่�อขาย:
ค์าบริหารจ่ด้การเป็นอ่ติราค์งที่�ไติรมาสิละ 6,250,000 บาที่ รวิมถืงค์าใชีจ่าย
ที่�เกิด้ข้�นจริง ซึ�งเป็นอ่ติราที่�ติกลงก่นติามสิญญาค์่าธุรรมเนียมการบริหาร
จ่ด้การ

การชุำาระเงิน้: ภายใน 30 วิน 

ลักษัณะรายการใน้อน้าคต:
รายการด้งกล่าวิจะยง่ค์งมีอยา่งติอเนื�อง เป็นไปติามเงื�อนไข้ที่�ระบุไวิในสิญญา
 เป็นรายการสิน่บสินุนธุรกิจปกติที่�มีเงื�อนไข้การค์าที่�วิไป และได้ร่บอนุม่ติเป็น
หล่กการจากค์ณะกรรมการบริษัที่และค์ณะกรรมการติรวิจสิอบ

12. รายไดำค่าบริหารจัดำกี่ารจากี่ค่าเบ่�ยประกี่นภัย

บ่คคลท่�อาจม่คว่ามขัดแย้ง ลักษัณะของรายการ
มูลค่ารายการ (บ่าท)

เหตุผลและคว่ามจำาเป็น้
ปี 2563 ปี 2562

(1) Tune Insurance Malaysia 
Berhad (TIMB)

(2) Great Fortune Broker  
Co., Ltd. (GFB)

บจ. ไที่ยแอรเ์อเชีย ได้ร่บค์าบริหารจ่ด้การ จากค์า่เบี�ย
ประก่นภ่ย (Insurance Premium) ซึ�งได้ร่บจาก             
ผู้โด้ยสิารติามโค์รงการ AirAsia Insure 

12.1 รายได้ค่าบ่รหิารจัดการ จากค่าเบ่่�ยประกน้ภัย
ของ TIMB
ค์าเบี�ยประก่นภ่ย
รายได้ค์าบริหารจ่ด้การ
เจ้าหนี� (ลูกหนี�) ค์าเบี�ยประก่นภ่ย

12.2 รายได้ค่าบ่รหิารจัดการ จากค่าเบ่่�ยประกน้ภัย
ของ GFB
ค์าเบี�ยประก่นภ่ย
รายได้ค์าบริหารจ่ด้การ
เจ้าหนี�ค์าเบี�ยประก่นภ่ย
ลูกหนี�ค์าบริหารจ่ด้การ

2,208,849 
 552,212 

 -   

118,956,824 
 19,851,306 

 775,681 
 -   

9,897,170
2,474,292
(148,769)

244,108,705
40,529,793
1,728,831

851,237

บจ. ไที่ยแอร์เอเชีย ได้ร่บค์าบริหารจ่ด้การจากค์าเบี�ยประก่นภ่ย (Insurance 
Premium) ซึ�งได้ร่บจากผู้โด้ยสิารติามโค์รงการ AirAsia Insure 

การกำาหน้ดราคา:
ค์าเบี�ยประก่นภ่ยที่�จ่ายให้แก่ TIMB และ GFB เป็นไปติามมูลค์าที่�เกิด้ข้�นจริง
โด้ยอ่ติราค์าบริหารจ่ด้การเป็นราค์าติามสิญญาที่�ติกลงไวิซึ�งสิามารถื           
เที่ยบเค์ยงได้ก่บราค์าติลาด้ 

การชุำาระเงิน้: ภายใน 30 วิน 

ลักษัณะรายการใน้อน้าคต:
รายการด้งกล่าวิจะยง่ค์งมีอยา่งติอเนื�อง โด้ยเป็นรายการสิน่บสินุนธุรกิจปกติ
ที่�มีเงื�อนไข้การค์าที่�วิไป และได้ร่บอนุม่ติเป็นหล่กการจากค์ณะกรรมการ
บริษัที่และค์ณะกรรมการติรวิจสิอบ
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15. ค่าโปรแกี่รมสิที่ธิพัเศษัแกี่ล้กี่ค้า

14. ค่าบริกี่ารที่างดำานบัญช่ กี่ารบริหารบุคลากี่ร และกี่ารจัดำกี่ารสารสนเที่ศ

บ่คคลท่�อาจม่คว่ามขัดแย้ง ลักษัณะของรายการ
มูลค่ารายการ (บ่าท)

เหตุผลและคว่ามจำาเป็น้
ปี 2563 ปี 2562

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

BIG ได้จ่ด้ที่ำาโค์รงการ Big loyalty program เพื�อค์น
กำาไรให้ก่บลูกค์าในกลุ่มแอร์เอเชีย โด้ยการออก Big 
Point ซึ�งลูกค์าสิามารถืนำามาแลกติวิเค์รื�องบินและ
บริการอื�นในกลุ่มแอร์เอเชีย

ค่าโปรแกรมสัทธิพิเศษัแก่ลูกค้า
เจ้าหนี�ค์าโปรแกรมสิที่ธุพิเศษัแก่ลูกค์า - BIG

รายได้ค่าตั�ว่โดยสัาร
ลูกหนี�รายได้ค์าติวิโด้ยสิาร - BIG

54,893,500 
 11,138,875 

 76,218,222 
 25,532,376 

80,585,176
16,103,868

173,472,400
75,797,274

BIG ได้จ่ด้ที่ำาโค์รงการ Big loyalty program เพื�อค์นกำาไรให้ก่บลูกค์า             
ในกลุ่มแอร์เอเชีย โด้ยการออก Big Point ซึ�งลูกค์าสิามารถืนำามาแลก             
ติวิเค์รื�องบินและบริการอื�นในกลุ่มแอร์เอเชีย

การกำาหน้ดราคา:
อ่ติราค์าโปรแกรมสิที่ธุพิเศษัแก่ลูกค์าเป็นราค์าติามสิญญาที่�ติกลงไวิ

การชุำาระเงิน้: ภายใน 30 วิน 

ลักษัณะรายการใน้อน้าคต:
รายการด้งกล่าวิจะยง่ค์งมีอยา่งติอเนื�อง เป็นไปติามเงื�อนไข้ที่�ระบุไวิในสิญญา
เป็นรายการสิน่บสินุนธุรกิจปกติที่�มเีงื�อนไข้การค์าที่�วิไป และได้ร่บอนุม่ติเป็น
หล่กการจากค์ณะกรรมการบริษัที่และค์ณะกรรมการติรวิจสิอบ

บ่คคลท่�อาจม่คว่ามขัดแย้ง ลักษัณะของรายการ
มูลค่ารายการ (บ่าท)

เหตุผลและคว่ามจำาเป็น้
ปี 2563 ปี 2562

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

(2) AirAsia Berhad (AAB) 

AASEA ให้บริการที่างด้านบ่ญชีการเงิน การบริหาร
บุค์ลากร และการจ่ด้การสิารสินเที่ศแก่บริษัที่ในกลุ่ม
แอร์เอเชีย

AAB ให้บริการที่างด้านการจ่ด้การสิารสินเที่ศแก่
บริษัที่ในกลุ่มแอร์เอเชียติ�งแติเด้อนมิถืนายน 2560 
เป็นตินมา

14.1 ค่าบ่ริการทางด้าน้บ่ัญชุ่การเงิน้ การบ่ริหาร
บ่คลากร และการจัดการสัารสัน้เทศ 
- AASEA
เจ้าหนี�ค์าบริการด้านบ่ญชีการเงิน การบริหาร
บุค์ลากร และการจ่ด้การสิารสินเที่ศ - AASEA

14.2 ค่าบ่ริการทางด้าน้การจัดการสัารสัน้เทศ 
- AAB
เจ้าหนี�ค์าบริการด้านการจ่ด้การสิารสินเที่ศ  
- AAB

37,439,081

6,102,043

3,199,819

2,006,847

51,339,574

17,703,789

31,717,112

7,219,930

AASEA ให้บริการที่างด้านบ่ญชีการเงิน การบริหารบุค์ลากร และการจ่ด้การ
สิารสินเที่ศแก่บริษัที่ในกลุ่มแอร์เอเชีย โด้ยติ�งแติเด้อนมิถืนายน 2560 เป็นติน
มา AAB ให้บริการที่างด้านการจ่ด้การสิารสินเที่ศแก่บริษัที่ในกลุ่มแอร์เอเชีย
จะด้ำาเนินการเรียกเก็บค์าใชีจ่ายจากบริษัที่ในกลุ่มแอร์เอเชีย ติามสิด้สิ่วิน
จำานวินพน่กงานที่�ใชีในการที่ำางาน 

การกำาหน้ดราคา:
ค์าใชีจ่ายจะถืูกเรียกเก็บจากบริษัที่ในกลุ่มแอร์เอเชียที่�บริษัที่ให้บริการติาม 
ค์าใชีจ่ายพน่กงานที่�เกิด้ข้�นจริง โด้ยปันสิวินติามสิด้สิวินจำานวินพน่กงานข้อง
แติละบริษัที่ภายในกลุ่มที่�ใชีบริการบวิกสิวินเพิ�มติามที่�ระบุไวิในสิญญา 

การชุำาระเงิน้: ภายใน 30 วิน 

ลักษัณะรายการใน้อน้าคต:
รายการด้งกล่าวิจะยง่ค์งมีอยา่งติอเนื�อง เป็นไปติามเงื�อนไข้ที่�ระบุไวิในสิญญา
เป็นรายการสิน่บสินุนธุรกิจปกติที่�มเีงื�อนไข้การค์าที่�วิไป และได้ร่บอนุม่ติเป็น
หล่กการจากค์ณะกรรมการบริษัที่และค์ณะกรรมการติรวิจสิอบ
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17. งานบริกี่ารดำานความปลอดำภัย

บ่คคลท่�อาจม่คว่ามขัดแย้ง ลักษัณะของรายการ
มูลค่ารายการ (บ่าท)

เหตุผลและคว่ามจำาเป็น้
ปี 2563 ปี 2562

(1) AirAsia (India) Limited (AAI) บจ. ไที่ยแอรเ์อเชีย จ่ายค์าบริการร่กษัาค์วิามปลอด้ภ่ย

สิำาหร่บเที่�ยวิบิน FD ที่�สินามบินโค์ชีน (COK) เบงกาลูรู 

(BLR) โกลกาติา (CCU) ชียปุระ (JAI) เชีนไน(MAA)        

ภูวิเนศวิร (BBI) และ วิชีาค์าปัที่น่ม (VTZ) ให้แก่ AAI

งาน้บ่ริการด้าน้คว่ามปลอดภัย

เจ้าหนี�งานบริการด้านค์วิามปลอด้ภ่ย - AAI

 

 3,281,889 

 30,858,772 

 

19,557,022

28,705,284

บจ. ไที่ยแอร์เอเชีย เข้าที่ำาสิญญาการให้บริการร่กษัาค์วิามปลอด้ภ่ยก่บ AAI 

เพื�อให้เป็นไปติามกฎหมายและข้อบ่งค์บข้องประเที่ศอินเด้ย 

การกำาหน้ดราคา:

อ่ติราค์าธุรรมเนียมเป็นราค์าติามสิญญาที่�ติกลงไวิ

การชุำาระเงิน้: ภายใน 30 วิน 

ลักษัณะรายการใน้อน้าคต:

รายการด้งกล่าวิจะยง่ค์งมีอยา่งติอเนื�อง เป็นไปติามเงื�อนไข้ที่�ระบุไวิในสิญญา

เป็นรายการสิน่บสินุนธุรกิจปกติที่�มเีงื�อนไข้การค์าที่�วิไป และได้ร่บอนุม่ติเป็น

หล่กการจากค์ณะกรรมการบริษัที่และค์ณะกรรมการติรวิจสิอบ

16. ซ่�อสินค้า

บ่คคลท่�อาจม่คว่ามขัดแย้ง ลักษัณะของรายการ
มูลค่ารายการ (บ่าท)

เหตุผลและคว่ามจำาเป็น้
ปี 2563 ปี 2562

(1) Tune Talk (Thailand) Limited บจ. ไที่ยแอร์เอเชีย ซื�อซิมการ์ด้เพื�อจำาหน่ายบน      

เค์รื�องบินจาก Tune Talk (Thailand) Limited

ซ่�อสัน้ค้า

เจ้าหนี�ค์าสินค์า Tune Talk (Thailand)

450,160 

-

3,095,240

-

บจ. ไที่ยแอร์เอเชีย ซื�อสินค์า ได้แก่ ซิมการ์ด้เพื�อจำาหน่ายบนเค์รื�องบินจาก 

Tune Talk (Thailand) Limited

การกำาหน้ดราคา:

อ่ติราค์าธุรรมเนียมสิน่บสินุนเป็นราค์าติามสิญญาที่�ติกลงไวิ

การชุำาระเงิน้: ภายใน 30 วิน 

ลักษัณะรายการใน้อน้าคต:

รายการด้งกล่าวิจะยง่ค์งมีอยา่งติอเนื�อง เป็นไปติามเงื�อนไข้ที่�ระบุไวิในสิญญา

เป็นรายการสิน่บสินุนธุรกิจปกติที่�มีเงื�อนไข้การค์าที่�วิไป 
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19. ค่าใช้จ่ายดำานกี่ารติลาดำ

18. ค่าใช้จ่ายเกี่�ยวกี่บห้องประชุมและค่าบริกี่ารอื�นๆ

บ่คคลท่�อาจม่คว่ามขัดแย้ง ลักษัณะของรายการ
มูลค่ารายการ (บ่าท)

เหตุผลและคว่ามจำาเป็น้
ปี 2563 ปี 2562

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

บจ. ไที่ยแอร์เอเชีย ได้ใชีบริการด้านการติลาด้ก่บ AGZ 
เพื�อที่ำาการติลาด้ในประเที่ศจีน

ค่าใชุจ่ายด้าน้การตลาด
เจ้าหนี� ค์าใชีจ่ายด้านการติลาด้ - AGZ

 

 79,376,912 
 14,282,575 

 

139,035,327
27,036,505

บจ. ไที่ยแอร์เอเชีย ใชีบริการด้านการติลาด้ก่บ AGZ เพื�อที่ำาการติลาด้ใน
ประเที่ศจีน

การกำาหน้ดราคา:
อ่ติราค์า่ธุรรมเนยีมเปน็ราค์าติามสิญญาที่ี�ติกลงไวิ ซึ�งจะเรียกเกบ็ล่วิงหนา้เป็น
รายไติรมาสิ

การชุำาระเงิน้: ภายใน 30 วิน 

ลักษัณะรายการใน้อน้าคต:
รายการด้งกล่าวิจะยง่ค์งมีอยา่งติอเนื�อง เป็นไปติามเงื�อนไข้ที่�ระบุไวิในสิญญา
เป็นรายการสิน่บสินุนธุรกิจปกติที่�มเีงื�อนไข้การค์าที่�วิไป และได้ร่บอนุม่ติเป็น
หล่กการจากค์ณะกรรมการบริษัที่และค์ณะกรรมการติรวิจสิอบ

บ่คคลท่�อาจม่คว่ามขัดแย้ง ลักษัณะของรายการ
มูลค่ารายการ (บ่าท)

เหตุผลและคว่ามจำาเป็น้
ปี 2563 ปี 2562

(1) บ่จ. เว่็ลธิ์ เว่น้เจอร์สั (Wealth 
Ventures) 

บจ. ไที่ยแอร์เอเชีย ได้ใชีบริการห้องประชีมและ           
สิ�งอำานวิยค์วิามสิะด้วิกข้องโรงแรมเมอร์เค์ยวิ กรุงเที่พ
ม่กกะสิน 

ค่าใชุจ่ายเก่�ยว่กับ่ห้องประชุมและค่าบ่ริการอ่�น้ๆ
เจ้าหนี� บจ. เวิลธุ เวินเจอร์สิ

655,780 
 579,014 

2,188,196
76,576

บจ. ไที่ยแอร์เอเชีย ได้ใชีบริการห้องประชีมและสิ�งอำานวิยค์วิามสิะด้วิกข้อง
โรงแรม เมอรเ์ค์ยวิ กรุงเที่พ ม่กกะสิน ซึ�งมีห้องประชีมุเพียงพอและสิ�งอำานวิย
ค์วิามสิะด้วิกค์รบค์ร่น

การกำาหน้ดราคา:
อ่ติราค์าธุรรมเนียมเป็นราค์าติามสิญญาที่�ติกลงไวิ

การชุำาระเงิน้: ภายใน 30 วิน 

ลักษัณะรายการใน้อน้าคต:
รายการด้งกล่าวิจะยง่ค์งมีอยา่งติอเนื�อง เป็นไปติามเงื�อนไข้ที่�ระบุไวิในสิญญา
เป็นรายการสิน่บสินุนธุรกิจปกติที่�มเีงื�อนไข้การค์าที่�วิไป และได้ร่บอนุม่ติเป็น
หล่กการจากค์ณะกรรมการบริษัที่และค์ณะกรรมการติรวิจสิอบ
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21. งานบริกี่ารอื�นๆ

บ่คคลท่�อาจม่คว่ามขัดแย้ง ลักษัณะของรายการ
มูลค่ารายการ (บ่าท)

เหตุผลและคว่ามจำาเป็น้
ปี 2563 ปี 2562

(1) Thai AirAsia X (TAAX) บจ. ไที่ยแอร์เอเชีย ให้บริการที่างด้านการบริหาร
จ่ด้การค์ล่งสินค์าสิำาหร่บสินค์าและบรกิารบนเค์รื�องบิน
 การบริหารบุค์ลากร การจ่ด้การสิารสินเที่ศ และอื�นๆ
 แก่ TAAX

รายได้ค่าบ่ริการอ่�น้ๆ 
ลูกหนี�ค์าบริการอื�นๆ - TAAX

6,188,124 
 6,188,124

15,867,997
4,139,481

บจ. ไที่ยแอร์เอเชีย ให้บริการที่างด้านการบริหารจ่ด้การค์ล่งสินค์้าสิำาหร่บ
สินค์าและบริการบนเค์รื�องบิน การบริหารบุค์ลากร การจ่ด้การสิารสินเที่ศ 
และอื�นๆ แก่ TAAX

การกำาหน้ดราคา:
อ่ติราค์าธุรรมเนียมเป็นราค์าติามสิญญาที่�ติกลงไวิ

การชุำาระเงิน้: ภายใน 30 วิน 

ลักษัณะรายการใน้อน้าคต:
รายการด้งกล่าวิจะยง่ค์งมีอยา่งติอเนื�อง เป็นไปติามเงื�อนไข้ที่�ระบุไวิในสิญญา
เป็นรายการสิน่บสินุนธุรกิจปกติที่�มเีงื�อนไข้การค์าที่�วิไป และได้ร่บอนุม่ติเป็น
หล่กการจากค์ณะกรรมการบริษัที่และค์ณะกรรมการติรวิจสิอบ

20. งานบริกี่ารภาคพั�น

บ่คคลท่�อาจม่คว่ามขัดแย้ง ลักษัณะของรายการ
มูลค่ารายการ (บ่าท)

เหตุผลและคว่ามจำาเป็น้
ปี 2563 ปี 2562

(1) AirAsia X Berhad (AAX)
(2) AirAsia (Guangzhou) Aviation 

Service Limited (AGZ)
(3) AirAsia (India) Limited (AAI)

บจ. ไที่ยแอร์เอเชีย ได้ใชีบริการภาค์พื�นก่บบริษัที่ใน
กลุ่มแอร์เอเชีย 

20.1 ค่าบ่ริการภาคพิ่�น้ - AAX
เจ้าหนี�ค์าบริการภาค์พื�น - AAX

20.2 ค่าบ่ริการภาคพิ่�น้ - AGZ
เจ้าหนี�ค์าบริการภาค์พื�น - AGZ

20.3 ค่าบ่ริการภาคพิ่�น้ - AAI
เจ้าหนี�ค์าบริการภาค์พื�น - AAI

2,158,337 
 -
   

3,570,627 
 10,288,275

5,723,092 
 11,477,608

(1,458,242)
7,114,931

139,935,721
39,522,625

6,480,203
5,775,856

บจ. ไที่ยแอร์เอเชีย เข้าที่ำาสิญญาการใชีบริการภาค์พื�นก่บบริษัที่ใน                
กลุ่มแอร์เอเชีย 

การกำาหน้ดราคา:
อ่ติราค์าธุรรมเนียมเป็นราค์าติามสิญญาที่�ติกลงไวิ

การชุำาระเงิน้: ภายใน 30 วิน 

ลักษัณะรายการใน้อน้าคต:
รายการด้งกล่าวิจะยง่ค์งมีอยา่งติอเนื�อง เป็นไปติามเงื�อนไข้ที่�ระบุไวิในสิญญา
เป็นรายการสิน่บสินุนธุรกิจปกติที่�มเีงื�อนไข้การค์าที่�วิไป และได้ร่บอนุม่ติเป็น
หล่กการจากค์ณะกรรมการบริษัที่และค์ณะกรรมการติรวิจสิอบ
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23. ค่าบริกี่ารอื�น

22. รายไดำค่าโฆษัณา

บ่คคลท่�อาจม่คว่ามขัดแย้ง ลักษัณะของรายการ
มูลค่ารายการ (บ่าท)

เหตุผลและคว่ามจำาเป็น้
ปี 2563 ปี 2562

(1) AirAsia Com Travel Sdn. Bhd. 
(ACT)

ACT ให้บริการพื�นที่�จ่ด้จำาหน่ายและร่บชีำาระเงิน
สิำาหร่บการข้ายติวิโด้ยสิารแบบ Unlimited Pass 

ค่าบ่ริการอ่�น้
เจ้าหนี�ค์าบริการอื�น - ACT

2,626,149 
 2,626,149 

-
-

ACT ให้บริการพื�นที่�จ่ด้จำาหน่ายและร่บชีำาระเงินสิำาหร่บการข้ายติวิโด้ยสิาร
แบบ Unlimited Pass 

การกำาหน้ดราคา:
อ่ติราค์าธุรรมเนียมเป็นราค์าติามสิญญาที่�ติกลงไวิ

การชุำาระเงิน้: ภายใน 30 วิน 

ลักษัณะรายการใน้อน้าคต:
รายการด้งกล่าวิจะย่งค์งมีอย่างติอเนื�อง เป็นรายการสิน่บสินุนธุรกิจปกติที่�มี
เงื�อนไข้การค์าที่�วิไป และได้ร่บอนุม่ติเป็นหล่กการจากค์ณะกรรมการบริษัที่
และค์ณะกรรมการติรวิจสิอบ

บ่คคลท่�อาจม่คว่ามขัดแย้ง ลักษัณะของรายการ
มูลค่ารายการ (บ่าท)

เหตุผลและคว่ามจำาเป็น้
ปี 2563 ปี 2562

(1) Tune Insurance Plc. (TIPLC)
(2) AirAsia Ads Sdn. Bhd. (ADS)

บจ. ไที่ยแอร์เอเชีย ได้ให้บริการ โฆษัณาแก่ TIPLC
ADS เป็นติวิแที่นในการจ่ด้การและจ่ด้จำาหน่ายพื�นที่�
โฆษัณาบนเค์รื�องบินข้อง TAA และนิติยสิาร 3sixty 

22.1 รายได้ค่าโฆษัณา - TIPLC
ลูกหนี�ค์าโฆษัณา - TIPLC

22.2 รายได้ค่าโฆษัณา - ADS
ลูกหนี�ค์าโฆษัณา - ADS

21,760 
 -

906,718 
 906,718    

6,850,000
7,329,500

-
-

บจ. ไที่ยแอร์เอเชีย ได้ให้บริการ โฆษัณาแก่ TIPLC
ADS เป็นติวิแที่นในการจ่ด้การและจ่ด้จำาหน่ายพื�นที่�โฆษัณาบนเค์รื�องบิน      
ข้อง TAA และนิติยสิาร 3sixty 

การกำาหน้ดราคา:
อ่ติราค์าธุรรมเนียมเป็นราค์าติามสิญญาที่�ติกลงไวิ

การชุำาระเงิน้: ภายใน 30 วิน 

ลักษัณะรายการใน้อน้าคต:
รายการด้งกล่าวิจะย่งค์งมีอย่างติอเนื�อง เป็นรายการสิน่บสินุนธุรกิจปกติที่�มี
เงื�อนไข้การค์าที่�วิไป และได้ร่บอนุม่ติเป็นหล่กการจากค์ณะกรรมการบริษัที่
และค์ณะกรรมการติรวิจสิอบ
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ความเห็นของกรรมการติรวจสอบเก่�ยวกับรายการระหว่างกัน

รายการระหว่ิางก่นด่้งกล่าวิได้้ร่บการพิจารณาและให้ค์วิามเห็นโด้ยค์ณะกรรมการติรวิจสิอบข้อง บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น และ บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย ว่ิา 

รายการระหว่ิางก่นด่้งกล่าวิเป็นไปอย่างสิมเหตุิสิมผู้ล และจำาเป็นเพื�อการด้ำาเนินธุุรกิจข้อง บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น และ บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย โด้ยรายการ

ด่้งกล่าวิเป็นการด้ำาเนินธุุรกิจปกติิข้องบริษ่ัที่และเป็นไปติามเงื�อนไข้การค้์าท่ี่�วิไป และพิจารณาถึืงประโยชีน์สูิงสุิด้ทีี่� บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น และ                     

บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย จะได้้ร่บเป็นสิำาค่์ญ 

มาติรการการอนุมัติิการทำรายการระหว่างกัน  

ในกรณีทีี่�มีการเข้้าที่ำารายการระหว่ิางก่น บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น และ บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย จะปฏิิบ่ติิติามกฎหมายว่ิาด้้วิยหล่กที่ร่พย์และติลาด้หล่กที่ร่พย์

และข้้อบ่งค่์บประกาศค์ำาส่ิ�งหรือข้้อกำาหนด้ข้องค์ณะกรรมการกำาก่บติลาด้ทุี่นและติลาด้หล่กที่ร่พย์แห่งประเที่ศไที่ย โด้ยจะพิจารณาค์วิามจำาเป็นและ

ค์วิามสิมเหตุิสิมผู้ลข้องการที่ำารายการ ติลอด้จนค์วิามเหมาะสิมด้้านราค์าและเงื�อนไข้การค้์าข้องรายการ และค์ำานึงถึืงผู้ลประโยชีน์ข้องบริษ่ัที่ ก่อนนำาเสินอ

ต่ิอค์ณะกรรมการบริษ่ัที่และ/หรือทีี่�ประชุีมผูู้้ถืือหุ้นข้องบริษ่ัที่ต่ิอไป แล้วิแต่ิกรณี โด้ยผูู้้ทีี่�มีส่ิวินได้้ส่ิวินเสีิยจะไม่มีส่ิวินร่วิมในการพิจารณาอนุม่ติิรายการ

ด่้งกล่าวิ ในกรณีทีี่�ค์ณะกรรมการติรวิจสิอบข้องบริษ่ัที่ และ/หรือ บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย ไม่มีค์วิามชีำานาญในการพิจารณารายการระหว่ิางก่นทีี่�อาจจะเกิด้ขึ้�น 

บริษ่ัที่ และ บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย จะแต่ิงต่ิ�งผูู้้เชีี�ยวิชีาญอิสิระหรือผูู้้สิอบบ่ญชีี เป็นผูู้้ให้ค์วิามเห็นเกี�ยวิก่บรายการระหว่ิางก่นด่้งกล่าวิ 

นโยบายเก่�ยวกับการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคติ 

บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น และ บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย จะย่งค์งมีการเข้้าที่ำารายการระหว่ิางก่นก่บบริษ่ัที่ทีี่�เกี�ยวิข้้องก่นในอนาค์ติ โด้ยจะพิจารณาว่ิารายการ      

ด่้งกล่าวิเป็นไปด้้วิยค์วิามสิมเหตุิสิมผู้ล มีค์วิามเหมาะสิมด้้านราค์าและเงื�อนไข้การค้์า ผู่้านการอนุม่ติิติามข่้�นติอนและกฏิระเบียบทีี่�เกี�ยวิข้้อง และค์ำานึงถึืง

ประโยชีน์ข้องบริษ่ัที่เป็นสิำาค่์ญ 
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รายงานความูรับผู้ิดูชุอบข้องคณะกรรมูการ
ต่่อรายงานทางการเงิน 
ค์ณะกรรมการบริษ่ัที่เป็นผูู้้ร่บผิู้ด้ชีอบติ่องบการเงินข้อง บมจ. เอเชีีย            

เอวิิเอช่ี�น และงบการเงินรวิมข้อง บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น และบริษ่ัที่ย่อย  

รวิมถึืงข้้อมูลสิารสินเที่ศที่างการเงินทีี่�ปรากฏิในรายงานประจำาปี โด้ย       

งบการเงินด่้งกล่าวิ จ่ด้ที่ำาขึ้�นติามมาติรฐานการบ่ญชีีทีี่�ร่บรองท่ี่�วิไป เลือกใช้ี

นโยบายบ่ญชีีทีี่�เหมาะสิม และถืือปฏิิบ่ติิอย่างสิมำ�าเสิมอ และใช้ีดุ้ลยพินิจ

อย่างระม่ด้ระว่ิง และประมาณการทีี่�ดี้ทีี่�สุิด้ในการจ่ด้ที่ำา รวิมท่ี่�งให้มี         

การเปดิ้เผู้ยข้้อมลูทีี่�สิำาค่์ญอยา่งเพยีงพอในหมายเหติปุระกอบ งบการเงนิ

เพื�อให้เป็นประโยชีน์ต่ิอผูู้้ถืือหุ้น และน่กลงทุี่นท่ี่�วิไปอย่างโปร่งใสิ 

ค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ได้้จ่ด้ให้มีระบบบริหารค์วิามเสีิ�ยงและระบบค์วิบคุ์ม

ภายในทีี่�เหมาะสิมและมีประสิิที่ธิุผู้ลเพื�อให้ม่�นใจได้้อย่างมีเหตุิผู้ลว่ิาข้้อมูล

ที่างบ่ญชีีมีค์วิามถูืกต้ิองค์รบถ้ืวินและเพียงพอทีี่�จะด้ำารงร่กษัาไว้ิซึ�ง

ที่ร่พย์สิิน ติลอด้จนเพื�อไม่ให้เกิด้การทุี่จริติ หรือการด้ำาเนินการทีี่�ผิู้ด้ปกติิ

อย่างมีสิาระสิำาค่์ญ 

ในการนี�ค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ได้้แติ่งต่ิ�งค์ณะกรรมการติรวิจสิอบเพื�อ           

ที่ำาหน้าทีี่�สิอบที่านนโยบายการบ่ญชีี และคุ์ณภาพข้องรายงานที่างการเงิน

สิอบที่านระบบการค์วิบค์มุภายใน การติรวิจสิอบภายใน ระบบการบรหิาร

ค์วิามเสีิ�ยง ติลอด้จนพิจารณาการเปิด้เผู้ยข้้อมูลรายการระหว่ิางก่นโด้ย

ค์วิามเห็นข้องค์ณะกรรมการติรวิจสิอบเกี�ยวิก่บเรื�องนี�ปรากฏิในรายงาน

ข้องค์ณะกรรมการติรวิจสิอบซึ�งแสิด้งไว้ิในรายงานประจำาปีแล้วิ 

งบการเงินข้องบริษ่ัที่และงบการเงินรวิมข้องบริษ่ัที่และบริษ่ัที่ย่อยได้้ร่บ

การติรวิจสิอบโด้ยผูู้้สิอบบ่ญชีีข้องบริษ่ัที่ คื์อ บริษ่ัที่ สิำาน่กงาน อีวิาย จำาก่ด้

ในการติรวิจสิอบน่�นที่างค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ได้้สิน่บสินุนข้้อมูลและ

เอกสิารต่ิางๆ เพื�อให้ผูู้้สิอบบ่ญชีีสิามารถืติรวิจสิอบและแสิด้งค์วิามเห็นได้้

ติามมาติรฐานการสิอบบ่ญชีี โด้ยค์วิามเห็นข้องผูู้้สิอบบ่ญชีีได้้ปรากฏิใน

รายงานข้องผูู้้สิอบบ่ญชีีซึ�งแสิด้งไว้ิในรายงานประจำาปีแล้วิ 

ค์ณะกรรมการมีค์วิามเห็นว่ิาระบบการค์วิบคุ์มภายในข้องบริษ่ัที่โด้ยรวิม 

อยูใ่นระด่้บดี้ เป็นทีี่�น่าพอใจ และสิามารถืสิร้างค์วิามเชืี�อม่�นอย่างมีเหตุิผู้ล

ได้้ว่ิางบการเงินข้อง บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น และงบการเงินรวิมข้อง           

บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น และบริษ่ัที่ย่อย สิำาหร่บปีสิิ�นสุิด้ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 

2563 มีค์วิามเชืี�อถืือได้้ โด้ยถืือปฏิิบ่ติิติามมาติรฐานการบ่ญชีีทีี่�ร่บรอง

ท่ี่�วิไป และปฏิิบ่ติิถูืกต้ิองติามกฎหมาย และกฎระเบียบทีี่�เกี�ยวิข้้อง 

(นายวิิเชีฐ ต่ินติิวิานิชี)

ประธุานกรรมการ

(นายส่ินติิสุิข้ ค์ล่องใช้ียา)

ประธุานเจ้าหน้าทีี่�บริหาร
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วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
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รายงานข้องผูู้้สอบบัญชุ่รับอนุญาต่ 

เสนอต่ิอผูู้้ถ่ือหุ้นของบริษััท เอเช่ีย เอวิเอชัี�น จำกัดู (มหาชีน)

ความเห็น

ข้้าพเจ้าได้้ติรวิจสิอบงบการเงินรวิมข้องบริษ่ัที่ เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น จำาก่ด้ (มหาชีน) และบริษ่ัที่ย่อย (กลุ่มบริษ่ัที่) ซึ�งประกอบด้้วิยงบแสิด้งฐานะการเงินรวิม          
ณ ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2563 งบกำาไรข้าด้ทีุ่นเบ็ด้เสิร็จรวิม งบแสิด้งการเปลี�ยนแปลงสิ่วินข้องผูู้้ถืือหุ้นรวิมและงบกระแสิเงินสิด้รวิม สิำาหร่บปีสิิ�นสุิด้             
ว่ินเด้ียวิก่น และหมายเหติุประกอบงบการเงินรวิม รวิมถืึงหมายเหติุสิรุปนโยบายการบ่ญชีีทีี่�สิำาค่์ญ และได้้ติรวิจสิอบงบการเงินเฉพาะกิจการข้อง           
บริษ่ัที่ เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น จำาก่ด้ (มหาชีน) ด้้วิยเช่ีนก่น

ข้้าพเจ้าเห็นว่ิางบการเงินข้้างต้ินนี�แสิด้งฐานะการเงิน ณ ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2563 ผู้ลการด้ำาเนินงานและกระแสิเงินสิด้ สิำาหร่บปีสิิ�นสุิด้ว่ินเดี้ยวิก่นข้อง
บริษ่ัที่ เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น จำาก่ด้ (มหาชีน) และบริษ่ัที่ย่อย และเฉพาะข้อง บริษ่ัที่ เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น จำาก่ด้ (มหาชีน) โด้ยถูืกต้ิองติามทีี่�ค์วิรในสิาระสิำาค่์ญ
ติามมาติรฐานการรายงานที่างการเงิน 
 
เกี่ณฑ์์ในกี่ารแสดำงความเห็น

ข้้าพเจ้าได้้ปฏิิบ่ติิงานติรวิจสิอบติามมาติรฐานการสิอบบ่ญชีี ค์วิามร่บผิู้ด้ชีอบข้องข้้าพเจ้าได้้กล่าวิไว้ิในวิรรค์ ค์วิามร่บผิู้ด้ชีอบข้องผูู้ส้ิอบบ่ญชีีต่ิอการติรวิจสิอบ
งบการเงินในรายงานข้องข้้าพเจ้า ข้้าพเจ้ามีค์วิามเป็นอิสิระจากกลุ่มบริษ่ัที่ติามข้้อกำาหนด้จรรยาบรรณข้องผูู้้ประกอบวิิชีาชีีพบ่ญชีีทีี่�กำาหนด้โด้ย                 
สิภาวิิชีาชีีพบ่ญชีีในส่ิวินทีี่�เกี�ยวิข้้องก่บการติรวิจสิอบงบการเงิน และข้้าพเจ้าได้้ปฏิิบ่ติิติามข้้อกำาหนด้ด้้านจรรยาบรรณอื�นๆ ติามทีี่�ระบุในข้้อกำาหนด้น่�นด้้วิย 
ข้้าพเจ้าเชืี�อว่ิาหล่กฐานการสิอบบ่ญชีีทีี่�ข้้าพเจ้าได้้ร่บเพียงพอและเหมาะสิมเพื�อใช้ีเป็นเกณฑ์์  ในการแสิด้งค์วิามเห็นข้องข้้าพเจ้า

ความไม่แน่นอนท่ี่�ม่สาระสำคัญท่ี่�เก่ี่�ยวข้องกัี่บกี่ารดำำเนินงานต่ิอเนื�อง

ข้้าพเจ้าข้อให้ส่ิงเกติหมายเหตุิประกอบงบการเงินรวิมข้้อ 1.2 ซึ�งระบุว่ิาสิถืานการณ์การแพร่ระบาด้ข้องโรค์ติิด้เชืี�อไวิร่สิโค์โรนา 2019 ทีี่�ปัจจุบ่นได้้ข้ยาย
วิงกว้ิางขึ้�นอย่างต่ิอเนื�องที่ำาให้เกิด้การชีะลอต่ิวิข้องเศรษัฐกิจมีผู้ลกระที่บต่ิอธุุรกิจและอุติสิาหกรรมส่ิวินใหญ่ โด้ยเฉพาะอุติสิาหกรรมการท่ี่องเทีี่�ยวิและ
บริการ รวิมถึืงมีผู้ลกระที่บต่ิอธุุรกิจ     การบินข้องกลุ่มบริษ่ัที่ ซึ�งกลุ่มบริษ่ัที่ต้ิองหยดุ้การบินหรือจำาก่ด้จำานวินเทีี่�ยวิบินจนกว่ิาสิถืานการณ์การแพร่ระบาด้
ข้องโรค์จะดี้ขึ้�น สิถืานการณ์ด่้งกล่าวิมีผู้ลกระที่บอย่างมีน่ยสิำาค่์ญต่ิอฐานะการเงิน ผู้ลการด้ำาเนินงาน และกระแสิเงินสิด้ในปัจจุบ่นและในอนาค์ติข้อง
กลุ่มบริษ่ัที่ด้้วิยเช่ีนก่น โด้ยกลุ่มบริษ่ัที่มีผู้ลข้าด้ทุี่นจากการด้ำาเนินงานต่ิ�งแต่ิปี 2562 และงบแสิด้งฐานะการเงินรวิม ณ ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2563 ข้องกลุ่ม
บริษ่ัที่มีหนี�สิินหมนุเวีิยนรวิมสิงูกว่ิาสิินที่ร่พย์หมุนเวีิยนรวิมอย่างมีน่ยสิำาค่์ญ และค์าด้การณ์ว่ิาสิถืานการณ์นี�จะยง่ด้ำารงอยูต่่ิอไปในอนาค์ติ อย่างไรกต็ิาม         
ผู้ลกระที่บด่้งกล่าวิย่งไม่สิามารถืประมาณได้้อย่างสิมเหตุิสิมผู้ลในข้ณะนี� ท่ี่�งนี� ฝ่่ายบริหารข้องกลุ่มบริษ่ัที่มีการติิด้ติามค์วิามคื์บหน้าข้องสิถืานการณ์        
ด่้งกล่าวิและประเมินผู้ลกระที่บที่างการเงนิเกี�ยวิก่บมูลค่์าข้องสิินที่ร่พย ์ประมาณการหนี�สิินและหนี�สิินทีี่�อาจเกิด้ขึ้�นอย่างต่ิอเนื�องและจะพิจารณาบ่นทึี่ก
ผู้ลกระที่บด่้งกล่าวิเมื�อสิามารถืที่ำาได้้

ณ ปัจจุบ่น ฝ่่ายบริหารได้้ด้ำาเนินมาติรการติา่งๆ ในการจ่ด้หาเงนิ ปร่บเปลี�ยนแผู้นการด้ำาเนินธุุรกิจ ลด้ค่์าใช้ีจ่ายและเลื�อนการจ่ายชีำาระเพื�อบริหารสิภาพ
ค์ล่องและกระแสิเงินสิด้ข้องกลุ่มบริษ่ัที่ โด้ยฝ่่ายบริหารเชืี�อม่�นว่ิามาติรการเหล่านี�จะช่ีวิยที่ำาให้กลุ่มบริษ่ัที่สิามารถืด้ำาเนินงานได้้อย่างต่ิอเนื�อง งบการเงินนี�       
จึงถูืกจ่ด้ที่ำาขึ้�นโด้ยใช้ีเกณฑ์์การบ่ญชีีสิำาหร่บกิจการทีี่�ด้ำาเนินงานต่ิอเนื�อง อย่างไรก็ติาม ค์วิามสิำาเร็จข้องแผู้นการจ่ด้หาเงินบางส่ิวินและแผู้นการด้ำาเนิน
ธุุรกิจขึ้�นอยู่ก่บปัจจ่ยภายนอกและสิถืานการณ์การแพร่ระบาด้ข้องโรค์ ด่้งน่�น จึงย่งค์งมีค์วิามไม่แน่นอนทีี่�มีสิาระสิำาค่์ญซึ�งอาจเป็นเหตุิให้เกิด้ข้้อสิงส่ิย
เกี�ยวิก่บค์วิามสิามารถืในการด้ำาเนินงานต่ิอเนื�องข้องกลุ่มบริษ่ัที่ ท่ี่�งนี� ข้้าพเจ้ามิได้้แสิด้งค์วิามเห็นอย่างมีเงื�อนไข้ต่ิอกรณีนี�แต่ิอย่างใด้

§º¡ÒÃà§Ô¹
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย



202 งบการเงิน

ข้อม้ลและเหตุิกี่ารณ์ท่ี่�เน้น

ข้าพัเจ้าขอให้สังเกี่ติดัำงน่�

ก) ติามทีี่�กล่าวิในหมายเหตุิประกอบงบการเงินรวิมข้้อ 3 ในระหว่ิางปีปัจจุบ่น กลุ่มบริษ่ัที่ได้้เปลี�ยนแปลงนโยบายการบ่ญชีี เนื�องจากการนำามาติรฐาน
การรายงานที่างการเงนิ กลุ่มเค์รื�องมือที่างการเงนิมาถืือปฏิิบ่ติิ และการนำามาติรฐานการรายงานที่างการเงนิ ฉบ่บทีี่� 16 เรื�อง ส่ิญญาเช่ีา (ฉบ่บปร่บปรุง)      
มาถืือปฏิิบ่ติิ ซึ�งกลุ่มบริษ่ัที่ร่บรู้ผู้ลกระที่บสิะสิมข้องการนำามาติรฐานการรายงานที่างการเงินใหม่มาถืือปฏิิบ่ติิ โด้ยปร่บปรุงก่บกำาไรสิะสิมรวิม               
ณ ว่ินทีี่� 1 มกราค์ม 2563 และไม่ปร่บย้อนหล่งงบการเงินปีก่อนทีี่�แสิด้งเปรียบเทีี่ยบ

ข้) ติามทีี่�กล่าวิในหมายเหตุิประกอบงบการเงินรวิมข้้อ 3 ในระหว่ิางไติรมาสิทีี่� 4 ปี 2563 กลุ่มบริษ่ัที่ได้้ประเมินผู้ลกระที่บที่างการเงินเกี�ยวิก่บมูลค่์า
ข้องค่์าค์วิามนิยม สิินที่ร่พย์ไม่มีต่ิวิติน ทีี่�ดิ้น เค์รื�องบิน ส่ิวินปร่บปรุงอาค์ารเช่ีาและอุปกรณ์ สิินที่ร่พย์สิิที่ธิุการใช้ี และสิินที่ร่พย์ภาษีัเงินได้้รอการ       
ต่ิด้บ่ญชีี จาก ค์วิามไม่แน่นอนข้องสิถืานการณ์การแพร่ระบาด้ข้องโรค์ติิด้เชืี�อไวิร่สิโค์โรนา 2019 แล้วิ ด่้งน่�น ในการจ่ด้ที่ำางบการเงินรวิมและเฉพาะ
กิจการสิำาหร่บปีสิิ�นสุิด้ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2563 กลุ่มบริษ่ัที่จึงพิจารณายกเลิกการถืือปฏิิบ่ติิติามแนวิปฏิิบ่ติิที่างการบ่ญชีี เรื�อง มาติรการผู่้อนปรน
ช่ี�วิค์ราวิสิำาหร่บที่างเลือกเพิ�มเติิมที่างบ่ญชีีเพื�อรองร่บผู้ลกระที่บจากสิถืานการณ์แพร่ระบาด้ข้องโรค์ติิด้เชืี�อไวิร่สิโค์โรนา 2019 ทีี่�ประกาศโด้ย             
สิภาวิิชีาชีีพบ่ญชีีทีี่�กลุ่มบริษ่ัที่ได้้เค์ยถืือปฏิิบ่ติิในช่ีวิงทีี่�ผู่้านมาในเรื�องด่้งต่ิอไปนี�
• เลือกที่ี�จะไม่นำาการลด้ค์่าเชี่าติามสิ่ญญาจากผูู้้ให้เชี่าเนื�องจากสิถืานการณ์ COVID-19 มาถืือเป็นการเปลี�ยนแปลงสิ่ญญาเชี่า โด้ยที่ยอยปร่บลด้

หนี�สิินติามส่ิญญาเช่ีาทีี่�ค์รบกำาหนด้แต่ิละงวิด้ติามส่ิด้ส่ิวินทีี่�ได้้ส่ิวินลด้ พร้อมท่ี่�งกล่บรายการค่์าเสืิ�อมราค์าจากสิินที่ร่พย์สิิที่ธิุการใช้ีและด้อกเบี�ย
จากหนี�สิินติามส่ิญญาเช่ีาทีี่�ย่งค์งร่บรู้ในแต่ิละงวิด้ติามส่ิด้ส่ิวินข้องค่์าเช่ีาทีี่�ลด้ลง และบ่นทึี่กผู้ลต่ิางทีี่�เกิด้ขึ้�นในกำาไรหรือข้าด้ทุี่น

• เลอืกที่ี�จะไม่นำาข้้อมลูที่ี�เกี�ยวิกบ่สิถืานการณ์ COVID-19 มาเป็นข้้อมลูในการประมาณการค์วิามเพยีงพอข้องกำาไรที่างภาษัทีี่ี�จะเกดิ้ข้ึ�นในอนาค์ติ
เพื�อทีี่�จะใช้ีประโยชีน์จากสิินที่ร่พย์ภาษีัเงินได้้รอการต่ิด้บ่ญชีี

• เลือกที่ี�จะไม่นำาสิถืานการณ์ COVID-19 มาถืือเป็นข้้อบ่งชีี�ข้องการด้้อยค์่า ติามมาติรฐานการบ่ญชีี ฉบ่บที่ี� 36 เรื�อง การด้้อยค์่าข้องสิินที่ร่พย์
• เลือกที่ี�จะไม่นำาข้้อมูลจากสิถืานการณ์ COVID-19 ที่ี�อาจจะกระที่บติ่อการประมาณการกระแสิเงินสิด้ในอนาค์ติมาใชี้ประกอบการที่ด้สิอบการ

ด้้อยค่์าข้องค่์าค์วิามนิยม หรือสิินที่ร่พย์ไม่มีต่ิวิตินทีี่�มีอายุการให้ประโยชีน์ไม่ที่ราบแน่นอน

ท่ี่�งนี� กลุ่มบริษ่ัที่ได้้บ่นทึี่กข้าด้ทุี่นจากผู้ลกระที่บด่้งกล่าวิจำานวิน 1,416 ล้านบาที่ เป็นส่ิวินหนึ�งข้องค่์าใช้ีจ่ายอื�นในงบกำาไรข้าด้ทุี่นเบ็ด้เสิร็จรวิม สิำาหร่บ
ปีสิิ�นสุิด้ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2563 

อย่างไรก็ติาม กลุ่มบริษ่ัที่ย่งค์งเลือกนำามาติรการผู่้อนปรนช่ี�วิค์ราวิสิำาหร่บที่างเลือกเพิ�มเติิมที่างการบ่ญชีีสิำาหร่บเรื�องการเลือกทีี่�จะไม่ต้ิองนำาข้้อมูลทีี่�มี
การค์าด้การณ์ไปในอนาค์ติมาใช้ีว่ิด้มูลค่์าข้องผู้ลข้าด้ทุี่นด้้านเค์รดิ้ติทีี่�ค์าด้ว่ิาจะเกิด้ขึ้�น ในกรณีทีี่�กลุ่มบริษ่ัที่ใช้ีวิิธีุการอย่างง่ายในการว่ิด้มูลค่์าข้อง                
ผู้ลข้าด้ทุี่นด้้านเค์รดิ้ติทีี่�ค์าด้ว่ิาจะเกิด้ขึ้�นมาถืือปฏิิบ่ติิอยู่ กลุ่มบริษ่ัที่อยู่ระหว่ิางการประเมินผู้ลกระที่บข้องเรื�องด่้งกล่าวิต่ิองบการเงินรวิม แต่ิเนื�องด้้วิย
สิถืานการณ์ปัจจุบ่นทีี่�ย่งค์งมีค์วิามไม่แน่นอนอยู่อย่างมากในหลายปัจจ่ย จึงที่ำาให้กลุ่มบริษ่ัที่ย่งไม่สิามารถืประมาณผู้ลกระที่บที่างการเงินด่้งกล่าวิ              
ได้้อย่างสิมเหติุสิมผู้ลในข้ณะนี� โด้ยเฉพาะติ่อมูลค่์าข้องลูกหนี�การค้์าและลูกหนี�กิจการทีี่�เกี�ยวิข้้องก่นทีี่�อาจจะได้้ร่บผู้ลกระที่บในจำานวินที่ี�มีสิาระสิำาค่์ญ 
และกลุ่มบริษ่ัที่จะพิจารณาบ่นทึี่กผู้ลกระที่บต่ิองบการเงินรวิมและเฉพาะกิจการภายหล่งสิิ�นสุิด้มาติรการผู่้อนปรนช่ี�วิค์ราวิด่้งกล่าวิ

ท่ี่�งนี� ข้้าพเจ้ามิได้้แสิด้งค์วิามเห็นอย่างมีเงื�อนไข้ต่ิอกรณีนี�แต่ิอย่างใด้

เรื�องสำคัญในกี่ารติรวจสอบ 

เรื�องสิำาค่์ญในการติรวิจสิอบคื์อเรื�องต่ิางๆ ทีี่�มีน่ยสิำาค่์ญทีี่�สุิด้ติามดุ้ลยพินิจเยี�ยงผูู้้ประกอบวิิชีาชีีพข้องข้้าพเจ้า ในการติรวิจสิอบงบการเงินสิำาหร่บ               
งวิด้ปัจจุบ่น ข้้าพเจ้าได้้นำาเรื�องนี�มาพิจารณาในบริบที่ข้องการติรวิจสิอบงบการเงินโด้ยรวิมและในการแสิด้งค์วิามเห็นข้องข้้าพเจ้า ท่ี่�งนี� ข้้าพเจ้าไม่ได้้
แสิด้งค์วิามเห็นแยกต่ิางหากสิำาหร่บเรื�องเหล่านี� 

ข้้าพเจ้าได้้ปฏิิบ่ติิงานติามค์วิามร่บผิู้ด้ชีอบทีี่�ได้้กล่าวิไว้ิในวิรรค์ค์วิามร่บผิู้ด้ชีอบข้องผูู้้สิอบบ่ญชีีต่ิอการติรวิจสิอบ งบการเงินในรายงานข้องข้้าพเจ้า ซึ�งได้้
รวิมค์วิามร่บผิู้ด้ชีอบทีี่�เกี�ยวิก่บเรื�องนี�ด้้วิย การปฏิิบ่ติิงานข้องข้้าพเจ้าได้้รวิมวิิธีุการติรวิจสิอบทีี่�ออกแบบมาเพื�อติอบสินองต่ิอการประเมินค์วิามเสีิ�ยง        
จากการแสิด้งข้้อมูลทีี่�ข่้ด้ต่ิอข้้อเท็ี่จจริงอ่นเป็นสิาระสิำาค่์ญในงบการเงิน ผู้ลข้องวิิธีุการติรวิจสิอบข้องข้้าพเจ้า ซึ�งได้้รวิมวิิธีุการติรวิจสิอบสิำาหร่บเรื�อง       
เหล่านี�ด้้วิย ได้้ใช้ีเป็นเกณฑ์์ในการแสิด้งค์วิามเห็นข้องข้้าพเจ้าต่ิองบการเงินโด้ยรวิม
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นอกจากเรื�องทีี่�ได้้กล่าวิไว้ิในวิรรค์ค์วิามไม่แน่นอนทีี่�มีสิาระสิำาค่์ญทีี่�เกี�ยวิข้้องก่บการด้ำาเนินงานต่ิอเนื�อง เรื�องสิำาค่์ญในการติรวิจสิอบ พร้อมวิิธีุการ            
ติรวิจสิอบสิำาหร่บแต่ิละเรื�องมีด่้งต่ิอไปนี�
 
กี่ารด้ำอยค่าของสินที่รัพัย์ท่ี่�ไม่ใช่สินที่รัพัย์ที่างกี่ารเงิน

อ่นเนื�องมาจากผู้ลกระที่บต่ิอธุุรกิจการบินจากสิถืานการณ์การแพร่ระบาด้ข้องโรค์ติิด้เชืี�อไวิร่สิโค์โรนา 2019ข้้าพเจ้าให้ค์วิามสิำาค่์ญเรื�องการพิจารณาการ
ด้้อยค่์าข้องค่์าค์วิามนิยม สิินที่ร่พย์ไม่มีต่ิวิตินทีี่�มีอายุการให้ประโยชีน์ไม่ที่ราบแน่นอน (สิิที่ธิุในการนำาเค์รื�องบินลงจอด้) ทีี่�ดิ้น เค์รื�องบิน ส่ิวินปร่บปรุง
อาค์ารเช่ีาและอุปกรณ์ และสิินที่ร่พย์สิิที่ธิุการใช้ี ติามหมายเหตุิประกอบงบการเงินรวิมข้้อ 15, 14, 12 และ 13 ติามลำาด่้บ 

การประเมินการด้้อยค่์าข้องสิินที่ร่พย์ด่้งกล่าวิถืือเป็นประมาณการที่างบ่ญชีีทีี่�สิำาค่์ญทีี่�ฝ่่ายบริหารต้ิองใช้ีดุ้ลยพินิจอย่างสูิงในการระบุหน่วิยสิินที่ร่พย์ทีี่�      
ก่อให้เกิด้เงินสิด้และการประมาณการกระแสิเงินสิด้ในอนาค์ติทีี่�กิจการค์าด้ว่ิาจะได้้ร่บจากกลุ่มสิินที่ร่พย์น่�น รวิมถึืงการกำาหนด้อ่ติราคิ์ด้ลด้และอ่ติรา       
การเติิบโติในระยะยาวิทีี่�เหมาะสิม ซึ�งที่ำาให้เกิด้ค์วิามเสีิ�ยงเกี�ยวิก่บมูลค่์าข้องสิินที่ร่พย์

ข้้าพเจ้าได้้ประเมินการกำาหนด้หน่วิยสิินที่ร่พย์ทีี่�ก่อให้เกิด้เงินสิด้และแบบจำาลองที่างการเงินทีี่�ฝ่่ายบริหารข้องกลุ่มบริษ่ัที่เลือกใช้ีโด้ยการที่ำาค์วิามเข้้าใจ
กระบวินการพิจารณาข้องฝ่่ายบริหารวิ่าสิอด้ค์ล้องติามล่กษัณะการให้ประโยชีน์ข้องสิินที่ร่พย์หรือไม่ นอกจากนี� ข้้าพเจ้าได้้ที่ำาการที่ด้สิอบข้้อสิมมติิ            
ทีี่�สิำาค่์ญทีี่�ใช้ีในการประมาณการกระแสิเงินสิด้ทีี่�ค์าด้ว่ิาจะได้้ร่บในอนาค์ติจากสิินที่ร่พย์ที่ี�จ่ด้ที่ำาโด้ยฝ่่ายบริหารข้องกลุ่มบริษั่ที่โด้ยการเปรียบเทีี่ยบ              
ข้้อสิมมติิด่้งกล่าวิก่บแหล่งข้้อมูลภายในและภายนอกข้องกลุ่มบริษ่ัที่ รวิมถึืงเปรียบเทีี่ยบประมาณการกระแสิเงินสิด้ในอดี้ติก่บผู้ลการด้ำาเนินงาน               
ทีี่�เกิด้ขึ้�นจริงเพื�อประเมินการใช้ีดุ้ลยพินิจข้องฝ่่ายบริหารในการประมาณการกระแสิ เงินสิด้ทีี่�ค์าด้ว่ิาจะได้้ร่บในอนาค์ติด่้งกล่าวิ และพิจารณาอ่ติรา           
คิ์ด้ลด้ทีี่�ฝ่่ายบริหารข้องกลุ่มบริษ่ัที่เลือกใช้ีโด้ยการวิิเค์ราะห์ต้ินทุี่นที่างการเงินถ่ืวิเฉลี�ยถ่ืวิงนำ�าหน่กข้องกลุ่มบริษ่ัที่และข้องอุติสิาหกรรม รวิมถึืงปรึกษัา          
ผูู้้เชีี�ยวิชีาญภายในสิำาน่กงานฯเพื�อช่ีวิยประเมินข้้อมูลด่้งกล่าวิโด้ยการเทีี่ยบเคี์ยงก่บแหล่งข้้อมูลภายนอกติามฐานค์วิามรู้และประสิบการณ์ในอดี้ติข้อง       
ผูู้้เชีี�ยวิชีาญ ติลอด้จนที่ด้สิอบการค์ำานวิณมูลค่์าทีี่�ค์าด้วิ่าจะได้้ร่บคื์นข้องสิินที่ร่พย์ด่้งกล่าวิติามแบบจำาลองที่างการเงิน และพิจารณาผู้ลกระที่บข้อง           
การเปลี�ยนแปลงข้้อสิมมติิทีี่�สิำาค่์ญต่ิอมูลค่์าทีี่�ค์าด้ว่ิาจะได้้ร่บคื์นโด้ยเฉพาะอ่ติราคิ์ด้ลด้และอ่ติราการเติิบโติข้องรายได้้ในระยะยาวิ นอกจากนี� ข้้าพเจ้าได้้
สิอบที่านการเปิด้เผู้ยข้้อมูลเกี�ยวิก่บ การประเมินการด้้อยค่์าข้องค่์าค์วิามนิยม สิินที่ร่พยไ์ม่มีต่ิวิตินทีี่�มีอายุการให้ประโยชีน์ไม่ที่ราบแน่นอน (สิิที่ธิุในการนำา
เค์รื�องบินลงจอด้) ที่ี�ดิ้น เค์รื�องบิน ส่ิวินปร่บปรุงอาค์ารเช่ีาและอุปกรณ์ และสิินที่ร่พย์สิิที่ธิุการใช้ี รวิมถึืงผู้ลกระที่บข้องประมาณการกระแสิเงินสิด้            
ในอนาค์ติจากการเปลี�ยนแปลงข้้อสิมมติิทีี่�สิำาค่์ญ
 
ภาษ่ัเงินได้ำรอกี่ารตัิดำบัญช่

กลุ่มบริษ่ัที่ได้้เปิด้เผู้ยนโยบายการบ่ญชีีและรายละเอียด้เกี�ยวิก่บภาษีัเงินได้้รอการต่ิด้บ่ญชีีไว้ิในหมายเหตุิประกอบงบการเงินรวิมข้้อ 5 และ 28 ติาม
ลำาด่้บ โด้ยสิินที่ร่พยภ์าษีัเงินได้้รอการต่ิด้บ่ญชีีจะสิามารถืร่บรู้รายการได้้เมื�อมีค์วิามเป็นไปได้้ค่์อนข้้างแนว่่ิากลุ่มบรษ่ิัที่จะมีกำาไรที่างภาษัเีพียงพอทีี่�จะนำา
สิินที่ร่พยภ์าษีัเงินได้้รอการต่ิด้บ่ญชีีมาใช้ีประโยชีน์ในอนาค์ติได้้ ซึ�งในการพิจารณาว่ิากลุ่มบริษ่ัที่จะมีกำาไรที่างภาษีัในอนาค์ติเพียงพอทีี่�จะนำาผู้ลแติกติา่ง
ช่ี�วิค์ราวิหรือผู้ลข้าด้ทุี่นที่างภาษีัมาใช้ีประโยชีน์ได้้น่�นต้ิองอาศ่ยดุ้ลยพินิจข้องฝ่่ายบริหารอยา่งมากในการจ่ด้ที่ำาแผู้นธุุรกิจและประมาณการกำาไรที่างภาษีั
ในอนาค์ติทีี่�ค์าด้ว่ิาจะเกิด้ขึ้�นติามแผู้นธุุรกิจทีี่�ได้้อนุม่ติิแล้วิ ด่้งน่�น จึงมีค์วิามเสีิ�ยงเกี�ยวิก่บมูลค่์าสิินที่ร่พย์ภาษีัเงินได้้รอการต่ิด้บ่ญชีี

ข้้าพเจ้าได้้ที่ำาค์วิามเข้้าใจและได้้ประเมินประมาณการกำาไรที่างภาษีัในอนาค์ติซึ�งเป็นข้้อมูลชุีด้เดี้ยวิก่นก่บประมาณการกระแสิเงินสิด้ในการพิจารณา        
การด้้อยค่์าข้องสิินที่ร่พย์ทีี่�ไม่ใช่ีสิินที่ร่พย์ที่างการเงิน ติลอด้จนที่ด้สิอบการค์ำานวิณประมาณการกำาไรที่างภาษีัในอนาค์ติติามข้้อมูลและข้้อสิมมติิต่ิางๆ 
และพิจารณาผู้ลกระที่บข้องการเปลี�ยนแปลงข้้อสิมมติิทีี่�สิำาค่์ญต่ิอประมาณการกำาไรที่างภาษีัในอนาค์ติโด้ยเฉพาะอ่ติราการเติิบโติข้องรายได้้ในระยะยาวิ 
นอกจากนี� ข้้าพเจ้าได้้สิอบที่านการเปิด้เผู้ยข้้อมูลเกี�ยวิก่บรายการผู้ลแติกต่ิางช่ี�วิค์ราวิทีี่�ใช้ีห่กภาษีัและข้าด้ทุี่นที่างภาษีัทีี่�ยง่ไม่ได้้ใช้ีทีี่�กลุ่มบริษ่ัที่ไม่ได้้บ่นทึี่ก
สิินที่ร่พย์ภาษีัเงินได้้รอการต่ิด้บ่ญชีี

กี่ารรับร้้รายได้ำค่าโดำยสารและกี่ารบริกี่ารเก่ี่�ยวเนื�อง

รายได้้ค่์าโด้ยสิารและการบริการเกี�ยวิเนื�องข้องกลุ่มบริษ่ัที่ติามทีี่�กล่าวิไว้ิในหมายเหตุิประกอบงบการเงินรวิมข้้อ 24 เป็นต่ิวิชีี�ว่ิด้ผู้ลการด้ำาเนินงานทีี่�ผูู้้ใช้ี
งบการเงินให้ค์วิามสินใจ นอกจากนี� การร่บรู้รายได้้ค่์าโด้ยสิารและการบริการเกี�ยวิเนื�องสิำาหร่บเทีี่�ยวิบินแต่ิละเทีี่�ยวิต้ิองใช้ีข้้อมูลจากระบบเที่ค์โนโลยี
สิารสินเที่ศทีี่�มีค์วิามซ่บซ้อน รวิมถึืงจำานวินรายการจองบ่ติรโด้ยสิารเค์รื�องบินล่วิงหน้ามีจำานวินมาก ผู่้านหลากหลายช่ีองที่างการจำาหน่ายต๋่ิวิ และราค์า
ต๋่ิวิทีี่�แติกต่ิางก่น ด่้งน่�น ข้้าพเจ้าจึงให้ค์วิามสิำาค่์ญก่บค์วิามถืูกต้ิองและการเกิด้ขึ้�นจริงข้องข้้อมูลทีี่�แสิด้งอยู่บนรายงานรายได้้ที่ี�มาจากระบบสิารสินเที่ศ
เพื�อร่บรู้รายได้้ในระหว่ิางปี
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ข้้าพเจ้าได้้ติรวิจสิอบการร่บรู้รายได้้ค่์าโด้ยสิารและการบริการเกี�ยวิเนื�องข้องกลุ่มบริษ่ัที่โด้ยการ
• ติรวิจที่านผู้ลข้องการที่ด้สิอบระบบการค์วิบค์ุมที่่�วิไปข้องระบบสิารสินเที่ศติามที่ี�ปรากฏิในรายงานข้อง ผูู้้สิอบบ่ญชีีข้ององค์์กรที่ี�ให้บริการ ซึ�ง

ค์รอบค์ลุมการค์วิบค์ุมข้องระบบที่ี�เกี�ยวิข้้องก่บการจองบ่ติรโด้ยสิาร การร่บชีำาระค่์าต๋่ิวิโด้ยสิารและการบริการเกี�ยวิเนื�อง และการร่บรู้รายได้้               
ค่์าโด้ยสิารและการบริการเกี�ยวิเนื�อง

• ประเมินและที่ด้สิอบระบบการค์วิบค์ุมข้องบริษั่ที่ย่อยที่ี�เกี�ยวิข้้องก่บระบบรายได้้ ระบบการร่บชีำาระเงิน และระบบการปิด้บ่ญชีี โด้ยการสิอบถืาม
ผูู้้ร่บผิู้ด้ชีอบ ที่ำาค์วิามเข้้าใจและเลือกต่ิวิอย่างมาสุ่ิมที่ด้สิอบการปฏิิบ่ติิติามการค์วิบคุ์มทีี่�กลุ่มบริษ่ัที่ออกแบบไว้ิ 

• กระที่บยอด้รายได้้ค์่าโด้ยสิารที่ี�บ่นที่ึกในบ่ญชีีก่บรายงานจากระบบสิารสินเที่ศที่ี�เกี�ยวิข้้อง
• สิุ่มติรวิจสิอบรายได้้ค์่าโด้ยสิารที่ี�ร่บรู้ในบ่ญชีีก่บข้้อมูลการบินและติารางการบินที่ี�เกิด้ข้ึ�นจริงในระหวิ่างปี
• วิเิค์ราะห์เปรยีบเทีี่ยบข้้อมลูบ่ญชีรีายได้้แบบแยกย่อยเพื�อติรวิจสิอบค์วิามผิู้ด้ปกติิที่ี�อาจเกดิ้ขึ้�นข้องรายการรายได้้ติลอด้รอบระยะเวิลาบ่ญชี ีรวิมถึืง

รายการบ่ญชีีทีี่�ที่ำาผู่้านใบสิำาค่์ญท่ี่�วิไป

ข้อม้ลอื�น 

ผูู้้บริหารเป็นผูู้้ร่บผิู้ด้ชีอบต่ิอข้้อมูลอื�น ซึ�งรวิมถึืงข้้อมูลทีี่�รวิมอยู่ในรายงานประจำาปีข้องกลุ่มบริษั่ที่ (แต่ิไม่รวิมถึืงงบการเงินและรายงานข้องผูู้้สิอบบ่ญชีี  
ทีี่�แสิด้งอยูใ่นรายงานน่�น) ซึ�งค์าด้ว่ิาจะถูืกจ่ด้เติรียมให้ก่บข้้าพเจ้าภายหล่งว่ินทีี่�ในรายงานข้องผูู้้สิอบบ่ญชีีนี�

ค์วิามเห็นข้องข้้าพเจ้าต่ิองบการเงินไม่ค์รอบค์ลุมถึืงข้้อมูลอื�นและข้้าพเจ้าไม่ได้้ให้ข้้อสิรุปในล่กษัณะการให้ค์วิามเชืี�อม่�นในรูปแบบใด้ๆ ต่ิอข้้อมูลอื�นน่�น

ค์วิามร่บผิู้ด้ชีอบข้องข้้าพเจ้าทีี่�เกี�ยวิเนื�องก่บการติรวิจสิอบงบการเงนิคื์อ การอ่านและพิจารณาว่ิาข้้อมูลอื�นน่�นมีค์วิามข่้ด้แย้งทีี่�มีสิาระสิำาค่์ญก่บงบการเงินหรือ
ก่บค์วิามรู้ทีี่�ได้้ร่บจากการติรวิจสิอบข้องข้้าพเจ้าหรือไม่หรือปรากฏิว่ิาข้้อมูลอื�นแสิด้งข่้ด้ต่ิอข้้อเท็ี่จจริงอ่นเป็นสิาระสิำาค่์ญหรือไม่ 

เมื�อข้้าพเจ้าได้้อ่านรายงานประจำาปีข้องกลุ่มบริษ่ัที่ติามทีี่�กล่าวิข้้างต้ินแล้วิ และหากสิรุปได้้ว่ิามีการแสิด้งข้้อมูลทีี่�ข่้ด้ต่ิอข้้อเท็ี่จจริงอ่นเป็นสิาระสิำาค่์ญ 
ข้้าพเจ้าจะสืิ�อสิารเรื�องด่้งกล่าวิให้ผูู้้มีหน้าทีี่�ในการกำาก่บดู้แลที่ราบเพื�อให้มีการด้ำาเนินการแก้ไข้ทีี่�เหมาะสิมต่ิอไป

ความรับผิิดำชอบของผ้้ิบริหารและผ้้ิม่หน้าท่ี่�ในกี่ารกี่ำกัี่บด้ำแลต่ิองบกี่ารเงิน

ผูู้้บริหารมีหน้าทีี่�ร่บผิู้ด้ชีอบในการจ่ด้ที่ำาและนำาเสินองบการเงินเหล่านี�โด้ยถูืกต้ิองติามทีี่�ค์วิรติามมาติรฐานการรายงานที่างการเงิน และร่บผิู้ด้ชีอบ          
เกี�ยวิก่บการค์วิบคุ์มภายในทีี่�ผูู้้บริหารพิจารณาว่ิาจำาเป็นเพื�อให้สิามารถืจ่ด้ที่ำางบการเงินทีี่�ปราศจากการแสิด้งข้้อมูลทีี่�ข่้ด้ต่ิอข้้อเท็ี่จจริงอ่นเป็นสิาระสิำาค่์ญ
ไม่ว่ิาจะเกิด้จากการทุี่จริติหรือข้้อผิู้ด้พลาด้

ในการจ่ด้ที่ำางบการเงิน ผูู้้บริหารร่บผิู้ด้ชีอบในการประเมินค์วิามสิามารถืข้องกลุ่มบริษ่ัที่ในการด้ำาเนินงานต่ิอเนื�อง การเปิด้เผู้ยเรื�องทีี่�เกี�ยวิก่บการด้ำาเนินงาน
ต่ิอเนื�องในกรณีทีี่�มีเรื�องด่้งกล่าวิ และการใช้ีเกณฑ์์การบ่ญชีีสิำาหร่บกิจการทีี่�ด้ำาเนินงานต่ิอเนื�องเว้ินแต่ิผูู้้บริหารมีค์วิามต่ิ�งใจทีี่�จะเลิกกลุ่มบริษ่ัที่หรือหยุด้
ด้ำาเนินงานหรือไม่สิามารถืด้ำาเนินงานต่ิอเนื�องอีกต่ิอไปได้้

ผูู้้มีหน้าทีี่�ในการกำาก่บดู้แลมีหน้าทีี่�ในการสิอด้ส่ิองดู้แลกระบวินการในการจ่ด้ที่ำารายงานที่างการเงินข้องกลุ่มบริษ่ัที่
 
ความรับผิิดำชอบของผ้้ิสอบบัญช่ต่ิอกี่ารติรวจสอบงบกี่ารเงิน

การติรวิจสิอบข้องข้้าพเจ้ามีว่ิติถุืประสิงค์์เพื�อให้ได้้ค์วิามเชืี�อม่�นอย่างสิมเหติุสิมผู้ลวิ่างบการเงินโด้ยรวิมปราศจากการแสิด้งข้้อมูลทีี่�ข่้ด้ต่ิอข้้อเที่็จจริง         
อ่นเป็นสิาระสิำาค่์ญหรือไม่ ไม่ว่ิาจะเกิด้จากการทุี่จริติหรือข้้อผิู้ด้พลาด้ และเสินอรายงานข้องผูู้้สิอบบ่ญชีีซึ�งรวิมค์วิามเห็นข้องข้้าพเจ้าอยูด้่้วิย ค์วิามเชืี�อม่�น
อย่างสิมเหตุิสิมผู้ลคื์อค์วิามเชืี�อม่�นในระด่้บสูิงแต่ิไม่ได้้เป็นการร่บประก่นว่ิาการปฏิิบ่ติิงานติรวิจสิอบติามมาติรฐานการสิอบบ่ญชีีจะสิามารถืติรวิจพบ
ข้้อมูลทีี่�ข่้ด้ต่ิอข้้อเท็ี่จจริงอ่นเป็นสิาระสิำาค่์ญทีี่�มีอยูไ่ด้้เสิมอไป ข้้อมูลทีี่�ข่้ด้ต่ิอข้้อเท็ี่จจริงอาจเกิด้จากการทุี่จริติหรือข้้อผิู้ด้พลาด้และถืือว่ิามีสิาระสิำาค่์ญเมื�อ
ค์าด้การณ์อย่างสิมเหติสุิมผู้ลได้้ว่ิารายการที่ี�ข่้ด้ต่ิอข้้อเท็ี่จจริงแต่ิละรายการหรอืทุี่กรายการรวิมก่นจะมผีู้ลต่ิอการต่ิด้สิินใจที่างเศรษัฐกจิข้องผูู้้ใช้ีงบการเงนิ 
จากการใช้ีงบการเงินเหล่านี�
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ในการติรวิจสิอบข้องข้้าพเจ้าติามมาติรฐานการสิอบบ่ญชีี ข้้าพเจ้าใช้ีดุ้ลยพินิจและการส่ิงเกติและสิงส่ิยเยี�ยงผูู้้ประกอบวิิชีาชีีพติลอด้การติรวิจสิอบ และ
ข้้าพเจ้าได้้ปฏิิบ่ติิงานด่้งต่ิอไปนี�ด้้วิย
• ระบุและประเมินค์วิามเสีิ�ยงที่ี�อาจมีการแสิด้งข้้อมูลทีี่�ข้่ด้ติ่อข้้อเท็ี่จจริงอ่นเป็นสิาระสิำาค์่ญในงบการเงินไม่วิ่าจะเกิด้จากการทุี่จริติหรือข้้อผิู้ด้พลาด้ 

ออกแบบและปฏิิบ่ติิงานติามวิิธีุการติรวิจสิอบเพื�อติอบสินองต่ิอค์วิามเสีิ�ยงเหล่าน่�น และได้้หล่กฐานการสิอบบ่ญชีีทีี่�เพียงพอและเหมาะสิมเพื�อเป็น
เกณฑ์์ในการแสิด้งค์วิามเห็นข้องข้้าพเจ้า ค์วิามเสีิ�ยงทีี่�ไม่พบข้้อมูลทีี่�ข่้ด้ต่ิอข้้อเท็ี่จจริงอ่นเป็นสิาระสิำาค่์ญซึ�งเป็นผู้ลมาจากการทีุ่จริติจะสูิงกว่ิา            
ค์วิามเสีิ�ยงทีี่�เกิด้จากข้้อผิู้ด้พลาด้ เนื�องจากการที่จุริติอาจเกี�ยวิก่บการสิมรู้ร่วิมคิ์ด้ การปลอมแปลงเอกสิารหล่กฐาน การต่ิ�งใจละเว้ินการแสิด้งข้้อมลู        
การแสิด้งข้้อมูลทีี่�ไม่ติรงติามข้้อเท็ี่จจริงหรือการแที่รกแซงการค์วิบคุ์มภายใน

• ที่ำาค์วิามเข้้าใจเกี�ยวิกบ่ระบบการค์วิบค์มุภายในที่ี�เกี�ยวิข้้องกบ่การติรวิจสิอบ เพื�อออกแบบวิธิุกีารติรวิจสิอบให้เหมาะสิมก่บสิถืานการณ์ แต่ิไม่ใช่ีเพื�อ
ว่ิติถุืประสิงค์์ในการแสิด้งค์วิามเห็นต่ิอค์วิามมีประสิิที่ธิุผู้ลข้องการค์วิบคุ์มภายในข้องกลุ่มบริษ่ัที่

• ประเมินค์วิามเหมาะสิมข้องนโยบายการบ่ญชีีที่ี�ผูู้้บริหารใชี้และค์วิามสิมเหติุสิมผู้ลข้องประมาณการที่างบ่ญชีีและการเปิด้เผู้ยข้้อมูลที่ี�เกี�ยวิข้้อง           
ทีี่�ผูู้้บริหารจ่ด้ที่ำา

• สิรุปเกี�ยวิก่บค์วิามเหมาะสิมข้องการใชี้เกณฑ์์การบ่ญชีีสิำาหร่บกิจการที่ี�ด้ำาเนินงานติ่อเนื�องข้องผูู้้บริหารและสิรุปจากหล่กฐานการสิอบบ่ญชีีที่ี�ได้้ร่บ
ว่ิามีค์วิามไม่แน่นอนทีี่�มีสิาระสิำาค่์ญทีี่�เกี�ยวิก่บเหติุการณ์หรือสิถืานการณ์ทีี่�อาจเป็นเหตุิให้เกิด้ข้้อสิงส่ิยอย่างมีน่ยสิำาค่์ญต่ิอค์วิามสิามารถืข้อง                
กลุ่มบริษ่ัที่ในการด้ำาเนินงานต่ิอเนื�องหรือไม่ หากข้้าพเจ้าได้้ข้้อสิรุปว่ิามีค์วิามไม่แน่นอนทีี่�มีสิาระสิำาค่์ญ ข้้าพเจ้าจะต้ิองให้ข้้อส่ิงเกติไว้ิในรายงานข้อง
ผูู้้สิอบบ่ญชีีข้องข้้าพเจ้าถึืงการเปิด้เผู้ยข้้อมูลทีี่�เกี�ยวิข้้องในงบการเงินหรือหากเห็นว่ิาการเปิด้เผู้ยด่้งกล่าวิไม่เพียงพอ ข้้าพเจ้าจะแสิด้งค์วิามเห็นทีี่�
เปลี�ยนแปลงไป ข้้อสิรปุข้องข้้าพเจ้าขึ้�นอยูก่่บหล่กฐานการสิอบบ่ญชีีทีี่�ได้้ร่บจนถึืงว่ินทีี่�ในรายงานข้องผูู้ส้ิอบบ่ญชีีข้องข้้าพเจ้า อยา่งไรก็ติาม เหตุิการณ์
หรือสิถืานการณ์ในอนาค์ติอาจเป็นเหตุิให้กลุ่มบริษ่ัที่ต้ิองหยุด้การด้ำาเนินงานต่ิอเนื�องได้้

• ประเมนิการนำาเสินอ โค์รงสิร้างและเนื�อหาข้องงบการเงนิโด้ยรวิม รวิมถึืงการเปิด้เผู้ยข้้อมลูทีี่�เกี�ยวิข้้อง ติลอด้จนประเมนิว่ิางบการเงนิแสิด้งรายการ
และเหตุิการณ์ทีี่�เกิด้ขึ้�นโด้ยถูืกต้ิองติามทีี่�ค์วิรหรือไม่ 

• รวิบรวิมเอกสิารหลก่ฐานการสิอบบญ่ชีทีี่ี�เหมาะสิมอย่างเพยีงพอเกี�ยวิกบ่ข้้อมลูที่างการเงนิข้องกิจการหรอืข้องกจิกรรมที่างธุรุกจิภายในกลุม่บรษิัท่ี่
เพื�อแสิด้งค์วิามเห็นต่ิองบการเงินรวิม ข้้าพเจ้าร่บผิู้ด้ชีอบต่ิอการกำาหนด้แนวิที่างการค์วิบคุ์มดู้แล และการปฏิิบ่ติิงานติรวิจสิอบกลุ่มบริษ่ัที่ ข้้าพเจ้า
เป็นผูู้้ร่บผิู้ด้ชีอบแต่ิเพียงผูู้้เดี้ยวิต่ิอค์วิามเห็นข้องข้้าพเจ้า

ข้้าพเจ้าได้้สืิ�อสิารก่บผูู้้มีหน้าทีี่�ในการกำาก่บดู้แลในเรื�องต่ิางๆ ซึ�งรวิมถึืงข้อบเข้ติและช่ีวิงเวิลาข้องการติรวิจสิอบติามทีี่�ได้้วิางแผู้นไว้ิ ประเด็้นทีี่�มีน่ยสิำาค่์ญ
ทีี่�พบจากการติรวิจสิอบรวิมถึืงข้้อบกพร่องทีี่�มีน่ยสิำาค่์ญในระบบการค์วิบคุ์มภายในหากข้้าพเจ้าได้้พบในระหว่ิางการติรวิจสิอบข้องข้้าพเจ้า

ข้้าพเจ้าได้้ให้ค์ำาร่บรองแก่ผูู้้มีหน้าทีี่�ในการกำาก่บดู้แลว่ิาข้้าพเจ้าได้้ปฏิิบ่ติิติามข้้อกำาหนด้จรรยาบรรณที่ี�เกี�ยวิข้้องก่บค์วิามเป็นอิสิระและได้้สืิ�อสิารก่บ           
ผูู้้มีหน้าทีี่�ในการกำาก่บดู้แลเกี�ยวิก่บค์วิามส่ิมพ่นธ์ุท่ี่�งหมด้ติลอด้จนเรื�องอื�น ซึ�งข้้าพเจ้าเชืี�อว่ิามีเหตุิผู้ลทีี่�บุค์ค์ลภายนอกอาจพิจารณาว่ิากระที่บต่ิอค์วิามเป็น
อิสิระข้องข้้าพเจ้าและมาติรการทีี่�ข้้าพเจ้าใช้ีเพื�อป้องก่นไม่ให้ข้้าพเจ้าข้าด้ค์วิามเป็นอิสิระ

จากเรื�องท่ี่�งหลายทีี่�สืิ�อสิารก่บผูู้้มีหน้าทีี่�ในการกำาก่บดู้แล ข้้าพเจ้าได้้พิจารณาเรื�องต่ิางๆ ทีี่�มีน่ยสิำาค่์ญทีี่�สุิด้ในการติรวิจสิอบงบการเงินในงวิด้ปัจจุบ่นและ
กำาหนด้เป็นเรื�องสิำาค่์ญในการติรวิจสิอบ ข้้าพเจ้าได้้อธิุบายเรื�องนี� ไว้ิในรายงานข้องผูู้้สิอบบ่ญชีี เว้ินแต่ิกฎหมายหรือข้้อบ่งค่์บห้ามไม่ให้เปิด้เผู้ยเรื�อง            
ด่้งกล่าวิต่ิอสิาธุารณะ หรือในสิถืานการณ์ทีี่�ยากทีี่�จะเกิด้ขึ้�น ข้้าพเจ้าพิจารณาว่ิาไม่ค์วิรสืิ�อสิารเรื�องด่้งกล่าวิในรายงานข้องข้้าพเจ้าเพราะการกระที่ำา           
ด่้งกล่าวิสิามารถืค์าด้การณ์ได้้อย่างสิมเหตุิสิมผู้ลว่ิาจะมีผู้ลกระที่บในที่างลบมากกวิา่ผู้ลประโยชีน์ทีี่�ผูู้้มีส่ิวินได้้เสีิยสิาธุารณะจะได้้จากการสืิ�อสิารด่้งกล่าวิ

ข้้าพเจ้าเป็นผูู้้ร่บผิู้ด้ชีอบงานสิอบบ่ญชีีและการนำาเสินอรายงานฉบ่บนี�

กุลรพี ปิยะวิรรณสุิที่ธิุ� 
ผูู้้สิอบบ่ญชีีร่บอนุญาติ เลข้ที่ะเบียน 6137

บริษ่ัที่ สิำาน่กงาน อีวิาย จำาก่ด้
กรุงเที่พฯ: 23 กุมภาพ่นธ์ุ 2564



206 งบการเงิน

งบแสดูงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี่� 31 ธัินวาคม 2563

งบ่การเงิน้รว่ม งบ่การเงิน้เฉพิาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สิัน้ทรัพิย์

สิัน้ทรัพิย์หมุน้เว่่ยน้

เงินสิด้และรายการเทีี่ยบเท่ี่าเงินสิด้ 8  1,110,369,518  3,982,231,614  98,274,890  92,650,669 

ลูกหนี�การค้์าและลูกหนี�อื�น 9  284,460,444  597,448,919  400,000  600,000 

ลูกหนี�กิจการทีี่�เกี�ยวิข้้องก่น 7  815,568,031  1,920,158,411  450,000  450,000 

สิินค้์าค์งเหลือ  240,241,951  294,641,205  -  - 

สิินที่ร่พย์ภาษีัเงินได้้ข้องงวิด้ปัจจุบ่น  20,812,975  24,179,899  2,501,570  - 

ค่์าใช้ีจ่ายจ่ายล่วิงหน้า  288,713,639  356,807,227  1,259,191  924,125 

สิินที่ร่พย์หมุนเวีิยนอื�น  -  251,412,464  -  - 

รว่มสิัน้ทรัพิย์หมุน้เว่่ยน้  2,760,166,558  7,426,879,739  102,885,651  94,624,794 

สิัน้ทรัพิย์ไม่หมุน้เว่่ยน้

สิินที่ร่พย์ที่างการเงินไม่หมุนเวีิยนอื�น 7, 16  907,601,425  -  -  - 

เงินลงทุี่นระยะยาวิ  -  13,191,200  -  - 

เงินลงทุี่นในบริษ่ัที่ย่อย 10  -  -  3,067,114,370  3,067,114,370 

เงินสิำารองบำารุงร่กษัาเค์รื�องบิน 7, 11  5,856,109,798  5,963,213,001  -  - 

ทีี่�ดิ้น เค์รื�องบิน ส่ิวินปร่บปรุงอาค์ารเช่ีาและอุปกรณ์ 12  6,230,423,100  24,877,260,550  25  202 

สิินที่ร่พย์สิิที่ธิุการใช้ี 13 28,527,345,483  -  -  - 

สิินที่ร่พย์ไม่มีต่ิวิติน 14 14,871,200,162 14,878,769,507  1  1 

ค่์าค์วิามนิยม 15  8,824,825,803  8,824,825,803  -  - 

สิินที่ร่พย์ไม่หมุนเวีิยนอื�น 7, 16  -  918,424,474  -  2,501,570 

รว่มสิัน้ทรัพิย์ไม่หมุน้เว่่ยน้ 65,217,505,771 55,475,684,535  3,067,114,396  3,069,616,143 

รว่มสิัน้ทรัพิย์ 67,977,672,329 62,902,564,274  3,170,000,047  3,164,240,937 

(หน่วิย: บาที่)

หมายเหตุิประกอบงบการเงินเป็นส่ิวินหนึ�งข้องงบการเงินนี�



งบการเงิน 207

หมายเหตุิประกอบงบการเงินเป็นส่ิวินหนึ�งข้องงบการเงินนี�

งบ่การเงิน้รว่ม งบ่การเงิน้เฉพิาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หน่้�สิัน้และส่ัว่น้ของผู้ถ่ือหุ้น้

หน่้�สิัน้หมุน้เว่่ยน้

เงินกู้ยืมระยะส่ิ�นจากสิถืาบ่นการเงิน 17  1,000,000,000  1,750,000,000  -  - 

เจ้าหนี�การค้์า  756,515,092  915,104,548  -  - 

เจ้าหนี�อื�น  292,452,079  639,616,812  567,550  - 

เจ้าหนี�กิจการทีี่�เกี�ยวิข้้องก่น 7  3,060,172,759  373,823,439  -  - 

เงินกู้ยืมระยะยาวิจากสิถืาบ่นการเงิน - 
   ส่ิวินทีี่�ถึืงกำาหนด้ชีำาระภายในหนึ�งปี 18  786,528,550  353,601,294  -  - 

หุ้นกู้ระยะยาวิ - ส่ิวินทีี่�ถึืงกำาหนด้ชีำาระภายในหนึ�งปี 19  1,499,756,945  999,872,760  -  - 

หนี�สิินติามส่ิญญาเช่ีา - ส่ิวินทีี่�ถึืงกำาหนด้ชีำาระภายในหนึ�งปี 20  6,025,973,794  -  -  - 

หนี�สิินติามส่ิญญาเช่ีาการเงิน -
   ส่ิวินทีี่�ถึืงกำาหนด้ชีำาระภายในหนึ�งปี 20  -  1,334,736,213  -  - 

รายได้้ร่บล่วิงหน้า  2,372,595,240  4,648,342,693  -  - 

ภาษีัเงินได้้ค้์างจ่าย  837,573  619,840  837,573  619,840 

ค่์าใช้ีจ่ายค้์างจ่าย  1,718,562,026  2,704,532,074  1,125,955  1,576,011 

หนี�สิินติราสิารอนุพ่นธ์ุ 35  309,886,546  -  -  - 

หนี�สิินหมุนเวีิยนอื�น  -  238,780,555  -  618,501 

รว่มหน่้�สิัน้หมุน้เว่่ยน้ 17,823,280,604 13,959,030,228  2,531,078  2,814,352 

หน่้�สิัน้ไม่หมุน้เว่่ยน้

เงินกู้ยืมระยะยาวิจากสิถืาบ่นการเงิน - 
   สุิที่ธิุจากส่ิวินทีี่�ถึืงกำาหนด้ชีำาระภายในหนึ�งปี 18

 
3,073,256,587  4,285,878,021  -  - 

หุ้นกู้ระยะยาวิ - สุิที่ธิุจากส่ิวินทีี่�ถึืงกำาหนด้ชีำาระภายในหนึ�งปี 19  1,598,378,032  3,096,860,858  -  - 

หนี�สิินติามส่ิญญาเช่ีา -
   สุิที่ธิุจากส่ิวินทีี่�ถึืงกำาหนด้ชีำาระภายในหนึ�งปี 20 24,674,609,963  -  -  - 

หนี�สิินติามส่ิญญาเช่ีาการเงิน - 
   สุิที่ธิุจากส่ิวินทีี่�ถึืงกำาหนด้ชีำาระภายในหนึ�งปี 20  - 10,158,877,454  -  - 

สิำารองผู้ลประโยชีน์ระยะยาวิข้องพน่กงาน 21  849,328,766  666,297,843  -  - 

หนี�สิินติราสิารอนุพ่นธ์ุ 35  609,247,953  -  -  - 

หนี�สิินภาษีัเงินได้้รอการต่ิด้บ่ญชีี 28  1,989,254,726  3,047,146,308  -  - 

รว่มหน่้�สิัน้ไม่หมุน้เว่่ยน้ 32,794,076,027 21,255,060,484  -  - 

รว่มหน่้�สิัน้ 50,617,356,631 35,214,090,712  2,531,078  2,814,352 

(หน่วิย: บาที่)

งบแสดูงฐานะการเงิน (ต่่อ)
ณ วันท่ี่� 31 ธัินวาคม 2563



208 งบการเงิน

งบ่การเงิน้รว่ม งบ่การเงิน้เฉพิาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ส่ัว่น้ของผู้ถ่ือหุ้น้

ทุี่นเรือนหุ้น

   ทุี่นจด้ที่ะเบียน

      หุ้นสิาม่ญ 4,850,000,000 หุ้น 

         มูลค่์าหุ้นละ 0.1 บาที่  485,000,000  485,000,000  485,000,000  485,000,000 

   ทุี่นออกจำาหน่ายและชีำาระเต็ิมมูลค่์าแล้วิ

      หุ้นสิาม่ญ 4,850,000,000 หุ้น 

         มูลค่์าหุ้นละ 0.1 บาที่  485,000,000  485,000,000  485,000,000  485,000,000 

ส่ิวินเกินมูลค่์าหุ้นสิาม่ญ  2,599,808,274  2,599,808,274  2,599,808,274  2,599,808,274 

กำาไรสิะสิม

   จ่ด้สิรรแล้วิ - สิำารองติามกฎหมาย 22  48,500,000  48,500,000  48,500,000  48,500,000 

   ยง่ไม่ได้้จ่ด้สิรร 11,337,157,980 16,810,569,269  34,160,695  28,118,311 

องค์์ประกอบอื�นข้องส่ิวินข้องผูู้้ถืือหุ้น  (204,356,939)  -  -  - 

ส่ิวินข้องผูู้้ถืือหุ้นข้องบริษ่ัที่ฯ 14,266,109,315 19,943,877,543  3,167,468,969  3,161,426,585 

ส่ิวินข้องผูู้้มีส่ิวินได้้เสีิยทีี่�ไม่มีอำานาจค์วิบคุ์ม

   ข้องบริษ่ัที่ย่อย 10.2  3,094,206,383  7,744,596,019  -  - 

รว่มส่ัว่น้ของผู้ถ่ือหุ้น้ 17,360,315,698 27,688,473,562  3,167,468,969  3,161,426,585 

รว่มหน่้�สิัน้และส่ัว่น้ของผู้ถ่ือหุ้น้ 67,977,672,329 62,902,564,274  3,170,000,047  3,164,240,937 

(หน่วิย: บาที่)

งบแสดูงฐานะการเงิน (ต่่อ)
ณ วันท่ี่� 31 ธัินวาคม 2563

หมายเหตุิประกอบงบการเงินเป็นส่ิวินหนึ�งข้องงบการเงินนี�



งบการเงิน 209

งบ่การเงิน้รว่ม งบ่การเงิน้เฉพิาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กำาไรหร่อขาดทุน้:

รายได้

รายได้้จากการข้ายและบริการ 23 13,633,868,119 40,180,651,497  25,000,000  25,000,000 

รายได้้อื�น 24  2,603,470,679  1,350,257,224  1,000,000  1,650,000 

รว่มรายได้ 16,237,338,798 41,530,908,721  26,000,000  26,650,000 

ค่าใชุ้จ่าย

ต้ินทุี่นข้ายและบริการ  20,484,162,770  38,358,527,097  -  - 

ค่์าใช้ีจ่ายในการข้ายและจ่ด้จำาหน่าย  797,203,450  1,671,204,119  -  - 

ค่์าใช้ีจ่ายในการบริหาร  1,053,563,724  1,623,400,967  18,440,511  19,683,135 

ค่์าใช้ีจ่ายอื�น 26  1,453,152,319  -  -  - 

รว่มค่าใชุ้จ่าย 23,788,082,263 41,653,132,183  18,440,511  19,683,135 

กำาไร (ขาดทุน้) จากกิจกรรมดำาเนิ้น้งาน้ (7,550,743,465)  (122,223,462)  7,559,489  6,966,865 

รายได้้ที่างการเงิน  23,618,808  22,191,032  36,166  108,899 

ต้ินทุี่นที่างการเงิน 27  (1,799,781,947)  (765,529,180)  -  - 

กำาไร (ขาดทุน้) ก่อน้รายได้ (ค่าใชุ้จ่าย) ภาษ่ัเงิน้ได้ (9,326,906,604)  (865,561,610)  7,595,655  7,075,764 

รายได้้ (ค่์าใช้ีจ่าย) ภาษีัเงินได้้ 28  659,977,925  (599,706)  (1,553,271)  (1,765,219)

กำาไร (ขาดทุน้) สัำาหรับ่ปี (8,666,928,679)  (866,161,316)  6,042,384  5,310,545 

กำาไรขาดทุน้เบ็่ดเสัร็จอ่�น้:

รายการท่�จ้ะถู้กบันทึกในส่วนของิกำาไรหร่อขาดิทุน
    ในภัายหลังิ

ข้าด้ทุี่นจากการป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงกระแสิเงินสิด้  
   - สุิที่ธิุจากภาษีัเงินได้้  (187,567,110)  -  -  - 

การเปลี�ยนแปลงสุิที่ธิุสิำาหร่บต้ินทุี่นในการป้องก่น
   ค์วิามเสีิ�ยงกระแสิเงินสิด้ - สุิที่ธิุจากภาษีัเงินได้้ 35  17,573,453  -  -  - 

รายการทีี่�จะถูืกบ่นทึี่กในส่ิวินข้องกำาไรหรือข้าด้ทุี่น
   ในภายหล่ง - สุิที่ธิุจากภาษีัเงินได้้  (169,993,657)  -  -  - 

รายการท่�จ้ะไม่ถู้กบันทึกในส่วนของิกำาไรหร่อขาดิทุน
   ในภัายหลังิ

ผู้ลกำาไร (ข้าด้ทุี่น) จากการประมาณการติามหล่ก
   ค์ณิติศาสิติร์ประก่นภ่ย - สุิที่ธิุจากภาษีัเงินได้้ 21  (45,749,386)  65,377,656  -  - 

รายการทีี่�จะไม่ถูืกบ่นทึี่กในส่ิวินข้องกำาไรหรือข้าด้ทุี่น
   ในภายหล่ง - สุิที่ธิุจากภาษีัเงินได้้  (45,749,386)  65,377,656  -  - 

กำาไรขาดทุน้เบ็่ดเสัร็จอ่�น้สัำาหรับ่ปี  (215,743,043)  65,377,656  -  - 

กำาไรขาดทุน้เบ็่ดเสัร็จรว่มสัำาหรับ่ปี (8,882,671,722)  (800,783,660)  6,042,384  5,310,545 

(หน่วิย: บาที่)

หมายเหตุิประกอบงบการเงินเป็นส่ิวินหนึ�งข้องงบการเงินนี�

งบกำไรข้าดูทุนเบ็ดูเสร็จ
สำหรับปีสิ�นสุดำวันท่ี่� 31 ธัินวาคม 2563



210 งบการเงิน

งบ่การเงิน้รว่ม งบ่การเงิน้เฉพิาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

การแบ่่งปัน้กำาไร (ขาดทุน้)

ส่ิวินทีี่�เป็นข้องผูู้้ถืือหุ้นข้องบริษ่ัที่ฯ (4,764,092,099)  (473,999,019)  6,042,384  5,310,545 

ส่ิวินทีี่�เป็นข้องผูู้้มีส่ิวินได้้เสีิยทีี่�ไม่มีอำานาจค์วิบคุ์ม
   ข้องบริษ่ัที่ย่อย 10.2 (3,902,836,580)  (392,162,297)

(8,666,928,679)  (866,161,316)

การแบ่่งปัน้กำาไรขาดทุน้เบ็่ดเสัร็จรว่ม

ส่ิวินทีี่�เป็นข้องผูู้้ถืือหุ้นข้องบริษ่ัที่ฯ (4,882,750,783)  (438,041,305)  6,042,384  5,310,545 

ส่ิวินทีี่�เป็นข้องผูู้้มีส่ิวินได้้เสีิยทีี่�ไม่มีอำานาจค์วิบคุ์ม
   ข้องบริษ่ัที่ย่อย (3,999,920,939)  (362,742,355)

(8,882,671,722)  (800,783,660)

กำาไร (ขาดทุน้) ต่อหุ้น้ 30

กำาไร (ข้าด้ทุี่น) ต่ิอหุ้นข่้�นพื�นฐาน

   กำาไร (ข้าด้ทุี่น) ส่ิวินทีี่�เป็นข้องผูู้้ถืือหุ้นข้อง
      บริษ่ัที่ฯ (บาที่)  (0.9823)  (0.0977)  0.0012  0.0011 

จำานวินหุ้นสิาม่ญถ่ืวิเฉลี�ยถ่ืวิงนำ�าหน่ก (หุ้น)  4,850,000,000  4,850,000,000  4,850,000,000  4,850,000,000 

(หน่วิย: บาที่)

งบกำไรข้าดูทุนเบ็ดูเสร็จ (ต่่อ)
สำหรับปีสิ�นสุดำวันท่ี่� 31 ธัินวาคม 2563

หมายเหตุิประกอบงบการเงินเป็นส่ิวินหนึ�งข้องงบการเงินนี�



งบการเงิน
2

11

งบแสดูงการเปล่�ยนแปลงส่วนข้องผูู้้ถื่อหุ้น

(หน่วิย: บาที่)

หมายเหติประกอบงบการเงินเป็นสิวินหนึ�งข้องงบการเงินนี�

งบ่การเงิน้รว่ม

สั่ว่น้ของผู้ถื่อหุ้น้ของบ่ริษััทฯ

สั่ว่น้ของผู้ม่
สั่ว่น้ได้เสั่ยท่�ไม่ม่
อำาน้าจคว่บ่คุม
ของบ่ริษััทย่อย 

 รว่ม 
 สั่ว่น้ของผู้ถื่อหุ้น้ 

 ทุน้เร่อน้หุ้น้
 ท่�ออกและ
ชุำาระแล้ว่ 

 สั่ว่น้เกิน้มูลค่า
 หุ้น้สัามัญ 

 กำาไรสัะสัม

องค์ประกอบ่อ่�น้ของสั่ว่น้ของผู้ถื่อหุ้น้

 รว่ม 
 สั่ว่น้ของผู้ถื่อหุ้น้ 

 ของบ่ริษััทฯ 

กำาไรขาดทุน้เบ่็ดเสัร็จอ่�น้

รว่ม 
 องค์ประกอบ่อ่�น้

ของสั่ว่น้ของ
ผู้ถื่อหุ้น้ 

สัำารองสัำาหรับ่
การป้องกัน้
คว่ามเสั่�ยง 

กระแสัเงิน้สัด 

สัำารองสัำาหรับ่ 
ต้น้ทุน้

การป้องกัน้ 
คว่ามเสั่�ยง  จัดสัรรแล้ว่  ยังไม่ได้จัดสัรร

ยอดคงเหล่อ ณ ว่ัน้ท่� 1 มกราคม 2562  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 

ข้าด้ทีุ่นสิำาหร่บปี  -  -  -  (473,999,019)  -  -  -  (473,999,019)  (392,162,297)  (866,161,316)

กำาไรข้าด้ทีุ่นเบ็ด้เสิร็จอื�นสิำาหร่บปี  -  -  -  35,957,714  -  -  -  35,957,714  29,419,942  65,377,656 

กำาไรข้าด้ทีุ่นเบ็ด้เสิร็จรวิมสิำาหร่บปี  -  -  -  (438,041,305)  -  -  -  (438,041,305)  (362,742,355)  (800,783,660)

ยอดคงเหล่อ ณ ว่ัน้ท่� 31 ธิัน้ว่าคม 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 

ยอดคงเหล่อ ณ ว่ัน้ท่� 1 มกราคม 2563  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 

ผู้ลสิะสิมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบาย

   การบ่ญชีี (หมายเหติุ 4)  -  -  -  (684,157,025)  (104,697,684)  (6,162,736)  (110,860,420)  (795,017,445)  (650,468,697)  (1,445,486,142)

ยอดคงเหล่อ ณ ว่ัน้ท่� 1 มกราคม 2563 

   - หลังการปรับ่ปรุง  485,000,000 

 

2,599,808,274  48,500,000  16,126,412,244  (104,697,684)  (6,162,736)  (110,860,420)

 

19,148,860,098 

 

7,094,127,322 

 

26,242,987,420 

ข้าด้ทีุ่นสิำาหร่บปี  -  -  -  (4,764,092,099)  -  -  -  (4,764,092,099)  (3,902,836,580)  (8,666,928,679)

กำาไรข้าด้ทีุ่นเบ็ด้เสิร็จอื�นสิำาหร่บปี  -  -  -  (25,162,165)  (103,161,919)  9,665,400  (93,496,519)  (118,658,684)  (97,084,359)  (215,743,043)

กำาไรข้าด้ทีุ่นเบ็ด้เสิร็จรวิมสิำาหร่บปี  -  -  -  (4,789,254,264)  (103,161,919)  9,665,400  (93,496,519)  (4,882,750,783)  (3,999,920,939)  (8,882,671,722)

ยอดคงเหล่อ ณ ว่ัน้ท่� 31 ธิัน้ว่าคม 2563  485,000,000  2,599,808,274  48,500,000  11,337,157,980  (207,859,603)  3,502,664  (204,356,939)  14,266,109,315  3,094,206,383  17,360,315,698 

สำหรับปีสิ�นสุดำวันที่� 31 ธินวาคม 2563
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งบการเงิน

(หน่วิย: บาที่)

หมายเหติประกอบงบการเงินเป็นสิวินหนึ�งข้องงบการเงินนี�

งบ่การเงิน้เฉพิาะกิจการ

 ทุน้เร่อน้หุ้น้ 

 ท่�ออกและชุำาระแล้ว่ 

 สั่ว่น้เกิน้มูลค่า 

 หุ้น้สัามัญ 

กำาไรสัะสัม  รว่ม 

 สั่ว่น้ของผู้ถื่อหุ้น้  จัดสัรรแล้ว่  ยังไม่ได้จัดสัรร 

ยอดคงเหล่อ ณ ว่ัน้ท่� 1 มกราคม 2562  485,000,000  2,599,808,274  48,500,000  22,807,766  3,156,116,040 

กำาไรสิำาหร่บปี  -  -  -  5,310,545  5,310,545 

กำาไรข้าด้ทีุ่นเบ็ด้เสิร็จอื�นสิำาหร่บปี  -  -  -  -  - 

กำาไรข้าด้ทีุ่นเบ็ด้เสิร็จรวิมสิำาหร่บปี  -  -  -  5,310,545  5,310,545 

ยอดคงเหล่อ ณ ว่ัน้ท่� 31 ธิัน้ว่าคม 2562  485,000,000  2,599,808,274  48,500,000  28,118,311  3,161,426,585 

ยอดคงเหล่อ ณ ว่ัน้ท่� 1 มกราคม 2563  485,000,000  2,599,808,274  48,500,000  28,118,311  3,161,426,585 

กำาไรสิำาหร่บปี  -  -  -  6,042,384  6,042,384 

กำาไรข้าด้ทีุ่นเบ็ด้เสิร็จอื�นสิำาหร่บปี  -  -  -  -  - 

กำาไรข้าด้ทีุ่นเบ็ด้เสิร็จรวิมสิำาหร่บปี  -  -  -  6,042,384  6,042,384 

ยอดคงเหล่อ ณ ว่ัน้ท่� 31 ธิัน้ว่าคม 2563  485,000,000  2,599,808,274  48,500,000  34,160,695  3,167,468,969 

งบแสดูงการเปล่�ยนแปลงส่วนข้องผูู้้ถื่อหุ้น (ต่่อ)
สำหรับปีสิ�นสุดำวันที่� 31 ธินวาคม 2563
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งบกระแสเงินสดู

งบ่การเงิน้รว่ม งบ่การเงิน้เฉพิาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กระแสัเงิน้สัดจากกิจกรรมดำาเนิ้น้งาน้

กำาไร (ข้าด้ทุี่น) ก่อนภาษีั  (9,326,906,604)  (865,561,610)  7,595,655  7,075,764 

รายการปร่บกระที่บยอด้กำาไร (ข้าด้ทุี่น) ก่อนภาษีัเป็นเงินสิด้ร่บ (จ่าย)

   จากกิจกรรมด้ำาเนินงาน

   ข้าด้ทุี่นจากการด้้อยค่์าข้องสิินที่ร่พย์ที่างการเงิน  147,609,241  -  -  - 

   ข้าด้ทุี่นจากการด้้อยค่์าข้องสิินที่ร่พย์สิิที่ธิุการใช้ี  1,415,961,457  -  -  - 

   ค่์าเสืิ�อมราค์าและค่์าต่ิด้จำาหน่าย  5,738,992,539  1,716,745,797  177  4,299 

   กำาไรจากการจำาหน่ายเค์รื�องบินและอุปกรณ์และต่ิด้จำาหน่าย
       ส่ิวินปร่บปรุงอาค์ารเช่ีาและสิินที่ร่พย์ไม่มีต่ิวิติน  (1,331,760,870)  (292,399)  -  - 

   ค่์าต่ิด้จำาหน่ายเงินสิำารองบำารุงร่กษัาเค์รื�องบิน  616,032,308  -  -  - 

   ค่์าใช้ีจ่ายผู้ลประโยชีน์ระยะยาวิข้องพน่กงาน  154,824,199  334,972,904  -  - 

   ข้าด้ทุี่นจากติราสิารอนุพ่นธ์ุ  37,190,862  -  -  - 

   กำาไรข้าด้ทุี่นจากอ่ติราแลกเปลี�ยนทีี่�ย่งไม่เกิด้ขึ้�นจริง  (184,517,223)  (249,484,329)  -  - 

   รายได้้ที่างการเงิน  (23,618,808)  (22,191,032)  (36,166)  (108,899)

   ต้ินทุี่นที่างการเงิน  1,799,781,947  765,529,180  -  - 

กำาไร (ข้าด้ทุี่น) จากการด้ำาเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงใน
   สิินที่ร่พย์ และหนี�สิินด้ำาเนินงาน

 
(956,410,952)  1,679,718,511  7,559,666  6,971,164 

สิินที่ร่พย์ด้ำาเนินงาน (เพิ�มขึ้�น) ลด้ลง

   ลูกหนี�การค้์าและลูกหนี�อื�น  532,600,764  (103,889,980)  200,000  (150,000)

   ลูกหนี�กิจการทีี่�เกี�ยวิข้้องก่น  990,129,288  (1,075,319,968)  -  (300,000)

   สิินค้์าค์งเหลือ  54,399,254  (106,322,931)  -  - 

   ค่์าใช้ีจ่ายจ่ายล่วิงหน้า  (74,426,026)  67,097,680  (335,066)  (112,295)

   สิินที่ร่พย์หมุนเวีิยนอื�น  -  (2,069,165)  -  2,550,861 

   สิินที่ร่พย์ที่างการเงินไม่หมุนเวีิยนอื�น  (79,365,021)  -  -  - 

   สิินที่ร่พย์ไม่หมุนเวีิยนอื�น  -  24,478,878  -  (2,501,570)

หนี�สิินด้ำาเนินงานเพิ�มขึ้�น (ลด้ลง)

   เจ้าหนี�การค้์า  (160,107,585)  755,421,732  -  - 

   เจ้าหนี�อื�น  (592,011,424)  246,383,455  (50,951)  (520,000)

   เจ้าหนี�กิจการทีี่�เกี�ยวิข้้องก่น  2,686,349,320  (325,366,241)  -  - 

   รายได้้ร่บล่วิงหน้า  (2,275,747,453)  (481,190,187)  -  - 

   ค่์าใช้ีจ่ายค้์างจ่าย  (999,727,014)  123,873,329  (450,056)  821,761 

   หนี�สิินหมุนเวีิยนอื�น  -  181,148,285  -  174,940 

   จ่ายผู้ลประโยชีน์ระยะยาวิข้องพน่กงาน  (19,468,696)  (9,501,650)  -  - 

เงินสิด้จาก (ใช้ีไปใน) กิจกรรมด้ำาเนินงาน  (893,785,545)  974,461,748  6,923,593  6,934,861 

   จ่ายภาษีัเงินได้้  (4,112,265)  (9,539,700)  (1,335,538)  (801,641)

   ภาษีัเงินได้้ร่บคื์น  -  761,386  -  761,386 

เงิน้สัดสุัทธิิจาก (ใชุ้ไปใน้) กิจกรรมดำาเนิ้น้งาน้  (897,897,810)  965,683,434  5,588,055  6,894,606 

(หน่วิย: บาที่)

หมายเหตุิประกอบงบการเงินเป็นส่ิวินหนึ�งข้องงบการเงินนี�

สำหรับปีสิ�นสุดำวันท่ี่� 31 ธัินวาคม 2563
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งบกระแสเงินสดู (ต่่อ)

งบ่การเงิน้รว่ม งบ่การเงิน้เฉพิาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กระแสัเงิน้สัดจากกิจกรรมลงทุน้

เงินลงทุี่นระยะยาวิเพิ�มขึ้�น  -  (597,300)  -  - 

จ่ายเงินสิำารองบำารุงร่กษัาเค์รื�องบิน  (508,929,105)  (1,430,472,157)  -  - 

เงินสิด้จ่ายเพื�อปร่บปรุงอาค์ารเช่ีาและซื�ออุปกรณ์  (820,757,080)  (379,854,170)  -  - 

ซื�อสิินที่ร่พย์ไม่มีต่ิวิติน  (1,986,927)  (5,368,875)  -  - 

ด้อกเบี�ยร่บ  23,618,808  21,304,653  36,166  108,899 

เงินสิด้ร่บจากการจำาหน่ายเค์รื�องบินและอุปกรณ์  13,372,411,321  1,123,079  -  - 

เงิน้สัดสุัทธิิจาก (ใชุ้ไปใน้) กิจกรรมลงทุน้  12,064,357,017  (1,793,864,770)  36,166  108,899 

กระแสัเงิน้สัดจากกิจกรรมจัดหาเงิน้

เงินกู้ยืมระยะส่ิ�นจากสิถืาบ่นการเงินเพิ�มขึ้�น (ลด้ลง) สุิที่ธิุ  (150,000,000)  1,100,000,000  -  - 

เงินสิด้ร่บจากเงินกู้ยืมระยะยาวิจากสิถืาบ่นการเงิน  847,322,990  2,016,695,000  -  - 

เงินสิด้จ่ายค่์าธุรรมเนียมกู้ยืมเงินระยะยาวิจากสิถืาบ่นการเงิน  -  (1,500,000)  -  - 

ชีำาระคื์นเงินกู้ยืมระยะยาวิจากสิถืาบ่นการเงิน  (48,272,495)  (214,682,250)  -  - 

เงินสิด้จ่ายเพื�อยกเลิกส่ิญญากู้ยืมเงินระยะยาวิก่อนถึืงเวิลาทีี่�กำาหนด้  (2,180,023,438)  -  -  - 

ชีำาระคื์นหุ้นกู้ระยะยาวิ  (1,000,000,000)  -  -  - 

ชีำาระหนี�สิินภายใต้ิส่ิญญาเช่ีา  (4,105,718,670)  (1,310,572,352)  -  - 

เงินสิด้จ่ายเพื�อยกเลิกส่ิญญาเช่ีาก่อนถึืงเวิลาทีี่�กำาหนด้  (7,084,712,129)  -  -  - 

ด้อกเบี�ยจ่าย  (309,990,854)  (761,185,101)  -  - 

เงิน้สัดสุัทธิิจาก (ใชุ้ไปใน้) กิจกรรมจัดหาเงิน้ (14,031,394,596)  828,755,297  -  - 

เงิน้สัดและรายการเท่ยบ่เท่าเงิน้สัดเพิิ�มข้�น้ (ลดลง) สุัทธิิ  (2,864,935,389)  573,961  5,624,221  7,003,505 

เงินสิด้และรายการเทีี่ยบเท่ี่าเงินสิด้ต้ินปี  3,982,231,614  4,122,623,007  92,650,669  85,647,164 

ข้าด้ทุี่นจากอ่ติราแลกเปลี�ยนทีี่�ย่งไม่เกิด้ขึ้�นจริงข้องเงินสิด้
   และรายการเทีี่ยบเท่ี่าเงินสิด้  (6,926,707)  (140,965,354)  -  - 

เงิน้สัดและรายการเท่ยบ่เท่าเงิน้สัดปลายปี (หมายเหตุ 8)  1,110,369,518  3,982,231,614  98,274,890  92,650,669 

รายการทีี่�ไม่ใช่ีเงินสิด้:

   เจ้าหนี�อื�นจากการซื�ออุปกรณ์เพิ�มขึ้�น  81,861,381  20,211,253  -  - 

   โอนสิินที่ร่พย์สิิที่ธิุการใช้ีเป็นทีี่�ดิ้น เค์รื�องบิน ส่ิวินปร่บปรุง
     อาค์ารเช่ีาและอุปกรณ์  9,356,046,615  -  -  - 

   สิินที่ร่พย์สิิที่ธิุการใช้ีเพิ�มขึ้�นจากการที่ำาส่ิญญาเช่ีา  7,655,027,790  -  -  - 

   การข้ยายระยะเวิลาเงินกู้ยืมจากระยะส่ิ�นเป็นระยะยาวิ  600,000,000  -  -  - 

   หนี�สิินติามส่ิญญาเช่ีาลด้ลงจากการลด้ค่์าเช่ีาติามส่ิญญา
     จากผูู้้ให้เช่ีาเนื�องจากสิถืานการณ์ COVID-19  42,052,287  -  -  - 

   ต้ินทุี่นการกู้ยืมส่ิวินทีี่�รวิมเป็นต้ินทุี่นข้องสิินที่ร่พย์
     ระหว่ิางก่อสิร้างและติิด้ต่ิ�ง  7,552,053  -  -  - 

(หน่วิย: บาที่)

หมายเหตุิประกอบงบการเงินเป็นส่ิวินหนึ�งข้องงบการเงินนี�

สำหรับปีสิ�นสุดำวันท่ี่� 31 ธัินวาคม 2563
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หมูายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมู
สำหรับปีสิ�นสุดำวันท่ี่� 31 ธัินวาคม 2563 

1. ข้อม้ลทัี่�วไป

1.1 ข้อม้ลทัี่�วไปของบริษััที่ฯ 

บริษ่ัที่ เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น จำาก่ด้ (มหาชีน) (“บริษ่ัที่ฯ”) เป็นบริษ่ัที่มหาชีนซึ�งจ่ด้ต่ิ�งและมีภูมิลำาเนาในประเที่ศไที่ย ธุุรกิจหล่กข้องบริษ่ัที่ฯ คื์อ              

การลงทุี่นในบริษ่ัที่ทีี่�ด้ำาเนินการธุุรกิจสิายการบินราค์าประหย่ด้ ทีี่�อยู่ติามทีี่�จด้ที่ะเบียน ข้องบริษ่ัที่ต่ิ�งอยู่เลข้ทีี่� 222 ท่ี่าอากาศยานด้อนเมือง                 

อาค์ารส่ิวินกลาง ช่ี�นทีี่� 3 ห้องเลข้ทีี่� 3200 ถืนนวิิภาวิดี้ร่งสิิติ  แข้วิงสินามบิน เข้ติด้อนเมือง กรุงเที่พมหานค์ร

1.2   ผิลกี่ระที่บจากี่กี่ารแพัร่ระบาดำของโรคติิดำเชื�อไวรัสโคโรนา 2019

สิถืานการณ์การแพร่ระบาด้ข้องโรค์ติิด้เชืี�อไวิร่สิโค์โรนา 2019 ทีี่�ปัจจุบ่นได้้ข้ยายวิงกว้ิางขึ้�นอย่างต่ิอเนื�องที่ำาให้เกิด้การชีะลอต่ิวิข้องเศรษัฐกิจมี

ผู้ลกระที่บต่ิอธุุรกิจและอุติสิาหกรรมส่ิวินใหญ่ โด้ยเฉพาะอุติสิาหกรรมการท่ี่องเทีี่�ยวิและบริการ รวิมถึืงมีผู้ลกระที่บต่ิอธุุรกิจการบินข้องกลุ่มบริษ่ัที่ 

ซึ�งกลุ่มบริษ่ัที่ต้ิองหยดุ้การบินหรือจำาก่ด้จำานวินเทีี่�ยวิบินจนกว่ิาสิถืานการณ์การแพร่ระบาด้ข้องโรค์จะด้ขึี้�น สิถืานการณ์ด่้งกล่าวิมีผู้ลกระที่บอยา่ง

มีน่ยสิำาค่์ญต่ิอฐานะการเงิน ผู้ลการด้ำาเนินงาน และกระแสิเงินสิด้ในปัจจุบ่นและในอนาค์ติข้องกลุ่มบริษ่ัที่ด้้วิยเช่ีนก่น โด้ยกลุ่มบริษ่ัที่มีผู้ลข้าด้ทุี่น

จากการด้ำาเนินงานต่ิ�งแต่ิปี 2562 และงบแสิด้งฐานะการเงนิรวิม ณ ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2563 ข้องกลุ่มบริษ่ัที่มีหนี�สิินหมุนเวีิยนรวิมสูิงกว่ิาสิินที่ร่พย์

หมุนเวีิยนรวิมอย่างมีน่ยสิำาค่์ญ และค์าด้การณ์ว่ิาสิถืานการณ์นี�จะย่งด้ำารงอยู่ติ่อไปในอนาค์ติ อย่างไรก็ติาม ผู้ลกระที่บด่้งกล่าวิย่งไม่สิามารถื

ประมาณได้้อย่างสิมเหตุิสิมผู้ลในข้ณะนี� ท่ี่�งนี� ฝ่่ายบริหารข้องกลุ่มบริษ่ัที่มีการติิด้ติามค์วิามคื์บหน้าข้องสิถืานการณ์ด่้งกล่าวิและประเมินผู้ลกระที่บ

ที่างการเงินเกี�ยวิก่บมูลค่์าข้องสิินที่ร่พย์ ประมาณการหนี�สิินและหนี�สิินทีี่�อาจเกิด้ขึ้�นอย่างต่ิอเนื�องและจะพิจารณาบ่นทึี่กผู้ลกระที่บด่้งกล่าวิเมื�อ

สิามารถืที่ำาได้้

ณ ปัจจุบ่น ฝ่่ายบริหารได้้ด้ำาเนินมาติรการติา่งๆ ในการจ่ด้หาเงนิ ปร่บเปลี�ยนแผู้นการด้ำาเนนิธุุรกจิ ลด้ค์า่ใช้ีจ่ายและเลื�อนการจา่ยชีำาระเพื�อบริหาร

สิภาพค์ล่องและกระแสิเงนิสิด้ข้องกลุ่มบรษ่ิัที่ โด้ยฝ่่ายบรหิารเชืี�อม่�นว่ิามาติรการเหล่านี�จะช่ีวิยที่ำาให้กลุ่มบรษ่ิัที่สิามารถืด้ำาเนนิงานได้้อย่างต่ิอเนื�อง 

งบการเงินนี�จึงถูืกจ่ด้ที่ำาขึ้�นโด้ยใช้ีเกณฑ์์การบ่ญชีีสิำาหร่บกิจการทีี่�ด้ำาเนินงานต่ิอเนื�อง อย่างไรก็ติาม ค์วิามสิำาเร็จข้องแผู้นการจ่ด้หาเงินบางส่ิวิน

และแผู้นการด้ำาเนินธุุรกิจขึ้�นอยูก่่บปัจจ่ยภายนอกและสิถืานการณก์ารแพร่ระบาด้ข้องโรค์ ด่้งน่�น จึงยง่ค์งมคี์วิามไม่แน่นอนทีี่�มีสิาระสิำาค่์ญซึ�งอาจ

เป็นเหตุิให้เกิด้ข้้อสิงส่ิยเกี�ยวิก่บค์วิามสิามารถืในการด้ำาเนินงานต่ิอเนื�องข้องกลุ่มบริษ่ัที่

2. เกี่ณฑ์์ในกี่ารจัดำที่ำงบกี่ารเงิน

2.1 งบการเงินนี�จ่ด้ที่ำาขึ้�นติามมาติรฐานการรายงานที่างการเงินทีี่�กำาหนด้ในพระราชีบ่ญญ่ติิวิิชีาชีีพบ่ญชีี พ.ศ. 2547 โด้ยแสิด้งรายการในงบการเงิน

ติามข้้อกำาหนด้ในประกาศกรมพ่ฒินาธุุรกิจการค้์า ออกติามค์วิามในพระราชีบ่ญญ่ติิการบ่ญชีี พ.ศ. 2543

 งบการเงินฉบ่บภาษัาไที่ยเป็นงบการเงินฉบ่บทีี่�กลุ่มบริษ่ัที่ใช้ีเป็นที่างการติามกฎหมาย งบการเงินฉบ่บภาษัาอ่งกฤษัแปลจากงบการเงินฉบ่บภาษัาไที่ยนี�

 งบการเงินนี�ได้้จ่ด้ที่ำาขึ้�นโด้ยใช้ีเกณฑ์์ราค์าทุี่นเดิ้มเว้ินแต่ิจะได้้เปิด้เผู้ยเป็นอย่างอื�นในนโยบายการบ่ญชีี

2.2 เกณฑ์์ในการจ่ด้ที่ำางบการเงินรวิม

 ก) งบการเงินรวิมนี�ได้้จ่ด้ที่ำาขึ้�นโด้ยรวิมงบการเงินข้องบริษ่ัที่ เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น จำาก่ด้ (มหาชีน) (ซึ�งต่ิอไปนี�เรียกว่ิา “บริษ่ัที่ฯ”) และบริษ่ัที่ย่อย 

(ซึ�งต่ิอไปนี�เรียกว่ิา “กลุ่มบริษ่ัที่”) ด่้งต่ิอไปนี�

ชืี�อบริษ่ัที่ ล่กษัณะธุุรกิจ จ่ด้ต่ิ�งขึ้�นในประเที่ศ อ่ติราร้อยละข้องการถืือหุ้น

2563 2561

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษ่ัที่ ไที่ยแอร์เอเชีีย จำาก่ด้ การให้บริการสิายการบินราค์าประหย่ด้ ประเที่ศไที่ย 55 55



216 งบการเงิน

 ข้) บริษ่ัที่ฯ จะถืือว่ิามีการค์วิบคุ์มกิจการทีี่�เข้้าไปลงทุี่นหรือบริษ่ัที่ย่อยได้้ หากบริษ่ัที่ฯ มีสิิที่ธิุได้้ร่บหรือมีส่ิวินได้้เสีิยในผู้ลติอบแที่นข้องกิจการ

ทีี่�เข้้าไปลงทุี่น และสิามารถืใช้ีอำานาจในการส่ิ�งการกิจกรรมทีี่�ส่ิงผู้ลกระที่บอย่างมีน่ยสิำาค่์ญต่ิอจำานวินเงินผู้ลติอบแที่นน่�นได้้ 

 ค์)  บริษ่ัที่ฯ นำางบการเงินข้องบริษ่ัที่ย่อยมารวิมในการจ่ด้ที่ำางบการเงินรวิมต่ิ�งแต่ิว่ินทีี่�บริษ่ัที่ฯ มีอำานาจในการค์วิบค์ุมบริษ่ัที่ย่อยจนถืึงว่ินทีี่�

บริษ่ัที่ฯ สิิ�นสุิด้การค์วิบคุ์มบริษ่ัที่ย่อยน่�น  

 ง) งบการเงินข้องบริษ่ัที่ย่อยได้้จ่ด้ที่ำาขึ้�นโด้ยใช้ีนโยบายการบ่ญชีีทีี่�สิำาค่์ญเช่ีนเดี้ยวิก่นก่บข้องบริษ่ัที่ฯ

 จ) ยอด้ค์งค้์างระหว่ิางกลุ่มบริษ่ัที่ รายการค้์าระหว่ิางก่นทีี่�มีสิาระสิำาค่์ญได้้ถูืกต่ิด้ออกจากงบการเงินรวิมนี�แล้วิ 

 ฉ) ส่ิวินข้องผูู้้มีส่ิวินได้้เสีิยทีี่�ไม่มีอำานาจค์วิบคุ์ม คื์อ จำานวินกำาไรหรือข้าด้ทุี่นและสิินที่ร่พย์สุิที่ธิุข้องบริษ่ัที่ย่อยส่ิวินทีี่�ไม่ได้้เป็นข้องบริษ่ัที่ฯ และ

แสิด้งเป็นรายการแยกต่ิางหากในส่ิวินข้องกำาไรหรือข้าด้ทุี่นรวิมและส่ิวินข้องผูู้้ถืือหุ้นในงบแสิด้งฐานะการเงินรวิม

2.3 บริษ่ัที่ฯ จ่ด้ที่ำางบการเงินเฉพาะกิจการ โด้ยแสิด้งเงินลงทุี่นในบริษ่ัที่ย่อยติามวิิธีุราค์าทุี่น

3.  มาติรฐานกี่ารรายงานที่างกี่ารเงินใหม่

 กี่)  มาติรฐานกี่ารรายงานที่างกี่ารเงินท่ี่�เริ�มม่ผิลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่ิางปี กลุ่มบริษ่ัที่ได้้นำามาติรฐานการรายงานที่างการเงินและการตีิค์วิามมาติรฐานการรายงานที่างการเงินฉบ่บปร่บปรุง (ปร่บปรุง 

2562) และฉบ่บใหม่ จำานวินหลายฉบ่บ ซึ�งมีผู้ลบ่งค่์บใช้ีสิำาหร่บงบการเงินทีี่�มีรอบระยะเวิลาบ่ญชีีทีี่�เริ�มในหรือหล่งว่ินทีี่� 1 มกราค์ม 2563 

มาถืือปฏิิบ่ติิ มาติรฐานการรายงานที่างการเงินด่้งกล่าวิได้้ร่บการปร่บปรุงหรือจ่ด้ให้มีขึ้�นเพื�อให้มีเนื�อหาเท่ี่าเทีี่ยมก่บมาติรฐานการรายงาน

ที่างการเงินระหว่ิางประเที่ศ โด้ยส่ิวินใหญ่เป็นการอธิุบายให้ช่ีด้เจนเกี�ยวิก่บวิิธีุปฏิิบ่ติิที่างการบ่ญชีีและการให้แนวิปฏิิบ่ติิที่างการบ่ญชีีก่บ       

ผูู้้ใช้ีมาติรฐาน การนำามาติรฐานการรายงานที่างการเงินด่้งกล่าวิมาถืือปฏิิบ่ติินี�ไม่มีผู้ลกระที่บอย่างเป็นสิาระสิำาค่์ญต่ิองบการเงินข้อง                

กลุ่มบริษ่ัที่ ยกเว้ิน มาติรฐานการรายงานที่างการเงินฉบ่บใหม่ซึ�งได้้มีการเปลี�ยนแปลงหล่กการสิำาค่์ญ สิามารถืสิรุปได้้ด่้งนี�

  มาตรฐาน้การรายงาน้ทางการเงิน้ กลุ่มเคร่�องม่อทางการเงิน้

  มาติรฐานการรายงานที่างการเงิน กลุ่มเค์รื�องมือที่างการเงิน ประกอบด้้วิยมาติรฐานและการตีิค์วิามมาติรฐาน จำานวิน 5 ฉบ่บ ได้้แก่

  มาติรฐานการรายงานที่างการเงิน

  ฉบ่บทีี่� 7  การเปิด้เผู้ยข้้อมูลเค์รื�องมือที่างการเงิน

  ฉบ่บทีี่� 9  เค์รื�องมือที่างการเงิน

  มาติรฐานการบ่ญชีี

  ฉบ่บทีี่� 32  การแสิด้งรายการเค์รื�องมือที่างการเงิน

  การตีิค์วิามมาติรฐานการรายงานที่างการเงิน

  ฉบ่บทีี่� 16 การป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงข้องเงินลงทุี่นสุิที่ธิุในหน่วิยงานต่ิางประเที่ศ

  ฉบ่บทีี่� 19 การชีำาระหนี�สิินที่างการเงินด้้วิยติราสิารทุี่น

มาติรฐานการรายงานที่างการเงินกลุ่มด่้งกล่าวิข้้างต้ิน กำาหนด้หล่กการเกี�ยวิก่บการจ่ด้ประเภที่และการว่ิด้มูลค่์าเค์รื�องมือที่างการเงินด้้วิย

มูลค่์ายุติิธุรรมหรือราค์าทุี่นต่ิด้จำาหน่ายโด้ยพิจารณาจากประเภที่ข้องติราสิารที่างการเงิน ล่กษัณะข้องกระแสิเงินสิด้ติามส่ิญญาและ               

แผู้นธุุรกิจข้องกิจการ หล่กการเกี�ยวิก่บวิิธีุการค์ำานวิณการด้้อยค่์าข้องเค์รื�องมือที่างการเงินโด้ยใช้ีแนวิคิ์ด้ข้องผู้ลข้าด้ทุี่นด้้านเค์รดิ้ติทีี่�ค์าด้ว่ิา

จะเกิด้ขึ้�น และหล่กการเกี�ยวิก่บการบ่ญชีีป้องก่นค์วิามเสีิ�ยง รวิมถึืงการแสิด้งรายการและการเปิด้เผู้ยข้้อมูลเค์รื�องมือที่างการเงิน

  การนำามาติรฐานกลุ่มนี�มาถืือปฏิิบ่ติิมีผู้ลกระที่บทีี่�สิำาค่์ญต่ิองบการเงินรวิมข้องกลุ่มบริษ่ัที่จากรายการด่้งต่ิอไปนี�

  - การร่บรู้รายการผู้ลข้าด้ทุี่นด้้านเค์รดิ้ติทีี่�ค์าด้ว่ิาจะเกิด้ขึ้�น - กลุ่มบริษ่ัที่ร่บรู้ผู้ลข้าด้ทุี่นด้้านเค์รดิ้ติทีี่�ค์าด้ว่ิาจะเกิด้ขึ้�นต่ิอสิินที่ร่พยท์ี่างการ

เงินโด้ยไม่จำาเป็นต้ิองรอให้เหตุิการณ์ทีี่�มีการด้้อยค่์าด้้านเค์รดิ้ติเกิด้ขึ้�นก่อน กลุ่มบริษ่ัที่ใช้ีวิิธีุการอย่างง่ายในการพิจารณาค่์าเผืู้�อ                

ผู้ลข้าด้ทุี่นทีี่�ค์าด้ว่ิาจะเกิด้ขึ้�นติลอด้อายุสิำาหร่บลูกหนี�การค้์า
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  - การร่บรู้รายการติราสิารอนุพ่นธ์ุ - กลุ่มบริษ่ัที่ร่บรู้รายการติราสิารอนุพ่นธ์ุเมื�อเริ�มแรกด้้วิยมูลค่์ายุติิธุรรม ณ ว่ินทีี่�เข้้าที่ำาส่ิญญา และ       

ว่ิด้มูลค่์าในภายหล่งด้้วิยมูลค่์ายุติิธุรรม ณ ว่ินสิิ�นรอบระยะเวิลารายงาน การเปลี�ยนแปลงในมูลค่์ายุติิธุรรมข้องติราสิารอนุพ่นธ์ุจะ          

ถูืกร่บรู้ผู่้านกำาไรหรือข้าด้ทุี่น และสิำาหร่บติราสิารอนุพ่นธ์ุซึ�งกลุ่มบริษ่ัที่ได้้เลือกการบ่ญชีีป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงน่�น การเปลี�ยนมูลค่์ายติุิธุรรม

ข้องส่ิวินทีี่�มีประสิิที่ธิุผู้ลข้องติราสิารอนุพ่นธ์ุจะถูืกร่บรู้ผู่้านกำาไรข้าด้ทุี่นเบ็ด้เสิร็จอื�น

กลุ่มบริษ่ัที่ร่บรู้ผู้ลกระที่บสิะสิมข้องการนำามาติรฐานการรายงานที่างการเงินกลุ่มนี�มาถืือปฏิิบ่ติิค์ร่�งแรกโด้ยปร่บปรุงก่บกำาไรสิะสิมรวิมและ

กำาไรข้าด้ทุี่นเบ็ด้เสิร็จอื�นรวิม ณ ว่ินทีี่� 1 มกราค์ม 2563 และไม่ปร่บย้อนหล่งงบการเงินงวิด้ก่อนทีี่�แสิด้งเปรียบเทีี่ยบ

  ผู้ลสิะสิมข้องเปลี�ยนแปลงนโยบายการบ่ญชีีแสิด้งอยูใ่นหมายเหตุิ 4

  มาตรฐาน้การรายงาน้ทางการเงิน้ ฉบั่บ่ท่� 16 เร่�อง สััญญาเชุ่า

มาติรฐานการรายงานที่างการเงิน ฉบ่บทีี่� 16 ใช้ีแที่นมาติรฐานการบ่ญชีี ฉบ่บทีี่� 17 เรื�อง ส่ิญญาเช่ีา และการตีิค์วิามมาติรฐานบ่ญชีีทีี่�เกี�ยวิข้้อง 

มาติรฐานฉบ่บนี�ได้้กำาหนด้หล่กการข้องการร่บรู้รายการ การว่ิด้มูลค่์า การแสิด้งรายการและการเปิด้เผู้ยข้้อมูลข้องส่ิญญาเช่ีา และกำาหนด้

ให้ผูู้้เช่ีาร่บรู้สิินที่ร่พย์และหนี�สิินสิำาหร่บส่ิญญาเช่ีาทุี่กรายการทีี่�มีระยะเวิลาในการเช่ีามากกว่ิา 12 เดื้อน เว้ินแต่ิสิินที่ร่พย์อ้างอิงน่�นมีมูลค่์าติำ�า

การบ่ญชีีสิำาหร่บผูู้้ให้เช่ีาไม่มีการเปลี�ยนแปลงอย่างมีสิาระสิำาค่์ญจากมาติรฐานการบ่ญชีี ฉบ่บทีี่� 17 ผูู้้ให้เช่ีาย่งค์งต้ิองจ่ด้ประเภที่ส่ิญญาเช่ีา

เป็นส่ิญญาเช่ีาด้ำาเนินงานหรือส่ิญญาเช่ีาเงินทุี่น

ในปี 2563 กลุ่มบริษ่ัที่ได้้นำาการปร่บปรุงมาติรฐานการรายงานที่างการเงิน ฉบ่บทีี่� 16 เกี�ยวิก่บการยนิยอมลด้ค่์าเช่ีาทีี่�เกี�ยวิข้้องก่บสิถืานการณ์ 

COVID-19 มาถืือปฏิิบ่ติิก่อนว่ินทีี่�มีผู้ลบ่งค่์บใช้ี ซึ�งการปร่บปรุงด่้งกล่าวิมีผู้ลบ่งค่์บใช้ีสิำาหร่บรอบระยะเวิลาบ่ญชีีทีี่�เริ�มในหรือหล่งว่ินทีี่�             

1 มิถุืนายน 2563 การปร่บปรุงนี�เป็นการให้ข้้อผู่้อนปรนซึ�งที่ำาให้ผูู้้เช่ีาไม่จำาเป็นต้ิองประเมินว่ิาการยินยอมลด้ค์่าเช่ีาเป็นการเปลี�ยนแปลง

ส่ิญญาเช่ีาหรือไม่ ท่ี่�งนี� ข้้อผู่้อนปรนด่้งกล่าวิให้ใช้ีก่บกรณกีารยนิยอมลด้ค์า่เช่ีาทีี่�เกิด้จากผู้ลโด้ยติรงข้องสิถืานการณ ์COVID-19 และติอ้งเป็น

ไปติามเงื�อนไข้ทุี่กข้้ออ่นได้้แก่ การเปลี�ยนแปลงการจ่ายชีำาระติามส่ิญญาเช่ีาที่ำาให้สิิ�งติอบแที่นสิำาหร่บส่ิญญาเช่ีาหล่งปร่บปรุงมีจำานวินเกือบ

เท่ี่าเดิ้มหรือน้อยกวิา่สิิ�งติอบแที่นสิำาหร่บส่ิญญาเช่ีาก่อนการเปลี�ยนแปลงน่�น การลด้ลงใด้ๆ ข้องการจา่ยชีำาระติามส่ิญญาเช่ีากระที่บเพยีงการ

จ่ายชีำาระซึ�งเดิ้มค์รบกำาหนด้ในหรือก่อนว่ินทีี่� 30 มิถุืนายน 2564 เท่ี่าน่�น และไม่มีการเปลี�ยนแปลงทีี่�สิำาค่์ญเกี�ยวิก่บเงื�อนไข้และข้้อกำาหนด้

อื�นข้องส่ิญญาเช่ีา

กลุ่มบริษ่ัที่ร่บรู้ผู้ลกระที่บสิะสิมข้องการนำามาติรฐานการรายงานที่างการเงินฉบ่บนี�มาถืือปฏิิบ่ติิค์ร่�งแรกโด้ยปร่บปรุงก่บกำาไรสิะสิมรวิม ณ 

ว่ินทีี่� 1 มกราค์ม 2563 และไม่ปร่บย้อนหล่งงบการเงินปีก่อนทีี่�แสิด้งเปรียบเทีี่ยบ 

ผู้ลสิะสิมข้องการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบ่ญชีีแสิด้งอยู่ในหมายเหตุิ 4

 ข) มาติรฐานกี่ารรายงานที่างกี่ารเงินท่ี่�จะม่ผิลบังคับใช้สำหรับงบกี่ารเงินท่ี่�ม่รอบระยะเวลาบัญช่ท่ี่�เริ�มในหรือหลัง 
  วันท่ี่� 1 มกี่ราคม 2564

สิภาวิิชีาชีีพบ่ญชีีได้้ประกาศใช้ีมาติรฐานการรายงานที่างการเงินและการติีค์วิามมาติรฐานการรายงานที่างการเงินฉบ่บปร่บปรุง ซึ�งจะมี         

ผู้ลบ่งค่์บใช้ีสิำาหร่บงบการเงินทีี่�มีรอบระยะเวิลาบ่ญชีีทีี่�เริ�มในหรือหล่งว่ินทีี่� 1 มกราค์ม 2564 มาติรฐานการรายงานที่างการเงินด่้งกล่าวิ           

ได้้ร่บการปร่บปรงุหรือจ่ด้ใหมี้ขึ้�นเพื�อให้มีเนื�อหาเที่า่เทีี่ยมก่บมาติรฐานการรายงานที่างการเงนิระหวิา่งประเที่ศ โด้ยส่ิวินใหญเ่ป็นการอธุบิาย

ให้ช่ีด้เจนเกี�ยวิก่บวิิธีุปฏิิบ่ติิที่างการบ่ญชีีและการให้แนวิปฏิิบ่ติิที่างบ่ญชีีก่บผูู้้ใช้ีมาติรฐาน 

ยกเว้ินการถืือปฏิิบ่ติิมาติรฐานการรายงานที่างการเงนิก่อนว่ินทีี่�มีผู้ลบ่งค่์บใช้ีติามที่ี�กล่าวิในหมายเหติ ุ3 ก) ข้้างติน้ ฝ่่ายบรหิารข้องกลุ่มบรษ่ิัที่

อยู่ระหว่ิางการประเมินผู้ลกระที่บทีี่�อาจมีต่ิองบการเงินในปีทีี่�เริ�มนำามาติรฐานกลุ่มด่้งกล่าวิมาถืือปฏิิบ่ติิ
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 ค) แนวปฏิิบัติิที่างกี่ารบัญช่ เรื�อง มาติรกี่ารผ่ิอนปรนชั�วคราวสำหรับที่างเลือกี่เพิั�มเติิมที่างบัญช่เพืั�อรองรับ
  ผิลกี่ระที่บจากี่สถืานกี่ารณ์กี่ารแพัร่ระบาดำของโรคติิดำเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สิภาวิิชีาชีีพบ่ญชีีได้้ประกาศใช้ีแนวิปฏิิบ่ติิที่างการบ่ญชีี เรื�อง มาติรการผู่้อนปรนช่ี�วิค์ราวิสิำาหร่บที่างเลือกเพิ�มเติิมที่างบ่ญชีีเพื�อรองร่บ           

ผู้ลกระที่บจากสิถืานการณ์การแพร่ระบาด้ข้องโรค์ติิด้เชืี�อไวิร่สิโค์โรนา 2019 (COVID-19) โด้ยมีว่ิติถุืประสิงค์์เพื�อลด้ผู้ลกระที่บในบางเรื�อง

จากการปฏิิบ่ติิติามมาติรฐานการรายงานที่างการเงินบางฉบ่บ และเพื�อให้เกิด้ค์วิามช่ีด้เจนในวิิธีุปฏิิบ่ติิที่างบ่ญชีีในชี่วิงเวิลาที่ี�ย่งมีค์วิาม            

ไม่แน่นอนเกี�ยวิก่บสิถืานการณ์ด่้งกล่าวิ

แนวิปฏิิบ่ติิที่างการบ่ญชีีด่้งกล่าวิได้้ประกาศลงในราชีกิจจานุเบกษัาเมื�อว่ินทีี่� 22 เมษัายน 2563 และมีผู้ลบ่งค่์บใช้ีสิำาหร่บการจ่ด้ที่ำางบการ

เงินข้องกลุ่มบริษ่ัที่ทีี่�มีรอบระยะเวิลารายงานสิิ�นสุิด้ภายในช่ีวิงเวิลาระหว่ิางว่ินทีี่� 1 มกราค์ม 2563 ถึืงว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2563 

ในระหวิ่างไติรมาสิที่ี� 1 ถึืง 3 ข้องปี 2563 กลุ่มบริษ่ัที่ได้้เลือกปฏิิบ่ติิติามมาติรการผู้่อนปรนชี่�วิค์ราวิสิำาหร่บที่างเลือกเพิ�มเติิมที่างบ่ญชีี             

ในเรื�องการว่ิด้มูลค่์าผู้ลข้าด้ทุี่นด้้านเค์รด้ิติทีี่�ค์าด้วิ่าจะเกิด้ขึ้�นติามวิิธีุการอย่างง่าย การไม่นำาการลด้ค่์าเช่ีาติามส่ิญญาจากสิถืานการณ์ 

COVID-19 มาถืือเป็นการเปลี�ยนแปลงส่ิญญาเช่ีา การด้้อยค่์าข้องสิินที่ร่พย์ และการกล่บรายการข้องสิินที่ร่พย์ภาษีัเงินได้้รอการต่ิด้บ่ญชีี 

ในระหวิ่างไติรมาสิที่ี� 4 ปี 2563 กลุ่มบริษ่ัที่ได้้ประเมินผู้ลกระที่บที่างการเงินเกี�ยวิก่บมูลค่์าข้องค่์าค์วิามนิยม สิินที่ร่พย์ไม่มีต่ิวิติน ทีี่�ดิ้น         

เค์รื�องบิน ส่ิวินปร่บปรุงอาค์ารเช่ีาและอุปกรณ์ สิินที่ร่พย์สิิที่ธิุการใช้ี และสิินที่ร่พย์ภาษีัเงินได้้รอการต่ิด้บ่ญชีีจากค์วิามไม่แน่นอนข้อง

สิถืานการณ์การแพร่ระบาด้ข้องโรค์ติิด้เชืี�อไวิร่สิโค์โรนา 2019 แล้วิ ด่้งน่�น ในการจ่ด้ที่ำางบการเงินรวิมและเฉพาะกิจการสิำาหร่บปีสิิ�นสุิด้           

ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2563 กลุ่มบริษ่ัที่จึงพิจารณายกเลิกการถืือปฏิิบ่ติิติามแนวิปฏิิบ่ติิที่างการบ่ญชีี เรื�อง มาติรการผู่้อนปรนช่ี�วิค์ราวิสิำาหร่บ

ที่างเลือกเพิ�มเติิมที่างบ่ญชีีเพื�อรองร่บผู้ลกระที่บจากสิถืานการณ์แพร่ระบาด้ข้องโรค์ติิด้เชืี�อไวิร่สิโค์โรนา 2019 ทีี่�ประกาศโด้ยสิภาวิิชีาชีีพ

บ่ญชีีทีี่�กลุ่มบริษ่ัที่ได้้เค์ยถืือปฏิิบ่ติิในช่ีวิงทีี่�ผู่้านมาในเรื�องด่้งต่ิอไปนี�

  • เลือกทีี่�จะไม่นำาการลด้ค่์าเช่ีาติามส่ิญญาจากผูู้้ให้เช่ีาเนื�องจากสิถืานการณ์ COVID-19 มาถืือเป็นการเปลี�ยนแปลงส่ิญญาเช่ีา โด้ยที่ยอย

ปร่บลด้หนี�สิินติามส่ิญญาเช่ีาทีี่�ค์รบกำาหนด้แต่ิละงวิด้ติามส่ิด้ส่ิวินทีี่�ได้้ส่ิวินลด้ พร้อมท่ี่�งกล่บรายการค่์าเสืิ�อมราค์าจากสิินที่ร่พย์สิิที่ธิุ        

การใช้ีและด้อกเบี�ยจากหนี�สิินติามส่ิญญาเช่ีาทีี่�ย่งค์งร่บรู้ในแต่ิละงวิด้ติามส่ิด้ส่ิวินข้องค่์าเช่ีาทีี่�ลด้ลง และบ่นทึี่กผู้ลต่ิางทีี่�เกิด้ขึ้�นในกำาไร

หรือข้าด้ทุี่น

  • เลือกทีี่�จะไม่นำาข้้อมูลทีี่�เกี�ยวิก่บสิถืานการณ์ COVID-19 มาเป็นข้้อมูลในการประมาณการค์วิามเพียงพอข้องกำาไรที่างภาษีัทีี่�จะเกิด้ขึ้�น

ในอนาค์ติเพื�อทีี่�จะใช้ีประโยชีน์จากสิินที่ร่พย์ภาษีัเงินได้้รอการต่ิด้บ่ญชีี

  • เลือกทีี่�จะไม่นำาสิถืานการณ์ COVID-19 มาถืือเป็นข้้อบ่งชีี�ข้องการด้้อยค่์า ติามมาติรฐานการบ่ญชีี ฉบ่บทีี่� 36 เรื�อง การด้้อยค่์าข้องสิินที่ร่พย์

  • เลือกทีี่�จะไม่นำาข้้อมูลจากสิถืานการณ์ COVID-19 ทีี่�อาจจะกระที่บต่ิอการประมาณการกระแสิเงินสิด้ในอนาค์ติมาใช้ีประกอบการที่ด้สิอบ

การด้้อยค่์าข้องค่์าค์วิามนิยม หรือสิินที่ร่พย์ไม่มีต่ิวิตินทีี่�มีอายุการให้ประโยชีน์ไม่ที่ราบแน่นอน

ท่ี่�งนี� กลุ่มบริษ่ัที่ได้้บ่นทึี่กข้าด้ทุี่นจากผู้ลกระที่บด่้งกล่าวิจำานวิน 1,416 ล้านบาที่ เป็นส่ิวินหนึ�งข้องค่์าใช้ีจ่ายอื�นในงบกำาไรข้าด้ทุี่นเบ็ด้เสิร็จรวิม 

สิำาหร่บปีสิิ�นสุิด้ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2563

อยา่งไรก็ติาม กลุ่มบริษ่ัที่ยง่ค์งเลือกนำามาติรการผู่้อนปรนช่ี�วิค์ราวิสิำาหร่บที่างเลือกเพิ�มเติิมที่างการบ่ญชีีสิำาหร่บเรื�องการเลือกทีี่�จะไม่ต้ิองนำา

ข้้อมูลทีี่�มีการค์าด้การณ์ไปในอนาค์ติมาใช้ีว่ิด้มูลค่์าข้องผู้ลข้าด้ทุี่นด้้านเค์รดิ้ติทีี่�ค์าด้ว่ิาจะเกิด้ขึ้�น ในกรณีทีี่�กลุ่มบริษ่ัที่ใช้ีวิิธีุการอย่างง่าย            

ในการว่ิด้มูลค่์าข้องผู้ลข้าด้ทุี่นด้้านเค์รดิ้ติทีี่�ค์าด้ว่ิาจะเกิด้ขึ้�นมาถืือปฏิิบ่ติิอยู ่ กลุ่มบริษ่ัที่อยู่ระหว่ิางการประเมินผู้ลกระที่บข้องเรื�องด่้งกล่าวิ

ต่ิองบการเงินรวิม แต่ิเนื�องด้้วิยสิถืานการณ์ปัจจุบ่นทีี่�ย่งค์งมีค์วิามไม่แน่นอนอยู ่ อย่างมากในหลายปัจจ่ย จึงที่ำาให้กลุ่มบริษ่ัที่ย่งไม่สิามารถื

ประมาณผู้ลกระที่บที่างการเงินด่้งกล่าวิได้้อย่างสิมเหตุิสิมผู้ลในข้ณะนี� โด้ยเฉพาะต่ิอมูลค่์าข้องลูกหนี�การค้์าและลูกหนี�กิจการทีี่�เกี�ยวิข้้องก่น

ทีี่�อาจจะได้้ร่บผู้ลกระที่บในจำานวินทีี่�มีสิาระสิำาค่์ญ และกลุ่มบริษ่ัที่จะพิจารณาบ่นทึี่กผู้ลกระที่บต่ิองบการเงินรวิมและเฉพาะกิจการภายหล่ง

สิิ�นสุิด้มาติรการผู่้อนปรนช่ี�วิค์ราวิด่้งกล่าวิ
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4. ผิลสะสมจากี่กี่ารเปล่�ยนแปลงนโยบายกี่ารบัญช่เนื�องจากี่กี่ารนำมาติรฐานกี่ารรายงานที่างกี่ารเงินใหม่ 
 มาถืือปฏิิบัติิ  

ติามทีี่�กล่าวิในหมายเหตุิ 3 กลุ่มบริษ่ัที่ได้้นำามาติรฐานการรายงานที่างการเงินกลุ่มเค์รื�องมือที่างการเงิน และมาติรฐานการรายงานที่างการเงิน ฉบ่บทีี่� 16  

มาถืือปฏิิบ่ติิในระหว่ิางปีปัจจุบ่นโด้ยกลุ่มบริษ่ัที่ได้้เลือกปร่บผู้ลสิะสิมจากการเปลี�ยนแปลงโด้ยปร่บปรุงก่บกำาไรสิะสิมและองค์์ประกอบอื�นข้องส่ิวินข้อง

ผูู้้ถืือหุ้น ณ ว่ินทีี่� 1 มกราค์ม 2563 และไม่ปร่บย้อนหล่งงบการเงินงวิด้ก่อนทีี่�แสิด้งเปรียบเทีี่ยบ

ผู้ลกระที่บต่ิอส่ิวินข้องผูู้้ถืือหุ้นและการจ่ด้ประเภที่รายการ ณ ว่ินทีี่� 1 มกราค์ม 2563 จากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบ่ญชีีเนื�องจากการนำามาติรฐาน

เหล่านี�มาถืือปฏิิบ่ติิ แสิด้งได้้ด่้งนี� 

งบ่การเงิน้รว่ม

ผลกระทบ่จาก
มาตรฐาน้การรายงาน้ทางการเงิน้

31 ธัิน้ว่าคม 2562
กลุ่มเคร่�องม่อ          
ทางการเงิน้ ฉบั่บ่ท่� 16 1 มกราคม 2563

งบ่แสัดงฐาน้ะการเงิน้

สิัน้ทรัพิย์

สิัน้ทรัพิย์หมุน้เว่่ยน้

ลูกหนี�การค้์าและลูกหนี�อื�น 597 245 - 842

ค่์าใช้ีจ่ายล่วิงหน้า 357 - (143) 214

สิินที่ร่พย์ติราสิารอนุพ่นธ์ุ - 315 - 315

สิินที่ร่พย์หมุนเวีิยนอื�น 251 (251) - -

สิัน้ทรัพิย์ไม่หมุน้เว่่ยน้

สิินที่ร่พย์ที่างการเงินไม่หมุนเวีิยนอื�น - 931 - 931

สิินที่ร่พย์ติราสิารอนุพ่นธ์ุ - 22 - 22

เงินลงทุี่นระยะยาวิ 13 (13) - -

ทีี่�ดิ้น เค์รื�องบิน ส่ิวินปร่บปรุงอาค์ารเช่ีาและอุปกรณ์ 24,877 - (16,310) 8,567

สิินที่ร่พย์สิิที่ธิุการใช้ี - - 36,747 36,747

สิินที่ร่พย์ (หนี�สิิน) ภาษีัเงินได้้ รอการต่ิด้บ่ญชีี (3,047) 50 337 (2,660)

สิินที่ร่พย์ไม่หมุนเวีิยนอื�น 918 (918) - -

หน่้�สิัน้และส่ัว่น้ของผู้ถ่ือหุ้น้

หน่้�สิัน้หมุน้เว่่ยน้

เจ้าหนี�อื�น 640 239 - 879

หนี�สิินติามส่ิญญาเช่ีา - ส่ิวินทีี่�ถึืงกำาหนด้ชีำาระ
   ภายในหนึ�งปี - - 5,271 5,271

หนี�สิินติามส่ิญญาเช่ีาการเงิน - ส่ิวินทีี่�ถึืงกำาหนด้
   ชีำาระภายในหนึ�งปี 1,335 - (1,335) -

หนี�สิินติราสิารอนุพ่นธ์ุ - 34 - 34

หนี�สิินหมุนเวีิยนอื�น 239 (239) - -

(หน่วิย: ล้านบาที่)
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ผลกระทบ่จาก
มาตรฐาน้การรายงาน้ทางการเงิน้

31 ธัิน้ว่าคม 2562
กลุ่มเคร่�องม่อ          
ทางการเงิน้ ฉบั่บ่ท่� 16 1 มกราคม 2563

หน่้�สิัน้ไม่หมุน้เว่่ยน้

หนี�สิินติามส่ิญญาเช่ีา - สุิที่ธิุจากส่ิวินทีี่�ถึืงกำาหนด้

   ชีำาระภายในหนึ�งปี - - 27,840 27,840

หนี�สิินติามส่ิญญาเช่ีาการเงิน - สุิที่ธิุ จากส่ิวินทีี่�ถึืง

   กำาหนด้ชีำาระภายในหนึ�งปี 10,159 - (10,159) -

หนี�สิินติราสิารอนุพ่นธ์ุ - 807 - 807

ส่ัว่น้ของผู้ถ่ือหุ้น้

กำาไรสิะสิม - ย่งไม่ได้้จ่ด้สิรร 16,811 (142) (542) 16,127

องค์์ประกอบอื�นข้องส่ิวินข้องผูู้้ถืือหุ้น - (111) - (111)

ส่ิวินทีี่�เป็นข้องผูู้้มีส่ิวินได้้เสีิยทีี่�ไม่มีอำานาจค์วิบคุ์ม

   ข้องบริษ่ัที่ย่อย 7,745 (207) (444) 7,094

งบ่การเงิน้เฉพิาะกิจการ

31 ธัิน้ว่าคม 2562

ผลกระทบ่จาก
มาตรฐาน้การ

รายงาน้ทางการเงิน้
กลุ่มเคร่�องม่อ
ทางการเงิน้ 1 มกราคม 2563

งบ่แสัดงฐาน้ะการเงิน้

สิัน้ทรัพิย์

สิัน้ทรัพิย์ไม่หมุน้เว่่ยน้

สิินที่ร่พย์ที่างการเงินไม่หมุนเวีิยนอื�น - 3 3

สิินที่ร่พย์ไม่หมุนเวีิยนอื�น 3 (3) -

หน่้�สิัน้และส่ัว่น้ของผู้ถ่ือหุ้น้

หน่้�สิัน้หมุน้เว่่ยน้

เจ้าหนี�อื�น - 1 1

หนี�สิินหมุนเวีิยนอื�น 1 (1) -

(หน่วิย: ล้านบาที่)

(หน่วิย: ล้านบาที่)
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การจัดประเภทและวั่ดมูลค่าตามมาตรฐาน้การรายงาน้ทางการเงิน้ ฉบั่บ่ท่� 9

มูลค่ายุติธิรรมผ่าน้          
กำาไรหร่อขาดทุน้

มูลค่ายุติธิรรมผ่าน้            
กำาไรขาดทุน้เบ็่ดเสัร็จอ่�น้ รว่ม

สิินที่ร่พย์ติราสิารอนุพ่นธ์ุ 1 336 337

หนี�สิินติราสิารอนุพ่นธ์ุ 253 588 841

(หน่วิย: ล้านบาที่)

4.1  เครื�องมือที่างกี่ารเงิน

ผู้ลกระที่บทีี่�มีต่ิอกำาไรสิะสิมรวิม ณ ว่ินทีี่� 1 มกราค์ม 2563 จากการนำามาติรฐานการรายงานที่างการเงินกลุ่มเค์รื�องมือที่างการเงินมาถืือปฏิิบ่ติิ

ค์ร่�งแรก เป็นผู้ลมาจากการร่บรู้ผู้ลข้าด้ทุี่นด้้านเค์รดิ้ติทีี่�ค์าด้ว่ิาจะเกิด้ขึ้�นต่ิอสิินที่ร่พย์ที่างการเงินทีี่�ว่ิด้มูลค่์าด้้วิยราค์าทุี่นต่ิด้จำาหน่ายจำานวิน                 

6 ล้านบาที่ และการร่บรู้รายการติราสิารอนุพ่นธ์ุด้้วิยมูลค่์ายุติิธุรรมผู่้านกำาไรหรือข้าด้ทุี่นด้้วิยผู้ลข้าด้ทุี่นสิะสิมจำานวิน 252 ล้านบาที่

ผู้ลกระที่บทีี่�มีต่ิอองค์์ประกอบอื�นข้องส่ิวินข้องผูู้้ถืือหุ้นรวิม ณ ว่ินทีี่� 1 มกราค์ม 2563 เป็นผู้ลมาจากการร่บรู้รายการ ติราสิารอนุพ่นธ์ุด้้วิยมูลค่์า

ยุติิธุรรมผู่้านกำาไรข้าด้ทุี่นเบ็ด้เสิร็จอื�นด้้วิยข้าด้ทุี่นสิะสิมจำานวิน 202 ล้านบาที่

ณ ว่ินทีี่� 1 มกราค์ม 2563 กลุ่มบริษ่ัที่จ่ด้ประเภที่รายการและว่ิด้มูลค่์าข้องสิินที่ร่พย์และหนี�สิินที่างการเงินติามทีี่�กำาหนด้ในมาติรฐานการรายงาน

ที่างการเงิน ฉบ่บทีี่� 9 ด้้วิยราค์าทุี่นต่ิด้จำาหน่าย ยกเว้ิน ติราสิารอนุพ่นธ์ุทีี่�จ่ด้ประเภที่และว่ิด้มูลค่์าด่้งนี�

4.2 สัญญาเช่า

 การนำามาติรฐานการรายงานที่างการเงิน ฉบ่บทีี่� 16 มาถืือปฏิิบ่ติิค์ร่�งแรก กลุ่มบริษ่ัที่ร่บรู้สิินที่ร่พย์สิิที่ธิุการใช้ีและหนี�สิินติามส่ิญญาเช่ีาด่้งต่ิอไปนี�

 - สิำาหร่บส่ิญญาเช่ีาทีี่�เค์ยจ่ด้ประเภที่เป็นส่ิญญาเช่ีาด้ำาเนินงาน กลุ่มบริษ่ัที่ร่บรู้หนี�สิินติามส่ิญญาเช่ีาด้้วิยมูลค่์าปัจจุบ่นข้องการจ่ายชีำาระติาม

ส่ิญญาเช่ีาทีี่�เหลืออยู่คิ์ด้ลด้ด้้วิยอ่ติราด้อกเบี�ยเงินกู้ยืมส่ิวินเพิ�มข้องกลุ่มบริษ่ัที่ ณ ว่ินทีี่� 1 มกราค์ม 2563 และร่บรู้สิินที่ร่พย์สิิที่ธิุการใช้ีด้้วิย

มูลค่์าติามบ่ญชีีข้องสิินที่ร่พย์เสิมือนว่ิามาติรฐานการรายงานที่างการเงินฉบ่บนี�ได้้ถืือปฏิิบ่ติิมาต่ิ�งแต่ิว่ินทีี่�ส่ิญญาเช่ีาเริ�มมีผู้ลคิ์ด้ลด้ด้้วิยอ่ติรา

ด้อกเบี�ยเงินกู้ยืม ส่ิวินเพิ�มข้องกลุ่มบริษ่ัที่ ณ ว่ินทีี่� 1 มกราค์ม 2563

 - สิำาหร่บส่ิญญาเช่ีาทีี่�เค์ยจ่ด้ประเภที่เป็นส่ิญญาเช่ีาเงินทุี่น กลุ่มบริษ่ัที่ร่บรู้มูลค่์าติามบ่ญชีีข้องสิินที่ร่พย์และหนี�สิินติามส่ิญญาเช่ีาด้้วิยมูลค่์า

ติามบ่ญชีีเดิ้มก่อนว่ินทีี่�นำามาติรฐานการรายงานที่างการเงิน ฉบ่บทีี่� 16 มาถืือปฏิิบ่ติิค์ร่�งแรก
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ภาระผูู้กพ่นติามส่ิญญาเช่ีาทีี่�เปิด้เผู้ย ณ ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2562 25,293

ห่ก: ส่ิญญาเช่ีาระยะส่ิ�นและส่ิญญาเช่ีาทีี่�สิินที่ร่พย์อ้างอิงมีมูลค่์าติำ�า (129)

ห่ก: ส่ิญญาทีี่�พิจารณาเป็นส่ิญญาบริการ (143)

ห่ก: ด้อกเบี�ยจ่ายรอต่ิด้บ่ญชีี (3,404)

หนี�สิินติามส่ิญญาเช่ีาเพิ�มขึ้�นจากการนำามาติรฐานการรายงานที่างการเงิน ฉบ่บทีี่� 16 มาถืือปฏิิบ่ติิค์ร่�งแรก 21,617

หนี�สิินติามส่ิญญาเช่ีาการเงิน ณ ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2562 11,494

หนี�สิินติามส่ิญญาเช่ีา ณ ว่ินทีี่� 1 มกราค์ม 2563 33,111

อ่ติราด้อกเบี�ยการกู้ยืมส่ิวินเพิ�ม (ร้อยละต่ิอปี) 2.53 - 5.81

ประกอบด้้วิย

หนี�สิินติามส่ิญญาเช่ีาหมุนเวีิยน 5,271

หนี�สิินติามส่ิญญาเช่ีาไม่หมุนเวีิยน 27,840

33,111
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เค์รื�องบินและเค์รื�องยนต์ิเค์รื�องบิน 36,382

พื�นทีี่� 189

ยานพาหนะ 176

รวิมสิินที่ร่พย์สิิที่ธิุการใช้ี 36,747

(หน่วิย: ล้านบาที่)

(หน่วิย: ล้านบาที่)

รายการปร่บปรุงหนี�สิินติามส่ิญญาเช่ีาจากการนำามาติรฐานการรายงานที่างการเงินฉบ่บทีี่� 16 มาถืือปฎิบ่ติิค์ร่�งแรก ณ ว่ินทีี่� 1 มกราค์ม 2563 

สิรุปได้้ด่้งนี�

รายการปร่บปรุงสิินที่ร่พย์สิิที่ธิุการใช้ี จากการนำามาติรฐานการรายงานที่างการเงิน ฉบ่บทีี่� 16 มาถืือปฏิิบ่ติิค์ร่�งแรก ณ ว่ินทีี่� 1 มกราค์ม 2563 

สิรุปได้้ด่้งนี�

5. นโยบายกี่ารบัญช่ท่ี่�สำคัญ 

5.1 กี่ารรับร้้รายได้ำและค่าใช้จ่าย

 รายได้ิค่่าโดิยสารและการบริการเก่�ยวเน่�องิ

รายได้้ค่์าโด้ยสิารและการบริการอื�นทีี่�เกี�ยวิข้้องก่บการโด้ยสิารเค์รื�องบิน เช่ีน ค่์านำ�าหน่กส่ิมภาระ ค่์าธุรรมเนียม การเลือกทีี่�น่�ง ค่์าธุรรมเนียมการ

ยกเลิกและการเปลี�ยนแปลงข้้อมลูในบ่ติรโด้ยสิาร ค่์าธุรรมเนียมเรียกเก็บจากการซื�อ และค่์าธุรรมเนียมอื�นๆ ร่บรู้เมื�อได้้ให้บริการการบินแก่ลูกค้์า

แล้วิ มูลค่์าการข้ายทีี่�น่�งและค่์าธุรรมเนียมต่ิางๆ ซึ�งย่งไม่ได้้ให้บริการการบินได้้ถูืกบ่นทึี่กรวิมไว้ิในรายได้้ร่บล่วิงหน้า   

 



งบการเงิน 223

 ขายสินค้่า

รายได้้จากการข้ายสิินค้์าร่บรู้เมื�อกลุ่มบริษ่ัที่ได้้โอนอำานาจค์วิบคุ์มในสิินค้์าให้แก่ลูกค้์าแล้วิ กล่าวิคื์อ เมื�อมีการส่ิงมอบสิินค้์า รายได้้จากการข้าย

แสิด้งติามมูลค่์าทีี่�ได้้ร่บหรือค์าด้ว่ิาจะได้้ร่บสิำาหร่บสิินค้์าทีี่�ได้้ส่ิงมอบหล่งจากส่ิวินลด้ โด้ยไม่รวิมภาษีัมูลค่์าเพิ�ม

 รายได้ิดิอกเบ่�ย 

รายได้้ด้อกเบี�ยร่บรู้ติามเกณฑ์์ค์งค้์างด้้วิยวิิธีุด้อกเบี�ยทีี่�แท้ี่จริง โด้ยจะนำามูลค่์าติามบ่ญชีีข่้�นต้ินข้องสิินที่ร่พย์ที่างการเงินมาคู์ณก่บอ่ติราด้อกเบี�ย

ทีี่�แท้ี่จริง ยกเว้ินสิินที่ร่พย์ที่างการเงินทีี่�เกิด้การด้้อยค่์าด้้านเค์รดิ้ติในภายหล่ง ทีี่�จะนำามูลค่์าติามบ่ญชีีสุิที่ธิุข้องสิินที่ร่พย์ที่างการเงิน (สุิที่ธิุจาก         

ค่์าเผืู้�อผู้ลข้าด้ทุี่นด้้านเค์รดิ้ติทีี่�ค์าด้ว่ิาจะเกิด้ขึ้�น) มาคู์ณก่บอ่ติราด้อกเบี�ยทีี่�แท้ี่จริง

 ต้ินทุี่นที่างการเงิน

 ค่์าใช้ีจ่ายด้อกเบี�ยจากหนี�สิินที่างการเงินทีี่�ว่ิด้มูลค่์าด้้วิยราค์าทุี่นต่ิด้จำาหน่ายค์ำานวิณโด้ยใช้ีวิิธีุด้อกเบี�ยทีี่�แท้ี่จริงและร่บรู้ติามเกณฑ์์ค์งค้์าง

5.2 เงินสดำและรายกี่ารเท่ี่ยบเท่ี่าเงินสดำ

เงินสิด้และรายการเทีี่ยบเท่ี่าเงินสิด้ หมายถึืง เงินสิด้และเงินฝ่ากธุนาค์าร และเงินลงทุี่นระยะส่ิ�นทีี่�มีสิภาพค์ล่องสูิง ซึ�งถึืงกำาหนด้จ่ายคื์นภายใน

ระยะเวิลาไม่เกิน 3 เดื้อนน่บจากว่ินทีี่�ได้้มา

5.3 สินค้าคงเหลือ

 อาหาร เค์รื�องดื้�มและข้องทีี่�ระลึกแสิด้งมูลค่์าติามราค์าทุี่น (ติามวิิธีุเข้้าก่อนออกก่อน) หรือมูลค่์าสุิที่ธิุทีี่�จะได้้ร่บแล้วิแต่ิราค์าใด้จะติำ�ากว่ิา 

ว่ิสิดุ้สิิ�นเปลืองสิำาหร่บใช้ีภายในกิจการเพื�อการซ่อมแซมและบำารุงร่กษัาเค์รื�องบิน แสิด้งมูลค่์าติามราค์าที่นุ (ติามวิิธีุถ่ืวิเฉลี�ยถ่ืวิงนำ�าหน่ก) หรือมูลค่์า

สุิที่ธิุทีี่�จะได้้ร่บแล้วิแต่ิราค์าใด้จะติำ�ากว่ิา 

ราค์าทุี่นข้องสิินค้์าประกอบด้้วิยราค์าซื�อ และค่์าใช้ีจ่ายทีี่�เกี�ยวิข้้องโด้ยติรงก่บการซื�อสิินค้์าน่�น เช่ีน ค่์าอากรข้าเข้้า  ค่์าข้นส่ิง ห่กด้้วิยส่ิวินลด้ และ

เงินทีี่�ได้้ร่บคื์นจากการซื�อสิินค้์า

มูลค่์าสุิที่ธิุทีี่�จะได้้ร่บประมาณจากราค์าทีี่�ค์าด้ว่ิาจะข้ายได้้ติามปกติิข้องธุุรกิจห่กด้้วิยค่์าใช้ีจ่ายทีี่�จำาเป็นในการข้าย กลุ่มบริษ่ัที่บ่นทึี่กบ่ญชีีค่์าเผืู้�อ

การลด้มูลค่์าข้องสิินค้์าเก่า ล้าสิม่ย หรือเสืิ�อมสิภาพติามทีี่�สิมค์วิร

5.4 ท่ี่�ดิำน เครื�องบิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกี่รณ์ และค่าเสื�อมราคา

 ทีี่�ดิ้นแสิด้งมูลค่์าติามราค์าทุี่นห่กค่์าเผืู้�อการด้้อยค่์า (ถ้ืามี)

 เค์รื�องบิน ส่ิวินปร่บปรุงอาค์ารเช่ีา และอุปกรณ์แสิด้งมูลค่์าติามราค์าทุี่นห่กค่์าเสืิ�อมราค์าสิะสิม และค่์าเผืู้�อการด้้อยค่์าข้องสิินที่ร่พย์ (ถ้ืามี)

 ต้ินทุี่นเริ�มแรกจะรวิมต้ินทุี่นที่างติรงอื�นๆ ทีี่�เกี�ยวิข้้องก่บการซื�อสิินที่ร่พย์น่�น

ต้ินทุี่นทีี่�เกิด้ขึ้�นภายหล่งจะรวิมอยูใ่นมูลค่์าติามบ่ญชีีข้องสิินที่ร่พย์หรือร่บรู้แยกเป็นอีกสิินที่ร่พย์หนึ�งติามค์วิามเหมาะสิม เมื�อค์าด้ว่ิาสิินที่ร่พย์น่�น

จะให้ประโยชีน์เชิีงเศรษัฐกิจในอนาค์ติแก่กลุ่มบริษ่ัที่ และต้ินทุี่นด่้งกล่าวิสิามารถืว่ิด้มูลค่์าได้้อย่างน่าเชืี�อถืือ ท่ี่�งนี�ราค์าติามบ่ญชีีข้องชิี�นส่ิวินทีี่�ถูืก

เปลี�ยนแที่นจะถูืกต่ิด้ออกไป สิำาหร่บค่์าซ่อมแซมและบำารุงร่กษัาอื�นๆ จะร่บรู้เป็นค่์าใช้ีจ่ายในงวิด้ทีี่�เกิด้ขึ้�น

บริษ่ัที่ยอ่ยจะโอนเงินสิำารองบำารุงร่กษัาเค์รื�องบินมาเป็นส่ิวินหนึ�งข้องต้ินทุี่นเค์รื�องบินและเค์รื�องยนต์ิเมื�อมีการซ่อมบำารุงเค์รื�องบินค์ร่�งใหญ่ซึ�งเกิด้

ขึ้�นโด้ยประมาณทุี่ก 6 ปี โด้ยบริษ่ัที่ย่อยจะต่ิด้จำาหน่ายต้ินทุี่นด่้งกล่าวิเป็นค่์าใช้ีจ่ายโด้ยวิิธีุเส้ินติรงติลอด้อายุการใช้ีงานหล่งการซ่อมบำารุงไม่เกิน 

6 ปี ในกรณีทีี่�มีการซ่อมบำารุงค์ร่�งใหญ่ถ่ืด้ไป ก่อนหมด้อายกุารใช้ีงาน มูลค่์าค์งเหลือข้องค่์าซ่อมบำารุงค์ร่�งก่อนจะถูืกร่บรู้เป็นค่์าใช้ีจ่ายในกำาไรหรือ

ข้าด้ทุี่นในงวิด้ทีี่�มีการซ่อมบำารุงค์ร่�งใหญ่ค์ร่�งใหม่ท่ี่�งจำานวิน
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 ค่์าเสืิ�อมราค์าข้องเค์รื�องบิน ส่ิวินปร่บปรุงอาค์ารเช่ีา และอุปกรณ์ค์ำานวิณจากราค์าทุี่นโด้ยวิิธีุเส้ินติรงติามอายกุารให้ประโยชีน์โด้ยประมาณด่้งนี�

 เค์รื�องบินและเค์รื�องยนต์ิเค์รื�องบิน  - 5 - 25  ปี

 อะไหล่เค์รื�องบิน  - 5 และ 10  ปี

 ส่ิวินปร่บปรุงอาค์ารเช่ีา  - 5 และ 10  ปี

 ค์อมพิวิเติอร์  - 5  ปี

 เค์รื�องติกแต่ิง ติิด้ต่ิ�ง และอุปกรณ์สิำาน่กงาน  - 5  ปี

 อุปกรณ์ในการด้ำาเนินงาน  - 5  ปี

 ยานพาหนะ  - 5  ปี

 ค่์าเสืิ�อมราค์ารวิมอยู่ในการค์ำานวิณผู้ลการด้ำาเนินงาน

 ไม่มีการคิ์ด้ค่์าเสืิ�อมราค์าสิำาหร่บทีี่�ดิ้นและสิินที่ร่พย์ระหว่ิางก่อสิร้างและติิด้ต่ิ�ง

กลุ่มบริษ่ัที่ต่ิด้รายการทีี่�ดิ้น เค์รื�องบิน ส่ิวินปร่บปรุงอาค์ารเช่ีาและอุปกรณ์ ออกจากบ่ญชีี เมื�อจำาหน่ายสิินที่ร่พย์หรือค์าด้ว่ิาจะไม่ได้้ร่บประโยชีน์

เชิีงเศรษัฐกิจในอนาค์ติจากการใช้ีหรือการจำาหน่ายสิินที่ร่พย์ รายการผู้ลกำาไรหรือข้าด้ทุี่นจากการจำาหน่ายสิินที่ร่พย์ จะร่บรู้ในส่ิวินข้องกำาไรหรือ

ข้าด้ทุี่นเมื�อกลุ่มบริษ่ัที่ต่ิด้รายการสิินที่ร่พย์น่�นออกจากบ่ญชีี

5.5 ต้ินทุี่นกี่ารก้้ี่ยืม

ต้ินทุี่นการกู้ยืมข้องเงินกู้ที่ี�ใช้ีในการได้้มาเพื�อการก่อสิร้าง หรือการผู้ลิติสิินที่ร่พย์ที่ี�ติ้องใช้ีระยะเวิลานานในการแปลงสิภาพให้พร้อมใช้ีหรือข้าย       

ได้้ถูืกนำาไปรวิมเป็นราค์าทุี่นข้องสิินที่ร่พย์จนกว่ิาสิินที่ร่พย์น่�นจะอยู่ในสิภาพพร้อมทีี่�จะใช้ีได้้ติามทีี่�มุ่งประสิงค์์ ส่ิวินต้ินทุี่นการกู้ยืมอื�นถืือเป็น           

ค่์าใช้ีจ่ายในงวิด้ทีี่�เกิด้รายการ ต้ินทุี่นการกู้ยืมประกอบด้้วิยด้อกเบี�ยและต้ินทุี่นอื�นทีี่�เกิด้ขึ้�นจากการกู้ยืมน่�น 

5.6 สินที่รัพัย์ไม่ม่ตัิวติน

กลุ่มบริษ่ัที่บ่นทึี่กต้ินทุี่นเริ�มแรกข้องสิินที่ร่พยไ์ม่มีต่ิวิตินทีี่�ได้้มาจากการรวิมธุุรกิจติามมูลค่์ายุติิธุรรมข้องสิินที่ร่พยน่์�น ณ ว่ินทีี่�ซื�อธุุรกิจ ส่ิวินสิินที่ร่พย์

ไม่มีต่ิวิตินทีี่�ได้้มาจากการอื�น กลุ่มบริษ่ัที่จะบ่นทึี่กต้ินทุี่นเริ�มแรกข้องสิินที่ร่พย์น่�นติามราค์าทุี่น ภายหล่งการร่บรู้รายการเริ�มแรก สิินที่ร่พย์ไม่มี      

ต่ิวิตินแสิด้งมูลค่์าติามราค์าทุี่นห่กค่์าต่ิด้จำาหน่ายสิะสิมและค่์าเผืู้�อการด้้อยค่์าสิะสิม (ถ้ืามี) ข้องสิินที่ร่พย์น่�น

กลุ่มบริษ่ัที่ต่ิด้จำาหน่ายสิินที่ร่พย์ไม่มีต่ิวิตินทีี่�มีอายุการให้ประโยชีน์จำาก่ด้อย่างมีระบบติลอด้อายุการให้ประโยชีน์เชิีงเศรษัฐกิจข้องสิินที่ร่พย์น่�น 

และจะประเมินการด้้อยค่์าข้องสิินที่ร่พย์ด่้งกล่าวิเมื�อมีข้้อบ่งชีี�ว่ิาสิินที่ร่พย์น่�นเกิด้ การด้้อยค่์า กลุ่มบริษ่ัที่จะที่บที่วินระยะเวิลาการต่ิด้จำาหน่าย

และวิิธีุการต่ิด้จำาหน่ายข้องสิินที่ร่พย์ไม่มีต่ิวิตินด่้งกล่าวิทุี่กสิิ�นปีเป็นอย่างน้อย ค่์าต่ิด้จำาหน่ายร่บรู้เป็นค่์าใช้ีจ่ายในส่ิวินข้องกำาไรหรือข้าด้ทุี่น

สิินที่ร่พย์ไม่มีต่ิวิตินทีี่�มีอายุการให้ประโยชีน์จำาก่ด้ ซึ�งได้้แก่ โปรแกรมค์อมพิวิเติอร์มีอายุการให้ประโยชีน์จำานวิน 5 ปี

ไม่มีการคิ์ด้ค่์าต่ิด้จำาหน่ายสิำาหร่บโปรแกรมค์อมพิวิเติอร์ระหว่ิางติิด้ต่ิ�ง

กลุ่มบริษ่ัที่ไม่มีการต่ิด้จำาหน่ายสิินที่ร่พย์ไม่มีต่ิวิตินทีี่�มีอายุการให้ประโยชีน์ไม่ที่ราบแน่นอน ซึ�งได้้แก่ สิิที่ธิุในการนำาเค์รื�องบินลงจอด้ เนื�องจาก

การใช้ีงานข้องสิิที่ธิุด่้งกล่าวิยง่ค์งมีอยูต่ิลอด้ และสิามารถืค์าด้การณ์ได้้ในอนาค์ติโด้ยมีเงื�อนไข้ว่ิาข้้อกำาหนด้การใช้ีประโยชีน์ข่้�นติำ�าน่�นได้้ร่บการปฏิิบ่ติิ

ติามสิิที่ธิุด่้งกล่าวิ กลุ่มบริษ่ัที่จะที่บที่วินทุี่กปีว่ิาสิิที่ธิุด่้งกล่าวิย่งค์งมีอายุการให้ประโยชีน์ไม่ที่ราบแน่นอนและที่ด้สิอบการด้้อยค่์าทุี่กปี

5.7 ค่าความนิยม 

บริษ่ัที่ฯ บ่นทึี่กมูลค่์าเริ�มแรกข้องค่์าค์วิามนิยมในราค์าทุี่น ซึ�งเท่ี่าก่บต้ินทุี่นการรวิมธุุรกิจส่ิวินทีี่�สูิงกว่ิามูลค่์ายติุิธุรรมข้องสิินที่ร่พยสุ์ิที่ธิุทีี่�ได้้มา หาก

มูลค่์ายุติิธุรรมข้องสิินที่ร่พย์สุิที่ธิุทีี่�ได้้มาสูิงกว่ิาต้ินทุี่นการรวิมธุุรกิจ บริษ่ัที่ฯ จะร่บรู้ส่ิวินทีี่�สูิงกว่ิานี�เป็นกำาไรในส่ิวินข้องกำาไรหรือข้าด้ทุี่นท่ี่นทีี่

บริษ่ัที่ฯ แสิด้งค่์าค์วิามนิยมติามราค์าทุี่นห่กค่์าเผืู้�อการด้้อยค่์าสิะสิม และจะที่ด้สิอบการด้้อยค่์าข้องค่์าค์วิามนิยมทุี่กปีหรือเมื�อใด้ก็ติามทีี่�มีข้้อบ่งชีี�ข้อง

การด้้อยค่์าเกิด้ขึ้�น
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เพื�อว่ิติถุืประสิงค์์ในการที่ด้สิอบการด้้อยค่์า บริษ่ัที่ฯ จะปันส่ิวินค่์าค์วิามนิยมทีี่�เกิด้ขึ้�นจากการรวิมกิจการให้ก่บหน่วิยสิินที่ร่พย์ทีี่�ก่อให้เกิด้เงินสิด้ 

(หรือกลุ่มข้องหน่วิยสิินที่ร่พย์ทีี่�ก่อให้เกิด้เงินสิด้) ทีี่�ค์าด้ว่ิาจะได้้ร่บประโยชีน์เพิ�มขึ้�นจากการรวิมกิจการ และบริษ่ัที่ฯ จะที่ำาการประเมินมูลค่์า          

ทีี่�ค์าด้ว่ิาจะได้้ร่บคื์นข้องหน่วิยข้องสิินที่ร่พย์ทีี่�ก่อให้เกิด้เงินสิด้แต่ิละรายการ (หรือกลุ่มข้องหน่วิยข้องสิินที่ร่พย์ทีี่�ก่อให้เกิด้เงินสิด้) หากมูลค่์าทีี่�

ค์าด้ว่ิาจะได้้ร่บคื์นข้องหน่วิยข้องสิินที่ร่พย์ทีี่�ก่อให้เกิด้เงินสิด้ติำ�ากว่ิามูลค่์าติามบ่ญชีี บริษ่ัที่ฯ จะร่บรู้ข้าด้ทุี่นจากการด้้อยค่์าในส่ิวินข้องกำาไรหรือ

ข้าด้ทุี่น และบริษ่ัที่ฯ ไม่สิามารถืกล่บบ่ญชีีข้าด้ทุี่นจากการด้้อยค่์าได้้ในอนาค์ติ 

5.8 รายกี่ารธุิรกิี่จกัี่บบุคคลหรือกิี่จกี่ารท่ี่�เก่ี่�ยวข้องกัี่น

บุค์ค์ลหรือกิจการทีี่�เกี�ยวิข้้องก่นก่บกลุ่มบริษ่ัที่ หมายถึืง บุค์ค์ลหรือกิจการทีี่�มีอำานาจค์วิบคุ์มกลุ่มบริษ่ัที่ หรือถูืกกลุ่มบริษ่ัที่ค์วิบคุ์มไม่ว่ิาจะเป็น

โด้ยที่างติรงหรือที่างอ้อม หรืออยูภ่ายใต้ิการค์วิบคุ์มเดี้ยวิก่นก่บกลุ่มบริษ่ัที่

นอกจากนี�บุค์ค์ลหรือกิจการทีี่�เกี�ยวิข้้องก่นย่งหมายรวิมถึืงบริษ่ัที่ร่วิม และบุค์ค์ลหรือกิจการทีี่�มีสิิที่ธิุออกเสีิยง โด้ยที่างติรงหรือที่างอ้อมซึ�งที่ำาให้

มีอิที่ธิุพลอย่างเป็นสิาระสิำาค่์ญต่ิอกลุ่มบริษ่ัที่ ผูู้้บริหารสิำาค่์ญ กรรมการหรือพน่กงานข้องกลุ่มบริษ่ัที่ทีี่�มีอำานาจในการวิางแผู้นและค์วิบคุ์มการ

ด้ำาเนินงานข้องกลุ่มบริษ่ัที่

5.9 สัญญาเช่า

ณ ว่ินเริ�มต้ินข้องส่ิญญาเช่ีา กลุ่มบริษ่ัที่จะประเมินว่ิาส่ิญญาเป็นส่ิญญาเช่ีาหรือประกอบด้้วิยส่ิญญาเช่ีาหรือไม่ โด้ยส่ิญญาจะเป็นส่ิญญาเช่ีาหรือ

ประกอบด้้วิยส่ิญญาเช่ีา ก็ต่ิอเมื�อส่ิญญาน่�นมีการให้สิิที่ธิุในการค์วิบคุ์มการใช้ีสิินที่ร่พย์ทีี่�ระบุได้้สิำาหร่บช่ีวิงเวิลาหนึ�งเพื�อเป็นการแลกเปลี�ยนก่บ  

สิิ�งติอบแที่น 

กลุ่มบริษ่ัที่ใช้ีวิิธีุการบ่ญชีีเดี้ยวิสิำาหร่บการร่บรู้รายการและการว่ิด้มูลค่์าส่ิญญาเช่ีาทุี่กส่ิญญา เว้ินแต่ิส่ิญญาเช่ีาระยะส่ิ�นและส่ิญญาเช่ีาทีี่�สิินที่ร่พย์

อ้างอิงมีมูลค่์าติำ�า ณ ว่ินทีี่�ส่ิญญาเช่ีาเริ�มมีผู้ล (ว่ินทีี่�สิินที่ร่พย์อ้างอิงพร้อมใช้ีงาน) กลุ่มบริษ่ัที่บ่นทึี่กสิินที่ร่พย์สิิที่ธิุการใช้ีซึ�งแสิด้งสิิที่ธิุในการใช้ี

สิินที่ร่พย์อ้างอิงและหนี�สิินติามส่ิญญาเช่ีาติามการจ่ายชีำาระติามส่ิญญาเช่ีา 

สิัน้ทรัพิย์สิัทธิิการใชุ้ 

สิินที่ร่พย์สิิที่ธิุการใช้ีว่ิด้มูลค่์าด้้วิยราค์าทุี่นห่กค่์าเสืิ�อมราค์าสิะสิม ผู้ลข้าด้ทุี่นจากการด้้อยค่์าสิะสิม และปร่บปรุงด้้วิยการว่ิด้มูลค่์าข้องหนี�สิินติาม

ส่ิญญาเช่ีาใหม่ ราค์าทุี่นข้องสิินที่ร่พย์สิิที่ธิุการใช้ีประกอบด้้วิยจำานวินเงินข้องหนี�สิินติามส่ิญญาเช่ีาจากการร่บรู้เริ�มแรก ต้ินทุี่นที่างติรงเริ�มแรก        

ทีี่�เกิด้ขึ้�น จำานวินเงินทีี่�จ่ายชีำาระติามส่ิญญาเช่ีา ณ ว่ินทีี่�ส่ิญญาเช่ีาเริ�มมีผู้ลหรือก่อนว่ินทีี่�ส่ิญญาเช่ีาเริ�มมีผู้ล และห่กด้้วิยสิิ�งจูงใจติามส่ิญญาเช่ีาทีี่�ได้้ร่บ

ค่์าเสืิ�อมราค์าข้องสิินที่ร่พยสิ์ิที่ธิุการใช้ีค์ำานวิณจากราค์าทุี่น โด้ยวิิธีุเส้ินติรงติามอายสุ่ิญญาเช่ีาหรืออายกุารให้ประโยชีน์โด้ยประมาณข้องสิินที่ร่พย์

สิิที่ธิุการใช้ีแล้วิแต่ิระยะเวิลาใด้จะส่ิ�นกว่ิา ด่้งนี�

 เค์รื�องบินและเค์รื�องยนต์ิเค์รื�องบิน 5 - 25 ปี

 พื�นทีี่�   3 และ 10 ปี

 ยานพาหนะ 3 - 5 ปี

หากค์วิามเป็นเจ้าข้องในสิินที่ร่พย์อ้างอิงได้้โอนให้ก่บกลุ่มบริษ่ัที่เมื�อสิิ�นสุิด้อายสุ่ิญญาเช่ีาหรือราค์าทุี่นข้องสิินที่ร่พย์ด่้งกล่าวิได้้รวิมถึืงการใช้ีสิิที่ธิุ

เลือกซื�อ ค่์าเสืิ�อมราค์าจะค์ำานวิณจากอายุการให้ประโยชีน์โด้ยประมาณข้องสิินที่ร่พย์

หน่้�สิัน้ตามสััญญาเชุ่า

หนี�สิินติามส่ิญญาเช่ีาว่ิด้มูลค่์าด้้วิยมูลค่์าปัจจุบ่นข้องจำานวินเงินทีี่�ต้ิองจ่ายติามส่ิญญาเช่ีาติลอด้อายุส่ิญญาเช่ีา จำานวินเงินทีี่�ต้ิองจ่ายติามส่ิญญาเช่ีา

ประกอบด้้วิยค่์าเช่ีาค์งทีี่�ห่กด้้วิยสิิ�งจูงใจติามส่ิญญาเช่ีา ค่์าเช่ีาผู่้นแปรทีี่�ขึ้�นอยู่ก่บด่้ชีนีหรืออ่ติรา จำานวินเงินทีี่�ค์าด้ว่ิาจะจ่ายภายใต้ิการร่บประก่น

มูลค่์าค์งเหลือ รวิมถึืงราค์าใช้ีสิิที่ธิุข้องสิิที่ธิุเลือกซื�อซึ�งมีค์วิามแน่นอนอย่างสิมเหตุิสิมผู้ลทีี่�กลุ่มบริษ่ัที่จะใช้ีสิิที่ธิุน่�น และการจ่ายค่์าปร่บเพื�อการ

ยกเลิกส่ิญญาเช่ีา หากข้้อกำาหนด้ข้องส่ิญญาเช่ีาแสิด้งให้เห็นว่ิากลุ่มบริษ่ัที่จะใช้ีสิิที่ธิุในการยกเลิกส่ิญญาเช่ีา กลุ่มบริษ่ัที่บ่นทึี่กค่์าเช่ีาผู่้นแปรทีี่�          

ไม่ขึ้�นอยู่ก่บด่้ชีนีหรืออ่ติราเป็นค่์าใช้ีจ่ายในงวิด้ทีี่�เหตุิการณ์หรือเงื�อนไข้ซึ�งเกี�ยวิข้้องก่บการจ่ายชีำาระน่�นได้้เกิด้ขึ้�น 
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กลุ่มบริษ่ัที่คิ์ด้ลด้มูลค่์าปัจจุบ่นข้องจำานวินเงินทีี่�ต้ิองจ่ายติามส่ิญญาเช่ีาด้้วิยอ่ติราด้อกเบี�ยติามน่ยข้องส่ิญญาเช่ีาหรืออ่ติราด้อกเบี�ยการกู้ยืม            

ส่ิวินเพิ�มข้องกลุ่มบริษ่ัที่ หล่งจากว่ินทีี่�ส่ิญญาเช่ีาเริ�มมีผู้ล มูลค่์าติามบ่ญชีีข้องหนี�สิินติามส่ิญญาเช่ีาจะเพิ�มขึ้�นจากด้อกเบี�ยข้องหนี�สิินติามส่ิญญา

เช่ีาและลด้ลงจากการจ่ายชีำาระหนี�สิินติามส่ิญญาเช่ีา นอกจากนี� มูลค่์าติามบ่ญชีีข้องหนี�สิินติามส่ิญญาเช่ีาจะถูืกว่ิด้มูลค่์าใหม่เมื�อมีการเปลี�ยนแปลง

อายุส่ิญญาเช่ีาการเปลี�ยนแปลงการจ่ายชีำาระติามส่ิญญาเช่ีา หรือการเปลี�ยนแปลงในการประเมินสิิที่ธิุเลือกซื�อสิินที่ร่พย์อ้างอิง

สััญญาเชุ่าระยะสัั�น้และสััญญาเชุ่าซ้่�งสิัน้ทรัพิย์อ้างอิงม่มูลค่าตำ�า

ส่ิญญาเช่ีาทีี่�มีอายุส่ิญญาเช่ีา 12 เดื้อนหรือน้อยกว่ิาน่บต่ิ�งแต่ิว่ินทีี่�ส่ิญญาเช่ีาเริ�มมีผู้ล หรือส่ิญญาเช่ีาซึ�งสิินที่ร่พย์อ้างอิงมีมูลค่์าติำ�า จะบ่นทึี่กเป็น 

ค่์าใช้ีจ่ายติามวิิธีุเส้ินติรงติลอด้อายุส่ิญญาเช่ีา

นโยบายการบ่ญชีีทีี่�ถืือปฏิิบ่ติิก่อนว่ินทีี่� 1 มกราค์ม 2563 

ส่ิญญาเช่ีาเค์รื�องบิน ส่ิวินปร่บปรุงอาค์ารเช่ีา และอุปกรณ์ทีี่�ค์วิามเสีิ�ยงและผู้ลติอบแที่นข้องค์วิามเป็นเจ้าข้องส่ิวินใหญ่ได้้โอนไปให้ก่บผูู้้เช่ีาถืือเป็น

ส่ิญญาเช่ีาการเงิน ส่ิญญาเช่ีาการเงินจะบ่นทึี่กเป็นรายจ่ายฝ่่ายทีุ่นด้้วิยมูลค่์ายุติิธุรรมข้องสิินที่ร่พย์ที่ี�เช่ีาหรือมูลค่์าปัจจุบ่นสุิที่ธิุข้องจำานวินเงินทีี่�

ต้ิองจ่ายติามส่ิญญาเช่ีาแล้วิแต่ิมูลค่์าใด้จะติำ�ากว่ิาภาระผูู้กพ่นติามส่ิญญาเช่ีาห่กค่์าใช้ีจ่ายที่างการเงินจะบ่นทึี่กเป็นหนี�สิินระยะยาวิ ส่ิวินด้อกเบี�ย

จ่ายจะบ่นทึี่กในส่ิวินข้องกำาไรหรือข้าด้ทุี่นติลอด้อายุข้องส่ิญญาเช่ีา สิินที่ร่พย์ทีี่�ได้้มาติามส่ิญญาเช่ีาการเงินจะคิ์ด้ค่์าเสืิ�อมราค์าติลอด้อายุการใช้ี

งานข้องสิินที่ร่พย์ทีี่�เช่ีา หรืออายุข้องส่ิญญาเช่ีา แล้วิแต่ิระยะเวิลาใด้จะติำ�ากว่ิา

ส่ิญญาเช่ีาทีี่�ดิ้น เค์รื�องบิน ส่ิวินปร่บปรุงอาค์ารเช่ีา และอุปกรณ์ทีี่�ค์วิามเสีิ�ยงและผู้ลติอบแที่นข้องค์วิามเป็นเจ้าข้องส่ิวินใหญ่ไม่ได้้โอนไปให้ก่บ         

ผูู้้เช่ีาถืือเป็นส่ิญญาเช่ีาด้ำาเนินงาน จำานวินเงินทีี่�จ่ายติามส่ิญญาเช่ีาด้ำาเนินงานร่บรู้เป็นค่์าใช้ีจ่ายในสิ่วินข้องกำาไรหรือข้าด้ทีุ่นติามวิิธีุเส้ินติรง              

ติลอด้อายุข้องส่ิญญาเช่ีา

5.10 เงินติราต่ิางประเที่ศ

กลุ่มบริษ่ัที่แสิด้งงบการเงินรวิมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสิกุลเงินบาที่ ซึ�งเป็นสิกุลเงินทีี่�ใช้ีในการด้ำาเนินงานข้องกลุ่มบริษ่ัที่

รายการที่ี�เป็นเงินติราติ่างประเที่ศแปลงค์่าเป็นเงินบาที่โด้ยใช้ีอ่ติราแลกเปลี�ยน ณ ว่ินทีี่�เกิด้รายการ สิินที่ร่พย์และหนี�สิินทีี่�เป็นต่ิวิเงินซึ�งอยู่ใน       

สิกุลเงินติราต่ิางประเที่ศได้้แปลงค่์าเป็นเงินบาที่โด้ยใช้ีอ่ติราแลกเปลี�ยน ณ ว่ินสิิ�นรอบระยะเวิลารายงาน  

กำาไรและข้าด้ทุี่นทีี่�เกิด้จากการเปลี�ยนแปลงในอ่ติราแลกเปลี�ยนได้้รวิมอยูใ่นการค์ำานวิณผู้ลการด้ำาเนินงาน

5.11 กี่ารด้ำอยค่าของสินที่รัพัย์ท่ี่�ไม่ใช่สินที่รัพัย์ที่างกี่ารเงิน

ทุี่กว่ินสิิ�นรอบระยะเวิลารายงาน กลุ่มบริษ่ัที่จะที่ำาการประเมนิการด้้อยค่์าข้องทีี่�ดิ้น เค์รื�องบิน ส่ิวินปร่บปรุง อาค์ารเช่ีาและอุปกรณ์ สิินที่ร่พยสุ์ิที่ธิุ

การใช้ีและสิินที่ร่พย์ทีี่�ไม่มีต่ิวิตินอื�นข้องกลุ่มบริษ่ัที่หากมีข้้อบ่งชีี�ว่ิาสิินที่ร่พย์ด่้งกล่าวิอาจด้้อยค่์า และจะที่ำาการประเมินการด้้อยค่์าข้องค่์าค์วิาม

นิยมและสิินที่ร่พยไ์ม่มีต่ิวิตินทีี่�มีอายกุารให้ประโยชีน์ไม่ที่ราบแน่นอนเป็นรายปี กลุ่มบริษ่ัที่ร่บรู้ข้าด้ทุี่นจากการด้้อยค่์าเมื�อมูลค่์าทีี่�ค์าด้ว่ิาจะได้้ร่บ

คื์นข้องสิินที่ร่พย์มีมูลค่์าติำ�ากว่ิามูลค่์าติามบ่ญชีีข้องสิินที่ร่พย์น่�น ท่ี่�งนี�มูลค่์าทีี่�ค์าด้ว่ิาจะได้้ร่บคื์นหมายถึืงมูลค่์ายุติิธุรรมห่กต้ินทุี่นในการข้ายข้อง

สิินที่ร่พยห์รือมูลค่์าจากการใช้ีสิินที่ร่พยแ์ล้วิแต่ิราค์าใด้จะสูิงกว่ิา ในการประเมินมูลค่์าจากการใช้ีสิินที่ร่พยก์ลุ่มบริษัท่ี่จะประมาณการกระแสิเงินสิด้

ในอนาค์ติที่ี�กิจการค์าด้ว่ิาจะได้้ร่บจากสิินที่ร่พย์และค์ำานวิณค์ิด้ลด้เป็นมูลค่์าปัจจุบ่นโด้ยใช้ีอ่ติราคิ์ด้ลด้ก่อนภาษีัทีี่�สิะท้ี่อนถึืงการประเมินค์วิาม

เสีิ�ยงในสิภาพติลาด้ปจัจุบ่นข้องเงินสิด้ติามระยะเวิลาและค์วิามเสีิ�ยงซึ�งเป็นล่กษัณะเฉพาะข้องสิินที่ร่พยที์ี่�กำาล่งพิจารณาอยู่ ในการประเมนิมูลค่์า

ยุติิธุรรมห่กต้ินทุี่นในการข้าย กลุ่มบริษ่ัที่ใช้ีแบบจำาลองการประเมินมูลค่์าทีี่�ดี้ทีี่�สุิด้ซึ�งเหมาะสิมก่บสิินที่ร่พย์ ซึ�งสิะท้ี่อนถึืงจำานวินเงินทีี่�กิจการ

สิามารถืจะได้้มาจากการจำาหน่ายสิินที่ร่พย์ห่กด้้วิยต้ินทุี่นในการจำาหน่าย โด้ยการจำาหน่ายน่�นผูู้้ซื�อก่บผูู้้ข้ายมีค์วิามรอบรู้และเต็ิมใจในการ              

แลกเปลี�ยนและสิามารถืต่ิอรองราค์าก่นได้้อย่างเป็นอิสิระในล่กษัณะข้องผูู้้ทีี่�ไม่มีค์วิามเกี�ยวิข้้องก่น

 กลุ่มบริษ่ัที่จะร่บรู้รายการข้าด้ทุี่นจากการด้้อยค่์าในส่ิวินข้องกำาไรหรือข้าด้ทุี่น
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5.12 ผิลประโยชน์ของพันักี่งาน

 ผลประโยชุน์้ระยะสัั�น้ของพินั้กงาน้

 กลุ่มบริษ่ัที่ร่บรู้ เงินเดื้อน ค่์าจ้าง โบน่สิ และเงินสิมที่บกองทุี่นประก่นส่ิงค์มเป็นค่์าใช้ีจ่ายเมื�อเกิด้รายการ

 ผลประโยชุน์้หลังออกจากงาน้ของพินั้กงาน้ และผลประโยชุน์้ระยะยาว่อ่�น้ของพินั้กงาน้ 

 โค่รงิการสมทบเงิิน

กลุ่มบริษ่ัที่และพน่กงานได้้ร่วิมก่นจ่ด้ต่ิ�งกองทีุ่นสิำารองเลี�ยงชีีพ ซึ�งประกอบด้้วิยเงินทีี่�พน่กงานจ่ายสิะสิมและเงินทีี่�กลุ่มบริษ่ัที่จ่ายสิมที่บให้เป็น  

รายเดื้อน สิินที่ร่พย์ข้องกองทุี่นสิำารองเลี�ยงชีีพได้้แยกออกจากสิินที่ร่พย์ข้องกลุ่มบริษ่ัที่เงินทีี่�กลุ่มบริษ่ัที่จ่ายสิมที่บกองทุี่นสิำารองเลี�ยงชีีพบ่นทึี่ก

เป็นค่์าใช้ีจ่ายในปีทีี่�เกิด้รายการ

 โค่รงิการผลป็ระโยชีน์หลังิออกจ้ากงิาน และผลป็ระโยชีน์ระยะยาวอ่�นของิพนักงิาน

กลุ่มบริษ่ัที่มีภาระสิำาหร่บเงินชีด้เชียทีี่�ต้ิองจ่ายให้แก่พน่กงานเมื�อออกจากงานติามกฎหมายแรงงาน ซึ�งกลุ่มบริษ่ัที่ถืือว่ิาเงินชีด้เชียด่้งกล่าวิเป็น

โค์รงการผู้ลประโยชีน์หล่งออกจากงานสิำาหร่บพน่กงาน นอกจากน่�น กลุ่มบริษ่ัที่จ่ด้ให้มีโค์รงการผู้ลประโยชีน์ระยะยาวิอื�นข้องพน่กงาน ได้้แก่ 

โค์รงการรางว่ิลการปฏิิบ่ติิงานค์รบกำาหนด้ระยะเวิลา

กลุ่มบริษ่ัที่ค์ำานวิณหนี�สิินติามโค์รงการผู้ลประโยชีน์หล่งออกจากงานข้องพน่กงานและโค์รงการผู้ลประโยชีน์ระยะยาวิอื�นข้องพน่กงาน โด้ยใช้ีวิิธีุ

คิ์ด้ลด้แต่ิละหน่วิยทีี่�ประมาณการไว้ิ (Projected Unit Credit Method) โด้ยผูู้้เชีี�ยวิชีาญอิสิระได้้ที่ำาการประเมินภาระผูู้กพ่นด่้งกล่าวิติาม              

หล่กค์ณิติศาสิติร์ประก่นภ่ย 

ผู้ลกำาไรหรือข้าด้ทุี่นจากการประมาณการติามหล่กค์ณิติศาสิติร์ประก่นภ่ยสิำาหร่บโค์รงการผู้ลประโยชีน์หล่งออกจากงานข้องพน่กงานจะร่บรู้       

ท่ี่นทีี่ในกำาไรข้าด้ทุี่นเบ็ด้เสิร็จอื�น

ผู้ลกำาไรหรือข้าด้ทุี่นจากการประมาณการติามหล่กค์ณิติศาสิติร์ประก่นภ่ยสิำาหร่บโค์รงการผู้ลประโยชีน์ระยะยาวิอื�นข้องพน่กงานจะร่บรู้ท่ี่นทีี่       

ในกำาไรหรือข้าด้ทุี่น 

ต้ินทุี่นบริการในอดี้ติจะถูืกร่บรู้ท่ี่�งจำานวินในกำาไรหรือข้าด้ทุี่นท่ี่นทีี่ทีี่�มีการแก้ไข้โค์รงการหรือลด้ข้นาด้โค์รงการ หรือเมื�อกิจการร่บรู้ต้ินทุี่นการปร่บ

โค์รงสิร้างทีี่�เกี�ยวิข้้อง

5.13 ประมาณกี่ารหน่�สิน

กลุ่มบริษัท่ี่จะบ่นทึี่กประมาณการหนี�สิินไว้ิในบ่ญชีีเมื�อภาระผูู้กพ่นซึ�งเป็นผู้ลมาจากเหตุิการณ์ในอดี้ติได้้เกิด้ขึ้�นแล้วิ และมีค์วิามเป็นไปได้้ค่์อนข้้าง

แน่นอนว่ิากลุ่มบริษ่ัที่จะเสีิยที่ร่พยากรเชิีงเศรษัฐกิจไปเพื�อปลด้เปลื�องภาระผูู้กพ่นน่�น และกลุ่มบริษ่ัที่สิามารถืประมาณมูลค่์าภาระผูู้กพ่นน่�นได้้

อย่างน่าเชืี�อถืือ 

5.14 ภาษ่ัเงินได้ำ 

 ภาษีัเงินได้้ประกอบด้้วิยภาษีัเงินได้้ปัจจุบ่นและภาษีัเงินได้้รอการต่ิด้บ่ญชีี

 ภาษ่ัเงิน้ได้ปัจจุบั่น้

กลุ่มบริษ่ัที่บ่นทึี่กภาษีัเงินได้้ปัจจุบ่นติามจำานวินทีี่�ค์าด้ว่ิาจะจ่ายให้ก่บหน่วิยงานจ่ด้เก็บภาษีัข้องร่ฐ โด้ยค์ำานวิณจากกำาไรที่างภาษีัติามหล่กเกณฑ์์

ทีี่�กำาหนด้ในกฎหมายภาษีัอากร

 ภาษ่ัเงิน้ได้รอการตัดบั่ญชุ่

กลุ่มบริษ่ัที่บ่นทึี่กภาษีัเงินได้้รอการต่ิด้บ่ญชีีข้องผู้ลแติกต่ิางช่ี�วิค์ราวิระหว่ิางราค์าติามบ่ญชีีข้องสิินที่ร่พยแ์ละหนี�สิิน ณ ว่ินสิิ�นรอบระยะเวิลารายงาน

ก่บฐานภาษีัข้องสิินที่ร่พย์และหนี�สิินทีี่�เกี�ยวิข้้องน่�น โด้ยใช้ีอ่ติราภาษีัทีี่�มีผู้ลบ่งค่์บใช้ี ณ ว่ินสิิ�นรอบระยะเวิลารายงาน 
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กลุ่มบริษ่ัที่ร่บรู้หนี�สิินภาษีัเงินได้้รอการต่ิด้บ่ญชีีข้องผู้ลแติกต่ิางช่ี�วิค์ราวิทีี่�ต้ิองเสีิยภาษีัทุี่กรายการ แต่ิร่บรู้สิินที่ร่พย์ภาษีัเงินได้้รอการต่ิด้บ่ญชีี

สิำาหร่บผู้ลแติกต่ิางช่ี�วิค์ราวิทีี่�ใช้ีห่กภาษีั รวิมท่ี่�งผู้ลข้าด้ทุี่นที่างภาษีัทีี่�ย่งไม่ได้้ใช้ีในจำานวินเท่ี่าทีี่�มีค์วิามเป็นไปได้้ค่์อนข้้างแน่ทีี่�กลุ่มบริษ่ัที่จะมีกำาไร

ที่างภาษีัในอนาค์ติเพียงพอทีี่�จะใช้ีประโยชีน์จากผู้ลแติกต่ิางช่ี�วิค์ราวิทีี่�ใช้ีห่กภาษีัและผู้ลข้าด้ทุี่นที่างภาษีัทีี่�ย่งไม่ได้้ใช้ีน่�น

กลุ่มบริษ่ัที่จะที่บที่วินมูลค่์าติามบ่ญชีีข้องสิินที่ร่พย์ภาษีัเงินได้้รอการต่ิด้บ่ญชีีทุี่กสิิ�นรอบระยะเวิลารายงานและจะที่ำาการปร่บลด้มูลค่์าติามบ่ญชีี

ด่้งกล่าวิ หากมีค์วิามเป็นไปได้้ค่์อนข้้างแน่ว่ิากลุ่มบริษ่ัที่จะไม่มีกำาไรที่างภาษีัเพียงพอต่ิอการนำาสิินที่ร่พย์ภาษีัเงินได้้รอการต่ิด้บ่ญชีีท่ี่�งหมด้หรือ

บางส่ิวินมาใช้ีประโยชีน์

กลุ่มบริษ่ัที่จะบ่นทึี่กภาษีัเงินได้้รอการต่ิด้บ่ญชีีโด้ยติรงไปย่งส่ิวินข้องผูู้้ถืือหุ้นหากภาษีัทีี่�เกิด้ขึ้�นเกี�ยวิข้้องก่บรายการทีี่�ได้้บ่นทึี่กโด้ยติรงไปย่งส่ิวิน

ข้องผูู้้ถืือหุ้น 

5.15 เครื�องมือที่างกี่ารเงิน 

กลุ่มบริษ่ัที่ร่บรู้รายการเมื�อเริ�มแรกข้องสิินที่ร่พย์ที่างการเงินด้้วิยมูลค่์ายุติิธุรรม และบวิกด้้วิยต้ินทุี่นการที่ำารายการเฉพาะในกรณีทีี่�เป็นสิินที่ร่พย์

ที่างการเงินทีี่�ไม่ได้้ว่ิด้มูลค่์าด้้วิยมูลค่์ายุติิธุรรมผู่้านกำาไรหรือข้าด้ทุี่น อย่างไรก็ติาม สิำาหร่บลูกหนี�การค้์าทีี่�ไม่มีองค์์ประกอบเกี�ยวิก่บการจ่ด้หาเงิน

ทีี่�มีน่ยสิำาค่์ญ กลุ่มบริษ่ัที่จะร่บรู้สิินที่ร่พย์ที่างการเงินด่้งกล่าวิด้้วิยราค์าข้องรายการ ติามทีี่�กล่าวิไว้ิในนโยบายการบ่ญชีีเรื�องการร่บรู้รายได้้ 

การจัดประเภทรายการและการวั่ดมูลค่าของสิัน้ทรัพิย์ทางการเงิน้

กลุ่มบรษ่ิัที่จ่ด้ประเภที่สิินที่ร่พย์ที่างการเงนิ ณ ว่ินทีี่�ร่บรู้รายการเริ�มแรก เป็นสิินที่ร่พย์ที่างการเงนิทีี่�ว่ิด้มูลค่์าในภายหล่งด้้วิยราค์าที่นุต่ิด้จำาหน่าย 

สิินที่ร่พย์ที่างการเงินทีี่�ว่ิด้มูลค่์าในภายหล่งด้้วิยมูลค่์ายุติิธุรรมผู่้านกำาไรข้าด้ทุี่นเบ็ด้เสิร็จอื�น และสิินที่ร่พย์ที่างการเงินทีี่�ว่ิด้มูลค่์าในภายหล่งด้้วิย

มูลค่์ายติุิธุรรมผู่้านกำาไรหรือข้าด้ทุี่น โด้ยพิจารณาจากแผู้นธุุรกิจข้องกิจการในการจ่ด้การสิินที่ร่พยท์ี่างการเงิน และล่กษัณะข้องกระแสิเงินสิด้ติาม

ส่ิญญาข้องสิินที่ร่พย์ที่างการเงิน

สิินทรััพย์์ทางการัเงินท่�วััดมููลค่่าด้วัย์รัาค่าทุนตััดจำำาหน่าย์ 

กลุ่มบรษ่ิัที่ว่ิด้มูลค่์าสิินที่ร่พย์ที่างการเงนิด้้วิยราค์าที่นุต่ิด้จำาหน่าย เมื�อกลุ่มบรษ่ิัที่ถืือค์รองสิินที่ร่พย์ที่างการเงนิน่�นเพื�อร่บกระแสิเงนิสิด้ติามส่ิญญา 

และเงื�อนไข้ติามส่ิญญาข้องสิินที่ร่พย์ที่างการเงินก่อให้เกิด้กระแสิเงินสิด้ทีี่�เป็นการร่บชีำาระเพียงเงินต้ินและด้อกเบี�ยจากยอด้ค์งเหลือข้องเงินต้ิน

ในว่ินทีี่�ระบุไว้ิเท่ี่าน่�น 

สิินที่ร่พยท์ี่างการเงินด่้งกล่าวิว่ิด้มูลค่์าในภายหล่งโด้ยใช้ีวิิธีุด้อกเบี�ยทีี่�แท้ี่จริงและต้ิองมีการประเมินการด้้อยค่์า ท่ี่�งนี� ผู้ลกำาไรและข้าด้ทุี่นทีี่�เกิด้ขึ้�น

จากการต่ิด้รายการ การเปลี�ยนแปลง หรือการด้้อยค่์าข้องสิินที่ร่พย์ด่้งกล่าวิจะร่บรู้ในส่ิวินข้องกำาไรหรือข้าด้ทุี่น   

สิินทรััพย์์ทางการัเงินท่�วััดมููลค่่าด้วัย์มููลค่่ายุ์ติัธรัรัมูผ่่านกำาไรัหรืัอขาดทุน

สิินที่ร่พย์ที่างการเงินทีี่�ว่ิด้มูลค่์าด้้วิยมูลค่์ายุติิธุรรมผู่้านกำาไรหรือข้าด้ทุี่น จะแสิด้งในงบแสิด้งฐานะการเงินด้้วิยมูลค่์ายุติิธุรรม โด้ยร่บรู้การ

เปลี�ยนแปลงสุิที่ธิุข้องมูลค่์ายุติิธุรรมในส่ิวินข้องกำาไรหรือข้าด้ทุี่น

ท่ี่�งนี� สิินที่ร่พย์ที่างการเงินด่้งกล่าวิ หมายรวิมถึืง ติราสิารอนุพ่นธ์ุ และสิินที่ร่พย์ที่างการเงินทีี่�มีกระแสิเงินสิด้ทีี่�ไม่ได้้ร่บชีำาระเพียงเงินต้ินและ

ด้อกเบี�ย

การจัดประเภทรายการและการวั่ดมูลค่าของหน่้�สิัน้ทางการเงิน้

ยกเว้ินหนี�สิินติราสิารอนุพ่นธ์ุ กลุ่มบริษ่ัที่ร่บรู้รายการเมื�อเริ�มแรกสิำาหร่บหนี�สิินที่างการเงินด้้วิยมูลค่์ายุติิธุรรมห่กต้ินทุี่นการที่ำารายการ และจ่ด้

ประเภที่หนี�สิินที่างการเงินเป็นหนี�สิินที่างการเงินทีี่�ว่ิด้มูลค่์าในภายหล่งด้้วิยราค์าทุี่นต่ิด้จำาหน่าย โด้ยใช้ีวิิธีุด้อกเบี�ยทีี่�แท้ี่จริง ท่ี่�งนี� ผู้ลกำาไรและ

ข้าด้ทุี่นทีี่�เกิด้ขึ้�นจากการต่ิด้รายการหนี�สิินที่างการเงินและการต่ิด้จำาหน่ายติามวิิธีุด้อกเบี�ยทีี่�แท้ี่จริงจะร่บรู้ในส่ิวินข้องกำาไรหรือข้าด้ทุี่น โด้ยการ

ค์ำานวิณมูลค่์าราค์าทุี่นต่ิด้จำาหน่ายค์ำานึงถึืงค่์าธุรรมเนียมหรือต้ินทุี่นทีี่�ถืือเป็นส่ิวินหนึ�งข้องอ่ติราด้อกเบี�ยทีี่�แท้ี่จริงน่�นด้้วิย ท่ี่�งนี� ค่์าต่ิด้จำาหน่ายติาม

วิิธีุด้อกเบี�ยทีี่�แท้ี่จริงแสิด้งเป็นส่ิวินหนึ�งข้องต้ินทุี่นที่างการเงินในส่ิวินข้องกำาไรหรือข้าด้ทุี่น 
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การตัดรายการของเคร่�องม่อทางการเงิน้

สิินที่ร่พย์ที่างการเงินจะถืูกต่ิด้รายการออกจากบ่ญชีี เมื�อสิิที่ธิุทีี่�จะได้้ร่บกระแสิเงินสิด้ข้องสิินที่ร่พย์น่�นได้้สิิ�นสุิด้ลง หรือได้้มีการโอนสิิที่ธิุทีี่�จะได้้

ร่บกระแสิเงินสิด้ข้องสิินที่ร่พย์น่�น รวิมถึืงได้้มีการโอนค์วิามเสีิ�ยงและผู้ลติอบแที่นเกือบท่ี่�งหมด้ข้องสิินที่ร่พย์น่�น หรือมีการโอนการค์วิบคุ์ม                 

ในสิินที่ร่พย์น่�น แม้ว่ิาจะไม่มีการโอนหรือไม่ได้้ค์งไว้ิซึ�งค์วิามเสีิ�ยงและผู้ลติอบแที่นเกือบท่ี่�งหมด้ข้องสิินที่ร่พย์น่�น  

กลุ่มบริษ่ัที่ต่ิด้รายการหนี�สิินที่างการเงินก็ต่ิอเมื�อได้้มีการปฏิิบ่ติิติามภาระผูู้กพ่นข้องหนี�สิินน่�นแล้วิ มีการยกเลิกภาระผูู้กพ่นน่�น หรือมีการสิิ�นสุิด้

ลงข้องภาระผูู้กพ่นน่�น ในกรณีทีี่�มีการเปลี�ยนหนี�สิินที่างการเงินทีี่�มีอยู่ให้เป็นหนี�สิินใหม่จากผูู้้ให้กู้รายเดี้ยวิก่นซึ�งมีข้้อกำาหนด้ทีี่�แติกต่ิางก่นอย่าง

มาก หรือมีการแก้ไข้ข้้อกำาหนด้ข้องหนี�สิินทีี่�มีอยู่อย่างเป็นสิาระสิำาค่์ญ จะถืือวิ่าเป็นการต่ิด้รายการหนี�สิินเด้ิมและร่บรู้หนี�สิินใหม่ โด้ยร่บรู้ผู้ล         

แติกต่ิางข้องมูลค่์าติามบ่ญชีีด่้งกล่าวิในส่ิวินข้องกำาไรหรือข้าด้ทุี่น 

การด้อยค่าของสิัน้ทรัพิย์ทางการเงิน้

กลุ่มบริษ่ัที่ใช้ีวิิธีุการอย่างง่ายในการค์ำานวิณผู้ลข้าด้ที่นุด้้านเค์รดิ้ติทีี่�ค์าด้ว่ิาจะเกิด้ขึ้�นสิำาหร่บลูกหนี�การค้์า ด่้งน่�น ทุี่กว่ินสิิ�นรอบระยะเวิลารายงาน        

กลุ่มบริษ่ัที่จึงไม่มีการติิด้ติามการเปลี�ยนแปลงข้องค์วิามเสีิ�ยงที่างด้้านเค์รด้ิติ แต่ิจะร่บรู้ค่์าเผืู้�อผู้ลข้าด้ทีุ่นจากผู้ลข้าด้ทีุ่นด้้านเค์รด้ิติทีี่�ค์าด้วิ่าจะ 

เกิด้ขึ้�นติลอด้อายุข้องลูกหนี�การค้์า โด้ยอ้างอิงจากข้้อมูลผู้ลข้าด้ทุี่นด้้านเค์รดิ้ติจากประสิบการณ์ในอดี้ติ ปร่บปรุงด้้วิยข้้อมูลการค์าด้การณ์ไป         

ในอนาค์ติเกี�ยวิก่บลูกหนี�น่�นและสิภาพแวิด้ล้อมที่างด้้านเศรษัฐกิจ 

สิินที่ร่พย์ที่างการเงินจะถูืกต่ิด้จำาหน่ายออกจากบ่ญชีี เมื�อกิจการค์าด้ว่ิาจะไม่ได้้ร่บคื์นกระแสิเงินสิด้ติามส่ิญญาอีกต่ิอไป 

การหักกลบ่ของเคร่�องม่อทางการเงิน้

สิินที่ร่พยท์ี่างการเงินและหนี�สิินที่างการเงินจะนำามาห่กกลบก่น และแสิด้งด้้วิยยอด้สุิที่ธิุในงบแสิด้งฐานะการเงิน ก็ต่ิอเมื�อกิจการมีสิิที่ธิุบ่งค่์บใช้ีได้้

ติามกฎหมายอยูแ่ล้วิในการห่กกลบจำานวินเงินทีี่�ร่บรู้ และกิจการมีค์วิามต่ิ�งใจทีี่�จะชีำาระด้้วิยยอด้สุิที่ธิุ หรือต่ิ�งใจทีี่�จะร่บสิินที่ร่พย์และชีำาระหนี�สิิน

พร้อมก่น

นโยบายการบ่ญชีีทีี่�ถืือปฏิิบ่ติิก่อนว่ินทีี่� 1 มกราค์ม 2563 

ลูกหน่้�การค้า

ลูกหนี�การค้์าแสิด้งมูลค่์าติามจำานวินมูลค่์าสุิที่ธิุทีี่�จะได้้ร่บ กลุ่มบริษ่ัที่บ่นทึี่กค่์าเผืู้�อหนี�สิงส่ิยจะสูิญสิำาหร่บผู้ลข้าด้ทุี่นโด้ยประมาณทีี่�อาจเกิด้ขึ้�นจาก

การเก็บเงินจากลูกหนี�ไม่ได้้ ซึ�งโด้ยท่ี่�วิไปพิจารณาจากประสิบการณ์การเก็บเงินและการวิิเค์ราะห์อายุหนี�

เงิน้ลงทุน้ 

 ก) เงินลงทุี่นในติราสิารหนี�ทีี่�จะค์รบกำาหนด้ชีำาระในหนึ�งปี รวิมท่ี่�งทีี่�จะถืือจนค์รบกำาหนด้แสิด้งมูลค่์าติามราค์าทุี่นต่ิด้จำาหน่าย กลุ่มบริษ่ัที่            

ต่ิด้บ่ญชีีส่ิวินเกิน/ร่บรู้ส่ิวินติำ�ากว่ิามูลค่์าติราสิารหนี�ติามวิิธีุอ่ติราด้อกเบี�ยทีี่�แท้ี่จริง ซึ�งจำานวินทีี่�ต่ิด้จำาหน่าย/ร่บรู้นี�จะแสิด้งเป็นรายการปร่บ

ก่บด้อกเบี�ยร่บ

 ข้) เงินลงทุี่นในติราสิารทุี่นทีี่�ไม่อยู่ในค์วิามต้ิองการข้องติลาด้ถืือเป็นเงินลงทุี่นท่ี่�วิไป ซึ�งแสิด้งในราค์าทุี่นสุิที่ธิุจากค่์าเผืู้�อการด้้อยค่์า (ถ้ืามี)  

 เมื�อมีการจำาหน่ายเงินลงทุี่น ผู้ลต่ิางระหว่ิางสิิ�งติอบแที่นสุิที่ธิุทีี่�ได้้ร่บก่บมูลค่์าติามบ่ญชีีข้องเงินลงทุี่นจะถูืกบ่นทึี่กในส่ิวินข้องกำาไรหรือข้าด้ทุี่น

5.16 ติราสารอนุพัันธ์ิและกี่ารบัญช่ป้องกัี่นความเส่�ยง

กลุ่มบริษ่ัที่ใช้ีติราสิารอนุพ่นธ์ุ เช่ีน ส่ิญญาซื�อข้ายอ่ติราแลกเปลี�ยนเงินติราต่ิางประเที่ศล่วิงหน้า ส่ิญญาแลกเปลี�ยนสิกุลเงิน ส่ิญญาแลกเปลี�ยน

อ่ติราด้อกเบี�ยและส่ิญญาแลกเปลี�ยนราค์านำ�าม่น เพื�อป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงจากอ่ติราแลกเปลี�ยน อ่ติราด้อกเบี�ยและค์วิามผู่้นผู้วินข้องราค์านำ�าม่น  

ติามลำาด่้บ 
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กลุ่มบริษ่ัที่ร่บรู้มูลค่์าเริ�มแรกข้องติราสิารอนุพ่นธ์ุด้้วิยมูลค่์ายุติิธุรรม ณ ว่ินทีี่�ที่ำาส่ิญญา และว่ิด้มูลค่์าในภายหล่งด้้วิยมูลค่์ายุติิธุรรม โด้ยร่บรู้           

การเปลี�ยนแปลงข้องมูลค่์ายุติิธุรรมในภายหล่งในส่ิวินข้องกำาไรหรือข้าด้ทุี่น ยกเว้ินในกรณีที่ี�มีการกำาหนด้ให้ติราสิารอนุพ่นธ์ุน่�นเป็นเค์รื�องมือ          

ทีี่�ใช้ีป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงในกระแสิเงินสิด้ทีี่�มีประสิิที่ธิุผู้ล ท่ี่�งนี� กลุ่มบริษ่ัที่แสิด้งติราสิารอนุพ่นธ์ุเป็นสิินที่ร่พย์ที่างการเงินเมื�อมีมูลค่์ายุติิธุรรม         

มากกว่ิาศูนย์ และแสิด้งเป็นหนี�สิินที่างการเงินเมื�อมีมูลค่์ายุติิธุรรมน้อยกว่ิาศูนย์ 

กลุ่มบริษ่ัที่แสิด้งติราสิารอนุพ่นธ์ุทีี่�มีอายสุ่ิญญาค์งเหลือมากกว่ิา 12 เดื้อนและยง่ไม่ถึืงกำาหนด้ชีำาระภายใน 12 เดื้อน เป็นสิินที่ร่พย์ไม่หมุนเวีิยนอื�น 

หรือหนี�สิินไม่หมุนเวีิยนอื�น และแสิด้งติราสิารอนุพ่นธ์ุอื�นเป็นสิินที่ร่พย์หมุนเวีิยน หรือหนี�สิินหมุนเวีิยน

 การบั่ญชุ่ป้องกัน้คว่ามเส่ั�ยง

เพื�อว่ิติถุืประสิงค์์ข้องการบ่ญชีีป้องก่นค์วิามเสีิ�ยง กลุ่มบรษ่ิัที่มีการป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงจากการผู่้นผู้วินข้องกระแสิเงนิสิด้ ซึ�งเกิด้จากค์วิามเสีิ�ยงเฉพาะ

ข้องสิินที่ร่พย์หรือหนี�สิินทีี่�ร่บรู้ในบ่ญชีีหรือรายการทีี่�ค์าด้การณ์ไว้ิทีี่�มีค์วิามเป็นไปได้้ค่์อนข้้างแน่ในระด่้บสูิงมากทีี่�จะเกิด้ขึ้�น หรือค์วิามเสีิ�ยงจาก

อ่ติราแลกเปลี�ยนเงินติราต่ิางประเที่ศในส่ิญญาผูู้กม่ด้ทีี่�ย่งไม่ได้้ร่บรู้ 

ณ ว่ินทีี่�เริ�มกำาหนด้ค์วิามส่ิมพ่นธ์ุข้องการปอ้งก่นค์วิามเสีิ�ยง กลุ่มบรษ่ิัที่ต้ิองมีการกำาหนด้และจ่ด้ที่ำาเอกสิารอยา่งเป็นที่างการเกี�ยวิก่บค์วิามส่ิมพ่นธ์ุ

ข้องการป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงซึ�งจะใช้ีการบ่ญชีีป้องก่นค์วิามเสีิ�ยง และว่ิติถืุประสิงค์์และกลยุที่ธ์ุการบริหารค์วิามเสีิ�ยงในการด้ำาเนินการป้องก่น          

ค์วิามเสีิ�ยง

รายละเอียด้ข้องเอกสิารด่้งกล่าวิซึ�งได้้จ่ด้ที่ำาต่ิ�งแต่ิว่ินเริ�มต้ินการป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงและได้้ปร่บปรุงอย่างต่ิอเนื�อง กล่าวิถึืง เค์รื�องมือทีี่�ใช้ีป้องก่น

ค์วิามเสีิ�ยง รายการที่ี�มีการป้องก่นค์วิามเสีิ�ยง ล่กษัณะข้องค์วิามเสีิ�ยงทีี่�จะป้องก่น และวิิธีุทีี่�กลุ่มบรษ่ิัที่ ใช้ีในการประเมนิประสิิที่ธิุผู้ลข้องค์วิามส่ิมพ่นธ์ุ

ข้องการป้องก่นค์วิามเสีิ�ยง ซึ�งรวิมถึืงการวิิเค์ราะห์ถึืงสิาเหตุิข้องค์วิามไม่มีประสิิที่ธิุผู้ล และวิิธีุกำาหนด้อ่ติราส่ิวินการป้องก่นค์วิามเสีิ�ยง 

ค์วิามส่ิมพ่นธ์ุข้องการป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงจะเข้้าเงื�อนการไข้ข้องการบ่ญชีีป้องก่นค์วิามเสีิ�ยง เมื�อเป็นไปติามข้้อกำาหนด้ข้องการประเมินประสิิที่ธิุผู้ล

ในการป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงทุี่กข้้อต่ิอไปนี�

 - มีค์วิามส่ิมพ่นธ์ุเชิีงเศรษัฐกิจระหว่ิางรายการทีี่�มีการป้องก่นค์วิามเสีิ�ยง และเค์รื�องมือทีี่�ใช้ีป้องก่นค์วิามเสีิ�ยง 

 - ผู้ลกระที่บข้องค์วิามเสีิ�ยงด้้านเค์รดิ้ติไม่ได้้เป็นปัจจ่ยสิำาค่์ญในการเปลี�ยนแปลงมูลค่์าทีี่�เป็นผู้ลมาจากค์วิามส่ิมพ่นธ์ุที่างเศรษัฐกิจน่�น

 - อ่ติราส่ิวินการป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงข้องค์วิามส่ิมพ่นธ์ุข้องการป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงด่้งกล่าวิค์ำานวิณจากปริมาณข้องรายการทีี่�มีการป้องก่น              

ค์วิามเสีิ�ยงซึ�งกิจการที่ำาการป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงจริง และปริมาณข้องเค์รื�องมือทีี่�ใช้ีป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงซึ�งกิจการได้้ใช้ีป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงจริง

 กลุ่มบริษ่ัที่บ่นทึี่กรายการป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงทีี่�เข้้าเงื�อนไข้ทุี่กข้้อสิำาหร่บการบ่ญชีีป้องก่นค์วิามเสีิ�ยง ด่้งนี� 

 การป้องกัน้คว่ามเส่ั�ยงใน้กระแสัเงิน้สัด

กลุ่มบริษ่ัที่ร่บรู้ผู้ลกำาไรหรือข้าด้ทุี่นข้องเค์รื�องมือทีี่�ใช้ีป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงส่ิวินทีี่�มีประสิิที่ธิุผู้ลเป็นสิำารองสิำาหร่บการป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงในกระแสิ

เงินสิด้ผู่้านกำาไรข้าด้ทุี่นเบ็ด้เสิร็จอื�น และร่บรู้ส่ิวินทีี่�ไม่มีประสิิที่ธิุผู้ลเข้้าส่ิวินข้องกำาไรหรือข้าด้ทุี่นท่ี่นทีี่ ท่ี่�งนี� สิำารองสิำาหร่บการป้องก่นค์วิามเสีิ�ยง

ในกระแสิเงินสิด้จะมีการปร่บปรุงให้เท่ี่าก่บค่์าส่ิมบูรณ์ข้องผู้ลกำาไรหรือข้าด้ทีุ่นสิะสิมข้องเค์รื�องมือทีี่�ใช้ีป้องก่นค์วิามเสีิ�ยง หรือค่์าส่ิมบูรณ์ข้อง 

เปลี�ยนแปลงในมูลค่์ายุติิธุรรมสิะสิมข้องรายการทีี่�มีการป้องก่นค์วิามเสีิ�ยง แล้วิแต่ิมูลค่์าใด้จะติำ�ากว่ิา

การร่บรู้รายการในภายหล่งข้องสิำารองสิำาหร่บการป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงในกระแสิเงินสิด้ทีี่�สิะสิมอยูใ่นกำาไรข้าด้ทุี่นเบ็ด้เสิร็จอื�นขึ้�นอยูก่่บล่กษัณะข้อง

รายการที่ี�มีการป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงอ้างอิง กล่าวิคื์อ ในกรณทีีี่�รายการที่ี�มีการป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงได้้ร่บรู้เป็นรายการที่ี�ไม่ใช่ีรายการที่างการเงนิในเวิลา

ต่ิอมา กิจการจะโอนสิำารองทีี่�สิะสิมอยู่ในส่ิวินข้องผูู้้ถืือหุ้นไปเป็นส่ิวินหนึ�งข้องราค์าทุี่นเริ�มแรกหรือมูลค่์าติามบ่ญชีีข้องสิินที่ร่พย์หรือหนี�สิินทีี่�มี        

การป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงน่�น โด้ยไม่ถืือว่ิาเป็นการปร่บปรุงการจ่ด้ประเภที่รายการใหม่และไม่ต้ิองร่บรู้ในกำาไรข้าด้ทุี่นเบ็ด้เสิร็จอื�นสิำาหร่บงวิด้ สิำาหร่บ

การป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงในกระแสิเงินสิด้ในกรณีอื�นๆ กิจการจะโอนสิำารองที่ี�สิะสิมอยู่ในกำาไรข้าด้ทีุ่นเบ็ด้เสิร็จอื�นไปย่งส่ิวินข้องกำาไรหรือข้าด้ทุี่น      

ในรอบระยะเวิลาเดี้ยวิก่นก่บทีี่�กระแสิเงินสิด้ทีี่�มีการป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงส่ิงผู้ลกระที่บต่ิอส่ิวินข้องกำาไรหรือข้าด้ทุี่น โด้ยถืือว่ิาเป็นการปร่บปรุง           

การจ่ด้ประเภที่รายการใหม่
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เมื�อการบ่ญชีีป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงในกระแสิเงินสิด้ได้้ยุติิลง สิำารองสิำาหร่บการป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงในกระแสิเงินสิด้ทีี่�สิะสิมไว้ิในกำาไรข้าด้ทุี่นเบ็ด้เสิร็จ

อื�นยง่ค์งต้ิองอยูใ่นส่ิวินข้องผูู้้ถืือหุ้นต่ิอไป หากกิจการค์าด้ว่ิากระแสิเงินสิด้ในอนาค์ติทีี่�มีการป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงน่�นจะยง่ค์งเกิด้ขึ้�นอยู ่มิฉะน่�น สิำารอง

ด่้งกล่าวิจะต้ิองถูืกโอนไปยง่ส่ิวินข้องกำาไรหรือข้าด้ทุี่นท่ี่นทีี่ โด้ยถืือว่ิาเป็นการปร่บปรุงการจ่ด้ประเภที่รายการใหม่ ท่ี่�งนี� หล่งจากการยุติิการบ่ญชีี

ป้องก่นค์วิามเสีิ�ยง กลุ่มบรษ่ิัที่จะร่บรู้สิำารองที่ี�ยง่ค์งเหลอือยูใ่นสิว่ินข้องผูู้ถื้ือหุ้นโด้ยขึ้�นอยูก่่บล่กษัณะข้องรายการอา้งอิงทีี่�กล่าวิไปแลว้ิข้้างติน้ เมื�อ

กระแสิเงินสิด้ทีี่�มีการป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงได้้เกิด้ขึ้�นจริง

กลุ่มบริษ่ัที่กำาหนด้ให้องค์์ประกอบราค์าปัจจุบ่นข้องส่ิญญาซื�อข้ายล่วิงหน้า เค์รื�องมือที่างการเงินทีี่�ไม่รวิมส่ิวินต่ิางอ่ติราแลกเปลี�ยนเงินติรา             

ต่ิางประเที่ศเปน็เค์รื�องมือทีี่�ใช้ีป้องก่นค์วิามเสีิ�ยง และบ่นทึี่กการเปลี�ยนแปลงข้องมลูค่์ายติุิธุรรมข้องสิว่ินติา่งอ่ติราแลกเปลี�ยนเงินติราต่ิางประเที่ศ

ข้องเค์รื�องมือที่างการเงินทีี่�เกี�ยวิข้้องก่บรายการทีี่�มีการป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงเป็นต้ินทุี่นในการป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงซึ�งร่บรู้ในกำาไรข้าด้ทุี่นเบ็ด้เสิร็จอื�น 

ท่ี่�งนี� ยอด้สิะสิมข้องรายการด่้งกล่าวิจะแสิด้งไว้ิเป็นสิำารองสิำาหร่บต้ินทุี่นในการป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงในส่ิวินข้องผูู้้ถืือหุ้น

หากรายการทีี่�มีการป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงน่�นมีค์วิามส่ิมพ่นธ์ุก่บธุุรกรรม กลุ่มบริษ่ัที่จะโอนสิำารองสิำาหร่บต้ินทุี่นในการป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงทีี่�สิะสิมไว้ิ      

ในกำาไรข้าด้ทีุ่นเบ็ด้เสิร็จอื�นไปย่งส่ิวินข้องกำาไรหรือข้าด้ทุี่น เมื�อรายการที่ี�มีการป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงน่�นส่ิงผู้ลกระที่บติ่อส่ิวินข้องกำาไรหรือข้าด้ทุี่น 

ท่ี่�งนี� หากรายการที่ี�มีการป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงน่�นมีค์วิามส่ิมพ่นธ์ุก่บช่ีวิงเวิลา กลุ่มบรษ่ิัที่จะที่ยอยโอนสิำารองด่้งกลา่วิไปย่งส่ิวินข้องกำาไรหรือข้าด้ที่นุ

อย่างเป็นระบบและสิมเหติุสิมผู้ลติลอด้ชี่วิงเวิลาป้องก่นค์วิามเสีิ�ยง โด้ยสิำารองด่้งกล่าวิจะร่บรู้ในสิ่วินข้องกำาไรหรือข้าด้ทีุ่นในบรรท่ี่ด้เด้ียวิก่นก่บ

รายการที่ี�มีการป้องก่นค์วิามเสีิ�ยง นอกจากนี� หากกลุ่มบริษ่ัที่ค์าด้วิ่าจะไม่ได้้ร่บคื์นผู้ลข้าด้ทีุ่นสิะสิมข้องสิำารองสิำาหร่บต้ินทุี่นในการป้องก่น            

ค์วิามเสีิ�ยงเป็นบางส่ิวินหรือท่ี่�งหมด้ในอนาค์ติ สิำารองด่้งกล่าวิจะถูืกโอนไปย่งส่ิวินข้องกำาไรหรือข้าด้ทุี่นท่ี่นทีี่

5.17 กี่ารวัดำม้ลค่ายุติิธิรรม

มูลค่์ายุติิธุรรม หมายถึืง ราค์าทีี่�ค์าด้ว่ิาจะได้้ร่บจากการข้ายสิินที่ร่พย์หรือเป็นราค์าทีี่�จะต้ิองจ่ายเพื�อโอนหนี�สิินให้ผูู้้อื�นโด้ยรายการด่้งกล่าวิเป็น

รายการทีี่�เกิด้ขึ้�นในสิภาพปกติิระหว่ิางผูู้้ซื�อและผูู้้ข้าย (ผูู้้ร่วิมในติลาด้) ณ ว่ินทีี่�ว่ิด้มูลค่์า กลุ่มบริษ่ัที่ใช้ีราค์าเสินอซื�อข้ายในติลาด้ทีี่�มีสิภาพค์ล่อง  

ในการว่ิด้มูลค่์ายติุิธุรรมข้องสิินที่ร่พยแ์ละหนี�สิินซึ�งมาติรฐานการรายงานที่างการเงินทีี่�เกี�ยวิข้้องกำาหนด้ให้ติอ้งว่ิด้มูลค่์าด้้วิยมลูค่์ายติุิธุรรม ยกเว้ิน

ในกรณทีีี่�ไม่มีติลาด้ที่ี�มีสิภาพค์ล่องสิำาหร่บสิินที่ร่พย์หรือหนี�สิินทีี่�มีล่กษัณะเด้ยีวิก่นหรอืไม่สิามารถืหาราค์าเสินอซื�อข้ายในติลาด้ที่ี�มีสิภาพค์ล่องได้้         

กลุ่มบริษ่ัที่จะประมาณมูลค่์ายุติิธุรรมโด้ยใช้ีเที่ค์นิค์การประเมินมูลค่์าทีี่�เหมาะสิมก่บแต่ิละสิถืานการณ์ และพยายามใช้ีข้้อมูลทีี่�สิามารถืส่ิงเกติได้้        

ทีี่�เกี�ยวิข้้องก่บสิินที่ร่พย์หรือหนี�สิินทีี่�จะว่ิด้มูลค่์ายุติิธุรรมน่�นให้มากทีี่�สุิด้ 

ลำาด่้บช่ี�นข้องมูลค่์ายุติิธุรรมที่ี�ใช้ีว่ิด้มูลค่์าและเปิด้เผู้ยมูลค่์ายุติิธุรรมข้องสิินที่ร่พยแ์ละหนี�สิินในงบการเงิน แบ่งออกเป็นสิามระด่้บติามประเภที่ข้อง

ข้้อมูลทีี่�นำามาใช้ีในการว่ิด้มูลค่์ายุติิธุรรม ด่้งนี�

 ระด่้บ 1  ใช้ีข้้อมูลราค์าเสินอซื�อข้ายข้องสิินที่ร่พย์หรือหนี�สิินอย่างเดี้ยวิก่นในติลาด้ทีี่�มีสิภาพค์ล่อง

 ระด่้บ 2 ใช้ีข้้อมูลอื�นทีี่�สิามารถืส่ิงเกติได้้ข้องสิินที่ร่พย์หรือหนี�สิิน ไม่ว่ิาจะเป็นข้้อมูลที่างติรงหรือที่างอ้อม

 ระด่้บ 3 ใช้ีข้้อมูลทีี่�ไม่สิามารถืส่ิงเกติได้้ เช่ีน ข้้อมูลเกี�ยวิก่บกระแสิเงินสิด้ในอนาค์ติทีี่�กิจการประมาณขึ้�น

ทุี่กว่ินสิิ�นรอบระยะเวิลารายงาน กลุ่มบริษ่ัที่จะประเมินค์วิามจำาเป็นในการโอนรายการระหว่ิางลำาด่้บช่ี�นข้องมูลค่์ายุติิธุรรมสิำาหร่บสิินที่ร่พย์และ

หนี�สิินทีี่�ถืืออยู่ ณ ว่ินสิิ�นรอบระยะเวิลารายงานทีี่�มีการว่ิด้มูลค่์ายุติิธุรรมแบบเกิด้ขึ้�นประจำา

6. กี่ารใช้ดุำลยพิันิจและประมาณกี่ารที่างบัญช่ท่ี่�สำคัญ 

ในการจ่ด้ที่ำางบการเงินติามมาติรฐานการรายงานที่างการเงิน ฝ่่ายบริหารจำาเป็นต้ิองใช้ีดุ้ลยพินิจและการประมาณการในเรื�องทีี่�มีค์วิามไม่แน่นอน

เสิมอ การใช้ีดุ้ลยพินิจและการประมาณการด่้งกล่าวินี�ส่ิงผู้ลกระที่บต่ิอจำานวินเงินทีี่�แสิด้งในงบการเงินและต่ิอข้้อมูลทีี่�แสิด้งในหมายเหตุิประกอบ

งบการเงินผู้ลทีี่�เกิด้ขึ้�นจริงอาจแติกต่ิางไปจากจำานวินทีี่�ประมาณการไว้ิ การใช้ีดุ้ลยพินิจและการประมาณการทีี่�สิำาค่์ญมีด่้งนี�
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 ค่าเผืิ�อผิลขาดำทุี่นด้ำานเครดิำติท่ี่�คาดำว่าจะเกิี่ดำข้�นของล้กี่หน่�กี่ารค้า

ในการประมาณค่์าเผืู้�อผู้ลข้าด้ทุี่นด้้านเค์รดิ้ติทีี่�ค์าด้ว่ิาจะเกิด้ขึ้�นข้องลูกหนี�การค้์า ฝ่่ายบริหารจำาเป็นต้ิองใช้ีดุ้ลยพินิจในการประมาณการผู้ลข้าด้ทุี่น

ด้้านเค์รดิ้ติทีี่�ค์าด้ว่ิาจะเกิด้ขึ้�นจากลูกหนี�แต่ิละราย โด้ยค์ำานึงถึืงประสิบการณ์การเก็บเงินในอดี้ติ อายุข้องหนี�ทีี่�ค์งค้์างและสิภาวิะเศรษัฐกิจทีี่�         

ค์าด้การณ์ไว้ิข้องกลุ่มลูกค้์าทีี่�มีค์วิามเสีิ�ยงด้้านเค์รดิ้ติทีี่�ค์ล้ายค์ลึงก่น เป็นต้ิน ท่ี่�งนี� ข้้อมูลผู้ลข้าด้ทุี่นด้้านเค์รดิ้ติจากประสิบการณ์ในอดี้ติและ            

การค์าด้การณ์สิภาวิะเศรษัฐกิจข้องกลุ่มบริษ่ัที่อาจไม่ได้้บ่งบอกถึืงการผิู้ด้ส่ิญญาข้องลูกค้์าทีี่�เกิด้ขึ้�นจริงในอนาค์ติ

 สินที่รัพัย์ภาษ่ัเงินได้ำรอกี่ารตัิดำบัญช่

กลุ่มบริษ่ัที่จะร่บรู้สิินที่ร่พย์ภาษีัเงินได้้รอการต่ิด้บ่ญชีีสิำาหร่บผู้ลแติกต่ิางช่ี�วิค์ราวิทีี่�ใช้ีห่กภาษีัและข้าด้ทุี่นที่างภาษีัทีี่�ไม่ได้้ใช้ีเมื�อมีค์วิามเป็นไปได้้

ค่์อนข้้างแน่ว่ิากลุ่มบริษ่ัที่จะมีกำาไรที่างภาษีัในอนาค์ติเพียงพอทีี่�จะใช้ีประโยชีน์จาก  ผู้ลแติกต่ิางช่ี�วิค์ราวิและข้าด้ทุี่นน่�น ในการนี�ฝ่่ายบริหารจำาเป็น

ต้ิองประมาณการวิ่ากลุ่มบริษ่ัที่ค์วิรร่บรู้จำานวินสิินที่ร่พย์ภาษีัเงินได้้รอการต่ิด้บ่ญชีีเป็นจำานวินเที่่าใด้ โด้ยพิจารณาถืึงจำานวินกำาไรที่างภาษัีทีี่�           

ค์าด้ว่ิาจะเกิด้ในอนาค์ติในแต่ิละช่ีวิงเวิลา

 ค่าเผืิ�อกี่ารด้ำอยค่าของสินที่รัพัย์ท่ี่�ไม่ใช่สินที่รัพัย์ที่างกี่ารเงิน 

ในการประเมินค่์าเผืู้�อการด้้อยค่์าข้องสิินที่ร่พย์ทีี่�ไม่ใช่ีสิินที่ร่พย์ที่างการเงิน ฝ่่ายบริหารต้ิองใช้ีดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่์าทีี่�ค์าด้ว่ิาจะได้้ร่บคื์น

ข้องสิินที่ร่พย์ด่้งกล่าวิ มูลค่์าทีี่�ค์าด้ว่ิาจะได้้ร่บคื์นหมายถึืงมูลค่์ายุติิธุรรมห่กต้ินทุี่นในการข้ายข้องสิินที่ร่พย์หรือมูลค่์าจากการใช้ีสิินที่ร่พย์แล้วิแต่ิ

ราค์าใด้จะสูิงกว่ิา ในการประเมินมูลค่์ายุติิธุรรมห่กต้ินทุี่นในการข้าย กลุ่มบริษ่ัที่อ้างอิงจากข้้อมูลทีี่�มีอยูเ่กี�ยวิก่บธุุรกรรมการข้ายทีี่�มีผู้ลผูู้กพ่นซึ�ง

ได้้เข้้าที่ำาในล่กษัณะข้องผูู้้ทีี่�ไม่มีค์วิามเกี�ยวิข้้องก่นสิำาหร่บสิินที่ร่พย์ทีี่�ค์ล้ายค์ลึงก่นหรืออ้างอิงจากราค์าติลาด้ทีี่�สิามารถืส่ิงเกติได้้ห่กด้้วิยต้ินทุี่น       

ส่ิวินเพิ�มในการจำาหน่ายสิินที่ร่พย์น่�น ในการประเมินมูลค่์าจากการใช้ีสิินที่ร่พย์ กลุ่มบริษ่ัที่ใช้ีแบบจำาลองการค์ิด้ลด้กระแสิเงินสิด้ ซึ�งใช้ีข้้อมูล          

งบประมาณในชี่วิง 5 ปีข้้างหน้าและไม่รวิมถึืงการปร่บโค์รงสิร้างใด้ๆ ทีี่�กิจการย่งไม่ได้้มีผู้ลผูู้กพ่นหรือการลงทุี่นในอนาค์ติทีี่�สิำาค่์ญซึ�งจะที่ำาให้

สิินที่ร่พย์น่�นดี้ขึ้�น ท่ี่�งนี� ปัจจ่ยทีี่�มีผู้ลกระที่บต่ิอมูลค่์าทีี่�ค์าด้ว่ิาจะได้้ร่บคื์นคื์ออ่ติราคิ์ด้ลด้ทีี่�ใช้ีในแบบจำาลองด่้งกล่าวิ ติลอด้จนกระแสิเงินสิด้ร่บ         

ในอนาค์ติทีี่�ค์าด้การณ์และอ่ติราการเติิบโติทีี่�ใช้ีเพื�อการค์าด้การณ์ 

 ค่าความนิยมและสินที่รัพัย์ไม่ม่ตัิวติน

ในการบ่นทึี่กและว่ิด้มูลค่์าข้องค่์าค์วิามนิยมและสิินที่ร่พยไ์ม่มีต่ิวิติน ณ ว่ินทีี่�ได้้มา ติลอด้จนการที่ด้สิอบการด้้อยค่์าในภายหล่ง ฝ่่ายบริหารจำาเป็น

ต้ิองประมาณการกระแสิเงินสิด้ทีี่�ค์าด้ว่ิาจะได้้ร่บในอนาค์ติจากสิินที่ร่พย์ หรือหน่วิยข้องสิินที่ร่พย์ทีี่�ก่อให้เกิด้เงินสิด้ รวิมท่ี่�งการเลือกอ่ติราคิ์ด้ลด้

ทีี่�เหมาะสิมในการค์ำานวิณหามูลค่์าปัจจุบ่นข้องกระแสิเงินสิด้น่�นๆ

 สัญญาเช่า 

 การกำาหน้ดอายุสััญญาเชุ่าท่�ม่สิัทธิิการเล่อกใน้การขยายอายุสััญญาเชุ่าหร่อยกเลิกสััญญาเชุ่า - กลุ่มบ่ริษััทใน้ฐาน้ะผู้เชุ่า

ในการกำาหนด้อายุส่ิญญาเช่ีา ฝ่่ายบริหารจำาเป็นต้ิองใช้ีดุ้ลยพินิจในการประเมินว่ิากลุ่มบริษ่ัที่มีค์วิามแน่นอนอย่างสิมเหตุิสิมผู้ลหรือไม่ทีี่�จะใช้ีสิิที่ธิุ

เลือกในการข้ยายอายสุ่ิญญาเช่ีาหรือยกเลกิส่ิญญาเช่ีาโด้ยค์ำานึงถึืงข้้อเที่จ็จริงและสิภาพแวิด้ลอ้มทีี่�เกี�ยวิข้้องท่ี่�งหมด้ที่ี�ที่ำาใหเ้กิด้สิิ�งจูงใจที่างเศรษัฐกจิ

สิำาหร่บกลุ่มบริษ่ัที่ในการใช้ีหรือไม่ใช้ีสิิที่ธิุเลือกน่�น

การักำาหนดอัตัรัาดอกเบ่ี้�ย์การักู้ยื์มูส่ิวันเพิ�มู - กลุ่มูบี้ริัษััทในฐานะผู้่เช่่า

กลุ่มบริษ่ัที่ไม่สิามารถืกำาหนด้อ่ติราด้อกเบี�ยติามน่ยข้องส่ิญญาเช่ีา ด่้งน่�น ฝ่่ายบริหารจำาเป็นต้ิองใช้ีดุ้ลยพินิจในการกำาหนด้อ่ติราด้อกเบี�ยการกู้ยืม

ส่ิวินเพิ�มข้องกลุ่มบริษ่ัที่ในการคิ์ด้ลด้หนี�สิินติามส่ิญญาเช่ีา โด้ยอ่ติราด้อกเบี�ยการกู้ยืมส่ิวินเพิ�มเป็นอ่ติราด้อกเบี�ยทีี่�กลุ่มบริษ่ัที่จะต้ิองจ่ายในการ      

กู้ยืมเงินทีี่�จำาเป็นเพื�อให้ได้้มาซึ�งสิินที่ร่พย์ทีี่�มีมูลค่์าใกล้เคี์ยงก่บสิินที่ร่พย์สิิที่ธิุการใช้ีในสิภาพแวิด้ล้อมที่างเศรษัฐกิจทีี่�ค์ล้ายค์ลึง โด้ยมีระยะเวิลา

การกู้ยืมและหล่กประก่นทีี่�ค์ล้ายค์ลึง 
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 ผิลประโยชน์หลังออกี่จากี่งานของพันักี่งานติามโครงกี่ารผิลประโยชน์ และผิลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพันักี่งาน 

หนี�สิินติามโค์รงการผู้ลประโยชีน์หล่งออกจากงานข้องพน่กงานและติามโค์รงการผู้ลประโยชีน์ระยะยาวิอื�นข้องพน่กงานประมาณขึ้�นติาม                 

หล่กค์ณิติศาสิติร์ประก่นภ่ยซึ�งต้ิองอาศ่ยข้้อสิมมติิฐานต่ิางๆ ในการประมาณการน่�น เช่ีน อ่ติราคิ์ด้ลด้ อ่ติราการขึ้�นเงินเดื้อนในอนาค์ติ อ่ติรามรณะ 

และอ่ติราการเปลี�ยนแปลงในจำานวินพน่กงาน เป็นต้ิน

7. รายกี่ารธุิรกิี่จกัี่บกิี่จกี่ารท่ี่�เก่ี่�ยวข้องกัี่น

 บุค์ค์ลหรือกิจการทีี่�เกี�ยวิข้้องก่นก่บกลุ่มบริษ่ัที่ทีี่�สิำาค่์ญ มีด่้งนี�

 - คุ์ณธุรรศพลฐ์ แบเลเว็ิลด์้ ซึ�งเป็นผูู้้ถืือหุ้นรายใหญ่ กรรมการและผูู้้บริหารข้องกลุ่มบริษ่ัที่ และค์รอบค์ร่วิแบเลเว็ิลด์้ 

 - กลุ่มบริษ่ัที่ AirAsia Berhad ซึ�งเป็นผูู้้ถืือหุ้นร้อยละ 45 ในบริษ่ัที่ย่อย 

 - กรรมการและผูู้้บริหารระด่้บสูิงข้องกลุ่มบริษ่ัที่

ในระหว่ิางปี กลุ่มบริษ่ัที่มีรายการธุุรกิจทีี่�สิำาค่์ญก่บบุค์ค์ลหรือกิจการทีี่�เกี�ยวิข้้องก่น รายการธุุรกิจด่้งกล่าวิเป็นไปติามเงื�อนไข้ที่างการค์า้และเกณฑ์์

ติามทีี่�ติกลงก่นระหว่ิางกลุ่มบริษ่ัที่และบุค์ค์ลหรือกิจการทีี่�เกี�ยวิข้้องก่นเหล่าน่�น ซึ�งเป็นไปติามปกติิธุุรกิจโด้ยสิามารถืสิรุปได้้ด่้งนี�

งบ่การเงิน้รว่ม งบ่การเงิน้เฉพิาะกิจการ น้โยบ่ายการกำาหน้ดราคา

สัำาหรับ่ปีสิั�น้สุัดวั่น้ท่� 31 ธัิน้ว่าคม 

2563 2562 2563 2562

รายการธุิรกิจกับ่บ่ริษััทย่อย

(ต่ิด้ออกจากงบการเงินรวิมแล้วิ)

รายได้้ค่์าบริหารจ่ด้การ - - 25 25 อ่ติราติามทีี่�ระบุในส่ิญญา

รายการธุิรกิจกับ่กิจการท่�เก่�ยว่ข้องกัน้

รายได้้ค่์าบริการวิิศวิกรรม 32 116 - - อ่ติราติามทีี่�ระบุในส่ิญญา

รายได้้ค่์าบริการภาค์พื�น 8 42 - - อ่ติราติามทีี่�ระบุในส่ิญญา

รายได้้ค่์าบริหารจ่ด้การอื�น 20 42 - - อ่ติราติามทีี่�ระบุในส่ิญญา

รายได้้ค่์าบริการอื�น 6 16 - - อ่ติราติามทีี่�ระบุในส่ิญญา

รายได้้สิำาหร่บรายการสิิที่ธิุพิเศษัแก่ลูกค้์า 55 88 - - อ่ติราติามทีี่�ระบุในส่ิญญา

รายได้้ค่์าข้นส่ิง 146 - - - อ่ติราติามทีี่�ระบุในส่ิญญา

รายได้้ค่์าโฆษัณา - 7 - - อ่ติราติามทีี่�ระบุในส่ิญญา

ส่ิวินแบ่งกำาไร (ข้าด้ทุี่น) จากส่ิญญา

   แลกเปลี�ยนราค์านำ�าม่น

(2,501) 74 - - ปันติามส่ิด้ส่ิวินทีี่�ใช้ี

ปันส่ิวินค่์าใช้ีจ่ายพน่กงานทีี่�ให้บริการ

   ที่างบ่ญชีีและอื�นๆ

41 83 - - อ่ติราติามทีี่�ระบุในส่ิญญา

ค่์าเช่ีาเค์รื�องบินและเค์รื�องยนต์ิเค์รื�องบิน 1,674 2,144 - - อ่ติราติามทีี่�ระบุในส่ิญญา

ค่์าซ่อมแซมและบำารุงร่กษัาเค์รื�องบิน 1,157 2,143 - - ราค์าติลาด้

ซื�อสิินค้์าและอุปกรณ์ 8 17 - - ราค์าติลาด้

ค่์าบริหารจ่ด้การจ่าย 15 15 - - อ่ติราติามทีี่�ระบุในส่ิญญา

ค่์าธุรรมเนียมการจองต๋่ิวิ 127 144 - - อ่ติราติามทีี่�ระบุในส่ิญญา

ค่์าธุรรมเนียมการให้บริการ 3 - - - อ่ติราติามทีี่�ระบุในส่ิญญา

(หน่วิย: ล้านบาที่)
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งบ่การเงิน้รว่ม งบ่การเงิน้เฉพิาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ลูกหน่้�กิจการท่�เก่�ยว่ข้องกัน้

บริษ่ัที่ทีี่�เกี�ยวิข้้องก่น (มีผูู้้ถืือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วิมก่น) 930,029,123 1,920,158,411 450,000 450,000

ห่ก : ค่์าเผืู้�อผู้ลข้าด้ทุี่นด้้านเค์รดิ้ติทีี่�ค์าด้ว่ิาจะเกิด้ขึ้�น (114,461,092) - - -

รวิมลูกหนี�กิจการทีี่�เกี�ยวิข้้องก่น - สุิที่ธิุ 815,568,031 1,920,158,411 450,000 450,000

เงิน้สัำารองบ่ำารุงรักษัาเคร่�องบิ่น้ - กิจการท่�เก่�ยว่ข้องกัน้ (หมายเหตุ 11)

บริษ่ัที่ทีี่�เกี�ยวิข้้องก่น (มีผูู้้ถืือหุ้นและกรรมการร่วิมก่น) 5,856,109,798 5,963,213,001 - -

รวิม 5,856,109,798 5,963,213,001 - -

สิัน้ทรัพิย์ทางการเงิน้ไม่หมุน้เว่่ยน้อ่�น้/ สิัน้ทรัพิย์ไม่หมุน้เว่่ยน้อ่�น้

   - กิจการท่�เก่�ยว่ข้องกัน้ (หมายเหตุ 16)

เงินม่ด้จำาการเช่ีาเค์รื�องบินและเค์รื�องยนต์ิเค์รื�องบิน

บริษ่ัที่ทีี่�เกี�ยวิข้้องก่น (มีผูู้้ถืือหุ้นและกรรมการร่วิมก่น) 215,776,921 275,785,640 - -

เงินม่ด้จำาส่ิญญาแลกเปลี�ยนราค์านำ�าม่น

บริษ่ัที่ทีี่�เกี�ยวิข้้องก่น (มีผูู้้ถืือหุ้นและกรรมการร่วิมก่น) 14,933,700 14,988,350 - -

เงินม่ด้จำาอื�น

บริษ่ัที่ทีี่�เกี�ยวิข้้องก่น (มีกรรมการร่วิมก่น) 20,000,000 20,000,000 - -

รวิม 250,710,621 310,773,990 - -

งบ่การเงิน้รว่ม งบ่การเงิน้เฉพิาะกิจการ น้โยบ่ายการกำาหน้ดราคา

สัำาหรับ่ปีสิั�น้สุัดวั่น้ท่� 31 ธัิน้ว่าคม 

2563 2562 2563 2562

ค่์าฝึ่กอบรมน่กบิน 1 4 - - อ่ติราติามทีี่�ระบุในส่ิญญา

ค่์าใช้ีเค์รื�องหมายการค้์า 225 609 - - อ่ติราร้อยละ 1.5 ข้อง

รายได้้จาก การประกอบ

กิจการการบิน

ค่์าใช้ีจ่ายสิำาหร่บรายการสิิที่ธิุพิเศษัแก่ลูกค้์า 55 88 - - อ่ติราติามทีี่�ระบุในส่ิญญา

ค่์าบริการภาค์พื�นจ่าย 11 145 - - อ่ติราติามทีี่�ระบุในส่ิญญา

ค่์าใช้ีจ่ายด้้านการติลาด้ 79 139 - - อ่ติราติามทีี่�ระบุในส่ิญญา

ค่์าบริการด้้านค์วิามปลอด้ภ่ย 3 20 - - อ่ติราติามทีี่�ระบุในส่ิญญา

ค่์าใช้ีจ่ายเกี�ยวิก่บห้องประชุีมและ

   ค่์าบริการอื�นๆ

1 2 - - อ่ติราติามทีี่�ระบุในส่ิญญา

(หน่วิย: ล้านบาที่)

ยอด้ค์งค้์างระหว่ิางกลุ่มบริษ่ัที่และกิจการทีี่�เกี�ยวิข้้องก่น ณ ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2563 และ 2562 มีรายละเอียด้ด่้งนี�

(หน่วิย: บาที่)
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ค่าตอบ่แทน้กรรมการและผู้บ่ริหาร

ในระหว่ิางปีสิิ�นสุิด้ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษ่ัที่มีค่์าใช้ีจ่ายผู้ลประโยชีน์พน่กงานทีี่�ให้แก่กรรมการและผูู้้บริหาร ด่้งต่ิอไปนี�

ณ ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2563 เงินฝ่ากออมที่ร่พย์และเงินฝ่ากประจำามีอ่ติราด้อกเบี�ยระหว่ิางร้อยละ 0.10 ถึืง 0.70 ต่ิอปี  (2562: ร้อยละ 0.22 ถึืง               

2.70 ต่ิอปี)

เงินฝ่ากธุนาค์ารทีี่�มีว่ิติถุืประสิงค์์เพื�อการจ่ายชีำาระราค์าระยะส่ิ�น คื์อ ส่ิวินข้องเงินฝ่ากออมที่ร่พยที์ี่�บริษ่ัที่ย่อยก่นวิงเงินไว้ิเพื�อจ่ายชีำาระค่์านำ�าม่นแก่บริษ่ัที่

เอกชีนแห่งหนึ�งในประเที่ศไที่ย

งบ่การเงิน้รว่ม งบ่การเงิน้เฉพิาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

หน่้�สิัน้ตามสััญญาเชุ่า - กิจการท่�เก่�ยว่ข้องกัน้                          

   (หมายเหตุ  21)

บริษ่ัที่ทีี่�เกี�ยวิข้้องก่น (มีผูู้้ถืือหุ้นร่วิมก่น) 2,763,814,050 - - -

รวิม 2,763,814,050 - - -

เจ้าหน่้�กิจการท่�เก่�ยว่ข้องกัน้

บริษ่ัที่ทีี่�เกี�ยวิข้้องก่น (มีผูู้้ถืือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วิมก่น) 3,060,172,759 373,823,439 - -

รวิม 3,060,172,759 373,823,439 - -

งบ่การเงิน้รว่ม งบ่การเงิน้เฉพิาะกิจการ

2563 2562 2563 2562 

ผู้ลประโยชีน์ระยะส่ิ�น 86,155,950 159,509,714 7,325,000 7,880,000

ผู้ลประโยชีน์หล่งออกจากงาน                 7,825,326 40,065,046 - -

ผู้ลประโยชีน์ระยะยาวิอื�น                 12,080 172,632 - -

รวิม 93,993,356 199,747,392 7,325,000 7,880,000

งบ่การเงิน้รว่ม งบ่การเงิน้เฉพิาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

เงินสิด้ 7,133,525 38,826,334 - -

เงินฝ่ากธุนาค์าร 986,271,936 3,943,405,280 98,274,890 92,650,669

เงินฝ่ากธุนาค์ารทีี่�มีว่ิติถุืประสิงค์์เพื�อการจ่ายชีำาระราค์าระยะส่ิ�น 116,964,057 - - -

รวิม 1,110,369,518 3,982,231,614 98,274,890 92,650,669

(หน่วิย: บาที่)

(หน่วิย: บาที่)

(หน่วิย: บาที่)

8. เงินสดำและรายกี่ารเท่ี่ยบเท่ี่าเงินสดำ



236 งบการเงิน

9. ล้กี่หน่�กี่ารค้าและล้กี่หน่�อื�น

งบ่การเงิน้รว่ม งบ่การเงิน้เฉพิาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ลูกหนี�การค้์า

อายุหนี�ค์งค้์างน่บจากว่ินทีี่�ถึืงกำาหนด้ชีำาระ

    ย่งไม่ถึืงกำาหนด้ชีำาระ 28,964,233 432,763,913 - -

    ค้์างชีำาระ

   ไม่เกิน 3 เดื้อน 27,522,547 79,187,910 - -

   3 - 6 เดื้อน 1,857,266 19,721,014 - -

   6 - 12 เดื้อน 39,522,776 10,633,380 - -

   มากกว่ิา 12 เดื้อน 25,834,501 44,372 - -

รวิม 123,701,323 542,350,589 - -

ห่ก: ค่์าเผืู้�อผู้ลข้าด้ทุี่นด้้านเค์รดิ้ติทีี่�ค์าด้ว่ิาจะเกิด้ขึ้�น (39,499,618) - - -

รวิมลูกหนี�การค้์า - สุิที่ธิุ 84,201,705 542,350,589 - -

ลูกหนี�อื�น

ลูกหนี�กรมสิรรพากร 54,885,747 - - -

เงินอุด้หนุนจากค่์าธุรรมเนียมและการใช้ีสินามบินค้์างร่บ 5,263,951 6,332,761 - -

รายได้้ค้์างร่บ 1,847,781 2,730,251 400,000 600,000

อื�นๆ 138,261,260 46,035,318 - -

รวิมลูกหนี�อื�น 200,258,739 55,098,330 400,000 600,000

รวิมลูกหนี�การค้์าและลูกหนี�อื�น 284,460,444 597,448,919 400,000 600,000

(หน่วิย: บาที่)
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บ่ริษััท ทุน้เร่ยกชุำาระแล้ว่ สััดส่ัว่น้เงิน้ลงทุน้ ราคาทุน้

2563 2562 2563 2562 2563 2562

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษ่ัที่ ไที่ยแอร์เอเชีีย จำาก่ด้ 433,555,600 435,555,600 55 55 3,067,114,370 3,067,114,370

(หน่วิย: บาที่)

10. เงินลงทุี่นในบริษััที่ย่อย 

10.1 เงินลงทุี่นในบริษ่ัที่ย่อยติามทีี่�แสิด้งในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียด้ด่้งต่ิอไปนี�

บริษ่ัที่ฯ ไม่มีเงินปันผู้ลร่บจากบริษ่ัที่ย่อยในปี 2563 และ 2562

เมื�อว่ินทีี่� 14 กุมภาพ่นธ์ุ 2555 บริษ่ัที่ฯ ได้้ติกลงที่ำาส่ิญญา “แก้ไข้เพิ�มเติิมส่ิญญาระหว่ิางผูู้้ถืือหุ้น” ก่บสิามคู่์ส่ิญญา ได้้แก่ AirAsia Investment 

Ltd. (บริษ่ัที่ย่อยข้อง AirAsia Berhad) บริษ่ัที่ AirAsia Berhad และบริษ่ัที่ ไที่ยแอร์เอเชีีย จำาก่ด้ ซึ�งคู่์ส่ิญญาท่ี่�งหมด้ได้้กำาหนด้สิิที่ธิุและหน้าทีี่�

ข้องแต่ิละฝ่่ายทีี่�เกี�ยวิข้้องก่บบริษ่ัที่ ไที่ยแอร์เอเชีีย จำาก่ด้ โด้ยติามส่ิญญาแก้ไข้เพิ�มเติิมส่ิญญาระหว่ิางผูู้้ถืือหุ้นด่้งกล่าวิ บริษ่ัที่ฯ มีอำานาจในการ

ค์วิบคุ์ม บริษ่ัที่ ไที่ยแอร์เอเชีีย จำาก่ด้  โด้ยจะเริ�มมีผู้ลต่ิ�งแต่ิว่ินทีี่�สิำาน่กงานค์ณะกรรมการกำาก่บหล่กที่ร่พย์และติลาด้หล่กที่ร่พย์ออกจด้หมาย          

แจ้งบริษ่ัที่ฯ ว่ิาได้้เริ�มน่บการมีผู้ลใช้ีบ่งค่์บร่างหน่งสืิอชีี�ชีวินการเสินอข้ายหุ้นสิาม่ญเพิ�มทุี่นแก่ประชีาชีนท่ี่�วิไป ซึ�งประกาศเมื�อว่ินทีี่� 4 พฤษัภาค์ม 

2555 ด่้งน่�น บริษ่ัที่ ไที่ยแอร์เอเชีีย จำาก่ด้ จึงถูืกพิจารณาเป็นบริษ่ัที่ย่อยข้องบริษ่ัที่ฯ แที่นทีี่�จะเป็นกิจการร่วิมค้์าเช่ีนเดิ้มต่ิ�งแต่ิว่ินน่�นเป็นต้ินมา

เมื�อว่ินทีี่� 29 พฤษัภาค์ม 2555 บริษ่ัที่ฯ ได้้เข้้าซื�อหุ้นเพิ�มทุี่นในหุ้นสิาม่ญข้องบริษ่ัที่ ไที่ยแอร์เอเชีีย จำาก่ด้ จำานวิน 3,555,560 หุ้น เป็นมูลค่์า 2,663 

ล้านบาที่ ในราค์าหุ้นละ 749 บาที่ ส่ิงผู้ลให้บริษ่ัที่ฯ มีส่ิด้ส่ิวินการถืือหุ้นเพิ�มขึ้�นจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 55 

10.2 รายละเอียด้ข้องบริษ่ัที่ย่อยซึ�งมีส่ิวินได้้เสีิยทีี่�ไม่มีอำานาจค์วิบคุ์มทีี่�มีสิาระสิำาค่์ญ 

10.3 ข้้อมูลที่างการเงินโด้ยสิรุปข้องบริษ่ัที่ย่อยทีี่�มีส่ิวินได้้เสีิยทีี่�ไม่มีอำานาจค์วิบคุ์มทีี่�มีสิาระสิำาค่์ญ ซึ�งเป็นข้้อมูลก่อนการต่ิด้รายการระหว่ิางก่น

 สรุป็รายการฐานะทางิการเงิิน

บ่ริษััท

สััดส่ัว่น้ท่�ถ่ือโดย

ส่ัว่น้ได้เส่ัยท่�ไม่ม่อำาน้าจคว่บ่คุม

ส่ัว่น้ได้เส่ัยท่�ไม่ม่อำาน้าจคว่บ่คุม                 

ใน้บ่ริษััทย่อยสัะสัม

ขาดทุน้ท่�แบ่่งให้กับ่ส่ัว่น้ได้เส่ัย

ท่�ไม่ม่อำาน้าจคว่บ่คุมใน้บ่ริษััทย่อย               

ใน้ระหว่่างปี

2563 2562 2563 2562 2563 2562

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษ่ัที่ ไที่ยแอร์เอเชีีย จำาก่ด้ 45 45 3,094,206,383 7,744,596,019 (3,902,836,580) (392,162,297)

(หน่วิย: บาที่)

บ่ริษััท ไทยแอร์เอเชุ่ย จำากัด

ณ วั่น้ท่� 31 ธัิน้ว่าคม

2563 2562

สิินที่ร่พย์หมุนเวีิยน 2,657,280,907 7,332,254,945

สิินที่ร่พย์ไม่หมุนเวีิยน 42,472,525,807 31,734,732,697

หนี�สิินหมุนเวีิยน (17,820,749,526) (13,956,215,876)

หนี�สิินไม่หมุนเวีิยน (30,804,821,301) (18,272,335,631)

(หน่วิย: บาที่)
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 สรุป็รายการกำาไรขาดิทุนเบ็ดิเสร็จ้

 สรุป็รายการกระแสเงิินสดิ

บ่ริษััท ไทยแอร์เอเชุ่ย จำากัด

ณ วั่น้ท่� 31 ธัิน้ว่าคม

2563 2562

รายได้้ 16,236,338,798 41,551,340,854

ข้าด้ทุี่น (8,072,971,063) (871,471,861)

กำาไรข้าด้ทุี่นเบ็ด้เสิร็จอื�น (215,743,043) 65,377,656

กำาไรข้าด้ทุี่นเบ็ด้เสิร็จรวิม (8,888,714,106) (806,094,205)

งบ่การเงิน้รว่ม

2563 2562

มูลค่์าสุิที่ธิุติามบ่ญชีี ณ ว่ินทีี่� 1 มกราค์ม 5,963,213,001 4,532,740,844

จ่ายเงินสิำารองบำารุงร่กษัาเค์รื�องบิน 508,929,105 1,430,472,157

ต่ิด้จำาหน่าย (616,032,308) -

มูลค่์าสุิที่ธิุติามบ่ญชีี ณ ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 5,856,109,798 5,963,213,001

บ่ริษััท ไทยแอร์เอเชุ่ย จำากัด

ณ วั่น้ท่� 31 ธัิน้ว่าคม

2563 2562

กระแสิเงินสิด้จาก (ใช้ีไป) กิจกรรมด้ำาเนินงาน (903,485,865) 958,788,828

กระแสิเงินสิด้จาก (ใช้ีไป)ในกิจกรรมลงทุี่น 12,064,320,851 (1,793,973,669)

กระแสิเงินสิด้จาก (ใช้ีไป) ในกิจกรรมจ่ด้หาเงิน (14,031,394,596) 828,755,297

เงินสิด้และรายการเทีี่ยบเท่ี่าเงินสิด้ลด้ลงสุิที่ธิุ (2,870,559,610) (6,429,544)

เงินสิด้และรายการเทีี่ยบเท่ี่าเงินสิด้ต้ินปี 3,889,580,945 4,036,975,843

ข้าด้ทุี่นจากอ่ติราแลกเปลี�ยนทีี่�ย่งไม่เกิด้ขึ้�นจริงข้องเงินสิด้และรายการเทีี่ยบเท่ี่าเงินสิด้ (6,926,707) (140,965,354)

เงินสิด้และรายการเทีี่ยบเท่ี่าเงินสิด้ปลายปี 1,012,094,628 3,889,580,945

(หน่วิย: บาที่)

(หน่วิย: บาที่)

(หน่วิย: บาที่)

11. เงินสำรองบำรุงรักี่ษัาเครื�องบิน

AirAsia Berhad ซึ�งเป็นบริษ่ัที่ทีี่�เกี�ยวิข้้องก่นได้้ที่ำาส่ิญญาบริการบำารุงร่กษัาเค์รื�องบินก่บบริษ่ัที่ย่อยภายใต้ิส่ิญญาด่้งกล่าวิ บริษ่ัที่ย่อยจะจ่ายเงิน

ล่วิงหน้าเพื�อใช้ีในการบำารุงร่กษัาเค์รื�องบินแก่ AirAsia Berhad ติามจำานวินเค์รื�องบิน จำานวินเค์รื�องยนต์ิ และจำานวินช่ี�วิโมงบิน เพื�อใช้ีในการซ่อม

บำารุงเค์รื�องบินค์ร่�งใหญ่ซึ�ง AirAsia Berhad จะจ่ด้ให้มีขึ้�นเมื�อเค์รื�องบินหรือเค์รื�องยนต์ิถึืงจำานวินช่ี�วิโมงบินทีี่�ต้ิองที่ำาการซ่อมบำารุงในอนาค์ติ           

ซึ�งบริษ่ัที่ย่อยจะบ่นทึี่กโอนเงินสิำารองบำารุงร่กษัาเค์รื�องบินไปเป็นต้ินทุี่นข้องเค์รื�องบินเมื�อมีการซ่อมบำารุงค์ร่�งใหญ่เกิด้ขึ้�น

 รายการเปลี�ยนแปลงข้องบ่ญชีีเงินสิำารองบำารุงร่กษัาเค์รื�องบินสิำาหร่บปี 2563 และ 2562 สิรุปได้้ด่้งนี�
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12. ที่�ดำน เครื�องบิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกี่รณ์

งบ่การเงิน้รว่ม

ท่�ดิน้

เคร่�องบ่น้และ
เคร่�องยน้ต์
เคร่�องบ่น้

อะไหล่
เคร่�องบ่น้

สัว่น้ปรับ่ปรุง
อาคารเชุา คอมพิว่เตอร์

เคร่�องตกแต่ง
ติดตั�งและ
อุปกรณ์

สัำาน้กงาน้
อุปกรณ์ใน้การ

ดำาเน้น้งาน้ ยาน้พิาหน้ะ

สัน้ทรัพิย์
ระหว่าง
ก่อสัร้าง

และติดตั�ง รว่ม

ราคาทุน้

ณ วินที่� 1 มกราค์ม 2562 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

ซื�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

จำาหน่าย/ติด้จำาหน่าย - - - (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 วินที่� 31 ธุนวิาค์ม 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

ผู้ลสิะสิมจากการเปลี�ยนแปลง  
   นโยบายการบ่ญชี (หมายเหติ 4) - (21,256,707,735) - - - - - - - (21,256,707,735)

ณ วินที่� 1 มกราค์ม 2563 650,760,000 8,824,594,419 1,355,802,816 417,621,057 163,476,439 87,694,103 348,030,391 219,479,306 173,079,555 12,240,538,086

ซื�อเพิ�ม - 9,433,277,624 71,013,691 10,695,036 20,251,887 1,453,132 7,281,569 5,074,000 709,618,138 10,258,665,077

จำาหน่าย/ติด้จำาหน่าย - (12,329,418,406) - (1,155,000) (2,107,404) (52,150) - - - (12,332,732,960)

ตินที่นการกู้ยืมสิวินที่�รวิมเป็นติน
ที่นข้องสินที่ร่พย์

- - - - - - - - 7,552,053 7,552,053

โอน - 134,157,860 - 6,688,850 - - - - (140,846,710) -

ณ วินที่� 31 ธุนวิาค์ม 2563 650,760,000 6,062,611,497 1,426,816,507 433,849,943 181,620,922 89,095,085 355,311,960  224,553,306 749,403,036 10,174,022,256

(หน่วิย: บาที่)
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งบ่การเงิน้รว่ม

ท่�ดิน้

เคร่�องบ่น้และ
เคร่�องยน้ต์
เคร่�องบ่น้

อะไหล่
เคร่�องบ่น้

สัว่น้ปรับ่ปรุง
อาคารเชุา คอมพิว่เตอร์

เคร่�องตกแต่ง
ติดตั�งและ
อุปกรณ์

สัำาน้กงาน้
อุปกรณ์ใน้การ

ดำาเน้น้งาน้ ยาน้พิาหน้ะ

สัน้ทรัพิย์
ระหว่าง
ก่อสัร้าง

และติดตั�ง รว่ม

ค่าเสั�อมราคาสัะสัม

ณ วินที่� 1 มกราค์ม 2562 - 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

ค์าเสิ�อมราค์าสิำาหร่บปี - 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

ค์าเสิ�อมราค์าสิำาหร่บสิวินที่�
จำาหน่าย/ติด้จำาหน่าย - - - (5,999) (9,067,093) (759,999) (6,416,133) (1,708,998) - (17,958,222)

ณ วินที่� 31 ธุนวิาค์ม 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

ผู้ลสิะสิมจากการเปลี�ยนแปลง
   นโยบายการบ่ญชี (หมายเหติ 4)

- (4,946,379,871) - - - - - - - (4,946,379,871)

ณ วินที่� 1 มกราค์ม 2563 - 2,120,396,511 731,168,445 214,282,264 106,159,896 69,783,970 302,436,887 129,377,427 - 3,673,605,400

ค์าเสิ�อมราค์าสิำาหร่บปี - 343,581,135 108,227,815 38,718,527 20,687,165 6,375,856 19,664,727 24,821,039 - 562,076,264

ค์าเสิ�อมราค์าสิำาหร่บสิวินที่�
   จำาหน่าย/ติด้จำาหน่าย - (289,719,331) - (997,375) (1,313,653) (52,149) - - - (292,082,508)

ณ วินที่� 31 ธุนวิาค์ม 2563 - 2,174,258,315 839,396,260 252,003,416 125,533,408 76,107,677 322,101,614 154,198,466 - 3,943,599,156

มูลค่าสัทธิตามบ่ญชุ

ณ วินที่� 31 ธุนวิาค์ม 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

ณ วินที่� 31 ธุนวิาค์ม 2563 650,760,000 3,888,353,182 587,420,247 181,846,527 56,087,514 12,987,408 33,210,346 70,354,840 749,403,036 6,230,423,100

ค์าเสิ�อมราค์าสิำาหร่บปี

2562 (จำานวิน 1,617 ล้านบาที่ รวิมอยูใ่นตินที่นข้ายและบริการ สิวินที่�เหลือรวิมอยู่ในค์าใชีจ่ายในการข้ายและจ่ด้จำาหน่าย และค์าใชีจ่ายในการบริหาร) 1,707,157,049

2563 (จำานวิน 91 ล้านบาที่ รวิมอยูใ่นตินที่นข้ายและบริการ สิวินที่�เหลือรวิมอยูใ่นค์าใชีจ่ายในการข้ายและจ่ด้จำาหน่าย และค์าใชีจ่ายในการบริหาร) 562,076,264

(หน่วิย: บาที่)
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งบ่การเงิน้เฉพิาะกิจการ

อุปกรณ์สัำานั้กงาน้

ราคาทุน้

ณ ว่ินทีี่� 1 มกราค์ม 2562 62,187

ณ ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2562 62,187

ณ ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2563 62,187

ค่าเส่ั�อมราคาสัะสัม

ณ ว่ินทีี่� 1 มกราค์ม 2562 57,686

ค่์าเสืิ�อมราค์าสิำาหร่บปี 4,299

ณ ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2562 61,985

ค่าเส่ั�อมราคาสัำาหรับ่ปี 177

ณ ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2563 62,162

มูลค่าสุัทธิิตามบั่ญชุ่

ณ ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2562 202

ณ ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2563 25

ค่าเส่ั�อมราคาสัำาหรับ่ปี

2562 (รวิมอยู่ในค่์าใช้ีจ่ายในการบริหาร) 4,299

2563 (รวิมอยู่ในค่์าใช้ีจ่ายในการบริหาร) 177

(หน่วิย: บาที่)

ในระหว่ิางปีปัจจุบ่น บริษ่ัที่ย่อยได้้โอนกรรมสิิที่ธิุ�เค์รื�องบินจำานวิน 8 ลำาโด้ยการชีำาระหนี�และค่์าปร่บเพื�อยกเลิกส่ิญญาเช่ีาก่อนถึืงเวิลาทีี่�กำาหนด้ เพื�อนำา

เค์รื�องบินจำานวิน 8 ลำาด่้งกล่าวิและอีก 2 ลำาทีี่�บริษ่ัที่ย่อยเป็นเจ้าข้องกรรมสิิที่ธิุ�อยู่เดิ้มเข้้าที่ำาธุุรกรรมข้ายอากาศยานและเช่ีาอากาศยานกล่บก่บบริษ่ัที่

เอกชีนในต่ิางประเที่ศสิองแห่ง ซึ�งประกอบไปด้้วิยการข้ายอากาศยานจำานวิน 10 ลำา และการเช่ีาอากาศยานทีี่�ข้ายกล่บมาเพื�อใช้ีในการด้ำาเนินธุุรกิจ

จำานวิน 9 ลำา โด้ยบริษ่ัที่ย่อยได้้บ่นทึี่กกำาไรจากการจำาหน่ายเค์รื�องบินจำานวินรวิม 1,332 ล้านบาที่ซึ�งแสิด้งเป็นส่ิวินหนึ�งข้องรายได้้อื�น

ณ ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2563 บริษ่ัที่ยอ่ยมีส่ิวินปร่บปรุงอาค์ารเช่ีาและอุปกรณ์จำานวินหนึ�งซึ�งต่ิด้ค่์าเสืิ�อมราค์าหมด้แล้วิแต่ิยง่ใช้ีงานอยู ่มูลค่์าติามบ่ญชีีก่อน

ห่กค่์าเสืิ�อมราค์าสิะสิมข้องสิินที่ร่พย์ด่้งกล่าวิมีจำานวินเงินประมาณ 2,002 ล้านบาที่ (2562: 1,117 ล้านบาที่) 

บริษ่ัที่ย่อยได้้นำาทีี่�ดิ้นพร้อมสิิ�งปลูกสิร้างและเค์รื�องบินจำานวิน 2 ลำา (2562: 4 ลำา) ซึ�งมีมูลค่์าสุิที่ธิุติามบ่ญชีีจำานวินประมาณ 2,263 ล้านบาที่ (2562: 

4,348 ล้านบาที่) ไปค์ำ�าประก่นวิงเงินสิินเชืี�อทีี่�ได้้ร่บจากสิถืาบ่นการเงินติามทีี่�กล่าวิไว้ิในหมายเหตุิ 18
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13. สินที่รัพัย์สิที่ธิิกี่ารใช้

 รายการเปลี�ยนแปลงข้องบ่ญชีีสิินที่ร่พย์สิิที่ธิุการใช้ีสิำาหร่บปีสิิ�นสุิด้ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2563 สิรุปได้้ด่้งนี�

ในระหว่ิางปี กลุ่มบริษ่ัที่บ่นทึี่กกล่บรายการค์า่เสืิ�อมราค์าจากสิินที่ร่พยสิ์ิที่ธิุการใช้ีจำานวิน 36 ล้านบาที่ จากการเลอืกใช้ีมาติรการผู้อ่นปรนช่ี�วิค์ราวิ

สิำาหร่บการลด้ค่์าเช่ีาติามส่ิญญาเนื�องจากสิถืานการณ์ COVID-19

14. สินที่รัพัย์ไม่ม่ตัิวติน 

 มูลค่์าติามบ่ญชีีข้องสิินที่ร่พย์ไม่มีต่ิวิติน ณ ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2563 และ 2562 แสิด้งได้้ด่้งนี�

เคร่�องบิ่น้และ

เคร่�องยน้ต์เคร่�องบิ่น้

พ่ิ�น้ท่� ยาน้พิาหน้ะ รว่ม

ณ ว่ินทีี่� 1 มกราค์ม 2563 (หมายเหตุิ 4) 36,381,586,137 188,599,438 176,420,616 36,746,606,191 

ลด้ลงจากการยกเลิกส่ิญญาเช่ีาก่อนกำาหนด้ (9,356,046,615) - - (9,356,046,615)

เพิ�มขึ้�นจากการที่ำาส่ิญญาเช่ีาในระหว่ิางปี 7,649,316,943 - 5,710,847 7,655,027,790 

เพิ�มขึ้�นจากเงินม่ด้จำาการเช่ีา 101,143,185 - - 101,143,185

ค่์าเสืิ�อมราค์าสิำาหร่บปี (5,107,828,183) (50,382,031) (45,213,397) (5,203,423,611)

ลด้ลงจากการด้้อยค่์าข้องสิินที่ร่พย์สิิที่ธิุการใช้ี (1,415,961,457) - - (1,415,961,457)

ณ ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2563 28,252,210,010 138,217,407 136,918,066 28,527,345,483

(หน่วิย: บาที่)

งบ่การเงิน้รว่ม งบ่การเงิน้เฉพิาะกิจการ

สิัทธิิใน้การน้ำา

เคร่�องบิ่น้ลงจอด

โปรแกรม

คอมพิิว่เตอร์

โปรแกรม

คอมพิิว่เตอร์

ระหว่่างติดตั�ง รว่ม โปรแกรมคอมพิิว่เตอร์

ณ ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2563:

ราค์าทุี่น 14,856,000,000 82,326,908 - 14,938,326,908 6,420

ห่ก: ค่์าต่ิด้จำาหน่ายสิะสิม - (67,126,746) - (67,126,746) (6,419)

มูลค่์าติามบ่ญชีี - สุิที่ธิุ 14,856,000,000 15,200,162 - 14,871,200,162 1

ณ ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2562:

ราค์าทุี่น 14,856,000,000 78,251,176 2,268,805 14,936,519,981 6,420

ห่ก: ค่์าต่ิด้จำาหน่ายสิะสิม - (57,750,474) - (57,750,474) (6,419)

มูลค่์าติามบ่ญชีี - สุิที่ธิุ 14,856,000,000 20,500,702 2,268,805 14,878,769,507 1

(หน่วิย: บาที่)
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 การกระที่บยอด้มูลค่์าติามบ่ญชีีข้องสิินที่ร่พย์ไม่มีต่ิวิตินสิำาหร่บปี 2563 และ 2562 แสิด้งได้้ด่้งนี�

สิิที่ธิุในการนำาเค์รื�องบินลงจอด้ได้้ถูืกที่ด้สิอบการด้้อยค่์ารวิมก่บค่์าค์วิามนิยม เนื�องจากอยูใ่นหน่วิยข้องกลุ่มสิินที่ร่พย์ทีี่�ก่อให้เกิด้เงินสิด้เดี้ยวิก่น

15. ค่าความนิยม 

เมื�อว่ินทีี่� 4 พฤษัภาค์ม 2555 บริษ่ัที่ฯ มีอำานาจค์วิบคุ์มในบริษ่ัที่ ไที่ยแอร์เอเชีีย จำาก่ด้ ติามส่ิญญา “แก้ไข้เพิ�มเติิมส่ิญญาระหว่ิางผูู้้ถืือหุ้น” ด่้งน่�น 

บริษ่ัที่ฯ จึงได้้ที่ำาการว่ิด้มูลค่์ายุติิธุรรมข้องสิินที่ร่พย์ทีี่�ระบุได้้และหนี�สิินทีี่�ร่บมาสุิที่ธิุข้องบริษ่ัที่ ไที่ยแอร์เอเชีีย จำาก่ด้ และเปรียบเทีี่ยบก่บมูลค่์า

ยุติิธุรรมติามส่ิด้ส่ิวินร้อยละ 51 ข้องหุ้นสิาม่ญบริษ่ัที่ ไที่ยแอร์เอเชีีย จำาก่ด้ ทีี่�บริษ่ัที่ฯ ถืืออยู่ก่อนว่ินทีี่�มีอำานาจค์วิบคุ์มและได้้ร่บรู้ส่ิวินข้องต้ินทุี่น

ข้องเงินลงทุี่นทีี่�สูิงกว่ิามูลค่์ายติุิธุรรมข้องส่ิวินแบ่งทีี่�บริษ่ัที่ฯ มีในสิินที่ร่พย์สุิที่ธิุทีี่�ระบุได้้เป็นค่์าค์วิามนิยมในงบแสิด้งฐานะการเงินรวิมต่ิ�งแต่ิน่�นมา

ค่์าค์วิามนิยมและสิิที่ธิุในการนำาเค์รื�องบินลงจอด้ได้้ถูืกปันส่ิวินให้แก่หน่วิยสิินที่ร่พย์ทีี่�ก่อให้เกิด้เงินสิด้ทีี่�ถูืกกำาหนด้ติามส่ิวินงานธุุรกิจ ด่้งนี�

ฝ่่ายบริหารพิจารณาแล้วิว่ิาค่์าค์วิามนิยมและสิิที่ธิุในการนำาเค์รื�องบินลงจอด้ไม่เกิด้การด้้อยค่์า

บริษ่ัที่ฯ พิจารณามูลค่์าทีี่�ค์าด้ว่ิาจะได้้ร่บคื์นข้องหน่วิยสิินที่ร่พย์ทีี่�ก่อให้เกิด้เงินสิด้จากมูลค่์ายุติิธุรรมห่กด้้วิยต้ินทุี่นในการข้าย มูลค่์ายุติิธุรรม

ค์ำานวิณด้้วิยวิิธีุมูลค่์าปัจจุบ่นข้องรายได้้ทีี่�เป็นกระแสิเงินสิด้ (Discounted Cash Flow หรือ DCF) การค์ำานวิณด่้งกล่าวิใช้ีประมาณการกระแสิ

เงินสิด้ก่อนภาษีัซึ�งอ้างอิงจากงบประมาณที่างการเงินค์รอบค์ลุมระยะเวิลา 5 ปี ซึ�งได้้ร่บอนุม่ติิจากผูู้้บริหาร กระแสิเงินสิด้หล่งจากปีทีี่� 5 ใช้ี

ประมาณการข้องอ่ติราเติิบโติด่้งกล่าวิในติารางข้้างลา่ง อ่ติราเติิบโติด่้งกลา่วิไมสู่ิงกว่ิาอ่ติราการเติิบโติเฉลี�ยข้องธุุรกจิทีี่�หน่วิยสิินที่ร่พยที์ี่�ก่อให้เกิด้

เงินสิด้น่�นด้ำาเนินงานอยู่

งบ่การเงิน้รว่ม งบ่การเงิน้เฉพิาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

มูลค่์าติามบ่ญชีีต้ินปี 14,878,769,507 14,882,989,798 1 1

ซื�อโปรแกรมค์อมพิวิเติอร์ 1,986,927 5,368,875 - -

ต่ิด้จำาหน่าย - มูลค่์าติามบ่ญชีี ณ ว่ินทีี่�ต่ิด้จำาหน่าย - (418) - -

ค่์าต่ิด้จำาหน่าย (9,556,272) (9,588,748) - -

มูลค่์าติามบ่ญชีีปลายปี 14,871,200,162 14,878,769,507 1 1

(หน่วิย: บาที่)

งบ่การเงิน้รว่ม

ส่ัว่น้งาน้การบิ่น้แบ่บ่ม่ตารางการบิ่น้ประจำา

2563 2562

ค่์าค์วิามนิยม 8,824,825,803 8,824,825,803

สิิที่ธิุในการนำาเค์รื�องบินลงจอด้ 14,856,000,000 14,856,000,000

23,680,825,803 23,680,825,803

(หน่วิย: บาที่)
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สิมมติิฐานทีี่�สิำาค่์ญในการค์ำานวิณมูลค่์าจากการใช้ีสิรุปได้้ด่้งนี�

ฝ่่ายบริหารพิจารณากำาไรจากงบประมาณโด้ยอ้างอิงจากผู้ลประกอบการในอด้ีติทีี่�ผู่้านมาประกอบก่บการค์าด้การณ์การเติิบโติข้องติลาด้ อ่ติรา

การเติิบโติถ่ืวิเฉลี�ยถ่ืวิงนำ�าหน่กทีี่�ใช้ีสิอด้ค์ล้องก่บการค์าด้การณ์อ่ติราการเติิบโติทีี่�รวิมอยู่ในรายงานข้องอุติสิาหกรรม อ่ติราคิ์ด้ลด้ทีี่�ใช้ีเป็นอ่ติรา

ก่อนห่กภาษีัทีี่�สิะท้ี่อนถึืงค์วิามเสีิ�ยง ซึ�งเป็นล่กษัณะเฉพาะทีี่�เกี�ยวิข้้องก่บส่ิวินงานน่�น  

ฝ่่ายบริหารเชืี�อว่ิาการเปลี�ยนแปลงที่ี�อาจเกดิ้ขึ้�นข้องข้้อสิมมติิที่ี�สิำาค่์ญซึ�งฝ่่ายบรหิารใช้ีในการกำาหนด้มลูค่์าทีี่�ค์าด้ว่ิาจะได้้ร่บคื์นข้องหนว่ิยสิินที่ร่พย์

จะไม่ส่ิงผู้ลให้มูลค่์าติามบ่ญชีีข้องหน่วิยสิินที่ร่พย์สูิงกว่ิามูลค่์าทีี่�ค์าด้ว่ิาจะได้้ร่บคื์น 

มูลค่์าทีี่�ค์าด้ว่ิาจะได้้ร่บคื์นจะเท่ี่าก่บมูลค่์าติามบ่ญชีี หากข้้อสิมมติิฐานทีี่�ใช้ีในการค์ำานวิณมูลค่์าจากการใช้ีเปลี�ยนแปลงเป็นด่้งนี�

1 อ่ติราเติิบโติเฉลี�ยถ่ืวิงนำ�าหน่กทีี่�ใช้ีในการประเมินกระแสิเงินสิด้หล่งจากปีประมาณการ
2 อ่ติราคิ์ด้ลด้ก่อนภาษีัทีี่�ใช้ีในการประมาณการกระแสิเงินสิด้

16. สินที่รัพัย์ที่างกี่ารเงินไม่หมุนเว่ยนอื�น/ สินที่รัพัย์ไม่หมุนเว่ยนอื�น

ส่ัว่น้งาน้การบิ่น้แบ่บ่ม่ตารางบิ่น้ประจำา

2563 2562

อ่ติราการเติิบโติ1 1.00 0.00

อ่ติราคิ์ด้ลด้ก่อนภาษีั2 11.90 9.55

ส่ัว่น้งาน้การบิ่น้แบ่บ่ม่ตารางบิ่น้ประจำา

2563 2562

อ่ติราการเติิบโติ1 0.65 ติำ�ากว่ิา 0.00

อ่ติราคิ์ด้ลด้ก่อนภาษีั2 12.35 11.07

(หน่วิย: ร้อยละต่ิอปี)

(หน่วิย: ร้อยละต่ิอปี)

งบ่การเงิน้รว่ม งบ่การเงิน้เฉพิาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

เงินม่ด้จำาการเช่ีาเค์รื�องบินและเค์รื�องยนต์ิเค์รื�องบิน 

   - กิจการทีี่�เกี�ยวิข้้องก่น 215,776,921 275,785,640 - -

เงินม่ด้จำาการเช่ีาเค์รื�องบินและเค์รื�องยนต์ิเค์รื�องบิน 

   - กิจการทีี่�ไม่เกี�ยวิข้้องก่น 382,072,936 366,876,252 - -

เงินม่ด้จำาค่์านำ�าม่น 107,914,364 88,476,922 - -

เงินม่ด้จำาติามส่ิญญาเช่ีา 73,687,198 64,390,438 - -

เงินม่ด้จำาจากการด้ำาเนินงานในสินามบิน 34,600,000 34,600,000 - -

เงินม่ด้จำาส่ิญญาแลกเปลี�ยนราค์านำ�าม่น 14,933,700 14,988,350 - -

เงินม่ด้จำาอื�น 78,616,306 73,306,872 - 2,501,570

รวิมสิินที่ร่พย์ไม่หมุนเวีิยนอื�น 907,601,425 918,424,474 - 2,501,570

(หน่วิย: บาที่)
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17. เงินก้้ี่ยืมระยะสั�นจากี่สถืาบันกี่ารเงิน

ณ ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2563 เงินกู้ยืมระยะส่ิ�นจากสิถืาบ่นการเงินเป็นเงินกู้ยืมในรูปต๋่ิวิส่ิญญาใช้ีเงินมีอ่ติราด้อกเบี�ยค์งทีี่�ร้อยละ 2.50 และ 2.95 

ต่ิอปี (2562: ร้อยละ 1.93 และ 2.70 ต่ิอปี)

18. เงินก้้ี่ยืมระยะยาวจากี่สถืาบันกี่ารเงิน

รายการเปลี�ยนแปลงข้องบ่ญชีีเงินกู้ยืมระยะยาวิจากสิถืาบ่นการเงินสิำาหร่บปี 2563 และ 2562 มีรายละเอียด้ด่้งนี�

เมื�อว่ินทีี่� 28 กุมภาพ่นธ์ุ 2562 บริษ่ัที่ย่อยได้้ลงนามในส่ิญญาเงินกู้ยืมระยะยาวิซึ�งมีอ่ติราด้อกเบี�ยลอยต่ิวิก่บธุนาค์ารในประเที่ศแห่งหนึ�งโด้ยมี

วิงเงินกู้ยืมเป็นจำานวิน 1,500 ล้านบาที่ เพื�อใช้ีในการจ่ด้หาทีี่�ดิ้นและก่อสิร้างอาค์ารส่ิญญาเงินกู้ด่้งกล่าวิมีระยะเวิลา 10 ปี มีกำาหนด้ชีำาระคื์นเงิน

ต้ินเป็นรายเดื้อน โด้ยเริ�มจ่ายชีำาระงวิด้แรกน่บแต่ิว่ินทีี่� 31 พฤษัภาค์ม 2564 บริษ่ัที่ย่อยได้้ใช้ีทีี่�ดิ้นพร้อมสิิ�งปลูกสิร้างด่้งกล่าวิเป็นหล่กประก่น         

ในการชีำาระหนี�ติามส่ิญญา ณ ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2562 บริษ่ัที่ย่อยมีวิงเงินกู้ยมืระยะยาวิติามส่ิญญาเงินกู้ทีี่�ยง่มิได้้เบิกใช้ีเป็นจำานวินเงิน 850 ล้านบาที่         

(2563:ไม่มี)

งบ่การเงิน้รว่ม

2563 2562

เงินกู้ยืมระยะยาวิจากสิถืาบ่นการเงินส่ิวินทีี่�ถึืงกำาหนด้ชีำาระภายในหนึ�งปี  786,682,396 354,085,140

ห่ก: ค่์าธุรรมเนียมการกู้ยืม  (153,846) (483,846)

รวิมเงินกู้ยืมส่ิวินทีี่�ถึืงกำาหนด้ชีำาระภายในหนึ�งปี - สุิที่ธิุ  786,528,550 353,601,294

เงินกู้ยืมระยะยาวิจากสิถืาบ่นการเงินส่ิวินทีี่�ย่งไม่ถึืงกำาหนด้ชีำาระภายในหนึ�งปี 3,074,320,690 4,287,890,889

ห่ก: ค่์าธุรรมเนียมการกู้ยืม  (1,064,103) (2,012,868)

รวิมเงินกู้ยืมส่ิวินทีี่�ย่งไม่ถึืงกำาหนด้ชีำาระภายในหนึ�งปี - สุิที่ธิุ  3,073,256,587 4,285,878,021

รวิมเงินกู้ยืมระยะยาวิจากสิถืาบ่นการเงิน  3,859,785,137 4,639,479,315

งบ่การเงิน้รว่ม

2563 2562

ยอด้ค์งเหลือ ณ ว่ินทีี่� 1 มกราค์ม 4,639,479,315 2,837,928,360

กู้เงินเพิ�มในระหว่ิางปี 847,322,990 2,016,695,000

จ่ายค่์าธุรรมเนียมการกู้ยืมเงิน - (1,500,000)

เพิ�มขึ้�นจากการข้ยายระยะเวิลาการชีำาระเงินกู้ 600,000,000 -

ต่ิด้จำาหน่ายค่์าธุรรมเนียมการกู้ยืมเงิน 1,278,765 1,038,205

จ่ายคื์นเงินกู้ยืม (48,272,495) (214,682,250)

จ่ายเพื�อยกเลิกส่ิญญาเงินกู้ยืมระยะยาวิก่อนถึืงเวิลาทีี่�กำาหนด้ (2,180,023,438) -

ยอด้ค์งเหลือ ณ ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 3,859,785,137 4,639,479,315

(หน่วิย: บาที่)

(หน่วิย: บาที่)
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เมื�อว่ินทีี่� 9 ธุ่นวิาค์ม 2562 บริษ่ัที่ฯ ได้้ที่ำาส่ิญญากู้ยืมเงินจากธุนาค์ารในประเที่ศแห่งหนึ�งเป็นจำานวินเงิน 1,367 ล้านบาที่ โด้ยมีอ่ติราด้อกเบี�ย

ค์งทีี่� เพื�อใช้ีในการลงทุี่นและหมุนเวีิยนในกิจการ ส่ิญญาเงินกู้มีระยะเวิลา 7 ปี โด้ยบริษ่ัที่ย่อยได้้ใช้ีเค์รื�องบินจำานวิน 2 ลำา เป็นหล่กประก่นในการ

ชีำาระหนี�ติามส่ิญญาเงินกู้ นอกจากนี�เมื�อว่ินทีี่� 23 เมษัายน 2563 บริษ่ัที่ย่อยได้้แก้ไข้ส่ิญญากู้ยืมเงินระยะยาวิฉบ่บหนึ�งเพื�อข้อพ่กการชีำาระเงินต้ิน

และด้อกเบี�ยสิำาหร่บงวิด้การชีำาระในเดื้อนเมษัายน 2563 ถึืงงวิด้เดื้อนก่นยายน 2563 และติกลงจะชีำาระด้อกเบี�ยทีี่�ต่ิ�งพ่กด่้งกล่าวิให้แก่ธุนาค์าร

พร้อมก่บการชีำาระคื์นเงินต้ินงวิด้สุิด้ท้ี่ายในเดื้อนมกราค์ม 2569

ในระหว่ิางปีปัจจุบ่น บริษ่ัที่ย่อยได้้ยกเลิกส่ิญญาเงินกู้ยืมระยะยาวิก่อนถึืงเวิลาทีี่�กำาหนด้และปลด้ภาระค์ำ�าประก่นเค์รื�องบินจำานวิน 2 ลำา เพื�อที่ำา

ธุุรกรรมข้ายอากาศยานและเช่ีาอากาศยานกล่บติามทีี่�ได้้กล่าวิไว้ิในหมายเหตุิ 12

เมื�อว่ินทีี่� 26 พฤษัภาค์ม 2563 บริษ่ัที่ย่อยได้้เข้้าที่ำาบ่นทึี่กต่ิอท้ี่ายส่ิญญากู้ยืมเงินระยะส่ิ�นฉบ่บหนึ�งเพื�อข้อพ่กชีำาระเงินต้ินบางส่ิวิน โด้ยติกลงจะ

ชีำาระด้อกเบี�ยเป็นงวิด้รายเดื้อนให้แก่ธุนาค์าร บริษ่ัที่ย่อยจะเริ�มชีำาระคื์นเงินต้ินทีี่�ข้อพ่กชีำาระต่ิ�งแต่ิเดื้อนธุ่นวิาค์ม 2564 และชีำาระคื์นเงินต้ิน          

งวิด้สุิด้ท้ี่ายภายในเดื้อนมีนาค์ม 2566

ณ ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2563 บริษ่ัที่ย่อยมีเงินกู้ยืมระยะยาวิจากธุนาค์ารพาณิชีย์หลายแห่งในประเที่ศไที่ย ส่ิญญาเงินกู้ยืมระยะยาวิมีระยะเวิลา       

2 และ 9 ปี (2562: 6 และ 12 ปี) มีกำาหนด้ชีำาระคื์นเงินต้ินเป็นรายเดื้อนมีอ่ติราด้อกเบี�ยท่ี่�งแบบค์งทีี่� และแบบลอยต่ิวิร้อยละ 2.30 ถึืงร้อยละ 

6.15 ต่ิอปี (2562: ร้อยละ 2.30 ถึืงร้อยละ 3.95 ต่ิอปี)

เงินกู้ยืมระยะยาวิด่้งกล่าวิค์ำ�าประก่นด้้วิยทีี่�ดิ้นพร้อมสิิ�งปลูกสิร้างและเค์รื�องบินข้องบริษ่ัที่ย่อยติามทีี่�กล่าวิไว้ิในหมายเหตุิ 12

ภายใต้ิส่ิญญาเงินกู้ บริษ่ัที่ย่อยต้ิองปฎิบ่ติิติามเงื�อนไข้ที่างการเงนิบางประการติามที่ี�ระบุในส่ิญญา เช่ีน การด้ำารงอ่ติราส่ิวินหนี�สิินทีี่�มีภาระด้อกเบี�ย

จ่ายต่ิอส่ิวินข้องผูู้้ถืือหุ้น เป็นต้ิน ณ ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2563 บริษ่ัที่ย่อยไม่สิามารถืปฏิิบ่ติิติามข้้อจำาก่ด้บางประการทีี่�ระบุในส่ิญญาเงินกู้ก่บธุนาค์าร

แห่งหนึ�งได้้ อย่างไรก็ติาม บริษ่ัที่ย่อยได้้ร่บจด้หมายผู่้อนผู่้นการปฏิิบ่ติิข้้อจำาก่ด้ด่้งกล่าวิก่บธุนาค์ารผูู้้ให้กู้ก่อนว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2563 แล้วิ

19. หุ้นก้้ี่ระยะยาว

ณ ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2563 และ 2562 หุ้นกู้ระยะยาวิแสิด้งรายละเอียด้ได้้ด่้งนี�

(หน่วิย: บาที่)

งบ่การเงิน้รว่ม

ครั�งท่� ชุุดท่�
วั่น้ท่�ครบ่กำาหน้ด

ไถ่ืถือน้ จำาน้ว่น้หน่้ว่ย
มูลค่าตราไว้่
ต่อหน่้ว่ย อัตราดอกเบ่่�ย

กำาหน้ดชุำาระ
ดอกเบ่่�ย มูลค่าตามบั่ญชุ่

(ล้าน้หน่้ว่ย) (บ่าท) (ร้อยละต่อปี) 2563 2562

1/2560 1 ท่ี่�งจำานวินในว่ินทีี่�
   19 พฤษัภาค์ม 2563 (3 ปี)

1.0 1,000 2.65 ทุี่กค์รึ�งปี - 1,000,000,000

1/2560 2 ท่ี่�งจำานวินในว่ินทีี่�
   19 พฤษัภาค์ม 2565 (5 ปี)

0.6 1,000 3.28 ทุี่กค์รึ�งปี 600,000,000 600,000,000

1/2561 1 ท่ี่�งจำานวินในว่ินทีี่�
   26 มิถุืนายน 2564 (3 ปี)

1.5 1,000 2.56 ทุี่กค์รึ�งปี 1,500,000,000 1,500,000,000

1/2561 2 ท่ี่�งจำานวินในว่ินทีี่�
   26 มิถุืนายน 2566 (5 ปี)

1.0 1,000 2.95 ทุี่กค์รึ�งปี 1,000,000,000 1,000,000,000

รวิม 3,100,000,000 4,100,000,000

ห่ก: ค่์าใช้ีจ่ายในการออกหุ้นกู้รอต่ิด้บ่ญชีี (1,865,023) (3,266,382)

หุ้นกู้ - สุิที่ธิุ 3,098,134,977 4,096,733,618
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หุ้นกู้ระยะยาวิเป็นหุ้นกู้ในสิกุลเงินบาที่ประเภที่ไม่ด้้อยสิิที่ธิุ ไม่มีหล่กประก่นและมีอ่ติราด้อกเบี�ยค์งทีี่�โด้ยมีมูลค่์ายุติิธุรรรม ณ ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 

2563 เป็นจำานวิน 3,007 ล้านบาที่ (2562: 4,152 ล้านบาที่)

รายการเปลี�ยนแปลงข้องบ่ญชีีหุ้นกู้ระยะยาวิสิำาหร่บปี 2563 และ 2562 สิรุปได้้ด่้งนี�

20. หน่�สินติามสัญญาเช่า/หน่�สินติามสัญญาเช่ากี่ารเงิน

งบ่การเงิน้รว่ม

2563 2562

หุ้นกู้ระยะยาวิส่ิวินทีี่�ถึืงกำาหนด้ชีำาระภายในหนึ�งปี 1,500,000,000 1,000,000,000

ห่ก: ค่์าใช้ีจ่ายในการออกหุ้นกู้รอการต่ิด้บ่ญชีี (243,055) (127,240)

รวิมหุ้นกู้ระยะยาวิส่ิวินทีี่�ถึืงกำาหนด้ชีำาระภายในหนึ�งปี - สุิที่ธิุ 1,499,756,945 999,872,760

หุ้นกู้ระยะยาวิส่ิวินทีี่�ยง่ไม่ถึืงกำาหนด้ชีำาระภายในหนึ�งปี 1,600,000,000 3,100,000,000

ห่ก: ค่์าใช้ีจ่ายในการออกหุ้นกู้รอการต่ิด้บ่ญชีี (1,621,968) (3,139,142)

รวิมหุ้นกู้ระยะยาวิส่ิวินทีี่�ย่งไม่ถึืงกำาหนด้ชีำาระภายในหนึ�งปี - สุิที่ธิุ 1,598,378,032 3,096,860,858

รวิมหุ้นกู้ระยะยาวิ 3,098,134,977 4,096,733,618

งบ่การเงิน้รว่ม

2563 2562

หนี�สิินติามส่ิญญาเช่ีา/หนี�สิินติามส่ิญญาเช่ีาการเงิน 34,884,759,523 13,400,792,385

ห่ก: ด้อกเบี�ยรอการต่ิด้บ่ญชีี (4,184,175,766) (1,907,178,718)

รวิม 30,700,583,757 11,493,613,667

ห่ก: ส่ิวินทีี่�ถึืงกำาหนด้ชีำาระภายในหนึ�งปี (6,025,973,794) (1,334,736,213)

หนี�สิินติามส่ิญญาเช่ีา/หนี�สิินติามส่ิญญาเช่ีาการเงิน - สุิที่ธิุจาก                                                                                                                        

ส่ิวินทีี่�ถึืงกำาหนด้ชีำาระภายในหนึ�งปี 24,674,609,963 10,158,877,454

งบ่การเงิน้รว่ม

2563 2562

ยอด้ค์งเหลือ ณ ว่ินทีี่� 1 มกราค์ม 4,096,733,618 4,095,126,167

จ่ายคื์นหุ้นกู้ระยะยาวิ (1,000,000,000) -

ต่ิด้จำาหน่ายค่์าธุรรมเนียมการออกหุ้นกู้ระยะยาวิ 1,401,359 1,607,451

ยอด้ค์งเหลือ ณ ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 3,098,134,977 4,096,733,618

(หน่วิย: บาที่)

(หน่วิย: บาที่)

(หน่วิย: บาที่)



248 งบการเงิน

รายการเปลี�ยนแปลงข้องบ่ญชีีหนี�สิินติามส่ิญญาเช่ีาสิำาหร่บปีสิิ�นสุิด้ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2563 สิรุปได้้ด่้งนี�

ในระหว่ิางปีปัจจุบ่น บริษ่ัที่ย่อยได้้ยกเลิกส่ิญญาเช่ีาเค์รื�องบิน 8 ลำาก่อนถึืงเวิลาทีี่�กำาหนด้เพื�อที่ำาธุุรกรรมข้ายและเช่ีาเค์รื�องบินกล่บติามทีี่�ได้้กล่าวิ

ไว้ิในหมายเหตุิ 12

ในระหวิา่งปี บริษ่ัที่ฯ บ่นทึี่กกล่บรายการด้อกเบี�ยจากหนี�สิินติามส่ิญญาเช่ีาจำานวิน 6 ล้านบาที่ จากการเลอืกใช้ีมาติรการผู้อ่นปรนชี่�วิค์ราวิสิำาหร่บ

การลด้ค่์าเช่ีาติามส่ิญญาเนื�องจากสิถืานการณ์ COVID-19

การวิิเค์ราะห์การค์รบกำาหนด้ข้องจำานวินเงินทีี่�ต้ิองจ่ายติามส่ิญญาเช่ีาเปิด้เผู้ยข้้อมูลอยูใ่นหมายเหตุิ 35.2 ภายใต้ิห่วิข้้อค์วิามเสีิ�ยงด้้านสิภาพค์ล่อง

21. สำรองผิลประโยชน์ระยะยาวของพันักี่งาน

จำานวินเงินสิำารองผู้ลประโยชีน์ระยะยาวิข้องพน่กงานซึ�งเป็นเงินชีด้เชียพน่กงานเมื�อออกจากงานแสิด้งได้้ด่้งนี� 

ยอด้ค์งเหลือ ณ ว่ินทีี่� 1 มกราค์ม 2563 (หมายเหตุิ 4) 33,110,205,789

เพิ�มขึ้�นจากการที่ำาส่ิญญาเช่ีาในระหว่ิางปี 7,655,027,790

ลด้ลงจากการลด้ค่์าเช่ีาติามส่ิญญาจากผูู้้ให้เช่ีาเนื�องจากสิถืานการณ์ COVID-19 (42,052,287)

ชีำาระหนี�สิินภายใต้ิส่ิญญาเช่ีาระหว่ิางปี (4,105,718,670)

ชีำาระหนี�เพื�อการยกเลิกส่ิญญาเช่ีาก่อนถึืงเวิลาทีี่�กำาหนด้ (7,084,712,129)

เพิ�มขึ้�นจากด้อกเบี�ย 1,472,190,869

ผู้ลต่ิางจากอ่ติราแลกเปลี�ยน (304,357,605)

ยอด้ค์งเหลือ ณ ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2563 30,700,583,757

(หน่วิย: บาที่)

งบ่การเงิน้รว่ม

เงิน้ชุดเชุย
เม่�อออกจากงาน้

โครงการผลประโยชุน์้
ระยะยาว่อ่�น้ รว่ม

2563 2562 2563 2562 2563 2562

สัำารองผลประโยชุน์้ระยะยาว่ของพินั้กงาน้ต้น้ปี 566,144,225 422,548,659 100,153,618 - 666,297,843 422,548,659

ส่ิวินทีี่�ร่บรู้ในกำาไรหรือข้าด้ทุี่น:

   ต้ินทุี่นบริการในปัจจุบ่น 108,713,055 108,892,185 31,331,858 21,048,506 140,044,913 129,940,691

   ต้ินทุี่นด้อกเบี�ย 9,681,148 15,561,012 1,630,873 1,287,463 11,312,021 16,848,475

   ต้ินทุี่นบริการในอดี้ติและผู้ลกำาไรหรือข้าด้ทุี่น
      ทีี่�เกิด้ขึ้�นจากการจ่ายชีำาระผู้ลประโยชีน์ - 110,366,089 - 77,817,649 - 188,183,738

   (กำาไร) ข้าด้ทุี่นจากการประมาณการ               
      ติามหล่กค์ณิติศาสิติร์ประก่นภ่ย

      - ส่ิวินทีี่�เกิด้จากการเปลี�ยนแปลง
        ข้้อสิมมติิด้้านประชีากรศาสิติร์

- - 5,284,527 - 5,284,527 -

      - ส่ิวินทีี่�เกิด้จากการเปลี�ยนแปลง                    
        ข้้อสิมมติิที่างการเงิน

- - 1,252,424 - 1,252,424 -

      - ส่ิวินทีี่�เกิด้จากการปร่บปรุงจาก
        ประสิบการณ์

- - (3,069,686) - (3,069,686) -

(หน่วิย: บาที่)
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บริษ่ัที่ย่อยค์าด้ว่ิาจะจ่ายชีำาระผู้ลประโยชีน์ระยะยาวิข้องพน่กงานภายใน 1 ปีข้้างหน้า เป็นจำานวินประมาณ 36 ล้านบาที่ (2562: 10 ล้านบาที่)

ณ ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2563 ระยะเวิลาเฉลี�ยถ่ืวิงนำ�าหน่กในการจ่ายชีำาระผู้ลประโยชีน์ระยะยาวิข้องพน่กงานข้องบริษ่ัที่ย่อยประมาณ 14 ปี (2562: 

15 ปี)

สิมมติิฐานทีี่�สิำาค่์ญในการประมาณการติามหล่กค์ณิติศาสิติร์ประก่นภ่ย สิรุปได้้ด่้งนี�

งบ่การเงิน้รว่ม

เงิน้ชุดเชุย
เม่�อออกจากงาน้

โครงการผลประโยชุน์้
ระยะยาว่อ่�น้ รว่ม

2563 2562 2563 2562 2563 2562

ส่ิวินทีี่�ร่บรู้ในกำาไรข้าด้ทุี่นเบ็ด้เสิร็จอื�น:

   (กำาไร) ข้าด้ทุี่นจากการประมาณการ                
      ติามหล่กค์ณิติศาสิติร์ประก่นภ่ย

      - ส่ิวินทีี่�เกิด้จากการเปลี�ยนแปลง
        ข้้อสิมมติิด้้านประชีากรศาสิติร์ 12,445,875 - - - 12,445,875 -

      - ส่ิวินทีี่�เกิด้จากการเปลี�ยนแปลง                         
        ข้้อสิมมติิที่างการเงิน 27,308,557 (47,197,641) - - 27,308,557 (47,197,641)

      - ส่ิวินทีี่�เกิด้จากการปร่บปรุงจาก
        ประสิบการณ์ 17,432,301 (34,524,429) - - 17,432,301 (34,524,429)

ผู้ลประโยชีน์ทีี่�จ่าย/ โอนไปค่์าใช้ีจ่ายค้์างจ่าย
   ในระหว่ิางปี (28,980,009) (9,501,650) - - (28,980,009) (9,501,650)

สัำารองผลประโยชุน์้ระยะยาว่ของพินั้กงาน้
   ปลายปี 712,745,152 566,144,225 136,583,614 100,153,618 849,328,766 666,297,843

(หน่วิย: บาที่)

งบ่การเงิน้รว่ม

2563 2562

อ่ติราคิ์ด้ลด้ 1.42 1.71

อ่ติราการขึ้�นเงินเดื้อน 4.00 4.00

อ่ติราการเปลี�ยนแปลงในจำานวินพน่กงาน 0.00 - 8.00 0.00 - 10.00

(หน่วิย: ร้อยละต่ิอปี)
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ผู้ลกระที่บข้องการเปลี�ยนแปลงสิมมติิฐานทีี่�สิำาค่์ญต่ิอมูลค่์าปัจจุบ่นข้องภาระผูู้กพ่นผู้ลประโยชีน์ระยะยาวิข้องพน่กงาน ณ ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 

2563 และ 2562 สิรุปได้้ด่้งนี�

22. สำรองติามกี่ฎหมาย

ภายใต้ิบที่บ่ญญ่ติิข้องมาติรา 116 แห่งพระราชีบ่ญญ่ติิบริษ่ัที่มหาชีนจำาก่ด้ พ.ศ. 2535 กลุ่มบริษ่ัที่ต้ิองจ่ด้สิรรกำาไรสุิที่ธิุประจำาปีส่ิวินหนึ�งไว้ิเป็น

ทุี่นสิำารองไม่น้อยกวิ่าร้อยละ 5 ข้องกำาไรสุิที่ธิุประจำาปีห่กด้้วิยยอด้ข้าด้ทีุ่นสิะสิมยกมา (ถื้ามี) จนกวิ่าทุี่นสิำารองนี�จะมีจำานวินไม่น้อยกวิ่า                    

ร้อยละ 10 ข้องที่นุจด้ที่ะเบยีน สิำารองติามกฎหมายด่้งกลา่วิไมส่ิามารถืนำาไปจา่ยเงนิปันผู้ลได้้ ในปจัจุบ่น กลุ่มบรษ่ิัที่ได้้จ่ด้สิรรสิำารองติามกฎหมาย

ไว้ิค์รบถ้ืวินแล้วิ

23. รายได้ำจากี่กี่ารขายและกี่ารให้บริกี่าร

รายได้้จากการข้ายและการให้บริการสิำาหร่บปี 2563 และ 2562 จำาแนกติามจ่งหวิะเวิลาในการร่บรู้รายได้้และประเภที่ข้องสิินค้์าหรือบริการได้้

ด่้งนี� 

งบ่การเงิน้รว่ม

2563 2562

เพิิ�มข้�น้ร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 เพิิ�มข้�น้ร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1

อ่ติราคิ์ด้ลด้ (89,692,050) 108,790,703 (73,684,653) 89,519,019

อ่ติราการขึ้�นเงินเดื้อน 106,016,184 (89,222,793) 84,077,686 (70,813,262)

อ่ติราการเปลี�ยนแปลงในจำานวินพน่กงาน (95,465,363) 84,803,029 (78,646,773) 67,950,532

งบ่การเงิน้รว่ม งบ่การเงิน้เฉพิาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

รายได้้ทีี่�ร่บรู้ติลอด้ช่ีวิงเวิลาหนึ�ง

รายได้้ค่์าโด้ยสิาร 11,123,443,178 31,506,376,334 - -

   รายได้้ค่์านำ�าหน่กส่ิมภาระและค่์าบริการอื�น 1,902,823,517 6,599,437,120 - -

   รายได้้จากเทีี่�ยวิบินเช่ีาเหมาลำา 252,916,282 1,174,800,629 - -

   รายได้้ค่์าระวิางข้นส่ิง 146,423,872 286,831,861 - -

   รายได้้ค่์าโฆษัณา 7,273,723 24,213,281 - -

   รายได้้ค่์าบริหารจ่ด้การ - - 25,000,000 25,000,000

รายได้้ทีี่�ร่บรู้ ณ เวิลาใด้เวิลาหนึ�ง

   รายได้้จากการข้ายสิินค้์าบนเค์รื�องบิน 200,987,547 588,992,272 - -

รวิมรายได้้ 13,633,868,119 40,180,651,497 25,000,000 25,000,000

(หน่วิย: บาที่)

(หน่วิย: บาที่)
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25. ค่าใช้จ่ายติามลักี่ษัณะ

รายการค่์าใช้ีจ่ายแบ่งติามล่กษัณะประกอบด้้วิยรายการค่์าใช้ีจ่ายทีี่�สิำาค่์ญด่้งต่ิอไปนี�

26. ค่าใช้จ่ายอื�น

24. รายได้ำอื�น

งบ่การเงิน้รว่ม งบ่การเงิน้เฉพิาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ค่์านำ�าม่นเชืี�อเพลิง 6,398,727,595 13,962,765,981 - -

เงินเดื้อน ค่์าแรงและผู้ลประโยชีน์อื�นข้องพน่กงาน 4,128,152,907 6,737,133,772 - -

ค่์าใช้ีบริการในสินามบินและลานจอด้ 1,195,083,877 5,127,690,780 - -

ค่์าซ่อมแซมและบำารุงร่กษัา 2,515,908,377 3,618,330,869 - -

ค่์าเช่ีาเค์รื�องบิน - กิจการอื�น - 3,088,509,309 - -

ค่์าเช่ีาเค์รื�องบินและเค์รื�องยนต์ิเค์รื�องบิน - กิจการทีี่�เกี�ยวิข้้องก่น - 2,144,242,113 - -

ค่์าเสืิ�อมราค์าและค่์าต่ิด้จำาหน่าย 5,738,992,539 1,716,745,797 177 4,299

(หน่วิย: บาที่)

งบ่การเงิน้รว่ม

2563 2562

กำาไรจากการจำาหน่ายเค์รื�องบินและส่ิวินปร่บปรุงอาค์ารเช่ีา (หมายเหตุิ 12) 1,331,760,870 292,399

กำาไรจากอ่ติราแลกเปลี�ยน 545,634,581 350,471,966

อื�นๆ 726,075,228 -

รวิม 2,603,470,679 1,350,257,224

(หน่วิย: บาที่)

งบ่การเงิน้รว่ม

2563 2562

ข้าด้ทุี่นจากติราสิารอนุพ่นธ์ุ 37,190,862 -

ข้าด้ทุี่นจากการด้้อยค่์าข้องสิินที่ร่พย์สิิที่ธิุการใช้ี 1,415,961,457 -

รวิม 1,453,152,319 -

(หน่วิย: บาที่)



252 งบการเงิน

27. ต้ินทุี่นที่างกี่ารเงิน

งบ่การเงิน้รว่ม

2563 2562

ค่์าใช้ีจ่ายด้อกเบี�ยข้องเงินกู้ยืม  224,604,496  253,037,100 

ค่์าใช้ีจ่ายด้อกเบี�ยข้องหนี�สิินติามส่ิญญาเช่ีา  1,362,796,230  509,846,424 

ด้อกเบี�ยจ่ายข้องติราสิารอนุพ่นธ์ุทีี่�กำาหนด้ให้เป็นเค์รื�องมือทีี่�ใช้ีป้องก่นค์วิามเสีิ�ยง

   ในกระแสิเงินสิด้  15,606,896 -

อื�นๆ  196,774,325  2,645,656

รวิม  1,799,781,947    765,529,180

(หน่วิย: บาที่)

28. ภาษ่ัเงินได้ำ

(รายได้้) ค่์าใช้ีจ่ายภาษีัเงินได้้สิำาหร่บปี 2563 และ 2562 สิรุปได้้ด่้งนี�

งบ่การเงิน้รว่ม งบ่การเงิน้เฉพิาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ภาษีัเงินได้้ปัจจุบ่น:

ภาษีัเงินได้้นิติิบุค์ค์ลสิำาหร่บปี 1,553,271 1,765,219 1,553,271 1,765,219

ภาษีัเงินได้้รอการต่ิด้บ่ญชีี: 

ภาษีัเงินได้้รอการต่ิด้บ่ญชีีจากการเกิด้ผู้ลแติกต่ิางช่ี�วิค์ราวิและ

   การกล่บรายการผู้ลแติกต่ิางช่ี�วิค์ราวิ (661,531,196) (1,165,513) - -

(รายได้) ค่าใชุ้จ่ายภาษ่ัเงิน้ได้ท่�แสัดงอยู่ใน้กำาไรหร่อขาดทุน้ (659,977,925) 599,706 1,553,271 1,765,219

(หน่วิย: บาที่)
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งบ่การเงิน้รว่ม

2563 2562

ข้าด้ทุี่นจากการป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงกระแสิเงินสิด้ (1,027,855) -

การเปลี�ยนแปลงสุิที่ธิุสิำาหร่บต้ินทุี่นในการป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงกระแสิเงินสิด้ 4,393,363 -

ผู้ลกำาไร (ข้าด้ทุี่น) จากการประมาณการติามหล่กค์ณิติศาสิติร์ประก่นภ่ย (11,437,347) 16,344,414

(รายได้้) ค่์าใช้ีจ่ายภาษีัเงินได้้ทีี่�บ่นทึี่กในกำาไรข้าด้ทุี่นเบ็ด้เสิร็จอื�น (8,071,839) 16,344,414

(หน่วิย: บาที่)

จำานวินภาษีัเงินได้้ทีี่�เกี�ยวิข้้องก่บส่ิวินประกอบแต่ิละส่ิวินข้องกำาไรข้าด้ทุี่นเบ็ด้เสิร็จอื�นสิำาหร่บปี 2563 และ 2562  สิรุปได้้ด่้งนี� 

รายการกระที่บยอด้ระหว่ิางกำาไร (ข้าด้ทุี่น) ที่างบ่ญชีีก่บ (รายได้้) ค่์าใช้ีจ่ายภาษีัเงินได้้มีด่้งนี�

งบ่การเงิน้รว่ม งบ่การเงิน้เฉพิาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กำาไร (ข้าด้ทุี่น) ที่างบ่ญชีีก่อนภาษีัเงินได้้นิติิบุค์ค์ล (9,326,906,604) (865,561,610) 7,595,655 7,075,764

อ่ติราภาษีัเงินได้้นิติิบุค์ค์ล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20

กำาไร (ข้าด้ทุี่น) ที่างบ่ญชีีก่อนภาษีัเงินได้้นิติิบุค์ค์ลคู์ณอ่ติราภาษีั (1,865,381,321) (173,112,322) 1,519,131 1,415,153

โอนกล่บสิินที่ร่พย์ภาษีัเงินได้้รอการต่ิด้บ่ญชีีทีี่�เค์ยบ่นทึี่กไว้ิ 69,133,516 155,564,119 - 343,738

ผู้ลกระที่บที่างภาษีัสิำาหร่บ:

การส่ิงเสิริมการลงทุี่น (หมายเหตุิ 29) 1,239,017,701 12,590,746 - -

 ค่์าใช้ีจ่ายต้ิองห้าม 278,519,431 4,837,290 34,140 6,328

 รายได้้ทีี่�ต้ิองเสีิยภาษีั 6,344,357 9,780,546 - -

 การเปลี�ยนแปลงนโยบายบ่ญชีี (หมายเหตุิ 4) (387,611,609) (9,060,673) - -

รวิม 1,136,269,880 18,147,909 34,140 6,328

(รายได้้) ค่์าใช้ีจ่ายภาษีัเงินได้้ทีี่�แสิด้งอยูใ่นกำาไรหรือข้าด้ทุี่น (659,977,925) 599,706 1,553,271 1,765,219

(หน่วิย: บาที่)
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ส่ิวินประกอบข้องสิินที่ร่พย์ภาษีัเงินได้้รอการต่ิด้บ่ญชีีและหนี�สิินภาษีัเงินได้้รอการต่ิด้บ่ญชีี ประกอบด้้วิยรายการด่้งต่ิอไปนี�

ณ ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2563 บริษ่ัที่ย่อยมีรายการผู้ลแติกต่ิางช่ี�วิค์ราวิทีี่�ใช้ีห่กภาษีัและข้าด้ทุี่นที่างภาษีัทีี่�ย่งไม่ได้้ใช้ีจำานวิน 6,606 ล้านบาที่ (2562: 

ไม่มี) ทีี่�บริษ่ัที่ย่อยไม่ได้้บ่นทึี่กสิินที่ร่พย์ภาษีัเงินได้้รอการต่ิด้บ่ญชีี เนื�องจากบริษ่ัที่ย่อยพิจารณาแล้วิเห็นว่ิาบริษ่ัที่ย่อยอาจไม่มีกำาไรที่างภาษัี              

ในอนาค์ติเพียงพอทีี่�จะนำาผู้ลแติกต่ิางช่ี�วิค์ราวิและผู้ลข้าด้ทุี่นที่างภาษีัมาใช้ีประโยชีน์ได้้

ผู้ลข้าด้ทุี่นที่างภาษีัทีี่�ยง่ไม่ได้้ใช้ีทีี่�บ่นทึี่กเป็นสิินที่ร่พย์ภาษีัเงินได้้รอการต่ิด้บ่ญชีีข้องบริษ่ัที่ย่อยมีจำานวินเงิน 693 ล้านบาที่ (2562: 530 ล้านบาที่) ซึ�ง

จะที่ยอยสิิ�นสุิด้ระยะเวิลาการให้ประโยชีน์ภายในปี 2568 (2562: ปี 2567)

29. กี่ารส่งเสริมกี่ารลงทุี่น

ณ ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2563 บริษ่ัที่ย่อยได้้ร่บสิิที่ธิุประโยชีน์จากค์ณะกรรมการสิ่งเสิริมการลงทีุ่นจำานวิน 9 บ่ติร (2562: 16 บ่ติร) สิำาหร่บ              

เค์รื�องบินจำานวิน 39 ลำา (2562: 46 ลำา) สิำาหร่บกิจการข้นส่ิงที่างอากาศ สิิที่ธิุประโยชีน์ทีี่�สิำาค่์ญ คื์อ การได้้ร่บยกเว้ินอากรข้าเข้้าสิำาหร่บการนำาเข้้า

เค์รื�องบินและอะไหลที่ี่�เกี�ยวิข้้อง และการได้้ร่บยกเว้ินภาษีัเงินได้้นิติิบุค์ค์ลสิำาหร่บกิจกรรมทีี่�ได้้ร่บการสิง่เสิริมเป็นระยะเวิลา 5 และ 8 ปี น่บต่ิ�งแต่ิ

ว่ินทีี่�แต่ิละโค์รงการเริ�มมีรายได้้ (โด้ยเริ�มต่ิ�งแต่ิว่ินทีี่� 27 ธุ่นวิาค์ม 2554) เพื�อให้ได้้ร่บสิิที่ธิุประโยชีน์ด่้งกล่าวิ บริษ่ัที่ย่อยจะต้ิองปฏิิบ่ติิติามเงื�อนไข้

และข้้อกำาหนด้ติามทีี่�ระบุไว้ิในบ่ติรส่ิงเสิริมการลงทุี่น ณ ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2563 บริษ่ัที่ย่อยมีเค์รื�องบินจำานวิน 32 ลำา (2562: 44 ลำา) ทีี่�อยู่        

ภายใต้ิสิิที่ธิุประโยชีน์จากค์ณะกรรมการส่ิงเสิริมการลงทุี่นด่้งกล่าวิ

งบ่แสัดงฐาน้ะการเงิน้

งบ่การเงิน้รว่ม งบ่การเงิน้เฉพิาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

สิัน้ทรัพิย์ภาษ่ัเงิน้ได้รอการตัดบั่ญชุ่

   ส่ิญญาเช่ีา 25,769,687 - - -

   ติราสิารอนุพ่นธ์ุ

      ส่ิญญาแลกเปลี�ยนอ่ติราด้อกเบี�ย 25,036,752 - - -

      ส่ิญญาแลกเปลี�ยนอ่ติราแลกเปลี�ยนเงินติราต่ิางประเที่ศล่วิงหน้า 51,995,870 - - -

      ส่ิญญาแลกเปลี�ยนอ่ติราแลกเปลี�ยนสิกุลเงิน 44,816,969 - - -

   สิำารองผู้ลประโยชีน์ระยะยาวิข้องพน่กงาน 152,751,956 129,880,251 - -

   ข้าด้ทุี่นที่างภาษีัทีี่�ย่งไม่ได้้ใช้ี 693,098,893 529,893,825 - -

รวิม 993,470,127 659,774,076 - -

หน่้�สิัน้ภาษ่ัเงิน้ได้รอการตัดบั่ญชุ่

   มูลค่์ายุติิธุรรมข้องสิินที่ร่พย์จากการรวิมธุุรกิจ (2,982,724,853) (2,982,724,853) - -

   ส่ิญญาเช่ีาการเงิน - (724,195,531) - -

รวิม (2,982,724,853) (3,706,920,384) - -

หนี�สิินภาษีัเงินได้้รอการต่ิด้บ่ญชีีสุิที่ธิุ (1,989,254,726) (3,047,146,308) - -

(หน่วิย: บาที่)
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30. กี่ำไร (ขาดำทุี่น) ต่ิอหุ้น

กำาไร (ข้าด้ทุี่น) ต่ิอหุ้นข่้�นพื�นฐานค์ำานวิณโด้ยหารกำาไร (ข้าด้ทุี่น) สิำาหร่บปีทีี่�เป็นข้องผูู้้ถืือหุ้นข้องกลุ่มบริษ่ัที่ (ไม่รวิมกำาไรข้าด้ทุี่นเบ็ด้เสิร็จอื�น) ด้้วิย

จำานวินถ่ืวิเฉลี�ยถ่ืวิงนำ�าหน่กข้องหุ้นสิาม่ญทีี่�ออกในระหว่ิางปี

31. ข้อม้ลที่างกี่ารเงินจำแนกี่ติามส่วนงาน

ข้้อมูลส่ิวินงานด้ำาเนินงานทีี่�นำาเสินอนี�สิอด้ค์ล้องก่บรายงานภายในข้องกลุ่มบริษ่ัที่ทีี่�ผูู้้มีอำานาจต่ิด้สิินใจสูิงสุิด้ด้้านการด้ำาเนินงานได้้ร่บและสิอบที่าน

อย่างสิมำ�าเสิมอเพื�อใช้ีในการต่ิด้สิินใจในการจ่ด้สิรรที่ร่พยากรให้ก่บส่ิวินงานและประเมินผู้ลการด้ำาเนินงานข้องส่ิวินงาน ท่ี่�งนี�ผูู้้มีอำานาจต่ิด้สิินใจ   

สูิงสุิด้ด้้านการด้ำาเนินงานข้องกลุ่มบริษ่ัที่ คื์อ ค์ณะกรรมการบริษ่ัที่ทีี่�ที่ำาการต่ิด้สิินใจเชิีงกลยุที่ธ์ุ

เพื�อว่ิติถุืประสิงค์์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษ่ัที่จ่ด้โค์รงสิร้างองค์์กรเป็นหน่วิยธุุรกิจติามประเภที่ข้องบริการ กลุ่มบริษ่ัที่มีส่ิวินงานหล่กทีี่�รายงาน 

2 ส่ิวินงาน ด่้งนี� 

 - ส่ิวินงานการบินแบบมีติารางบินประจำา คื์อ กิจการข้นส่ิงผูู้้โด้ยสิารที่างอากาศไปย่งจุด้หมายปลายที่างทีี่�มีติารางเวิลาบินประจำา บริษ่ัที่ย่อย

เปิด้จำาหน่ายต๋่ิวิโด้ยสิารให้ก่บบุค์ค์ลท่ี่�วิไปผู่้านช่ีองที่างการจ่ด้จำาหน่ายต่ิางๆ เช่ีน ที่างเว็ิบไซต์ิ ที่างสิำาน่กงานข้ายข้องบริษ่ัที่ยอ่ย และต่ิวิแที่น

จำาหน่าย เป็นต้ิน

 - ส่ิวินงานการบนิแบบเช่ีาเหมาลำา คื์อ กิจการข้นสิง่ผูู้้โด้ยสิารที่างอากาศไปยง่จุด้หมายปลายที่างที่ี�ไม่มีติารางเวิลาบนิประจำา บริษ่ัที่ย่อยด้ำาเนิน

การบินเมื�อมีการจ้างจากผูู้้ว่ิาจ้าง ซึ�งปกติิจะเป็นบริษ่ัที่ผูู้้ให้บริการท่ี่องเทีี่�ยวิ 

การประเมนิผู้ลการปฏิิบ่ติิงานข้องแติล่ะส่ิวินงานพจิารณาจากกำาไรหรอืข้าด้ที่นุจากการด้ำาเนนิงานซึ�งว่ิด้มลูค่์าโด้ยใช้ีเกณฑ์์เด้ยีวิก่บทีี่�ใช้ีในการว่ิด้

กำาไรหรือข้าด้ทุี่นจากการด้ำาเนินงานในงบการเงิน โด้ยกำาไรสุิที่ธิุจากอ่ติราแลกเปลี�ยน รายได้้อื�น ค่์าใช้ีจ่ายที่างการเงิน และภาษีัเงินได้้ไม่ได้้ถูืก      

ปันส่ิวินให้แต่ิละส่ิวินงาน

สิินที่ร่พย์รวิมข้องกลุ่มบริษ่ัที่เป็นสิินที่ร่พย์ทีี่�มีการใช้ีงานร่วิมระหว่ิางส่ิวินงาน จึงไม่สิามารถืปันส่ิวินให้แต่ิละส่ิวินงานได้้

การบ่นทึี่กบ่ญชีีสิำาหร่บรายการระหว่ิางส่ิวินงานทีี่�รายงานเป็นไปในล่กษัณะเดี้ยวิก่บการบ่นทึี่กบ่ญชีีสิำาหร่บรายการธุุรกิจก่บบุค์ค์ลภายนอก
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งบ่การเงิน้รว่ม

ส่ัว่น้งาน้การบิ่น้
แบ่บ่ม่ตารางบิ่น้

ประจำา

ส่ัว่น้งาน้การบิ่น้
แบ่บ่เชุ่า
เหมาลำา ส่ัว่น้งาน้อ่�น้ รว่มส่ัว่น้งาน้

รายการปรับ่ปรุง
และตัดรายการ

ระหว่่างกัน้ รว่ม

สัำาหรับ่ปีสิั�น้สุัดวั่น้ท่� 31 ธัิน้ว่าคม 
   2563

รายได้

รายได้้จากการข้ายและบริการให้
ลูกค้์าภายนอก

13,380,951,837 252,916,282 - 13,633,868,119 - 13,633,868,119

รายได้้ระหว่ิางส่ิวินงาน - - 25,000,000 25,000,000 (25,000,000) -

รว่มรายได้ 13,380,951,837 252,916,282 25,000,000 13,658,868,119 (25,000,000) 13,633,868,119

ผลการดำาเนิ้น้งาน้

กำาไร (ขาดทุน้) ของส่ัว่น้งาน้ (8,176,418,279) (531,203,035) 6,559,489 (8,701,061,825) - (8,701,061,825)

รายได้้อื�น 2,603,470,679

ค่์าใช้ีจ่ายอื�น (1,453,152,319)

รายได้้ที่างการเงิน 23,618,808

ค่์าใช้ีจ่ายที่างการเงิน (1,799,781,947)

ขาดทุน้ก่อน้ภาษ่ัเงิน้ได้ (9,326,906,604)

รายได้้ภาษีัเงินได้้ 659,977,925

ขาดทุน้สัำาหรับ่ปี (8,666,928,679)

สิัน้ทรัพิย์รว่ม 67,977,672,329

(หน่วิย: บาที่)

ข้้อมูลรายได้้และข้าด้ทุี่น ข้องส่ิวินงานข้องกลุ่มบริษ่ัที่สิำาหร่บปี 2563 และ 2562 มีด่้งนี�
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งบ่การเงิน้รว่ม

ส่ัว่น้งาน้การบิ่น้
แบ่บ่ม่ตารางบิ่น้

ประจำา

ส่ัว่น้งาน้การบิ่น้
แบ่บ่เชุ่า
เหมาลำา ส่ัว่น้งาน้อ่�น้ รว่มส่ัว่น้งาน้

รายการปรับ่ปรุง
และตัดรายการ

ระหว่่างกัน้ รว่ม

สัำาหรับ่ปีสิั�น้สุัดวั่น้ท่� 31 ธัิน้ว่าคม 
   2562

รายได้

รายได้้จากการข้ายและบริการให้
ลูกค้์าภายนอก

39,005,850,868 1,174,800,629 - 40,180,651,497 - 40,180,651,497

รายได้้ระหว่ิางส่ิวินงาน - - 25,000,000 25,000,000 (25,000,000) -

รว่มรายได้ 39,005,850,868 1,174,800,629 25,000,000 40,205,651,497 (25,000,000) 40,180,651,497

ผลการดำาเนิ้น้งาน้

กำาไร (ขาดทุน้) ของส่ัว่น้งาน้ (1,505,550,133) 27,752,582 5,316,865 (1,472,480,686) - (1,472,480,686)

รายได้้อื�น 1,350,257,224

รายได้้ที่างการเงิน 22,191,032

ค่์าใช้ีจ่ายที่างการเงิน (765,529,180)

ขาดทุน้ก่อน้ภาษ่ัเงิน้ได้ (865,561,610)

ค่์าใช้ีจ่ายภาษีัเงินได้้ (599,706)

ขาดทุน้สัำาหรับ่ปี (866,161,316)

สิัน้ทรัพิย์รว่ม 62,902,564,274

(หน่วิย: บาที่)

ข้อม้ลเก่�ยวกับเขตภ้ัมิศาสตร์ 

กลุ่มบริษ่ัที่ด้ำาเนินธุุรกิจและมีฐานการบินในเข้ติภูมิศาสิติร์เดี้ยวิ คื์อประเที่ศไที่ย ด่้งน่�นรายได้้และสิินที่ร่พย์ทีี่�แสิด้งอยู่ในงบการเงิน จึงถืือเป็นการ

รายงานติามเข้ติภูมิศาสิติร์แล้วิ

ข้อม้ลเก่�ยวกับล้กค้่ารายใหญ่่

ในปี 2563 และ 2562 กลุ่มบริษ่ัที่ไม่มีรายได้้จากลูกค้์ารายใด้ทีี่�มีมูลค่์าเท่ี่าก่บหรือมากกว่ิาร้อยละ 10 ข้องรายได้้ข้องกิจการ

32. กี่องทุี่นสำรองเล่�ยงช่พั

บริษ่ัที่ย่อยและพน่กงานบริษ่ัที่ย่อยได้้ร่วิมก่นจ่ด้ต่ิ�งกองทุี่นสิำารองเลี�ยงชีีพขึ้�นติามพระราชีบ่ญญ่ติิกองทุี่นสิำารองเลี�ยงชีีพ พ.ศ. 2530 โด้ยบริษ่ัที่

ยอ่ยและพน่กงานจะจา่ยสิมที่บเข้้ากองที่นุเป็นรายเด้อืน กองที่นุสิำารองเลี�ยงชีีพนี�จะจ่ายให้แก่พน่กงานเมื�อพน่กงานน่�นออกจากงานติามระเบยีบ

ว่ิาด้้วิยกองทุี่นข้องบริษ่ัที่ย่อย ในระหว่ิางปี 2563 บริษ่ัที่ย่อยร่บรู้เงินสิมที่บด่้งกล่าวิเป็นค่์าใช้ีจ่ายจำานวิน 125 ล้านบาที่ (2562: 144 ล้านบาที่)
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33. ภาระผ้ิกี่พัันและหน่�สินท่ี่�อาจเกิี่ดำข้�น

33.1 ภาระผ้ิกี่พัันเก่ี่�ยวกัี่บกี่ารก่ี่อสร้างอาคาร

ณ ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2563 บริษั่ที่ย่อยมีภาระผูู้กพ่นทีี่�เป็นรายจ่ายฝ่่ายทีุ่นเกี�ยวิก่บการก่อสิร้างอาค์ารข้องโค์รงการแห่งหนึ�งเป็นจำานวินเงิน            

156 ล้านบาที่ (2562: 601 ล้านบาที่)

33.2 ภาระผ้ิกี่พัันเก่ี่�ยวกัี่บสัญญาบริกี่ารบำรุงรักี่ษัาเครื�องบิน

บริษ่ัที่ย่อยมีภาระผูู้กพ่นจากส่ิญญาบริการบำารุงร่กษัาเค์รื�องบินระหว่ิางบริษ่ัที่ย่อยก่บ AirAsia Berhad และ AirAsia (Mauritius) Limited ซึ�ง

เป็นกิจการทีี่�เกี�ยวิข้้องก่น และผูู้้ให้เช่ีาเค์รื�องบินรายอื�น โด้ยบริษ่ัที่ย่อยติกลงจะจ่ายค่์าบำารุงร่กษัาเค์รื�องบินติามอ่ติราในสิกุลเงินด้อลลาร์สิหร่ฐฯ

ติามทีี่�ระบุในส่ิญญา ซึ�งผู่้นแปรติามจำานวินช่ี�วิโมงบินและอายุข้องเค์รื�องบินแต่ิละลำา

33.3 ภาระผ้ิกี่พัันอื�นๆ

บริษ่ัที่ย่อยมีจำานวินเงินข่้�นติำ�าทีี่�ต้ิองจ่ายในอนาค์ติภายใต้ิส่ิญญาเช่ีาระยะส่ิ�น ส่ิญญาประก่นภ่ยและส่ิญญาบริการอื�นๆ ด่้งนี�

33.4 กี่ารคำ�าประกัี่น

 1) ณ ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2563 บริษ่ัที่ย่อยมีภาระค์ำ�าประก่นเงินกู้ยืมธุนาค์ารข้องน่กบินฝึ่กห่ด้เพื�อใช้ีในการศึกษัาในหล่กสูิติรน่กบินพาณิชีย์เป็น

จำานวิน 14 ล้านบาที่ (2562: 14 ล้านบาที่) เป็นระยะเวิลา 18 เดื้อน น่บต่ิ�งแต่ิว่ินเริ�มต้ินข้องส่ิญญาเงินกู้แต่ิละฉบ่บ

 2) บริษ่ัที่ฯ มีภาระผูู้กพ่นจากการค์ำ�าประก่นทีี่�เกี�ยวิข้้องก่บค่์าใช้ีจ่ายภาค์พื�นดิ้น ค่์าสิน่บสินุนที่างด้้านเที่ค์นิค์ค่์าซื�อผู้ลิติภ่ณฑ์์ปิโติรเลียมและ       

ค่์าใช้ีจ่ายทีี่�เกี�ยวิก่บการบินอื�นๆ รวิมถึืงค่์าซ่อมแซมบำารุงร่กษัาเค์รื�องบิน ซึ�งเป็นปกติิข้องการด้ำาเนินธุุรกิจด่้งต่ิอไปนี�

2563

จ่ายชีำาระ

   ภายใน 1 ปี 138,589,950

   มากกว่ิา 1 ปี แต่ิไม่เกิน 5 ปี 413,785

รวิม 139,003,735

(หน่วิย: บาที่)



งบการเงิน 259

งบ่การเงิน้รว่ม

2563 2562

สักุลเงิน้ตามสััญญา สักุลเงิน้ตามสััญญา

ดอลลาร์สัหรัฐฯ บ่าท ดอลลาร์สัหรัฐฯ บ่าท

สิินที่ร่พย์ทีี่�ว่ิด้มูลค่์าหรือเปิด้เผู้ยมูลค่์ายุติิธุรรม

   ติราสิารอนุพ่นธ์ุ

      ส่ิญญาแลกเปลี�ยนราค์านำ�าม่น - - 283,411,930 -

      ส่ิญญาแลกเปลี�ยนอ่ติราด้อกเบี�ย - - 12,678,918 -

34. ลำดัำบชั�นของม้ลค่ายุติิธิรรม

ณ ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2563 และ 2562 บริษ่ัที่ย่อยมีสิินที่ร่พย์และหนี�สิินในสิกุลเงินด้อลลาร์สิหร่ฐฯและสิกุลเงินบาที่ ทีี่�เปิด้เผู้ยมูลค่์ายุติิธุรรมซึ�ง

จ่ด้ลำาด่้บช่ี�นข้องมูลค่์ายุติิธุรรมเป็นระด่้บ 2 ด่้งนี� 

2563 2562

ดอลลาร์
สัหรัฐฯ

ดอลลาร์
สิังคโปร์

อิน้เด่ย
รูปี บ่าท

ดอลลาร์
สัหรัฐฯ

ดอลลาร์
สิังคโปร์

อิน้เด่ย
รูปี บ่าท

อ่�น้ๆ
(เท่ยบ่เท่าเป็น้
สักุลเงิน้บ่าท)

หน่งสืิอค์ำ�าประก่นสิำาหร่บค่์าใช้ีจ่าย
   เกี�ยวิก่บการปฏิิบ่ติิการบิน 0.72 1.04 81.82 14.99 0.97 1.81 81.82 8.90 12.22

หน่งสืิอค์ำ�าประก่นสิำาหร่บกองทุี่น
   ซ่อมแซมบำารุงร่กษัาเค์รื�องบิน 47.54 - - - 57.44 - - - -

หน่งสืิอค์ำ�าประก่นสิำาหร่บการซื�อ
   ผู้ลิติภ่ณฑ์์ปิโติรเลียม - - - - - - - 400.00 -

หน่งสืิอค์ำ�าประก่นหล่กประก่นซอง - - - - - - - 100.00 -

รวิม 48.26 1.04 81.82 14.99 58.41 1.81 81.82 508.90 12.22

รวิมเทีี่ยบเท่ี่าเป็นสิกุลเงินบาที่ 1,457.64 23.94 35.66 14.99 1,771.65 40.89 36.78 508.90 12.22

(หน่วิย: ล้าน)

(หน่วิย: บาที่)
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2563 2562

สักุลเงิน้ตามสััญญา สักุลเงิน้ตามสััญญา

ดอลลาร์สัหรัฐฯ บ่าท ดอลลาร์สัหรัฐฯ บ่าท

หน่้�สิัน้ท่�วั่ดมูลค่าหร่อเปิดเผยมูลค่ายุติธิรรม

   ติราสิารอนุพ่นธ์ุ

      ส่ิญญาแลกเปลี�ยนราค์านำ�าม่น  175,109,193 - - -

      ส่ิญญาแลกเปลี�ยนอ่ติราด้อกเบี�ย  83,004,185  75,867,711 1,684,187 67,684,311

      ส่ิญญาแลกเปลี�ยนอ่ติราแลกเปลี�ยนเงินติราต่ิางประเที่ศล่วิงหน้า  320,025,966 - 448,174,777 -

      ส่ิญญาแลกเปลี�ยนอ่ติราแลกเปลี�ยนสิกุลเงิน  265,127,444 - 282,460,445 -

   เงินกู้ยืมระยะยาวิจากสิถืาบ่นการเงิน - 3,859,785,137 - 4,639,479,315

   หุ้นกู้ระยะยาวิ -  3,006,584,061 - 4,151,962,496

(หน่วิย: บาที่)

 ไม่มีการโอนรายการระหว่ิางลำาด่้บช่ี�นข้องมูลค่์ายุติิธุรรมในระหว่ิางปี 2563 และ 2562

35. เครื�องมือที่างกี่ารเงิน

35.1 ติราสารอนุพัันธ์ิและกี่ารบัญช่ป้องกัี่นความเส่�ยง

 ติราสิารอนุพ่นธ์ุทีี่�บริษ่ัที่ฯ ถืือไว้ิเพื�อเป็นเค์รื�องมือใช้ีป้องก่นค์วิามเสีิ�ยง ณ ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2563 มีด่้งนี�

งบ่การเงิน้รว่ม

2563

หน่้�สิัน้ตราสัารอนุ้พัิน้ธ์ิ

หนี�สิินติราสิารอนุพ่นธ์ุทีี่�กำาหนด้ให้เป็นเค์รื�องมือทีี่�ใช้ีป้องก่นค์วิามเสีิ�ยง

   ส่ิญญาแลกเปลี�ยนราค์านำ�าม่น 175,109,193

   ส่ิญญาแลกเปลี�ยนอ่ติราด้อกเบี�ย 158,871,896

   ส่ิญญาแลกเปลี�ยนอ่ติราแลกเปลี�ยนเงินติราต่ิางประเที่ศล่วิงหน้า 320,025,966

   ส่ิญญาแลกเปลี�ยนอ่ติราแลกเปลี�ยนสิกุลเงิน 265,127,444

รว่มหน่้�สิัน้ตราสัารอนุ้พัิน้ธ์ิ 919,134,499

(หน่วิย: บาที่)
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ตราสัารอนุ้พัิน้ธ์ิท่�กำาหน้ดให้เป็น้เคร่�องม่อท่�ใชุ้ป้องกัน้คว่ามเส่ั�ยง 

การัป้้องกันค่วัามูเส่ิ�ย์งในกรัะแสิเงินสิด

ค่วามเส่�ยงิจ้ากอัตราแลกเป็ล่�ยน

กลุ่มบริษ่ัที่ได้้ที่ำาส่ิญญาแลกเปลี�ยนเงินติราต่ิางประเที่ศล่วิงหน้าก่บสิถืาบ่นการเงนิแห่งหนึ�งในประเที่ศเพื�อป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงจากอ่ติราแลกเปลี�ยนเงินติรา 

ต่ิางประเที่ศและอ่ติราด้อกเบี�ยทีี่�เกี�ยวิข้้องก่บการจ่ายด้้วิยเงินติราต่ิางประเที่ศ รายการทีี่�ค์าด้การณ์ด่้งกล่าวิมีค์วิามเป็นไปได้้ค่์อนข้้างแน่ในระด่้บสูิงมาก

ทีี่�จะเกิด้ขึ้�น และรายการทีี่�ค์าด้การณ์ด่้งกล่าวิมีจำานวินประมาณ 12% ข้องรายการหนี�สิินติามส่ิญญาเช่ีาเค์รื�องบินท่ี่�งหมด้ในสิกุลเงินเหรียญสิหร่ฐ 

นอกจากนี� กลุ่มบริษ่ัที่ใช้ีส่ิญญาแลกเปลี�ยนเงินติราต่ิางประเที่ศเป็นเค์รื�องมือทีี่�ใช้ีป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงในกระแสิเงินสิด้ข้องเงินกู้ยืมทีี่�มีอ่ติราด้อกเบี�ยค์งทีี่�

ในสิกุลเงินติราต่ิางประเที่ศ การป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงด่้งกล่าวิถืือว่ิาเป็นการป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงจากอ่ติราแลกเปลี�ยนและค์วิามเสีิ�ยงจากอ่ติราด้อกเบี�ย 

ค่วามเส่�ยงิจ้ากราค่านำ�ามัน

กลุ่มบริษ่ัที่เข้้าที่ำาส่ิญญาแลกเปลี�ยนนำ�าม่นดิ้บเบรนท์ี่ในอ่ติราส่ิวินร้อยละ 20 ข้องปริมาณนำ�าม่นทีี่�ค์าด้ว่ิาจะใช้ีในปี 2564 เพื�อป้องก่นค์วิามผู่้นผู้วินข้อง

ราค์านำ�าม่น การป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงจากค์วิามผู่้นผู้วินข้องราค์านำ�าม่นทีี่�ค์าด้ว่ิาจะซื�อในอนาค์ติเป็นไปติามกลยุที่ธ์ุการบริหารค์วิามเสีิ�ยงทีี่�กำาหนด้โด้ย          

ค์ณะกรรมการกลุ่มบริษ่ัที่ 

รายการทีี่�มีการป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงนี�ถืือว่ิามีค์วิามส่ิมพ่นธ์ุเชิีงเศรษัฐกิจก่บเค์รื�องมือทีี่�ใช้ีป้องก่นค์วิามเสีิ�ยง เนื�องจากส่ิญญาซื�อนำ�าม่นล่วิงหน้ามีเงื�อนไข้        

ทีี่�ติรงก่นก่บเงื�อนไข้ข้องรายการทีี่�ค์าด้การณ์ทีี่�มีค์วิามเป็นไปได้้ค่์อนข้้างแน่ในระด่้บสูิงมากทีี่�จะเกิด้ขึ้�น อ่นได้้แก่ จำานวินเงินต้ิน และว่ินทีี่�ค์าด้ว่ิาจะ             

จ่ายชีำาระ กลุ่มบริษ่ัที่ได้้กำาหนด้อ่ติราส่ิวินการป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงไว้ิทีี่� 1:1 เนื�องจากค์วิามเสีิ�ยงอ้างอิงข้องส่ิญญาซื�อข้ายนำ�าม่นล่วิงหน้าเหมือนก่บ                  

องค์์ประกอบข้องค์วิามเสีิ�ยงทีี่�มีการป้องก่น นอกจากนี� ในการที่ด้สิอบค์วิามมีประสิิที่ธิุผู้ลในการป้องก่นค์วิามเสีิ�ยง กลุ่มบริษ่ัที่ได้้ใช้ีอนุพ่นธ์ุเสิมือน           

พร้อมก่บเปรียบเที่ียบการเปลี�ยนแปลงในมูลค่์ายุติิธุรรมข้องเค์รื�องมือทีี่�ใช้ีป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงก่บการเปลี�ยนแปลงในมูลค่์ายุติิธุรรมข้องรายการที่ี�มี                

การป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงสิำาหร่บค์วิามเสีิ�ยงทีี่�มีการป้องก่น

ค์วิามไม่มีประสิิที่ธิุผู้ลในการป้องก่นค์วิามเสีิ�ยง สิามารถืเกิด้ได้้จากสิาเหตุิด่้งต่ิอไปนี�

- ด่้ชีนีอ่ติรา และเสิน้ผู้ลติอบแที่นที่ี�เกี�ยวิข้้องก่บค์วิามเสีิ�ยงทีี่�มีการป้องก่นข้องรายการที่ี�มีการป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงและเค์รื�องมือทีี่�ใช้ีป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงมี

ค์วิามแติกต่ิางก่น

- การเปลี�ยนแปลงกระแสิเงินสิด้ทีี่�ค์าด้การณ์ไว้ิในอนาค์ติข้องรายการทีี่�มีการป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงและเค์รื�องมือทีี่�ใช้ีป้องก่นค์วิามเสีิ�ยง

ค่วามเส่�ยงิจ้ากอัตราดิอกเบ่�ย

กลุ่มบริษ่ัที่ที่ำาส่ิญญาแลกเปลี�ยนอ่ติราด้อกเบี�ยเพื�อป้องก่นค์วิามผู่้นผู้วินข้องอ่ติราด้อกเบี�ยลอยต่ิวิทีี่�เกิด้จากส่ิญญาเช่ีาเค์รื�องบิน โด้ยกลุ่มบริษ่ัที่ได้้ร่บ

ด้อกเบี�ยค์งทีี่�ในอ่ติราร้อยละ 2.24 ถึืง 4.86 ต่ิอปี ข้องส่ิญญาแลกเปลี�ยนอ่ติราแลกเปลี�ยนสิกุลเงินและส่ิญญาแลกเปลี�ยนอ่ติราด้อกเบี�ย

รายการทีี่�มีการป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงนี�ถืือว่ิามีค์วิามส่ิมพ่นธ์ุเชิีงเศรษัฐกิจก่บเค์รื�องมือทีี่�ใช้ีป้องก่นค์วิามเสีิ�ยง เนื�องจากส่ิญญาแลกเปลี�ยนอ่ติราด้อกเบี�ย            

มีเงื�อนไข้ทีี่�ติรงก่นก่บเงื�อนไข้ข้องเงินกู้ยมืทีี่�มีอ่ติราด้อกเบี�ยค์งทีี่� (อ่นได้้แก่ จำานวินเงินต้ิน ว่ินค์รบกำาหนด้ ว่ินทีี่�จ่ายชีำาระ และว่ินทีี่�มีการปร่บอ่ติราด้อกเบี�ย) 

กลุ่มบริษ่ัที่ได้้กำาหนด้อ่ติราส่ิวินการป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงไว้ิทีี่� 1:1 เนื�องจากค์วิามเสีิ�ยงอ้างอิงข้องส่ิญญาแลกเปลี�ยนอ่ติราด้อกเบี�ยเหมือนก่บองค์์ประกอบ

ข้องค์วิามเสีิ�ยงทีี่�มีการป้องก่น นอกจากนี� ในการที่ด้สิอบค์วิามมีประสิิที่ธิุผู้ลในการป้องก่นค์วิามเสีิ�ยง กลุ่มบริษ่ัที่ได้้ใช้ีอนุพ่นธ์ุเสิมือน พร้อมก่บ                

เปรียบเทีี่ยบการเปลี�ยนแปลงในมูลค่์ายุติิธุรรมข้องเค์รื�องมือทีี่�ใช้ีป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงก่บการเปลี�ยนแปลงในกระแสิเงินสิด้ข้องรายการทีี่�มีการป้องก่น               

ค์วิามเสีิ�ยงสิำาหร่บค์วิามเสีิ�ยงทีี่�มีการป้องก่น
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การเปล่�ยน้แปลง               
ใน้มูลค่ายุติธิรรมซ้่�งใชุ้วั่ด
คว่ามไม่ม่ประสิัทธิิผลใน้
การป้องกัน้คว่ามเส่ั�ยง

สัำารองสัำาหรับ่การป้องกัน้คว่ามเส่ั�ยงใน้กระแสัเงิน้สัด

ส่ัว่น้ท่�ยังคงป้องกัน้คว่าม
เส่ั�ยงต่อไป

ส่ัว่น้ท่�ได้ยุติการป้องกัน้                   
คว่ามเส่ั�ยงแล้ว่

สัำารองสัำาหรับ่ต้น้ทุน้ใน้การ
ป้องกัน้คว่ามเส่ั�ยง

หนี�สิินติามส่ิญญาเช่ีา (42) (44) (159) 6

ยอด้ซื�อนำ�าม่น - (175) - -

ค์วิามไม่มีประสิิที่ธิุผู้ลในการป้องก่นค์วิามเสีิ�ยง สิามารถืเกิด้ได้้จากสิาเหตุิด่้งต่ิอไปนี�

- อ่ติราด้อกเบี�ยทีี่�ใช้ีในการคิ์ด้ลด้รายการทีี่�มีการป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงและเค์รื�องมือทีี่�ใช้ีป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงมีค์วิามแติกต่ิางก่น 

- ช่ีวิงเวิลาในการเกิด้กระแสิเงินสิด้ข้องรายการทีี่�มีการป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงและเค์รื�องมือทีี่�ใช้ีป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงมีค์วิามแติกต่ิางก่น 

ติราสิารอนุพ่นธ์ุทีี่�กลุ่มบริษ่ัที่ถืือไว้ิเพื�อเป็นเค์รื�องมือทีี่�ใช้ีป้องก่นค์วิามเสีิ�ยง ณ ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2563 มีด่้งนี�

 ผู้ลกระที่บข้องรายการทีี่�มีการป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงต่ิองบแสิด้งฐานะการเงิน ณ ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2563 แสิด้งได้้ด่้งนี�

งบ่การเงิน้รว่ม

การครบ่กำาหน้ดชุำาระ

น้้อยกว่่า 1 ปี 1-5 ปี มากกว่่า 5 ปี รว่ม

สััญญาแลกเปล่�ยน้อัตราแลกเปล่�ยน้เงิน้ตราต่างประเทศล่ว่งหน้้า 

   (สัำาหรับ่หน่้�สิัน้ตามสััญญาเชุ่า)

   จำานวินเงินติามส่ิญญา (ล้านเหรียญสิหร่ฐ) 20  77 7  104

   อ่ติราแลกเปลี�ยนเฉลี�ยล่วิงหน้า (บาที่/เหรียญสิหร่ฐ) 30.60 - 33.73

สััญญาแลกเปล่�ยน้ราคาน้ำ�ามัน้ (สัำาหรับ่รายการซ่่�อท่�คาดการณ์

   ท่�ม่คว่ามเป็น้ไปได้ค่อน้ข้างแน่้ใน้ระดับ่สูังมาก)

   จำานวินหน่วิยติามส่ิญญา (บาเรลล์) 524,885 - - 524,885

   จำานวินเงินติามส่ิญญา (ล้านเหรียญสิหร่ฐ) 6 - - 6

   อ่ติราทีี่�ป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงเฉลี�ย (เหรียญสิหร่ฐ/บาเรลล์) 62.25

สััญญาแลกเปล่�ยน้อัตราแลกเปล่�ยน้สักุลเงิน้ (สัำาหรับ่หน่้�สิัน้

   ตามสััญญาเชุ่า)

   จำานวินหน่วิยติามส่ิญญา (ล้านเหรียญสิหร่ฐ) 7 27 10  44

   อ่ติราด้อกเบี�ยค์งทีี่�เฉลี�ย (%) 2.64% - 3.74%

   อ่ติราแลกเปลี�ยนเฉลี�ยล่วิงหน้า (บาที่/เหรียญสิหร่ฐ) 30.10 - 34.00

   สััญญาแลกเปล่�ยน้อัตราดอกเบ่่�ย (สัำาหรับ่หน่้�สิัน้ตามสััญญาเชุ่า)

   จำานวินหน่วิยติามส่ิญญา (ล้านเหรียญสิหร่ฐ) 16 58 3  77

   อ่ติราด้อกเบี�ยค์งทีี่�เฉลี�ย (%) 2.24% - 4.21%

   จำานวินหน่วิยติามส่ิญญา (ล้านบาที่) 334 1,075 46  1,455

   อ่ติราด้อกเบี�ยค์งทีี่�เฉลี�ย (%) 4.60% - 4.86%

   มูลค่์าติามบ่ญชีี (ล้านบาที่) 389  1,883 33  2,305

(หน่วิย: พ่นบาที่)
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(หน่วิย: ล้านบาที่)

งบ่การเงิน้รว่ม

จำาน้ว่น้เงิน้    

ตามสัญญา

(ล้าน้เหร่ยญ

สัหรัฐ)

จำาน้ว่น้เงิน้ตาม

สัญญา

(ล้าน้บ่าท)

มูลค่า

ตามบ่ญชุ

การ

เปล่�ยน้แปลงใน้

มูลค่ายุติธิรรม 

ซ่�งใชุว่ดคว่าม

ไม่ม่ประสัทธิผล

ใน้การป้องกัน้

คว่ามเสั�ยง

สัว่น้ท่�ม่

ประสัทธิผล

ท่�รับ่รู้ใน้สัว่น้

ของผู้ถือหุ้น้

สัว่น้ท่�ไม่ม่

ประสัทธิผล

ท่�รับ่รู้ใน้กำาไร

หร่อขาดทุน้

บ่รรทัดท่�

แสัดงรายการใน้

กำาไรหร่อ

ขาดทุน้

ต้น้ทุน้ใน้การ

ป้องกัน้คว่าม

เสั�ยง

ท่�รับ่รู้ใน้

สัว่น้ของผู้ถือ

หุ้น้

สัำารอง

สัำาหรับ่การ

ป้องกัน้คว่าม

เสั�ยงใน้

กระแสัเงิน้สัด

ท่�โอน้ไปยัง

กำาไรหร่อ

ขาดทุน้

บ่รรทัดท่�

แสัดงรายการใน้

กำาไรหร่อขาดทุน้

สิญญาแลกเปลี�ยนเงินติรา

   ติางประเที่ศล่วิงหน้า - สิำาหร่บ

   ป้องก่นค์วิามเสิ�ยงจากหนี�สิน

   จากสิญญาเชีา

105 - (320) 9 (51) (60) กำาไรจากอ่ติรา

   แลกเปลี�ยน

- 79 กำาไรจากอ่ติรา

   แลกเปลี�ยน

สิญญาแลกเปลี�ยนราค์านำ�าม่น 

   - สิำาหร่บป้องก่นค์วิามเสิ�ยง

     จากยอด้ซื�อนำ�าม่น

33 - (175) - (175) - ตินที่นข้ายและ

   บริการ

- -

สิญญาแลกเปลี�ยนอ่ติรา

   แลกเปลี�ยนสิกุลเงิน - สิำาหร่บ

   ป้องก่นค์วิามเสิ�ยงจากหนี�สิน

   จากสิญญาเชีา

44 - (265) (23) (174) (62) กำาไรจากอ่ติรา

   แลกเปลี�ยน

   และตินที่น

   ที่างการเงิน

6 120 กำาไรจากอ่ติรา

   แลกเปลี�ยนและ

   ตินที่นที่าง

   การเงิน

สิญญาแลกเปลี�ยนอ่ติราด้อกเบี�ย 

   - สิำาหร่บป้องก่นค์วิามเสิ�ยง

     จากหนี�สินจากสิญญาเชีา

77 1,455 (159) (28) (14) (48) ตินที่นที่าง

   การเงิน

- 7 ตินที่นที่างการเงิน

รวิม 259 1,455 (919) (42) (414) (170) 6 206

ผู้ลกระที่บข้องเค์รื�องมือที่�ใชีป้องก่นค์วิามเสิ�ยงติ่องบแสิด้งฐานะการเงิน ณ วินที่� 31 ธุนวิาค์ม 2563 และผู้ลกระที่บข้องการป้องก่นค์วิามเสิ�ยงในกระแสิเงินสิด้ติองบกำาไรข้าด้ทีุ่นเบ็ด้เสิร็จสิำาหร่บปีสิ�นสิด้      

วินที่� 31 ธุนวิาค์ม 2563 แสิด้งได้ด้งนี� 
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35.2 วัติถุืประสงค์และนโยบายกี่ารบริหารความเส่�ยงที่างกี่ารเงิน 

เค์รื�องมือที่างการเงินทีี่�สิำาค่์ญข้องกลุ่มบริษ่ัที่ประกอบด้้วิย เงินสิด้และรายการเทีี่ยบเท่ี่าเงินสิด้ ลูกหนี�การค้์า เงินกู้ยืมระยะส่ิ�น หุ้นกู้ระยะส่ิ�น         

เงินกู้ยืมระยะยาวิจากสิถืาบ่นการเงิน และหุ้นกู้ระยะยาวิ กลุ่มบริษ่ัที่มีค์วิามเสีิ�ยงที่างการเงินทีี่�เกี�ยวิข้้องก่บเค์รื�องมือที่างการเงินด่้งกล่าวิและ        

มีนโยบายการบริหารค์วิามเสีิ�ยง ด่้งนี�

คว่ามเส่ั�ยงด้าน้เครดิต

กลุ่มบริษ่ัที่มีค์วิามเสีิ�ยงด้้านเค์รด้ติิทีี่�เกี�ยวิเนื�องก่บเงินฝ่ากก่บธุนาค์าร ลูกหนี�การค้์า เงินม่ด้จำาเค์รื�องบิน และเค์รื�องมือที่างการเงนิอื�นๆ  โด้ยจำานวิน

เงินสูิงสุิด้ทีี่�กลุ่มบริษ่ัที่อาจต้ิองสูิญเสีิยจากการให้สิินเชืี�อคื์อ มูลค่์าติามบ่ญชีีทีี่�แสิด้งอยู่ในงบแสิด้งฐานะการเงิน ยกเว้ินติราสิารอนุพ่นธ์ุซึ�งได้้            

เปิด้เผู้ยจำานวินเงินสูิงสุิด้ทีี่�กลุ่มบริษ่ัที่ อาจต้ิองสูิญเสีิยไว้ิในห่วิข้้อค์วิามเสีิ�ยงด้้านสิภาพค์ล่อง

ค์วิามเสีิ�ยงด้้านเค์รดิ้ติจะถูืกค์วิบคุ์มโด้ยจะลงทุี่นก่บคู่์ส่ิญญาทีี่�ได้้ร่บการอนุม่ติิแล้วิเท่ี่าน่�นและอยูใ่นวิงเงินสิินเชืี�อทีี่�กำาหนด้ให้ก่บคู่์ส่ิญญาแต่ิละราย โด้ย

วิงเงินสิินเชืี�อจะถูืกสิอบที่านโด้ยค์ณะกรรมการกลุ่มบริษ่ัที่นอกจากนี�ค์วิามเสีิ�ยงด้้านเค์รดิ้ติข้องติราสิารอนุพ่นธ์ุ ถูืกค์วิบคุ์มโด้ยการที่ำาส่ิญญาก่บ

ธุนาค์ารทีี่�มีอ่นด่้บค์วิามน่าเชืี�อถืือด้้านเค์รดิ้ติทีี่�อยู่ในระด่้บสูิงซึ�งประเมินโด้ยสิถืาบ่นจ่ด้อ่นด่้บค์วิามน่าเชืี�อถืือด้้านเค์รดิ้ติระหว่ิางประเที่ศ 

กลุ่มบริษ่ัที่ไม่มีการกระจุกต่ิวิข้องค์วิามเสีิ�ยงด้้านเค์รดิ้ติทีี่�เกิด้จากลูกหนี�การค้์า 

คว่ามเส่ั�ยงด้าน้ตลาด 

บริษ่ัที่ฯ มีค์วิามเสีิ�ยงด้้านติลาด้ 3 ประเภที่ ได้้แก่ ค์วิามเสีิ�ยงจากราค์านำ�าม่น ค์วิามเสีิ�ยงจากอ่ติราด้อกเบี�ย และค์วิามเสีิ�ยงจากอ่ติราแลกเปลี�ยน 

บริษ่ัที่ฯ ได้้เข้้าที่ำาติราสิารอนุพ่นธ์ุหลากหลายประเภที่เพื�อบริหารค์วิามเสีิ�ยงด่้งกล่าวิ ด่้งนี� 

- ส่ิญญาแลกเปลี�ยนราค์านำ�าม่น เพื�อป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงทีี่�เกิด้จากค์วิามผู่้นผู้วินข้องราค์านำ�าม่น

- ส่ิญญาแลกเปลี�ยนอ่ติราด้อกเบี�ย เพื�อช่ีวิยลด้ค์วิามเสีิ�ยงทีี่�เกิด้จากค์วิามผู่้นผู้วินข้องอ่ติราด้อกเบี�ย

- ส่ิญญาแลกเปลี�ยนอ่ติราแลกเปลี�ยนสิกุลเงิน เพื�อป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงจากอ่ติราแลกเปลี�ยนทีี่�เกิด้ขึ้�น

คว่ามเส่ั�ยงจากราคาน้ำ�ามัน้ 

กลุ่มบริษ่ัที่มีค์วิามเสีิ�ยงจากการผู่้นผู้วินข้องราค์านำ�าม่น ท่ี่�งนี� AirAsia Berhad ซึ�งเป็นกิจการทีี่�เกี�ยวิข้้องก่นแห่งหนึ�งเป็นผูู้้ด้ำาเนินการในการจ่ด้การ

ค์วิามเสีิ�ยงจากการผู่้นผู้วินข้องราค์านำ�าม่นให้ก่บกลุ่มบริษ่ัที่

ผู้ลกระที่บติอ่กำาไรก่อนภาษัแีละส่ิวินข้องผูู้ถื้ือหุ้นข้องกลุ่มบรษ่ิัที่จากการเปลี�ยนแปลงที่ี�อาจะเกดิ้ขึ้�นอยา่งสิมเหติสุิมผู้ลข้องราค์านำ�าม่นโด้ยกำาหนด้

ให้ต่ิวิแปรอื�นท่ี่�งหมด้ค์งทีี่� แสิด้งได้้ด่้งนี�

ท่ี่�งนี� ข้้อมูลนี�ไม่ใช่ีค์าด้การณ์หรือพยากรณ์สิภาวิะติลาด้ในอนาค์ติ และค์วิรใช้ีด้้วิยค์วิามระม่ด้ระว่ิง 

คว่ามเส่ั�ยงจากอัตราดอกเบ่่�ย 

กลุ่มบริษ่ัที่มีค์วิามเสีิ�ยงจากอ่ติราด้อกเบี�ยทีี่�สิำาค่์ญอ่นเกี�ยวิเนื�องจากเงินฝ่ากธุนาค์าร เงินกู้ยืมระยะส่ิ�นจากสิถืาบ่นการเงิน หุ้นกู้ระยะยาวิและ         

หนี�สิินจากส่ิญญาเช่ีา สิินที่ร่พย์และหนี�สิินที่างการเงินส่ิวินใหญ่มีอ่ติราด้อกเบี�ยทีี่�ปร่บขึ้�นลงติามอ่ติราติลาด้หรือมีอ่ติราด้อกเบี�ยค์งทีี่�ซึ�งใกล้เคี์ยง

ก่บอ่ติราติลาด้ในปัจจุบ่น

เพิิ�มข้�น้/ลดลง ผลกระทบ่ต่อส่ัว่น้ของผู้ถ่ือหุ้น้

(เหร่ยญสัหรัฐ) (พัิน้บ่าท)

ราค์านำ�าม่น +5 (78,899.82)

-5 78,899.82
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กลุ่มบรษ่ิัที่บริหารค์วิามเสีิ�ยงจากอ่ติราด้อกเบี�ยโด้ยเข้้าที่ำาส่ิญญาแลกเปลี�ยนอ่ติราด้อกเบี�ยเพื�อใช้ีเป็นเค์รื�องมือในการบรหิารค์วิามเสีิ�ยงจากกระแสิ

เงินสิด้ข้องจำานวินด้อกเบี�ยทีี่�จะต้ิองจ่ายในอนาค์ติสิำาหร่บเงินกู้ยืมระยะยาวิ และหนี�สิินติามส่ิญญาเช่ีาบางส่ิวินทีี่�มีอ่ติราด้อกเบี�ยลอยต่ิวิ 

ณ ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2563 และ 2562 สิินที่ร่พย์และหนี�สิินที่างการเงินทีี่�สิำาค่์ญสิามารถืจ่ด้ติามประเภที่อ่ติราด้อกเบี�ย ได้้ด่้งนี� 

2563

อัตราดอกเบ่่�ย
คงท่�

อัตราดอกเบ่่�ย
ปรับ่ข้�น้ลง

ตามราคาตลาด
ไม่ม่

อัตราดอกเบ่่�ย รว่ม
อัตราดอกเบ่่�ย

ท่�แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)

สิัน้ทรัพิย์ทางการเงิน้

เงินสิด้และรายการเทีี่ยบเท่ี่าเงินสิด้ - 784 326 1,110 0.10 - 0.70

ลูกหนี�การค้์าและลูกหนี�อื�น - - 284 284 -

ลูกหนี�กิจการทีี่�เกี�ยวิข้้องก่น - - 816 816 -

สิินที่ร่พย์ที่างการเงินไม่หมุนเวีิยนอื�น - - 907 907 -

- 784 2,333 3,117

หน่้�สิัน้ทางการเงิน้

เงินกู้ยืมระยะส่ิ�นจากสิถืาบ่นการเงิน 1,000 - - 1,000 2.50 - 2.95

เจ้าหนี�การค้์า - - 757 757 -

เจ้าหนี�อื�น - - 292 292 -

เจ้าหนี�กิจการทีี่�เกี�ยวิข้้องก่น - - 3,060 3,060 -

เงินกู้ยืมระยะยาวิจากสิถืาบ่นการเงิน 2,364 1,496 - 3,860 2.30 - 6.15

หุ้นกู้ระยะยาวิ 3,098 - - 3,098 2.56 - 3.28

หนี�สิินติามส่ิญญาเช่ีา 26,728 3,973 - 30,701 0.96 - 5.81

33,190 5,469 4,109 42,768

(หน่วิย: ล้านบาที่)
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2562

อัตราดอกเบ่่�ย
คงท่�

อัตราดอกเบ่่�ย
ปรับ่ข้�น้ลง

ตามราคาตลาด
ไม่ม่

อัตราดอกเบ่่�ย รว่ม
อัตราดอกเบ่่�ย

ท่�แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)

สิัน้ทรัพิย์ทางการเงิน้

เงินสิด้และรายการเทีี่ยบเท่ี่าเงินสิด้ 426 1,918 1,638 3,982 0.22 - 2.70

ลูกหนี�การค้์าและลูกหนี�อื�น - - 597 597 -

ลูกหนี�กิจการทีี่�เกี�ยวิข้้องก่น - - 1,920 1,920 -

สิินที่ร่พย์ไม่หมุนเวีิยนอื�น - - 918 918 -

426 1,918 5,073 7,417

หน่้�สิัน้ทางการเงิน้

เงินกู้ยืมระยะส่ิ�นจากสิถืาบ่นการเงิน 1,750 - - 1,750 1.93 - 2.70

เจ้าหนี�การค้์า - - 915 915 -

เจ้าหนี�อื�น - - 640 640 -

เจ้าหนี�กิจการทีี่�เกี�ยวิข้้องก่น - - 374 374 -

เงินกู้ยืมระยะยาวิจากสิถืาบ่นการเงิน 2,864 1,775 - 4,639 2.30 - 3.95

หุ้นกู้ระยะยาวิ 4,097 - - 4,097 2.56 - 3.28

หนี�สิินติามส่ิญญาเช่ีาการเงิน 4,486 7,008 - 11,494 2.53 - 5.07

13,197 8,783 1,929 23,909

(หน่วิย: ล้านบาที่)

การวิเค่ราะห์ผลกระทบของิการเป็ล่�ยนแป็ลงิอัตราดิอกเบ่�ย

ผู้ลกระที่บติอ่กำาไร (ข้าด้ที่นุ) ก่อนภาษีัและส่ิวินข้องผูู้ถื้ือหุ้นข้องกลุ่มบรษ่ิัที่จากการเปลี�ยนแปลงที่ี�อาจเกิด้ขึ้�นอยา่งสิมเหติสุิมผู้ลข้องอ่ติราด้อกเบี�ย

ข้องเงินกู้ยืมทีี่�มีอ่ติราด้อกเบี�ยทีี่�ปร่บขึ้�นลงติามอ่ติราติลาด้ ณ ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2563 โด้ยกำาหนด้ให้ต่ิวิแปรอื�นท่ี่�งหมด้ค์งทีี่� แสิด้งได้้ด่้งนี�

สักุลเงิน้ เพิิ�มข้�น้/ลดลง ผลกระทบ่ต่อกำาไร (ขาดทุน้) ก่อน้ภาษ่ั ผลกระทบ่ต่อส่ัว่น้ของผู้ถ่ือหุ้น้

(จุดทศนิ้ยม) (พัิน้บ่าท) (พัิน้บ่าท)

บาที่ +0.6 1,655 -

-0.6 (1,655) -

เหรียญสิหร่ฐ +0.6 59 62

-0.6 (59) (62)
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งบ่การเงิน้รว่ม

เม่�อทว่งถืาม ไม่เกิน้ 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่่า 5 ปี รว่ม

รายการท่�ไม่ใชุ่ตราสัารอนุ้พัิน้ธ์ิ

เงินกู้ยืมระยะส่ิ�นจากสิถืาบ่นการเงิน - 1,000,000 - - 1,000,000

เจ้าหนี�การค้์าและเจ้าหนี�อื�น 1,048,967 - - - 1,048,967

เจ้าหนี�กิจการทีี่�เกี�ยวิข้้องก่น 3,060,173 - - - 3,060,173

ค่์าใช้ีจ่ายค้์างจ่าย 1,718,562 - - - 1,718,562

หนี�สิินติามส่ิญญาเช่ีา - 6,025,974 16,346,405 8,328,205 30,700,584

เงินกู้ยืมระยะยาวิ - 786,529 2,409,587 663,669 3,859,785

หุ้นกู้ระยะยาวิ - 1,499,757 1,598,378 - 3,098,135

รว่มรายการท่�ไม่ใชุ่ตราสัารอนุ้พัิน้ธ์ิ 5,827,702 9,312,260 20,354,370 8,991,874 44,486,206

(หน่วิย: พ่นบาที่)

ท่ี่�งนี� ข้้อมูลนี�ไม่ใช่ีการค์าด้การณ์หรือพยากรณ์สิภาวิะติลาด้ในอนาค์ติ และค์วิรใช้ีด้้วิยค์วิามระม่ด้ระว่ิง 

คว่ามเส่ั�ยงจากอัตราแลกเปล่�ยน้ 

กลุ่มบริษ่ัที่มีค์วิามเสีิ�ยงจากอ่ติราแลกเปลี�ยนทีี่�สิำาค่์ญอ่นเกี�ยวิเนื�องก่บเงินสิด้และรายการเที่ยีบเท่ี่าเงินสิด้ ลูกหนี�การค้์าและลูกหนี�อื�น ลูกหนี�กิจการ

ทีี่�เกี�ยวิข้้องก่น เจ้าหนี�การค้์า เจ้าหนี�อื�น เจ้าหนี�กิจการทีี่�เกี�ยวิข้้องก่น และหนี�สิินติามส่ิญญาเช่ีา ทีี่�เป็นเงินติราต่ิางประเที่ศในหลายสิกุลเงิน 

กลุ่มบริษ่ัที่มีการจ่ด้การค์วิามเสีิ�ยงโด้ยจ่บคู่์ระหวิ่างหนี�สิินทีี่�เป็นเงินติราติ่างประเที่ศก่บลูกหนี�ทีี่�เป็นเงินติราติ่างประเที่ศสิกุลเดี้ยวิก่น (Natural 

hedge) นอกจากนี� กลุ่มบรษ่ิัที่ใช้ีส่ิญญาซื�อข้ายอ่ติราแลกเปลี�ยนเงินติราติา่งประเที่ศลว่ิงหนา้เพื�อป้องก่นค์วิามเสีิ�ยงจากอ่ติราแลกเปลี�ยนสิำาหร่บ

ค่์าใช้ีจ่ายทีี่�จ่ายด้้วิยเงินติราต่ิางประเที่ศ

การวิเค่ราะห์ผลกระทบของิการเป็ล่�ยนแป็ลงิอัตราแลกเป็ล่�ยน

ติารางต่ิอไปนี�แสิด้งให้เห็นถึืงผู้ลกระที่บต่ิอกำาไร (ข้าด้ทุี่น) ก่อนภาษีัและส่ิวินข้องผูู้้ถืือหุ้นข้องกลุ่มบริษ่ัที่จากการเปลี�ยนแปลงทีี่�อาจเกิด้ขึ้�นอย่าง

สิมเหตุิสิมผู้ลข้องอ่ติราแลกเปลี�ยนสิกุลเงินเหรียญสิหร่ฐ โด้ยกำาหนด้ให้ต่ิวิแปรอื�นท่ี่�งหมด้ค์งทีี่� ท่ี่�งนี� ผู้ลกระที่บต่ิอกำาไร (ข้าด้ทุี่น) ก่อนภาษีัและ

ส่ิวินข้องผูู้้ถืือหุ้นนี�เกิด้จากการเปลี�ยนแปลงข้องมูลค่์ายติุิธุรรมข้องสิินที่ร่พยแ์ละหนี�สิินที่ี�เป็นต่ิวิเงิน รวิมถึืงติราสิารอนุพ่นธ์ุที่ี�เป็นเงินติราต่ิางประเที่ศ

ทีี่�ไม่ได้้กำาหนด้ให้เป็นเค์รื�องมือทีี่�ใช้ีป้องก่นค์วิามเสีิ�ยง ณ ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2563 ท่ี่�งนี� กลุ่มบริษ่ัที่ไม่มีค์วิามเสีิ�ยงอย่างเป็นสิาระสิำาค่์ญจากการ

เปลี�ยนแปลงข้องสิกุลเงินติราต่ิางประเที่ศสิกุลเงินอื�น

ท่ี่�งนี� ข้้อมูลนี�ไม่ใช่ีการค์าด้การณ์หรือพยากรณ์สิภาวิะติลาด้ในอนาค์ติ และค์วิรใช้ีด้้วิยค์วิามระม่ด้ระว่ิง

 คว่ามเส่ั�ยงด้าน้สัภาพิคล่อง

รายละเอียด้การค์รบกำาหนด้ชีำาระข้องหนี�สิินที่างการเงินทีี่�ไม่ใช่ีติราสิารอนุพ่นธ์ุและเค์รื�องมือที่างการเงินทีี่�เป็นติราสิารอนุพ่นธ์ุข้องกลุ่มบริษ่ัที่        

ณ ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2563 ซึ�งพิจารณาจากกระแสิเงินสิด้ติามส่ิญญาทีี่�ย่งไม่คิ์ด้ลด้เป็นมูลค่์าปัจจุบ่น สิามารถืแสิด้งได้้ด่้งนี�

สักุลเงิน้ เพิิ�มข้�น้/ลดลง ผลกระทบ่ต่อกำาไร (ขาดทุน้) ก่อน้ภาษ่ั ผลกระทบ่ต่อส่ัว่น้ของผู้ถ่ือหุ้น้

(ร้อยละ) (พัิน้บ่าท) (พัิน้บ่าท)

เหรียญสิหร่ฐ +5 80,730 238,305

-5 (80,730) (238,305)
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งบ่การเงิน้รว่ม

เม่�อทว่งถืาม ไม่เกิน้ 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่่า 5 ปี รว่ม

ตราสัารอนุ้พัิน้ธ์ิ

หนี�สิินติราสิารอนุพ่นธ์ุ: จ่ายชีำาระสุิที่ธิุ - 309,887 514,342 94,906 919,135

รว่มตราสัารอนุ้พัิน้ธ์ิ - 309,887 514,342 94,906 919,135

(หน่วิย: พ่นบาที่)

35.3 ม้ลค่ายุติิธิรรมของเครื�องมือที่างกี่ารเงิน

เค์รื�องมือที่างการเงินทีี่�กลุ่มบริษ่ัที่ประมาณมูลค่์ายุติิธุรรมข้องเค์รื�องมือที่างการเงินใกล้เคี์ยงก่บมูลค่์าติามบ่ญชีีทีี่�แสิด้งในงบแสิด้งฐานะการเงิน 

เนื�องจากเค์รื�องมือที่างการเงินด่้งกล่าวิจ่ด้อยูใ่นประเภที่ระยะส่ิ�นหรือมีอ่ติราด้อกเบี�ยใกล้เคี์ยงก่บอ่ติราด้อกเบี�ยในติลาด้ ได้้แก่  เงินสิด้และรายการ

เทีี่ยบเท่ี่าเงินสิด้ ลูกหนี�การค้์าและลูกหนี�อื�น ลูกหนี�กิจการทีี่�เกี�ยวิข้้องก่น เจ้าหนี�การค้์า เจ้าหนี�อื�น เจ้าหนี�กิจการทีี่�เกี�ยวิข้้องก่น และเงินกู้ยืม       

ระยะส่ิ�นจากสิถืาบ่นการเงิน

ติารางต่ิอไปนี�เป็นการสิรุปเปรียบเทีี่ยบมูลค่์าติามบ่ญชีี และมูลค่์ายติุิธุรรมข้องเค์รื�องมือที่างการเงินทีี่�จ่ด้อยูใ่นประเภที่ระยะยาวิ ณ ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 

2563 และ 2562

กลุ่มบริษ่ัที่มีการประมาณการมูลค่์ายุติิธุรรมข้องเค์รื�องมือที่างการเงินติามหล่กเกณฑ์์ด่้งนี�

 ก) เงินกู้ยืมระยะยาวิจากสิถืาบ่นการเงินทีี่�จ่ายด้อกเบี�ยในอ่ติราค์งทีี่� แสิด้งมูลค่์ายุติิธุรรมโด้ยการค์ำานวิณมูลค่์าปัจจุบ่นข้องกระแสิเงินสิด้จ่าย 

ในอนาค์ติ คิ์ด้ลด้ด้้วิยอ่ติราด้อกเบี�ยโด้ยประมาณในติลาด้ปัจจุบ่น สิำาหร่บเงินกู้ยืมทีี่�มีเงื�อนไข้ใกล้เคี์ยงก่น

 ข้) เงินกู้ยมืระยะยาวิจากสิถืาบ่นการเงินทีี่�จ่ายด้อกเบี�ยในอ่ติราใกล้เคี์ยงก่บอ่ติราด้อกเบี�ยในติลาด้ แสิด้งมูลค่์ายุติิธุรรมโด้ยประมาณติามมูลค่์า

ติามบ่ญชีีทีี่�แสิด้งในงบแสิด้งฐานะการเงิน

 ค์) หุ้นกู้แสิด้งมูลค่์ายุติิธุรรมติามราค์าติลาด้ทีี่�ประกาศโด้ยสิมาค์มติลาด้ติราสิารหนี�ไที่ย

ในระหว่ิางปีปัจจุบ่น ไม่มีการโอนรายการระหว่ิางลำาด่้บช่ี�นข้องมูลค่์ายุติิธุรรม

2563 2562

มูลค่าตามบั่ญชุ่ มูลค่ายุติธิรรม มูลค่าตามบั่ญชุ่ มูลค่ายุติธิรรม

หน่้�สิัน้ทางการเงิน้

   เงินกู้ยืมระยะยาวิจากสิถืาบ่นการเงิน 3,859,785,137 3,859,785,137 4,639,479,315 4,639,479,315

   หุ้นกู้ระยะยาวิ 3,098,134,977 3,006,584,061 4,096,733,618 4,151,962,496

(หน่วิย: บาที่)



งบการเงิน 269

มูลค่์าข่้�นต้ินทีี่�ไม่ได้้ห่กกลบในงบแสิด้งฐานะการเงินน่�น สิะท้ี่อนถึืงจำานวินทีี่�ขึ้�นอยู่ก่บข้้อติกลงการห่กกลบทีี่�มีเงื�อนไข้

36. กี่ารบริหารจัดำกี่ารทุี่น 

ว่ิติถุืประสิงค์์ข้องกลุ่มบริษ่ัที่ในการบริหารทีุ่นน่�นเพื�อด้ำารงไว้ิซึ�งค์วิามสิามารถืในการด้ำาเนินงานติ่อเนื�องข้องกลุ่มบริษ่ัที่เพื�อสิร้างผู้ลติอบแที่นติ่อ       

ผูู้้ถืือหุ้นและเป็นประโยชีน์ต่ิอผูู้้ทีี่�มีส่ิวินได้้เสีิยอื�น และเพื�อด้ำารงไว้ิซึ�งโค์รงสิร้างข้องทุี่นทีี่�เหมาะสิมเพื�อลด้ต้ินทุี่นที่างการเงินข้องทุี่น

ในการด้ำารงไว้ิหรือปร่บโค์รงสิร้างข้องทุี่น กลุ่มบริษ่ัที่อาจปร่บนโยบายการจ่ายเงินปันผู้ลให้ก่บผูู้้ถืือหุ้น การคื์นทุี่นให้แก่ผูู้้ถืือหุ้น การออกหุ้นใหม่ 

หรือการข้ายที่ร่พย์สิินเพื�อลด้ภาระหนี�

เพื�อให้ได้้สิิที่ธิุพิเศษัที่างภาษีั บริษ่ัที่ย่อยย่งจะต้ิองด้ำารงไว้ิซึ�งเงินทุี่นข่้�นติำ�าติามทีี่�กำาหนด้ในแต่ิละบ่ติรส่ิงเสิริมการลงทุี่น

37. เหตุิกี่ารณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื�อว่ินทีี่� 27 มกราค์ม 2564 บริษ่ัที่ เอเชีีย เอวิิเอชี่�น เซ็นเติอร์ จำาก่ด้ได้้จด้ที่ะเบียนก่บกระที่รวิงพาณิชีย์ โด้ยมีว่ิติถุืประสิงค์์เพื�อเป็นสิถืาบ่น          

การเรียนรู้และพ่ฒินาค์วิามสิามารถืข้องบุค์ลากรสิำาหร่บอุติสิาหกรรมการบินการท่ี่องเทีี่�ยวิและบริการ โด้ยมีทุี่นจด้ที่ะเบียน 10 ล้านบาที่ (หุ้นสิาม่ญ 

1 ล้านหุ้น มูลค่์าหุ้นละ 10 บาที่) และกลุ่มบริษ่ัที่มีส่ิด้ส่ิวินการถืือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษ่ัที่ด่้งกล่าวิ

38. กี่ารอนุมัติิงบกี่ารเงิน

งบการเงินรวิมนี�ได้้ร่บอนุม่ติิให้ออกโด้ยค์ณะกรรมการกลุ่มบริษ่ัที่เมื�อว่ินทีี่� 23 กุมภาพ่นธ์ุ 2564

งบ่การเงิน้รว่ม

มูลค่าขั�น้ต้น้ จำาน้ว่น้ท่�น้ำามาหักกลบ่ มูลค่าสุัทธิิท่�รับ่รู้ใน้      

งบ่แสัดงฐาน้ะการเงิน้

ณ วั่น้ท่� 31 ธัิน้ว่าคม 2563

ลูกหนี�กิจการทีี่�เกี�ยวิข้้องก่น 873,683,356 (58,115,325) 815,568,031

เจ้าหนี�กิจการทีี่�เกี�ยวิข้้องก่น (4,272,204,633) 1,212,031,874 (3,060,172,759)

(3,398,971,277) 1,153,916,549 (2,245,054,728)

ณ วั่น้ท่� 31 ธัิน้ว่าคม 2562

ลูกหนี�กิจการทีี่�เกี�ยวิข้้องก่น 3,301,425,400 (1,381,266,989) 1,920,158,411

เจ้าหนี�กิจการทีี่�เกี�ยวิข้้องก่น (912,653,701) 538,830,262 (373,823,439)

2,388,321,699 (842,436,727) 1,545,884,972

(หน่วิย: บาที่)

35.4 กี่ารหักี่กี่ลบเครื�องมือที่างกี่ารเงิน

รายละเอียด้ข้องเค์รื�องมือที่างการเงิน ณ ว่ินทีี่� 31 ธุ่นวิาค์ม 2563 และ 2562 ทีี่�มีการร่บรู้ในล่กษัณะข้องการห่กกลบ หรือยง่ไม่มีการห่กกลบก่น

แต่ิมีข้้อติกลงทีี่�กำาหนด้ให้มีการห่กกลบหรือข้้อติกลงอื�นทีี่�ค์ล้ายค์ลึงก่น แสิด้งได้้ด่้งนี�
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ต่ารางการแสดูงข้้อมููลต่ามูต่ัวชุ่�วัดู GRI
มาตรฐาน้ 

GRI
หัว่ข้อมาตรฐาน้ ลำาดับ่การเปิด

เผยของ 
ชุ่�อมาตรฐาน้ GRI หน้้า หัว่ข้อท่�ม่การเปิดเผยมาตรฐาน้ GRI การละเว้่น้

การเปิดเผย

General Disclosure

1. Organisational prof ile

102 General 
Disclosures

102-1 Name of the organisation 30 นโยบายและภาพรวิมการประกอบธุุรกิจ

102-2 Activities, brands, products, and 
services

2,
32-33

เค์รือข่้ายการบิน
ล่กษัณะการประกอบธุุรกิจ   

102-3 Location of headquarters 275 ข้้อมูลท่ี่�วิไปและข้้อมูลสิำาค่์ญอื�น

102-4 Location of operations 34 เค์รือข่้ายเส้ินที่างการบิน บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย

102-5 Ownership and legal form 46-47 ข้้้อมูลหล่กที่ร่พย์และผูู้้ถืือหุ้น

102-6 Markets served 2, 34 เค์รือข่้ายการบิน  
เค์รือข่้ายเส้ินที่างการบิน บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย 

102-7 Scale of the organisation 4 จุด้เด่้นด้้านการเงินและการด้ำาเนินงาน

102-8 . Information on employees and 
other workers

4, 77 จุด้เด่้นด้้านการเงินและการด้ำาเนินงาน
สุิข้ภาพและค์วิามปลอด้ภ่ย

102-9 Supply chain 93 การบริหารจ่ด้การห่วิงโซ่อุปที่านอย่างย่�นยนื 

102-10 Signif icant changes to the  
organisation and its supply 
chain

28

93

พ่ฒินาการสิำาค่์ญข้อง บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น 
และ บจ. ไที่ยแอร์เอเชีีย 
การบริหารจ่ด้การห่วิงโซ่อุปที่านอย่างย่�นยนื

102-11 Precautionary principle or 
approach

85 การบริหารจ่ด้การวิิกฤติและค์วิามเสีิ�ยง

102-12 External initiatives 6-7 คุ์ณภาพสู่ิรางว่ิลแห่งค์วิามสิำาเร็จ

102-13 Membership of associations 71 เกี�ยวิก่บรายงานฉบ่บนี�

2. Strategy

102-14 Statement from senior 
decision-maker

12

14

16

สิารจากประธุานกรรมการ

สิารจากประธุานกรรมการบริหาร 

สิารจาประธุานเจ้าหน้าทีี่�บริหาร

102-15 Key Impacts, risks, opportunities 51-69 การบริหารจ่ด้การค์วิามเสีิ�ยง

3. Ethics and Integrity 

102-16 Values, principles, standards, 
and norms of behaviour

30 นโยบายและภาพรวิมการประกอบธุุรกิจ

4. Governance

102-18 Governance structure 143 ค์ณะกรรมการและผูู้้บริหาร

5. Stakeholder Engagement

102-40 List of stakeholder groups 72-76 ประเด็้นสิาระสิำาค่์ญด้้านค์วิามย่�งยืนข้อง
ปี 2563

102-41 Collective bargaining 
agreements

- ไม่เกี�ยวิข้้องต่ิอธุุรกิจข้อง 
บมจ. เอเชีีย เอวิิเอช่ี�น



ตารางการแสดงข้้อมููลตามูตัวช้ี้�วัด GRI 271

มาตรฐาน 
GRI

หััวข้้อมาตรฐาน ลำำาดัับการเปิิดั
เผยข้อง 

ช่ื่�อมาตรฐาน GRI หัน้า หััวข้้อท่ี่�ม่การเปิิดัเผยมาตรฐาน GRI การลำะเว้น
การเปิิดัเผย

102-42 Identifying and selecting 
stakeholders

72 ประเด็็นสาระสำาคััญด้็านคัวามยัั่�งยั่ืนของ
ปี 2563

102-43 Approach to stakeholder 
engagement

72-76 ประเด็็นสาระสำาคััญด้็านคัวามยัั่�งยั่ืนของ
ปี 2563

102-44 Key topics and concerns raised 72-76 ประเด็็นสาระสำาคััญด้็านคัวามยัั่�งยั่ืนของ
ปี 2563

6. Reporting Practice 

102-45 Entities included in the 
consolidated f inancial 
statements

71 ขอบเขตของรายั่งาน

102-46 Def ining report content and 
topic boundaries

71 ขอบเขตของรายั่งาน

102-47 List of material topics 72 ประเด็็นสาระสำาคััญด้็านคัวามยัั่�งยั่ืนของ
ปี 2563

102-48 Restatements of information 71 เนื�อหาของรายั่งาน

102-49 Changes in reporting 71 เนื�อหาของรายั่งาน

102-50 Reporting period 71 เก่ี่�ยั่วกัี่บรายั่งานฉบับน่�

102-51 Date of most recent report 71 เนื�อหาของรายั่งาน

102-52 Reporting cycle 71 เก่ี่�ยั่วกัี่บรายั่งานฉบับน่�

102-53 Contact point for questions 
regarding the report

71  ติด็ต่อเรา

102-54 Claims of reporting in accordance 
with the GRI Standards

71 เก่ี่�ยั่วกัี่บรายั่งานฉบับน่�

102-55 GRI content index 270-274 ตารารกี่ารแสด็งข้อมูลตามตัวช่ี้�วัด็ GRI

102-56 External assurance - - บมจ. เอเช่ี้ยั่ เอวิเอชัี้�น
ไม่ม่กี่ารประกัี่นจากี่
ภายั่นอกี่ บริษััทฯ 
ได้็ใช้ี้ระบบกี่ารประกัี่น
จากี่ผูู้้บริหารท่�
เก่ี่�ยั่วข้องภายั่ใน

Specif ic Disclosure

1. สุุข้ภาพแลำะความปิลำอดัภัย

103 Management 
Approach

103-1 Explanation of the material 
topics and its boundary

77-84 สุขภาพและคัวามปลอด็ภัยั่

103-2 The Management approach and 
its components

77-84 สุขภาพและคัวามปลอด็ภัยั่

103-3 Evaluation of the management 
approach

77-84 สุขภาพและคัวามปลอด็ภัยั่

403 (2018) Occupational 
Health
and Safety

403-1 Occupational health and safety 
management system

77-84 สุขภาพและคัวามปลอด็ภัยั่

403-2 Hazard identif ication, risk  
assessment, and incident 
investigation

77-84 สุขภาพและคัวามปลอด็ภัยั่
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มาตรฐาน้ 
GRI

หัว่ข้อมาตรฐาน้ ลำาดับ่การเปิด
เผยของ 

ชุ่�อมาตรฐาน้ GRI หน้้า หัว่ข้อท่�ม่การเปิดเผยมาตรฐาน้ GRI การละเว้่น้
การเปิดเผย

403-3 Occupational health services 77-84 สุิข้ภาพและค์วิามปลอด้ภ่ย

403-4 Worker participation, consultation, 
and communication on 
occupational health and safety

77-84 สุิข้ภาพและค์วิามปลอด้ภ่ย

403-5 Worker training on occupational 
health and safety

77-84 สุิข้ภาพและค์วิามปลอด้ภ่ย

403-6 Promotion of worker health 77-84 สุิข้ภาพและค์วิามปลอด้ภ่ย

403-7 Prevention and mitigation of 
occupational health and safety
impacts directly linked by 
business relationships

77-84 สุิข้ภาพและค์วิามปลอด้ภ่ย

403-8 Workers covered by an 
occupational health and safety 
management system

77-84 สุิข้ภาพและค์วิามปลอด้ภ่ย

403-9 Work-related injuries 77-84 สุิข้ภาพและค์วิามปลอด้ภ่ย

403-10 Work-related ill health 77-84 สุิข้ภาพและค์วิามปลอด้ภ่ย

416 Customer 
Health
and Safety

416-1 Assessment of the health and 
safety impacts of product and 
service categories

77-84 สุิข้ภาพและค์วิามปลอด้ภ่ย

416-2 Incidents of non-compliance 
concerning the health and 
safety impacts of products and 
services

77-84 สุิข้ภาพและค์วิามปลอด้ภ่ย

2. การบ่ริหารจัดการวิ่กฤตและคว่ามเส่ั�ยง

102 General 
Disclosures

102-11 Precautionary principle or 
approach

85-87 การบริหารจ่ด้การวิิกฤติและค์วิามเสีิ�ยง

102-33 Communicating critical concerns 85-87 การบริหารจ่ด้การวิิกฤติและค์วิามเสีิ�ยง

103 Management 
Approach

103-1 Explanation of the material 
topics and its boundary

85-87 การบริหารจ่ด้การวิิกฤติและค์วิามเสีิ�ยง

103-2 The management approach and 
its components

85-87 การบริหารจ่ด้การวิิกฤติและค์วิามเสีิ�ยง

103-3 Evaluation of the management 
approach

85-87 การบริหารจ่ด้การวิิกฤติและค์วิามเสีิ�ยง

3. การบ่ริหารคว่ามสััมพัิน้ธ์ิกับ่ลูกค้าและการปฏิิบั่ติงาน้ท่�ม่ประสิัทธิิภาพิ

102 General 
Disclosures

102-43 Approach to stakeholder 
engagement

87-93 การบริหารค์วิามส่ิมพ่นธ์ุก่บลูกค้์าและ
การปฏิิบ่ติิงานทีี่�มีประสิิที่ธิุภาพ

102-44 Key topics and concerns raised 87-93 การบริหารค์วิามส่ิมพ่นธ์ุก่บลูกค้์าและ
การปฏิิบ่ติิงานทีี่�มีประสิิที่ธิุภาพ

103 Management 
Approach

103-1 Explanation of the material 
topics and its boundary

87-93 การบริหารค์วิามส่ิมพ่นธ์ุก่บลูกค้์าและ
การปฏิิบ่ติิงานทีี่�มีประสิิที่ธิุภาพ

103-2 The management approach and 
its components

87-93 การบริหารค์วิามส่ิมพ่นธ์ุก่บลูกค้์าและ
การปฏิิบ่ติิงานทีี่�มีประสิิที่ธิุภาพ

103-3 Evaluation of the management 
approach

87-93 การบริหารค์วิามส่ิมพ่นธ์ุก่บลูกค้์าและ
การปฏิิบ่ติิงานทีี่�มีประสิิที่ธิุภาพ



ตารางการแสดงข้้อมููลตามูตัวช้ี้�วัด GRI 273

มาตรฐาน้ 
GRI

หัว่ข้อมาตรฐาน้ ลำาดับ่การเปิด
เผยของ 

ชุ่�อมาตรฐาน้ GRI หน้้า หัว่ข้อท่�ม่การเปิดเผยมาตรฐาน้ GRI การละเว้่น้
การเปิดเผย

4. การบ่ริหารจัดการห่ว่งโซ่่อุปทาน้อย่างยั�งย่น้  

102 General 
Disclosures

102-9 Supply chain 93-95 การบริหารจ่ด้การห่วิงโซ่อุปที่านอย่างย่�งยนื

102-10 Signif icant changes to the  
organisation and its supply 
chain

93-95 การบริหารจ่ด้การห่วิงโซ่อุปที่านอย่างย่�งยนื

103 Management 
Approach

103-1 Explanation of the material 
topics and its boundary

93-95 การบริหารจ่ด้การห่วิงโซ่อุปที่านอย่างย่�งยนื

103-2 The management approach and 
its components

93-95 การบริหารจ่ด้การห่วิงโซ่อุปที่านอย่างย่�งยนื

103-3 Evaluation of the management 
approach

93-95 การบริหารจ่ด้การห่วิงโซ่อุปที่านอย่างย่�งยนื

414 Supplier Social 
Assessment

414-1 New suppliers that were 
screened using social criteria

93-95 การบริหารจ่ด้การห่วิงโซ่อุปที่านอย่างย่�งยนื

5. น้วั่ตกรรมและกระบ่ว่น้การใชุ้เทคโน้โลย่ดิจิทัล

103 Management 
Approach

103-1 Explanation of the material 
topics and its boundary

95-97 นว่ิติกรรมและกระบวินการใช้ีเที่ค์โนโลยี
ดิ้จิท่ี่ล 

103-2 The management approach and 
its components

95-97 นว่ิติกรรมและกระบวินการใช้ีเที่ค์โนโลยี
ดิ้จิท่ี่ล 

103-3 Evaluation of the management 
approach

95-97 นว่ิติกรรมและกระบวินการใช้ีเที่ค์โนโลยี
ดิ้จิท่ี่ล 

6. การบ่ริหารจัดการของเส่ัย, การเปล่�ยน้แปลงของภูมิอากาศและการปล่อยก๊าซ่เร่อน้กระจก

103 Management 
Approach

103-1 Explanation of the material 
topics and its boundary

98-106 การบริหารจ่ด้การข้องเสีิย, การเปลี�ยนแปลง
ข้องภูมิอากาศและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

103-2 The management approach and 
its components

98-106 การบริหารจ่ด้การข้องเสีิย, การเปลี�ยนแปลง
ข้องภูมิอากาศและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

103-3 Evaluation of the management 
approach

98-106 การบริหารจ่ด้การข้องเสีิย, การเปลี�ยนแปลง
ข้องภูมิอากาศและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

302 Energy 302-1 Energy consumption within the 
organisation

98-106 การบริหารจ่ด้การข้องเสีิย, การเปลี�ยนแปลง
ข้องภูมิอากาศและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

302-4 Reduction of energy consumption 98-106 การบริหารจ่ด้การข้องเสีิย, การเปลี�ยนแปลง
ข้องภูมิอากาศและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

305 (2016) Emissions 305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 98-106 การบริหารจ่ด้การข้องเสีิย, การเปลี�ยนแปลง
ข้องภูมิอากาศและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG 
emissions

98-106 การบริหารจ่ด้การข้องเสีิย, การเปลี�ยนแปลง
ข้องภูมิอากาศและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

305-4 GHG emissions intensity 98-106 การบริหารจ่ด้การข้องเสีิย, การเปลี�ยนแปลง
ข้องภูมิอากาศและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

305-5 Reduction of GHG emissions 98-106 การบริหารจ่ด้การข้องเสีิย, การเปลี�ยนแปลง
ข้องภูมิอากาศและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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มาตรฐาน 
GRI

หััวข้้อมาตรฐาน ลำำาดัับการเปิิดั
เผยข้อง 

ช่ื่�อมาตรฐาน GRI หัน้า หััวข้้อท่ี่�ม่การเปิิดัเผยมาตรฐาน GRI การลำะเว้น
การเปิิดัเผย

306 (2020) Waste 306-1 Waste generation and signif icant 
waste-related impacts

98-106 การบริหารจััดการของเสีีย, การเปลีี่�ยนแปลี่ง
ของภููมิิอากาศแลี่ะการปล่ี่อยก๊าซเรือนกระจัก

306-2 Management of signif icant 
waste-related impacts

98-106 การบริหารจััดการของเสีีย, การเปลีี่�ยนแปลี่ง
ของภููมิิอากาศแลี่ะการปล่ี่อยก๊าซเรือนกระจัก

306-3 Waste generated 98-106 การบริหารจััดการของเสีีย, การเปลีี่�ยนแปลี่ง
ของภููมิิอากาศแลี่ะการปล่ี่อยก๊าซเรือนกระจัก

306-4 Waste diverted from disposal 98-106 การบริหารจััดการของเสีีย, การเปลีี่�ยนแปลี่ง
ของภููมิิอากาศแลี่ะการปล่ี่อยก๊าซเรือนกระจัก

306-5 Waste directed to disposal 98-106 การบริหารจััดการของเสีีย, การเปลีี่�ยนแปลี่ง
ของภููมิิอากาศแลี่ะการปล่ี่อยก๊าซเรือนกระจัก

7. แรงจููงใจูแลำะการรักษาพนักงาน

103 Management 
Approach

103-1 Explanation of the material 
topics and its boundary

106-109 แรงจูังใจัแลี่ะการรักษาพนักงาน

103-2 The management approach and 
its components

106-109 แรงจูังใจัแลี่ะการรักษาพนักงาน

103-3 Evaluation of the management 
approach

106-109 แรงจูังใจัแลี่ะการรักษาพนักงาน

401 (2016) Employment 401-1 New employee hires and 
employee turnover

106-109 แรงจูังใจัแลี่ะการรักษาพนักงาน

404 (2016) 404-2 Programmes for upgrading 
employee skills and transition 
assistance programme

106-109 แรงจูังใจัแลี่ะการรักษาพนักงาน

8. การลำงทุี่นด้ัานสัังคม 

201 Economic 
Performance

201-1 Direct economic value 
generated and distributed

109-112 การลี่งทุุนด้านสัีงคมิ 

103 Management 
Approach

103-1 Explanation of the material 
topics and its boundary

109-112 การลี่งทุุนด้านสัีงคมิ 

103-2 The Management approach and 
its components

109-112 การลี่งทุุนด้านสัีงคมิ 

103-3 Evaluation of the management 
approach

109-112 การลี่งทุุนด้านสัีงคมิ 

413
(2016)

Local 
Communities

413-1 Operations with local community 
engagement, impact assessments, 
and development programme

109-112 การลี่งทุุนด้านสัีงคมิ 

413-2 Operations with signif icant 
actual and potential negative 
impacts on local communities

109-112 การลี่งทุุนด้านสัีงคมิ 
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