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ขอนแก่น
เยือนอีสานบ้านเฮา ศึกษาเยี่ยมชมอุทยานและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ 

บึงแก่นนคร และศูนย์กลางการศึกษา การประชุม สัมมนา
ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



พิษณุโลก 
บินสู่ถิ่นก�าเนิดพระนเรศวร สักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุด 

อร่ามเรืองรองที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ 
พร้อมการเป็นเส้นทางแห่งอนาคต ประตูเชื่อมต่อสู่อินโดจีน



เสียมราฐ
ดินแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา สัมผัสปราสาทนครวัด นครธม 

ในราคาที่ ใคร ใคร... ก็บินได้ พร้อมดื่มด�่ากับร้านอาหารหลากหลายยามค�่าคืน 
อัศจรรย์ความสุขได้ทุกไลฟ์สไตล์ชีวิต



คุนหมิง 
“นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” 

เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนนาน 
ครั้งหนึ่งกับมหัศจรรย์ธรรมชาติสุดตระการ “อุทยานป่าหิน” ที่งดงามและยิ่งใหญ่ที่สุด



 08 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 10 สารจากประธานกรรมการ
 12  สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 14  คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร
 39  ข้อมูลทั่วไป
 40 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
 44 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
 48  ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 62  ปัจจัยความเสี่ยง
 68  โครงสร้างเงินลงทุน
 70  โครงสร้างการจัดการ
 96  การก�ากับดูแลกิจการ
 112  ความรับผิดชอบต่อสังคม
 124  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
 127 รายการระหว่างกัน
 136  รายงานความรับผิดชอบของ
  คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
 137 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี 2556
 138 ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน
 151 งบการเงิน

สารบัญ
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NOW

EVERYONE
CAN FLY

WITH A 

FLEET OF

35 AIRCRAFT

CARRYING OVER

10.5 MILLION

PASSENGERS
IN 2013
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วิสัยทัศน์
ไทยแอร์เอเชียมุ่งมั่นเป็นสายการบ

ินราคาประห
ยัด 

ชั้นน�าในภูมิภาค เพื่อให้บริการผ
ู้โดยสารใน

ราคา 

คุ้มค่ามากที่สุดผ่านการบร
ิการที่มีคุณภาพ  

มีความน่าเชื่อถือ และค�านึงถึงความ
ปลอดภัยสูงสุด
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พันธกิจ
เราคือสายการบ

ินราคาประห
ยัดรายแร

กของ

ประเทศไท
ย ที่มีการบริหา

รจัดการต
้นทุนอย่างมี

ประสิทธิภ
าพ เพื่อพลิกโฉมการเดินทา

งทางอากาศ 

และเปิดโอกาสให้ “ใค
ร ใคร… ก็บินได้” พวกเรา

เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เปี่ยมไปด้วยพลังที่จะก้าว
ไป 

ข้างหน้า และมีใจที่เปิดกว
้าง พร้อมจะคว้าทุกโ

อกาส

ด้วยความ
มุ่งมั่น
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ปี 2556 เป็นปีที่ท้าทายในการเติบโตของธุรกิจ เพราะมีปัจจัย
กระทบจากสถานการณ์การเมอืงช่วงท้ายปี ทีเ่ป็นฤดกูาลท่องเทีย่ว 
ซึ่งส่งผลโดยตรงกับสายการบินและภาคการท่องเท่ียวมีความ
อ่อนไหวกับสถานการณ์ แต่องค์กรท่ีดีต้องสามารถผ่านไปให้ได้ 
ซึ่งผมคิดว่าบริษัทฯ พิสูจน์ได้ดีในปีนี้

สิ่งที่โดดเด่นคือบริษัทฯ ไม่หยุดนิ่ง และมีสีสันใหม่ๆ ให้ทุกคนได้
ตื่นตาตื่นใจเสมอ โดยเฉพาะเป้าหมายในตลาดส�าคัญคือตลาด
ภายในประเทศ ก็สามารถท�าได้อย่างด ีทัง้การเพิม่ความถีบ่นิ การ
เข้าถงึท้องถิน่ผ่านกจิกรรมต่างๆ สร้างความรูส้กึใกล้ชดิ และท�าให้
แข่งขันได้อย่างดี

อีกเรื่องส�าคัญที่เราเน้นย�้า คือ “การสร้างแบรนด์ที่ดี” ตั้งแต่การ
เปิดตัวสื่อสารเป็นสายการบินราคาประหยัดท่ีสุด มาถึงการให้
บรกิารด้วยเครือ่งใหม่ทกุเทีย่วบนิ ในปีนีเ้ราตอกย�า้มาตรฐานการ

เม่ือเรามีแบรนด์ที่เข้มแข็ง ผสานกับ
การเป็นสายการบินแห่งอาเซียน ที่ให้
บริการในระดับนานาชาติชัดเจน ท�าให้
บริษัทฯ พร้อมแข่งขันในทุกช่องทาง

ให้บริการ ผ่านพรีเซ็นเตอร์ “ณเดชน์ คูกิมิยะ” ที่บินจนคุ้นเคย 
และสามารถสะท้อนแบรนด์ไทยแอร์เอเชียได้อย่างดี คือ
สนกุสนานเป็นกนัเอง สมัผัสได้  โดยเฉพาะการใช้ภาษาอสีานมา
สือ่สาร พร้อมเปิดเส้นทางบนิใหม่ กรุงเทพฯ-ขอนแก่น สิง่เหล่านี้ 
ส่งผลต่อภาพลักษณ์และความคาดหวังที่ดีในบริการของเรา 
ถอืเป็นการลงทนุทีคุ้่มค่าและสร้างความแขง็แกร่งของแบรนด์ใน
ระยะยาว

เมื่อเรามีแบรนด์ที่เข้มแข็ง ผสานกับการเป็นสายการบินแห่ง
อาเซียน ที่ให้บริการในระดับนานาชาติชัดเจน ท�าให้บริษัทฯ 
พร้อมแข่งขันในทุกช่องทาง กลยุทธ์เสริมต่อไป คือเรื่องการเป็น
ผูน้�าเทรนด์ สร้างนวัตกรรมและบรกิารใหม่อย่างต่อเนือ่ง รวมทัง้
รายได้จากบริการเสริมพิเศษที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าพอใจในปีนี้

ความส�าเร็จในปีนี้ สิ่งที่ผมต้องพูดถึงคือ บุคลากรของบริษัทฯ  
ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา เรามีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีความรัก
ในองค์กร ร่วมฝ่าฟันกันมาตั้งแต่วันแรก พนักงานเก่าที่มี
ประสบการณ์ในธรุกจิ รวมทัง้พนกังานใหม่ทีม่คีวามคิดสร้างสรรค์ 
ใหม่ๆ มาเติมเต็ม ท�าให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงและมีอนาคต
ที่สดใส

สุดท้ายนี้ผมในฐานะตัวแทนบริษัทฯ สามารถให้ความเชื่อมั่นได้
ว่า เรายังคงจะเดินหน้าตามแผนงานที่แสดงต่อผู้ถือหุ้นทุกคนไว้
และบริษัทฯ จะสามารถเติบโตและมีผลประกอบการที่ดี เพราะ
เรามีรากฐานที่วางไว้ ลงทุนอย่างคุ้มค่าและสมเหตุสมผลเสมอ 
ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นครับ

อารักษ์ ชลธาร์นนท์
 ประธานกรรมการ

สารจาก

ประธานกรรมการ
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ปนีีเ้ปน็ปทีีไ่ทยแอรเ์อเชยีครบรอบ 10 ป ีรว่มเตบิโตมากบัสงัคม
ไทย สร้างสิ่งใหม่ๆ รวมทั้งเปลี่ยนแปลงความเชื่อให้การโดยสาร
ด้วยเคร่ืองบินเป็นเรื่องง่าย “ใคร ใคร...ก็บินได้” ในฐานะคนที่ 
อยู่เริ่มต้นในวันแรกร่วมกับทีมผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน
ทุกคน ถือเป็นความภาคภูมิใจ และยืนยันความมั่นคงของไทย
แอร์เอเชีย ที่ผ่านหลากหลายบทพิสูจน์ ท�าให้ไทยแอร์เอเชีย 
ยังคงเป็นผู้น�าสายการบินราคาประหยัดครองใจทุกคน

ในด้านการด�าเนินกิจการปี 2556  เรายังคงเน้นตลาดที่มีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง คือตลาดภายในประเทศ ตลาดจีน และ
อินโดจีน โดยวางเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายบินที่
ครอบคลุม เข้มแข็ง เพื่อรองรับการแข่งขันในทุกรูปแบบ ทั้ง
การเกิดขึ้นของสายการบินใหม่ และการเตรียมตัวเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเวลาอันใกล้นี้

ส�าหรับการเกิดขึ้นของสายการบินใหม่ในตลาด เราติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเมื่อเปรียบเทียบด้วยขนาดและ
ความช�านาญในตลาดที่เราเป็นผู้น�า ยังท�าให้เราได้เปรียบใน
การแข่งขันอย่างดี รวมทั้งการวางแผนระยะสั้นระยะยาวที่
ครอบคลุม ทั้งการรับเครื่องบินแอร์บัสใหม่ประจ�าการฝูงบิน 
6-8 ล�าต่อปี เพื่อเพิ่มเส้นทางบินใหม่ๆ เราจึงยังจะสามารถ
เติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างแน่นอน

ผลประกอบการของปี 2556 ไทยแอร์เอเชียสามารถด�าเนินงาน
ตามแผนได้อย่างดี โดยเน้นการเพิ่มความถี่บินภายในประเทศ
อย่างต่อเนื่องในทุกๆ เส้นทางยอดนิยม ท�าให้เรามีความถี่สูงสุด
ในเส้นทางหลัก รวมทั้งการเพิ่มเส้นทางบินใหม่ที่พิษณุโลก 
ขอนแก่น และเส้นทางใหม่ระหว่างประเทศ ที่เสียมราฐและ
คุนหมิง อย่างไรก็ตามไตรมาสสุดท้ายของปี 2556 นั้นเป็นที่

ในด้านการด�าเนินกิจการปี 2556   
เรายังคงเน้นตลาดที่มีการเติบโต 
อย่างต่อเนื่อง คือตลาดภายในประเทศ 
ตลาดจีน และอินโดจีน โดยวาง 
เป้าหมายในการสร้างเครือข่ายบินที่
ครอบคลุม เข้มแข็ง เพื่อรองรับการ
แข่งขันในทุกรูปแบบ

ทราบกันดีถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น ต้องยอมรับว่า 
ส่งผลกระทบกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีน เรา
จึงปรับแผนต่างๆ โดยพยายามสร้างทางเลือก กระจายการ 
ท่องเที่ยวไปยังภูมิภาคมากขึ้น เช่น การเปิดบริการต่อเที่ยวบิน 
Fly-Thru โดยใช้ท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นท่าอากาศยาน 
ต่อเครื่อง ไปยังจังหวัดต่างๆ เริ่มต้นที่เชียงใหม่ ภูเก็ต และ
กระบี่ การเปิดเส้นทางบินเชื่อมต่อระหว่างภูมิภาค เช่น กระบี่-
เชียงใหม่ กระบี่-สิงคโปร์ และเชียงใหม่-ฮ่องกง เป็นต้น ถือ
เป็นการปรับตัว เพื่อให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศสามารถ
เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยได้

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดปีส�าหรับไทยแอร์เอเชียนั้น ถือว่า
เป็นเรื่องที่เรามีการบริหารจัดการที่ดีพร้อมทั้งแผนส�ารอง
รองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นและเราจะเติบโตร่วมกันในปีต่อๆ  
ไปครับ

ทัศพล แบเลเว็ลด์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารจาก

ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร
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นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายดิสธร วัชโรทัย
กรรมการ / กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
กรรมการ / กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ 

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ�ากัด 

(มหาชน)
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นาวาอากาศเอกธนภัทร งามปลั่ง
กรรมการ

นายทัศพล แบเลเว็ลด์
กรรมการ

หม่อมหลวงบวรนวเทพ เทวกุล
กรรมการ

นายปรีชญา รัศมีธานินทร์
กรรมการ

นายพรอนันต์ เกิดประเสริฐ
กรรมการ

นายสันติสุข คล่องใช้ยา
กรรมการ
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นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
กรรมการ / กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายอาหมัด ฟาริด บิน ริดซวน
กรรมการ / กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ 

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ�ากัด 
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นายทัศพล แบเลเว็ลด์
กรรมการ

นายปรีชญา รัศมีธานินทร์
กรรมการ

นายแอนโทนี่ ฟรานซิส เฟอร์นานเดส
กรรมการ

นายพรอนันต์ เกิดประเสริฐ
กรรมการ

นายคามารูดิน บิน เมอรานัน
กรรมการ
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นายทัศพล แบเลเว็ลด์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายพรอนันต์ เกิดประเสริฐ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

นาวาอากาศเอกธนภัทร งามปลั่ง
ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการการบิน

คณะผู้บริหาร 

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ�ากัด
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นายณัฐวัชร์ ศิริวงศ์ศาล
ผู้อ�านวยการฝ่ายรายได้พิเศษ 

นายปรีชญา รัศมีธานินทร์
ผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรม

หม่อมหลวงบวรนวเทพ เทวกุล
ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นายสันติสุข คล่องใช้ยา
ผู้อ�านวยการฝ่ายการพาณิชย์
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การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน • บจ. ไทยแอร์เอเชีย

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทที่อาจท�าให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

รายละเอีย
ด

กรรมการ
และผู้บริห

าร

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำ�กัด 

(มห�ชน)

1. นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์
ตำาแหน่ง ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 พฤศจิกายน 2555

อายุ (ปี) 63

คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (ไฟฟ้าสื่อสาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่น 1/2555
  • สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 9) 
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 106/2008
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 4515) 
  • Advance Management Program (AMP 153),
   Graduate School of Business Administration Harvard University

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1  -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2 -

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บจ. ไทยแอร์เอเชีย

2555 รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพลังงาน

2554 - 2555 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

2554 ที่ปรึกษา บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น 

2552 - 2554 กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยคม

2552 - 2554 กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ

2552 - 2554 กรรมการบริหาร บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

2550 - 2554 กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารสายสื่อโฆษณาและ
ธุรกิจใหม่

บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น
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2. นายดิสธร วัชโรทัย
ตำาแหน่ง กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 13 ธันวาคม 2554

อายุ (ปี) 50

คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาเอก สาขาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 92/2011 

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1  -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2 -

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยประกันภัย

2554 - ปัจจุบัน รองเลขาธิการพระราชวัง ส�านกัพระราชวงั

2550 ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ส�านักพระราชวัง

2542 ผู้อ�านวยการกอง ส�านักพระราชวัง

การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน • บมจ. ไทยประกันภัย

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน • ส�านักพระราชวัง

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทที่อาจท�าให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
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3. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
ตำาแหน่ง กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 13 ธันวาคม 2554

อายุ (ปี) 49

คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ City University, USA

  • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 28/2004

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD)

  • Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2005

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD)

  • Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 6/2008

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1  -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2 -

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ บจ. ไทยแอร์เอเชีย 

2553 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บมจ. แมท็ชิง่ แมก็ซไิมซ์ โซลชูัน่ 

2539 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน บจ. เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น 

2556 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บมจ. ฟินันซ่า

2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. เคพีเอ็น มิวสิค 

2553 ประธานกรรมการปฏิบัติการ บจ. เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เคเอ็นแอนด์แอสโซซิเอทส์

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คอมพิวเตอร์แอนด์คอนซัลแตนท์ เซอร์วิสเซส

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พี เอส บิสซิเนส เทรดดิ้ง

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สยามขอนแก่น

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอ็ม บี บิสซิเนส เทรดดิ้ง

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เคพีเอ็นมิวสิค แอนด์เอ็นเทอร์เทนเม้นท์

2546 - 2555 กรรมการตรวจสอบ บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา

2546 - 2555 กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
ก�าหนดค่าตอบแทน

บจ. โรงพยาบาลพญาไท 1, 2, 3

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
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การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน • บมจ. แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น
• บมจ. ฟินันซ่า

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน • บจ. ไทยแอร์เอเชีย
• บจ. เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น
• บจ. เคพีเอ็น มิวสิค
• บจ. เคเอ็นแอนด์แอสโซซิเอทส์
• บจ. คอมพิวเตอร์แอนด์คอนซัลแตนท์ เซอร์วิสเซส
• บจ. พี เอส บิสซิเนส เทรดดิ้ง
• บจ. สยามขอนแก่น
• บจ. เอ็ม บี บิสซิเนส เทรดดิ้ง
• บจ. เคพีเอ็นมิวสิค แอนด์เอ็นเทอร์เทนเม้นท์

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทที่อาจ
ท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -
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4. นายทัศพล แบเลเว็ลด์์
ตำาแหน่ง กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  (กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรอง)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 21 มิถุนายน 2550

อายุ (ปี) 46

คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 148/2011

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 81/2009

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 13)

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1  28.16 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น  2 -

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. ไทยแอร์เอเชีย

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย แอร์เอเชยี เอก็ซ์

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไอวอรี่ คอฟฟี่

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอฟเวอร์มอร์ แอสเซท

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ดนตรีลีลาคาราบาว

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เว็ลธ์ เวนเจอร์ส

2553 - 2556 กรรมการ บจ. เจ เจ สยามพัฒนา

2554 - 2556 กรรมการ บจ. แพตตี้ แอนด์ แพรไหม

2549 - 2556 กรรมการ บจ. แอร์เอเชีย โก ฮอลิเดย์

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
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การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน • บจ. ไทยแอร์เอเชีย
• บจ. ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์
• บจ. ไอวอรี่ คอฟฟี่
• บจ. เอฟเวอร์มอร์ แอสเซท
• บจ. ดนตรีลีลาคาราบาว
• บจ. เว็ลธ์ เวนเจอร์ส

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทที่อาจท�าให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -
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5. นายพรอนันต์ เกิดประเสริฐ
ตำาแหน่ง กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 
  (กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรอง)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 21 มิถุนายน 2550

อายุ (ปี) 47

คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 142/2011

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นที่ 81/2009

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1  5.91 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น  2 -

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย 

2547 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บจ. ไทยแอร์เอเชยี 

การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน • บจ. ไทยแอร์เอเชีย

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทที่อาจท�าให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
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6. นาวาอากาศเอกธนภัทร งามปลั่ง
ตำาแหน่ง กรรมการ/ ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการการบิน 
  (กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรอง)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 21 มิถุนายน 2550

อายุ (ปี) 57

คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาโท มหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกริก

  • ปริญญาตรี รัฐประสาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ    

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายเรืออากาศ 

  • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 5222)

  • ประกาศนียบัตร Flying Safety Officers’ Course of Royal Australia Airforce

  • ประกาศนียบัตร เสนาธิการ ทหารอากาศ (ท.อ.) ผู้บังคับฝูงบิน 

     รุ่นที่ 59 (ท.อ.) นายทหารนิรภัย รุ่นที่ 27 (ท.อ.) ครูการบิน

     นักบินล�าเลียงท�าหน้าที่ต้นหน รุ่นที่ 5 และนักบินกองทัพอากาศ

  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 143/2011 

     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • Financial Statement For Directors รุ่นที่ 11/2011

    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1  5.79 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น  2 -

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
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ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ/ ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการการบิน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

2551 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการการบิน บจ. ไทยแอร์เอเชีย 

2551 - 2554 กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชยี 

 การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน • บจ. ไทยแอร์เอเชีย

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทที่อาจท�าให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
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7. นายปรีชญา รัศมีธานินทร์
ตำาแหน่ง กรรมการ/ ผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรม

  (กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรอง)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 13 ธันวาคม 2554

อายุ (ปี) 55

คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โรงเรียนนายเรืออากาศ

  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 144/2011

    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • Financial Statement For Directors รุ่นที่ 11/2011                  

    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1  5.94 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น  2 -

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ/ ผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรม บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย 

2547 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรม บจ. ไทยแอร์เอเชยี 

การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน • บจ. ไทยแอร์เอเชีย

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทที่อาจท�าให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
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8. หม่อมหลวงบวรนวเทพ เทวกุล
ตำาแหน่ง กรรมการ/ ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

  (กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรอง)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 13 ธันวาคม 2554

อายุ (ปี) 52

คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ State University of New York, USA 

  • อนุปริญญา สาขาวิทยาศาสตร์ Kemper Military College, Missouri, USA

  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 144/2011

     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • Financial Statement For Directors รุ่นที่ 12/2011                    

    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1  5.84 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น  2 -

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ/ ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

2547 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บจ. ไทยแอร์เอเชีย 

การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน • บจ. ไทยแอร์เอเชีย

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทที่อาจท�าให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
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9. นายสันติสุข คล่องใช้ยา
ตำาแหน่ง กรรมการ/ ผู้อ�านวยการฝ่ายการพาณิชย์

  (กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรอง)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 13 ธันวาคม 2554

อายุ (ปี) 48

คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 143/2011 

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • Financial Statement For Directors รุ่นที่ 11/2011

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1  2.92 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น  2 -

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ/ ผู้อ�านวยการฝ่ายการพาณิชย์ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

2550 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการฝ่ายการพาณิชย์ บจ. ไทยแอร์เอเชีย 

การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน • บจ. ไทยแอร์เอเชีย

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทที่อาจท�าให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
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1. นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ 

 ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556
 (รายละเอียดอื่นสามารถดูได้ที่ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น)

2. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
 (ดูรายละเอียดที่ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น)

3. นายอาหมัด ฟาริด บิน ริดซวน
 ตำาแหน่ง   กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ   
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง   16 ธันวาคม 2554 
 อายุ (ปี)   53
 คุณวุฒิทางการศึกษา   • Masters in Business Administration in International Business, US International   
      University

    • Bachelor of Business Administration degree (Marketing), Western Michigan   
      University

 สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1  -
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2  -
 ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

           ช่วงเวลา                     ตำาแหน่ง       ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
 2554 - ปัจจุบัน   กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ  บจ. ไทยแอร์เอเชีย
 2555 - ปัจจุบัน   Director     Merit Idea Sdn Bhd
 2548 - ปัจจุบัน   Director     Natseven TV Sdn Bhd
 2548 - ปัจจุบัน   Director     Ch-9 Media Sdn Bhd
 2546 - ปัจจุบัน   Director     Sistem Televisyen Malaysia Berhad
 2546 - ปัจจุบัน   Director     Metropolitan TV Sdn Bhd
  2545 - ปัจจุบัน   Director     Amity Valley Sdn Bhd
 2545 - ปัจจุบัน   Director     Esprit Assets Sdn Bhd
 2549 - 2556   Director     Media Prima Berhad
 2545 - 2555   Director     Primeworks Studios Sdn Bhd
 2548 - 2554   Director     Synchrosound Studio Sdn Bhd
 2548 - 2554   Director     Max-Airplay Sdn Bhd

รายละเอ
ียด

กรรมกา
ร

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำ�กัด

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
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4. นายแอนโทนี่ ฟรานซิส เฟอร์นานเดส      

 ตำาแหน่ง  กรรมการ (กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรอง)
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง   19 กันยายน 2546
 อายุ (ปี)  50
 คุณวุฒิทางการศึกษา  •  Accountancy and Finance, London School of Economics 

   •  Honorary Doctorate of Business Innovation, Universiti Technologi Malaysia (UTM)
 สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1  -
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2  -   
 ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

           ช่วงเวลา                ตำาแหน่ง      ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
 2546 - ปัจจุบัน   กรรมการ    บจ. ไทยแอร์เอเชีย 
 2544 - ปัจจุบัน    Executive Director   AirAsia Berhad
 2546 - ปัจจุบัน    Director    AirAsia Investment Ltd.
 2547 - ปัจจุบัน   Director    AirAsia (Mauritius) Limited
 2549 - ปัจจุบัน   Non Independent,  AirAsia X Berhad 
    Non Executive Director 
 2554 - 2556   Director    AirAsia Japan Co.,Ltd.
 ปัจจุบัน   Director    AirAsia Inc.
 2547 - ปัจจุบัน   Director    AirAsia Go Holiday Sdn Bhd
 2554 - ปัจจุบัน   Director    Asian Aviation Centre of Excellence Sdn Bhd
 2552 - ปัจจุบัน   Director    Asian Contact Centres Sdn Bhd
 2551 - ปัจจุบัน   Director    Aero Ventures Sdn Bhd
 2556 - ปัจจุบัน   Director    Big Duty Free Sdn Bhd
 2552 - ปัจจุบัน   Director    1 Malaysia Racing Team Sdn Bhd
 2554 - ปัจจุบัน   Director    Caterhamjet Malasia Sdn Bhd
 2555 - ปัจจุบัน   Director    Caterham Tech (M) Sdn Bhd
 2553 - ปัจจุบัน   Director    Caterham Ventures Sdn Bhd
 2545 - ปัจจุบัน   Director    Crunchtime Culinary Services Sdn Bhd
 2548 - ปัจจุบัน   Director    Dragonback Media Interactive Sdn Bhd
 2556- ปัจจุบัน   Director    Educ8 Group Sdn Bhd
 2553 - ปัจจุบัน   Director    Epsom College Malaysia Sdn Bhd
1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
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 2541 - ปัจจุบัน   Director    Intellectual Property Protection Sdn Bhd
 2552 - ปัจจุบัน    Director    Kuala Lumpur Education City Sdn Bhd
 2554 - 2555   Non Independent,   Malaysian Airline System Bhd
    Non Excutive Director 
    and Member of 
    Executive Committee 
 ปัจจุบัน   Commissioner    PT Indonesia AirAsia
 2555 - 2556   Director    Star Publications (Malaysia) Berhad
 2555- ปัจจุบัน   Director    Think Big Digital Sdn Bhd
 2544 - ปัจจุบัน   Director    Tune Air Sdn Bhd
 2554 - ปัจจุบัน   Director    Tune Box Sdn Bhd
 2551 - ปัจจุบัน   Director    Tune Group Sdn Bhd
 2549 - ปัจจุบัน   Director    Tune Hotels Regional Services Sdn Bhd
 2555 - ปัจจุบัน   Non Independent,   Tune Ins Holdings Berhad
    Non Excutive Director  
 2549 - ปัจจุบัน   Director    Tune Hotels Sdn Bhd
 2554 - ปัจจุบัน   Director    Tune Live Sdn Bhd
 2550 - ปัจจุบัน   Director    Tune Longhaul Sdn Bhd
 2549 - ปัจจุบัน    Director    Tune Money Sdn Bhd
 2551 - ปัจจุบัน   Director    Tune Service Sdn Bhd
 2549 - ปัจจุบัน   Director    Tune Sport Sdn Bhd
 2553 - ปัจจุบัน   Director    Tune Studios Sdn Bhd
 2549 - ปัจจุบัน   Director    Tune Talk Sdn Bhd
 2550 - ปัจจุบัน   Director    Tune Tones Sdn Bhd
 2554 - ปัจจุบัน   Director    Tune QPR Sdn Bhd
 2543 - ปัจจุบัน   Director    Tuneasia.com Sdn Bhd
 2552 - ปัจจุบัน    Director    Yayasan Satu Malaysia

 ช่วงเวลา  ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
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5. นายคามารูดิน บิน เมอรานัน
ตำาแหน่ง  กรรมการ (กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรอง)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  12 พฤศจิกายน 2546
อายุ (ปี)  52
คุณวุฒิทางการศึกษา  • Master of Business Administration (Finance), Central Michigan University

   • Bachelor of Science degree, magna cum laude (Finance), 
    Central Michigan University 
   • Diploma in Actuarial Science, University Technology MARA

 สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1  -
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2  -   
 ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

     ช่วงเวลา      ตำาแหน่ง      ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
 2546 - ปัจจุบัน   กรรมการ    บจ. ไทยแอร์เอเชีย 
 2544 - ปัจจุบัน    Executive Chairman   AirAsia Berhad
 2546 - ปัจจุบัน   Director    AirAsia Investment Ltd.
 2547 - ปัจจุบัน   Director    AirAsia (Mauritius) Limited
 2549 - ปัจจุบัน   Non Independent,   AirAsia X Berhad
    Non Executive Director 
 2554 - 2556   Director    AirAsia Japan Co.,Ltd.
 ปัจจุบัน   Director    AirAsia Inc.
 2547 - ปัจจุบัน   Director    AirAsia Go Holiday Sdn Bhd
 2556 - ปัจจุบัน   Director    All Agile Industries Sdn Bhd
 2551 - ปัจจุบัน    Director    Aero Ventures Sdn Bhd
 2556 - ปัจจุบัน   Director    Big Duty Free Sdn. Bhd.
 2552 - ปัจจุบัน   Director    1 Malasia Racing Team Sdn Bhd
 2554 - ปัจจุบัน   Director    Caterhamjet Malasia Sdn Bhd
 2555 - ปัจจุบัน   Director    Caterham Tech (M) Sdn Bhd
 2553 - ปัจจุบัน   Director    Caterham Ventures Sdn Bhd
 2546 - ปัจจุบัน   Director    Chestar Properties Sdn Bhd
 2555 - ปัจจุบัน   Director    DCS Energy Sdn Bhd
 2545 - ปัจจุบัน   Director    Domeplex Consolidated Sdn Bhd

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
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 2548 - ปัจจุบัน   Director    Dragonback Media Interactive Sdn Bhd
 2556 - ปัจจุบัน   Director    Educ8 Group Sdn. Bhd.
 2555 - ปัจจุบัน   Director    Epsom College Malaysia Sdn Bhd 
 2543 - ปัจจุบัน   Director    Incam Consulting Sdn Bhd
 2543 - ปัจจุบัน   Director    Incam Corporation Sdn Bhd
 2543 - ปัจจุบัน   Director    Incam Equity Sdn Bhd
 2539 - ปัจจุบัน   Director    Incam Global Sdn Bhd
 2543 - ปัจจุบัน   Director    Incam Resources Sdn Bhd
 2552 - ปัจจุบัน   Director    Intrinsic Capital Management Sdn Bhd
 2553 - ปัจจุบัน   Director    Kuala Lumpur Education City Sdn Bhd
 2536 - ปัจจุบัน   Director    Meranun Sdn Bhd
 2551 - ปัจจุบัน   Director    Muncul Juara Sdn Bhd
 2554 - 2555   Non Independent,   Malaysian Airline System Bhd
    Non Executive Director and
    Member of Executive 
    Committee 
 2534 - ปัจจุบัน   Director    Music Works Sdn Bhd
 2536 - ปัจจุบัน   Director    Nescorp Resources Sdn Bhd
 2550 - ปัจจุบัน   Director    New Haven Resort Sdn Bhd
 2551 - ปัจจุบัน   Director    Pacific Gem Sdn Bhd
 2544 - ปัจจุบัน   Director    Persian Beauty Sdn Bhd
 ปัจจุบัน   Commissioner   PT Indonesia AirAsia
 2538 - ปัจจุบัน   Director    Raindance Music Sdn Bhd
 2538 - ปัจจุบัน   Director    Red Podium Sdn Bhd
 2544 - ปัจจุบัน   Director    Tune Air Sdn Bhd
 2554 - ปัจจุบัน   Director    Tune Box Sdn Bhd
 2551 - ปัจจุบัน   Director    Tune Group Sdn Bhd
 2551 - ปัจจุบัน   Director    Tune Hotels Regional Services Sdn Bhd
 2550 - ปัจจุบัน   Director    Tune Hotels Sdn Bhd

 ช่วงเวลา  ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
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 2556 - ปัจจุบัน   Non - Independent and   Tune Ins Holdings Berhad
    Non - Executive Director 
 2554 - ปัจจุบัน   Director    Tune Live Sdn Bhd
 2550 - ปัจจุบัน    Director    Tune Longhaul Sdn Bhd
 2550 - ปัจจุบัน   Director    Tune Money Sdn Bhd
 2551 - ปัจจุบัน   Director    Tune Service Sdn Bhd
 2553 - ปัจจุบัน   Director    Tune Studios Sdn Bhd
 2550 - ปัจจุบัน   Director    Tune Talk Sdn Bhd
 2553 - ปัจจุบัน   Director    Tune Tones Sdn Bhd
 2554 - ปัจจุบัน   Director    Tune QPR Sdn Bhd
 2548 - ปัจจุบัน   Director    Tuneasia.com Sdn Bhd
 2548 - ปัจจุบัน   Director    Wheatley Sdn Bhd
 2551 - ปัจจุบัน   Director    Sofa Al Azhar Sdn Bhd
 2549 - ปัจจุบัน   Director    Yayasan Pendidikan Titiwangsa

6. นายทัศพล แบเลเว็ลด์

 ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2546
 (รายละเอียดอื่นสามารถดูได้ที่ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น)

7. นายพรอนันต์ เกิดประเสริฐ

 (ดูรายละเอียดที่ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น)

8. นายปรีชญา รัศมีธานินทร์

 ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2550
 (รายละเอียดอื่นสามารถดูได้ที่ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น)

 ช่วงเวลา  ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
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1. นายทัศพล แบเลเว็ลด์
 (ดูรายละเอียดที่ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น)

2. นายพรอนันต์ เกิดประเสริฐ
 (ดูรายละเอียดที่ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น)

3. นาวาอากาศเอกธนภัทร งามปลั่ง
 (ดูรายละเอียดที่ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น)

4. นายปรีชญา รัศมีธานินทร์
 (ดูรายละเอียดที่ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น)

5. หม่อมหลวงบวรนวเทพ เทวกุล
 (ดูรายละเอียดที่ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น)

6. นายสันติสุข คล่องใช้ยา
 (ดูรายละเอียดที่ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น)

7. นายณัฐวัชร์ ศิริวงศ์ศาล

 ตำาแหน่ง  ผู้อ�านวยการฝ่ายรายได้พิเศษ 
 อายุ (ปี)  40
 คุณวุฒิทางการศึกษา  • ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

   • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ด้านการเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1  -
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2  -   
 ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
   

 2554 - ปัจจุบัน   ผู้อ�านวยการฝ่ายรายได้พิเศษ บจ. ไทยแอร์เอเชีย 
 2552 - 2554   ผู้จัดการฝ่ายการตลาด   บจ. แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย)
    กลุ่มผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ  
 2550 - 2552   ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์  บจ. เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง 

รายละเอ
ียด

ผู้บริหาร
บจ. ไทยแอร์เอเชีย

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

 ช่วงเวลา  ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท : 
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ�ากัด (มหาชน) (ชื่อย่อ “AAV”) 

ประเภทธุรกิจ :
ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัท (Holding 
Company) ที่ประกอบธุรกิจสายการบินราคาประหยัด 
หรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับสายการบิน

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่:
222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชั้น 3 
ห้องหมายเลข 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน 
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์:  02-562-5700
โทรสาร:   02-562-5705
เว็บไซต์:   www.aavplc.com

เลขทะเบียนบริษัท:
0107554000313

ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและชำาระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556:
หุ้นสามัญจ�านวน 4,850,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
0.10 บาท รวมมูลค่า 485,000,000 บาท

ข้อมูลทั่ว
ไป

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย
ช่ือบริษัทย่อย:
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ�ากัด 

ประเภทธุรกิจ:
ประกอบธุรกิจสายการบินราคาประหยัด หรือธุรกิจอ่ืน
ที่เกี่ยวข้องกับสายการบิน

ท่ีต้ังสำานักงานใหญ่:
222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางช้ัน 3 
ห้องหมายเลข 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน 
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์:  02-562-5700
โทรสาร:   02-562-5705

ทุนจดทะเบียนและทุนท่ีออกและชำาระแล้ว
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556:
หุ้นสามัญจ�านวน 43,555,560 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
10 บาท รวมมูลค่า 435,555,600 บาท

สัดส่วนการถือหุ้น:
55.0%

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์:
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์:  02-229-2800
โทรสาร:   02-359-1259
เว็บไซต์:   www.tsd.co.th

ผู้สอบบัญชี:
บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส  จ�ากัด
ช้ัน 15 บางกอกซิตี้ทาวเวอร์ 
179/74-80 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์:  02-286-9999, 02-344-1000  
โทรสาร:   02-286-5050
เว็บไซต์:   www.pwc.com/th

“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการ

ข้อมูลประจ�าปี (แบบ 1-56) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ www.aavplc.com”
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	 หน่วย	:	ล้านบาท

   2554 2555 2556
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
	 รายได้	 8,123	 16,103 23,485 
	 ก�าไรสุทธิ	 1,014	 15,877 1,908 
	 ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	 1,014	 15,513 1,043

งบแสดงฐานะการเงิน
	 สินทรัพย์รวม	 2,311	 34,609 44,935 
	 หนี้สินรวม	 2,216	 9,891 18,260 
	 ส่วนของบริษัทใหญ่	 95	 18,259 19,346 
	 รวมส่วนผู้ถือหุ้น	 95	 24,718 26,675

งบกระแสเงินสด
	 เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมด�าเนินงาน	 262	 2,643 3,692
	 เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมลงทุน	 24	 (1,830) (5,238)      
	 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	 127	 2,296 (436)      
	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ	 413	 3,109 (1,982)

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ										 
	 อัตราก�าไรสุทธิ(1)	 12.5%	 96.3% 4.4%      
	 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(2)	 4.7%	 84.2% 2.6%      
	 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(3)	 N.A.	 169.0% 5.5%      
	 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(บาทต่อหุ้น)	 0.25	 3.41 0.22

1)	อัตราก�าไรสุทธิ	=	ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	/	รายได้ 

2)	อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	=	ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	/	สินทรัพย์รวม	(เฉลี่ย) 

3)	อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	=	ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	/	ส่วนของบริษัทใหญ่	(เฉลี่ย) 

ข้อมูล 

ทางการเงิน 

โดยสรุป
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จำานวนผู้โดยสาร อัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร (1)

ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (6)รายได้ต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (5)

จำานวนเครื่องบิน ณ สิ้นงวด

ปี	2554

6.9
(ล้านคน)

ปี	2554

1.76
(บาท)

ปี	2554

1.58
(บาท)

ปี	2554

80
(ร้อยละ)

ปี	2555

8.3
(ล้านคน)

ปี	2555

1.84
(บาท)

ปี	2555

1.69
(บาท)

ปี	2555

82
(ร้อยละ)

ปี	2556

10.5
(ล้านคน)

ปี	2556

1.81
(บาท)

ปี	2556

1.67
(บาท)

ปี	2556

83
(ร้อยละ)

22	(ล�า)

27 (ล�า)

ปี	2555

ปี	2556

ปี	2554

35 (ล�า)



42 รายงานประจำาปี 2556

1)	 หมายถึงจ�านวนผู้โดยสารเทียบเป็นสัดส่วนกับปริมาณที่นั่ง	 ซึ่งเป็นจ�านวนที่นั่ง 
ผู้โดยสารที่มีอยู่	(180	ที่นั่งส�าหรับเครื่องบินรุ่นแอร์บัส	A320)	

2)	 ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร	(Available	Seat	Kilometer)	คือ	จ�านวนที่นั่ง
บนเที่ยวบินแบบประจ�า	คูณด้วยจ�านวนกิโลเมตรที่ท�าการบินบนที่นั่งเหล่านั้น

3)	 ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร	 (Revenue	 Passenger	 Kilometers)	 คือจ�านวน
บรรทุกผู้โดยสารท่ีจ่ายค่าโดยสารของเที่ยวบินแบบประจ�า	 คูณด้วยจ�านวน
กิโลเมตรที่ท�าการบินบนที่นั่งเหล่านั้น

4)	 ค�านวณโดยน�ารายได้ค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมน�้ามันเชื้อเพลิง	ของ	บจ.	ไทย
แอร์เอเชีย	หารด้วยผู้โดยสาร

5)	 ค�านวณโดยน�ารายได้ของ	 บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 หารด้วยปริมาณการผลิตด้าน 
ผู้โดยสาร

6)	 ค�านวณโดยน�าผลรวมของต้นทุนจากการด�าเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการขาย	ค่าใช้
จ่ายในการบริหาร	และค่าตอบแทนผู้บริหาร	ของ	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	(แต่ไม่รวม
ต้นทุนทางการเงิน)	หารด้วยปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร

7)	 ค�านวณโดยน�าผลรวมของต้นทุนจากการด�าเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการขาย	ค่าใช้
จ่ายในการบริหาร	และค่าตอบแทนผู้บริหาร	ของ	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	(แต่ไม่รวม
ต้นทุนทางการเงิน)	 หักด้วยค่าน�้ามันเชื้อเพลิง	 หารด้วยปริมาณการผลิตด้าน 
ผู้โดยสาร

8)	 หมายถึงจ�านวนกิโลเมตรที่ท�าการบินเฉลี่ยต่อเที่ยวบิน
9)	 หมายถงึจ�านวนชัว่โมงปฏบิตักิารบนิเฉลีย่ต่อวนัต่อล�าในช่วงระยะเวลาทีเ่ก่ียวข้อง	

โดยจ�านวนชั่วโมงปฏิบัติการบินเริ่มนับตั้งแต่ช่วงขณะที่เครื่องบินเคลื่อนที่	 ณ	
สนามบินหนึ่ง	ถึงเครื่องบินหยุดนิ่ง	ณ	สนามบินอีกแห่งหนึ่ง

10)	ค�านวณโดยใช้ราคาน�้ามันเฉลี่ยของน�้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน	(Jet	Kerosene)	
ส�าหรับช่วงเวลาที่ระบุไว้	(ราคาเฉลี่ยอ้างอิงของ	Platt	ที่สิงคโปร์		MOPS)

11)	เที่ยวบินจะถือว่า	“ตรงเวลา”	เมื่อเครื่องบินออกเดินทางไม่เกินกว่า	15	นาทีของ
เวลาออกเดินทางตาม	ก�าหนดการ

  2554 2555 2556
ข้อมูลทางการด�าเนินงาน
ปริมาณที่นั่ง	(ล้านที่นั่ง)	 8.6	 10.1 12.6
จ�านวนผู้โดยสาร	(ล้านคน)	 6.9	 8.3 10.5
อัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร	(ร้อยละ)(1)	 80	 82 83
ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร	(ล้านที่นั่ง	-	กม.)(2)	 9,199	 10,499 12,951
ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร	(ล้านที่นั่ง	–	กม.)(3)	 7,389	 8,618 10,829
ค่าโดยสารเฉลี่ย	(บาท)(4)	 1,942	 1,977 1,885
รายได้ต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร	(บาท)(5)	 1.76	 1.84 1.81 
ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร	(บาท)(6)	 1.58	 1.69 1.67
ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร	(ไม่รวมน�้ามันเชื้อเพลิง)	(บาท)(7)	 0.89	 0.94 0.95
จ�านวนเครื่องบิน	ณ	สิ้นงวด		 22	 27 35

จ�ำนวนเที่ยวบิน	 ระหว่างประเทศ		 20,251	 23,224 28,637
 ภายในประเทศ		 27,328	 32,843 41,512
		 รวม		 47,579	 56,067 70,149

ระยะทางบินโดยเฉลี่ย	(กิโลเมตร)(8)		 1,074	 1,040 1,026
อัตราการใช้เครื่องบินต่อล�า	(ชั่วโมงปฏิบัติการบินต่อวัน)(9)	 11.5	 11.5 11.7
รายได้จากบริการเสริม	(ล้านบาท)	 2,627	 2,941 3,759
รายได้จากบริการเสริมต่อผู้โดยสาร	(บาท)		 383	 354 358 
ปริมาณการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง	(ล้านบาร์เรล)		 1.60	 1.87 2.34
ราคาตลาดเฉลีย่ของน�า้มนัเช้ือเพลงิของบรษัิท(10)	(ดอลลาร์สหรฐัฯ	ต่อบาร์เรล)		 124.0	 126.7  122.8  
ประสิทธิภาพในการตรงต่อเวลา	(ร้อยละ)(11)	 84	 83 92

ปีสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	
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นโยบายและภาพรวม

การประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
บมจ.	 เอเชีย	 เอวิเอชั่น	 เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการลงทุน
โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น	 (Holding	 Company)	 โดยปัจจุบัน 
ถือหุ้นใน	 บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 เพียงแห่งเดียว	 ดังนั้นภาพรวม 
การประกอบธุรกิจจะพิจารณาจากบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจแกน 
(Operating	Company)	หรือ	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	เท่านั้น

บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	เป็นผูน้�าในธรุกจิสายการบนิราคาประหยดัของ
ประเทศไทยและมวีสิยัทศัน์ทีมุ่ง่มัน่เป็นสายการบนิราคาประหยดั
ชั้นน�าในภูมิภาค	 เพื่อให้บริการผู้โดยสารในราคาคุ้มค่ามากที่สุด	
ผ่านการบริการท่ีมีคุณภาพ	 มีความน่าเชื่อถือ	 และค�านึงถึงความ
ปลอดภัยสูงสุด	 อีกท้ังพันธกิจในการบริหารจัดการต้นทุนอย่าง 
มีประสิทธิภาพ	 เพ่ือพลิกโฉมการเดินทางทางอากาศ	 และเปิด
โอกาสให้	“ใคร	ใคร…	ก็บินได้”	นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการให้บริการ
ด้วยจ�านวนเที่ยวบินท่ีสูงในเส้นทางบินระยะใกล้แบบไม่มีการ 
เชื่อมต่อ	 (Point-to-Point)	 ท้ังเส้นทางบินระหว่างประเทศและ
ภายในประเทศ	ที่ใช้เวลาเดินทางต่อเที่ยวบิน	ไม่เกิน	4	ชั่วโมงจาก
ฐานปฏิบัติการการบิน	 (Hub)	 แต่ละแห่งในประเทศไทย	 ได้แก	่
กรุงเทพมหานคร	(สนามบินดอนเมือง)	จังหวัดภูเก็ต	และจังหวัด
เชียงใหม่	 ซึ่งท�าให้สายการบินไทยแอร์เอเชีย	 สามารถเข้าถึง
ประชากรในประเทศและในแถบเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	ประเทศ
อินเดีย	และตอนใต้ของประเทศจีน	ทั้งนี้ไทยแอร์เอเชียเชื่อว่ากลุ่ม
ลูกค้าซึ่งเดิมไม่มีก�าลังซื้อเพียงพอในการใช้บริการการขนส่งทาง
อากาศหรือประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่สายการบินอื่นไม่เปิดให้
บริการ	จะหันมาเดินทางโดยเครื่องบินของไทยแอร์เอเชียได้

บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 น�ารูปแบบธุรกิจ	 (Business	Model)	 ของ	
AirAsia	 Berhad	 (AAB)	 มาใช้	 โดย	 AAB	 ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ 
สายการบนิราคาประหยดัภายใต้แบรนด์	“แอร์เอเชยี”	ในประเทศ	
มาเลเซีย	 บริษัทฯ	 เช่ือว่า	 โดยการให้บริการการเดินทางโดย 
ชั้นบินเพียงชั้นเดียว	 ฝูงบินที่ประกอบด้วยเครื่องบินรุ ่นเดียว	 
การให้บริการแบบไม่มีการเชื่อมต่อ	(Point-to-Point)	มีอัตราการ
ใช้เครื่องบินต่อล�าในระดับสูง	การประหยัดต่อขนาด	ช่องทางการ
จัดจ�าหน่าย	และเครือข่ายเส้นทางบินที่ครอบคลุม	ท�าให้	บจ.	ไทย
แอร์เอเชยี	สามารถให้บรกิารด้วยต้นทนุทีต่�า่กว่าสายการบนิอืน่ใน
ประเทศไทย	และในระดบัต้นทนุทีน่่าพอใจเมือ่เทยีบกบัผูป้ระกอบ
ธรุกิจสายการบนิราคาประหยดัรายอืน่ทัว่โลก	ดงันัน้	ด้วยต้นทนุทีต่�า่	
ราคาค่าโดยสารที่ต�่า	 ชื่อทางการค้าและการตลาดที่แข็งแกร่งของ
ไทยแอร์เอเชีย	 รวมถึงการให้บริการที่เชื่อถือได้	 ท�าให้ธุรกิจของ	 
บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เริ่มประกอบ
ธุรกิจเมื่อปี	2547

ความเป็นมา
บมจ.	 เอเชีย	 เอวิเอช่ัน	 ก่อตั้งขึ้นเม่ือวันที่	 14	 กุมภาพันธ์	 2549 
ในรูปบริษัทจ�ากัดด้วยทุนจดทะเบียนจ�านวน	410,000,000	บาท	
เป็นหุ้นสามัญจ�านวน	 41,000,000	 หุ้น	 มูลค่าที่ตราไว้หุ ้นละ	 
10	บาท	ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนด้วยการถือหุ้นในบริษัทอื่น	
(Holding	 Company)	 โดยถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจสาย
การบินราคาประหยัด	 เพียงแห่งเดียว	 คือ	 บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 
ในสัดส่วนร้อยละ	 50	 ในสมัยนั้น	 ในวันที่	 21	 มิถุนายน	 2550	 
กลุ่มผู้บรหิารไทยซึง่ประกอบไปด้วยประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและ
ผู้บริหารระดับสูงได้เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ	บมจ.	 เอเชีย	 เอวิเอชั่น	
จากผู้ถอืหุน้เดมิ	เนือ่งจากกลุ่มผูบ้รหิารไทยเล็งเหน็ถงึศกัยภาพของ
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โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัท	หลัง	IPO	
ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2556	เป็นดังนี้

ธุรกิจนี้	ในเดือนพฤศจิกายน	2554	บมจ.	เอเชีย	เอวิเอชั่น	เข้าซื้อ
หุน้อกีร้อยละ	1	ของ	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	จากนายทศัพล	แบเลเว็ลด์	
ท�าให้	บมจ.	เอเชีย	เอวิเอชั่น	ถือหุ้นร้อยละ	51	ของ	บจ.	ไทยแอร์
เอเชีย	ต่อมา	บมจ.	เอเชีย	เอวิเอชั่น	ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น
บริษัทมหาชนจ�ากัด	 เมื่อวันที่	 26	 ธันวาคม	 2554	 บมจ.	 เอเชีย	 
เอวิเอชั่น	มีทุนจดทะเบียนจ�านวน	485,000,000	บาท	และมีทุน
ช�าระแล้วจ�านวน	 410,000,000	 บาท	 เป็นหุ้นสามัญจ�านวน	
4,100,000,000	 หุ้น	 มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ	 0.10	 บาท	 ในวันที	่ 
31	พฤษภาคม	2555	บมจ.	เอเชีย	เอวิเอชั่น	เข้าจดทะเบียนบริษัท
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้ชื่อย่อ	 “AAV”	 และ 
มีทุนจดทะเบียนครบช�าระแล้ว	โดย	บมจ.	เอเชีย	เอวิเอชั่น	ได้น�า
เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน	(IPO)	มาจอง
ซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมดของ	 บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 โดยจะ 
ส่งผลให้	 ปัจจุบัน	 บมจ.	 เอเชีย	 เอวิเอชั่น	 ถือหุ้นร้อยละ	 55	 ใน	 
บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	

ส�าหรับ	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่	19	กันยายน	2546	
เพื่อด�าเนินธุรกิจสายการบินราคาประหยัด	 ด้วยทุนจดทะเบียน
จ�านวน	400,000,000	บาท	โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่สองราย	ได้แก่	
(1)	 บมจ.	 เอเชีย	 เอวิเอชั่น	 ถือหุ ้นร้อยละ	 51	 ของจ�านวน 
ทุนจดทะเบียนของ	 บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 (ก่อน	 IPO)	 และ	 (2)	 
AirAsia	Investment	(AAI)	ถอืหุน้ร้อยละ	49	โดย	AAI	เป็น	บรษิทั
ที่ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนด้วยการถือหุ ้นในบริษัทอื่น 
(Holding	 Company)	 โดยมี	 AirAsia	 Berhad	 (AAB)	 ถือหุ้น 
ร้อยละ	 100	 ซึ่ง	 AirAsia	 Berhad	 เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศมาเลเซียโดยเป็นผู้ให้บริการ 
สายการบินแอร์เอเชียในประเทศมาเลเซีย	 ต่อมาในวันที่	 29	
พฤษภาคม	2555	บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น
จ�านวน	435,555,600	บาท	เป็นหุน้สามญัจ�านวน	43,555,560	หุน้	
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท	โดย	บมจ.	เอเชีย	เอวิเอชั่น	ได้จอง
หุน้เพ่ิมทนุดงักล่าว	ส่งผลให้มสีดัส่วนการถือหุน้เพิม่ขึน้เป็นร้อยละ	
55	และ	AAI	มีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงเหลือร้อยละ	45

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท
โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัท	ก่อน	IPO	เป็นดังนี้

AAB กลุ่มผู้บริหารไทย นักลงทุนทั่วไป

บมจ.	เอเชีย	เอวิเอชั่น

บจ.	ไทยแอร์เอเชีย

AAI

100%

45%

55%

55% 45%

AAB กลุ่มผู้บริหารไทย

บมจ.	เอเชีย	เอวิเอชั่น

บจ.	ไทยแอร์เอเชีย

AAIå

100%

49% 51%

100%



กุมภาพันธ์	2547	
บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	เริ่มให้บริกำรเที่ยวบิน 
ในประเทศ	ภำยใต้ชื่อทำงกำรค้ำ 
ไทยแอร์เอเชีย	จำกท่ำอำกำศยำนดอนเมือง	
กรุงเทพฯ	ไปยังอ�ำเภอหำดใหญ่	จังหวัด
สงขลำ	จังหวัดภูเก็ต	และจังหวัดเชียงใหม่	
ด้วยเครื่องบินรุ่นโบอิ้ง	737	จ�ำนวน	2	ล�ำ	

บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	เริ่มให้บริกำรเที่ยวบิน
ระหว่ำงประเทศเป็นครั้งแรก	จำกกรุงเทพฯ	
ไปยังประเทศสิงคโปร์

กันยายน	2550
บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	 

ย้ำยฐำนปฏิบัติกำรกำรบิน	
(Hub)	จำกท่ำอำกำศยำน

ดอนเมืองไปยัง 
ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ

ตุลาคม	2550
บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	รับมอบ 

เครื่องบินรุ่นแอร์บัส	A320	ล�ำแรก

พฤศจิกายน	2552
เปิดฐำนปฏิบัติกำรกำรบิน	(Hub)	
แห่งที่สองที่ท่ำอำกำศยำนภูเก็ต

สิงหาคม	2553
บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	ยกเลิกกำรใช้
เครื่องบินรุ่นโบอิ้ง	737	ฝูงบิน 

ของ	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	 
จึงประกอบด้วยเครื่องบินรุ่น 
แอร์บัส	A320	เพียงรุ่นเดียว

พัฒนาการที่สำาคัญของ 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

และ

บจ. ไทยแอร์เอเชีย

กุมภาพันธ์	2549
จัดตั้ง	บมจ.	เอเชีย	เอวิเอชั่น	

และ	บมจ.	เอเชีย	เอวิเอชั่น	ซื้อ
หุ้นร้อยละ	50	ของ	
บจ.	ไทยแอร์เอเชีย



พฤษภาคม	2555
บมจ.	เอเชีย	เอวิเอชั่น	

เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	และถือหุ้น 

เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	55	 
ใน	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย

กันยายน	2555
บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	

รับมอบเครื่องบินล�ำแรก
ภำยใต้สัญญำเช่ำ

ทำงกำรเงิน

ตุลาคม	2555
บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	ย้ำยฐำน

ปฏิบัติกำรกำรบินจำก
ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิมำยัง

ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง

ธันวาคม	2555
บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	มีฝูงบินจ�ำนวน	
27	ล�ำ	(เป็นสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน

จ�ำนวน	2	ล�ำ)	
ให้บริกำรเที่ยวบิน	604	เที่ยวบิน
ต่อสัปดำห์	ไปยัง	30	จุดหมำย
ปลำยทำงทั้งในและต่ำงประเทศ

ตุลาคม	2556
เปิดเส้นทำงบินระหว่ำง	
กรุงเทพฯ	-	เสียมรำฐ	

จ�ำนวน	10	เที่ยวบินต่อสัปดำห์

ธันวาคม	2556
เปิดฐำนปฏิบัติกำรกำรบิน	(Hub)	
แห่งที่สำมที่ท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่	

บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	มีฝูงบินจ�ำนวน	 
35	ล�ำ	(เป็นสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน

จ�ำนวน	8	ล�ำ)	ให้บริกำรเที่ยวบิน	803	
เที่ยวบินต่อสัปดำห์	ไปยัง	36	จุดหมำย

ปลำยทำงทั้งในและต่ำงประเทศ



48 รายงานประจำาปี 2556

บมจ.	 เอเชีย	 เอวิเอชั่น	 เป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจด้านการลงทุน	 โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น	 (Holding	 Company)	 ในปัจจุบัน	 
บมจ.	เอเชยี	เอวเิอชัน่	ถอืหุน้ใน	บจ.	ไทยแอร์เอเชยี	เพยีงแห่งเดยีว	เนือ่งจาก	บมจ.	เอเชยี	เอวเิอชัน่	ไม่มรีายได้จากการด�าเนนิธรุกจิอืน่	
ดังนั้น	ในการพิจารณาโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ	จะต้องพิจารณาจากโครงสร้างของ	บจ.ไทยแอร์เอเชีย	ซึ่งเป็นบริษัทแกนเป็นหลัก

โครงสร้างรายได้ที่ส�าคัญของ	บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	ตามงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2554	ถึง	2556	มีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้

ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

2554 2555 2556
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขายและให้บริการ
รายได้ค่าโดยสาร 12,681.6 75.6 14,876.3 74.9 17,403.3 71.3
รายได้ค่าน�้าหนักสัมภาระ
และค่าบริการอื่น

2,805.3 16.7 3,455.8 17.4 4,703.5 19.3

รายได้จากเที่ยวบินเช่าเหมาล�า 325.8 1.9 660.5 3.3 971.0 4.0
รายได้จากการขายสินค้าบนเครื่องบิน 185.5 1.1 196.7 1.0 225.0 0.9
รายได้ค่าระวางขนส่ง 159.4 1.0 159.5 0.8 182.2 0.7
รวมรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร 16,157.6 96.4 19,348.9 97.4 23,485.0 96.2
รายได้อื่น
ก�าไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน 155.3 0.9 68.4 0.3 258.1 1.1
รายได้อื่นๆ 451.1 2.7 450.0 2.3 669.9 2.7
รวมรำยได้อื่น 606.4 3.6 518.5 2.6 928.0 3.8
รวมรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร
และรำยได้อื่น

16,764.0 100.0 19,867.4 100.0 24,413.0 100.0
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การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	
กำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	และบจ.	ไทยแอร์เอเชีย
บมจ.	เอเชีย	เอวิเอชั่น	ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือ
หุ้นในบริษัทอื่น	(Holding	Company)	ในปัจจุบัน	บมจ.	เอเชีย	
เอวิเอชั่น	ถือหุ้นใน	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	เพียงแห่งเดียว	

บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 ประกอบธุรกิจให้บริการสายการบินราคา
ประหยัดด้วยเครื่องบินรุ่นแอร์บัส	 A320	 ทั้งหมด	 โดยมีรายได้
หลักจากการให้บริการขนส่งผู้โดยสารแบบประจ�า	(Scheduled	
Passenger	Services)	และการให้บริการเสริม	(Ancillary	Services)	

บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	มีเป้าหมายที่จะ
ขยายเส้นทางบินอย่างต่อเนื่องทั้งใน
ลักษณะการเปิดเส้นทางบินใหม่และการ
เพิ่มความถี่เที่ยวบินเพิ่ม	เพื่อที่จะเป็น
ผู้น�าในการครองสัดส่วนการตลาด 
ของสายการบินราคาประหยัด	โดยเฉพาะ	
อย่างยิ่งในตลาดภายในประเทศ	

บริกำรขนส่งผู้โดยสำรแบบประจ�ำของ	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย
บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 ให้บริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศแบบ
ประจ�าด้วยราคาค่าโดยสารที่ต�่ากว่าค่าโดยสารของสายการบิน
ที่ให้บริการแบบเต็มรูปแบบ	 โดยมุ ่งเน้นการให้บริการกลุ ่ม 
ผู้โดยสารที่เลือกใช้บริการสายการบินเพื่อการท่องเที่ยวและเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยค�านึงถึงราคาค่าโดยสารเป็นส�าคัญ	 
ค่าโดยสารดงักล่าวไม่รวมถงึบรกิารเสรมิต่างๆ	อาท	ิ ค่าลงทะเบยีน
สัมภาระ	 ค่าเลือกที่น่ัง	 ค่าอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องและ
บริการอื่นๆ	 ซึ่งหากผู้โดยสารมีความประสงค์ใช้บริการดังกล่าว	
ผู้โดยสารสามารถซื้อเพิ่มเติมได้ตามต้องการ	 โดยรายได้จะอยู่ 
ในส่วนของการให้บริการเสริม	(Ancillary	Services)	ในปี	2556	
บจ.	ไทยแอร์เอเชยี	ให้บรกิารขนส่งผูโ้ดยสารประมาณ	10.5	ล้านคน	
โดยร้อยละ	 60.5	 เป็นผู้โดยสารเส้นทางบินภายในประเทศและ
อีกร้อยละ	39.5	เป็นผู้โดยสารในเส้นทางบินระหว่างประเทศ
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เสียมราฐ

ขอนแกน

ฐานปฏิบัติการการบินของไทยแอร์เอเชีย
 ท่าอากาศยานดอนเมือง	กรุงเทพฯ	

 ท่าอากาศยานภูเก็ต

 ท่าอากาศยานเชียงใหม่

— เส้นทางการบินนอกประเทศ	

— เส้นทางการบินในประเทศ

เครือข่ายเส้นทางบิน

ระหว่างประเทศและ

ภายในประเทศของ

บจ. ไทยแอร์เอเชีย
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เสียมราฐ

ขอนแกน

เครือข่ำยเส้นทำงบินและตำรำงกำรบินของ	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย
บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 เน้นให้บริการเส้นทางบินระยะใกล้ไปยัง 
ท่าอากาศยานที่อยู่ในและใกล้เคียงกับบริเวณที่มีประชากรหนา
แน่นและจดุหมายปลายทางในการท่องเทีย่ว	ซึง่โดยปกตอิยูใ่นรศัมี 
ไม่เกนิ	3,500	กโิลเมตร	และระยะเวลาของเทีย่วบนิไม่เกนิ	4	ชัว่โมง
จากฐานปฏิบัติการการบินของ	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	ทั้งนี้	บจ.	ไทย
แอร์เอเชีย	ให้บริการเส้นทางบินแบบไม่มีการเชื่อมต่อ	(Point-to-
Point)	 โดยจะไม่จัดเที่ยวบินท่ีจะต้องจอดเครื่องบินค้างคืนที ่
ท่าอากาศยาน	(ยกเว้นการจอดเครื่องบินค้างคืนในท่าอากาศยาน
ที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการการบินของ	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	ที่ดอนเมือง
ภูเก็ต	และเชียงใหม่)	

บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 มีเครือข่ายเส้นทางบินครอบคลุม	 36	 เมือง 
ใน	 9	ประเทศของทวีปเอเชีย	 โดย	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2556	 
บจ.	ไทยแอร์เอเชยี	มเีครอืข่ายเส้นทางบนิไปยงัจดุหมายปลายทาง
ระหว่างประเทศจ�านวน	 21	 แห่ง	 และจุดหมายปลายทางภายใน
ประเทศจ�านวน	 15	 แห่ง	 พร้อมด้วยเส้นทางบินระหว่างประเทศ	
24	เส้นทาง	และเส้นทางบินภายในประเทศ	19	เส้นทาง

เครือข่ำยของกลุ่มแอร์เอเชีย
นอกเหนือจากเครือข่ายเส้นทางบินของ	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	แล้ว	
ลูกค้าของ	บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	สามารถใช้บริการเดินทางในเครือ
ข่ายเส้นทางบนิของกลุม่แอร์เอเชยีในประเทศมาเลเซยี	อนิโดนเีซยี
และฟิลิปปินส์	 ครอบคลุมจุดหมายปลายทางทั้งเครือข่ายจ�านวน	
121	แห่ง	ใน	22	ประเทศ	

กำรขยำยเส้นทำงกำรบิน
ในการพิจารณาเปิดให้บริการเส้นทางบินใหม่ในเครือข่ายเส้นทาง
บิน	 บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 จะพิจารณาปัจจัยต่างๆ	 เช่น	 ศักยภาพ 
ในการเพิ่มอัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร	 (Load	 Factor)	 ความ
หนาแน่นของประชากรและอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว	ต้นทางและ 
จุดหมายปลายทาง	 ภาวะการแข่งขันทั้งในปัจจุบันและในอนาคต	
ค่าธรรมเนียมท่าอากาศยาน	 สิทธิการบิน	 และระยะทางบิน	 
ซึ่งกระบวนการพิจารณาการเปิดเส้นทางบินใหม่โดยปกติใช้เวลา	
3	เดอืน	และเส้นทางบนิใหม่จะได้รบัการอนมุตัโิดยคณะกรรมการ
ของ	 บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 ในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณของ	
บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	โดยหากเส้นทางบินใหม่ไม่สามารถท�าก�าไรได้
หลังจากช่วงทดลองด�าเนินการระหว่าง	 6-8	 เดือน	บจ.	 ไทยแอร์
เอเชีย	จะลดจ�านวนเส้นทางบินหรือยกเลิกเส้นทางบิน

ในปี	2556	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	ได้ท�าการเปิดเส้นทางการบินใหม่ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศถึง	6	เส้นทาง	อันได้แก่	กรุงเทพฯ	
-	เสียมราฐ	กรุงเทพฯ	-	ขอนแก่น	กรุงเทพฯ	-	คุนหมิง	กรุงเทพฯ	
-พิษณุโลก	กระบี่	-	สิงคโปร์	และเชียงใหม่	-	กระบี่	โดยมุ่งเน้นที่ 
จะรุกตลาดที่มีความต้องการในการเดินทางและมีการเติบโตสูง
อย่างตลาดในประเทศจีน	 ในขณะเดียวกัน	 บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย 
ยงัคงขยายเส้นทางการบนิในลกัษณะการเพ่ิมความถีข่องเท่ียวบนิ
อย่างต่อเนื่องในจุดหมายปลายทางที่ส�าคัญทั้งในประเทศและใน
แถบอินโดจีน	ทั้งนี้	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	มีเป้าหมายที่จะขยายเส้น
ทางบนิอย่างต่อเนือ่งทัง้ในลกัษณะการเปิดเส้นทางบนิใหม่และการ
เพิ่มความถี่เที่ยวบินเพิ่มเพื่อที่จะเป็นผู้น�าในการครองสัดส่วนการ
ตลาดของสายการบินราคาประหยัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาด
ภายในประเทศ	ประกอบกบัการสนองนโยบายการเปิดน่านฟ้าเสรี
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	ได้เล็งเห็นโอกาสในการ
ขยายเส้นทางการบินระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะรองรับ
การเติบโตของผู้โดยสารที่จะเดินทางไปมาระหว่างประเทศต่างๆ	
ภายในแถบภูมิภาคนี้อีกด้วย

บริการเสริม	(Ancillary	Services)
บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 ให้บริการเสริมที่หลากหลายแก่ผู้โดยสาร	 
ซึง่เริม่ตัง้แต่การให้บริการเสริมก่อนขึน้เครือ่ง	บรกิารเสริมบนเครือ่ง	
และรวมถึงสินค้าและค่าบริการอื่นๆ	 ที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง 
ผู้โดยสารทางอากาศ	โดยถือเป็นรายได้อีกทางหนึ่งนอกเหนือจาก
รายได้จากการให้บริการขนส่งผู้โดยสารแบบประจ�าซึ่งเป็นบริการ
หลักของ	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	ทั้งนี้	รายได้จากบริการเสริมคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ	16.3	ร้อยละ	15.2	และร้อยละ	16.0		ของรายได้
จากการขายและให้บริการของ	 บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 ในปี	 2554	 
ปี	2555	และปี	2556	ตามล�าดับ	โดยบริการเสริมสามารถแบ่งเป็น 
กลุ่มต่างๆ	ดังนี้

บริกำรเสริมก่อนขึ้นเครื่องและค่ำธรรมเนียม
บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	เสนอสินค้าและบริการเพิ่มเติมให้แก่ผู้โดยสาร	
ซ่ึงสามารถเลือกซ้ือได้ผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มแอร์เอเชียและผ่าน 
จุดลงทะเบียนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง	(เคาน์เตอร์เช็คอิน)	ได้แก่

การลงทะเบยีนสมัภาระ (Check-in Luggage):	อตัราค่าธรรมเนยีม
จะขึน้อยูก่บัน�า้หนกัของสัมภาระทีต้่องลงทะเบยีนและเวลาในการ
แจ้งความจ�านงในการลงทะเบียนสัมภาระของผู้โดยสาร	ในกรณีที่
ผู้โดยสารลงทะเบียนสัมภาระล่วงหน้าขณะที่ท�าการส�ารองที่นั่ง	 
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ค่าธรรมเนียมจะประหยัดกว่าในกรณีที่ผู ้โดยสารลงทะเบียน
สัมภาระ	ณ	จุดเช็คอิน	นอกจากนี้หากผู้โดยสารมีน�้าหนักสัมภาระ
เกินกว่าที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า	หรือเกินกว่า	15	กิโลกรัม	ณ	จุด
เช็คอิน	สายการบินจะคิดค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มตามน�้าหนักที่เกิน	

การเลือกที่น่ัง:	 ผู้โดยสารสามารถเลือกที่นั่งบนเที่ยวบินตามที่
ต้องการได้หากช�าระค่าธรรมเนียมในการเลือกท่ีน่ัง	 ส�าหรับการ
เลือกที่นั่ง	Hot	Seat	 (ซึ่งเป็นที่นั่ง	5	แถวแรกของเครื่องบินและ
บริเวณแถวทางออกฉุกเฉิน)	และส�าหรับที่นั่งอื่นๆ	

การลงทะเบยีนอปุกรณ์กฬีา:	ผูโ้ดยสารสามารถลงทะเบยีนอปุกรณ์
กีฬาเพื่อน�าขึ้นเครื่องบินหากช�าระค่าธรรมเนียม	 เช่น	 ไม้กอล์ฟ	 
ถุงอุปกรณ์ด�าน�้า	กระดานโต้คลื่น	หรืออุปกรณ์กีฬาขนาดใหญ่กว่า
ปกติอื่นๆ	ซึ่งมีน�้าหนักไม่เกิน	20	กิโลกรัม	นอกเหนือจากสัมภาระ
ที่ลงทะเบียน	

การส�ารองที่นั่งและการเปลี่ยนแปลงการส�ารองที่นั่ง:	ผู้โดยสารซึ่ง
ท�าการส�ารองที่น่ังผ่านศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์	 ส�านักงาน
ขาย	 เคาน์เตอร์ขายบัตรโดยสารประจ�าท่าอากาศยาน	 และ
เคาน์เตอร์จ�าหน่ายของ	บจ.	ไทยแอร์เอเชยี	ทีเ่ทสโก้โลตสั	ต้องเสยี
ค่าธรรมเนียมบริการส�ารองท่ีน่ัง	 ท้ังน้ี	 ผู ้โดยสารอาจท�าการ
เปลี่ยนแปลงชื่อและเปลี่ยนแปลงก�าหนดเดินทางไม่น้อยกว่า	 
48	ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน	 โดย	บจ.	 ไทยแอร์
เอเชีย	จะเก็บค่าธรรมเนียมในการด�าเนินการเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี	

การช�าระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือการหักบัญชีธนาคาร (Direct 
Debit):	 ผู ้โดยสารสามารถเลือกช�าระค่าบัตรโดยสารด้วย 
บัตรเครดิตหรือการหักบัญชีธนาคารโดยบริษัทจะคิดอัตราค่า
ธรรมเนียมในกรณีดังกล่าว	

การประกันภัยการเดินทาง (AA Insure):	 ผู้โดยสารสามารถรับ
ความคุม้ครองการประกันภยัการเดนิทางภายใต้บรกิาร	AA	Insure	
ซึ่งจะรวมถึงความคุ้มครองจากการประกันการเสียชีวิตและการ 
สูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	 การยกเลิกเท่ียวบิน	 ความล่าช้าของ
เที่ยวบิน	ความเสียหายต่อสัมภาระและผลกระทบต่อบุคคล	และ
อื่นๆ	 ซึ่ง	 บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 ได้ร่วมมือกับ	 บจ.	 กรุงไทยพานิช
ประกันภัย	 ในการให้บริการดังกล่าว	ทั้งนี้	บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	มี
รายได้จากค่าธรรมเนยีมจากการใช้เวบ็ไซต์ของ	แอร์เอเชยี	เพือ่การ
ขายกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว

บริกำรเสริมบนเครื่องบิน
หนึ่งในบริการเสริมบนเครื่องบินของ	บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	คือการ
ขายเครื่องด่ืมและอาหารให้แก่ผู้โดยสาร	หากผู้โดยสารได้ท�าการ
ส่ังจองอาหารล่วงหน้าขณะท่ีท�าการส�ารองที่น่ังทางออนไลน	์ 
ผู้โดยสารจะมีรายการอาหารที่หลากหลายให้เลือกพร้อมท้ังยังจะ
ได้รับส่วนลดเพิ่มจากราคาอาหารที่จ�าหน่ายบนเครื่องบิน	และจะ
ได้รับบริการก่อนที่บริการจ�าหน่ายอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ือง
บินจะเริ่มต้นขึ้น	 โดยผู้โดยสารสามารถส่ังซื้อบริการดังกล่าว 
อย่างน้อย	24	ชั่วโมงก่อนถึงเวลาเดินทาง

นอกจากน้ี	 บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 ยังจ�าหน่ายสินค้า	 ซ่ึงรวมถึงของ 
ที่ระลึก	 (เช่น	 เครื่องบินจ�าลองและเสื้อยืดลายกราฟิก)	 อุปกรณ ์
ในการเดินทาง	(เช่น	ที่ชาร์จโทรศัพท์และหูฟัง)	สินค้าตามฤดูกาล
หรือเทศกาล	 ส่ิงจ�าเป็นส�าหรับการเดินทาง	 (เช่น	 แม่กุญแจล็อค
สัมภาระ	 และหมอนกับชุดเครื่องนอนส�าหรับการเดินทาง)		
นอกจากนี	้บจ.	ไทยแอร์เอเชยี	ยงัขายสินค้าปลอดภาษบีนเครือ่งบนิ	
ส�าหรบัเส้นทางการบนิระหว่างประเทศผ่าน	คงิ	พาวเวอร์	อินเตอร์-
เนชัน่แนล	ซึง่ผูโ้ดยสารสามารถซือ้ได้โดยใช้เงนิสดหรอืบตัรเครดติ

หนึ่งในบริการเสริมบนเครื่องบินของ	 
บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	คือการขาย 
เครื่องดื่มและอาหารให้แก่ผู้โดยสาร	 
หากผู้โดยสารได้ท�าการสั่งจองอาหาร
ล่วงหน้าขณะที่ท�าการส�ารองที่นั่งทาง
ออนไลน์	ผู้โดยสารจะมีรายการอาหาร 
ที่หลากหลายให้เลือกพร้อมทั้งยังจะได้รับ
ส่วนลดเพิ่มจากราคาอาหารที่จ�าหน่าย 
บนเครื่องบิน
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บริกำรอื่นๆ
กำรให้บริกำรสื่อโฆษณำบนเครื่องบิน

บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 มีรายได้จากการให้บริการพ้ืนท่ีโฆษณาบน
ต�าแหน่งต่างๆ	ในเครื่องบินแต่ละล�า	เช่น	ช่องเก็บของเหนือศีรษะ	
ถาดอาหาร	 พื้นที่ภายในห้องน�้า	 ด้านหลังของที่นั่งแต่ละที่	 และ 
ด้านหลังบัตรผ่านขึ้นเครื่อง	(Boarding	Pass)	

แอร์เอเชีย	โก/	แอร์เอเชีย	เอ็กซ์พีเดีย
แอร์เอเชีย	โก	(AirAsia	Go)	และ	แอร์เอเชีย	เอ็กซ์พีเดีย	(AirAsia	
Expedia)	 เป็นเว็บไซต์ด้านการท่องเท่ียวของบริษัทในกลุ ่ม 
แอร์เอเชียที่เสนอแพ็คเกจท่องเท่ียวซ่ึงครอบคลุมถึงเที่ยวบิน	
โรงแรม	 ทัวร์	 ทางเลือกในการเดินทาง	 และงานส�าคัญต่างๆ	 
โดย	 บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 ได้รับรายได้จาก	 แอร์เอเชีย	 โก	 และ	 
แอร์เอเชยี	เอก็ซ์พเีดยี	เฉพาะในราคาบตัรโดยสารซึง่ได้รบัจากการ
ให้บริการเที่ยวบินของ	 บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง 
ของแพ็คเกจท่องเที่ยวเท่านั้น

พื้นที่ระวำงสินค้ำ	
บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 จ�ากัดการให้บริการพ้ืนที่ระวางสินค้าบน 
เที่ยวบินแบบประจ�า	 ซึ่งรวมถึงบริการขนส่งเอกสารพัสดุและ
ไปรษณีย์	 เนื่องจากธุรกิจหลักของ	 บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 คือการ 
ให้บริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ	 ดังนั้น	 บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 
จงึให้บริการพ้ืนทีร่ะวางสนิค้าได้ต่อเมือ่มพีืน้ทีว่่างเหลอืบนเครือ่งบนิ	
เท่านั้น

การก�าหนดราคา
บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	มีโครงสร้างค่าโดยสารหลากหลาย	ต่อเส้นทาง
บิน	 ในการก�าหนดจ�านวนท่ีน่ังในแต่ละระดับค่าโดยสารส�าหรับ
แต่ละเที่ยวบินในแต่ละวันเดินทางนั้น	 บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 จะ
พิจารณาปัจจัยต่างๆ	 ซ่ึงรวมถึงอุปสงค์ในตลาด	 การแข่งขัน	 
ผลประกอบการในอดีต	และการประมาณการ	โดยปกติแล้ว	บจ.	
ไทยแอร์เอเชีย	 ไม่มีนโยบายในการลดค่าโดยสารที่ได้ประกาศ 
ออกไปแล้วลง	 และเน่ืองจากท่ีน่ังท่ีมีค่าโดยสารระดับต�่านั้น 
มจี�านวนจ�ากดั	ดงันัน้	ยิง่ผูโ้ดยสารส�ารองทีน่ัง่ล่วงหน้าเรว็	ผูโ้ดยสาร
ก็มีโอกาสที่จะซื้อบัตรโดยสารในราคาต�่าท่ีสุดตามท่ีประกาศไว้ได้
มากขึ้น	ทั้งนี้	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	ก�าหนดค่าโดยสารทั้งหมดแบบ
การเดินทางเที่ยวเดียว	 เม่ือส�ารองท่ีน่ังแล้วผู้โดยสารต้องช�าระค่า
โดยสารทันทีโดยไม่สามารถขอคืนค่าโดยสารได้	 เว้นแต่ในส่วนที่
เกีย่วกบัภาษีสนามบินทีเ่กีย่วข้อง	แต่ผูโ้ดยสารสามารถเปล่ียนแปลง	

เวลาการเดนิทางล่วงหน้าอย่างน้อย	48	ชัว่โมงก่อนก�าหนดเดินทาง
ได้	(ยกเว้นในกรณีค่าโดยสารราคาพิเศษ)	โดยช�าระค่าธรรมเนียม
การจัดการและช�าระส่วนต่างของราคาค่าโดยสาร

ในขณะที่	 บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 พยายามเพิ่มรายได้ให้สูงท่ีสุดนั้น	
ด้วยโครงสร้างที่มีต้นทุนต�่า	 ของ	 บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 ท�าให้	 บจ.	
ไทยแอร์เอเชยี	สามารถเสนอขายบตัรโดยสารในราคาโดยเฉลีย่แล้ว	
ต�่ากว่าคู่แข่งของ	 บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 ในเส้นทางบินเดียวกันได้	
นอกจากนี้	 บจ.ไทยแอร์เอเชีย	 ยังได้เสนอขายบัตรโดยสารราคา
พิเศษลดลงกว่าราคาที่ต�่าอยู ่แล้วของบจ.ไทยแอร์เอเชีย	 เป็น 
ครั้งคราว	 เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายบัตรโดยสารส�าหรับ 
เส้นทางการบินที่ได้รับความนิยมน้อยกว่า

การจ�าหน่ายและช่องทางการจัดจ�าหน่าย
บจ.	ไทยแอร์เอเชยี	มช่ีองทางการจดัจ�าหน่ายหลกั	3	ช่องทาง	ได้แก่	
ทางอินเทอร์เน็ต	 การขายตรงโดยผ่านส�านักงานขายของ	 บจ.	 
ไทยแอร์เอเชียและศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์	 และการขาย 
ทางอ้อม	 โดยการเดินทางทั้งหมดจะด�าเนินการผ่านบัตรโดยสาร
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อิเล็กทรอนิกส์	 ซึ่งช่วยลดต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการพิมพ์	 การส่ง
ไปรษณีย์	และการแก้ไขบัตรโดยสาร	รวมถึงการออกบัตรโดยสาร
ใหม่ทดแทนบัตรโดยสารที่สูญหายหรือถูกขโมย	 โดยในรอบปีสิ้น
สุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	มีสัดส่วนของการ
ส�ารองทีน่ัง่ผ่านการขายทางอนิเทอร์เนต็ทีร้่อยละ	78	การขายตรง
ที่ร้อยละ	19	และการขายทางอ้อมที่ร้อยละ	3

กำรขำยทำงอินเทอร์เน็ต
บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 ขายบัตรโดยสารทางอินเทอร์เน็ต	 ผ่านทาง
เว็บไซต์	www.airasia.com	ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของกลุ่มแอร์เอเชีย	ใน
การส�ารองที่นั่งทางออนไลน์น้ัน	 จะต้องช�าระเงินผ่านบัตรเครดิต
หรือการหักบัญชีอัตโนมัติ	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	ส่งเสริมการส�ารอง
ที่นั่งทางอินเทอร์เน็ต	 โดยเสนอค่าโดยสารราคาต�่าสุด	 (ซึ่งรวมถึง
ค่าโดยสารราคาพิเศษ)	 ผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มแอร์เอเชีย	 ซึ่งการใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อส�ารองท่ีน่ังของ	 บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 ในปี	 2556	
นั้น	เป็นร้อยละ	78	ของจ�านวนการส�ารองที่นั่งรวม	ซึ่ง	บจ.	ไทย
แอร์เอเชีย	คาดว่าแนวโน้มดงักล่าวจะคงด�าเนนิไปอย่างต่อเนือ่งใน
อนาคต	ทัง้นี	้การส�ารองทีน่ัง่ทางออนไลน์ช่วยลดต้นทนุการด�าเนนิ
งานของ	 บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 จึงเป็นช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่มี
ต้นทุนการด�าเนินงานต�่าที่สุดของ	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	

กำรขำยทำงตรง
บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	มีการขายบัตรโดยสารผ่านช่องทางขายตรงที่
ส�านักงานขาย	 เคาน์เตอร์ประจ�าท่าอากาศยานทุกท่าอากาศยาน
ที่มีเที่ยวบินให้บริการ	ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์	รวมทั้งการ
ส�ารองที่นั่งเป็นกลุ่ม		การขายตรงของ	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	คิดเป็น	
ร้อยละ	19		ของจ�านวนการส�ารองทีนั่ง่รวม	ในปี	2556	โดยสามารถ
ช�าระค่าบัตรโดยสารด้วยเงินสด	บัตรเครดิต	หรือบัตรเดบิต	และ
กรณีส�ารองที่น่ังผ่านศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ยังสามารถ
ช�าระด้วยเงินสดผ่านทางสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์	 ธนาคาร
กรุงเทพ	ธนาคารกสิกรไทย	และจุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสของ
ร้านเซเว่น	อีเลฟเว่น	ทั่วประเทศได้อีกด้วย

กำรขำยทำงอ้อม
กำรส�ำรองที่นั่งผ่ำนตัวแทนจ�ำหน่ำยซึ่งเป็นบุคคลภำยนอก	 
บจ.	ไทยแอร์เอเชยี	มเีครอืข่าย	แบ่งเป็น	2	ประเภท	ได้แก่	“ตวัแทน
จ�าหน่ายประเภทจดทะเบียน”	ของ	บจ.	ไทยแอร์เอเชยี	คือตวัแทน
จ�าหน่ายที่จดทะเบียน	 และคงบัญชีประเภทวางเงินล่วงหน้ากับ	 
บจ.	ไทยแอร์เอเชยี	ซึง่ใช้ในการหกับัญชีส�าหรบัลกูค้าทีส่�ารองท่ีนัง่
ผ่านตัวแทนดังกล่าว	 และ	 “ตัวแทนจ�าหน่ายประเภทบีเอสพี”	 
คือตัวแทนที่เป็นสมาชิกและมีวงเงินเครดิตกับสมาคมขนส่ง 
ทางอากาศระหว่างประเทศ	(IATA)	
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กำรส�ำรองที่นั่งผ่ำนโครงกำร	GoCorporate	
บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	เสนอโครงการ	GoCorporate	ให้แก่ผู้เดินทาง
เพื่อธุรกิจซึ่งคงบัญชีองค์กรไว้กับ	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	อนึ่ง	จ�านวน
ผูโ้ดยสารทีส่�ารองทีน่ัง่ผ่านการขายทางอ้อมของ	บจ.	ไทยแอร์เอเชยี	
คิดเป็นร้อยละ	3	ของจ�านวนการส�ารองที่นั่งรวมปี	2556	

กำรโฆษณำและกำรส่งเสริมกำรขำย
บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 ได้รับประโยชน์จากค่าความนิยมของชื่อ
ทางการค้าแอร์เอเชีย	ซึ่ง	บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 ได้รับอนุญาตให้ใช้
ชือ่ทางการค้าดงักล่าวจาก	AAB	ทัง้นี	้บจ.	ไทยแอร์เอเชยี	และ	AAB	
มีข้อตกลงร่วมกัน	โดย	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	จะช�าระค่าธรรมเนียม
แก่	 AAB	 เพื่อให้	 AAB	 ให้บริการทางการตลาดบางประเภทแก่	 
บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	

บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส�าหรับ
แผนรณรงค์และกิจกรรมทางการตลาด	 โดย	 บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	
จะเลือกสื่อโฆษณาอย่างรอบคอบ	 และมักจะใช้สื่อสิ่งพิมพ์	 เสริม
ด้วยวิทยุและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่	 (Billboard)	 เพ่ือโฆษณาค่า
โดยสารราคาพิเศษ	ทั้งนี้	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	จะเสนอค่าโดยสาร
ราคาพิเศษเป็นประจ�าทุกปี	 ซึ่งค่าโดยสารดังกล่าวเป็นราคาที่ให้
ส่วนลดเพ่ิมเตมิจากค่าโดยสารทีต่�า่อยูแ่ล้ว	เช่น	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	
มกัจะด�าเนนิการส่งเสริมการขายประจ�าปี	ปีละ	2	ครัง้	ในช่วงเวลา
ที่อุปสงค์การเดินทางอยู่ในระดับต�่า	ซึ่งค่าบัตรโดยสารทางอากาศ
ในช่วงเวลานี้อาจต�่าจนเหลือ	0	บาท	

ฝ่ำยบริกำรลูกค้ำ
บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 มีความมุ่งมั่นที่จะเสนอบริการที่มีคุณภาพ 
แก่ผู้โดยสาร	โดยการให้บริการที่ปลอดภัย	ราคาประหยัด	มีคุณค่า	 
น่าเชื่อถือ	และเป็นมิตรแก่ลูกค้า

บจ.	ไทยแอร์เอเชยี	ควบคมุดแูลความตรงต่อเวลาของเทีย่วบนิอย่าง
ต่อเนือ่ง	ความตรงต่อเวลาของเทีย่วบนิโดยเฉล่ียของ	บจ.	ไทยแอร์
เอเชีย	 (ซึ่งประเมินตามสัดส่วนของเที่ยวบินที่ออกเดินทางภายใน	
15	 นาทีของก�าหนดเดินทาง)	 อยู่ที่ร้อยละ	 92	 ในปี	 2556	 ท้ังนี้	
บริการสนับสนุนภาคพื้นดินของ	บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	มีระบบแจ้ง
การเลื่อนเวลาหรือการยกเลิกเที่ยวบินให้ลูกค้าทราบทางข้อความ
สั้น	(SMS)	หรือทางโทรศัพท์	โดยลูกค้าที่ไม่สามารถติดต่อได้ผ่าน
ช่องทางเหล่านี้จะได้รับแจ้งเร่ืองดังกล่าวที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียน
ขึ้นเครื่อง

เพื่อให้การบริการลูกค้าเป็นไปอย่างมีคุณภาพสูงสุด	 พนักงานจะ
ได้รับการคัดเลือกโดยผ่านกระบวนการสรรหาอย่างเข้มงวด	 หลัง
จากนั้นจะได้รับการฝึกอบรมและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
ครอบคลมุและต่อเนือ่ง	ซึง่ในแต่ละปี	บจ.	ไทยแอร์เอเชยี	ได้จดัสรร
งบประมาณเฉพาะส�าหรบัการฝึกอบรมเจ้าหน้าทีฝ่่ายบรกิารลกูค้า
แต่ละคน	 เพื่อให้เกิดความมั่นใจประกันว่าพนักงานมีความพร้อม
อย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือผู้โดยสารอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ฝูงบินของ	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	มีเครื่องบินรุ่นแอร์
บสั	A320	รวมจ�านวน	35	ล�า	โดยใช้ในการให้บรกิารจ�านวน	34	ล�า	
และเก็บไว้ส�ารอง	1	ล�า	โดย	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	เช่าเครื่องบินใน
ลักษณะสัญญาเช่าด�าเนินงานจาก	AirAsia	Mauritius	(AAM)	ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยของ	AAB	จ�านวน	27	ล�า	และในลักษณะสัญญาเช่า
การเงินจากสถาบันทางการเงินอีก	8	ล�า	โดยมีระยะเวลาเช่า	12	ปี	
ในทั้งสองประเภทสัญญา	ส�าหรับปี	2557	นี้	บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	
คาดว่าจะรับมอบเครื่องบินรุ่นแอร์บัส	A320	เพิ่มอีก	8	ล�า

เครื่องบินรุ่นแอร์บัส	A320	เป็นเครื่องบินที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า
มีความน่าเชื่อถือในการให้บริการเส้นทางบินระยะใกล้ท่ีมีจ�านวน
เที่ยวบินสูง	 โดยการใช้เครื่องบินรุ่นเดียวกันทั้งหมดในฝูงบิน	 จะ
ท�าให้ต้นทุนส�าหรับชิ้นส่วนอะไหล่และการฝึกอบรมลดลง	 โดย
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เครื่องบินรุ่นแอร์บัส	A320	ทุกล�าของ	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	มีที่นั่ง
เพียงประเภทเดียว	โดยมีความจุจ�านวน	180	ที่นั่ง	ทั้งนี้	ณ	วันที่	
31	ธนัวาคม	2556	อายกุารใช้งานโดยเฉลีย่ของฝงูบนิของ	บจ.	ไทย
แอร์เอเชีย	 คือ	 3	 ปี	 1	 เดือน	 และมีอัตราการใช้เครื่องบินต่อล�า 
ต่อวันโดยเฉลี่ยที่	11.7	ชั่วโมงปฏิบัติการบินต่อวัน

ในการจัดหาเครื่องบิน	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	วิเคราะห์ความต้องการ
เครือ่งบนิอย่างเป็นอสิระจากสายการบนิอืน่ในกลุม่แอร์เอเชยี	โดย	
AAB	เป็นผูร้วบรวมจ�านวนเครือ่งบนิท่ีสายการบนิในกลุม่แอร์เอเชยี
แต่ละสายต้องการ	 และส่งค�าสั่งซ้ือเครื่องบินแบบรวบยอดให้กับ
แอร์บัส	-	บริษัทผู้ผลิตเครื่องบิน	ซึ่งการซื้อเครื่องบินแบบเป็นกลุ่ม
เช่นนี้ท�าให้	 บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 ได้รับส่วนลดจากราคาอย่างเป็น
ทางการของเครื่องบินเนื่องจากซื้อในจ�านวนมาก	 และได้รับมอบ
เครื่องบินก่อนสายการบินที่ไม่ใช่ของกลุ่มแอร์เอเชีย

ส�าหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน	(BOI)	นั้น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556		บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	
ได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว	 จ�านวน	 9	 โครงการ	 ซึ่งประกอบไป
ด้วยเครื่องบิน	32	ล�า	ซึ่งได้รับมาแล้ว	15	ล�า	โดยมีสิทธิประโยชน์	
(ก)	ได้รบัยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรบัเครือ่งจกัรตามทีค่ณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนอนุมัติ	 (ข)	 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส�าหรับก�าไรสุทธิท่ีได้รับจากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่ง
เสริมเป็นเวลาแปดปีนับแต่วันท่ีเริ่มมีรายได้จากการประกอบ
กิจการนั้น	โดย	8	โครงการแรก	มีมูลค่าอยู่ระหว่าง	415.0	-	447.3	
ล ้านบาท	 ต ่อโครงการแล้วแต่กรณี	 และโครงการที่ 	 9	 มี 

มลูค่า	13,360.1	ล้านบาท	(ค)	ได้รบัอนญุาตให้น�าผลขาดทนุประจ�าปี	
ที่เกิดข้ึนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปหัก
ออกจากก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษี
เงนิได้นติบิคุคล	โดยมกี�าหนดเวลาไม่เกนิห้าปีนบัแต่วนัพ้นก�าหนด
เวลานั้น	และ	(ง)	ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�าเงินปันผลจากกิจการที่ได้
รับการส่งเสริมไปรวมค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลา
ที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น	 ทั้งนี้	 
บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขหลายประการตามที่
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก�าหนดเพื่อที่จะได้มาซึ่งสิทธิ
ประโยชน์ดังกล่าว	 ส�าหรับเครื่องบินใหม่ในอนาคตที่จะเข้ามา
ประจ�าฝูงบินนั้น	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	อยู่ในระหว่างการวางแผนที่
จะท�าเรื่องขอให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	พิจารณาอนุมัติ
และออกบัตรส่งเสริมเพื่อให้สิทธิประโยชน์เช่นเดียวกัน

น�้ำมันเชื้อเพลิง
น�า้มนัเช้ือเพลงิเป็นองค์ประกอบหลกัของต้นทนุส�าหรบัสายการบนิ
ต่างๆ	โดยค่าน�้ามันเชื้อเพลิงของ	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	ใน	ปี	2554	
ปี	2555	และปี	2556	มีจ�านวน	6,405.8	ล้านบาท		7,861.2	ล้าน
บาท	และ	9,386.3	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	44.0	ร้อยละ	44.4	
และร้อยละ	43.4	ของต้นทนุการด�าเนนิงานและค่าใช้จ่ายรวมของ	
บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	ตามล�าดับ	

บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	ซือ้น�า้มนัเช้ือเพลิงโดยส่วนใหญ่จาก	ปตท.	และ	
เชลล์แห่งประเทศไทย	 ซึ่งมีราคาน�้ามันเชื้อเพลิงที่ปรับเกณฑ์
มาตรฐานตามราคาเฉลี่ยอ้างอิง	MOPS	(Mean	of	Platts	Singa-
pore:	MOPS)	 โดยราคาน�้ามันเชื้อเพลิงเครื่องบินมีความผันผวน
สูงขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ของโลก	 บจ.	 
ไทยแอร์เอเชีย	 จึงปรับใช้กลยุทธ์บริหารจัดการน�้ามันเชื้อเพลิง 
ที่หลากหลาย	 เพื่อบริหารความเสี่ยงของราคาน�้ามันเชื้อเพลิง	 
โดย	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	ร่วมท�ารายการกับ	AAB	ในการท�าสัญญา
ป้องกันความเส่ียงเพื่อบริหารความเส่ียงจากความเคลื่อนไหว	 
ของราคาน�้ามันเชื้อเพลิงในตลาดโลก

นอกจากการป้องกันความเสี่ยงราคาน�้ามันเชื้อเพลิงแล้ว	บจ.	ไทย
แอร์เอเชีย	ยงัมนีโยบายลดต้นทนุและลดความเส่ียงตามปกตใิห้อยู่
ในระดับต�่าท่ีสุด	 โดยใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการน�้ามันเชื้อเพลิง 
ดังต่อไปนี้	

บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	มีความมุ่งมั่น 
ที่จะเสนอบริการที่มีคุณภาพ 
แก่ผู้โดยสาร	โดยการให้บริการ 
ที่ปลอดภัย	ราคาประหยัด	มีคุณค่า	 
น่าเชื่อถือ	และเป็นมิตรแก่ลูกค้า
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นโยบายน�้ามันเชื้อเพลิง	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	จัดหาน�้ามันเชื้อเพลิง
จากแหล่งที่มีราคาถูกที่สุด	 และจัดหาน�้ามันเชื้อเพลิงปริมาณมาก
ในแต่ละครั้ง	ภายใต้ข้อจ�ากัดทางการขนส่งที่เหมาะสมและเป็นไป
ตามระเบียบข้อบังคับ	ทั้งนี้	เพื่อให้ต้นทุนน�้ามันเชื้อเพลิงต�่าที่สุด

การช�าระเงนิล่วงหน้า การช�าระเงนิล่วงหน้าส�าหรบัการซือ้ทกุครัง้
ท�าให้	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	มีอ�านาจต่อรองเพื่อให้ได้ราคาที่ดีขึ้น

นโยบายการใช้น�า้มนัเช้ือเพลงิ	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	พยายามลดการ
ใช้น�้ามันเชื้อเพลิงให้ต�่าที่สุด	ด้วยการก�าหนดแนวทางอย่างชัดเจน
ที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของการด�าเนินการด้านการบิน	 เพื่อให้
สามารถคงอตัราการเผาไหม้น�า้มนัเชือ้เพลงิส�าหรบัเครือ่งบนิให้อยู่
ในระดับต�่าที่สุดส�าหรับการปฏิบัติการ

ค่าธรรมเนียมน�้ามันเชื้อเพลิง	 บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 มีการเก็บ 
ค่าธรรมเนียมน�้ามันเชื้อเพลิงส�าหรับเส้นทางบินระหว่างประเทศ
ทุกสาย	 โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมน�้ามันเชื้อเพลิงขึ้นอยู่กับระยะ
เวลาในเวลาบินในแต่ละเส้นทาง	 ทั้งนี้	 กรมการบินพลเรือนห้าม 
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน�้ามันเชื้อเพลิงโดยแยกจากค่าโดยสาร
ส�าหรับเส้นทางบินภายในประเทศ

ลูกค้ำหลัก
บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 ไม่มีการพ่ึงพิงลูกค้ารายใดในสัดส่วนเกินกว่า
ร้อยละ	 30	 ของรายได้รวมของ	 บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 ในปี	 2554 
ปี	 2555	 และปี	 2556	 โดยลูกค้าของ	 บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 โดย 
ส่วนใหญ่เป็นผู้โดยสารรายย่อย

ผู้จัดจ�ำหน่ำยหลัก
ในปี	 2554	 ปี	 2555	 และปี	 2556	 ผู้จัดจ�าหน่ายที่มีสัดส่วนการ
จดัหาสนิค้าร้อยละ	30	หรอืมากกว่า	ของต้นทนุการด�าเนนิงานและ
ค่าใช้จ่ายรวมของ	บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 มีเพียง	ปตท.	 เท่านั้น	 ซึ่ง	 
บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	ซื้อน�้ามันเชื้อเพลิงส�าหรับเครื่องบินจาก	ปตท.	
คิดเป็นร้อยละ	 31	 ร้อยละ	 31	 และร้อยละ	 30	 ของต้นทุนการ
ด�าเนินงานและค่าใช้จ่ายรวมในปี	 2554	 ปี	 2555	 และปี	 2556	 
ตามล�าดับ	

บมจ.	เอเชีย	เอวเิอช่ัน	และบจ.	ไทยแอร์เอเชีย	เชือ่ว่า	ผู้จดัจ�าหน่าย
ที่ได้รับการยอมรับรายอื่นๆ	 มีความพร้อมในการจัดหาน�้ามันเชื้อ
เพลิงเครื่องบินที่มีปริมาณและคุณภาพใกล้เคียงกับผู้จัดจ�าหน่าย
หลักข้างต้นได้เช่นกัน	 อย่างไรก็ดี	 เว้นแต่ตามที่ได้เปิดเผยข้างต้น	
ไม่มีผู้จัดจ�าหน่ายรายใดที่มีสัดส่วนร้อยละ	30	หรือมากกว่า	ของ
ต้นทุนการด�าเนินงานและค่าใช้จ่ายรวมของ	 บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย 
ในปี	2554	ปี	2555	และปี	2556

กำรซ่อมบ�ำรุงและชิ้นส่วนอะไหล่
กำรซ่อมบ�ำรุง

ในการซ่อมบ�ารงุเครือ่งบนิขัน้ลานจอดและการซ่อมบ�ารงุย่อย	บจ.	
ไทยแอร์เอเชีย	 จะเป็นผู้ด�าเนินการเอง	 ส�าหรับการซ่อมบ�ารุงอ่ืน	
หรือการซ่อมแซมทางโครงสร้าง	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	จะว่าจ้างผู้ให้
บริการรายอื่นๆ	ที่ได้รับอนุญาตให้ซ่อมบ�ารุง	 ซ่อมแซม	 และซ่อม
บ�ารุงใหญ่	(Maintenance	Repair	and	Overhaul	(MRO))	เป็น
ผู้ด�าเนินการ	เช่น	บมจ.	การบินไทย	และ	บจ.	อุตสาหกรรมการบิน	
(ในประเทศไทย)	 ST	 Aerospace	 (ในสิงคโปร์)	 หรือ	 Sepang	
Aircraft	 Engineering	 (ในมาเลเซีย)	 ทั้งน้ี	 บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย
สามารถพึ่งพาการรับประกันของผู้ผลิตและการสนับสนุนด้าน
อะไหล่และอปุกรณ์ที	่AAB	ได้รบั	ผ่านทางสญัญาเช่าช่วงเครือ่งบนิ	
AirAsia

ชิ้นส่วนอะไหล่

บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	เกบ็สินค้าคงคลงัประเภทช้ินส่วนอะไหล่เครือ่ง
บินที่ศูนย์ปฏิบัติการการบินโดยส่วนใหญ่ถูกจัดเก็บที่กรุงเทพฯ	 
โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	เก็บชิ้นส่วน
อะไหล่เครื่องบินคิดเป็นมูลค่าสุทธิ	416.0	ล้านบาท	
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การด�าเนินการอื่นๆ
ควำมปลอดภัยและควำมมั่นคง
บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 มีความมุ่งม่ันอย่างเต็มท่ีในการด�าเนินการ 
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารและพนักงาน	 ความมุ่งมั่น
ดงักล่าวสะท้อนให้เหน็จากระบบซ่อมบ�ารงุอากาศยาน	และระบบ
ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอย่างครอบคลุมแก่นักบิน	 ลูกเรือ	 
และพนักงาน	 รวมทั้งนโยบายและแนวทางการปฏิบัติอันเข้มงวด
เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับท้ังในประเทศและระหว่าง
ประเทศ	และสอดคล้องกบัแนวทางปฏบิตัทิางธรุกจิการด�าเนนิการ
อากาศยานที่เหมาะสมที่สุดในทุกแง่มุม	

ควำมปลอดภัยในกำรให้บริกำรกำรบิน

เครื่องบินทุกล�าของ	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	มีการติดตั้งระบบน�าร่อง
ลงจอด	(Instrument	Landing	Systems	“ILS”)	ที่ทันสมัยและ
มีความแม่นย�าอย่างสูง	 ซ่ึงให้การน�าทางท้ังในแนวขวางและแนว
ตั้งที่จ�าเป็นส�าหรับนักบินในการบังคับเครื่องบินเพื่อการร่อนลง
อย่างแม่นย�า	 การร่อนลงอย่างแม่นย�าเป็นวิธีการปฏิบัติเพื่อน�า
เครื่องบินร่อนลงโดยใช้อุปกรณ์น�าร่องที่สอดคล้องกับทางวิ่ง	ทั้งนี้	
ระบบ	ILS	ทีต่ดิตัง้ในเครือ่งบนิของ	บจ.	ไทยแอร์เอเชยี	มคีณุสมบตัิ
ในการประกาศระดบัความสงูให้ทราบ	ซ่ึงช่วยนกับนิในการควบคมุ
การร่อนลงของเครื่องบินได้ดีขึ้น	

นอกจากนี้	เครื่องบินของ	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	ยังติดตั้งเทคโนโลยี
ระบบเตอืนภยัการจราจรและหลกีเลีย่งการชนกนัของอากาศยาน	
(Traffic	Alert	and	Collision	Avoidance	System	(TCAS))	และ
ระบบแจ้งเตือนความใกล้กับพื้นดินขั้นสูง	 (Enhanced	 Ground	
Proximity	Warning	System	(EGPWS))	ทั้งนี้	เทคโนโลยี	TCAS	
ช่วยให้นักบินตรวจพบเครื่องบินล�าอื่นๆ	ที่ติดตั้งระบบ	TCAS	และ
เคร่ืองบินที่ติดตั้งระบบเตือนภัยอื่นๆ	 รวมทั้งประสานงานการ 
หลบหลีกระหว่างเครื่องบิน	2	ล�าที่ติดตั้ง	TCAS	และอยู่ในทิศทาง
ตรงข้ามกัน	เพื่อลดความเสี่ยงในการชนกันกลางอากาศ	ในขณะที่	
EGPWS	 เป็นระบบเตือนภัยและวัดระยะห่างระหว่างพื้นดินกับ
เครื่องบิน	 ซึ่งใช้ข้อมูลต่างๆ	 ของเครื่องบิน	 รวมถึงต�าแหน่งทาง
ภูมิศาสตร์	ระดับความสูง	ความเร็วของเครื่อง	และวิถีร่อนลง	รวม
ทั้งข้อมูลเร่ืองสภาพพื้นผิวของทางวิ่ง	 สิ่งกีดขวาง	 และข้อมูลที่ได้
จากฐานข้อมูลของท่าอากาศยาน	โดยข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะถูก
รวบรวมเพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างเส้นทางการ

ร่อนลงจอดของเครื่องบินอันเกิดจากสภาพพื้นผิวหรือสิ่งกีดขวาง	
นอกจากนี	้EGPWS	ยงัช่วยแจ้งเตอืนเมือ่มกีารเบีย่งเบนของวิถร่ีอน
ลงมากเกินไปหรือเมื่อองค์ประกอบในการลงจอดไม่ถูกต้อง	ทั้งยัง
เป็นเครื่องช้ีวัดมุมของเส้นทางการบินและประกาศระดับความสูง
ให้ทราบ

บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 ได้พัฒนาระบบที่มีคุณภาพน่าเช่ือถือในการ
ตรวจสอบความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการภาคพื้นดิน
และบนเครือ่งบนิในทกุด้าน	อนัเป็นส่วนหนึง่ของวตัถปุระสงค์ด้าน
การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม	 ซึ่งคณะท�างานด้านการรับ
ประกนัคุณภาพของ	บจ.	ไทยแอร์เอเชยี	ท�าหน้าทีค่วบคุมดแูลและ
ตรวจสอบการด�าเนินการอากาศยานของ	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	ทุก
ด้าน	เพือ่ให้มัน่ใจว่ามกีารปฏบิติัตามมาตรฐานความปลอดภัยของ
อุตสาหกรรมอย่างเข้มงวด	รวมถึงแนวทางปฏิบัติของกรมการบิน
พลเรอืน	ทัง้นี	้กรมการบนิพลเรอืนด�าเนนิการตรวจสอบด้านความ
ปลอดภัยของ	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	ปีละ	2	ครั้ง	ในขณะที่หน่วยงาน
ทีม่หีน้าท่ีก�ากบัดแูลของประเทศอืน่ๆ	กด็�าเนนิการตรวจสอบความ
ปลอดภัยของ	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	เป็นประจ�าเช่นกัน

ทั้งนี้	 นับตั้งแต่เริ่มด�าเนินการในปี	 2547	 ไม่มีเครื่องบินล�าใดของ	
บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	ประสบอุบัติการณ์ร้ายแรง	

มำตรกำรด้ำนควำมมั่นคงทำงกำรบิน

ถึงแม้ว่าผู้ประกอบกิจการท่าอากาศยานที่เกี่ยวข้องจะรับผิดชอบ
ดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยของผู้โดยสารและสัมภาระ	ณ	 จุด
หมายปลายทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ	แต่	บจ.	ไทย
แอร์เอเชีย	ยงัคงฝึกอบรมพนกังานให้มคีวามรอบคอบอยูเ่สมอเพือ่
ให้สามารถรับรู้ถึงความไม่มั่นคงปลอดภัยท่ีอาจเกิดขึ้น	 ซึ่งรวมถึง
ให้สามารถจดัการกับผู้โดยสารทีป่ระพฤติตนไม่เหมาะสม	บจ.	ไทย
แอร์เอเชยี	จะท�าการตรวจสอบประวตัภิมูหิลงัของพนกังานท่ีจะรบั
เข้าท�างานทุกคนก่อนได้รับการว่าจ้าง

บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 ให้การฝึกอบรมพนักงานอย่างเข้มงวดเพื่อให้
เกิดความมั่นใจว่า	 พนักงานของ	 บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 มีทักษะที่
เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามท่ีระบุไว้ในคู่มือ
พนักงาน	ทั้งนี้	ลูกเรือและพนักงานภาคพื้นดินทุกคนต้องผ่านการ
ฝึกอบรมด้านความตระหนกัรูใ้นสินค้าอนัตราย	เพือ่ให้สามารถระบุ
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สนิค้าและวตัถทุีอ่าจมอีนัตรายซึง่เป็นภยัคุกคามต่อความปลอดภยั
ของเที่ยวบิน	(วัตถุเหล่านี้รวมถึงสารเหลวที่ติดไฟได้และภาชนะที่
อาจระเบิดภายใต้แรงดัน)

บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับทั้งหมดของกรม
การบนิพลเรอืนและองค์กรการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ	(ICAO)	
รวมทัง้ตดิตัง้	ประตูเสรมิความแขง็แรงและกนักระสนุแก่ห้องนกับนิ
ในเครื่องบินทุกล�า

เทคโนโลยีสำรสนเทศ
บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานร่วม
กับสายการบินอื่นในกลุ่มแอร์เอเชีย	โดย	AAB	ลงทุนในเทคโนโลยี
สารสนเทศซึ่งช่วยลดต้นทุนของกลุ่มแอร์เอเชียโดยตรง	 ช่วยให้
สามารถปรับขยายการด�าเนินงานได ้ 	 และช ่วยปรับปรุง
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย	 โดยที่ระบบซอฟต์แวร์หลัก	 
(มศีนูย์กลางอยูใ่นกัวลาลมัเปอร์	ประเทศมาเลเซีย)	ที	่บจ.	ไทยแอร์
เอเชีย	ใช้ด�าเนินการได้แก่	(1)	NewSkies	3.2	ซึ่งพัฒนาโดย	Navi-
taire	ใช้ส�าหรับการบริหารจดัการ/การส�ารองสนิค้าคงคลังและการ
ขาย	(2)	Axapta	Financial	Management	(Axapta)	พัฒนาโดย	
Microsoft	 ใช้ส�าหรับการด�าเนินการด้านการเงิน	 (3)	Merlot	 ใช้
ส�าหรับการก�าหนดตารางบินและการจัดตารางบินของลูกเรือ	 (4)	
Navtech	ใช้ส�าหรับการวางแผนการบิน	และ	(5)	Swiss	Aviation	
Software	 Ltd.’s	 AMOS	Operating	 System	 ใช้ส�าหรับการ
บริหารจัดการวิศวกรรมการซ่อมบ�ารุงอากาศยานและการขนส่ง

กำรด�ำเนินกำร	ณ	ท่ำอำกำศยำน
บริกำรประจ�ำท่ำอำกำศยำน

บจ.	ไทยแอร์เอเชยี	ให้บรกิารลกูค้าภาคพืน้ดนิและบรกิารสนบัสนนุ
ภาคพื้นดิน	ณ	ท่าอากาศยานภายในประเทศส่วนใหญ่เอง	รวมถึง
บรกิารลานจอด	ในจดุหมายปลายทางในต่างประเทศ	บจ.	ไทยแอร์
เอเชีย	 จะให้บริษัทภายนอกที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ	 เป็นผู้ให้
บริการแทน	ทั้งนี้	 บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 เชื่อว่าการให้บริการลูกค้า
ภาคพืน้ดนิและบรกิารสนบัสนนุภาคพืน้ดนิด้วยตนเองจะเป็นหลัก
ประกนัว่า	บจ.	ไทยแอร์เอเชยี	จะคงต้นทนุในระดบัต�า่อยูเ่สมอและ
คงผลิตผลในระดับสูงอยู่เสมอ

กำรประกันภัย
บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
ทั้งในส่วนธุรกิจการบินและส่วนที่ไม่ใช่ธุรกจิการบินที่เกี่ยวข้องกับ
การด�าเนินการของ	บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 โดย	บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย
เช่ือว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยโดยรวมของ	บจ.	ไทย
แอร์เอเชีย	 สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของอุตสาหกรรมการบิน
และวงเงินประกนัภยัอยูใ่นระดบัทีเ่พยีงพอ	ทัง้นี	้บจ.	ไทยแอร์เอเชยี
ได้จัดท�ากรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อผู้โดยสารและบุคคล
ภายนอก	ซึง่กรมธรรม์ประกันภยัดงักล่าวเป็นไปตามข้อก�าหนดของ
สัญญาเช ่าเครื่องบินและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของ
อุตสาหกรรมการบินภายใต้วงเงินรับผิดชดใช้รวม	 (บาดเจ็บ/	
ทรัพย์สินเสียหาย)	 500	 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	 ต่อเหตุการณ์และ 
ต่อเครื่องบินหน่ึงล�า	 ไม่จ�ากัดจ�านวนครั้งแต่อยู่ภายในวงเงินรวม
ส�าหรบัความรบัผดิในผลติภณัฑ์ต่อปี	นอกจากนี	้บจ.	ไทยแอร์เอเชีย
ได้ท�าประกันภัยตัวเครื่องบินครอบคลุมมูลค่ารวมของเครื่องบิน
ตามที่ได้ตกลงไว้	แต่หักค่าความเสียหายส่วนแรกมูลค่า	750,000	
ดอลลาร์สหรัฐฯ	ต่อเหตุการณ์	อย่างไรก็ตาม	บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย
ยังได้ท�าประกันค่าความเสียหายส่วนแรกส�าหรับความแตกต่าง
ระหว่าง	750,000	ดอลลาร์สหรฐัฯ	และ	50,000	ดอลลาร์	สหรัฐฯ	ต่อ
การใช้สิทธิเรียกร้องแต่ละครั้ง

นอกเหนอืจากทีก่ล่าวข้างต้น	ไทยแอร์เอเชยีได้ท�าประกนัภยัความ
เสียหายตัวเครื่องบินที่เกิดจากภัยสงครามรวมทั้งภัยที่เกี่ยวเนื่อง	
เว้นแต่ภัยสงคราม	 การจ้ีเครื่องบิน	 และภัยอื่นๆ	 ที่ระบุไว้ในข้อ
ยกเว้น	 (AVN	 48B)	 ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยตัวเครื่องบิน
ครอบคลุมมูลค่าเครื่องบินตามที่ได้ตกลงไว้	 การคุ้มครองเป็นการ
คุ้มครองรวมทุกกรมธรรม์ประกันภัยและภายใต้เงื่อนไขว่ามูลค่า
รวมต่อปีไม่เกิน	660	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	ต่อเหตุการณ์	

สิ่งแวดล้อม
ปัจจุบนั	บจ.	ไทยแอร์เอเชยี	ด�าเนินธรุกจิโดยใช้เครือ่งบนิรุน่แอร์บสั	
A320	ทีม่ปีระสทิธิภาพในการประหยดัน�า้มนัเชือ้เพลงิทีด่กีว่าและ
มีอัตราการปล่อยไอเสียต�่า	นอกจากนี้	บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 ได้ยื่น
ค�าสั่งซื้อเครื่องบินรุ่นแอร์บัส	A320	Neo	(New	Engine	Option)
โดยผ่านทาง	AAB	ซึ่ง	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	คาดหมายว่าเครื่องบิน
รุ่นดังกล่าวจะใช้น�้ามันเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า 
และมีระดับการปล่อยไอเสียต�่ากว่าเครื่องบินรุ่นที่ใช้ในปัจจุบัน
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สภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
สภำวะอุตสำหกรรม
สภาวะเศรษฐกจิโลกชะลอตวัเนือ่งจากความกงัวลเกีย่วกบัการลด
มาตรการผ่อนคลายทางการเงนิเชงิปรมิาณ	(Quantitative	Easing	
:QE)	ของสหรัฐฯ	ประกอบกับแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
จีนในอัตราที่ชะลอตัวลง	กองทุนการเงินระหว่างประเทศ	 (Inter-
national	Monetary	Fund-IMF)	ณ	เดอืนมกราคม	2557	คาดการ	
ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชากรของโลกในปี	 2557	 จะเติบโต
ประมาณร้อยละ	3.7	แม้ว่าเศรษฐกิจของกลุม่ประเทศทีใ่ช้เงนิสกลุ
ยูโรเริ่มปรับตัวดีขึ้น	 ทว่าการปรับลดมาตรการ	QE	 ของธนาคาร
กลางสหรัฐฯ	อาจจะส่งผลกระทบต่อเมด็เงนิทีไ่หลเวยีนอยูใ่นตลาด
หุ้นทั่วโลก	 โดยเฉพาะในเอเชียที่ในช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจเติบโต
อย่างแข็งแกร่งและดึงดูดเม็ดเงินเข้ามาจ�านวนมาก	 ขณะที่ราคา
น�า้มันเชือ้เพลงิแม้จะยังมคีวามเสีย่งทีอ่าจจะเปลีย่นแปลงในอตัรา
ที่มากกว่าเดิม	 จากปัญหาความตึงเครียดในประเทศในแถบ
ตะวันออกกลาง	จากเหตุการณ์ในซีเรีย	อียิปต์	ลิเบีย	และอิรัก	อีก
ทั้งสภาพภูมิอากาศในหลายประเทศท่ัวโลกมีความปรวนแปรมาก
ขึ้น	ราคาน�้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน	(Jet	Kerosene)	ในปี	2557	
คาดว่าจะทรงตัวในระดับเดียวกับปี	2556	

ในช่วงปลายปี	 2556	 จากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองภายใน
ประเทศ	 รัฐบาลได้ประกาศพรก.	 ฉุกเฉิน	 ท�าให้บางประเทศเริ่ม 
ยกระดบัการเตอืนนกัท่องเทีย่วขึน้อกีขัน้หนึง่	 ขณะทีน่กัท่องเทีย่ว

เริม่ลงัเลในการตดัสนิใจ	 เนือ่งจากไม่แน่ใจในสถานการณ์และขาด
ความเชือ่มัน่ในความปลอดภยั	ส่งผลต่ออตุสาหกรรมการท่องเท่ียว
และบรกิาร		อย่างไรกต็าม	กรมการท่องเทีย่วคาดเมือ่เดือนมกราคม	
2557	 ว่าปรมิาณนกัท่องเทีย่วต่างชาตใินปี	 2557	 จะอยูท่ีจ่�านวน	
30.27	 ล้านคน	 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	 13.3	 จากปีที่แล้วที่	 26.7	 
ล้านคน	 โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมส่งเสริมการ 
ท่องเทีย่วในตลาดทีม่คีวามยดืหยุน่สงูและตลาดในประเทศ

นอกจากนี้	นโยบาย	“เปิดเสรีน่านฟ้า”	ที่จะเกิดขึ้นในปี	2558	จะ
ส่งผลให้มีการติดต่อธุรกิจระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนมากยิ่งข้ึน	
และเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการบิน	 ข้อจ�ากัดบางประการ
ในอุตสาหกรรมจะถูกยกเลิกและจะกระตุ้นความต้องการเดินทาง
ทางอากาศในภมูภิาค	อาจส่งผลให้การแข่งขนัสงูขึน้ทัง้จากสายการ
บนิทีม่อียูแ่ละคูแ่ข่งทีจ่ะเข้าเพิม่เตมิเนือ่งจากตลาดมคีวามน่าสนใจ
มากขึ้น	โดยสภาการท่าอากาศยานนานาชาติ	(ACI)	ได้คาดการณ์
อัตราการเจริญเติบโตของผู้โดยสารทั่วโลกในอีก	 20	 ปีข้างหน้า 
คิดเป็นร้อยละ	4.2	แต่อัตราการเจริญเติบโตของผู้โดยสารภายใน
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกคิดเป็นร้อยละ	 6.3	 ต่อปี	 ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้ว
เป็นอัตราที่สูงกว่าการเติบโตของผู้โดยสารในภูมิภาคอื่นๆ	ทั่วโลก	
ทั้งนี้	 บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 ได้เตรียมพร้อมเพื่อรองรับสภาวะการ
แข่งขันที่สูงขึ้นท้ังในและระหว่างประเทศ	 โดยการเพิ่มจ�านวน 
เครือ่งบนิในฝูง	ทบทวนให้การปฏิบตักิารเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ
และพร้อมรบัโอกาสทางธรุกจิใหม่	ๆ	เมือ่เวลาเหมาะสม
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กำรแข่งขัน
บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	เผชิญกับการแข่งขันจากสายการบินต้นทุนต�่า
และสายการบนิแบบประจ�าอืน่ๆ	ทีใ่ห้บรกิารในเส้นทางบนิเดยีวกนั
ทั้งในและระหว่างประเทศ	 โดยระดับความรุนแรงของการแข่งขัน
มีความแตกต่างกันไปในแต่ละเส้นทางบิน	 และขึ้นอยู่กับความ
แข็งแกร่งของสายการบินที่เป็นคู่แข่งและธุรกิจขนส่งรูปแบบอื่นๆ	
ไทยแอร์เอเชียใช้กลยุทธ์แข่งขันทางราคาและความถี่ในการให้
บริการในลักษณะของสายการบินต้นทุนต�่า	 ไทยแอร์เอเชีย 
เชื่อว่าการเป็นสายการบินท่ีมีต้นทุนต�่าจะสามารถรับมือกับ
สถานการณ์ทีห่ากราคาค่าโดยสารจะลดลงเนือ่งมาจากกลยทุธ์การ
ลดราคาของคู่แข่งหรือจากคู่แข่งรายใหม่ได้ดี	

เส้นทำงบินระหว่ำงประเทศ
คู่แข่งหลักในเส้นทางบินระหว่างประเทศของ	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	
รวมถึงสายการบินที่ให ้บริการแบบเต็มรูปแบบต่างๆ	 เช ่น	
การบินไทย	 คาเธย์แปซิฟิก	 สิงคโปร์แอร์ไลน์	 เวียดนามแอร์ไลน	์
แอร์มาเก๊า	เมยีนมาร์แอร์ไลน์อนิเตอร์เนชัน่แนล	มาเลเซยีแอร์ไลน์	
และสายการบินราคาประหยัดอย่างเช่น	 ไทเกอร์แอร์เวย์ส	 
เจ็ทสตาร์แอร์เวย์ส	สายการบินโอเรียนท์ไทย	และไทยไลอ้อนแอร์

ในเดือนกรกฎาคม	 2555	 สายการบินไทยสมายล์	 ซึ่งเป็นหน่วย
ธุรกิจหนึ่งของการบินไทยและใช้รหัสสายการบินเดียวกัน	 ได้เริ่ม
ด�าเนินการบินโดยใช้เครื่องแบบ	 A320	 สายการบินไทยสมายล์
ก�าหนดราคาตั๋วอยู่ระหว่างก่ึงกลางของราคาตั๋วการบินไทยและ 
นกแอร์	 โดยมีการแจกอาหารบนเคร่ือง	 และสามารถสะสมไมล์ 
เดินทาง	รวมถึงใช้ห้องรับรองของการบินไทยได้	โดยวางต�าแหน่ง
ทางธุรกิจของตัวเองไว้ก่ึงกลางระหว่างสายการบินที่ให้บริการ 
เต็มรูปแบบและสายการบินต้นทุนต�่า	

ในเดือนธนัวาคม	2556	สายการบินไทยไลออนแอร์	เป็นสายการบนิ	
ต้นทุนต�่าของประเทศอินโดนีเซียในเครือข่ายของไลอ้อนกรุ๊ป	 ใช้
ท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นฐานปฏิบัติการ	 โดยสายการบินนี ้
ชูกลยุทธ์ราคาตั๋วถูกกว่าคู่แข่ง	 พร้อมแคมเปญในเมืองไทยคือ	
“อิสระในการบิน”	 โดยสายการบินได้รับใบรับรองผู้ด�าเนินการ 
เดินการอากาศ	 (AOC)	 จากกรมการบินพลเรือน	 ซึ่งจะเริ่มบิน 
เส้นทางเชียงใหม่อันดับแรกวันที่	4	ธันวาคม	วันละ	2	เที่ยวจะใช้
เครื่องบินโบอิ้ง	737-900ER	ขนาด	215	ที่นั่ง	2	ล�า

เส้นทำงบินภำยในประเทศ
ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2556	คู่แข่งหลักในเส้นทางบนิภายในประเทศ
ของ	 บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 ได้แก่	 (1)	 การบินไทย	 รวมถึงสาย
การบนิไทยสมายล์	ซึง่เป็นสายการบนิทีใ่ห้บรกิารแบบเตม็รปูแบบ
และเสนอบริการหลายระดับครอบคลุมไปยังเครือข่ายกว้างขวาง	
มีเที่ยวบินไปยังจุดหมายปลายทางภายในประเทศจ�านวน	7	แห่ง	
โดยบริการของการบินไทยรวมถึงการให้บริการอาหารบนเครื่อง
บิน	 โปรแกรมสะสมไมล์	 และห้องพักผ่อนในท่าอากาศยาน	 และ	
(2)	 สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส	 ซ่ึงเป็นสายการบินที่เน้นความ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ให้บริการแบบเต็มรูปแบบเช่นกัน	
นอกจากน้ี	 ยังมีการแข่งขันกับสายการบินราคาประหยัดรายอ่ืน	
อาท	ินกแอร์	(บริษัทในเครือของ	การบินไทย)	สายการบนิโอเรยีนท์	
ไทย	และไทยไลอ้อนแอร์

กลยุทธ์การแข่งขัน
เป้าหมายของเราคอืเป็นผูน้�าในธรุกจิสายการบนิราคาประหยดัใน
ทุกตลาดที่ให้บริการ	 โดยเสนอบริการเพื่อให้ผู ้โดยสารได้รับ
ประสบการณ์ในการบินที่มีความปลอดภัย	 น่าเชื่อถือ	 และ
สนุกสนานในราคาที่ประหยัดท่ีสุด	 นอกจากการขยายฝูงบินแล้ว	
ไทยแอร์เอเชียยังไม่หยุดยั้งในการเพิ่มปริมาณการเดินทางทาง
อากาศโดยจบัตลาดใหม่ๆ	ทีม่ศีกัยภาพ	โดยเฉพาะอย่างยิง่	ประเทศ
จีน	 และประเทศแถบอินโดจีน	 ซึ่งการแข่งขันมีน้อยหรือไม่มีการ
แข่งขันเลย	รวมทั้งยังเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินให้มากขึ้นเพื่อขยาย
ฐานการตลาดให้แข็งแกร่งขึ้น	 จุดมุ่งหมายของเราคือเป็นผู้น�า 
ส่วนแบ่งการตลาดส�าหรับทุกเส้นทางบิน	 โดยเฉพาะตลาด 
ในประเทศ	นอกเหนอืจากการสร้างรายได้จากค่าตัว๋เครือ่งบนิแล้ว	
ไทยแอร ์ เอเชียยังมุ ่ ง เน ้นในการเพิ่มรายได ้ เสริมผ ่านการ
ประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจเพื่อสร้างสินค้าและบริการให้ติดตลาด 
ในกลุ่มผู้บริโภค	 รวมถึงหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู ้โดยสารและความสะดวกสบายในการเดินทาง	
นอกจากนี้	บริษัทยึดมั่นกับแนวทางของการเป็นสายการบินราคา
ประหยัดที่มีต้นทุนต�่าเพื่อประสิทธิภาพการท�างานที่ดีขึ้น	 เช่น	 
การย้ายฐานปฏิบัติการการบินไปยังสนามบินดอนเมือง	 เป็นต้น	
กล่าวโดยสรุป	 ไทยแอร์เอเชียสร้างเครือข่ายและโครงสร้างท่ีจะ 
ส่งเสริมให้เกิดการประหยัดต่อขนาดและการปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพเพื่อเตรียมพร้อมกับการแข่งขันในอนาคต
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ปัจจัยความเสี่ยง

ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ	 ในการท�าหน้าที่
ก�าหนดนโยบายและประเมินความเสี่ยง	โดยระบุความเสี่ยงที่อาจ
เกดิขึน้โดยวเิคราะห์ถึงปัจจยัทีอ่าจส่งผลให้บรษัิทไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้	 เรียงล�าดับความส�าคัญของความเสี่ยง 
ดงักล่าว	และพิจารณาประเมนิผลกระทบโอกาสทีเ่กิดขึน้		เพือ่ก�าหนด	
มาตรการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้		ทั้งนี้	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รายงานผลการประเมินความ
เสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	และคณะ
กรรมการบริษัท	เพื่อพิจารณาสอบทานไตรมาสละครั้ง	โดยบริษัท
ยดึถอืมาตรฐานของ	Committee	of	Sponsoring	Organization	
of	the	Treadway	Commission:	COSO	เป็นหลักปฏิบัติ

บริษัทมีปัจจัยความเสี่ยงท่ีส�าคัญ	 ตามรายละเอียดที่แสดงไว้ 
ด้านล่าง	อย่างไรก็ตาม	นอกเหนือจากปัจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏนี้	
อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ	 ซึ่งบริษัทไม่อาจทราบได้ในขณะนี้หรือเป็น
ความเสี่ยงที่บริษัทพิจารณาในขณะนี้ว่าไม่เป็นสาระส�าคัญแต่อาจ
เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มีความส�าคัญในอนาคตได้

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน
•	 อุตสำหกรรมกำรบินเผชิญควำมเสี่ยงจำกเหตุกำรณ์ท่ีเกิด

จำกปัจจัยภำยนอก	 เช่น	 กำรก่อกำรร้ำย	 กำรระบำดของ 
โรคติดต่อ	และภำวะอำกำศเลวร้ำย

การก่อการร้าย	 เช่น	ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่	 11	กันยายน	2544	และ 
ผลท่ีตามมาส่งผลกระทบในทางลบต่ออุตสาหกรรมการบิน	 ผล 
กระทบเบือ้งต้นทีเ่กดิขึน้	ได้แก่	ต้นทนุด้านการรกัษาความปลอดภยั
และการประกันภัยที่เพิ่มขึ้น	 และการลดลงของจ�านวนผู้โดยสาร
และรายได้ต่อหน่วย	 อันเนื่องมาจากอุปสงค์ของการเดินทางทาง
อากาศทัว่โลกลดลง	และอาจท�าให้ต้นทุนของอตุสาหกรรมการบนิ	
เพิ่มขึน้	เชน่	ค่าน�า้มนัเชือ้เพลงิส�าหรบัเครื่องบนิหรอืค่าใช้จา่ยด้าน
ประกันภัย	การระบาดของโรคติดต่อที่มีโอกาสเกิดเป็นโรคระบาด	
หรือมาตรการต่างๆ	 ซึ่งรัฐบาลของประเทศที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดใช้รบัมอืกบัความเสีย่งทีจ่ะเกดิโรคระบาด	อาจขดัขวาง
การประกอบธุรกิจการบิน	

ในช่วงฤดูมรสุมหรือช่วงที่เกิดสภาวะอากาศแปรปรวน	 เท่ียวบิน
ต่างๆ	 อาจถูกยกเลิกหรือต้องเล่ือนเวลาจากก�าหนดการเดิม	
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ
หลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา	 ซ่ึงรวมถึงคล่ืนยักษ์สึนามิและ
อุทกภัย	 ในกรณีที่	บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	ยกเลิกเที่ยวบินหรือเลื่อน
เวลาจากก�าหนดการเดิมเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนนั้น	 
รายได้และผลก�าไรของ	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	จะลดลง	

ธุรกิจการบินเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีปัจจัยความเสี่ยงที่หลากหลายและมีความเฉพาะตัว	 
เพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัท	 
บริษัทจึงได้จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงและได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง	(Risk	Management	Committee)	ขึ้น
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บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อรับมือต่อเหตุการณ์ที่อาจเกิด
ขึ้น	 (Emergency	 Response	 Team)	 เพื่อเฝ้าระวังและติดตาม
สถานการณ์ให้ทนัท่วงท	ีโดยมจีดุประสงค์เพือ่ให้เกดิผลกระทบต่อ
การปฏบิตักิารบนิและผูโ้ดยสารให้น้อยทีส่ดุ	โดยครอบคลมุทัง้การ
วางแผนปฏบิตักิารการบนิ	การวางแผนงานภาคพืน้ดนิในส่วนการ
ดแูลผูโ้ดยสาร	การสือ่สารองค์กร	และความรบัผดิชอบต่อผูโ้ดยสาร	
เป็นต้น	

•	 ธุรกิจ	ฐำนะทำงกำรเงิน	ผลกำรด�ำเนินงำน	และโอกำสทำง
ธรุกจิของบรษิทั	และ	บจ.	ไทยแอร์เอเชยี	อำจได้รบัผลกระทบ	
ในทำงลบอย่ำงมีนัยส�ำคัญจำกต้นทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง

ต้นทนุน�า้มนัเชือ้เพลงิส�าหรบัเครือ่งบนิคดิเป็นสดัส่วนมากทีสุ่ดของ
ต้นทุนจากการด�าเนินงานของ	 บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 โดยคิดเป็น 
ร้อยละ	43.4	ของต้นทุนรวมของ	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	ในปี	2556	
ด้วยเหตุนี้	ผลการด�าเนินงานของ	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	จึงได้รับผล	
กระทบอย่างมากหากราคาน�า้มนัเชือ้เพลงิมคีวามผนัผวนสูง	บรษิทั
ได้มนีโยบายการป้องกนัความเสีย่งจากราคาน�า้มนัอากาศยาน	(Jet	
Fuel	Price	Hedging)	เพือ่ลดความผนัผวนดังกล่าวให้อยูใ่นระดบั
ที่สามารถบริหารจัดการได้	 ในส่วนการปฏิบัติการการบิน	 บริษัท
มนีโยบายบรหิารจดัการอตัราการสิน้เปลืองของเชือ้เพลงิเครือ่งบนิ	
รวมทั้งมีการก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมสัมภาระ	(Baggage	Fee)	
และค่าธรรมเนียมน�้ามัน	(Fuel	Surcharge)	ในอัตราที่เหมาะสม	
และยงัหารายได้เสรมิ	(Ancillary	Income)	เพือ่ช่วยในการบรหิาร
จัดการต้นทุนน�้ามันด้วย	

•	 ควำมผันผวนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศอำจ
ส่งผลกระทบในทำงลบต่อธุรกิจ	ฐำนะทำงกำรเงิน	ผลกำร
ด�ำเนินงำน	และโอกำสทำงธุรกิจของบริษัท

เนือ่งจาก	บจ.	ไทยแอร์เอเชยี	มกีารท�าธรุกจิในหลายประเทศ	จงึมี	
รายได้และค่าใช้จ่ายเป็นสกลุเงนิหลายสกลุ	ทีส่�าคัญคอื	สกลุเงนิบาท	
ดอลลาร์สิงคโปร์	 ดอลลาร์สหรัฐฯ	 ริงกิตมาเลเซีย	 และหยวนจีน	
อย่างไรก็ตาม	 สัญญาซ่อมบ�ารุง	 สัญญาเช่าเครื่องบิน	 สัญญาการ
จัดหาน�้ามันเชื้อเพลิงส�าหรับเครื่องบิน	 สัญญาการประกันภัยโดย
ส่วนใหญ่	 รวมทั้งสัญญาซ้ืออะไหล่เครื่องบินเกือบท้ังหมดของบจ.	
ไทยแอร์เอเชยี	อยูใ่นเงนิสกลุดอลลาร์สหรฐัฯ	ทัง้นี	้ค่าเงนิของสกลุ
เงนิหลายสกลุ	ซึง่รวมถึงดอลลาร์สหรฐัฯ	และสกุลเงนิของประเทศ

ในเอเชยีบางสกลุ	มคีวามผนัผวน	ทัง้การแขง็ค่าและการอ่อนค่า	ซึง่
อาจเกิดผลกระทบกับ	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	มี
การติดตามสภาวะการเปล่ียนแปลงของปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างใกล้ชิด	และอาจเข้าท�า
สัญญาป้องกันความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	
เมือ่อตัราแลกเปล่ียนอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม	นอกจากนี	้บจ.	ไทยแอร์
เอเชีย	 ยังบริหารความเส่ียงดังกล่าวโดยจัดการให้รายจ่ายอยูใ่น 
สกลุเงนิเดยีวกบัรายรบัให้มากทีสุ่ด	(Natural	Hedge)	

•	 บริษัทอำจเผชิญกับควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ย

ไทยแอร์เอเชยี	อาจต้องก่อภาระหนีเ้พิม่อย่างมนียัส�าคญัในอนาคต	
เพือ่ระดมทนุในการจัดซือ้เครือ่งบนิ	เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการลงทนุ	
หรือเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนขยายธุรกิจ	 ทั้งน้ี	 คาดว่าหนี้สิน 
ในอนาคตของ	 บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 โดยส่วนใหญ่อาจเป็นหนี้สิน 
ที่ก�าหนดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยอาจ
ท�าให้ต้นทุนการกู้ยืมในอนาคตของ	 บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 เพิ่มขึ้น	 
บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	มีมาตรการลดความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
โดยก�าหนดอัตราดอกเบี้ยบางส่วนเป็นอัตราคงที่ในกระบวนการ
เจรจาสัญญาเช่าทางการเงนิและพจิารณาน�าเครือ่งมอืทางการเงิน
มาใช้ในเวลาที่เหมาะสม

บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	มีการติดตามสภาวะ
การเปล่ืยนแปลงของปัจจัยท่ีส่งผลกระทบ	
ต่ออัตราแลกเปลื่ยนเงินตราต่างประเทศ
อย่างใกล้ชิด	และอาจเข้าท�าสัญญา
ป้องกันความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ	เมื่ออัตรา 
แลกเปลี่ยนอยู่ในระดับที่เหมาะสม
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ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ	บมจ.	เอเชีย	เอวิเอชั่น	และ	
บจ.	ไทยแอร์เอเชีย
•	 กำรถือหุ้นโดยบุคคลต่ำงชำติใน	บมจ.	เอเชีย	เอวิเอชั่น	และ	

บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 ซึ่งเป็นสินทรัพย์หลัก	 (Core	 Asset)	
ของบริษัทฯ	 มีข ้อจ�ำกัดอยู ่หลำยประกำร	 กำรละเมิด 
ข้อจ�ำกัดดังกล่ำวอำจส่งผลให้เกิดกำรเพิกถอนใบอนุญำต
ให้ประกอบกิจกำรค้ำขำยในกำรเดินอำกำศ	 และสิทธิของ	
บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	ในกำรบินในทุกเส้นทำงบิน

การถือหุ้นของบุคคลต่างชาติใน	บมจ.	เอเชีย	เอวิเอชั่น	ถูกจ�ากัด
โดยข้อบงัคับไวท้ีร้่อยละ	0.1	ของหุน้ทีจ่�าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ	
บมจ.	 เอเชีย	 เอวิเอช่ัน	 นอกจากน้ี	 บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 ซึ่งเป็น
สินทรัพย์หลักของ	บมจ.	เอเชีย	เอวิเอชั่น	ยังอยู่ภายใต้บังคับของ
ข้อจ�ากัดการถือหุ้นของบุคคลต่างชาติภายใต้พระราชบัญญัติการ
ประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	พระราชบญัญติัการเดนิ
อากาศ	พ.ศ.	2497	(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	และส่วนเงื่อนไข
การอนญุาตประกอบกจิการค้าขายในการเดนิอากาศตามประกาศ
คณะปฏิวัติ	 ฉบับที่	 58	 โดยหุ้นของผู้ด�าเนินการบริการขนส่งทาง
อากาศและผู้ซึ่งขอจดทะเบียนอากาศยานไม่น้อยกว่าร้อยละ	 51	
ต้องถือโดยบุคคลในประเภทต่อไปนี้แต่ละประเภทโดยล�าพัง	หรือ
หลายประเภทรวมกัน	 ได้แก่	 (ก)	 บุคคลธรรมดาซ่ึงมีสัญชาติไทย	
และ/หรอื	(ข)	กระทรวง	ทบวง	กรมในรฐับาล	และ/หรือ	(ค)	บรษิทั
จ�ากัดหรือบริษัทมหาชนจ�ากัดซึ่งมีกระทรวง	ทบวง	กรมในรัฐบาล	
หรือบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทยถอืหุน้อยูไ่ม่น้อยกว่าร้อยละ	51	ของ
หุ้นทั้งหมดในทางปฏิบัติ	จะไม่สามารถทราบได้ว่าการขายหุ้นของ
ผูถ้อืหุน้สญัชาตไิทยในเวลาต่อมาจะเป็นการขายให้ผูซ้ือ้หุ้นสัญชาติ
ไทยหรือผู้ซื้อชาวต่างชาติ	หรือบุคคลที่แลกเปลี่ยนเอ็นวีดีอาร์เป็น
หุ้น	เป็นบุคคลสัญชาติไทยหรือชาวต่างชาติ	ทั้งนี้	จนกว่าผู้ซื้อหรือ
บุคคลดังกล่าวจะยื่นค�าร้องขอจดทะเบียนโอนหุ้นดังกล่าวต่อ 
นายทะเบียน	 หรือจนกว่าจะมีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น	 ผู้ซื้อ
หรือบคุคลทีแ่ลกเปลีย่นเอน็วดีอีาร์เป็นหุน้ไม่มหีน้าทีต้่องยืน่ค�าร้อง
ขอจดทะเบยีนโอนหุน้ดงักล่าวหลงัจากการซือ้หรอืการแลกเปลีย่น	
และหากผู้ซื้อหรือบุคคลดังกล่าวไม่ได้ยื่นค�าร้องดังกล่าว	 ก็จะไม่
ปรากฏชือ่และสญัชาตขิองผูซ้ือ้หรอืบคุคลดงักล่าวในสมดุทะเบยีน
ผูถ้อืหุน้	จนกว่าจะถงึวนัปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้	ซึง่อาจเป็นระยะ
เวลาหนึ่งหลังจากที่การซื้อหรือการแลกเปลี่ยน	ทั้งนี้	TSD	ซึ่งเป็น
นายทะเบียนของ	 บมจ.	 เอเชีย	 เอวิเอชั่น	 อาจปฏิเสธที่จะจด
ทะเบียนการโอนหุ้นให้แก่บุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย	หรือมิฉะนั้น

บุคคลดังกล่าวอาจจ�าเป็นต้องขายหุ้น	 ถ้าการโอนหุ้นดังกล่าวจะ
ท�าให้การถือหุ้นของบุคคลต่างชาติใน	บมจ.	เอเชีย	เอวิเอชั่น	เกิน
กว่าสดัส่วนการถอืหุน้ของบคุคลต่างชาตทิีบ่งัคบัใช้อยูข่ณะนัน้	ซึง่
อาจส่งผลให้เกดิการเพกิถอนใบอนญุาตให้ประกอบกจิการค้าขาย
ในการเดนิอากาศ	และอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมนียัส�าคญั
ต่อธรุกจิ	ฐานะทางการเงนิ	ผลการด�าเนนิงาน	และโอกาสทางธรุกจิ
ของบรษัิทฯ	และ	บจ.	ไทยแอร์เอเชยี	เมือ่การถือหุน้ของบคุคลต่าง
ชาตถิงึสดัส่วนสงูสดุทีก่�าหนดแล้ว	ผูถ้อืหุน้สญัชาตไิทยอาจถูกจ�ากดั
ไม่ให้โอนหุน้แก่ผูซ้ือ้ชาวต่างชาต	ิซึง่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
สภาพคล่องและราคาตลาดของหุ้น	นอกจากนี้	 ตามหลักทั่วไปใน
การด�าเนินการบริการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศนั้น	 บจ.	
ไทยแอร์เอเชีย	 จ�าเป็นต้องมีบุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้ถือหุ้น	 ใน
สัดส่วนที่เป็นสาระส�าคัญและเป็นผู้มีอ�านาจควบคุมที่แท้จริงของ	
บจ.	ไทยแอร์เอเชยี	ซึง่แม้ว่ารฐับาลของประเทศต่างๆ	ทีป่ระเทศ	ไทย	
ได้ลงนามข้อตกลงแบบทวิภาคี	 อาจยอมรับแนวคิดเรื่อง	 “ผู้รับ
ประโยชน์ที่แท้จริง”	 แต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่บริษัทฯ	จะไม่สามารถ
ผ่านเกณฑ์	 “การถือหุ้นในสัดส่วนท่ีเป็นสาระส�าคัญและการมี
อ�านาจควบคุมอันแท้จริง”	 ซึ่งอาจท�าให้	 บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 สิ้น
สถานะการเป็นสายการบินของไทย	 (Thai-designated	Airline)	
และถูกเพิกถอนสิทธิในการบินในเส้นทางบินระหว่างประเทศได้	

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2556	บมจ.	เอเชยี	เอวเิอชัน่	ถอืหุน้	ร้อยละ	55	
ใน	 บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 โดยผู้ถือหุ้นท่ีเป็นประชาชนทั่วไปถือหุ้น 
ใน	บมจ.	เอเชยี	เอวเิอชัน่	ร้อยละ	45	ของหุน้ทีจ่�าหน่ายแล้วท้ังหมด
ของ	 บมจ.	 เอเชีย	 เอวิเอชั่น	 และหุ้นส่วนที่เหลืออีก	 ร้อยละ	 55 
	ถือโดยผู้บริหารของ	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มี
สัญชาติไทยทั้งสิ้น	ซึ่งเป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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•	 บมจ.	เอเชีย	เอวิเอชั่น	เป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจลงทุนโดย
กำรถือหุ้นในบริษัทอ่ืน	(Holding	Company)	จึงต้องพึ่งพำ
เงินปันผลท่ีได้รับจำกกำรลงทุนใน	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	เพียง
อย่ำงเดียวในกำรจ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของ	 บมจ.	
เอเชีย	เอวิเอชั่น

เนื่องจาก	บมจ.	เอเชีย	เอวิเอชั่น	ประกอบธุรกิจลงทุนโดยการถือ
หุน้ในบรษิทัอืน่	จงึต้องพึง่พาเงนิปันผลจาก	บจ.	ไทยแอร์เอเชยี	ซึง่
เป็นบริษัทที่	บมจ.	เอเชีย	เอวิเอชั่น	ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	55	การจ่าย
เงินปันผลโดยบริษัท	 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท	 และการจ่ายเงิน	
ปันผลโดย	 บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของตน	 ซึ่งรวมถึง	
บมจ.	 เอเชีย	 เอวิเอชั่น	 จะต้องด�าเนินการตามท่ีกฎหมายก�าหนด	
ทั้งนี้	ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	(รวมทั้ง
ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ)	บมจ.	เอเชยี	เอวเิอชัน่	สามารถจ่ายเงนิปันผล
ได้หากมผีลก�าไรสุทธปิรากฏในงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั

แต่ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลจากก�าไรสุทธิตามงบการเงินรวมตาม
วิธีรวมซึ่งมาจากก�าไรสุทธิของ	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	ได้	ดังนั้นความ
สามารถในการจ่ายเงินปันผลของ	บมจ.	เอเชีย	เอวิเอชั่น	จึงขึ้นอยู่
กับเงินปันผลที่ได้รับจาก	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	 เนื่องจากเงินปันผล
ดังกล่าวถือเป็นรายได้เกือบทั้งหมดของ	บมจ.	เอเชีย	เอวิเอชั่น	

บริษัทได้ก�าหนดให้	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	จัดท�าแผนด�าเนินการและ
งบประมาณประจ�าปี	ซึ่งจะต้องผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท	 	 ซ่ึงผู้บริหารระดับสูงจะมีการประชุม 
ทุกเดือนเพื่อพิจารณาติดตามผลการด�าเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อ
ปรบัตวัอย่างทนัท่วงท	ีหากมคีวามเปล่ียนแปลงจากปัจจยัภายนอก
ที่ต่างกับแผนงานที่วางไว้	 รวมทั้งการวางแผนทางการเงินอย่าง
เหมาะสม	ทั้งด้านกระแสเงินสดและอัตราส่วนทางการเงินที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการ
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•	 กำรด�ำเนินธุรกิจของ	บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	ต้องพึ่งพำควำม
สัมพันธ์ของบริษัท	กับ	AirAsia	Berhad	

บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	ได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนของ	AirAsia	
Berhad	 	 ในหลายด้าน	ทั้งนี้	 ธุรกิจของบริษัท	พึ่งพิงกับ	 สัญญา
อนุญาตให้ใช้ชื่อทางการค้าที่	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	ท�ากับ	AAB	ลง
วันที่	 1	มกราคม	2555	 (“สัญญาอนุญาตให้ใช้ชื่อทางการค้า	Air 
Asia”)	ซึ่ง	AAB	อนุญาตให้	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	มีสิทธิแต่ผู้เดียวใน
ประเทศไทยส�าหรบัการใช้ชือ่ทางการค้า	“AirAsia”	เพ่ือการด�าเนนิ
ธรุกจิของ	บจ.	ไทยแอร์เอเชยี	และการเข้าถงึทกัษะความรูท้างด้าน
การตลาด	การประกอบธุรกิจ	และการบริการลูกค้า	ทั้งนี้	การเพิ่ม
ขึ้นของค่าธรรมเนียมในการอนุญาตให้ใช้ช่ือทางการค้า	 และการ
แก้ไขเพิม่เติมอืน่ๆ	ของสญัญานี	้อาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนนิ
งานของ	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	

ปัจจบุนั	บจ.	ไทยแอร์เอเชยี	เช่าเครือ่งบนิจากบริษทัย่อยของ	AAB	
โดยสญัญาเช่าดงักล่าวจะสิน้สดุก�าหนดระยะเวลาระหว่างปี	2562	
ถึงปี	2568	โดยความสามารถของ	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	ในการต่อ
อายุสัญญาเช่าด้วยข้อก�าหนดที่คล้ายคลึงกับข้อก�าหนดเดิมจะขึ้น
อยู่กับสภาวะของตลาด	ณ	เวลานั้น	ซึ่งปกติแล้ว	หากสัญญาเช่ามี
ก�าหนดระยะเวลานาน	ข้อก�าหนดของสัญญาเช่าจะเอื้อประโยชน์
แก่ผู้เช่าเพิ่มขึ้น	 บริษัทฯ	 พึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในกลุ่ม
แอร์เอเชีย	ทั้งนี้	 ระบบซอฟต์แวร์หลักของบริษัท	 (มีศูนย์กลางอยู่
ในกัวลาลัมเปอร์	ประเทศมาเลเซีย)	ได้แก่	NewSkies	3.2	พัฒนา

โดย	 Navitaire	 ใช้ส�าหรับการบริหารจัดการ/การส�ารองสินค้า
คงคลังและการขาย	 Axapta	 Financial	Management	 พัฒนา
โดย	Microsoft	ซึ่งใช้ส�าหรับการด�าเนินการด้านการเงิน	Merlot	
ซึง่ใช้ส�าหรบัการก�าหนดตารางบนิและการจดัตารางบนิของลกูเรอื	
Navtech	 ใช้ส�าหรับการวางแผนการบิน	 และ	 Swiss	 Aviation	
Software	Ltd.’s	AMOS	ใช้ส�าหรับการบริหารจัดการวิศวกรรม
การซ่อมบ�ารุงอากาศยานและการขนส่ง

นอกจากน้ี	 บริษัทฯ	 ยังมีช่องทางในการได้รับช้ินส่วนอะไหล่ท่ีจัด
เกบ็โดย	AAB	และได้รบัประโยชน์จากบรกิารประจ�าท่าอากาศยาน
ซึ่งให้บริการโดยสมาชิกในกลุ่มแอร์เอเชียในบางท่าอากาศยานใน
ประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย	 รวมทั้งให้บริการและ 
ได้รับบริการอื่นๆ	จาก	AAB	และสมาชิกของกลุ่มแอร์เอเชียเอเชีย	
อาทิ	 การซ่อมบ�ารุง	 การป้องกันความเสี่ยงจากน�้ามันเชื้อเพลิง	
เว็บไซต์แอร์เอเชียส�าหรับการขายบัตรโดยสารทางอินเตอร์เน็ต	
ซอฟต์แวร์ส�ารองที่น่ัง	 เป็นต้น	 อ�านาจการตัดสินใจในการเข้าท�า
รายการดังกล่าวเป็นของ	 บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 โดยต้องผ่านการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ	ปัจจุบัน	AirAsia	Berhad	ถือหุ้นร้อยละ	45	ใน	บจ.	ไทยแอร์
เอเชีย	และได้เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการใน	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	
จ�านวน	 2	 ราย	 และกรรมการอิสระจ�านวน	 1	 ราย	 จากจ�านวน
กรรมการ	8	ราย	ตามสิทธิที่ระบุไว้ในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น



67บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำ�กัด (มห�ชน)

•	 บจ.	ไทยแอร์เอเชยี	ต้องพึง่พำระบบอตัโนมตัแิละอนิเทอร์เนต็	
ในกำรด�ำเนินธุรกิจ	

บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 ต้องพ่ึงพาระบบอัตโนมัติในการด�าเนินธุรกิจ	
ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์และระบบส�ารองท่ีน่ังออนไลน์	 ตลอดจนระบบ
สือ่สารข้อมลูภายใน	โดยเวบ็ไซต์และระบบส�ารองทีน่ัง่ออนไลน์ของ	
บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	ต้องสามารถรองรับการเข้าเยี่ยมชมในปริมาณ
มากและแสดงข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับเที่ยวบินได้	โดย	บจ.	ไทยแอร์
เอเชีย	 มีแผนส�ารองข้อมูลและแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจอย่าง 
ต่อเนื่อง	(Business	Continuity	Plan)	เพื่อป้องกันการหยุดชะงัก
ที่อาจเกิดขึ้นได้ในระบบเหล่านี้	

การส�ารองเทีย่วบนิโดยตรงของผูโ้ดยสารผ่านเวบ็ไซต์ของ	บจ.	ไทย
แอร์เอเชยี	คดิเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ	78	ในปี	2556	บจ.	ไทย
แอร์เอเชยี	ตระหนกัถงึความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการรกัษาความ
ปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อด�าเนินธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การให้ข้อมลูอนัเป็นความลบั	ซึง่อาจท�าให้เกดิข้อจ�ากัดด้านการซือ้
บตัรโดยสารทีม่ากกว่าเดิม	จงึมนีโยบายเกบ็รกัษาข้อมลูส่วนบคุคล
ทีไ่ด้รบัจากลกูค้า	และมกีารใช้มาตรการความปลอดภยัเพือ่ป้องกนั
การเข้าถงึข้อมลูดงักล่าวโดยมชิอบ	รวมทัง้มีการร่วมมอืกบัธนาคาร
ชั้นน�าท้ังในและนอกประเทศ	 รวมถึงผู้ให้บริการบัตรเครดิต	 เช่น	
VISA	MasterCard	 และ	 American	 Express	 เพื่อสร้างความ 
พึงพอใจต่อผู้โดยสารในการใช้บัตรเครดิตในการท�าธุรกรรมทาง	
Internet	อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

•	 บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 ใช้เครื่องบินรุ่นแอร์บัส	 A320	 และ
เครื่องยนต์ประเภท	CFM56-5	เพียงประเภทเดียวทั้งฝูงบิน

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	ใช้งานเครื่องบิน
รุน่แอร์บสั	A320	จ�านวน	35	ล�า	ซึง่ใช้เครือ่งยนต์ประเภท	CFM56-5	
การพึ่งพาเคร่ืองบินรุ่นเดียว	 คือเคร่ืองบินรุ่นแอร์บัส	 A320	 และ
เครื่องยนต์ประเภท	 CFM56-5	 เพียงประเภทเดียว	 ส่งผลให้	 
บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 มีความเสี่ยงที่จะเผชิญปัญหาใดๆ	 อันเกิด
เนื่องจากเครื่องบินและเครื่องยนต์ประเภทดังกล่าว	โดย	บจ.	ไทย
แอร์เอเชีย	 อาจได้รับผลกระทบในทางลบหากมีการค้นพบข้อ
บกพร่องในการออกแบบหรือปัญหาทางเครื่องยนต์ของเครื่องบิน
รุ่นแอร์บัส	A320	หรือเครื่องยนต์ประเภท	CFM56-5	ซึ่งส่งผลให้
เครื่องบินของ	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	ต้องถูกจอดไว้เพื่อท�าการแก้ไข
ข้อบกพร่องหรือปัญหานั้น

อย่างไรก็ตาม	 เครื่องบินรุ่นแอร์บัส	 A320	 เป็นเครื่องบินที่ได้รับ
ความเชื่อถือในอุตสาหกรรมการบินโดยเริ่มสายการผลิตมาตั้งแต่ 
ปี	2531	บจ.	ไทยแอร์เอเชยี	ได้ประเมนิความเสีย่งของการทีเ่ครือ่งบนิ	
รุ ่นดังกล่าวจะประสบปัญหาด้านการออกแบบหรือปัญหาทาง
เครื่องยนต์	โดยพิจารณาถึงประวัติของเครื่องบินรุ่นดังกล่าว	ซึ่งมี
ความปลอดภัยสูงและต้นทุนในการบริการต�่า
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บมจ.	เอเชีย	เอวิเอชั่น
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บมจ.	 เอเชีย	 เอวิเอชั่น	มีทุนจดทะเบียนที่ออกและช�าระแล้วจ�านวน	485,000,000	บาท	 เป็นหุ้นสามัญ
จ�านวน	4,850,000,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.10	บาท	โดย	เมื่อวันที่	31	พฤษภาคม	2555	บมจ.	เอเชีย	เอวิเอชั่น	ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้ชื่อย่อ	“AAV”	

บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	(บริษัทย่อย)
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	มีทุนจดทะเบียนที่ออกและช�าระแล้วจ�านวน	435,555,600	บาท	เป็นหุ้นสามัญจ�านวน	
43,555,560	 หุ้น	 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	 10	 บาท	 โดย	 บมจ.	 เอเชีย	 เอวิเอชั่น	 ได้น�าเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป	 
(Initial	 Public	 Offering)	 มาซ้ือหุ้นเพิ่มทุนใน	 บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 ส่งผลให้	 บมจ.	 เอเชีย	 เอวิเอชั่น	 มีสัดส่วนการถือหุ้น 
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	51	เป็นร้อยละ	55	

ผู้ถือหุ้น

บมจ.	เอเชีย	เอวิเอชั่น
ณ	วันที่	27	ธันวาคม	2556	บมจ.	เอเชีย	เอวิเอชั่น	มีผู้ถือหุ้นสูงสุด	10	รายแรก	โดยมีรายละเอียดจ�านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้

โครงสร้าง

เงินทุน

	 																				รายชื่อผู้ถือหุ้น 	จ�านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น	(%)

1. นายทัศพล	แบเลเว็ลด์ 1,365,499,800 28.16
2. นายปรีชญา	รัศมีธานินทร์ 287,850,000 5.94
3. นายพรอนันต์	เกิดประเสริฐ 286,500,400 5.91
4. หม่อมหลวงบวรนวเทพ	เทวกุล 283,499,900 5.85
5. นาวาอากาศเอกธนภัทร	งามปลั่ง 280,850,000 5.79
6. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 142,684,800 2.94
7. นายสันติสุข	คล่องใช้ยา 141,675,000 2.92
8. บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด 105,280,890 2.17
9. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว	75/25 103,625,000 2.14
10. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

	 แห่งประเทศไทย	ซึ่งจดทะเบียนแล้ว	โดย	บลจ.บัวหลวง	จ�ากัด

100,450,400 2.07



69บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำ�กัด (มห�ชน)

บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	ผู้ถือหุ้นของ	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	มีจ�านวน	9	ราย	โดยมีรายละเอียดจ�านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้

	 																	รายชื่อผู้ถือหุ้น 					จ�านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น	(%)

1. บมจ.	เอเชีย	เอวิเอชั่น 23,955,553 55.00
2. AirAsia	Investment	Ltd.1 19,600,000 45.00
3. นายทัศพล	แบเลเว็ลด์ 1 0
4. นายพรอนันต์	เกิดประเสริฐ 1 0
5. นาวาอากาศเอกธนภัทร	งามปลั่ง 1 0
6.	 นายปรีชญา	รัศมีธานินทร์ 1 0
7.	 หม่อมหลวงบวรนวเทพ	เทวกุล 1 0
8.	 นายสันติสุข	คล่องใช้ยา 1 0
9.	 นางหทัยมาศ	เอกลักษณ์ดิลก 1 0
 รวม 43,555,560 100.00

หมายเหตุ : 1 AirAsia Investment เป็นบริษัทย่อยในกลุ่มแอร์เอเชียซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศมาเลเซีย โดยมี AirAsia Berhad ถือหุ้นร้อยละ 

100 และประกอบธุรกิจลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
คณะกรรมการ	บมจ.	เอเชีย	เอวิเอชั่น	อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผล
ประจ�าปีให้แก่ผู ้ถือหุ ้น	 โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	เว้นแต่เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลซึง่คณะ
กรรมการมีอ�านาจอนุมัติให้จ ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว 
เมือ่เหน็ว่า	 บมจ.	 เอเชยี	 เอวเิอช่ัน	 มกี�าไรสมควรพอจะท�าเช่นนัน้	
แล้วให้รายงานให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป	

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของ	บมจ.	เอเชีย	เอวิเอชั่น
ในการพิจารณาจ่ายเงนิปันผลของ	บมจ.	เอเชีย	เอวเิอช่ัน	จะค�านงึถงึ	
ผลการด�าเนินงาน	สภาพคล่อง	กระแสเงินสด	และสถานะทางการ
เงนิของ	บมจ.	เอเชยี	เอวเิอชัน่	เงือ่นไขและข้อจ�ากดัในการจ่ายเงนิ	
ปันผลตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญาเงินกู้	 หุ้นกู้	 หรือสัญญาต่างๆ	 ที่

เกี่ยวข้อง	ที่ก�าหนดให้	บมจ.	เอเชีย	เอวิเอชั่น	ต้องปฏิบัติตามแผน
ธุรกิจในอนาคต	และความจ�าเป็นในการใช้เงินลงทุน	รวมถึงปัจจัย
อื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการ	บมจ.	เอเชีย	เอวิเอชั่น	เห็นสมควร

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของ	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย
ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของ	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	จะค�านึงถึง
ผลการด�าเนินงาน	 สภาพคล่อง	 กระแสเงินสด	 และสถานะทาง 
การเงินของ	 บจ.	 ไทยแอร์เอเชีย	 เงื่อนไขและข้อจ�ากัดในการจ่าย
เงินปันผลตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญาเงินกู้	 หุ้นกู้	 หรือสัญญาต่างๆ	 
ที่เกี่ยวข้อง	ที่ก�าหนดให้	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	ต้องปฏิบัติตามแผน
ธุรกิจในอนาคตและความจ�าเป็นในการใช้เงินลงทุน	 รวมถึงปัจจัย
อื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการ	บจ.	ไทยแอร์เอเชีย	เห็นสมควร
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โครงสร้า
ง

การจัดกา
ร

โครงสร้างการจัดการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

คณะกรรมการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
โครงสร้างการจัดการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (“บริษัท”) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จ�านวน  
2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 
ได้มมีตอินมุตัแิต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อยอกี 1 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน โดยมรีายละเอยีดคณะกรรมการ
ทั้งหมดดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายทัศพล แบเลเว็ลด์

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 
นายพรอนันต์ เกิดประเสริฐ

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบัติกำรกำรบิน
นาวาอากาศเอกธนภัทร งามปลั่ง

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยวิศวกรรม
นายปรีชญา รัศมีธานินทร์

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ
หม่อมหลวงบวรนวเทพ เทวกุล

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรพำณิชย์
นายสันติสุข คล่องใช้ยา

คณะกรรมการตรวจสอบ
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 ชื่อ	 ต�าแหน่ง	 หมายเหตุ
1 นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/  กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2 นายทัศพล แบเลเว็ลด์ กรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3 นายพรอนันต์ เกิดประเสริฐ กรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4 นาวาอากาศเอกธนภัทร งามปลั่ง กรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5 นายปรีชญา รัศมีธานินทร์ กรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
6 หม่อมหลวงบวรนวเทพ เทวกุล กรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
7 นายสันติสุข คล่องใช้ยา กรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
8 นายดิสธร วัชโรทัย กรรมการ/ กรรมการอิสระ/  กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 
  กรรมการตรวจสอบ 
9 นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ กรรมการ/ กรรมการอิสระ/  กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 
  กรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทนบริษัท 
นายทัศพล แบเลเว็ลด์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายพรอนันต์  
เกิดประเสริฐ หรือนาวาอากาศเอกธนภัทร งามปล่ัง หรือนาย
ปรีชญา รัศมีธานินทร์ หรือหม่อมหลวงบวรนวเทพ เทวกุล หรือ 
นายสนัตสิขุ คล่องใช้ยา คนใดคนหนึง่ รวมเป็นสองคนและประทบั
ตราส�าคัญของบริษัท

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจและหน้าที่ในการด�าเนินกิจการของ
บริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษา 
ผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู ้ถือหุ ้น 
โดยคณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่และก�ากับการดูแลบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์
สุจริต และระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

2. ก�าหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ 
ทศิทางของธรุกจิ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง แผนการด�าเนนิ

งาน และงบประมาณของบริษัท และบริษัทย่อย ตามที่ฝ่าย
บรหิารจดัท�าและน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และก�ากบั
ดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่ดังกล่าว เพื่อ
ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

3. ติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตาม
แผนงานและงบประมาณ

4. ด�าเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยน�าระบบงานบัญชีที่ 
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ และจัดให้มีการรายงาน
ทางการเงนิและการสอบบญัชทีีเ่ชือ่ถอืได้ รวมทัง้จัดให้มรีะบบ
ควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอ 
และเหมาะสม

5. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสี่ยง 
และติดตามผลการปฏิบัติงาน

6. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง 
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัท 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 9 ท่าน ดังนี้
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2556 มีดังนี้ 

 ชื่อ จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด

1. นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ 4/4

2. นายทัศพล แบเลเว็ลด์ 4/4

3. นายพรอนันต์ เกิดประเสริฐ 4/4

4. นาวาอากาศเอกธนภัทร งามปลั่ง 4/4

5. นายปรีชญา รัศมีธานินทร์ 4/4

6. หม่อมหลวงบวรนวเทพ เทวกุล 4/4

7. นายสันติสุข คล่องใช้ยา 4/4

8. นายดิสธร วัชโรทัย 4/4

9. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ 4/4

7. พิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที ่
เกี่ยวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ
ข้อก�าหนด และแนวทางปฏบิตัทิีเ่กีย่วข้องของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 

8. จดัให้มนีโยบายเกีย่วกับการก�ากบัดแูลกิจการตามหลกัธรรมา- 
ภิบาล และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

9. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ 
หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

10. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ 
ผู้บริหารระดับสูง 

11. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท
ในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัท 
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

12. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความ
จ�าเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

13. จัดท�ารายงานประจ�าปี และรับผิดชอบต่อการจัดท�าและ 
เปิดเผยรายงานทางการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและ 
ผลการด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเพ่ือเสนอต่อที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้น

14. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�าปี
ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

15. อนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุน
กับผู้้ประกอบกิจการอื่นๆ

ทั้งนี้ การมอบหมายอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ หรือมอบ
อ�านาจช่วงที่ท�าให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอ�านาจจาก
คณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับ 
หลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ หรอืประกาศคณะกรรมการก�ากบั
ตลาดทนุ) อาจมส่ีวนได้เสีย หรอือาจได้รบัประโยชน์ในลักษณะใดๆ 
หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อืน่ใดกบับรษิทัหรอืบรษิทั
ย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและ 
หลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติไว้
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คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอสิระจ�านวน 3 ท่าน และมคีณุสมบติัครบถ้วนตามทีก่�าหนดโดยประกาศคณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่มีรายชื่อ  
ดังนี้ 

วาระการด�ารงต�าแหน่ง
วาระในการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ คือ 3 ปีนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งโดยกรรมการท่ีพ้นจากต�าแหน่งตามวาระมีสิทธ ิ
ได้รับเลือกกลับเข้ามาใหม่ได้ 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบในปี 2556 มีดังนี้

 ชื่อ	 จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด

1. นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ 4/4

2. นายดิสธร วัชโรทัย 4/4

3. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ 4/4

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บรษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถกูต้องและ

เพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal  
Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระ
ของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเหน็ชอบใน
การพิจารณาแต่งตัง้โยกย้ายเลกิจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ 
ภายใน และ/หรือ การว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

	 ชื่อ	 	 	 ต�าแหน่ง

1. นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายดิสธร วัชโรทัย  กรรมการตรวจสอบ

3. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์  กรรมการตรวจสอบ

นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

โดยมี นางสาวดวงพร ตันติวิวัฒน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

3. สอบทานให้บรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ 
เพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นผู้สอบบญัชีของบรษิทัและเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดย
ไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ 
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
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6. สอบทานถึงความมีประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัท 

7. ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที ่และความรบัผิดชอบ 
ของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ 

8. ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจในการตรวจสอบ และ
สอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และมีอ�านาจในการว่าจ้างหรือน�าผู ้เชี่ยวชาญ 
เฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน

9. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ�าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม 
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(2) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายใน
ของบริษัท

(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาด
หลกัทรพัย์ฯ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกิจของบรษิทั

(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(5) ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์

(6) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการ 
เข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจ
สอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)

(8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้รับ 
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10. ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรอื
มีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�าดังต่อไปน้ี ซึ่งอาจม ี
ผลกระทบอย่างมนียัส�าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิ
งานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ 
คณะกรรมการบรษิทัเพือ่ด�าเนนิการปรบัปรงุแก้ไขภายในเวลา
ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2) การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส�าคัญ
ในระบบควบคุมภายใน

(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลัก-
ทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู ้บริหารไม่ด�าเนินการให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใด 
รายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท�าตามข้างต้นต่อ
ส�านักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
บริษัท 

คณะผูบ้รหิาร (ตามค�านยิามผู้บรหิาร* ของประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การก�าหนดบทนิยามในประกาศ 
เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไข 
เพิ่มเติม))
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 รายชื่อผู้บริหารของบริษัทมีดังต่อไปนี้

	 	 			ชื่อ	 	 		 			ต�าแหน่ง

1. นายทัศพล แบเลเว็ลด์  กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายพรอนันต์ เกิดประเสริฐ  กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

3. นายปรีชญา รัศมีธานินทร์  กรรมการ / ผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรม

4. นาวาอากาศเอกธนภัทร งามปลั่ง  กรรมการ / ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการการบิน

5. นายสันติสุข คล่องใช้ยา  กรรมการ / ผู้อ�านวยการฝ่ายการพาณิชย์

6. หม่อมหลวงบวรนวเทพ เทวกุล  กรรมการ / ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

*) ผูบ้รหิาร หมายความว่า ผูจั้ดการ หรอืผูด้�ารงต�าแหน่งระดบับรหิารสีร่ายแรกนบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา ผูซ้ึง่ด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่ากบั
ผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเป็น
ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

ขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Offif icer)
1. รบัผดิชอบ ดแูล บรหิาร การด�าเนนิงาน และ/หรอื การบรหิาร

งานประจ�าวนัของบรษิทั รวมถึงการก�ากับดแูลการด�าเนนิงาน
โดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ  
เป้าหมายและแผนการด�าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และ
งบประมาณของบรษัิททีไ่ด้รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษัิท 
และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. จดัท�าแผนธรุกจิ และก�าหนดอ�านาจการบรหิารงาน ตลอดจน
จัดท�างบประมาณท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจและงบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปี เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
ขออนมุตัแิละมหีน้าทีร่ายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและ
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท

3. ก�าหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร รวมถึงการคัดเลือก 
การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลกิจ้างพนกังาน และก�าหนด
อตัราค่าจ้าง เงนิเดอืน ค่าตอบแทน โบนสั และสวสัดกิารต่างๆ 
ส�าหรับพนักงาน

4. ติดตามและรายงานสภาวะ ฐานะของบริษัท เสนอแนะ 
ทางเลอืกและกลยทุธ์ทีส่อดคล้องกบันโยบายและสภาพตลาด

5. ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของบริษัท อาทิ  
การเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน งานด้าน
ปฏิบัติการและงานด้านสนับสนุนต่างๆ และงานทรัพยากร

6. เป็นตัวแทนบริษัทตลอดจนมีอ�านาจมอบหมายในการติดต่อ
กับหน่วยงานราชการและหน่วยก�ากับดูแลอื่นๆ

7. ดแูลตดิต่อสือ่สารกบัสาธารณชน ผูถ้อืหุน้ ลูกค้า และพนกังาน 
เพื่อเสริมชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีของบริษัท

8. ดูแลให้มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  

9. มีอ�านาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ ค�าสั่ง 
และข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างานของบริษัท เช่น การบรรจุ 
แต่งตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้าง การก�าหนด
เงินเดือนและเงินอื่นๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะห์และ
สวัสดิการต่างๆ

10. พิจารณา เจรจาต่อรอง และอนุมัติการเข้าท�านิติกรรมสัญญา 
และ/หรือการด�าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน 
และ/หรือการบริหารงานประจ�าวันของบริษัท ทั้งนี้ ภายใต้
วงเงินที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ตามตารางอ�านาจ
อนุมัติของบริษัท (Authority Limit) 

11. มอี�านาจ หน้าที ่และความรบัผิดชอบใดๆ ตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย 
หรอืตามนโยบายทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 ให้มีอ�านาจในการมอบอ�านาจช่วง และ/หรือมอบหมาย 
ให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อ�านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใน
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ขอบเขตแห่งการมอบอ�านาจตามหนังสือมอบอ�านาจที่ให้ไว้ 
และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก�าหนด หรือค�าสั่งที ่
คณะกรรมการของบริษัทได้ก�าหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมาย
อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่
บริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ หรือ 
มอบอ�านาจช่วงท่ีท�าให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือผู้รับ
มอบอ�านาจจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร สามารถอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้
ในประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน)  
อาจมส่ีวนได้เสีย หรอือาจได้รบัประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรือ

อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อืน่ใดกบับรษิทัหรือบรษัิท
ย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตาม
นโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรือคณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบรษิทัได้มมีตแิต่งตัง้ให้นางหทยัมาศ เอกลกัษณ์ดลิก 
ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 27 
มกราคม 2555 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก�าหนดไว้
ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติอนุมัติ 
จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังนี้ 

	 	 ชื่อ	 	 											ต�าแหน่ง

1. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์  ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

2. นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์  กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

3. นายดิสธร วัชโรทัย  กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เริ่มจัดต้ังคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนในปี 2557 เป็นปีแรกจึงยังไม่มีรายละเอียดการ 
เข้าร่วมประชุมส�าหรับปี 2556 ที่ผ่านมา 

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมวีาระการด�ารงต�าแหน่ง
คราวละ 3 ปี เมื่อครบก�าหนดออกตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้
ด�ารงต�าแหน่งต่อไปอีกได้

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการสรรหา 
1. พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบคณะกรรมการ

บริษัทให้มีความเหมาะสมกับองค์กร และสภาพแวดล้อม 
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

2. พจิารณาหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบรษิทั
และกรรมการชดุย่อย ตลอดจนสรรหาและพจิารณากล่ันกรอง
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น

กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยทดแทนกรรมการท่ี 
ครบวาระหรือกรณีอื่นๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พจิารณาและ/หรอืเสนอขออนมุตัต่ิอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แล้วแต่
กรณี 

3. พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมท่ีจะด�ารงต�าแหน่งประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร ในกรณีที่มีต�าแหน่งว่างลง รวมทั้งจัดให้มี
แผนสืบทอดต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร
ระดับสูง  

4. เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับ 
การสรรหาเป็นกรรมการบรษิทั โดยมีก�าหนดระยะเวลาอย่าง
เพียงพอก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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การสรรหากรรมการ
บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อท�าหน้าท่ีพิจารณาสรรหา
บุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทน
กรรมการทีค่รบก�าหนดออกตามวาระหรอืในกรณอีืน่ๆ รวมทัง้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการดังกล่าวอีกทางหนึ่ง โดยจะ
เสนอรายชีอ่ผูท่ี้ได้รบัการคดัเลอืกให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณา
ก่อนเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
(ตามแต่ละกรณ)ี ทัง้นี ้ คณะกรรมการสรรหาจะพจิารณาถงึความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์การท�างาน และภาพรวมของโครงสร้าง 
คณะกรรมการบรษิทัว่าทกัษะของกรรมการทางด้านใดทีย่งัขาดอยู่ 
ประกอบการพิจารณาเพื่อก�าหนดตัวบุคคลท่ีมีความเหมาะสม 
ทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถท่ีจะเป็นประโยชน์ 
ต่อบริษัทเข้ามาเป็นกรรมการ ท้ังน้ี บุคคลท่ีได้รับการแต่งตั้งให้
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม 
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ 
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กฎหมายอื่น และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
องค์ประกอบและการแต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากต�าแหน่ง
กรรมการบรษิทั มกี�าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบรษิทัซึง่สามารถสรปุ
สาระส�าคัญได้ดังนี้

1. ให้มีคณะกรรมการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เพื่อด�าเนิน
กิจการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ประกอบด้วยกรรมการ
อย่างน้อยห้าคน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวน
กรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อ 
  หนึ่ง (1) เสียง 

 2.2 ผู้ถอืหุน้แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่อียูท้ั่งหมดตาม (1)  
  เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  
  ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่ง 
  คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

 2.3 บคุคลทีไ่ด้รบัคะแนนเสยีงสงูสุดตามล�าดบัลงมาเป็นผูไ้ด้ 
  รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงม ี
  หรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ได้รบัการ 
  เลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน 
  จ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น  
  ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออก
จากต�าแหน่งจ�านวนหนึง่ในสามเป็นอตัรา ถ้าจ�านวนกรรมการ
จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้
ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่ง อาจได้
รับเลือกให้กลับเข้ามารับต�าแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้อง
ออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียน
บริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่
อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อ
บริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึง
บริษัท

5. ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิห้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่ง
ก่อนถงึคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสาม
ในส่ีของจ�านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสิีทธอิอกเสยีง และ
มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นท่ีถือโดย 
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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6. ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจาก 
ถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย 
บริษัทมหาชนจ�ากัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะ
กรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู ้นั้นจะ 
เหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทน
ดังกล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยัง 
เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย  
3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.  ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสนิใจ 
ในการด�าเนินกิจการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ

2.  ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อย
ล�าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าท่ี 
ในฐานะกรรมการตรวจสอบ 

 ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหน่ึงคน ต้องเป็นผู้ที่ม ี
ความรู้และประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท�าหน้าทีใ่นการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

 ในกรณท่ีีกรรมการตรวจสอบครบวาระการด�ารงต�าแหน่งหรือ
ไม่อาจด�ารงต�าแหน่งจนครบก�าหนดวาระ ซึง่ส่งผลให้มจี�านวน
คณะกรรมการต�่ากว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทควรจะ 
แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรือ
อย่างช้าภายใน 3 เดอืนนบัจากวนัทีจ่�านวนสมาชกิไม่ครบถ้วน 
เพือ่ให้เกดิความต่อเนือ่งในการปฏิบตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการก�าหนดค่าตอบแทน 
1. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของ

กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ให้มีความชัดเจน เหมาะสม และสอดคล้องกับหน้าท่ีความ 
รับผิดชอบ ความส�าเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับ 
ผลประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
พิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทชั้นน�า
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทอื่นที่อยู ่ในอุตสาหกรรม
เดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัท 

2. พจิารณาก�าหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบรษิทัและกรรมการ
ชุดย่อย เพื่อน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 
และน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

3. รายงานนโยบายด้านค่าตอบแทนกรรมการ หลักการ/เหตุผล
และวัตถุประสงค์ของนโยบาย เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี 

4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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นโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทน/หลักเกณฑ์
การให้ค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการแต่ละต�าแหน่ง 
ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ�ากัด 
(มหาชน) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติอนุมัติ
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้ ดังนี้ 

ในการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้คณะกรรมการก�าหนด 
ค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

1.  นโยบายก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บรษัิทมนีโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมแก่กรรมการ
โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของ
บริษัทชั้นน�าในตลาดหลักทรัพย ์ฯ และบริษัทอ่ืนที่อยู ่ ใน
อตุสาหกรรมเดยีวกนัหรอืใกล้เคยีงกบับรษิทั ตลอดจนหน้าทีค่วาม
รับผิดชอบ ความส�า เร็จในการปฏิ บัติ งานท่ี เชื่อมโยงกับ 
ผลประกอบการของบริษัท และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง  
โดยท่ีค่าตอบแทนดงักล่าวต้องอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมและเพยีงพอ 
ที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู ้พิจารณาถึงประเภท 
ค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจ�านวนค่าตอบแทน  
ให้แก่กรรมการบรษิทั กรรมการชดุย่อย ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
ทั้งนี้ ส�าหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนจะน�าเข้าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะ
กรรมการบรษัิทและทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปีเพ่ือขออนมุตัิ
เป็นประจ�าทุกปี

2.  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย 
ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2556 เมือ่วนัองัคารที ่23 เมษายน 
2556 มีมติอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดย่อยดังนี้ 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
- ให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนท่านละ 40,000 บาทต่อ

เดอืน เป็นประจ�าทกุเดอืน และได้รับเบีย้ประชมุคนละ 40,000 
บาทต่อครั้ง หากในเดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้ง คง
ให้กรรมการบรษิทัได้รบัเบีย้ประชมุคนละ 40,000 บาทเท่านัน้ 
โดยให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิสงูกว่า
กรรมการร้อยละ 25

- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากค่าตอบแทน
กรรมการ) คณะกรรมการตรวจสอบให้ได้รับค่าตอบแทน 
ท่านละ 40,000 บาทต่อเดือน เป็นประจ�าทุกเดือน โดยให้
ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
สูงกว่ากรรมการตรวจสอบร้อยละ 25

- ในกรณกีรรมการบรษัิทได้รบัแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั
หรือประธานกรรมการบริษัทให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ 
หรือคณะท�างานชุดต่างๆ ของบริษัท ให้กรรมการบริษัทที ่
ได้รบัการแต่งตัง้ดงักล่าวได้รบัค่าตอบแทนเพิม่เป็นเบีย้ประชมุ
คนละ 20,000 บาทต่อคร้ัง หากในเดือนใด กรรมการ 
อนุกรรมการ และคณะท�างานชุดใดมีการประชุมเกินกว่า  
1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 20,000 บาทเท่านั้น

- ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับเงินรางวัลประจ�าปี (Bonus)  
โดยค�านวนจากอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่ายและ 
หลักเกณฑ์การจดัสรรเป็นไปตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัก�าหนด

ค่าตอบแทนอื่นๆ
- สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสาร

 กรรมการบริษัท (รวมทั้งบุคคลในครอบครัว หมายถึง สามี 
ภริยา และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย) ได้รับสิทธิประโยชน์ด้าน
บัตรโดยสารให้เปล่าเพื่อการเดินทางไป-กลับ ในทุกเส้นทาง
บินจ�านวน 1 ครั้งต่อเดือน จ�านวนรวมทั้งสิ้น 12 ครั้งต่อปี  
สิทธินี้ให้ขณะด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทเท่านั้น
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รายชื่อ ต�าแหน่ง
ค่าตอบแทนกรรมการ	(บาท)

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ รวม

นายอารกัษ์ ชลธาร์นนท์ ประธานกรรมการบริษัท/ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ

800,000 600,000 1,400,000

นายดิสธร วัชโรทัย กรรมการบริษัท/ 
กรรมการตรวจสอบ

640,000 480,000 1,120,000

นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ กรรมการบริษัท/ 
กรรมการตรวจสอบ

640,000 480,000 1,120,000

โครงสร้างค่าตอบแทนคณะกรรมการในปี 2556

	 กรรมการ	
	 ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน	(บาท)		

	 	 รายเดือน	 เบี้ยประชุม	 โบนัส	

 คณะกรรมการ   

 -  ประธานกรรมการ 50,000   50,000    -

 -  กรรมการ 40,000    40,000    -

 คณะกรรมการตรวจสอบ   

 -  ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000       -    -

 -  กรรมการตรวจสอบ 40,000        -    -

 คณะกรรมการบริหาร1)   

 -  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    -          -    -

 -  กรรมการบริหาร    -       -    -

1) กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิของกรรมการบริษัทรายบคุคลทีไ่ม่ได้เป็นผูบ้รหิารรวม 3 ท่าน เป็นจ�านวนทัง้สิน้ 3.64 ล้านบาท โดยค่าตอบแทน
ดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนและค่าเบี้ยประชุม ดังนี้ 

- ในปี 2556 บริษัทไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร

- อนึ่งนโยบายค่าตอบแทน กรรมการปี 2556 ข้างต้น เป็นอย่างเดียวกับปี 2555
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รายชื่อ ต�าแหน่ง
จ�านวนหุ้น					
ณ	31	ธ.ค.	

55

จ�านวนหุ้น					
ณ	31	ธ.ค.	

56

จ�านวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้น	(ลดลง)

สัดส่วน
การถือ
หุ้น	(%)

1. นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ ประธานกรรมการ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ

- - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ

- - - - -

2. นายทัศพล แบเลเว็ลด์ กรรมการ/ ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร

1,600,499,800 1,365,499,800 (235,000,000) 28.15%

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ

- - - - -

3. นายพรอนันต์ เกิดประเสริฐ กรรมการ/ ประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

291,000,400 286,500,400 (4,500,000) 5.91%

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ

- - - - -

4. นาวาอากาศเอกธนภทัร งามปลัง่ กรรมการ 291,499,900 280,850,000 (10,649,900) 5.79%

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ

- - - - -

5. นายปรีชญา รัศมีธานินทร์ กรรมการ 290,999,900 287,850,000 (3,149,900) 5.94%

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ

- - - - -

6. หม่อมหลวงบวรนวเทพ เทวกุล กรรมการ 290,999,900 283,499,900 (7,500,000) 5.85%

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ

- - - - -

7. นายสันติสุข คล่องใช้ยา กรรมการ 145,500,000 141,675,000 (3,825,000) 2.92%

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ

- - - - -

8. นายดิสธร วัชโรทัย กรรมการ/ กรรมการ
ตรวจสอบ

- - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ

- - - - -

9. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ กรรมการ/ กรรมการ
ตรวจสอบ

- - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ

- - - - -

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหารประจ�าปี 2556
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โครงสร้างการจัดการของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

คณะกรรมการของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก
โครงสร้างการจัดการของบจ. ไทยแอร์เอเชีย (“บริษัทย่อย”) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย  
จ�านวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ทั้งน้ี การประชุม 
คณะกรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอีก 1 ชุด ได้แก่  
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดคณะกรรมการทั้งหมดดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายทัศพล แบเลเว็ลด์ หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 
นายพรอนันต์ เกิดประเสริฐ

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ
หม่อมหลวงบวรนวเทพ เทวกุล

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบัติกำรกำรบิน
นาวาอากาศเอกธนภัทร งามปลั่ง

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรพำณิชย์
นายสันติสุข คล่องใช้ยา

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยวิศวกรรม
นายปรีชญา รัศมีธานินทร์

คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยรำยได้พิเศษ
นายณัฐวัชร์ ศิริวงศ์ศาล



83บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำ�กัด (มห�ชน)

คณะกรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 8 ท่าน ดังนี้

โดยมี นางหทัยมาศ เอกลักษณ์ดิลก เป็นเลขานุการคณะกรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย

	 ชื่อ	 ต�าแหน่ง	 	 หมายเหตุ

 1. นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/   กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 2. นายแอนโทนี ่ฟรานซสิ เฟอร์นานเดส กรรมการ  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

 3. นายคามารูดิน บิน เมอรานัน กรรมการ  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

 4. นายทัศพล แบเลเว็ลด์ กรรมการ  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

 5. นายพรอนันต์ เกิดประเสริฐ กรรมการ  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

 6. นายปรีชญา รัศมีธานินทร์ กรรมการ  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

 7. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

 8. นายอาหมัด ฟาริด บิน ริดซวน กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทน บจ. ไทยแอร์เอเชีย
นายทัศพล แบเลเว็ลด์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายพรอนันต์  
เกิดประเสริฐ หรือนายปรีชญา รัศมีธานินทร์ หรือนายแอนโทนี่  
ฟรานซสิ เฟอร์นานเดส หรอืนายคามารูดนิ บนิ เมอรานนั รวมเป็น
สองคนและประทับตราส�าคัญของบริษัท

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย 
คณะกรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีอ�านาจและหน้าที่ในการ
ด�าเนินกิจการของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ บจ. ไทยแอร์
เอเชีย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการ 
บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. การประกาศจ่ายเงนิปันผลหรอืการจ่ายเงนิอย่างอืน่ในลกัษณะ
เดียวกับเงินปันผลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น

2. การเสนอเพิม่ และ/หรอืลด และ/หรอืเปล่ียนแปลงใดๆ ในทนุ
จดทะเบียนหรือทุนที่ได้รับอนุญาตของบริษัทหรือการเสนอ
ออกหุ้นกลุ่มใหม่ใดๆ ของบริษัทที่เป็นหุ้นทุน หรือการออก
หลักทรัพย์หรือตราสารแปลงสภาพใดๆ โดยบริษัท

3. การเสนอเปลีย่นแปลงหรือแก้ไขหนงัสอืบรคินห์สนธ ิและ/หรอื 
ข้อบังคับของบริษัท

4. การอนุมัติและการเปล่ียนแปลงหรือปรับเปล่ียนแผนธุรกิจ
และ/หรืองบประมาณ ส�าหรับรอบปีการเงินใดๆ ของบริษัท

5. การอนุมัติการประกอบการพาณิชย์หรือธุรกรรมใดๆ ทาง
กฎหมายที่มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นเกิน 100,000,000 บาท (หนึ่ง
ร้อยล้านบาท) เว้นแต่กรณีที่ได้ก�าหนดไว้ในงบประมาณของ
บริษัทที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว

6. การปรับโครงสร้างของบริษัทหรือการควบหรือรวมบริษัทเข้า
กับบริษัท สมาคม ห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลอื่นใด
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7. การเปลีย่นแปลงในลกัษณะและ/หรอืขอบเขตการด�าเนนิธรุกิจ
ในเวลานัน้ของบรษิทั ซ่ึงไม่เป็นการสนบัสนนุหรอืเกีย่วข้องกบั
ขอบเขตการด�าเนินธุรกิจหรือประเภทของธุรกิจของบริษัท

8. การแต่งต้ังหรือถอดถอนผู้บริหารอาวุโส (Senior Manage-
ment) รวมถึงการอนุมัติการท�าสัญญาใดๆ เกี่ยวกับข้อ
ก�าหนดการจ้างงานหรือค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์ของ
กรรมการหรือบุคลากรอาวุโสของบริษัท หรือการเปล่ียนแป
ลงใดๆ ต่อสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น 

9. การขาย การโอน หรือการจ�าหน่ายจ่ายโอนกิจการส่วนใด 
ส่วนหนึ่ง สินทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัท รวมถึง
การก่อให้เกดิภาระผกูพนัทีก่�าหนดไว้ตายตวัหรอืลอยตวั หรอื
สิทธิยึดหน่วง การจ�านอง หลักประกัน หรือภาระติดพันอื่น
เหนือทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ใดๆ ของบริษัท

10. การเข้าท�าธุรกรรมทางการเงินใดๆ ของบริษัท ซึ่งรวมถึงการ
กู้ยืมเงินภายใต้สินเชื่อทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต การ
ก่อให้เกดิหนีห้รอืเงนิจ่ายล่วงหน้า หรอืความผกูพนัทางสนิเชือ่
อื่น (หรือหน้ีหรือเงินล่วงหน้าหรือความผูกพันทางสินเช่ือ
ต่างๆ) หรือการที่บริษัทให้หรือเข้าค�้าประกัน เข้ารับผิด ค�้า
ประกันการปฏิบัติตามสัญญา หรือเข้ารับประกัน หรือท�าให้

เกิดหน้ีในลักษณะอื่นใด ซ่ึงมีจ�านวนเงินรวมท้ังส้ินเกินกว่า 
100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) หรือที่เท่ากันในเงิน
สกุลอื่น เว้นแต่จะได้มีการอนุมัติไว้ในงบประมาณของบริษัท
ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว

11. การก่อค่าใช้จ่ายด้านทนุ หรอืการก่อหน้าทีผ่กูพนัด้านทุน หรอื
ค่าใช้จ่ายด้านทนุ หรอืหนีผู้กพนัด้านทนุอย่างต่อเน่ืองทีม่มีลูค่า
รวมทั้งสิ้นเกิน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท)  หรือ
ที่เท่ากันในเงินสกุลอื่นภายในรอบปีบัญชีใดๆ ของบริษัท เว้น
แต่กรณีที่ได้ก�าหนดไว้ในงบประมาณของบริษัทที่ได้รับความ
เห็นชอบแล้ว 

12. การเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี ปีงบประมาณ หรือนโยบายที่
ส�าคัญทางการบัญชีของบริษัท

13. การเข้าท�าธุรกรรมใดเพื่อป้องกันความเส่ียงในความผันผวน
ของการลงทุน สินทรัพย์ หรือความรับผิดของบริษัท ซึ่งมี
จ�านวนเงินเกินกว่า 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) 
หรือที่เท่ากันในเงินสกุลอื่น เว้นแต่กรณีที่ได้ก�าหนดไว้ในงบ
ประมาณของบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว

14. การอนุมัติตารางอ�านาจอนุมัติของบริษัท (Authority Limit)

การประชุมคณะกรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ในปี 2556

ชื่อ
จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด

ปี	2556

1. นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์1) 2/4

2. นายแอนโทนี่ ฟรานซิส เฟอร์นานเดส 2/4

3. นายคามารูดิน บิน เมอรานัน 2/4

4. นายทัศพล แบเลเว็ลด์ 4/4

5. นายพรอนันต์ เกิดประเสริฐ 4/4

6. นายปรีชญา รัศมีธานินทร์ 4/4

7. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ 4/4

8. นายอาหมัด ฟาริด บิน ริดซวน 0/4

1) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ของบจ. ไทยแอร์เอเชีย เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 จึงไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556



85บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำ�กัด (มห�ชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�าหนด
โดยประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบของ  
บจ. ไทยแอร์เอเชีย ประกอบด้วยกรรมการที่มีรายชื่อ ดังนี้

1)  ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556

นายณฐัวฒุ ิเภาโบรมย์ เป็นกรรมการตรวจสอบทีม่ีความรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอในการสอบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิของ 
บจ. ไทยแอร์เอเชีย

โดยมีนางสาวดวงพร ตันติวิวัฒน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

    ชื่อ                   ต�าแหน่ง

1. นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์1) ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ กรรมการตรวจสอบ

3. นายอาหมัด ฟาริด บิน ริดซวน กรรมการตรวจสอบ

วาระการด�ารงต�าแหน่ง
วาระในการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ คือ 3 ปีนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งโดยกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระมีสิทธิได้
รับเลือกกลับเข้ามาใหม่ได้ 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบในปี 2556 มีดังนี้

																																	ชื่อ 		จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด

1. นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ 3/4

2. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ 4/4

3. นายอาหมัด ฟาริด บิน ริดซวน 0/4

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเหมือนกันกับของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (โปรดพิจารณา 
รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนนี้ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น)
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เนื่องจาก บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นใน บจ. ไทยแอร์เอเชีย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ด�าเนินธุรกิจหลักให้กับบริษัท 
ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงได้มีการก�าหนดไว้ท่ี บจ. ไทยแอร์เอเชีย และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ  
บจ. ไทยแอร์เอเชีย โดย ณ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการที่มีรายชื่อดังนี้ 

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ก�าหนดนโยบายในเรือ่งของการบรหิารความเส่ียงให้ครอบคลุม

ถึงความเสี่ยงต่างๆ ในการบริหารงาน 

2. พิจารณาและอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง

3. จัดให้มีคณะท�างานบริหารความเสี่ยงตามความจ�าเป็น  
โดยสนับสนุนคณะท�างานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร  
งบประมาณ และทรัพยากรอื่นท่ีจ�าเป็น ให้สอดคล้องกับ
ขอบเขตความรับผิดชอบ

																																ชื่อ 	 ต�าแหน่ง
1. นายทัศพล แบเลเว็ลด์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นายพรอนันต์ เกิดประเสริฐ กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นาวาอากาศเอกธนภัทร งามปลั่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นายปรีชญา รัศมีธานินทร์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. หม่อมหลวงบวรนวเทพ เทวกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง

6. นายสันติสุข คล่องใช้ยา กรรมการบริหารความเสี่ยง

7. นายณัฐวัชร์ ศิริวงศ์ศาล กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. ตดิตามการด�าเนนิการบรหิารความเสีย่งตัง้แต่เริม่กระบวนการ
ที่จะบ่งช้ีให้ทราบถึงความเส่ียง รวมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล 
จัดการติดตาม และรายงานอย่างเป็นระบบ

5. ให้การสนบัสนนุให้มีการแนะน�ากระบวนการบรหิารความเสีย่ง
แก่หน่วยงานภายในต่างๆ ตลอดจนติดตามและประเมินผล 
อย่างต่อเนื่อง

6. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอที่เกี่ยวกับ 
ความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยงที่ส�าคัญ
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คณะผู้บริหาร (ตามค�านิยามผู้บริหาร* ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 
เรือ่ง การก�าหนดบทนยิามในประกาศเกีย่วกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ))
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 รายชื่อผู้บริหารของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีดังต่อไปนี้

*)  ผูบ้รหิาร หมายความว่า ผูจั้ดการ หรือผูด้�ารงต�าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกนบัต่อจากผู้จดัการลงมา ผู้ซึง่ด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่ากบัผู้ด�ารงต�าแหน่งระดบับรหิารรายทีส่ี่ 
ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

		 								ชื่อ 																	ต�าแหน่ง
1. นายทัศพล แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายพรอนันต์ เกิดประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

3. นายปรีชญา รัศมีธานินทร์ ผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรม

4. นาวาอากาศเอกธนภัทร งามปลั่ง ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการการบิน

5. นายสันติสุข คล่องใช้ยา ผู้อ�านวยการฝ่ายการพาณิชย์

6. หม่อมหลวงบวรนวเทพ เทวกุล ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

7. นายณัฐวัชร์ ศิริวงศ์ศาล ผู้อ�านวยการฝ่ายรายได้พิเศษ

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Off icer)
1. รับผิดชอบ ดูแล บริหาร การด�าเนินงาน และ/หรือการบริหาร

งานประจ�าวันของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย รวมถึงการก�ากับดูแล
การด�าเนินงานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ ์
ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการด�าเนินงาน เป้าหมายทาง 
การเงิน และงบประมาณของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย และ/หรือมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น

2. ก�าหนดโครงสร้างองค์กร วธิกีารบรหิาร รวมถงึการคดัเลอืก การ
ฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลกิจ้างพนักงาน และก�าหนดอตัรา
ค่าจ้าง เงนิเดอืน ค่าตอบแทน โบนัส และสวสัดกิารต่างๆ ส�าหรบั
พนักงาน

3. ติดตามและรายงานสภาวะฐานะของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย เสนอ
แนะทางเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและสภาพ
ตลาด

4. ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของ บจ. ไทยแอร์
เอเชีย อาทิ การเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
งานด้านปฏิบัติการและงานด้านสนับสนุนต่างๆ และงาน
ทรัพยากร

5. เป็นตัวแทน บจ. ไทยแอร์เอเชีย ตลอดจนมีอ�านาจมอบหมาย
ในการติดต่อกับหน่วยงานราชการและหน่วยก�ากับดูแลอื่นๆ

6. ดแูลตดิต่อสือ่สารกบัสาธารณชน ผูถ้อืหุน้ ลกูค้า และพนกังาน 
เพื่อเสริมชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย

7. มีอ�านาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ ค�าสั่ง 
และข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างานของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย  
เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้าง 
การก�าหนดเงนิเดอืนและเงนิอืน่ๆ รวมตลอดถงึการสงเคราะห์
และสวัสดิการต่างๆ
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8. พิจารณา เจรจาต่อรอง และอนุมัติการเข้าท�านิติกรรมสัญญา 
และ/หรือการด�าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินงาน 
และ/หรือการบริหารงานประจ�าวันของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย 
ทั้งนี้ ภายใต้วงเงินที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ บจ. ไทยแอร์
เอเชีย ตามตารางอ�านาจอนุมัติของบริษัท (Authority Limit) 

9. มีอ�านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบ
หมายหรือตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
บจ. ไทยแอร์เอเชีย 

 ให้มีอ�านาจในการมอบอ�านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้
บุคคลอ่ืนปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอ�านาจ
ช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขต 
แห่งการมอบอ�านาจตามหนังสือมอบอ�านาจที่ให้ไว้ และ/หรือ 

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
ในการประชุมคณะกรรมการของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังนี้ 

	 ชื่อ 	 																				ต�าแหน่ง
1. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

2. นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

3. นายทัศพล แบเลเว็ลด์ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ทัง้นี ้คณะกรรมการของ บจ. ไทยแอร์เอเชยี ได้เริม่จดัตัง้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนในปี 2557 เป็นปีแรกจงึยงัไม่มรีายละเอยีดการเข้าร่วมประชมุส�าหรบั
ปี 2556 ที่ผ่านมา 

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก�าหนด หรือค�าสั่งที่คณะกรรมการ
ของบริษัทได้ก�าหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอ�านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะต้องไม่มี
ลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ หรือมอบอ�านาจช่วงที่ท�าให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอ�านาจจากประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร สามารถอนมัุตริายการทีต่นหรอืบคุคลทีอ่าจ
มคีวามขดัแย้ง (ตามทีน่ยิามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ใน
ลักษณะใดๆ หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อืน่ใดกบั
บรษิทัหรอืบรษิทัย่อยของบรษิทั ยกเว้นเป็นการอนมุตัริายการ
ที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือ
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมวีาระการด�ารงต�าแหน่ง
คราวละ 3 ปี เม่ือครบก�าหนดออกตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้
ด�ารงต�าแหน่งต่อไปอีกได้

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการสรรหา 
1. พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบคณะกรรมการ

ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ให้มีความเหมาะสมกับองค์กรและ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

2. พจิารณาหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบรษิทั
และกรรมการชดุย่อย ตลอดจนสรรหาและพจิารณากลัน่กรอง
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการบรษิทัและกรรมการชดุย่อยทดแทนกรรมการท่ีครบ
วาระหรอืกรณอีืน่ๆ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณา
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และ/หรือเสนอขออนมุตัต่ิอท่ีประชมุผูถ้อืหุน้แล้วแต่กรณ ีทัง้นี้ 
การสรรหากรรมการบรษิทัจะพจิารณาจากบคุคลผูท้ีไ่ด้รบัการ
เสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. และ/หรือกลุ่ม ข. ตามที่ระบุไว้
ในข้อบังคับ 

3. พิจารณาสรรหาผู ้ท่ีเหมาะสมท่ีจะด�ารงต�าแหน่งประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร ในกรณีท่ีมีต�าแหน่งว่างลง รวมทั้งจัดให้มี
แผนสืบทอดต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร
ระดับสูง  

4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การสรรหากรรมการ
บจ. ไทยแอร์เอเชีย จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาเพ่ือท�าหน้าที่
พิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะมาด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก�าหนดออกตามวาระหรือในกรณี
อื่นๆ โดยจะพิจารณาจากบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น
กลุ่ม ก. และ/หรือกลุ่ม ข. ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับ และจะเสนอ
รายชี่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้คณะกรรมการของ บจ. ไทยแอร์
เอเชยี พจิารณาก่อนเสนอรายช่ือต่อทีป่ระชมุผู้ถือหุน้เพ่ือพจิารณา
อนุมัติต่อไป (ตามแต่ละกรณี) ท้ังน้ี คณะกรรมการสรรหาจะ
พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การท�างาน และ
ภาพรวมของโครงสร้างคณะกรรมการบรษิทัของ บจ. ไทยแอร์เอเชยี 
ว่าทักษะของกรรมการทางด้านใดที่ยังขาดอยู ่ ประกอบการ
พิจารณาเพ่ือก�าหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้ งด ้าน
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท 
เข้ามาเป็นกรรมการ ทัง้นี ้บคุคลทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย จะต้องมคีณุสมบตัคิรบถ้วนตาม
มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม 
พระราชบัญญติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กฎหมายอื่น และกฎระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
องค์ประกอบและการแต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากต�าแหน่ง
กรรมการของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย นั้น จะมีก�าหนดไว้ในข้อบังคับ
ซึ่งสามารถสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้  

1. คณะกรรมการของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ประกอบด้วยกรรมการ
จ�านวนไม่เกิน 9 คน จ�านวนกรรมการจะได้รับการเสนอช่ือ
ดังนี้

 (1) กรรมการจ�านวนไม่เกิน 2 คน จะได้รับการเสนอชื่อโดย 
  ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. (“กรรมการกลุ่ม ก.”)

 (2) กรรมการจ�านวนไม่เกิน 3 คน จะได้รับการเสนอชื่อโดย 
  ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. (“กรรมการกลุ่ม ข.”)

 (3) กรรมการจ�านวนไม่เกิน 4 คนเป็นกรรมการอิสระ

  *) กรรมการกลุ่ม ก คือ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดย AAI และได้รับการ 
 แต่งตั้งเป็นกรรมการ

  *) กรรมการกลุ่ม ข คือ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดย บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น  
 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

2. ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ผู้เป็นกรรมการจะ
ต้องออกจากต�าแหน่งโดยจ�านวนหนึ่งในสาม หรือจ�านวนใกล้
ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากต�าแหน่งไปแล้ว
นั้น มีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้เข้ารับต�าแหน่งได้อีก

 ถ้าต�าแหน่งว่างลงในคณะกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด นอกเหนอื
จากการออกตามวาระ คณะกรรมการอาจแต่งตัง้ผู้ทีไ่ด้รบัการ
เสนอชื่อโดยผู้ถือหุ ้นกลุ่มเดียวกับกรรมการผู้ซึ่งพ้นจาก
ต�าแหน่งไปนัน้เข้าเป็นกรรมการให้เตม็ทีว่่างกไ็ด้ บุคคลท่ีได้รบั
การแต่งตั้งเช่นว่านี้จะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าก�าหนดระยะ
เวลาทีก่รรมการซึง่ตนเข้าด�ารงต�าแหน่งแทนนัน้ชอบทีจ่ะอยูไ่ด้
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องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการตรวจ
สอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตัง้จากกรรมการอสิระทีม่คีณุสมบตัิ
ครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน รวมถึง
ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ และต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1.  ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสนิ
ใจในการด�าเนินกิจการของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย และ

2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อย
ล�าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ใน
ฐานะกรรมการตรวจสอบ 

 ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหน่ึงคน ต้องเป็นผู้ที่ม ี
ความรู้และประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท�าหน้าทีใ่นการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบครบวาระการด�ารงต�าแหน่งหรือไม่
อาจด�ารงต�าแหน่งจนครบก�าหนดวาระ ซึ่งส่งผลให้มีจ�านวนคณะ
กรรมการต�า่กว่า 3 คน คณะกรรมการของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ควร
จะแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนในทนัทหีรอือย่าง
ช้าภายใน 3 เดือนนับจากวันที่จ�านวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้
เกิดความต่อเนือ่งในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการก�าหนดค่าตอบแทน 
1. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของ

กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ให้มีความชัดเจน เหมาะสม และสอดคล้องกับหน้าที่ความ 
รับผิดชอบ ความส�าเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับ 
ผลประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
พิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทชั้นน�า 
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทอื่นที่อยู ่ในอุตสาหกรรม
เดียวกันหรือใกล้เคียงกับ บจ. ไทยแอร์เอเชีย

2. พจิารณาก�าหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบรษิทัและกรรมการ
ชดุย่อยเพือ่น�าเสนอให้คณะกรรมการของ บจ. ไทยแอร์เอเชยี 
พิจารณาอนุมัติ และน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติ

3. รายงานนโยบายด้านค่าตอบแทนกรรมการ หลักการ/เหตุผล
และวัตถุประสงค์ของนโยบาย เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี 

4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย 
มอบหมาย

นโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทน/หลักเกณฑ์
การให้ค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการแต่ละต�าแหน่ง 
ในการประชุมคณะกรรมการของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ครั้งที่ 1  
เมือ่วนัที ่3 มีนาคม 2557 ได้มมีตอินมุตัหิลักเกณฑ์ในการพจิารณา
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้ ดังนี้ 

ในการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้คณะกรรมการก�าหนด 
ค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

1) นโยบายก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีนโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสมแก่กรรมการโดยพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัการจ่ายค่า
ตอบแทนกรรมการของบรษัิทช้ันน�าในตลาดหลกัทรพัย์ฯ และ
บริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัท 
ตลอดจนหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ความส�าเร็จในการปฏบิตังิาน
ที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมอ่ืนท่ี
เกีย่วข้อง โดยทีค่่าตอบแทนดงักล่าวต้องอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม 
และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ 

 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาถึงประเภท
ค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจ�านวนค่าตอบแทน 
ให้แก่ กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย  ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร ท้ังนี ้ส�าหรับค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัและกรรมการ
ชุดย่อย คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนจะน�าเข้าเสนอต่อ
ทีป่ระชมุคณะกรรมการของ บจ. ไทยแอร์เอเชยี และทีป่ระชมุ
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีเพื่อขออนุมัติเป็นประจ�าทุกปี
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2) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย 

 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556 เม่ือวันอังคารที่ 23 
เมษายน 2556 มมีติอนุมติัก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั
และกรรมการชุดย่อยดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
• ให้กรรมการบริษัทได้รับค่าเบ้ียประชุมท่านละ 40,000 บาท

ต่อครั้ง โดยให้ประธานกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุมสูงกว่า
กรรมการท่านอื่นร้อยละ 25

• ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากค่าตอบแทน
กรรมการ) ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมเท่ากับค่าเบี้ยประชุมของ
กรรมการบริษัท

• ในกรณีกรรมการบริษัทได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
หรือประธานกรรมการบริษัทให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ 
หรือคณะท�างานชุดต่างๆ ของบริษัท ให้กรรมการบริษัทที่ได้
รับการแต่งตั้งดังกล่าวได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็นเบี้ยประชุม
ท่านละ 20,000 บาทต่อครั้ง หากในเดือนใด กรรมการ 
อนุกรรมการ และคณะท�างานชุดใดมีการประชุมเกินกว่า  
1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมท่านละ 20,000 บาทเท่านั้น

โครงสร้างค่าตอบแทนคณะกรรมการของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ในปี 2556

กรรมการ
ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน	(บาท)

รายเดือน เบี้ยประชุม โบนัส

คณะกรรมการ

 - ประธานกรรมการ - 50,000 -

 - กรรมการ - 40,000 -

คณะกรรมการตรวจสอบ

 - ประธานกรรมการตรวจสอบ - 50,000 -

 - กรรมการตรวจสอบ - 40,000 -

คณะกรรมการบริหาร1)

 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - - -

 - กรรมการบริหาร - - -

1)  กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือกรรมการชุดย่อย
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ภูมิศาสตร์	 ณ	31	ธันวาคม	2556
กรุงเทพฯ 2,331

ภูเก็ต 194

เชียงใหม่ 151

อื่นๆ 246

รวม 2,922

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิของกรรมการบรษัิทรายบคุคลทีไ่ม่ได้เป็นผูบ้รหิารรวม 2 ท่าน เป็นจ�านวนทัง้สิน้ 0.57 ล้านบาท โดยค่าตอบแทน
ดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนและค่าเบี้ยประชุมดังนี้ 

รายชื่อ ต�าแหน่ง
													ค่าตอบแทนกรรมการ	(บาท)

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ รวม

นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์
ประธานกรรมการบริษัท/ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ
100,000 150,000 250,000

นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ 
กรรมการบริษัท/ 

กรรมการตรวจสอบ
160,000 160,000 320,000

บุคลากรและการฝึกอบรม

ข้อมูลทั่วไป
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
ตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2554 พนักงานของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ได้ถูกโอนย้ายไปเป็นพนักงานของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย แล้วทั้งหมด

บจ. ไทยแอร์เอเชีย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจ�านวน 2,922 คน ตามล�าดับ โดยแบ่งตามหน้าที่และภูมิศาสตร์ 
ได้ดังนี้ 

ในปี 2556 บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารรวม 7 ราย เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น  
63.25 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนและโบนัส  

อนึ่ง นโยบายค่าตอบแทนกรรมการปี 2556 ข้างต้น เป็นอย่างเดียวกับปี 2555

แบ่งตามหน้าที่ ณ	31	ธันวาคม	2556

นักบินและนักบินผู้ช่วย 353

ลูกเรือ 719

การด�าเนินการภาคพื้นดิน 469

วิศวกรรม 246

การตลาด 19

ส�านักงานใหญ่ 276

อื่นๆ 840

รวม 2,922
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บริษัทและบจ. ไทยแอร์เอเชีย  ตระหนักถึงความจ�าเป็นในการ
ประกนัความต่อเนือ่งในการบรหิารจดัการของ  บจ. ไทยแอร์เอเชยี 
เพื่อรักษาข้อได้เปรียบของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ให้เหนือกว่าคู่แข่ง 
ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทและบจ. ไทยแอร์เอเชีย เชื่อว่า ความ
ส�าเร็จอย่างต่อเนื่องของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย
อย่าง ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนและความทุ่มเทของผู้บริหารของ
บริษัทและบจ. ไทยแอร์เอเชีย ทั้งนี้ บริษัทและบจ. ไทยแอร์เอเชีย 
ได้ปรับใช้กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนที่
สามารถแข่งขันได้ การสรรหาท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ
แผนการพัฒนาและสืบทอดงาน

การสูญเสียบุคลากรหลักใดๆ อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่าง 
มีนัยส�าคัญต่อบริษัทและบจ. ไทยแอร์เอเชีย ข้อคิดเห็นดังกล่าว 
ส่งผลให้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย พยายามสร้างแรงจูงใจและรักษา
พนักงานของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ผ่านการให้สิ่งจูงใจบนพื้นฐาน
ของผลการปฏิบัติงาน และยกระดับทักษะและความสามารถของ
พนักงานด้วยการให้การฝึกอบรม ในด้านนี้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ให้
พนกังานเข้าร่วมการประชุมและเข้ารบัการฝึกอบรมอย่างต่อเนือ่ง 
เพื่อให้พนักงานได้รับและยกระดับทักษะและความสามารถ 
ที่เก่ียวข้อง (ทั้งในด้านการปฏิบัติงานและการพัฒนา) โดย
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของธรุกจิ การฝึกอบรมขณะปฏิบตังิาน
เป็นแนวทางส�าคัญอีกประการหนึ่งในการถ่ายโอนความรู้จาก 
ผูเ้ชีย่วชาญไปยงัพนกังานใหม่หรอืพนกังานระดบัล่าง การลงทนุใน
ทรัพยากรมนุษย์ช่วยเพิ่มความสามารถของพนักงานที่มีอยู ่ใน  
บจ. ไทยแอร์เอเชีย นอกจากนี้ กิจกรรมด้านการพัฒนาเหล่านี้ยัง
ช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่พนักงานฝ่ายบริหารระดับล่างและ
ระดับกลาง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับผิดชอบงานของ 
ผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
-ไม่มีข้อพิพาทแรงงานที่ส�าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา- 

ค่าตอบแทนบุคลากร

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
ส�าหรับปี 2556 บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน
แก่พนกังานเนือ่งจากตัง้แต่ 31 ธนัวาคม 2554 พนกังานของ บมจ. 
เอเชีย เอวิเอชั่น ได้ถูกโอนย้ายไปเป็นพนักงานของ บจ. ไทยแอร์
เอเชีย แล้วทั้งหมด

บจ. ไทยแอร์เอเชีย
ส�าหรับปี 2556 บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่
พนักงานในลักษณะต่างๆ ได้แก่ เงินเดือน เงินโบนัส ค่าล่วงเวลา 
เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่น เป็นจ�านวน 
2,480.5 ล้านบาท

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้จัดตั้งกองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 
2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดย บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
และ บจ. ไทยแอร์เอเชยี สมทบเงนิร้อยละ 3-10 ของเงนิเดอืนของ
พนกังานเข้ากองทุนส�ารองเลีย้งชีพ และพนกังานจ่ายเงินสะสมเข้า
กองทนุในอตัราร้อยละ 3-10 ของเงนิเดอืนของพนกังานแต่ละราย 
ทั้งนี้ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ไม่มีพนักงานแล้ว
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นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

การฝึกอบรม
• นักบิน
นักเรียนการบินทุกคนของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย จะลงทะเบียนเข้า
ฝึกอบรมใน บจ. บางกอกเอวิเอช่ัน เซ็นเตอร์ ซ่ึงเป็นการเข้าฝึก
อบรมในประเทศ (“BAC”) โดย BAC มอีปุกรณ์ฝึกอบรมทีท่นัสมยั 
และได้รับใบรับรองจากส�านักงานบริการการบินแห่งชาติ (FAA)  
ข้อก�าหนดการบนิร่วมกนั (JAR) และส�านกังานการบินพลเรอืน (CAA) 
รวมทั้งมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน บจ. ไทยแอร์เอเชีย ไม่ได้เลือก
ปฏบิตัใินการสรรหานกัเรยีนการบนิ และพนกังานจากหลายแผนก
สามารถสอบเข้าหลักสูตรได้ ทั้งนี้ นักเรียนการบินมักจะจบการ
ศึกษาหลังจากฝึกอบรมนาน 1 ปี หลังจากนั้น นักเรียนเหล่านี้ต้อง
ฝึกฝนด้วยระบบจ�าลองการบิน (Simulator) เพื่อขับเครื่องบิน 
รุ่นแอร์บัส A 320 บจ. ไทยแอร์เอเชีย ให้ความช่วยเหลือนักเรียน
การบินในการให้เงินสนับสนุนค่าฝึกอบรม โดยมีข้อผูกมัดตาม
สัญญาเพื่อแลกกับการที่นักเรียนต้องให้ค�ามั่นว่าจะท�างานกับ  
บจ. ไทยแอร์เอเชีย เป็นระยะเวลา 10 ปี นอกจากนี้ บจ. ไทยแอร์
เอเชีย ยังสรรหานักบินผู้มีประสบการณ์จากสายการบินอ่ืนๆ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีนักบิน 260 คน 
และคาดว่าจะต้องการนักบินรวมทั้งสิ้นประมาณ 522 คนภายใน
ปี 2559 

นักบินที่ได้รับการสรรหามาใหม่ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ซึ่งยังไม่
ผ่านการฝึกอบรมเพื่อขับแบบของอากาศยานโดยเฉพาะจะต้อง
ผ่านการฝึกอบรมดังกล่าวเสียก่อน ทั้งนี้ แบบของอากาศยานคือ
การจดัหมวดหมูท่ีอ่นญุาตให้นกับนิคนหนึง่ขบัอากาศยานแบบหนึง่
โดยเฉพาะปัจจุบัน นักบินใช้ระบบจ�าลองการบินของเครื่องบินรุ่น
แอร์บัส A 320 ซึ่งด�าเนินการโดย Asian Aviation Centre of 
Excellence ซึ่งตั้งอยู่ในกัวลาลัมเปอร์

• ลูกเรือ
โครงการฝึกอบรมลูกเรือระยะเวลาประมาณ 60 วัน (รวมวันหยุด) 
จดัขึน้ที ่Asian Aviation Centre of Excellence ในกวัลาลมัเปอร์ 
และทีส่�านกังานของ บจ. ไทยแอร์เอเชยี ในกรงุเทพฯ การฝึกอบรม
ทัง้หมดด�าเนนิการโดยผู้ฝึกสอนลูกเรอืและนกับนิของ บจ. ไทยแอร์
เอเชีย โดยหลักสูตรต่างๆ ครอบคลุมถึงวิธีการปฏิบัติด้านความ
ปลอดภัยในกรณีฉุกเฉิน การปฐมพยาบาล การฝึกความคุ้นเคยใน
ห้องโดยสาร การบิน การประกาศต่อสาธารณะ การดูแลทรงผม 
และการดูแลผู้โดยสาร การขายสินค้าบนอากาศยาน และทักษะ
ด้านการขาย ทัง้นี ้องค์ประกอบด้านความปลอดภยัและกฎระเบยีบ
ของโครงการนี้ได้รับการรับรองจากกรมการบินพลเรือน

อนึ่ง ลูกเรือต้องพูดภาษาอังกฤษและเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อ
เนื่อง เช่น การฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรของ
องค์กร การจัดการสินค้าอันตราย การรับมือผู้โดยสารที่ประพฤติ
ตัวไม่เหมาะสม และหลักสูตรการระบุตัวผู้ก่อการร้าย นอกจากนี้ 
ลูกเรือยังต้องเข้าร่วมหลักสูตรทบทวนความรู้ว่าด้วยวิธีการปฏิบัติ
ด้านความปลอดภัยในกรณีฉุกเฉินและการปฐมพยาบาลทุกปี

• พนักงานภาคพื้นดิน
บคุลากรให้บริการลกูค้าภาคพืน้ดนิผ่านโครงการฝึกอบรมด้านการ
บรกิารลกูค้า ซึง่จดัขึน้ที ่Asian Aviation Centre of Excellence 
ในกวัลาลัมเปอร์ โดยครอบคลมุถงึการฝึกอบรมในระบบการส�ารอง
ที่นั่งและการลงทะเบียนขึ้นอากาศยาน (Check-in) ของ บจ. ไทย
แอร์เอเชีย วิธีปฏิบัติด้านการติดตามสัมภาระของผู้โดยสาร และ
การบริการลูกค้า พนักงานภาคพื้นดินเข้ารับการฝึกอบรมตลอด 
ทัง้ปี เช่น การฝึกอบรมเพือ่แยกแยะสินค้าอนัตราย การปฐมพยาบาล 
และการรับมือภัยคุกคามจากระเบิด
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นอกจากนี ้บคุลากรประจ�าภาคพืน้ดนิยงัผ่านการฝึกอบรมด้านการ
ให้บริการในลานจอด (Ramp Training) เป็นระยะเวลา 2-3 สปัดาห์ 
ซึง่เกีย่วข้องกบัการขบัยานพาหนะบนลานจอด การบรรทกุของขึน้
อากาศยานและการขนถ่ายของออกจากอากาศยาน การให้
สัญญาณรับส่งอากาศยาน การลากจูงอากาศยาน ความปลอดภัย
ของลานจอด และการวิธีการปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน นอกจากน้ี 
พนักงานใหม่ยังต้องเรียนรู้เก่ียวกับข้อบังคับด้านการบินพลเรือน 
แผนผังของอากาศยาน และข้อบังคับว่าด้วยการเคลื่อนย้ายของ
ยานพาหนะภายในท่าอากาศยาน

• วิศวกร
วศิวกรทัง้หมดของ บจ. ไทยแอร์เอเชยี ได้รบัการฝึกอบรมที ่Asian 
Aviation Centre of Excellence ในกัวลาลัมเปอร์ หลักสูตรการ
ฝึกอบรมมีระยะเวลา 52 วัน โดยมีการฝึกอบรมขณะปฏิบัติเพ่ิม
เติมอีก 3 เดือน และการทดสอบภายหลังโดยแผนกรับประกัน
คุณภาพ (Quality Assurance Department) ของ บจ. ไทยแอร์
เอเชีย ทั้งนี้ วิศวกรของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ตอบแทนด้วยการให้
ค�ามั่นว่าจะท�างานให้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย เป็นเวลา 2 ปี วิศวกร
ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ประจ�าการอยู่ที่ฐานปฏิบัติการการบิน 
ของบริษัทในกรุงเทพฯ และจังหวัดภูเก็ต

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับบริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากดั ซึง่เป็นส�านกังานสอบบญัชทีีผู่ส้อบ
บัญชีประจ�าปี 2556 สังกัด ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นส�านักงานสอบบัญชี
และผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/
ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่หรอืผูท้ีเ่กีย่วข้องกบับคุคลดงักล่าว โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่
ส�านักงานสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามี
จ�านวนเงินรวม 4.50 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีของ
บริษัท จ�านวน 1.03 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่
บริษัทย่อยรับภาระเอง 3.47 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทมิได้จ่ายค่า
ตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ ผู้สอบบัญชี บุคคลหรือกิจการที่
เกีย่วข้องกบัผูส้อบบญัชแีละส�านกังานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชีสงักัด 
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) 
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ 
การตรวจสอบเพือ่วัตถปุระสงค์เฉพาะ ให้แก่ส�านกังานสอบบญัชทีี่
ผู ้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีค่าบริการอื่นที่จ่าย 
ให้แก่ส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด จ�านวนเงิน 0.54  
ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าบริการของบริษัทและบริษัทย่อย และบริษัท
ไม่มีค่าใช้จ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้ว
เสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 

ทั้งน้ี การจ้างส�านักงานสอบบัญชีและกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
ส�านกังานสอบบญัชีทีผู้่สอบบญัชีสังกดั ให้บรกิารอืน่นอกเหนอืจาก
งานสอบบัญชี ฝ่ายบริหารได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ว่า ไม่ก่อให้เกิดการขัดกันในด้านผลประโยชน์ (Conflict of  
Interest) และไม่มีการตรวจสอบงานของตัวเอง ซ่ึงจะไม่ท�าให้ 
ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระ และขาดความเป็นกลางในการ
ปฏิบัติงานสอบบัญชี
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หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ตระหนักถึงความส�าคัญในการปฏิบัติตาม
หลักบรรษัทภิบาลในการด�าเนินธุรกิจ โดยเช่ือม่ันว่าการมีระบบ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้จะช่วยสร้าง
ความเชือ่มัน่และความมัน่ใจต่อผูถ้อืหุน้ ผูล้งทนุ ผูม้ส่ีวนได้เสยี และ
ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย และเป็นปัจจัยส�าคัญในการเพิ่มมูลค่าและ 
ส่งเสริมการเติบโตอย่างย่ังยืนของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการ
บริษัทจึงได้มีนโยบายปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการ
บริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of 
Listed Company) และได้น�าหลกัการและแนวปฏบิตัทิีส่อดคล้อง
กบัหลกัการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ส�าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2556 
(The Principles of Good Corporate Governance for Listed 
Companies, 2013) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�าหนด 
มาใช้ และทบทวนปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการเป็น
ประจ�าทุกปี รวมทั้งมีการสื่อสารให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยมี
เนื้อหาครอบคลุมถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใส ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ในปี 2556 การปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการแต่ละ
หมวดของบริษัท สามารถรายงานได้ ดังนี้

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในการด�าเนิน
กิจการผ่านทางกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และถือว่าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีนั้น 
เป็นปัจจัยส�าคัญในการส่งเสริมความส�าเร็จในภาพรวมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ในฐานะที่
เป็นองค์กรหนึ่งที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

หมวดที่ 1  
สิทธิของผู้ถือหุ้น
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ตระหนักและให้ความส�าคัญถึงสิทธิของ
ผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระท�าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลิดรอน
สิทธิของผู้ถือหุ้นรวมทั้งจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน 
โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือการโอน
หุ้น การมีส่วนแบ่งในก�าไรของบริษัท การได้รับข่าวสารข้อมูล 
อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ
เรื่องท่ีมีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การ
ก�าหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุน
หรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทจะด�าเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและ
อ�านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

• บรษิทัจดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้และเอกสารประกอบให้
แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันท�าการ (หรือระยะ
เวลาอืน่ใดตามทีก่ฎหมายก�าหนด) โดยหนังสอืเชญิประชมุมรีาย
ละเอยีดระเบยีบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบยีบวาระ
ต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบ
ฉนัทะตามทีก่ระทรวงพาณชิย์ก�าหนด และรายชือ่ของกรรมการ
อสิระเพือ่ให้ผู้ถอืหุน้สามารถเลือกทีจ่ะมอบฉนัทะให้เข้าประชมุ
แทนได้ รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม

การก�ากับ

ดูแลกิจก
าร
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นอกจากที่กล่าวข้างต้น หนังสือเชิญประชุมจะแจ้งรายละเอียด
ของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องน�ามาแสดงในวันประชุมด้วย เพื่อ
รักษาสทิธใินการเข้าประชมุและการลงคะแนนเสียง รวมถงึเป็น
ไปตามข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

นอกจากนี้ ผู ้ถือหุ ้นยังสามารถเข้าดูข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ
ระเบียบวาระการประชุมแต่ละครั้งได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท 
www.aavplc.com

• กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองบริษัท เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือ
บุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้

• ในการประชมุผูถ้อืหุน้แต่ละครัง้ ประธานทีป่ระชมุจะชีแ้จงเกีย่ว
กับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียง 
ลงมติ และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ 

• ในระหว่างการประชมุประธานทีป่ระชุมได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้
ทกุคนมสีทิธิเ์ท่าเทยีมกนั ในการซกัถาม แสดงความคดิเหน็และ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยมีกรรมการและผู้บริหาร
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบค�าถามในที่ประชุม
พร้อมทัง้รับฟังความคดิเหน็และข้อเสนอแนะต่างๆ ของผูถ้อืหุน้
เพื่อที่จะน�าไปพิจารณา หรือด�าเนินการตามสมควรต่อไป และ
เมือ่การประชมุแล้วเสรจ็ บรษิทัจะจดัท�ารายงานการประชมุให้
แล้วเสร็จอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ภายใน 14 วันนับจากวัน
ประชุม แล้วน�าส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้กับ
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องภายในเวลาทีก่�าหนดและเผยแพร่รายงาน
การประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบุคคล 
ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2  
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บมจ. เอเชยี เอวเิอชัน่ จะปฏบัิตต่ิอผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีม
และเป็นธรรม ทัง้ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 
ผูถ้อืหุน้ต่างชาติ และผูถื้อหุน้ส่วนน้อย โดยมหีลกัการดงัน้ี

• ด�าเนนิการประชมุผู้ถอืหุน้ตามล�าดบัระเบียบวาระทีไ่ด้แจ้งไว้ใน
หนังสือเชิญประชุม และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระใน
ที่ประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น โดย
เฉพาะวาระส�าคญัทีผู่ถ้อืหุน้ต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อน
การตัดสินใจ 

• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้าด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการได้ โดยส่งข้อมูลของบุคคลที่เสนอชื่อและ
หนังสือยินยอม ให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าใน
เวลาอันสมควร ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ก�าหนดโดยบริษัท

• ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงส�าหรับทุกระเบียบ 
วาระ ซึ่งจะท�าการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม 
เพื่อน�าผลคะแนนมารวม ก่อนท�าการประกาศแจ้งมติของ
คะแนนเสียงในห้องประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษัทจะจัด
เก็บบัตรลงคะแนนที่มีการลงช่ือของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับฉันทะไว้ 
เพื่อการตรวจสอบได้ในภายหลัง

• บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ
จัดส่งรายงานดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันหลัง
การประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จส้ิน และได้ท�าการเผยแพร่รายงาน 
ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

• ให้ความส�าคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอื่นๆ อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่มีสาระส�าคัญอย่างสม�่าเสมอ
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• บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ  
ผู้บริหาร และพนักงานในการน�าข้อมูลภายในของบริษัทและ
บริษัทย่อยซ่ึงยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ส ่วนตนโดยได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบและปฏิบัติตามไว้ใน
หลักจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “การ
ดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน” 

หมวดท่ี 3 
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบริษัทย่อยให้ความส�าคัญต่อสิทธิ
ของผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ ่ม และมีนโยบายในการปฏิบัติต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มที่ส�าคัญ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการ
ด�าเนนิธรุกจิเพือ่สร้างความพงึพอใจสงูสดุให้กบัผูถ้อืหุน้ โดยค�านงึ
ถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาวด้วยผลตอบแทน 
ทีด่แีละต่อเนือ่ง รวมทัง้ก�ากับดแูลให้มกีารปฏบิติัตามนโยบายเกีย่ว
กับผู้ถือหุ้นในการปกป้องสิทธิข้ันพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และการไม่
กระท�าการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น  
ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวในหัวข้อสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติ
ต่อ ผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั ตลอดจนด�าเนนิการให้มกีารเปิดเผย
ข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น 

การส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีส่วนร่วม 
ในการตัดสินใจในเรื่องส�าคัญ เพื่อรับทราบการด�าเนินงานและ
กิจกรรมต่างๆ ของบริษัท และเพื่อติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร 

พนักงาน
พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยส�าคัญสู่ความ
ส�าเร็จของบริษัทและบริษัทย่อยจึงได ้มุ ่งพัฒนาเสริมสร ้าง
วฒันธรรมและบรรยากาศการท�างานท่ีด ีรวมทัง้ส่งเสริมการท�างาน
เป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อ
ความเป็นปัจเจกชน การว่าจ้าง แต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน จะ
พิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรมและการใช้ทรัพยากรบุคคลให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

บริษัทและบริษัทย่อย มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพ
แวดล้อมการท�างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
พนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงาน
อย่างเคร่งครัด 

บริษัทและบริษัทย่อย เคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน  
ไม่น�าข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัติการรักษาพยาบาล 
ครอบครัว ไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เก่ียวข้อง  
เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตาม
บทบังคับของกฎหมาย

ทัง้นี ้รายละเอยีดการด�าเนนินโยบายเพือ่แสดงความรบัผิดชอบต่อ
พนักงานปี 2556 ปรากฏในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

ลูกค้า
บริษัทและบริษัทย่อยมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและ
ความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี 
มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดี 
จึงได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้ 

• ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับ
มาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เปิดเผยข่าวสาร
ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง 
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• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจะไม่เปิดเผยข้อมูล
ของลกูค้า โดยไม่ได้รบัอนญุาตจากลกูค้าหรอืจากผูม้อี�านาจของ
กลุ่มบริษัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลท่ีต้องเปิดเผยต่อบุคคล
ภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย

• ทัง้นี ้รายละเอยีดการด�าเนนินโยบายเพือ่แสดงความรบัผดิชอบ
ต่อลูกค้าปี 2556 ปรากฏในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” 

คู่ค้า 
การด�าเนินธุรกิจกับคู่ค้าใดๆ ต้องไม่น�ามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อ
เสยีงของบริษัทและบรษิทัย่อย หรอืขดัต่อกฎหมายใดๆ มกีารค�านงึ
ถึงความเสมอภาคในการด�าเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับ
คู่ค้า การคัดเลือกคู่ค้าต้องท�าอย่างยุติธรรม โดยยึดถือปฏิบัติตาม
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีการก�าหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัต ิ
ไว้อย่างชัดเจน ท้ังน้ี บริษัทและบริษัทย่อย ถือว่าคู่ค้าเป็นปัจจัย
ส�าคัญในการร่วมสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า 

เจ้าหนี้ 
บริษัทและบริษัทย่อย ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีมีต่อเจ้าหนี้อย่าง
เคร่งครดั บรหิารเงนิกูย้มืให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการใช้เงนิ 
ไม่น�าเงินไปใช้ในทางท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหาย และดูแลหลัก
ประกันต่างๆ ควบคุมให้มีการช�าระคืนเงินกู้และดอกเบ้ียให้กับ 
เจ้าหนี้เงินกู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามก�าหนดเวลา และ
ปฏิบตัติามเงือ่นไขการกูย้มืเงนิตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน รวมถงึ
การบริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงิน และความ
สามารถในการช�าระหนี้ที่ดี

คู่แข่งทางการค้า
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขัน
ทางการค้าอย่างเสรีและด�าเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการ
แข่งขนัทีเ่ป็นธรรมรวมทัง้ไม่แสวงหาข้อมลูทีเ่ป็นความลบัของคูแ่ข่ง
ทางการค้าอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม และไม่กระท�า
การใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือคู่แข่ง
ทางการค้า

สังคมส่วนรวม
บริษัทและบริษัทย่อยในฐานะเป็นบริษัทไทย ตระหนักและ 
มีจิตส�านึกในบุญคุณของประเทศและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม  
ซึ่งต้องรับผิดชอบช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่น 
ที่มีการด�าเนินธุรกิจ 

บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายผลิตสินค้าและให้บริการใดๆ  
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม 

บรษัิทและบรษิทัย่อย ส่งเสรมิกจิกรรมการดแูลรกัษาธรรมชาตแิละ
อนุรักษ์พลังงาน และมีนโยบายที่จะคัดเลือกและส่งเสริมการใช้
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทั้งน้ีรายละเอียดการด�าเนินนโยบายเพื่อแสดงความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมส่วนร่วมปี 2556 ปรากฏในหัวข้อ “ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม” 

การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
และการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด 
ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือ
แจ้งเบาะแสการกระท�าผิดทางกฎหมาย ความถูกต้องของรายงาน
ทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยา
บรรณธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โดยสามารถรายงานตรงไป
ยังกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบได้ที่ E-mail: taa_ 
auditcommittee@airasia.com และ thaiwhistleblower 
@airasia.com 

ทัง้นี ้บรษิทัได้เปิดเผยนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�าผดิไว้บน
เวบ็ไซต์ของบรษิทัที ่www.aavplc.com ภายใต้หวัข้อ “นกัลงทุน
สัมพันธ์” หัวข้อย่อย “แหล่งข้อมูลผู้ถือหุ้น” และ “การก�ากับดูแล
กิจการ” ซึ่งข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครอง
และเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจ
สอบจะด�าเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูล และหาแนวทางแก้ไข 
(ถ้ามี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
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หมวดท่ี 4 
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลา และได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือส�านักงาน ก.ล.ต. ก�าหนด  
ทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลท่ัวไป ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ  
ทีส่�าคญัทีม่ผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์และมผีลต่อการตดัสนิ
ใจของผู้ลงทุนและผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษิทั เพือ่ให้ผูท้ีเ่กีย่วข้อง
กบับริษทั ท้ังหมดได้รบัทราบข้อมลูอย่างเท่าเทยีมกนั โดยบรษิทั
จะเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.aavplc.com

คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบในการจัดท�ารายงาน
ทางการเงินรวมของ บมจ. เอชีย เอวิเอชั่น ตลอดจนสารสนเทศ 
ที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจ�าปี ดูแลคุณภาพของรายงาน
ทางการเงินรวมทั้งงบการเงินรวมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ให้มี
การจดัท�างบตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป มกีารตรวจสอบ
บัญชีโดยผู้สอบบัญชีท่ีเชื่อถือได้และมีความอิสระดูแลให้ บมจ. 
เอเชยี เอวเิอช่ัน เลอืกใช้นโยบายบญัชอีย่างเหมาะสมและถอืปฏิบตัิ
อย่างสม�่าเสมอ จัดการดูแลให้รายงานทางการเงินรวมของ บมจ. 
เอเชีย เอวิเอชั่น มีความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นจริง และมีการเปิด
เผยข้อมูลส�าคัญเพียงพอครบถ้วนและเชื่อถือได้

นอกจากนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เพื่อท�า
หน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน ให้มีความถูกต้อง ครบ
ถ้วนและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน 
โปร่งใสและทนัเวลาตามข้อก�าหนดของการเป็นบรษัิทจดทะเบยีน 
สอบทานระบบควบคุมภายในเพื่อให้มีระบบการควบคุมภายใน 
ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพิจารณาปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบของบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการก็ยังมีการสอบทาน
พิจารณารายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีมีความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ ถึงความเหมาะสมและสมเหตุสมผล ก่อนที่จะน�า
เสนอให้กับทางคณะกรรมบริษัท พิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่ส�าคัญ ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท 

2. เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและมิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่าง 
ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา 

3. จัดท�ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงินและแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงาน
ประจ�าปี 

4. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาท
และหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการชุดย่อย 
รวมถึงค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

5. เปิดเผยเกี่ยวกับจ�านวนครั้งที่กรรมการ และ/หรือกรรมการ 
ชุดย่อยแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมโดยเปรียบเทียบจ�านวนคร้ัง
ของการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการ 
ชุดย่อยในแต่ละปี 

6. ก�าหนดให้กรรมการและผู้บรหิารต้องรายงานการมส่ีวนได้เสยี
ของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

7. คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายให้กรรมการและ 
ผู้บริหารแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการซื้อขาย 
หลักทรัพย์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนท�าการซื้อขาย รวมทั้งเปิด
เผยสรุปรายงานการซื้อ-ขายหลักทรัพย์/การถือครองหลัก
ทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง

ในส่วนของงานด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์นัน้ บรษิทัได้จดัตัง้หน่วยงาน
ด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพือ่เป็นตวัแทนในการสือ่สารประชาสมัพนัธ์
ข้อมลูข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์และจดัการกบัสาระส�าคญัของข้อมลู
ของบริษัทให้แก่ผู้ที่ต้องการ เช่น ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ ผู้ลงทุน
ทั่วไป และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีช่องทางเพื่ออ�านวยความ
สะดวกในการติดต่อ ดังนี้ 
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ซึง่ในปี 2556 ทีผ่่านมากิจกรรมด้านนกัลงทุนสมัพนัธ์สามารถสรปุ
ได้ดังนี้ 

• การจัดกิจกรรม Roadshow ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
โดยเข้าพบและพูดคุยกับนักลงทุนสถาบันเพื่อชี้แจงและสรุป
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อย 

• จัด Analyst Meeting ทุกไตรมาส

• การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนและท�าจดหมายข่าวที่น�าเสนอถึง
ฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

 นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีหน่วยงาน Compliance เพื่อดูแลใน
ด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์บริษัท 
เวบ็ไซต์ตลาดหลกัทรพัย์ รายงานประจ�าปี เป็นต้น โดยสารสนเทศ
ดังกล่าวต้องมีความถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และครบถ้วน 
ตามที่กฎหมายก�าหนด ทั้งนี้ เพื่อให้ผู ้ถือหุ ้นและผู้ลงทุน 
มีความเชื่อมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสของบริษัท 

หมวดท่ี 5 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์ 
คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีภาวะความเป็นผู้น�าและ 
มวีสิยัทศัน์ โดยมุง่มัน่ทีจ่ะให้สายการบนิไทยแอร์เอเชียเป็นสายการ
บนิราคาประหยดัชัน้น�าในภมูภิาค เพือ่ให้บรกิารผูโ้ดยสารในราคา
คุ้มค่ามากที่สุด ผ่านการบริการที่มีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือและ
ค�านึงถึงความปลอดภัยสูงสุด 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนและก�าหนดวิสัยทัศน์และ
ภารกิจของบริษัททุกๆ 5 ปี เพื่อปรับให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับการด�าเนินธุรกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอช่ัน ประกอบด้วยกรรมการ
จ�านวน 9 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน โดย
กรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ 
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรรมการแต่ละท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ทีห่ลากหลายในสาขาต่างๆ และมจี�านวนเพยีงพอ 
ที่จะก�ากับดูแลธุรกิจของบริษัท โดยอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้มี
ประสบการณ์ด้านธุรกิจสายการบินและอย่างน้อย 1 คนมี
ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทท�าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบใน
เรือ่งส�าคัญทีเ่กีย่วกบัการบรหิารของบรษิทั อาท ินโยบาย วสิยัทศัน์ 
กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท 
ตลอดจนก�ากับดูแลให้คณะผู้บริหาร บริหารงานให้เป็นไปตาม
นโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้
กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือ
หุน้ มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ ด้วยความซือ่สัตย์สุจรติระมดัระวงั 
ตามหลกัการข้อพงึปฏบัิตทิีดี่ เพ่ือเพ่ิมมลูค่าสูงสดุให้แก่กิจการ และ
ความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น 

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 

1. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียง
พอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่
บริษัทได้ 
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2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจ�ากัดและกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้งต้อง
ไม่มลีกัษณะทีแ่สดงถึงการขาดความเหมาะสมทีจ่ะได้รบัความ
ไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด

3. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้า
เป็นกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะท�าเพื่อประโยชน์
ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่นเว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

4. กรรมการบริษัทไม่ควรด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัท 
จดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่า 5 บริษัท ในกรณีที่กรรมการคนใด
คนหนึ่งมีต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ  
เกนิกว่า 5 บริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการท่านดังกล่าว และส�าหรับ
กรณีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
ในบริษัทอื่นจะมีการเสนอเรื่องการด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยและส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของ 
ผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ นอกจากนั้นยังต ้องสามารถเข ้าร ่วมประชุม 
คณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ โดยมี 
รายละเอียดดังนี้ 

1. ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ บมจ. 
เอเชีย เอวิเอชั่น ท้ังน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ด้เงินเดอืนประจ�า หรือผูม้อี�านาจควบคมุ
ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บรษิทัย่อยล�าดบัเดยีวกนั ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรอืของผูม้อี�านาจ
ควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เว้นแต่จะได้พ้นจากการ 
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ียื่นค�า 
ขออนญุาตต่อส�านกังาน ก.ล.ต. ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าว
ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่
ปรึกษา ของส่วนราชการซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�านาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจด
ทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส  
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น 
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสัมพนัธ์ทางธรุกจิกบั บมจ. เอเชยี เอวเิอชัน่ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�านาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ในลักษณะที่อาจ
เป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ
ผู้ทีม่คีวามสัมพนัธ์ทางธรุกจิกบั บมจ. เอเชยี เอวเิอชัน่ บรษิทัใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ
ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาต 
ต่อส�านักงาน ก.ล.ต.

 (ความสัมพันธ ์ทางธุรกิจและการค�านวณภาระหนี้ให ้มี 
ความหมายเช่นเดียวกันกับนิยามที่ก�าหนดไว้ในประกาศ 
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ว่าด้วยการขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่)
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�านาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และไม่เป็นผู้ถือหุ้น
ทีม่นียั ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของส�านกังานสอบบญัชี 
ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ 
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขอ
อนุญาตต่อส�านักงาน ก.ล.ต.

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการ
ให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บมจ. เอเชีย  
เอวิเอชั่น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และไม่เป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการ
ทางวชิาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไม่น ้อยกว่าสองปีก ่อนวันท่ียื่นค�าขออนุญาตต่อ
ส�านักงาน ก.ล.ต.

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ
กรรมการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนั
ที่มีนัยกับกิจการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่
มส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืน
ประจ�า หรอืถอืหุน้เกนิร้อยละหนึง่ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอก
เสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นียักบักจิการของ บมจ. เอเชยี 
เอวิเอชั่น หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น
อิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

 โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามนิยามท่ีก�าหนด 
ไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

การแต่งตั้งและวาระการด�ารงต�าแหน่ง
ของกรรมการบริษัท
การแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และข้อ
ก�าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีความโปร่งใสและ
ชัดเจน ในการสรรหากรรมการให้ด�าเนินการผ่านกระบวนการ 
ของคณะกรรมการสรรหา และการพิจารณาจะต้องมีประวัติและ
รายละเอยีดของบคุคลนัน้ๆ ทีเ่พียงพอเพือ่ประโยชน์ในการตดัสนิใจ
ของคณะกรรมการและ ผู้ถือหุ้น ซึ่งรายละเอียดนโยบายการแต่ง
ตั้งและสรรหากรรมการสามารถดูได้ในหัว ข้อ “คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน”

คณะกรรมการบริษัทมีวาระการด�ารงต�าแหน่งตามข้อบังคับ 
ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ที่ก�าหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึ่ง
ในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม 
(1/3) 

กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับ
ต�าแหน่งอีกได้ กรรมการท่ีจะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและ 
ปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ 
ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจาก
ต�าแหน่ง
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บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีหน้าที่ก�ากับดูแลกิจการ
และภารกิจของ บมจ. เอเชีย เอวิเอช่ัน ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้น
อนุมัติและตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
วตัถุประสงค์ ข้อบงัคับ มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มตคิณะกรรมการ ทัง้น้ี 
คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น จะต้องใช้วิจารณญาณและ
ความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจ และปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรบัผิดชอบ ระมัดระวงั และความซื่อสัตย์สุจรติ เพื่อรักษาผล
ประโยชน์สูงสุดของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่
ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหารอย่างชัดเจนโดย
กรรมการบรษัิทท�าหน้าทีใ่นการก�าหนดนโยบายและก�ากบัดแูลการ
ด�าเนินงานของฝ่ายบริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ฝ่ายบริหาร
ท�าหน้าที่บริหารจัดการงานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่
ก�าหนด ดังนั้นประธานกรรมการจะไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) และไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้
บริหาร เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน 

ทั้งนี้ ประธานกรรมการมีส่วนส�าคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบาย
ของบริษัทอันเป็นผลจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ได้
พิจารณาและก�าหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายบริหาร รวม
ไปถึงให้ค�าแนะน�าในการด�าเนินธุรกิจของฝ่ายบริหารผ่านทาง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม�่าเสมอ โดยไม่ก้าวก่ายในงาน
ประจ�าอันเป็นภาระความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร และรับผิด
ชอบในฐานะผู้น�าของคณะกรรมการบริษัทในการติดตามดูแลการ
บริหารงานของคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการอื่นๆ 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่ก�าหนดไว้ ตลอดจนเป็นผู้น�า
การประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้มีส่วนร่วมในการ
ประชุมและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นผู้ลงคะแนน
เสยีงชีข้าดในกรณทีีท่ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัมกีารลงคะแนน
เสียงและคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน 

บริษัทได้ก�าหนดขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
ของกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน  
ซ่ึงสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและ
ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั” และ “ขอบเขตอ�านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร”

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ได้มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ให้มี
ขอบเขตและความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบข้อ
บังคับต่างๆ ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ที่คณะกรรมการ
ต้องการทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง
สม�่าเสมอ รวมถึงการรายงานการเปล่ียนแปลงในข้อก�าหนด
กฎหมายที่มีนัยส�าคัญแก่คณะกรรมการ

2. จัดประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบงัคบัของ บมจ. เอเชีย เอวเิอชัน่ และข้อพึงปฏิบตัิ
ต่างๆ

3. บันทึกรายงานการประชุมผู ้ถือหุ ้นและการประชุมของ 
คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมต ิ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

4. จดัท�าและเกบ็รกัษาทะเบยีนกรรมการ รายงานประจ�าปีบรษิทั 
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ 
บมจ. เอเชีย เอวิเอช่ัน รายงานการประชุมผู้ถือหุ ้นและ 
คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

5. เกบ็รกัษารายงานการมส่ีวนได้ส่วนเสยีทีร่ายงานโดยกรรมการ
หรือผู้บริหารและจัดส่งส�าเนาให้แก่ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันท�าการ นับจากวันที่
รับรายงาน
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6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วน 
ที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานท่ีก�ากับบริษัท ตามระเบียบและ 
ข้อก�าหนดของหน่วยงานทางการ

7. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ
ด�าเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายก�าหนด หรือตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวเิอชัน่ หรอืตาม
ที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุด
ย่อยเพือ่ช่วยในการก�ากบัดแูลกจิการ คอื คณะกรรมการตรวจสอบ
มจี�านวน 3 ท่าน ท�าหน้าทีต่รวจสอบและช่วยในการก�ากบัดแูลการ
ด�าเนินกิจการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอช่ัน โดยสมาชิกทุกท่าน 
มีคุณสมบัติเป ็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของตลาด 
หลกัทรพัย์ฯ และส�านกังาน ก.ล.ต และมขีอบเขตอ�านาจหน้าทีต่าม
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น  
รายละเอียดได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น  
ครั้งที่ 2 เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติอนุมัติจัดตั้ง 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนซ่ึงประกอบด้วย
สมาชกิทีเ่ป็นกรรมการอสิระจ�านวน 3 ท่าน ท�าหน้าทีใ่นการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมส�าหรับกรรมการ โดยมี 
รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน” 

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
บมจ. เอเชยี เอวเิอชัน่ ได้จดัให้มนีโยบายการก�ากบัดแูลกจิการของ 
บมจ. เอเชีย เอวเิอชัน่ เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยคณะกรรมการจะ
ได้จดัให้มกีารทบทวนนโยบายและการปฏบิตัติามนโยบายดังกล่าว
เป็นประจ�าทกุปี นอกจากนี ้ภายหลงัจากทีหุ่น้สามญัของบรษิทัเข้า
จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว 
บมจ. เอเชยี เอวเิอชัน่ จะถอืปฏบิตัติามกฎและข้อบงัคบัต่างๆ ตาม

ที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาด 
หลักทรพัย์ฯ ประกาศก�าหนด โดยจะเปิดเผยรายงานการก�ากบัดแูล
กจิการไว้ในรายงานประจ�าปีและแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี 
(แบบ 56-1)

จรรยาบรรณธุรกิจ
บมจ. เอเชีย เอวิเอช่ัน มีนโยบายการด�าเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นใน
มาตรฐานจรยิธรรมสงูสดุ ได้แก่ การรกัษาความลบัของบริษัทและ
บริษัทย่อย การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบยีบข้อบงัคบั การเคารพสทิธซิึง่กนัและกนั การดแูล
ทรัพย์สิน และส่ิงแวดล้อมภายนอก ซ่ึงคณะกรรมการตลอดจน 
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนให้ความส�าคัญและมีหน้าที่ต้องถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยกรรมการและพนักงานใหม่ทุกคนจะได้
รบัคูม่อืจรรยาบรรณธรุกิจ รวมทัง้ลงนามรบัทราบและยดึถอืปฏบิตัิ
ตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยหลักจริยธรรม
ธรุกจิฉบบัสมบูรณ์ไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัภายใต้หวัข้อ “นกัลงทุน
สัมพันธ์” และหัวข้อย่อย “แหล่งข้อมูลผู้ถือหุ้น” และ “การก�ากับ
ดูแลกิจการ”

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับ
การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าการ
ตัดสินใจใดๆ ในการด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องท�าเพื่อผล
ประโยชน์สูงสุดของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เท่านั้น และควร 
หลีกเล่ียงการกระท�าที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
โดยก�าหนดให้ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่
พิจารณาต้องแจ้งให้ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ทราบถึงความสัมพันธ์
หรือการมีส่วนได้เสีย ของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้า
ร่วมการพจิารณาตดัสนิใจ รวมถงึไม่มอี�านาจอนมุติัในธุรกรรมนัน้ๆ

หากมรีายการทีอ่าจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์เกดิขึน้
ทีเ่ป็นข้อตกลงทางการค้าทีไ่ม่เป็นเงือ่นไขการค้าโดยทัว่ไป จะต้อง
น�าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ บมจ. เอเชยี เอวเิอชัน่ พจิารณา
อนุมัติ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสม 
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อย่างรอบคอบเพ่ือน�าเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย 
เอวิเอชั่น หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ บมจ. เอเชีย 
เอวิเอชั่น จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทนุ ส�านกังาน ก.ล.ต. และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทีเ่กีย่วข้อง

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ได้จัดให้มีระบบการควบคุม
ภายในทีค่รอบคลมุทกุด้าน เพือ่ให้การปฏบิตังิานของ บมจ. เอเชยี 
เอวิเอชั่น เป็นไปตามเป้าหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวม
ถงึได้จดัให้มกีลไกการตรวจสอบ และถ่วงดลุทีม่ปีระสทิธภิาพอย่าง
เพียงพอ ในการปกป้อง รักษา และดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น และ
สนิทรพัย์ของ บมจ. เอเชยี เอวเิอชัน่ และบรษิทัย่อย ก�าหนดล�าดบั
ชัน้ของการอนมุตั ิและความรบัผดิชอบของผูบ้รหิาร และพนกังาน 
ก�าหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรมีฝ่าย
ตรวจสอบภายในท�าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วย
งานให้เป็นไปตามทีก่ฎระเบยีบทีก่�าหนดไว้ รวมทัง้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการด�าเนินงาน และบริหารงานของ 
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เพื่อให้ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีระบบการ
ควบคมุภายในทีมี่ประสทิธภิาพ ระบบรายงานทางการเงนิทีน่่าเชือ่
ถอืโดยฝ่ายตรวจสอบภายในท�าหน้าทีต่รวจสอบ และทบทวนระบบ
การควบคุมภายในของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบริษัทย่อยและ
รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี 
นางสาวดวงพร ตนัตวิวิฒัน์ เป็นหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ทั้งนี้ รายละเอียดการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ปรากฏอยูใ่นหวัข้อ “การควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน” 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
บมจ. เอเชยี เอวเิอชัน่ ได้ตระหนกัและให้ความส�าคญัต่อการบรหิาร
ความเสีย่งเพือ่ให้การบรหิารจดัการของบรษิทัและบรษิทัย่อยเป็น
ไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล และเพือ่สร้างความเชือ่มัน่
ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างไรก็ตามเน่ืองจาก บมจ. เอเชีย  
เอวิเอชั่น ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นใน บจ. ไทยแอร์เอเชีย  
ดัง น้ันระบบการบริหารความเสี่ยงจึงได ้ มีการก�าหนดไว ้ที่  
บจ. ไทยแอร์เอเชีย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ด�าเนินธุรกิจหลักให้กับ
บริษัท

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง (Risk Management Committee) 
ประกอบด้วยประธานกรรมการบรหิารและฝ่ายบรหิารจากทุกส่วน
งานท�าหน้าที่ในการบริหารจัดการความเส่ียงซึ่งอาจมีผลกระทบ 
ต่อการด�าเนินงาน ทั้งความเส่ียงจากปัจจัยภายในและภายนอก  
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ โดยวิธีการประเมินและ
สอบทาน ผลการประเมินความเส่ียงจากหน่วยงานต่างๆ รวมท้ัง
ทบทวนและเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
อย่างน้อยปีละครั้ง โดยรายละเอียดการบริหารความเสี่ยงปรากฏ
อยู่ในหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยง”

รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะท�าหน้าทีส่อบทานรายงานทางการเงนิ 
และน�าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย  
เอวิเอชั่น ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ
สารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ�าปี โดยการจดัท�า
งบการเงินดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปในประเทศไทย และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
และมีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่าง
สม�่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้ง ท่ี 1 เมื่อวันท่ี  
26 กุมภาพันธ ์  2557 คณะกรรมการตรวจสอบซึ่ ง เป ็น 
คณะกรรมการอสิระทัง้ 3 ท่านได้ประเมนิระบบการควบคมุภายใน
โดยได้ซักถามจากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในแล้วได้สรุป
ว่าระบบการควบคุมภายในของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบริษัท
ย่อยมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการด�าเนินธุรกิจของ 
บมจ. เอเชยี เอวเิอชัน่ และบรษิทัย่อย และมปีระสทิธภิาพเพยีงพอ 
ที่จะลดความเส่ียงทางธุรกิจ การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจ
สอบภายในประจ�าปี 2556 ในการตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ ของ 
บมจ. เอเชีย เอวเิอชัน่ และบรษิทัย่อยไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ป็นสาระ
ส�าคญัของระบบการควบคมุภายในซึง่จะมผีลกระทบต่อการด�าเนนิ
งานของบมจ. เอเชีย เอวิเอช่ัน และบริษัทย่อย และผู้สอบบัญชี 
ไม่ได้รายงานว่าพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ
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การประชุมคณะกรรมการ
ข้อบังคับของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ก�าหนดให้คณะกรรมการต้อง
มกีารประชุมอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ และอาจมกีารประชมุพเิศษ
เพิ่มเติมตามความจ�าเป็น โดยก�าหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอด
ทั้งปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ�าเป็น และมี
การจดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุให้แก่กรรมการเพือ่พจิารณาก่อนการ
ประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันท�าการก่อนวันประชุม เว้นแต่ใน
กรณีจ�าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ บมจ. เอเชีย 
เอวิเอชั่น ซึ่งในการประชุมทุกคราวจะมีการก�าหนดวาระการ
ประชมุทีช่ดัเจน มเีอกสารประกอบการประชุมทีค่รบถ้วนเพยีงพอ 
โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มี
เวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในการ
ประชุมคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น กรรมการทุกคน
สามารถอภปิรายและแสดงความคดิเห็นได้อย่างเปิดเผย นอกจาก
นีใ้นการประชมุคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวเิอชัน่ จะมกีารเชิญ
ผูบ้รหิารระดบัสงูเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการเพือ่ให้รายละเอยีด
เพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องโดยตรง

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มคีวามมุง่มัน่ให้คณะกรรมการ บมจ. เอเชยี 
เอวิเอชั่น ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่อง และทันเวลา
ก่อนการประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ กรรมการบมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
สามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้โดยตรงอย่างอิสระ เลขานุการ
บรษัิทมหีน้าทีใ่ห้ค�าปรึกษาแก่คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ 
ในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบต่างๆ

นอกจากนี้คณะกรรมการก�าหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมี
การประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการท่ีเป็น 
ผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้
อภปิรายปัญหาต่างๆ ทัง้ทีเ่กีย่วกบัธรุกจิของบรษิทั เรือ่งอืน่ๆ ทีอ่ยู่
ในความสนใจ

ค่าตอบแทน
ในปี 2556 บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบริษัทย่อยยังไม่มีการแต่ง
ตั้งคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน ดังนั้นคณะกรรมการ บมจ. 

เอเชีย เอวิเอช่ัน และบริษัทย่อยจึงได้พิจารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการ (ในระหว่างทีย่งัไม่มคีณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน) 
และน�าเสนอทีป่ระชมุผูถื้อหุน้เพือ่พจิารณาอนมุตั ิโดยค่าตอบแทน
ของกรรมการจะอยูใ่นระดบัทีป่ฏิบตัใินอตุสาหกรรม ประสบการณ์ 
ภาระหน้าที่ ขอบเขตบทบาทหน้าที่ และอยู่ในระดับที่สามารถ
เทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในการประชุมคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย 
ครั้งที่  1 เมื่อวันที่  3 มีนาคม 2557 ได ้มีมติอนุมั ติจัดตั้ง 
คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนซึ่งจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง
และเสนอค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปีเพือ่ให้คณะกรรมการ
บริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งค่าตอบแทน
กรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจ�าปี (Annual Report) 
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ของบริษัท  
ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “โครงสร้างค่าตอบแทน
กรรมการ”

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ส่งเสริมและอ�านวยความ
สะดวกให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาความรู ้แก่กรรมการและ 
ผู้บรหิาร เพือ่ให้สามารถท�าหน้าทีแ่ละก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทั
อย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อ
เนือ่ง โดยสนบัสนนุให้กรรมการบริษทัและผูบ้รหิารเข้าร่วมสมัมนา
หลักสูตรทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัหิน้าที ่ทัง้หลักสูตรทีจ่ดัโดย
หน่วยงานก�ากับดูแลของรัฐหรือองค์กรอิสระ เช่น หลักสูตร
กรรมการบรษิทัของสถาบนักรรมการบรษิทัไทยทีส่�านกังาน ก.ล.ต. 
ก�าหนดให้กรรมการของบรษิทัจดทะเบยีนต้องผ่านการอบรมอย่าง
น้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งได้แก่ Directors Certification Program 
(DCP) Directors Accreditation Program (DAP) และ Audit 
Committee Program (ACP) เป็นต้น
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ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่บริษัทได้ก�าหนดแนว
ปฏบิตัเิกีย่วกบัการเตรยีมความพร้อมในการปฏิบัตหิน้าทีก่รรมการ
บรษัิท โดยมเีลขานกุารบรษิทัเป็นผูป้ระสานงานในเรือ่งต่างๆ ดงันี้ 

• รวบรวมข้อมูลที่จ�าเป็นเกี่ยวกับกรรมการเพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับกรรมการ

• จัดเตรียมข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการใหม่ เช่น ข้อบังคับบริษัท คู ่มือกรรมการบริษัท 
จดทะเบียน สรุปผลการด�าเนินงาน สรุปลักษณะและแนวทาง
การด�าเนินธุรกิจ เป็นต้น

• จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการ และ 
ผู ้บริหารเพื่อรับทราบและสอบถามข้อมูลส�าคัญที่เก่ียวกับ 
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ก�าหนดให้มกีารประเมนิผลการปฏบิติังานของคณะกรรมการ ปีละ 
1 ครั้ง โดยแบ่งเป็นการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้ง 
คณะและการประเมินผลงานเป็นรายบุคคล (ประเมินตนเอง)  
เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ 
คณะกรรมการ และปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่ก�าหนดไว้ 

โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการมีหัวข้อหลัก
ในการประเมินครอบคลุม 6 หัวข้อดังนี้ 

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ 
4. การท�าหน้าที่ของกรรมการ 
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

นอกจากนี้คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลงานประจ�าปี
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารปีละ 1 ครั้ง โดยมีหัวข้อหลักในการ
ประเมินครอบคลุม ดังนี้ 

หมวดที่ 1 ความคืบหน้าของแผนงาน 
โดยระบุเป้าหมายและสถานะของความส�าเร็จ
ของแต่ละเป้าหมาย 

หมวดที่ 2 การวัดผลการปฏิบัติงาน 
• ความเป็นผู้น�า
• การก�าหนดกลยุทธ์ 
• การปฏิบัติตามกลยุทธ์
• การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
• ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
• ความสัมพันธ์กับภายนอก
• การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
•  การสืบทอดต�าแหน่ง 
• ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
• คุณลักษณะส่วนตัว

หมวดที่ 3 การพัฒนาตนเอง 
การรายงานการมีส่วนได้เสีย 
บริษัทได้ก�าหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหารตาม
ค�านยิามของส�านกังาน ก.ล.ต. รายงานการมส่ีวนได้เสียของตนและ
บคุคลท่ีเกีย่วข้อง เมือ่เร่ิมด�ารงต�าแหน่ง หรอืเมือ่มกีารเปลีย่นแปลง
ข้อมูลต่างๆ และทบทวนข้อมูลต่างๆ เป็นประจ�าทุกปี 

แผนการสืบทอดต�าแหน่ง
คณะกรรมการก�าหนดให้มีแผนการสืบทอดต�าแหน่งประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อรักษา
ความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่าการด�าเนินงานของ
บริษัท จะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที 
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คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาท�าหน้าที่
พิจารณาก�าหนดหลักเกณฑ์และแผนการสืบทอดต�าแหน่ง หาก
ต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง รวมทั้งจัดให้มีการ
ทบทวนแผนการสบืทอดต�าแหน่งเป็นประจ�าทกุปี และให้ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ริหารรายงานให้คณะกรรมการเพือ่ทราบเป็นประจ�าถงึ
แผนการพัฒนาและสืบทอดต�าแหน่งงาน 

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบริษัทย่อยมีนโยบายและวิธีการดูแล
กรรมการผู้บริหารและพนักงานในการน�าข้อมูลภายในของ บมจ. 
เอเชีย เอวิเอชั่น และบริษัทย่อยซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไป
ใช้เพือ่แสวงหาประโยชน์ส่วนตนโดยได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวให้
แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบและปฏิบัติตามไว้
เป็นลายลักษณ์อักษรในหลักจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ในการ
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยัง
ไม่บรรลนุติภิาวะ ต่อส�านกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบท
ก�าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เติม) 
รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจ�าหน่ายหลักทรัพย์ของตน 
คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะต่อส�านักงาน ก.ล.ต. 
ตามมาตรา 246 และบทก�าหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2. ให้กรรมการและผู้บริหารของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น รวมถึง 
คู ่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจัดท�าและเปิดเผย
รายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปล่ียนแปลง
การถอืครองหลกัทรพัย์ของ บมจ. เอเชยี เอวเิอชัน่ ต่อส�านกังาน 
ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทก�าหนดโทษ ตามมาตรา 275 
แห ่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์  
พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งส�าเนา

รายงานนี้ให้แก่ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ในวันเดียวกับวันที่ส่ง
รายงานต่อส�านักงาน ก.ล.ต. 

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ บมจ. เอเชีย  
เอวเิอชัน่ และบรษิทัย่อย ทีไ่ด้รบัทราบข้อมลูภายในทีเ่ป็นสาระ
ส�าคญัซึง่มผีลต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัย์ต้องใช้ความ
ระมดัระวงัในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของ บมจ. เอเชยี เอวเิอชัน่ 
ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิด
เผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลัง
จากที่ข้อมูลภายในของ บมจ. เอเชีย เอวิเอช่ัน ได้เปิดเผย 
ต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิด
เผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้
แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรการลงโทษหากมีการกระท�าการ
ฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บมจ. เอเชีย เอวิเอช่ัน  
ถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการท�างานของ บมจ. 
เอเชยี เอวเิอช่ัน โดยจะพจิารณาลงโทษตามควรแก่่กรณ ีได้แก่่ 
การตกัเตอืนด้้วยวาจา การตกัเตอืนเป็็นหนงัสือ การภาคทณัฑ์์ 
ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุ
ไล่่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่่กรณี เป็นต้้น 

4 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ บมจ. 
เอเชีย เอวิเอชั่น ใช้ข้อมูลภายในของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น  
ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของ 
หลักทรัพย์ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ซึ่งยังมิได้เปิดเผย 
ต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในต�าแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น 
มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือ
ชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย
ซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น  
ไม่ว่าท้ังทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความ 
เสียหายแก่ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทาง
อ้อม และไม่ว่าการกระท�าดังกล่าวจะท�าเพื่อประโยชน์ต่อ
ตนเองหรือผู้อื่น หรือน�าข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้
ผู้อ่ืนกระท�าดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือ
ไม่ก็ตาม
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1. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

เพราะ “ผู้บริโภค” คือหัวใจการให้บริการ

บจ. ไทยแอร์เอเชีย มุ่งม่ันด�ำเนินกิจกำร เพื่อควำมพึงพอใจของ 
ผู้บริโภค โดยน�ำเสนอผ่ำนบริกำรที่มีมำตรฐำนสูง โดยเฉพำะ 
ในเรื่องควำมปลอดภัย ฝูงบินท้ังหมดของ บจ.ไทยแอร์เอเชีย  
เป็นเครื่องบินใหม่ท่ีรับจำกโรงงำนแอร์บัส ท่ีเมืองตูลูส ประเทศ
ฝรั่งเศส จึงเชื่อมั่นได้ถึงมำตรฐำนกำรผลิตที่ยอมรับในระดับสำกล 

ทัง้นี ้บจ. ไทยแอร์เอเชยี ยงัพัฒนำระบบซ่อมบ�ำรงุอำกำศยำนและ
ระบบฝึกอบรมด้ำนควำมปลอดภัยอย่ำงครอบคลุมให้แก่ทุกฝ่ำย
งำนที่เก่ียวข้อง ท้ังนักบิน ลูกเรือ และพนักงำนในทุกภำคส่วน  
กำรฝึกอบรมพร้อมรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน รวมท้ังระบบกำรตรวจ
สอบควำมปลอดภัยที่น่ำเชื่อถือ เพื่อให้มั่นใจว่ำได้ปฏิบัติตำม
มำตรฐำนควำมปลอดภัยของอุตสำหกรรมกำรบินอย่ำงเข้มงวด 
โดยมกีรมกำรบนิพลเรอืนด�ำเนนิกำรตรวจสอบด้ำนควำมปลอดภัย
ของบริษัทปีละ 2 ครั้ง และหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ก�ำกับดูแลจำก 
ประเทศอืน่ๆ ด�ำเนนิกำรตรวจสอบควำมปลอดภยัเป็นประจ�ำเช่นกนั

ส�ำหรับกำรให้บริกำร บจ. ไทยแอร์เอเชีย ค�ำนึงถึงประโยชน์ของ 
ผูบ้รโิภคเป็นส�ำคญั โดยมุง่มัน่จะน�ำเสนอบรกิำรทีป่ระหยดั น่ำเชือ่
ถือ และเป็นมิตร สิ่งส�ำคัญที่มุ่งเน้นคือกำรให้บริกำรที่ตรงต่อเวลำ 
โดยมกีำรควบคมุควำมตรงต่อเวลำของเทีย่วบนิอย่ำงต่อเนือ่ง ทัง้นี้
ในปี 2556 เที่ยวบินของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีควำมตรงต่อเวลำ 

ความรับผ
ิดชอบ 

ต่อสังคม

ด้วยปณิธานอันดีในการเป็นสายการบินราคาประหยัดที่เป็นมิตรและใกล้ชิดคนไทยมากที่สุด 
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำากัด (มหาชน) 
และเป็นบริษัทที่ดำาเนินธุรกิจสายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้เห็นความสำาคัญของการเป็นฟันเฟือง
หนึ่ง ในการสร้างความสุข รอยยิ้ม และการพึ่งพาอาศัยกัน รวมทั้งช่วยขับเคลื่อนสังคมไทย 
ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำานโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social  
Responsibility (CSR) ซึ่งครอบคลุมการดำาเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

โดยเฉลี่ยถึงร้อยละ 92 ถือเป็นสำยกำรบินรำคำประหยัดท่ี 
ตรงต่อเวลำมำกที่สุดจำกกำรจัดอันดับของ FlightStats 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีระบบแจ้งกำรยกเลิกหรือเลื่อนเท่ียวบิน 
ให้ลูกค้ำทรำบผ่ำนทำงอีเมล ข้อควำมส้ัน (SMS) หรือโทรศัพท์ 
ลูกค้ำที่ไม่สำมำรถติดต่อผ่ำนช่องทำงเหล่ำนี้ได้ จะได้รับแจ้งเรื่อง
ดังกล่ำวที่ เคำน์เตอร์ลงทะเบียนขึ้นเคร่ือง ทั้งนี้  ในกรณีท่ี 
เกิดภัยพิบัติหรือเหตุกำรณ์ไม่คำดฝันอันส่งผลให้ไม่สำมำรถท�ำ 
กำรบนิได้ บจ. ไทยแอร์เอเชยี ได้มกีำรดแูลผูโ้ดยสำรตำมมำตรฐำน
ที่เหมำะสม อำทิ กำรจัดหำที่พัก อำหำร และบริกำรรถรับส่งมำยัง
สนำมบิน เพื่อให้แน่ใจว่ำผู้โดยสำรจะได้รับบริกำรที่พึงพอใจและ
เป็นธรรม 

อย่ำงไรกต็ำม บจ. ไทยแอร์เอเชยี ยงัให้ควำมส�ำคญักับส่ือสำรอย่ำง
ชัดเจนถึงรูปแบบกำรด�ำเนินธุรกิจ โดยแจกแจงค่ำบริกำรต่ำงๆ 
อย่ำงชัดเจนในทุกช่องทำงจัดจ�ำหน่ำย เพื่อให้ผู้บริโภคเข้ำใจและ
สำมำรถเลือกรับบริกำรที่ตรงกับควำมต้องกำรได้มำกที่สุด ทั้งยัง
เพ่ิมโอกำสให้ผู้บริโภคที่ไม่สำมำรถเข้ำถึงกำรเดินทำงทำงอำกำศ 
เน่ืองด้วยข้อจ�ำกัดด้ำนรำคำ มีโอกำสใช้บริกำรจำกบัตรโดยสำร
รำคำพิเศษของรำยกำรส่งเสริมกำรขำยต่ำงๆ ที่มีมำอย่ำงต่อเนื่อง 
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2. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

“ใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมประหยัดพลังงาน”

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ด�ำเนินกิจกำรภำยใต้กรอบกำรดูแลรักษำ 
สิ่งแวดล้อมและลดกำรใช้ทรัพยำกรที่สิ้นเปลืองตั้งแต่กำรเลือกใช้
เครื่องบินรุ่นแอร์บัส A320 ทั้งฝูงบิน ซึ่งเป็นเครื่องบินรุ่นใหม่ที่มี
ประสิทธิภำพในกำรใช้พลังงำนที่ประหยัดคุ ้มค่ำและเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยตั้งแต่บริษัท แอร์บัส เปิดตัวโครงกำร 
“ชำร์คเลท็” ซึง่เป็นอปุกรณ์ทีต่ดิตัง้บรเิวณปลำยปีกรปูแบบใหม่ที่
ออกแบบด้วยหลกัอำกำศพลศำสตร์และเทคโนโลยสีมยัใหม่ ท�ำให้
กำรใช้เชื้อเพลิงลดลงอีกร้อยละ 3 เครื่องบินแอร์บัส A320 ล�ำใหม่ 
ที่ เข ้ำประจ�ำกำรในฝูงบินของแอร์เอเชียก็ได้ติดตั้งอุปกรณ์ 
“ชำร์คเล็ท” นี้ 

นอกจำกนีแ้ล้ว บจ. ไทยแอร์เอเชีย ยงัได้สัง่เครือ่งบนิแอร์บสั A320 
นีโอ (A320neo - New Engine Option) ซ่ึงเป็นเครื่องบิน 
ในตระกูล A320 ที่ได้รับกำรออกแบบเครื่องยนต์ใหม่พร้อมติดตั้ง
ปลำยปีกชำร์คเล็ท ซ่ึงท�ำให้ลดกำรใช้พลังงำนได้ถึงร้อยละ 14  
โดย A320 นีโอล�ำแรกนั้นทำงแอร์บัสคำดว่ำจะส่งมอบให้กับ 
สำยกำรบินลูกค้ำได้ในปี พ.ศ. 2558

ด้ำนกำรให้บริกำรผู้โดยสำรสำยกำรบินแอร์เอเชียยังใช้ทรัพยำกร
อย่ำงมีคุณค่ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ป้ำยระบุสัมภำระเช็คอิน 
(Baggage Identification Tag) ตำมปกติแล้วจะมีควำมยำว  
14-21 น้ิว แต่สำยกำรบินใช้ป้ำยที่มีควำมยำวเพียง 10 นิ้ว 
ซึ่งเป็นกำรลดกำรใช้กระดำษและหมึกพิมพ์

ส�ำหรับบัตรขึ้นเครื่อง (Boarding Pass) สำยกำรบินแอร์เอเชีย 
ใช้บัตรขึ้นเครื่องขนำดเล็กพิมพ์ลงบนกระดำษที่ไม่ได้มีกระบวน 
กำรตกแต่งหรือพิมพ์ลำยที่ส้ินเปลืองทรัพยำกร ด้ำนกำรบริกำร 
บนเที่ยวบิน บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้วำงนโยบำยและกลยุทธ์เน้นให้ 
ผู้โดยสำรท�ำกำรส่ังจองอำหำรและบริกำรล่วงหน้ำ (Pre-Book)  
ซึ่งนอกจำกจะท�ำให้ผู้โดยสำรเลือกรับบริกำรและอำหำรที่หลำก
หลำยได้ด้วยตนเองแล้ว บจ. ไทยแอร์เอเชีย ยังสำมำรถจัดกำร 
น�ำอำหำรและบริกำรอื่นๆ ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรที่แท้จริง
ของผู้โดยสำรขึ้นไปบนเที่ยวบิน ไม่จ�ำเป็นต้องผลิตอำหำรจ�ำนวน
มำกหรือขนส่งอำหำรจ�ำนวนมำกบนเที่ยวบิน ท�ำให้มีทรัพยำกร 
ทีเ่หลอืใช้น้อยลงและลดน�ำ้หนกักำรบรรทกุของเครือ่งบนิซึง่จะช่วย
ลดกำรใช้เชื้อเพลิงอีกด้วย
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3. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

“4 มิติเพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมไทย”

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ในฐำนะผู้ให้บริกำรคนไทยและเติบโตได้จำก
แรงสนบัสนนุของคนในทกุระดบั ตำมแนวคดิ “ใคร ใคร...กบ็นิได้” 
กำรเป็นส่วนหนึ่งเพื่อร่วมพัฒนำชุมชน จึงอยู่ในหัวใจของชำวไทย
แอร์เอเชีย โดยมีแนวทำงเป็น 4 มิติ เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำ โดยใช้
ศักยภำพด้ำนกำรขนส่งเดินทำงและเส้นทำงบินท่ีหลำกหลำย
ครอบคลุม เป็นจุดแข็งในกำรสนับสนุน ทั้งด้ำนกีฬำ ด้ำนศำสนำ
และศิลปวัฒนธรรม ด้ำนกำรศึกษำและเยำวชน ด้ำนสุขภำพและ
คุณภำพชีวิต

มิติที่ 1: ด้านกีฬา
กีฬำถือเป็นภำษำสำกลที่ใครๆ ก็สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย บจ. ไทย
แอร์เอเชีย จึงใช้กีฬำเป็นสื่อในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ควบคู่ 
กำรพัฒนำสังคมในหลำกหลำยกิจกรรม อำทิ

• กำรสนับสนุนทีมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกและดิวิช่ัน ด้วยกีฬำ
ฟุตบอลถือเป็นสำยเลือดคนไทยซ่ึง 2 ปีท่ีผ่ำนมำเติบโตอย่ำง
รวดเร็ว โดยเฉพำะในระบบลีกกำรแข่งขันภำยในประเทศ และ
แฟนบอล บจ. ไทยแอร์เอเชีย จึงให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำ
ทีมฟุตบอล โดยสนับสนุนกระจำยไปส�ำหรับทีมทุกภูมิภำคและ
ดิวิชั่น เพื่อให้ฟุตบอลเป็นสื่อกลำงเข้ำถึงคนในชุมชนมำกที่สุด 
รวมทั้งเกมกำรแข่งขันระดับนำนำชำติ เพ่ือพัฒนำศักยภำพ
นักกีฬำและทีมฟุตบอลไทย

• กำรสนบัสนนุสมำคมกฬีำวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ในกำร
ท�ำหน้ำที่ขนส่งนักกีฬำไทย ทีมผู้ฝึกสอน และเจ้ำหน้ำที่สมำคม
ในกำรแข่งขันต่ำงๆ อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ โดยไม่เหนื่อยล้ำ
จำกกำรเดินทำง โดยปีท่ีแล้วนักกีฬำสำมำรถสร้ำงผลงำน 
ได้อย่ำงดี โดยเฉพำะทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชำติไทย สำมำรถ
คว้ำแชมป์เอเชียประจ�ำปี 2013 และเป็นตัวอย่ำงและ 
แรงบันดำลใจให้กับเยำวชน 

ทั้งนี้สำยกำรบินได้ประกำศเกียรติคุณควำมส�ำเร็จ โดยเพ้นท์ลำย
เคร่ืองบนิเป็นภำพทมีนกัวอลเลย์บอลหญงิภำยใต้แนวคดิ “World 
Class, Home Grown” เพ่ือส่ือถึงควำมสำมำรถของคนไทย 

ในกำรคว้ำชัยกำรแข่งขนัในระดบัโลก พร้อมสนบัสนนุกำรเดนิทำง
ส�ำหรับนักกีฬำและผู้ฝึกสอนทุกคน สำมำรถบินฟรีกับบริษัท 
ได้ตลอดปี โดยหวังให้เป็นตัวอย่ำงที่ดีแก่เยำวชนต่อไป

• นอกจำกน้ันเพื่อให้กีฬำสำมำรถเข้ำถึงคนหลำกหลำยกลุ ่ม 
ได้มำกขึ้น บจ. ไทยแอร์เอเชีย ยังสนับสนุนประเภทกีฬำอ่ืนๆ 
โดยเฉพำะในระดบัเยำวชนทีพ่ร้อมจะเตบิโตไปเป็นก�ำลงัส�ำคญั
และสร้ำงแรงบันดำลใจในอนำคต อำทิ สนับสนุน “น้องแต้ว” 
ด.ญ. ทรรศพร นำคหล่อ สะสมประสบกำรณ์แข่งขันเทนนิส
เยำวชนหญิง และสำมำรถสร้ำงผลงำนคว้ำอันดับ 5 ของโลก  
ในกำรแข่งขนั Tennis Junior Orange Bowl 2013 under  
12 girl ฝ่ำฟันจำกนักเทนนสิเยำวชนทัว่โลก 256 คนในรุ่น 12 ปี 
กำรสนับสนุนกำรแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “แอร์เอเชีย”  
รุ่นอำยุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ท่ีจัดกำร
แข่งขันทั่วประเทศไทย เฟ้นหำดำวรุ่งเพื่อเข้ำสู่ทีมชำติต่อไป 
เป็นต้น 

มิติที่ 2: ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
• กำรสนับสนุนกำรเดินทำงตลอดทั้งปีส�ำหรับศิลปินแห่งชำติ  

ซึ่งเป็นต้นแบบทำงวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ำ เพื่อปฏิบัติภำรกิจ
ส�ำคัญในกำรเผยแพร่วัฒนธรรมให้กับบุคคลทั่วไปทั้งภำยใน
ประเทศและระหว่ำงประเทศ

• ร่วมสืบสำนวรรณกรรม ศิลป์กวี ศรีแผ่นดิน กับ “รำงวัล 
สุนทรภู่” พร้อมลัดฟ้ำพำเยำวชนไทยสัมผัสประสบกำรณ์ใหม่
ถึงต่ำงประเทศ กับกิจกรรม “ยุวกวี ตำมรอยเขียนแผ่นดิน
สุวรรณภูมิ-เวียดนำม” โดยอำจำรย์เนำวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

• กิจกรรมมหำกุศล “บวชพุทธสำวิกำสองแผ่นดิน” โดยแม่ชี 
ศันย์สนีย์ เสถียรสุต ผู้ช้ีธรรมค�ำส่ังสอนแห่งเสถียรธรรมสถำน 
ทั้งนี้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ร่วมเป็นสะพำนบุญกำรเดินทำงของ
พุทธสำวิกำเดินทำงเรียนรู ้ชีวิตและศึกษำธรรมค�ำสั่งสอน  
ณ พุทธคยำ ประเทศอินเดีย

• กำรจัดเที่ยวบินเหมำล�ำสนับสนุนในโครงกำรบูรณะปฏิสังขรณ์
สถำนที่ประสูติของพระพุทธเจ้ำ ณ ลุมพินีสถำน และโครงกำร
ประดิษฐำนพระพุทธเจ้ำน้อยพระโพธิสัตว์สิทธัตถะรำชกุมำร  
ณ ประเทศเนปำล
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มิติที่ 3: ด้านการศึกษาและเยาวชน
ด้วยเยำวชนเป็นต้นกล้ำส�ำคญัในกำรเตบิโตและสร้ำงคณุประโยชน์
และควำมดีให้กับสังคม บจ. ไทยแอร์เอเชีย จึงจัดกิจกรรมต่ำงๆ 
โดยให้ควำมส�ำคัญกับเยำวชนและกำรเรียนรู้ในรูปแบบที่แตกต่ำง
ออกไป อำทิ

• ร่วมสนับสนุนศูนย์กำรเรียนรู้ส�ำหรับเยำวชน “คิดส์ซำเนีย 
กรุงเทพ” โดยจัดแสดงเครื่องบินเท่ำขนำดจริง จ�ำลองห้อง
ปฏิบัติกำรบิน ห้องโดยสำร เพื่อให้เยำวชนเรียนรู้อำชีพนักบิน
และพนกังำนต้อนรบับนเครือ่งบนิอย่ำงเตม็ที ่ทัง้นีย้งัเปิดโอกำส
ส�ำหรับเยำวชนในจังหวัดต่ำงๆ โดยลัดฟ้ำพำเยี่ยมชมศึกษำ 
อย่ำงต่อเนื่องตลอดทั้งปี

• สร้ำงโอกำสกำรเรยีนรูใ้หม่ๆ ให้กบัเยำวชนในภมูภิำคต่ำงๆ โดย
ใช้เส้นทำงบินของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย เป็นสะพำนเชื่อมควำม
สุข เช่น กำรพำเยำวชนภำคใต้ขึ้นดอยดูดำวที่จังหวัดเชียงใหม่ 
กิจกรรมพำเยำวชนชำวเขำขึ้นเครื่องบินและเที่ยวทะเลเป็น 
ครั้งแรก เป็นต้น 

• สนับสนุนเยำวชนไทยเตรียมพร้อมสู ่ประชำคมอำเซียน  
กับโครงกำรประชุมผู ้น�ำเยำวชนอำเซียนแห่งจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย (CU ASEAN Student Forum)

มิติที่ 4: ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต
เพรำะทุกชีวิตมีคุณค่ำ บจ. ไทยแอร์เอเชีย จึงพร้อมเป็นผู้เชื่อมโยง
ด้ำนสขุภำพและคุณภำพชีวิตให้กบัคนในทกุชนชำต ิเพือ่ให้สำมำรถ
เข้ำถึงระบบกำรพยำบำลที่ได้มำตรฐำน ตัวอย่ำงกิจกรรม อำทิ

• โครงกำรผ่ำตัดโรคหัวใจรั่วท่ีโรงพยำบำลบ�ำรุงรำษฎร์ แก่เด็ก
และทำรกจำกเมียนมำร์ โดย บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้พำเด็กและ
ครอบครัวเดินทำงกับสำยกำรบิน เพื่อเข้ำมำเตรียมควำมพร้อม
และผ่ำตัดช่วยชีวิต โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยใดๆ

• โครงกำรแพทย์อำสำ ผ่ำตัดดวงตำและรักษำโรค ณ ท่ำขี้เหล็ก
และเชียงตุง โดยจัดทีมพนักงำนร่วมเดินทำงและเป็นผู้ช่วย 
ในกำรรักษำส�ำหรับคณะแพทย์พยำบำล

4. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม

สร้างสรรค์นวัตกรรมอำานวยความสะดวก

สำยกำรบินแอร์เอเชีย มีนวัตกรรมต่ำงๆ เพื่อช่วยอ�ำนวยควำม
สะดวกแก่ผู้โดยสำรและส่งเสริมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติกำร 
ของสำยกำรบิน อำทิ

• กำรเช็คอินด้วยตนเอง-ผู้โดยสำรไม่จ�ำเป็นต้องเช็คอินหรือ 
ตรวจบัตรโดยสำรเพื่อรับบัตรที่นั่งผ่ำนเคำน์เตอร์เช็คอิน 
ที่ท่ำอำกำศยำน แต่สำมำรถเลือกใช้บริกำรเช็คอินด้วยตนเอง 
ผ่ำนทำงเว็บไซต์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือตู้เช็คอินด้วยตนเอง 
(Check-in Kiosk) ซึ่งสะดวกรวดเร็ว

• กำรส่ังจองอำหำรและบรกิำรเสรมิพเิศษล่วงหน้ำ ไม่เพยีงแต่กำร
ซือ้อำหำรทีจ่�ำหน่ำยบนเทีย่วบนิ แต่สำยกำรบินยงัมเีมนอูำหำร
ที่หลำกหลำยมำกกว่ำ 10 รำยกำร เพื่อให้ผู้โดยสำรสำมำรถ
เลอืกได้ล่วงหน้ำตัง้แต่ขัน้ตอนกำรส�ำรองทีน่ัง่หรอืล่วงหน้ำก่อน
กำรเดนิทำง แตกต่ำงจำกบรกิำรอำหำรบนเท่ียวบินทัว่ไปทีอ่ำจ
มใีห้เลือกแค่ 2-3 รำยกำร นอกจำกนัน้แล้วผู้โดยสำรยงัสำมำรถ
เลือกบรกิำรพเิศษต่ำงๆ ได้ล่วงหน้ำ เช่น น�ำ้หนกักระเป๋ำสมัภำระ 
กำรเลือกที่นั่งที่ต้องกำร ตั๋วรถรับส่งจำกสนำมบินเข้ำเมือง  
ซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น



116 รายงานประจำาปี 2556

• บรกิำรเทีย่วบนิต่อรถและเรอื (Island Transfer - City Transfer) 
กำรเดินทำงด้วยสำยกำรบินไม่ได้จ�ำกัดอยู่เพียงแค่สนำมบิน
ปลำยทำงที่สำยกำรบินมีเที่ยวบินอีกต่อไป แต่ผู ้โดยสำรยัง
สำมำรถซื้อบัตรโดยสำรครั้งเดียวจำกต้นทำงเพื่อเดินทำงไป 
ยังเกำะต่ำงๆ หรือเมืองต่ำงๆ นอกเหนือจำกจุดบินของสำย
กำรบนิ โดยสำมำรถซือ้บตัรโดยสำรเครือ่งบนิและบรกิำรรถหรอื
เรือรับส่งไปยังจุดหมำยปลำยทำงได้ในครั้งเดียว และสำมำรถ
ขึ้นรถจำกสนำมบินปลำยทำงใกล้เคียงไปยังจุดหมำยได้โดย
สะดวก เช่น เส้นทำงกรุงเทพฯ-สมุย เป็นบริกำรเที่ยวบิน 
ดอนเมอืง-สุรำษฎร์ธำน ีต่อด้วยรถรับส่งไปยงัท่ำเรอืดอนสกัและ
เรือซีทรำนไปยังท่ำเรือหน้ำทอนเกำะสมุย ในครั้งเดียว หรือ 
เส้นทำงกรงุเทพฯ-ปำย เป็นบรกิำรเทีย่วบนิดอนเมอืง-เชยีงใหม่ 
ต่อด้วยรถตู้สู่ปำย

• บริกำรต่อเที่ยวบิน Fly Thru บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้เปิดบริกำร
ส�ำหรับผู ้โดยสำรท่ีต ้องกำรต่อเท่ียวบินท่ีท่ำอำกำศยำน
ดอนเมอืง จำกเดมิทีต้่องซือ้บตัรโดยสำรแบบจดุต่อจดุ และต้อง
มกีำรรับกระเป๋ำและเชค็อนิใหม่ในระหว่ำงต่อเท่ียวบนิ โดยด้วย
บริกำร Fly Thru ผู้โดยสำรสำมำรถเลือกซื้อบัตรโดยสำรจำก
ต้นทำงไปยังปลำยทำง สองเที่ยวบินผ่ำนกำรต่อเที่ยวบินที่
ดอนเมอืงได้ในครำวเดยีว และเมือ่เชค็อนิกส็ำมำรถรบับตัรทีน่ัง่
ทัง้สองเทีย่วบนิและฝำกสัมภำระครัง้เดยีวเพือ่ไปรบัทีป่ลำยทำง
ได้โดยสะดวก ท�ำให้กำรเดินทำงเป็นเรื่องง่ำยขึ้นส�ำหรับทุกคน

5. ความรับผิดชอบต่อพนักงาน 

นโยบายการจ้างงาน

• บจ. ไทยแอร์เอเชีย ยังคงรับพนักงำนเพิ่มอย่ำงต่อเนื่องเพื่อ
รองรับกำรเติบโตและกำรเพิ่มจ�ำนวนเครื่องบิน เพ่ือให้บริกำร
แก่ผู้โดยสำรและเปิดเส้นทำงใหม่ รวมถึงกำรเพ่ิมควำมถ่ีใน 
เส้นทำงเดิมที่ให้บริกำรอยู่แล้ว

• กำรสรรหำคัดเลือกพนักงำนโดยระบบควำมเสมอภำคและเป็น
ธรรม มีกระบวนกำรทดสอบข้อเขียน กำรสัมภำษณ์ โดยคณะ
กรรมกำรผู้มีประสบกำรณ์ควำมรู้ ควำมสำมำรถ อย่ำงโปร่งใส

• ให้ควำมส�ำคญักบักำรดแูลพนกังำนเสมือนสมำชกิในครอบครวั
เดียวกัน พนักงำนจะได้รับกำรดูแลเรื่องค่ำตอบแทนสิทธิ-
ประโยชน์และสวัสดิกำรอย่ำงเหมำะสม ภำยใต้บรรยำกำศกำร
ท�ำงำนที่อบอุ่น แบ่งปันประสบกำรณ์ กำรช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ระหว่ำงรุ่นพี่ รุ่นน้อง ส่งเสริมระบบพี่เล้ียงสอนงำน เพื่อให้
พนักงำนมีควำมสุขในกำรท�ำงำน

การบริหารสวัสดิการ
บจ. ไทยแอร์เอเชยี จดัให้มสีวสัดกิำรและสทิธปิระโยชน์แก่พนกังำน 
โดยมีนโยบำยกำรจัดสวัสดิกำรให้ตรงกับควำมต้องกำรและเป็น
ประโยชน์แก่พนักงำนมำกที่สุด สวัสดิกำรที่ส�ำคัญ ได้แก่
• กำรตรวจสุขภำพประจ�ำปี
• ประกันชีวิตกลุ่ม
• ประกันสุขภำพกลุ่ม
• กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่ง บจ. ไทยแอร์เอเชีย ช่วยสมทบเพิ่ม

ตำมอำยุกำรเป็นสมำชิกกองทุนสูงสุดร้อยละ 10
• สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอร์เอเชีย
• ตั๋วเครื่องบินเดินทำงฟรีกรณีพนักงำนสมรส
• ตั๋วเครื่องบินเดินทำงฟรีจ�ำนวน 6 ใบ ต่อปี
• ตั๋วเครื่องบินส่วนลด 90% จ�ำนวนไม่จ�ำกัดต่อปี
• เงนิช่วยเหลอืกรณบีคุคลใกล้ชดิในครอบครวัเสยีชวีติ ได้แก่ บดิำ

มำรดำ คู่สมรส และบุตร 
• เงินช่วยเหลือกรณีพนักงำนคลอดบุตร
• ชุดเครื่องแบบส�ำหรับพนักงำน 

การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน
บจ. ไทยแอร์เอเชีย ด�ำเนินนโยบำยกำรบริหำรค่ำตอบแทน 
ทีย่ดึหลกัเป็นธรรม เหมำะสม สอดคล้องตำมควำมรูค้วำมสำมำรถ 
เหมำะสมตำมผลกำรปฏบิตักิำรทีผ่่ำนกระบวนกำรประเมนิผลกำร
ปฏบิตังิำน  ตำมควำมเหมำะสมของต�ำแหน่งงำน  โดยมกีำรส�ำรวจ
ค่ำตอบแทนกับตลำดแรงงำนภำยนอกและบริษัทชั้นน�ำ เพื่อ
ปรบัปรงุให้เหมำะสม สำมำรถแข่งขนัในอุตสำหกรรมเดยีวกนัและ
เพื่อดึงดูดผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถใหม่ๆ เข้ำมำร่วมงำน
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กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์
บจ. ไทยแอร์เอเชยี ได้จดักจิกรรมส่งเสรมิควำมสัมพนัธ์ท่ีดรีะหว่ำง
พนกังำนกบัพนกังำนและพนกังำนกบัองค์กรอย่ำงต่อเนือ่ง โดยเปิด
โอกำสให้พนกังำนได้กำรแสดงควำมคดิเหน็และร่วมกจิกรรมต่ำงๆ 
หลำกหลำยรูปแบบ เพื่อสร้ำงให้เกิดเป็นน�้ำหน่ึงใจเดียวกัน  
เกิดควำมสุขในกำรท�ำงำนร่วมกันในองค์กร 

• กจิกรรมงำนเลีย้งฉลองปีใหม่ Staff Party กจิกรรมทีจ่ดัขึน้เพือ่
พนักงำนได้พบปะสังสรรค์ สร้ำงเป็นควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำง
พนกังำนกบัพนกังำนและพนกังำนกบัองค์กรมำกขึน้ โดยรปูแบบ
กิจกรรมจะแตกต่ำงกันไป

• กจิกรรมงำนกฬีำส ีจัดขึน้เพือ่ให้พนกังำนได้ร่วมแข่งขนักฬีำและ
เป็นกองเชยีร์เพือ่สร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดแีละสร้ำงควำมสำมคัคี 
รู้จักแพ้ชนะ และกำรให้อภัย

• กจิกรรมร่วมท�ำบญุ บรจิำคเงนิช่วยเหลอืผูป้ระสบภัยในประเทศ
และต่ำงประเทศ

• กิจกรรมวันครบรอบวันเกิดบริษัท จัดให้ผู้บริหำรและพนักงำน
ได้ร่วมท�ำบุญตักบำตรแด่พระภิกษุสงฆ์ และเล้ียงอำหำร 
กลำงวันพนักงำน

การพัฒนาบุคลากร
ด้วยเจตนำรมณ์ทีต้่องกำรสร้ำงบคุลำกรให้มคีวำมรู ้ควำมสำมำรถ 
และมคุีณภำพชีวิตทีด่ตีำมหลกัธรรมำภบิำลอย่ำงต่อเนือ่ง บจ. ไทย
แอร์เอเชีย จึงมีนโยบำยในกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพและ
เตรียมควำมพร้อมเพ่ือรับมือกับกำรแข่งขัน ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อน
และสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับองค์กรอย่ำงยั่งยืน โดยมีเป้ำหมำย
เพื่อผลักดันและให้โอกำสในกำรพัฒนำตนเองและใช้ศักยภำพท่ีมี
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมท้ังสร้ำงบรรยำกำศของกำรท�ำงำน 
เชิงรุก เน้นฝึกฝนทักษะพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของตนเอง  
เพือ่ให้เกดิควำมเช่ือมัน่พร้อมรบักำรเปล่ียนแปลงและควำมท้ำทำย 
ที่เกิดขึ้นในกำรแข่งขันทำงธุรกิจซึ่งมีมำกขึ้น

ดังนั้น บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีกำรจัดกำรฝึกอบรมตำมควำมจ�ำเป็น
ของแต่ละส่วนงำน ดังรำยกำรต่อไปนี้
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หลักสูตรส�ำหรับวิศวกร
• Maintenance Familiarization
• AMOS Training
• Basic Digital Avionics
• Basic Gas Turbine
• Basic Airframe
• Basic Electronic

หลักสูตรส�ำหรับลูกเรือ
• Duty Free/ Handheld Device
• Thai Announcement
• Airline Business
• Civil Aviation Regulations
• Flight Attendant Procedure

หลักสูตรส�ำหรับพนักงำนต้อนรับภำคพื้น
• Customer Service Excellence
• Central Baggage Tracking Office
• Sky Speed
• Duties & Checks
• Disability Equality Training

หลักสูตรส�ำหรับนักบิน
• Meteorological
• Weight & Balance Procedures
• Flight Operation, Report, Form, Merlot
• Pilot Transit Check
• Auto Flight
• Aircraft System Examination

หลักสูตรส�ำหรับพนักงำนกองลำนจอด
• Ramp Ground Handling
• Aircraft Pushback
• Initial Airside Safety and ERP Plan

การส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
บจ. ไทยแอร์เอเชีย มุ่งส่งเสริมให้พนักงำนทุกคนมีควำมเข้ำใจ 
หลักกำรและนโยบำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับจรรยำบรรณทำงธุรกิจ 
และกำรปฏิบตัติำมกฎระเบยีบ รวมทัง้แนวทำงปฏิบตัตินทีถ่กูต้อง 
วธิจีดักำรและรำยงำนทีพ่บหรอืสงสยัว่ำมเีหตกุำรณ์ซึง่อำจน�ำไปสู่
กำรกระท�ำผิดกฎหมำย กฎระเบยีบ หรอืนโยบำยของ บจ. ไทยแอร์ 
เอเชยี โดยก่อให้เกดิข้อกังขำในควำมซือ่สัตย์สุจรติของพนกังำนเอง
หรือของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้จัดท�ำหลักสูตรกำรอบรมที่เกี่ยวข้อง อำทิ 
หลักสูตรเกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติของพนักงำน หลักสูตรเกี่ยวกับกำร
ป้องกันกำรทุจริต หลักสูตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
คอร์รัปชัน และกำรให้/รับสินบน โดยหลักสูตรดังกล่ำวเป็น
หลักสูตรภำคบังคับที่พนักงำนทุกคนทุกระดับช้ันจะต้องเขำ้ร่วม
กำรอบรมและผ่ำนกำรทดสอบอยูเ่สมอ รวมถงึพนกังำนใหม่ทีต้่อง
เข้ำร่วมอบรมและผ่ำนกำรทดสอบทุกหลักสูตรภำยในระยะเวลำ
ทดลองงำน และจะไม่ได้รับบรรจุเป็นพนักงำนประจ�ำหำกไม่ผ่ำน
กำรอบรมและทดสอบในหลักสูตรดังต่อไปนี้ 

• หลักสูตรข้อพึงปฏิบัติของพนักงำน (Code of Conduct  
Training) เพือ่ให้พนกังำนทกุคนเข้ำใจในหลักกำรและมำตรฐำน
ขั้นต�่ำที่พนักงำนทุกคนจะต้องถือปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้เกิด
ควำมกงัขำในควำมซือ่สตัย์สจุรติของพนกังำนและ บจ. ไทยแอร์
เอเชีย

• หลักสูตรกำรป้องกันกำรทุจริต (Fraud Awareness Training) 
เพื่อให้พนักงำนเรียนรู ้วิธีกำรป้องกันและกำรแจ้งเหตุหรือ
พฤติกรรมที่ส่อไปทำงทุจริตให้กับ บจ. ไทยแอร์เอเชีย

• หลกัสตูรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุรติคอร์รปัชนั  และ
กำรให้/รับสินบน (Anti-Corruption & Bribery Policy) เพื่อ
พนกังำนเข้ำใจถงึปัญหำและผลกระทบจำกกำรทจุรติคอร์รปัชนั 
กำรให้และกำรรบัสนิบน ตลอดจนเรียนรูว้ธิกีำรป้องกนัแล้วกำร
แจ้งเหตหุรอืพฤตกิรรมท่ีส่อไปทำงคอร์รปัชนั  กำรให้/รบัสนิบน
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ให้กับบริษัท อีกด้วย
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ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน 
ในปี 2556 บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้ด�ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย 
ภำยใต้ระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย (Safety Manage-
ment System) ซ่ึงมีส�ำนักงำนนิรภัย คณะอนุกรรมกำรควำม
ปลอดภัยของนักบิน คณะอนุกรรมกำรควำมปลอดภัยของลูกเรือ 
และคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพ
แวดล้อมในกำรท�ำงำน ท�ำหน้ำที่ประสำนงำนโครงกำรต่ำงๆ  
ซึ่งรำยงำนตรงต่อประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร เพื่อเน้นให้องค์กร 
มีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยอย่ำงยั่งยืน

ในปีที่ผ่ำนมำ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้ด�ำเนินกำรสนับสนุนและ 
ส่งเสริมงำนด้ำนควำมปลอดภัย ในรูปแบบต่ำงๆ อำทิ

• กำรจัดท�ำโครงกำร Safety Always 2013  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
มุ ่งเน้นกำรปลูกฝังวัฒนธรรมควำมปลอดภัยท่ัวทั้งองค์กร 
ประกอบด้วย

• กิจกรรมกำรสร้ำงพฤติกรรมควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน  
(Behavior Based Safety) โดยกำรจูงใจในเชิงบวก (Positive 
Approach) โดยเจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัยร่วมกับหัวหน้ำงำน 
ท�ำกำรสังเกตพฤติกรรมกำรท�ำงำนของพนักงำน เมื่อพบ
พฤติกรรมที่ปลอดภัยพนักงำนจะได้รับกำรชมเชย และหำกพบ
ควำมเสี่ยงจะมีกำรแจ้งให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่ำว 
พร้อมทัง้ตดิตำมผลกำรปรบัปรุงแก้ไขพฤตกิรรมเสีย่งอย่ำงต่อเนือ่ง 
จนกลำยเป็นวัฒนธรรมควำมปลอดภัย “Safety Culture”  
ทีย่ัง่ยนื โดยในช่วงเริม่กิจกรรม (เดือนมกรำคม 2556) พฤตกิรรม
ควำมปลอดภัยของพนักงำนคิดเป็นร้อยละ 83.19 และเมื่อ 
สิน้สุดโครงกำรในเดอืนธนัวำคม 2556 พฤตกิรรมควำมปลอดภัย
ของพนักงำนเพิ่มเป็นร้อยละ 97.58

• โครงกำรคัดเลือกพนักงำนดีเด่นด้ำนควำมปลอดภัย (Safety 
Icons) เป็นโครงกำรที่คัดเลือกพนักงำนที่ปฏิบัติงำนดีเด่นด้ำน
ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน เพือ่ให้เป็นตวัอย่ำงทีดี่แก่พนกังำน
ท่ำนอื่น

• กิจกรรมกำรรำยงำนอันตรำย (Hazard Reporter) ซึ่งเน้นกำร
มีส่วนร่วมของพนักงำนในกำรค้นหำอันตรำย หรือสภำพ
แวดล้อมในกำรท�ำงำนที่ไม่ปลอดภัย และด�ำเนินกำรปรับปรุง
แก้ไขอนัตรำยทีไ่ด้รบัรำยงำนจำกพนกังำน  เพือ่เป็นกำรป้องกนั
อบุตัเิหต ุอุบตักิำรณ์เชงิรกุ โดยในปี 2556 ทีผ่่ำนมำพนกังำนได้
รำยงำนอันตรำยทั้งหมด 25 เรื่อง

• กจิกรรมกำรฝึกท�ำนำยอนัตรำยล่วงหน้ำ (Kiken Yoshi Training 
= KYT ) มุ่งเน้นให้พนักงำนแต่ละคนสำมำรถวิเครำะห์หรือ 
คำดกำรณ์อันตรำยที่แอบแฝงในกำรปฏิบัติงำน แล้วหำทำง
ป้องกันอันตรำยดังกล่ำวได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม

• กำรจัดท�ำและทบทวนแผนรับมือสถำนกำรณ์ฉุกเฉินส�ำหรับ
แต่ละสถำนี จ�ำนวน 24 สถำนี ทั้งสถำนีภำยในประเทศและ
สถำนต่ีำงประเทศ เพือ่ใช้เป็นแนวทำงในกำรรบัมือสถำนกำรณ์
ฉุกเฉินให้เกิดควำมเหมำะสมกับแต่ละสถำนี

• กำรฝึกซ้อมรับมือสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน แบบจ�ำลองสถำนกำรณ์
บนโต๊ะ (ERP Table Top Exercise) ทุกสถำนี ทั้งสถำนีภำยใน
ประเทศและสถำนีต่ำงประเทศ รวมทั้งหมด 24 สถำนี เพื่อ
เป็นกำรเตรียมพร้อมรับมือและทบทวนหน้ำที่รับผิดชอบ 
ของพนักงำนทุกคน เมื่อเกิดสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน

• กำรฝึกซ้อมรบัมือสถำนกำรณ์ฉกุเฉนิ แบบบำงส่วนร่วมกับสนำม
บินดอนเมือง (DMK-EMEX13) เป็นกำรฝึกซ้อมเพื่อรับมือ
สถำนกำรณ์จริง และยกระดับกำรติดต่อ สื่อสำร ประสำนงำน
ระหว่ำงทมีตอบโต้เหตฉุกุเฉนิของ บจ. ไทยแอร์เอเชยี กบัหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องของสนำมบินดอนเมือง

• กำรฝึกอบรมทมีผู้ช่วยเหลอืพเิศษ (Special Assistance Team) 
เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรให้ควำมช่วยเหลือ 
ผู ้โดยสำรและญำติผู ้โดยสำร กรณีเกิดสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  
ทั้งกำรช่วยเหลือทำงด้ำนกำยภำพและกำรช่วยเหลือด้ำนจิตใจ

• กำรฝึกอบรมหลักสูตร เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน
ระดับบริหำร เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนระดับ
เทคนคิ และเจ้ำหน้ำทีค่วำมปลอดภยัในกำรท�ำงำนระดบัหัวหน้ำ
งำน ให้กับพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง
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• กำรฝึกอบรมหลกัสตูร Crew Resource Management ส�ำหรบั
นักบินและลูกเรือ เป็นประจ�ำทุกปี

• กำรฝึกอบรมหลกัสตูร Safety Emergency Procedure ส�ำหรบั
นักบินและลูกเรือ เป็นประจ�ำทุกปี

• กำรฝึกอบรมดับเพลิงขึ้นต้นส�ำหรับพนักงำนภำคพื้น

• กำรฝึกอบรมปฐมพยำบำลเบ้ืองต้นและเคลื่อนย้ำยผู้บำดเจ็บ 
เพื่อลดควำมเสี่ยงอันเน่ืองมำจำกกำรเคลื่อนย้ำยผู้บำดเจ็บ 
ไม่ถูกวิธี

• กำรตรวจวัดสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน อำทิ กำรตรวจวัด
ระดับเสียงสะสมที่พนักงำนได้รับและกำรตรวจวัดระดับแสง
สว่ำงในพื้นที่ปฏิบัติงำน เพื่อเป็นกำรเฝ้ำระวังสภำพแวดล้อม 
ในกำรท�ำงำนที่อำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพของพนักงำน

6. นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบจ. ไทยแอร์เอเชีย ด�ำเนินธุรกิจโดย 
ให้ควำมส�ำคญัและส่งเสรมิกำรคุม้ครองสทิธมินษุยชนในทกุๆ ด้ำน 
โดยจะไม่กระท�ำกำรใดท่ีเป็นกำรละเมิดหรือมีส่วนร่วมในกำร
ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่กระท�ำโดยบุคคลอื่น และจะปฏิบัติตำม
กฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบจ. ไทยแอร์เอเชีย ให้ควำมเคำรพต่อ
สิทธิของพนักงำนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย โดยจะไม่เลือกปฏิบัติ
ต่อบุคคลใดๆ ด้วยเรื่องควำมแตกต่ำงของเชื้อชำติ สีผิว ศำสนำ 
เพศ สัญชำติ อำยุ ควำมทุพพลภำพ หรือสถำนภำพอื่นใดที่ถือว่ำ
เป็นสิทธิมนุษยชน โดยจะน�ำวิธีปฏิบัติด้ำนกำรให้ควำมเคำรพ 
ในสิทธิมนุษยชนที่สมเหตุผลและครอบคลุมมำประยุกต์ใช้กับ 
กำรด�ำเนินงำนทั้งหมด 

บมจ. เอเชยี เอวเิอช่ัน และบจ. ไทยแอร์เอเชีย จะด�ำเนนิกำรศกึษำ
และติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมของกฎเกณฑ์และ
กฎหมำยใดที่เก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชนอย่ำงสม�่ำเสมอเพื่อ 
ส่งเสริมนโยบำยด้ำนสิทธิมนุษยชนของบริษัทให้เป็นไปอย่ำง 
มีประสิทธิภำพสูงสุด

นอกจำกนี้ยังมีกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน 
แก่กรรมกำร ผู้บริหำร ตลอดจนพนักงำนทั้งด้ำนนโยบำยและ 
ด้ำนปฏิบัติกำร รวมทั้งให้พนักงำนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยให้
ควำมร่วมมือตรวจสอบและรำยงำนหำกมีกำรพบเห็นกำรกระท�ำ
ที่เป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ผ่ำนกระบวนกำรร้องเรียน 
ของบริษัท 

กำรปฏิบัติต่อพนักงำน 

• ด�ำเนินกำรสรรหำบุคลำกรด้วยควำมเป็นธรรมและเสมอภำค 
เปิดโอกำสให้ทกุคนมสีทิธเิท่ำเทยีมกนัในกำรสมคัรและสอบเป็น
พนกังำนภำยใต้กรอบของกฎหมำย ระเบยีบข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้อง 
โดยไม่มีกำรแบ่งแยกในเรื่องเพศ รวมถึงผู้มีควำมบกพร่อง 
ทำงร่ำงกำยที่พิจำรณำแล้วเห็นว่ำสำมำรถท�ำงำนได้ 

• ปฏบิตัต่ิอพนกังำนด้วยควำมยตุธิรรมและซือ่สตัย์ โดยพนกังำน
ทั้งหมดถูกตกลงจ้ำงงำนภำยใต้ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขกำรจ้ำง
งำนที่สอดคล้องกับกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับ หรือธรรมเนียม
ปฏบิตั ิไม่มกีำรจ้ำงแรงงำนเดก็ทีผ่ดิกฎหมำย แรงงำนทีถ่กูบงัคับ 
หรือกำรใช้แรงงำนเกินมำตรฐำนกำรจ้ำงงำน  

• ปรำศจำกกำรล่วงละเมดิสทิธใินทกุประเภท และไม่ยนิยอมให้้มี
กำรเลอืกปฏบิตั ิและจะด�ำเนนิกำรเพือ่รบัรองโอกำสทีเ่ท่ำเทยีม
กันส�ำหรับพนักงำนทุกคน

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบจ.  
ไทยแอร์เอเชีย ให้ความสำาคัญในการ
ดำาเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส 
จึงได้กำาหนดหลักปฏิบัติสำาหรับกรรมการ 
ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
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• มนีโยบำยด�ำเนนิงำนเพือ่รบัประกันว่ำพนกังำนจะมสิีทธใินด้ำน
ควำมปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดจนมีสิทธิที่จะมีสถำนที่ท�ำงำน  
ที่สะอำด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ

• ไม่ใช้หรือยอมรับกำรลงโทษทำงร่ำงกำย กำรบังคับข่มเหงทำง
ร่ำงกำยและจิตใจ หรือกำรละเมิดทำงวำจำ 

กำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น 

• เคำรพในสิทธิทำงกฎหมำย วัฒนธรรม และธรรมเนียมปฏิบัต ิ 
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย ทั้งลูกค้ำ คู่ค้ำ ผู้รับจ้ำง รวมทั้งชุมชน
ที่อยู ่รอบสถำนประกอบกำร และปฏิบัติต่อผู ้มีส่วนได้เสีย 
ดงักล่ำวอย่ำงเท่ำเทยีม รวมท้ังสนบัสนนุให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีปฏบิตัิ
ตำมหลักสิทธิมนุษยชนตำมมำตรฐำนสำกล

7. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบจ. ไทยแอร์เอเชีย ด�ำเนินธุรกิจและ
ส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ภำยใต้กฎหมำยหรือข้อก�ำหนดที่
เกีย่วกบัสทิธิในทรพัย์สนิทำงปัญญำ ไม่ว่ำจะเป็นเคร่ืองหมำยกำรค้ำ 
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ควำมลับทำงกำรค้ำ และทรัพย์สินทำงปัญญำ
ด้ำนอื่นที่กฎหมำยก�ำหนด อำทิ กำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะต้องผ่ำนกำร
ตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศเท่ำนั้น 
กำรส่งเสริมให้พนักงำนตรวจสอบผลงำนหรือข้อมูลที่ใช ้ใน 
กำรปฏิบัติงำนว่ำไม่เป็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้อื่น 
เป็นต้น

8. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบจ. ไทยแอร์เอเชีย ให้ควำมส�ำคัญใน
กำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นธรรมและโปร่งใส จึงได้ก�ำหนดหลัก
ปฏิบัติส�ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชัน และเพื่อให้กำรตัดสินใจและกำร
ด�ำเนินกำรทำงธุรกิจที่อำจมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน 
ได้รับกำรพจิำรณำและปฏบิตัอิย่ำงรอบคอบ โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

คอร์รัปชัน (Corruption) หมำยถึง กำรติดสินบนไม่ว่ำจะอยู่ใน 
รูปแบบใดๆ โดยกำรเสนอให้ สัญญำ มอบให้ ให้ค�ำมั่น เรียกร้อง 
หรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมำะสม  

กับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนของเอกชน หรือ 
ผู้มีหน้ำที่ไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่ำว
กระท�ำหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่อันเป็นกำรให้ได้มำหรือรักษำ
ไว้ซึง่ธรุกิจ หรอืแนะน�ำธรุกจิให้กบับรษัิทโดยเฉพำะ หรอืเพือ่ให้ได้
มำหรือรักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมำะสมทำงธุรกิจ  
เว้นแต่เป็นกรณทีีก่ฎหมำย ระเบยีบ ประกำศ ข้อบงัคับขนบธรรมเนยีม 
ประเพณีของท้องถิ่น หรือจำรีตทำงกำรค้ำ ให้กระท�ำได้

นโยบำยภำพรวม
ห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ด�ำเนินกำรหรือยอมรับกำรทุจริต
คอร์รปัชันในทุกรปูแบบทัง้ทำงตรงหรือทำงอ้อม  และให้มกีำรสอบ
ทำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันอย่ำง
สม�่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนกำรก�ำหนดบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิด
ชอบของแต่ละฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทำงกำรปฏิบัติ เพื่อให้
สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ข้อก�ำหนดของกฎหมำย

บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
1.  คณะกรรมกำรบริษัท มีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรก�ำหนด

นโยบำยและก�ำกบัดูแลให้มีระบบทีส่นบัสนนุกำรต่อต้ำนทจุรติ
คอร์รัปชันที่มีประสิทธิภำพ เพ่ือให้ม่ันใจว่ำฝ่ำยบริหำรได้
ตระหนักและให้ควำมส�ำคัญกับกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชัน

2.  คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำร
สอบทำนระบบรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบกำรควบคุมภำยใน
และกำรประเมนิควำมเส่ียงเพือ่ให้ควำมมัน่ใจว่ำระบบดงักล่ำว
มีควำมเสี่ยงที่จะท�ำให้เกิดโอกำสกำรทุจริตที่มีผลกระทบต่อ
ฐำนะทำงกำรเงินและกำรด�ำเนินกำรของบริษัทน้อยที่สุดและ 
มีควำมเหมำะสมเพียงพอ มีควำมน่ำเชื่อถือ และเป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล ตลอดจนรับเร่ืองแจ้งเบำะแสกำรทุจริต
คอร์รัปชันที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้องและตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริง รวมถึงเสนอเรื่องให้คณะกรรมกำรบริษัทร่วมกัน
พิจำรณำบทลงโทษ

3.  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผู้บริหำร มีหน้ำท่ีและควำม 
รับผิดชอบในกำรก�ำหนดให้มีระบบและให้กำรส่งเสริมและ
สนับสนุนนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน เพ่ือสื่อสำร 
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ไปยังพนักงำนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยน�ำไปใช้ปฏิบัติ รวมทั้ง
ทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ
และข้อก�ำหนดของกฎหมำย

4.  หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมหีน้ำทีแ่ละควำมรบัผิดชอบในกำร
ปฏบิตัหิน้ำทีใ่ห้เป็นไปตำมแผนกำรตรวจสอบภำยในทีก่�ำหนด
ไว้ และเสนอรำยงำนกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน
และกำรประเมินควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรทุจริตท่ีเกิดจำกกำร
ตรวจสอบกำรควบคมุภำยในให้คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบ
รวมถึงกำรปฏิบัติงำนตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได ้
มอบหมำยในเรื่องกำรตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชัน

แนวทำงกำรปฏิบัติ 
1.  กรรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำนทกุระดับ ต้องปฏบิตัติำมนโยบำย

ต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชันและจรรยำบรรณธุรกิจ โดยต้องไม่
เข้ำไปเก่ียวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่ำทำงตรงหรือ 
ทำงอ้อม 

2.  เมื่อพนักงำนพบเห็นกำรกระท�ำที่เข้ำข่ำยทุจริตคอร์รัปชัน 
ที่เกี่ยวข้องกับ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบจ. ไทยแอร์เอเชีย 
มีหน้ำที่ต้องรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำ หรือบุคคลที่รับผิดชอบ
ทรำบ และให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่ำงๆ 
หำกมข้ีอสงสยัหรอืข้อซกัถำมให้ปรกึษำกบัผูบ้งัคบับญัชำ หรอื
บคุคลทีก่�ำหนดให้ท�ำหน้ำทีร่บัผดิชอบเกีย่วกับกำรตดิตำมกำร
ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณธุรกิจ ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ที่ก�ำหนดไว้

3.  บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบจ. ไทยแอร์เอเชีย ให้ควำม 
เป็นธรรมและคุ้มครองพนักงำน หรือผู้แจ้งเบำะแสในเร่ือง 
ทจุรติคอร์รปัชนั ตำมทีก่�ำหนดไว้ใน Whistleblowing Policy 

4.  ผู ้ที่กระท�ำกำรทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นกำรกระท�ำที่ผิด 
จรรยำบรรณธุรกิจ ซ่ึงจะต้องได้รับกำรพิจำรณำทำงวินัย 
ตำมระเบียบท่ีก�ำหนดไว้ นอกจำกน้ีอำจได้รับโทษตำม
กฎหมำย หำกกำรกระท�ำนั้นเข้ำข่ำยผิดกฎหมำย

5.  บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้เผยแพร่ ให้
ควำมรู้ และท�ำควำมเข้ำใจกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นที่ปฏิบัติหน้ำที่ 
หรือด�ำเนินกำรใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออำจส่งผลกระทบต่อ
บริษัทและบริษัทย่อย ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำม
นโยบำยต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชันนี้ 

6.  กำรด�ำเนินกำรใดๆ ตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน
ให้ใช้แนวปฏบิติัตำมทีก่�ำหนดไว้ในจรรยำบรรณธรุกจิ หลกักำร
ก�ำกบัดแูลกจิกำรทดี ีนโยบำยและแนวปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสีย
กลุ่มต่ำงๆ รวมทัง้ระเบยีบและคู่มอืปฏบัิตงิำนของ บมจ. เอเชยี 
เอวเิอชัน่ และบจ. ไทยแอร์เอเชยี ทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนแนวทำง
ปฏิบัติอื่นใดที่ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบจ. ไทยแอร์เอเชีย 
อำจก�ำหนดขึ้นต ่อไป อย ่ำงไรก็ตำมเพื่อควำมชัดเจน 
ในกำรด�ำเนินกำรในเรื่องที่มีควำมเส่ียงสูงกำรเกิดทุจริต
คอร์รัปชัน กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดับต้อง
ปฏิบัติด้วยควำมระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้ 

กำรรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน 
•  กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์

ตอบแทนใดๆ เป็นกำรส่วนตวัจำกลกูค้ำ คูค้่ำ หรอืจำกบคุคลใด
อันเนื่องจำกกำรท�ำงำนในนำม บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบจ. 
ไทยแอร์เอเชีย

•  กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน จะต้องไม่ให้กู้หรือกู้ยืมเงิน 
หรอืเรีย่ไรเงนิ สิง่ของจำกลกูค้ำหรอืผูท้�ำธรุกจิกบั บมจ. เอเชยี 
เอวิเอชั่น และบจ. ไทยแอร์เอเชีย เว้นแต่เป็นกำรกู้ยืมเงินจำก
ธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินในฐำนะของลูกค้ำของธนำคำร
หรือสถำบันกำรเงินดังกล่ำว

กำรรับของขวัญและกำรรับเลี้ยงรับรองทำงธุรกิจ 
• กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน พงึหลกีเลีย่งกำรรบัของขวญั

ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินจำกคู่ค้ำหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบจ. ไทยแอร์เอเชีย  
เว้นแต่ในเทศกำลหรือประเพณีนิยม แต่ต้องมีมูลค่ำไม่เกิน 
5,000 บำท ในกรณีที่มีเหตุจ�ำเป็นต้องรับของขวัญหรือ
ทรัพย์สินอื่นใดในมูลค่ำที่สูงกว่ำ 5,000 บำท ให้รำยงำน 
ผู้บังคับบัญชำเพื่อด�ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม 
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•  กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน สำมำรถรับกำรเลี้ยงรับรอง
ทำงธรุกจิได้ เพือ่ประโยชน์ในธรุกจิของ บมจ. เอเชยี เอวเิอชัน่ 
และบจ. ไทยแอร์เอเชีย และพึงหลีกเล่ียงกำรรับกำรเล้ียง
รับรองในลักษณะท่ีเกินกว่ำเหตุควำมสัมพันธ์ปกติจำกบุคคล
อื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย หรือจะเป็นคู่ค้ำ 
ในอนำคต

กำรเสนอเงิน สิ่งจูงใจหรือรำงวัล 
•  บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบจ. ไทยแอร์เอเชีย ไม่มีนโยบำย

เสนอเงิน สิ่งจูงใจของก�ำนัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบ
ใดๆ แก่ลูกค้ำ คู่ค้ำ หน่วยงำนภำยนอก หรือบุคคลใดๆ เพื่อให้
ได้มำซึ่งธุรกิจ ยกเว้นกำรให้กำรเลี้ยงรับรองทำงธุรกิจตำม
ประเพณีนิยม ส่วนลดกำรค้ำ และโครงกำรส่งเสริมกำรขำย
ของบริษัท

เงินบริจำคเพื่อกำรกุศลหรือเงินสนับสนุน
•  กำรให้หรือรับเงินบริจำค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่ำง

โปร่งใสและถูกต้องตำมกฎหมำย และเป็นไปตำมขั้นตอนตำม
ที่ได้ก�ำหนดไว้ โดยมีกำรสอบทำน กำรอนุมัติรำยกำรจำกผู้มี
อ�ำนำจของ บมจ. เอเชีย เอวิเอช่ัน และบจ. ไทยแอร์เอเชีย  
รวมทั้งมีกำรติดตำมเพื่อให้มั่นใจว่ำเงินบริจำคหรือเงิน
สนับสนุน น�ำไปใช้ตำมวัตถุประสงค์และไม่ถูกน�ำไปเป็น 
ข้ออ้ำงในกำรติดสินบน 

กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตคอร์รัปชัน
• ทมีงำนประเมนิควำมเสีย่งกำรทจุรติคอร์รปัชนัซึง่ประกอบด้วย

หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  หัวหน้ำงำนก�ำกับดูแลกำร
ปฏบิตังิำน และผูจ้ดักำรฝ่ำยบัญช ีร่วมท�ำกำรประเมินควำมเส่ียง
ด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันและมีกำรจัดท�ำเป็นรำยงำนน�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ�ำทกุปี โดยได้น�ำเครือ่งมอื
กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันตำมแนวทำง
ของสมำคมผู้ตรวจสอบกำรทุจริต มำปรับใช้ในกำรประเมิน
สภำพแวดล้อมกำรควบคมุภำยใน และกำรทจุรติประเภทต่ำงๆ 
ที่อำจเกิดขึ้นภำยในบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมินจะ
น�ำมำใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรวำง
แนวทำงกำรตรวจสอบภำยใน ตลอดจนแนวทำงกำรป้องกนักำร
ทุจริตในกำรปฏิบัติงำน โดยกำรมีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี

กำรเผยแพร่นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน
เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทรำบนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รปัชัน บมจ. เอเชีย เอวเิอช่ัน และบจ. ไทยแอร์เอเชยี จะด�ำเนนิ
กำรดังต่อไปนี้

1. เผยแพร่นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทจุรติคอร์รปัชัน ผ่ำนช่องทำง 
กำรสื่อสำรของบริษัท เช่น เว็บไซต์ แบบแสดงรำยกำรข้อมูล
ประจ�ำปี (56-1) และรำยงำนประจ�ำปี (56-2) 

2. จัดให้มีกำรอบรมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน 
ให้แก่พนักงำนใหม่

3. ทบทวนนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันอย่ำง
สม�่ำเสมอทุกปี
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การควบค
มุภายใน

และการบ
รหิาร

จดัการคว
ามเสีย่ง

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ได้จัดให้มีระบบการ
ควบคมุภายในทีค่รอบคลมุทกุด้าน เพือ่ให้การปฏิบัติงานของบริษทั 
เป็นไปตามเป้าหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้จัด
ให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียง
พอ ในการปกป้อง รกัษา และดแูลเงนิทนุของผูถื้อหุ้น และสนิทรพัย์
ของบริษัท ก�าหนดล�าดับช้ันของการอนุมัติ และความรับผิดชอบ
ของผู้บริหารและพนักงาน ก�าหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่าง 
เป็นลายลักษณ์อักษรมีฝ่ายตรวจสอบภายในท�าหน้าที่ตรวจสอบ
การปฏิบตังิานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รดักมุ และ
เป็นไปตามที่ระเบียบก�าหนดไว้ รวมท้ังคณะกรรมการตรวจสอบ
ท�าหน้าทีก่�ากบัดแูลการด�าเนนิงานและบรหิารงานของบรษิทั เพือ่
ให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ที่มีประสิทธิภาพ ระบบ
รายงานทางการเงนิทีน่่าเชือ่ถอืโดยฝ่ายตรวจสอบภายในซึง่จะต้อง
รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็น 
ผู้ท�าหน้าที่ตรวจสอบ และทบทวนระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทและบริษัทย่อย

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งท่ี 1/2557 เมื่อวันที่  
26 กมุภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นคณะกรรมการ 
อิสระทั้ง 3 ท่านได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยได้ซักถาม
จากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในแล้วได้สรุปว่า ระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการ
ด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัและบรษัิทย่อย และมปีระสทิธภิาพเพียงพอ 
ที่จะลดความเสี่ยงทางธุรกิจ การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจ
สอบภายในประจ�าปี 2556 ในการตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ ของ
บริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญของระบบการควบคุม
ภายในซึ่งจะมีผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัท
ย่อย และผู้สอบบัญชีไม่ได้รายงานว่าพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระ
ส�าคัญ

การบริหารความเสี่ยง
บมจ. เอเชยี เอวเิอช่ัน ได้ตระหนกัและให้ความส�าคญัต่อการบรหิาร
ความเสีย่งเพือ่ให้การบรหิารจดัการของบรษิทัและบรษิทัย่อยเป็น
ไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล และเพือ่สร้างความเชือ่มัน่
ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างไรก็ตามเน่ืองจาก บมจ. เอเชีย  
เอวิเอช่ัน ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นใน บจ. ไทยแอร์เอเชีย  
ดังนั้นระบบการบริหารความเสี่ยงจึงได้มีการก�าหนดไว้ท่ี บจ.  
ไทยแอร์เอเชีย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ด�าเนินธุรกิจหลักให้กับบริษัท  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

คณะกรรมการของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้อนุมัตินโยบายและ
แนวทางการบรหิารความเสีย่งขึน้เพือ่ให้หน่วยงานต่างๆ ได้ใช้เป็น
แนวทางและหลกัเกณฑ์ในการประเมนิ การวเิคราะห์ การจดัล�าดบั 
และการก�าหนดแนวทางและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ตลอด
จนรับทราบถึงก�าหนดขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละ
ฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง โดยมรีายละเอยีดของนโยบาย กระบวนการ กรอบ
การบริหารความเสี่ยงครอบคลุมหัวข้อส�าคัญดังนี้ 

หลักการและนโยบายการบริหารความเสี่ยง
มีสาระส�าคัญดังนี้ 

1. บจ. ไทยแอร์เอเชีย ค�านึงถึงความเสี่ยงเป็นปัจจัยหลัก 
ในการประกอบธรุกจิตัง้แต่การวางแผนกลยทุธ์และแผนธรุกจิ 
ตลอดจนการด�าเนนิธรุกิจประจ�าวนั โดยมจีดุหมายทีจ่ะบรหิาร
จัดการความเสี่ยงให้อยู ่ในระดับที่ยอมรับได้และมีการ 
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 

2. การบริหารจัดการความเส่ียงถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
องค์กรโดยมีการส่ือสารและมอบหมายให้ผู ้บริหารและ
พนักงานทุกคนให้ความส�าคัญ ตลอดจนมีส่วนร่วมและ
เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน 
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3. ฝ่ายบริหารและพนักงานแต่ละหน่วยงานร่วมกนัระบคุวามเส่ียง 
ประเมินความเสี่ยง และวางแนวทางการจัดการความเสี่ยง 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

4. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและคณะกรรมการตรวจสอบ
จะมีการประเมินกรอบการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกปี 
และมีการจัดท�าเป็นรายงานความเสี่ยง

5. การบริหารความเสี่ยงแต่ละข้ันตอนจะต้องมีการจัดท�าอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษร 

กรอบการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วย 

1. หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของหน่วยงานต่างๆ ต่อการบรหิาร
ความเสี่ยง ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่
ก�าหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ รวมถึงก�าหนด
โครงสร้าง สภาพแวดล้อมโดยรวมของบริษัทเพื่อสนับสนุน
ให้การบริหารความเสี่ยงด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาผลการ
ประเมินความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยง และอนุมัติ
การด�าเนินการตามแผนงาน

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าท่ีก�าหนดนโยบาย 
ในเร่ืองของการบรหิารความเสีย่งให้ครอบคลมุถงึความเสีย่ง
ต่างๆ ในการบริหารงาน พิจารณาและอนุมัติแผนบริหาร
ความเสีย่ง จดัให้มคีณะท�างาน รวมทัง้วเิคราะห์ ประเมนิผล 
จัดการติดตามและรายงานอย่างเป็นระบบ สนับสนุนให้มี
การแนะน�ากระบวนการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงาน

ภายในต่างๆ ตลอดจนติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ

- คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาตรวจสอบการ
บริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการ
บริหารจัดการและควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

- หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุม
ภายในโดยมุ่งเน้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเส่ียงซ่ึงระบุโดย
ฝ่ายบริหารว่าเป็นความเสี่ยงท่ีมีนัยส�าคัญ และตรวจสอบ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด รวมถึงรวบรวมผล
การจัดท�ารายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท คณะ
กรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- ผู้เป็นเจ้าของกระบวนการมีหน้าที่ระบุ วิเคราะห์ วางแผน
จัดการ และประเมินความเสี่ยงในส่วนการด�าเนินการที่
ตนเองมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง

2. วตัถปุระสงค์เพือ่สรปุหลกัการและวธิกีารทีใ่ช้โดย บจ. ไทยแอร์
เอเชยี ในการบรหิารจดัการความเส่ียงของตนเองโดยใช้ร่วมกับ
นโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อการระบุและ
การจัดการความเสี่ยงซึ่งมีแนวโน้มท่ีจะส่งผลกระทบต่อ
ประสทิธภิาพการท�างานและการเตบิโตของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย

3. กระบวนการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย ขั้นตอนการ
ก�าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ขั้นตอนการระบุ
ความเส่ียง ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเส่ียง ขั้นตอนการ
ประเมนิความเสีย่ง ขัน้ตอนการจัดการความเสีย่ง และขัน้ตอน
การติดตามผลและรายงานความเสี่ยง 
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การปฏิบัติตามกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงซึ่งอ้างอิง
ตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring  
Organizations of the Treadway Commission (COSO) 
ดังนี้ 

1. พิจารณาไตร่ตรองถึงลักษณะความเสี่ยงที่ประสบอยู่หรือ 
คาดว่าจะประสบโดยระบุเหตุการณ์หรือปัจจัยเส่ียงต่างๆ  
ทั้งที่อาจส่งผลเสียหาย หรือท่ีเอื้ออ�านวยต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ระดับองค์กรและระดับปฏิบัติการไว้อย่าง 
เหมาะสม โดยพิจารณาแหล่งความเสี่ยงตั้งแต่การด�าเนินงาน
ภายใน กฎหมาย สงัคม การเมอืง และสภาพแวดล้อมภายนอก 
และมอบหมายให้ทกุหน่วยงานระบแุละจดัประเภทความเสีย่ง
ไว้อย่างเป็นระบบและครอบคลุมในทุกๆ กิจกรรมขององค์กร 
รวมทั้งคอยติดตามการเปลี่ยนแปลงและรายงานต่อผู้บริหาร
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบอยู่เสมอ 

2. ประเมินความเสี่ยงโดยก�าหนดหลักเกณฑ์ของการประเมินใน
แต่ละระดับไว้อย่างเหมาะสมทั้งในระดับองค์กรและระดับ
ปฏิบัติการ ตลอดจนท�าการประเมินในเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ จัดระดับความเสี่ยงซ่ึงพิจารณาทั้งจากความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้และไม่สามารถยอมรับได้ ทั้งนี้ จะท�าการประเมิน 
2 ด้านคือ ผลกระทบต่อความเสียหายท่ีจะเกิดเหตุการณ์นั้น 
และโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยก�าหนดระดับ 
ค่าของความเสี่ยงแบ่งออกเป็นระดับสูง กลาง หรือต�่า 

3. ก�าหนดกลยทุธ์การตอบสนองต่อความเสีย่งในแต่ละระดบัและ
ในภาพรวม ได้แก่ การหลีกเลี่ยง การลด การโอนให้ผู้อื่น และ
การยอมรับความเสี่ยง เพื่อให้ม่ันใจได้ว่ามีการพิจารณาทาง
เลอืกทีคุ่ม้ค่าและมปีระสทิธผิลทีส่ดุ โดยเลอืกจัดการกบัความ
เสี่ยงระดับสูงเป็นอันดับแรก เพื่อลดโอกาสและผลกระทบ 
ในภาพรวมที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น 

4. หวัหน้างานของแต่ละหน่วยงานมหีน้าทีค่วบคมุ ประเมนิ และ
ตดิตามผลของการบรหิารความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม
และยอมรับได้ ตลอดจนทบทวนความเส่ียงว่ามีด้านใดบ้าง 
ที่เพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไป โดยจัดท�าเป็นรายงานประเมิน
ผลความเสี่ยงเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงอย่างสม�่าเสมอ 

5. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเป็นผูติ้ดตามผลส�าเรจ็ของการ
บริหารความเส่ียง โดยพิจารณาจากแผนงานของฝ่ายบริหาร 
ที่รับผิดชอบในปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ และผลของการวัดผล 
ทีเ่ช่ือถอืได้ของการปฏิบตังิานตามแผนงาน และในการประชมุ
ทุกครั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะก�าหนดให้ฝ่าย
บริหารทีร่บัผิดชอบรายงานผลการบรหิารความเส่ียง นอกจาก
นี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะน�าเสนอผลการบริหาร
ความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)

เหตุผลและความจ�าเป็น
ปี 2555 ปี 2556

(1) AAB AAB เป็นผู ้ถือหุ้นราย
ใหญ่ทางอ้อมของ บจ. 
ไทยแอร์เอเชีย โดยถือ
หุ้นผ่าน AAI ซึ่งถือหุ้น
ร้อยละ 45 ใน บจ. ไทย
แอร์เอเชีย 

การรับรายได้ค่าโดยสารแทนกันภายใน
กลุ่มแอร์เอเชียเกิดเฉพาะกรณีที่ลูกค้า
ช�าระค่าโดยสารเป็นเงินสกุลต่างประเทศ
ผ่านระบบรบัช�าระเงินธนาคาร (Payment 
Gateway) เช่น การช�าระค่าที่นั่งทาง
อินเทอร์เน็ต และจากลูกค้าที่ช�าระเงิน
ผ่านเคาน์เตอร์ขายบัตรโดยสาร เป็นต้น 
โดย AAB และ IAA จะเป็นผู้รบัค่าโดยสาร
แทน บจ. ไทยแอร์เอเชีย และ บจ. ไทย
แอร์เอเชีย จะเป็นผู้รับค่าโดยสารแทน 
AAB และ IAA

   บจ. ไทยแอร์เอเชยี ใช้ระบบการจองและจ�าหน่ายบัตรโดยสารร่วมกนั
กบักลุม่แอร์เอเชยี เพือ่อ�านวยความสะดวกให้แก่ผูโ้ดยสารในการจอง
บัตรโดยสารส�าหรับเที่ยวบินในเครือข่ายเส้นทางบินของกลุ่มแอร์
เอเชยีผ่านเวบ็ไซต์ แอร์เอเชยี หรอืเคาน์เตอร์และตัวแทนจ�าหน่ายบตัร
โดยสารของบรษิทัในกลุม่แอร์เอเชยี ท�าให้มีการรบัค่าโดยสารแทนกนั 
ซึง่จะเกดิขึน้เฉพาะกรณกีารรบัเงินสกลุต่างประเทศ เนือ่งจากข้อจ�ากดั
ของระบบรบัช�าระเงินของธนาคารผูใ้ห้บรกิาร (Payment Gateway) 
ที่ยังไม่รองรับการโอนค่าโดยสารไปยังบริษัทที่มีรายได้จากการ 
ให้บริการเส้นทางบินนั้น 
การก�าหนดราคา :
ส่งมอบหรือได้รับค่าโดยสารที่รับแทนกันตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง
การช�าระเงิน : ภายใน 30 วัน
ลักษณะรายการในอนาคต :
รายการรับค่าโดยสารแทนดังกล่าวยังคงมีต่อเนื่อง โดยเป็นรายการ
ธรุกจิปกตทิีม่เีงือ่นไขทางการค้าทัว่ไป และได้รับอนมุตัเิป็นหลกัการจาก
คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการตรวจสอบ บจ. ไทยแอร์เอเชยี 
อยู่ระหว่างการเจรจากับธนาคารเพื่อลดข้อจ�ากัดดังกล่าวในอนาคต

(2) IAA
 
 
 
 

IAA เป็นบริษัทร่วมของ 
AAB โดย AAB ถือหุ้น
ทางอ้อมร้อยละ 49 ใน 
IAA IAA ด�าเนินธุรกิจ
สายการบนิราคาประหยดั 
ในประเทศอินโดนีเซีย 

1.1 รายได้ค่าโดยสารที่ AAB รับแทน  
บจ. ไทยแอร์เอเชีย 
ลูกหนี้รับแทน – AAB 

1.2 รายได้ค่าโดยสารที่ IAA รับแทน  
บจ. ไทยแอร์เอเชีย 
ลูกหนี้รับแทน - IAA

1.3 รายได้ค่าโดยสารที่ บจ. ไทยแอร์ 
เอเชีย รับแทน AAB (รวมส่วนที่  
บจ. ไทยแอร์เอเชียรับแทน IAA) 
เจ้าหนี้รับแทน - AAB

2,590,024,485

202,862,854 

22,604,923 

22,311,167 

447,159,776 

37,499,686

3,106,233,677 

215,776,300

15,607,080 

40,502,625 

566,547,738 

61,362,445

รายการระหว่างกันของบริษัท และบจ. ไทยแอร์เอเชีย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555  
และ 2556 สามารถสรุปได้ดังนี้

รายการระหว่างกัน

1. การรับรายได้ค่าโดยสารแทนกันภายในกลุ่มแอร์เอเชีย



128
รายงานประจำาปี 2556

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)

เหตุผลและความจ�าเป็น
ปี 2555 ปี 2556

(1) AAB

(2) IAA
 
 
 
 
 
 

(3) AAX 

AAB เป็นผู ้ถือหุ ้นราย
ใหญ่ทางอ้อมของ บจ. 
ไทยแอร์เอเชีย โดยถือ
หุน้ผ่าน AAI ซึ่งเป็นผูถ้ือ
หุ้นร้อยละ 45 ใน บจ. 
ไทยแอร์เอเชีย 

IAA เป็นบริษัทร่วมของ 
AAB โดย AAB ถือหุ้น
ทางอ้อมร้อยละ 49 ใน 
IAA IAA ด�าเนินธุรกิจ
สายการบนิราคาประหยดั 
ในประเทศอินโดนีเซีย 

AAX มกีรรมการร่วมกัน
กบั TAA จ�านวน 2 ท่าน 
คอื นายแอนโทนี่ ฟราน
ซิส เฟอร์นานเดส และ
นายคามา รู ดิ น  บิน  
เมอรานนั นายแอนโทนี่ 
ฟรานซิส เฟอร์นานเดส 
และนายคามารูดิน บิน 
เมอรานัน เป็นผู้ถือหุ้น
ทางอ ้อมผ ่าน Aero 
Ventures Sdn Bhd  
ซึ่ง Aero Ventures 
Sdn Bhd ถือหุ้นร้อยละ 
52 ใน AAX 

รายการเงินทดรองจ่ายแทนกันในกลุ่ม
แอร์เอเชีย ที่เกิดจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้บริการในอาคารสนามบินและใน
ลานจอด ค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียม
น�าร่อง ค่าเคาน์เตอร์เช็คอิน ค่าสะพาน
เทียบเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมศุลกากร  
ค่าตรวจคนเข้าเมืองและควบคุมโรค 
เป็นต้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายการตลาด ค่าฝึก
อบรมพนักงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.1 บจ. ไทยแอร์เอเชีย   
ทดรองจ่ายแทน AAB

 ลูกหนี้ทดรองจ่าย - AAB

2.2 บจ. ไทยแอร์เอเชีย   
ทดรองจ่ายแทน IAA

 ลูกหนี้ทดรองจ่าย – IAA

2.3 บจ. ไทยแอร์เอเชีย   
ทดรองจ่ายแทน AAX

 ลูกหนี้ทดรองจ่าย – AAX

2.4 AAB ทดรองจ่ายแทน  
บจ. ไทยแอร์เอเชีย

 เจ้าหนี้ทดรองจ่าย - AAB 

2.5 IAA ทดรองจ่ายแทน  
บจ. ไทยแอร์เอเชีย

 เจ้าหนี้ทดรองจ่าย – IAA

2.6 AAX ทดรองจ่ายแทน  
บจ. ไทยแอร์เอเชีย

 เจ้าหนี้ทดรองจ่าย – AAX

 

137,922,091

60,455,068

13,663,570

13,589,850

-

-

376,489,181

24,988,308

9,668,201

9,499,473

6,692,218

-

 

 289,002,542 

 77,333,303 

7,209,808 

 22,183,959

8,498,577

8,559,109

476,037,214 

185,812,888

494,971

10,756,551

3,683,531

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการจัดการร่วมกัน
ภายในกลุม่แอร์เอเชยี บรษิทัในกลุม่ทีเ่ปิดบรกิารเส้นทางบนิในสนาม
บินนั้นเป็นรายแรกจะเป็นผู้ท�าสัญญากับสนามบินหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
และท�าการส�ารองค่าใช้จ่ายไปก่อน นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายร่วมกัน
ทางการตลาดและส่งเสริมการขายที่เกี่ยวเนื่องกับเส้นทางบิน ค่าฝึก
อบรมพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการใช้
ประโยชน์ร่วมกัน และด�าเนินการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายนั้นกับบริษัทใน
กลุ่มตามอัตราการใช้งานจริง 
การก�าหนดราคา :
การเรยีกเกบ็เงนิหรอืการจ่ายช�าระเงนิทีม่ีการทดรองจ่ายแทนกนั จะ
เรียกเก็บหรือจ่ายช�าระในราคาตามที่ได้มีการจ่ายเงินแทนจริงหรือ
จากการปันส่วนระหว่างบริษัทร่วมทุนในอัตราส่วนที่ตกลงร่วมกัน
การช�าระเงิน : ภายใน 30 วัน
ลักษณะรายการในอนาคต :
รายการดังกล่าวจะยงัคงมีอย่างต่อเนือ่ง ซึง่โดยเป็นการด�าเนนิธรุกจิ
ปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และได้รับอนุมัติเป็นหลักการจาก 
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 

   

2. รายการเงินทดรองจ่ายแทนกันภายในกลุ่มแอร์เอเชีย
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บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำ�กัด (มห�ชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)

เหตุผลและความจ�าเป็น
ปี 2555 ปี 2556

(1) AAB

(2) IAA

 

(3) AAM

AAB เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ทางอ้อมของ บจ. ไทยแอร์
เอเชีย โดยถือหุ้นผ่าน AAI 
ซึ่งเป ็นผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ 
ร้อยละ 45 ใน บจ. ไทยแอร์
เอเชีย

IAA เป็นบริษัทร่วมของ 
AAB โดย AAB ถือหุ้นทาง
อ้อมร้อยละ 49 ใน IAA IAA 
ด�าเนินธุรกิจสายการบิน
ราคาประหยัดในประเทศ
อินโดนีเซีย

AAM เป็นบริษัทย่อยของ 
AAB โดย AAB เป็นผู้ถือหุ้น
ร้อยละ 100 ใน AAM

รายการดอกเบีย้รบัและดอกเบีย้จ่ายระหว่าง
กันในกลุ่มแอร์เอเชีย เป็นดอกเบี้ยที่คิด
ระหว่างกันกรณีที่บริษัทภายในกลุ ่มแอร์
เอเชยีช�าระหนีส้ทุธลิ่าช้าเกินกว่า 30 วนัจาก
วันที่ตามใบแจ้งหนี้

3.1 ดอกเบี้ยรับ : 
บจ. ไทยแอร์เอเชีย  ได้รับดอกเบี้ยจาก AAB 
และ IAA เนื่องจาก AAB และ IAA ช�าระหนี้
สุทธิล่าช้ากว่าก�าหนด

3.1.1 ดอกเบี้ยรับจาก AAB
ยอดลูกหนี้ (สุทธิ) คงค้างปลายงวด - AAB
ดอกเบี้ยรับค้างรับปลายงวด - AAB

3.1.2 ดอกเบี้ยรับจาก IAA
ยอดลูกหนี้ (สุทธิ) คงค้างปลายงวด - IAA
ดอกเบี้ยรับค้างรับปลายงวด - IAA

3.2  ดอกเบี้ยจ่าย : 
บจ. ไทยแอร์เอเชยี  จ่ายดอกเบี้ยให้แก่ AAM 
เนื่องจากช�าระหนี้สุทธิล่าช้ากว่าก�าหนด

3.2.1 ดอกเบี้ยจ่ายให้แก่ AAM
ยอดเจ้าหนี้ (สุทธิ) คงค้างปลายงวด - AAM
ดอกเบี้ยค้างจ่ายปลายงวด – AAM

-
-
-

2,467,251
-

2,443,976

-
-
-

-
-
-

3,110,799
-

5,907,614

-
-
-

บจ. ไทยแอร์เอเชีย  และบริษัทในกลุ่มแอร์เอเชียมีการคิดดอกเบี้ย
ระหว่างกันจากยอดค้างช�าระโดยในแต่ละสิ้นเดือน บจ. ไทยแอร์เอเชีย 
และบรษิทัในกลุม่แอร์เอเชยีจะค�านวณหนีท้ีเ่กดิขึ้นระหว่างกนัและจ่าย
ช�าระหนี้จากยอดสุทธิของแต่ละบริษัทหากมีการช�าระหนี้ล่าช้ากว่า
ก�าหนด (ภายใน 30 วันนับจากวันที่ตามใบแจ้งหนี้) 
อัตราดอกเบี้ย :
อตัราดอกเบี้ยรบัและดอกเบี้ยจ่ายทีค่ดิระหว่างกันในกลุม่แอร์เอเชียเป็น
อัตราเดียวกัน ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เป็นต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของ 
AAB ประมาณร้อยละ 6 ต่อปีในปี 2555 และปี 2556
ลักษณะรายการในอนาคต :
รายการดังกล่าวจะยังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มี
เงื่อนไขทางการค้าทัว่ไปและได้รบัอนมุตัเิป็นหลกัการจากคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

3. รายการดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายระหว่างกันภายในกลุ่มแอร์เอเชีย  
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รายงานประจำาปี 2556

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)

เหตุผลและความจ�าเป็น
ปี 2555 ปี 2556

AAM AAM เป็นบริษัทย่อยของ 
AAB โดย AAB เป็นผู้ถือหุ้น
ร้อยละ 100 ใน AAM

บจ. ไทยแอร์เอเชีย  เช่าเครื่องบินที่ใช้ในการ
ประกอบธรุกิจการบินรวมทั้งสิ้น 25 ล�า และ 
27 ล�า (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 
2556) จาก AAM ซึง่เป็นสัญญาเช่าด�าเนนิงาน

ค่าเช่าเครื่องบิน
เจ้าหนี้ค่าเช่าเครื่องบิน - AAM
 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น – เงินมัดจ�าค่าเช่า
เครื่องบิน
เจ้าหนี้เงินมัดจ�าค่าเช่าเครื่องบิน - AAM

 

3,120,306,176
268,225,913

543,255,174

-

 

3,278,934,900
306,099,926

605,152,224

-

บจ. ไทยแอร์เอเชีย เช่าเครื่องบินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจจาก AAM 
เนื่องจากการจัดหาเครื่องบิน จะด�าเนินการแบบรวมศูนย์ โดยการ
รวบรวมจ�านวนเครือ่งบนิทัง้หมดทีก่ลุม่แอร์เอเชยีต้องการใช้และสัง่ซือ้ใน 
คราวเดียว (Pooling Purchase) เพือ่เพิม่อ�านาจในการต่อรองกบัผูผ้ลติ 
การก�าหนดอัตราค่าเช่า :
ค่าเช่าเครื่องบินต่อล�าเป็นอัตราคงที่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
ก�าหนดจ่ายเป็นรายเดือน อายสุญัญา 12 ปี โดยค่าเช่าเครือ่งบนิระหว่าง 
AAM กับ บจ. ไทยแอร์เอเชีย อ้างอิงได้กับอัตราค่าเช่าเฉลี่ยใน
อุตสาหกรรม
การช�าระเงิน : ภายใน 30 วัน
ลักษณะรายการในอนาคต :
รายการเช่าเครื่องบินจะยังคงมีอย่างต่อเนื่อง จนกว่าอายุสัญญาเช่า 
ของเครื่องบินแต่ละล�าจะครบก�าหนดสัญญาเช่า โดยเป็นรายการธุรกิจ
ปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และได้รับอนุมัติเป็นหลักการจาก 
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ บจ. ไทยแอร์เอเชีย 
จะยงัคงรายการสั่งซื้อเครือ่งบินร่วมกนัในลกัษณะ Pooling Purchase

4. ค่าเช่าเครื่องบิน



13
1

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำ�กัด (มห�ชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)

เหตุผลและความจ�าเป็น
ปี 2555 ปี 2556

AAM AAM เป็นบริษัทย่อยของ 
AAB โดย AAB เป็นผู้ถือหุ้น
ร้อยละ 100 ใน AAM 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย จ่ายค่าซ่อมแซมบ�ารุง
รักษาเครือ่งบนิให้กบั AAM ผูใ้ห้เช่าเครือ่งบนิ
เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบ�ารุงรักษาเครื่องบิน
ประเภท D Check หรือการซ่อมใหญ่ซึ่งเป็น
ไปตามสัญญาเช่าเครื่องบิน

ค่าซ่อมแซมบ�ารุงรักษาเครื่องบิน
เจ้าหนี้ค่าซ่อมแซมบ�ารุงรักษาเครื่องบิน - 
AAM

 

1,258,670,939
119,954,936

 

1,476,958,962
142,250,602

เนื่องจากสัญญาเช่าด�าเนินงานเครื่องบินระหว่าง บจ. ไทยแอร์เอเชีย 
และ AAM ก�าหนดให้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ต้องท�าการซ่อมแซมบ�ารุง
รักษาเครื่องบินที่เช่าและก�าหนดเงื่อนไขในการส่งมอบเครื่องบินที ่
เช่าคืน โดยเงื่อนไขดังกล่าวก�าหนดว่าเครื่องบินที่เช่าจะต้องได้รับการ
ซ่อมแซมบ�ารุงรักษาก่อนส่งคืนเมื่อครบก�าหนดตามสัญญา ซึ่งเป็นปกติ
ของสัญญาเช่าเครื่องบิน
การก�าหนดอัตราค่าซ่อมแซมบ�ารุงรักษา :
ค่าซ่อมแซมบ�ารุงรักษาเครื่องบินเป็นอัตราคงที่สกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาต่อเวลา / รอบการใช้งานเครื่องบิน โดยก�าหนดจ่ายเป็น 
รายเดือน ซึ่งอ้างอิงได้กับราคาตลาดในอุตสาหกรรม
การช�าระเงิน : ภายใน 30  วัน 
ลักษณะรายการในอนาคต :
รายการค่าซ่อมแซมบ�ารงุรกัษาเครือ่งบนิจะยงัคงมอีย่างต่อเนือ่ง จนกว่า
อายุสัญญาเช่าและบ�ารุงรักษาเครื่องบินแต่ละล�าจะครบก�าหนดสัญญา 
โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และได้รับอนุมัติ
เป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)

เหตุผลและความจ�าเป็น
ปี 2555 ปี 2556

AAB AAB เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ทางอ้อมของ บจ. ไทยแอร์
เอเชีย โดยถือหุ้นผ่าน AAI 
ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 45 ในบจ. 
ไทยแอร์เอเชีย 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย จ่ายค่าธรรมเนียมการ
จองบัตรโดยสารเครื่องบิน (Booking Fee) 
ให้กับ AAB

ค่าธรรมเนียมการจองบัตรโดยสาร

เจ้าหนี้ค่าธรรมเนียมการจองบัตรโดยสาร
 - AAB
 
 
 

 

69,907,496

6,580,089
 

 
 

 

88,184,386

9,366,661
 

 
 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ใช้ระบบการบรหิารจดัการการจองและจ�าหน่ายบตัร
โดยสารเครือ่งบินร่วมกนักบัของกลุ่มแอร์เอเชีย เช่นเดียวกบัสายการบินอื่น
ในกลุ่มแอร์เอเชีย AAB เข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะของกลุ่มบริษัทกับ 
Navitaire ซึง่เป็นผูใ้ห้บรกิารระบบการบรหิารจดัการการจองและจ�าหน่าย
บตัรโดยสารเครือ่งบินอิสระ โดย AAB จะเรยีกเกบ็ค่าบรกิารจาก บจ. ไทย
แอร์เอเชยี จากจ�านวนการใช้งานในอัตราเท่ากบั Navitaire เรียกเกบ็ 
การก�าหนดค่าธรรมเนียมการจองบัตรโดยสาร :
อตัราค่าธรรมเนยีมการจองบตัรโดยสารเป็นอตัราคงทีต่่อจ�านวนผูโ้ดยสาร 
ที่บิน ก�าหนดจ่ายเป็นรายเดือน และเป็นอตัราทีไ่ม่เกนิกว่าทีร่ะบไุว้ในสญัญา
การช�าระเงิน : ภายใน 30 วัน 
ลักษณะรายการในอนาคต :
รายการค่าธรรมเนียมการจองบัตรโดยสารจะยังคงมีอย่างต่อเนื่อง  
โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และได้รับอนุมัติ 
เป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

6. รายการค่าธรรมเนียมการจองบัตรโดยสารเครื่องบิน (Booking Free)

5. ค่าซ่อมแซมบ�ารุงรักษาเครื่องบิน
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รายงานประจำาปี 2556

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)

เหตุผลและความจ�าเป็น
ปี 2555 ปี 2556

AAB AAB เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ทางอ้อมของ บจ. ไทยแอร์
เอเชีย  โดยถือหุ้นผ่าน AAI 
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 45 
ใน บจ. ไทยแอร์เอเชีย 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ซื้อสินค้าและอุปกรณ์ 
ได ้แก ่ อะไหล่เครื่องบินและสินค้าเพื่อ
จ�าหน่ายบนเครื่องบินบางประเภท เป็นต้น 
จาก AAB

ซื้อสินค้าและzอุปกรณ์
เจ้าหนี้ค่าสินค้าและอุปกรณ์ - AAB
 
 
 

 

166,929,986
13,029,380

 
 
 

 

215,282,972
18,840,272

 
 
 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ซื้อสินค้าและอุปกรณ์ ได้แก่ อะไหล่เครื่องบิน และ
สินค้าเพื่อจ�าหน่ายบนเครื่องบินบางประเภท เป็นต้น จาก AAB                   
การจัดหาสินค้าและอุปกรณ์ จะด�าเนินการแบบรวมศูนย์ โดย AAB จะ
รวบรวมปริมาณความต้องการซื้อทั้งหมดของกลุ่มแอร์เอเชียและสั่งซื้อ 
ในคราวเดียว (Pooling Purchase) เพื่อเพิ่มอ�านาจในการต่อรองกับ 
ผู้จ�าหน่ายเมื่อมีการสั่งซื้อในปริมาณมาก
การก�าหนดราคาซื้อขาย :
ราคาซือ้ขายเป็นราคาเดียวกนักบัราคาที ่AAB ได้ตกลงกบับคุคลภายนอก
การช�าระเงิน : ภายใน 30 วัน 
ลักษณะรายการในอนาคต :
รายการดังกล่าวจะยงัคงมีอย่างต่อเนือ่ง โดยเป็นรายการสนบัสนนุธุรกจิ
ปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และได้รับอนุมัติเป็นหลักการจากคณะ
กรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)

เหตุผลและความจ�าเป็น
ปี 2555 ปี 2556

AAB AAB เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ทางอ้อมของ บจ. ไทยแอร์
เอเชีย โดยถือหุ้นผ่าน AAI 
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 45 
ใน บจ. ไทยแอร์เอเชีย 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย  จ่ายค่าบริหารจัดการ 
(Administrative Fee) ให้แก่ AAB

ค่าบริหารจัดการ
เจ้าหนี้ค่าบริหารจัดการ - AAB

 
 
 

 

14,963,392
1,231,100

 
 
 

14,879,892
1,317,976

บจ. ไทยแอร์เอเชีย จ่ายค่าบริหารจัดการ (Administrative Fee) ให้กับ 
AAB เพือ่เป็นค่าตอบแทนการให้ความช่วยเหลอืทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิ
ธุรกิจการบินของบริษัทซึ่งรวมถึง การสนับสนุนด้านการบริหารจัดการ 
การจัดสรรพนักงาน การให้ค�าปรึกษา และการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ 
เกี่ยวกับการด�าเนินกิจการ 
การก�าหนดราคาซื้อขาย :
ค่าบริหารจัดการเป็นอัตราคงที่เดือนละ 40,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ  
ต่อเดอืน ซึง่เป็นอัตราทีต่กลงกันตามสัญญาค่าธรรมเนยีมการบรหิารจดัการ
การช�าระเงิน : ภายใน 30 วัน 
ลักษณะรายการในอนาคต : 
รายการดังกล่าวจะยังคงมีอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
สัญญา เป็นรายการสนบัสนุนธรุกจิปกติทีม่ีเงื่อนไขการค้าทัว่ไป และได้รบั
อนมุตัิเป็นหลกัการจากคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการตรวจสอบ

8. ค่าบริหารจัดการ (Administrative Fee)

7. การซื้อสินค้าและอุปกรณ์
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บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำ�กัด (มห�ชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)

เหตุผลและความจ�าเป็น
ปี 2555 ปี 2556

(1) AAB

(2) IAA

AAB เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ทางอ้อมของ บจ. ไทยแอร์
เอเชีย โดยถือหุ้นผ่าน AAI 
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 45 
ใน บจ. ไทยแอร์เอเชีย 

IAA เป็นบริษัทร่วมของ 
AAB โดย AAB ถือหุ้นทาง 
อ้อมร้อยละ 49 ใน IAA IAA 
ด�าเนินธุรกิจสายการบิน
ราคาประหยัดในประเทศ
อินโดนีเซีย 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ให้บริการบุคลากรด้าน
บัญชีการเงินกับ AAB และ IAA

9.1 ส่วนแบ่งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
 พนักงานของ AAB
 ลูกหนี้ค่าใช้จ่ายพนักงาน - AAB

9.2 ส่วนแบ่งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
 พนักงานของ IAA
 ลูกหนี้ค่าใช้จ่ายพนักงาน - IAA

 

(21,057,935)

3,758,845

(7,195,916)

7,102,954

 

(27,911,822)

5,269,300

(10,053,670)

18,380,873

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ให้บริการด้านบัญชีการเงินแก่บริษัทในกลุ่มแอร์
เอเชีย โดยใช้บุคลากรของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย 
จะด�าเนนิการเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายจากบรษิทัในกลุม่แอร์เอเชยี ตามสดัส่วน
จ�านวนเครื่องบินที่ให้บริการภายในกลุ่ม 
การก�าหนดราคา :
ค่าใช้จ่าย จะถูกเรียกเก็บจากบริษัทในกลุ่มแอร์เอเชียที่บริษัทให้บริการ
ตามค่าใช้จ่ายพนักงานที่เกิดขึ้นจริง โดยปันส่วนตามสัดส่วนจ�านวน 
เครื่องบินของแต่ละบริษัทภายในกลุ่มที่ใช้บริการ บวกส่วนเพิ่มตามที่
ระบุไว้ในสัญญา 
การช�าระเงิน : ภายใน 30 วัน 
ลักษณะรายการในอนาคต :
รายการดังกล่าวจะยังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นรายการสนับสนุนการ
ด�าเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และได้รับอนุมัติเป็นหลักการ
จากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)

เหตุผลและความจ�าเป็น
ปี 2555 ปี 2556

AAB AAB เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ทางอ้อมของ บจ. ไทยแอร์
เอเชีย โดยถือหุ้นผ่าน AAI 
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 45 
ใน บจ. ไทยแอร์เอเชีย 

บจ. ไทยแอร์เอเชยี มสี่วนแบ่ง (ก�าไร) ขาดทุน
จากการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวน
ของราคาน�้ามัน โดยจ่ายผ่าน AAB ตาม
สัญญาแลกเปลี่ยนน�้ามัน

  

43,827,989

(10,165,545)

16,338,900

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน�้ามัน  
โดยได้เข้าท�าสัญญาปัองกันความเสี่ยงราคาน�้ามันร่วมกับ AAB เพื่อให้ได้
ประโยชน์จากอ�านาจการต่อรองของกลุ่ม บริษัทจะเป็นผู้ตัดสินใจด้วย 
ตนเองว่าจะเข้าร่วมในการป้องกันความเสี่ยงในแต่ละครั้งหรือไม่
การปันส่วนก�าไร (ขาดทุน) :
ก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการป้องกันความเสี่ยงราคาน�้ามันจะถูกปัน
ส่วนไปยงับรษิทั ในกลุม่แอร์เอเชยีเป็นรายเดือน โดยค�านวณจากสดัส่วน
ปริมาณการใช้น�้ามันตามงบประมาณการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงของแต่ละ
บริษัทในกลุ่ม
การช�าระเงิน : ภายใน 30 วัน 
ลักษณะรายการในอนาคต :
รายการดังกล่าวจะยังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และได้รับอนุมัติเป็นหลักการจากคณะ
กรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

ส่วนแบ่งขาดทุน (ก�าไร) จากสัญญา 
แลกเปลี่ยนน�้ามัน

20,056,404

เจ้าหนี้ส่วนแบ่งขาดทุน (ก�าไร) จากสัญญา
แลกเปลี่ยนน�้ามัน - AAB

8,924,643

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจ�าค่า
ป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของ
ราคาน�้ามัน

15,242,850

  
  

10. รายการส่วนแบ่งขาดทุน (ก�าไร) จากสัญญาแลกเปลี่ยนราคาน�้ามัน

9. การปันส่วนค่าใช้จ่ายพนักงานที่ให้บริการทางบัญชี
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)

เหตุผลและความจ�าเป็น
ปี 2555 ปี 2556

AAB AAB เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ทางอ้อมของ บจ. ไทยแอร์
เอเชีย โดยถือหุ้นผ่าน AAI 
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 45 
ใน บจ. ไทยแอร์เอเชีย

บจ. ไทยแอร์เอเชีย จ่ายค่าเครื่องหมาย
การค้าให้ AAB
ค่าเครื่องหมายการค้า
เจ้าหนี้ค่าเครื่องหมายการค้า - AAB

-
- 

239,766,820
67,009,623

บจ. ไทยแอร์เอเชีย และ AAB ได้เข้าท�าสัญญาอนุญาตให้ใช้ชื่อทางการ
ค้า AirAsia (Brand License Agreement) 
การก�าหนดราคา :
ต้องช�าระค่าธรรมเนียมการใช้ชื่อทางการค้าเป็นจ�านวนเท่ากับร้อยละ  
1 ของรายได้ทั้งหมดของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ต่อปี
การช�าระเงิน : ภายใน 30 วัน 
ลักษณะรายการในอนาคต :
รายการค่าธรรมเนียมการจองบัตรโดยสารจะยังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดย
เป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และได้รับอนุมัติเป็น 
หลักการจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)

เหตุผลและความจ�าเป็น
ปี 2555 ปี 2556

Asian 
Aviation 
Centre of 
Excellence 
Sdn Bhd 
(AACOE)

AACOE เป็นบริษัทร่วมทุน
ของ AAB โดย AAB ถือหุ้น
ร้อยละ 50 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย จ่ายค่าฝึกอบรมนักบิน 
(Pilot Training) แก่ AACOE

ค่าฝึกอบรมนักบิน
เจ้าหนี้ค่าฝึกอบรมนักบิน - AACOE

 

70,511,785 
39,544,621

 

96,546,247 
20,851,134

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ใช้บริการศูนย์ฝึกอบรมนักบินของ AACOE ซึ่งเป็น
บริษัทร่วมทุนของ AAB กับ CAE ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการด�าเนินธุรกิจ
ศูนย์ฝึกอบรมนักบินของประเทศแคนาดา ที่ตั้งอยู่ในประเทศมาเลเซีย
การก�าหนดราคา :
อัตราค่าฝึกเป็นราคาตามสัญญาที่ตกลงไว้ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของ 
การเข้ารับการฝึก
การช�าระเงิน : ภายใน 30 วัน 
ลักษณะรายการในอนาคต :
รายการดังกล่าวจะยงัคงมีอย่างต่อเนือ่ง โดยเป็นรายการสนบัสนนุธรุกจิ
ปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และได้รับอนุมัติเป็นหลักการจากคณะ
กรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

12. ค่าเครื่องหมายการค้า

11. ค่าฝึกอบรมนักบิน 
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)

เหตุผลและความจ�าเป็น
ปี 2555 ปี 2556

นายทัศพล
แบเลเว็ลด์

เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 28.16 
ใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
และเป็นกรรมการ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย 

นายทัศพล แบเลเว็ลด์ ส�ารองจ่ายค่าใช้จ่าย
เพือ่การบรหิาร บมจ. เอเชยี เอวเิอชัน่ กูย้มืเงนิ

เงินส�ารองจ่ายจากกรรมการ

  นายทัศพล แบเลเว็ลด์ ให้ยืมเงินส�ารองจ่ายแก่ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
เป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน เนื่องจาก บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ไม่มี
รายได้จากการด�าเนินธุรกิจหลัก 
อัตราดอกเบี้ย : ไม่มี
การช�าระเงิน : ช�าระคืนเมื่อทวงถาม
ลักษณะรายการในอนาคต : 
รายการดังกล่าวอาจจะยังคงมีอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามไม่มีการ 
คิดดอกเบี้ย จึงเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

- 8,000,000 

13. เงินส�ารองจ่ายจากกรรมการ

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันดังกล่าวได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการ 
ตรวจสอบของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ว่ารายการระหว่างกัน
ดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และจ�าเป็นเพื่อการด�าเนินธุรกิจของ บมจ. เอเชีย 
เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย โดยรายการดังกล่าวเป็นการด�าเนินธุรกิจปกติของ
บริษัท และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดที่ บมจ. 
เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย จะได้รับเป็นส�าคัญ 

มาตรการการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน  
ในกรณีที่มีการเข้าท�ารายการระหว่างกัน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์
เอเชีย จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ
ประกาศค�าสั่งหรือข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยจะพิจารณาความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของการ 

ท�ารายการ ตลอดจนความเหมาะสมด้านราคาและเงื่อนไขการค้าของรายการ และ
ค�านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ 
ทีป่ระชมุผู้ถอืหุ้นของบรษิัทต่อไป แล้วแต่กรณี โดยผูท้ีม่สี่วนได้ส่วนเสยีจะไม่มสี่วนร่วม
ในการพจิารณาอนมุตัริายการดงักล่าว ในกรณทีี่คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ 
และ/หรือ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน 
ที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทฯ และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย จะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้
สอบบัญชี เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว 

นโยบายเกี่ยวกับการเข้าท�ารายการระหว่างกันในอนาคต 
บมจ. เอเชยี เอวิเอชัน่ และ บจ. ไทยแอร์เอเชยี จะยงัคงมกีารเข้าท�ารายการระหว่างกนั 
กบับรษิัททีเ่กีย่วข้องกนัในอนาคต โดยจะพจิารณาว่ารายการดงักล่าวเป็นไปด้วยความ
สมเหตสุมผล มคีวามเหมาะสมด้านราคาและเงื่อนไขการค้า ผ่านการอนมุตัติามขัน้ตอน
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และค�านึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นส�าคัญ 
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นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์
 ประธานกรรมการตรวจสอบ

(นายทัศพล แบเลเว็ลด์)

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงาน

ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ

ต่อรายงานทาง

การเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ�ากัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท เอเชีย  
เอวิเอชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี โดยงบการเงินดังกล่าว 
จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง
และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�า รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์
ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจได้อย่าง 
มเีหตผุลว่าข้อมลูทางบญัชีมคีวามถกูต้องครบถ้วนและเพยีงพอทีจ่ะด�ารงรกัษาไว้ซึง่ทรพัย์สนิ ตลอดจนเพือ่ไม่ให้เกดิการทจุรติ หรอืการด�าเนนิการ
ที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ 

ในการนีค้ณะกรรมการบรษัิทได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ท�าหน้าทีส่อบทานนโยบายการบญัชแีละคณุภาพของรายงานทางการเงนิ สอบ
ทานระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบรหิารความเสีย่ง ตลอดจนพจิารณาการเปิดเผยข้อมลูรายการระหว่างกนัโดยความ
เห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว 

งบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท ไพร้ซ 
วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด ในการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชี
สามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดง
ไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว 

คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่าระบบการควบคมุภายในของบรษิทัโดยรวม อยูใ่นระดบัด ีเป็นท่ีน่าพอใจ และสามารถสร้างความเชือ่ม่ัน อย่างมเีหตผุล
ได้ว่างบการเงนิของบรษิทั เอเชยี เอวเิอชัน่ จ�ากดั (มหาชน) และงบการเงนิรวมของบรษิทั เอเชยี เอวเิอชัน่ จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ส�าหรบั
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และกฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (“บริษัท”) ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 3 ท่าน โดยมี นายอารักษ์ 
ชลธาร์นนท์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายดิสธร วัชโรทัย และนายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ เป็นกรรมการและหัวหน้างานหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
เป็นเลขานุการ 

กรรมการตรวจสอบทกุท่านมคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และได้ปฏบิตัหิน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบครบถ้วน
ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทและสอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมจ�านวน 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุม 
ครบถ้วน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ในรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรโดยครบถ้วนดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี 2556 ร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารโดยสอบถามและให้ค�าแนะน�าและข้อคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดท�างบการเงิน มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองท่ัวไป รวมทั้งมีการ 
เปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ เหมาะสม

2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายในของบริษัท ร่วมกับหน่วย
งานตรวจสอบภายใน ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี 

3. พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติในปีที่ผ่านมาครบถ้วน
ตามที่ได้รับมอบหมาย และหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท 

4. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในแต่ละไตรมาสปี 2556 และติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของรายงานผลการตรวจสอบ
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

5. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี 2557 งบประมาณ บุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน และพิจารณารายงานผลการ
ตรวจสอบ โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้พจิารณาประเมนิผลการปฏบัิตขิองหวัหน้างานหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน

6. สอบทานและให้ความเหน็ต่อรายการเกีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมถงึการเปิดเผยข้อมลูดงักล่าว ตามข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

7. พิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากความรู้ทางธุรกิจ ประสบการณ์ ความเหมาะสมของค่าตอบแทน 
และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ท้ังน้ีส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกและเสนอชื่อ 
นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรือนายไพบูล  
ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

8. พิจารณาสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามว่าด้วยกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
ธุรกิจ รวมถึงนโยบายก�ากับการดูแลที่ดี โดยประสานงานกับผู้บริหารและหน่วยงานตรวจสอบภายใน

จากการปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในปี 2556 บริษัทมีการจัดท�างบการเงินอย่างถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี 
ที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างถูกต้องเพียงพอ ครบถ้วน และเช่ือถือได้ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและ 
การบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้มกีารปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วข้องและมกีารปฏบิตังิานทีส่อดคล้องกบัระบบ
การก�ากับดูแลที่ดีอย่างเพียงพอและโปร่งใส

รายงาน

คณะกรรมการ

ตรวจสอบประจ�าปี 

2556

นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ค�าอธิบายและการ

วิเคราะห์ผลการ

ด�าเนินงาน

บรษิทั เอเชยี เอวเิอชัน่ จ�ากัด (มหาชน) และบรษิทัย่อย
บมจ. เอเชยี เอวเิอชัน่ (“บรษิทั”) เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ใน บจ. ไทย
แอร์เอเชีย ซึ่งประกอบธุรกิจสายการบินไทยแอร์เอเชีย โดย 
ถือหุ้นร้อยละ 55 ใน บจ. ไทยแอร์เอเชีย ทั้งนี้ บริษัทได้จัดท�างบ
การเงินรวมของบริษัทอย่างเต็มรูปแบบ (Full Consolidation) 
ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป ตามมาตรฐานรายงาน
ทางการเงินของไทยฉบับท่ี 3 เรื่องการรวมธุรกิจ ดังนั้นในการ 
จัดท�างบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
เป็นการจดัท�างบการเงนิรวมแบบเตม็รูปแบบ เมือ่เปรยีบเทยีบกบั
งบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งยังไม่ได้
จัดท�าเป็นงบการเงินรวมแบบเต็มรูปแบบทั้งปี ทั้งนี้ในการจัดท�า 
ค�าอธิบายและวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน บริษัทจะอธิบายผล 
กระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดท�างบการเงินรวมของบริษัท แต่จะไม่
แสดงการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบแบบปีต่อปี เนือ่งจากวธิกีารจดัท�า
งบการเงินที่ไม่สามารถน�ามาเปรียบเทียบกันได้ อย่างไรก็ตาม 
บริษัทได้ด�าเนินการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานของ บจ. ไทยแอร์
เอเชีย ในรายละเอียดซ่ึงนักลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลในการ
พิจารณาได้ เนื่องจากจัดท�างบการเงินด้วยวิธีเดียวกันทั้งสองปี

ผลประกอบการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ส�าหรับ
ปี 2556 เป็นไปดังนี้ :
นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ได้
น�ามาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่12 เกีย่วข้องกบัภาษเีงนิได้ปีปัจจบัุน 
และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาปฏิบัติใช้ ซ่ึงจะมีผลกระทบจาก
การปรับปรุงย้อนหลังในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับ
ไตรมาสและส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยมีภาษี 
เงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 เพิ่มขึ้นจ�านวน 125.29 
ล้านบาทส่งผลให้มีก�าไรต่อหุ้นลดลง 0.0221 บาทต่อหุ้น โปรดดู
รายละเอียดเพิม่เตมิทีห่มายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงนิข้อ 2.3 
และข้อ 19 ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2556

ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2556 บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เสร็จสิ้นการ 
วัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้และหนี้สินรับมาสุทธิของ  
บจ. ไทยแอร์เอเชีย ที่ได้มาในวันที่ควบคุมกิจการ (4 พฤษภาคม 
2555) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ระยะเวลาการวัดมูลค่าของการรวม
ธุรกิจทีไ่ม่เกนิกว่าหนึง่ปีนบัจากวนัทีค่วบคุมกจิการตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 เรือ่ง การรวมธรุกจิ โดย บมจ. เอเชยี 
เอวเิอชัน่ ต้องปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังส�าหรับประมาณการ 
ทีเ่คยรบัรูไ้ว้ ณ วนัทีค่วบคมุกจิการ เพือ่สะท้อนข้อมลูเพิม่เตมิของ
ข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อม ณ วันที่ควบคุมกิจการ ส่งผล 
กระทบต่องบแสดงฐานะการเงินรวมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส�าหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 ตามทีเ่ปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบข้อมูลทางการเงินข้อ 16 ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
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บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ�ากัด (มหาชน)

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ปี 2556
(ปรับปรุงใหม่)

ปี 2555
เปลี่ยนแปลง

ร้อยละ

รายได้ 23,485.04 16,102.95 46%

ต้นทุนจากการด�าเนินงาน (19,928.35) (14,018.23) 42%

ก�าไรขั้นต้น 3,556.69 2,084.72 71%

ก�าไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน 258.15 65.16 296%

ก�าไรจากมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียที่มีอยู่เดิม 0.00 14,676.61 -100%

รายได้อื่น 670.65 387.97 73%

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่าย 4,485.49 17,214.46 -74%

ค่าใช้จ่ายในการขาย (1,147.76) (467.34) 146%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (607.91) (417.39) 46%

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 2,729.82 16,329.73 -83%

ต้นทุนทางการเงิน (170.97) (17.42) 881%

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 2,558.85 16,312.31 -84%

ภาษีเงินได้ (651.18) (435.50) 50%

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิส�าหรับปี 1,907.67 15,876.80 -88%

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

ผลก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยส�าหรับโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

15.93 (4.25) 474%

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (3.19) 0.85 -474%

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี 12.74 (3.40) 474%

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 1,920.42 15,873.40 -88%

การแบ่งปันก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,042.76 15,512.88 -93%

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 864.91 363.93 138%

1,907.67 15,876.80 -88%

การแบ่งปันก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,049.77 15,511.00 -93%

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 870.65 362.40 140%

1,920.42 15,873.40 -88%

หมายเหตุ: งบการเงินรวมอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555

หน่วย: ล้านบาท
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บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีรายได้ในปี 2555 (ตามวิธีจัดท�างบการ
เงินอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555 เป็นต้นมา)  
จ�านวน 16,102.95 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ 23,485.04  
ล้านบาท ในปี 2556 ตามวิธีจัดท�างบการเงินอย่างเต็มรูปแบบ
ทั้งปี 

ก�าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ส�าหรับปี 2556 อยู ่ท่ี 
1,042.76 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 93 จากปี 2555 ที่ 15,512.88  
ล้านบาท เน่ืองจากในปี 2555 มกี�าไรจากมลูค่ายุตธิรรมของส่วน
ได้เสียท่ีมีอยู่เดิมจ�านวน 14,676.61 ล้านบาท ขณะที่ปี 2556  
ไม่มรีายการดงักล่าว และก�าไรเบด็เสรจ็รวมส่วนทีเ่ป็นของบรษิทั
ใหญ่ส�าหรับปี 2556 อยู่ที่ 1,049.77 ล้านบาท ลดลงร้อยละ  
93 จากปี 2555 ที่ 15,511.00 ล้านบาท ตามที่กล่าวข้างต้น

ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ส�าหรับปี 2556 (ไม่รวมก�าไร
จากมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียท่ีมีอยู่เดิม) อยู่ท่ี 1,042.76  
ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จากปี 2555 ที่ 836.27 ล้านบาท ก�าไร
เบ็ดเสร็จรวมส ่วนท่ีเป ็นของบริษัทใหญ่ส�าหรับป ี  2556  
(ก�าไรจากมลูค่ายุตธิรรมของส่วนได้เสยีท่ีมอียู่เดมิ) อยู่ท่ี 1,049.77 
ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 26 จากปี 2555 ที ่834.40 ล้านบาท ก�าไร
ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส�าหรับปี 2556 อยู่ที่ 0.22 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 17
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บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ�ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้าประกัน
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้าประกัน
เงินลงทุนระยะยาว
เครื่องบิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้รับล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

1,958.64
13.36

3,448.63
1,032.55

723.50
87.24
90.21

343.89
78.69
40.14

7,816.85

339.19
1,312.01

10,956.02
14,868.74
8,824.83

817.65
37,118.43
44,935.28

152.95
124.13
506.83

4,299.16
1,390.47

615.07
150.47
32.48

7,271.57

4%
0%
8%
2%
2%
0%
0%
1%
0%
0%
17%

1%
3%
24%
33%
20%
2%
83%
100%

0%
0%
1%
10%
3%
1%
0%
0%
16%

3,852.84
17.38

2,295.90
0.00

378.78
210.77
79.59

201.05
99.29
13.44

7,149.03

7.71
10.23

3,075.44
14,868.85
8,824.83

673.28
27,460.34
34,609.37

70.99
105.99
427.73

3,582.16
552.35
137.14
66.82
19.27

4,962.45

11%
0%
7%
0%
1%
1%
0%
1%
0%
0%
21%

0%
0%
9%
43%
25%
2%
79%
100%

0%
0%
1%
10%
2%
0%
0%
0%
14%

หน่วย: ล้านบาท
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บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ�ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

งบการเงินรวม

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

หนี้สินไม่หมุนเวียน จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 7,545.77 17% 1,783.11 5%

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 3,309.66 7% 3,034.14 9%

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 133.00 0% 111.85 0%

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 10,988.43 24% 4,929.10 14%

รวมหนี้สิน 18,260.00 41% 9,891.55 29%

ทุนเรือนหุ้น 485.00 1% 485.00 1%

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 2,599.81 6% 2,599.81 8%

ส�ารองอื่น 0.00 0% (37.05) 0%

ก�าไร (ขาดทุน) สะสม 16,261.08 36% 15,211.31 44%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 19,345.89 43% 18,259.07 53%

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 7,329.39 16% 6,458.75 19%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 26,675.28 59% 24,717.82 71%

*หมายเหตุ: บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เริ่มจัดท�างบการเงินแบบเต็มรูปแบบตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555 เป็นต้นมา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สินทรัพย์มีมูลค่า 44,935.28 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นมาจากเครื่องบิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
และอุปกรณ์ - สุทธิ จากการที่ได้รับเครื่องบินเพิ่มขึ้น 8 ล�าและจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล หนี้สินมี
มูลค่า 18,260.00 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เพ่ิมข้ึนจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีเกิดจากเครื่องบินใหม่ท่ีได้รับมาระหว่างป ี
และการเพิ่มขึ้นของรายได้รับล่วงหน้าซึ่งเป็นไปตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น ส่วนของผู้ถือหุ้นมีมูลค่า 26,675.28 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่
เพ่ิมขึ้นจากก�าไรสะสมจากผลก�าไรประจ�าปี ท้ังน้ี ณ ส้ินปี 2556 ส่วนของผู้ถือหุ้นแบ่งเป็นส่วนของผู ้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  
19,345.89 ล้านบาทและเป็นส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 7,329.39 ล้านบาท 

หน่วย: ล้านบาท
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บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ�ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2556 2555*

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 3,692.44 2,643.00

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (5,237.75) (1,830.37)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (436.22) 2,296.02 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (1,981.53) 3,108.65 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 3,852.84 694.43 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน 87.33 49.76 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 1,958.64 3,852.84 

* งบการเงินรวมอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามวิธีงบการเงินรวมแบบเต็มรูปแบบ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรม
ด�าเนินงานที่ 3,692.44 ล้านบาท โดยเป็นเงินสดจากการด�าเนินงานก่อนรายการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงานอยู่ที่ 
3,100.44 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 5,237.75 ล้านบาท ขณะที่เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินอยู่ที่ 436.22 
ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 1,981.53 ล้านบาท และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ณ วันสิ้นปี 2556 อยู่ที่ 1,958.64 ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท
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ผลประกอบการของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ส�าหรับปี 2556 เป็นไปดังนี้ :
นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้น�ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ปีปัจจุบันและภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีมาปฏิบัติใช้ โดยจะมีผลกระทบจากการปรับปรุงย้อนหลังในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส�าหรับปีสิ้นสุด 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 มีภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นจ�านวน 199.51 ล้านบาท ส่งผลให้มีก�าไรต่อหุ้นลดลง 4.74 บาทต่อหุ้น ในส�าหรับ 
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลข้อ 2.3 และข้อ 16  
ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ�ากัด

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ปี 2556
(ปรับปรุงใหม่)

ปี 2555
เปลี่ยนแปลง

ร้อยละ

รายได้ 23,485.04 19,348.93 21%

ต้นทุนจากการด�าเนินงาน (19,907.71) (16,659.06) 20%

ก�าไรขั้นต้น 3,577.33 2,689.87 33%

ก�าไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน 258.15 68.42 277%

รายได้อื่น 669.88 450.03 49%

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่าย 4,505.36 3,208.32 40%

ค่าใช้จ่ายในการขาย (1,147.76) (596.57) 92%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (584.70) (460.20) 27%

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 2,772.89 2,151.55 29%

ต้นทุนทางการเงิน (170.97) (20.38) 739%

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 2,601.92 2,131.17 22%

ภาษีเงินได้ (654.25) (519.81) 26%

ก�าไรสุทธิส�าหรับปี 1,947.67 1,611.36 21%

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

ผลก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยส�าหรับโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

15.93 (4.25) 474%

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (3.19) 0.85 -474%

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี 12.74 (3.40) 474%

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 1,960.41 1,607.96 22%

หน่วย: ล้านบาท



145บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำ�กัด (มห�ชน)

ในปี 2556 บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีรายได้ที่ 23,485.04 ล้านบาท 
เติบโตร้อยละ 21 จาก 19,348.93 ล้านบาทของปี 2555 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าโดยสารจากการ 
มีจ�านวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจาก 8.3 ล้านคนจากปีที่แล้ว เป็น 10.5 
ล้านคน ในปี 2556 หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 27 ถึงแม้ว่าค่าโดยสาร
เฉลี่ยลดลงเล็กน้อยอยู่ท่ี 1,885 บาท เม่ือเปรียบเทียบกับช่วง
เดยีวกันของปีก่อน ในขณะทีอ่ตัราส่วนการขนส่งผูโ้ดยสารเพิม่ขึน้
ร้อยละ 1 อยู่ที่ร้อยละ 83 ในปีนี้ โดยปี 2556 มีปริมาณการผลิต
ด้านผู้โดยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 เป็น 12,951 ล้านที่นั่ง-กม. จาก
การเพิ่มข้ึนของเครื่องบินจ�านวน 8 ล�า เม่ือเปรียบเทียบกับ 
ช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีอัตราการใช้เครื่องบินต่อล�าที่ 11.7 
ชั่วโมงต่อวัน ในขณะที่รายได้บริการเสริมต่อผู้โดยสารน้ันเพิ่มขึ้น
จาก 354 บาท ในปี 2555 เป็น 358 บาทในปี 2556

ก�าไรขั้นต้นเติบโตร้อยละ 33 จาก 2,689.87 ล้านบาท ในปี 2555 
เป็น 3,577.33 ล้านบาท ในปี 2556 โดยมีอัตราก�าไรขั้นต้น 
เพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 15 เนื่องจากค่าน�้ามันเชื้อเพลิงเติบโตในอัตรา
ทีล่ดลงจากราคาของน�า้มนัเชือ้เพลงิเครือ่งบนิทีล่ดลง ค่าเช่าเครือ่ง
บินที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงจากการที่ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้เริ่ม
เข้าท�าสัญญาเช่าการเงินแทนท่ีสัญญาเช่าด�าเนินงาน ในขณะที ่
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา และค่าใช้จ่าย 
เกี่ยวกับพนักงาน เพิ่มขึ้นตามขนาดของฝูงบินที่มากขึ้น

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้เพิม่ข้ึนร้อยละ 29 จาก 
2,151.55 ล้านบาท ในปี 2555 เป็น 2,777.89 ล้านบาท  
ในปี 2556 โดยมีอัตราก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษ ี
เงินได้ที่สูงขึ้นอยู ่ที่ร ้อยละ 12 แม้ว่ามีค่าใช้จ่ายโฆษณาและ
สนบัสนนุการขายและค่าใช้จ่ายการใช้เครือ่งหมายการค้าทีเ่พิม่ขึน้

ก�าไรสุทธิส�าหรับปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 จาก 1,611.36 ล้านบาท 
ของปีก่อนเป็น 1,947.67 ล้านบาท ในปี 2556 หลังจากหักภาษี
เงินได้จ�านวน 654.25 ล้านบาท โดยมีอัตราก�าไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 
8 แม้ว่าต้นทนุทางการเงนิเพิม่ขึน้เมือ่เปรยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี
ก่อนจากดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากเครื่องบินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

ก�าไรเบ็ดเสร็จส�าหรับปีเติบโตร้อยละ 22 จาก 1,607.96 ล้านบาท 
ในปี 2555 เป็น 1,960.41 ล้านบาท ในปี 2556 เป็นผลมาจาก 
ผลก�าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส�าหรับโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุจ�านวน 15.93  
ล้านบาท และภาษีเงนิได้เก่ียวกบัองค์ประกอบของขาดทนุเบด็เสร็จ
อื่นจ�านวน 3.19 ล้านบาท



146 รายงานประจำาปี 2556

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ�ากัด

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้าประกัน

เงินลงทุนระยะสั้น

เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

สินค้าคงเหลือ

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ - สุทธิ

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้าประกัน

เงินลงทุนระยะยาว

เครื่องบิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้า

เจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้รับล่วงหน้า

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินหมุนเวียน

1,956.55

13.36

3,448.63

1,032.55

723.50

87.24

68.97

342.97

78.69

40.13

7,792.59

339.19

1,310.55

10,835.93

11.96

817.65

13,315.28

21,107.87

152.95

124.13

506.83

4,299.16

1,390.02

615.07

150.47

24.36

7,263.00

9%

0%

16%

5%

3%

0%

0%

2%

0%

0%

37%

2%

6%

51%

0%

4%

63%

100%

1%

1%

2%

20%

7%

3%

1%

0%

34%

3,847.79

17.38

2,295.90

0.00

378.78

210.77

58.35

233.86

99.29

13.44

7,155.55

7.71

8.77

2,923.55

11.81

673.28

3,625.13

10,780.68

70.99

105.99

427.73

3,582.16

551.97

137.14

66.82

19.16

4,961.97

36%

0%

21%

0%

4%

2%

1%

2%

1%

0%

66%

0%

0%

27%

0%

6%

34%

100%

1%

1%

4%

33%

5%

1%

1%

0%

46%

หน่วย: ล้านบาท
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บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ�ากัด

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 7,545.77 36% 1,783.11 17%

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 309.75 1% 27.82 0%

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 133.00 1% 111.85 1%

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 7,988.52 38% 1,922.78 18%

รวมหนี้สิน 15,251.52 72% 6,884.74 64%

ทุนเรือนหุ้น 435.56 2% 435.56 4%

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 2,628.79 12% 2,628.79 24%

ก�าไร (ขาดทุน) สะสม 2,792.01 13% 831.59 8%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,856.35 28% 3,895.94 36%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็น 21,107.87 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ
เครื่องบิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ – สุทธิ จากการที่ได้รับเครื่องบินเพิ่มขึ้น 8 ล�าในปีนี้และจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าเงิน
ลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น ณ ส้ินปี 2556 โดยมาจากการเพ่ิมขึ้นของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินที่เกิดจาก 
เครื่องบินใหม่ที่ได้รับมาระหว่างปีและการเพิ่มขึ้นของรายได้รับล่วงหน้า ซึ่งเป็นไปตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น จากการที่มีก�าไรเบ็ดเสร็จรวม
ในปี 2556 จ�านวน 1,960.41 ล้านบาท ส่งผลให้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีก�าไรสะสมและส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นตามล�าดับ

หน่วย: ล้านบาท
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บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ�ากัด

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

 ปี 2556 ปี 2555

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 3,695.41 3,336.18

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (5,237.75) (3,032.64)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (436.22) 2,123.44 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (1,978.56) 2,426.99 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดณ วันต้นปี 3,847.79 1,359.70 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน 87.32 61.10 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 1,956.55 3,847.79 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงานที่ 3,695.41 ล้านบาท โดยเป็น
เงินสดจากการด�าเนินงานก่อนรายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงานอยู่ที่ 3,077.77 ล้านบาท เงินสดได้มาสุทธ ิ
ในการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงานส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้รับล่วงหน้า เงินสดสุทธิใช้ไปในการลงทุน
จ�านวน 5,237.75 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลและในเงินลงทุนระยะส้ันและบางส่วนเป็นการจ่ายเพื่อ 
เครื่องบิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์ เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินอยู่ที่ 436.22 ล้านบาท โดยเป็นเงินสดจ่ายภายใต้
สัญญาเช่าการเงินและดอกเบี้ยจ่าย ส่งผลให้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 1,978.56 ล้านบาท
และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 อยู่ที่ 1,956.55 ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท



149บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำ�กัด (มห�ชน)





151บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำ�กัด (ม
ห�ชน)

งบก�รเงิน
31 ธันว�คม 2556



ร�ยง�นประจำ�ปี 2556152

เสนอผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

ข้�พเจ้�ได้ตรวจสอบงบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะบริษัท 
ของบริษัท เอเชยี เอวเิอชัน่ จำ�กัด (มห�ชน) และบรษิทัย่อย และของ
เฉพ�ะบรษิทั เอเชยี เอวเิอชัน่ จำ�กดั (มห�ชน) ซึง่ประกอบด้วย 
งบแสดงฐ�นะก�รเงนิรวม และงบแสดงฐ�นะก�รเงนิเฉพ�ะบรษิทั  
ณ วนัที ่ 31 ธนัว�คม พ.ศ. 2556 และงบกำ�ไรข�ดทนุเบด็เสรจ็รวม  
และงบกำ�ไรข�ดทนุเบด็เสร็จเฉพ�ะบรษิทั งบแสดงก�รเปลีย่นแปลง
ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม และงบแสดงก�รเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น
เฉพ�ะบริษัท และงบกระแสเงนิสดรวม และงบกระแสเงนิสดเฉพ�ะ
บรษิทัสำ�หรบัปีนีส้ิน้สดุวนัเดยีวกัน รวมถึงหม�ยเหตสุรปุนโยบ�ย 
ก�รบญัชทีีส่ำ�คญัและหม�ยเหตเุรือ่งอืน่ๆ

ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรต่องบกำรเงิน

ผู้บริห�รเป็นผู้รับผิดชอบในก�รจัดทำ�และก�รนำ�เสนองบก�รเงิน
เหล่�นีโ้ดยถกูต้องต�มทีค่วรต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงนิ 
และรับผิดชอบเกี่ยวกับก�รควบคุมภ�ยใน ที่ผู้บริห�รพิจ�รณ�ว่�
จำ�เป็นเพือ่ให้ส�ม�รถจดัทำ�งบก�รเงนิทีป่ร�ศจ�กก�รแสดงข้อมลู
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญไม่ว่�จะเกิดจ�กก�รทุจริต
หรือผิดพล�ด

ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้�พเจ้�เป็นผู ้รับผิดชอบในก�รแสดงคว�มเห็นต่องบก�รเงิน 
ดังกล่�วจ�กผลก�รตรวจสอบของข้�พเจ้� ข้�พเจ้�ได้ปฏิบัติง�น
ตรวจสอบต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบัญช ีซึง่กำ�หนดให้ข้�พเจ้�ปฏิบัติ
ต�มข้อกำ�หนดด้�นจรรย�บรรณ รวมถึงว�งแผนและปฏิบัติง�น
ตรวจสอบเพื่อให้ได้คว�มเช่ือม่ันอย่�งสมเหตุสมผล ว่�งบก�รเงิน
ปร�ศจ�กก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญ
หรือไม่

ก�รตรวจสอบรวมถึงก�รใช้วิธีก�รตรวจสอบเพื่อให้ได้ม�ซึ่ง 
หลักฐ�นก�รสอบบัญชีเก่ียวกับจำ�นวนเงินก�รเปิดเผยข้อมูล 
ในงบก�รเงิน วิธีก�รตรวจสอบท่ีเลือกใช้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของ 
ผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงก�รประเมินคว�มเสี่ยงจ�กก�รแสดงข้อมูล

รายงานข
อง

ผู้สอบบัญ
ชี

รับอนุญาต

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญของงบก�รเงินไม่ว่�จะเกิด
จ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด ในก�รประเมินคว�มเสี่ยงดังกล่�ว 
ผู้สอบบัญชีพิจ�รณ�ก�รควบคุมภ�ยในที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดทำ�
และก�รนำ�เสนองบก�รเงินโดยถูกต้องต�มที่ควรของกิจก�ร เพื่อ
ออกแบบวิธีก�รตรวจสอบที่เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ แต่ไม่ใช่ 
เพ่ือวัตถุประสงค์ในก�รแสดงคว�มคิดเห็นต่อประสิทธิผลของ 
ก�รควบคุมภ�ยในของกิจก�ร ก�รตรวจสอบรวมถึงก�รประเมิน
คว�มเหม�ะสมของนโยบ�ยก�รบญัชทีีผู่บ้ริห�รใช้และคว�มสมเหตุ
สมผลของประม�ณก�รท�งบัญชีที่จัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริห�ร รวมท้ัง
ก�รประเมินก�รนำ�เสนองบก�รเงินโดยรวม

ข้�พเจ้�เช่ือว่�หลักฐ�นก�รสอบบัญชีที่ข้�พเจ้�ได้รับเพียงพอและ
เหม�ะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็นของข้�พเจ้�

ควำมเห็น

ข้�พเจ้�เหน็ว่�งบก�รเงนิรวมและงบก�รเงนิเฉพ�ะบรษิทัข้�งต้นนี้
แสดงฐ�นะก�รเงนิรวม และฐ�นะก�รเงนิเฉพ�ะบรษิทั ของบรษิทั 
เอเชีย เอวิเอชั่น จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย และของเฉพ�ะ
ของบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำ�กัด (มห�ชน) ณ วันที่ 31 ธันว�คม 
พ.ศ. 2556 และผลก�รดำ�เนินง�นรวม และผลก�รดำ�เนินง�น
เฉพ�ะบริษัท และกระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพ�ะ
บริษัทสำ�หรับปีนี้ ส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องต�มที่ควรใน 
ส�ระสำ�คัญต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน

ช�ญชัย ชัยประสิทธิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่ 3760

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ�ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำ�กัด
กรุงเทพมห�นคร

26 กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2557



153บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทนี้

งบแสดง
 

ฐานะการ
เงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556

�¦·¬´��Á°Á�̧¥�Á°ª·Á°�́É���Îµ�´��(มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

��ª´��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

งบการเงินรวม

ตามวิธีสัดส่วน

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2555

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 1,958,637,392 3,852,838,996 694,425,971 2,082,971 5,051,471 977,900

Á�·� µ��µ��́�µ¦Á�·��̧É¤̧£µ¦³�ÎÊµ�¦³��́ 13,356,900 17,383,211 7,373,833 - - -

Á�·�¨��»�¦³¥³´Ê� 9 3,448,628,170 2,295,900,960 4,651,341 - - -

เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 10 1,032,551,182 - - - - -

¼̈�®�̧Ê�µ¦�oµÂ¨³ ¼̈�®�̧Ê°ºÉ��- สุทธิ 11 723,504,686 378,777,465 97,835,916 - - -

¼̈�®�̧Ê�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́ 27.5 87,240,764 210,772,034 140,742,129 - - -

สินคา้คงเหลือ 90,210,619 79,587,903 26,128,736 - - -

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 343,887,487 201,047,982 115,024,798 918,387 901,529 -

£µ¬̧¤¼¨�nµÁ¡·É¤�oµ�¦́��- สุทธิ 78,686,650 99,289,077 351,470,624 - - -

·��¦́¡¥r®¤»�Áª¥̧�°ºÉ� 40,144,187 13,436,177 13,392,997 12,340 - 3,530,000

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,816,848,037 7,149,033,805 1,451,046,345 3,013,698 5,953,000 4,507,900

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

Á�·� µ��µ��́�µ¦Á�·��̧É¤̧£µ¦³�ÎÊµ�¦³��́ 339,189,114 7,714,350 28,559,991 - - -

เงินลงทุนระยะยาว 12 1,312,007,600 10,228,300 3,534,044 - - -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 - - - 3,067,114,370 3,067,114,370 -

เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ - - - - - 403,999,930

Á�¦ºÉ°��·��nª��¦́��¦»�°µ�µ¦Á�nµ�

และอุปกรณ์ - สุทธิ 14 10,956,024,359 3,075,440,519 154,498,165 24 24 2,006

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 15 14,868,736,837 14,868,845,064 7,274,065 1 1 1,052

ค่าความนิยม 16 8,824,825,803 8,824,825,803 286,184,317 - - -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 2.3, 19 - - 87,127,663 - - -

·��¦́¡¥rÅ¤n®¤»�Áª¥̧�°ºÉ� 17 817,647,640 673,281,007 292,419,374 - - -

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 37,118,431,353 27,460,335,043 859,597,619 3,067,114,395 3,067,114,395 404,002,988

รวมสินทรัพย์ 44,935,279,390 34,609,368,848 2,310,643,964 3,070,128,093 3,073,067,395 408,510,888

3

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

®¤µ¥Á®�»�¦³�°����µ¦Á�·�Á�È �nª�®�¹É��°����µ¦Á�·�¦ª¤Â¨³���µ¦Á�·�Á�¡µ³�¦·¬�́�̧Ê



154 รายงานประจำาปี 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทนี้

�¦·¬´��Á°Á�̧¥�Á°ª·Á°�́É���Îµ�´��(มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

��ª´��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

งบการเงินรวม

ตามวิธีสัดส่วน

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2555

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

®�̧Ê·�Â¨³nª��°��¼o�º°®»o�

®�̧Ê·�®¤»�Áª¸¥�

Á�oµ®�̧Ê�µ¦�oµ 152,951,492 70,988,769 54,025,061 - - -

Á�oµ®�̧Ê°ºÉ� 124,132,639 105,991,639 33,848,064 - - -

Á�oµ®�̧Ê�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́ 27.6 506,830,215 427,725,470 184,156,928 - - -

รายไดรั้บล่วงหนา้ 4,299,163,449 3,582,160,385 1,385,345,343 - - -

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,390,467,580 552,349,337 247,386,536 444,376 376,747 4,577,061

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

�̧É�¹��Îµ®���Îµ¦³£µ¥Ä�®�¹É��̧ - - 247,859,915 - - -

®�̧Ê·��µ¤´��µÁ�nµ�µ¦Á�·�

�̧É�¹��Îµ®���Îµ¦³£µ¥Ä�®�¹É��̧ 18 615,065,684 137,142,871 2,431,587 - - -

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 150,473,336 66,819,634 - - - -

®�̧Ê·�®¤»�Áª¥̧�°ºÉ� 32,484,297 19,274,771 7,175,962 8,120,597 109,954 20,736

¦ª¤®�̧Ê·�®¤»�Áª¸¥� 7,271,568,692 4,962,452,876 2,162,229,396 8,564,973 486,701 4,597,797

®�̧Ê·�Å¤n®¤»�Áª¸¥�

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - 6,713,256 - - -

®�̧Ê·��µ¤´��µÁ�nµ�µ¦Á�·� 18 7,545,773,009 1,783,112,423 4,719,811 - - -

®�̧Ê·�£µ¬̧Á�·�Å�o¦°�µ¦��́��́�̧�- สุทธิ 19 3,309,661,779 3,034,141,674 - - - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 21 132,997,460 111,846,384 42,203,653 - - -

¦ª¤®�̧Ê·�Å¤n®¤»�Áª¸¥� 10,988,432,248 4,929,100,481 53,636,720 - - -

¦ª¤®�̧Ê·� 18,260,000,940 9,891,553,357 2,215,866,116 8,564,973 486,701 4,597,797

4

®¤µ¥Á®�»�¦³�°����µ¦Á�·�Á�È �nª�®�¹É��°����µ¦Á�·�¦ª¤Â¨³���µ¦Á�·�Á�¡µ³�¦·¬�́�̧Ê

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน (ต่อ)



155บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทนี้

�¦·¬´��Á°Á�̧¥�Á°ª·Á°�́É���Îµ�´��(มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

��ª´��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

งบการเงินรวม

ตามวิธีสัดส่วน

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2555

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

®�̧Ê·�Â¨³nª��°��¼o�º°®»o��(ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 23

ทุนจดทะเบียน 

หุ้นสามญัจาํนวน 4,850,000,000 หุ้น

¤¼¨�nµ�̧É�¦µÅªo®» o�¨³�0.1 บาท 485,000,000 485,000,000 485,000,000 485,000,000 485,000,000 485,000,000

�»��̧É°°�Â¨³�Îµ¦³Â¨oª

หุ้นสามญัจาํนวน 4,850,000,000 หุ้น

¤¼¨�nµ�̧ÉÅ�o¦́��Îµ¦³Â¨oª

หุ้นละ 0.1 บาท

(1 มกราคม 2555:

4,100,000,000 หุ้น 

¤¼¨�nµ�̧ÉÅ�o¦́��Îµ¦³Â¨oª

หุ้นละ 0.1 บาท) 485,000,000 485,000,000 410,000,000 485,000,000 485,000,000 410,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 2,599,808,274 2,599,808,274 - 2,599,808,274 2,599,808,274 -

°��r�¦³�°�°ºÉ��°�nª��°��¼ o�º°®» o�

�¨�¦³���µ��µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨�´�nª�

เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ - - (15,526,868) - - -

Îµ¦°�°ºÉ� - (37,047,145) - - - -

กาํไร (ขาดทุน) สะสม 16,261,079,344 15,211,309,058 (299,695,284) (23,245,154) (12,227,580) (6,086,909)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 19,345,887,618 18,259,070,187 94,777,848 3,061,563,120 3,072,580,694 403,913,091

nª�Å�oÁ̧¥�̧ÉÅ¤n¤̧°Îµ�µ��ª��»¤ 7,329,390,832 6,458,745,304 - - - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 26,675,278,450 24,717,815,491 94,777,848 3,061,563,120 3,072,580,694 403,913,091

¦ª¤®�̧Ê·�Â¨³nª��°��¼o�º°®»o� 44,935,279,390 34,609,368,848 2,310,643,964 3,070,128,093 3,073,067,395 408,510,888

5

®¤µ¥Á®�»�¦³�°����µ¦Á�·�Á�È �nª�®�¹É��°����µ¦Á�·�¦ª¤Â¨³���µ¦Á�·�Á�¡µ³�¦·¬�́�̧Ê

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน (ต่อ)



156 รายงานประจำาปี 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทนี้

�¦·¬´��Á°Á�̧¥�Á°ª·Á°�́É���Îµ��́�(มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

Îµ®¦́��̧·Ê�»�ª�́�¸É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้ 24 23,485,042,536 16,102,950,774 - -

ตน้ทุนจากการดาํเนินงาน (19,928,354,155) (14,018,227,586) - -

�ÎµÅ¦�´Ê��o�� 3,556,688,381 2,084,723,188 - -

�ÎµÅ¦»��·�µ�°�́¦µÂ¨�Á�¨̧É¥� 258,151,066 65,156,572 1,416 170,861

�ÎµÅ¦�µ�¤¼¨�nµ¥»�·�¦¦¤�°�nª�Å�oÁ̧¥�̧É¤̧°¥¼nÁ�·¤ - 14,676,608,801 - -

¦µ¥Å�o°ºÉ� 670,649,775 387,967,574 773,660 310,301

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 4,485,489,222 17,214,456,135 775,076 481,162

ค่าใชจ่้ายในการขาย (1,147,762,163) (467,336,019) - -

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (607,905,725) (417,390,448) (11,792,650) (6,396,660)

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 2,729,821,334 16,329,729,668 (11,017,574) (5,915,498)

ตน้ทุนทางการเงิน (170,971,996) (17,421,153) - (225,173)

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 2,558,849,338 16,312,308,515 (11,017,574) (6,140,671)

ภาษีเงินได้ 20 (651,177,101) (435,503,879) - -

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปี 1,907,672,237 15,876,804,636 (11,017,574) (6,140,671)

กาํไร (ขาดทุน) Á�È�Á¦È�°ºÉ�

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการ

�¨�¦³Ã¥��rÁ¤ºÉ°Á�¬̧¥�°µ¥» 21 15,929,471 (4,254,785) - -

£µ¬̧Á�·�Å�oÁ�̧É¥ª��́°��r�¦³�°��°��ÎµÅ¦�µ��»�

Á�È�Á¦È�°ºÉ� 20 (3,185,894) 850,957 - -

กาํไร (ขาดทุน) Á�È�Á¦È�°ºÉ�Îµ®¦́��̧ 12,743,577 (3,403,828) - -

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 1,920,415,814 15,873,400,808 (11,017,574) (6,140,671)

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) สุทธิ

nª��̧ÉÁ�È��°��¦·¬�́Ä®�n 1,042,761,319 15,512,876,448 (11,017,574) (6,140,671)

nª��̧ÉÁ�È��°�nª�Å�oÁ̧¥�̧ÉÅ¤n¤̧° Îµ�µ��ª��»¤ 864,910,918 363,928,188 - -

1,907,672,237 15,876,804,636 (11,017,574) (6,140,671)

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

nª��̧ÉÁ�È��°��¦·¬�́Ä®�n 1,049,770,286 15,511,004,342 (11,017,574) (6,140,671)

nª��̧ÉÁ�È��°�nª�Å�oÁ̧¥�̧ÉÅ¤n¤̧° Îµ�µ��ª��»¤ 870,645,528 362,396,466 - -

1,920,415,814 15,873,400,808 (11,017,574) (6,140,671)

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กาํไร (ขาดทุน) �n°®» o��´Ê�¡ºÊ��µ� 26 0.2150 3.4134 (0.0023) (0.0014)

®¤µ¥Á®�»�¦³�°����µ¦Á�·�Á�È�nª�®�¹É��°����µ¦Á�·�¦ª¤Â¨³���µ¦Á�·�Á�¡µ³�¦·¬�́�̧Ê

6

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม

งบก�าไรข
าดทุน

เบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556



157บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทนี้

�¦·¬´��Á°Á�̧¥�Á°ª·Á°�́É���Îµ��́�(มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

Îµ®¦́��̧·Ê�»�ª�́�¸É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้ 24 23,485,042,536 16,102,950,774 - -

ตน้ทุนจากการดาํเนินงาน (19,928,354,155) (14,018,227,586) - -

�ÎµÅ¦�´Ê��o�� 3,556,688,381 2,084,723,188 - -

�ÎµÅ¦»��·�µ�°�́¦µÂ¨�Á�¨̧É¥� 258,151,066 65,156,572 1,416 170,861

�ÎµÅ¦�µ�¤¼¨�nµ¥»�·�¦¦¤�°�nª�Å�oÁ̧¥�̧É¤̧°¥¼nÁ�·¤ - 14,676,608,801 - -

¦µ¥Å�o°ºÉ� 670,649,775 387,967,574 773,660 310,301

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 4,485,489,222 17,214,456,135 775,076 481,162

ค่าใชจ่้ายในการขาย (1,147,762,163) (467,336,019) - -

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (607,905,725) (417,390,448) (11,792,650) (6,396,660)

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 2,729,821,334 16,329,729,668 (11,017,574) (5,915,498)

ตน้ทุนทางการเงิน (170,971,996) (17,421,153) - (225,173)

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 2,558,849,338 16,312,308,515 (11,017,574) (6,140,671)

ภาษีเงินได้ 20 (651,177,101) (435,503,879) - -

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปี 1,907,672,237 15,876,804,636 (11,017,574) (6,140,671)

กาํไร (ขาดทุน) Á�È�Á¦È�°ºÉ�

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการ

�¨�¦³Ã¥��rÁ¤ºÉ°Á�¬̧¥�°µ¥» 21 15,929,471 (4,254,785) - -

£µ¬̧Á�·�Å�oÁ�̧É¥ª��́°��r�¦³�°��°��ÎµÅ¦�µ��»�

Á�È�Á¦È�°ºÉ� 20 (3,185,894) 850,957 - -

กาํไร (ขาดทุน) Á�È�Á¦È�°ºÉ�Îµ®¦́��̧ 12,743,577 (3,403,828) - -

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 1,920,415,814 15,873,400,808 (11,017,574) (6,140,671)

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) สุทธิ

nª��̧ÉÁ�È��°��¦·¬�́Ä®�n 1,042,761,319 15,512,876,448 (11,017,574) (6,140,671)

nª��̧ÉÁ�È��°�nª�Å�oÁ̧¥�̧ÉÅ¤n¤̧° Îµ�µ��ª��»¤ 864,910,918 363,928,188 - -

1,907,672,237 15,876,804,636 (11,017,574) (6,140,671)

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

nª��̧ÉÁ�È��°��¦·¬�́Ä®�n 1,049,770,286 15,511,004,342 (11,017,574) (6,140,671)

nª��̧ÉÁ�È��°�nª�Å�oÁ̧¥�̧ÉÅ¤n¤̧° Îµ�µ��ª��»¤ 870,645,528 362,396,466 - -

1,920,415,814 15,873,400,808 (11,017,574) (6,140,671)

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กาํไร (ขาดทุน) �n°®» o��´Ê�¡ºÊ��µ� 26 0.2150 3.4134 (0.0023) (0.0014)

®¤µ¥Á®�»�¦³�°����µ¦Á�·�Á�È�nª�®�¹É��°����µ¦Á�·�¦ª¤Â¨³���µ¦Á�·�Á�¡µ³�¦·¬�́�̧Ê

6

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม

�¦·¬´��Á°Á�̧¥�Á°ª·Á°�́É���Îµ��́�(มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

Îµ®¦́��̧·Ê�»�ª�́�¸É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้ 24 23,485,042,536 16,102,950,774 - -

ตน้ทุนจากการดาํเนินงาน (19,928,354,155) (14,018,227,586) - -

�ÎµÅ¦�´Ê��o�� 3,556,688,381 2,084,723,188 - -

�ÎµÅ¦»��·�µ�°�́¦µÂ¨�Á�¨̧É¥� 258,151,066 65,156,572 1,416 170,861

�ÎµÅ¦�µ�¤¼¨�nµ¥»�·�¦¦¤�°�nª�Å�oÁ̧¥�̧É¤̧°¥¼nÁ�·¤ - 14,676,608,801 - -

¦µ¥Å�o°ºÉ� 670,649,775 387,967,574 773,660 310,301

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 4,485,489,222 17,214,456,135 775,076 481,162

ค่าใชจ่้ายในการขาย (1,147,762,163) (467,336,019) - -

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (607,905,725) (417,390,448) (11,792,650) (6,396,660)

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 2,729,821,334 16,329,729,668 (11,017,574) (5,915,498)

ตน้ทุนทางการเงิน (170,971,996) (17,421,153) - (225,173)

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 2,558,849,338 16,312,308,515 (11,017,574) (6,140,671)

ภาษีเงินได้ 20 (651,177,101) (435,503,879) - -

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปี 1,907,672,237 15,876,804,636 (11,017,574) (6,140,671)

กาํไร (ขาดทุน) Á�È�Á¦È�°ºÉ�

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการ

�¨�¦³Ã¥��rÁ¤ºÉ°Á�¬̧¥�°µ¥» 21 15,929,471 (4,254,785) - -

£µ¬̧Á�·�Å�oÁ�̧É¥ª��́°��r�¦³�°��°��ÎµÅ¦�µ��»�

Á�È�Á¦È�°ºÉ� 20 (3,185,894) 850,957 - -

กาํไร (ขาดทุน) Á�È�Á¦È�°ºÉ�Îµ®¦́��̧ 12,743,577 (3,403,828) - -

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 1,920,415,814 15,873,400,808 (11,017,574) (6,140,671)

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) สุทธิ

nª��̧ÉÁ�È��°��¦·¬�́Ä®�n 1,042,761,319 15,512,876,448 (11,017,574) (6,140,671)

nª��̧ÉÁ�È��°�nª�Å�oÁ̧¥�̧ÉÅ¤n¤̧° Îµ�µ��ª��»¤ 864,910,918 363,928,188 - -

1,907,672,237 15,876,804,636 (11,017,574) (6,140,671)

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

nª��̧ÉÁ�È��°��¦·¬�́Ä®�n 1,049,770,286 15,511,004,342 (11,017,574) (6,140,671)

nª��̧ÉÁ�È��°�nª�Å�oÁ̧¥�̧ÉÅ¤n¤̧° Îµ�µ��ª��»¤ 870,645,528 362,396,466 - -

1,920,415,814 15,873,400,808 (11,017,574) (6,140,671)

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กาํไร (ขาดทุน) �n°®» o��´Ê�¡ºÊ��µ� 26 0.2150 3.4134 (0.0023) (0.0014)

®¤µ¥Á®�»�¦³�°����µ¦Á�·�Á�È�nª�®�¹É��°����µ¦Á�·�¦ª¤Â¨³���µ¦Á�·�Á�¡µ³�¦·¬�́�̧Ê

6

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม

งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
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Îµ®¦́��̧·Ê�»�ª�́�¸É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

nª�Å�oÁ̧¥�¸ÉÅ¤n¤¸ รวมส่วนของ

อาํนาจควบคุม ผู้ถือหุ้น

ผลกระทบจากการ รวมส่วนของ

�»��¸É°°� กาํไร (ขาดทุน) Á¡·É¤́�nª�Á�·�¨��»� ผู้ถือหุ้น

และชําระแล้ว ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น สะสม Îµ¦°�°ºÉ� ในกจิการร่วมค้า บริษทัใหญ่

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

¥°���Á®¨º°�o��̧���ª�́�¸É�1 มกราคม พ.ศ. 2555

- �µ¤�¸É¦µ¥�µ�ÅªoÁ�·¤ 410,000,000 - (386,822,947) - (15,526,868) 7,650,185 - 7,650,185

รายการปรับปรุงจากการนาํมาตรฐานการบญัชีใหม่มาปฏิบตัิ 2.3 - - 87,127,663 - - 87,127,663 - 87,127,663

¥°���Á®¨º°�¸É�¦́��¦»�Â öª 410,000,000 - (299,695,284) - (15,526,868) 94,777,848 - 94,777,848

การออกหุน้สามญั 23 75,000,000 2,700,000,000 - - - 2,775,000,000 - 2,775,000,000

ตน้ทุนในการทาํรายการ 23 - (100,191,726) - - - (100,191,726) - (100,191,726)

�¨�¦³���µ��µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨��¦³Á£�Á�·�¨��»�

จากกิจการร่วมคา้เป็นบริษทัยอ่ย - �µ¤�̧É¦µ¥�µ�ÅªoÁ�·¤ - - - - 15,526,868 15,526,868 7,450,775,505 7,466,302,373

ผลกระทบจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - - (37,047,145) - (37,047,145) - (37,047,145)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - �µ¤�̧É�¦́�Ä®¤n - - 15,511,004,342 - - 15,511,004,342 362,396,466 15,873,400,808

การปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั 16 - - - - - - (1,354,426,667) (1,354,426,667)

¥°���Á®¨º°�¨µ¥�̧���ª�́�¸É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 485,000,000 2,599,808,274 15,211,309,058 (37,047,145) - 18,259,070,187 6,458,745,304 24,717,815,491

®¤µ¥Á®�»�¦³�°����µ¦Á�·�Á�È�nª�®�¹É ��°����µ¦Á�·�¦ª¤Â¨³���µ¦Á�·�Á�¡µ³�¦·¬�́�̧Ê

7

�¦·¬�́�Á°Á�̧¥�Á°ª·Á°�́É���Îµ��́�(มหาชน)

��Â���µ¦Á�¨¸É¥�Â�¨�nª��°��¼o�º°®»o�

งบการเงนิรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่

°��r�¦³�°�°ºÉ��°�nª��°��¼o�º°®»o�

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทนี้

งบแสดง
การ

เปลี่ยนแป
ลง

ส่วนผู้ถือ
หุ้น

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556
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Îµ®¦́��̧·Ê�»�ª�́�¸É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

nª�Å�oÁ̧¥�¸ÉÅ¤n¤¸ รวมส่วนของ

°��r�¦³�°�°ºÉ��°� อาํนาจควบคุม ผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น รวมส่วนของ

�»��¸É°°� ผู้ถือหุ้น

และชําระแล้ว ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น กาํไรสะสม Îµ¦°�°ºÉ� บริษัทใหญ่

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

¥°���Á®¨º°�o��̧���ª�́�¸É�1 มกราคม พ.ศ. 2556 - �µ¤�¸É¦µ¥�µ�ÅªoÁ�·¤ 485,000,000 2,599,808,274 15,259,409,223 (33,712,692) 18,310,504,805 7,856,117,186 26,166,621,991

รายการปรับปรุงจากการนาํมาตรฐานการบญัชีใหม่มาปฏิบตัิ 2.3 - - (13,012,199) (3,334,453) (16,346,652) (11,469,865) (27,816,517)

การปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั 6 - - (35,087,966) - (35,087,966) (1,385,902,017) (1,420,989,983)

¥°���Á®¨º°�¸É�¦́��¦»�Â öª 485,000,000 2,599,808,274 15,211,309,058 (37,047,145) 18,259,070,187 6,458,745,304 24,717,815,491

ผลกระทบจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - - 37,047,145 37,047,145 - 37,047,145

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - 1,049,770,286 - 1,049,770,286 870,645,528 1,920,415,814

¥°���Á®¨º°�¨µ¥�̧���ª�́�¸É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 485,000,000 2,599,808,274 16,261,079,344 - 19,345,887,618 7,329,390,832 26,675,278,450

®¤µ¥Á®�»�¦³�°����µ¦Á�·�Á�È �nª�®�¹É��°����µ¦Á�·�¦ª¤Â¨³���µ¦Á�·�Á�¡µ³�¦·¬�́�̧Ê

8

�¦·¬´��Á°Á�̧¥�Á°ª·Á°�́É���Îµ��́�(มหาชน)

��Â���µ¦Á�¨¸É¥�Â�¨�nª��°��¼o�º°®»o� (ต่อ)

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทนี้

งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนผู้ถือหุ้น (ต่อ)



16
0

รายงานประจำาปี 2556

Îµ®¦́��̧·Ê�»�ª´��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

�»��̧É°°� ส่วนเกนิ

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ขาดทุนสะสม รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

¥°���Á®¨º°�o��̧���ª´��̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2555 - �µ¤�̧É¦µ¥�µ�ÅªoÁ�·¤ 410,000,000 - (6,086,909) 403,913,091

รายการปรับปรุงจากการนาํมาตรฐานการบญัชีใหม่มาปฎิบตัิ 2.3 - - - -

¥°���Á®¨º°�̧É�¦́��¦»�Â öª 410,000,000 - (6,086,909) 403,913,091

การออกหุน้สามญั 23 75,000,000 2,700,000,000 - 2,775,000,000

ตน้ทุนในการทาํรายการ 23 - (100,191,726) - (100,191,726)

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - �µ¤�̧É�¦́�Ä®¤n - - (6,140,671) (6,140,671)

¥°���Á®¨º°�¨µ¥�̧���ª´��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ.2555 485,000,000 2,599,808,274 (12,227,580) 3,072,580,694

¥°���Á®¨º°�o��̧���ª´��̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2556 - �µ¤�̧É¦µ¥�µ�ÅªoÁ�·¤ 485,000,000 2,599,808,274 (12,227,580) 3,072,580,694

รายการปรับปรุงจากการนาํมาตรฐานการบญัชีใหม่มาปฎิบตัิ 2.3 - - - -

¥°���Á®¨º°�̧É�¦́��¦»�Â öª 485,000,000 2,599,808,274 (12,227,580) 3,072,580,694

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - (11,017,574) (11,017,574)

¥°���Á®¨º°�¨µ¥�̧���ª´��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 485,000,000 2,599,808,274 (23,245,154) 3,061,563,120

®¤µ¥Á®�»�¦³�°����µ¦Á�·�Á�È�nª�®�¹É ��°����µ¦Á�·�¦ª¤Â¨³���µ¦Á�·�Á�¡µ³�¦·¬�́�̧Ê

9

�¦·¬´��Á°Á�̧¥�Á°ª·Á°�́É���Îµ��́�(มหาชน)

��Â���µ¦Á�¨¸É¥�Â�¨�nª��°��¼o�º°®»o��(ต่อ)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทนี้หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทนี้

งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนผู้ถือหุ้น (ต่อ)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทนี้

�¦·¬´��Á°Á�̧¥�Á°ª·Á°�́É���Îµ��́�(มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

Îµ®¦́��̧·Ê�»�ª�́�¸É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 2,558,849,338 16,312,308,515 (11,017,574) (6,140,671)

รายการปรับปรุง

�ÎµÅ¦�µ�¤¼¨�nµ¥»�·�¦¦¤�°�nª�Å�oÁ̧¥�̧É¤̧°¥¼nÁ�·¤ - (14,676,608,801) - -

�nµÁºÉ°¤¦µ�µ 14 401,631,053 141,359,696 - 1,982

ค่าตดัจาํหน่าย 15 4,691,165 3,696,095 - 1,051

ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายส่วนปรับปรุง

อาคารเช่า อุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 647,460 18,745 - -

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 21 38,428,899 22,094,489 - -

รายจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 22 33,712,691 53,940,308 - -

(กาํไร) �µ��»�»��·�µ�°�́¦µÂ¨�Á�¨̧É¥� 85,854,062 (49,758,880) (1,416) -

�ÎµÅ¦�̧É¥�́Å¤nÁ�·��¹Ê��¦·��µ��µ¦�¦́�¤¼¨�nµ ยติุธรรม

ของเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 10 (32,551,182) - - -

ตน้ทุนทางการเงิน 170,971,996 17,421,153 - 225,173

¦µ¥Å�o�°�Á�̧Ê¥¦́� (161,794,765) (81,831,499) (23,660) (310,301)

3,100,440,717 1,742,639,821 (11,042,650) (6,222,766)

�µ¦Á�¨¸É¥�Â�¨��°�·��¦́¡¥rÂ¨³®�̧Ê·��ÎµÁ�·��µ��

- Á�·� µ��µ��́�µ¦Á�·��̧É¤̧£µ¦³�ÎÊµ�¦³��́ (327,448,453) 100,327,654 - -

- ¨¼�®�̧Ê�µ¦�oµÂ¨³¨¼�®�̧Ê°ºÉ� (328,871,752) (172,558,450) - -

- ¨¼�®�̧Ê�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́� 127,600,550 (9,242,133) - -

- สินคา้คงเหลือ (10,622,716) (8,008,884) - -

- ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ (142,839,505) 20,269,058 (16,858) (901,529)

- £µ¬̧¤¼¨�nµÁ¡·É¤�oµ�¦́� 20,602,427 303,915,759 - -

- ·��¦́¡¥r®¤»�Áª̧¥�°ºÉ� (26,708,010) 9,683,174 (12,340) 3,530,000

- ·��¦́¡¥rÅ¤n®¤»�Áª̧¥�°ºÉ� (144,366,633) (102,934,452) - -

- Á�oµ®�̧Ê�µ¦�oµ 81,962,723 (32,383,031) - -

- Á�oµ®�̧Ê°ºÉ� 18,141,000 47,127,820 - -

- Á�oµ®�̧Ê�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́ 79,104,745 64,617,283 - -

- รายไดรั้บล่วงหนา้ 717,003,064 893,720,230 - -

- ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 783,526,476 (72,009,136) 67,629 (4,200,314)

- ®�̧Ê·�®¤»�Áª¸¥�°ºÉ� 13,209,526 86,254,949 8,010,643 89,218

เงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 3,960,734,159 2,871,419,662 (2,993,576) (7,705,391)

®¤µ¥Á®�»�¦³�°����µ¦Á�·�Á�È�nª�®�¹É��°����µ¦Á�·�¦ª¤Â¨³���µ¦Á�·�Á�¡µ³�¦·¬�́�̧Ê
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบกระแส
เงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทนี้

�¦·¬´��Á°Á�̧¥�Á°ª·Á°�́É���Îµ��́�(มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

Îµ®¦́��̧·Ê�»�ª�́�¸É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 2,558,849,338 16,312,308,515 (11,017,574) (6,140,671)

รายการปรับปรุง

�ÎµÅ¦�µ�¤¼¨�nµ¥»�·�¦¦¤�°�nª�Å�oÁ̧¥�̧É¤̧°¥¼nÁ�·¤ - (14,676,608,801) - -

�nµÁºÉ°¤¦µ�µ 14 401,631,053 141,359,696 - 1,982

ค่าตดัจาํหน่าย 15 4,691,165 3,696,095 - 1,051

ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายส่วนปรับปรุง

อาคารเช่า อุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 647,460 18,745 - -

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 21 38,428,899 22,094,489 - -

รายจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 22 33,712,691 53,940,308 - -

(กาํไร) �µ��»�»��·�µ�°�́¦µÂ¨�Á�¨̧É¥� 85,854,062 (49,758,880) (1,416) -

�ÎµÅ¦�̧É¥�́Å¤nÁ�·��¹Ê��¦·��µ��µ¦�¦́�¤¼¨�nµ ยติุธรรม

ของเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 10 (32,551,182) - - -

ตน้ทุนทางการเงิน 170,971,996 17,421,153 - 225,173

¦µ¥Å�o�°�Á�̧Ê¥¦́� (161,794,765) (81,831,499) (23,660) (310,301)

3,100,440,717 1,742,639,821 (11,042,650) (6,222,766)

�µ¦Á�¨¸É¥�Â�¨��°�·��¦́¡¥rÂ¨³®�̧Ê·��ÎµÁ�·��µ��

- Á�·� µ��µ��́�µ¦Á�·��̧É¤̧£µ¦³�ÎÊµ�¦³��́ (327,448,453) 100,327,654 - -

- ¨¼�®�̧Ê�µ¦�oµÂ¨³¨¼�®�̧Ê°ºÉ� (328,871,752) (172,558,450) - -

- ¨¼�®�̧Ê�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́� 127,600,550 (9,242,133) - -

- สินคา้คงเหลือ (10,622,716) (8,008,884) - -

- ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ (142,839,505) 20,269,058 (16,858) (901,529)

- £µ¬̧¤¼¨�nµÁ¡·É¤�oµ�¦́� 20,602,427 303,915,759 - -

- ·��¦́¡¥r®¤»�Áª̧¥�°ºÉ� (26,708,010) 9,683,174 (12,340) 3,530,000

- ·��¦́¡¥rÅ¤n®¤»�Áª̧¥�°ºÉ� (144,366,633) (102,934,452) - -

- Á�oµ®�̧Ê�µ¦�oµ 81,962,723 (32,383,031) - -

- Á�oµ®�̧Ê°ºÉ� 18,141,000 47,127,820 - -

- Á�oµ®�̧Ê�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́ 79,104,745 64,617,283 - -

- รายไดรั้บล่วงหนา้ 717,003,064 893,720,230 - -

- ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 783,526,476 (72,009,136) 67,629 (4,200,314)

- ®�̧Ê·�®¤»�Áª¸¥�°ºÉ� 13,209,526 86,254,949 8,010,643 89,218

เงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 3,960,734,159 2,871,419,662 (2,993,576) (7,705,391)

®¤µ¥Á®�»�¦³�°����µ¦Á�·�Á�È�nª�®�¹É��°����µ¦Á�·�¦ª¤Â¨³���µ¦Á�·�Á�¡µ³�¦·¬�́�̧Ê
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

�¦·¬´��Á°Á�̧¥�Á°ª·Á°�́É���Îµ��́�(มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

Îµ®¦́��̧·Ê�»�ª�́�¸É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 2,558,849,338 16,312,308,515 (11,017,574) (6,140,671)

รายการปรับปรุง

�ÎµÅ¦�µ�¤¼¨�nµ¥»�·�¦¦¤�°�nª�Å�oÁ̧¥�̧É¤̧°¥¼nÁ�·¤ - (14,676,608,801) - -

�nµÁºÉ°¤¦µ�µ 14 401,631,053 141,359,696 - 1,982

ค่าตดัจาํหน่าย 15 4,691,165 3,696,095 - 1,051

ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายส่วนปรับปรุง

อาคารเช่า อุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 647,460 18,745 - -

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 21 38,428,899 22,094,489 - -

รายจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 22 33,712,691 53,940,308 - -

(กาํไร) �µ��»�»��·�µ�°�́¦µÂ¨�Á�¨̧É¥� 85,854,062 (49,758,880) (1,416) -

�ÎµÅ¦�̧É¥�́Å¤nÁ�·��¹Ê��¦·��µ��µ¦�¦́�¤¼¨�nµ ยติุธรรม

ของเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 10 (32,551,182) - - -

ตน้ทุนทางการเงิน 170,971,996 17,421,153 - 225,173

¦µ¥Å�o�°�Á�̧Ê¥¦́� (161,794,765) (81,831,499) (23,660) (310,301)

3,100,440,717 1,742,639,821 (11,042,650) (6,222,766)

�µ¦Á�¨¸É¥�Â�¨��°�·��¦́¡¥rÂ¨³®�̧Ê·��ÎµÁ�·��µ��

- Á�·� µ��µ��́�µ¦Á�·��̧É¤̧£µ¦³�ÎÊµ�¦³��́ (327,448,453) 100,327,654 - -

- ¨¼�®�̧Ê�µ¦�oµÂ¨³¨¼�®�̧Ê°ºÉ� (328,871,752) (172,558,450) - -

- ¨¼�®�̧Ê�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́� 127,600,550 (9,242,133) - -

- สินคา้คงเหลือ (10,622,716) (8,008,884) - -

- ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ (142,839,505) 20,269,058 (16,858) (901,529)

- £µ¬̧¤¼¨�nµÁ¡·É¤�oµ�¦́� 20,602,427 303,915,759 - -

- ·��¦́¡¥r®¤»�Áª̧¥�°ºÉ� (26,708,010) 9,683,174 (12,340) 3,530,000

- ·��¦́¡¥rÅ¤n®¤»�Áª̧¥�°ºÉ� (144,366,633) (102,934,452) - -

- Á�oµ®�̧Ê�µ¦�oµ 81,962,723 (32,383,031) - -

- Á�oµ®�̧Ê°ºÉ� 18,141,000 47,127,820 - -

- Á�oµ®�̧Ê�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́ 79,104,745 64,617,283 - -

- รายไดรั้บล่วงหนา้ 717,003,064 893,720,230 - -

- ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 783,526,476 (72,009,136) 67,629 (4,200,314)

- ®�̧Ê·�®¤»�Áª¸¥�°ºÉ� 13,209,526 86,254,949 8,010,643 89,218

เงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 3,960,734,159 2,871,419,662 (2,993,576) (7,705,391)

®¤µ¥Á®�»�¦³�°����µ¦Á�·�Á�È�nª�®�¹É��°����µ¦Á�·�¦ª¤Â¨³���µ¦Á�·�Á�¡µ³�¦·¬�́�̧Ê
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

�¦·¬´��Á°Á�̧¥�Á°ª·Á°�́É���Îµ��́�(มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

Îµ®¦́��̧·Ê�»�ª�́�¸É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (ต่อ) 3,960,734,159 2,871,419,662 (2,993,576) (7,705,391)

�°�Á�̧Ê¥¦́� 24,904,203 24,551,169 23,660 310,301

ภาษีเงินไดจ่้าย (291,854,734) (252,971,934) - -

ผลประโยชน์พนกังานจ่าย 21 (1,348,352) - - -

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 3,692,435,276 2,642,998,897 (2,969,916) (7,395,090)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

Á�·��Å�o¤µ�µ��µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨�Á�·�¨��»�

จากกิจการร่วมคา้เป็นบริษทัยอ่ย - 625,297,714 - -

Á�·���nµ¥Á¡ºÉ°Á�·�¨��»�Ä��¦·¬�́¥n°¥ - - - (2,663,114,440)

Á�·���nµ¥Á¡ºÉ°Á�·�¨��»�¦³¥³´Ê� (1,152,727,210) (1,759,390,954) - -

Á�·���nµ¥Á¡ºÉ°Á�·�¨��»�¦³¥³¥µª 12 (1,301,779,300) (1,839,800) - -

¥°��ºÊ°®¨�́�¦́¡¥rÄ�Á�·�¨��»�Ä��°��»�nª��»��¨ 10 (2,398,424,325) - - -

ยอดขายหลกัทรัพยใ์นเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 10 1,398,424,325 - - -

เงินสดรับจากการจาํหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่า

และอุปกรณ์ 7,129,506 900,489 - -

Á�·���nµ¥Á¡ºÉ°�ºÊ°Á�¦ºÉ°��·��nª��¦́��¦»�°µ�µ¦Á�nµ

และอุปกรณ์ (1,903,710,405) (739,289,127) - -

Á�·���nµ¥Á¡ºÉ°·��¦́¡¥rÅ¤n¤̧�ª́�� 15 (4,582,938) (1,524,302) - -

�°�Á�̧Ê¥¦́� 117,924,293 45,479,104 - -

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (5,237,746,054) (1,830,366,876) - (2,663,114,440)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั 23 - 2,587,155,274 - 2,674,808,274

เงินสดจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (269,439,143) (19,138,827) - -

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - (254,573,171) - -

�°�Á�̧Ê¥�nµ¥ (166,777,116) (17,421,152) - (225,173)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (436,216,259) 2,296,022,124 - 2,674,583,101

®¤µ¥Á®�»�¦³�°����µ¦Á�·�Á�È�nª�®�¹É��°����µ¦Á�·�¦ª¤Â¨³���µ¦Á�·�Á�¡µ³�¦·¬�́�̧Ê
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบกระแสเงินสด (ต่อ)



163บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทนี้

�¦·¬´��Á°Á�̧¥�Á°ª·Á°�́É���Îµ��́�(มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

Îµ®¦́��̧·Ê�»�ª�́�¸É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (ต่อ) 3,960,734,159 2,871,419,662 (2,993,576) (7,705,391)

�°�Á�̧Ê¥¦́� 24,904,203 24,551,169 23,660 310,301

ภาษีเงินไดจ่้าย (291,854,734) (252,971,934) - -

ผลประโยชน์พนกังานจ่าย 21 (1,348,352) - - -

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 3,692,435,276 2,642,998,897 (2,969,916) (7,395,090)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

Á�·��Å�o¤µ�µ��µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨�Á�·�¨��»�

จากกิจการร่วมคา้เป็นบริษทัยอ่ย - 625,297,714 - -

Á�·���nµ¥Á¡ºÉ°Á�·�¨��»�Ä��¦·¬�́¥n°¥ - - - (2,663,114,440)

Á�·���nµ¥Á¡ºÉ°Á�·�¨��»�¦³¥³´Ê� (1,152,727,210) (1,759,390,954) - -

Á�·���nµ¥Á¡ºÉ°Á�·�¨��»�¦³¥³¥µª 12 (1,301,779,300) (1,839,800) - -

¥°��ºÊ°®¨�́�¦́¡¥rÄ�Á�·�¨��»�Ä��°��»�nª��»��¨ 10 (2,398,424,325) - - -

ยอดขายหลกัทรัพยใ์นเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 10 1,398,424,325 - - -

เงินสดรับจากการจาํหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่า

และอุปกรณ์ 7,129,506 900,489 - -

Á�·���nµ¥Á¡ºÉ°�ºÊ°Á�¦ºÉ°��·��nª��¦́��¦»�°µ�µ¦Á�nµ

และอุปกรณ์ (1,903,710,405) (739,289,127) - -

Á�·���nµ¥Á¡ºÉ°·��¦́¡¥rÅ¤n¤̧�ª́�� 15 (4,582,938) (1,524,302) - -

�°�Á�̧Ê¥¦́� 117,924,293 45,479,104 - -

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (5,237,746,054) (1,830,366,876) - (2,663,114,440)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั 23 - 2,587,155,274 - 2,674,808,274

เงินสดจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (269,439,143) (19,138,827) - -

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - (254,573,171) - -

�°�Á�̧Ê¥�nµ¥ (166,777,116) (17,421,152) - (225,173)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (436,216,259) 2,296,022,124 - 2,674,583,101

®¤µ¥Á®�»�¦³�°����µ¦Á�·�Á�È�nª�®�¹É��°����µ¦Á�·�¦ª¤Â¨³���µ¦Á�·�Á�¡µ³�¦·¬�́�̧Ê

11

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

�¦·¬´��Á°Á�̧¥�Á°ª·Á°�́É���Îµ��́�(มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

Îµ®¦́��̧·Ê�»�ª�́�¸É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (ต่อ) 3,960,734,159 2,871,419,662 (2,993,576) (7,705,391)

�°�Á�̧Ê¥¦́� 24,904,203 24,551,169 23,660 310,301

ภาษีเงินไดจ่้าย (291,854,734) (252,971,934) - -

ผลประโยชน์พนกังานจ่าย 21 (1,348,352) - - -

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 3,692,435,276 2,642,998,897 (2,969,916) (7,395,090)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

Á�·��Å�o¤µ�µ��µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨�Á�·�¨��»�

จากกิจการร่วมคา้เป็นบริษทัยอ่ย - 625,297,714 - -

Á�·���nµ¥Á¡ºÉ°Á�·�¨��»�Ä��¦·¬�́¥n°¥ - - - (2,663,114,440)

Á�·���nµ¥Á¡ºÉ°Á�·�¨��»�¦³¥³´Ê� (1,152,727,210) (1,759,390,954) - -

Á�·���nµ¥Á¡ºÉ°Á�·�¨��»�¦³¥³¥µª 12 (1,301,779,300) (1,839,800) - -

¥°��ºÊ°®¨�́�¦́¡¥rÄ�Á�·�¨��»�Ä��°��»�nª��»��¨ 10 (2,398,424,325) - - -

ยอดขายหลกัทรัพยใ์นเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 10 1,398,424,325 - - -

เงินสดรับจากการจาํหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่า

และอุปกรณ์ 7,129,506 900,489 - -

Á�·���nµ¥Á¡ºÉ°�ºÊ°Á�¦ºÉ°��·��nª��¦́��¦»�°µ�µ¦Á�nµ

และอุปกรณ์ (1,903,710,405) (739,289,127) - -

Á�·���nµ¥Á¡ºÉ°·��¦́¡¥rÅ¤n¤̧�ª́�� 15 (4,582,938) (1,524,302) - -

�°�Á�̧Ê¥¦́� 117,924,293 45,479,104 - -

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (5,237,746,054) (1,830,366,876) - (2,663,114,440)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั 23 - 2,587,155,274 - 2,674,808,274

เงินสดจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (269,439,143) (19,138,827) - -

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - (254,573,171) - -

�°�Á�̧Ê¥�nµ¥ (166,777,116) (17,421,152) - (225,173)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (436,216,259) 2,296,022,124 - 2,674,583,101

®¤µ¥Á®�»�¦³�°����µ¦Á�·�Á�È�nª�®�¹É��°����µ¦Á�·�¦ª¤Â¨³���µ¦Á�·�Á�¡µ³�¦·¬�́�̧Ê

11

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทนี้

�¦·¬´��Á°Á�̧¥�Á°ª·Á°�́É���Îµ��́�(มหµ��)

ง��¦ะแสÁง·�ส��(ต่อ)

สÎµห¦́��̧ส·Ê�ส»�ª�́�¸É�31�ธ́�ªµคม�พ.ศ.�2556

พ.ศ.�2556 พ.ศ.�2555 พ.ศ.�2556 พ.ศ.�2555

หมµ¥Áหต» �µ� �µ� �µ� �µ�

Áง·�ส�แ¨ะ¦µ¥�µ¦Á�¸¥�Á�nµÁง·�ส�Áพ·Éม�¹Ê��(¨�¨ง)�ส»�ธ· (1,981,527,037) 3,108,654,145 (2,969,916) 4,073,571

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 3,852,838,996 694,425,971 5,051,471 977,900

กÎาÅร�ากอตัราแลกเปลีÉยน�องเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด 87,325,433 49,758,880 1,416 -

Áง·�ส�แ¨ะ¦µ¥�µ¦Á�¸¥�Á�nµÁง·�ส����ª�́ส·Ê��̧ 1,958,637,392 3,852,838,996 2,082,971 5,051,471

¦µ¥�µ¦�¸ÉÅมnÄ�n Áง·�ส�

รายการทีÉÅ¤่Ä�่เงินสดทีÉ¤ีสาระสÎา��ัÄนระ®วา่งปีสิÊนส»ดวนัทีÉ 31 ธนัวา�¤ พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ¤ีดงัต่อÅปนีÊ

�ºÊออะÅ®ล่เ�รºÉองบินÃดยยงัÅ¤่Åด�้Îาระเงิน 50,396,888 7,202,170 - -

�ºÊอเ�รºÉองบิน£ายÄตส้�ั�าเ�่าการเงิน 6,135,366,989 1,926,362,106 - -

สิทธิÄนการนÎาเ�รºÉองบินลง�อดÅด¤้า�ากการเปลีÉยนแปลง

เงินลงท»น�ากกิ�การร่ว¤�า้เป็นบริษทัยอ่ย 16 - 14,856,000,000 - -

การ�่ายÃดยÄ�®้»น้เป็นเกณฑ์ 22 33,712,691 53,940,308 - -

®¤ายเ®ต»ประกอบงบการเงินเป็นส่วน®น¹Éง�องงบการเงินรว¤และงบการเงินเ�พาะบริษทันีÊ

12

ง��µ¦Áง·�¦ªม ง��µ¦Áง·�Áฉพµะ�¦·¬´�

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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หมายเหต
ุประกอบ

งบการเง
ินรวม

และงบกา
รเงิน

เฉพาะบร
ิษัท

บริษัท Á°Á�̧¥�Á°ª·Á°�́É� จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

Îµ®¦́��̧·Ê�»�ª´��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

13

1 �o°¤¼¨�́ÉªÅ�

�¦·¬´��Á°Á�̧¥�Á°ª·Á°�´É���Îµ�´��(มหาชน) (“บริษัท”) Á�È ��¦· ¬´�¤®µ���Îµ�´���¹É ��´��´Ê ��¹Ê �Ä��¦³Á�«Å�¥�Â¨³¤̧�̧É°¥¼n�µ¤�̧ÉÅ�o

���³Á�̧¥���́�̧Ê

Á¨��̧É 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง °µ�µ¦nª��¨µ��´Ê� 3 ห้องหมายเลข 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง 

กรุงเทพมหานคร 10210 

หุน้สามญัของบริษทัได�้��³Á�̧¥�Ä��¨µ�®¨�́�¦́¡¥rÂ®n��¦³Á�«Å�¥�Á¡ºÉอวตัถุประสงคใ์นการรายงาน จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัย่อยว่า

เป็น “กลุ่มบริษทั”

�»¦�·�®¨�́�°��¦·¬�́Â¨³�¦·¬�́¥n°¥�µ¤µ¦�¦»�Å�o��́�̧Ê

�¦· ¬´��ÎµÁ�·��»¦�·�®¨´�Á�̧É¥ª�´��µ¦¨��»�Ä��¦·¬´��̧É� ÎµÁ�·��»¦�·�µ¥�µ¦�·�¦µ�µ�¦³®¥�́��¹É ��º°บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จาํกัด 

โดยบริษทัมีส่วนไดเ้สียจากการถือหุน้ร้อยละ 55 (พ.ศ. 2555: ร้อยละ 55) 

บริษทัยอ่ย�¹É ��º°��¦·¬�́�Å�¥Â°¦rÁ°Á�̧¥��Îµ��́��ÎµÁ�·��»¦�·�Á�̧É¥ª��́�µ¦Ä®o�¦·�µ¦µ¥�µ¦�·�¦µ�µ�¦³®¥�́

ตµ¤�̧ÉÅ�o°�·�µ¥Ä�หมายเหตุ 13 ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 �¦·¬�́�Å�¥Â°¦rÁ°Á�̧¥��Îµ�´��Á�¨̧É¥��µ��·��µ¦¦nª¤�oµ�°��¦·¬�́Á�È �

�¦·¬�́¥n°¥�µ¤́��µÂ�oÅ�Á¡·É¤Á�·¤¦³®ªnµ��¼ o�º°®» o�

���µ¦Á�·�¦ª¤Â¨³���µ¦Á�·�Á�¡µ³�¦·¬�́Å�o¦́�°�»¤�́·�µ���³�¦¦¤�µ¦�¦·¬�́Á¤ºÉ°ª�́�̧É 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 

2 นโยบายการบัญชี 

�Ã¥�µ¥�µ¦��́�̧�̧ÉÎµ��́�̧ÉÄ�oÄ��µ¦��́�Îµ���µ¦Áงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั¤̧��́�n°Å��̧Ê

2.1 เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 

���µ¦Á�·�¦ª¤Â¨³���µ¦Á�·�Á�¡µ³�¦·¬�́Å�o��́�Îµ�¹Ê��µ¤®¨�́�µ¦��́�̧�̧É¦́�¦°��´ÉªÅ�Ä��¦³Á�«Å�¥£µ¥Ä�o¡¦³¦µ���́��́·

การบญัชี พ.ศ. 2543 �¹É �®¤µ¥�¹�¤µ�¦�µ�¦µ¥�µ��µ��µ¦Á�·�Å�¥�̧É°°�£µ¥Ä�o¡¦³¦µ���́��́·ª·�µ�̧¡��́�̧�พ.ศ. 2547 และ

ข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์่าด้วยการจัดทาํและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัÅ�o��́�Îµ�¹Ê�Ã�¥Ä�oÁ���r¦µ�µ�»�Á�·¤Ä��µ¦ª�́¤¼¨�nµ�°�°��r�¦³�°��°����µ¦Á�·�

¥�Áªo�®µ�°�·�µ¥ÅªoÁ�È �°¥nµ�°ºÉ�Ä��Ã¥�µ¥�µ¦��́�̧
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท Á°Á�̧¥�Á°ª·Á°�́É� จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

Îµ®¦́��̧·Ê�»�ª´��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.1 เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน (ต่อ)

การจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัใหส้อ��¨o°���́®¨�́�µ¦��́�̧�̧É¦́�¦°��´ÉªÅ�Ä��¦³Á�«Å�¥��Îµ®��ให้ใช้

�¦³¤µ��µ¦�µ���́�̧�̧ÉÎµ��́Â¨³�µ¦Ä�o�»¨¥¡·�·��°��¼ o�¦·®µ¦�¹É ���́�Îµ�¹Ê��µ¤�¦³�ª��µ¦Ä��µ¦�Îµ�Ã¥�µ¥�µ¦��́�̧�°�

กลุ่ม�¦·¬´�Å��º°��·��́·��´Ê ��̧Êกลุ่ม�¦·¬´�Å�oÁ�· �Á�¥Á¦ºÉ °��µ¦Ä�o�»¨¥¡·�·��°��¼ o�¦·®µ¦�®¦º°�ªµ¤�´��o°��®¦º°Á�̧É¥ª�´��o°

¤¤�·�µ�Â¨³�¦³¤µ��µ¦�̧É¤̧�¥́Îµ��́�n°���µ¦Á�·�Ä�®¤µ¥Á®�»�¦³�°����µ¦Á�·��o°�4

���µ¦Á�·�¦ª¤Â¨³���µ¦Á�·�Á�¡µ³�¦·¬´���´�£µ¬µ°´��§¬�´��Îµ�¹Ê ��µ����µ¦Á�·�¦ª¤Â¨³���µ¦Á�·�Á�¡µ³�¦·¬´�

�̧ÉÁ�È �£µ¬µÅ�¥�Ä��¦�̧�̧É¤̧Á�ºÊ°�ªµ¤��́Â¥o���́®¦º°¤̧�µ¦�̧�วามในสองภาษาแตกต่างกนั ให้ใชง้บการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะบริษทัฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

2.2 �µ¦�¦́��¦»�¤µ�¦�µ��µ¦�´��̧��µ¦�¦́��¦»�¤µ�¦�µ��µ¦¦µ¥�µ��µ��µ¦Á�·��Â¨³�µ¦�̧�ªµ¤�̧ÉÁ�¸É¥ª�o°�

2.2.1 ¤µ�¦�µ��µ¦�´��̧Ä®¤n�¤µ�¦�µ��µ¦�´��̧�̧É¤̧�µ¦�¦́��¦» ��¹É �¤̧�¨�´��´�Ä�o���ª�́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2556 โดย

Á�̧É¥ª�o°�Â¨³¤̧�¨�¦³���n°กลุ่ม�¦·¬�́�¤̧��́�̧Ê

¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É�12 Á¦ºÉ°��£µ¬̧Á�·�Å�o

¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É�21 (ปรับปรุง 2552) Á¦ºÉ°���¨�¦³���µ��µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨��°�°�́¦µÂ¨�Á�¨̧É¥�

เงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการราย�µ��µ��µ¦Á�·����́�̧É�8 Á¦ºÉ°��nª��µ��ÎµÁ�·��µ�

¤µ�¦�µ��µ¦�´��̧��´��̧É�12 กาํหนดให้กิจการต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี �¹É ��¦³�°�Å��oª¥£µ¬̧Á�·�Å�o

ปี�́��»��́Â¨³£µ¬̧Á�·�Å�o¦°�µ¦��́��́�̧��Ã¥�µ¥�µ¦��́�̧Ä®¤nÂ¨³�¨�¦³���̧ÉÁ�È �µ¦³Îµ��́�n°กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผย

ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัขอ้ 2.3 

¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É�21 (ปรับปรุง 2552) �µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨��°�¤µ�¦�µ����́�̧Ê �̧É¤̧�¨�¦³���n°กลุ่มบริษทัคือ 

Á¦ºÉ °��µ¦¡·�µ¦�µ�»¨Á�·�®¨´��̧ÉÄ�oÄ��µ¦�ÎµÁ�·��µ�Ä�£µ¡Âª�¨o°¤�µ�Á«¦¬��·�®¨´��¹É ��·�การดาํเนินอยู่

กลุ่ม�¦·¬�́Å�o¡·�µ¦�µÂ¨³Å�o�o°¦»�ªnµ�»¨Á�·��̧ÉÄ�oÄ��µ¦�ÎµÁ�·��µ��°�กลุ่ม�¦·¬�́Á�È��»¨Á�·��µ����́�´Ê��µ¦�º°��·��́·

ตาม¤µ�¦�µ��µ¦�´��̧���́�̧É�21 (ปรับปรุง 2552) �¹�Å¤n¤̧�¨�¦³���n°·��¦́¡¥r�®�̧Ê ·�Â¨³�ÎµÅ¦³¤�°�กลุ่ม

�¦·¬�́��Ã¥�µ¥�µ¦��́�̧Á¡·É¤Ä®ม่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัขอ้ 2.4 

¤µ�¦�µ��µ¦¦µ¥�µ��µ��µ¦Á�·����́�̧É�8 กาํหนดการนาํเสนอส่วนงานดาํเนินงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานนาํเสนอ

ใหแ้ก่ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน นโยบายการบญัชีใหม่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะบริษทัขอ้ 2.5 �´Ê��̧Ê�µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨���́� n̈µª¤̧�¨�¦³��Á¡̧¥��µ¦Á�· �Á�¥�o°¤¼̈ Á�nµ�´Ê��
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 �µ¦�¦́��¦»�¤µ�¦�µ��µ¦�´��̧��µ¦�¦́��¦»�¤µ�¦�µ��µ¦¦µ¥�µ��µ��µ¦Á�·��Â¨³�µ¦�̧�ªµ¤�̧ÉÁ�¸É¥ª�o°� (ต่อ)

2.2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

�µ¦Á�·�Â¨³�µ¦�̧�ªµ¤¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���¹É �¥�́Å¤n¤̧�¨��́��́Ä�o�Â¨³กลุ่มบริษทัยงัไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติั 

ก) การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลา

��́�̧�̧ÉÁ¦·É¤�o�Ä�®¦º°®¨�́ª�́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2557

¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É�1 (ปรับปรุง 2555) 

¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É�7 (ปรับปรุง 2555) 

Á¦ºÉ°���µ¦�ÎµÁ�°���µ¦Á�·�

Á¦ºÉ°� งบกระแสเงินสด 

¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É�12 (ปรับปรุง 2555) Á¦ºÉ°��£µ¬̧Á�·�Å�o

¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É�17 (ปรับปรุง 2555) 

¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É�18 (ปรับปรุง 2555) 

¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É�19 (ปรับปรุง 2555) 

Á¦ºÉ°��́��µÁ�nµ

Á¦ºÉ°��¦µ¥Å�o

Á¦ºÉ°� ผลประโยชน์ของพนกังาน 

¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É�21 (ปรับปรุง 2555) Á¦ºÉ°� �¨�¦³���µ��µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨��°�°�́¦าÂ¨�Á�¨̧É¥�

เงินตราต่างประเทศ

¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É�24 (ปรับปรุง 2555) Á¦ºÉ°� �µ¦Á�· �Á�¥�o°¤¼̈ Á�̧É¥ª��́�»��¨®¦º°�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́

¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É�28 (ปรับปรุง 2555) 

¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É�31 (ปรับปรุง 2555) 

Á¦ºÉ°� เงินลงทุนในบริษทัร่วม

Á¦ºÉ°��nª�Å�oÁ̧¥Ä��µ¦¦nª¤�oµ

¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É�34 (ปรับปรุง 2555) 

¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É�36 (ปรับปรุง 2555) 

¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É�38 (ปรับปรุง 2555) 

Á¦ºÉ°�����µ¦Á�·�¦³®ªnµ��µ¨

Á¦ºÉ°���µ¦�o°¥�nµ�°�·��¦́¡¥r

Á¦ºÉอง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

¤µ�¦�µ��µ¦¦µ¥�µ��µ��µ¦Á�·�����́�̧É�2

    (ปรับปรุง 2555) 

¤µ�¦�µ��µ¦¦µ¥�µ��µ��µ¦Á�·�����́�̧É�3

    (ปรับปรุง 2555) 

Á¦ºÉ°���µ¦�nµ¥Ã�¥Ä�o®» o�Á�È�Á���r

Á¦ºÉ°���µ¦¦ª¤�»¦�·�

¤µ�¦�µ��µ¦¦µ¥�µ��µ��µ¦Á�·�����́�̧É�5

    (ปรับปรุง 2555) 

มาตร�µ��µ¦¦µ¥�µ��µ��µ¦Á�·�����́�̧É�8

    (ปรับปรุง 2555) 

Á¦ºÉ°� ·��¦́¡¥rÅ¤n®¤»�Áª¥̧��̧É�º°ÅªoÁ¡ºÉ°�µ¥Â¨³

�µ¦�ÎµÁ�·��µ��̧É¥�Á ·̈�

Á¦ºÉ°��nª��µ��ÎµÁ�·��µ�

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินและเห็นว่าการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชีและการปรับปรุงมาตรฐานการรายงาน

ทางกา¦Á�·���́� n̈µª�³Å¤n¤̧�¨�¦³���̧ÉÁ�È �µ¦³Îµ��́�n°งบการเงินรวมและงบ�µ¦Á�·�Á�¡µ³�¦·¬�́�̧É�ÎµÁ�°
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 �µ¦�¦́��¦»�¤µ�¦�µ��µ¦�´��̧��µ¦�¦́��¦»�¤µ�¦�µ��µ¦¦µ¥�µ��µ��µ¦Á�·��Â¨³�µ¦�̧�ªµ¤�̧ÉÁ�¸É¥ª�o°� (ต่อ)

2.2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

�µ¦Á�·�Â¨³�µ¦�̧�ªµ¤¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���¹É �¥�́Å¤n¤̧�¨��́��́Ä�o�Â¨³กลุ่มบริษทัยงัไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติั (ต่อ)

ข) การต ความมาตรฐานการรายงานทางการเง นและการต ความมาตรฐานการบ ญช ท  ม ผล� � � � ¸� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� ·� � � � � � � � ¸� � � � � � � � � � � � � � � �́ � ¸� ¸É� ¸� � บ  งัค บใช ส าหร บรอบระยะเวลา   ั    ้ ํ   ั            

บ ญช   ั  ีท  � ¸Éเร  มต นในหร อหล งว นท   �� ·É � � o� � � � � º � � � �́ � �́ � ¸É�1 มกราคม พ.ศ. 2557

�µ¦�̧�ªµ¤¤µ�¦�µ��µ¦¦µ¥�µ��µ��µ¦Á�·����́�̧É�1 Á¦ºÉ°���µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨�Ä�®�̧Ê·��̧ÉÁ�·��¹Ê��µ��µ¦¦ºÊ °�°�

�µ¦�¼¦�³�Â¨³®�̧Ê·��̧É¤̧¨�́¬�³�¨oµ¥� ¹̈���́

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการÁ�·����́�̧É�4 Á¦ºÉ°���µ¦�¦³Á¤·�ªnµ�o°��¨��¦³�°��oª¥́��µÁ�nµ

หรือไม่

�µ¦�̧�ªµ¤¤µ�¦�µ��µ¦¦µ¥�µ��µ��µ¦Á�·����́�̧É�5 Á¦ºÉ°��·��·Ä�nª�Å�oÁ̧¥�µ��°��»��µ¦¦ºÊ °�°��

 การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

�µ¦�̧�ªµ¤¤µ�¦�µ��µ¦¦µ¥�µ��µ��µ¦Á�·����́�̧É�7 Á¦ºÉ°���µ¦�¦́�ปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี 

���́�̧É�29 Á¦ºÉ°���µ¦¦µ¥�µ��µ��µ¦Á�·�Ä�£µ¡

Á«¦¬��·��̧É¤̧Á�·�Á¢o °¦»�Â¦�

�µ¦�̧�ªµ¤¤µ�¦�µ��µ¦¦µ¥�µ��µ��µ¦Á�·����́�̧É�10 Á¦ºÉ°�����µ¦Á�·�¦³®ªnµ��µ¨Â¨³�µ¦�o°¥�nµ

�µ¦�̧�ªµ¤¤µ�¦�µ��µ¦¦µ¥�µ��µ��µ¦Á�·����́�̧É�12 Á¦ºÉ°���o°��¨�สัมปทานบริการ 

�µ¦�̧�ªµ¤¤µ�¦�µ��µ¦¦µ¥�µ��µ��µ¦Á�·����́�̧É�13 Á¦ºÉ°��Ã�¦Â�¦¤·��·¡·Á«¬Â�n¨¼��oµ

�µ¦�̧�ªµ¤¤µ�¦�µ��µ¦¦µ¥�µ��µ��µ¦Á�·����́�̧É�17 Á¦ºÉ°���µ¦�nµ¥·��¦́¡¥r�̧ÉÅ¤nÄ�nÁ�·��Ä®oÁ�oµ�°�

�µ¦�̧�ªµ¤¤µ�¦�µ��µ¦¦µ¥�µ��µ��µ¦Á�·����́�̧É�18 Á¦ºÉ°���µ¦Ã°�·��¦́พยจ์ากลูกคา้ 

�µ¦�̧�ªµ¤¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É�15 Á¦ºÉ°��·É��¼�Ä�́��µÁ�nµ�ÎµÁ�·��µ��

�µ¦�̧�ªµ¤¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É�27 Á¦ºÉ°� �µ¦�¦³Á¤·�Á�ºÊ°®µ�°�¦µ¥�µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª��́¦¼�Â��

ของกฎหมายตามสัญญาเช่า 

�µ¦�̧�ªµ¤¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É�29 Á¦ºÉ°� การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

�µ¦�̧�ªµ¤¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É�32 Á¦ºÉ°��·��¦́¡¥rÅ¤n¤̧�ª́���- ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 �µ¦�¦́��¦»�¤µ�¦�µ��µ¦�´��̧��µ¦�¦́��¦»�¤µ�¦�µ��µ¦¦µ¥�µ��µ��µ¦Á�·��Â¨³�µ¦�̧�ªµ¤�̧ÉÁ�¸É¥ª�o°� (ต่อ)

2.2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

�µ¦Á�·�Â¨³�µ¦�̧�ªµ¤¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���¹É �¥�́Å¤n¤̧�¨��́��́Ä�o�Â¨³กลุ่มบริษทัยงัไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติั (ต่อ)

ข) การต ความมาตรฐานการรายงานทางการเง นและการต ความมาตรฐานกา    ี                            ิ        ี             รบ ญช ท  ม ผลบ งค บใช ส าหร บรอบระยะเวลา� � �́ � ¸� ¸É� ¸� � � �́ � �́ � � o� Î� � � ´� � � � � � � � �� � �

บ ญช   ั  ีท  � ¸Éเร  มต นในหร อหล งว นท   �� ·É � � o� � � � � º � � � �́ � �́ � ¸É�1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ต อ ่ )

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินและเห็นว่าการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน

การบญัชี��́� n̈µª�³Å¤n¤̧�¨�¦³���̧ÉÁ�È �µ¦³Îµ��́ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั�̧Éนาํเสนอ ยกเวน้

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ��́�n°Å��̧Ê

�µ¦�̧�ªµ¤¤µ�¦�µ��µ¦¦µ¥�µ��µ��µ¦Á�·����́�̧É�13 Ä®o� Îµ°�·�µ¥Á�̧É¥ª��́�¦�̧�̧É�µ¥·��oµ®¦º°Ä®o�¦·�µ¦¡¦o°¤��́ให้

สิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ (เช่น คะแนนหรือไดรั้บสินคา้โดยไม่ตอ้งจ่ายค่าตอบแทน) ªnµÁ�È �¦µ¥�µ¦�̧É¤̧®¨µ¥°��r�¦³�°��

Â¨³·É ��°�Â���̧ÉÅ�o¦́�®¦º°�oµ�¦́��µ�¨¼��oµ�o°��́�nª�Ä®oÂ�n¨³°��r�¦³�°��°�¦µ¥�µ¦Ã�¥Ä�o¤¼¨�nµ¥»�·�¦¦¤�

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบติัตามการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

�µ¦Á�·����́�̧Ê �

ค) ¤µ�¦�µ��µ¦¦µ¥�µ��µ��µ¦Á�·�Ä®¤n��¹É �¤̧�¨�´��´�Ä�oÎµ®¦́�¦°�¦³¥³Áª¨µ�´��̧�̧É Á¦·É ¤�o�Ä�®¦º °®¨´�ª�́�̧É�

1 มกราคม พ.ศ. 2559

¤µ�¦�µ��µ¦¦µ¥�µ��µ��µ¦Á�·����́�̧É�4 Á¦ºÉ°��́��µ�¦³��́£¥́

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินและเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่��́� n̈µª�³Å¤n¤̧�¨�¦³���̧ÉÁ�È �

สาระสาํคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั�̧É�ÎµÁ�°�
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.3 ภาษีเงินได้ปีปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับปีประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้ในกาํไร

®¦º°�µ��»��¥�Áªo�nª��̧É¦́�¦¼ oÄ��ÎµÅ¦�µ��»�Á�È�Á¦È�°ºÉ��®¦º°¦́�¦¼ oÃ�¥�¦�Å�¥�́nª��°��¼ o�º°®» o� Ä��¦�̧�̧Ê �£µ¬̧Á�·�Å�o�o°�

¦́�¦¼ oÄ��ÎµÅ¦�µ��»�Á�È�Á¦È�°ºÉ��®¦º°Ã�¥�¦�Å�¥�́nª��°��¼ o�º°®» o��µ¤¨Îµ��́

ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัคาํนวณจากอ�ั¦µ£µ¬̧�µ¤��®¤µ¥£µ¬̧°µ�¦�̧É¤̧�¨��́��́Ä�o°¥¼n ®¦º°�̧É�µ�Å�o�n°��oµ�Â�nªnµ�³¤̧�¨

��́��́Ä�o£µ¥Ä�·Ê�¦°�¦³¥³Áª¨µ�̧É¦µ¥�µ�Ä��¦³Á�«�̧É�¦·¬�́¥n°¥�°��¦·¬�́Å�o� ÎµÁ�·��µ�Â¨³Á�·�¦µ¥Å�o�µ�£µ¬̧��¼ o�¦·®µ¦�³

�¦³Á¤·��µ�³�°��µ¦¥ºÉ�Â��Â��¦µ¥�µ¦£µ¬̧Á�È��ª��ๆ โดยคาํนึงถึงสถานกµ¦�r�̧Éµ¤µ¦�นาํกฎหมายภาษีอากรไปปฏิบติั

�¹É ��¹Ê�°¥¼n��́�µ¦�̧�ªµ¤Â¨³�³�´Ê��¦³¤µ��µ¦�nµÄ�o�nµ¥£µ¬̧°µ�¦�®µ��µ�ªnµ�³�o°��nµ¥�Îµ¦³Á�oµ®�oµ�̧É£µ¬̧°µ�¦

£µ¬̧Á�·�Å�o¦°�µ¦��́��́�̧�´Ê�Á�È¤�Îµ�ª��µ¤ª·�̧®�̧Ê·��Á¤ºÉ°Á�·��¨�nµ��´Éª�¦µª¦³®ªnµ��µ�£µ¬̧�°�·��¦́¡¥rÂ¨³®�̧Ê·��Âละ

¦µ�µ�µ¤��́�̧�̧ÉÂ��°¥¼nÄ����µ¦Á�·�รวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดั

��́�̧�̧ÉÁ�·��µ��µ¦¦́�¦¼ oÁ¦·É¤Â¦��°�¦µ¥�µ¦·��¦́¡¥r®¦º°¦µ¥�µ¦®�̧Ê·��̧ÉÁ�·��µ�¦µ¥�µ¦�̧ÉÅ¤nÄ�n�µ¦¦ª¤�»¦�·��Â¨³���ª�́�̧ÉÁ�·�

¦µ¥�µ¦�¦µ¥�µ¦�´Ê�Å¤nมีผลกระทบต่อกาํไรทางบญัชีและกาํไร (ขาดทุน) ทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณจากอตัรา

ภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) �̧É¤̧�¨��́��́Ä�o°¥¼n�®¦º°�̧É�µ�Å�o�n°��oµ�Â�nªnµ�³¤̧�¨��́��́Ä�o£µ¥Ä�·Ê�¦°�¦³¥³Áª¨µ�̧É¦µ¥�µ��

Â¨³�µ�ªnµ°�́¦µ£µ¬̧��́� n̈µª�³�ÎµÅ�Ä�oÁ¤ºÉ°·��¦́¡¥r£µ¬̧Á�·�Å�o¦°��́��́�̧�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°�Å�o¦́��¦³Ã¥��r�®¦º°®�̧Ê·�£µ¬̧Á�·�Å�o

รอตดับญัชีไดมี้การจ่ายชาํระ

·��¦́¡¥r£µ¬̧Á�·�Å�o¦°��́��́�̧�³¦́�¦¼ o®µ�¤̧�ªµ¤Á�È�Å�Å�o�n°��oµ�Â�nªnµ� »̈n¤�¦·¬�́�³¤̧�ÎµÅ¦�µ�£µ¬̧Á¡̧¥�¡°�̧É�³�Îµ�Îµ�ª�

�¨�nµ��´Éª�¦µª�´Ê�¤µÄ�o�¦³Ã¥��r�� »̈n¤�¦·¬�́Å�o�´Ê�£µ¬̧Á�·�Å�o¦°��́��́�̧Ã�¥¡·�µ¦�µ�µ��¨�nµ��´Éª�¦µª�°�Á�·�¨��»�Ä�

�¦·¬�́¥n°¥�̧É�o°�Á̧¥£µ¬̧Áª o�Â�n� »̈n¤�¦·¬�́µ¤µ¦��ª��»¤��́®ª³Áª¨µ�°��µ¦�¨�́¦µ¥�µ¦�¨�nµ��´Éª�¦µªÂ¨³�µ¦�¨�́¦µ¥�µ¦

�¨�nµ��´Éª�¦µª¤̧�ªµ¤Á�È�Å�Å�o�n°��oµ�Â�nªnµ�³Å¤nÁ�·��¹Ê�Å�o£µ¥Ä�¦³¥³Áª¨µ�̧É�µดการณ์ไดใ้นอนาคต  

·��¦́¡¥r£µ¬̧Á�·�Å�o¦°�µ¦��́��́�̧Â¨³®�̧Ê·�£µ¬̧Á�·�Å�o¦°�µ¦��́��́�̧�³Â��®�́�¨���́�È�n°Á¤ºÉ°�·��µ¦¤̧·��·�µ¤��®¤µ¥

�̧Éจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมาหั��¨��´�®�̧Ê·�£µ¬̧Á�·�Å�o�°�ปี�́��»��́�Â¨³�´Ê�·��¦́¡¥r£µ¬̧Á�·�Å�o¦°�µ¦

ตดับญัชีÂ¨³®�̧Ê·�£µ¬̧Á�·�Å�o¦°�µ¦��́��́�̧Á�̧É¥ª�o°���́£µ¬̧Á�·�Å�o�̧É�¦³Á¤·�Ã�¥®�nª¥�µ���́Á�È�£µ¬̧®�nª¥�µ�Á�̧¥ª��́Ã�¥

�µ¦Á¦̧¥�Á�È�Á�È �®�nª¥£µ¬̧Á�̧¥ª�´�®¦º°®�nª¥£µ¬̧�nµ��´��¹É ��´Ê�Ä��³�nµ¥®�̧Ê สินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัดว้ย 

ยอดสุทธิ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

2.3 ภาษีเงินได้ปีปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

� »̈n¤�¦·¬�́�Îµ¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É�12 Á�̧É¥ª�o°���́£µ¬̧Á�·�Å�oปี�́��»��́Â¨³£µ¬̧Á�·�Å�o¦°�µ¦��́��́�̧¤µ��·��́·�´Ê�Â�nª�́�̧É�

1 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยการปรับปรุงยอ้นหลงั ผลกระทบของการนาํมาตรฐานขา้ง�o�¤µ��·��́·¤̧��́�n°Å��̧Ê

งบการเงนิ

งบการเงนิรวม เฉพาะบริษทั

บาท บาท

งบแสดงฐานะการเงิน 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี

��ª�́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2555 (ตามวธีิสัดส่วน) Á¡·É¤�¹Ê� 87,127,663 -

®�̧Ê·�£µ¬̧Á�·�Å�o¦°��́��́�̧ - สุทธิ ��ª�́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 Á¡·É¤�¹Ê� 27,816,517 -

�µ��»�³¤���ª�́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2555 (ตามวธีิสัดส่วน) ลดลง 87,127,663 -

°��r�¦³�°�°ºÉ��°�nª��°��¼ o�º°®» o� - Îµ¦°�°ºÉ�

��ª�́�̧É 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ลดลง 3,334,453 -

�ÎµÅ¦³¤���ª�́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ลดลง 13,012,199 -

nª�Å�oÁ̧¥�̧ÉÅ¤n¤̧° Îµ�µ��ª��»¤���ª�́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ลดลง 11,469,865 -

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี 

ภาษีเงินได้Îµ®¦́��̧·Ê�»�ª�́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 Á¡·É¤�¹Ê� 125,293,338 -

�ÎµÅ¦�n°®» o��´Ê�¡ºÊ��µ�Îµ®¦́��̧·Ê�»�ª�́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ลดลง 0.0221 -
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

(ก) �»¨Á�·��̧ÉÄ�oÄ��µ¦�ÎµÁ�·��µ�Â¨³�»¨Á�·��̧ÉÄ�o�ÎµÁ�°���µ¦Á�·�

¦µ¥�µ¦�̧É¦ª¤Ä����µ¦Á�·��°�Â�n¨³�¦·¬�́Ä�� »̈n¤�¦·¬�́�¼�ª�́¤¼̈ �nµÃ�¥Ä�o�»¨Á�·��°�£µ¡Âª�¨o°¤�µ�Á«¦¬�กิจหลกั

�̧É�¦·¬�́�ÎµÁ�·��µ�°¥¼n�(�»¨Á�·��̧ÉÄ�oÄ��µ¦�ÎµÁ�·��µ�) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัแสดงในสกุลเงินบาท 

�¹É �Á�È��»¨Á�·��̧ÉÄ�oÄ��µ¦�ÎµÁ�·��µ�Â¨³�̧ÉÄ�o�ÎµÁ�°���µ¦Á�·��°�� »̈n¤�¦·¬�́Â¨³�¦·¬�́

(ข) รายการและยอดคงเหลือ 

¦µ¥�µ¦�̧ÉÁ�È ��»¨Á�·��¦µ�nµ��¦³Á�«Â�¨��nµÁ�È ��»¨Á�·��̧ÉÄ�oÄ��µ¦�ÎµÁ�·��µ�Ã�¥Ä�o°�́¦µÂ¨�Á�¨̧É¥����ª�́�̧ÉÁ�·�

¦µ¥�µ¦®¦º°ª�́�̧É�̧¦µ�µ®µ�¦µ¥�µ¦�´Ê��¼�ª�́¤¼¨�nµÄ®¤n�¦µ¥�µ¦�ÎµÅ¦Â¨³¦µ¥�µ¦�µ��»��̧ÉÁ�·��µ��µ¦¦́�®¦º°�nµ¥�Îµ¦³�̧É

Á�È �Á�·��¦µ�nµ��¦³Á�«�Â¨³�̧ÉÁ�·��µ��µ¦Â�¨��nµ·��¦́¡¥rÂ¨³®�̧Ê·��̧ÉÁ�È ��ª́Á�·��¹É �Á�È �Á�·��¦µ�nµ��¦³Á�«�Å�o��́�¹�Åªo

ในกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

Á¤ºÉ°¤̧�µ¦¦́�¦¼ o¦µ¥�µ¦�ÎµÅ¦®¦º°�µ��»��°�¦µ¥�µ¦�̧ÉÅ¤nÁ�È ��ª́Á�·�ÅªoÄ��ÎµÅ¦�µ��»�Á�È�Á¦È�°ºÉ��°��r�¦³�°��°�°�́¦µ

Â¨�Á�¨̧É¥��´Ê�®¤��°��ÎµÅ¦®¦º°�µ��»��´Ê��³¦́�¦¼ oÅª oÄ��ÎµÅ¦�µ��»�Á�È�Á¦È�°ºÉ��oª¥�Ä��µ��¦��oµ¤�µ¦¦́�¦¼ o� ÎµÅ¦®¦º°

�µ��»��°�¦µ¥�µ¦�̧ÉÅ¤nÁ�È ��ª́Á�·�ÅªoÄ��ÎµÅ¦®¦º°�µ��»�Ä����ÎµÅ¦�µ��»�Á�È�Á¦È��°��r�¦³�°��°�°�́¦µÂ¨�Á�¨̧É¥�

�´Ê�®¤��°��ÎµÅ¦®¦º°�µ��»��´Ê��³¦́�¦¼ oÅª oÄ��ÎµÅ¦�µ��»�Ä����ÎµÅ¦�µ��»�Á�È�Á¦È��oª¥

(ค) กลุ่มบริษทั

การแปลงค่าผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัในกลุ่มบริษทั (�̧É¤·Ä�n�»¨Á�·��°�Á«¦¬��·��̧É¤̧£µª³Á�·�Á¢o °

รุนแรง) �¹É �¤̧�»¨Á�·��̧ÉÄ�oÄ��µ¦�ÎµÁ�·��µ�Â���nµ��µ��»¨Á�·��̧ÉÄ�o�ÎµÁ�°���µ¦Á�·�Å�o�¼�Â�¨��nµÁ�È ��»¨Á�·��̧ÉÄ�o

�ÎµÁ�°���µ¦Á�·���́�̧Ê

• ·��¦́¡¥rÂ¨³®�̧Ê·��̧ÉÂดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินแต่ละปีÂ�¨��nµ�oª¥°�́¦µ�· ����ª�́�̧É�°�Â�n¨³��Â���µ�³

�µ¦Á�·��´Ê�

• รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จแต่ละปีÂ�¨��nµ�oª¥°�́¦µ�ª́Á�¨̧É¥�Â¨³

• �¨�nµ��°�°�́¦µÂ¨�Á�¨̧É¥��´Ê�®¤�¦́�¦¼ oÁ�È �°��r�¦³�°�Â¥��nµ�®µ�Ä�nª��°��¼ o�º°®» o�

2.5 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน

nª��µ��ÎµÁ�·��µ�Å�o�¼�¦µ¥�µ�Ä�¨�́¬�³Á�̧¥ª��́¦µ¥�µ�£µ¥Ä��̧É�ÎµÁ�°Ä®o�¼ o¤̧° Îµ�µ���́·�Ä�¼�»��oµ��µ¦�ÎµÁ�·��µ��

�¼ o¤̧° Îµ�µ���́·�Ä�¼�»��oµ��µ¦�ÎµÁ�·��µ�®¤µ¥�¹��»��¨�̧É¤̧®�oµ�̧ÉÄ��µ¦��́¦¦�¦́¡¥µ�¦Â¨³�¦³Á¤·��¨�µ¦��·��́·�µ��°�

ส่วนงานดาํเ�·��µ���¹É �¡·�µ¦�µªnµ�º°��³�¦¦¤�µ¦�¦·¬�́�̧É� Îµ�µ¦��́·�Ä�Á�·��¨¥»��r
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายรวมถึงเงินสดในมือ Á�·� µ���µ�µ¦�¦³Á£��nµ¥�º�Á¤ºÉ°�ª��µ¤�Â¨³Á�·�¨��»�¦³¥³́Ê�

°ºÉ��̧É¤̧£µ¡� n̈°�¼��¹É �¤̧°µ¥»Å¤nÁ�·�µ¤Á�º°���́�µ�ª�́�̧ÉÅ�o¤µÂ¨³Å¤n�·�£µ¦³�ÎÊµ�¦³��́

2.7 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล

Á�·�¨��»�Ä��°��»�nª��»��¨�¦³�°��oª¥�Á�·�¨��»�Ä�Á�·� µ��¦³�Îµ�¡�́���́¦¦́��µ¨�Â¨³�¦µµ¦®�̧Ê ��¹É ��¼���́�¦³Á£�

Á�È�Á�·�¨��»�Ä�®¨�́�¦́¡¥rÁ¡ºÉ°�oµ��µ¦��́�¦³Á£���́� n̈µª�¹Ê�°¥¼n��́�»�¤»n�®¤µ¥��³¨��»�� n µ¥�¦·®µ¦�³Á�È ��¼ o� Îµ®���µ¦��́

�¦³Á£��̧ÉÁ®¤µ³¤Îµ®¦́�Á�·�¨��»����Áª¨µ¨��»�Â¨³���ª��µ¦��́�¦³Á£�Á�È�¦³¥³

Á�·�¨��»�Á¡ºÉ°�oµ��º°Á�·�¨��»�Á¡ºÉ°�»�¤»n�®¤µ¥®¨�́Ä��µ¦®µ�ÎµÅ¦�µ��µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨�¦µ�µÄ��nª�Áª¨µ́Ê �Â¨³Â��¦ª¤Åªoใน

สินทรัพยห์มุนเวยีน 

Á�·�¨��»�¦́�¦¼ o¤¼̈ �nµÁ¦·É¤Â¦��oª¥¦µ�µ�»���¹É �®¤µ¥�¹�¤¼̈ �nµ¥»�·�¦¦¤�°�·É��°�Â���̧ÉÄ®oÅ�Á¡ºÉ°Ä®oÅ�o¤µ�¹É �Á�·�¨��»��´Ê�¦ª¤�´Ê�

ค่าใชจ่้ายในการทาํรายการ

Á�·�¨��»�Ä�®¨�́�¦́¡¥rÁ¡ºÉ°�oµª�́¤¼¨�nµÄ�Áª¨µ�n°¤µ�oª¥¤¼¨�nµ¥»�·�¦¦¤�¤¼¨�nµ¥»�·�¦¦¤�°�Á�·�¨��»�ª�́�µ¤¦µ�µÁ�°�ºÊ°�̧É

°oµ�°·��µ���µ�µ¦�¼ o°°��¦µµ¦���ª�́�Îµ�µ¦»��oµ¥�°�ª�́�̧ÉÄ���Â���µ�³�µ¦Á�·��Ã�¥°oµ�°·�¦µ�µÁ�°�ºÊ° n̈µ»��µ�«¼�¥r

�ºÊ °�µ¥�¦µµ¦®�̧Ê Å�¥�¦µ¥�µ¦�ÎµÅ¦Â¨³�µ��»��̧É¥�́Å¤nÁ�·��¹Ê ��¦· ��°�Á�·�¨��»�Á¡ºÉ°�oµ¦́�¦¼ o เป็นกําไรหรือขาดทุนใน

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

Ä��µ¦�Îµ®�nµ¥Á�·�¨��»���¨�nµ�¦³®ªnµ�¤¼¨�nµ¥»�·�¦¦¤�°��¨�°�Â��»��·�̧ÉÅ�o¦́��µ��µ¦�Îµ®�nµ¥Á¤ºÉ°Á�¦̧¥�Á�̧¥���́¦µ�µ

�µ¤��́�̧�°�Á�·�¨��»��´Ê��³��́�¹�¦ª¤°¥¼nÄ��ÎµÅ¦®¦º°�µ��»�Ä����ÎµÅ¦�µ��»�Á�È�Á¦È���¦�̧�̧É� Îµ®�nµ¥Á�·�¨��»��̧É�º°ÅªoÄ�

�¦µµ¦®�̧Ê��·�Á�̧¥ª��́°°�Å��µ�nª��¦µ�µ�µ¤��́�̧�°�Á�·�¨��»��̧É� Îµ®�nµ¥�³�Îµ®��Ã�¥Ä�oª·�̧�ª́Á�¨̧É¥�nª��ÎÊ µ®�´��oª¥

¦µ�µ�µ¤��́�̧�µ��Îµ�ª��´Ê�®¤��̧É�º°Åªo

2.8 ¼̈�®�̧Ê�µ¦�oµ

¨¼�®�̧Ê�µ¦�oµ¦́�¦¼ oÁ¦·É¤Â¦��oª¥¤¼̈ �nµ�µ¤Ä�Â�o�®�̧Ê �Â¨³�³ª�́¤¼̈ �nµ�n°¤µ�oª¥�Îµ�ª�Á�·��̧ÉÁ® º̈°°¥¼n®´��oª¥�nµÁ�ºÉ°®�̧Êสงสัยจะสูญ

�¹É ��¦³¤µ��µ��µ¦°��µ�¥°���Á® º̈°���ª�́·Ê��̧��nµÁ�ºÉ°®�̧Ê�́¥�³¼�®¤µ¥�¹��¨�nµ�¦³®ªnµ�¦µ�µ�µ¤��́�̧�°�¨¼�®�̧Ê �µ¦�oµ

Á�¦̧¥�Á�̧¥���́¤¼̈ �nµ�̧É�µ�ªnµ�³Å�o¦́��µ�¨¼�®�̧Ê�µ¦�oµ�®�̧Ê¼��̧ÉÁ�·��¹Ê�Ä�¦³®ªnµ��̧�³¦́�¦¼ oÅª oÄ�งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดย

ถือเป็นส่ว�®�¹É ��°��nµÄ�o�nµ¥Ä��µ¦�¦·®µ¦
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.9 สินค้าคงเหลอื 

·��oµ��Á® º̈°�¦³�°��oª¥�°µ®µ¦�Á�¦ºÉ°��ºÉ¤��°��̧É¦³ ¹̈��Â¨³ª́�»·Ê�Á� º̈°�

°µ®µ¦�Á�¦ºÉ°��ºÉ¤�Â¨³�°��̧É¦³ ¹̈��Â���oª¥¦µ�µ�»�®¦º°¤¼¨�nµ»��·�̧É�³Å�o¦́�Â¨oªÂ�n¦µ�µÄ��³�ÎÉµ�ªnµ ราคาทุนของสินคา้คาํนวณ

โดยวิธีเขา้ก่อน - °°��n°���o��»��°��µ¦�ºÊ °�¦³�°��oª¥¦µ�µ�ºÊ°�Â¨³�nµÄ�o�nµ¥�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°�Ã�¥�¦��´��µ¦�ºÊ °·��oµ�´Ê��Á�n��

�nµ°µ�¦�µÁ�oµ��nµ��n��®�́�oª¥nª�¨��Â¨³Á�·��̧ÉÅ�o¦́��º��µ��µ¦�ºÊ°·��oµ�

ª́�»·Ê�Á� º̈°�Îµ®¦́�Ä�o£µ¥Ä��·��µ¦Á¡ºÉ°�µ¦�n°¤Â�¤Â¨³�Îµ¦» �¦́�¬µÁ�¦ºÉ °��·��Â���oª¥¦µ�µ�»�®¦º°¤¼¨�nµ»��·�̧É�³Å�o¦́�

Â¨oªÂ�n¦µ�µÄ��³�ÎÉµ�ªnµ ¦µ�µ�»��°�·��oµ�Îµ�ª�Ã�¥ª·�̧�ª́Á�¨̧É¥�nª��ÎÊ µ®�´��Â¨³�¦³�°��oª¥¦µ�µ�ºÊ°�Â¨³�o��»�Â�¨�£µ¡

�̧ÉÁ�·��¹Ê�Á¡ºÉ°Ä®o·��oµ��Á® º̈°�´Ê�°¥¼nÄ��µ��̧ÉÂ¨³°¥¼nÄ�£µ¡�̧ÉÁ�È �°¥¼nÄ��́��»บนั

¤¼̈ �nµ»��·�̧É�³Å�o¦́��¦³¤µ��µ�¦µ�µ�̧É�µ�ªnµ�³�µ¥Å�o�µ¤���·�°��»¦�·�®´��oª¥�nµÄ�o�nµ¥�̧É� ÎµÁ�È �Ä��µ¦�µ¥��� »̈n¤�¦·¬�́��́�¹�

��́�̧�nµÁ�ºÉ°�µ¦¨�¤¼̈ �nµ�°�·��oµÁ�nµ�¨oµ¤¥́�®¦º°ÁºÉ°¤�»�£µ¡Á�nµ�̧É� ÎµÁ�È ��

2.10 เงินลงทุน

กลุ่ม�¦·¬�́��́�¦³Á£�Á�·�¨��»��̧É�°�เหนือจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม และส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้  เป็น 2 

ประเภท คือ  1. Á�·�¨��»��̧É�º°Åªo���¦��Îµ®��� และ  2. Á�·�¨��»��´ÉªÅ����µ¦��́�¦³Á£��¹Ê�°¥¼n��́�»�¤»n�®¤µ¥��³¨��»�

 n µ¥�¦·®µ¦�³Á�È��¼ o� Îµ®���µ¦��́�¦³Á£��̧ÉÁ®¤µ³¤Îµ®¦́�Á�·�¨��»��ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจดัประเภทเป็นระยะ 

(1) Á�·�¨��»��̧É�º°Åªo���¦��Îµ®����º°�Á�·�¨��»��̧É¤̧�Îµ®��Áª¨µÂ¨³�¼o�¦·®µ¦�´Ê�Ä�Â�nªÂ�nÂ¨³¤̧�ªµ¤µ¤µ¦��º°Åªo���¦�

กาํหนดไดแ้สดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  เวน้แต่จะครบกาํหนดภายใน 12 Á�º°��´�Â�nª�́·Ê�¦°�¦³¥³Áª¨µ

รายงานก็จะแสดงไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน

(2) Á�·�¨��»��´ÉªÅ���º°�Á�·�¨��»�Ä��¦µµ¦�»��̧ÉÅ¤n¤̧�¨µ��ºÊ°�µ¥� n̈°�¦°�¦́�

Á�·�¨��»��´Ê��2 �¦³Á£�¦́�¦¼ o¤¼¨�nµÁ¦·É ¤Â¦��oª¥¦µ�µ�»���¹É �®¤µ¥�¹�¤¼¨�nµ¥»�·�¦¦¤�°�·É ��°�Â���̧ÉÄ®oÅ�Á¡ºÉ°Ä®oÅ�o¤µ�¹É �

Á�·�¨��»��´Ê�¦ª¤�´Ê��nµÄ�o�nµ¥ในการทาํรายการ 

Á�·�¨��»��̧É�³�º°Åªo���¦��Îµ®��ª�́¤¼¨�nµ£µ¥®¨�́�µ¦Å�o¤µ�oª¥ª·�̧¦µ�µ�»���́�Îµ®�nµ¥�µ¤°�́¦µ�°�Á�̧Ê¥�̧ÉÂ�o�¦·��®´��oª¥

�nµÁ�ºÉ°�µ¦�o°¥�nµ

Á�·�¨��»��´ÉªÅ��Â���oª¥¦µ�µ�»�®�́�nµÁ�ºÉ°�µ¦�o°¥�nµ

กลุ่ม�¦·¬�́�³��°��nµÁ�ºÉ°�µ¦�o°¥�nµ�°�Á�·�¨��»�Á¤ºÉ°¤̧�o°�n��̧Ê ªnµÁ�·�¨��»��´Ê�°µ�¤̧�nµÁ�ºÉ°�µ¦�o°¥�nµÁ�·��¹Ê��®µ�¦µ�µ�µ¤

��́�̧�°�Á�·�¨��»�¼��ªnµ¤¼¨�nµ�̧É�µ�ªnµ�³Å�o¦́��º��กลุ่ม�¦·¬´��³�´��¹�¦µ¥�µ¦�µ��»��µ��nµÁ�ºÉ°�µ¦�o°¥�nµ¦ª¤ÅªoÄ�

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของ�¨�°�Â��»��·�̧ÉÅ�o¦́��µ��µ¦�Îµ®�nµ¥Á¤ºÉ°เปรียบเทียบกบัราคา

�µ¤��́�̧�°�Á�·�¨��»��´Ê��³��́�¹�¦ª¤°¥¼nÄ��ÎµÅ¦®¦º°�µ��»���¦�̧�̧É� Îµ®�nµ¥Á�·�¨��»��̧É�º°ÅªoÄ��¦µµ¦®�̧Ê®¦º°�¦µµ¦�»�

��·�Á�̧¥ª��́°°�Å��µ�nª��¦µ�µ�µ¤��́�̧�°�Á�·�¨��»��̧É� Îµ®�nµ¥�³�Îµ®��Ã�¥Ä�oª·�̧�ª́Á�¨̧É¥�nª��ÎÊµ®��́�oª¥¦µ�µ�µ¤��́�̧

�µ��Îµ�ª��´Ê�®¤��̧É�º°Åªo
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2.11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษทัยอ่ยหมายถึงกิจการ (�¹É �¦ª¤�¹��·��µ¦Á�¡µ³�·�) �̧É� »̈n¤�¦·¬�́¤̧° Îµ�µ�Ä��µ¦�ª��»¤�Ã¥�µ¥�µ¦Á�·�Â¨³�µ¦�ÎµÁ�·��µ��

Â¨³Ã�¥�´ÉªÅ�Â¨oª� »̈n¤�¦·¬�́�³�º°®» o��̧É¤̧·��·°°�Á̧¥�¤µ��ªnµ�¹É �®�¹É ��Ä��µ¦�¦³Á¤·�ªnµ� »̈n¤�¦·¬�́¤̧�µ¦�ª��»¤�¦·¬�́°ºÉ�

®¦º°Å¤n��·��µ¦�o°�¡·�µ¦�µ�¹��µ¦¤̧°¥¼nÂ¨³�¨�¦³���µ�·��·Ä��µ¦°°�Á̧¥��̧ÉÁ�È �Å�Å�o�̧É�·��µ¦µ¤µ¦�Ä�o·��·®¦º°Â�¨�£µ¡

�¦µµ¦�´Ê�Ä��́��»��́¦ª¤�¹�·��·Ä��µ¦°°�Á̧¥��̧ÉÁ�È �Å�Å�o�¹É ��·��µ¦°ºÉ��º°°¥¼n�oª¥�� »̈n¤�¦·¬�́¦ª¤���µ¦Á�·��°��¦·¬�́¥n°¥Åªo

Ä����µ¦Á�·�¦ª¤�´Ê �Â�nª�́�̧É� »̈n¤�¦·¬�́¤̧° Îµ�µ�Ä��µ¦�ª��»¤Â¨³�o°�Å¤n�Îµ���µ¦Á�·��°��¦·¬�́¥n°¥¤µ¦ª¤�´��µ�ª�́�̧É

กลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจควบคุม

� »̈n¤�¦·¬´��´��¹��´��̧�µ¦¦ª¤�»¦�·�Ã�¥Ä�oª·�̧�µ¦�ºÊ °�·É ��°�Â���̧ÉÃ°�Ä®oÎµ®¦́��µ¦�ºÊ °�¦·¬´�¥n°¥��o°�ª�́�oª¥¤¼¨�nµ

¥»�·�¦¦¤�°�·��¦́¡¥r�̧É�¼ o�ºÊ°�Ã°�Ä®oÂ¨³®�̧Ê·��̧É�n°�¹Ê�Â¨³nª�Å�oÁ̧¥Ä�nª��°��¼ o�º°®» o��̧É°°�Ã�¥� »̈n¤�¦·¬�́�¦ª¤�¹�¤¼¨�nµ

¥»�·�¦¦¤�°�·��¦́¡¥r�®¦º°®�̧Ê·��̧É�µ�ªnµ�³�o°��nµ¥�Îµ¦³��o��»��̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́�µ¦�ºÊ°�³¦́�¦¼ oÁ�È ��nµÄ�o�nµ¥Á¤ºÉ°Á�·��¹Ê��Â¨³

ª�́¤¼¨�nµÁ¦·É ¤Â¦��°�·��¦́¡¥r�̧ÉÅ�o¤µ�̧É¦³�»Å�oÂ¨³®�̧Ê ·�Â¨³®�̧Ê ·��̧É°µ��³Á�·��¹Ê�Ä��µ¦¦ª¤�»¦�·��oª¥¤¼¨�nµ¥»�·�¦¦¤�

��ª�́�̧É�ºÊ°�Ä��µ¦¦ª¤�»¦�·�Â�n¨³�¦́Ê ��� »̈n¤�¦·¬�́ª�́¤¼¨�nµ�°�nª�Å�oÁ̧¥�̧ÉÅ¤n¤̧° Îµ�µ��ª��»¤Ä��¼o�¼��ºÊ°�oª¥¤¼¨�nµ¥»�·�¦¦¤�

®¦º°�¤¼̈ �nµ�°�·��¦́¡¥r»��·�̧É¦³�»Å�o�°��¼ o�¼��ºÊ°�µ¤́�nª��°�®» o��̧É�º°

Îµ®¦́����µ¦Á�·�Á�¡µ³�¦·¬�́�Á�·�¨��»�Ä��¦·¬�́¥n°¥�³��́�¹���́�̧�oª¥¦µ�µ�»�®�́�nµÁ�ºÉ°�µ¦�o°¥�nµ�

�¦�̧�̧É¤¼¨�nµ·É ��°�Â���̧ÉÃ°�Ä®o�¤¼¨�nµnª�Å�oÁ̧¥�̧ÉÅ¤n¤̧° Îµ�µ��ª��»¤Ä��¼o�¼��ºÊ°�Â¨³¤¼¨�nµ¥»�·�¦¦¤���ª�́�ºÊ°�»¦�·��°�

nª�Å�oÁ̧¥Ä�nª��°��¼ o�º°®» o��°��¼ o�¼��ºÊ°�̧É�¼ o�ºÊ°�º°°¥¼n�n°��µ¦¦ª¤�»¦�·��¤µ��ªnµ¤¼¨�nµ»��·���ª�́�̧É�ºÊ°�°�·��¦́¡¥r�̧ÉÅ�oมา

�̧É¦³�»Å�oÂ¨³®�̧Ê·��̧É¦́�¤µ��¼ o�ºÊ°�o°�¦́�¦¼ o�nµ�ªµ¤�·¥¤�®µ��o°¥�ªnµÁ�ºÉ°��µ�¤̧�µ¦�n°¦°�¦µ�µ�ºÊ°��³¦́�¦¼ onª��nµ�Ã�¥�¦�Å�¥�́

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

Îµ®¦́�¦µ¥�µ¦¦³®ªnµ���́¥°���Á® º̈°�Â¨³¦µ¥�µ¦�ÎµÅ¦®¦º°�µ��»��̧É¥�́Å¤nÅ�oÁ�·��¹Ê��¦·�¦³®ªnµ�� »̈n¤�¦·¬�́��³�¼���́��́�̧°°�

Áªo�Â�n¦µ¥�µ¦�µ��»��̧É¥�́Å¤nÁ�·��¹Ê��¦· ��¹É �� »̈n¤�¦·¬�́�³Å¤nµ¤µ¦�Å�o¦́��º��Ä��¦�̧�̧É¤̧�ªµ¤�ÎµÁ�È ��Ã¥�µ¥�µ¦��́�̧�°�

�¦·¬�́¥n°¥�³�¼�Á�¨̧É¥�Á¡ºÉ°Ä®o°��¨o°���́�Ã¥�µ¥�µ¦��́�̧�°�� »̈n¤�¦·¬�́
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2.12 Á�¦ºÉ°��·��nª��¦́��¦»�°µ�µ¦Á�nµ และอุปกรณ์

Á�¦ºÉ°��·��nª��¦́��¦»�°µ�µ¦Á�nµ และอุปกรณ์รับรู้ตามรา�µ�»�®´��oª¥�nµÁºÉ°¤¦µ�µ³¤��o��»�Á¦·É¤Â¦��³¦ª¤�o��»��µ��¦�°ºÉ�  ๆ

�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́�µ¦�ºÊ°·��¦́¡¥r�´Ê�

�o��»��̧ÉÁ�·��¹Ê �£µ¥®¨�́�³¦ª¤°¥¼nÄ�¤¼¨�nµ�µ¤��́�̧�°�·��¦́¡¥r®¦º°¦́�¦¼ oÂ¥�Á�È �°̧�·��¦́¡¥r®�¹É ��µ¤�ªµ¤Á®¤µ³¤�

Á¤ºÉ°�µ�ªnµ·��¦́¡¥r�´Ê��³Ä®o�¦³Ã¥��rÁ�·งเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มบริษทั และตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่าไดอ้ย่าง

�nµÁ�ºÉ°�º°��´Ê��̧Ê ¦µ�µ�µ¤��́�̧�°��·Ê�nª��̧É�¼�Á�¨̧É¥�Â���³�¼���́°°�Å��Îµ®¦́��nµ�n°¤Â�¤Â¨³�Îµ¦»�¦́�¬µ°ºÉ�ๆ จะรับรู้เป็น

ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จÄ��ª��̧ÉÁ�·��¹Ê�

�nµÁºÉ °¤¦µ�µ�Îµ�ª�Ã�¥ª·�̧Áo��¦��Á¡ºÉ°¨�¦µ�µ�µ¤��́�̧�°�·��¦́¡¥rÂ�n¨³��·�Ä®oÁ�nµ�´�¤¼¨�nµ��Á® º̈°�¨°�°µ¥»�µ¦

Ä®o�¦³Ã¥��r�̧ÉÅ�o�¦³¤µ��µ¦Åªo�°�·��¦́¡¥r��́�n°Å��̧Ê

Á�¦ºÉ°��·� 5 - 25  ปี

°³Å® n̈Á�¦ºÉ°��·� 10  ปี

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 5  ปี

คอมพิวเตอร์ 5  ปี

Á�¦ºÉ°���Â�nง �·��´Ê��Â¨³°»��¦�rÎµ��́�µ� 5  ปี

อุปกรณ์ในการดาํเนินงาน 5  ปี

ยานพาหนะ 5  ปี

กลุ่มบริษทัไดมี้การทบทวนและปรับปรุง (Ä��¦�̧�̧ÉÁ®¤µ³¤) มูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยใ์ห้เหมาะสม

�»�·Ê�¦°�¦³¥³Áª¨µ¦µ¥�µ�

Ä��¦�̧�̧É¦µ�µ�µ¤��́�̧¼��ªnµ¤¼̈ �nµ�̧É�µ�ªnµ�³Å�o¦́��º��¦µ�µ�µ¤��́�̧�³�¼��¦́�¨�Ä®oÁ�nµ��́¤¼̈ �nµ�̧É�µ�ªnµ�³Å�o¦́��º���́�̧

¦µ¥�µ¦�ÎµÅ¦Â¨³�µ��»��µ��µ¦�Îµ®�nµ¥�Îµ®��Ã�¥Á�¦̧¥�Á�̧¥�·É ��°�Â���̧ÉÅ�o¦́���́¦µ�µ�µ¤��́�̧จะรวมไวอ้ยู่ในงบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จ 
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2.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

2.13.1 ·��·Ä��µ¦�ÎµÁ�¦ºÉ°��·�¨��°�

·��·Ä��µ¦�ÎµÁ�¦ºÉ°��·�¨��°�¦́�¦¼ o�µ¤¦µ�µ�»�®´��oª¥�nµÁ�ºÉ°�µ¦�o°¥�nµ³¤ ·��·Ä��µ¦�ÎµÁ�¦ºÉ°��·�¨��°��¼�

พิจารณาว่ามีอายุการใชง้านไม่ทราบแน่นอน (indefinite useful life) Á�ºÉ°��µ��µ¦Ä�o�µ��°�·��·��́� n̈µª¥�́��¤̧°¥¼n�¨°�

Â¨³µ¤µ¦��µ��µ¦�rÅ�oÄ�°�µ��Ã�¥¤̧Á�ºÉ°�Å�ªnµ�o°�Îµ®���µ¦Ä�o�¦³Ã¥��r�´Ê��ÎÉµ�´Ê�Å�o¦́��µ¦��·��́·�µ¤·��·

��́� n̈µªÅ�o¦́��µ¦��°��µ¦�o°¥�nµ�»��̧Â¨³Á¤ºÉ°¤̧�o°�n��̧Ê�°��µ¦�o°¥�nµ

2.13.2 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

·��·�µ¦Ä�oÃ�¦Â�¦¤�°¤¡·ªÁ�°¦r�̧É�ºÊ°¤µÃ�¥¤̧¨�́¬�³Á�¡µ³��́�¹กเป็นสินทรัพยโ์ดยคาํนวณจากตน้ทุนในการไดม้าและ

�µ¦�ÎµÁ�·��µ¦Ä®oÃ�¦Â�¦¤�°¤¡·ªÁ�°¦r�´Ê�µ¤µ¦��Îµ¤µÄ�o�µ�Å�o�µ¤�¦³��r�Ã�¥�³��́�Îµ®�nµ¥�µ¤ª·�̧Áo��¦�

ตลอดอายปุระมาณการใหป้ระโยชน์ภายในระยะเวลา 5 ปี 

2.14 ค่าความนิยม 

�nµ�ªµ¤�·¥¤�º°nª��°��o��»��°�Á�·�¨��»��̧É¼��ªnµ¤¼¨�nµ¥»�·�¦¦¤�°�nª�Â�n��̧É�¦·¬�́¤̧Ä�·��¦́¡¥r»��·�̧É¦³�»Å�oของ

�¦·¬´�¥n°¥���ª�́�̧ÉÅ�o¤µ�¹É ��¦· ¬´�¥n°¥�´Ê ���nµ�ªµ¤�·¥¤�̧ÉÁ�·��µ��µ¦Å�o¤µ�¹É ��¦· ¬´�¥n°¥Â��Á�È ��nµ�ªµ¤�·¥¤ในงบแสดง 

ฐานะการเงินรวม Â�n�³Â��¦ª¤Á�È�nª�®�¹É ��°���́�̧Á�·�¨��»�Ä�บริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะบริษทั ในการทดสอบการ

�o°¥�nµ�°��nµ�ªµ¤�·¥¤��nµ�ªµ¤�·¥¤�³�¼��́�n ª�Å�¥´�®�nª¥�̧É�n°Ä®oÁ�·��¦³ÂÁ�·���Ã�¥�̧É®�nª¥�´Ê �°µ��³Á�È �

®�nª¥Á�̧¥ª®¦º°®¨µ¥®�nª¥¦ª¤��́�¹É ��µ�ªnµ�³Å�o¦́��¦³Ã¥��r�µ��nµ�ªµ¤�·¥¤�̧ÉÁ�·��µ��µ¦¦ª¤�»¦�·�

ค่าความนิยมจะถูกทดสอบการดอ้ยค่µÃ�¥¦ª¤Á�È�nª�®�¹É ��°�Á�·�¨��»�Ä�บริษทัยอ่ย

�nµ�ªµ¤�·¥¤�³�o°��¼���°��µ¦�o°¥�nµ�»��̧�Â¨³Â���oª¥¦µ�µ�»�®´��nµÁ�ºÉ°�µ¦�o°¥�nµ³¤��nµÁ�ºÉ°�µ¦�o°¥�nµ�°��nµ�ªµ¤

�·¥¤�̧É¦́�¦¼ oÂ¨oª�³Å¤n¤̧�µ¦�¨�́¦µ¥�µ¦��´Ê��̧Ê ¤¼¨�nµ��Á® º̈°�µ¤��́�̧�°��nµ�ªµ¤�·¥¤�³�¼�¦ª¤ในการคาํนวณงบกาํไรขาดทุน

Á�È�Á¦È�Á¤ºÉ°¤̧�µ¦�µ¥�·��µ¦

2.15 สัญญาเช่า - �¦�¸�̧Éกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า

́��µÁ�nµ·��¦́¡¥r�¹É ��¼ oÁ�nµÁ�È ��¼ o¦́��ªµ¤Á̧É¥�Â¨³�¨�°�Â���°��ªµ¤Á�È �Á�oµ�°�Á�º°��´Ê�®¤��º°Á�È �́��µÁ�nµ�µ¦Á�·��

�¹É ��³��́�¹�Á�È�¦µ¥�nµ¥ n µ¥�»����ª�́�̧É� Îµ́��µÁ�nµ�oª¥¤¼̈ �nµ¥»�·�¦¦¤�°�·��¦́¡¥r�̧ÉÁ�nµ�®¦º°¤¼¨�nµ�́��»��́»��·�°��Îµ�ª�Á�·�

�´Ê��ÎÉµ�̧É�o°��nµ¥�µ¤́��µÁ�nµ�Â¨oªÂ�n¤¼¨�nµÄ��³�ÎÉµ�ªnµ�� Îµ�ª�Á�·��̧É�o°��nµ¥��́� n̈µª�³�́�nª�¦³®ªnµ�®�̧Ê ·�Â¨³�nµÄ�o�nµ¥

ทางการเงินÁ¡ºÉ°Ä®oÅ�o°�́¦µ�°�Á�̧Ê¥���̧É�n°®�̧Ê·����oµ�°¥¼n�Ã�ยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา  ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ่้าย

ทางการเงิน�³��́�¹�Á�È �®�̧Ê ·��µ¤́��µÁ�nµ�µ¦Á�·��nª��°�Á�̧Ê ¥�nµ¥�³��́�¹�Ä�งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของ

́��µÁ�nµ�·��¦́¡¥r�̧ÉÅ�o¤µ�µ¤́��µÁ�nµ�µ¦Á�·��³�·��nµÁºÉ°¤¦µ�µ�¨°�°µ¥»�µ¦Ä�o�µ��°�·��¦́¡ย ์
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.15 สัญญาเช่า - �¦�¸�̧Éกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า (ต่อ)

́��µÁ�nµ·��¦́¡¥r�¹É ��¼ oÄ®oÁ�nµÁ�È ��¼ o¦́��ªµ¤Á̧É¥�Â¨³�¨�°�Â���°��ªµ¤Á�È �Á�oµ�°�Á�È �nª�Ä®�n�́��µÁ�nµ�´Ê��º°Á�È �

́��µÁ�nµ�ÎµÁ�·��µ��Á�·��̧É�o°��nµ¥£µ¥Ä�ó��µÁ�nµ�´�� n̈µª�(สุ��·�µ�·É ��°�Â���¼�Ä��̧ÉÅ�o¦́��µ��¼ oÄ®oÁ�nµ) จะบนัทึกใน 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จÃ�¥Ä�oª·�̧Áo��¦��¨°�°µ¥»�°�́��µÁ�nµ�´Ê��

�nµÄ�o�nµ¥�̧ÉÁ�·��¹Ê��µ��µ¦¥�Á ·̈�́��µÁ�nµ�ÎµÁ�·��µ��n°�®¤�°µ¥»�µ¦Á�nµ�Á�n��Á�̧Ê ¥�¦́��̧É�o°��nµ¥Ä®o�¼ oÄ®oÁ�nµ�³��́�¹�Á�È �

ค่าใชจ่้ายในรอ�¦³¥³Áª¨µ��́�̧�̧É�µ¦¥�Á ·̈��´Ê�Á�·��¹Ê�

2.16 ผลประโยชน์พนักงาน 

2.16.1 �°��»�Îµ¦°�Á¨¸Ê¥��̧¡

� »̈n¤�¦·¬�́��́Ä®o¤̧�°��»�Îµ¦°�Á¨̧Ê¥��̧¡�¹É �Á�È �Â���µ¦�nµ¥¤���µ¤�̧É�Îµ®��Åªo�·��¦́¡¥r�°��°��»�Îµ¦°�Á¨̧Ê¥��̧¡

ไดแ้ยกออกไปจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั และมีการบริหารโดย�¼o��́�µ¦�°��»�£µ¥�°���°��»�Îµ¦°�Á¨̧Ê¥��̧¡Å�o¦́�

เงินสะสมเขา้กองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัไม่มีภาระผูกพนัทางกฎหมายหรือภาระ

�¼�¡�́�µ��µ¦°�»¤µ��̧É�³�o°��nµ¥Á�·�Á¡·É¤��¹�Â¤o�°��»�Å¤n¤̧·��¦́¡¥rÁ¡̧¥�¡°�̧É�³�nµ¥Ä®o¡�´��µ��´Ê�®¤�Îµ®¦́��µ¦

ให้�¦·�µ¦�µ�¡�´��µ��´Ê�Ä�°�̧�Â¨³�́��»��́�Á�·��nµ¥¤���°��»�Îµ¦°�Á¨̧Ê ¥��̧¡��́�¹�Á�È ��nµÄ�o�nµ¥Ä�งบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จÎµ®¦́�¦°�¦³¥³Áª¨µ��́�̧�̧ÉÁ�·�¦µ¥�µ¦�´Ê�

2.16.2 �¨�¦³Ã¥��rÁ¤ºÉ°Á�¬¸¥�°µ¥»

�¨�¦³Ã¥��rÁ¤ºÉ°Á�¬̧¥�°µ¥»��º°�Ã�¦��µ¦�¨�¦³Ã¥��r�̧É¡�´��µ��³Å�o¦́��µ¤��®¤µ¥Â¦��µ�Å�¥Á¤ºÉ°Á�¬̧¥�°µ¥»�

�¹É ��¹Ê�°¥¼n��́°µ¥»Â¨³�Îµ�ª��̧�̧É� Îµ�µ�

®�̧Ê·��¨�¦³Ã¥��rÁ¤ºÉ°Á�¬̧¥�°µ¥»�³�¼�¦́�¦¼ oÄ���Â���µ�³�µ¦Á�·�Ã�¥�·��µ�¤¼̈ �nµ�́��»��́�°�£µ¦³�¼�¡�́���ª�́�̧É

ในงบแสดงฐานะการเงิน และปรับปรุงดว้ยกาํไรขาดทุนทางคณิตศµ�¦r�¦³��́£¥́�̧É¥�́Å¤nÁ�·��¹Ê�และตน้ทุนบริการในอดีต 

�¨�¦³Ã¥��rÁ¤ºÉ°Á�¬̧¥�°µ¥»�¼��Îµ�ª��¹Ê�Ã�¥�¼ o� Îµ�µ��µ���·�«µ�¦r�¦³�´�£¥́°·¦³�Ã�¥Ä�oª·�̧�·�¨�Â�n¨³®�nª¥�̧É

�¦³¤µ��µ¦Åªo�¤¼¨�nµ�́��»��́�°�£µ¦³�¼�¡�́�¨�¦³Ã¥��rÁ¤ºÉ°Á�¬̧¥�°µ¥»� Îµ�ª��µ��µ¦�·�¨��¦³ÂÁ�·���̧É�o°�

จ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราดอ�Á�̧Ê¥�µ¤¡�́���́¦¦́��µ¨�̧É¤̧®�nª¥Á�·��¦µÁ�̧¥ª��́�¨�¦³Ã¥��rÁ¤ºÉ°Á�¬̧¥�°µ¥»�̧É�o°��nµ¥�

Â¨³¤̧¦³¥³Áª¨µ�µ¦�¦��Îµ®��Ä�¨oÁ�̧¥��´�£µ¦³�¼�¡�́�¨�¦³Ã¥��rÁ¤ºÉ°Á�¬̧¥�°µ¥»��ÎµÅ¦�µ��»��µ���·�«µ�¦r

�¦³��́£¥́�̧ÉÁ�·��µ��µ¦�¦́��¦»��µ��¦³��µ¦�r�Â¨³�µ¦Á�¨̧É¥�¤¤�·�µ��µ��µ¦�Îµ�ª�จะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้น

ผา่น�ÎµÅ¦�µ��»�Á�È�Á¦È�°ºÉ�Ä��ª��̧ÉÁ�·��¹Ê�
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.17 การจ ายโดยใช ห  นเป นเกณฑ     ่       ้  ุ้    ็      ์

กล  มบร ษ ทด าเน นโครงการผลตอบแทนพน กงานโดยใช ห  นเป นเกณฑ ท  ช าระด วยตราสารท น โดยท  ก จการได ร บบร การจาก� � »n� � � · � �́ � Î� �� · � � � � � � � � � � � � � � � � � � ´� � � � � � � � � o� » o� �� È � �� � � r� ¸É� Î� � � � o� � � � � � � � � »� �� � � � ¸É� · � � � � � � o� ´ � � � · � � � � � �

พน กงานเป นส  งตอบแท� � �́ � � � �� È � � ·É � � � � � � นส าหร บตราสารท นท  ก จการออกให  ม ลค าย ต ธรรมของบร การของพน กงานเพ  อแลกเปล  ยนก บการให � � Î� � � ´� � � � � � � � »� � ¸É� ·� � � � � � � � � o�� ¼� � n� � »� ·� � � � � � � � � · � � � � � � � � ´� � � � �� ºÉ� � � � �� � ¸É� � � �́ � � � � � o

ห  นจะร บร  เป นค าใช จ าย จ านวนรวมท  ต ดเป นค าใช จ ายจะอ างอ งจากม ลค าย ต ธรรมของห  นท  ออกให โดย� » o� � � � ´� � ¼ o�� È � � n� � � o� n� � �� Î� � � � � � � � ¸É� �́ �� È � � n� � � o� n� � � � � o� � � ·� � � � � ¼� � n� � »� ·� � � � � � � � » o� � ¸É� � � � � o� � �

• รวมเง  อนไขทางการตลาด และ� � � �� ºÉ� � � � � � � � � � � � � � �� � �

• Å¤n¦ª¤�¨�¦³���°��µ¦�¦·�µ¦Â¨³Á�ºÉ°�Å��µ¦Å�o¦́�®» o��̧ÉÅ¤nÄ�nÁ�ºÉ°�Å��µ¦�¨µ��(พนักงานจะยงัเป็นพนักงานของ

�·��µ¦Ä��nª�Áª¨µ�̧É�Îµ®��)

เง  อนไขการได ร บห  นท  ไม ใช เง  อนไขทางตลาดจะรวมอย  ในข อสมมต ฐานเก  ยวก บจ านวนของห  นท  คาดว าจะได ร บ ค าใช จ าย�� ºÉ� � � � � � � � � o� ´ � � » o� � ¸É� � n� � n�� ºÉ� � � � � � � � � � � � � � � � � � ¼n� � � o� � � � � ·� � � �� ¸É � � � ´� � Î� � � � � � � � » o� � ¸É� � � � n� � � � � o� ´ � �� n� � � o� n� �

ท  งหมดจะ� ´Ê � � � � � � ร บร  ตลอดระยะเวลาได ร บบร การ  ั  ู ้               ้ ั   ิ     ซ  งเป นไปตา� ¹É � �� È � � � � �มเง  อนไขการได ร บห  นท  ก าหนดไว  กล  มบร ษ ทจะทบทวนการประเม น� �� ºÉ� � � � � � � � � o� ´� � » o� � ¸É� Î� � � � � � o�� � »n� � � · � �́ � � � � � � � � � � � � � �� ·�

จ านวนของห  นท  คาดว าจะได ร บ ซ  งข  นก บเง  อนไขการได ร บห  นท  ไม ใช เง  อนไขการตลาด  และจะร บร  ผลกระทบของการ� Î� � � � � � � � » o� � ¸É � � � � n� � � � � o� ´ � �� ¹É � � ¹Ê � � ´� �� ºÉ � � � � � � � � � o� ´ � � » o� � ¸É � � n� � n �� ºÉ � � � � � � � � � � � ��� � � � � � ´� � ¼ o � � � � � � � � � � � � �

ปร บปร งประมาณการเร  มแรก� � ´� � � » � � � � � � � � � � �� ·É � � � �  (ถ าม   ้  ี) ในงบก าไรขาดท นเบ ดเสร จ    ํ       ุ   ็    ็  พร อมก บการปร บปร งรายการ  ้    ั      ั   ุ        ไปย งส วนของผ  ถ อห  น ณ ว นท  � � � �́ � n � � � � � � ¼ o� º� � » o� �� �� �́ � ¸É

ส  นรอบระยะเวลาการรายงาน� ·Ê � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � �

กรณ ท  บร ษ ทให ตราสารท นแก พน กงานของบร ษ ทย อยในกล  มบร ษ ท กล  มบร ษ ทต องว ดม ลค าย ต ธรรมของบร การของพน กงาน � � � ¸� ¸É� � · � �́ � � o� � � � � � � »� � � n� � �́ � � � � � � � � · � �́ � n� � � � � � »n� � � · � �́ �� � »n� � � · � �́ � o� � � �́ � ¼� � n� � »� ·� � � � � � � � � · � � � � � � � � ´� � � � �

โดยอ างอ งก บม ลค าย ต ธรรมของตราสารท นท  ออกให  ม ลค าของตราสารท นเหล าน  นต องว ด ณ� � � � o� � � ·� � ´� � ¼� � n� � »� ·� � � � � � � � � � � � � � »� � ¸É� � � � � o�� ¼� � n� � � � � � � � � � � »� �� � n� � ´Ê � � o� � � �́ ��  ว นท  ให ห  น ซ  งจะร บร  ตลอด� �́ � ¸É� � o� » o� �� ¹É � � � � ´ � � ¼ o � � � �

ระยะเวลาท  ได ร บห  น� � � � �� � � � ¸É� � o� ´� � » o�

2.18 �¦³¤µ��µ¦®�̧Ê·�

� »̈n¤�¦·¬�́�³��́�¹��¦³¤µ��µ¦®�̧Ê ·��¹É �Å¤n¦ª¤�¹��¦³¤µ��µ¦®�̧Ê ·�Îµ®¦́��¨�°�Â��¡�´��µ�°�́Á�È �£µ¦³�¼�¡�́

Ä��́��»��́�µ¤��®¤µ¥®¦º°�µ¤�o°��¨��̧É��́�ÎµÅªo�°�́Á�È ��¨º�Á�ºÉ°�¤µ�µ�Á®�»�µ¦�rในอดีต �¹É ��µ¦�Îµ¦³£µ¦³�¼�¡�́�´Ê�

¤̧�ªµ¤Á�È �Å�Å�o�n°��oµ�Â�nªnµ�³n��¨Ä®o� »̈n¤�¦·¬�́�o°�¼�Á̧¥�¦́¡¥µ�¦°°�Å��Â¨³�µ¤�¦³¤µ��µ¦�̧É�nµÁ�ºÉ°�º°�°�

�Îµ�ª��̧É�o°��nµ¥�Ä��¦�̧�̧É� »̈n¤�¦·¬�́�µ�ªnµ�¦³¤µ��µ¦®�̧Ê·�Á�È �¦µ¥�nµ¥�̧É�³Å�o¦́��º��� »̈n¤�¦·¬�́�³��́�¹�Á�È �·��¦́¡ย์

Â¥��nµ�®µ�Á¤ºÉ°�µ�ªnµ�nµ�³Å�o¦́�¦µ¥�nµ¥�´Ê��º�°¥nµ�Â�n�°�

2.19 ทุนเรือนหุ้น

หุน้สามญัจะถูกจดัประเภทเป็นส่วนของผูถื้อหุน้

�o��»��̧ÉÁ¡·É¤�¹Ê�Á�̧É¥ª��́�µ¦°°�®» o�Ä®¤n�̧É�nµ¥°°�Å��°�Á®�º°�µ��µ¦¦ª¤ธุรกิจ จะแสดงรายการดงักล่าวดว้ยจาํนวนเงินสุทธิ

จากภาษีไวเ้ป็นรµ¥�µ¦®´�Ä�nª��°��¼ o�º°®» o�Ã�¥�ÎµÅ�®´��µ�·É ��°�Â���̧ÉÅ�o¦́��µ��µ¦°°�®» o� �o��»��µ¦°°�®» o��̧É

Á�·��¹Ê�Ã�¥�¦���́�µ¦¦ª¤�»¦�·��³�¼�¦ª¤ÅªoÄ��o��»��µ¦Å�o¤µ�°�Á�·��»�
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.20 การรับรู้รายได้

¦µ¥Å�o�nµÃ�¥µ¦Â¨³�µ¦�¦·�µ¦°ºÉ��̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́�µ¦Ã�¥µ¦Á�¦ºÉ°��·��Á�n���nµ�ÎÊ µ®�´�́¤£µ¦³ �nµ�¦¦¤Á�̧¥¤�µ¦Á º̈°��̧É�´É��

�nµ�¦¦¤Á�̧¥¤�µ¦¥�Á ·̈�Â¨³�µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨��o°¤¼¨Ä��´�¦Ã�¥µ¦�¦́�¦¼ o Á¤ºÉ°Å�oÄ®o�¦·�µ¦Â�n¨¼��oµÂ¨oª�¤¼¨�nµ�µ¦�µ¥�̧É�´É�

�¹É �¥�́Å¤nÅ�oÄ®o�¦·�µ¦Å�o�¼���́�¹�¦ª¤ÅªoÄ�¦µ¥Å�o¦́� n̈ª�®�oµ

รายไดจ้ากการ�µ¥�¦³�°��oª¥¤¼¨�nµ�̧É�³Å�o¦́��µ��µ¦�µ¥·��oµÁ�È ��Îµ�ª�Á�·�»��·�µ�£µ¬̧�µ¥�Á�·��º�Â¨³nª�¨��¦µ¥Å�o

�µ��µ¦�µ¥·��oµ¦́�¦¼ oÁ¤ºÉ°�¼ o�ºÊ°¦́�Ã°��ªµ¤Á̧É¥�Â¨³�¨�°�Â���̧ÉÁ�È �µ¦³Îµ��́�°��ªµ¤Á�È�Á�oµ�°�·��oµ�

¦µ¥Å�o�°�Á�̧Ê¥¦́�¦¼ o�µ¤Á���ŕ�nª��°�Áª¨µÃ�¥¡·�µ¦�µ�µ��Îµ�ª�Á�·��o��̧ÉÁ�È �¥°���Á® º̈°Ä���́�̧Â¨³¡·�µ¦�µ�µ�°�́¦µ

�°�Á�̧Ê¥�̧ÉÂ�o�¦·��°��nª�Áª¨µ���¹�ª�́�¦�°µ¥»Îµ®¦́��µ¦��́�¹��oµ�¦́��°�� »̈n¤�¦·¬�́

¦µ¥Å�o°ºÉ�¦́�¦¼ o�µ¤Á���r���oµ�

3 �µ¦�´��µ¦�ªµ¤Á̧É¥��µ��µ¦Á�·�

3.1 �́��´¥�ªµ¤Á̧É¥��µ��µ¦Á�·�

กิจกรรมของกลุ่มบริษทัมีคªµ¤Á̧É¥��µ��µ¦Á�·��¹É �¦ª¤�¹��¨�¦³���°��µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨��°�¦µ�µ�ÎÊ µ¤�́Â¨³�µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨�

�°�°�́¦µÂ¨�Á�¨̧É¥�Á�·��¦µ�nµ��¦³Á�«�Â���µ¦��́�µ¦�ªµ¤Á̧É¥�Ã�¥¦ª¤�°�� »̈n¤�¦·¬�́�¹�¤»n�Á�o��ªµ¤��́�ª��°��¨µ�

�µ¦Á�·�Â¨³Âª�®µª·�̧�µ¦¨��¨�¦³���̧É� ÎµÄ®oÁ̧¥®µ¥�n°�¨�µ¦�ÎµÁ�·��µ��µ��µ¦Á�·�Ä®oÁ® º̈°�o°¥�̧É»�Á�nµ�̧ÉÁ�È �Å�Å�o�� »̈n¤�¦·¬�́

Å¤n¤̧�Ã¥�µ¥�¦³�°��»¦�¦¦¤°�»¡�́�r�µ��µ¦Á�·�Á¡ºÉ°�µ¦�oµ®¦º°Á�È��ÎµÅ¦

�ªµ¤Á̧É¥��µ�¦µ�µ�ÎÊµ¤´�

� »̈n¤�¦· ¬´�¤̧�ªµ¤Á̧É ¥��µ��µ¦��́�ª��°�¦µ�µ�ÎÊ µ¤´���´Ê ��̧Ê �AirAsia Berhad �¹É �Á�È ��·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°��´�Â®n�®�¹É �เป็น

ผูด้าํเนินการในการ��́�µ¦�ªµ¤Á̧É¥��µ¦��́�ª��°�¦µ�µ�ÎÊµ¤�́Ä®o��́� »̈n¤�¦·¬�́�(หมายเหตุฯ 3.2)  

�ªµ¤Á̧É¥��µ�°�́¦µÂ¨�Á�¨¸É¥�

·��¦́¡¥r�̧É Á�È �Á�·��¦µ�nµ��¦³Á�«n ª�Ä®�nÁ�È �Á�·� µ��µ�´��µ¦Á�·��Á�·�¤´��Îµ Â¨³¨¼�®�̧Ê �·��µ¦�̧É Á�̧É¥ª�o°��´��

nª�®�̧Ê·��̧ÉÁ�È �Á�·นตราต่างประÁ�«nª�Ä®�nÁ�È�Á�oµ®�̧Ê�µ¦�oµ Á�oµ®�̧Ê�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́ Â¨³®�̧Ê·��µ¤́��µÁ�nµ�µ¦Á�·�

กลุ่มบริษทั¤̧�ªµ¤Á̧É¥��µ�°�́¦µÂ¨�Á�¨̧É¥�Á�·��¦µ�nµ��¦³Á�«�¹É �Á�·��µ��»¨Á�·�ตราต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐฯ กลุ่มบริษทัมีการจดัการควา¤Á̧É¥�Ã�¥��́�¼n¦³®ªnµ�®�̧Ê ·��̧ÉÁ�È �Á�·��¦µ�nµ��¦³Á�«��́¨¼�®�̧Ê �̧ÉÁ�È �Á�·��¦µ

ต่างประเทศสกุลเดียวกัน (Natural hedge) °¥nµ�Å¦�È�µ¤�� »̈n¤�¦·¬�́Ä�ó��µ�ºÊ°�µ¥°�́¦µÂ¨�Á�¨̧É¥�Á�·��¦µ�nµ��¦³Á�«

n̈ª�®�oµÁ¡ºÉ°�o °���́�ªµ¤Á̧É¥��µ�°�́¦µÂ¨�Á�¨̧É¥�Îµ®¦́�Á�·� µ��¦³�Îµ�(หมายเหตุฯ 3.2) 
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3 การจ ดการความเส  ยงทางการเง น � � � � ´� � � � � � � � �� ¸É � � � � � � � � �� ·� �(ต อ ่ )

3.1 �́��´¥�ªµ¤Á̧É¥��µ��µ¦Á�·��(ต่อ)

�ªµ¤Á̧É¥��µ�°�́¦µ�°�Á�¸Ê¥

�ªµ¤Á̧É¥��µ�°�́¦µ�°�Á�̧Ê ¥�°�กลุ่มบริษทัÁ�·��µ�®�̧Ê ·��µ¤́��µÁ�nµ�µ¦Á�·�Â¨³Á�oµ®�̧Ê �·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°��´��®�̧Ê·��µ¤

สัญญาเช่าการเงินคิ�°�́¦µ�°�Á�̧Ê¥Â����́Â�¦Â¨³Á�oµ®�̧Ê�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́�·�°�́¦µ�°�Á�̧Ê¥Â�����̧É��´Ê��̧Ê�¼ o�¦·®µ¦¡·�µ¦�µ

Á®È�ªnµ�ªµ¤Á̧É¥��µ�°�́¦µ�°�Á�̧Ê ¥Å¤nÁ�È �µ¦³Îµ��́�°¥nµ�Å¦�È�µ¤��µ¦�Îµ°�»¡�́�r�µ��µ¦Á�·�Á�̧É¥ª��́°�́¦µ�°�Á�̧Ê ¥�̧É°µ�

Á�·��¹Ê��o°�Å�o¦́�°�»¤�́·Ã�¥��³�¦¦¤�µ¦ของกลุ่มบริษทัก่อน

�ªµ¤Á̧É¥��oµ��µ¦Ä®o·�Á�ºÉ°

¦µ¥Å�onª�Ä®�n�°�� »̈n¤�¦·¬�́Å�oÂ�n�¦µ¥Å�o�nµÃ�¥µ¦��¹É �¨¼��oµnª�Ä®�n�³�nµ¥Ä®o n̈ª�®�oµ��ªµ¤Á̧É¥��oµ��µ¦Ä®o·�Á�ºÉ°

�¹É �Á�·��µ�¨¼�®�̧Ê �·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°��´��´Ê�°¥¼nÄ�¦³��́�ÎÉµ���́�´Ê���¼ o�¦·®µ¦�¹�¤̧�ªµ¤Á®È�ªnµ�ªµ¤Á̧É ¥��oµ��µ¦Ä®o·�Á�ºÉ°�°�

� »̈n¤�¦·¬�́Å¤nÁ�È �µ¦³Îµ��́��´Ê��̧Ê �� »̈n¤�¦·¬�́Å¤nÅ�o� Îµ́��µ°�»¡�́�r�µ��µ¦Á�·�Ä��̧ÉÁ�̧É¥ª�o°��´��ªµ¤Á̧É¥��oµ��µ¦Ä®o

·�Á�ºÉ°�Îµ®¦́�¦µ¥�µ¦Á�·��� »̈n¤�¦·¬�́Á º̈°��̧É�³�Îµ¦µ¥�µ¦��́�µ��́�µ¦Á�·��̧É¤̧�»�£µ¡Â¨³¤̧�ªµ¤�nµÁ�ºÉ°�º°¼�

�ªµ¤Á̧É¥��oµ�£µ¡� n̈°�

�µ¦��́�µ¦�ªµ¤Á̧É¥��oµ�£µ¡� n̈°�°¥nµ�¦°��°�®¤µ¥�¹��µ¦�Îµ¦�Åªo�¹É �Á�·��Â¨³®¨�́�¦́¡¥r�̧É¤̧�¨µ�¦°�¦́�°¥nµ�Á¡̧¥�¡°�

�ªµ¤µ¤µ¦�Ä��µ¦®µÂ® n̈�Á�·��»��̧ÉÁ¡̧¥�¡°Â¨³�ªµ¤µ¤µ¦�Ä��µ¦�· ��µ�³�ªµ¤Á̧É¥��nª��µ��¦·®µ¦�µ¦Á�·��°�� »̈n¤�¦·¬�́

�´Ê�Á�o µ®¤µ¥�³�Îµ¦��ªµ¤¥º�®¥»n�Ä��µ¦¦³�¤Á�·��»�Ã�¥�µ¦¦́�¬µª�Á�·�·�Á�ºÉ°Ä®o¤̧�ªµ¤Á¡̧¥�¡°�Á�ºÉ°��µ�¨�́¬�³�µ��»¦�·�

�̧É¤̧�µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨�°¥¼n�¨°�Áª¨µ

3.2 �µ¦�´��̧Îµ®¦́��¦µµ¦°�»¡�́�r�̧ÉÁ�È �Á�¦ºÉ°�¤º°�µ��µ¦Á�·�Â¨³�·��¦¦¤�o °���́�ªµ¤Á̧É¥�

�¦µµ¦°�»¡�́�r�̧ÉÁ�È �Á�¦ºÉ°�¤º°�µ��µ¦Á�·�®¨�́�̧É� »̈n¤�¦·¬�́Ä�oÄ��µ¦��́�µ¦�ªµ¤Á̧É¥��º°�́��µÂ¨�Á�¨̧É¥�¦µ�µ�ÎÊ µ¤�́Â¨³

́��µ�ºÊ°�µ¥°�́¦µÂ¨�Á�¨̧É¥�Á�·��¦µ�nµ��¦³Á�« n̈ª�®�oµ

́��µÂ¨�Á�¨¸É¥�¦µ�µ�ÎÊµ¤´�

AirAsia Berhad �¹É �Á�È ��·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°��´�Â®n�®�¹É �Á�È ��¼ń��µÄ��µ¦�Îµ́��µÂ¨�Á�¨̧É¥�¦µ�µ�ÎÊ µ¤�́�´��»��¨�̧Éµ¤�

Ã�¥́��µ��́� n̈µª�nª¥�o °��´��ªµ¤Á̧É¥�Ä®o�´�� »̈n¤�¦·¬�́�µ��ªµ¤Á� º̈É°�Å®ª�°�¦µ�µ�ÎÊ µ¤�́��´Ê��̧Ê �� »̈n¤�¦·¬�́Å�oÁ�oµ� Îµ

สัญญากบั AirAsia Berhad £µ¥Ä�o�o°��¨�ªnµ�ÎµÅ¦®¦º°�µ��»��µ�́��µÂ¨�Á�¨̧É¥�¦µ�µ�ÎÊ µ¤�́�³�¼��́�nª�¤µ¥�́� »̈n¤�¦·¬�́

ทุกเดือน โ�¥�Îµ�ª��µ�°�́¦µnª��µ¦Ä�o�ÎÊ µ¤�́�°�� »̈n¤�¦·¬�́�� »̈n¤�¦·¬�́��́�¹�¦µ¥�µ¦��́� n̈µªÄ�งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

Ã�¥¦́�¦¼ oÁ�È �nª�®�¹É ��°��o��»��µ��µ¦�ÎµÁ�·��µ�Á¤ºÉ°Á�·�¦µ¥�µ¦
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3 การจ ดการความเส  ยงทางการเง น � � � � ´� � � � � � � � �� ¸É � � � � � � � � �� ·� �(ต อ ่ )

3.2 �µ¦�´��̧Îµ®¦́��¦µµ¦°�»¡�́�r�̧ÉÁ�È �Á�¦ºÉ°�¤º°�µ��µ¦Á�·�Â¨³�·��¦¦¤�o °���́�ªµ¤Á̧É¥��(ต่อ)

́��µ�ºÊ°�µ¥°�́¦µÂ¨�Á�¨¸É¥�Á�·��¦µ�nµ��¦³Á�« n̈ª�®�oµ

� »̈n¤�¦·¬�́Å�o� Îµ́��µ�ºÊ°�µ¥°�́¦µÂ¨�Á�¨̧É¥�Á�·��¦µ�nµ��¦³Á�« n̈ª�®�oµ��́�µ��́�µ¦Á�·�Â®n�®�¹É �Ä��¦³Á�«Á¡ºÉ°�o °���́

�ªµ¤Á̧É¥��µ�°�́¦µÂ¨�Á�¨̧É¥�Á�·��¦µ�nµ��¦³Á�«�¹É �Á�̧É¥ª�o°���́Á�·� µ��¦³�Îµ���ª�́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ยอดคงคา้ง 

ตามสัญญµ��́� n̈µª�³�¦��Îµ®���Îµ¦³Ä�ª�́�̧É 10 มีนาคม พ.ศ. 2557 และ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (��ª�́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2555: 

7 มีนาคม พ.ศ. 2556) ¤̧��́�n°Å��̧Ê

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

บาท บาท บาท บาท

จ านวนเง นผ กพ นท  จะได ร บ� Î� � � � �� ·� � ¼� � �́ � ¸É� � � � o� ´�

15.16 ล านเหร ยญสหร ฐฯ  ้     ี      ั  

ท  � ¸Éอ ตรา  ั   31.54 บาท ต อ ่ 1 เหร ยญสหร ฐฯ   ี      ั  - 478,047,477 - -

    15.14 ล านเหร ยญสหร ฐฯ  ้     ี      ั   

ท  � ¸Éอ ตรา  ั   32.49 บาท ต อ ่ 1 เหร ย   ี  ญสหร ฐฯ    ั  491,715,277 - - -

    20.23 ล านเหร ยญสหร ฐฯ  ้     ี      ั   

ท  � ¸Éอ ตรา  ั   32.90 บาท ต อ ่ 1 เหร ยญสหร ฐฯ   ี      ั  665,694,448 - - -

3.3 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

¤¼̈ �nµ¥»�·�¦¦¤�°�·��¦́¡¥r�µ��µ¦Á�·�Â¨³®�̧Ê·��µ��µ¦Á�·�¤̧¤¼¨�nµÄ�¨oÁ�̧¥���́¦µ�µ�µ¤��́�̧�Á�ºÉ°��µ�¤̧¦³¥³Áª¨µครบกาํหนด

�̧É́Ê�Â¨³Å¤n¤̧�ªµ¤Á̧É¥��̧ÉÁ�È �µ¦³Îµ��́�̧É°µ��³�¦³���¦³ÂÁ�·��Ä�°�µ���°�� »̈n¤�¦·¬�́

́��µÂ¨�Á�¨¸É¥�¦µ�µ�ÎÊµ¤´�

¤¼̈ �nµ¥»�·�¦¦¤�°�́��µÂ¨�Á�¨̧É¥�¦µ�µ�ÎÊµ¤�́»��·���ª�́�̧ÉÄ���Â���µ�³�µ¦Á�·��¤̧¦µ¥¨³Á°̧¥���́�n°Å��̧Ê

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

ดอลลาร์สหรัฐฯ ดอลลาร์สหรัฐฯ ดอลลาร์สหรัฐฯ ดอลลาร์สหรัฐฯ

¤¼̈ �nµ¥»�·�¦¦¤�µ�́��µÂ¨�Á�¨̧É¥�¦µ�µ�ÎÊµ¤�́

�̧ÉÁ�È �·��¦́¡¥r� 309,928 - - -

��ª�́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 � »̈n¤�¦·¬�́Å¤n¤̧́��µÂ¨�Á�¨̧É¥�¦µ�µ�ÎÊµ¤�́��Á® º̈°
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3 การจ ดการความเส  ยงทางการเง น � � � � ´� � � � � � � � �� ¸É � � � � � � � � �� ·� �(ต อ ่ )

3.3 การประมาณมูลค่ายุติธรรม (ต อ ่ )

́��µ�ºÊ°�µ¥°�́¦µÂ¨�Á�¨¸É¥�Á�·��¦µ�nµ��¦³Á�« n̈ª�®�oµ

¤¼¨�nµ¥»�·�¦¦¤�°�́��µ�ºÊ °�µ¥°´�¦µÂ¨�Á�¨̧É¥�Á�·��¦µ�nµ��¦³Á�« n̈ª�®�oµ»��· ���ª�́�̧ÉÄ���Â���µ�³�µ¦Á�·��

มีราย¨³Á°̧¥���́�n°Å��̧Ê

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

บาท บาท บาท บาท

¤¼̈ �nµ¥»�·�¦¦¤�µ�́��µ�ºÊ°�µ¥

°�́¦µÂ¨�Á�¨̧É¥�Á�·��¦µ�nµ��¦³Á�«

n̈ª�®�oµ�̧ÉÁ�È �·��¦́¡¥r�(®�̧Ê·�) (9,893,762) 11,966,622 - -

¤¼¨�nµ¥»�·�¦¦¤�°�́��µ�ºÊ°�µ¥°´�¦µÂ¨�Á�¨̧É¥�Á�·��¦µ�nµ��¦³Á�« n̈ª�®�oµ�Îµ�ª�Ã�¥Ä�o°´�¦µ�̧É�Îµ®��Ã�¥��µ�µ¦

�¼ń��µ�Ã�¥�º°Á¤º°�ªnµÅ�o¥�Á ·̈�́��µÁ® n̈µ�´Ê����ª�́�̧ÉÄ���Â���µ�³�µ¦Á�·�

4 �¦³¤µ��µ¦�µ��´��̧�̧ÉÎµ�´���o°¤¤�·�µ�Â¨³�µ¦Ä�o�»¨¥¡·�·�

การประมาณการ �o°¤¤�·�µ�Â¨³�µ¦Ä�o�»¨¥¡·�·�Å�o¤̧�µ¦�¦³Á¤·����ª�°¥nµ��n°Á�ºÉ°��Â¨³°¥¼n��¡ºÊ��µ��°��¦³��µ¦�rÄ�°�̧�Â¨³

�́��¥́°ºÉ��Ç��¹É �¦ª¤�¹��µ¦�µ��µ¦�r�¹�Á®�»�µ¦�rÄ�°�µ���̧ÉÁ�ºÉ°ªnµ¤̧Á®�»�¨Ä��µ��µ¦�r��³�´Ê�

�nµ�n°¤Â�¤�Îµ¦»�¦́�¬µÁ�¦ºÉ°��·�£µ¥Ä�ó��µÁ�nµ�ÎµÁ�·��µ�

กลุ่¤�¦·¬�́¤̧£µ¦³�¼�¡�́Ä��µ¦�Îµ¦»�¦́�¬µÁ�¦ºÉ°��·�£µ¥Ä�ó��µÁ�nµ�ÎµÁ�·��µ��� »̈n¤�¦·¬�́��́�¹�Îµ¦°�®�̧Ê·��nµ�Îµ¦»�¦́�¬µ�¨°�°µ¥»

́��µÁ�nµÁ¡ºÉ°Ä®oÁ�È �Å��µ¤£µ¦³�¼�¡�́Ä�́��µ�Ã�¥Îµ¦°�®�̧Ê ·���́� n̈µªÅ�o� Îµ�ª��µ��¦³¤µ��µ¦�°��o��»�Ä��µ¦�n°¤Â�¤

และบาํรุงรักษาในอนาคตสําหรับตªัÁ�¦ºÉ°��·���µ¦�¦ª�£µ¡�Îµ¦» �¦́�¬µÁ�¦ºÉ°�¥��r�µ��¦³Á£��Â¨³�o��»��¦³Á£�Á�·��¹Ê��¦́Ê �Á�̧¥ª

�̧É�µ�ªnµ�³Á�·����ª�́·Ê�»�́��µÁ�nµ�Ã�¥Îµ¦°�®�̧Ê·���́� n̈µª�¼���́�¹�Ä�งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ�µ¤�´ÉªÃ¤��µ¦�·�Ä�Â�n¨³�̧

°µ¥»�µ¦Ä®o�¦³Ã¥��r�̧ÉÅ�o�¦³¤µ��µ¦ÅªoÂ¨³¤¼¨�nµ��Á®¨º°�°�Ã�¦�¦oµ�Â¨³Á�¦ºÉ°�¥��r�°�Á�¦ºÉ°��·�

กล  มบร ษ ทได ม การทบทวนอาย การให ประโยชน ท  ได ประมาณการไว และม ลค าคงเหล อของโครงสร างและเคร  องยนต ของเคร  องบ นท กป � � »n� � � · � �́ � � o� ¸� � � � � � � � � � � »� � � � � o� � � � � � � r� ¸É� � o� � � � � � � � � � � o� � � � ¼� � n� � � �� � º� � � � � � � � � � o� � � � � �� � ºÉ � � � � � r� � � �� � ºÉ � � � ·� � »� � ¸

ตามป จจ ยส าค ญต างๆท  เก  ยวข อง  เช นแผนธ รก จและกลย ทธ ของบร ษ ท ระด บการใช งานท  คาดการณ � � � � ´ � � ´� � Î� � �́ � n � � � � ¸É�� ¸É � � � o� � ���� n� � � � � » � � · � � � � � � � »� � r� � � � � · � �́ �� � � ´� � � � � � o� � � � ¸É� � � � � � � r ความก าวหน าของเทคโนโลย      ้    ้            ีใน

อนาคต และราคาตลาด  ผลของการด าเน นก จการในอนาคตอาจจะได ร บผลกระทบอย างม สาระส าค ญโดยการเปล  ยนแปลงของประมาณการ� � � � � � � � � � � ��� � � � � � � � � Î� �� · � � ·� � � � � � � � � � � � � � � � � � o� ´� � � � � � � � � � n� � � ¸� � � � � Î� � �́ � � � � � � �� � ¸É� � � � � � � � � � � � � � � � � �

ซ  งเปล  ยนไปโดยป จจ ยต างๆ ท  เก  ยวข องด งท  ได กล าวไว ด านบน  การลดลงของอาย การให ประโยชน ท  ได ประมาณการไว และม ล� ¹É � �� � ¸É� � � � � � � � ´� � �́ � n� � � �� ¸É�� ¸É� � � o� � � �́ � ¸É� � o� � n� � � � o� o� � � � ��� � � � � � � � � � � � � »� � � � � o� � � � � � � r� ¸É� � o� � � � � � � � � � � o� � � � ¼� ค าคงเหล อ ่      ื 

ของโครงสร างและเคร  องยนต ตามท  ได เป ดเผยไว ในหมายเหต ฯ � � � � � � � � � o� � � � � �� � ºÉ � � � � � r� � � � ¸É� � o�� · � �� � � � o� � � � � � �� � »� �2.12 จะส งผลให ค าเส  อมราคาท  บ นท กไว เพ  มข  น และราคาตามบ ญช ของ� � � n � � � � � o� n� �� ºÉ � � � � � � � ¸É� �́ � ¹� � � o�� ·É� � ¹Ê � �� � � � � � � � � � � �́ � ¸ � � �

เคร  องบ นม ม ลค าลดลง�� � ºÉ � � � ·� � ¸� ¼� � n� � � � �
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5 �µ¦�´��µ¦�ªµ¤Á̧É¥�Ä�nª��°��»�

ª�́�»�¦³��r�°�� »̈n¤�¦·¬�́Ä��µ¦�¦·®µ¦�»��´Ê�Á¡ºÉ°�Îµ¦�Åªo�¹É ��ªµ¤µ¤µ¦�Ä��µ¦�ÎµÁ�·��µ��n°Á�ºÉ°��°�� »̈n¤�¦·¬�́Á¡ºÉ°¦oµ�

�¨�°�Â���n°�¼ o�º°®» o�Â¨³Á�È ��¦³Ã¥��r�n°�¼ o�̧É¤̧nª�Å�oÁ̧¥°ºÉ��Â¨³Á¡ºÉ°�Îµ¦�Åªo�¹É �Ã�¦�¦oµ��°��»��̧ÉÁ®¤µ³¤Á¡ºÉ°¨��o��»��µ�

การเงินของทุน 

ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผูถื้อหุ้น การคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น  

�µ¦°°�®» o�Ä®¤n�®¦º°�µ¦�µ¥�¦́¡¥r·�Á¡ºÉ°¨�£µ¦³®�̧Ê

6 การปรับปรุงงบการเงินย้อนหลงั

Ä�¦³®ªnµ�Å�¦¤µ�̧É�1 ของปี พ.ศ. 2556 �¦·¬�́Á¦È�·Ê��µ¦ª�́¤¼¨�nµ¥»�·�¦¦¤�°�·��¦́¡¥r�̧É¦³�»Å�oÂ¨³®�̧Ê·�¦́�¤µ»��·�°งบริษทั  

ไทยแอร์เอเชีย จาํกัด �¹É �Á�È �Å��µ¤¦³¥³Áª¨µÄ��µ¦ª�́¤¼¨�nµ�°��µ¦¦ª¤�»¦�·��µ¤¤µ�¦�µ��µ¦¦µ¥�µ��µ��µ¦Á�·���´��̧É�3

(ปรับปรุง 2552) Á¦ºÉ°���µ¦¦ª¤�»¦�·��Ã�¥�¼ o�ºÊ°�o°��¦́��¦»����µ¦Á�·�¥o°�®¨�́Îµ®¦́��¦³¤µ��µ¦�̧ÉÁ�¥¦́�¦¼ oÅª o���ª�́�̧É�ºÊ°�Á¡ºÉ°³�o°�

ผลของข°้¤¼̈ Á¡·É¤Á�·¤�̧ÉÅ�o¦́�Á�̧É¥ª��́�o°Á�È��¦·�Â¨³�µ��µ¦�rÂª�¨o°¤�̧É¤̧°¥¼n���ª�́�̧É�ºÊ°��¹É ��o°¤¼¨��́� n̈µª¤̧�¨�n°�µ¦ª�́¤¼¨�nµ�°�

�Îµ�ª��nµ��Ç��̧ÉÁ�¥¦́�¦¼ oÅª o���ª�́�̧É�ºÊ°Â¨³¦³¥³Áª¨µÄ��µ¦ª�́¤¼̈ �nµ�o°�Å¤nÁ�·��ªnµ®�¹É ��̧��́�µ�ª�́�̧É�ºÊ°

�¨�¦³���̧É¤̧�n°��Â���µ�³�µ¦Á�·�¦ª¤���ª�́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ¦»�Å�o���́�̧Ê

งบการเงินรวม

บาท

งบแสดงฐานะการเงิน 

·��oµ��Á® º̈°Á¡·É¤�¹Ê� 21,242,705

เงินลงทุนระยะยาวÁ¡·É¤�¹Ê� 1,459,000

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์ - สุทธิÁ¡·É¤�¹Ê� 151,889,352

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิÁ¡·É¤�¹Ê� 1,034,728

ค่าความนิยมÁ¡·É¤�¹Ê� 1,409,709,389

®�̧Ê·�£µ¬̧Á�·�Å�o¦°การตดับญัชี - สุทธิÁ¡·É¤�¹Ê� 3,006,325,157

nª�Å�oÁ̧¥�̧ÉÅ¤n¤̧° Îµ�µ��ª��»¤¨�¨� 1,385,902,017

กาํไรสะสมลดลง 35,087,966

�¨�¦³���̧É¤̧�n°�บกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี·Ê�»�ª�́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ¦»�Å�o���́�̧Ê

 งบการเงินรวม

บาท

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

�o��»��µ��µ¦�ÎµÁ�·��µ�Á¡·É¤�¹Ê� 26,606,795

�ÎµÅ¦�µ�¤¼̈ �nµ¥»�·�¦¦¤�°�nª�Å�oÁ̧¥�̧É¤̧°¥¼nÁ�·¤¨�¨� 13,356,428

�nµÄ�o�nµ¥Ä��µ¦�¦·®µ¦Á¡·É¤�¹Ê� 23,861,000

ภาษีเงินไดล้ดลง 10,093,560

�ÎµÅ¦�n°®» o��´Ê�¡ºÊ��µ�¨�¨� 0.0077
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7 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน

ข อม ลทางการเง นจ าแนกตามส วนงานธ รก จ ้  ู         ิ  ํ        ่       ุ   ิ

พ.ศ. 2556 

ส วนงานการบ น ่          ิ 

แบบม ตารางบ นประจ า    ี      ิ     ํ 

บาท

ส วนงานการบ น ่          ิ 

แบบเช าเหมาล า     ่        ํ

บาท

ส วนงานอ  น� n � � � � � � ºÉ�

บาท

รวม

บาท

รายได       ้ 22,514,025,294 971,017,242 - 23,485,042,536

ก าไรจากการด าเน นงาน  ํ           ํ   ิ    1,816,133,850 28,734,849 (11,792,650) 1,833,076,049

ต นท นท  ไม ป นส วน� o� � »� � ¸É� � n� ´� � n � � (32,055,556)

ก าไรส ทธ จากอ ตราแลกเปล  ยน� Î� � � � » � � ·� � � � �́ � � � � � �� � ¸É� � 258,151,066

รายได อ  น� � � � � o� ºÉ� 670,649,775

ต นท นทางการเง น  ้  ุ         ิ  (170,971,996)

ก าไรก อนภาษ เง นได   ํ    ่     ี  ิ   ้ 2,558,849,338

ภาษ เง นได    ี  ิ    ้ (651,177,101)

ก าไรส ทธ ส าหร บป   ํ    ุ   ิ  ํ   ั  ี 1,907,672,237

ส นทร พย รวม ิ    ั   ์    44,935,279,390

พ.ศ. 2555 

ส วนงานการบ น ่          ิ 

แบบม ตารางบ นประจ า    ี      ิ     ํ 

บาท

ส วนงานการบ น ่          ิ 

แบบเช าเหมาล า     ่        ํ

บาท

ส วนงานอ  น� n � � � � � � ºÉ�

บาท

รวม

บาท

รายได       ้ 15,515,764,831 587,185,943 - 16,102,950,774

ก าไรจากการด าเน นงาน  ํ           ํ   ิ    1,230,134,860 26,726,316 (6,396,660) 1,250,464,516

ต นท นท  ไม ป นส วน� o� � »� � ¸É� � n� ´� � n � � (50,467,795)

ก าไรส ทธ จากอ ตราแลกเปล  ยน� Î� � � � » � � ·� � � � �́ � � � � � �� � ¸É� � 65,156,572

ก าไรจากม ลค าย ต ธรรม  ํ        ู  ่   ุ ิ    

ของส วนได เส ยท  ม อย  เด ม� � � � n � � � � o�� ¸ � � ¸É� ¸� � ¼n�� ·� 14,676,608,801

รายได อ  น� � � o� ºÉ� 387,967,574

ต นท นทางการเง น  ้  ุ         ิ  (17,421,153)

ก าไรก อนภาษ เง นได   ํ    ่     ี  ิ   ้ 16,312,308,515

ภาษ เง นได    ี  ิ    ้ (435,503,879)

ก าไรส ทธ ส าหร บป   ํ    ุ   ิ  ํ   ั  ี 15,876,804,636

ส นทร พย รวม ิ    ั   ์    34,609,368,848
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7 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

ส วนงานด าเน นงานได ถ  ่        ํ   ิ        ้ ูกรายงานในล กษณะเด ยวก บรายงานภายในท  น าเสนอให ผ  ม อ านาจต ดส นใจส งส ดด านการด าเน นงาน ผ  ท  ม � � � � � � � � � � �́ � � � �� ¸� � � ´� � � � � � � � � � � � � ¸É� Î� �� � � � � o� ¼ o� ¸� Î� � � � � �́ � · � � � � ¼ � � » � � o� � � � � � Î� �� · � � � � �� ¼ o� ¸É� ¸

อ านาจต ดส นใจส งส ดด านการด าเน นงานหมายถ ง บ คคลท  ม หน าท  ในการจ ดสรรทร พยากรและประเม นผลการปฏ บ ต งานของส วนงาน� Î� � � � � �́ � · � � � � ¼ � � » � � o� � � � � � Î� �� ·� � � � � � � � � ¹� �� »� � � � ¸É� ¸� � o� � ¸É� � � � � � �́ � � � � � ´� � � � � � � � � � � �� ·� � � � � � � � ·� �́ ·� � � � � � � n � � � � �

ด าเน นงาน ซ  งพ จารณาว าค อ คณะกรรมการบร ษ ทท  � Î� �� ·� � � � �� ¹É � � ·� � � � � � n� � º� �� � � � � � � � � � � � · � �́ � ¸Éท าการต ดส นใจเช งกลย ทธ    ํ      ั  ิ      ิ     ุ  ์  

ข อม ลท  สร ปด งต อไปน   อธ บายการด าเน นงานของแต ละส วนงาน� o� � ¼� � ¸É� � » � � �́ � n� � � � ¸Ê �� � ·� � � � � � � Î� �� ·� � � � � � � � � n� � � n � � � � �

- ส วนงานการบ นแบบม ตารางบ นประจ าค อ ก จการขนส งผ  โดยสารทางอากาศไปย งจ ดหมายปลายทางท  ม ตารางเวลาบ นประจ า บร ษ ท� n � � � � � � � � � ·� � � � � ¸� � � � � � ·� � � � � Î� � º� �� ·� � � � � � � n � � ¼ o� � � � � � � � � � � � � � � � � �́ � »� � � � � � � � � � � � � ¸É� ¸� � � � � �� � � � ·� � � � � Î� �� � · � �́

เป ดจ าหน ายต  วโดยสารให ก บบ ค�� · � � Î� � � n � � � ´Ì� � � � � � � � � o� ´� � »� คลท  วไปผ านช องทางการจ ดจ าห� � ´É� � � � n� � � n � � � � � � � � � �́ � Î� � น ายต างๆ เช น ทางเว บไซต  ทางส าน กงานขายของบร ษ ท และ ่    ่      ่        ็    ์     ํ  ั            ิ   ั     

ต วแทนจ าหน าย เป นต น  ั      ํ   ่     ็    ้

- ส วนงานการบ นแบบเช าเหมาล าค อ ก จการขนส งผ  โดยสาร ่          ิ      ่       ํ  ื   ิ       ่   ู ้      ทางอากาศไปย งจ ดหมายปลายทางท  ไม ม ตารางเวลาบ นประจ า บร ษ ท� � � �́ � »� � � � � � � � � � � � � ¸É� � n� ¸� � � � � �� � � � ·� � � � � Î� �� � · � �́

ด าเน นการ  ํ   ิ    บ น ิ เม  อม การจ างจากผ  ว าจ าง ซ  งปกต จะเป นบร ษ ทผ  ให �� ºÉ� � ¸� � � � o� � � � � � ¼ o� n� � o� � �� ¹É � � � � ·� � �� È � � � · � �́ � ¼ o� � oบร กา  ิ   รท องเท  ยว � n� � �� ¸É� � �

บร ษ ทประเม นผลการปฏ บ ต งานของแต ละส วนงานโดยพ จารณาจากก าไรหร อขาดท นจากการด าเน นงาน ซ  งว ดม ลค าโดยใช เกณฑ � � · � �́ � � � �� ·� � � � � � � � ·� �́ ·� � � � � � � � n� � � n � � � � � � � � � ·� � � � � � � � � Î� � � � � º � � � � � »� � � � � � � � Î� �� · � � � � �� ¹É � � �́ � ¼� � n� � � � � � o�� � � r

เด ยวก บท  ใช ในการว ดก าไรหร อขาดท นจากการด าเน นงานในงบการเง น โดยก าไรส ทธ จากอ ตราแลกเปล  ยน รายได อ  น ต นท นทาง�� ¸� � � ´� � ¸É� � o� � � � � � �́ � Î� � � � � º � � � � � »� � � � � � � � Î� �� · � � � � � � � � � � � �� ·� �� � � � Î� � � � » � � · � � � � �́ � � � � � �� � ¸É� � �� � � � � o� ºÉ� �� o� � »� � � �

การเง น และภาษ เง      ิ        ี  ินได ไม ได ถ กป นส วนให แต ละส วนงาน    ้  ่   ้ ู  ั  ่      ้  ่   ่      

ส นทร พย รวมของบร ษ ทเป นส นทร พย ท  ม การใช งานร วมระหว างส วนงาน จ งไม สามารถป นส วนให แต ละส วนงานได � · � � � ´� � r� � � � � � � � · � �́ �� È � � · � � � ´� � r� ¸É� ¸� � � � � o� � � � n � � � � � � n� � � n � � � � � �� ¹� � � n� � � � � � � ´� � n � � � � o� � n� � � n � � � � � � � o

8 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

บาท บาท บาท บาท

เงินสดในมือ 30,199,508 12,419,294 - -

Á�·� µ���µ�µ¦�¦³Á£��nµ¥�º�Á¤ºÉ°�ª��µ¤ 1,656,852,884 2,340,419,702 2,082,971 5,051,471

Á�·� µ���µ�µ¦¦³¥³́Ê �Â¨³�´ÌªÂ¨�Á�·��̧É�¦��Îµ®��

ไถ่ถอนภายในสามเดือนหรือนอ้ยกวา่ 271,585,000 1,500,000,000 - -

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,958,637,392 3,852,838,996 2,802,971 5,051,471

Á�·� µ���µ�µ¦�¦³Á£��nµ¥�º�Á¤ºÉ°�ª��µ¤¤̧°�́¦µ�°�Á�̧Ê¥°¥¼n�̧É¦o°¥¨³ 1.24 ต่อปี (พ.ศ. 2555: ร้อยละ 0.51 ต่อปี)

��ª�́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เงินฝากธ�µ�µ¦¦³¥³́Ê �และ�´ÌªÂ¨�Á�·��̧É�¦��Îµ®��Å�n�°�£µ¥Ä�µ¤Á�º°�®¦ºอน้อยกว่ามีอัตรา

�°�Á�̧Ê¥¦o°¥¨³ 4.25 ถึงร้อยละ 5.00 ต่อปี (พ.ศ. 2555: ร้อยละ 2.75 ต่อปี)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท Á°Á�̧¥�Á°ª·Á°�́É� จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

Îµ®¦́��̧·Ê�»�ª´��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

35

9 Á�·�¨��»�¦³¥³́Ê�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

บาท บาท บาท บาท

เงินฝากประจาํÂ¨³�´ÌªÂ¨�Á�·� 3,448,628,170 2,295,900,960 - -

Á�·� µ��¦³�ÎµÂ¨³�´ÌªÂ¨�Á�·�¤̧°�́¦µ�°�Á�̧Ê¥�ª́Á�¨̧É¥¦o°¥¨³ 2.00 ถึงร้อยละ 3.50 (พ.ศ. 2555: ร้อยละ 2.75 ถึงร้อยละ 4.00 ต่อปี)

10 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล

ในระหวา่งปี บริษทั Å�¥Â°¦rÁ°Á�̧¥��Îµ��́��¹É �Á�È ��¦·¬�́¥n°¥Å�oวา่จา้งบริษทับริหารสินทรัพยอิ์สระในประเทศ 2 ราย Á¡ºÉ°�¦·®µ¦�°��»�

ส่วนบุคคล Ã�¥¤̧ª�́�»�¦³��rÄ��µ¦�¦·®µ¦Á�·����Á® º̈°�°�� »̈n¤�¦·¬�́���ª�́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษทัมีหลกัทรัพย์

ในเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลด�ั�̧Ê

งบการเงินรวม

งบการเงิน

เฉพาะบริษัท

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

บาท บาท

เงินฝากประจาํ 214,971,212 -

พนัธบตัรรัฐบาล 147,311,470 -

�¦µµ¦®�̧Ê 670,268,500 -

รวมเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 1,032,551,182 -

�µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨��°�Á�·�¨��»�Ä��°��»นส่วนบุคคล ¤̧¦µ¥¨³Á°̧¥���́�̧Ê

งบการเงินรวม

งบการเงิน

เฉพาะบริษัท

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

บาท บาท

Îµ®¦́��̧·Ê�»�ª´��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ - -

¥°��ºÊ°®¨�́�¦́¡¥r 2,398,424,325 -

ยอดขายหลกัทรัพย ์ (1,398,424,325) -

การปรับมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 32,551,182 -

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 1,032,551,182 -
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท Á°Á�̧¥�Á°ª·Á°�́É� จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

Îµ®¦́��̧·Ê�»�ª´��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

36

11 ¼̈�®�̧Ê�µ¦�oµÂ¨³ ¼̈�®�̧Ê°ºÉ� - สุทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

บาท บาท บาท บาท

¨¼�®�̧Ê�µรคา้  317,179,582 264,022,927 - -

หกั �nµÁ�ºÉ°®�̧Ê�́¥�³¼� (2,220,250) - - -

¨¼�®�̧Ê�µ¦�oµ�- สุทธิ 314,959,332 264,022,927 - -

รายไดค้า้งรับ 392,443,008 95,410,129 - -

¨¼�®�̧Ê°ºÉ� 16,102,346 19,344,409 - -

¦ª¤¨¼�®�̧Ê�µ¦�oµÂ¨³¨¼�®�̧Ê°ºÉ� - สุทธิ 723,504,686 378,777,465 - -

¨¼�®�̧Ê�µ¦�oµ�µ¤µ¦�ª·Á�¦µ³®r�µ¤°µ¥»®�̧Ê �̧É�oµ��Îµ¦³Å�o��́�̧Ê

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

บาท บาท บาท บาท

ไม่เกิน 3 เดือน 269,321,178 227,256,126 - -

3 - 6 เดือน 3,902,087 6,627,750 - -

6 - 12 เดือน 34,573,329 16,442,335 - -

เกินกวา่ 12 เดือน 9,382,988 13,696,716 - -

หกั �nµÁ�ºÉ°®�̧Ê�́¥�³¼� (2,220,250) - - -

¦ª¤¨¼�®�̧Ê�µ¦�oµ - สุทธิ 314,959,332 264,022,927 - -

12 เงินลงทุนระยะยาว

งบการเงินรวม 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

บาท บาท

ราคาตามบญัชีตน้ปี 10,228,300 6,929,500

ปรับปรุงมลูค่ายติุธรรมสุทธิของสินทรัพยจ์ากการลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 6) - 1,459,000

�µ¦¨��»�Á¡·É¤�¹Ê� 1,301,779,300 1,839,800

ราคาตามบญัชีปลายปี  1,312,007,600 10,228,300
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
บริษัท Á°Á�̧¥�Á°ª·Á°�́É� จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

Îµ®¦́��̧·Ê�»�ª´��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

37

12 เงินลงทุนระยะยาว (ต่อ)

ณ ว นท   � �� �́ � ¸É�31 ธ นวาคม พ  ั       .ศ. 2556 เง นลงท นระยะยาว  ิ    ุ        ประกอบด วย        ้   

งบการเงินรวม 

เง นลงท นท  �� ·� � � � »� � ¸É

ถ อจนครบก าหนด ื        ํ    เง นลงท นท  วไป�� ·� � � � »� � ´É� � � รวม

บาท บาท บาท

เง นฝากประจ า  ิ         ํ  1,301,595,000 - 1,301,595,000

ตราสารท น       ุ  - 10,412,600 10,412,600

รวมเง นลงท นระยะยาว     ิ    ุ         1,301,595,000 10,412,600 1,312,007,600

อาย ครบก าหนดของเง นฝากประจ า ณ ว นท   � � � »� � � � Î� � � � � � � �� ·� � � � � � � � Î� �� �� �́ � ¸É�31 ธ นวาคม พ  ั       .ศ. 2556 ม ด งน  � ¸� �́ � ¸Ê

งบการเงินรวม

ถ งก าหนดช าระ ึ   ํ     ํ   

ภายใน 2 - 5 ป  ี

บาท

เง นลงท นท  ถ อจนครบก าหนด�� ·� � � � »� � ¸É� º� � � � � � � Î� � � � 1,301,595,000

เงินฝµ��¦³�Îµ¤̧°�́¦µ�°�Á�̧Ê¥�ª́Á�¨̧É¥¦o°¥¨³�3.50 ถึงร้อยละ 4.13 (พ.ศ. 2555: ไม่มี)

Á�·�¨��»��´ÉªÅ�เป็นเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั วทิยกุารบินแห่งประเทศไทย จาํกดั
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท Á°Á�̧¥�Á°ª·Á°�́É� จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

Îµ®¦́��̧·Ê�»�ª´��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

38

13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

¦µ¥¨³Á°̧¥�Á�̧É¥ª��́Á�·�¨��»�Ä��¦·¬�́¥n°¥¤̧��́�n°Å��̧Ê

งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

มูลค่า สัดส่วน เงนิลงทุนวธีิราคาทุน

 ประเภทของ จํานวน �¸É�¦µÅªo เงนิลงทุน พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

ธุรกจิ ®»o��¸É�º°¦ª¤ บาทต่อหุ้น ร้อยละ บาท บาท

บริษทั ไทยแอร์เอเชีย จาํกดั ให้บริการ

สายการบินราคา

ประหยดั 23,955,553 10 55.00 3,067,114,370 3,067,114,370

3,067,114,370 3,067,114,370

เม  อว นท   �� ºÉ� � �́ � ¸É �14 ก มภาพ นธ  พ ุ     ั  ์  .ศ. 2555 บร ษ ทได ตกลงท าส ญญา   ิ   ั   ้      ํ  ั     “แก ไขเพ  มเต มส ญญาระหว างผ  ถ อห  น� � o� � �� ·É� �� · � � ´� � � � � � � n� � � ¼ o� º� � » o� ” ก บสามค  ส ญญา ได แก   ั     ู่  ั      ้  ่  AirAsia

Investment Ltd. (บร ษ ทย อยของ   ิ   ั  ่      AirAsia Berhad) บร ษ ท   ิ   ั  AirAsia Berhad และ บร ษ ท ไทยแอร เอเช ย จ าก ด ซ  งค  ส ญญาท  งหมดได ก าหนด� � � �� � · � �́ �� � � � � � r�� �� ¸� �� Î� � �́ �� ¹É � � ¼n� ´� � � � ´Ê � � � � � � o� Î� � � �

ส ทธ และหน าท  ของแต ละฝ ายก นเก  ยวข องก บบร ษ ท ไทยแอร เอเช ย จ าก ด ตามส ญญาแก ไขเพ  มเต มส ญญาระหว างผ  ถ อห  นด งกล าว บร � · � � ·� � � � � o� � ¸É� � � � � n� � � n � � � �́ �� ¸É� � � o� � � �́ � � · � �́ �� � � � � � r�� �� ¸� �� Î� � �́ �� � � � ´� � � � � o� � �� ·É� �� ·� � ´� � � � � � � n� � � ¼ o� º� � » o� � �́ � � n� � �� � ·ษ ทม   ั  ี

อ านาจในการควบค ม บร ษ ท ไทยแอร เอเช ย จ าก ด โดยจะเร  มม ผลต  งแต � Î� � � � � � � � � � � � � »� �� � · � �́ �� � � � � � r�� �� ¸� �� Î� � �́ �� � � � � �� ·É � � ¸� � � ´Ê � � � nว นท  ส าน กงานคณะกรรมการก าก บหล กทร พย และตลาดหล กทร พย � �́ � ¸É� Î� � ´� � � � � � � � � � � � � � � Î� � �́ � � �́ � � ´� � r� � � � � � � � � �́ � � ´� � r

ออกจดหมายแจ งบร ษ ทว าได เร  มน บการม ผลใช บ งค บร างหน งส อช  ชวนการเสนอขายห  นสาม ญเพ  มท นแก ประชาชนท  วไป ซ  งค อ ว นท   � � � � � � � � � � � o� � � · � �́ � n� � � o�� ·É � � ´� � � � � ¸� � � � o� �́ � �́ � n � � � � ´� � º � � ¸Ê � � � � � � �� � � � � � � » o� � � � �́ �� ·É� � »� � � n � � � � � � � � ´É� � � �� ¹É � � º� �� �́ � ¸É�

4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ด งน  น บร ษ ท ไทยแอร เอเช ย จ าก ด จ งถ กพ จาณาเป นบร � �́ � ´Ê � �� � · � �́ �� � � � � � r�� �� ¸� �� Î� � �́ �� ¹� � ¼� � ·� � � � �� È � � � ·ษ ทย อยของบร ษ ทแทนท  จะเป นก จการร วมค าเช นเด มต  งแต � �́ � n� � � � � � � · � �́ � � � � ¸É� � �� È � � ·� � � � � n � � � o� �� n� �� ·� � ´Ê � � � n

ว นน  นเป นต นมา� �́ � ´Ê � �� È � � o� � �

เม  อว นท   �� ºÉ� � �́ � ¸É�29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 บร ษ ทได เข าซ  อห  นเพ  มท นในห  นสาม ญของบร ษ ท ไทยแอร เอเช ย จ าก ด จ านวน � � · � �́ � � o�� o� � ºÊ � � » o� �� ·É� � »� � � � » o� � � � �́ � � � � � · � �́ �� � � � � � r�� �� ¸� �� Î� � �́ �� Î� � � � �3,555,560 ห  น เป น ุ ้    ็  

ม ลค า   ู  ่  2,663.11 ล านบาท ในราคาห  นละ   ้             ุ ้    749 บาท ด งน  นอ � � � �� �́ � ´Ê � � ต́ราร อยละของการถ อห  นจ งเพ  มข  นจากร อยละ � � � � o� � � � � � � � � � � º� � » o� � ¹� �� ·É� � ¹Ê � � � � � o� � � � �51 เป นอ ตราร อยละ   ็    ั    ้     55 จาก

ว นน  นเป นต นมา� �́ � ´Ê � �� È � � o� � �

Å¤n¤̧�µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨�Ä�Á�·นลงทุนในบริษทัยอ่ยในปี พ.ศ. 2556 



19
1

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท Á°Á�̧¥�Á°ª·Á°�́É� จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

Îµ®¦́��̧·Ê�»�ª´��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

39

14 Á�¦ºÉ°��·��nª��¦́��¦»�°µ�µ¦Á�nµ และอุปกรณ์ - สุทธิ

งบการเงนิรวม

Á�¦ºÉ°���Â�n��

�·��´Ê�Â¨³

ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์ อุปกรณ์ในการ สินทรัพย์

อาคารเช่า คอมพวิเตอร์ สํานักงาน ดาํเนินงาน ยานพาหนะ Á�¦ºÉ°��·� °³Å® n̈Á�¦ºÉ°��·� ¦³®ªnµ��·��´Ê� รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

��ª�́�¸É�1 มกราคม พ.ศ. 2555 (ตามวธิีสัดส่วน)

ราคาทนุ 17,125,648 34,160,575 10,623,370 44,752,425 40,714,208 - 274,893,829 2,421,996 424,692,051

หกั �nµÁºÉ°¤¦µ�µ³¤ (12,367,725) (24,330,635) (8,578,580) (34,800,109) (21,540,235) - (168,576,602) - (270,193,886)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 4,757,923 9,829,940 2,044,790 9,952,316 19,173,973 - 106,317,227 2,421,996 154,498,165

Îµ®¦́��̧·Ê�»�ª�́�¸É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 4,757,923 9,829,940 2,044,790 9,952,316 19,173,973 - 106,317,227 2,421,996 154,498,165

�µ¦Á¡·É¤�¹Êนจากการมีการควบคุมในบริษทัยอ่ย 8,221,208 17,598,299 3,733,715 18,169,121 32,843,648 - 289,933,946 13,630,845 384,130,782

�µ¦¨�¨��µ��µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨�Á�·�¨��»�

Ä��·��µ¦¦nª¤�oµ�̧ÉÁ�È ��¦·¬�́¥n°¥ (4,192,814) (8,975,129) (1,904,194) (9,266,249) (16,750,255) - (147,866,261) (6,951,729) (195,906,631)

รายการปรับปรุง 11,218,092 3,186,101 2,659,963 42,189,967 30,971,952 - 111,917,656 - 202,143,731

�ºÊ°·��¦́¡¥r 6,284,843 9,100,119 635,613 35,482,358 - 2,513,860,588 78,078,003 29,411,877 2,672,853,401

จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (596,498) (77,530) (32,864) (1) (3) - (212,337) - (919,233)

โอนสินทรัพย์ 14,043,096 - 2,630,798 439,441 - - - (17,113,335) -

�nµÁºÉ°¤¦µ�µ�- �µ¤�̧É¦µ¥�µ�ÅªoÁ�·¤ (3,892,647) (6,172,403) (1,576,083) (9,345,987) (11,374,584) (28,273,639) (30,469,974) - (91,105,317)

รายการปรับปรุง (5,490,269) (619,583) (862,447) (18,668,418) (16,673,398) - (7,940,264) - (50,254,379)

�nµÁºÉ°¤¦µ�µ�- �µ¤�̧É�¦́�Ä®¤n (9,382,916) (6,791,986) (2,438,530) (28,014,405) (28,047,982) (28,273,639) (38,410,238) - (141,359,696)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 30,352,934 23,869,814 7,329,291 68,952,548 38,191,333 2,485,586,949 399,757,996 21,399,654 3,075,440,519

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะบริษัท
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2

รายงานประจำาปี 2556

บริษัท Á°Á�̧¥�Á°ª·Á°�́É� จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

Îµ®¦́��̧·Ê�»�ª´��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

40

14 Á�¦ºÉ°��·��nª��¦́��¦»�°µ�µ¦Á�nµ�Â¨³°»��¦�r�- สุทธิ (ต่อ)

งบการเงนิรวม 

Á�¦ºÉ°���Â�n��

�·��´Ê�Â¨³

ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์ อุปกรณ์ในการ สินทรัพย์

อาคารเช่า คอมพวิเตอร์ สํานักงาน ดาํเนินงาน ยานพาหนะ Á�¦ºÉ°��·� °³Å® n̈Á�¦ºÉ°��·� ¦³®ªnµ��·��´Ê� รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ณ ª�́�¸É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ราคาทุน - �µ¤�̧É¦µ¥�µ�ÅªoÁ�·¤ 51,586,988 74,335,459 23,770,804 124,539,416 79,308,485 2,513,860,588 661,691,262 21,399,654 3,550,492,656

รายการปรับปรุง 11,218,092 3,186,101 2,659,963 42,189,967 30,971,952 - 111,917,656 - 202,143,731

ราคาทุน - �µ¤�̧É�¦́�Ä®¤n 62,805,080 77,521,560 26,430,767 166,729,383 110,280,437 2,513,860,588 773,608,918 21,399,654 3,752,636,387

หกั �nµÁºÉ°¤¦µ�µ³¤ - �µ¤�̧É¦µ¥�µ�ÅªoÁ�·¤ (26,961,877) (53,032,163) (18,239,029) (79,108,417) (55,415,706) (28,273,639) (365,910,658) - (626,941,489)

รายการปรับปรุง (5,490,269) (619,583) (862,447) (18,668,418) (16,673,398) - (7,940,264) - (50,254,379)

หกั �nµÁºÉ°¤¦µ�µ³¤�- �µ¤�̧É�¦́�Ä®¤n (32,452,146) (53,651,746) (19,101,476) (97,776,835) (72,089,104) (28,273,639) (373,850,922) - (677,195,868)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 30,352,934 23,869,814 7,329,291 68,952,548 38,191,333 2,485,586,949 399,757,996 21,399,654 3,075,440,519

��ª�́�¸É�1 มกราคม พ.ศ. 2556    

ราคาทุน - �µ¤�̧É¦µ¥�µ�ÅªoÁ�·¤ 51,586,988 74,335,459 23,770,804 124,539,416 79,308,485 2,513,860,588 661,691,262 21,399,654 3,550,492,656

รายการปรับปรุง 11,218,092 3,186,101 2,659,963 42,189,967 30,971,952 - 111,917,656 - 202,143,731

ราคาทุน - �µ¤�̧É�¦́�Ä®¤n 62,805,080 77,521,560 26,430,767 166,729,383 110,280,437 2,513,860,588 773,608,918 21,399,654 3,752,636,387

หกั �nµÁºÉ°¤¦µ�µ³¤�- �µ¤�̧É¦µ¥�µ�ÅªoÁ�·¤ (26,961,877) (53,032,163) (18,239,029) (79,108,417) (55,415,706) (28,273,639) (365,910,658) - (626,941,489)

รายการปรับปรุง (5,490,269) (619,583) (862,447) (18,668,418) (16,673,398) - (7,940,264) - (50,254,379)

หกั �nµÁºÉ°¤¦µ�µ³¤�- �µ¤�̧É�¦́�Ä®¤n (32,452,146) (53,651,746) (19,101,476) (97,776,835) (72,089,104) (28,273,639) (373,850,922) - (677,195,868)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 30,352,934 23,869,814 7,329,291 68,952,548 38,191,333 2,485,586,949 399,757,996 21,399,654 3,075,440,519

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะบริษัท
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3

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท Á°Á�̧¥�Á°ª·Á°�́É� จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

Îµ®¦́��̧·Ê�»�ª´��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

41

14 Á�¦ºÉ°��·��nª��¦́��¦»�°µ�µ¦Á�nµ�Â¨³°»��¦�r�- สุทธิ (ต่อ)

งบการเงนิรวม 

Á�¦ºÉ°���Â�n��

�·��´Ê�Â¨³

ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์ อุปกรณ์ในการ สินทรัพย์

อาคารเช่า คอมพวิเตอร์ สํานักงาน ดาํเนินงาน ยานพาหนะ Á�¦ºÉ°��·� °³Å® n̈Á�¦ºÉ°��·� ¦³®ªnµ��·��´Ê� รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

Îµ®¦́��̧·Ê�»�ª�́�¸É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 30,352,934 23,869,814 7,329,291 68,952,548 38,191,333 2,485,586,949 399,757,996 21,399,654 3,075,440,519

�ºÊ°·��¦́¡¥r 18,740,211 8,039,196 4,964,328 15,781,772 - 8,007,395,386 176,242,182 58,843,283 8,289,991,858

จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (13,146) (1,652) (29) (2) - (6,287,889) - (6,302,717)

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (1,474,248) - - - - - - - (1,474,248)

โอนสินทรัพย์ 37,260,624 - 14,292,281 4,643,485 (9) - (277,918) (55,932,963) -

�nµÁºÉ°¤¦µ�µ� (12,152,611) (8,314,882) (3,500,433) (24,085,847) (18,218,272) (274,091,437) (61,267,571) - (401,631,053)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 72,726,910 23,580,982 23,083,815 65,291,929 19,973,050 10,218,890,898 508,166,801 24,309,974 10,956,024,359

��ª�́�¸É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

ราคาทุน 108,542,731 84,947,557 45,573,468 185,590,260 109,401,710 10,521,255,973 939,758,806 24,309,974 12,019,380,479

หกั �nµÁºÉ°¤¦µ�µ³¤ (35,815,821) (61,366,575) (22,489,653) (120,298,331) (89,428,660) (302,365,075) (431,592,005) - (1,063,356,120)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 72,726,910 23,580,982 23,083,815 65,291,929 19,973,050 10,218,890,898 508,166,801 24,309,974 10,956,024,359

·��¦́¡¥r�µ¤́��µÁ�nµ�µ¦Á�·��̧É� »̈n¤�¦·¬�́Á�È ��¼ oÁ�nµ�¹É �¦ª¤Â��Ä�¦µ¥�µ¦�oµ��o��¦³�°��oª¥Á�¦ºÉ °��·�Â¨³¥µ�¡µ®�³��¹É �¤̧¦µ�µ�»�¦วมจาํนวน 10,538.13 ¨oµ��µ��Â¨³�nµÁºÉ°¤¦µ�µ³¤�Îµ�ª��307.89 ลา้นบาท 

(พ.ศ. 2555: ราคาทุนรวมจาํนวน 2,530.73 ¨oµ��µ��Â¨³�nµÁºÉ°¤¦µ�µ³¤�Îµ�ª��33.80 ลา้นบาท) 

��ª�́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ¦µ�µ�µ¤��́�̧�n°�®´��nµÁºÉ°¤¦µ�µ³¤�°�nª��¦́��¦»�°µ�µ¦Á�nµ�Â¨³°»��¦�r�¹É �®´��nµÁºÉ°¤¦µ�µ�´Ê�� Îµ�ª�Â¨oª�Â�n¥�́��Ä�o�µ�°¥¼n¤̧จาํนวน 170.82 ลา้นบาท (พ.ศ. 2555:  

142.36 ลา้นบาท) 

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะบริษัท



194 รายงานประจำาปี 2556

บริษัท Á°Á�̧¥�Á°ª·Á°�́É� จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

Îµ®¦́��̧·Ê�»�ª´��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

42

14 Á�¦ºÉ°��·��nª��¦́��¦»�°µ�µ¦Á�nµ และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

 งบการเงิน

เฉพาะบริษัท

อุปกรณ์สํานักงาน

 บาท

��ª´��̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2555 

ราคาทุน 40,687

หัก �nµÁºÉ°¤¦µ�µ³¤ (38,681)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 2,006

Îµ®¦́��̧·Ê�»�ª´��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 2,006

�nµÁºÉ°¤¦µ�µ� (1,982)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 24

��ª´��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ราคาทุน 40,687

หัก �nµÁºÉ°¤¦µ�µ³¤ (40,663)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 24

Îµ®¦́��̧·Ê�»�ª´��̧É 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 24

�nµÁºÉ°¤¦µ�µ� -

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 24

��ª´��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ราคาทุน 40,687

หัก �nµÁºÉ°¤¦µ�µ³¤ (40,663)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 24



195บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท Á°Á�̧¥�Á°ª·Á°�́É� จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

Îµ®¦́��̧·Ê�»�ª´��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

43

15 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

งบการเงินรวม 

สิทธิในการ โปรแกรม

�ÎµÁ�¦ºÉ°��·� โปรแกรม คอมพวิเตอร์

ลงจอด คอมพวิเตอร์ ¦³®ªnµ��·��́Ê� รวม

บาท บาท บาท บาท

��ª´��̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2555 (ตามวิธีสัดส่วน)

ราคาทุน - 15,769,674 1,390,629 17,160,303

หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - (9,886,238) - (9,886,238)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ - 5,883,436 1,390,629 7,274,065

Îµ®¦́��̧·Ê�»�ª´��̧É 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ - 5,883,436 1,390,629 7,274,065

�µ¦Á¡·É¤�¹Ê��µ��µ¦¤̧�µ¦�ª��»¤Ä��¦·¬�́¥n°¥ 14,856,000,000 10,754,658 2,499,724 14,869,254,382

�µ¦¨�¨��µ��µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨�Á�·�¨��»�

ในกิจการร่วมคา้เป็นบริษทัยอ่ย - (5,484,874) (1,274,859) (6,759,733)

รายการปรับปรุง - 1,248,143 - 1,248,143

�ºÊ°·��¦́¡¥r - 1,408,532 115,770 1,524,302

โอนสินทรัพย ์ - 1,317,649 (1,317,649) -

ค่าตดัจาํหน่าย - �µ¤�̧É¦µ¥�µ�ÅªoÁ�·¤ - (3,482,680) - (3,482,680)

รายการปรับปรุง - (213,415) - (213,415)

ค่าตดัจาํหน่าย - �µ¤�̧É�¦́�Ä®¤n - (3,696,095) - (3,696,095)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 14,856,000,000 11,431,449 1,413,615 14,868,845,064

��ª´��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

ราคาทุน - �µ¤�̧É¦µ¥�µ�ÅªoÁ�·¤ 14,856,000,000 33,912,412 1,413,615 14,891,326,027

รายการปรับปรุง - 1,248,143 - 1,248,143

ราคาทุน - �µ¤�̧É�¦́�Ä®¤n 14,856,000,000 35,160,555 1,413,615 14,892,574,170

ห ก  ั ค าต ดจ าหน ายสะสม  ่   ั   ํ   ่       - ตามท  รายงานไว เด ม� � � � ¸É� � � � � � � � o�� ·� - (23,515,691) - (23,515,691)

รายการปร บปร ง        ั   ุ   - (213,415) - (213,415)

ห ก  ั ค าต ดจ าหน ายสะสม  ่   ั   ํ   ่       - ตามท  ปร บใหม � � � � ¸É� � ´� � � � n - (23,729,106) - (23,729,106)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 14,856,000,000 11,431,449 1,413,615 14,868,845,064
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท Á°Á�̧¥�Á°ª·Á°�́É� จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

Îµ®¦́��̧·Ê�»�ª´��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

44

15 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ)

งบการเงินรวม 

สิทธิในการ โปรแกรม

�ÎµÁ�¦ºÉ°��·� โปรแกรม คอมพวิเตอร์

ลงจอด คอมพวิเตอร์ ¦³®ªnµ��·��́Ê� รวม

บาท บาท บาท บาท

��ª´��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

ราคาทุน - �µ¤�̧É¦µ¥�µ�ÅªoÁ�·¤ 14,856,000,000 33,912,412 1,413,615 14,891,326,027

รายการปรับปรุง - 1,248,143 - 1,248,143

ราคาทุน - �µ¤�̧É�¦́�Ä®¤n 14,856,000,000 35,160,555 1,413,615 14,892,574,170

ห ก  ั ค าต ดจ าหน ายสะสม  ่   ั   ํ   ่       - ตามท  รายงานไว เด ม� � � � ¸É� � � � � � � � o�� ·� - (23,515,691) - (23,515,691)

รายการปร บปร ง        ั   ุ   - (213,415) - (213,415)

ห ก  ั ค าต ดจ าหน ายสะสม  ่   ั   ํ   ่       - ตามท  ปร บใหม � � � � ¸É� � ´� � � � n - (23,729,106) - (23,729,106)

ราคาตามบ ญช ปลายป           ั  ี     ี  - ส ทธ  ุ   ิ 14,856,000,000 11,431,449 1,413,615 14,868,845,064

Îµ®¦́��̧·Ê�»�ª´��̧É 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 14,856,000,000 11,431,449 1,413,615 14,868,845,064

�ºÊ°·��¦́¡¥r - 920,791 3,662,147 4,582,938

โอนสินทรัพย ์ - 1,776,824 (1,776,824) -

ค่าตดัจาํหน่าย - (4,691,165) - (4,691,165)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 14,856,000,000 9,437,899 3,298,938 14,868,736,837

��ª´��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

ราคาทุน 14,856,000,000 37,858,170 3,298,938 14,897,157,108

หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - (28,420,271) - (28,420,271)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 14,856,000,000 9,437,899 3,298,938 14,868,736,837

ส ทธ ในการน าเคร  องบ นลงจอดได ถ กทดสอบการด อยค ารวมก บค � · � � ·� � � � � � Î� �� � ºÉ � � � ·� � � � � � � � o� ¼� � � � � � � � � � o� � � n� � � � � �́ � nาความน ยมในหมายเหต ฯ       ิ           ุ  16 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
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15 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ)

 งบการเงินเฉพาะบริษัท

 โปรแกรมคอมพวิเตอร์

 บาท

��ª´��̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2555

ราคาทุน 6,420

หัก ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (5,368)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,052

Îµ®¦́��̧·Ê�»�ª´��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,052

ค่าตดัจาํหน่าย (1,051)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 1

��ª´��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ราคาทุน 6,420

หัก ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (6,419)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1

Îµ®¦́��̧·Ê�»�ª´��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1

ค่าตดัจาํหน่าย -

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 1

��ª´��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ราคาทุน 6,420

หัก ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (6,419)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท Á°Á�̧¥�Á°ª·Á°�́É� จํากดั (มหาชน) 
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16 ค่าความนิยม 

Á¤ºÉ°ª�́�̧É�4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 บริษทัมีอาํนาจควบคุมในบริษทั ไทยแอร์เอเชีย จาํกดัตามสัญญา “Â�oÅ�Á¡·É¤Á�·¤́��µ¦³®ªnµ�

ผูถื้อหุ้น” Â¨³�¦·¬´��Îµ�µ¦ª�́¤¼¨�nµ¥»�·�¦¦¤�°�·��¦́¡¥r�̧É¦³�»Å�oÂ¨³®�̧Ê ·��̧É¦́�¤µ»��·�°�บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จาํกัด

Á¦È�¤�¼¦�rÄ�¦³®ªnµ�Å�¦¤µ�̧É�1 ของปี พ.ศ. 2556 โดยการวดัมูลค่ายุติธรรมของสิ��¦́¡¥r�̧É¦³�»Å�o¡·�µ¦�µ�µ¦ª�́¤¼¨�nµ�°�

·��¦́¡¥rÂ¨³�Îµ�¹��¹��ªµ¤Á�È �Å�Å�o�̧É�¦·¬´��³Å�o¦́��¦³Ã¥��rÁ�·�Á«¦¬��·��µ�·��¦́¡¥r°¥nµ��nµÁ�ºÉ°�º°Ã�¥¤̧�¨�¦³��

��́�n°Å��̧Ê

4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

¤¼¨�nµ�µ¤�̧É

รายงานไว้เดมิ รายการปรับปรุง มูลค่ายุติธรรม

บาท บาท บาท

มลูค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียในบริษทั ไทยแอร์เอเชีย จาํกดั

�¹É ��º°°¥¼n�n°� 15,170,005,205 - 15,170,005,205

15,170,005,205 - 15,170,005,205

¤¼̈ �nµ�̧É¦́�¦¼ o�°�·��¦́¡¥r�̧É¦³�»Å�o�̧ÉÅ�o¤µÂ¨³®�̧Ê·��̧É¦́�¤µ

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,276,117,328 - 1,276,117,328

Á�·�¨��»�¦³¥³́Ê� 1,085,425,460 - 1,085,425,460

¨¼�®�̧Ê�µ¦�oµÂ¨³¨¼�®�̧Ê°ºÉ�Â¨³¨¼�®�̧Ê�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́ 321,162,427 - 321,162,427

·��oµ��Á® º̈°Â¨³·��¦́¡¥r®¤»�Áª¥̧�°ºÉ� 392,801,737 21,242,705 414,044,442

Á�·� µ��µ��́�µ¦Á�·��̧É¤̧£µ¦³�ÎÊµ�¦³��́ 182,635,426 - 182,635,426

Á�·�¨��»��´ÉªÅ� 6,929,500 1,459,000 8,388,500

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์ - สุทธิ 384,130,782 202,143,731 586,274,513

·��·Ä��µ¦�ÎµÁ�¦ºÉ°��·�¨��°� 14,856,000,000 - 14,856,000,000

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 13,254,382 1,248,143 14,502,525

   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - 26,189,081 26,189,081

·��¦́¡¥rÅ¤n®¤»�Áª¥̧�°ºÉ� 567,198,126 - 567,198,126

Á�oµ®�̧Ê�µ¦�oµÂ¨³Á�oµ®�̧Ê�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́ (465,914,117) - (465,914,117)

รายไดรั้บล่วงหนา้ (2,659,376,219) - (2,659,376,219)

�nµÄ�o�nµ¥�oµ��nµ¥Â¨³®�̧Ê·�®¤»�Áª¥̧�°ºÉ� (654,345,317) - (654,345,317)

®�̧Ê·��µ¤́��µÁ�nµ�µ¦Á�·� (12,001,255) - (12,001,255)

®�̧Ê·�£µ¬̧Á�·�Å�o¦°การตดับญัชี - (3,016,418,716) (3,016,418,716)

   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (88,353,964) - (88,353,964)

·��¦́¡¥r»��·�̧É¦³�»Å�o�̧ÉÅ�o¤µ 15,205,664,296 (2,764,136,056) 12,441,528,240

nª�Å�oÁ̧¥�̧ÉÅ¤n¤̧° Îµ�µ��ª��»¤ (7,450,775,505) 1,354,426,667 (6,096,348,838)

ค่าความนิยม 7,415,116,414 1,409,709,389 8,824,825,803

15,170,005,205 - 15,170,005,205
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท Á°Á�̧¥�Á°ª·Á°�́É� จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
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16 ค่าความนิยม (ต่อ)

ค่าความนิยมจาํนวน 8,824.83 ¨oµ��µ��Á�·��¹Ê��µ�®¨µ¥�́��¥́�Á�n���µ¦�̧É�¦·¬�́�Å�¥Â°¦rÁ°Á�̧¥��Îµ��́�¤̧�µ�³�µ¦Á�·�¤´É���Â¨³

มีความสามารถทาํกาํไรในธุรกิจการ�·��Â¨³¤̧·��¦́¡¥r�̧ÉÅ¤nµ¤µ¦�¦́�¦¼ oÅ�oÁ�n��� »̈n¤Â¦��µ��̧É¤̧�¦³��µ¦�rÄ�°»�µ®�¦¦¤�µ¦�·�

มลูค่ายติุธรรมของร้อยละ 51 �°�®» o�µ¤�́�°��¦·¬�́�Å�¥Â°¦rÁ°Á�̧¥��Îµ��́��̧É�º°°¥¼n�n°�ª�́�̧É¤̧° Îµ�µ��ª��»¤°oµ�°·��µ�¦µ�µÁ�°

�µ¥®» o�µ¤�́�°��¦·¬�́���ª�́�̧É�29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

nª�Å�oÁ̧¥�̧ÉÅ¤n¤̧° Îµ�µ��ª��»¤�¼��´��¹�Ã�¥Ä�oª·�̧¤¼¨�nµ�°�·��¦́¡¥r»��·�°��¼ o�¼��ºÊ °�µ¤́�nª��°�®» o��̧É�º°Ã�¥�¼ o�̧ÉÅ¤n¤̧

อาํนาจควบคุม 

กลุ่มบริษัทรับรู้กาํไรจาํนวน 14,676.61 ล้านบาท จากการวดัมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียร้อยละ 51 ของบริษัทในบริษัท 

ไทยแ°¦r Á°Á�̧¥��Îµ�´���̧É� »̈n¤�¦·¬´��º°Åª o�n°�ª�́�̧É�¦·¬´�¤¸° Îµ�µ��ª��»¤�Ã�¥¦́�¦¼ o Á�È ��ÎµÅ¦�µ�¤¼¨�nµ¥»�·�¦¦¤�°�nª�Å�o

Á̧¥�̧É¤̧°¥¼nÁ�·¤Ä����ÎµÅ¦�µ��»�Á�È�Á¦È�¦ª¤Îµ®¦́��̧·Ê�»�ª�́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

�o°¤¤�·�µ�®¨�́�̧ÉÄ�oÄ��µ¦�Îµ�ªณมลูค่าจากการใชแ้สดงไดด้งัต่อÅ��̧Ê

อตัราการเติบโต1 ร้อยละ 3.00 

อตัราคิดลด2 ร้อยละ 12.26 

1°�́¦µ�µ¦Á�·�Ã��ª́Á�¨̧É¥�nª��ÎÊµ®��́Ä�oÄ��µ¦¡·�µ¦�µ�¦³ÂÁ�·��Îµ®¦́�¦°�¦³¥³Áª¨µ�̧ÉÁ�·�¦³¥³Áª¨µ�°����¦³¤µ�

2°�́¦µ�·�¨��n°�£µ¬̧�̧ÉÄ�oÄ��µ¦�¦³¤µ��µ¦�¦³ÂÁ�·��¡·�µ¦�µ�µ��o��»�Á�¨̧É¥�nª��ÎÊµ®��́�°งเงินทุน (WACC) ของบริษทั 

17 ·��¦́¡¥rÅ¤n®¤»�Áª¸¥�°ºÉ�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

Á�·�¤�́�Îµ�µ¦Á�nµÁ�¦ºÉ°��·� 27.8 605,152,224 543,255,174 - -

เงินมดัจาํจากการดาํเนินงานของสนามบิน 34,600,000 - - -

Á�·�¤�́�Îµ́��µÂ¨�Á�¨̧É¥�¦µ�µ�ÎÊµ¤�́ 27.8 16,338,900 15,242,850 - -

เงินมดัจาํตามสัญญาเช่า 40,443,020 27,630,491 - -

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 24,086,098 45,756,287 - -

Á�·�¤�́�Îµ°ºÉ� 97,027,398 41,396,205 - -

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุ�Áª¥̧�°ºÉ� 817,647,640 673,281,007 - -



200 รายงานประจำาปี 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
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18 ®�̧Ê·��µ¤́��µÁ�nµ�µ¦Á�·�

�Îµ�ª�Á�·��´Ê��ÎÉµ�̧É�o°��nµ¥�¹É ���́�¹�Á�È�®�̧Ê·��µ¤́��µÁ�nµ�µ¦Á�·��¤̧��́�n°Å��̧Ê

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

 บาท บาท บาท บาท

ภายใน 1 ปี 840,034,332 207,619,284 - -

เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 3,733,718,639 790,765,579 - -

เกินกวา่ 5 ปี 5,006,647,324 1,388,409,709 - -

หกั ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคต

ของสัญญาเช่าการเงิน (1,419,561,602) (466,539,278) - -

8,160,838,693 1,920,255,294 - -

®�̧Ê·��µ¤́��µÁ�nµการเงิน 

- nª��̧É®¤»�Áª¥̧� 615,065,684 137,142,871 - -

- nª��̧ÉÅ¤n®¤»�Áª¥̧� 7,545,773,009 1,783,112,423 - -

8,160,838,693 1,920,255,294 - -

มลูค่า�́��»��́�°�®�̧Ê·��µ¤́��µÁช่า�µ¦Á�·�¤̧¦µ¥¨³Á°̧¥���́�̧Ê

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

 บาท บาท บาท บาท

ภายใน 1 ปี 825,903,954 203,310,715 - -

เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 3,417,297,611 704,624,080 - -

เกินกวา่ 5 ปี 3,917,637,128 1,012,320,499 - -

8,160,838,693 1,920,255,294 - -

ในระหว่างปี กลุ่ม�¦·¬�́Å�o��¨��Îµ́��µÁ�nµÁ�¦ºÉ °��·�£µ¥Ä�ó��µÁ�nµ�µ¦Á�·��´��¼ oÄ®oÁ�nµÂ¨³Å�o¦́�¤°�Á�¦ºÉ °��·�Ä�ª�́Á�̧¥ª�´��

สัญญามีระยะเวลา 12 �̧�Á�ºÉ°�Å��°�́��µ�Îµ®��ªnµ�กลุ่มบริษทัจะตอ้งปฏิบติั�µ¤Á�ºÉ°�Å��µ��µ¦Á�·�Â¨³�µ¦��·��́·�µ��กลุ่มบริษทั 

¤̧·��·Á º̈°��ºÊ°Á�¦ºÉ°��·��µ��¼ oÄ®oÁ�nµÁ¤ºÉ°·Ê�»�¦³¥³Áª¨µÁ�nµ
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19 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ส นทร พย และหน  ส นภาษ เง นได รอการต ดบ ญช สามารถว เคราะห ได ด งน  � · � � � ´� � r� � � � � ¸Ê � · � � � � ¸�� ·� � � o� � � � � � �́ � �́ � ¸� � � � � � � ·�� � � � � r� � o� �́ � ¸Ê

งบการเงินรวม 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

บาท บาท

ส นทร พย ภาษ เง นได รอการต ดบ ญช  ิ    ั   ์   ี  ิ    ้       ั   ั  ี 

ส นทร พย ภาษ เง นได รอการต ดบ ญช ท  จะใช ประโยชน ภายใน � · � � � ´� � r� � � ¸�� ·� � � o� � � � � � �́ � �́ � ¸� ¸É� � � � o� � � � � � � r� � � � � �12 เด อน  ื   - 110,862

ส นทร พย ภาษ เง นได รอการต ดบ ญช ท  จะใช ประโยชน เก นกว า � · � � � ´� � r� � � ¸�� ·� � � o� � � � � � �́ � �́ � ¸� ¸É� � � � o� � � � � � � r�� ·� � � n� �12 เด อน  ื   809,835,441 269,572,653

809,835,441 269,683,515

หน  ส นภาษ เง นได รอการต ดบ ญช � � ¸Ê � · � � � � ¸�� ·� � � o� � � � � � �́ � �́ � ¸

หน  ส นภาษ เง นได รอการต ดบ ญช ท  จะจ ายช าระภายใน � � ¸Ê � · � � � � ¸�� ·� � � o� � � � � � �́ � �́ � ¸� ¸É� � � n� � � Î� � � � � � � � �12 เด อน  ื   (4,660,421) (12,473,752)

หน  ส นภาษ เง นได รอการต ดบ ญช ท  จะจ ายช าระเก นกว า � � ¸Ê � · � � � � ¸�� ·� � � o� � � � � � �́ � �́ � ¸� ¸É� � � n� � � Î� � � �� ·� � � n� �12 เด อน  ื   (4,114,836,799) (3,291,351,437)

(4,119,497,220) (3,303,825,189)

หน  ส นภาษ เง นได รอการต ดบ ญช  � � ¸Ê � · � � � � ¸�� ·� � � o� � � � � � �́ � �́ � ¸�- ส ทธ  ุ   ิ (3,309,661,779) (3,034,141,674)

รายการเคล  อนไหวของภาษ เง นได รอการต ดบ ญช ม ด งน  � � � � � � �� � ºÉ� � � � � � � � � � � ¸�� ·� � � o� � � � � � �́ � �́ � ¸� ¸� �́ � ¸Ê

งบการเงินรวม 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

บาท บาท

��ª�́�̧É�1 มกราคม (3,034,141,674) 87,127,663

Á¡·É¤�¹Ê��ากการรวมธุรกิจ - (3,016,418,716)

Á¡·É¤�¹Ê��µ��µ¦¤̧�µ¦�ª��»¤Ä��¦·¬�́¥n°¥ - 12,832,653

ลดในกาํไรหรือขาดทุน (275,668,664) (115,199,778)

Á¡·É¤�(ลด) ในกาํไรขาดทุนÁ�È�Á¦È�°ºÉ� (3,185,894) 850,957

£µ¬̧Á¡·É¤�(ลด) บนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ 3,334,453 (3,334,453)

��ª�́�̧É�31 ธนัวาคม (3,309,661,779) (3,034,141,674)
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19 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

รายการเคล  อนไหวของส นทร พย และหน  ส นภาษ เง นได รอการต ดบ ญช ม ด งน  � � � � � � �� � ºÉ� � � � � � � � � · � � � ´� � r� � � � � ¸Ê � · � � � � ¸�� ·� � � o� � � � � � �́ � �́ � ¸� ¸� �́ � ¸Ê

งบการเง นรวม        ิ     

ผลขาดทุน

�¨�¦³Ã¥��rÁ¤ºÉ°

เกษยีณอายุ �nµÁºÉ°¤¦µ�µ ส ญญาเช  ั     ่ าการเง น       ิ รวม

บาท บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 

��ª�́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2556 - 22,219,821 110,862 247,352,832 269,683,515

Á¡·É¤�(ลด) ในกาํไรหรือขาดทุน - 6,635,910 (110,862) 536,812,772 543,337,820

ลดในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็�°ºÉ� - (3,185,894) - - (3,185,894)

��ª�́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 25,669,837 - 784,165,604 809,835,441

��ª�́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2555 77,489,865 8,440,731 1,197,067 - 87,127,663

Á¡·É¤�¹Ê��µ��µ¦¤̧�µ¦�ª��»¤

ในบริษทัยอ่ย 4,050,301 8,649,667 132,686 - 12,832,654

Á¡·É¤�(ลด) ในกาํไรหรือขาดทุน (81,540,166) 4,278,466 (1,218,891) 247,352,832 168,872,241

Á¡·É¤ในกาํไรขาดทุนÁ�È�Á¦È�°ºÉ� - 850,957 - - 850,957

��ª�́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 - 22,219,821 110,862 247,352,832 269,683,515

งบการเง นรวม       ิ    

กาํไรจากมูลค่า

ยุติธรรมของส่วน

Å�oÁ̧¥�̧É¤¸°¥¼nÁ�·¤

การจ่ายโดยใช้

หุ้นเป็นเกณฑ์

สัญญาเช่า

การเงิน รวม

บาท บาท บาท บาท

®�̧Ê·�£µ¬¸Á�·�Å�o¦°�µ¦�́��´��̧

��ª�́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2556 (3,006,325,157) (6,062,641) (291,437,391) (3,303,825,189)

Á¡·Éม (ลด) ในกาํไรหรือขาดทุน 6,411,113 2,728,188 (828,145,785) (819,006,484)

£µ¬̧Á¡·É¤��́�¹�Ã�¥�¦�Ä�nª��°��¼ o�º°®» o� - 3,334,453 - 3,334,453

��ª�́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 (2,999,914,044) - (1,119,583,176) (4,119,497,220)

��ª�́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2555 

Á¡·É¤�¹Ê��µ��µ¦¦ª¤�»¦�·� (หมายเหตุ 16) (3,016,418,716) - - (3,016,418,716)

Á¡·É¤�(ลด) ในกาํไรหรือขาดทุน 10,093,559 (2,728,188) (291,437,391) (284,072,020)

ภาษีลดบนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ - (3,334,453) - (3,334,453)

��ª�́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 (3,006,325,157) (6,062,641) (291,437,391) (3,303,825,189)
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20 ภาษีเงินได้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

 บาท บาท บาท บาท

ภาษีเงินได้ปีปัจจุบัน

ภาษีเงินไดปี้ปัจจุบนัสาํหรับกาํไรทางภาษีสาํหรับปี 375,508,436 320,304,101 - -

รวมภาษีเงินไดปี้ปัจจุบนั 375,508,436 320,304,101 - -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

¦µ¥�µ¦�̧ÉÁ�·��µ��¨Â���nµ��´Éª�¦µª 275,668,665 115,199,778 - -

รวมภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 275,668,665 115,199,778 - -

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 651,177,101 435,503,879 - -

ภาษ เง นได ส าหร บก าไรก อนห กภาษ ของกล  มบร ษ ทม ยอดจ านวนเง นท  แตกต างจากการค านวณก าไรทางบ ญช ค ณก บ� � � ¸�� ·� � � o� Î� � � ´ � � Î� � � � n � � � ´� � � � ¸� � � � � »n� � � · � �́ � ¸� � � � Î� � � � �� ·� � ¸É� � � � n� � � � � � � � � Î� � � � � Î� � � � � � � �́ � ¸ � ¼� � ´� อ ตราภาษ   ั      ี 

เง นได ของกล  มบร ษ ท  ิ    ้     ุ่   ิ   ั โดยม รายละเอ ยดด งน  � � � � ¸� � � � � �� ¸� � � �́ � ¸Ê

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

บาท บาท

ก าไ  ํ  รก อนภาษ   ่     ี 2,558,849,338 16,312,308,515

ภาษ ค านวณจากอ ตราภาษ  ร อยละ    ี  ํ         ั      ี  ้     20 (พ.ศ. 2555: ร อยละ  ้     23) 511,769,868 3,751,830,958

ผลกระทบ: 

ก าไรท  ได ร บยกเว นภาษ � Î� � � � ¸É� � o� ´� � � �� o� � � � ¸เน  องจากได ร บส ทธ ประโยชน จาก�� ºÉ� � � � � � � o� ´� � · � � ·� � � � � � � r� � �

คณะกรรมการส งเสร มการลงท น           ่     ิ        ุ (145,637,363) (3,390,057,916)

ค าใช จ ายท  ไม สามารถห กภาษ � n� � � o� n� � � ¸É� � n� � � � � � � �́ � � � ¸ 1,171,052 1,152,069

ผลต างของส ญญาเช าการเง นในช วงท  ไม ได ร บส ทธ ประโยชน จาก� � � n� � � � � � ´� � � �� n� � � � �� ·� � � � n� � � ¸É� � n� � o� ´� � · � � ·� � � � � � � r� � �

คณะกรรมการส งเสร มการลงท น           ่     ิ        ุ 286,181,107 42,926,529

การปร บปร งจากงวดก อน     ั   ุ         ่  (7,845,531) -

ภาษ บ นท กโดยตรงในส วนของผ  ถ อห  น   ี  ั  ึ          ่       ู ้ ื  ุ  ้ 3,334,453 (3,334,453)

ผลกระทบจากการเปล  ยนแปลงเง นลงท นในก จการร วมค าเป นบร ษ ทย อย� � � � � � � � � � � � � �� � ¸É� � � � � � �� ·� � � � »� � � � ·� � � � � n � � � o� �� È � � � · � �́ � n� � - 31,574,338

ขาดท นทางภาษ ท  ไม ได บ นท กเป นส นทร พย ภาษ เง นได รอการต ดบ ญช � � � � »� � � � � � � ¸� ¸É� � n� � o� �́ � ¹� �� È � � · � � � ´� � r� � � ¸�� ·� � � o� � � � � � �́ � �́ � ¸ 2,203,515 1,412,354

ภาษ เง นได    ี  ิ    ้ 651,177,101 435,503,879

°�́¦µ£µ¬̧Á�·�Å�o�ª́Á�¨̧É¥�nª��ÎÊ µ®นักเป็นร้อยละ 25.45 (พ.ศ. 2555: ร้อยละ 2.67) การÁ¡·É¤�¹Ê�เกิดจากผลกระทบของสัญญาเช่า

�µ¦Á�·��̧ÉÁ¡·É¤�¹Ê�Ä�¦³®ªnµ��̧
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20 ภาษีเงินได้ (ต่อ)

ภาษ เง นได ท  � � � ¸�� ·� � � o� ¸É (ลด) เพ  ม ท  เก  ยวข องก บองค ประกอบในก าไรขาดท นเบ ดเสร จอ  นม ด งน  �� ·É� �� ¸É�� ¸É� � � o� � � �́ � � � r� � � � � � � � � Î� � � � � � � »� �� È� �� � È � � ºÉ� � ¸� �́ � ¸Ê

งบการเง นรวม        ิ     

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

ก อนภาษ  ่     ี ภาษ ลด    ี  หล งภาษ    ั    ี ก อนภาษ  ่     ี ภาษ เพ  ม� � � �̧� ·É� หล งภาษ    ั    ี

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ก าไร  ํ    (ขาดท น    ุ ) ตามหล      กั 

คณ ตศาสตร ประก นภ ยของ  ิ      ์     ั   ั    

    ผลประโยชน เม  อเกษ ยณอาย � � � � � � � � � r�� ºÉ� �� � ¸� � � � � » 15,929,471 (3,185,894) 12,743,577 (4,254,785) 850,957 (3,403,828)

กาํไร (ขาดทุน) เบ�็Á¦È�°ºÉ� 15,929,471 (3,185,894) 12,743,577 (4,254,785) 850,957 (3,403,828)

ภาษ เง นได    ี  ิ   ป้ ป จจ บ น ี  ั  ุ  ั  - -

ภาษ เง นได รอการต ดบ ญช    ี  ิ    ้       ั   ั  ี (3,185,894) 850,957

(3,185,894) 850,957

£µ¬̧Á�·�Å�o�̧É�(ลด) Á¡·É¤�Ä�nª��°��¼ o�º°®» o�Ã�¥�¦��¤̧��́�̧Ê

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

บาท บาท

ภาษ เง นได    ี  ิ   ้ป ป จจ บ น ี  ั  ุ ั 

การจ ายโดยใช ห  นเป นเกณฑ     ่        ้ ุ  ้   ็      ์ 3,334,453 -

ภาษ เง นได รอการต ดบ ญช    ี  ิ   ้      ั  ั  ี 

การจ ายโดยใช ห  นเป นเกณฑ     ่        ้ ุ  ้   ็      ์ - (3,334,453)

3,334,453 (3,334,453)
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21 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

  บาท บาท บาท บาท

งบแสดงฐานะการเงิน 

ผลประโยชน์Á¤ºÉ°Á�¬̧¥�°µ¥» 132,997,460 111,846,384 - -

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ผลประโยชน์Á¤ºÉ°Á�¬̧¥�°าย ุ 38,428,899 22,094,489 - -

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 

�¦³��́£¥́�̧É¦́�¦¼ oÄ����ÎµÅ¦�µ��»�Á�È�Á¦È� (15,929,471) 4,254,785 - -

(กาํไร) ขาดทุนสะสมจากการประมาณการตามหลกั 

��·�«µ�¦r�¦³��́£¥́�̧É¦́�¦¼ oÄ����ÎµÅรขาดทุนเบด็เสร็จ (11,674,686) 4,254,785 - -

¦µ¥�µ¦Á� º̈É°�Å®ª�°�£µ¦³�¼�¡�́�¨�¦³Ã¥��rÁ¤ºÉ°Á�¬̧¥�°µ¥»Ä�¦³®ªnµ��̧�¤̧��́�n°Å��̧Ê

งบการเง นรวม       ิ     งบการเงินเฉพาะบริษัท 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

บาท บาท บาท บาท

ราคาตามบญัชีตน้ปี 111,846,384 42,203,653 - -

�µ¦Á¡·É¤�¹Ê��µ��µ¦¤̧�µ¦�ª��»¤Ä��¦·¬�́¥n°¥ - 88,353,964 - -

�µ¦¨�¨��µ��µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨�Á�·�¨��»�

    ในกิจการร่วมคา้เป็นบริษทัยอ่ย - (45,060,507) - -

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 33,642,699 19,019,392 - -

�o��»��°�Á�̧Ê¥ 4,786,200 3,075,097 - -

(กาํไร) ขาดทุนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (15,929,471) 4,254,785 - -

จ่ายผลประโยชน์ (1,348,352) - - -

ราคาตามบญัชีปลายปี 132,997,460 111,846,384 - -
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21 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

�nµÄ�o�nµ¥�´Ê�®¤��̧É¦́�¦¼ oÄ��ÎµÅ¦®¦º°�µ��»�Îµ®¦́�Â�n¨³¦µ¥�µ¦��́�̧Ê

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

บาท บาท บาท บาท

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 33,642,699 19,019,392 - -

�o��»��°�Á�̧Ê¥ 4,786,200 3,075,097 - -

รวม (Â��°¥¼nÄ��nµÄ�o�nµ¥Á�̧É¥ª��́¡��́�µ�) 38,428,899 22,094,489 - -

¤¤�·�µ��µ��·�·�̧ÉÎµ��́�̧ÉÄ�o�¤̧��́�̧Ê

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

อตัราคิดลด 

°�́¦µ�µ¦�¹Ê�Á�·�Á�º°�Ä�°�µ��

อตัราการลาออก 

ร้อยละต่อปี

ร้อยละต่อปี

ร้อยละต่อปี

4.18

5.59 - 10.00

0.00 - 11.00

3.98

5.34 - 10.00

0.00 - 11.00

-

-

-

-

-

-

22 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

Á¤ºÉ°ª�́�̧É�9 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 �¦·¬�́�Å�¥Â°¦rÁ°Á�̧¥��Îµ��́��¹É �Á�È ��¦·¬�́¥n°¥Å�o�¦³�µ«��́¦¦®» o�µ¤�́°°�Ä®¤n�°��¦·¬�́

�̧ÉÁ�°�µ¥Á�È��¦́Ê �Â¦�Â�n��́¨��»���Îµ�ª��23.69 ลา้นหุน้ เป็นจาํนวน 87.65 ¨oµ��µ��Á¡ºÉ°Ä®o��́¡�´��µ��°��¦·¬�́¥n°¥�̧ÉÅ�o¦́�

·��·�¤¼̈ �nµ�°�®» o��̧É°°�Ä®o¡��́�µ�¤̧�nµÁ�nµ��́¦µ�µ®» o��̧ÉÁ�°�µ¥�n°�´�¨��»��´ÉªÅ��Ã�¥¤̧Á�ºÉ°�Å�ªnµ¡�´��µ���́� n̈µª�o°�Á�È �

¡��́�µ��̧É��·��́·�µ��¨°�®�¹É ��̧®¨�́�µ�ª�́�̧É�¦·¬�́Á�°�µ¥®» o�Ä®¤n�n°��́¨��»��¦́Ê �Â¦��¡��́�µ��¹��³¤̧·��·�µ¥®» o��̧ÉÅ�o¦́�

Á¤ºÉ°ª�́�̧É�29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ¡��́�µ��̧ÉÅ�o¦́�·��·Å�o¦́�®» o��Îµ�ª��´Ê�®¤��23.69 ลา้นหุน้ 

Ä�¦³®ªnµ��̧·Ê�»�ª�́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 � »̈n¤�¦·¬�́¦́�¦¼ o�nµÄ�o�nµ¥�̧ÉÁ�·��µ��µ¦�nµ¥Ã�¥Ä�o®» o�Á�È �Á���r�̧É�Îµ¦³�oª¥�¦µµ¦�»�

ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเป็นจาํนวน 33.71 ลา้นบาท (พ.ศ. 2555: 53.94 ลา้นบาท) 
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22 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (ต่อ)

รายการเคล  อนไหวของจ านวนห  นท  คงเหล อ และราคาห  นถ วเฉล  ยถ วงน  าหน กท  เก  ยวข องก นด งน  � � � � � � �� � ºÉ� � � � � � � � � Î� � � � � » o� � ¸É� � �� � º� �� � � � � � � � » o� � �́ �� � ¸É� � n� � � ÎÊ � � � �́ � ¸É�� ¸É� � � o� � � �́ � �́ � ¸Ê

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

ราคาหุ้น ราคาหุ้น

�´ªÁ�¨¸É¥�nª��ÎÊµ®�́� �´ªÁ�¨¸É¥�nª��ÎÊµ®�́�

บาทต่อหุ้น จํานวนหุ้น บาทต่อหุ้น จํานวนหุ้น

��ª�́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2555 - - - -

®» o��̧É°°�Ä®o 3.70 23,690,000 - -

®» o��̧É�¼�¦·� 3.70 (958,000) - -

��ª�́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 3.70 22,732,000 - -

��ª�́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2556 3.70 22,732,000 - -

®» o��̧É�¼�¦·� 3.70 (167,700) - -

®» o��̧É¤̧�µ¦Ä�o·��· 3.70 (22,564,300) - -

��ª�́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 - - - -

23 ทุนเรือนหุ้น

จํานวนหุ้น ทุนเรือนหุ้น ทุนเรือนหุ้น

มูลค่า สามัญ �¸É°°�Â¨³ �¸É°°�Â¨³ ส่วนเกนิ

�¸É�¦µÅªo จดทะเบียน ชําระแล้ว ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น รวม

บาท หุ้น หุ้น บาท บาท บาท

��ª�́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2555 0.10 4,850,000,000 4,100,000,000 410,000,000 - 410,000,000

การออกหุ้น 0.10 - 750,000,000 75,000,000 2,599,808,274 2,674,808,274

��ª�́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 0.10 4,850,000,000 4,850,000,000 485,000,000 2,599,808,274 3,084,808,274

การออกหุ้น - - - - - -

��ª�́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 0.10 4,850,000,000 4,850,000,000 485,000,000 2,599,808,274 3,084,808,274
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23 ทุนเรือนหุ้น (ต่อ)

Ä��µ¦�¦³�»¤ª·µ¤�́�¼ o�º°®» o��Á¤ºÉ°ª�́�̧É�26 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 ¤̧¤�·�¹É �Å�o¦́��µ¦°�»¤�́·Ã�¥�¼ o�º°®» o���́�̧Ê

 �µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨�¤¼̈ �nµ®» o��̧É�¦µÅªo�µ�Á�·¤®» o�¨³�10 บาท เป็น 0.10 �µ���¹É ��³�ÎµÄ®o� Îµ�ª�®» o��°��¦·¬�́Á¡·É¤�µ�Á�·¤�41 ลา้นหุ้น 

เป็น 4,100 ลา้นหุน้ �´Ê��̧Ê�¦·¬�́Å�o���³Á�̧¥��µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨�¤¼̈ �nµ®» o���́�¦³�¦ª�¡µ�·�¥rÁ¤ºÉ°ª�́�̧É�26 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 

 �µ¦Á¡·É¤�»����³Á�̧¥��°��¦·¬�́�µ�¤¼¨�nµ�4,100 ลา้นหุ้น เป็น 4,850 ¨oµ�®» o��Ã�¥�µ¦°°�®» o�µ¤�́Á¡·Éมทุนจาํนวน 750 ลา้นหุ้น 

โดยมีมลู�nµ�̧É�¦µÅªo หุน้ละ 0.10 �µ���´Ê��̧Ê�¦·¬�́Å�o���³Á�̧¥�Á¡·É¤�»���́�¦³�¦ª�¡µ�·�¥rÁ¤ºÉ°ª�́�̧É�26 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 

 �µ¦��́¦¦®» o�µ¤�́Á¡·É¤�»��̧É°°�Ä®¤n� Îµ�ª�Å¤nÁ�·��750 ¨oµ�®» o��Ã�¥¤̧¤¼¨�nµ�̧É�¦µÅªo®» o�¨³�0.10 �µ��Á¡ºÉ°Á�°�µ¥Ä®oแก่

�¦³�µ���´ÉªÅ��(Initial Public Offering)

Á¤ºÉ°ª�́�̧É�29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 �¦·¬�́Å�oÁ�°�µ¥®» o�µ¤�́°°�Ä®¤nÁ¡ºÉ°�Îµ®�nµ¥�¦́Ê �Â¦�Â�n�´�¨��»��´ÉªÅ��(Initial Public Offering)

จาํนวน 750 ลา้นหุ้น โดยมีราคาเสนอขาย 3.70 �µ��n°®» o���Îµ�ª��´Ê�·Ê��2,775 ลา้นบาท โดยออกจาํหน่ายในตลาดหลกัทรัพย์

Â®n��¦³Á�«Å�¥�Â¨³Á¤ºÉ°ª�́�̧É�31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ®» o�µ¤�́°°�Ä®¤n��́� n̈µªÅ�oÁ¦·É¤�oµÄ��¦³�µ�®¨�́�°��¨µ�®¨�́�¦́¡¥r

Â®n��¦³Á�«Å�¥�Ã�¥�¦·¬´�¤̧�nµ�°�Â��Ä��µ¦�´��Îµ®�nµ¥®¨´��¦́¡¥r�Â¨³�nµÄ�o�nµ¥°ºÉ��̧ÉÁ�̧É¥ª�o°��´��µ¦°°�®» o��Îµ�ª��

28.74 ลา้นบาท และ 71.46 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

24 รายได้ 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการประกอบดว้ย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

บาท บาท บาท บาท

รายไดค่้าโดยสาร 17,403,345,544 12,328,167,533 - -

รายได�้nµ�ÎÊ µ®��́́¤£µ¦³Â¨³�nµ�¦·�µ¦°ºÉ� 4,703,474,581 2,894,900,946 - -

¦µ¥Å�o�µ�Á�̧É¥ª�·�Á�nµÁ®¤µ¨Îµ 971,017,242 587,185,943 - -

¦µ¥Å�o�µ��µ¦�µ¥·��oµ��Á�¦ºÉ°��·� 225,029,896 161,682,474 - -

รายไดค่้าระวางขนส่ง 182,175,273 131,013,878 - -

รวมรายได ้ 23,485,042,536 16,102,950,774 - -
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25 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

�nµÄ�o�nµ¥�µ�¦µ¥�µ¦�̧É¦ª¤อยูใ่นการคาํนวณกาํไร�µ��µ¦�ÎµÁ�·��µ�µ¤µ¦��Îµ¤µÂ¥��µ¤¨�́¬�³Å�o��́�̧Ê

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

�nµÁºÉ°¤¦µ�µÂ¨³�nµ��́�Îµ®�nµ¥� 14, 15 406,322,218 145,055,791 - 3,033

�nµÄ�o�nµ¥Á�̧É¥ª��́¡��́�µ� 2,480,510,804 1,570,160,433 - -

�nµ�ÎÊ µ¤�́Á�ºÊ°Á¡ ·̈� 9,386,304,462 6,609,079,683 - -

�nµÁ�nµÁ�¦ºÉ°��·� 27.2 3,278,934,900 2,624,466,685 - -

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 1,953,501,169 1,246,315,698 - -

ค่าใชจ่้ายการบริการในสนามบิน

   และลานจอด  1,605,399,932 1,210,432,821 - -

26 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กาํไร (ขาดทุน) �n°®» o��´Ê�¡ºÊ��µ��Îµ�ª�Ã�¥�µ¦®µ¦�ÎµÅ¦ (ขาดทุน) »��·�̧ÉÁ�È ��°��¼ o�ºอหุ้นสามญัดว้ยจาํนวน®» o�µ¤�́�ª́Á�¨̧É¥

�nª��ÎÊµ®��́�̧Éชาํระแลว้และคงเหลือในระหวา่งปี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

กาํไร (ขาดทุน) »��·�̧ÉÁ�È ��°��¼ o�º°®» o��(บาท) 1,042,761,319 15,512,876,448 (11,017,574) (6,140,671)

�Îµ�ª�®» o�µ¤�́�ª́Á�¨̧É¥�nª��ÎÊµ®��́

�̧É�Îµ¦³Â¨oªÂ¨³��Á® º̈°�(หุน้) 4,850,000,000 4,544,672,131 4,850,000,000 4,544,672,131

กาํไร (ขาดทุน) �n°®» o��´Ê�¡ºÊ��µ��(บาท) 0.2150 3.4134 (0.0023) (0.0014)

กลุ่มบริษทัไม่มีหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด ณ ª�́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 
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27 ¦µ¥�µ¦��́�»��¨®¦º°�·��µ¦�̧ÉÁ�¸É¥ª�o°���́

�·��µ¦Â¨³�»��¨�̧É�ª��»¤�¦·¬�́®¦º°�¼��ª��»¤Ã�¥�¦·¬�́®¦º°°¥¼n£µ¥Ä�o�µ¦�ª��»¤Á�̧¥ª��́�¦·¬�́�´Ê��µ��¦�®¦º°�µ�°o°¤Å¤nªnµ

จะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดงักล่าªÁ�È ��»��¨®¦º°�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́�¦·¬�́¦ª¤�¹��¦·¬�́�¼ o�º°®» o���¦·¬�́

¥n°¥Â¨³�¦·¬�́¥n°¥¨Îµ��́��́Å���¦·¬�́¦nª¤Â¨³�»��¨�̧ÉÁ�È �Á�oµ�°�nª�Å�oÁ̧¥Ä�·��·°°�Á̧¥��°��¦·¬�́�´Ê��µ��¦�Â¨³�µ�°o°¤

�¹É �¤̧°·��·¡¨°¥nµ�Á�È�µ¦³Îµ��́Á®�º°�·��µ¦��¼ o�¦·®µ¦Îµ��́¦ª¤�´Ê��¦¦¤�µรและพนกังานของบริษทัตลอดจนสมาชิกในครอบครัว

�̧ÉÄ�¨o�·���́�»��¨Á® n̈µ�´Ê���·��µ¦Â¨³�»��¨�´Ê�®¤��º°Á�È��»��¨®¦º°�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́�¦·¬�́

Ä��µ¦¡·�µ¦�µ�ªµ¤́¤¡�́�r¦³®ªnµ��»��¨®¦º°�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°��´��¹É �°µ�¤̧�¹Ê�Å�o�o°��Îµ�¹��¹�¦µ¥¨³Á°̧¥��°��ªµ¤́¤¡�́�r

มากกวา่รูปแบบความสัมพนัธ์ตามกฎหมาย

�¼o�º°®» o�¦µ¥Ä®�n�°��¦·¬�́��º°��¼ o�¦·®µ¦�°��¦·¬�́�nª��̧ÉÁ® º̈°�º°Ã�¥µ�µ¦�³

Á¡ºÉ°ª�́�»�¦³��rÄ��µ¦¦µ¥�µ��¹�¦ª¤Á¦̧¥��AirAsia Berhad ผูถื้อหุ้นร้อยละ 45 ในบริษทัไทยแอร์Á°Á�̧¥�Îµ��́�¹É �Á�È ��¦·¬�́¥n°¥�

และบริษทัยอ่ยของ AirAsia Berhad ªnµÁ�È��·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́°ºÉ�

¦µ¥�µ¦�n°Å��̧Ê Á�È �¦µ¥�µ¦��́�»��¨®¦º°�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́�̧ÉÎµ��́

27.1) รายได้ 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

บาท บาท บาท บาท

�°�Á�¸Ê¥¦́�

�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́°ºÉ� 3,110,799 1,675,715 - -
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท Á°Á�̧¥�Á°ª·Á°�́É� จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

Îµ®¦́��̧·Ê�»�ª´��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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27 รายการก บบ คคลหร อก จการท  เก  ยวข องก น � � � � � � � �́ � »� � � � � º� � ·� � � � � ¸É�� ¸É� � � o � � � �́ �(ต อ ่ )

¦µ¥�µ¦�n°Å��̧Ê Á�È �¦µ¥�µ¦��́�»��¨®¦º°�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́�̧ÉÎµ��́�(ต่อ)

27.2) �ºÊ°·��oµ��¦·�µ¦�Â¨³�°�Á�¸Ê¥�nµ¥

27.2.1) �·��µ¦�̧ÉÁ�¸É¥ª�o°���́°ºÉ�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

บาท บาท บาท บาท

ส่วนแบ่งขาดทุนจาก 

́��µÂ¨�Á�¨̧É¥�¦µ�µ�ÎÊµ¤�́ 43,827,989 45,727,901 - -

�́�nª��nµÄ�o�nµ¥¡��́�µ��̧É

   ใหบ้ริการทางบญัชี (37,965,492) (22,786,691) - -

�nµÁ�nµÁ�¦ºÉ°��·� 3,278,934,900 2,624,466,685 - -

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา

Á�¦ºÉ°��·� 1,476,958,962 1,064,199,267 - -

�ºÊ°·��oµÂ¨³°»��¦�r 215,282,972 137,097,940 - -

ค่าบริหารจดัการ 14,879,892 12,544,196 - -

�nµ�¦¦¤Á�̧¥¤�µ¦�°��´Ìª 88,184,386 58,311,043 - -

ค่าฝึกอบรมนกับิน 96,546,247 50,250,601 - -

�nµÄ�oÁ�¦ºÉ°�®¤µ¥�µ¦�oµ 239,766,820 - - -

27.2.2) บริษัทย่อย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

บาท บาท บาท บาท

�°�Á�̧Ê¥�nµ¥ - - - 225,173
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท Á°Á�̧¥�Á°ª·Á°�́É� จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

Îµ®¦́��̧·Ê�»�ª´��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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27 รายการก บบ คคลหร อก จการท  เก  ยวข องก น � � � � � � � �́ � »� � � � � º� � ·� � � � � ¸É�� ¸É� � � o � � � �́ �(ต อ ่ )

¦µ¥�µ¦�n°Å��̧Ê Á�È �¦µ¥�µ¦��́�»��¨®¦º°�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́�̧ÉÎµ��́�(ต่อ)

27.2) �ºÊ°·��oµ��¦·�µ¦�Â¨³�°�Á�¸Ê¥�nµ¥

27.2.1) �·��µ¦�̧ÉÁ�¸É¥ª�o°���́°ºÉ�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

บาท บาท บาท บาท

ส่วนแบ่งขาดทุนจาก 

́��µÂ¨�Á�¨̧É¥�¦µ�µ�ÎÊµ¤�́ 43,827,989 45,727,901 - -

�́�nª��nµÄ�o�nµ¥¡��́�µ��̧É

   ใหบ้ริการทางบญัชี (37,965,492) (22,786,691) - -

�nµÁ�nµÁ�¦ºÉ°��·� 3,278,934,900 2,624,466,685 - -

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา

Á�¦ºÉ°��·� 1,476,958,962 1,064,199,267 - -

�ºÊ°·��oµÂ¨³°»��¦�r 215,282,972 137,097,940 - -

ค่าบริหารจดัการ 14,879,892 12,544,196 - -

�nµ�¦¦¤Á�̧¥¤�µ¦�°��´Ìª 88,184,386 58,311,043 - -

ค่าฝึกอบรมนกับิน 96,546,247 50,250,601 - -

�nµÄ�oÁ�¦ºÉ°�®¤µ¥�µ¦�oµ 239,766,820 - - -

27.2.2) บริษัทย่อย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

บาท บาท บาท บาท

�°�Á�̧Ê¥�nµ¥ - - - 225,173
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท Á°Á�̧¥�Á°ª·Á°�́É� จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

Îµ®¦́��̧·Ê�»�ª´��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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27 รายการก บบ คคลหร อก จการท  เก  ยวข องก น � � � � � � � �́ � »� � � � � º� � ·� � � � � ¸É�� ¸É� � � o � � � �́ �(ต อ ่ )

¦µ¥�µ¦�n°Å��̧Ê Á�È �¦µ¥�µ¦��́�»��¨®¦º°�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́�̧ÉÎµ��́�(ต่อ)

27.3) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ผูบ้ริหารของบริษทั รวมถึงกรรมการ (Å¤nªnµ�³�Îµ®�oµ�̧ÉÄ�¦³��́�¦·®µ¦®¦º°Å¤n) �nµ�°�Â���̧É�nµ¥®¦º°�oµงจ่ายสําหรับผูบ้ริหาร

¤̧��́�̧Ê

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

บาท บาท บาท บาท

Á�·�Á�º°�Â¨³�¨�¦³Ã¥��r¦³¥³́Ê�°ºÉ� 66,889,457 55,750,392 3,640,000 3,500,000

�¨�¦³Ã¥��rÁ¤ºÉ°Á�¬̧¥�°µ¥» 5,667,787 13,667,017 - -

72,557,244 69,417,409 3,640,000 3,500,000

27.4) ¦µ¥Å�o�nµÃ�¥µ¦Â¨³�nµÄ�o�nµ¥�̧É¦́�Â¨³�nµ¥Â����́

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

บาท บาท บาท บาท

¦µ¥Å�o�nµÃ�¥µ¦�̧É�·��µ¦

�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́°ºÉ�¦́�Â��� »̈n¤�¦·¬�́ 3,121,840,757 2,198,912,696 - -

Á�·�¦́��Îµ¦³Â���·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́°ºÉ� 566,547,738 372,281,874 - -

�nµÄ�o�nµ¥�̧É�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́°ºÉ�

จ่ายแทนกลุ่มบริษทั 480,215,716 299,747,223 - 5,550,252

เงินทดรองจ่ายแทนกิจการ

�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́°ºÉ� 304,710,927 129,182,258 - -
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท Á°Á�̧¥�Á°ª·Á°�́É� จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

Îµ®¦́��̧·Ê�»�ª´��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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27 รายการก บบ คคลหร อก จการท  เก  ยวข องก น � � � � � � � �́ � »� � � � � º� � ·� � � � � ¸É�� ¸É� � � o � � � �́ �(ต อ ่ )

¥°����oµ��°�¦µ¥�µ¦¨¼�®�̧Ê �Á�oµ®�̧Ê �Á�·�Ä®o�¼o¥º¤¦³¥³́Ê�Â�n�¦¦¤�µ¦Â¨³·��¦́¡¥rÅ¤n®¤»�Áª¥̧�°ºÉ��¦»�Å�o��́�̧Ê

27.5) ¼̈�®�̧Ê�·��µ¦�̧ÉÁ�¸Éยวข้องกนั 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

บาท บาท บาท บาท

�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́°ºÉ� 87,240,764 210,772,034 - -

¨¼�®�̧Ê �· ��µ¦�̧É Á�̧É ¥ª�o°��´�Å�o�¼�Á¦̧¥�Á�È��°�Á�̧Ê ¥Îµ®¦́��Îµ�ª��̧É�·��´��Îµ¦³�̧É°´�¦µ�°�Á�̧Ê ¥¦o°¥¨³�6.00 ต่อปี 

(พ.ศ. 2555: ร้อยละ 6.00 ต่อปี)

27.6) Á�oµ®�̧Ê�·��µ¦�̧ÉÁ�¸É¥ª�o°���́

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

บาท บาท บาท บาท

�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́°ºÉ� 506,830,215 427,725,470 - -

เจา้ห�̧Ê�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́nª�Ä®�nÁ�È ��»¨Á�·��°¨¨µ¦r®¦́�²�Â¨³Å�oÁ¦̧¥�Á�È��°�Á�̧Ê¥Îµ®¦́��Îµ�ª��̧É�·��´��Îµ¦³�̧É

°�́¦µ�°�Á�̧Ê¥¦o°¥¨³ 6.00 ต่อปี (พ.ศ. 2555: ร้อยละ 6.00 ต่อปี)

27.7) เงินรับล่วงหน้าจากกรรมการ 

��ª�́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เงินรับล่วงหน้าจากกรรมการจาํนวน 8 ¨oµ��µ��Á�È ��¦³Á£�Å¤n¤̧�°�Á�̧Ê¥Â¨³¤̧�Îµ®��

�Îµ¦³�º�Á¤ºÉ°�ª��µ¤�Á�·�¦́� n̈ª�®�oµ�µ��¦¦¤�µ¦Ä�oÁ¡ºÉ°�µ¦�ÎµÁ�·��µ��°�� »̈n¤�¦·¬�́

27.8) ·��¦́¡¥rÅ¤n®¤»�Áª¸¥�°ºÉ�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

บาท บาท บาท บาท

Á�·�¤´��Îµ�µ¦Á�nµÁ�¦ºÉ°��·�

�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́°ºÉ� 605,152,224 543,255,174 - -

Á�·�¤´��Îµ́��µÂ¨�Á�¨¸É¥�¦µ�µ�ÎÊµ¤´�

�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́°ºÉ� 16,338,900 15,242,850 - -
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

Îµ®¦́��̧·Ê�»�ª´��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

62

28 ภาระผูกพนั

ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

��ª�́�̧É 31��́ªµ�¤�� »̈n¤�¦·¬�́¤̧¥°�¦ª¤�°��Îµ�ª�Á�·��´Ê��ÎÉµ�̧É�o°��nµ¥Ä�°�µ���µ¤́��µÁ�nµÎµ�´��µ�Â¨³°ºÉ�Ç��̧ÉÅ¤nµ¤µ¦�¥�Á ·̈�

ได�้�́�̧Ê

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

บาท บาท บาท บาท

ภายใน 1 ปี 49,014,345 22,916,044 - -

เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 33,453,035 14,239,637 - -

รวม 82,467,380 37,155,681 - -

��ª�́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 � »̈n¤�¦·¬�́¤̧¥°�¦ª¤�°��Îµ�ª�Á�·��´Ê��ÎÉµ�̧É�o°��nµ¥Ä�°�µ���µ¤́��µÁ�nµÁ�¦ºÉ°��·��̧ÉÅ¤nµ¤µ¦�

ยกเลิกได ้ �¹É ���́�Îµ�´��AirAsia (Mauritius) Limited �·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́Â®n�®�¹É ��°�Á�¦ºÉ °��·��27 ลาํ (��ª�́�̧É�31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2555: 25 ลาํ) Â¨³́��µ�¦³��́£¥́�°�Á�¦ºÉ°��·� 35 ลาํ (��ª�́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555: 27 ลาํ) ��́�̧Ê

งบการเงินรวม 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

สัญญา สัญญา

ค่าเช่า ประกันภัย ค่าเช่า ประกันภัย

ดอลลาร์สหรัฐฯ ดอลลาร์สหรัฐฯ ดอลลาร์สหรัฐฯ ดอลลาร์สหรัฐฯ

ภายใน 1 ปี 111,480,000 893,590 104,040,000 834,791

เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 445,920,000 - 416,160,000 -

เกินกวา่ 5 ปี 362,093,589 - 415,725,041 -

รวม 919,493,589 893,590 935,925,041 834,791

29 �µ¦�ÎÊµ�¦³��́

��ª�́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 � »̈n¤�¦·¬�́¤̧£µ¦³�¼�¡�́�µ��µ¦�ÎÊµ�¦³��́�̧É°°�Ã�¥��µ�µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�oองกบัเงินกูข้องนักบินฝึกหัด

ในหลกัสูตรวชิาชีพนกับิน เป็นจาํนวน 34.75 ลา้นบาท (��ª�́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2555: ไม่มี) Ã�¥���·� »̈n¤�¦·¬�́�³·Ê�»�£µ¦³

�ÎÊµ�¦³��́Á¤ºÉ°�´��·� ¹ �®´���́� n̈µªÅ�o¦́�Ä�°�»�µ��´��·�¡µ�·�¥r และได ้รับการแต่��´Ê�Á�È ��´��·��¼ o�nª¥�°�� »̈n¤�¦·¬�́�®¦º°Á¤ºÉ°

��µ�µ¦Å�o¦́��Îµ¦³®�̧Ê ·����oµ��¦��oª�Â¨oª�°¥nµ�Å¦�È�µ¤� »̈n¤�¦·¬�́µ¤µ¦�Á¦̧¥��º�®�̧Ê ·���́� n̈µวจากผู ้�ÎÊµ�¦³��́�´��·�

 ¹ �®�́�̧ÉÅ�o� ÎÊµ�¦³��́Åªoกบักลุ่มบริษทั
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บริษัท Á°Á�̧¥�Á°ª·Á°�́É� จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

Îµ®¦́��̧·Ê�»�ª´��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

63

30 ®�́�º°�ÎÊµ�¦³��́

� »̈n¤�¦·¬´�¤̧£µ¦³�¼�¡�́�µ��µ¦�ÎÊ µ�¦³�´�Ã�¥��µ�µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°��´��nµÄ�o�nµ¥£µ�¡ºÊ��·���nµ�´��»��µ��oµ�Á���·�Â¨³

�nµÄ�o�nµ¥�̧ÉÁ�̧É¥ª��́�µ¦�·�°ºÉ�Ç��¹É �Á�È ����·�°��µ¦�ÎµÁ�·�ธุ¦�·���́�n°Å��̧Ê

งบการเงินรวม 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

ล้าน ล้าน ล้าน ล้าน

ดอลลาร์ อนิเดีย ดอลลาร์ อนิเดีย

ล้านบาท สหรัฐฯ รูปี ล้านบาท สหรัฐฯ รูปี

®��́º°�ÎÊµ�¦³��́สาํหรับค่าใชจ่้าย

�̧ÉÁ�̧É¥ª��́�µ¦�·� 6.75 0.09 3.38 5.60 0.45 30.83

®��́º°�ÎÊµ�¦³��́Îµ®¦́��°��»�

�n°¤Â�¤�Îµ¦»�¦́�¬µÁ�¦ºÉ°��·� - 9.59 - - - -

รวม 6.75 9.68 3.38 5.60 0.45 30.83

� »̈n¤�¦·¬�́Ä�oÁ�·� µ��¦³�ÎµÁ�È�®¨�́�¦³��́Îµ®¦́�®��́º°�ÎÊµ�¦³��́��́� n̈µª¤̧¦µ¥¨³Á°̧¥���́�n°Å��̧Ê

งบการเงินรวม 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

ล้านบาท ล้านอนิเดยีรูปี ล้านบาท ล้านอนิเดยีรูปี

เงินฝากประจาํ 337.37 3.68 8.93 31.13

31 สิทธิประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ในระหว างป       ่   ี  พ.ศ. 2555 บริษทั Å�¥Â°¦rÁ°Á�̧¥��Îµ��́��¹É �Á�È ��¦·¬�́¥n°¥�ได ร บส ทธ ประโยชน จากคณะกรรมการส งเสร มการลงท    ้ ั  ิ   ิ        ์              ่     ิ        ุน

จ านวน   ํ     8 บ ตร ส าหร บก จการขนส งทางอากาศ  ั     ํ   ั  ิ       ่           ส ทธ ประโยชน ท  ส าค ญ ค อ การได ร บยกเว นอากรขาเข าส าหร บการน าเข าเคร  องบ น� · � � · � � � � � � � r� ¸É� Î� � �́ �� º� �� � � � � o� ´� � � �� o� � � � � � � �� o� � Î� � � ´� � � � � Î� �� o� �� � ºÉ � � � ·�

และอะไหล ท  เก  ยวข อง และการได ร บยกเว นภาษ เง นได น ต บ คคลส าหร บก จกรรมท  ได ร บการส งเสร มเป นระยะเวลา � � � � � � � � n� ¸É�� ¸É� � � o� � �� � � � � � � � o� ´� � � �� o� � � � ¸�� ·� � � o� · � ·� »� � � � Î� � � ´� � ·� � � � � � ¸É� � o� ´� � � � � n � �� � · � �� È � � � � � �� � � �8 ป  น บต  งแต � ¸ �� ´� � ´Ê � � � n

ว นท  แต ละโครงการ� �́ � ¸É� � n� � � � � � � � � เร  มม รายได เพ  อให ได ร บส ทธ ประโยชน ด งกล าว บร ษ ท�� ·É � � ¸� � � � � o�� ºÉ� � � o� � o� ´� � · � � ·� � � � � � � r� �́ � � n� � �� � · � �́ ย อย  ่  จะต องปฏ บ ต ตามเง  อนไขและข อก าหนดตามท  ระบ � � � o� � � � ·� �́ ·� � � �� ºÉ� � � � � � � � o� � Î� � � � � � � � ¸É� � � »

ไว ในบ ตรส งเสร มการลงท น   ้    ั   ่     ิ        ุ Á�ºÉ°�Å��Îµ®��Ä®o�»����³Á�̧¥��̧É�Îµ¦³Â¨oª�°��¦·¬�́¥n°¥Å¤n�o°¥�ªnµ�435.5 ลา้นบาท 

Á¤ºÉ°ª�́�̧É�13 มีนาคม พ.ศ. 2556 บริษทัย่อยไดรั้บสิทธิพิเศษจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจาํนวน 1 บตัร สําหรับÁ�¦ºÉ°��·�

จาํนวน 24 ลาํ สําหรับกิจการขนส่งทางอากาศ สิทธิประโยชน์�̧ÉÎµ��́�º°�µ¦Å�o¦́�¥�Áªo�°µ�¦�µÁ�oµÎµ®¦́��µ¦�ÎµÁ�oµÁ�¦ºÉ°��·�

Â¨³°³Å® n̈�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°��Â¨³�µ¦Å�o¦́�¥�Áªo�£µ¬̧Á�·�Å�o�·�·�»��¨Îµ®¦́��·��¦¦¤�̧Éไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี �´��´Ê�Â�n

ª�́�̧ÉÂ�n¨³Ã�¦��µ¦Á¦·É¤¤̧¦µ¥Å�o�Á¡ºÉ°Ä®oÅ�o¦́�·��·�¦³Ã¥��rดงักล่าว �¦·¬�́¥n°¥�³�o°���·��́·�µ¤Á�ºÉ°�Å�Â¨³�o°�Îµ®���µ¤�̧É¦³�»

ไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน Á�ºÉ°�Å��Îµ®��Ä®o�»����³Á�̧¥��̧É�Îµ¦³Â¨oª�°��¦·¬�́¥n°¥Å¤n�o°¥�วา่ 435.5 ลา้นบาท 

ในระหวา่งปี บริษทัยอ่ยไดรั้บมอบÁ�¦ºÉ°��·��Îµ�ª��8 ลาํภายใตสิ้ทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนดงักล่าว
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
บริษัท Á°Á�̧¥�Á°ª·Á°�́É� จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

Îµ®¦́��̧·Ê�»�ª´��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

64

32 Á®�»�µ¦�r£µ¥®¨�́ª´��̧ÉÄ����µ¦Á�·�

Á¤ºÉ°ª�́�̧É 15 มกราคม พ.ศ. 2557 และª�́�̧É�8 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 บริษทั ไทยแอร์เอเชีย จาํก�ั��¹É �Á�È ��¦·¬�́¥n°¥Å�o¦́�¤°�Á�¦ºÉ °��·��

AIRBUS A320-200 จาํนวนสองลาํ การขยายฝงูบินของบริษทัย่อ¥�̧Ê Á¡ºÉ°¦°�¦́��µ¦Á�· �Áo��µ��·�Ä®¤nÂ¨³Á¡·É¤�Îµ�ª�Á�̧É¥ª�·�Ä�

Áo��µ��µ¦�·��̧É¤̧°¥¼n�°��¦·¬�́¥n°¥�Á�¦ºÉ°��·���́� n̈µªÅ�o��́®µ¤µ£µ¥Ä�ó��µÁ�nµ��¹É �¤̧¦³¥³Áª¨µ�12 ปี  
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ปกหนาใน ปกหลังใน



สันปก  14mm

8.5 inch

11 inch 11 inch

8.5 inch
ปกหนาใน ปกหลังใน
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