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นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ด ำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐำนของควำมโปร่งใส สุจริต และเป็นธรรม โดยก ำหนดให้
โครงสร้ำงองค์กรมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ กระบวนกำรท ำงำน สำยกำรบังคับบัญชำที่ชัดเจนในแต่ละหน่วยงำน เพื่อให้
มีกำรถ่วงดุลอ ำนำจระหว่ำงกันอย่ำงเหมำะสม รวมทั้งได้ก ำหนดหลักปฏิบัติส ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยถือเป็นภำระหน้ำที่ร่วมกันในกำรปฏิบัติหน้ำที่  และเพื่อให้กำรตัดสินใจและ
กำรด ำเนินกำรทำงธุรกิจที่อำจมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับกำรพิจำรณำและปฏิบัติอย่ำงรอบคอบ โดยมีรำยละเอียดดังนี้  

ค ำนิยำม 

คอร์รัปชั่น (Corruption) หมำยถึง กำรติดสินบนไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยกำรเสนอให้ สัญญำ มอบให้ ให้ค ำมั่น เรียกร้อง หรือ
รับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมำะสม กับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนของเอกชน หรือผู้มีหน้ำที่ไม่
ว่ำจะโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่ำวกระท ำหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ อันเป็นกำรให้ได้มำหรือรักษำไว้ซึ่งธุรกิจ หรือ
แนะน ำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพำะ หรือ เพื่อให้ได้มำหรือรักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมำะสมทำงธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่
กฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น หรือจำรีตทำงกำรค้ำ ให้กระท ำได้ 

นโยบำยภำพรวม 

ห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ด ำเนินกำรหรือยอมรับกำรทุจริต
คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อม และให้มีกำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น  
อย่ำงสม่ ำเสมอ ตลอดจนทบทวนกำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของแต่ละฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทำงกำรปฏิบัติ 
เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก ำหนดของกฎหมำย 

บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

1.  คณะกรรมกำรบริษัท มีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนกำรต่อต้ำนทุจริต
คอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภำพ เพื่อให้มั่นใจว่ำฝ่ำยบริหำรได้ตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น 

2.  คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรสอบทำนระบบรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบกำรควบคุม
ภำยในและกำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อให้ควำมมั่นใจว่ำระบบดังกล่ำวมีควำมเสี่ยงที่จะท ำให้เกิดโอกำสกำรทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐำนะ
ทำงกำรเงินและกำรด ำเนินกำรของบริษัทน้อยที่สุด และมีควำมเหมำะสมเพียงพอ มีควำมน่ำเชื่อถือ และเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 
ตลอดจนรับเรื่องแจ้งเบำะแสกำรทุจริตคอร์รัปชั่นที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้องและตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงเสนอเรื่อง 
ให้คณะกรรมกำรบริษัทร่วมกันพิจำรณำบทลงโทษ 

3.  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และผู้บริหำร มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรก ำหนดให้มีระบบและให้กำรส่งเสริมและ
สนับสนุนนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อสื่อสำรไปยังพนักงำนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยน ำไปใช้ปฏิบัติ รวมทั้งทบทวนควำม
เหมำะสมของระบบและมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก ำหนดของกฎหมำย 

4.  หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมแผนกำรตรวจสอบภำยใน 
ที่ก ำหนดไว้ และเสนอรำยงำนกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในและกำรประเมินควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรทุจริตที่เกิดจำกกำร
ตรวจสอบกำรควบคุมภำยในให้คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบรวมถึงกำรปฏิบัติงำนตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มอบหมำย 
ในเรื่องกำรตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชั่น 
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แนวทำงกำรปฏิบัติ  

1.  กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนทุกระดับ ต้องปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นและจรรยำบรรณธุรกิจ โดย
ต้องไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับเร่ืองทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม  

2.  เมื่อพนักงำนพบเห็นกำรกระท ำที่เข้ำข่ำยทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย  
มีหน้ำที่ต้องรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำ หรือบุคคลที่รับผิดชอบทรำบ และให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่ำงๆ หำกมีข้อ
สงสัยหรือข้อซักถำมให้ปรึกษำกับผู้บังคับบัญชำ หรือบุคคลที่ก ำหนดให้ท ำหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำม
จรรยำบรรณธุรกิจ ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ที่ก ำหนดไว้ 

3.  บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงำน หรือผู้แจ้งเบำะแสในเรื่อง
ทุจริตคอร์รัปชั่นโดยใช้มำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ตำมที่ก ำหนดไว้  
ใน Whistleblowing Policy 

4.  ผู้ที่กระท ำกำรทุจริตคอร์รัปชั่นถือเป็นกำรกระท ำที่ผิดจรรยำบรรณธุรกิจซึ่งจะต้องได้ รับกำรพิจำรณำทำงวินัยตำม
ระเบียบที่ก ำหนดไว้ นอกจำกนี้อำจได้รับโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระท ำนั้นเข้ำข่ำยผิดกฎหมำย 

5.  บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้เผยแพร่ ให้ควำมรู้ และท ำควำมเข้ำใจกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นที่ปฏิบัติ
หน้ำที่ หรือด ำเนินกำรใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออำจส่งผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทย่อย ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมนโยบำย
ต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นนี้  

6.  กำรด ำเนินกำรใดๆ ตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นให้ใช้แนวปฏิบัติตำมที่ก ำหนดไว้ในจรรยำบรรณธุรกิจ 

หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี นโยบำยและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ รวมทั้ง ระเบียบและคู่มือปฏิบัติงำนของ บมจ. เอเชีย 

เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทำงปฏิบัติอื่นใดที่ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย อำจ

ก ำหนดขึ้นต่อไป อย่ำงไรก็ตำมเพื่อควำมชัดเจนในกำรด ำเนินกำรในเรื่องที่มีควำมเสี่ยงสูงกำรเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น กรรมกำร 

ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดับต้องปฏิบัติด้วยควำมระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้  

กำรรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน  

-  กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นกำรส่วนตัวจำกลูกค้ำ คู่ค้ำ หรือจำก

บุคคลใดอันเน่ืองจำกกำรท ำงำนในนำม บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย 

-  กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน จะต้องไม่ให้กู้หรือกู้ยืมเงิน หรือเรี่ยไรเงิน สิ่งของจำกลูกค้ำหรือผู้ท ำธุรกิจกับ  

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย เว้นแต่เป็นกำรกู้ยืมเงินจำกธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินในฐำนะของลูกค้ำของธนำคำร

หรือสถำบันกำรเงินดังกล่ำว 

กำรรับของขวัญและกำรรับเลี้ยงรับรองทำงธุรกิจ  

- กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน พึงหลีกเลี่ยงกำรรับของขวัญทั้งที่ เป็นตัวเงิ นและมิใช่ตัวเงินจำกคู่ค้ำหรือ  

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย เว้นแต่ในเทศกำลหรือประเพณีนิยม แต่ต้องมีมูลค่ำไม่เกิน 

5,000 บำท ในกรณีที่มีเหตุจ ำเป็นต้องรับของขวัญหรือทรัพย์สินอื่นใดในมูลค่ำที่สูงกว่ำ 5,000 บำท ให้รำยงำนผู้บังคับบัญชำ 

เพื่อด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม  

-  กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน สำมำรถรับกำรเลี้ยงรับรองทำงธุรกิจได้ เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของ บมจ. เอเชีย  
เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย และพึงหลีกเลี่ยงกำรรับกำรเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่ำเหตุควำมสัมพันธ์ปกติจำกบุคคลอื่นที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย หรือจะเป็นคู่ค้ำในอนำคต 
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กำรเสนอเงิน สิ่งจูงใจหรือรำงวัล  

-  บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ไม่มีนโยบำยเสนอเงิน สิ่งจูงใจของก ำนัล สิทธิประโยชน์พิเศษ  
ในรูปแบบใดๆ แก่ลูกค้ำ คู่ค้ำ หน่วยงำนภำยนอก หรือบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มำซึ่งธุรกิจ ยกเว้นกำรให้กำรเลี้ยงรับรองทำงธุรกิจตำม
ประเพณีนิยม ส่วนลดกำรค้ำ และโครงกำรส่งเสริมกำรขำยของบริษัท 

เงินบริจำคเพื่อกำรกุศล หรือเงินสนับสนุน 

-  กำรให้หรือรับเงินบริจำค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใสและถูกต้องตำมกฎหมำย และเป็นไปตำมขั้นตอน
ตำมที่ได้ก ำหนดไว้ โดยมีกำรสอบทำน กำรอนุมัติรำยกำรจำกผู้มีอ ำนำจของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย รวมทั้ง
มีกำรติดตำมเพ่ือให้มั่นใจว่ำเงินบริจำค หรือเงินสนับสนุน น ำไปใช้ตำมวัตถุประสงค์และไม่ถูกน ำไปเป็นข้ออ้ำงในกำรติดสินบน  

กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทได้จัดตั้งทีมงำนประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตคอร์รัปชั่นซึ่งประกอบด้วยหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  หัวหน้ำงำนก ำกับ
ดูแลกำรปฏิบัติงำน และผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชี โดยมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรก ำหนดกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต
คอร์รัปชั่น โดยร่วมท ำกำรประเมิน วิเครำะห์ ติดตำม ควบคุม และรวบรวมสถำนะควำมเสี่ยงกำรทุจริตคอร์รัปชั่นในภำพรวมให้อยู่
ภำยใต้ระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตลอดจนด ำเนินกำรตรวจสอบกรณีต้องสงสัยและมีควำมเสี่ยงที่จะกระท ำทุจริต และมีกำรจัดท ำ
เป็นรำยงำนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทุกปี โดยได้น ำเครื่องมือกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
ตำมแนวทำงของสมำคมผู้ตรวจสอบกำรทุจริตมำปรับใช้ในกำรประเมินสภำพแวดล้อมกำรควบคุมภำยใน และกำรทุจริตประเภทต่ำงๆ 
ที่อำจเกิดขึ้นภำยในบริษัท โดยในปี 2561 ทำงทีมงำนได้วิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยงของธุรกิจเพื่อระบุกำรด ำเนินงำนของฝ่ำย
ต่ำงๆ ที่มีควำมเสี่ยงว่ำอำจมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรทุจริตคอร์รัปชั่น อำทิ เช่น กำรตกแต่ง กำรปลอม หรือกำรเปลี่ยนแปลงบันทึก
หรือเอกสำรหรือรำยงำนทำงกำรเงิน กำรใช้สินทรัพย์ของกิจกำรในทำงที่ผิดหรือยักยอกสินทรัพย์ของกิจกำร ควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ กำรใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทในทำงมิชอบ และกำรคอร์รัปชั่นในรูปแบบต่ำงๆ เป็นต้น โดยพบว่ำในปีที่ผ่ำนมำควำม
เสี่ยงกำรทุจริตคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมินจะน ำมำใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลในกำรวำงแนวทำงกำรตรวจสอบภำยใน ตลอดจนแนวทำงกำรป้องกันกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน โดยกำรมีระบบกำร
ควบคุมภำยในที่ดี 

กำรเผยแพร่นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทรำบนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย  
จะด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 

1. เผยแพร่นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรของบริษัท เช่น เว็บไซต์ แบบแสดงรำยกำร
ข้อมูลประจ ำปี (56-1) และรำยงำนประจ ำปี (56-2)  

2. จัดให้มีกำรอบรมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นให้แก่พนักงำนใหม่ 
3. ทบทวนนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นอย่ำงสม่ ำเสมอทุกปี 


