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หลักจรรยาบรรณ 

1. บทน า  

 ในการปฏิบัติงานให้กับบริษัทไม่ว่าจะอยู่ในฐานะ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท เราจะพบและเผชิญกับค าถาม 
หรือข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม หรือเรื่องกฎหมายอยู่เสมอ ว่าส่ิงที่บริษัท หรือที่เราก าลังด าเนินการอยู่นั้น เป็นเรื่องที่ สมควร
กระท า ขัดกับจริยธรรม ขัดกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับหรือไม่ ซ่ึงในทางปฏิบัติแล้วไม่มีค าตอบที่ชัดเจน หรือค าตอบที่ตายตัว หรือ
สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกสถานการณ์  

 เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และ
มีจริยธรรม จึงได้จัดท าจรรยาบรรณเพื่อให้ทุกคนใช้เป็นแนวทาง หรือเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน หรือเพื่อใช้ตอบค าถามของแต่ละคนว่า 
ส่ิงที่ก าลังท าอยู่นั้นถูกต้องและสมควรกระท าหรือไม่ จรรยาบรรณที่จัดท าขึ้นอยู่บนพื้นฐานและสอดคล้องกับค่านิยมและแนวคิดในการท า
ธุรกิจของบริษัทดังนี้ 

2. จรรยาบรรณ  

 2.1 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น  

 บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยค านึงถึงการ
เจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งการด าเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเช่ือถือได้
ต่อผู้ถือหุ้น  

 2.2 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า  

 บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาท่ี
เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดี จึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้  

• ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เปิดเผยข่าวสารข้อมูล
เกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือจากผู้มีอ านาจ
ของกลุ่มบริษัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย  

 2.3 ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้  

 การด าเนินธุรกิจกับคู่ค้าใดๆ ต้องไม่น ามาซ่ึงความเส่ือมเสียต่อช่ือเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมายใดๆ มีการค านึงถึงความ
เสมอภาคในการด าเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า การคัดเลือกคู่ค้าต้องท าอย่างยุติธรรม ทั้งนี้ บริษัทถือว่าคู่ค้าเป็นปัจจัยส าคัญ
ในการร่วมสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า  

 บริษัทยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเง่ือนไขที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นส าคัญ ในการช าระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกัน
ต่างๆ  
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 2.4 ความรับผิดชอบต่อพนักงาน  

 พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยส าคัญสู่ความส าเร็จของบริษัท บริษัทจึงได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรม
และบรรยากาศการท างานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการท างานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน 
การว่าจ้าง แต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน จะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรม และการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท  

 บริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ 
และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด  

 บริษัทเคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ไม่น าข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัติการรักษาพยาบาล ครอบครัว ไปเปิดเผย
ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย 

 2.5 การแข่งขันทางการค้ากับคู่แข่งขัน  

 บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม  

 บริษัทไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซ่ึงข้อมูลของคู่แข่งขันอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม  

 2.6 ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม  

 บริษัทในฐานะเป็นบริษัทไทยตระหนักและมีจิตส านึกในบุญคุณของประเทศและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมซ่ึงต้องรับผิดชอบช่วยเหลือ
สังคม สนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นที่บริษัทมีการด าเนินธุรกิจ  

 บริษัทมีนโยบายผลิตสินค้าและให้บริการใดๆ ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและปฏิบัติตามกฎหมายส่ิงแวดล้อม  

 บริษัทส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์พลังงาน และมีนโยบายที่จะคัดเลือกและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

 2.7 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests)  

 ในการท างานให้กับบริษัทอาจเกิดสถานการณ์ที่ผลประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานอาจขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์ของบริษัท ความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นอาจเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ ดังนั้นบริษัทจึงได้ก าหนดแนวทางที่ทุกคนพึงถือ
ปฏิบัติ ดังนี้  

 2.7.1 การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน  

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้า ของบริษัท หรือ
จากบุคคลใดอันเนื่องจากการท างานในนามบริษัท  

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ให้กู้หรือกู้ยืมเงิน หรือเรี่ยไรเงิน ส่ิงของจากลูกค้าหรือผู้ท าธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่
เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินในฐานะของลูกค้าของธนาคารหรือสถาบันการเงินดังกล่าว  
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 2.7.2 การประกอบธุรกิจอ่ืนนอกบริษัท  

 การท าธุรกิจส่วนตัวใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเวลาท างานของบริษัท 
และห้ามประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ไม่ว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน
ดังกล่าวจะได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดยทางอ้อมก็ตาม  

 2.7.3 การท าธุรกิจใดๆ กับกลุ่มบริษัท  

 การท าธุรกิจใดๆ กับบริษัททั้งในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ ที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน นั้นมี
ส่วนได้ส่วนเสีย จะต้องเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัทก่อนเข้าท ารายการ  

 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุมัติในการตกลงเข้าท ารายการหรือกระท าการใดๆ ในนามบริษัท
ผู้ท ารายการในนามบริษัทมีหน้าที่ต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ของคู่ค้าว่าเกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หรือไม่ ก่อนท า
รายการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ นิยามของความสัมพันธ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่อง การเปิดเผย
ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 2.7.4 การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทภายนอกกลุ่มบริษัท  

 บริษัทไม่มีนโยบายที่จะส่งผู้บริหารเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืนนอกกลุ่มบริษัท ในกรณีที่ผู้บริหารของบริษัทจะเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจของบริษัท ยกเว้นการด ารงต าแหน่งกรรมการในองค์กรการกุศลที่ไม่
แสวงหาผลก าไร ทั้งนี้ การด ารงต าแหน่งดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัท และต้องไม่ใช้ต าแหน่งงานในบริษัทไปใช้อ้างอิงเพื่อส่งเสริมธุรกิจภายนอก  

 2.7.5 การรับของขวัญและการรับเล้ียงรับรองทางธุรกิจ  

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงหลีกเล่ียงการรับของขวัญทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินจากคู่ค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท เว้นแต่ในเทศกาลหรือประเพณีนิยมแต่ต้องมีมูลค่าไม่เกิน 5,000 บาท ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นต้องรับของขวัญหรือ
ทรัพย์สินอ่ืนใดในมูลค่าที่สูงกว่า 5,000 บาท ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อด าเนินการตามความเหมาะสม  

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับการเล้ียงรับรองทางธุรกิจได้เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของบริษัท และพึงหลีกเล่ียง
การรับการเล้ียงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าเหตุความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือจะเป็นคู่ค้าในอนาคต  

 2.7.6 การเดินทางไปสัมมนา ดูงาน ทัศนศึกษา  

 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน สามารถรับเชิญไปดูงาน สัมมนาและทัศนศึกษา ซ่ึงคู่ค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเดินทางให้ได้ ทั้งนี้ 
เฉพาะเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจ และต้องผ่านการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจเท่านั้น แต่ห้ามรับเงินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากคู่ค้า  

 2.8 การเสนอเงิน ส่ิงจูงใจหรือรางวัล  

 บริษัทไม่มีนโยบายเสนอเงิน ส่ิงจูงใจของก านัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆ แก่ลูกค้า คู่ค้าของบริษัท หน่วยงานภายนอก 
หรือบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซ่ึงธุรกิจ ยกเว้นการให้การเล้ียงรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม ส่วนลดการค้า และโครงการส่งเสริมการ
ขายของบริษัท  
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 2.9 กิจกรรมทางการเมือง  

 บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่บริจาคเงินสนับสนุน หรือกระท าการอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรค
การเมืองหนึ่งและหลีกเล่ียงกิจกรรมใดๆ ที่อาจท าให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องหรือฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่กรรมการ 
ผู้บริหาร หรือพนักงาน ต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือน าทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ใน
การด าเนินการใดๆ ในทางการเมืองและพึงหลีกเล่ียงกิจกรรมใดๆ ที่อาจท าให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทได้ให้การสนับสนุนหรือฝักใฝ่ใน
พรรคการเมืองใดพรรคหนึ่ง  

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องลาออกจากการเป็นพนักงาน หากจะด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือลงสมัครรับเลือกตั้ง
ในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ  

 2.10 การปกป้อง ดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท  

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการดูแลรักษา การใช้ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท โดยไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อ่ืนบริษัทมีนโยบายจะจัดท าเอกสารทางธุรกิจ บันทึกข้อมูล
ทางการเงินและบัญชี และจัดท ารายงานทางการเงิน ด้วยความสุจริต ทันเวลา ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป  

 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนต้องควบคุมข้อมูลความลับอย่างเหมาะสม และต้องไม่ส่ือสารข้อมูลอันมีสาระส าคัญ และ
ยังมิได้เปิดเผยสู่สาธารณชนซ่ึงได้รับรู้มาจากหน้าที่งานไปยังหน่วยงานอ่ืนๆ และบุคคลภายนอกที่ไม่สมควรต้องรับรู้ข้อมูลนั้น และมีหน้าที่
ต้องใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อป้องกันไว้ซ่ึงข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าว ทั้งนี้ รวมไปถึงการจัดเก็บเอกสารข้อมูลที่เป็นความลับ  

 2.11 การใช้ข้อมูลภายใน และการซ้ือขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท  

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องไม่ใช้ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของกลุ่มบริษัท ที่มีสาระส าคัญ และ
ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืน  

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซ้ือขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท แต่เพื่อป้องกันมิให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ควรหลีกเล่ียงหรืองดการซ้ือขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ในช่วง
ระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน  

 2.12 การให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ ต่อส่ือมวลชน หรือต่อสาธารณชน  

 การให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัท ต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่ เป็นจริง ถูกต้อง และปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง  

 ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับมอบหมายไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้สัมภาษณต์่อส่ือมวลชนหรือต่อสาธารณชนใดๆ 
เกี่ยวกับหรือพาดพิงกลุ่มบริษัท ไม่ว่าในด้านใด อันอาจส่งผลกระทบต่อช่ือเสียง และการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท  

 2.13 รายการระหว่างกันในกลุ่มบริษัท  

 ในกรณีที่มีการท ารายการระหว่างกันภายในกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติ 
โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส าคัญ โดยถือเสมือนหนึ่งเป็นรายการที่กระท ากับบุคคลภายนอก (on arms' length basis)  
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 2.14 การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ  

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ 
หรือกระท าการใดๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  

3. การจัดการและการรักษาจรรยาบรรณ  

 3.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือกระท า
การใดๆ ที่ขัดต่อจรรยาบรรณ บริษัทจะพิจารณาลงโทษตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี  

 ทั้งนี้ การลงโทษพนักงาน อาจกระท าโดย  

• ตักเตือนด้วยวาจา  
• ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร  
• พักงาน โดยไม่จ่ายค่าจ้าง มีระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน  
• เลิกจ้าง  

 3.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ลงนามรับทราบจรรยาบรรณนี้ เมื่อเข้าเป็นพนักงานและเมื่อมีการ
เปล่ียนแปลง  

 3.3 ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลและส่งเสริม
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ก าหนด  

 3.4 ในการขอยกเว้นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้ให้แก่ผู้บริหาร และกรรมการ จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบรษิัท  

การรายงานการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ต้องรายงานการปฏิบัติที่อาจขัดต่อจรรยาบรรณ ในกรณีที่พบเห็น หรือถูกกดดัน/
บังคับให้กระท าใดๆ ที่เป็นการขัดต่อจรรยาบรรณ ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารระดับสูง หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือคณะกรรมการจรรยาบรรณ หรือคณะกรรมการตรวจสอบแล้วแต่กรณี  

 นอกจากนี้ ยังสามารถรายงานตรงไปยังคณะกรรมการตรวจสอบได้ที่ E-mail: taa_auditcommittee@airasia.com   

 บริษัทมีนโยบายที่จะรักษาข้อมูลความลับและคุ้มครองผู้ที่รายงานเป็นอย่างดี และผู้รายงานไม่ต้องรับโทษใดๆ หากกระท าโดย
เจตนาดี 
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