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นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชัน 

 บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ด ำเนินธุรกิจอยูบ่นพืน้ฐำนของควำมโปรง่ใส สจุรติ และเป็นธรรม โดย
ก ำหนดใหโ้ครงสรำ้งองคก์รมีกำรแบ่งแยกหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ กระบวนกำรท ำงำน สำยกำรบงัคบับญัชำที่ชดัเจนในแตล่ะ
หน่วยงำน เพื่อใหม้ีกำรถ่วงดุลอ ำนำจระหว่ำงกันอย่ำงเหมำะสม  รวมทัง้ไดก้ ำหนดหลกัปฏิบัติส  ำหรบักรรมกำร  ผูบ้ริหำร 
พนกังำน และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง เพื่อป้องกนัและตอ่ตำ้นกำรทจุริตคอรร์ปัชันทกุรูปแบบ โดยถือเป็นภำระหนำ้ที่รว่มกนัในกำรปฏิบตัิ
หนำ้ที่ และเพื่อใหก้ำรตดัสินใจและกำรด ำเนินกำรทำงธุรกิจที่อำจมีควำมเสี่ยงดำ้นกำรทจุริตคอรร์ปัชันไดร้บักำรพิจำรณำและ
ปฏิบตัิอยำ่งรอบคอบ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้ 

ค ำนิยำม  
 คอรร์ปัชนั (Corruption) หมำยถึง กำรติดสนิบนไมว่ำ่จะอยูใ่นรูปแบบใดๆ โดยกำรเสนอให ้สญัญำ มอบให ้ใหค้  ำมั่น 
เรียกรอ้ง หรือรบัซึ่งเงิน ทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ์ื่นใดซึ่งไม่เหมำะสม กับเจำ้หนำ้ที่ของรฐั หน่วยงำนของรฐั หน่วยงำนของ
เอกชน หรอืผูม้ีหนำ้ที่ไมว่ำ่จะโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม เพื่อใหบ้คุคลดงักลำ่วกระท ำหรอืละเวน้กำรปฏิบตัิหนำ้ที่ อนัเป็นกำรให้
ไดม้ำหรือรกัษำไวซ้ึ่งธุรกิจ หรือแนะน ำธุรกิจใหก้บับริษัทโดยเฉพำะ หรือ เพื่อใหไ้ดม้ำหรือรกัษำไวซ้ึ่งผลประโยชนอ์ื่นใดที่ไม่
เหมำะสมทำงธุรกิจ เวน้แตเ่ป็นกรณีที่กฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียม ประเพณีของทอ้งถ่ิน หรอืจำรตีทำง
กำรคำ้ ใหก้ระท ำได ้ 

นโยบำยภำพรวม  
 หำ้มกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ด ำเนินกำรหรอืยอมรบักำร
ทจุริตคอรร์ปัชันในทกุรูปแบบทัง้ทำงตรงหรือทำงออ้ม และใหม้ีกำรสอบทำนกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยตอ่ตำ้นกำรทจุริตคอรร์ปั
ชนั อย่ำงสม ่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนกำรก ำหนดบทบำทหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบของแต่ละฝ่ำยที่เก่ียวขอ้ง  รวมถึงแนวทำงกำร
ปฏิบตัิ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเปลีย่นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก ำหนดของกฎหมำย  

บทบำทหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ  
 1. คณะกรรมกำรบริษัท มีหนำ้ที่และรบัผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกับดูแลใหม้ีระบบที่สนับสนุนกำร
ตอ่ตำ้นทจุรติคอรร์ปัชนัท่ีมีประสทิธิภำพ เพื่อใหม้ั่นใจวำ่ฝ่ำยบรหิำรไดต้ระหนกัและใหค้วำมส ำคญักบักำรตอ่ตำ้นทจุริตคอรร์ปั
ชนั  
 2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบในกำรสอบทำนระบบรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบกำรควบคมุ
ภำยในและกำรประเมินควำมเสีย่งเพื่อใหค้วำมมั่นใจวำ่ระบบดงักลำ่วมคีวำมเสีย่งที่จะท ำใหเ้กิดโอกำสกำรทจุรติที่มีผลกระทบ
ต่อฐำนะทำงกำรเงินและกำรด ำเนินกำรของบริษัทนอ้ยที่สดุ และมีควำมเหมำะสมเพียงพอ มีควำมน่ำเช่ือถือ และเป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล ตลอดจนรบัเรื่องแจง้เบำะแสกำรทุจริตคอรร์ปัชันที่คนในองคก์รมีส่วนเก่ียวขอ้งและตรวจสอบขอ้เท็จจริง  
รวมถึงเสนอเรือ่ง ใหค้ณะกรรมกำรบรษัิทรว่มกนัพิจำรณำบทลงโทษ  
 3. ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร และผูบ้ริหำร มีหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบในกำรก ำหนดใหม้ีระบบและใหก้ำรสง่เสริม
และสนบัสนุนนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชัน เพื่อสื่อสำรไปยงัพนกังำนและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำยน ำไปใชป้ฏิบตัิ  รวมทัง้
ทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและ
ขอ้ก ำหนดของกฎหมำย  
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 4. หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ใหเ้ป็นไปตำมแผนกำรตรวจสอบ
ภำยใน ที่ก ำหนดไว ้และเสนอรำยงำนกำรตรวจสอบระบบกำรควบคมุภำยในและกำรประเมินควำมเสี่ยงเก่ียวกบักำรทจุรติที่
เกิดจำกำรตรวจสอบกำรควบคมุภำยในใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบรวมถึงกำรปฏิบตัิงำนตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ไดม้อบหมำย ในเรือ่งกำรตรวจสอบทจุรติคอรร์ปัชนั 

แนวทำงกำรปฏิบตัิ  
 1. กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำนทกุระดบั ตอ้งปฏิบตัิตำมนโยบำยตอ่ตำ้นทจุริตคอรร์ปัชนัและจรรยำบรรณธุรกิจ โดย
ตอ้งไมเ่ขำ้ไปเก่ียวขอ้งกบัเรือ่งทจุรติคอรร์ปัชนั ไมว่ำ่ทำงตรงหรอืทำงออ้ม  
 2. เมื่อพนกังำนพบเห็นกำรกระท ำที่เขำ้ข่ำยทจุริตคอรร์ปัชันที่เก่ียวขอ้งกบั บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์
เอเชีย มีหนำ้ที่ตอ้งรำยงำนใหผู้บ้งัคบับญัชำ หรือบุคคลที่รบัผิดชอบทรำบ และใหค้วำมร่วมมือในกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริง
ตำ่งๆ หำกมีขอ้สงสยัหรอืขอ้ซกัถำมใหป้รกึษำกบัผูบ้งัคบับญัชำ หรอืบคุคลที่ก ำหนดใหท้ ำหนำ้ที่รบัผิดชอบเก่ียวกบักำรติดตำม
กำรปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณธุรกิจ ผำ่นช่องทำงตำ่งๆ ที่ก ำหนดไว ้ 
 3. บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ใหค้วำมเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังำน หรือผูแ้จง้เบำะแสในเรือ่ง
ทจุรติคอรร์ปัชนัโดยใชม้ำตรกำรคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน หรอืผูท้ี่ใหค้วำมรว่มมือในกำรรำยงำนกำรทจุรติคอรร์ปัชนั ตำมที่ก ำหนดไว ้
ใน Whistleblowing Policy  
 4. ผูท้ี่กระท ำกำรทจุริตคอรร์ปัชันถือเป็นกำรกระท ำที่ผิดจรรยำบรรณธุรกิจซึง่จะตอ้งไดร้บักำรพิจำรณำทำงวินยัตำม
ระเบียบที่ก ำหนดไว ้นอกจำกนีอ้ำจไดร้บัโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระท ำนัน้เขำ้ขำ่ยผิดกฎหมำย  
 5. บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ไดเ้ผยแพร่ ใหค้วำมรู ้และท ำควำมเขำ้ใจกับผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่นที่
ปฏิบตัิหนำ้ที ่หรอืด ำเนินกำรใดๆ ที่เก่ียวขอ้ง หรอือำจสง่ผลกระทบตอ่บรษัิทและบรษัิทยอ่ย ในเรือ่งที่ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำม
นโยบำยตอ่ตำ้นทจุรติคอรร์ปัชนันี ้ 
 6. กำรด ำเนินกำรใดๆ ตำมนโยบำยตอ่ต ำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชนัใหใ้ชแ้นวปฏิบตัิตำมที่ก ำหนดไวใ้นจรรยำบรรณธุรกิจ 
หลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี นโยบำยและแนวปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่ำงๆ รวมทัง้ ระเบียบและคู่มือปฏิบตัิงำนของ 
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนแนวทำงปฏิบตัิอื่นใดที่ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทย
แอรเ์อเชีย อำจก ำหนดขึน้ตอ่ไป อย่ำงไรก็ตำมเพื่อควำมชดัเจนในกำรด ำเนินกำรในเรื่องที่มีควำมเสีย่งสงูกำรเกิดทจุรติคอรร์ปั
ชนั กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนทกุระดบัตอ้งปฏิบตัิดว้ยควำมระมดัระวงัในเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้ 

กำรรบัเงินหรอืผลประโยชนต์อบแทน  
- กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ตอ้งไม่รบัเงินหรือประโยชนต์อบแทนใดๆ เป็นกำรสว่นตวัจำกลกูคำ้ คู่คำ้ หรือ

จำกบคุคลใดอนัเนื่องจำกกำรท ำงำนในนำม บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย  
- กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน จะตอ้งไม่ใหกู้ห้รือกูย้ืมเงิน หรือเรี่ยไรเงิน สิ่งของจำกลกูคำ้หรือผูท้  ำธุรกิจกับ 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย เวน้แตเ่ป็นกำรกูย้ืมเงินจำกธนำคำรหรือสถำบนักำรเงินในฐำนะของลกูคำ้ของ
ธนำคำรหรอืสถำบนักำรเงินดงักลำ่ว  
กำรรบัของขวญัและกำรรบัเลีย้งรบัรองทำงธุรกิจ  

- กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ตอ้งไม่รบัเงินหรือประโยชนต์อบแทนใดๆ เป็นกำรส่วนตวัจำกลกูคำ้ คู่คำ้ ของ
บรษัิท หรอืจำกบคุคลใดอนัเนื่องจำกกำรท ำงำนในนำมบรษัิท 
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 - กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน จะตอ้งไมใ่หกู้ห้รอืกูย้ืมเงิน หรอืเรีย่ไรเงิน สิง่ของจำกลกูคำ้หรอืผูท้  ำธุรกิจกบับรษัิท 
เวน้แตเ่ป็นกำรกูย้ืมเงินจำกธนำคำรหรอืสถำบนักำรเงินในฐำนะของลกูคำ้ของธนำคำรหรอืสถำบนักำรเงินดงักลำ่ว 

กำรเสนอเงิน สิง่จงูใจหรอืรำงวลั  
- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ไม่มีนโยบำยเสนอเงิน สิ่งจูงใจของก ำนลั สิทธิประโยชนพ์ิเศษ ใน

รูปแบบใดๆ แก่ลกูคำ้ คู่คำ้ หน่วยงำนภำยอก หรือบคุคลใดๆ เพื่อใหไ้ดม้ำซึง่ธุรกิจ ยกเวน้ก ำรใหก้ำรเลีย้งรบัรองทำงธุรกิจตำม
ประเพณีนิยม สว่นลดกำรคำ้ และโครงกำรสง่เสรมิกำรขำยของบรษัิท  

เงินบรจิำคเพื่อกำรกศุล หรอืเงินสนบัสนนุ  
- กำรใหห้รือรบัเงินบริจำค หรือเงินสนบัสนุนตอ้งเป็นไปอย่ำงโปร่งใสและถูกตอ้งตำมกฎหมำย และเป็นไปตำม

ขัน้ตอนตำมที่ไดก้ ำหนดไว ้โดยมีกำรสอบทำน กำรอนมุตัิรำยกำรจำกผูม้ีอ  ำนำจของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์
เอเชีย รวมทัง้มีกำรติดตำมเพื่อใหม้ั่นใจวำ่เงินบรจิำค หรอืเงินสนบัสนนุ น ำไปใชต้ำมวตัถปุระสงคแ์ละไมถ่กูน ำไปเป็นขอ้อำ้งใน
กำรติดสนิบน  

กำรประเมินควำมเสีย่งกำรทจุรติคอรร์ปัชนั  
 บริษัทไดจ้ัดตัง้ทีมงำนประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตคอรร์ปัชันซึ่งประกอบดว้ยหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
หวัหนำ้งำนก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำน และผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชี โดยมีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบในกำรก ำหนดกระบวนกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงกำรทจุริตคอรร์ปัชัน โดยรว่มท ำกำรประเมิน วิเครำะห ์ติดตำม ควบคมุ และรวบรวมสถำนะควำมเสี่ยงกำรทุจริต
คอรร์ปัชนัในภำพรวมใหอ้ยูภ่ำยใตร้ะดบัควำมเสีย่งที่ยอมรบัได ้ตลอดจนด ำเนินกำรตรวจสอบกรณีตอ้งสงสยัและมีควำมเสี่ยง
ที่จะกระท ำทุจริต และมีกำรจดัท ำเป็นรำยงำนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทุกปี โดยไดน้ ำเครื่องมือกำร
ประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตคอรร์ัปชันตำมแนวทำงของสมำคมผู้ตรวจสอบกำรทุจริตมำปรับใช้ในกำรประเมิน
สภำพแวดลอ้มกำรควบคุมภำยใน และกำรทุจริตประเภทต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึน้ภำยในบริษัท โดยในปี 2563 ทำงทีมงำนได้
วิเครำะหแ์ละประเมินควำมเสี่ยงของธุรกิจเพื่อระบกุำรด ำเนินงำนของฝ่ำยต่ำงๆ ที่มีควำมเสี่ยงว่ำอำจมีสว่นเก่ียวขอ้งกบักำร
ทุจริตคอรร์ปัชัน อำทิ เช่น กำรตกแต่ง กำรปลอม หรือกำรเปลี่ยนแปลงบนัทึกหรือเอกสำรหรือรำยงำนทำงกำรเงิน กำรใช้
สินทรพัยข์องกิจกำรในทำงที่ผิดหรอืยกัยอกสินทรพัยข์องกิจกำร ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์กำรใชข้อ้มลูภำยในของบรษัิท
ในทำงมิชอบ และกำรคอรร์ปัชนัในรูปแบบต่ำงๆ เป็นตน้ โดยพบว่ำในปีที่ผ่ำนมำควำมเสี่ยงกำรทจุริตคอรร์ปัชันอยู่ในระดบั
ควำมเสี่ยงที่ยอมรบัได้ ทัง้นี ้ขอ้มูลที่ไดจ้ำกกำรประเมินจะน ำมำใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรวำงแนว
ทำงกำรตรวจสอบภำยใน ตลอดจนแนวทำงกำรปอ้งกนักำรทจุรติในก ำรปฏิบตัิงำน โดยกำรมีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีดี  

กำรเผยแพรน่โยบำยกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชนั  
 เพื่อใหท้กุคนในองคก์รไดร้บัทรำบนโยบำยกำรตอ่ตำ้นกำรทจุริตคอรร์ปัชนั บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์
เอเชีย จะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้ 
 1. เผยแพร่นโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชัน ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรของบริษัท เช่น เว็บไซต  ์แบบแสดง
รำยกำรขอ้มลูประจ ำปี/ รำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-1 One Report)  
 2. จดัใหม้ีกำรอบรมนโยบำยกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชนัใหแ้ก่พนกังำนใหม ่ 
 3. ทบทวนนโยบำยกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชนัอยำ่งสม ่ำเสมอทกุปี 


