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หลักจรรยาบรรณธุรกิจ 

1. บทน า 

             ในการปฏิบตังิานใหก้บับรษัิทไมว่า่จะอยูใ่นฐานะ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานของบรษัิท เราจะพบและเผชิญกบั
ค าถาม หรอืขอ้สงสยัที่เก่ียวขอ้งกบัจรยิธรรม หรอืเรือ่งกฎหมายอยูเ่สมอ วา่สิง่ที่บรษัิท หรอืที่เราก าลงัด าเนินการอยูน่ัน้ เป็นเรื่อง
ที่สมควรกระท า ขดักบัจรยิธรรม ขดักบักฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัหรอืไม ่ซึง่ในทางปฏิบตัิแลว้ไมม่ีค  าตอบที่ชดัเจน หรอืค าตอบ
ที่ตายตวั หรอืสามารถประยกุตใ์ชไ้ดใ้นทกุสถานการณ ์

             เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบรษัิท และการปฏิบตัิงานของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน เป็นไปอยา่งถกูตอ้งตาม
กฎหมาย และมีจรยิธรรม จึงไดจ้ดัท าจรรยาบรรณเพื่อใหท้กุคนใชเ้ป็นแนวทาง หรอืเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน หรอืเพื่อใชต้อบ
ค าถามของแตล่ะคนวา่ สิง่ทีก่  าลงัท าอยูน่ัน้ถกูตอ้งและสมควรกระท าหรอืไม ่ จรรยาบรรณที่จดัท าขึน้อยูบ่นพืน้ฐานและ
สอดคลอ้งกบัคา่นิยมและแนวคดิในการท าธุรกิจของบรษัิทดงันี ้

2. จรรยาบรรณ 

             2.1 ความรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้ 
             บรษัิทมุ่งมั่นเป็นตวัแทนที่ดีของผูถื้อหุน้ในการด าเนินธุรกิจเพื่อสรา้งความพึงพอใจสงูสดุใหก้บัผูถื้อหุน้ โดยค านึงถึง
การเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาวดว้ยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทัง้การด าเนินการเปิดเผยขอ้มูลอย่าง
โปรง่ใสและเช่ือถือไดต้อ่ผูถื้อหุน้ 

             2.2 ความรบัผิดชอบตอ่ลกูคา้ 
             บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสรา้งความพึงพอใจและความมั่นใจใหก้ับลูกคา้ที่จะไดร้บัผลิตภัณฑแ์ละบริการที่ดีมี
คณุภาพในระดบัราคาที่เหมาะสม รวมทัง้รกัษาสมัพนัธภาพท่ีดี จึงไดก้ าหนดแนวทางปฏิบตัิไวด้งัตอ่ไปนี  ้
                          • ผลิตสินคา้และบริการที่มีคุณภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดบัมาตรฐานใหส้งูขึน้อย่างต่อเนื่องและจริงจงั 
เปิดเผยขา่วสารขอ้มลูเก่ียวกบัสนิคา้และบรกิารอยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง และไมบ่ิดเบือนขอ้เท็จจรงิ 
                          • กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุระดบัจะไม่เปิดเผยขอ้มลูของลกูคา้ โดยไม่ไดร้บัอนญุาตจากลกูคา้
หรือจากผู้มีอ  านาจของกลุ่มบริษัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ตอ้งเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เก่ียวขอ้งตามบทบังคับของ
กฎหมาย 

             2.3 ความรบัผิดชอบตอ่คูค่า้และเจา้หนี ้
             การด าเนินธุรกิจกับคู่คา้ใดๆ ตอ้งไม่น ามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อช่ือเสียงของบริษัทหรือขดัต่อกฎหมายใดๆ มีการ
ค านงึถึงความเสมอภาคในการด าเนินธุรกิจและผลประโยชนร์ว่มกนักบัคูค่า้ การคดัเลอืกคูค่า้ตอ้งท าอยา่งยตุิธรรม ทัง้นี ้บรษัิท
ถือวา่คูค่า้เป็นปัจจยัส าคญัในการรว่มสรา้งมลูคา่ใหก้บัลกูคา้ 
             บริษัทยึดมั่นในสญัญาและถือปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่มีต่อเจา้หนีเ้ป็นส าคญั ในการช าระคืนเงินตน้ ดอกเบีย้ และการ
ดแูลหลกัประกนัตา่งๆ 
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2.4 ความรบัผิดชอบตอ่พนกังานและการใหโ้อกาสอยา่งเทา่เทียม 

             พนกังานเป็นทรพัยากรอนัมีค่าสงูสดุและเป็นปัจจยัส าคญัสูค่วามส าเร็จของบริษัท บริษัทจึงไดมุ้่งพฒันาเสริมสรา้ง

วฒันธรรมและบรรยากาศการท างานที่ดี รวมทัง้สง่เสริมการท างานเป็นทีม ปฏิบตัิต่อพนกังานดว้ยความสภุาพและใหค้วาม

เคารพตอ่ความเป็นปัจเจกชน บรษัิทสง่เสรมิโอกาสที่เทา่เทียมและความหลากหลายของพนกังาน ดว้ยการเปิดโอกาสใหท้กุคน

มีสทิธิเทา่กนัในการจา้งงานและสรรหาบคุลากร  แตง่ตัง้และโยกยา้ยพนกังาน จะพิจารณาบนพืน้ฐานของคณุธรรม และการใช้

ทรพัยากรบุคคลใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บริษัท โดยไม่มีการแบ่งแยกในเรื่องเพศ รวมถึงผูม้ีความบกพร่องทางร่างกายที่

พิจารณาแลว้เห็นวา่สามารถท างานได ้ภายใตก้รอบของกฎหมาย  

บริษัทเคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงาน ปฏิบัติต่อพนักงานดว้ยความความยุติธรรมและซื่อสตัย ์บริษัทมีความ

รบัผิดชอบในการดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มการท างานใหม้ีความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรพัยส์ินของพนกังานอยู่เสมอ และยึด

มั่นปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยแรงงานอย่างเครง่ครดั ไม่มีการจา้งแรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย แรงงานที่ถกูบงัคบั หรือการใช้

แรงงานเกินมาตรฐานการจา้งงาน  

             บรษัิทเคารพในความเป็นสว่นตวัของพนกังาน ไมน่ าขอ้มลูสว่นตวั เช่น เงินเดือน ประวตัิการรกัษาพยาบาล ครอบครวั 

ไปเปิดเผยใหก้บับคุคลภายนอกหรอืผูท้ี่ไมเ่ก่ียวขอ้ง เวน้แตเ่ป็นขอ้มลูที่ตอ้งเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอกที่เก่ียวขอ้งตามบทบงัคบั

ของกฎหมาย 

  2.5 การแขง่ขนัทางการคา้กบัคูแ่ขง่ขนั 

             บรษัิทมีนโยบายสนบัสนนุและสง่เสรมิการแขง่ขนัทางการคา้อยา่งเสรแีละเป็นธรรม  บรษัิทไมม่ีนโยบายในการ

แขง่ขนัทางการคา้โดยใชว้ิธีการใดๆ ใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูของคูแ่ขง่ขนัอยา่งผิดกฎหมายและขดัตอ่จรยิธรรม 

             2.6 ความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

             บรษัิทในฐานะเป็นบรษัิทไทยตระหนกัและมีจิตส านกึในบญุคณุของประเทศและเป็นสว่นหนึง่ของสงัคมซึง่ตอ้ง

รบัผิดชอบช่วยเหลอืสงัคม สนบัสนนุกิจกรรมของทอ้งถ่ินท่ีบรษัิทมีการด าเนินธุรกิจ บรษัิทมีนโยบายผลติสนิคา้และใหบ้รกิาร

ใดๆ ที่เป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้มและปฏิบตัิตามกฎหมายสิ่งแวดลอ้ม บรษัิทสง่เสรมิกิจกรรมการดแูลรกัษาธรรมชาติและอนรุกัษ์

พลงังาน และมีนโยบายที่จะคดัเลอืกและสง่เสรมิการใชผ้ลติภณัฑท์ี่เป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม 

2.7 ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

บรษัิทมีความส านกึ และตระหนกัอยูเ่สมอวา่ การด าเนินกิจการของบรษัิทจะตอ้งใหค้วามใสใ่จ และรบัผิดชอบตอ่

บคุลากรของบรษัิท ใหม้คีวามปลอดภยัในการท างาน มีสขุอนามยัที่ดี และอยูใ่นสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสมแก่การท างานอยู่

ตลอดเวลา รวมถึงนโยบายวฒันธรรมในการปฏิบตัิอยา่งเป็นธรรม 
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แนวปฏิบตัิทีด่ ี
1. บรษัิทใหค้วามส าคญัตอ่การจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานของบคุลากร

ของบริษัท โดยจัดท าขอ้ก าหนดและมาตรฐานในการท างาน แต่งตัง้เจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยัในระดบัต่างๆ 
และคณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ตลอดจนจดัตัง้หน่วยงานเฉพาะ
ขึน้มาท าหนา้ที่ดูแลจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยมีเป้าหมายว่า
มาตรฐานของบริษัทขัน้ต ่าที่สดุจะตอ้งเป็นไปตามบทบญัญัติของกฏหมาย และยงัรวมถึงมาตรฐานการท างาน และ
ความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานบรษัิทคูส่ญัญา และผูร้บัจา้งเหมาของบรษัิท 

2. บริษัทมีการจดัเก็บขอ้มลูเชิงสถิติดา้นความปลอดภยัในการท างาน รวมถึงก าหนดเป้าหมายอตัราการเกิดอบุตัิเหต ุ
และอบุตัิการณ ์เพื่อวางแผนการป้องกนัการเกิดเหตซุ  า้ หรือลดความรุนแรงลง โดยจะด าเนินมาตรการการป้องกัน
ตามระดบัของเปา้หมายที่ไดต้ัง้เอาไว ้

3. บริษัทจดัใหม้ีการประชาสมัพนัธเ์ผยแพรข่อ้มลูข่าวสาร เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ และตระหนกัรูแ้ก่บคุลากรของ
บริษัท เก่ียวกบัขอ้ก าหนด และมาตรฐานความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ตลอดจน
แนวทางการปฏิบตัิงานที่ถกูตอ้ง รวมถึงการถอดบทเรียนในความปลอดภยัเพื่อเป็นขอ้ควรระวัง และป้องกนัการเกิด
เหตซุ  า้ 

4. บริษัทจัดให้มีระบบควบคุมดูแล และป้องกันอันตรายหรืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึน้จากการท างานต่างๆ และ
จดัเตรยีมอปุกรณป์อ้งกนัอนัตรายสว่นบคุคลใหก้บัพนกังาน ตลอดจนปรบัปรุง ซอ่มแซม อปุกรณ ์หรอือาคารสถานท่ี
ของบริษัทใหอ้ยู่ในสภาพที่ปลอดภยั และเหมาะสมตอ่การท างาน เพื่อลดความเสี่ยง หรือโอกาสที่จะเกิดอบุตัิการณ ์
หรืออบุตัิเหตจุากการท างาน อีกทัง้ยงัมีการเก็บขอ้มลูเชิงสถิติของการเกิดอุบตัิการณ ์หรืออบุตัิเหตจุากการท างาน 
เพื่อน ามาวิเคราะหห์าสาเหต ุและด าเนินมาตรการปอ้งกนัในอนาคต 

5. บริษัทมีการด าเนินนโยบายวัฒนธรรมในการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เพื่อส่งเสริมใหพ้นักงานทุกคนตอ้งสามารถ
รายงานอุบัติเหตุ อุบัติการณ ์และเหตุการณท์ี่อาจจะเป็นอนัตราย หรือส่งผลกระทบดา้นความปลอดภัยได ้โดย
ปราศจากการยบัยัง้ ขดัขวาง และจะตอ้งไม่มีผลกระทบใดใดในทางลบต่อการรายงานดงักล่าว อีกทั้งบริษัทยงัมี
นโยบายไม่ลงโทษผูป้ฏิบตัิงาน หากการปฏิบตัิงาน หรือการตดัสินใจนัน้ มีความผิดพลาดอนัมีสาเหตุจากการใช้
ประสบการณท์ี่บกพรอ่ง การไม่มีประสบการณ ์หรือการขาดการฝึกอบรมที่เพียงพอ แต่บริษัทจะไม่เพิกเฉย หรือละ
เวน้การลงโทษตอ่การกระท าที่เกิดจากการไม่ปฏิบตัิตามระเบียบ การจงใจฝ่าฝืนกฏระเบียบ และการตัง้ใจก่อใหเ้กิด
ความเสยีหาย 

2.8 การรกัษาความปลอดภยัทางเทคโนโลยี 
เพื่อปกปอ้งขอ้มลูของบรษัิท ทรพัยากรและผูใ้ชจ้ากภยัคกุคามทีอ่าจกระทบตอ่ความเป็นสว่นตวั ผลผลติ ช่ือเสยีง 

และสทิธิในทรพัยส์นิทางปัญญา และด ารงไวซ้ึง่ความปลอดภยัของขอ้มลูของลกูคา้ ลกูจา้ง พนกังาน  บรษัิทจะมีการ
ด าเนินการตา่งๆดงันี ้

 จดัเตรยีมความพรอ้มของอปุกรณ ์IT ที่มีประสทิธิภาพ รวมถึง Software และการบรกิารใหเ้ป็นไปตามแผนงาน
และวตัถปุระสงคท์างธุรกิจ 
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 มีความคุม้คา่ในการลงทนุ 
 สามารถคุม้ครอง ความลบั ความถกูตอ้ง และความพรอ้มในการใชง้าน ส าหรบัลกูคา้ พนกังาน ขอ้มลูทางการ

เงิน และขอ้มลูทางธุรกิจ ที่มีความออ่นไหวของขอ้มลู ในการถกูเปิดเผยที่ไมเ่หมาะสม 
 หลกีเลีย่งบคุคลท่ีสามส าหรบัการกระท าที่ผิดกฎหมายหรอืประสงคร์า้ยที่กระท ากบัคอมพวิเตอรข์องแอรเ์อเชีย 

และทรพัยากรของเครอืขา่ยโดยตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ทรพัยากรเหลา่นีไ้มถ่กูน าไปใชใ้นทางที่ผิดหรอืสญูเปลา่  
 หลกีเลีย่งการฉอ้โกงและการหยดุชะงกัของบรกิารท่ีอาจท าใหป้ระสทิธิภาพการท างานของบรษัิทแยล่ง 

             2.9 ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of Interests) 

             ในการท างานใหก้บับรษัิทอาจเกิดสถานการณท์ี่ผลประโยชนส์ว่นตนของกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานอาจขดัแยง้
กบัผลประโยชนข์องบรษัิท ความขดัแยง้ทางผลประโยชนน์ัน้อาจเกิดขึน้ไดใ้นหลายรูปแบบ ดงันัน้บรษัิทจึงไดก้ าหนดแนวทางที่
ทกุคนพงึถือปฏิบตัิ ดงันี ้
                          2.9.1 การรบัเงินหรอืประโยชนต์อบแทน 
                          กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตอ้งไมร่บัเงินหรอืประโยชนต์อบแทนใดๆ เป็นการสว่นตวัจากลกูคา้ คูค่า้ 
ของบรษัิท หรอืจากบคุคลใดอนัเนื่องจากการท างานในนามบรษัิท 

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน จะตอ้งไมใ่หกู้ห้รอืกูย้มืเงิน หรอืเรีย่ไรเงิน สิง่ของจากลกูคา้หรอืผูท้  าธุรกิจ
กบับรษัิท เวน้แตเ่ป็นการกูย้ืมเงินจากธนาคารหรอืสถาบนัการเงินในฐานะของลกูคา้ของธนาคารหรอืสถาบนัการเงินดงักลา่ว 

2.9.2 การประกอบธุรกิจอื่นนอกบรษัิท 
                          การท าธุรกิจสว่นตวัใดๆ ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตอ้งไมก่ระทบตอ่การปฏิบตัิหนา้ทีแ่ละเวลา
ท างานของบรษัิท และหา้มประกอบธุรกิจหรอืมีสว่นรว่มในธุรกิจใดอนัเป็นการแขง่ขนักบัธุรกิจของกลุม่บรษัิท ไมว่า่กรรมการ 
ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานดงักลา่วจะไดร้บัประโยชนโ์ดยตรงหรอืโดยทางออ้มก็ตาม 

2.9.3 การท าธุรกิจใดๆ กบักลุม่บรษัิท 
การท าธุรกิจใดๆ กบับรษัิททัง้ในนามสว่นตวั ครอบครวั หรอืในนามนิติบคุคลใดๆ ที่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ

พนกังาน นัน้มีสว่นไดส้ว่นเสยี จะตอ้งเปิดเผยสว่นไดส้ว่นเสยีตอ่บรษัิทก่อนเขา้ท ารายการ 
                          หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ที่มีสว่นไดเ้สยีเป็นผูอ้นมุตัใินการตกลงเขา้ท ารายการหรอืกระท าการ
ใดๆ ในนามบรษัิทผูท้  ารายการในนามบรษัิทมีหนา้ทีต่อ้งตรวจสอบความสมัพนัธข์องคูค่า้วา่เก่ียวขอ้งกบักรรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนกังาน หรอืไม ่ก่อนท ารายการเพื่อปอ้งกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์ดๆ ที่อาจเกิดขึน้ ทัง้นี ้นิยามของความสมัพนัธ์
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์รือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษัิทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนัของคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

2.9.4 การด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิทภายนอกกลุม่บรษัิท 
                          บรษัิทไมม่ีนโยบายทีจ่ะสง่ผูบ้รหิารเขา้ไปเป็นกรรมการในบรษัิทอืน่นอกกลุม่บรษัิท ในกรณีที่ผูบ้รหิารของ
บรษัิทจะเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการในบรษัิทอื่น ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากผูม้ีอ  านาจของบรษัิท ยกเวน้การด ารงต าแหนง่
กรรมการในองคก์รการกศุลท่ีไมแ่สวงหาผลก าไร ทัง้นี ้การด ารงต าแหนง่ดงักลา่วจะตอ้งไมข่ดัตอ่บทบญัญตัิของกฎหมาย หรอื
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนนิธุรกิจของบรษัิท และตอ้งไมใ่ชต้  าแหนง่งานในบรษัิทไปใชอ้า้งองิเพื่อสง่เสรมิธุรกิจภายนอก 
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                          2.9.5 การรบัของขวญัและการรบัเลีย้งรบัรองทางธุรกิจ 
                          กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน งดการรบัของขวญัทัง้ทีเ่ป็นตวัเงินและมใิช่ตวัเงินจากคูค่า้หรอื ผูท้ี่
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 
                          กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ไมส่ามารถรบัการเลีย้ง
รบัรองทางธุรกิจจากลกูคา้ คูค่า้ หนว่ยงานภายนอก หรอืบคุคลใดๆ ซึง่อาจมีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจทางธุรกิจ 
                          2.9.6 การเดินทางไปสมัมนา ดงูาน ทศันศกึษา 
                          กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน สามารถรบัเชิญไปดงูาน สมัมนาและทศันศกึษา ซึง่คูค่า้เป็นผูอ้อก
คา่ใชจ้า่ยเดินทางใหไ้ด ้ทัง้นี ้ เฉพาะเพื่อประโยชนใ์นทางธุรกิจ และตอ้งผา่นการอนมุตัจิากผูบ้งัคบับญัชาที่มีอ  านาจเทา่นัน้ แต่
หา้มรบัเงินหรอืประโยชนอ์ื่นใดจากคูค่า้ 

             2.10 การเสนอเงิน สิง่จงูใจหรอืรางวลั 
             บรษัิทไมม่ีนโยบายเสนอเงิน สิง่จงูใจของก านลั สทิธิประโยชนพ์ิเศษ ในรูปแบบใดๆ แก่ลกูคา้ คูค่า้ของบรษัิท 
หนว่ยงานภายนอก หรอืบคุคลใดๆ เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ธุรกิจ ยกเวน้การใหก้ารเลีย้งรบัรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม สว่นลด
การคา้ และโครงการสง่เสรมิการขายของบรษัิท 

             2.11 กิจกรรมทางการเมือง 
             บรษัิทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยไมบ่รจิาคเงินสนบัสนนุ หรอืกระท าการอนัเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองหนึง่และหลกีเลีย่งกิจกรรมใดๆ ที่อาจท าใหเ้กิดความเขา้ใจวา่บรษัิทมีสว่นเก่ียวขอ้งหรอืฝักใฝ่พรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองหนึง่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบัสามารถมีสว่นรว่มในกิจกรรมทางการเมืองภายใตบ้ทบญัญตัิแหง่
รฐัธรรมนญู แตก่รรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังาน ตอ้งไมแ่อบอา้งความเป็นพนกังาน หรอืนาทรพัยส์นิ อปุกรณ ์เครือ่งมือใดๆ ของ
บรษัิทไปใชเ้พื่อประโยชนใ์นการดาเนินการใดๆ ในทางการเมืองและพงึหลกีเลีย่งกิจกรรมใดๆ ที่อาจทาใหเ้กิดความเขา้ใจวา่
บรษัิทไดใ้หก้ารสนบัสนนุหรอืฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดพรรคหนึง่ 
             กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตอ้งลาออกจากการเป็นพนกังาน หากจะดารงตาแหนง่ทางการเมืองหรอืลงสมคัร
รบัเลอืกตัง้ในระดบัทอ้งถ่ินหรอืระดบัประเทศ 

 2.12 การปกปอ้ง ดแูลรกัษาทรพัยส์นิของบรษัิท 
             กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบัมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบ ในการดแูลรกัษา การใชท้รพัยส์นิของกลุม่
บรษัิท เพื่อประโยชนส์งูสดุของกลุม่บรษัิท โดยไมน่ าไปใชเ้พื่อประโยชนข์องตนเอง หรอืผูอ้ื่นบรษัิทมีนโยบายจะจดัท าเอกสาร
ทางธุรกิจ บนัทกึขอ้มลูทางการเงินและบญัชี และจดัท ารายงานทางการเงิน ดว้ยความสจุรติ ทนัเวลา ถกูตอ้งครบถว้นตาม
กฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้งและเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองโดยทั่วไป 

             กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานทกุคนตอ้งควบคมุขอ้มลูความลบัอยา่งเหมาะสม และตอ้งไมส่ือ่สารขอ้มลูอนัมี
สาระส าคญั และยงัมิไดเ้ปิดเผยสูส่าธารณชนซึง่ไดร้บัรูม้าจากหนา้ที่งานไปยงัหนว่ยงานอื่นๆ และบคุคลภายนอกที่ไมส่มควร
ตอ้งรบัรูข้อ้มลูนัน้ และมีหนา้ที่ตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งดีที่สดุ เพื่อปอ้งกนัไวซ้ึง่ขอ้มลูที่เป็นความลบัดงักลา่ว ทัง้นี ้ รวมไปถึง
การจดัเก็บเอกสารขอ้มลูที่เป็นความลบั 
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             2.13 การใชข้อ้มลูภายใน และการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องกลุม่บรษัิท 
             กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบัตอ้งไมใ่ชข้อ้มลูภายใน (Inside Information) ของกลุม่บรษัิท ทีม่ี
สาระส าคญั และยงัไมไ่ดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชนเพื่อประโยชนข์องตนเองหรอืผูอ้ื่น 

             กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิทมีสทิธิเสรภีาพในการลงทนุซือ้ขายหลกัทรพัยข์องกลุม่บรษัิท แตเ่พื่อ
ปอ้งกนัมใิหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ควรหลกีเลีย่งหรอืงดการซือ้ขายหลกัทรพัยข์อง
กลุม่บรษัิท ในชว่งระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินใหแ้ก่สาธารณชน 

             2.14 การใหข้อ้มลูขา่วสาร หรอืใหส้มัภาษณ ์ตอ่สือ่มวลชน หรอืตอ่สาธารณชน 

             การใหข้อ้มลูใดๆ เก่ียวกบับรษัิท ตอ้งอยูบ่นพืน้ฐานขอ้มลูที่ เป็นจรงิ ถกูตอ้ง และปฏิบตัิดว้ยความระมดัระวงั 

             ผูท้ี่ไมม่ีหนา้ที่เก่ียวขอ้งหรอืไมไ่ดร้บัมอบหมายไมส่ามารถใหข้อ้มลูขา่วสารหรอืใหส้มัภาษณต์อ่สือ่มวลชนหรอืตอ่
สาธารณชนใดๆ เก่ียวกบัหรอืพาดพิงกลุม่บรษัิท ไมว่า่ในดา้นใด อนัอาจสง่ผลกระทบตอ่ช่ือเสยีง และการด าเนินธุรกิจของกลุม่
บรษัิท 

             2.15 รายการระหวา่งกนัในกลุม่บรษัิท 

             ในกรณีที่มีการท ารายการระหวา่งกนัภายในกลุม่บรษัิท กลุม่บรษัิทจะปฏิบตัติามหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนในการ
พิจารณาอนมุตัิ โดยคานงึถงึประโยชนส์งูสดุของบรษัิทเป็นส าคญั โดยถือเสมือนหนึง่เป็นรายการท่ีกระท ากบับคุคลภายนอก 
(on arms' length basis) 

             2.16 การปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบั 
             กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานตอ้งปฏิบตัิตนใหอ้ยูใ่นกรอบของกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และตอ้งไมม่ีสว่นรูเ้ห็น 
ช่วยเหลอื หรอืกระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

3. การจัดการและการรักษาจรรยาบรรณ 

             3.1 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนตอ้งปฏิบตัติามจรรยาบรรณอยา่งเครง่ครดั หากพบวา่มีการฝ่าฝืนหรอื
กระท าการใดๆ ท่ีขดัตอ่จรรยาบรรณ บรษัิทจะพิจารณาลงโทษตามลกัษณะแหง่ความผิดตามควรแก่กรณี 
             ทัง้นี ้การลงโทษพนกังาน อาจกระท าโดย 
             • ตกัเตือนดว้ยวาจา 
             • ตกัเตือนเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
             • พกังาน โดยไมจ่า่ยคา่จา้ง มีระยะเวลาไมเ่กิน 7 วนั 
             • เลกิจา้ง 

             3.2 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนมีหนา้ที่ลงนามรบัทราบจรรยาบรรณนี ้เมื่อเขา้เป็นพนกังานและเมื่อมีการ
เปลีย่นแปลง 
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             3.3 ผูบ้รหิารและผูบ้งัคบับญัชาตอ้งเป็นแบบอยา่งทีด่ีในการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ และมีหนา้ที่ในการสอดสอ่งดแูล
และสง่เสรมิผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบตัิตามจรรยาบรรณที่ก าหนด 

             3.4 ในการขอยกเวน้การปฏิบตัิตามจรรยาบรรณนีใ้หแ้ก่ผูบ้รหิาร และกรรมการ จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจาก

คณะกรรมการบรษัิท 

กระบวนการพิจารณาและการรายงานการไม่ปฏิบัตติามจรรยาบรรณ 

             กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน มีหนา้ที่ปฏิบตัิตามหลกัการและแนวปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจที่ก าหนดไว ้ซึ่ง

หากไม่ปฏิบัติตามหลกัการและแนวปฏิบัติที่ก าหนดไวอ้าจมีความผิดทางวินัย หรือกฏหมายตามแต่ละกรณี และอาจถูก

พิจารณาลงโทษตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด นอกจากนี ้การไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจ การสนบัสนุนใหผู้อ้ื่นกระท าผิด

จรรยาบรรณ การเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ การขดัขวางกระบวนการสืบสวนขอ้เท็จจริง และการ

กระท าอย่างไม่เป็นธรรมต่อผูใ้หข้อ้เท็จจริง ถือเป็นการไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจเช่นกนั ดงันัน้ กรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนกังาน มีหนา้ที่ตอ้งรายงานการปฏิบตัิที่อาจขดัต่อจรรยาบรรณ ในกรณีที่พบเห็น หรือถกูกดดนั/บงัคบัใหก้ระท าใดๆ ที่เป็น

การขดัตอ่จรรยาบรรณ ใหร้ายงานตอ่ผูบ้งัคบับญัชา หรอืผูบ้รหิารระดบัสงู หรอืฝ่ายตรวจสอบภายใน หรอืฝ่ายทรพัยากรบคุคล 

หรอืคณะกรรมการจรรยาบรรณ หรอืคณะกรรมการตรวจสอบแลว้แตก่รณี 

            บริษัทมีระบบแจง้ขอ้รอ้งเรียน หรือแจง้เบาะแสการกระท าผิดทางกฎหมาย หรือการผิดจรรรยาบรรณธุรกิจของบรษัิท 

ซึง่เป็นไปตามหลกัสากล ในกรณีที่มีผูท้ราบ หรอืพบเห็นการกระท า หรอืเป็นผูไ้ดร้บัความเสียหายที่เกิดจากการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ 

สามารถแจง้ขอ้รอ้งเรียน หรอืแจง้เบาะแสเก่ียวกบัการกระท าดงักลา่ว ไดโ้ดยสามารถรายงานโดยตรงไปยงักรรมการอิสระหรือ

กรรมการตรวจสอบ ไดท้ี่ E-mail: taa_auditcommittee@airasia.com และ thaiwhistleblower@airasia.com  โดยมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบซึ่งมีความอิสระจากฝ่ายจดัการเป็นผูพ้ิจารณาและมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท าหนา้ที่กลั่นกรองเบาะแสและขอ้

รอ้งเรียนดงักล่าว โดยขอ้มูลที่ไดร้บัรอ้งเรียนจะถูกเก็บเป็นความลบัโดยบริษัทมีมาตรการคุม้ครองแก่ผูแ้จง้ขอ้มูลหรือผูใ้ห้

เบาะแสเก่ียวกบัการทจุริตมิใหไ้ดร้บัการข่มขู่หรือคกุคามจากการแจง้ขอ้มลูหรือเบาะแสนัน้ สว่นผู้ใดที่กระท าการตอบโตห้รือ

คกุคามผูใ้หเ้บาะแสจะถกูด าเนินการอย่างเหมาะสมรวมทัง้ถกูด าเนินคดีตามกฎหมาย  ทัง้นี ้ บริษัทมีกระบวนการด าเนินการ

เมื่อไดร้บัขอ้รอ้งเรยีน ดงันี ้

1. ผูร้อ้งเรยีนแจง้ขอ้รอ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแสผา่นทางเว็บไซต ์https://www.aavplc.com ในหวัขอ้ “การก ากบัดแูล

กิจการท่ีดี” หวัขอ้ยอ่ย “ช่องทางการรอ้งเรยีน” หรอืเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทาง E-mail: 

taa_auditcommittee@airasia.com และ thaiwhistleblower@airasia.com  

2. รวบรวมขอ้เท็จจรงิ โดยผูร้บัขอ้รอ้งเรยีน หรอืมอบหมายใหผู้อ้ื่นรวบรวมขอ้เท็จจรงิ ใชเ้วลาประมาณ 30-60 วนั 

ในการพิจารณาและสรุปขอ้เท็จจรงิเบือ้งตน้  

3. จดัตัง้คณะกรรมการสอบสวนทางวินยัและพิจารณาก าหนดบทลงโทษ ซึง่ประกอบไปดว้ยผูบ้รหิารระดบัสงู และ

ผูแ้ทนจากฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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4. คณะกรรมการสอบสวนทางวินยัจะด าเนินการสอบสวนหาขอ้เท็จจรงิ ประมวลผล และสรุปผลจากการ

ตรวจสอบวา่ผูถ้กูรอ้งเรยีนไดก้ระท าผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎหมาย หรอืผิดกฎวินยั ขอ้บงัคบัของบรษัิทจรงิหรอืไม ่

อยา่งไร 

5. หากขอ้สรุปปรากฎวา่มกีารกระท าผิดจรงิ บรษัิทจะด าเนินการลงโทษทางวินยั โดยจะพิจารณาลงโทษตามควร

แก่กรณี ตามขอ้สรุปของคณะกรรมการสอบสวนทางวินยั  

6. คณะกรรมการสอบสวนทางวินยัจะรว่มกนัพิจารณาถงึสาเหตแุละแนวทางการแกไ้ข รวมทัง้แนวทางการปอ้งกนั

เพื่อไมใ่หเ้กิดเหตกุารณด์งักลา่วขึน้อีกในอนาคต  

7. รายงานผลการสอบสวนตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื คณะกรรมการบรษัิท แลว้แตก่รณี 

การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัตติามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัทมีการดูแลใหม้ีการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ โดยก าหนดใหเ้ป็นหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุคนที่ จะตอ้ง รบัทราบ ท าความเขา้ใจ และปฏิบตัิตามนโยบายและขอ้ปฏิบตัิตามที่ก าหนดไวใ้นหลกั

จรรยาบรรณธุรกิจ มิใช่การปฏิบตัิตามความสมคัรใจ และไม่สามารถอา้งไดว้่าไม่ทราบแนวปฏิบตัิที่ก าหนดขึน้นีผู้บ้ริหาร ทกุ

ระดบัในองคก์ร จะตอ้งดแูลรบัผิดชอบและถือเป็นเรื่องส าคญัที่จะด าเนินการใหพ้นกังานภายใตส้ายบงัคบับญัชาของตนทราบ 

เขา้ใจ และปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณธุรกิจอยา่งเครง่ครดั นอกจากนี ้บริษัทไดจ้ดัท าหลกัสตูรการอบรมที่เก่ียวขอ้ง อาทิเช่น 

หลกัสตูรเก่ียวกบัขอ้พึงปฏิบตัิของพนกังาน หลกัสตูรเก่ียวกบัการป้องกนัการทจุริต หลกัสตูรการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุรติคอรปัชนั และการให/้รบัสนิบน โดยหลกัสตูรดงักลา่วเป็นหลกัสตูรภาคบงัคบัท่ีพนกังานทกุคนทกุระดบัชัน้จะตอ้งเขา้รว่ม

การอบรมและผ่านการทดสอบอยู่เสมอ รวมถึงพนักงานใหม่ที่ตอ้งเขา้ร่วมอบรมและผ่านการทดสอบทุกหลกัสูตรภายใน

ระยะเวลาทดลองงาน และจะไมไ่ดร้บับรรจเุป็นพนกังานประจ าหากไมผ่า่นการอบรมดงักลา่ว  

นอกจากนี ้บริษัทจะด าเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบตัิตามกฎระเบียบและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ของ

พนกังาน ผูบ้ริหาร และกรรมการ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในท าหนา้ที่ในการรายงานผลการประเมินดงักลา่วต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นประจ าทกุปี รวมทัง้บรษัิทมีนโยบายที่จะติดตามและปรบัปรุงหลกัจรรยาบรรณธุรกิจอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใหอ้ยู่ใน

ระดบัสากล มีความทนัสมยั และเหมาะสมตลอดเวลา 


