
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
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ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย เป็นผู้น ำสำยกำรบินรำคำประหยัด ที่ถือหุ้นโดย บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เน้นกำรให้บริกำรแบบ "บินคุ้ม 
คุณภำพครบ" ด้วยควำมตรงต่อเวลำ ใส่ใจควำมปลอดภัย เเละเส้นทำงบินที่หลำกหลำย พร้อมยึดมั่นในกำรเป็นฟันเฟืองหนึ่ง
ขับเคลื่อนเเละก ำหนดนโยบำยที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) อย่ำงจริงจัง 
พร้อมไม่หยุดนิ่งในกำรก้ำวสู่ Sustainable Development หรือกำรพัฒนำเเละเติบโตอย่ำงยั่งยืน ครอบคลุมในทุกมิติ 

ทั้งนี้ บจ.ไทยแอร์เอเชีย ได้ก ำหนดนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้ศักยภำพจุดเเข็งกำรเป็นผู้เชื่อมโยงกำรเดินทำง และ
กำรให้บริกำรที่ดีอย่ำงรอบด้ำน โดยมีหัวข้อเเละรำยละเอียดที่ส ำคัญดังต่อไปนี้ 

1. ความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค (ลูกค้า) 

แนวคิดกำรให้บริกำรเเบบ  “บินคุ้ม คุณภำพครบ” คือกำรตอกย้ ำถึงควำมรับผิดชอบที่ชัดเจนว่ำ เรำจะไม่ได้เป็นเพียงเเค่สำย
กำรบินรำคำประหยัดเท่ำนั้น เเต่ “คุณภำพบริกำร” คือหัวใจส ำคัญที่จะแสดงควำมจริงใจต่อผู้โดยสำรอย่ำงดีที่สุด ควบคู่
นวัตกรรมกำรให้บริกำร เพื่อสร้ำงประสบกำรณ์ใหม่ส ำหรับผู้โดยสำรทุกคน 

ทั้งนี้ตลอดปี 2560 บจ.ไทยแอร์เอเชีย ได้รับเครื่องบินใหม่เข้ำประจ ำกำรฝูงบินอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะเครื่องบินรุ่นใหม่ แอร์
บัส A320 นีโอ ที่ช่วยประหยัดพลังงำนเชื้อเพลิงเเละรักษำสิ่งเเวดล้อมมำกขึ้น อีกทั้งช่วยลดเสียงรบกวนในห้องโดยสำร เพิ่ม
ควำมรู้สึกสบำยให้กับผู้โดยสำรทุกคน 

"ควำมปลอดภัย" ยังคงเป็นเรื่องที่ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ให้ควำมส ำคัญสูงสุดเสมอมำ เรำมุ่งมั่นพัฒนำองค์ควำมรู้และกำร
ฝึกอบรมพนักงำนทุกหน้ำที่ ทุกแผนก อย่ำงสม่ ำเสมอตำมมำตรฐำนสำกล โดยเฉพำะใส่ใจรำยละเอียดกับกำรซ่อมบ ำรุงเเละดูเเล
รักษำอำกำศยำน ในฐำนะผู้น ำพำกำรเดินทำงจำกต้นทำงสู่ปลำยทำง กำรฝึกอบรมอย่ำงสมจริงเเละสม่ ำเสมอเพื่อให้ทีมทุกคน
พร้อมรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน นอกจำกนั้นยังครอบคลุมทุกระบบกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยที่น่ำเชื่อถือ เพื่อให้มั่นใจว่ำเรำได้
ปฏิบัติตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยของอุตสำหกรรมกำรบินอย่ำงเข้มงวด โดยมีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเเละก ำกับดูเเ ลทั้งใน
ประเทศไทยเเละต่ำงประเทศ ด ำเนินกำรตรวจสอบด้ำนควำมปลอดภัยเป็นประจ ำตำมข้อก ำหนด  

โดยในปี 2560 นี้ บจ.ไทยแอร์เอเชีย ภำคภูมิใจที่ได้เป็นสำยกำรบินรำคำประหยัดรำยเเรกที่ผ่ำนกำรตรวจสอบมำตรฐำน พร้อม
รับมอบใบรับรองผู้ด ำเนินกำรเดินอำกำศใหม่ (AOC Re-certification) ตำมมำตรฐำนองค์กำรกำรบินพลเรือนระหว่ำงประเทศ 
(ICAO) จำกส ำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ซึ่งตอกย้ ำว่ำ บจ.ไทยเเอร์เอเชียได้ด ำเนินกำรทุกขั้นตอนอย่ำงมืออำชีพ
ตำมมำตรฐำนนำนำชำติที่ พร้อมตรวจสอบได้เสมอ ผู้โดยสำรจึงมั่นใจในบริกำรของเรำได้อย่ำงเต็มที่ 

ด้ำนรูปแบบกำรให้บริกำร บจ. ไทยแอร์เอเชีย ให้ควำมส ำคัญเเละค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้โดยสำร โดยแจกแจงค่ำบริกำร
ต่ำงๆ อย่ำงชัดเจนในทุกช่องทำงจัดจ ำหน่ำย เพื่อให้ผู้โดยสำรเข้ำใจและสำมำรถเลือกรับบริกำรที่ตรงกับควำมต้องกำรได้มำก
ที่สุด ทั้งยังเพิ่มโอกำสให้ผู้โดยสำรที่ไม่สำมำรถเข้ำถึงกำรเดินทำงทำงอำกำศ เนื่องด้วยข้อจ ำกัดด้ำนรำคำ มีโอกำสใช้บริกำรจำก
บัตรโดยสำรรำคำพิเศษของรำยกำรส่งเสริมกำรขำยต่ำงๆ ที่มีอยู่อย่ำงต่อเนื่อง  

 นอกจำกนี้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ยังให้ควำมส ำคัญกับกำรดูเเลผู้โดยสำรอย่ำงดีที่สุดตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด โดยเฉพำะใน
สถำนกำรณ์ที่เกิดภัยพิบัติหรือเหตุกำรณ์อันส่งผลกระทบให้ไม่สำมำรถท ำกำรบินได้ตำมก ำหนดเวลำ จะมีกำรเเจ้งเตือนข่ำวอย่ำง
ทันท่วงที ควบคู่บริกำรทำงเลือกบรรเทำผลกระทบ เพื่อมั่นใจได้ว่ำผู้บริโภคทุกคนจะได้รับควำมพึงพอใจเเละได้รับควำมเป็นธรรม
ในบริกำรของเรำ   
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2. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม   

บจ. ไทยแอร์เอเชีย เป็นสำยกำรบินรำคำประหยัด ที่ค ำนึงถึงกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมและลดกำรใช้ทรัพยำกรที่สิ้นเปลืองในทุก
ระบบของกำรให้บริกำร นอกจำกจะเป็นกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพแล้ว เรำยังตั้งใจเป็นส่วนหนึ่งในกำรดูแล
รักษำสิ่งแวดล้อมของประเทศและโลก ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรควรตระหนักร่วมกัน 

เริ่มตั้งแต่กำรวำงแผนและบริหำรจัดกำรกำรใช้เครื่องบิน ซึ่งฝูงบิน บจ. ไทยแอร์เอเชีย ให้บริกำรด้วยเครื่องบินรุ่นแอร์บัส 
A320 ทั้งฝูงบิน ถือเป็นเครื่องบินรุ่นยอดนิยมที่มีประสิทธิภำพในกำรใช้พลังงำนที่คุ้มค่ำ กำรเลือกเครื่องบินที่มีปลำยปีกที่
เรียกว่ำ "ชำร์คเล็ท" ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งบริเวณปลำยปีกรูปแบบใหม่ที่ออกแบบด้วยหลักอำกำศพลศำสตร์และเทคโนโลยี
สมัยใหม่มำใช้ ซึ่งท ำให้ลดกำรใช้พลังงำนเชื้อเพลิง รวมทั้งกำรทยอยรับเครื่องบินแอร์บัส A320 นีโอ ซึ่งเป็นเครื่องบินใน
ตระกูล A320 ที่ได้รับกำรออกแบบเครื่องยนต์ใหม่ ช่วยลดกำรใช้พลังงำนเชื้อเพลิงได้ถึงร้อยละ 15  

โดย ณ สิ้นปี 2560 บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีเครื่องบินแอร์บัส A320 นีโอ ประจ ำกำรฝูงบินแล้วรวม 6 ล ำ จำกเครื่องบิน
ทั้งหมด 56 ล ำ และวำงเป้ำหมำยที่จะทยอยรับอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นกำรลงทุนที่คุ้มค่ำ เพื่อก้ำวสู่กำรเป็นบริกำรที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งเเวดล้อมอย่ำงแท้จริง 

ส ำหรับด้ำนกำรให้บริกำร บจ.ไทยแอร์เอเชีย ใส่ใจรำยละเอียดเล็กๆ เพื่อให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีคุณค่ำเเละเกิดประโยชน์
สูงสุด อำทิ กำรเลือกใช้ “ป้ำยระบุสัมภำระเช็คอิน” (Baggage Identification Tag) ขนำดสั้น กำรใช้ “บัตรขึ้นเครื่อง” 
(Boarding Pass) ขนำดเล็ก พิมพ์ลงบนกระดำษที่ไม่ได้มีกระบวนกำรตกแต่งหรือพิมพ์ลำยที่สิ้นเปลืองทรัพยำกร รวมทั้งเป็น
สำยกำรบินที่น ำ “บัตรโดยสำรอิเลคทรอนิกส์” (E-Boarding Pass) มำใช้ในกำรให้บริกำร โดยผู้โดยสำรสำมำรถแสดงบัตร
โดยสำรอิเลคทรอนิกส์จำกโทรศัพท์ได้ทันทีก่อนขึ้นเครื่อง(Boarding Gate) ไม่ต้องพิมพ์เอกสำรหรือผ่ำนเคำน์เตอร์เช็คอิน 
ถือเป็นนวัตกรรมในกำรลดใช้ทรัพยำกรธรรมชำติได้อย่ำงดี กำรให้บริกำร “โหลดสัมภำระด้วยตนเอง” ซึ่งเปิดให้บริกำรที่ท่ำ
อำกำศยำนดอนเมือง และท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เเละได้รับกำรตอบรับที่ดีจำกผู้โดยสำร 

ด้ำนกำรบริกำรบนเที่ยวบิน บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้วำงนโยบำยและกลยุทธ์เน้นให้ผู้โดยสำรท ำกำรสั่งจองอำหำรและบริกำร
ล่วงหน้ำ (Pre-Book) ซึ่งนอกจำกจะท ำให้ผู้โดยสำรเลือกรับบริกำรและอำหำรที่หลำกหลำยได้ด้วยตนเองแล้ว บจ. ไทยแอร์
เอเชีย ยังสำมำรถจัดกำรน ำอำหำรและบริกำรอื่นๆ ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรที่แท้จริงของผู้โดยสำรขึ้นไปบนเที่ยวบิน ไม่
จ ำเป็นต้องผลิตอำหำรจ ำนวนมำกหรือขนส่งอำหำรจ ำนวนมำกบนเที่ยวบิน ท ำให้มีทรัพยำกรที่เหลือใช้น้อยลงและลดน้ ำหนักกำร
บรรทุกของเครื่องบินซึ่งจะช่วยลดกำรใช้เชื้อเพลิงอีกด้วย 

3. การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย เห็นถึงควำมส ำคัญในกำรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรพัฒนำชุมชนและสังคม โดยก้ำวส ำคัญในปี 2560 ของ บจ.
ไทยแอร์เอเชีย คือกำรประกำศจุดยืนมุ่งสู่กำรด ำเนินธุรกิจและส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำทุกรูปแบบอย่ำงยั่งยืน ภำยใต้แนวควำมคิด 
Sustainable Development  โดย บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้ลงนำมข้อตกลงร่วมมือกับโครงกำรพัฒนำแห่งสหประชำชำติ ( 
United Nation Development Programme – UNDP) ซึ่งถือเป็นเครือข่ำยกำรพัฒนำในระดับสำกลที่มีบทบำทส่งเสริมกำร
เปลี่ยนแปลงและกำรเชื่อมโยงสังคมด้ำนต่ำงๆ ด้วยควำมรู้ ประสบกำรณ์และทรัพยำกร เพื่อช่วยให้ประชำชนมีชีวิตที่ดีขึ้น โดย บจ.
ไทยแอร์เอเชีย และ UNDP มีแผนในกำรด ำเนินโครงกำรเพื่อส่งเสริมและพัฒนำสังคมอย่ำงยั่งยืนโดยยึดกรอบแนวคิดเรื่อง 
Sustainable Development Goals ทั้ง 17 ข้อ  

ทั้งนี้ในปี 2560 บจ.ไทยแอร์เอเชีย มีกิจกรรมที่ร่วมพัฒนำชุมชนเเละสังคมที่ส ำคญั ดังต่อไปนี้ 
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3.1 โครงการ Journey D (Journey+Development) หรือการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่าง
ยั่งยืน    

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ตอบสนองนโยบำยโครงกำรประชำรัฐที่ต้องกำรพัฒนำศักยภำพและยกกระดับคุณภำพชีวิตของชุมชน  ซึ่ง
ภำครัฐได้ส่งเสริมให้เครือข่ำยภำคเอกชนร่วมกันจัดโครงกำรพัฒนำในด้ำนต่ำงๆ ตำมควำมต้องกำรของชุมชนโดยเน้นควำม
ยั่งยืนเป็นหลัก   

โดยเรำพบว่ำในปัจจุบันกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนได้รับควำมนิยมมำกขึ้นจำกนักท่องเที่ยวทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติ  โครงกำร 
Journey D  จึงมีเป้ำหมำยเป็น โครงกำรที่ท ำงำนร่วมกับชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยวโดย
ชุมชนให้มีมำตรฐำนที่ดีขึ้น  โดยตลอดปี 2560 ที่ผ่ำนมำ บจ.ไทยแอร์เอเชีย ร่วมมือกับเครือข่ำยที่มีควำมเชี่ยวชำญในด้ำนกำร
พัฒนำท่องเที่ยวโดยชุมชน รูปแบบกิจกรรมให้ครอบคลุม  3 ประเด็นหลัก คือ  

• การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

โดยร่วมมือกับหน่วยงำนที่มีองค์ควำมรู้จัดเวิร์คชอปให้กับผู้น ำกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อพัฒนำกำรให้บริกำรในด้ำนต่ำงๆ 
อำทิ มำตรฐำนบ้ำนพักโฮมสเตย์  กำรบริหำรจัดกำรด้ำนขยะ  กำรบริหำรจัดกำรด้ำนสถำนที่ท่องเที่ยว  

มำตรฐำนด้ำนกำรสื่อควำมหมำย กำรบริหำรต้นทุนและกำรตั้งรำคำ กำรออกแบบกิจกรรมและโปรแกรมกำรท่องเที่ยว เป็นต้น 
โดยมีพันธมิตรส ำคัญ คือ  โลเคิล อไลค์ (Local Alike) ออกแบบโปรแกรมเพื่อให้ควำมรู้และพัฒนำผู้น ำกำรท่องเที่ยวโดย
ชุมชน   เพื่อจุดมุ่งหมำยในกำรยกระดับกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนให้กับพื้นที่ที่เข้ำร่วมโครงกำร และพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว
กลุ่มเป้ำหมำยที่ชื่นชอบในกำรท่องเที่ยวชุมชน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม รักษำวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ตำม
แนวทำงกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน 

• การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 

เพื่อเป้ำหมำยในกำรส่งเสริมให้ชำวชุมชนได้มีโอกำสสร้ำงรำยได้ใหม่  เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของชุมชนที่เข้ำร่วมโครงกำร  
ทำงโครงกำรได้ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำต่อยอดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น โดยเน้นดึงศักยภำพและเอกลักษณ์ที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่  เพื่อ
พัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน อำทิ คัดเลือกสินค้ำที่เหมำะกับก ำลังและควำมสำมำรถของแต่ละชุมชน กำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำ 
กำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์และหลักในกำรตั้งรำคำเพื่อจ ำหน่ำย นอกจำกนี้ยังหำช่องทำงกำรตลำดเพื่อให้รำยได้ย้อนกลับสู่ชุมชน  
โดยกำรด ำเนินงำนของคณะท ำงำนโลเคิล อไลค์ (Local Alike) และกลุ่มบิ๊กทรีส์ (Big trees) และ บจ.ไทยแอร์เอเชีย 

• การถ่ายทอดความรู้ภาษาอังกฤษภายใต้ชื่อกิจกรรม “English on Air”  

เรำร่วมมือกับคณำจำรย์จำกสถำบันภำษำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยออกแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษเพื่อกำร
ท่องเที่ยวโดยชุมชนและมอีำสำสมัครตัวแทนพนักงำนแอร์เอเชียจำกทุกฝ่ำยร่วมเป็นตัวกลำงในสอนภำษำอังกฤษให้กับชำวชุมชน      

ส ำหรับชุมชนที่ บจ. ไทยแอร์เอเชีย และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องข้ำงต้นคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำรจะเป็นชุมชนที่มีควำมพร้อมในด้ำน
ต่ำงๆ ของกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น  ควำมพร้อมของทรัพยำกรธรรมชำติในชุมชน  ผู้น ำ ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง  กำร
รวมตัวของเครือข่ำยชุมชนและควำมพร้อมต่อกำรพัฒนำ เป็นต้น  โดยในปี 2560 เรำได้จัดกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่องใน 4 พื้นที่ 
คือชุมชนผำหมี จ.เชียงรำย ชุมชนบ้ำนโคกเมือง จ.บุรีรัมย์ ชุมชนเกำะกลำง จ.กระบี่  และชุมชนบ้ำนพรหมโลก จ.
นครศรีธรรมรำช  

จำกกำรด ำเนินงำนทั้ง 4 ชุมชน มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนซึ่งจัดตั้งเป็นกลุ่มกำรท่องเที่ยว JourneyD 
ประกอบด้วยคณะท ำงำนในส่วนต่ำงๆ เพื่อมีควำมพร้อมในกำรรองรับกิจกรรมกำรท่องเที่ยว อำทิ คณะบริหำรกำรท่องเที่ยว
ของชุมชน ผู้ประสำนงำนรับนักท่องเที่ยว กลุ่มโฮมสเตย์ กลุ่มดูแลอำหำร กลุ่มดูแลกิจกรรมพิเศษ กลุ่มกำรขนส่ง  ในด้ำน
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ผลิตภัณฑ์ชุมชนคณะท ำงำนได้ร่วมมือกับชุมชนในกำรค้นหำจุดเด่นและเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่  เพื่อร่วมออกแบบและพัฒนำ
คุณภำพสินค้ำและบรรจุภัณฑ์เพื่อพร้อมออกสู่ตลำดในอนำคต  

3.2 AirAsia friendly design โครงการส่งเสริมอารยสถาปัตย์  

บจ.ไทยแอร์เอเชีย ด ำเนินธุรกิจหลักในกำรให้บริกำรกำรเดินทำงโดยเครื่องบินซึ่งค ำนึงถึงควำมเสมอภำคในกำรเดินทำงกับ
บุคคลทุกกลุ่ม  โดยร่วมมือกับโครงกำรพัฒนำแห่งสหประชำชำติ (United Nation Development Programme – 
UNDP) และมูลนิธิอำรยสถำปัตย์ที่มีจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรรณรงค์ให้สังคมไทยทุกภำคส่วนได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญและน ำไปสู่
กำรปรับปรุงจัดท ำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ให้กับบุคคลทุกกลุ่มอย่ำงเท่ำเทียม อำทิ ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ป่วยพักฟื้น  สตรี
มีครรภ์ และเด็กเล็กให้ตรงตำมหลัก “อำรยสถำปัตย์” หรือหลักกำรออกแบบที่เป็นสำกลและเป็นธรรมส ำหรับคนทุกวัย ทุกสภำพ
ร่ำงกำยเพื่อคนทั้งมวล   โดยกิจกรรมภำยใต้โครงกำร AirAsia Friendly Design ที่ด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง คือ กำรเน้น
ปรับปรุงมำตรฐำนกำรให้บริกำรของสำยกำรบินไทยแอร์เอเชียให้มีควำมพร้อมทั้งบุคลำกรและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในเดินทำง
ต่ำงๆ เพื่อควำมเท่ำเทียมของบุคคลทุกกลุ่ม  โดยในปี 2560 ได้มุ่งเน้นกำรพัฒนำใน 2 ประกำร คือ     

•ด้านบุคลากร   

ร่วมมือกับโรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร์จัดโปรแกรม “Train the trainners” เพื่อให้ควำมรู้ที่ถูกต้องในกำรอ ำนวยควำมสะดวก
ให้กับผู้โดยสำรที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือพิเศษโดยพนักงำนที่เกี่ยวข้องจำกทุกฝ่ำยในองค์กรได้เข้ำร่วมรับฟังและฝึกปฏิบัติใน
แนวทำงที่ถูกต้องเพื่อน ำไปใช้ประโยชน์จริงในกำรท ำงำน   

•ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

วำงแผนเพื่อส ำรวจควำมเพียงพอและเพิ่มอุปกรณ์ที่ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงกับผู้โดยสำรที่ต้องกำรควำม
ช่วยเหลือพิเศษ เช่น รถวีลแชร์ ทำงลำด เป็นต้น 

นอกจำกนี้ยังมีกิจกรรมที่ร่วมรณรงค์และสร้ำงกำรรับรู้ให้หน่วยงำนภำครัฐ เอกชนในท้องถิ่นได้ตระหนักรับรู้ถึงควำมจ ำเป็นใน
กำรปรับปรุงสถำนที่ท่องเที่ยว อำคำรรำชกำรและพื้นที่สำธำรณะให้เอื้ออ ำนวยกับคนทั้งมวล   จำกกำรด ำเนินงำนอย่ำง
ต่อเนื่องส่งผลให้ บจ.ไทยแอร์เอเชีย ได้รับมอบป้ำยประกำศเกียรติคุณยกย่องให้เป็น “องค์กรส่งเสริมอำรยสถำปัตย์แห่งปี” ที่
ท ำคุณประโยชน์ทำงด้ำนอำรยสถำปัตย์ เพื่อให้ผู้พิกำร  ผู้สูงอำยุและคนทั้งมวล  โดยรับมอบจำกพลเอก อนันตพร กำญจน
รัตน์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2560 ภำยในงำน Thailland 
Friendly Design Expo 2017  

ต่อยอดจำกโครงกำร AirAsia Friendly Design  บจ. ไทยแอร์เอเชียร่วมกับมูลนิธิอำรยสถำปัตย์ จัดกำรจ้ำงงำนคนพิกำร 
ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร พ.ศ.  2550 มำตรำ 35 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลักดันและ
สร้ำงกำรรับรู้งำนด้ำนอำรยสถำปัตย์ (Friendly Design) หรือหลักกำรออกแบบสิ่งก่อสร้ำงที่เป็นสำกล ให้เกิดสภำพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อเข้ำใช้บริกำรในทุกสถำนที่ รวมถึงระบบขนส่งมวลชนที่ปรำศจำกอุปสรรคในกำรเดินทำง และเพื่อส่งเสริมอำชีพให้กับคน
พิกำรตำมมำตรำ 35 แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร พ.ศ.2550 ซึ่งถือเป็นกำรสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เป็นประโยชน์กับคนทั้งมวล  โดยผู้พิกำรที่ได้รับกำรว่ำจ้ำงจะมีหน้ำที่ในกำร ส ำรวจ จัดท ำข้อมูล ส่ง
ข้อมูลอำรยสถำปัตย์เพื่อเผยแพร่ สื่อสำรกับสังคมหรือสร้ำงควำมเข้ำใจ เพื่อให้เกิดควำมตระหนัก หรือให้เห็นควำมส ำคัญของ
อำรยสถำปัตย์ ให้ค ำแนะน ำ ให้ควำมรู้ เจรจำ ชักชวนเชิงเป็นมิตรให้เกิดกำรจัดท ำอำรยสถำปัตย์ ยื่นข้อเสนอเชิงนโยบำยกับ
ผู้บริหำรสูงสุด หรือผู้มีอ ำนำจสั่งกำรทั้งภำครัฐและเอกชนให้เกิดกำรจัดท ำอำรยสถำปัตย์  โดยปัจจุบันมีกำรจ้ำงงำนทั้งสิ้น
จ ำนวน  54 คน 
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3.3 “ยุวทูตวัฒนธรรม แอร์เอเชีย” การอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดสวัสดิกำรกำรเดินทำงโดยเครื่องบินสำยกำรบินไทยแอร์เอเชียให้กับศิลปิน
แห่งชำติทุกสำขำต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรเดินทำงของศิลปินแห่งชำติเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ในกำร
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของไทยในทุกแขนง เพื่อจุดมุ่งหมำยในกำรสร้ำงคุณค่ำและอนุรักษ์มรดกทำงวัฒนธรรมของชำติให้
ด ำรงอยู่ต่อไป  ในด้ำนกำรส่งเสริมและสร้ำงแนวทำงกำรสืบสำนศิลปวัฒนธรรม    

บจ. ไทยแอร์เอเชียร่วมมือกับมูลนิธิไทยรัฐ คัดเลือกเยำวชนที่มีควำมสำมำรถด้ำนกำรแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยจำกโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยำ แต่งตั้งเป็นตัวแทน “ยุวทูตวัฒนธรรม แอร์เอเชีย”  มีวัตถุประสงค์เพื่อเดินทำงเผยแพร่กำรแสดงศิลปวัฒนธรรม
ของไทยบนเวทีทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ   โดยในปี 2560 ที่ผ่ำนมำ ยุวทูตวัฒนธรรมของเรำได้มีโอกำสเดินทำงเพื่อ
แสดงควำมสำมำรถในประเทศต่ำงๆ อำทิ งำน Thai festival in Singapore วันที่ 4-7 พฤษภำคม 2560 ณ สถำน
เอกอัครรำชทูตไทย ประเทศสิงคโปร์ งำน Thai festival in Tokyo วันที่ 12-15 พฤษภำคม 2560 ณ สวนสำธำรณะโยโยจิ 
เขตชิบูญ่ำ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น งำน  Thai festival in Seuol วันที่ 30 มิถุนำยน – พฤศจิกำยน 2560 เป็นต้น 

3.4 To South/Isan with love บจ.ช่วยเหลือบรรเทาผู้ประสบภัยน  าท่วมภาคใต้และภาคอีสาน 

จำกเหตุกำรณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ทำงภำคใต้ในเดือนมกรำคม และภำคอีสำนในเดือนสิงหำคม 2560  ได้สร้ำงควำมเสียหำยให้กับ
พื้นที่ในหลำยจังหวัด โดยส่งผลกระทบถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชำกรกว่ำ 5 ล้ำนคน เพื่อเป็นกำรบรรเทำควำมเดือดร้อน
ของประชำชนผู้ประสบภัย บจ. ไทยแอร์เอเชีย อ ำนวยควำมสะดวกในกำรขนส่งสิ่งของช่วยเหลือน้ ำท่วมจำกหน่วยงำนภำครัฐ 
ภำคเอกชน และสมำคมต่ำงๆ โดยล ำเลียงสิ่งของจ ำเป็นส่งตรงถึงพื้นที่ผู้ประสบภัย ซึ่งได้รับควำมร่วมมือ เป็นอย่ำงดีจำก
พันธมิตรและเครือข่ำยควำมดี รวมถึงหน่วยงำนท้องถิ่น ตลอดกำรช่วยเหลือสำมำรถส่งของบรรเทำรวมกว่ำ 30 ตัน 

นอกจำกนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษจำกพนักงำนอำสำสมัคร (Allstars) จัดกิจกรรม “To South  with love จำกใจเรำสู่ภำคใต้” 
เมื่อวันที่ 20 มกรำคม 2560 เดินทำงสู่ จ.นครศรีธรรมรำช เพื่อร่วมกิจกรรมอำสำ Big Cleaning และมอบของบริจำค
ให้กับผู้ประสบภัยพื้นที่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมรำช และ To ISAN with love จำกใจเรำสู่ชำวอีสำน  เมื่อวันที่ 11 สิงหำคม 
2560 เดินทำงสู่จังหวัดสกลนครและนครพนม เพื่อร่วมกิจกรรรมอำสำ Big Cleaning และมอบของบริจำคให้กับผู้ประสบภัย
ในพื้นที่จังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนม  

ทั้งนี้กิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำชุมชนเเละสังคมนั้น นโยบำยส ำคัญของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย คือ กำรส่งเสริมมุ่งเน้นให้ "พนักงำน" 
ตระหนัก เข้ำมำมีส่วนร่วม ลงควำมคิดลงเเรง เเละขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งเรำเชื่อมั่นว่ำเป็นเหตุผลส ำคัญที่ท ำให้กิจกรรม
ต่ำงๆประสบควำมส ำเร็จอย่ำงดีเสมอมำ เเละจะเติบโตได้อย่ำงยั่งยืนต่อไป   

4. การมีนวัตกรรมและเผยแพรน่วัตกรรม 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ยังคงยึดมั่นในกำรเป็นสำยกำรบินแห่งนวัตกรรม โดยมุ่งหวังเพื่อช่วยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้บริโภค 
และส่งเสริมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติกำรของสำยกำรบินในหลำกหลำยรูปแบบ อำทิ 

- การเช็คอินด้วยตนเอง ถือเป็นบริกำรที่ตอบโจทย์ควำมสะดวกรวดเร็วให้กับผู้โดยสำร โดยเฉพำะช่วยลดควำมหนำแน่น
ในขั้นตอนเช็คอินที่สนำมบิน ซึ่งผู้โดยสำรไม่จ ำเป็นต้องเช็คอินหรือตรวจบัตรโดยสำรเพื่อรับบัตรที่นั่งผ่ำนเคำเตอร์เช็คอินที่
สนำมบิน ซึ่งอำจต้องรอนำนในช่วงเวลำเร่งด่วน แต่สำมำรถเลือกใช้บริกำรเช็คอินด้วยตนเองผ่ ำนทำงเว็บไซต์ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือตู้เช็คอินด้วยตนเอง (Check-in Kiosk) ที่ให้บริกำรอยู่ทุกสนำมบินภำยในประเทศที่แอร์เอเชียให้บริกำร 
ซึ่งสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

- การฝากสัมภาระด้วยตนเอง ผู้โดยสำรสำมำรถพิมพ์ป้ำยระบุสัมภำระเช็คอิน จำกเครื่องเช็คอินอัตโนมัติ และน ำกระเป๋ำ
มำชั่งน้ ำหนัก และฝำกสัมภำระใต้ท้องเครื่อง โดยผ่ำนระบบกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยของสนำมบิน ซึ่งเรำให้บริกำรเต็ม
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รูปแบบแล้วใน 2 ท่ำอำกำศยำน คือ ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง และท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่ เเละเตรียมขยำยไปยังสนำมบินอื่นๆ ใน
อนำคตต่อไป 

- การสั่งจองอาหารและบริการเสริมพิเศษลว่งหน้า ไม่เพียงแต่กำรซื้ออำหำรที่จ ำหน่ำยบนเที่ยวบิน แต่เรำยังมีเมนูอำหำร
ที่หลำกหลำยมำกกว่ำ 20 รำยกำร เพื่อให้ผู้โดยสำรสำมำรถเลือกได้ล่วงหน้ำตั้งแต่ขั้นตอนกำรส ำรองที่นั่งหรือล่วงหน้ำก่อน
กำรเดินทำง แตกต่ำงจำกบริกำรอำหำรบนเที่ยวบินทั่วไปที่อำจมีให้เลือกแค่ 2-3 รำยกำร โดยเรำได้พัฒนำสินค้ำและน ำเสนอ
อำหำรใหม่ๆ บนเที่ยวบินอยู่เสมอ เพื่อสร้ำงควำมแปลกใหม่ในเมนูอำหำรส ำหรับทุกคน 

- บริการเที่ยวบินต่อรถและเรือ (Island Transfer - City Transfer) กำรเดินทำงด้วยสำยกำรบินไม่ได้จ ำกัดอยู่เพียงแค่
สนำมบินปลำยทำงที่สำยกำรบินมีเที่ยวบินอีกต่อไป แต่ผู้โดยสำรยังสำมำรถซื้อบัตรโดยสำรครั้งเดียวจำกต้นทำงเพื่อเดินทำงไปยัง
เกำะต่ำงๆ หรือเมืองต่ำงๆ นอกเหนือจำกจุดบินของสำยกำรบิน โดยสำมำรถซื้อบัตรโดยสำรเครื่องบินและบริกำรรถหรือเรือรับส่ง
ไปยังจุดหมำยปลำยทำงได้ในครั้งเดียว และสำมำรถขึ้นรถจำกสนำมบินปลำยทำงใกล้เคียงไปยังจุดหมำยได้โดยสะดวก  

- บริการต่อเที่ยวบิน Fly-Thru บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้เปิดบริกำรส ำหรับผู้โดยสำรที่ต้องกำรต่อเที่ยวบินที่ท่ำอำกำศยำน
ดอนเมือง จำกเดิมที่ต้องซื้อบัตรโดยสำรแบบจุดต่อจุด และต้องมีกำรรับกระเป๋ำและเช็คอินใหม่ในระหว่ำงต่อเที่ยวบิน โดยด้วย
บริกำร Fly-Thru ผู้โดยสำรสำมำรถเลือกซื้อบัตรโดยสำรจำกต้นทำงไปยังปลำยทำงสองเที่ยวบินผ่ำนกำรต่อเที่ยวบินที่ดอน
เมืองได้ในครำวเดียว และเมื่อเช็คอินก็สำมำรถรับบัตรที่นั่งทั้งสองเที่ยวบินและฝำกสัมภำระครั้งเดียวเพื่อไปรับที่ปลำยทำงได้
โดยสะดวก ท ำให้กำรเดินทำงเป็นเรื่องง่ำยขึ้นส ำหรับทุกคน 

5. ความรับผดิชอบต่อพนักงาน  

นโยบายการจ้างงาน 

- บจ. ไทยแอร์เอเชีย ยังคงรับพนักงำนเพิ่มอย่ำงต่อเนื่องเพื่อรองรับกำรเติบโตและกำรเพิ่มจ ำนวนเครื่องบิน เพื่อให้ 
บริกำรแก่ผู้โดยสำร และเปิดเส้นทำงใหม่ รวมถึงกำรเพิ่มควำมถี่ในเส้นทำงเดิมที่ให้บริกำรอยู่แล้ว 

- กำรสรรหำคัดเลือกพนักงำน โดยระบบควำมเสมอภำค และเป็นธรรม มีกระบวนกำรทดสอบข้อเขียน กำรสัมภำษณ์ 
โดยคณะกรรมกำรผู้มีประสบกำรณ์ควำมรู้ ควำมสำมำรถ อย่ำงโปร่งใส 

- ให้ควำมส ำคัญกับกำรดูแลพนักงำนเสมือนสมำชิกในครอบครัวเดียวกัน พนักงำนจะได้รับกำรดูแลเรื่องค่ำตอบแทน
สิทธิประโยชน์ และสวัสดิกำรอย่ำงเหมำะสม ภำยใต้บรรยำกำศกำรท ำงำนที่อบอุ่น แบ่งปันประสบกำรณ์ กำรช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ระหว่ำงรุ่นพี่ รุ่นน้อง ส่งเสริมระบบพี่เลี้ยงสอนงำน เพื่อให้พนักงำนมีควำมสุขในกำรท ำงำน 

การบริหารสวสัดกิาร 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย จัดให้มีสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์แก่พนักงำน โดยมีนโยบำยกำรจัดสวัสดิกำรให้ตรงกับควำมต้องกำรและ
เป็นประโยชน์แก่พนักงำนมำกที่สุด สวัสดิกำรที่ส ำคัญ ได้แก่ 

- กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี 
- ประกันชีวิตกลุ่ม 
- ประกันสุขภำพกลุ่ม 
- กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพซึ่ง บจ. ไทยแอร์เอเชีย ช่วยสมทบเพิ่มตำมอำยุกำรเป็นสมำชิกกองทุนสูงสุดร้อยละ 10 
- สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอร์เอเชีย 
- ตั๋วเครื่องบินเดินทำงฟรีกรณีพนักงำนสมรส 
- ตั๋วเครื่องบินเดินทำงฟรีจ ำนวน 16 แต้มต่อปี 
- ตั๋วเครื่องบินส่วนลดร้อยละ 90 จ ำนวนไม่จ ำกัด ต่อปี 
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- เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวเสียชีวิต ได้แก่ บิดำมำรดำ คู่สมรส และบุตร  
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงำนคลอดบุตร 
- ชุดเครื่องแบบ ส ำหรับพนักงำน 
- เงินช่วยเหลือส ำหรับพนักงำนที่รักษำตัวด้วย 4 โรคกลุ่มร้ำยแรงดังต่อไปนี้ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง 

และโรคไตวำย  
- สวัสดิกำรค่ำอำหำรกลำงวันพนักงำน 

การบริหารค่าจา้ง และผลตอบแทน 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ด ำเนินนโยบำยกำรบริหำรค่ำตอบแทนที่ยึดหลักเป็นธรรม เหมำะสม สอดคล้องตำมควำมรู้ควำมสำมำรถ 
เหมำะสมตำมผลกำรปฏิบัติกำรที่ผ่ำนกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตำมควำมเหมำะสมของต ำแหน่งงำน โดยมีกำรส ำรวจ
ค่ำตอบแทนกับตลำดแรงงำนภำยนอก และบริษัทชั้นน ำ เพื่อปรับปรุงให้เหมำะสม สำมำรถแข่งขันในอุตสำหกรรมเดียวกันและเพื่อ
ดึงดูดผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถใหม่ๆ เข้ำมำร่วมงำน 

กิจกรรมพนักงานสัมพันธ ์

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้เปิดโอกำสให้พนักงำนได้แสดงควำมคิดเห็นในกำรท ำกิจกรรมและมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงสรรค์กิจกรรม
ภำยในของพนักงำน หลำกหลำยรูปแบบ เพื่อส่งเสริมควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงพนักงำนกับพนักงำน พนักงำนกับองค์กร 
ตลอดไปจนถึงพนักงำนกับชุมชน ก่อให้เกิดควำมสำมัคคีในหมู่คณะและน ำไปสู่ควำมสุขในกำรท ำงำนร่วมกันในองค์กรได้แก่ 

- กิจกรรมเพื่อสังคม พนักงำนเป็นอำสำสมัครในกิจกรรมต่ำงๆ อำทิเช่น อำสำสมัครเพื่อลงไปช่วยพื้นที่ที่น้ ำท่วม 
รวมถึงกำรรับบริจำคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือครอบครัวพนักงำนที่ประสบภัยทั้งภำยในและต่ำงประเทศ กำรเป็นอำสำสมัคร
ในชุมชน เช่น กำรสอนหนังสือเด็ก กำรบ ำเพ็ญประโยชน์ที่บ้ำนพักพิงสุนัข เป็นต้น 

- กิจกรรมครบรอบวันเกิดบริษัท ผู้บริหำรและพนักงำนร่วมท ำบุญครบรอบวันเกิดตำมพิธีกรรมของแต่ละศำสนำ และ
จัดเลี้ยงอำหำรกลำงวันให้แก่พนักงำนทั่วประเทศ 

- กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพพนักงาน พนักงำนได้มีกำรรวมกลุ่มตำมควำมสนใจในกำรออกก ำลังกำยโดยมี บจ. ไทย
แอร์เอเชีย เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ ได้แก่ กลุ่มพนักงำนวิ่งเพื่อสุขภำพ กลุ่มโยคะ กลุ่มแบดมินตัน กลุ่มฟุตบอล กลุ่ม
บำสเกตบอล กลุ่มจักรยำน เป็นต้น 

- การแข่งขันฟุตบอลประเพณีภายในแอร์เอเชีย (Allstars Regional Futsal Tournament 2016) ณ สนำมแกรนด์ 
ซอคเกอร์โปร กรุงเทพ ที่แอร์เอเชีย เรำเรียกพนักงำนทุกคนว่ำ Allstars ซึ่งเรำได้เปิดโอกำสให้พนักงำนฝ่ำยต่ำงๆ ทั้งในออฟฟิศ
และฝ่ำยปฏิบัติกำรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศได้มีโอกำสพบปะ สร้ำงควำมสำมัคคีในหมู่คณะ ตลอดไปจนถึงควำมเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันในสำยกำรบินแอร์เอเชียของเรำ 

- แอร์เอเชียออลสตาร์ร่วมฉลองวันครบรอบ 50 ปีวันก่อตั้งสมาคมอาเซียน โดยกำรแสดง Flashmob วันที่  
8 สิงหำคม 2560 ขึ้นในสนำมบินดอนเมืองโดยควำมร่วมแรงร่วมใจของทุกแผนก 

การพฒันาบคุลากร 

ด้วยเจตนำรมณ์ที่ต้องกำรสร้ำงบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีคุณภำพชีวิตที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำลอย่ำงต่อเนื่อง 
บจ. ไทยแอร์เอเชีย จึงมีนโยบำยในกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพและเตรียมควำมพร้อมเพื่อรับมือกับกำรแข่งขัน ซึ่งจะช่วย
ขับเคลื่อนและสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับองค์กรอย่ำงยั่งยืน โดยมีเป้ำหมำยเพื่อผลักดันและให้โอกำสในกำรพัฒนำตนเองและใช้
ศักยภำพที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมทั้งสร้ำงบรรยำกำศของกำรท ำงำนเชิงรุกเน้นฝึกฝนทักษะพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ
ของตนเอง เพื่อให้เกิดควำมเชื่อมั่นพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงและควำมท้ำทำยที่เกิดขึ้นในกำรแข่งขันทำงธุรกิจซึ่งมีมำกขึ้น 
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ดังนั้น บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีกำรจัดกำรฝึกอบรมตำมควำมจ ำเป็นของแต่ละส่วนงำน ดังรำยกำรต่อไปนี้ 

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 ำหรับพนักงำนต้อนรบัภำคพื้น 

- 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 

การส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎระเบียบและจรรยาบรรณทางธรุกิจ 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย มุ่งส่งเสริมให้พนักงำนทุกคนมีควำมเข้ำใจหลักกำรและนโยบำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับจรรยำบรรณทำงธุรกิจ 
และกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ รวมทั้งแนวทำงปฏิบัติตนที่ถูกต้อง วิธีจัดกำรและรำยงำนที่พบหรือสงสัยว่ำมีเหตุกำรณ์ซึ่งอำจ
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น ำไปสู่กำรกระท ำผิดกฎหมำย กฎระเบียบ หรือนโยบำยของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย โดยก่อให้เกิดข้อกังขำในควำมซื่อสัตย์สุจริต
ของพนักงำนเองหรือของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย  

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้จัดท ำหลักสูตรกำรอบรมที่เกี่ยวข้อง อำทิเช่น หลักสูตรเกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติของพนักงำน หลักสูตร
เกี่ยวกับกำรป้องกันกำรทุจริต หลักสูตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตคอรัปชั่น และกำรให้/รับสินบน โดยหลักสูตร
ดังกล่ำวเป็นหลักสูตรภำคบังคับที่พนักงำนทุกคนทุกระดับชั้นจะต้องเข้ำร่วมกำรอบรมและผ่ำนกำรทดสอบอยู่เสมอ รวมถึง
พนักงำนใหม่ที่ต้องเข้ำร่วมอบรมและผ่ำนกำรทดสอบทุกหลักสูตรภำยในระยะเวลำทดลองงำน และจะไม่ได้รับบรรจุเป็นพนักงำน
ประจ ำหำกไม่ผ่ำนกำรอบรมและทดสอบในหลักสูตรดังต่อไปนี้  

- หลักสูตรข้อพึงปฏิบัติของพนักงำน (Code of Conduct Training) เพื่อให้พนักงำนทุกคนเข้ำใจในหลักกำรและ
มำตรฐำนขั้นต่ ำที่พนักงำนทุกคนจะต้องถือปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้เกิดควำมกังขำในควำมซื่อสัตย์สุจริตของพนักงำนและ บจ. 
ไทยแอร์เอเชีย 

- หลักสูตรกำรป้องกันกำรทุจริต (Fraud Awareness Training) เพื่อให้พนักงำนเรียนรู้วิธีกำรป้องกัน และกำรแจ้ง
เหตุหรือพฤติกรรมที่ส่อไปทำงทุจริตให้กับ บจ. ไทยแอร์เอเชีย 

- หลักสูตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตคอรัปชั่น และกำรให้/รับสินบน (Anti-Corruption & Bribery Policy) 
เพื่อพนักงำนเข้ำใจถึงปัญหำและผลกระทบจำกกำรทุจริตคอรัปชั่น กำรให้และกำรรับสินบน ตลอดจนเรียนรู้วิธีกำรป้องกันแล้ว
กำรแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมที่ส่อไปทำงคอรัปชั่น กำรให้/รับสินบนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ให้กับบริษัทอีกด้วย 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  

ในปี 2560 บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้ด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย ภำยใต้ระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย (Safety 
Management System) ซึ่งมีฝ่ำยนิรภัย คณะอนุกรรมกำรควำมปลอดภัยของนักบิน คณะอนุกรรมกำรควำมปลอดภัยของ
ลูกเรือ และคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ท ำหน้ำที่ประสำนงำนโครงกำรต่ำงๆ  ซึ่ง
รำยงำนตรงต่อประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เพื่อเน้นให้องค์กรมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยอย่ำงยั่งยืน 

ในปีที่ผ่ำนมำ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้ด ำเนินกำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย ในรูปแบบต่ำงๆ อำทิ 

- กำรจัดท ำโครงกำร Safety Always 2017 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นกำรปลูกฝังวัฒนธรรมควำมปลอดภัยทั่วทั้ง
องค์กร  

- กิจกรรมกำรสร้ำงพฤติกรรมควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน (Behavior Based Safety) โดยกำรจูงใจในเชิงบวก 
(Positive Approach) โดยเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนระดับวิชำชีพร่วมกับหัวหน้ำงำน ท ำกำรสังเกตพฤติกรรมกำร
ท ำงำนของพนักงำน เมื่อพบพฤติกรรมที่ปลอดภัยพนักงำนจะได้รับกำรชมเชย และหำกพบควำมเสี่ยงจะมีกำรแจ้งให้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเสี่ยงดังกล่ำว พร้อมทั้งติดตำมผลกำรปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง จนกลำยเป็นวัฒนธรรมควำม
ปลอดภัย “Safety Culture” ที่ยั่งยืน โดยในช่วงเริ่มกิจกรรม (เดือนมกรำคม 2560) พฤติกรรมควำมปลอดภัยของ
พนักงำนคิดเป็นร้อยละ 99.57 และเมื่อสิ้นสุดโครงกำรในเดือนธันวำคม 2560 พฤติกรรมควำมปลอดภัยของพนักงำนเพิ่มเป็น
ร้อยละ 99.87 

- กิจกรรมกำรคัดเลือกพนักงำนดีเด่นด้ำนควำมปลอดภัย (Safety Icons) เป็นกิจกรรมที่คัดเลือกพนักงำนที่
ปฏิบัติงำนดีเด่นด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนเพื่อให้เป็นตัวอย่ำงที่ดีแก่พนักงำนท่ำนอื่น 

- กิจกรรมกำรรำยงำนอันตรำย (Hazard Reporter) ซึ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของพนักงำนในกำรค้นหำอันตรำย หรือ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่ไม่ปลอดภัย และด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขอันตรำยที่ได้รับรำยงำนจำกพนักงำน เพื่อเป็นกำร
ป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติกำรณ์เชิงรุก โดยในปี 2560 ที่ผ่ำนมำพนักงำนได้รำยงำนอันตรำยทั้งหมด 1,740 เรื่อง 
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- กิจกรรมกำรฝึกท ำนำยอันตรำยล่วงหน้ำ (Kiken Yoshi Training = KYT ) มุ่งเน้นให้พนักงำนแต่ละคนสำมำรถ
วิเครำะห์หรือคำดกำรณ์อันตรำยที่แอบแฝงในกำรปฏิบัติงำน แล้วหำทำงป้องกันอันตรำยดังกล่ำวได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 

- กำรจัดท ำและทบทวนคู่มือรับมือสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้กำรรับมือสถำนกำรณ์ฉุกเฉินของบริษัทเป็นไปอย่ำง
ถูกต้อง รวดเร็ว เหมำะสม และทันสมัย เป็นไปตำมข้อก ำหนดขององค์กำรกำรบินพลเรือนระหว่ำงประเทศ (ICAO) 

- กำรจัดท ำและทบทวนคู่มือระบบกำรบริหำรงำนควำมปลอดภัย เพื่อให้กำรด ำเนินกำรและกำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำม
ปลอดภัย เป็นไปอย่ำงถูกต้อง เหมำะสม และทันสมัย ตำมข้อก ำหนดขององค์กำรกำรบินพลเรือนระหว่ำงประเทศ (ICAO) 

- กำรจัดท ำและทบทวนแผนรับมือสถำนกำรณ์ฉุกเฉินส ำหรับแต่ละสถำนี ทั้ งสถำนีภำยในประเทศและสถำนีต่ำงประเทศ 
เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรรับมือสถำนกำรณ์ฉุกเฉินให้เกิดควำมเหมำะสมกับแต่ละสถำนี 

- กำรฝึกอบรมทีมผู้ช่วยเหลือพิเศษ (Special Assistance Team) เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรให้ควำม
ช่วยเหลือผู้โดยสำรและญำติผู้โดยสำร กรณีเกิดสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ทั้งกำรช่วยเหลือทำงด้ำนกำยภำพและกำรช่วยเหลือด้ำน
จิตใจ 

- กำรฝึกอบรมหลักสูตร เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนระดับบริหำร เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนระดับ
เทคนิค เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนระดับหัวหน้ำงำน และคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีว อนำมัยและ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ให้กับพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

- กำรฝึกอบรมหลักสูตร Crew Resource Management ส ำหรับนักบินและลูกเรือ เป็นประจ ำทุกปี 

- กำรฝึกอบรมหลักสูตร Safety Emergency Procedure ส ำหรับนักบินและลูกเรือ เป็นประจ ำทุกปี 

- กำรฝึกอบรมหลักสูตร Emergency Response Plan ส ำหรับนักบินและลูกเรือ เป็นประจ ำทุกปี 

- กำรฝึกอบรมหลักสูตร Safety Management System ส ำหรับพนักงำนทุกคน 

- กำรฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นส ำหรับพนักงำนภำคพื้น 

- กำรฝึกอบรมปฐมพยำบำลเบื้องต้น และเคลื่อนย้ำยผู้บำดเจ็บ เพื่อลดควำมเสี่ยงอันเนื่องมำจำกกำรเคลื่อนย้ ำย
ผู้บำดเจ็บไม่ถูกวิธี 

- กำรตรวจวัดสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน อำทิ กำรตรวจวัดระดับเสียงสะสมที่พนักงำนได้รับ และกำรตรวจวัดระดับ
แสงสว่ำงในพื้นที่ปฏิบัติงำน เพื่อเป็นกำรเฝ้ำระวังสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่อำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพของพนักงำน 

ทั้งนี้ จำกกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนเชิงรุกเพื่อป้องกันกำร
เกิดอุบัติเหตุ-อุบัติกำรณ์ดังกล่ำวข้ำงต้น ส่งผลให้สถิติกำรเกิดอุบัติเหตุ-อุบัติกำรณ์ภำคพื้นของ บจ.ไทยแอร์เอเชีย ประจ ำปี 
2560 อยู่ที่ 0.47 ต่อ 1,000 เที่ยวบินขำออก โดยสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุ-อุบัติกำรณ์ดังกล่ำวลดลงจำกปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 
0.53 

6. นโยบายด้านสทิธิมนุษยชน  

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ด ำเนินธุรกิจโดยให้ควำมส ำคัญและส่งเสริมกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในทุกๆ ด้ำน 
โดยจะไม่กระท ำกำรใดที่เป็นกำรละเมิดหรือมีส่วนร่วมในกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนที่กระท ำโดยบุคคลอื่น และจะปฏิบัติตำมกฎหมำย
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน  

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ให้ควำมเคำรพต่อสิทธิของพนักงำนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย โดยจะไม่เลือก
ปฏิบัติต่อบุคคลใดๆ ด้วยเรื่องควำมแตกต่ำงของเชื้อชำติ สีผิว ศำสนำ เพศ สัญชำติ อำยุ ควำมทุพพลภำพ หรือสถำนภำพอื่นใด 
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ที่ถือว่ำเป็นสิทธิมนุษยชน โดยจะน ำวิธีปฏิบัติด้ำนกำรให้ควำมเคำรพในสิทธิมนุษยชนที่สมเหตุผลและครอบคลุมมำประยุกต์ใช้กับ
กำรด ำเนินงำนทั้งหมด  

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย จะด ำเนินกำรศึกษำและติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมของกฎเกณฑ์และ
กฎหมำยใดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนอย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อส่งเสริมนโยบำยด้ำนสิทธิมนุษยชนของบริษัทให้เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด 

นอกจำกนี้ยังมีกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนแก่กรรมกำร ผู้บริหำร ตลอดจนพนักงำนทั้งด้ำนนโยบำยและด้ำน
ปฏิบัติกำร รวมทั้งให้พนักงำนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยให้ควำมร่วมมือตรวจสอบและรำยงำนหำกมีกำรพบเห็นกำรกระท ำที่เป็น
กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ผ่ำนกระบวนกำรร้องเรียนของบริษัท (Whistle Blower) โดยในปี 2560 ที่ผ่ำนมำบริษัทไม่ได้รับ
กำรร้องเรียนเรื่องกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่ำงใด  

การปฏบิัตติ่อพนักงาน  

- ด ำเนินกำรสรรหำบุคคลำกรด้วยควำมเป็นธรรมและเสมอภำค เปิดโอกำสให้ทุกคนมีสิทธิเท่ำเทียมกันในกำรสมัคร และ
สอบเป็นพนักงำนภำยใต้กรอบของกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีกำรแบ่งแยกในเรื่องเพศ รวมถึงผู้มีควำม
บกพร่องทำงร่ำงกำยที่พิจำรณำแล้วเห็นว่ำสำมำรถท ำงำนได้  

- ปฏิบัติต่อพนักงำนด้วยควำมยุติธรรมและซื่อสัตย์ โดยพนักงำนทั้งหมดถูกตกลงจ้ำงงำนภำยใต้ข้อก ำหนดและเงื่อนไข
กำรจ้ำงงำนที่สอดคล้องกับกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับ หรือธรรมเนียมปฏิบัติ ไม่มีกำรจ้ำงแรงงำนเด็กที่ผิดกฎหมำย แรงงำนที่
ถูกบังคับ หรือกำรใช้แรงงำนเกินมำตรฐำนกำรจ้ำงงำน   

- ปรำศจำกกำรล่วงละเมิดสิทธิในทุกประเภท และไม่ยินยอมให้มีกำรเลือกปฏิบัติ และจะด ำเนินกำรเพื่อรับรองโอกำสที่  
เท่ำเทียมกันส ำหรับพนักงำนทุกคน  

- มีนโยบำยด ำเนินงำนเพื่อรับประกันว่ำพนักงำนจะมีสิทธิในด้ำนควำมปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดจนมีสิทธิที่จะมีสถำนที่
ท ำงำนที่สะอำด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ 

- ไม่ใช้หรือยอมรับกำรลงโทษทำงร่ำงกำย กำรบังคับข่มเหงทำงร่ำงกำยและจิตใจ หรือกำรละเมิดทำงวำจำ  

การปฏบิัตติ่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น  

- เคำรพในสิทธิทำงกฎหมำย วัฒนธรรม และธรรมเนียมปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยทั้ง ลูกค้ำ คู่ค้ำ ผู้รับจ้ำง 
รวมทั้งชุมชนที่อยู่รอบสถำนประกอบกำร และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียดังกล่ำวอย่ำงเท่ำเทียม รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ปฏิบัติตำมหลักสิทธิมนุษยชนตำมมำตรฐำนสำกล 

7. นโยบายและแนวปฏิบัตดิ้านทรพัย์สินทางปัญญา  

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ด ำเนินธุรกิจและส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ภำยใต้กฎหมำยหรือข้อก ำหนดที่
เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ ไม่ว่ำจะเป็นเครื่องหมำยกำรค้ำ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ควำมลับทำงกำรค้ำ และทรัพย์สินทำง
ปัญญำด้ำนอื่นที่กฎหมำยก ำหนด อำทิเช่น กำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิด
จะต้องผ่ำนกำรตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศเท่ำนั้น กำรส่งเสริมให้พนักงำนตรวจสอบผลงำนหรือ
ข้อมูลที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนว่ำไม่เป็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้อื่น เป็นต้น 
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8. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่  

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ด ำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐำนของควำมโปร่งใส สุจริต และเป็นธรรม โดยก ำหนดให้
โครงสร้ำงองค์กรมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ กระบวนกำรท ำงำน สำยกำรบังคับบัญชำที่ชัดเจนในแต่ละหน่วยงำน 
เพื่อให้มีกำรถ่วงดุลอ ำนำจระหว่ำงกันอย่ำงเหมำะสม รวมทั้งได้ก ำหนดหลักปฏิบัติส ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยถือเป็นภำระหน้ ำที่ร่วมกันในกำรปฏิบัติหน้ำที่ และเพื่อให้
กำรตัดสินใจและกำรด ำเนินกำรทำงธุรกิจที่อำจมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับกำรพิจำรณำและปฏิบัติอย่ำงรอบคอบ 
โดยมีรำยละเอียดดังนี้  

ค ำนิยำม 

คอร์รัปชั่น (Corruption) หมำยถึง กำรติดสินบนไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยกำรเสนอให้ สัญญำ มอบให้ ให้ค ำมั่น เรียกร้อง 
หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมำะสม กับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนของเอกชน หรือ
ผู้มีหน้ำที่ไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่ำวกระท ำหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ อันเป็นกำรให้ได้มำหรือรักษำ
ไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะน ำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพำะ หรือ เพื่อให้ได้มำหรือรักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมำะสมทำงธุรกิจ 
เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น หรือจำรีตทำงกำรค้ำ ให้กระท ำได้ 

นโยบำยภำพรวม 

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

บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

1.  คณะกรรมกำรบริษัท มีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนกำรต่อต้ำนทุจริต
คอร์รัปช่ันที่มีประสิทธิภำพ เพื่อให้มั่นใจว่ำฝ่ำยบริหำรได้ตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น 

2.  คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรสอบทำนระบบรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบกำรควบคุมภำยใน
และกำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อให้ควำมมั่นใจว่ำระบบดังกล่ำวมีควำมเสี่ยงที่จะท ำให้เกิดโอกำสกำรทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐำนะทำง
กำรเงินและกำรด ำเนินกำรของบริษัทน้อยที่สุด และมีควำมเหมำะสมเพียงพอ มีควำมน่ำเชื่อถือ และเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 
ตลอดจนรับเรื่องแจ้งเบำะแสกำรทุจริตคอร์รัปชั่นที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้องและตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงเสนอเรื่องให้
คณะกรรมกำรบริษัทร่วมกันพิจำรณำบทลงโทษ 

3.  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และผู้บริหำร มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรก ำหนดให้มีระบบและให้กำรส่งเสริมและสนับสนุน
นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อสื่อสำรไปยังพนักงำนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยน ำไปใช้ปฏิบัติ รวมทั้งทบทวนควำมเหมำะสม
ของระบบและมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก ำหนดของกฎหมำย 

4.  หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมแผนกำรตรวจสอบภำย ในที่
ก ำหนดไว้ และเสนอรำยงำนกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในและกำรประเมินควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรทุจริตที่เกิดจำกกำร
ตรวจสอบกำรควบคุมภำยในให้คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบรวมถึงกำรปฏิบัติงำนตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้
มอบหมำยในเรื่องกำรตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชั่น 
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แนวทำงกำรปฏบิัติ  

1.  กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนทุกระดับ ต้องปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นและจรรยำบรรณธุรกิจ โดย
ต้องไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม  

2.  เมื่อพนักงำนพบเห็นกำรกระท ำที่เข้ำข่ำยทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย 
มีหน้ำที่ต้องรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำ หรือบุคคลที่รับผิดชอบทรำบ และให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่ำงๆ หำกมี
ข้อสงสัยหรือข้อซักถำมให้ปรึกษำกับผู้บังคับบัญชำ หรือบุคคลที่ก ำหนดให้ท ำหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรติดตำมกำรปฏิบัติ
ตำมจรรยำบรรณธุรกิจ ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ที่ก ำหนดไว้ 

3.  บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงำน หรือผู้แจ้งเบำะแสในเรื่อง
ทุจริตคอร์รัปชั่นโดยใช้มำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ตำมที่ก ำหนด
ไว้ใน Whistleblowing Policy 

4.  ผู้ที่กระท ำกำรทุจริตคอร์รัปชั่นถือเป็นกำรกระท ำที่ผิดจรรยำบรรณธุรกิจซึ่งจะต้องได้รับกำรพิจำรณำทำงวินัยตำม
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 ำกับดูแลกิจกำรทีดี นโยบำยและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ รวมทั้ง ระเบียบและคู่มือปฏิบัติงำนของ บมจ. 
เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทำงปฏิบัติอื่นใดที่ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์
เอเชีย อำจก ำหนดขึ้นต่อไป อย่ำงไรก็ตำมเพื่อควำมชัดเจนในกำรด ำเนินกำรในเรื่องที่มีควำมเสี่ยงสูงกำรเกิดทุจริตคอร์รั ปชั่น 
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดับต้องปฏิบัติด้วยควำมระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้  

กำรรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน  

- กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นกำรส่วนตัวจำกลูกค้ำ คู่ค้ำ หรือจำก
บุคคลใดอันเนื่องจำกกำรท ำงำนในนำม บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย 

- กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน จะต้องไม่ให้กู้หรือกู้ยืมเงิน หรือเรี่ยไรเงิน สิ่งของจำกลูกค้ำหรือผู้ท ำธุรกิจกับ 
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย เว้นแต่เป็นกำรกู้ยืมเงินจำกธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินในฐำนะของลูกค้ำของ
ธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินดังกล่ำว 

กำรรับของขวัญและกำรรับเลี้ยงรับรองทำงธุรกิจ  

- กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน พึงหลีกเลี่ยงกำรรับของขวัญทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินจำกคู่ค้ำหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย เว้นแต่ในเทศกำลหรือประเพณีนิยม แต่ต้องมีมูลค่ำไม่เกิน 5,000 
บำท ในกรณีที่มีเหตุจ ำเป็นต้องรับของขวัญหรือทรัพย์สินอื่นใดในมูลค่ำที่สูงกว่ำ 5,000 บำท ให้รำยงำนผู้บังคับบัญชำเพื่อ
ด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม  

-  กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน สำมำรถรับกำรเลี้ยงรับรองทำงธุรกิจได้ เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของ บมจ. เอเชีย 
เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย และพึงหลีกเลี่ยงกำรรับกำรเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่ำเหตุควำมสัมพันธ์ปกติจำกบุคคล
อื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย หรือจะเป็นคู่ค้ำในอนำคต 
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กำรเสนอเงิน สิง่จงูใจหรือรำงวลั  

- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ไม่มีนโยบำยเสนอเงิน สิ่งจูงใจของก ำนัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ใน
รูปแบบใดๆ แก่ลูกค้ำ คู่ค้ำ หน่วยงำนภำยนอก หรือบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มำซึ่งธุรกิจ ยกเว้นกำรให้กำรเลี้ยงรับรองทำงธุรกิจ
ตำมประเพณีนิยม ส่วนลดกำรค้ำ และโครงกำรส่งเสริมกำรขำยของบริษัท 

เงินบริจำคเพื่อกำรกุศล หรือเงินสนับสนุน 

-  กำรให้หรือรับเงินบริจำค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใสและถูกต้องตำมกฎหมำย และเป็นไปตำมขั้นตอน
ตำมที่ได้ก ำหนดไว้ โดยมีกำรสอบทำน กำรอนุมัติรำยกำรจำกผู้มีอ ำนำจของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย 
รวมทั้งมีกำรติดตำมเพื่อให้มั่นใจว่ำเงินบริจำค หรือเงินสนับสนุน น ำไปใช้ตำมวัตถุประสงค์และไม่ถูกน ำไปเป็นข้ออ้ำงในกำรติด
สินบน  

กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 บริษัทได้จัดตั้งทีมงำนประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตคอร์รัปชั่นซึ่งประกอบด้วยหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
หัวหน้ำงำนก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน และผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชี โดยมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรก ำหนดกระบวนกำร
บริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตคอร์รัปชั่น โดยร่วมท ำกำรประเมิน วิเครำะห์ ติดตำม ควบคุม และรวบรวมสถำนะควำม
เสี่ยงกำรทุจริตคอร์รัปชั่นในภำพรวมให้อยู่ภำยใต้ระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตลอดจนด ำเนินกำรตรวจสอบกรณี
ต้องสงสัยและมีควำมเสี่ยงที่จะกระท ำทุจริต และมีกำรจัดท ำเป็นรำยงำนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำ
ทุกปี โดยได้น ำเครื่องมือกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นตำมแนวทำงของสมำคมผู้ตรวจสอบกำรทุจริต
มำปรับใช้ในกำรประเมินสภำพแวดล้อมกำรควบคุมภำยใน และกำรทุจริตประเภทต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้นภำยในบริษัท โดยใน
ปี 2560 ทำงทีมงำนได้วิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยงของธุรกิจเพื่อระบุกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยต่ำงๆ ที่มีควำมเสี่ยง
ว่ำอำจมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรทุจริตคอร์รัปชั่น อำทิ เช่น กำรตกแต่ง กำรปลอม หรือกำรเปลี่ยนแปลงบันทึกหรือ
เอกสำรหรือรำยงำนทำงกำรเงิน กำรใช้สินทรัพย์ของกิจกำรในทำงที่ผิดหรือยักยอกสินทรัพย์ของกิจกำร ควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กำรใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทในทำงมิชอบ และกำรคอร์รัปชั่นในรูปแบบต่ำงๆ เป็นต้น โดย
พบว่ำในปีที่ผ่ำนมำควำมเสี่ยงกำรทุจริตคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมินจะ
น ำมำใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรวำงแนวทำงกำรตรวจสอบภำยใน ตลอดจนแนวทำงกำรป้องกัน
กำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน โดยกำรมีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี 

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 

 


