ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)
สืบเนื่ องจากกระบวนการบริ หารความเสี่ยงขององคก
้ าํ เนิ นการมา
์ ร ที่ บจ.ไทยแอร์เอเชียไดด
่ เติม เพื่อให้สอดคลอ
อยา่ งตอ่ เนื่ อง ไดม
้ งกับสถานการณ์ใน
้ ีการวิเคราะหแ
์ ละประเมินความเสี่ยงเพิม
ปัจจุบันรวมถึงอนาคต พบวา่ ในระยะยาว องคก
์ รมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ซ่ึง
อาจเกิดขึ้น และสง่ ผลกระทบโดยตรงตอ่ องคก
้ ก่ ความเสี่ยงเรื่ องการ
์ ร มีดว้ ยกัน 2 เรื่ องหลัก ไดแ
ปกป้องขอ
้ มจากการปลอ่ ยก๊าซ
้ มูลสว่ นบุคคล และ ความเสี่ยงเรื่ องผลกระทบกับสิง่ แวดลอ
คาร์บอนไดออกไซดท
์ ่ีมาจากการปฏิบัติการบิน
หลังจากประเทศไทย ไดม
้ ระราชบัญญัติคุม
้ ีการประกาศใชพ
้ ครองขอ
้ มูลสว่ นบุคคล (Personal
Data Protection Act B.E.2562 (2019) : PDPA) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ที่ผา่ นมา
ไดม
้ ีผลโดยตรงกับองคก
้ มูลสว่ นตัวของผูโ้ ดยสาร
่ ฏิบัติตามและมีกรณี การรั่วไหลของขอ
์ ร ซ่ึงหากไมป
หรื อขอ
้ มูลสว่ นตัวของพนักงานออกสูส่ าธารณะอาจสร้างความเสียหายตอ่ ชื่อเสียงขององคก
์ รได้ โดย
ในปัจจุบันการทาํ ธุ รกรรมตา่ งๆ โดยเฉพาะรายการเกี่ยวกับการเดินทางของผูโ้ ดยสาร ผูโ้ ดยสารมีความ
้ สมบูรณ์ บจ. ไทย
จาํ เป็ นตอ
้ งเปิ ดเผยขอ
้ มูลสว่ นตัวให้กับทางสายการบิน เพื่อทาํ ธุ รกรรมให้เสร็จสิน
แอร์เอเชีย ไดเ้ ล็งเห็นความสาํ คัญ และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์น้ี และเพื่อเป็ นการ
ป้องกันการรั่วไหลของขอ
่ ายนอก ซ่ึงอาจนําไปสูก่ ารใชใ้ นทางที่ผิด สง่ ผลเป็ น
้ มูลสว่ นบุคคลออกสูภ
อันตรายตอ่ เจา้ ของขอ
้ มูล บจ. ไทยแอร์เอเชีย จึงไดม
้ ีการระบุความเสี่ยงในเรื่ องการรั่วไหลของขอ
้ มูล
้ ั ดทาํ มาตรการ และวิธีการป้องกันความเสียหายที่เกี่ยวขอ
ขึ้น พร้อมทังจ
้ ง โดยร่วมมือกับแผนก
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเชิงพานิ ชย ์ (Information and Commercial Technology : ICT)
้
เพื่อสร้างความตระกนักให้กับพนักงานทังองค
ก
์ รไดเ้ ขา้ ใจ และปฏิบัติหน้าที่อยา่ งระมัดระวัง ผา่ นการ
เรี ยนรู้ ภายใน (Internal e-learning) โดยเฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติงานใกลช้ ิดและเกี่ยวขอ
้ งกับขอ
้ มูล
่ ความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน ตลอดจนไดม
สว่ นตัวของผูโ้ ดยสารโดยตรงไดเ้ พิม
้ ีตรวจสอบ
ปรับปรุ ง ติดตามและพัฒนาระบบตา่ งๆ ที่เกี่ยวขอ
้ งอยา่ งตอ่ เนื่ อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผูโ้ ดยสาร
เมื่อตอ
้ งให้ขอ
้ มูลสว่ นตัวกับทางสายการบิน นอกจากนี้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ยังไดใ้ ห้ความสาํ คัญกับการ
ป้องกันการรั่วไหลของขอ
่ กัน ผา่ น
้ มูลสว่ นตัวของพนักงานในองคก
้ มูลสาํ คัญขององคก
์ ร และขอ
์ รเชน
ื ดิจิทัลอยา่ งถูก
การสื่อสารภายในถึงมาตรการการป้องกันการรั่วไหลของขอ
้ ่อ
้ มูล รวมไปถึงวิธีการใชส
ตอ
้ งให้กับพนักงานอีกดว้ ย
ในปี พ.ศ. 2559 (2016) สมาคมขนสง่ ทางอากาศระหวา่ งประเทศ (International Air
Transport Association: IATA) ตอบรับนโยบายการลดและชดเชยปริ มาณการปลอ่ ยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดอ์ อกสูอ่ ากาศ (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for
International Aviation: CORSIA) ขององคก
์ ารการบินพลเรื อนระหวา่ งประเทศ
(International Civil Aviation Organization: ICAO) ซ่ึงมีจุดประสงคเ์ พื่อชว่ ยให้ธุรกิจการบิน
ประสบความเสาํ เร็จในการลดปริ มาณการปลอ่ ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และชดเชยการปลอ่ ยพลังงาน
ซ่ึงถือเป็ นหนึ่ งในมาตรการดา้ นสิง่ แวดลอ
้ มการบิน เพื่อลดปริ มาณการปลอ่ ยก๊าซเรื อนกระจกอันเป็ น
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก (Climate Change) ซ่ึงหลังจากปี พ.ศ. 2563
(2020) CORSIA ไดถ
้ ือเป็ นขอ
้ บังคับสาํ หรับผูป
้ ระกอบการสายการบินที่เป็ นสมาชิกของ ICAO ที่
ไดเ้ ขา้ ร่วมกับโครงการนี้ ซ่ึงในขณะนี้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ไดม
้ ีการนําระบบบริ หารเชื้อเพลิงอยา่ งมี

ประสิทธิภาพ (Fuel Efficiency Program) เขา้ มาร่วมใชใ้ นการบริ หารจัดการเชื้อเพลิงในการบิน
ให้เหมาะสม รวมไปถึงการเก็บขอ
้ มูลปริ มาณการใชเ้ ชื้อเพลิงอยา่ งถูกตอ
้ งครบถว้ น เพื่อการจัดการ
อยา่ งเหมาะสมและคุม
้ ากที่สุด นํา
้ คา่ สง่ ผลตอ่ การลดปริ มาณการปลอ่ ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์ ห้ไดม
้ ้ จะทาํ ให้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
ไปสูก่ ารลดผลกระทบดา้ นสิง่ แวดลอ
้ มไดอ
้ ยา่ งมีประสิทธิภาพสูงที่สุด ทังนี
สามารถดาํ เนิ นกิจการภายใตก
้ ยา่ งเติบโตและยั่งยืน
้ ารเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศไดอ

Emerging Risk
Due to the organization's risk management process which Thai AirAsia
Co., Ltd. has carried out continuously, the additional risks were analyzed,
assessed and addressed to be in line with the current situation and ready for
the changing in future operation. Thai AirAsia found that the organization is
going to be faced with the emerging risks that may occur in the near future and
directly impact the organization. There are two main issues for the emerging
risks which are the risk of Personal data protection and the risk of Carbon
Emission caused by airline operation which affect climate change.
The Personal Data Protection Act B.E.2562 (2019) (PDPA) came into
force on May 27, 2020 in Thailand, which has directly affected the organization.
Thai AirAsia Co., Ltd. strictly follows the regulations to prevent the case of
personal information leakage of both passengers and employees, which may
result in reputation damage and fine. To complete a travel transaction,
passengers are required to disclose their personal information to the airline.
Thai AirAsia Co., Ltd., therefore, aims to prevent the leakage of personal
information to protect our customers from any misuse of valuable data of the
data owner. Thai AirAsia Co., Ltd. has identified the risk of information leakage
for passengers and employees along with the effectiveness measurements and
methods set up to prevent the damage and consequences. By collaborating
with the Department of Innovation and Commercial Technology (ICT) in order to
induce knowledge for employees, especially for frontline staff who are working
closely to passenger personal data. The training was conducted throughout the
organization via internal learning (e-Learning). The continuous inspection,
improvement, tracking processes and development of various systems are also

in place to enhance our passenger confidence when providing personal
information to us. In addition, Thai AirAsia Co., Ltd also gave the importance to
preventing the organization confidential information to the public through our
internal communication regarding measures to prevent information leakage
including how to use the digital media correctly for all employees as well.
In 2016 (2016) International Air Transport Association (IATA) responded
to the Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation
(CORSIA) policy of the International Civil Aviation Organization (ICAO) which
aims to help aviation businesses succeed in reducing carbon dioxide emissions
and compensate for energy emissions. This is considered as one of the aviation
environmental measures in order to reduce the amount of greenhouse gas
emissions which is resulting to global climate change. By 2020, CORSIA is
considered as a regulation for airline operators that are members of the ICAO
and participated in this project. At this time, Thai AirAsia Co., Ltd. has
introduced the Fuel Efficiency Program to be used in daily operation for the
maximum fuel management efficiency including the collection of accurate fuel
consumption data for proper and worthwhile management. Affecting the
reduction of carbon dioxide emissions as much as possible and leading to the
most effective mitigation of environmental impacts. This will enable Thai AirAsia
Co., Ltd. to grow and sustainably operate under climate change.

