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นโยบายและพันธกิจการบริหารจัดการความย่ังยืน 

บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ในฐานะผูน้  าธุรกิจสายการบินราคาประหยดัตระหนกัดีวา่ เรามีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งต่ออตุสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว โดยการประกอบธุรกจิสายการบินอาจส่งผลกระทบต่อผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งมากมาย ตัง้แต่ พนกังาน ผูโ้ดยสาร พนัธมติร
ธุรกิจ ไปจนถึงชมุชน ซึง่ผลกระทบของเราเกดิขึน้ทัง้แง่บวก ไดแ้ก่ การท าใหส้งัคมและเศรษฐกิจเตบิโต และแง่ลบคือ การปล่อย
ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์การก่อใหเ้กิดขยะและของเสีย รวมไปถงึเกิดภาวะนกัท่องเที่ยวเกินขนาด   

ในขณะท่ีบรษิัทฯ ไดข้ยายไปสู่สายงานธุรกจิใหมด่า้นดิจิทลันัน้ บรษิัทไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัในการสรา้งความยดืหยุ่นในแต่
ละดา้นธุรกิจ ดงันัน้ บจ. ไทยแอรเ์อเชยี จึงมีความมุ่งมั่นตัง้ใจที่จะเฝา้ระวงั และบรหิารจดัการความเส่ียงของผลกระทบที่เกดิขึน้ 
และศกึษาวิธีที่จะเปล่ียนผลกระทบเหล่านัน้ใหก้ลายเป็นโอกาสควบคู่กบัการพฒันาสงัคมสิ่งแวดลอ้ม  

บรษิัทมีความมุ่งมั่นท่ีจะสรา้งสรรคอ์นาคตอย่างยั่งยืนโดยการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม รกัษาความสมบรูณข์องระบบ
รวมถงึการใหบ้รกิารและตอบสนองต่อชมุชน สงัคม รวมถึงพฒันาศกัยภาพบคุลากรต่อไปเพื่อตอบโจทยก์ารแขง่ขนัทางธุรกจิ
และทกุภาคส่วนสามารถเติบโตไปพรอ้มกนั 

เพื่อการปฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามพนัธสญัญา บรษิัทจงึมีนโยบายดงัตอ่ไปนี ้

 ด้านสิ่งแวดลอ้ม 

⚫ สนบัสนนุและปฏิบตัิตามมาตรฐานส่ิงแวดลอ้มทัง้หมดที่ถกูจดัตัง้ขึน้โดยองคก์รการบินพลเรือนระหว่างประเทศและ
องคก์รการบินอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

⚫ มีแผนด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายระยะยาวขององคก์รการบินระหวา่งประเทศเพื่อบรรลเุป้าหมายการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกใหเ้ป็นศนูยภ์ายในปี 2593 

⚫ ลงทนุในฝงูบินที่มีประสิทธิภาพและยกระดบัประสิทธิภาพการด าเนินงานท่ีลดการใชเ้ชือ้เพลิงและการปล่อยก๊าซ CO2 
อย่างต่อเนื่อง 

⚫ เสาะแสวงหาโอกาสที่จะลดปรมิาณการปล่อยคารบ์อน โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใชเ้ชือ้เพลิงในดา้นการบินอย่างยั่งยืนและ
มาตรการชดเชยคารบ์อน (Carbon offsets) 

⚫ อนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติโดยปรบัปรมิาณการใชท้รพัยากรต่างๆอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะเชือ้เพลิง พลงังานไฟฟา้ 
และการใชน้ า้ 

⚫ บรหิารจดัการขยะและของเสียภายใตห้ลกั 3R คือการลด (reduce) การใชซ้  า้ (reuse)  และการน ากลบัมาใชใ้หม ่
(recycle) 
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ด้านสงัคม 

⚫ ปรบัปรุงแนวปฏิบตัิดา้นความปลอดภยัอย่างต่อเนื่อง และจดัใหม้ีสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดีและปลอดภยัต่อสขุภาพ
ใหก้บัพนกังาน 

⚫ สนบัสนนุวฒันธรรมที่หลากหลาย ยอมรบัความแตกตา่ง  และไม่เลือกปฏิบตัิอนัเนื่องมาจากสาเหตทุาง เพศ เชือ้ชาติ ชาติ
พนัธุ ์อาย ุความสามารถ รสนิยมทางเพศ หรือเงื่อนไขอื่นๆ 

⚫ เป็นผูน้  าในอตุสาหกรรมที่ใหก้ารสนบัสนนุการมีส่วนรว่มของเพศหญิงในทกุบทบาท รวมถงึดา้นวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ี
วิศวกรรม และคณิตศาสตร ์(STEM) อยา่งต่อเนื่อง 

⚫ รกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีเนน้การปฏิบตัิที่เป็นธรรม มคีวามปลอดภยั สขุอนามยัที่ดี และสมดลุระหว่างชวีิต
และการท างาน 

⚫ มีการเคารพสิทธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐานของพนกังาน คู่คา้ทางธุรกจิและกลุ่มอื่นๆที่เก่ียวขอ้ง ควบคู่ไปกบัการไม่แสวงหา
ผลประโยชนจ์ากการใชแ้รงงานเด็กและไม่มีการบงัคบัใชแ้รงงาน 

⚫ มีส่วนรว่มในการสรา้งประชาคมอาเซยีนโดยส่งเสรมิผูป้ระกอบการและสรา้งความยืดหยุ่นระหว่างชมุชนและสงัคมที่
เก่ียวขอ้ง 

⚫ ส่งเสรมิการเติบโตของนกัท่องเที่ยวที่มคีวามรบัผิดชอบในภมูิภาคอาเซยีนเพื่อช่วยรกัษาระบบนิเวศและแหล่งมรดกทาง
ธรรมชาต ิ

 

ด้านธรรมาภบิาล 

⚫ บรรลวุตัถปุระสงคด์า้นความยั่งยนืตามดงัละเอยีดในรายงานความยั่งยืน Redbook ของ Capital A 

⚫ ก าหนดกรอบและขอบเขตการท างานดา้นความยั่งยืนเพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยนืขององคก์าร
สหประชาชาติ (SDGs) 

⚫ ด าเนินงานธุรกิจอยา่งโปรง่ใส ซื่อสตัย ์และมีการก ากบัดแูลกิจการอย่างเขม้แข็ง  

⚫ มีการทบทวนและปรบัปรุงนโยบายการด าเนินงานใหเ้ป็นปัจจบุนัอย่างต่อเนื่อง เพื่อรกัษามาตรฐานใหอ้ยู่ระดบัสงูสดุใน
การปฏิบตัิตามกฎเกณฑท์กุขอ้ที่เก่ียวขอ้ง 
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⚫ บรหิารจดัการความเส่ียงและโอกาสที่เกิดขึน้ในทกุสายธุรกจิรวมถงึหลกัสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และ ธรรมาภิบาล 
(Environment, Social and Governance, ESG) 

⚫ ปลกูฝังวฒันธรรมความยั่งยืนในองคก์รและตระหนกัถึงการปฏิบตัิที่เป็นแบบอยา่ง 

⚫ มีการส่ือสารดา้นคณุค่า แนวทาง และ ล าดบัความส าคญัดา้นความยั่งยืนใหก้บัผูม้ีสว่นไดส่้วนเสียทกุภาคส่วน รวมถงึนกั
ลงทนุ พนัธมิตรทางธุรกิจ คูค่า้ และ ลกูคา้ของบรษิัท 

⚫ จดัซือ้จดัจา้งพนัธมิตรทางธุรกจิอย่างมีความรบัผิดชอบและสนบัสนนุพนัธมิตรทางธุรกิจที่มีการสรา้งคณุคา่และให้
ความส าคญัดา้นส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และ ธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance, ESG) ที่สอดคลอ้งกบั
บรษิัทฯ 

นโยบายนีไ้ดม้ีการทบทวนเป็นระยะอย่างต่อเนื่องเพื่อใหแ้นใ่จว่ามคีวามครอบคลมุและเหมาะสม 
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วิสัยทัศนก์ารด าเนินการธุรกิจอย่างย่ังยืน : เรามคีวามมุง่มั่นท่ีจะเป็นสายการบินเพื่อธุรกจิที่ยั่งยืน เราจะน ามาตรฐาน
อตุสาหกรรมมาใชเ้พื่อสรา้งความไดเ้ปรียบในการแขง่ขนั โดยจะยึดถือมาตรฐานดชันีความยั่งยนืท่ีเป็นท่ียอมรบัในสากลและ
ตลาดหลกัทรพัย ์เรามุง่หวงัที่จะติดอนัดบัดชันีความยั่งยืนระดบัโลกภายในปี 2567 

พันธกิจการด าเนินการธุรกิจอย่างย่ังยืน  :  

ความยั่งยืนจะถกูปลกูฝังเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมองคก์รของเรา โดยเราจะ: 

⚫ มีความเขา้ใจว่าความยั่งยืนส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเราอยา่งไร 

⚫ รบัผิดชอบต่อสงัคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงผนวกปัจจยัดา้นความยั่งยืนประกอบเขา้กบัการตดัสินใจทางธุรกจิ  

⚫ สรา้งสรรคน์วตักรรมเพื่อใหก้า้วไปไกลกว่าการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและคืนคณุคา่ความยั่งยืนสู่ธรุกิจ 

 

กลยุทธด์้านความย่ังยืน (SUSTAINABILITY STRATEGIES) 

GOOD:  บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ด าเนินธุรกิจโดย ยึดมั่นในหลกัการก ากบัดแูลกจิการท่ีดี ประกอบธุรกจิอย่างถกูตอ้งตาม
กฎหมาย ระเบยีบ กฎเกณฑ ์สญัญาและขอ้ตกลงอยา่งเครง่ครดั โปรง่ใสสามารถตรวจสอบไดพ้รอ้มทัง้ยึดถือหลกัสิทธิ
มนษุยชน และปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม มุง่เนน้การปลกูฝังวฒันธรรมองคก์รที่ดี ลงทนุกบัการพัฒนาบคุลากรทัง้ทกัษะ
การท างานและดา้นจรยิธรรม มุ่งสรา้งโอกาสการเติบโตใหก้บัชมุชนแวดลอ้มในธุรกิจการท่องเที่ยวและส่งเสรมิการเจรญิเติบโต
อย่างยั่งยืนขององคก์ร ตลอดจนเป็นท่ียอมรบัและไวว้างใจจากสงัคมและผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

GREEN: บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ใหค้วามส าคญักบัการจดัการทรพัยากร และส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีประสิทธิภาพ โดย
มุ่งมั่นปกป้องผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มรอบดา้นท่ีอาจเกดิขึน้ จากการด าเนินงานของบรษิัทฯ ตลอดห่วงโซค่ณุคา่ โดยมี
เป้าหมาย และแนวทางปฏิบตัเิพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มในแต่ละดา้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตขององคก์รอย่าง
สมดลุและยั่งยืนอย่างแทจ้รงิ รวมถึงการรณรงคใ์หเ้กิดการเดินทางที่รบัผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

GROWTH: บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีความมุง่มั่นในการส่งเสรมิใหส้งัคมมีความเติบโตอยา่งยั่งยืนในทกุมิติ โดยเริ่มจาก
การสรา้งความสามารถในการเตบิโตของธุรกิจ  และเกือ้หนนุสงัคมใหม้คีวามแขง็แรงในดา้นต่างๆ เช่น การส่งเสรมิการมีรายได้
อาชีพท่ีมั่นคง การสรา้งโอกาส รวมทัง้สรรหานวตักรรมที่ช่วยส่งเสรมิความปลอดภยั  อ านวยความสะดวกในการ
เดินทาง  พรอ้มกบัการจดัการตน้ทนุท่ีมีประสิทธิภาพ  มีการส่ือสารเพื่อสรา้งความเขา้ใจอนัดใีนการด าเนินธุรกจิ  เพื่อสรา้ง
ความผกูพนัรว่มกนักบัผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย นอกจากนีย้งัแบ่งปันองคค์วามรูแ้ละนวตักรรม พรอ้มทัง้รว่มมือกบัองค์กร
ต่างๆ  เพื่อช่วยส่งเสรมิความเป็นอยู่ที่ดีของสงัคมใหม้ีความยั่งยืน  และสามารถเป็นแรงขบัเคลื่อนสงัคมใหม้ีการเปล่ียนแปลงที่
ดียิ่งขึน้ไดอ้ย่างต่อเนื่องและยั่งยนื 
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ทัง้นีก้ลยทุธด์า้นความยั่งยืนสอดคลอ้งกบัวิสยัทศันข์องบรษิัทฯ ในการเป็น “บรษิัทชัน้น าทางดา้นเทคโนโลยีดิจิทลั
เพื่อการเดินทางที่ยั่งยืนในเอเชีย พรอ้มใหบ้รกิารท่ีคุม้คา่มากกว่าราคา” และพนัธกิจในการผลกัดนั “แอรเ์อเชีย” ใหเ้ป็นแบรนด์
อาเซยีนที่ไดร้บัการยอมรบัระดบัโลก ตอกย า้คณุค่าที่ยั่งยืนต่อเศรษฐกจิ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

โครงสร้างการบริหารการจัดการความย่ังยืน  

 

 

คณะกรรมการก ากบัดูแลความย่ังยืนของ บจ.ไทยแอรเ์อเชยี  

บจ. ไทยแอรเ์อเชยี ไดก้ ากบัดแูลความยั่งยืน โดยแตง่ตัง้คณะกรรมการซึ่งประกอบไปดว้ยคณะกรรมการและคณะบรหิารของ 
บจ. ไทยแอรเ์อเชยี ทัง้นีค้ณะท างานดา้นความยั่งยืน ประกอบไปดว้ยผูอ้  านวยการของแต่ละแผนก ซึ่งมีหนา้ที่รบันโยบายดา้น
ความยั่งยืนที่เป็นประเด็นที่มีนยัส าคญัทางธุรกิจของ บจ. ไทยแอรเ์อเชยี ไปผนวกในแผน กลยทุธ ์และปฏิบตัิงาน พรอ้มทัง้
ตัง้เปา้หมายและวดัผลการท างานดงักล่าว 

ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการการก ากบัดแูลกจิการและความยั่งยืน มีรายละเอยีดส าคญัดงัต่อไปนี ้ 

1. พิจารณา ก าหนดนโยบาย เปา้หมาย แนวทางการด าเนินงานและงบประมาณ เพื่อการด าเนินกิจการดา้นการพฒันา
อย่างยั่งยืน โดยค านงึถงึความคดิเห็นและผลกระทบที่จะเกิดขึน้กบัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย รวมถึง พจิารณากิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการพฒันาอยา่งยั่งยืน เพื่อเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทอนมุตัิ  

2. ก าหนดประเด็นส าคญัที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัท เพื่อดแูลผูม้ีส่วนไดเ้สียอย่างเหมาะสม สู่การพฒันา
อย่างยั่งยืน  
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3. ติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินกิจการตามนโยบายและกลยทุธด์า้นการพฒันาอย่างยั่งยืน ใหค้  าปรกึษา และ
สนบัสนนุการด าเนินงานเพื่อความยั่งยืน ใหเ้ป็นไปตามเปา้หมายการด าเนินงานท่ีวางไว ้ 

4. รายงานผลการด าเนินงาน ดา้นการพฒันาอย่างยั่งยืนต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทตรวจสอบและใหค้วามเห็นชอบ
ต่อรายงานการพฒันาอยา่งยั่งยนื เพื่อเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทพิจารณา ทัง้นีจ้ะมี คณะท างานดา้นความ
ยั่งยืนที่จดัตัง้ขึน้จะประชมุรว่มกนัทกุไตรมาส รายงานผลการด าเนินงานและตดิตามความคืบหนา้ ก่อนจะน าเสนอ
รายงานผลทัง้หมดต่อคณะกรรมการการก ากบัดแูลกจิการและความยั่งยืน ปีละ 2 ครัง้ เพื่อให ้มั่นใจว่าแผนการก ากบั
ดแูลความยั่งยืนของบรษิัทดงักลา่ว ลลุ่วงตามเป้าหมายที่ก าหนด  

บจ. ไทยแอรเ์อเชยีจดัประชมุกบัคณะกรรมการบรษิัทประจ าปีส าหรบัผลการด าเนินงานความยั่งยนืในปีที่ผ่านมา รวมถงึ
ทบทวนนโยบายและก าหนดกลยทุธค์วามยั่งยืนของบรษิัท โดยนโยบายและทิศทางจะสอดคลอ้งกบัทางที่ Capital A ก าหนด  

 

 

 


