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THAI Joins Campaign Against Illegal Trade of Ivory on all its Flights
Thai Airways International Public Company Limited (THAI) announced that it is joining
the campaign against illegal transport of ivory on all THAI flights and is supporting the
Royal Thai Government’s policy to stop the sale of ivory.
Mr. Poonsak Chumchuay, THAI Managing Director, Cargo Mail and Commercial
Department, said that the import and export of ivory or all ivory products are strictly
prohibited in accordance with the international agreement under the pact drawn by CITES:
The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.
THAI has joined in the fight against the trade of ivory by publicizing information on illegal
ivory trade and communicating that the Company does not support publicizing ivory
products through its communication channels.
THAI is in close coordination with the Customs Department and concerned functions at
Suvarnabhumi Airport for strict inspection of departing flights and transit shipments,
especially flights to and from risk areas. This action supports serious efforts being made to
solve the problem of illegal ivory shipments, and the policy is implemented by all THAI
Cargo offices worldwide in order to seek a permanent solution.
Currently, several countries are working towards protecting wildlife, which includes the
illegal trade of ivory. As the national carrier of Thailand, THAI operates its business with
Corporate Social Responsibility (CSR) at the heart of its operations, is concerned about
nature conservation and environmental awareness. THAI prohibits the transport of ivory
on all flights, which shows its continual dedication to social responsibility.
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การบินไทยร่ วมรณรงค์ต่อต้านการค้างาช้างป้ องกันลักลอบขนส่ งงาช้างในทุกเที่ยวบิน
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ร่ วมป้ องกันลักลอบขนส่ งงาช้างในทุกเที่ยวบินของการบินไทยทุกเส้นทางทัว่ โลกเพื่อร่ วมสนับสนุน
นโยบายของภาครัฐในการต่อต้านการค้างาช้าง โดยมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่บดั นี้ เป็ นต้นไป
นายพูนศักดิ์ ชุมช่วย กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายการพาณิ ชย์สินค้าและไปรษณี ยภัณฑ์ บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) เปิ ดเผยว่าแม้ผลิตภัณฑ์
งาช้างบ้านยังสามารถซื้ อขายได้ภายในประเทศ แต่การนําเข้าหรื อส่ งออกงาช้างหรื อผลิตภัณฑ์ทาํ จากงาช้างทุกชนิ ดเป็ นเรื่ องต้องห้ามโดย
เด็ดขาดตามข้อตกลงระหว่างประเทศภายใต้อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิ ดสัตว์ป่าและพืชป่ าที่ใกล้จะสู ญพันธุ์ (CITES:
The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) ซึ่ ง
บริ ษทั ฯ ได้ร่วมรณรงค์ต่อต้านการค้างาช้างโดยทําการประชาสัมพันธ์ให้ผใู ้ ช้บริ การรับทราบเพื่อไม่สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากงาช้างผ่านทาง
สื่ อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ การบินไทย ยังได้เพิม่ ความเข้มงวดและประสานงานร่ วมกับหน่วยงานศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณ
ภูมิ ในการตรวจตราสําหรับทุกเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออกรวมทั้งเที่ยวบินสิ นค้า-ถ่ายลํา (Transit Shipment) โดยเฉพาะอย่างยิง่
เส้นทางในกลุ่มเสี่ ยงเพื่อเป็ นการสนับสนุนการแก้ไขปั ญหาดังกล่าวอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อีกทั้งเป็ นนโยบายที่ประกาศใช้ทุกสํานักงานคาร์ โก้
การบินไทยทัว่ โลกให้ร่วมกันรณรงค์เพื่อนําไปสู่การแก้ไขอย่างถาวรต่อไป
ปัจจุบนั ในหลายประเทศให้ความสนใจและมีความพยายามในการป้ องกันการลักลอบขนส่ งซากสัตว์ป่ารวมถึงงาช้างผิดกฎหมายอย่างจริ งจัง
การบินไทยในฐานะสายการบินแห่งชาติได้กาํ หนดแนวทางการดําเนิ นธุรกิจควบคู่ไปกับยุทธศาสตร์ ดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility:CSR) มาอย่างต่อเนื่ อง โดยตระหนักเสมอในการมีส่วนร่ วมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยมาตรการป้ องกันการลักลอบขนส่ งงาช้างทุกเที่ยวบิน เป็ นส่ วนหนึ่งในการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม ซึ่งการบินไทยได้ยดึ ถือและปฏิบตั ิมาโดยตลอด
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