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ประธานกรรมการบริษัทฯ

สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
นับเป็นอีกปีที่ บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ มากมายในการขับเคลื่อนแผน
ปฏิรูปของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้พร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญต่อบริษัทฯ
ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม หรือแม้กระทั่งบริบทในระดับประเทศ ภูมิภาค และสากล จนส่งผลต่อ
การขับเคลื่อนแผนปฏิรูปฯ ยังคงไม่บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ตามที่ได้ก�าหนดไว้ในแผนการท�างาน
ในฐานะประธานกรรมการบริษัทฯ กระผมมีความตระหนักถึงการเติบโตของบริษัทฯ ภายใต้การบริหารจัดการ
ทีด่ ใี นด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) ซึง่ บริษทั ฯ ได้ดา� เนินการมา
อย่างต่อเนื่อง จนท�าให้ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับมอบประกาศนียบัตร “Certificate of ESG100 Company” จากสถาบัน
ไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความพยายามของบริษัทฯ ในการด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทฯ จะสามารถเติบโตและพัฒนาไปสู่วิถีความยั่งยืนภายใต้ข้อจ�ากัดในด้านต่างๆ นัน้
จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากพนักงานและผู้บริหารทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปฯ
ที่ได้วางไว้ให้เป็นไปอย่างรับผิดชอบร่วมกันอันน�าไปสู่การยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญ จนท�าให้บริษัทฯ สามารถ
ก้าวผ่านวิกฤติการณ์ต่างๆ และด�ารงอยู่ในฐานะสายการบินแห่งชาติที่สง่างาม
สุดท้ายนี้ผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ที่ให้การสนับสนุนในทุกการด�าเนินงาน
ของบริษทั ฯ อย่างต่อเนือ่ ง และผมเชือ่ มัน่ ว่าความร่วมมือจากทุกฝ่ายผนวกกับความตัง้ ใจของพนักงานทุกๆ คนจะส่งผล
ให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และกลับมาเป็นความภูมิใจของคนไทยอีกครั้ง

บริษัท การบินไทย จำากัด มหาชน
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พลอากาศเอกตรีทศ สนแจ้ง

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและ
ส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม

สารจากประธานกรรมการธรรมาภิบาล
และส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม
กว่า 55 ปี ที่ผ่านมา บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในการที่
จะช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมในทุกๆ ด้าน เพื่อตอบแทนสังคมและชุมชนที่บริษัทฯ เข้าไปมีบทบาทในการด�าเนินธุรกิจ
มาอย่างต่อเนื่อง ผ่านรูปแบบการด�าเนินกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ มุ่งเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมของพนักงานในบริษัทฯ ผ่านรูปแบบของ CSR ในกระบวนการ (In process) และ CSR นอกเหนือ
กระบวนการ (After process) ควบคู่กันไป เพื่อปลูกจิตส�านึกการรับผิดชอบต่อสังคมให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2558 บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ได้ด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ผ่านการมีสว่ นร่วมของพนักงานในทุกระดับผ่านการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการท�างานให้เป็นไปอย่างรับผิดชอบสอดคล้อง
กับแผนปฏิรูปบริษัทฯ อาทิ การปรับปรุงเส้นทางการบินและฝูงบิน การบริหารจัดการเรื่องความปลอดภัย และการ
สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม โดยมุ่งหวังในการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการให้บริการ เพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน
ลดค่าใช้จ่ายและเสริมสร้างรายได้ เป็นต้น
อีกทัง้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักของบริษทั ฯ ในการด�าเนินการช่วยเหลือ ส่งเสริม และแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในฐานะเป็นสายการบินแห่งชาติ ผ่านกิจกรรมที่ส�าคัญ อาทิ โครงการ “การบินไทยปลูกชีวิต
ให้แผ่นดิน” โครงการ “บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี” โครงการ “THAI’s Goodwill Flight” เป็นต้น
ผมในฐานะตัวแทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมของบริษัทฯ มีความยินดีอย่างยิ่ง
ที่บริษัทฯ ได้จัดท�ารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้ เพื่อเป็นแนวทางการสื่อสาร ถ่ายทอดเรื่องราวและผลการ
ด�าเนินงานด้าน CSR ของบริษัทฯ ที่สอดคล้องต่อการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปองค์กร ตลอดจนการมีจิตอาสาช่วยเหลือ
พัฒนาสังคม กระผมขอขอบคุณพนักงานทุกๆ ส่วนงาน ในการทุม่ เท ฟันฝ่าอุปสรรค และสนับสนุนบริษทั ฯ ด้วยดีเสมอมา
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นายจรัมพร โชติกเสถียร
กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

สารจากกรรมการผู้อำานวยการใหญ่
ในปี 2558 ถือเป็นก้าวแรกของการขับเคลือ่ นแผนปฏิรปู ของบริษทั ฯ ซึง่ ต้องเผชิญกับความท้าทายทีห่ ลากหลาย
ทัง้ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ไม่วา่ จะเป็นสภาวะการถดถอยของเศรษฐกิจโลก เสถียรภาพทางการเมืองทัง้ ภายใน
และต่างประเทศ การแข่งขันที่รุนแรงของอุตสาหกรรมธุรกิจสายการบิน รวมถึงปัญหาการก่อการร้ายสากลที่ทวี
ความรุนแรงยิ่งขึ้น ส่งผลท�าให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ ในด้านการพาณิชย์ ยังไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้
ทีผ่ า่ นมาได้มกี ารขับเคลือ่ นแผนปฏิรปู ฯ ทัว่ ทัง้ องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
พร้อมกับการสร้างเสถียรภาพทางการเงินอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในปี 2558 บริษัทฯ ได้ริเริ่มปรับปรุงโครงสร้างต้นทุน
อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการด�าเนินงานที่ส�าคัญต่างๆ อาทิ การลดเส้นทางการบินที่ขาดทุนสูง การคัดเลือกตลาดใหม่
การปรับปรุงฝูงบิน ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการภายใน เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ด�าเนินการความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR-in-process) สอดคล้องตาม
แผนปฏิรูปที่ส�าคัญ อาทิ โครงการ Route Optimization ในการลดค่าใช้จ่ายของเที่ยวบิน การปรับเปลี่ยนเครื่องบินและ
การปลดระวางเครือ่ งบิน โครงการบริหารการใช้น�้ามันเชือ้ เพลิงอากาศยาน โครงการมาตรฐานความปลอยภัยเหนือระดับ
(Safety Beyond Compliance) โดยยึดมาตรฐานของ EASA (European Aviation Safety Agency) เป็นแนวทาง มาตรการ
ป้องกันไวรัสเมอร์ส และการแสดงเจตนารมณ์ในโครงการการด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก ตามหลักการ CRBP
(Children’s Rights and Business Principles) ขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) เป็นต้น
เพื่อให้แผนปฏิรูปฯ บรรลุผลเป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทฯ ยังคงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันของทุกส่วน
งานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ในการแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนแผนปฏิรูป เพื่อให้บริษัทฯ สามารถฝ่าวิกฤตต่างๆ
และกลับมาเป็นสายการบินแห่งชาติที่สง่างาม ภายใต้การยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืนและมั่นคง
กระผมในฐานะตัวแทนคณะผู้บริหารของบริษทั ฯ ขอขอบคุณทุกความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนทัง้ ภายใน
และภายนอกที่มีส่วนร่วมและมุ่งมั่นอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตขึ้นควบคู่กับเศรษฐกิจ
ของประเทศได้อย่างมั่นคง และสร้างความสุขคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน
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05

การดำาเนินงานที่เป็นเลิศ

01 ด้านเศรษฐกิจ
มูลค่าเศรษฐกิจทางตรงประมาณ

โครงการ ROUTE OPTIMIZATION
ตั้งแต่ เม.ย. 2557 - ธ.ค. 2558
สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ

185,644 ล้านบาท

190.60 ล้านบาท

ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน 100 อันดับหลักทรัพย์
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG)

02 ด้านทรัพยากรบุคคล
จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี 24 ชั่วโมง
ร้อยละของพนักงานที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน 75 %
จ�านวนพนักงานทั้งหมด 22,864 คน
โครงการร่วมใจจากองค์กรมีพนักงานผ่านการอนุมัติ
จ�านวนทั้งสิ้น 1,401 คน

03 ด้านความปลอดภัย
ผ่านการตรวจประเมินด้านความ
ปลอดภัยการบินจาก
(European Aviation Safety Agency)
โดยได้รับใบอนุญาต TCO
(Third Country Operator)

EASA
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เริ่มโครงการมาตรฐาน
ความปลอดภัยเหนือระดับ

(Safety Beyond
Compliance) เพื่อยกระดับ

มาตรฐานความปลอดภัย
ด้านการบิน ตามมาตรฐาน EASA
(European Aviation Safety Agency)

04 ด้านความรับผิดชอบต่อลูกค้า
ผลส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า
จาก TCSS
(THAI Customer Satisfaction Survey)
คิดเป็นร้อยละ

92.9

ลดหย่อนค่าโดยสารเครื่องบิน
ส�าหรับผู้โดยสารพิการและผู้สูงอายุ
รวมถึงการบริการผู้โดยสารพิการ
และผู้สูงอายุ ให้สอดคล้อง
กับกฎข้อบังคับ US DOT

(United States Department of
Transportation)

05 ด้านสิ่งเเวดล้อม

ลดการใช้น�้ามันอากาศยานจากปี 2557 ร้อยละ 27.47
หรือคิดเป็น 814,887 ล้านลิตร
ลดการใช้ไฟฟ้าจากปี 2557 ร้อยละ 3.01
หรือคิดเป็น 1,107,901 หน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จากการบินร้อยละ 27.47

06 ด้านสังคม
แสดงเจตนารมณ์ในโครงการ
“การด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก”
ตามหลักการ CRBP (Children’s Rights
and Business Principles)
บริการด้านการขนส่งและความช่วยเหลือ
ทั้งสิ่งของบรรเทาทุกข์ และบุคลากรทางการแพทย์
รวมถึงการส่งทีมกู้ภัยไปยังประเทศเนปาลในเหตุการณ์
แผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล
อ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ
กรณีเหตุการณ์ระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร
บริษัท การบินไทย จำากัด มหาชน
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การพัฒนานวัตกรรมและปรับปรุงการดำาเนินงาน

ในป
โครงการ Fuel Management
สามารถลดปริมาณ
การใช้นำ้ามันเชื้อเพลิง
ได้ประมา

1,267.87
ล้านบาท

ตั้งแต่ เม ย
ธค
โครงการ Route Optimization
สามารถลดค่าใช้จ่าย
ได้ประมา

190.60
ล้านบาท

0
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ในปี 2558 การบินไทยด�าเนินการตามแผนปฏิรูป โดยเริ่มจากกลยุทธ์
หยุดการขาดทุนด้วยการลดค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่จา� เป็น เน้นการหารายได้ และปรับปรุง
การด�าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิรปู โดยครอบคลุมงานทุกฝ่าย
เพื่อให้พนักงานทุกคนร่วมมือกันด�าเนินการให้การบินไทยบรรลุเป้าหมายของ
แผนปฏิรูป โดยการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ
อุตสาหกรรมการบิน การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการให้บริการในธุรกิจการบิน
เพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายและเสริมสร้างรายได้
ในปี 2558 มีโครงการพัฒนานวัตกรรม ดังนี้

1. ด้านปฏิบัติการการบิน

โครงการ Fuel Management คือ โครงการการบริหารการใช้น�้ามัน
เชื้ อ เพลิ ง อากาศยานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง ได้ ด� า เนินการอย่ า ง
ต่อเนือ่ งมาหลายปี โดยในปี 2557-2558 สามารถลดปริมาณการใช้นา�้ มัน
เชื้อเพลิงได้ประมาณ 1,267.87 ล้านบาท
โครงการ Route Optimization คือ โครงการลดค่าใช้จา่ ยของเทีย่ วบิน
ได้แก่ ค่าน�า้ มันเชือ้ เพลิง และค่า Overfly Permit โดยน�าวิธกี าร Route
Optimization ของระบบ TAFS (Thai Automatic Flight Planning System)
มาเป็นเครื่องมือในการวางแผนการบินของฝ่ายประสานการอ� านวย
การบิน ตั้งแต่เริ่มด�าเนินโครงการเดือนเมษายน 2557 จนถึงเดือน
ธันวาคม 2558 สามารถลดค่าใช้จ่ายของเที่ยวบินได้ประมาณ 190.60
ล้านบาท
โครงการ New Potable Water Uplift คือ โครงการลดปริมาณการ
บรรทุกน�า้ ไปกับเครือ่ งบิน โดยการค�านวณปริมาณการใช้น�้าจากจ�านวน
ผู้โดยสารและระยะทางของเส้นทางบิน และค�านวณน�้าหนัก ขณะน�า
เครื่องขึ้นของเครื่องบินให้ถูกต้องตามปริมาณน�้าที่บรรทุก เพื่อให้การ
ค�านวณปริมาณน�า้ มันเชือ้ เพลิงของแต่ละเทีย่ วบินมีความถูกต้องแม่นย�า
ซึ่งจะท�าให้อัตราการใช้เชื้อเพลิงโดยรวมของการบินไทยมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

2. ด้านการปรับปรุงกระบวนการทำางานของวิศวกร Flight Simulator

โครงการ Flight Simulator Additional I/O เป็นการปรับปรุงเครื่องฝึกบินจ�าลองแบบ B737-400 โดยน�า
Microcontroller ยุคใหม่มาใช้ในการควบคุม input/output ของเครื่องฝึกบินจ�าลอง น�าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ในท้องตลาดที่มีคุณภาพและราคาประหยัดมาปรับใช้งาน ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ อาทิ ลดค่าใช้จ่าย
ในการว่าจ้างบริษัทผู้ผลิตเครื่องฝึกบินจ�าลองที่ปรับปรุงระบบ ประมาณ 1,000,000 บาท ลดค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาอะไหล่ระยะยาว ประมาณ 500,000 บาท นอกจากนัน้ นวัตกรรมดังกล่าวยังสามารถน�ามาใช้ปรับปรุงระบบ
เครื่องฝึกบินจ�าลองเครื่องอื่นๆ ในอนาคต คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,500,000 บาท
การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดตาราง Flight Simulator เพื่อให้ทราบการปรับเปลี่ยนตารางการใช้ Flight
Simulator ได้อย่างแม่นย�าและทันท่วงที ท�าให้การบริหารการใช้ Flight Simulator เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การติดเครือ่ งมือวัดการใช้ไฟฟ้าของ Flight Simulator แต่ละเครือ่ ง เพือ่ ให้สามารถวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์
เทียบกับการฝึกในแบบต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการควบคุมการใช้ไฟฟ้า รวมถึงสามารถวิเคราะห์ข้อบกพร่องหรือ
ความเสื่อมสภาพของระบบใน Flight Simulator และแก้ไขได้ทันท่วงที สามารถยืดอายุการใช้งานของ Flight
Simulator ได้

3. ด้านการปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ

โครงการพัฒนาโปรแกรมส�าเร็จรูปทางธุรกิจ SAP-BU คือ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
จากทีใ่ ช้ในปัจจุบนั ไปใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางธุรกิจเอสเอพี (SAP) เพือ่ รวบรวมฐานข้อมูลให้เป็นระบบเดียวกัน
และเป็นการขยายขอบเขตงานในส่วนของการบริหารการผลิต และการขายของหน่วยธุรกิจ โดยใช้มาตรฐาน
ของ SAP ซึ่งประกอบด้วย ระบบบริหารการผลิต (Production Planning) ระบบขายและจัดจ�าหน่าย (Sale &
Distribution) ระบบบริหารซ่อมบ�ารุง (Plant Maintenance) ระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management) ระบบบัญชี
ต้นทุน (Product Costing) ระบบบัญชีการเงิน (Financial Accounting & Controlling) ทั้งนี้ SAP-BU จะครอบคลุม
ในส่วนของหน่วยธุรกิจบริการการบิน ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น รวมทั้งฝ่าย
ครัวการบิน
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4. ด้านการพัฒนาบุคลากร

ให้คา� แนะน�านักศึกษาฝึกงานในการเขียน Software และพัฒนา Hardware เพือ่ สร้างเครือ่ งมือ หรืออุปกรณ์ทดแทน
ที่ใช้ในเครื่อง Flight Simulator เช่น การสร้างภาพสนามบิน ภาพทางวิ่งจ�าลองต่างๆ พัฒนาอุปกรณ์ทดแทน
เครือ่ งพิมพ์รนุ่ เก่า จอภาพรุน่ เก่า ระบบจ่ายไฟ ระบบควบคุม เป็นต้น ท�าให้นกั ศึกษาได้มปี ระสบการณ์ ฝึกทักษะ
จากการใช้อุปกรณ์จริง และน�าความรู้ไปพัฒนาต่อยอดเพื่อศึกษาต่อในระดับสูง
การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ B777 CBT (Computer Based Training) ส�าหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพา
เคลือ่ นที่ (B777 CBT Courseware for Tablet) ทัง้ ระบบปฏิบตั กิ าร iOS และ Android รวมถึงรองรับระบบปฏิบตั กิ าร
Window Vista ขึน้ ไปส�าหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) การบินไทยได้รบั ประโยชน์ สามารถวางแผนปฏิบตั ิการ
การบินส�าหรับเครื่องบินแบบ B777-300, B777-300ER, B777-200 และ B777-200ER ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการซื้อบทเรียน B777 CBT Courseware ชุดใหม่ มูลค่าประมาณ 20 ล้านบาท

5. การสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมในสายปฏิบัติการ

ในปี 2558 การบินไทยได้จัดให้มีการประกวดแผนงาน/โครงการสนับสนุนแผนกลยุทธ์ โดยได้แผนงาน/โครงการ
จ�านวน 9 โครงการ เป็นโครงการทีม่ งุ่ เน้นแนวคิดทางนวัตกรรม และการปรับปรุงกระบวนการท�างาน โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานและลดค่าใช้จ่าย
นอกจากนี้ ในปี 2558 การบินไทยได้รว่ มงาน “ท่าอากาศยานไทยกับนวัตกรรม” ทีจ่ ดั ขึน้ โดย บริษทั ท่าอากาศยานไทย
จ�ากัด (มหาชน) โดยร่วมแสดงและสือ่ สารผลงานนวัตกรรมทีโ่ ดดเด่นและส�าคัญจากหน่วยงานต่างๆ ซึง่ เป็นผลงานทีช่ ่วย
เพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั กิ ารการบิน สนับสนุนนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน และลดค่าใช้จา่ ยของการบินไทย
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รู้ จั ก การบิ น ไทย

รู้จักการบินไทย
บริษทั การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) เป็นสายการบินแห่งชาติ จัดตัง้ เป็นบริษทั จ�ากัดโดยรัฐบาลไทย ในปี พ.ศ. 2503
ต่อมาปี พ.ศ. 2533 ได้เข้าเป็นสมาชิกสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ หรือ The International Air transport
Association (IATA) อันเป็นองค์กรระหว่างประเทศทีเ่ ป็นศูนย์กลางในการก�าหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานการบินระหว่างประเทศ
ด้านต่างๆ เช่น Tariff, Safety, Agency Policies ปัจจุบัน IATA มีสมาชิกทั้งสิ้น 260 ประเทศทั่วโลก การบินไทยจึงจัดได้
ว่าเป็นสายการบินที่มีมาตรฐานและความปลอดภัย ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ระดับเดียวกับสายการบินสมาชิกอื่นๆ
การบินไทยด�าเนินธุรกิจการขนส่งทางอากาศทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การด�าเนินงานประกอบด้วย
3 ส่วนงาน คือ กิจการขนส่งทางอากาศ หน่วยธุรกิจ และกิจการอื่นๆ
กิจการขนส่งทางอากาศ ได้แก่ บริการขนส่งผู้โดยสาร และบริการขนส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์และไปรษณียภัณฑ์
ส่วนหน่วยธุรกิจ เป็นกิจการที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการขนส่งทางอากาศ ประกอบด้วย ครัวการบิน บริการซ่อมบ�ารุง
อากาศยาน บริการคลังสินค้า บริการการบิน โดยกิจการเหล่านี้มีฐานปฏิบัติการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางเครือข่ายการขนส่ง
ส่วนกิจการอืน่ ๆ เป็นกิจการสนับสนุนการขนส่งทางอากาศ ประกอบด้วย การบริการอ�านวยการบิน การจ�าหน่าย
สินค้าปลอดภาษีบนเครือ่ งบิน การจ�าหน่ายสินค้าทีร่ ะลึก นอกจากนี้ การบินไทยยังได้ขยายขีดความสามารถจากกิจกรรม
ที่ด�าเนินการภายในบริษัทฯ ให้เป็นการบริการเชิงธุรกิจกับสายการบินอื่นๆ เช่น การท�าความสะอาดภายในเครื่องบิน
แบบ Deep Clean การท�าความสะอาดล�าตัวเครื่องบินด้วย Aircraft Washing Equipment และการซ่อมบ�ารุงอากาศยาน
เป็นต้น
นอกจากธุรกิจหลักและหน่วยธุรกิจของการบินไทย อันได้แก่ การขนส่งทางอากาศ และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง
โดยตรงกับการขนส่งทางอากาศแล้ว การบินไทยยังเข้าร่วมลงทุนกับกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง และมีกิจการที่สอดคล้อง
สนับสนุนการด�าเนินงานของการบินไทย ดังต่อไปนี้

บริษัท ไทย อะมาดิอส เ าทอีสตเอเชีย จำากัด

บริษัท ไทยสมายล แอรเวย จำากัด

บริษัท วิงสแปน เ อรวิสเ ส จำากัด

บริษัท ไทยไ ลทเทรนนิ่ง จำากัด

บริษัท สายการบินนกแอร จำากัด มหาชน

บริษัท ทัวรเอื้องหลวง จำากัด

บริษัท ดอนเมือง อินเตอรเนชั่นแนล
แอรพอรต เตล จำากัด

บริษัท รงแรมรอยัลออคิด ประเทศไทย
จำากัด มหาชน

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรงเทพ
จำากัด มหาชน

บริษัท รงแรม
ท่าอากาศยานสวรร ภูมิ จำากัด

บริษัท ครัวการบินภูเกต จำากัด

12

รายงานการพั นาอย่างยั่งยืน ประจำาป

รายได้หลักของการบินไทยมาจากการให้บริการด้านการขนส่งผู้โดยสาร สินค้า พัสดุภัณฑ์และไปรษณียภัณฑ์
และรายได้อนื่ ๆ จากกิจการสนับสนุนการขนส่งต่างๆ นอกจากนี้ การบินไทยได้ให้ความส�าคัญกับการบริการทีเ่ หมาะสม
กับกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายทีค่ รอบคลุมทุกจุดบริการ เพือ่ ให้ลกู ค้าได้รบั ความสะดวกและความพึงพอใจในบริการต่างๆ ดังนี้

ผลิตภัณฑ์และบริการหลัก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

CONTACT CENTER
RESERVATION & TICKETING
CHECK-IN
LOUNGE
BOARDING
IN-FLIGHT SERVICE
ARRIVAL
ROYAL ORCHID PLUS
CUSTOMER RELATION

การบินไทย
ให้บริการเที่ยวบิน จำานวน

80,614
เที่ยวบิน
ในปี 2558

MAGIC SERVICE RING
RESERVATION &
TICKETING

CONTACT
CENTER
CUSTOMER
RELATION
ROYAL ORCHID
PLUS

CHECK-IN

CUSTOMER

LOUNGE
BOARDING

ARRIVAL

IN-FLIGHT
SERVICE

การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการหลัก เป็นการตอบสนองนโยบาย
ของการบินไทยในการให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร และสนับสนุนนโยบาย
ปรับปรุงเที่ยวบินให้บินตรงตามก�าหนดเวลา (On Time Performance) โดยการ
บริการจะเริ่มต้นตั้งแต่จุดก่อนการเดินทาง (Pre-Flight) ระหว่างการเดินทาง
(During-Flight) จนถึงหลังการเดินทาง (Post-Flight) ท�าให้ผู้โดยสารได้รับบริการ
ที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย อีกทั้งท�าให้เที่ยวบินของการบินไทยได้รับ
การจัดอันดับด้านการบินตรงตามก�าหนดเวลา เป็นล�าดับที่ 8 จากการจัดล�าดับ
ของสายการบินส�าคัญๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค เมื่อเดือนตุลาคม 2558
มาตรฐานนีส้ อดคล้องกับมาตรฐานของกลุม่ เครือข่ายพันธมิตรทีก่ ารบินไทยเป็น
สมาชิกอยู่ คือ สตาร์ อัลไลแอนซ์ (Star Alliance) สายการบินพันธมิตรทีม่ จี า� นวน
สมาชิก 27 สายการบิน บินไปยัง 192 ประเทศ และท่าอากาศยาน 1,330 แห่ง
ด้วยจ�านวนเทีย่ วบิน 18,500 เทีย่ วบินต่อวันทัว่ โลก นอกจากนัน้ ยังมีสายการบิน
อื่นที่การบินไทยได้ตกลงท�าเที่ยวบินรหัสร่วม (CodeShare) รวมถึงสายการบิน
คูค่ า้ รายอืน่ ทีใ่ ห้บริการอย่างกลมกลืนไร้รอยต่อในการบริการ (Seamless Services)

ณ วั นที่ 31 ธัน วาคม 2558 การบิ น ไทยมี ทุ นจดทะเบี ย น 26,989,009,500.00 บาท มี ทุ นช� า ระแล้ ว
21,827,719,170.00 บาท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เช่น กระทรวงการคลัง รวมกันร้อยละ 53.16 ส่วนที่เหลือร้อยละ 46.84
คือผู้ถือหุ้นอื่น
การบินไทยมีส�านักงานใหญ่ตงั้ อยูเ่ ลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 66 (0) 2545-1000, 66 (0) 2025-1000 และ THAI Contact Center 66 (0) 2356 1111 เว็บไซต์
www.thaiairways.com
บริษัท การบินไทย จำากัด มหาชน
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การเปลี่ยนแปลงการดำาเนินงานที่มีนัยสำาคัญ
จากสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงและภาวะเศรษฐกิจถดถอย การบินไทยได้ปรับเปลี่ยนแผนงานการด�าเนินงาน
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ได้แก่ แผนการลดค่าใช้จ่าย ด้วยการลดจ�านวนแบบและชนิดของ
เครือ่ งบินให้มแี บบและชนิดน้อยลง ยกเลิกการน�าเครือ่ งบินทีม่ อี ายุงานมากมาใช้ และพิจารณาขายออกไป ลดเส้นทางบิน
ที่ไม่เกิดผลก�าไร และยกเลิกเส้นทางบินที่ขาดทุนสะสมมาเป็นระยะเวลานาน พร้อมทั้งเพิ่มเส้นทางบินที่สร้างผลก�าไร
ดังต่อไปนี้

1. เส้นทางบินภูมิภาคเอเชีย

1.1 เส้นทางสายเหนือ เป็นเส้นทางที่มีปริมาณผู้โดยสารหนาแน่น ท�าก�าไรให้การบินไทยอย่างต่อเนื่อง
จึงได้มีการปรับเที่ยวบินและแบบเครื่องบินให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด โดยการบินไทยได้ปรับขนาด
ของเครื่องบินในเส้นทางหลักๆ ให้เป็นเครื่องบินแบบแอร์บัส A380-800 เช่น เส้นทางบินไปกลับกรุงเทพฯ-ฮ่องกง
เส้นทางบินไปกลับกรุงเทพฯ-โตเกียว (นาริตะ) และน�าเครือ่ งบินแบบโบอิง้ 787-8 ท�าการบินในเส้นทางบินไปกลับกรุงเทพฯโตเกียว (ฮาเนดะ) เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันทางด้านผลิตภัณฑ์อกี ด้วย ส�าหรับช่วงนอกฤดูทอ่ งเทีย่ ว (Low season)
มีการปรับลดเที่ยวบินในบางเส้นทาง เช่น เส้นทางบินไปกลับกรุงเทพฯ-ซัปโปโร จาก 7 เที่ยวบิน เป็น 5 เที่ยวบิน
ต่อสัปดาห์ เส้นทางบินไปกลับกรุงเทพฯ-โตเกียว (นาริตะ) จาก 21 เที่ยวบิน เป็น 14 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
1.2 เส้นทางสายอินโดจีน เป็นเส้นทางทีเ่ ป็นจุดแข็งของเครือข่ายเส้นทางบินภูมภิ าค เนือ่ งจากมีการเติบโตทีด่ ี
ประกอบกับการบินไทยได้รับมอบเครื่องบินแบบแอร์บัส A320-200 เข้าประจ�าฝูงบินเพิ่มเติม เพื่อทดแทนเครื่องบินแบบ
โบอิง้ 737-400 ทีก่ า� ลังจะปลดระวาง การบินไทยจึงได้นา� มาให้บริการในเส้นทางบินไปกลับกรุงเทพฯ-พนมเปญ ส่วนเส้นทาง
บินไปกลับกรุงเทพฯ-โฮจิมนิ ห์ ได้มกี ารปรับแบบเครือ่ งบินโดยใช้เครือ่ งบินแบบโบอิง้ A330-300 ท�าการบินแทน A320-200
พร้อมทั้งปรับเที่ยวบินเพิ่มจาก 14 เที่ยวบิน เป็น 17 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ นอกจากนี้ในเส้นทางบินไปกลับกรุงเทพฯหลวงพระบาง มีการปรับเพิม่ จาก 3 เทีย่ วบิน เป็น 4 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ เพือ่ ให้เหมาะกับความต้องการของตลาด
1.3 เส้นทางสายตะวันตก มีปริมาณผู้โดยสารหนาแน่น รวมทั้งมีการเติบโตที่ดี โดยเฉพาะตลาดหลัก ได้แก่
อินเดีย การบินไทยจึงปรับเพิ่มเส้นทางบินไปกลับกรุงเทพฯ-เดลี จาก 16 เที่ยวบิน เป็น 17 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และมี
การปรับลดเที่ยวบินในช่วงเทศกาลถือศีลอด (Ramadan) ในบางเส้นทาง เช่น เส้นทางบินไปกลับกรุงเทพฯ-อิสลามาบัด
จาก 4 เที่ยวบิน เป็น 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เส้นทางบินไปกลับกรุงเทพฯ-ลาฮอร์ จาก 7 เที่ยวบิน เป็น 6 เที่ยวบินต่อ
สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2558 และเส้นทางบินไปกลับกรุงเทพฯ-การาจี มีการปรับลดเที่ยวบินเดือนมิถุนายน
ด้วยเช่นกัน
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2. เส้นทางบินระหว่างทวีป

2.1 เส้นทางออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ การบินไทยได้มีการปรับเพิ่มเส้นทางบินไปกลับ กรุงเทพฯ-เพิร์ท
จาก 5 เที่ยวบิน เป็น 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และเปลี่ยนแบบของเครื่องบินจากโบอิ้ง 777-200 ER เป็นเครื่องบินแบบ
โบอิ้ง 787-8 ในส่วนของเส้นทางบินไปกลับกรุงเทพฯ-บริสเบน มีการปรับลดการให้บริการ โดยเปลี่ยนแบบเครื่องบิน
โบอิ้ง 777-200 ER เป็นโบอิ้ง 787-8 แทน
2.2 เส้นทางยุโรป มีการปรับลดเที่ยวบินให้เหมาะกับความต้องการของตลาดในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว
(Low Season) ดังนี้ เส้นทางบินไปกลับกรุงเทพฯ-แฟรงค์เฟิร์ต จาก 13 เที่ยวบิน เป็น 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เส้นทางบิน
ไปกลับ กรุงเทพฯ-ลอนดอน จาก 14 เที่ยวบิน เป็น 7 เที่ยวบินและใช้เครื่องบินแบบแอร์บัส A380-800 ท�าการบิน
นอกจากนี้มีการปิดเส้นทางบินชั่วคราว คือ เส้นทางบินไปกลับกรุงเทพฯ-โจฮันเนสเบิร์ก เมื่อวันที่ 15 มกราคม
2558 เส้นทางบินไปกลับกรุงเทพฯ-มอสโคว์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2558 เส้นทางบินไปกลับกรุงเทพฯ-มาดริด เมื่อวันที่
5 กันยายน 2558 และเส้นทางบินไปกลับกรุงเทพฯ-ลอสแองเจลิส เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2558

3. เส้นทางบินภายในประเทศ

การบินไทยมีการเสริมผลิตภัณฑ์และให้บริการด้วยสายการบินไทยสมายล์ในเส้นทางหลัก เช่น กรุงเทพฯเชียงใหม่ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต และท�าการบินทดแทนการบินไทย ภาคเหนือ ในเส้นทางบินไปกลับกรุงเทพฯ-เชียงราย ตั้งแต่
วันที่ 29 มีนาคม 2558 ภาคใต้ ในเส้นทางบินไปกลับกรุงเทพฯ-หาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2558 และเพิ่ม
เส้นทางใหม่ ได้แก่ เส้นทางบินไปกลับ กรุงเทพ-นราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2558
นอกจากนี้ การบินไทยได้ด�าเนินงานส่วนอื่นๆ ที่ส�าคัญในปี 2558 เพื่อสนองต่อแผนปฏิรูปองค์กร ดังนี้
การพิจารณาการบริหารสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือไม่ได้ใช้งาน โดยการให้เช่าหรือจ�าหน่าย
การน�าระบบ Route Optimization (TAFS14: Terminal Aerodrome Forecast) มาใช้ เพือ่ ลดค่าใช้จา่ ยเมือ่ ท�าการบิน
ไปยังเส้นทางยุโรป
การปรับลดจ�านวนพนักงานด้วยโครงการร่วมใจจากองค์กร (MSP: Mutual Separation plan)
การน�าแผนการปรับปรุงการด�าเนินงานโดยการน�าระบบบัญชี (SAP) มาใช้ เพื่อทราบผลก�าไร-ขาดทุน
จากการด�าเนินงานได้ทันที
การน�าเทคโนโลยีทางอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการบริการ เพื่อเพิ่มช่องทางในการขาย และเพิ่มความสะดวก
ให้ผโู้ ดยสารในการซือ้ บัตรโดยสารหรือ Check-in นอกจากนีบ้ ตั รสมาชิก Royal Orchid Plus แบบดิจทิ ลั ท�าให้
ลูกค้าสมาชิกสามารถใช้บริการกับสายการบินทีเ่ ป็นสมาชิกเครือข่ายพันธมิตร (Star Alliance) ในการ Check-in
และใช้บริการ Lounge ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
แผนการฝึกอบรมและปรับปรุงมาตรฐาน เช่น ฝึกอบรมพนักงานฝ่ายช่างให้มีความรู้และทักษะในการซ่อม
เครื่องยนต์อากาศยานแบบ Trent 700 ระดับ Module Change and Test 772B เพื่อเสนอบริการแก่
สายการบินอื่นในเชิงธุรกิจ
โครงการมาตรฐานความปลอดภัยเหนือระดับ (Safety Beyond Compliance) ในการปรับปรุงกระบวนการและ
เอกสารด้านความปลอดภัยในการบิน ทีย่ ดึ หลักตามมาตรฐานของ EASA (European Aviation Safety Agency)
บริษัท การบินไทย จำากัด มหาชน
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กรอบแนวทางในการดำาเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
4 ประการ
ก�าหนดนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนของบริษัทฯ ต่อการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คม เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความมุ ่ ง มั่ น และทุ ่ ม เทของการบิ น ไทย
ในการบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อมผสมผสานแนวคิดและนวัตกรรมในรูปแบบ
สีเขียว (Green Innovation)
จัดท�าโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับแนวคิด
“การเดินทางแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม” (Travel Green)
จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตส�านึกให้กับพนักงาน
ในทุกระดับชั้น
สื่อสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ
และจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
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นโยบายของบริษัทฯ

นโยบายความปลอดภัยด้านกิจการบิน

การด�าเนินงานของการบินไทยจะยึดหลักเรื่องความปลอดภัยเป็นหัวใจส�าคัญของการด�าเนินงาน โดยก�าหนด
ให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักมาตรฐานสากล รวมถึงการตรวจสอบ รักษาระบบด้านความปลอดภัยแก่
ผู้บริหารและพนักงานผู้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมการบิน

นโยบายด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ

การด�าเนินงานของการบินไทยจะต้องมีคุณภาพในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ให้เป็นไปตามความพึงพอใจ
และความประทับใจของลูกค้า ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลของธุรกิจการบิน

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

การด�าเนินงานของการบินไทย ค�านึงถึงความส�าคัญในการคุ้มครอง ดูแลให้พนักงานปฏิบัติอย่างปลอดภัย
อยู ่ ในสภาพแวดล้ อ มของการท�า งานที่ เหมาะสม ภายใต้ ก ารบริ ห ารงานความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย
และสภาพแวดล้อมตามมาตรฐานทีเ่ ป็นทีย่ อมรับ เพราะการบินไทยถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรทีม่ คี ณ
ุ ค่าสูงสุด

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

การด�าเนินงานของการบินไทย มีการด�าเนินงานอย่างสอดคล้องตามหลักมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสากล (Environment Management System/EMS : ISO14001) และสิง่ แวดล้อมการบิน (Aviation Environment) ทัง้ นีเ้ พือ่ ลดมลพิษ
และผลกระทบต่างๆ แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านการไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

การด�าเนินงานของการบินไทยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และยอมรับใน
ความแตกต่างด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา รวมถึงการไม่เลือกบริการกับบุคคล
หรือคนบางสัญชาติโดยไม่เป็นธรรม

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

การด�าเนินงานของการบินไทย ได้นา� การบริหารความเสีย่ งมาใช้เป็นเครือ่ งมือในการบริหารจัดการองค์กร ตัง้ แต่
ปี 2546 เพื่อช่วยให้บริษัทฯ มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ
สร้างมูลค่าเพิ่มและความมั่นคงเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และสอดคล้องตามหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

การด�าเนินงานของการบินไทย ได้น�าการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
เพื่อช่วยให้บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าจะสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยธุรกิจจะหยุดชะงักหรือได้รับ
ผลกระทบน้อยทีส่ ดุ หากเกิดวิกฤตการณ์หรือภาวะวิกฤต และสามารถฟืน้ ฟูการด�าเนินงานของบริษทั ฯ ให้กลับสู่
ภาวะปกติอย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียของการบินไทย และสอดคล้อง
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
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ตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

การบินไทยเชื่อมั่นว่าการยึดถือในหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งเสริมให้
การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทีผ่ บู้ ริหารและพนักงานทุกระดับต้องให้ความร่วมมือ
และเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานตามหลักการของ COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of Tread way Commission) รวมทั้งมีการจัดท�าประมวลบรรษัทภิบาลและจริยธรรม
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนให้กับพนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติตาม

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

การบินไทยตระหนักถึงภัยจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นในทุกระดับ โดยการบินไทย
ก�าหนดแผนธรรมาภิบาล พร้อมจัดท�าแผนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นควบคู่ไปกับการจัดหลักสูตร
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยบรรจุเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมส�าหรับพนักงาน
ทุกระดับ อีกทั้งการบินไทยได้จัดส่งพนักงานเข้าอบรมกับองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการบินไทยได้กา� หนดนโยบาย “Whistle Blower” เข้ามาใช้ใน
การบริหารจัดการ เพือ่ ให้บคุ ลากรในการบินไทยมีสว่ นร่วมในการสอดส่อง ดูแล และชีเ้ บาะแสทีเ่ กีย่ วข้อง
กับกรณีทจุ ริตคอร์รปั ชัน่ นอกจากนี้ การบินไทยได้รเิ ริม่ ในการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายและจัดกิจกรรม
ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตที่ส�าคัญทั้งกับภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งมีการน�าแนวทางปฎิบัติ
สัญญาคุณธรรม (Integrity Pact) มาปรับใช้ โดยเชิญเจ้าหน้าที่จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น
มาสังเกตุการณ์ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์ ส�าหรับให้บริการบนเครื่องบิน

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

การบินไทยเชื่อมั่นว่าการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในองค์กร
ถือเป็นกุญแจสู่ความส�าเร็จตามแผนปฏิรูปองค์กร การบินไทยจึงมุ่งเน้นดูแลพนักงานให้ได้รับ
ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งความปลอดภัย อาชีวอนามัย และจัดสภาพแวดล้อม
ในการท�างานเพื่อให้พนักงานทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี จัดให้มีการพัฒนาทักษะ ให้ความรู้ต่างๆ
อย่างเหมาะสม

การเคารพสิทธิมนุษยชน

การบินไทยตระหนักถึงความส�าคัญต่อสิทธิของทุกคนบนพื้นฐานความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมและ
ไม่เลือกปฏิบตั ิ โดยการด�าเนินงานในด้านบุคลากรตัง้ แต่การสรรหาพนักงาน การจ้างงาน การเลิกจ้าง
การพัฒนาพนักงาน การเลือ่ นต�าแหน่ง การย้ายงาน และการมอบหมายงานเป็นไปด้วยความเป็นธรรม
ไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึง่ โดยไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากความแตกต่างในด้าน
เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ พื้นฐานการศึกษา หรือเหตุผลอื่นใด รวมทั้งจะไม่มีการเลือกให้
บริการหรือท�าธุรกิจกับนิติบุคคลหรือบุคคลจากเฉพาะบางประเทศ หรือบางสัญชาติโดยไม่เป็นธรรม
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ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

การบินไทยให้ความส�าคัญกับคุณภาพการให้บริการ และความปลอดภัย โดยเฉพาะความปลอดภัย
ในการปฏิบัติการบิน การบินไทยได้ก�าหนดนโยบายด้านความมั่นคงการบินให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด และได้มาตรฐานระดับสากล อีกทั้งยังเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายด้าน
ความมั่นคงการบิน (Aviation Security Network) ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค รวมถึงริเริ่ม
โครงการ Beyond Compliance Project เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการรักษามาตรฐานความปลอดภัย
ให้เหนือกว่าระดับมาตรฐาน และเสริมสร้างความเชื่อมั่นที่ดีกับลูกค้า

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การบิ น ไทยตระหนัก ถึ ง ความส� า คั ญ ของสิ่ ง แวดล้ อ ม และการมี ส ่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น รั ก ษา
จึงมีเป้าหมายในการเป็นสายการบินทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมสอดคล้องกับแนวคิด “การเดินทางแบบ
รักษ์สงิ่ แวดล้อม” โดยค�านึงถึงการด�าเนินงานด้านต่างๆ อาทิ การลดก๊าซเรือนกระจก การบริหาร
เชือ้ เพลิงอากาศยาน การปรับปรุงคุณภาพน�า้ ทิง้ การใช้สารเคมี การอนุรกั ษ์พลังงานไฟฟ้า และการน�า
สิ่งของมาใช้ซ�้าหรือการน�ากลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น รวมถึงการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
โดยประกาศยกเลิกการขนส่งงาช้าง และหูฉลาม

การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน

การบินไทยมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยการปลูกฝังจิตส�านึกที่ดีแก่พนักงาน
ผ่านโครงการจิตอาสาต่างๆ อาทิ การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นกั เรียนในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล
การสนับสนุนและอ� านวยความสะดวกด้านเที่ยวบินเพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ
การบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย รวมถึงการมีมาตรการป้องกันโรค
ไวรัสเมอร์ส

การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมด้าน CSR

การบินไทยพัฒนาและปรับปรุงนวัตกรรมอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้การด�าเนินงานและการบริการผูโ้ ดยสาร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ โครงการ Fuel Management เพื่อใช้บริหารการใช้นา�้ มันเชื้อเพลิง
อากาศยาน, โครงการ Route Optimization เพื่อลดค่าใช้จ่ายของเที่ยวบิน, โครงการ New Potable
Water Uplift เพือ่ ลดปริมาณการบรรทุกน�า้ ไปกับเครือ่ งบิน, การปรับปรุงกระบวนการท�างานของวิศวกร
Simulator เพือ่ ประหยัดพลังงาน, การพัฒนาระบบต่างๆ เป็นแบบ Paperless, การพัฒนา Application
คือระบบ SAP-BU เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลให้เป็นระบบเดียวกัน และเป็นการขยายขอบเขตงานใน
ส่วนงานของการบริหารการผลิต และการขยายของหน่วยธุรกิจ
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การปฏิ บั ติ ต าม
หลั ก การกำ า กั บ ดู แ ล
กิ จ การที่ ดี

การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
การบินไทย ตระหนักถึงความส�าคัญของหลักบรรษัทภิบาล และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จึงมุ่งมั่นด�าเนิน
ธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส โดยเชื่อมั่นว่าสามารถน�าพาองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืนซึ่งถือเป็นส่วนส�าคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
การบินไทย เชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการธุรกิจโดยยึดถือหลักในหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นปัจจัยที่ส�าคัญ
ที่ส่งเสริมให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดความเป็นธรรม
และประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีนโยบายให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินงานตามหลักการก�ากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลสากลเป็นแนวทางในการด� าเนินงาน จึงก�าหนดกรอบนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ ซึ่งครอบคลุม
องค์ประกอบที่ส�าคัญ 4 ด้าน ได้แก่

ด้านรัฐ
สังคม
และสิ่งแวดล้อม

ด้านผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้เสีย

ด้านองค์กร

ด้านผู้ปฏิบัติงาน

หลักบรรษัทภิบาลของการบินไทย

ความรับผิดชอบต่อ
ผลการปฏิบัติหน้าที่
(ACCOUNTABILITY)
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ความรับผิดชอบในหน้าที่
(RESPONSIBILITY)

ความโปร่งใส
(TRANSPARENCY)

การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่องค์กร
ในระยะยาว
(CREATION OF
LONG TERM VALUE)

ความเป็นธรรม
(FAIRNESS)

จริยธรรมธุรกิจ

การบินไทย ด�าเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจ
อย่างเคร่งครัด ด้วยเชือ่ ว่าเป็นวิถที างทีท่ า� ให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า
และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
บริษัทฯ มีหลักจริยธรรม เพื่อให้พนักงานยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

หลักจริยธรรม

1. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ให้การสนับสนุนและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
2. ยึดมั่นในประโยชน์ของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์
เพื่อตนเองหรือผู้อื่น และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
3. ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ยินยอมให้เกิดการทุจริตขึ้นในงานที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ
4. ยึดมั่นในความถูกต้อง ไม่ยินยอมให้เกิดการกระท�าที่ผิดกฎหมายขึ้นในงานที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ
5. ยึดมั่นในความโปร่งใส ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงไม่ว่าในลักษณะใดๆ ในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ร่วมงาน
ประชาชน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ของการบินไทย

การบริหารความเสี่ยงด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ท่ามกลางความเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วของสถานการณ์โลก ประเด็นเรือ่ งความยัง่ ยืนเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่อาจมองข้ามได้
และกลายเป็นความท้าทายทีป่ รากฏให้เห็นเด่นชัด ทัง้ เรือ่ งความมัน่ คงในระบบเศรษฐกิจ ความเสือ่ มถอยของสิง่ แวดล้อม
และคุณภาพชีวิตของคนในสังคม
ในขณะที่การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ก็ต้องการความร่วมมือในระดับภูมิภาคที่ไม่เพียง
มุง่ เน้นเรือ่ งการลดความเหลือ่ มล�้า แต่ยงั ส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจร่วมกันอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ การบินไทย
จึงให้ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการด�าเนินธุรกิจที่ค�านึงถึงประเด็นความยั่งยืนในทุกมิติ ซึ่งประกอบด้วย
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การบริหารความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ

ในปี 2558 มีรายงานเรื่องความต้องการในการเดินทางทางอากาศเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมการบิน
มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางเข้าและออกภายในประเทศและระหว่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น
แต่การเจริญเติบโตในอุตสาหกรรมการบินกลับส่งผลให้เกิดการแข่งขันทีท่ วีความรุนแรงจากการขยายตัวของสายการบิน
ต้นทุนต�า่ และสายการบินจากตะวันออกกลาง จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อสายการบินทีใ่ ห้บริการอย่างเต็มรูปแบบทัง้ ด้าน
รายได้เฉลี่ยต่อหน่วย (Yield) และส่วนแบ่งทางการตลาด ท�าให้สายการบินที่บริการเต็มรูปแบบไม่สามารถด�าเนินการ
หรือบริหารจัดการในรูปแบบเดิมได้
การบินไทย เป็นธุรกิจการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ จึงได้รับผลกระทบเช่นกัน การที่ผลประกอบการของ
การบินไทยโดยเฉพาะด้านการเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายนัน้ ถือเป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกว่า ถึงเวลาอันสมควรที่ต้องมีการ
ปฏิรปู การบินไทยอย่างจริงจัง เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างก้าวกระโดด และสร้างเสถียรภาพทางการเงิน
อย่างยั่งยืน โดยการปรับปรุงเส้นทางบิน ฝูงบิน พิจารณาคัดเลือกตลาดที่จะท�าการแข่งขันเชิงกลยุทธ์อย่างเหมาะสม
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการภายใน ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
ทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อสร้างความส�าเร็จอย่างยัง่ ยืนร่วมกัน เพือ่ ให้การบินไทยกลับไปสู่ความมัน่ คง และกลับมาเป็นสายการบิน
แห่งชาติที่มีบริการระดับโลก สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และกลับมาเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยอีกครั้ง
ในส่วนของเนื้อหาการบริหารความเสี่ยงในด้านเศรษฐกิจเพิ่มเติม สามารถสืบค้นรายละเอียดได้ในหัวข้อปัจจัย
ความเสี่ยง ในเล่มรายงานประจ�าปี 2558
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การบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจสายการบินซึ่งเป็นธุรกิจหลักของการบินไทย ประกอบด้วยการบริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางอากาศ
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งล้วนมีความสัมพันธ์โดยตรงกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ดังนัน้ จึงท�าให้
การบินไทยอาจได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อันเป็นผลจากปัจจัยเสี่ยงจากสภาวะ
แวดล้อมต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ภัยธรรมชาติ โรคระบาด การก่อการร้าย ความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศ รวมถึงปัจจัยการเมืองภายในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้การด�าเนินธุรกิจของการบินไทยหยุดชะงักลงได้
การบินไทยได้ตระหนักถึงความจ�าเป็นในการรับมือต่อเหตุการณ์ดังกล่าวให้ทันท่วงที จึงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะวิกฤต (Crisis Management Operation Center : CMOC) เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด
รวมทัง้ ก�าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข รวมถึงการด�าเนินการอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ลดระดับความรุนแรงของความเสีย่ งลง
รวมถึงจัดตั้งคณะกรรมการบริหารภาวะวิกฤต และจัดท�าการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity
Management : BCM) ในกระบวนการที่ส�าคัญ เพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ โดยจัดท�าแผนและคู่มือรองรับสถานการณ์
พร้อมฝึกซ้อม และประสานความร่วมมือกับพันธมิตรการบิน และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม
เพื่อให้การบินไทยสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ อีกทั้งเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
แก่การบินไทย และเพิ่มความมั่นใจในการเดินทางของผู้โดยสาร นอกจากนี้ เพื่อการปรับตัวที่รวดเร็ว (Dynamic)
การบินไทย ยังมีการจัดท�าประมาณการผลการด�าเนินงานเป็นประจ�าทุกเดือน และมีการประเมินผลกระทบจากปัจจัย
ต่างๆ ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ ทีม่ ผี ลต่อการด�าเนินงานของการบินไทย ทัง้ เชิงบวกและเชิงลบอย่างมีนยั ส�าคัญ
เพือ่ เป็นข้อมูลให้ฝ่ายบริหารพิจารณาปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ รองรับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป อาทิ การปรับลดปริมาณ
การผลิต (Production) เมื่อจ�านวนผู้โดยสารลดลง

การบริหารความเสี่ยงด้านสังคม

ตามทีส่ า� นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ของประเทศไทยได้ถกู ตรวจสอบตามโครงการตรวจสอบ
การก�ากับดูแลความปลอดภัยสากล (Universal Safety Oversight Audit Program: USOAP) ขององค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) และพบข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญ (Significant Safety
Concern: SSC) โดยปรากฏสัญลักษณ์ธงแดงที่ชื่อประเทศไทยในเว็บไซต์สาธารณะของ ICAO ส่งผลให้หน่วยงานก�ากับ
ด้านความปลอดภัยการบินพลเรือนของประเทศต่างๆ ขาดความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยของสายการบิน
ของประเทศไทย และได้ด�าเนินมาตรการเข้มงวดในการก�ากับดูแลความปลอดภัยด้านการบินกับสายการบินของ
ประเทศไทย
การบินไทยได้ติดตามและด�าเนินการตามแผนหลักเพื่อบริหารความเสี่ยงจากกรณีข้างต้น โดยมีการเตรียม
ความพร้อมเพือ่ รองรับการตรวจประเมินด้านความปลอดภัยการบินจากทุกองค์กรสากล มุง่ เน้นให้มรี ะบบบริหารจัดการ
ด้านคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสูง (Safety & Quality Management System) ควบคู่ไปกับการเตรียม
ความพร้อมรองรับการตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติการบินในทุกๆ ด้าน ซึ่งผลการตรวจสอบที่ผ่านมาเป็นที่
น่าพอใจอย่างยิง่ มาโดยตลอด
อย่างไรก็ตาม การบินไทยได้แสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยด้านการบิน เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ และหน่วยงานก�ากับด้านความปลอดภัยการบินของประเทศต่างๆ ที่อาจมีข้อกังวล
เกี่ยวกับข้อบกพร่องอย่างมีนยั ส�าคัญของส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย การบินไทยจึงริเริม่ โครงการมาตรฐาน
ความปลอดภัยเหนือระดับ (Safety Beyond Compliance) เพือ่ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินของการบินไทย
และน�ามาตรฐานของ European Aviation Safety Agency (EASA) ซึง่ เป็นทีย่ อมรับจากองค์กรการบินทัว่ โลกมาเป็นต้นแบบ
โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการเป็นสายการบินที่สามารถบินเข้าสู่น่านฟ้าของทุกประเทศได้อย่างภาคภูมิใจ นอกจากนี้
การบินไทยได้จัดท�าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ
สถานการณ์สมมติในกรณีตา่ งๆ โดยค�านึงถึงผลกระทบทีม่ ตี อ่ ผูโ้ ดยสาร ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ข้อจ�ากัดต่างๆ รวมไปถึงผลกระทบ
ทางด้านการเงิน

บริษัท การบินไทย จำากัด มหาชน
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ในปัจจุบัน การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อประเทศในด้านต่างๆ และมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหา
ต่อความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศชาติในระยะยาว ด้วยเหตุนี้ การบินไทยเล็งเห็นว่าการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ถือเป็นภัยร้ายแรงต่อการบินไทย ซึง่ ส่งผลต่อสถานะของการบินไทย ในทุกๆ ด้าน จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิง่ ทีก่ ารบินไทย
และพนักงานทุกระดับจะต้องเข้ามามีสว่ นร่วมในการขับเคลือ่ น ส่งเสริม แสดงเจตนารมณ์และความมุง่ มัน่ ในการต่อต้าน
ทุจริตในทุกรูปแบบ
เพื่อให้มั่นใจว่าการบินไทยมีนโยบายการก�าหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อก�าหนดในการด�าเนินธุรกิจ
ทีเ่ หมาะสม เพือ่ ป้องกันการคอร์รปั ชัน่ ในทุกการด�าเนินธุรกิจของการบินไทย และเพือ่ ให้การด�าเนินธุรกิจทีอ่ าจมีความเสีย่ ง
ด้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ได้รบั การพิจารณาและปฏิบตั อิ ย่างรอบคอบ การบินไทยจึงได้จดั ท�านโยบาย “Whistle Blower”
เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ นโยบายดังกล่าวได้มีการประเมินและตรวจสอบเป็นประจ�าทุกปี โดยมีแนวทางในการ
ด�าเนินงาน ดังนี้
1. ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ถือเป็นภัยร้ายแรงที่ทุกหน่วยงานต้องให้ความส�าคัญเป็นอันดับต้น
และร่วมกันควบคุม ตรวจสอบ/ดูแล เพื่อเป็นการป้องกันและขจัดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. พนักงานของการบินไทยในทุกระดับต�าแหน่งงานมีหน้าที่จะต้องช่วยกันสอดส่อง ดูแล หรือแจ้งเบาะแส
ที่พบเห็นการกระท�าที่มีความเคลือบแคลง/เป็นข้อสงสัย หรือเชื่อได้ว่าเป็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ
น�าส่งให้ผู้มีสิทธิรับข้อร้องเรียนรับทราบเพื่อด�าเนินการตามระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริต หรือการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ค�าสัง่ ของบริษทั ฯ ธรรมาภิบาล หรือจริยธรรม
ตามประมวลธรรมาภิบาลและจริยธรรม พ.ศ. 2553
3. ผูบ้ ริหารและผูบ้ งั คับบัญชาของพนักงานทุกระดับต�าแหน่ง มีหน้าทีต่ อ้ งให้ความยุตธิ รรมแก่ทกุ ฝ่าย โดยยึดหลัก
คุณธรรม ความถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือประมวลบรรษัทภิบาลและจริยธรรม
4. การบินไทยให้ความส�าคัญกับข้อร้องเรียนจากพนักงาน ลูกจ้าง ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลภายนอก ที่พบเห็น
การกระท�าทีไ่ ด้กระท�าการใดๆ ต่อการบินไทย พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้มสี ่วนได้เสียของการบินไทย โดยทุจริต
หรือโดยการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ค�าสั่งบริษัทฯ ธรรมาภิบาลหรือจริยธรรม
โดยการบินไทยจะด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้
ในปี 2558 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายและจัดกิจกรรมในเรื่องของการต่อต้านการทุจริต ที่สา� คัญ ดังนี้
การบินไทยได้เข้าร่วมเป็น 1 ใน 77 ภาคี ในแนวคิดร่วมรณรงค์ Thailand Campaign “อย่าให้ใครว่าไทย”
โดยมีมลู นิธมิ นั่ พัฒนา กรมประชาสัมพันธ์ กองอ�านวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และหอการค้าไทย เพือ่ มุ่งหวังให้คนไทยเกิดการเปลีย่ นแปลงระดับฐานราก
ของความคิด ค่านิยม พฤติกรรม ในมิติเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม อันน�าไปสู่การพัฒนา
ประเทศให้มีความมั่นคง แข็งแรง และสร้างสังคมไทยที่ดีให้กับคนรุ่นต่อไป
การบินไทยได้เข้าร่วมงาน “วันต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ แห่งชาติ” โดยมีองค์กรต่อต้านคอร์รปั ชัน่ (ประเทศไทย)
หรือ Anti-Corruption Organization of Thailand (ACT) โดยเรื่องการต่อต้านการทุจริตถูกก�าหนดให้เป็นวาระ
แห่งชาติ และเป็นหนึ่งในวาระการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้การทุจริตคอร์รัปชั่นลดจ�านวนลงและหมดไป
อย่างเป็นรูปธรรม โดยขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน มีสว่ นร่วมกันสร้างระบบภูมคิ มุ้ กันการทุจริตคอร์รปั ชัน่
การบินไทยได้รบั การประเมินความคืบหน้าในเรือ่ งการป้องกันการมีสว่ นเกีย่ วข้องกับคอร์รปั ชัน่ (Anti-Corruption
Progress Indicators) จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยมีสา� นักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เป็นผู้สนับสนุน การบินไทยได้ระดับการประเมินอยู่ในระดับที่ 3 (Established) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น
โดยการประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต
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บริษัทฯ ได้น�าแนวทางปฏิบัติสัญญาคุณธรรม (Integrity Pact) มาปรับใช้ โดยการเชิญเจ้าหน้าที่จากองค์กร
ต่อต้านคอร์รปั ชัน่ (ประเทศไทย) มาสังเกตุการณ์ในขัน้ ตอนของการด�าเนินการจัดซือ้ ไวน์ส�าหรับการให้บริการ
ผู้โดยสารบนเครื่องบิน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม ในการปฏิบัติงาน และน�าพาให้เป็นองค์กรที่มี
การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ต่อไป
นอกจากนี้ การบินไทยได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ ร่วมกันขับเคลือ่ นแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติวา่ ด้วยการปราบปรามการทุจริต ซึง่ ส�านักงาน ป.ป.ช. ได้ดา� เนินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ ของการบินไทยในปี 2557 ที่ผ่านมา การบินไทยได้คะแนนในการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสฯ เท่ากับ 75.84 คะแนน โดยผลการประเมินผลการด�าเนินงานในปี 2558 ก�าลังอยูร่ ะหว่างการด�าเนินงาน
จากผลคะแนนดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานสูง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงดัชนี/ตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงาน
ของบริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน) ปี 2557
ดัชนี/ตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
1.
2.
3.
4.
5.

ความโปร่งใส (Transparency)
ความพร้อมรับผิด (Accountability)
คุณธรรมในการให้บริการของหน่วยงาน (Integrity in Service Delivery)
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)
คุณธรรมในการท�างานของหน่วยงาน (Work Integrity)

คะแนน (ร้อยละ)

ผลคะแนน

75.57
76.31
90.53
59.47
68.07

สูง
สูง
สูงมาก
ปานกลาง
สูง

บริษัท การบินไทย จำากัด มหาชน
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มาตรฐานสากลต่างๆ ที่บริษัทฯ นำาไปปฏิบัติ
ใบรับรองมาตรฐานสากล

IOSA
(IATA Operational Safety Audit
มาตรฐานการตรวจประเมินความปลอดภัย
ด้านการปฏิบัติการจากสมาคมขนส่ง
ทางอากาศระหว่างประเทศ)
ISO 9001:2008
(ระบบบริหารงานคุณภาพ)

ISO 14001:2004
(ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม)

ISO 50001:2011
(ระบบจัดการด้านพลังงาน)

OHSAS 18001:2007
(มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย)

28
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ฝ่ายหรือหน่วยธุรกิจ

วันหมดอายุ

ได้รับการรับรองภาพรวมทั้งบริษัทฯ

26 พฤษภาคม 2559

ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายช่าง
ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์
ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น
(สุวรรณภูมิ, เชียงใหม่, ภูเก็ต, กระบี่)
ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น
(สุวรรณภูมิ, เชียงใหม่, ภูเก็ต, กระบี่)
ฝ่ายครัวการบิน

6 ตุลาคม 2561
27 พฤษภาคม 2559
30 มิถุนายน 2560
15 ธันวาคม 2560
15 ธันวาคม 2560
8 มีนาคม 2560

ฝ่ายบริหารทั่วไป
23 เมษายน 2559
(ส�านักงานใหญ่ ส�านักงานหลักสี่
ส�านักงานหลานหลวง ศูนย์ปฏิบัติการ
ทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ กิจการฝ่ายบริการลูกค้า
ภาคพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ)
ฝ่ายช่าง
9 มิถุนายน 2559
ฝ่ายครัวการบิน
1 กันยายน 2561
ฝ่ายบริหารทั่วไป
20 มิถุนายน 2559
(ส�านักงานใหญ่ ส�านักงานหลักสี่
ส�านักงานหลานหลวง ศูนย์ปฏิบัติการ
ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กิจการฝ่ายบริการลูกค้า
ภาคพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ)
ฝ่ายครัวการบิน

3 สิงหาคม 2560

ใบรับรองมาตรฐานสากล

ฝ่ายหรือหน่วยธุรกิจ

วันหมดอายุ

HALAL
(มาตรฐานฮาลาล)

ฝ่ายครัวการบิน

31 ธันวาคม 2558

HAL-Q
(มาตรฐานฮาลาล)

ฝ่ายครัวการบิน

27 เมษายน 2560

ฝ่ายครัวการบิน

8 มีนาคม 2560

ฝ่ายครัวการบิน

8 มีนาคม 2560

ฝ่ายช่าง

31 ตุลาคม 2559

ฝ่ายช่าง
(สนามบินดอนเมือง)
(สนามบินสุวรรณภูมิ)
(สนามบินอู่ตะเภา)

31 ตุลาคม 2560
25 กันยายน 2561
30 ตุลาคม 2561

ฝ่ายช่าง

23 มิถุนายน 2559

HACCP
(Hazard Analysis and Critical Control Points
ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้อง
ควบคุมในการผลิตอาหาร)
GMP
(Good Manufacturing Practice
ระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดี
ในสถานประกอบการ)
FAR 145
(Federal Aviation Regulations 145)
FAA Repair Station
(Federal Aviation Administration)
หน่วยซ่อมองค์การบริหารการบินแห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกา
RSC 13
THAI DCA Repair Station 145
(Department of Civil Aviation, Thailand)
หน่วยซ่อมส�านักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย, ประเทศไทย
EASAPart-145
(European Aviation Safety Agency –
Approved Maintenance Organization)
หน่วยซ่อมองค์การความร่วมมือ
ด้านการบินในกลุ่มสหภาพยุโรป
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การมีส่วนร่วมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
การบินไทย ได้ก�าหนดพันธกิจที่ชัดเจนในการด�าเนินงานเพื่อตอบสนองกับความต้องการและความคาดหวัง
ของผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยจัดให้มกี จิ กรรมการมีสว่ นร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสียหลากหลายวิธี และด�าเนินการอย่างต่อเนือ่ งตลอด
ทั้งปี เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาการด�าเนินงานและปรับปรุงการรายงาน
ในปี 2558 การบินไทยได้ระบุผู้มีส่วนได้เสีย และจัดล�าดับความส�าคัญออกเป็น 6 กลุ่ม อันได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า/
เจ้าหนี/้ ลูกหนี้ ประเทศชาติ ผูถ้ อื หุ้น ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา/พนักงาน สังคมและชุมชน โดยมีการก�าหนดหน่วยงานทีท่ า� หน้าที่
ดูแลรับผิดชอบ รวมถึงช่องทางที่ชัดเจนในการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและสอดคล้อง
กับรูปแบบการด�าเนินชีวิตของผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีคุณค่า
ผู้มี
ส่วนได้เสีย
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กระบวนการสื่อสาร
อย่างมีส่วนร่วม

ความต้องการ/
ความคาดหวัง

การตอบสนอง

ลูกค้า

Customer Board
การส�ารวจ CASS (Customer
Airline Satisfaction Survey)
ความเห็นจากลูกค้าโดยตรง
(feedback: complaints,
commendations, suggestions)
การประชุม/เยี่ยมเยียนลูกค้า

ได้รับบริการที่มีคุณภาพ
รวมถึงความปลอดภัย
ความสะดวกสบาย
และตอบสนองความต้องการ
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อสร้างเชื่อมั่น
และความพึงพอใจ

ทัศนคติที่ดีและให้ความส�าคัญ
ต่อลูกค้าและงานบริการ
ศึกษาท�าความเข้าใจ
ความต้องการของลูกค้า
สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อลูกค้า
อย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ

คู่ค้า /
เจ้าหนี้
ลูกหนี้

ประชุมร่วม
e-mail
ระบบสารสนเทศของกลุ่มสมาชิก
Website

ได้รับการปฏิบัติอย่าง
เสมอภาคและเป็นธรรม
โดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ได้รับผลตอบแทน
ที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
รวมทัง้ หลีกเลีย่ งสถานการณ์
ที่อาจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

ไม่รับเงิน สิ่งของ
หรือประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า
ไม่เรียก รับ จ่าย
หรือเสนอจ่ายผลประโยชน์ใดๆ
ที่ไม่สุจริตในการค้า
รีบด�าเนินการแก้ไขปัญหา
ตามขั้นตอนต่างๆ
กรณีเกิดเหตุการณ์
ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น
รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของสัญญาที่มีต่อคู่ค้า เจ้าหนี้
ลูกหนี้อย่างครบถ้วน

ประเทศชาติ

Social Media

ด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้
ไม่กระท�าการใดๆ
อันจะก่อให้เกิดผลเสีย
ต่อประเทศชาติ

ค�านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
ไม่กระท�าการใดๆ ที่จะส่ง
ผลเสียหายต่อชื่อเสียง
ของประเทศ
ไม่กระท�าการช่วยเหลือ
กรณีที่ก่อให้เกิดการหลีกเลี่ยง
การปฏิบัติตามกฎหมาย

รายงานการพั นาอย่างยั่งยืน ประจำาป

ผู้มี
ส่วนได้เสีย

กระบวนการสื่อสาร
อย่างมีส่วนร่วม

ความต้องการ/
ความคาดหวัง

การตอบสนอง

ผู้ถือหุ้น

Conference Call
การเข้าเยี่ยมชมการบินไทย
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
(ปีละ 1 ครั้ง)
สื่อสารทางโทรศัพท์
จดหมาย และ email

ได้รับผลตอบแทนที่ดี
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
และปฏิบัติด้วยความ
เสมอภาค
ได้รับ feedback โดยตรง

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และเป็นธรรม
บริหารกิจการขององค์กร
ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถ
และความระมัดระวัง
อย่างช�านาญ
บริการผู้ถือหุ้นด้วยความเต็มใจ
รวดเร็ว
จัดการดูแลไม่ให้ทรัพย์สิน
ของบริษัทสูญไปโดยเปล่าประโยชน์
เปิดเผยข้อมูลข้อมูลอย่าง
ครบถ้วน เพียงพอ สม�่าเสมอ
และทันเวลา

ผู้ใต้บังคับบัญชา/
พนักงาน

ระบบ Intranet (THAI Sphere)/
Webboard/ e-mail
Line Group - TG Internal Network
ประชุมกลุ่ม (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)

สรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ที่ได้มาตรฐานชัดเจน
และโปร่งใส
ให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องเพื่อโอกาส
ในความก้าวหน้า

ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
เคารพในสิทธิส่วนบุคคล
สุภาพอ่อนน้อมทั้งกายและวาจา
ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี
มีคุณธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ

สังคมและชุมชน

Social Media
Website

ค�านึงถึงทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และประโยชน์
ส่วนรวม โดยปลูกฝังให้เกิด
จิตส�านึกรับผิดชอบต่อสังคม
และส่วนรวม
รวมทัง้ ให้การสนับสนุนส่งเสริม
หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
หรือชุมชนต่างๆ

ให้การสนับสนุนกิจกรรม
ที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคม
ส่งเสริมการปลูกฝังให้เกิด
จิตส�านึกของความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในทุกระดับ
วางตัวเป็นกลางทางการเมือง
อย่างเคร่งครัด

การบินไทยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยได้ก่อตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สร้างความรู้ความเข้าใจในการด�าเนินงานของการบินไทยแก่สาธารณชน หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน กลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียต่างๆ โดยศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารมีการรวบรวมจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ
สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูลทีม่ ปี ระโยชน์แก่สาธารณชน โดยสามารถ
สืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.thaiairways.com ภายใต้หวั ข้อ “ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร” หรือ http://publicinfo.thaiairways.com
ในปี 2558 การบินไทยได้เปิดตัวเว็บไซต์ http://social.thaiairways.com เพือ่ ใช้เป็นสือ่ กลางในการสือ่ สารและเผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การท่องเที่ยว ข้อมูลการเดินทางต่างๆ กว่า 70 เส้นทางทั่วโลก เพื่ออ�านวยความสะดวก
และตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้มากยิ่งขึ้น เว็บไซต์นี้รองรับการเข้าถึงด้วยอุปกรณ์การสื่อสาร
ทุกรูปแบบเชื่อมต่อได้ง่ายในทุกที่ “Everywhere is easy to connect with all devices” ด้วยเทคโนโลยี Cloud Computing
ที่ทันสมัย และรองรับการเข้าถึงเว็บไซต์มากถึง 17 แห่ง ครอบคลุมทั่วโลก
บริษัท การบินไทย จำากัด มหาชน
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เกี่ ย วกั บ รายงานฉบั บ นี้

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
การบินไทย จัดท�ารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผยข้อมูล
ผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ข้อมูลในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมผล
การด�าเนินงานในรอบปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 จนถึง 31 ธันวาคม 2558 โดยมีแนวทางการรายงานที่สอดคล้อง
กับแนวทางของ Global Reporting Initiatives (GRI) ฉบับ G4 โดยก�าหนดให้มีความสมบูรณ์ของเนื้อหาและสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์การเปิดเผยรูปแบบหลัก (Core)

หลักการคัดเลือกประเด็นสาระสำาคัญพร้อมขอบเขตผลกระทบ
1. การระบุ (Identification)

คณะท�างานฯ พิจารณาคัดเลือกประเด็นด้านความยั่งยืนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นที่คัดเลือก
มานัน้ มีความสอดคล้องกับบริบท ความเสี่ยง และกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมทั้งค�านึงถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
ซึ่งในการก�าหนดขอบเขตของแต่ละประเด็นความยั่งยืนขึ้นอยู่กับผลกระทบจากการด�าเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า
ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

2. การจัดลำาดับความสำาคัญ (Prioritization)

ประเด็นด้านความยัง่ ยืนทีค่ ดั เลือกจะได้รบั การจัดล�าดับความส�าคัญ โดยพิจารณาจากการทดสอบสารัตถภาพ
ที่ค�านึงความส�าคัญที่มีต่อองค์กร และผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญ

3. การทบทวน (Validation)

คณะท�างานฯ ติดตามและตรวจสอบการจัดท�ารายงาน โดยทบทวนผลการประเมินสาระส�าคัญและเนื้อหา
ให้ความเห็นชอบต่อการเปิดเผยข้อมูลและให้ค� าแนะน�าเพื่อความสมบูรณ์ของรายงาน ในปี 2558 คณะท�างานฯ
ได้พิจารณาประเด็นเพิ่มเติมที่ได้รับความสนใจจากผู้มีส่วนได้เสียส�าคัญ รวมถึงข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการเข้าร่วม
การประเมินรางวัลรายงานความยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันไทยพัฒน์
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รายงานการพั นาอย่างยั่งยืน ประจำาป

ผลการประเมินประเด็นที่มีสาระสำาคัญและขอบเขตการรายงาน
ประเด็นสำาคัญ

ขอบเขตของ
ผลกระทบภายใน

การดำาเนินงาน
ด้านเศรษฐกิจ

ผลเชิงเศรษฐกิจ

การดำาเนินงาน
ด้านทรัพยากรบุคคล

การจ้างงาน

• บมจ. การบินไทย
• บจ. วิงสแปน เซอร์วิสเซส
• บจ. ไทยสมายล์แอร์เวย์

แรงงาน/ฝ่ายบริหารสัมพันธ์
การฝึกอบรมและให้ความรู้
ความหลากหลายและ
โอกาสแห่งความเท่าเทียม

• บมจ. การบินไทย
• บมจ. การบินไทย
• บมจ. การบินไทย

การดำาเนินงาน
ด้านความปลอดภัย

การดำาเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบ
ต่อลูกค้า

ขอบเขตของ
ผลกระทบภายนอก

• บมจ. การบินไทย
• บจ. ไทย-อะมาดิอุส
เซาท์อีสต์เอเชีย
• บจ. วิงสแปน เซอร์วิสเซส
• บจ. ไทยสมายล์แอร์เวย์
ผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจ • บมจ. การบินไทย
• บริษัทที่ปรึกษา

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย • บมจ. การบินไทย
สุขภาพและความปลอดภัย
ของลูกค้า

• บมจ. การบินไทย
• บจ. ไทยสมายล์แอร์เวย์

•
•
•
•
•

บมจ.ท่าอากาศยานไทย
CodeShare Agent Interline
Caring Agent
พนักงาน outsource
คู่ค้าสายการบิน

ความพึงพอใจลูกค้า
(การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์
และบริการ)

• บมจ. การบินไทย

• ตัวแทนผู้ส่งมอบ
(Agent Supplier)
• สหภาพยุโรป
• นายหน้าทัวร์
• Handling Agent

การสื่อสารการตลาด

• บมจ. การบินไทย

ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

• บมจ. การบินไทย

•
•
•
•
•
•

นายหน้า
สื่อสาธารณะต่างๆ
พนักงาน outsource
GSA (Ground Service Agent)
สายการบินหุ้นส่วน
บริษัททัวร์

บริษัท การบินไทย จำากัด มหาชน
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ประเด็นสำาคัญ

ขอบเขตของ
ผลกระทบภายนอก

การดำาเนินงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน

สิทธิเด็ก

• บมจ. การบินไทย

การดำาเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม

พลังงาน

• บมจ. การบินไทย

• บมจ. บริการเชื้อเพลิง
การบินกรุงเทพ
• บมจ. ท่าอากาศยานไทย
• การไฟฟ้านครหลวง
• กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน

น�้า

• บมจ. การบินไทย

• บมจ. ท่าอากาศยานไทย
• การประปานครหลวง
• การประปาส่วนภูมิภาค

น�้าทิ้งและของเสีย

• บมจ. การบินไทย

•
•
•
•

บมจ. ท่าอากาศยานไทย
ชุมชนรอบสนามบิน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ส�านักงานเขต/
องค์การบริหารส่วนต�าบล

ผลิตภัณฑ์และบริการ

• บมจ. การบินไทย

มลอากาศ

• บมจ. การบินไทย

•
•
•
•

บมจ. ท่าอากาศยานไทย
ชุมชนรอบสนามบิน
บมจ. ท่าอากาศยานไทย
ชุมชนรอบสนามบิน

การต้านทุจริต

• บมจ. การบินไทย

• นายหน้า
• ผู้ส่งมอบ

การปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบ

• บมจ. การบินไทย

• ส�านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค
• ส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
• ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
• กรมการขนส่งทางอากาศ
• องค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ
• ส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
• สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

การดำาเนินงาน
ด้านสังคม
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ผลกระทบภายใน
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รายงานฉบับนีจ้ ะมุ่งเน้นการน�าเสนอข้อมูลผลการด�าเนินงานในปี 2558 ของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมทุกกิจกรรม
ของทุกภาคส่วนของบริษัทฯ เพื่อให้คุณภาพของการรายงานมีคุณภาพสูงสุด บริษัทฯ มิได้รายงานครอบคลุมรวมถึง
บริษัทย่อยและบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ภายในอนาคตบริษัทฯ ได้วางแผนเพิ่มเติมที่จะรายงานข้อมูล
ผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความครบถ้วนยิ่งขึ้นต่อไป

การปรับปรุงข้อมูล

รายงานฉบับนีม้ กี ารปรับปรุงผลการด�าเนินงานจากรายงานฉบับทีผ่ า่ นมา อาทิ การน�าเสนอผลจากการด�าเนินงาน
ตามแผนปฏิรูปปี 2558 การพัฒนาปรับปรุงนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ การบริหาร
ความเสีย่ งด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน การด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงการให้ความส�าคัญเรือ่ งสิทธิเด็ก และอืน่ ๆ

การสอบถามข้อมูล

หากมี ข ้ อ สงสั ย หรื อ ข้ อ แนะน� า เพิ่ ม เติ ม กรุ ณ าติ ด ต่ อ ฝ่ า ยกิ จ กรรมองค์ ก รเพื่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 66 (0) 2545-3754 อีเมล tgcsr@thaiairways.com เว็บไซต์ www.thaiairways.com

บริษัท การบินไทย จำากัด มหาชน
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การดำ า เนิ น งาน
มิ ติ เ ศรษฐกิ จ

การดำาเนินงานมิติเศรษฐกิจ
ภายใต้สภาพแวดล้อมของธุรกิจการบินที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง รวมถึงสถานภาพปัจจุบันของการบินไทย
ทีม่ ตี น้ ทุนการด�าเนินงานสูงและประสิทธิภาพการท�างานโดยรวมต�า่ กว่าสายการบินคูแ่ ข่ง ส่งผลให้ไม่สามารถตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงและโอกาสทางธุรกิจได้ทันท่วงที จนส่งผลให้การบินไทยประสบภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่อง
การบินไทย เริม่ ขับเคลือ่ นแผนปฏิรปู การบินไทย (THAI Transformation) หลังได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
นโยบายและก�ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 โดยการปฏิรูปครั้งนี้เป็นรูปแบบการปฏิรูปองค์กร
ทัง้ ระบบ ภายใต้แนวคิด “Shrink to Grow” เพือ่ ให้เกิดการปรับปรุงโครงสร้างและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทัง้ ปัจจัยภายใน
อาทิ เส้นทางบินที่ขาดทุน ฝูงบินที่มีหลากหลายรูปแบบ การใช้เครื่องบินที่ไม่คุ้มค่า ต้นทุนสูง ประสิทธิภาพต�่า
กระบวนการท�างานซับซ้อน ระดับการให้บริการที่ไม่สม�่าเสมอ และขวัญก�าลังใจพนักงานตกต�่า เป็นต้น และปัจจัย
ภายนอก อาทิ การแข่งขันกับสายการบินต้นทุนต�่า การแข่งขันกับสายการบินทีท่ นุ ไม่จ�ากัด ความสามารถในการแข่งขัน
ของสายการบินคู่แข่ง และการเพิ่มขนาดฝูงบิน/ความถี่ในการบินของสายการบินคู่แข่ง เป็นต้น

รายละเอียดภาพรวมของแผนปฏิรูป
จและ
ใ
ิ
ม
ู
ภ
ะ
ภาค
ความ งามในฐานห่งชาติ
สง่า การบินแ
สาย รั้งหนงึ่
อีกค
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า
ม
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เป้า
ละ
กำาไรแ ส
กระแ ด
เงินส ึ้น
ที่ดีข
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ค บริษัท
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และ ะยะยาว
ในร
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็น
การเป์กร
องค โอกาส
แห่ง

แผนปฏิรูปการบินไทย
กลยุทธ์ (Strategy)
1. การปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางบิน
2. การปรับปรุงฝูงบิน
3. การพาณิชย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการหารายได้

4. การปรับปรุงการปฏิบัติการ
และต้นทุน

5. การปรับปรุงการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

6. การบริหารจัดการบริษัทในเครือและ
กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ

แผนงาน/โครงการ (Project Charter)
การปรับปรุงเครือข่ายและเส้นทางบิน (Route and Network)
การวางแผนฝูงบิน (Fleet Rationalization)
การเพิ่มศักยภาพระบบบริหารรายได้
(Revenue Management Enhancement)
การปรับปรุงการขายและการจัดจ�าหน่าย
(Sales and Distribution Optimization)
การบริหารตัวแทนจ�าหน่ายบัตรโดยสาร (Agent Management)
การเสริมสร้างความภักดีของลูกค้า
(Customer Loyalty Program Enhancement)
ความพัฒนาความเป็นเลิศด้านการบริการลูกค้า
(Customer Services Improvement)
การยกระดับการบริการชั้นธุรกิจ
(Business Class Service Upgrade)
การบริหารจัดการต้นทุน (Cost management)
การบริหารจัดการกระแสเงินสดและโครงสร้างเงินทุน
(Cash and Balance Sheet Management)
การปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติการบิน
(Flight Operations Efficiency)
การปรับปรุงประสิทธิภาพของการซ่อมบ�ารุง
(Technical Efficiency)
การบริหารจัดการพื้นฐานโครงสร้างระบบสารสนเทศ (IT Platform)
การปรับปรุงรายได้และต้นทุนของหน่วยธุรกิจสินค้าและไปรษณียภัณฑ์
(Cargo Revenue and Cost Optimization)
การปรับปรุงกระบวนการจัดหา (Procurement Optimization)
การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร
(Organization Effectiveness and Efficiency)
การด�าเนินการตามกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล
(Human Capital Strategic Launch)
การปรับปรุงโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ
(Portfolio Business Restructuring)
การบูรณาการด้านการพาณิชย์และเครือข่ายเส้นทางบินของการบินไทย
และไทยสมายล์ (TG/WE Commercial and Network Integration)

บริษัท การบินไทย จำากัด มหาชน
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แผนปฏิรปู ฯ จะไม่สามารถประสบความส�าเร็จได้หากขาดความเข้าใจ และความร่วมมือจากผูบ้ ริหารและพนักงาน
ทุกฝ่าย การบินไทยจึงได้จัดการประชุม Staff Meeting เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับแผนปฏิรูปการบินไทยแก่หน่วยงานต่างๆ
รวมถึงการปรับทัศนคติปรับเปลีย่ นพฤติกรรมให้คา� นึงถึงประโยชน์สงู สุดองค์กรเป็นส�าคัญภายใต้แนวคิด “Think THAI
first, not me first.” โดยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ พร้อมฝ่ายบริหาร เดินสายจัดประชุม Functional Meeting
แก่พนักงานแต่ละสายงานในพื้นที่ปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อพบปะชี้แจงท�าความเข้าใจ พร้อมตอบข้อสงสัยที่เกี่ยวกับ
แผนปฏิรูปฯ เพื่อให้เกิดการสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือจากพนักงานทั่วทั้งองค์กร
แม้วา่ แนวทางแผนการปฏิรปู ฯ จะสามารถขับเคลือ่ นให้การบินไทยมุง่ ไปสูแ่ นวทางถูกต้องเห็นได้จากผลการด�าเนินงาน
ที่ส�าเร็จในรอบปี อาทิ การปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางการบินและฝูงบิน เป็นต้น แต่จากการทบทวนกรอบระยะเวลาและ
เป้าหมายพบว่า การขับเคลื่อนแผนปฏิรูปฯ ยังมีความล่าช้า เห็นได้จากผลประกอบการในช่วงไตรมาสที่ 1 - 3
ที่ไม่สามารถเพิ่มรายได้ (เป้าหมาย 146,000 ล้านบาท ท�าได้จริง 136,000 ล้านบาท) และลดรายจ่าย (เป้าหมาย 10,700
ล้านบาท ท�าได้จริง 2,800 ล้านบาท) ได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนด อันมาจากหลากหลายสาเหตุที่ส�าคัญ อาทิ เหตุการณ์
ระเบิดทีร่ าชประสงค์ ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทีท่ วีความรุนแรงขึน้ เหตุกอ่ การร้ายทีก่ รุงปารีส รวมถึงการขับเคลือ่ น
แผนฯ ที่ไม่สอดคล้องกันในทุกหน่วยงาน เป็นต้น
การบินไทย จึงได้จัดท�าแผนการแก้ไขปัญหาระยะสั้น (Quick Win) และแจ้งให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(คนร.) โดยคาดว่าจะสามารถเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายรวมกันถึง 3 พันล้านบาท ทั้งนีจ้ ากผลประกอบการภาพรวม
ในปี 2558 สามารถแสดงดังตารางต่อไปนี้

ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจในปี 2558
รายละเอียดทางเศรษฐกิจ
มูลค่าเศรษฐกิจทางตรง (Direct economic value generated)
รายได้ (Revenues)

185,644,561,913.00

การกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง
(Direct economic value distributed)
ต้นทุนการด�าเนินงาน (Operating Costs)
ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน (Employee Wages and Benefits)
เงินที่ช�าระแก่เจ้าของเงินทุน (Payments to Providers of Capital)
เงินที่ช�าระแก่รัฐ (Payments to Government)
การลงทุนในชุมชน (Community Investment)

152,174,268,353.49
30,248,536,927.00
5,425,023,027.49
143,609,087.44
10,116,940.00

มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม (Economic value retained)
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-2,356,992,422.42

การดำาเนินงานที่สำาคัญต่อเศรษฐกิจมหภาค

การบินไทยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว เร่งฟื้นความเชื่อมั่นต่างชาติ

การบินไทยร่วมกันกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการประชุมหารือ เพื่อส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว
โดยมุ่งเน้น 3 ประเด็นส�าคัญ ได้แก่ ด้านการส่งเสริมตลาดต่างประเทศ ด้านการส่งเสริมตลาดในประเทศ และด้าน
การสือ่ สารการตลาด เพือ่ เร่งขับเคลือ่ นการท่องเทีย่ วของประเทศให้เติบตามเป้าหมายรายได้ 2.2 ล้านล้านบาทในปี 2558
และ 2.3 ล้านล้านบาทในปี 2559 ควบคู่ไปกับการผลักดันให้เพิ่มจ�านวนผู้โดยสารของการบินไทยพร้อมกัน

การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร

การบินไทย และบริษทั ดอยค�าผลิตภัณฑ์อาหาร จ�ากัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนผลิตภัณฑ์
แปรรูปทางการเกษตร การบินไทยมีนโยบายสนับสนุนผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรที่ผลิตขึ้นภายในประเทศไทย
ตามพันธกิจหลักในการให้บริการของสายการบินแห่งชาติด้วยเสน่ห์แห่งความเป็นไทยบนมาตรฐานระดับสากล มุ่งมั่น
รักษามาตรฐานการบริการที่ดีที่สุดตลอดการเดินทางด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ อาทิ ผลิตภัณฑ์ทาขนมปังสตรอเบอร์รี่
ผลิตภัณฑ์ทาขนมปังส้ม และน�้าผลไม้พร้อมดื่ม 100 เปอร์เซ็นต์จากธรรมชาติ ให้บริการผู้โดยสารทั้งในส่วนภาคพื้น
และบนเครื่องบินด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ ความร่วมมือครั้งนี้ยังถือเป็นการช่วยขับเคลื่อนแนวพระราชด� าริ
เพื่อสนับสนุนสินค้าเกษตรที่ผลิตโดยเกษตรกรไทย สร้างรายได้แก่เกษตรกร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคม
พื้นฐานของประเทศ
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การดำ า เนิ น งาน
มิ ติ สั ง คม
การดำาเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล
การดำาเนินงานด้านความปลอดภัย
การตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
การดำาเนินงานด้านสังคม

การดำาเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ถือเป็นกุญแจส�าคัญของการท�าให้แผนปฏิรูปองค์กรบรรลุผล
การบินไทยจึงได้ปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
และครอบคลุมระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยก�าหนดหลักการและแนวทางในการขับเคลื่อนการวางแผน
การบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญและมีคุณค่ายิ่งต่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร
เพือ่ ให้การบินไทยบรรลุเป้าหมายทีจ่ ะกลับไปเป็น 1 ใน 3 สายการบินแรกทีด่ ที สี่ ดุ ปัจจัยส�าคัญทีจ่ ะช่วยขับเคลือ่ น
องค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้ก็คือ “พนักงานการบินไทย” การปรับเปลี่ยนบทบาทงานทรัพยากรบุคคลให้รองรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพการแข่งขันทางธุรกิจด้วยการท�างานแบบประสานความร่วมมือจากทุกฝ่าย พนักงาน
ต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และพร้อมพัฒนาปรับเปลี่ยนคุณลักษณะส�าคัญของตนเอง
การบินไทย จึงได้จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “HR Transformation” และ “การก�าหนดคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของพนักงานการบินไทย” เพือ่ สนับสนุนการด�าเนินการแผนงานด้านทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย ค่านิยม และแผนปฏิรูปขององค์กรในเชิงรุก โดยเริ่มจากปลูกฝังให้พนักงานรักในตัวองค์กร
คิดถึงองค์กร ก่อนคิดถึงตัวเอง มุ่งมั่นให้พนักงานทุกท่านเป็น Change Agent ปรับเปลี่ยนกระบวนการความคิดใหม่ว่า
การไม่ทา� อะไรเลยไม่ใช่ทางเลือก และพัฒนาปรับเปลีย่ นคุณลักษณะส�าคัญ 3 ด้านของตนอย่างจริงจัง ได้แก่ Knowledge
- ความรู้, Attitude - ทัศนคติ และ Skill - ทักษะ หรือ “KAS” เพื่อผลักดันให้การด�าเนินการตามแผนริเริ่มเชิงกลยุทธ์
6 กลยุทธ์ 21 แผนงานบรรลุเป้าหมายความส�าเร็จ
นอกจากนี้ การบินไทย ได้ด�าเนินการปรับปรุงอัตราบุคลากรให้เหมาะสมมีการปรับลดปริมาณพนักงาน โดยให้
เกษียณก่อนก�าหนด โดยจัดให้มีโครงการร่วมใจจากองค์กร (Mutual Seperation Plan: MSP) ส�าหรับพนักงานทั่วไป
และโครงการ Golden Handshake ส�าหรับพนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบินและพนักงานประจ�าทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการปิด
สถานีภายในประเทศ โดยต้องเป็นผูท้ มี่ อี ายุครบ 45 ปีบริบรู ณ์ และอายุงานครบ 15 ปีขนึ้ ไป ซึง่ ทัง้ 2 โครงการจะส่งผลต่อ
การปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนบุคลากร และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้ โดยมีพนักงานผ่านการอนุมัติให้ออก
ตามโครงการจ�านวนทั้งสิ้น 1,401 คน
การบินไทย จัดโครงการให้พนักงานลดเวลาการท�างาน โดยไม่รบั เงินเดือนค่าจ้างด้วยความสมัครใจ ทัง้ นีพ้ นักงาน
ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จะต้องก�าหนดวันหยุดร่วมกับผู้บังคับบัญชาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนติดต่อกัน
โดยแต่ละเดือนพนักงานจะต้องก�าหนดวันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน รวม 4 วันท�าการ ซึ่งในระหว่างที่พนักงานลดเวลา
การท�างานตามโครงการ การบินไทยจะพิจารณาค�านวณจ่ายเงินเดือนค่าจ้างให้ในอัตราร้อยละ 80 ของเงินเดือนค่าจ้าง
แต่ยังได้รับสิทธิและสวัสดิการต่างๆ เหมือนพนักงานปกติ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในระยาว
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ผลตอบแทนและสวัสดิการบุคลากร

ในปี 2558 การบินไทยมีการก�าหนดค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของการบินไทย
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้

ค่าตอบแทนระยะสั้น

จ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (Incentive) มี 2 ส่วนคือ
ส่วนแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงาน โดยก�าหนดเงื่อนไขการจ่ายจากความตรงต่อ
เวลาของเที่ยวบินขาเข้าของการบินไทย ถึงท่าอากาศยานปลายทาง (On-Time Arrival Performance)
ส่วนที่สอง มีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่ายปี 2558 โดยพิจารณาจากการที่องค์กรลดค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน
ไม่รวมค่าน�้ามันเครื่องบิน (Non Fuel Cash Cost) ได้ตามเป้าหมาย

ค่าตอบแทนระยะยาว

ส�าหรับนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนในระยะยาว การบินไทยได้ท�าการทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบตั งิ านให้เชือ่ มโยงกับการจ่ายค่าตอบแทน และมีความสอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของการบินไทยยิง่ ขึน้ เช่น
การปรับกรอบน�า้ หนักการบริหารผลการปฏิบตั งิ านใหม่ในทุกระดับต�าแหน่ง โดยไม่นา� Competency มาเป็นส่วนหนึง่ ของ
คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน แต่น�ามาใช้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาบุคลากร ก�าหนดให้มีการตั้ง
เป้าหมายสูงขึ้น หรือท้าทายมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมทั้งเป้าหมายการปฏิบัติงานต้อง
สอดคล้อง หรือสนับสนุนเป้าหมายของผูบ้ งั คับบัญชา และเป้าหมายขององค์กร พร้อมทัง้ ต้องมีการจัดล�าดับ Performance
Ranking ให้เป็นไปตาม Forced Distribution Curve อีกด้วย
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ในการบริหารทรัพยากรบุคคล การบินไทยได้ยึดมั่นต่อการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมในทุกขั้นตอนท่ามกลาง
ความแตกต่างและหลากหลายของบุคลากร ไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคลใดบุคคลหนึง่ โดยไม่เป็นธรรม อาทิ การสรรหา
คัดเลือกพนักงาน การจ้างงาน การเลิกจ้าง การพัฒนาพนักงาน การเลื่อนต�าแหน่ง การย้ายงาน การมอบหมายงาน
เป็นต้น ล้วนแล้วแต่จะต้องเป็นไปด้วยความเป็นธรรม
การบินไทย ได้เปิดโอกาสในด้านความหลากหลายของบุคลากรในภูมิภาคต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
และให้ความเท่าเทียมกันแก่บุคลากรจากทุกเชื้อชาติ ศาสนา อายุ เพศ การศึกษา วัฒนธรรม ภูมิล�าเนา หรือแม้แต่
ผู้ที่มีความบกพร่อง โดยองค์กรจะพิจารณาและให้โอกาสบุคลากรที่เหมาะสมตามลักษณะงาน ถือเป็นโอกาสอันดี
ที่บุคลากรจะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะในการท�างานร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน

องค์ประกอบของฝ่ายบริหารและสัดส่วนพนักงานตามเกณฑ์ความหลากหลายต่างๆ
ประเภท
ความหลากหลาย

คณะกรรมการ

ระดับผู้บริหาร
ระดับสูงกว่าดับ 11

ระดับผู้บริหาร
ระดับ 8-10

ระดับปฏิบัติการ
ระดับ 1-7

จำานวน

ร้อยละ

จำานวน

ร้อยละ

จำานวน

ร้อยละ

จำานวน

ร้อยละ

เพศชาย

13

100.00

29

87.88

706

51.31

13,131

61.19

เพศหญิง

-

-

4

12.12

670

48.69

8,328

38.81

ตำ่ากว่า 30 ปี

-

-

-

-

-

-

1,188

5.54

อยู่ในช่วง 30-50 ปี

1

7.69

4

12.12

451

32.78

15,290

71.25

มากกว่า 50 ปี

12

92.31

29

87.88

925

67.22

4,981

23.21

หมายเหตุ การแบ่งช่วงอายุในตารางแบ่งตามกรอบการรายงาน GRI
*** สัดส่วนร้อยละ จะค�านวณเทียบกับจ�านวนพนักงานทั้งหมดในแต่ละองค์ประกอบ ณ เวลาสิ้นสุดรอบการรายงาน
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ความพึงพอใจพนักงาน

การบินไทย ให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้างความพึงพอใจแก่พนักงานในด้านต่างๆ และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อให้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 โดยการบินไทยจัดให้มีการปรึกษาหารือร่วมกันในรูปแบบของ
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ องค์ประชุมประกอบไปด้วยผู้แทนจากฝ่ายนายจ้างและผู้แทนจากฝ่ายลูกจ้าง รวมถึง
ผูแ้ ทนจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งนัน้ ๆ ซึง่ กฎหมายก�าหนดให้มกี ารประชุมร่วมกันอย่างน้อยเดือนละหนึง่ ครัง้ มีหน้าที่
ในการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�าเนินงานขององค์กร ส่งเสริมและพัฒนาการ
แรงงานสัมพันธ์ หาวิธีสมานฉันท์และระงับข้อขัดแย้งในองค์กร พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท�างานที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ พนักงาน และมีการปรึกษาหารือร่วมกัน เพือ่ รับฟังและแก้ไขปัญหาตามค�าร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพ
แรงงานฯ ตลอดจนปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด
ในกรณีที่มีสถานการณ์ นโยบายหรือประเด็นส�าคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรหรือพนักงาน อาทิ สถานการณ์ของ
องค์กร แผนปฏิรูปองค์กร หลักเกณฑ์การประเมินผลและการขึ้นเงินเดือนประจ�าปี เป็นต้น การบินไทยจะสื่อสารให้
พนักงานรับทราบอย่างทั่วถึงที่สุดและโดยเร็วที่สุดผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องต่างๆ
ให้แก่พนักงาน อันจะสามารถป้องกันข้อขัดแย้ง หรือความไม่พึงพอใจต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้
นอกจากนี้ การบินไทยได้ด�าเนินการส�ารวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร โดยน�าผลการส�ารวจไปใช้
ในการวางแผนและก�าหนดแนวทางการเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานทัง้ ในระดับองค์กรและระดับสายงาน เพือ่ ให้
พนักงานท�างานอย่างมีความสุข เกิดความรัก ปรารถนาดี และความผูกพันต่อองค์กร อันจะท�าให้พนักงานเกิด
ความทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่ส�าคัญที่จะท�าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้

การฝึกอบรมและการให้ความรู้

การบินไทย มีนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับโดยให้ความส�าคัญในด้านการพัฒนาและฝึกอบรม
บุคลากรให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีศักยภาพบนพื้นฐานของความสามารถและความเหมาะสม ตลอดจนเตรียม
ความพร้อมให้กับพนักงานและผู้บริหารในการเติบโตขึ้นสู่ต�าแหน่งที่สูงขึ้นในอนาคต
แผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของบุคลากรมีหน่วยงานฝึกอบรม ทั้งที่เป็นหน่วยฝึกอบรม
ส่วนกลาง คือ ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร และหน่วยฝึกอบรมของหน่วยธุรกิจ ซึ่งจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ
ต่างๆ ที่จ�าเป็นของพนักงานตามต�าแหน่งของแต่ละบุคคล ด้านการบริหารจัดการและด้านสังคม (Soft Skills) รวมทั้ง
จัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพต่างๆ ที่จ�าเป็นของพนักงานตามต�าแหน่งของแต่ละบุคคล (Hard Skills) ด้วย รวมทั้ง
น�าเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบ e-learning มาใช้ในการฝึกอบรมและการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการอบรมให้กับ
พนักงาน ลดข้อจ�ากัดในการจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรม และลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ทั้งนี้ได้แบ่งการพัฒนา
บุคลากรตามกลุ่มได้ ดังนี้

พนักงานประจำา

การบินไทย ให้ความส�าคัญในการพัฒนาบุคลากรส�าหรับพนักงานประจ�า โดยจัดท�า Training Roadmap และ
Training Program ทีส่ อดคล้องกับ TG Characteristic และ Competency ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน
ให้กับพนักงานทุกคนทุกระดับ โดยมีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากรผ่านการประเมินผลประจ�าปี

ผู้บริหารระดับสูง

ในการพัฒนาบุคลากรส�าหรับผูบ้ ริหารระดับสูง การบินไทยให้ความส�าคัญด้านการพัฒนาคุณสมบัตขิ องการเป็น
ผูบ้ ริหารระดับสูงเป็นรายบุคคล โดยจัดท�าโปรแกรมการพัฒนาส�าหรับผูบ้ ริหารระดับสูง (Executive Development Program
: EDP) และมีการจัดท�าแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ส�าหรับผู้น�าและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีวิธีการพัฒนาใน
รูปแบบทีห่ ลากหลาย ได้แก่ การเข้าอบรมกับสถาบันภายนอก การเป็นตัวแทนองค์กรเข้าร่วมประชุมทีส่ า� คัญระดับองค์กร
หรือระดับประเทศต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเสริมความสามารถพิเศษและความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความรู้ระดับองค์กร
บริษัท การบินไทย จำากัด มหาชน
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พนักงานผู้มีศักยภาพสูง

การบินไทย ได้จัดท�าแผนการพัฒนาพนักงานผู้มีศักยภาพสูง ภายใต้โครงการ Talent Management หรือเรียกอีก
ชื่อว่า โครงการ THAI High Flyer ซึ่งเน้นการพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูงให้มีความพร้อมเติบโตไปสู่ต�าแหน่งที่สูงขึ้น
ทั้งในสายบริหารและสายอาชีพ ประกอบด้วย THAI High Flyer Development Roadmap และมีการจัดท�าแผนการพัฒนา
บุคลากรรายบุคคลที่เน้นการปิด Competency Gap หรือเสริมสร้าง Competency ของ Talent แต่ละคนให้มีความโดดเด่น
มากขึ้น

จำานวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี
ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงาน
จำานวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย (ชม./คน/ปี)

ปี 2558
24

จำานวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยจำาแนกตามเพศ (ชม./คน/ปี)
เพศชาย

24

เพศหญิง

24

จำานวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยจำาแนกตามระดับพนักงาน (ชม./คน/ปี)

50

ระดับปฏิบัติการ (ระดับ 1-7)

24

ระดับผู้บริหาร (ระดับ 8-10)

24

ผู้บริหารตั้งแต่ระดับ 11 ขึ้นไป

18

รายงานการพั นาอย่างยั่งยืน ประจำาป

จำานวนพนักงานเข้าใหม่จำาแนกตามเพศ (คน/ร้อยละ) ปี 2558
ชาย
100 คน

0.437%

0.026%

หญิง
6 คน

จำานวนพนักงานเข้าใหม่จำาแนกตามช่วงอายุ (คน/ร้อยละ) ปี 2558
อายุ < 30
77 คน

อายุ 30-50
27 คน

0.336%

อายุ > 50
2 คน

0.038%

0.12%
จำานวนพนักงานเข้าใหม่จำาแนกตามพื้นที่ (คน/ร้อยละ) ปี 2558

ส่วนกลาง
103 คน

ส่วนภูมิภาค
0 คน

0.450%

ต่างประเทศ
3 คน

0.00%

0.013%

จำานวนพนักงานพ้นสภาพจำาแนกตามเพศ (คน/ร้อยละ) ปี 2558
ชาย
1,440 คน

6.258%

3.403%

หญิง
783 คน
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จำานวนพนักงานพ้นสภาพจำาแนกตามช่วงอายุ (คน/ร้อยละ) ปี 2558
อายุ < 30
35 คน

อายุ 30-50
609 คน

อายุ > 50
1,579 คน

0.152%

2.646%

6.862%

จำานวนพนักงานพ้นสภาพจำาแนกตามพื้นที่ (คน/ร้อยละ) ปี 2558
ส่วนกลาง
2,031 คน

ส่วนภูมิภาค
120 คน

ต่างประเทศ
72 คน

8.826%

0.521%

0.312%

อัตราการกลับเข้าทำางานและอัตราการคงอยู่ของบุคลากร
หลังการใช้สิทธิลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร
กรณีของการลา

52

เพศชาย

เพศหญิง

จ�านวนพนักงานที่มีสิทธิ์ลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตร

-

9,002

จ�านวนพนักงานที่ใช้สิทธิ์ลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตร

-

153

จ�านวนพนักงานที่ใช้สิทธิ์ลางานเลี้ยงดูบุตรแล้วกลับมาท�างาน

-

153

จ�านวนพนักงานที่กลับมาท�างานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาหยุด
เพื่อเลี้ยงดูบุตร และยังท�างานต่อหลังจากนัน้ ไป 1 ปี

-

153

ร้อยละอัตรากลับมาท�างานและการคงอยู่ของพนักงานที่กลับมา
หลังจากระยะการลาหยุดสิ้นสุดลงแล้ว

-

90

รายงานการพั นาอย่างยั่งยืน ประจำาป

การดำาเนินงานด้านความปลอดภัย
การบินไทย ให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรก และเป็นคุณค่าหลักในการท�าให้วัฒนธรรม
ความปลอดภัยเกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร การบินไทยจึงมุ่งมั่นที่จะด�ารงไว้ซึ่งความเป็นเลิศในด้านความปลอดภัยซึ่งสะท้อน
ออกมาในทุกกระบวนการปฏิบัติงาน และทุกกิจกรรมของการบินไทย โดยถือเป็นความรับผิดชอบของบุคลากร
ในทุกระดับตั้งแต่ระดับกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ จนถึงระดับพนักงานปฏิบัติการ ภายใต้ความเชื่อมั่นพื้นฐาน
ด้านความปลอดภัย ดังนี้

ความเชื่อมั่นพื้นฐานด้านความปลอดภัย

• ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ต่อรองไม่ได้ และถือเป็นคุณค่าหลักสิ่งแรกที่ส�าคัญที่สุด ที่ต้องด�าเนินร่วมไปกับ
คุณค่าหลักอื่นๆ เช่น เรื่องอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ความประพฤติที่ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณ
รวมทั้งการให้ความเคารพต่อบุคคลอื่น
• ความเป็นเลิศด้านความปลอดภัยถือเป็นหลักการส�าคัญทีต่ อ้ งมีอยูใ่ นทุกกิจกรรม และเป็นคุณลักษณะส�าคัญ
ในธุรกิจการบินของการบินไทย
• ทุกเที่ยวบินของการบินไทย จะปฏิบัติการด้านความปลอดภัยอย่างสูงสุด และถือว่าความปลอดภัยมี
ความส�าคัญเป็นอันดับแรก
• อุบัติเหตุ และอุบัติการณ์ขั้นรุนแรงทั้งหลายนัน้ เป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้

ความปลอดภัยในด้านปฏิบัติการด้านการบิน
การบินไทย มีการด�าเนินงานด้านความมั่นคงการบิน (Aviation Security) อย่างเคร่งครัดตามมาตรฐาน
และข้อก�าหนดขององค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ ส�านักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย (The Civil Aviation of Thailand: CAAT) องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil
Aviation Organization: ICAO) Transportation Security Administration (TSA) Department of Homeland Security ประเทศ
สหรัฐอเมริกา Office of Transport Security (OTS) ประเทศออสเตรเลีย กฎหมายของสหภาพยุโรป (European Union
Regulations) และ The Luftfahrt-Bundesament (LBA) หรือ Federal Aviation Office ประเทศเยอรมัน รวมถึงปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ข้อก�าหนดของทุกประเทศที่การบินไทยท�าการบิน โดยด�าเนินการตามนโยบายด้านความมั่นคง
การบิน (Aviation Security Policy) ทีไ่ ด้ประกาศไว้อย่างชัดเจนและครอบคลุมในทุกกิจกรรมของการบินไทย รวมถึงวางแผน
การปฏิบัติงานด้านความมั่นคงการบิน เพื่อก�าหนดทิศทางการพัฒนางานด้านความมั่นคงการบิน ซึ่งท�าให้ระบบ
การบริหารจัดการด้านความมั่นคงการบิน (Security Management System : SeMS) ของการบินไทยมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกันอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
การบินไทยได้ก�าหนดนโยบายด้านความมั่นคงการบิน และกลยุทธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
และข้อปฏิบตั ทิ แี่ นะน�าขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ภาคผนวกที่ 17 ในหัวข้อทีว่ า่ ด้วยการป้องกัน
การบินพลเรือนจากการกระท�าแทรกแซงอันมิชอบด้วยกฎหมาย (Acts of Unlawful Interference) โดยมีปณิธานที่จะให้
ความส�าคัญอย่างยิง่ ต่อการด�าเนินการด้านความมัน่ คงการบินเพือ่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
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การบินไทย ด�าเนินการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงการบินอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงการบินอยู่ในระดับมาตรฐานสากล ประกอบกับการที่การบินไทย
เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายด้านความมั่นคงการบิน (Aviation Security Network) ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค
ได้น�าไปสู่ระบบการก�าหนดมาตรการความมั่นคงการบิน และการป้องกันในเชิงรุก จึงมั่นใจได้ว่าความมั่นคงการบิน
ของการบินไทย เป็นไปตามมาตรฐาน มีความมั่นคงสูง และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ในส่วนของการส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรด้านความมั่นคงการบิน การบินไทยให้
ความส�าคัญในเรือ่ งดังกล่าวและด�าเนินการอย่างต่อเนือ่ งในหลายรูปแบบ เพือ่ สร้างความตระหนักด้านความมัน่ คงการบิน
ให้แก่พนักงานของการบินไทย อาทิ การฝึกอบรมภาคทฤษฎี การสัมมนาเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ด้านความมั่นคงการบิน ผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ ซึ่งครอบคลุมทั้งพนักงาน
ภาคพืน้ ดินและพนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านบนอากาศยาน เพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้า พันธมิตรทางการบิน และผูเ้ กีย่ วข้อง
เพื่อให้การด�าเนินงานด้านความมั่นคงการบิน มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การบินไทยมีระบบควบคุม
คุณภาพด้านความมั่นคงการบิน (Aviation Security Quality Control) ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การตรวจสอบ (Audit)
การตรวจประเมิน (Inspection) การตรวจส�ารวจ (Survey) การทดสอบ (Testing) การฝึกซ้อม (Exercise) โดยเป็นไปตาม
มาตรฐานของระบบควบคุมคุณภาพด้านความมั่นคงการบินเพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานด้านความมั่นคงการบิน
มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล
โดยในปี 2558 การบินไทยได้ผ่านการตรวจประเมิน (Audit/Inspection/Assessment) ด้านความมั่นคงการบิน
จากหน่วยงานภายนอกหลายประเทศที่การบินไทยท�าการบิน ได้แก่ Authority ของประเทศเยอรมัน สเปน เบลเยียม
เดนมาร์ก สิงคโปร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรต ญี่ปุ่น และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) เป็นต้น
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้โดยสาร พนักงาน ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้างความมั่นใจสูงสุดแก่ลูกค้า
และผู้ใช้บริการ การบินไทยตระหนักถึงความส� าคัญในงานความปลอดภัย ความมั่นคง และมาตรฐานการบิน
และยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพ และการด�าเนินการในทุกกระบวนการและทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
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การดำาเนินงานที่สำาคัญด้านความปลอดภัยในปฏิบัติการด้านการบิน
โครงการมาตรฐานความปลอดภัยเหนือระดับ (Safety Beyond Compliance)

ตามที่หน่วยงานรับผิดชอบก�ากับดูแลด้านการบินพลเรือนของประเทศไทยได้รับการตรวจสอบตามโครงการ
ตรวจสอบการก�ากับดูแลความปลอดภัย (Universal Safety Oversight Audit Program: USOAP) ขององค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization ICAO) และประกาศผลการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา
พบข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญด้านความปลอดภัย (Significant Safety Concern: SSC) ส่งผลให้การบินพลเรือนทุกประเทศ
ทั่วโลกต้องการเข้ามาตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของสายการบินของไทยที่ท�าการบินไปในแต่ละประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบมาตรฐานด้านความปลอดภัย (Ramp Inspection) อาทิ ด้านปฏิบัติ
การบิน (Flight Operation) การซ่อมบ�ารุงอากาศยาน (Airworthiness) ความปลอดภัยภายในห้องโดยสาร (Cabin Safety)
และการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน (Aviation Security)
จากสถานการณ์วิกฤตการบินที่การบินไทยเผชิญ จึงถือเป็นโอกาสที่ดีในการเสริมสร้างวัฒนธรรม การรักษา
มาตรฐานความปลอดภัย (Compliance Culture) ให้เหนือกว่าระดับมาตรฐาน จึงเป็นที่มาของการด�าเนินโครงการ
“Safety Beyond Compliance” ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยการบินสู่มาตรฐานเหนือระดับ
ผ่านการน�ามาตรฐานของ European Aviation Safety Agency (EASA) ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากองค์กรการบินทั่วโลกมา
เป็ นต้ น แบบในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบิน โดยเริ่มจากระดับ Compliance พัฒนาจนเป็น
Good Compliance สู่ระดับ Great Compliance และสุดท้ายคือ Beyond Compliance ซึ่งก�าหนดเป้าหมายในระดับ Beyond
Compliance ภายในปี 2559 รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กรภายในสิ้นปี 2559

ผลการประเมินด้านความปลอดภัยจากหน่วยงานภายนอกในปี 2558
หน่วยงานกำากับดูแลด้านการบินพลเรือน

หน่ ว ยงานก�า กั บ ดู แ ลด้ า นการบิ น พลเรื อ นของประเทศต่ า งๆ ทั่ ว โลก ได้ ด� า เนินการตรวจสอบมาตรฐาน
ความปลอดภัยของสายการบินของไทยที่ท�าการบินไปในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเพิ่มความถี่ในการตรวจ
สอบมาตรฐานด้านความปลอดภัย (Ramp Inspection) ตามมาตรฐานสากล โดยมีการตรวจสอบทั้งสิ้น 106 ครั้ง
ผลการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญ ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันความมีมาตรฐานด้านการบินของการบินไทย
ได้เป็นอย่างดี

สำานักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกา

ส�านักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (FAA) ได้ประกาศลดมาตรฐานการก�ากับดูแลหน่วยงานการบิน
ของประเทศไทย จากประเภทที่ 1 (Category 1) เป็นประเภทที่ 2 (Category 2) ส่งผลให้สายการบินของไทยทีไ่ ด้รบั อนุญาต
จากหน่วยงานก�ากับดูแลด้านการบินของไทยจะไม่สามารถเพิ่มเที่ยวบินเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้จนกว่าจะแก้ไข
ข้อบกพร่องส�าเร็จ และระหว่างนี้สหรัฐอเมริกาจะไม่สนับสนุนการท�าข้อตกลงท�าการบินร่วม (CodeShare) กับประเทศ
ทีถ่ กู จัดอยูใ่ นประเภทที่ 2 รวมทัง้ จะตรวจสอบเข้มงวดมากขึน้ เมือ่ เครือ่ งบินลงจอดทีส่ นามบินในสหรัฐอเมริกา ซึง่ ขณะนี้
สายการบินไทยไม่มเี ทีย่ วบินทีเ่ ข้าน่านฟ้าสหรัฐ เนือ่ งจากการบินไทยได้ยกเลิกเส้นทางบินกรุงเทพฯ-โซล-ลอสแอนเจลิสแล้ว

องค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป

คณะเจ้าหน้าที่องค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป หรือ EASA (European Aviation Safety
Agency) ได้ดา� เนินการตรวจประเมินด้านมาตรฐานความปลอดภัยของการบินไทย โดยผลจากการตรวจประเมินดังกล่าว
EASA อนุญาตให้การบินไทยเป็นสายการบินของประเทศนอกสหภาพยุโรปทีส่ ามารถท�าการบินเข้าน่านฟ้ากลุ่มประเทศ
สหภาพยุโรปต่อไปได้ หรือ TCO (Third Country Operators) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้
ในปัจจุบนั การบินไทยมีเส้นทางบินสู่ยโุ รป 11 เมือง ได้แก่ ลอนดอน โคเปนเฮเกน แฟรงก์เฟิร์ต บรัสเซลส์ มิวนิก ออสโล
ปารีส สตอกโฮล์ม ซูริก มิลาน และ โรม

บริษัท การบินไทย จำากัด มหาชน
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การจัดฝึกอบรมการปราบปรามการปล้นยึดอากาศยาน ณ ฝ่ายช่าง สนามบินสุวรรณภูมิ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านก่อการร้ายสากล ได้จัดฝึกอบรมฯ โดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองทัพบก กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ และส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ จ�านวน 100 คน เข้าร่วมการฝึก โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ทดสอบความพร้อม
ในการตอบโต้สถานการณ์การก่อการร้ายสากล ซึง่ ในการนีห้ น่วยงานพิจารณาเห็นว่า การบินไทยเป็นองค์กรทีม่ คี วามส�าคัญ
และมีเครือ่ งช่วยฝึกทีเ่ หมาะสมและทันสมัยทีจ่ ะใช้ในการฝึกดังกล่าว เพือ่ ให้การฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติของรัฐบาล จึงได้ฝึกซ้อมกับเครื่องบินแบบแอร์บัส A380

ลูกเรือการบินไทยสร้างชื่อเสียงจับมิจฉาชีพขโมยทรัพย์สินผู้โดยสารชั้นธุรกิจ

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของการบินไทยได้จับกุมมิจฉาชีพที่แฝงตัวเดินทาง
ในชั้นธุรกิจ เที่ยวบิน TG518 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อเวลา 20.55 น.
ตามเวลาท้องถิ่น เพื่อมายังปลายทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย ซึ่งลูกเรือได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ให้ดูแล
ผู้โดยสารกลุ่มหนึง่ เป็นพิเศษ เนื่องจากมีประวัติเกี่ยวกับการลักทรัพย์บนเครื่องบิน ลูกเรือทุกคนจึงต่างช่วยกันเฝ้าระวัง
ดูแลและเดินเวรยามมากกว่าปกติ โดยเมื่อเกิดเหตุการณ์ลักทรัพย์เกิดขึ้น กลุ่มลูกเรือจึงเข้าควบคุมตัวผู้ต้องหา
พร้อมหลักฐานเงินสดหลายสกุลเงินจ�านวนหนึง่ และได้แจ้งแก่หวั หน้าพนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบิน และนักบินตามล�าดับ
ภายหลังเครื่องบินลงจอดยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเรียบร้อยแล้ว ได้มีเจ้าหน้าที่ต�ารวจมารอรับผู้ต้องหาไปยัง
สถานีต�ารวจเพื่อด�าเนินคดีต่อไป พร้อมทั้งกันพยานที่เห็นเหตุการณ์เพื่อให้ปากค�า ซึ่งถือว่าเป็นอีกเหตุการณ์หนึง่ ที่
การบินไทยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้โดยสาร ลูกเรือ ตลอดจนนักบิน และพนักงานภาคพื้นที่มีการท�างาน
ประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ

การบินไทยออกมาตรการป้องกันโรคไวรัสเมอร์ส เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสาร

การบินไทย ได้ทา� การบินไปยังบางประเทศทีม่ คี วามเสีย่ ง จึงได้ออกมาตรการป้องกันไวรัสเมอร์ส เพือ่ เป็นการเพิม่
ความมัน่ ใจให้แก่ลกู ค้าการบินไทย ต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัสเมอร์ส โดยค�านึงถึงการให้บริการอากาศยาน รวมถึง
ความปลอดภัยของพนักงาน
การบินไทย ให้สทิ ธิแก่ผ้โู ดยสารในการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ทัง้ ในกรณีเปลีย่ นแปลง
วันเดินทาง และกรณีเปลี่ยนแปลงเส้นทาง เพื่ออ�านวยความสะดวก ลดผลกระทบให้ลูกค้าและประชาชนที่ไม่สามารถ
เดินทางได้จากกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไวรัสเมอร์สในบางประเทศ
การบินไทย ได้ด�าเนินการออกมาตรการต่างๆ ในกรณีที่มีการระบาดของโรค ได้แก่ โรคระบาดซาร์ส เมื่อปี พ.ศ.
2546 โรคระบาดไข้หวัดนกในปี พ.ศ. 2547 และการแพร่ระบาดของโรคไวรัสอีโบลา ในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งมาตรการต่างๆ
ได้ดา� เนินการอย่างมีประสิทธิภาพ การบินไทยมีสว่ นในการป้องกัน ควบคุม จ�ากัดมิให้มกี ารระบาดของโรคร้ายแรงต่างๆ
ในวงกว้างจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาคมโลกในทุกภูมิภาค โดยได้ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อติดตามสถานการณ์และมาตรการต่างๆ อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด รวมทั้งมีส่วนผลักดันให้การด�าเนินงานด้าน
สาธารณสุขของประเทศไทยเป็นไปตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulations)
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การบินไทยร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตราย
ต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ
การบินไทย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ เรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบิน
และอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ ระหว่างกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
กรมประชาสัมพันธ์ ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เป็นประธาน ณ อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และป้องกันและลดความเสี่ยง
อันตรายต่อการบินและอากาศยาน รวมถึงความเสียหายต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของส่วนรวม ทีเ่ กิดเพลิงไหม้จากการปล่อย
โคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2561
ปัจจุบัน ประเทศไทยไม่มีกฎหมายใดใช้บังคับเพื่อควบคุมโดยตรง ขณะที่การปล่อยโคมลอย/โคมควันมี
ความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอันตรายร้ายแรงต่อการบินและอากาศยาน เนื่องจากพฤติกรรมการปล่อยโคมและการจุดบั้งไฟ
ของประชาชนที่ผิดไปจากประเพณีดั้งเดิม ด้วยการใช้โคมลอยขนาดใหญ่ และเพิ่มวัสดุที่ใช้ท�าเชื้อเพลิงให้สามารถลอย
อยู่ในอากาศได้นานและสูงขึ้นไปในระดับท�าการบิน โดยได้รับรายงานจากนักบินว่า พบเห็นบั้งไฟขณะท�าการบิน
โดยไม่ได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าเป็นจ�านวนมากในระดับความสูงถึง 20,000 ฟุต ซึ่งเป็นระดับเพดานบินของเครื่องบิน
โดยสารทั่วไป

ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน
การบินไทย ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดที่ต้องให้ความส�าคัญ คุ้มครองดูแล ความปลอดภัย
และสุขภาพอนามัยของทุกคน การบินไทยจึงประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน เพือ่ ให้หน่วยงาน หรือสถานประกอบกิจการของการบินไทยใช้เป็นกรอบในการด�าเนินงานและมีการปฏิบตั ิ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
การบินไทย เป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีหน่วยงานทีเ่ ข้าข่ายเป็นสถานประกอบกิจการ และต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานจ�านวนมาก ทัง้ ในส่วนกลางและภูมภิ าค จึงด�าเนินการ
เพื่อให้การบริหารงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานในภาพรวม เป็นไปอย่าง
มีระบบและมีประสิทธิภาพ
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ด้านการฝึกอบรม

การบินไทย ได้จัดให้พนักงานทุกระดับเข้ารับการอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างานในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องตามภาระหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ เพือ่ จะได้รบั ทราบถึงอันตราย และความเสีย่ งทีอ่ าจจะ
เกิดขึน้ จากการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ มีการอบรมผูบ้ ริหาร และหัวหน้างานของหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนอบรมคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (คปอ.) ประจ�าสถานประกอบกิจการ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนัน้ การบินไทยได้ด�าเนินการขึ้นทะเบียนหน่วยฝึกอบรมของการบินไทย
กับกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน ให้สามารถท�าการฝึกอบรมพนักงานของการบินไทย และบุคคลภายนอกได้อย่าง
ทั่วถึงตามหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ จ�านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับหัวหน้างาน และหลักสูตร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับบริหาร ซึ่งท�าให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านการเฝ้าระวังสุขภาพและป้องกันโรคจากการทำางาน

การบินไทย ได้ด�าเนินการประเมินอันตรายและความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อสุขภาพของพนักงานที่ปฏิบัติงานใน
พื้นที่ต่างๆ โดยได้จัดท�ารายการตรวจสุขภาพของพนักงานที่ท�างานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงไว้เป็นมาตรฐานของบริษัทฯ
เพือ่ ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องใช้ในการอ้างอิง และด�าเนินการเฝ้าระวังดูแลสุขภาพของพนักงานมิให้เกิดโรคจากการท�างาน
ตลอดจนติดตาม ควบคุม แก้ไขสภาพงาน และสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา
โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานที่ท�างานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงเป็นประจ�าทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งรวมถึง
พนักงานที่เข้าท�างานใหม่ พนักงานที่เปลี่ยนหน้าที่มาปฏิบัติงานที่มีปัจจัยเสี่ยงแตกต่างไปจากเดิม

ด้านการปฐมพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพหลังการบาดเจ็บ

การบินไทย ได้จัดให้มีสถานพยาบาลประจ�าสถานประกอบกิจการต่างๆ เพื่อรักษาพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บ หรือ
เจ็บป่วยจากการท�างานในเบื้องต้น โดยจะด�าเนินการส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญ
ในแต่ละด้าน เพื่อท�าการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพให้สามารถกลับมาปฏิบัติงาน หรือใช้ชีวิตได้ตามปกติต่อไป

ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย

การบินไทย ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคอย่างสม�่าเสมอ รวมทั้ง
จัดสถานออกก�าลังกายทีไ่ ด้มาตรฐาน เพือ่ ให้บริการแก่พนักงาน ณ สถานประกอบกิจการต่างๆ ของการบินไทย ตลอดจน
ให้การสนับสนุนกิจกรรม ชมรมกีฬา บันเทิง และสันทนาการของพนักงานให้สามารถด�าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์
นอกจากนี้ การบินไทยได้ด�าเนินการมาตรการป้องกันและรักษาโรคทั่วไป รวมถึงการด�าเนินการมาตรการป้องกันโรค
จากการท�างาน (Occupational Diseases) โดยมีการระบุกลุ่มพนักงานที่มีความเสี่ยง มาตรการป้องกัน และการรักษา

ด้านการป้องกัน และควบคุมอุบัติเหตุ และสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายในการทำางาน

การบินไทย ได้ก�าหนดมาตรการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน เพื่อใช้เป็น
ระเบียบปฏิบัติส�าหรับผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมถึงการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
ของหน่วยงาน ผู้ปฏิบตั งิ าน และผู้รบั เหมา หรือผู้รบั จ้างช่วง เพือ่ ให้มกี ารจัดหาเครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ และอุปกรณ์ค้มุ ครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ตลอดจนมีการวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ
และความปลอดภัยในสถานที่ท�างาน พร้อมก�าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ด้านการเฝ้าระวังและตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานประจ�าสถานประกอบกิจการ
หน่วยงานความปลอดภัยฯ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานประจ�าสถานประกอบกิจการต่างๆ มีหน้าที่ใน
การตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาสภาพงาน/สภาพแวดล้อมในการท�างานที่อาจมีอันตราย หรือส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยของพนักงาน รวมถึงการวางแผนเตรียมความพร้อมในการรองรับอุบตั ภิ ยั ต่างๆ ทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อชีวติ ร่างกาย
และจิตใจของพนักงาน
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การตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
การบินไทย ในฐานะสายการบินไทยแห่งชาติ ได้ให้ความส�าคัญกับบริบทความเป็นไทย โดยการน�าอัตลักษณ์ไทย
มาผนวกไว้ในผลิตภัณฑ์และการให้บริการ ในขณะเดียวกันได้น�าข้อมูลงานวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอก
ทีม่ มี าตรฐานเป็นทีย่ อมรับในอุตสาหกรรมการบินมาใช้เป็นเกณฑ์การพัฒนา เช่น ข้อมูลวิจยั ของ IATA (International Air
Transport Association) ข้อมูลสถิติประชากรผู้โดยสาร (Passenger Demographics) เป็นต้น จากการประเมินข้อมูล
และเกณฑ์ต่างๆ สามารถสรุปในการวางต�าแหน่ง (Position) ของการบินไทยโดยเน้นที่การบริการบนเครื่องบินชั้นธุรกิจ
ด้วยมาตรฐานเหนือระดับ (Service Beyond)
การบินไทย ให้ความส�าคัญกับการให้บริการผู้โดยสารตามความชอบและรสนิยมที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
หรือที่เรียกว่า “Individualized Service” เน้นการให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีของคนไทย การดูแลผู้โดยสาร เทียบเท่า
การให้บริการของโรงแรมระดับ 5 ดาว การให้บริการอาหารทีม่ คี วามหลากหลายและแตกต่างไปจากเดิม โดยเน้นคุณภาพ
อาหารที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดี และปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ให้บริการบนเครื่องบินให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยและหรูหรา
การบินไทย ได้เริ่มโครงการน�าร่องในเส้นทางไปกลับ กรุงเทพฯ-โตเกียว เที่ยวบิน TG676/677 ตั้งแต่ 17 กันยายน
จนถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2558 และเริ่มให้บริการในเส้นทางไปกลับ กรุงเทพฯ-ลอนดอน เที่ยวบิน TG910/911 บนเครื่องบิน
แอร์บัส A380 ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2558 และ TG916/917 บนเครื่องบินโบอิ้ง 777 ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2558 และจะขยาย
มาตรฐานการบริการนี้ในทุกเที่ยวบิน ภายในปี 2559

รายละเอียดการบริการบนเครื่องบินชั้นธุรกิจด้วยมาตรฐานเหนือระดับ (Service Beyond)
รูปแบบการให้บริการเทียบเท่าโรงแรมระดับ 5 ดาว
อาหารแต่ละจานปรุงและเสิร์ฟตามความชอบของแต่ละบุคคล
บริการเมนูอาหารว่างแบบไทยๆ
บริการเมนูอาหารเเสิร์ฟทั้งวัน เช่น แซนด์วิช
บริการอาหารไทยที่จัดเป็นส�ารับ
บริการเครื่องดื่มกาแฟที่คัดสรรวัตถุดิบมาจากโครงการหลวง
บริการจัดเตรียมที่นอนเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับประสบการณ์ที่นุ่มสบาย
บริการที่ให้ความรู้สึกแบบเจ้าของบ้านต้อนรับแขกผู้มาเยือน
การจัดเก็บประวัติ และโปรไฟล์ของผู้โดยสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
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ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (THAI Contact Center) เป็นศูนย์กลางการอ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้าตั้งแต่
ก่อนเดินทางทัง้ ในและต่างประเทศ อาทิ การส�ารองทีน่ งั่ การแก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อมูลทีส่ า� คัญ การออกบัตรโดยสาร หรือ
การสอบถามขอค�าแนะน�าเรือ่ งเส้นทาง พร้อมให้บริการตลอด 24 ชัว่ โมง นอกเหนือจากบริการดังกล่าวทาง THAI Contact
Center ยังให้บริการพิเศษต่าง อาทิ การประสานงานเพื่อผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลพิเศษในการเดินทาง การบริการลูกค้า
พิเศษกลุ่มเฉพาะ การประสานกรณีลูกค้ามีปัญหาในการท�าธุรกรรม และอื่นๆ
รวมทั้ง การบินไทยได้น�าผลแสดงความคิดเห็นของลูกค้าในทุกชั้นบริการและทุกเส้นทางการบิน (TCSS : THAI
Customer Satisfaction Survey) มาใช้เป็นเครือ่ งมือในการวัดผลความพึงพอใจ ความต้องการและความคาดหวังจากลูกค้า
เพื่อน�ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการ รวมถึงรักษามาตรฐานในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
เพือ่ ให้บรรลุผลการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลกู ค้า การบินไทยให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบด้านมาตรฐานคุณภาพ
การบริการ (Service Quality Standard Department) ด�าเนินการตรวจประเมินและวัดผลการส่งมอบการบริการตามคู่มือ
การให้บริการ (Service Operation Procedure - SOP) ของทุกจุดบริการหลัก เพื่อผลักดันและกระตุ้นให้พนักงานส่งมอบ
การบริการที่มีมาตรฐานอย่างสม�า่ เสมอ และสามารถด�าเนินการแก้ไขทันทีในกรณีผลการตรวจประเมินไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาเพื่อน� าเสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุง รวมถึงการติดตาม
ความคืบหน้าการด�าเนินการตามแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการของจุดบริการ
วิธีการส�ารวจความพึงพอใจ ความต้องการและความคาดหวัง แบ่งออกเป็น 5 วิธี
1. การแจกแบบสอบถามบนเครื่องบิน (TCSS - THAI Customer Satisfaction Survey)
2. การส่งแบบสอบถามทางออนไลน์ (e-TCSS - Electronic THAI Customer Satisfaction Survey)
3. การจัดซื้อผลส�ารวจเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์และการบริการจากองค์การบิน (IATA-Airs@t - International Air
Transport Association - Airline Satisfaction)
4. การส�ารวจร่วมกับสายการบินพันธมิตรสตาร์ อัลไลแอนซ์ (OCSS - Online Customer Satisfaction Survey)
5. การวิเคราะห์ข้อมูลติชมจากลูกค้า (CFMS - Customer Feedback Management System)
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การบินไทยแบ่งจุดบริการออกเป็น 15 จุด และก�าหนดมาตรฐานการบริการ ทีเ่ รียกว่า Service Operation Procedure
(SOP) และ Service Delivery Standard (SDS) ไว้ตามจุดบริการหลัก พร้อมจัดท�าคู่มือการให้บริการให้กับพนักงาน
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการติดตามวัดผล (Internal Audit)
โดยการบินไทย แบ่งจุดบริการออกเป็น 15 จุด ได้แก่
1.
สำารองที่นั่ง
R

2.
สำานักงานบัตร ดยสาร

3.
เวบไ ดขายตัวและ
สารสนเทศ
I

4.
ปรแกรมสะสมไมล

5.
จดเชคอิน
I

6.
ห้องรับรอง

7.
จดข้นเครื่องบิน

8.
การบริการของ
พนักงานต้อนรับ

9.
เก้าอี้

10.
ระบบสาระบันเทิง
I

11.
อาหาร
และเครื่องดื่ม

12.
สิ่งอำานวย
ความสะดวก
ทางธรกิจ

13.
จดลงเครื่องบิน

14.
การส่งมอบสัมภาระ

15.
การบริการกร ีเกิด
เหตการ ไม่ปกติ
I

R

ส�าหรับผลอัตราความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction Index : CSI) ที่น�าไปวิเคราะห์ร่วมกับสถิติ
การแสดงความคิดเห็นจากลูกค้า ได้ถูกน�ามาใช้เป็นแนวทางสนับสนุนในการวางกลยุทธ์สา� หรับการพัฒนา/ปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์และการให้บริการ โดยในปี 2558 ผลอัตราความพึงพอใจของลูกค้า สูงสุดในรอบ 6 ปีที่ผ่านมา
อัตราความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการของการบินไทย
ร้อยละ
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การบินไทย ปรับปรุงและพัฒนาการบริการอย่างเป็นระบบ เพื่อน�าไปสู่การบริการที่มีคุณภาพและตรงตาม
ความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด ดังนี้
1. ด้าน Hardware หมายถึง อุปกรณ์ตา่ งๆ ทีใ่ ช้ในการบริการและลูกค้าสัมผัสได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น ระบบ ทีน่ งั่
รายการสาระบันเทิง อุปกรณ์อา� นวยความสะดวกต่างๆ บนเครื่องบิน และอาหาร เป็นต้น
2. ด้าน Software หมายถึง ขัน้ ตอนต่างๆ ของการให้บริการของพนักงาน Frontline ในทุกจุดบริการทีล่ กู ค้าสัมผัส
และรู้สึกได้ถึงความตั้งใจ และความเอาใจใส่ของผู้ให้บริการ
การบินไทย บรรลุเป้าหมายเที่ยวบินของการบินไทยออกได้ตรงตามเวลาและถึงที่หมายตามที่เวลาก�าหนด
ซึง่ ถือเป็นสิง่ สะท้อนผลการด�าเนินงานด้านความพึงพอใจและเป็นประสบการณ์ทดี่ ขี องลูกค้าทีไ่ ด้สมั ผัสจากการใช้บริการ
ของการบินไทย
การบินไทย ค�านึงถึงการติดต่อสื่อสารในรูปแบบออนไลน์ที่มีความจ�าเป็นอย่างมากโดยเปิดให้บริการ Wi-Fi
บนเครือ่ งบิน โดยผูโ้ ดยสารสามารถใช้งาน Notebook, Tablet หรือ Smartphone ของตนเองผ่านบริการ THAI SKY CONNECT
หลังเครื่องบินท�าการบินขึ้น และสัญญาณคาดเข็มขัดนิรภัยดับลง ซึ่งในปีที่ผ่านมาการบริการ THAI SKY CONNECT
ได้รบั การตอบรับจากผูโ้ ดยสารเป็นอย่างดี และเพือ่ เป็นการสมนาคุณแก่ลกู ค้า ในปี 2558 การบินไทยได้ปรับลดค่าบริการ
และน�าเสนอแพ็คเกจที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ปัจจุบันจะสามารถให้บริการ
ได้บางเที่ยวบิน แต่คาดว่าในอนาคตจะสามารถรองรับความต้องการของผู้โดยสารได้เพิ่มมากขึ้น

การสื่อสารทางการตลาด

การบินไทย มุง่ เน้นการสือ่ สาร การโฆษณา และสร้างความเข้าใจในการสือ่ สารทีช่ ดั เจนต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ
ด้วยกลยุทธ์หลัก 3 ประการ คือ ภาพลักษณ์ (Branding) ผลิตภัณฑ์และบริการ (Product & Service) และเส้นทางการบิน
(Network) มาอย่างต่อเนื่อง และในปีที่ผ่านมา การบินไทยได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาภาพลักษณ์ (Branding) ที่ถือ
เป็นหัวใจส�าคัญของกลยุทธ์หลักให้มคี วามเป็น Premium มากขึน้ เพือ่ ให้เกิดการยอมรับในกลุม่ ลูกค้าและรูถ้ งึ ความคุม้ ค่า
(Value for money) รวมถึงสร้างให้เกิดความชัดเจนในจุดยืน นอกจากนี้ การบินไทยยังได้ดา� เนินงานตามกลยุทธ์ธุรกิจ
การขนส่ง โดยมี 2 แผนงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางการตลาด คือ แผนงานกลยุทธ์การสื่อสารรวม (Integrated
Marketing Communication Strategies - IMC) และแผนงานเผยแพร่ขา่ วสารเชิงรุกอย่างต่อเนือ่ งผ่านทางสือ่ มวลชนแขนงต่างๆ

ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

การบินไทย ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากลูกค้าไว้อย่างเป็นความลับ
และปลอดภัย จึงได้จัดท�านโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
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การดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

การบินไทย ตระหนักถึงความส�าคัญต่อสิทธิของทุกคนบนพืน้ ฐานความเป็นมนุษย์ทเี่ ท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบตั ิ
โดยการด�าเนินงานในด้านบุคลากรตั้งแต่การสรรหาพนักงาน การจ้างงาน การเลิกจ้าง การพัฒนาพนักงาน การเลื่อน
ต�าแหน่ง การย้ายงาน และการมอบหมายงานเป็นไปด้วยความเป็นธรรม ไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึง่
อันเนื่องมาจากความแตกต่างในด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ พื้นฐานการศึกษา หรือเหตุอื่นใด รวมทั้ง
จะไม่มีการเลือกให้บริการหรือท�าธุรกิจกับนิติบุคคลหรือบุคคลเฉพาะบางประเทศ หรือบางสัญชาติโดยไม่เป็นธรรม
ในปี 2558 การบินไทย ร่วมเป็น 1 ใน 31 องค์กรแรกเริ่มแสดงค�ามั่นในการสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตร
กับเด็กตามหลักการ “สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ” (Children’s Rights and Business Principles - CRBP) ที่ทาง
องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) และข้อตกลงโลกแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Global Compact) ได้ร่วมกันจัดท�าขึ้น ซึ่งทางสถาบันไทยพัฒน์ ได้รับมอบหมายจาก
องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติในการขับเคลื่อนการรณรงค์ให้องค์กรที่มีถิ่นฐานการด�าเนินงานในประเทศไทย
ตระหนักถึงการด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก ทั้งในสถานประกอบการ (Workplace) บทบาทในตลาด (Marketplace)
และบทบาทในชุมชนและสิง่ แวดล้อม (Community and Environment) อันเป็นปัจจัยทีจ่ ะน�าองค์กรให้เข้าสูว่ ถิ กี จิ การทีย่ งั่ ยืน
ทั้งนี้ การบินไทยได้น�าแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนของกระทรวงการคมนาคม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- 2558 ภายใต้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) มาใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงานในแต่ละมิติ
ได้แก่ มิตปิ อ้ งกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน มิตคิ มุ้ ครองการละเมิดสิทธิมนุษยชน มิตพิ ฒ
ั นากฎหมาย กลไกทางกฎหมาย
รวมทั้งการบังคับใช้เพื่อส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และมิติพัฒนาองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนให้มีศักยภาพในการ
ส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน อันจะน�าไปซึ่งความเสมอภาค เท่าเทียม ของประชาชนในสังคม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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การปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน

1. การจัดสภาพแวดล้อม

ส�านักงานหลักสี่
ปรับปรุงห้องน�้าส�าหรับผู้โดยสารพิการและผู้สูงอายุ ที่อาคาร 2 ชั้น 1
ติดตั้งป้ายบอกทางส�าหรับผู้โดยสารพิการ
ส�านักงานหลานหลวง
ปรับปรุงที่จอดรถผู้โดยสารพิการ ที่อาคาร L2 ชั้น 1
ติดตั้งระบบขอความช่วยเหลือภายในห้องน�้าผู้โดยสารพิการ
และผู้สูงอายุ ที่อาคาร L1 ชั้น 1
ทางลาดส�าหรับผู้โดยสารพิการ ที่อาคาร L1 ชั้น 1
อาคารศูนย์ปฏิบัติการ OPC
ติดตั้งป้ายบอกทางจุดจอดรถผู้โดยสารพิการ จ�านวน 2 ชุด
ติดตั้งพื้นที่ต่างระดับบริเวณทางลาดส�าหรับผู้โดยสารพิการ
ที่หน้าอาคาร A2
ส่วนลดค่าโดยสารเครื่องบินส�าหรับผู้โดยสารพิการ เส้นทางบินภายในประเทศ
เฉพาะชั้นประหยัดในอัตราร้อยละ 50 ส�าหรับผู้พิการ และร้อยละ 25
ส�าหรับผู้ติดตาม (Escort) (ทั้งผู้โดยสารพิการและผู้ติดตามจะต้องขึ้นทะเบียน
หรือมีหนังสือรับรองจากสมาคมคนพิการ) ปฏิบัติตามสนธิสัญญา
สหภาพยุโรป EU LAW

2. การลดหย่อน
ค่าโดยสารเครื่องบิน
สำาหรับผู้โดยสารพิการ
และผู้สูงอายุ

3. การอำานวยความสะดวก
เป็นพิเศษ สำาหรับผู้โดยสาร
พิการและผู้สูงอายุ
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ส่วนลดค่าโดยสารเครื่องบินส�าหรับผู้สูงอายุ เส้นทางบินภายในประเทศ
ตามหลักเกณฑ์และการส่งเสริมการขายที่ก�าหนด
โดยก�าหนดอัตราส่วนลดค่าโดยสารส�าหรับผู้สูงอายุ ดังนี้
ร้อยละ 15 ชั้นธุรกิจ
ร้อยละ 35 ของอัตราค่าโดยสารปกติในชั้นประหยัด ส�าหรับการเดินทาง
วันจันทร์-พฤหัสบดี
ร้อยละ 30 ของอัตราค่าโดยสารปกติในชั้นประหยัด ส�าหรับการเดินทาง
วันศุกร์-อาทิตย์
* เฉพาะเที่ยวบินการบินไทย (TG3 DIGITS ONLY) ไม่รวมถึงเที่ยวบินร่วม
ระหว่างการบินไทยกับไทยสมายล์
จัดท�าขั้นตอนการบริการผู้โดยสารพิการและผู้สูงอายุ สอดคล้องกับกฎ
ข้อบังคับ US DOT (The US Department of Transportation) ที่ 14 CFR
(Code of Federal Regulations) ในคู่มือปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบิน (ISOP/In-flight Service Operation Procedure)
คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น (PHM/Passenger
Handling Manual) คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายขาย

การปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน
พนักงานตรวจ / รับบัตรโดยสารเครื่องบินจะจัดที่นงั่ ที่เหมาะสมให้แก่
ผู้โดยสารพิการและผู้สูงอายุ โดยค�านึงถึงหลักเกณฑ์ความปลอดภัย
ของเครื่องบินแต่ละแบบ
การให้สิทธิส�าหรับผู้โดยสารพิการและผู้สูงอายุได้ขึ้นเครื่องบิน
เป็นล�าดับแรก โดยเมื่อผู้โดยสารมาถึง Boarding gate แนะน�าให้นงั่
ใน Priority Zone เพื่อเชิญขึ้นเครื่องเป็นล�าดับแรก
จัดเคาน์เตอร์ตรวจ / รับบัตรโดยสารเครื่องบิน (Check in Counter)
ส�าหรับผู้โดยสารพิการและผู้สูงอายุโดยมีป้ายระบุ Disable และมีพนักงาน
ให้การช่วยเหลือแนะน�าและอ�านวยความสะดวก
3. การอำานวยความสะดวก
เป็นพิเศษ สำาหรับผู้โดยสาร
พิการและผู้สูงอายุ (ต่อ)

จัดหาอุปกรณ์จ�าเป็นในการช่วยเคลื่อนย้ายผู้โดยสารพิการและผู้สูงอายุ
เช่น รถเข็น (wheelchair) รถยกเทียบอากาศยาน (High Lift)
จัดให้มีคู่มือความปลอดภัยบนเครื่องบินส�าหรับผู้โดยสารพิการทางการเห็น
(Safe on board for the blind)
จัดให้มีภาษามือในวิดีโอความปลอดภัยส�าหรับผู้โดยสารพิการบนเครื่องบิน
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารใน website : www.thaiairways.com
ให้ผู้โดยสารพิการและผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงการให้บริการ
การบินไทยด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบการบินไทยเรื่องคุณสมบัตทิ ั่วไป
ของบุคคลที่ได้รับการพิจารณาว่าจ้างเข้าท�างานกับการบินไทย
“กรณีเป็นคนพิการ จะต้องเป็นผูท้ ไี่ ด้ขนึ้ ทะเบียนเป็นคนพิการตามกฎหมายก่อน
หรือในวันที่ท�าสัญญาจ้างกับการบินไทย และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่การบินไทยก�าหนด”

4. การฟื้นฟูเยียวยา
ผู้ใช้บริการ

การฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการด�าเนินโครงการและการให้บริการ
ด้านการขนส่งและจราจร กรณีการให้บริการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลง
ที่ก�าหนด เช่น สัมภาระเช็คอินล่าช้าสูญหาย เสียหาย หรือสิ่งของในสัมภาระ
สูญหายหรือเสียหาย เทีย่ วบินล่าช้าหรือถูกยกเลิก เป็นต้น การบินไทยมีการฟืน้ ฟู
เยียวยาผูใ้ ช้บริการ โดยแบ่งประเภทของการเยียวยาเป็น เงินสด ไมล์สะสม ROP
บัตรส่วนลด บัตรเข้าใช้ห้องรับรองพิเศษ น�้าหนักสัมภาระเพิ่ม เป็นต้น
การพัฒนาความรู้ให้กับพนักงาน

5. การพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากรในการ
ปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

การจัดอบรมวิธีการบริการ และกิริยามารยาทแก่พนักงานที่ท�าหน้าที่เข็นรถ
Wheelchair ก่อนที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริการเป็นไปตาม
มาตรฐานเดียวกัน และถูกต้องตามหลักเวชศาสตร์
การจัดอบรมให้แก่พนักงานที่ให้การบริการกับผู้โดยสารพิการ โดยให้
การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้โดยสารพิการ ห้ามเลิกปฏิบัติต่อผู้โดยสารพิการ
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การดำาเนินงานด้านสังคม
การบินไทย ในฐานะสายการบินแห่งชาติ ด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานความเคารพต่อแนวปฏิบัติ ข้อบังคับ รวมถึง
กฎหมายทีส่ า� คัญทัง้ ในประเทศและต่างประเทศทีก่ ารบินไทยได้เข้าไปด�าเนินการ ซึง่ ถือเป็นแนวปฏิบตั เิ รือ่ งความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขั้นพื้นฐานในฐานะพลเมืองบรรษัท (Corporate Citizen)

การกำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของการบินไทย

การบินไทย จัดตัง้ และมอบหมายให้หน่วยงานด้าน Compliance เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อก�าหนดและหลักเกณฑ์การปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานของการบินไทย มีการเผยแพร่ความรู้
ในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั่วทั้งองค์กร โดยมี Compliance Unit ของแต่ละสายงานท�าหน้าที่ก�ากับ
ดูแล/ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าแต่ละส่วนงาน จะปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับ
กฎเกณฑ์ที่มี รวมทัง้ การมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนในการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องกับหน้าทีข่ องตน อันจะส่ง
ผลให้การก�ากับกิจกรรมองค์กรในภาพรวมเห็นเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
การบินไทย ได้กา� หนดกระบวนการด้านการก�ากับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฏหมายและกฎระเบียบขึน้ เพือ่ ให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และสามารถด�าเนินการได้อย่างเป็นระบบและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานที่กา� กับดูแล
โดยกระบวนการดังกล่าวมีการด�าเนินงาน 3 ด้าน คือ ด้านการก�ากับ ด้านการรวบรวม/เผยแพร่ข้อมูลและสร้างการรับรู้
และด้านการวัดผล

ข้อพิพาททางกฎหมายทัว่ ไปทีม่ ไิ ด้เกีย่ วเนือ่ งกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้า
การบินไทย และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของการบินไทย
หรือบริษัทย่อยที่มีจ�านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการ
ด�าเนินธุรกิจของการบินไทย อย่างมีนยั ส�าคัญ อย่างไรก็ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 การบินไทยมีขอ้ พิพาททางกฎหมาย
ซึ่งการบินไทยเป็นจ�าเลยในคดีต่างๆ สรุปได้ดังนี้

ประเภทคดี

66

จำานวน (คดี)

ทุนทรัพย์รวม (ล้านบาท)

สถานะปัจจุบัน

คดีพิพาท
แรงงาน

31

1,356.00

อยู่ในระหว่าง
พิจารณาคดีของศาล

คดีเรียกร้อง
ค่าเสียหาย

24

512.64

อยู่ในระหว่าง
พิจารณาคดีของศาล
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ข้อพิพาทที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้า

การบินไทย ถูกกล่าวหาว่าได้รว่ มกับสายการบินอืน่ ๆ ในการก�าหนดค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน�้ามัน (Fuel Surcharge)
ค่าธรรมเนียมพิเศษอืน่ ๆ ค่าระวางขนส่งผู้โดยสาร และค่าระวางขนส่งสินค้าทีเ่ รียกเก็บจากผู้ใช้บริการ อันเป็นการขัดต่อ
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้า ทั้งนีก้ ารกล่าวหาและ/หรือการฟ้องร้อง ประกอบด้วย
การฟ้องร้องโดยผู้ใช้บริการ และ/หรือการกล่าวหา/การสอบสวนโดยหน่วยงานของรัฐในประเทศต่างๆ โดยมีลักษณะที่
ต้องรับผิดทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ซึ่งรวมถึงการจ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ การจ่ายค่าปรับ
แก่หน่วยงานของรัฐ และอืน่ ๆ ทัง้ นี้ การกล่าวหาและการฟ้องร้องดังกล่าวมิได้กระท�าต่อการบินไทยเพียงรายเดียวเท่านัน้
แต่ยังมีการกล่าวหาและฟ้องร้องสายการบินอื่นๆ หลายสายการบินที่ได้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน�้ามัน
(Fuel Surcharge) และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ดังกล่าวด้วยเช่นกัน

สรุปข้อมูลข้อพิพาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 การบินไทยยังคงมีขอ้ พิพาทกรณีทกี่ ารบินไทย ถูกด�าเนินการสอบสวน และ/หรือฟ้องร้อง
ในกรณีเกีย่ วกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้า (Antitrust) ใน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศ
อังกฤษ สาธารณรัฐเกาหลี และประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยลักษณะข้อกล่าวหาทีถ่ กู ฟ้องในแต่ละประเทศนัน้ จะคล้ายคลึงกัน
คือกล่าวหาว่าการบินไทย ร่วมกับสายการบินอื่นๆ ก�าหนดอัตราค่าระวางขนส่งสินค้า รวมทั้งอัตราค่าธรรมเนียม
พิเศษต่างๆ ส�าหรับความคืบหน้าคดีละเมิดกฎหมายป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม (Antitrust) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. กรณีการบินไทย ถูกสายการบิน British Airways ซึ่งเป็นจ�าเลยในคดี Cargo Civil Class Action
ในประเทศอังกฤษร้องขอใช้สิทธิไล่เบี้ย
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 การบินไทยได้รับหนังสือจากทนายความในประเทศอังกฤษของสายการบิน
British Airways แจ้งว่าสายการบิน British Airways ซึ่งเป็นจ�าเลยในคดี Civil Class Action ในประเทศอังกฤษ
และถูกฟ้องให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการก�าหนดราคาค่าธรรมเนียมพิเศษ (Fuel Surcharge และ Security Surcharge) ใน
ช่วงระหว่างปี 2542-2550 ได้ยื่นค�าร้องต่อศาลขอใช้สิทธิไล่เบี้ยสายการบินอื่นๆ จ�านวน 18 ราย รวมทั้งการบินไทย
ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ทั้งนี้ การบินไทยไม่ใช่คู่ความหลักในคดี คดีอยู่ในระหว่างการแสวงหาพยานหลักฐาน
(Disclosure)
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2. กรณีการบินไทย ถูกฟ้องในคดี Cargo Civil Case ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 การบินไทย ได้รับแจ้งเรื่องนีจ้ ากส�านักงานสาขาของการบินไทย ในประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีว่า กลุ่มบริษัทแอลจี ได้แก่ LG Chemical, LG Electronics, LG Display และ LG Life Science ได้ยื่น
ฟ้องคดีแพ่งต่อสายการบินจ�านวน 12 ราย รวมทั้งการบินไทย ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย
จากการร่วมกันก�าหนดราคา Fuel Surcharge ระหว่างสายการบินต่างๆ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2546-2550 โดยกลุม่ บริษทั
แอลจีได้ระบุจ�านวนทุนทรัพย์ในค�าฟ้องเป็นเงินจ�านวน 404,000,000 วอน พร้อมดอกเบี้ย หรือประมาณ 12.28 ล้านบาท
และได้สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขค�าฟ้องเพื่อเพิ่มเติมจ�านวนทุนทรัพย์หากกลุ่มบริษัทแอลจีสามารถพิสูจน์ได้ในภายหลัง
ขณะนีค้ ดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล
3. กรณีการบินไทยถูกสายการบิน British Airways สายการบิน Lufthansa และสายการบิน KLM-AF
ซึง่ เป็นจ�าเลยในคดี Cargo Civil Class Action ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ยืน่ ค�าร้องขอใช้สทิ ธิไล่เบีย้
ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2558 การบินไทย ได้รับค�าร้องขอใช้สิทธิไล่เบี้ยจากสายการบิน British Airways
สายการบิน Lufthansa และสายการบิน KLM-AF ทั้งนี้ สายการบิน British Airways สายการบิน Lufthansa และ
สายการบิน KLM-AF ได้ยื่นค�าร้องดังกล่าวต่อการบินไทย และสายการบินอื่นๆ อีกกว่า 20 สายการบิน กรณีโจทก์
ได้ฟ้องสายการบิน Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V., Martin Air Holland N.V.. Societe Air France S.A.
(รวมเรียกว่า “KLM-AF”). Deutsche Lufthansa และ Lufthansa Cargo A.G. (รวมเรียกว่า “Lufthansa”), Singapore Airlines
และ Singapore Airline Cargo (รวมเรียกว่า “Singapore Airlines”) และ British Airways เป็นจ�าเลย ตั้งแต่เมื่อวันที่
24 ธันวาคม 2556 โดยกล่าวหาว่าสายการบินเหล่านี้ได้ร่วมกันก�าหนดราคาค่าธรรมเนียมต่างๆ ต่อมาเมื่อวันที่
25 มิถุนายน 2557 สายการบินจ�าเลยทั้งหมดในคดีดังกล่าวได้ยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อขออนุญาตยื่นค�าร้องใช้สิทธิไล่เบี้ย
ต่อสายการบินอืน่ ๆ ทีถ่ กู ระบุวา่ เป็นผูร้ ว่ มก�าหนดราคา และเมือ่ วันที่ 25 มีนาคม 2558 ศาลได้มคี า� สัง่ อนุญาตตามค�าร้อง
ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การบินไทย ไม่ได้ถูกฟ้องเป็นจ�าเลยในคดีหลัก ขณะนี้การบินไทยอยู่ระหว่างการเตรียม
การเข้าร่วมการไต่สวนนัดแรก
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การดำาเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคม
กว่า 55 ปีที่ผ่านมา การบินไทยภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึง่ ในการแบ่งปันและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
ในสังคมไทยให้มคี วามยัง่ ยืนมาอย่างต่อเนือ่ ง และจากความมุง่ มัน่ ในการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมที่มีความสอดคล้องตามมาตรฐานสากล ในปี 2558 การบินไทยได้มีการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมเพิม่ เติมจากปีทผี่ า่ นมา ด้วยความเอาใจใส่ในกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียกอรปกับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลง
ตามเหตุการณ์บ้านเมือง อาทิ สถานการณ์ทางการเมือง ภัยพิบัติ และเหตุการณ์ต่างๆ รวมถึงการเปิดรับความคิดเห็น
ของพนักงานจนน�ามาสู่การด�าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส�าคัญๆ ดังต่อไปนี้

การส่งเสริมด้านสุขภาพ
กิจกรรม “แพทย์นักบินและนางฟ้าพยาบาล”

การบินไทย ได้นา� คณะแพทย์ซงึ่ เป็นพนักงานของบริษทั ฯ รวมทัง้
แพทย์และทันตแพทย์อาสา ออกหน่วยแพทย์ตรวจรักษาโรคและทันตกรรม
ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนการบินไทย อ�าเภอ
คลองหาด จังหวัดสระแก้ว รวมทั้งประชาชนและผู้ด้อยโอกาสในพืน้ ที่
ใกล้เคียง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส 60 พรรษา 2 เมษายน 2558
ซึ่งสามารถให้บริการแก่เด็กๆ และประชาชนได้มากกว่า 300 คน

โครงการ “Miles Give Kids A Smile”

การบินไทย และกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนาม
บันทึกข้อตกลงในโครงการบริจาคไมล์ “Miles Give Kids A Smile”
เพื่อสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยการบินไทยจะรับบริจาค
ไมล์สะสมจากสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส มอบให้สถาบันฯ แลกเป็น
บัตรโดยสาร ส�าหรับน�าไปใช้ในการเดินทางของผู้ป่วยเด็ก ให้ได้รับการ
บริการทางการแพทย์ที่ทันท่วงที รวมทั้งสนับสนุนการเดินทางของ
บุคลากรทางการแพทย์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการรักษาโรคเฉพาะ
ทางในผู้ป่วยเด็ก

โครงการให้พนักงานการบินไทยร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็น
พระราชกุศล 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

การบินไทย ร่วมกับสภากาชาดไทยจัดโครงการให้พนักงาน
การบิ น ไทยร่ ว มบริ จ าคโลหิ ต ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ล 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตลอดทั้งปี 2558
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การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการประกวด “นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
การบิน” ครั้งที่ 2 (TG Travel Green Innovation)
การบินไทย ร่วมกับ แอร์บัส จัดโครงการประกวด “นวัตกรรม
เพื่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการบิน” (TG Travel Green Innovation)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐ และพัฒนาขีดความ
สามารถในการให้ บ ริ ก ารขนส่ ง ทางอากาศมุ ่ ง สู ่ ก ารเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
อุตสาหกรรมการบิน รวมถึงสนับสนุนให้นสิ ติ นักศึกษาพัฒนาศักยภาพ
ในการออกแบบและการวิเคราะห์ และแสดงความสามารถสร้างสรรค์
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการสร้างบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถและมีคุณภาพของสังคมไทย

การส่งเสริมด้านศาสนาและวัฒนธรรม
การบินไทยอัญเชิญหน่อพระศรีมหาโพธิ์ จากประเทศศรีลังกา

การบินไทย ร่วมกับศูนย์วปิ สั สนาสากลไร่เชิญตะวัน อัญเชิญหน่อ
พระศรีมหาโพธิ์ จากประเทศศรีลงั กามาปลูกทีศ่ นู ย์วปิ สั สนาสากลไร่เชิญ
ตะวัน จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ประชาชนชาวไทยสักการะบูชา พร้อมทั้ง
สนับสนุนบัตรโดยสารให้กับคณะพระภิกษุจากศรีลังกาเดินทางมาร่วม
พิธียังประเทศไทย

การบินไทยมอบสิทธิพิเศษบัตรที่นั่งการบินไทยแลกบัตรฟรี
เข้าชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

การบินไทย ร่วมกับนิทรรศน์รตั นโกสินทร์ มอบสิทธิพเิ ศษส�าหรับ
ผู้โดยสารการบินไทย ที่เดินทางมายังกรุงเทพฯ ทั้งเที่ยวบินภายใน
ประเทศ และเที่ ย วบิ น ระหว่ า งประเทศแลกบั ต รเข้ า ชมนิ ท รรศน์
รัตนโกสินทร์ เพียงผูโ้ ดยสารน�าบัตรทีน่ งั่ (Boarding Pass) ทีใ่ ช้เดินทางแล้ว
มาแสดง ณ จุดจ�าหน่ายบัตร รวมทั้งสมาชิกรายการสะสมไมล์ รอยัล
ออร์คิด พลัส เพียงน�าบัตรสมาชิกแสดงพร้อมบัตรที่นงั่ (Boarding Pass)
จะได้รบั บัตรเข้าชมฟรีเพิม่ อีก 1 ใบ ซึง่ อาคารนิทรรศน์รตั นโกสินทร์ เป็น
อาคารทีจ่ ดั แสดงนิทรรศการภายใต้การดูแลของส�านักงานทรัพย์สนิ ส่วน
พระมหากษัตริย์ ที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และศิลป
วัฒนธรรมของยุครัตนโกสินทร์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย
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การส่งเสริมด้านการศึกษา
ค่าย “ต้นกล้าวิทย์คณิตการบินไทย”

การบิ น ไทย ร่ ว มกั บ สถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สวทช.) จัดกิจกรรมค่าย “ต้นกล้าวิทย์คณิตการบินไทย”
โดยน�านักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 จากโรงเรียนในพืน้ ทีร่ อบ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยาน
นานาชาติหาดใหญ่ นักเรียนเครือข่ายการบินไทย และนักเรียนในเครือ
ข่าย สสวท. เข้าร่วมกิจกรรม และฟังบรรยายพิเศษจากนักบินการบินไทย
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและกระบวนการคิดทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในปี 2558 การบินไทยจัดกิจกรรมค่าย
จ�านวน 2 ครั้ง โดยจัดที่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ.ปทุมธานี และที่
หาดแก้วรีสอร์ท จังหวัดสงขลา ซึ่งมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
จ�านวน 210 คน

การบินไทยสนับสนุนบัตรโดยสารสำาหรับผู้แทนประเทศไทยเดินทาง
ไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ

การบินไทย ส่งเสริมด้านการศึกษาให้กบั เยาวชนไทยอย่างต่อเนือ่ ง
โดยการสนับสนุนบัตรโดยสารให้แก่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นประจ�าทุกปี เพื่อน�าผู้แทนประเทศไทย
ไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ยังประเทศต่างๆ และร่วม
ให้ ก ารต้ อ นรั บ แก่ ผู ้ แทนประเทศไทยที่ ได้ รั บ รางวั ล จากการแข่ ง ขั น
สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย

โครงการ “พาน้องท่องฟ้า ทัศนศึกษาปีท่องเที่ยววิถีไทย”

การบินไทย ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดโครง
การ “พาน้องท่องฟ้า ทัศนศึกษาปีทอ่ งเทีย่ ววิถไี ทย” โดยน�าคณะเยาวชน
จากภาคเหนือและภาคใต้ จ�านวน 100 คน เดินทางด้วยเที่ยวบินของ
สายการบินไทยจากจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดภูเก็ตมายังกรุงเทพฯ
พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงซ่อมเครื่องบิน (Hangar) ของฝ่ายช่างการบินไทย
ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรม
และร่วมกิจกรรมต่างๆ ณ แหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญในกรุงเทพมหานคร
ซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7
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การสนับสนุนกรณีเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ
การบินไทยเป็นสายการบินหลักให้ความช่วยเหลือสู่ชาวเนปาล

จากกรณีเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในกรุงกาฐมาณฑุ
ประเทศเนปาล เมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2558 การบินไทยเป็นสายการบินหลัก
ในการน�าส่งความช่วยเหลือทัง้ สิง่ ของบรรเทาทุกข์ และบุคลากรทางการ
แพทย์ และการกูภ้ ยั ไปยังประเทศเนปาล และจัดตัง้ ศูนย์รบั บริจาคเครือ่ ง
อุปโภคบริโภค รวมทัง้ การบินไทยได้สนับสนุนบัตรโดยสารแก่ผเู้ ชีย่ วชาญ
ด้านวิศวกรรมและวิศวกรอาสาในการเดินทางไปช่วยเหลือ การสนับสนุน
สั ม ภาระน�้ า หนัก เกิ น พิ กั ด ในการขนส่ ง เวชภั ณฑ์ ข องที ม แพทย์ จ าก
กระทรวงสาธารณสุข และอ�านวยความสะดวกในการขนส่งสิ่งของ
บริจาคจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ โดยเฉพาะการขนส่งทางคาร์โก้

การบินไทยอำานวยความสะดวกผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบกรณี
เหตุการณ์ที่สี่แยกราชประสงค์

การบินไทย มีความห่วงใยผูโ้ ดยสารทุกท่านทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก
เหตุการณ์ระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์ โดยการประสานกับหน่วยงาน
ต่างๆ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และกรมการท่องเที่ยว เพื่อดูแล
ผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับภูมิลา� เนา การเดินทางของ
ญาติ เพื่ อ เยี่ ย มผู ้ บ าดเจ็ บ ที่ พั ก รั ก ษาตั ว ในประเทศไทย โดยได้ จั ด
เคาน์เตอร์พิเศษส�าหรับการเช็คอิน และท�าการเลื่อนชั้นที่นงั่ (Upgrade)
เป็นชั้นธุรกิจหรือชั้นหนึง่ ให้ผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บในกรณีมีที่นงั่ ว่าง
พร้อมทัง้ จัดเจ้าหน้าทีด่ แู ลอ�านวยความสะดวกเป็นกรณีพเิ ศษในการผ่าน
พิธีการต่างๆ ทั้งสถานีต้นทางและปลายทาง รวมทั้งยกเว้นค่าใช้จ่าย
และค่าธรรมเนียมในการขนส่งร่างผู้เสียชีวิตกลับสู่ภูมิล�าเนา
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การส่งเสริมด้านอื่นๆ
โครงการ “THAI ‘s Goodwill FlightæÆ”

การบินไทย ร่วมกับบริษัท โบอิ้ง จัดโครงการ THAI ‘s 787 Goodwill Flight โดยน�าของบริจาคประเภทอุปกรณ์ปฐมพยาบาล จากมูลนิธิ
Project C.U.R.E. สหรัฐอเมริกา จ�านวน 21 กล่อง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การปฐมพยาบาล เพื่อน�ามาใช้ในการอบรมอนามัยขั้นพื้นฐานแก่ผู้น�า
ท้องถิ่น และมอบให้แก่ผู้ที่ส�าเร็จการอบรมภายใต้การก�ากับดูแลของ
บุคลากรทางการแพทย์ โดยได้ขนส่งมากับเครื่องบินแบบโบอิ้ง 787-8
เพื่อจะน�ามาบริจาคให้กับองค์การแนวหน้าเพื่อพระคริสต์ (Frontier Labourers for Christ) ที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยกลุ่มผู้น�าชุมชนที่ผ่าน
การอบรม นักศึกษาอนามัย กลุม่ ตัวแทนชนเผ่าทีอ่ งค์การท�าพันธกิจร่วม
กัน เช่น กะเหรี่ยง ลาหู่ อาข่า เมี่ยน ว้า รวมจ�านวนประมาณ 100 คน
การบินไทย ร่วมกับบริษทั โบอิง้ ได้จดั โครงการ THAI’s 777-300ER
Goodwill Flight น�าของบริจาคประเภทผ้าห่มกันหนาวอย่างดีจ�านวน
1,000 ผืน จากมูลนิธิ Another Joy สหรัฐอเมริกา โดยได้ขนส่งมากับ
เครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-300ER น�าไปมอบให้กับสมาคมผู้บ�าเพ็ญ
ประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อน�าไปมอบต่อให้แก่ชุมชนในพื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกลและขาดแคลน
ณ ศูนย์พัฒนาเยาวสตรีชนบท อ�าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
จ�านวน 13 หมู่บ้าน 8 โรงเรียน

โครงการ “ปันรักจากการบินไทยสู้ภัยหนาว”

การบินไทย ร่วมกับกองบิน 46 มอบผ้าห่มกันหนาว จ�านวน 3,480
ผืน ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง
ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 46 โดยมีผู้รับมอบรวม 17 พื้นที่
7 จังหวัด แบ่งเป็น จังหวัดเพชรบูรณ์ 250 ผืน จังหวัดน่าน 400 ผืน
จังหวัดแพร่ 750 ผืน จังหวัดอุตรดิตถ์ 200 ผืน จังหวัดสุโขทัย 100 ผืน
และจังหวัดพิษณุโลก 1,880 ผืน

โครงการ “Thai Airways Charity Night with Disney on Ice :
Dare to Dream”

การบินไทย ในฐานะผู้สนับสนุนการแสดง Disney on Ice : Dare
to Dream ทีจ่ ดั ขึน้ ในประเทศไทย ได้นา� เยาวชนจากสถานสงเคราะห์เด็ก
อ่อนปากเกร็ด สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี และ มูลนิธบิ า้ นนก
ขมิ้น รวม 100 คน เข้าชมการแสดง Disney on Ice: Dare to Dream ณ
อิมแพ็ค อารีนา่ เมืองทองธานี เพือ่ ส่งเสริมการใช้จนิ ตนาการและสร้างเสริม
ประสบการณ์ให้เยาวชนได้มีโอกาสชมการแสดงระดับนานาชาติ

บริษัท การบินไทย จำากัด มหาชน
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โครงการ “TG Police Support Unit”

TG Police Support Unit หรือกลุ่มสถานียิ้มแย้ม ซึ่งเป็นกลุ่ม      
อาสาสมัครของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดยร่วมมือกับสถานี
ต�ำรวจบางซือ่ ณ ตลาดนัดสวนจตุจกั ร ในการให้ความช่วยเหลือบรรเทา
ความเดื อ ดร้ อ นเบื้ อ งต้ น แก่ นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยและชาวต่ า งชาติ             
ที่ประสบเหตุถูกกรีดกระเป๋า และล้วงกระเป๋า

นอกจากนี้ การบินไทยยังได้สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย อาทิ  
โครงการเที่ยวบินพิเศษขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจญ์ เพื่อขนส่งผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบ        
พิธีฮัจญ์ ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย
โครงการเกี่ยวกับการมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา ยารักษาโรค สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ให้แก่
เด็กนักเรียนที่ยากจนในโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร รวมถึงการบริจาคสิ่งของจ�ำเป็นให้แก่ผู้ยากไร้ และผู้พิการ
โครงการส่งเสริมเกษตรกรรม โดยให้ความร่วมมือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากเกษตรกรภาคต่างๆ
ในประเทศ
โครงการส่งเสริมการกีฬาของประเทศไทย โดยสนับสนุนบัตรโดยสารราคาพิเศษและน�้ำหนักสัมภาระแก่         
คณะนักกีฬาทีมชาติไทย นักกีฬาผู้พิการ และส่งก�ำลังใจร่วมเชียร์นกั กีฬาไทย
การบินไทยร่วมเป็นหนึง่ ในภาคีเครือข่ายโครงการ “อย่าให้ใครว่าไทย” พร้อมให้การสนับสนุนภายใต้ชื่อ        
“อย่าให้ใครว่าไทยไม่มีเสน่ห์ไทย”
นอกเหนื อ จากการด� ำ เนินกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น แล้ ว การบิ น ไทยได้ เปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น                
คณะเยาวชนไทย และสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติหน้าที่ และการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของหน่วยงานที่ส�ำคัญ        
ในโครงการต่างๆ มากมาย เพื่อให้ทราบถึงศักยภาพในการด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงการมีมาตรฐานในการปฏิบัติการบินที่มี
ความปลอดภัยสูงสุดในระดับสากล ในปี 2558 มีคณะเข้าเยีย่ มชมการบินไทยมากกว่า 148 คณะ และมากกว่า 6,200 คน

การดำ า เนิ น งาน
มิ ติ สิ่ ง แวดล้ อ ม

การดำาเนินงานมิติสิ่งแวดล้อม
การบินไทย มุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลในทุกกิจกรรม
เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมของการบินไทยด�าเนินการตามมาตรฐานและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุม
ประเด็นทีส่ า� คัญ การบินไทยจึงมุง่ เน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทมี่ อี ยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สงู สุด ภายใต้นโยบาย
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน
หน่วยงานในพืน้ ทีเ่ กีย่ วข้องจะน�านโยบายทีก่ า� หนดขึน้ ไปก�าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานสิง่ แวดล้อม
ตลอดจนแนวทางปฏิบัติภายในหน่วยงาน เพื่อให้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมบรรลุประสิทธิผลตามมาตรฐานระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 ในขอบเขตพื้นที่ ส�านักงานใหญ่ ส�านักงานหลักสี่ ส�านักงานหลานหลวง อาคารศูนย์
ปฏิบตั กิ าร และฝ่ายบริการลูกค้าภาคพืน้ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพือ่ ให้การปฏิบตั เิ ป็นรูปธรรมเพิม่ ขึน้ การบินไทย
จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม ผู้แทนฝ่ายบริหารงานสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมเอกสารและการตรวจ
ติดตามภายใน พื้นที่ส�านักงานใหญ่ ส�านักงานหลักสี่ ส�านักงานหลานหลวง อย่างชัดเจน
การบินไทย ก�าหนดยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้กรอบแนวคิด “การเดิน
ทางแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม” หรือ “Travel Green” โดยให้ความส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate
Change) การบริหารจัดการวัสดุอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Material Management) การใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน (Sustainable
Use of Resources) รวมทัง้ การรักษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity and Ecosystem Services)

ดรีมไลน์เนอร์

เพิ่มความสุขในการเดินทาง
ควบคู่ไปกับการรักษ์สิ่งแวดล้อม
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
ปัจจุบัน สถานการณ์โลกในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือเป็นปัญหาส�าคัญที่ทุกภาคส่วนต้องเข้ามา
ร่วมมือกันแก้ไข สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ได้เสนอแก้ปัญหามลพิษจากการบินที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไว้หลายมาตรการ โดยหนึง่ ในข้อเสนอได้กล่าวถึงมาตรการทางเศรษฐกิจ (Economic
Measures) ได้แก่ มาตรการทางภาษี และมาตรการการซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น
สหภาพยุโรป (European Union: EU) ในฐานะผูน้ �าด้านการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมของโลก ได้ออกระเบียบการซือ้ ขาย
สิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ส�าหรับการบิน (Emissions Trading Scheme: ETS)
และใช้บงั คับสายการบินทีบ่ นิ เข้าออกยุโรปตัง้ แต่ปี พ.ศ.2555 โดยมีข้อก�าหนดว่า สายการบินทีท่ �าการบินเข้ายุโรปตัง้ แต่
ปีดังกล่าวจะต้องจ�ากัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เท่ากับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ปล่อยในปีฐาน
คือ พ.ศ. 2547-2549 หากสายการบินใดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เกินปริมาณทีก่ า� หนดจะต้องทดแทนด้วยคาร์บอน
เครดิตในรูป Certified Emission Reductions/CERs และ/หรือ European Union Allowances/EUAs
ปัจจุบนั สหภาพยุโรป อยู่ระหว่างการยกเว้นการบังคับใช้ระเบียบดังกล่าว ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปี พ.ศ. 2559
โดยมีสาระส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการบินไทย ดังนี้
บังคับใช้กับเที่ยวบินที่บินระหว่างสนามบินภายในกลุ่มสหภาพยุโรป (Intra EU Flights)
เลื่อนการส่งรายงานการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการส่งมอบคาร์บอนเครดิตของปี พ.ศ. 2556
และ 2557 เป็นภายใน 31 มีนาคม 2558 และ 30 เมษายน 2558 ตามล�าดับ
สหภาพยุโรปจะน�าระเบียบหรือมาตรการ EU ETS กลับมาใช้เต็มรูปแบบ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2560 ถ้าผลการประชุม
ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ในปี พ.ศ. 2559 ไม่มีความคืบหน้า
การบินไทย ได้ด�าเนินการจัดส่งรายงานการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และส่งมอบคาร์บอนเครดิต
ประจ�าปี พ.ศ. 2557 ต่อ Deutsche Emissionshandlesstelle (DEHSt) ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นผู้ดูแลบริษัทฯ ในเดือน
มีนาคม และเมษายน 2558 ตามล�าดับ โดยรายงานดังกล่าวได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้ทวนสอบ (Verifier)
ตามระเบียบ EU ETS ทีผ่ ่านมา การบินไทย ยังคงมุ่งมัน่ ให้ความส�าคัญในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ซึง่ เป็นสาเหตุ
ส�าคัญต่อการเกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่อง โดยด�าเนินการโครงการส�าคัญ ดังนี้

โครงการ Thai Voluntary Carbon Offset
การบินไทยสร้างการมีสว่ นร่วมในการบรรเทาปัญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศกับผูโ้ ดยสาร โดยการแนะน�า
รายการชดเชยการปลดปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ให้ กั บ ผู ้ โดยสารที่ ต ้ อ งการชดเชยการปลดปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์จากการเดินทางทางอากาศด้วยความสมัครใจ เมื่อซื้อบัตรโดยสารผ่านทางเว็บไซต์ บนเว็บไซต์
จะแสดงโปรแกรมการค�านวณปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของผูโ้ ดยสารจากระยะทางทีเ่ ดินทางและคิดมูลค่าเป็นเงิน
พร้ อ มรายละเอี ย ดของโครงการชดเชยการปลดปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก ซึ่ ง รายการชดเชยการปลดปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ของการบินไทย เป็นการจัดท�าร่วมกับสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) โดยวิธีการ
ด�าเนินการชดเชยการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของ IATA นัน้ ได้รับการยอมรับและเชื่อถือในระดับสากล
บริษัท การบินไทย จำากัด มหาชน
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ผลดำาเนินงานในปี 2558
ชดเชยการปลดปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ประมาณ

726,442
กิโลกรัม

โครงการชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของการบินไทย ได้รบั
การตรวจสอบจาก QAS (Quality Assurance Standard) ของประเทศอังกฤษ
ซึ่งเป็นองค์กรอิสระรับรองคุณภาพการชดเชยการปลดปล่อยคาร์บอนของ
โครงการ ซึ่งมีการค�านวณการปลดปล่อยก๊าซที่ถูกต้อง มีการก�าหนดราคาที่
โปร่งใส และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้โดยสาร การบินไทยน�าเงินที่ได้ทั้งหมดจาก
การเข้าร่วมชดเชยของผู้โดยสารเพื่อสนับสนุนกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean
Development Mechanism: CDM/Certified Emission Reductions: CERs) และ
โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Voluntary Emission Reduction: VERs)
ซึ่งผู้โดยสารสามารถมีส่วนร่วมชดเชยการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
บนทุกเส้นทางการบิน
ผลด�าเนินงานในปี 2558 การบินไทย สามารถชดเชยการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ประมาณ 726,442 กิโลกรัม ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบ
เท่าหรือประมาณ 2,649 ดอลลาร์สหรัฐ โดย IATA น�าไปสนับสนุนให้กบั โครงการ
กลไกการพัฒนาที่สะอาดที่ได้คาร์บอนเครดิตประเภท CERs ได้แก่ โครงการ
ก๊าซชีวภาพในจังหวัดราชบุรี โดยบริษัท หนองบัวฟาร์มแอนด์คันทรีโฮม วิลเลจ

โครงการเลิกใช้สารเคมีในงานซ่อมบำารุงประกอบอาคาร

การบินไทย ค�านึงถึงการใช้สารเคมีซงึ่ ส่งผลกระทบต่อชัน้ บรรยากาศ ได้ดา� เนินการอย่างต่อเนือ่ งในโครงการยกเลิก
การใช้สารเคมี อาทิ สเปรย์ท�าความสะอาดหน้าสัมผัสอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า สารท�าความเย็น R11 และ R22 สารเคมี
ประเภทคลอรีน กรดเกลือโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ ทีใ่ ช้ในระบบสระว่ายน�า้ และน�า้ พุ สารเคมีทา� ลายบรรยากาศชัน้ โอโซน
(Chlorofluorocarbon) ในเครือ่ งท�าน�า้ เย็นของระบบปรับอากาศ การเปลี่ยนมาใช้ระบบดับเพลิงที่ใช้แก๊ส FM-200 แทนระบบ
ดับเพลิงที่ใช้แก๊ส Halon 1301 รวมถึง การยกเลิกถังดับเพลิงมือถือที่ใช้แก๊ส Halon 1211 มาใช้สารดับเพลิงที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมทดแทนของเดิมร้อยละ 10 ต่อปี โดยใช้เวลาด�าเนินการประมาณ 5 ปี

การบริหารจัดการวัสดุอย่างยั่งยืน (Sustainable Material Management)

การบริหารจัดการวัสดุตลอดจนวัตถุดิบที่จ�าเป็นในกระบวนการผลิต การให้บริการ การดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ
ให้มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดต้นทุนการด�าเนินธุรกิจ และประหยัดทรัพยากรที่ต้องใช้ในการผลิตวัสดุ
หรือวัตถุดิบ
ในปี 2558 นี้ การบินไทยได้น�าระบบสารสนเทศ (Information Technology) เข้ามาปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการวัสดุให้อย่างยืนเพิ่มขึ้น โดยมีการด�าเนินงานส�าคัญ อาทิ
การลดการใช้กระดาษ และผลักดันให้มีการออกแบบและพัฒนาระบบต่างๆ เป็นแบบ Paperless จากระบบ
ทีม่ อี ยูเ่ ดิม ได้แก่ Paperless Meeting, e-IOC, Service Request Management (SRM) Clock Request และ ระบบ
การขอเบิกค่ารักษาพยาบาล (Medical Request)
การจัดท�า e-Survey แทนการส�ารวจโดยใช้แบบสอบถามในรูปแบบกระดาษ ส�าหรับในปีทผี่ า่ นมา มีการจัดท�า
e-Survey ทัง้ หมด 18 ชุด ส่งไปยังพนักงานทัง้ หมดประมาณ 25,000 คน สามารถประหยัดกระดาษได้ประมาณ
1,400 รีม
การเลือกใช้อปุ กรณ์ทเี่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ได้แก่ การใช้งานเครือ่ ง Multifunction Printer ทีม่ ขี นั้ ตอนการผลิต
รวมถึงผงหมึกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การปรับเปลีย่ นเทคโนโลยีให้ทนั สมัย ได้แก่ Cloud เพือ่ ลดภาระในด้านการเพิม่ จ�านวน และการดูแล server
หรือการซื้อบริการ Hosting จาก Service Provider ตามความเหมาะสม
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รายงานการพั นาอย่างยั่งยืน ประจำาป

นอกจากนี้ การบินไทยยังมีการด�าเนินงานส�าคัญอื่นๆ ที่ด�าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการใช้วัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ดังนี้

โครงการ “Reused Plastic Sheet”

การน�าผืนพลาสติก (Plastic Sheet) ที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อย่างต่อเนื่องของฝ่ายพาณิชย์สินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์
โดยการน�าผืนพลาสติกที่ใช้ป้องกันสินค้าเสียหายจากความเปียกชื้นจากเที่ยวบินขาเข้าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
มาตรวจสอบ คัดแยก และพับเก็บไว้สา� หรับการน�ากลับไปใช้คลุมสินค้าบนแผ่นบรรทุกสินค้าเพือ่ ส่งออกไปยังต่างประเทศ
ในปี 2558 การบินไทยสามารถลดการใช้พลาสติกลงได้ประมาณ ร้อยละ 21 หรือประมาณ 58,853 ผืน คิดเป็นน�้าหนัก
ที่ลดได้ 82,394 กิโลกรัม และลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 79,098 ตัน

โครงการเปลี่ยนอุปกรณ์สำานักงานภายในอาคาร และสุขภัณฑ์ภายในห้องนำ้า

การบินไทยได้ท�าการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ส�านักงาน และสุขภัณฑ์ภายในห้องน�้า โดยใช้วัสดุที่มีกระบวนการผลิต
ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและได้รบั การรับรองฉลากเขียว อาทิ โถสุขภัณฑ์ ก๊อกน�า้ กระเบือ้ งหลังคา พรมปูพนื้ ส�านักงาน
วัสดุตกแต่งผนังส�านักงาน สีทาภายในส�านักงาน และฉนวนกันความร้อนอาคาร เป็นต้น โดยการบินไทยด�าเนินการ
เปลี่ยนทดแทนของเดิมที่ช�ารุดเสียหายในทุกพื้นที่

การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Sustainable Use of Resources)

การบินไทย ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติต่างๆ โดยเฉพาะการอนุรักษ์พลังงาน จึงมีปณิธาน
ในการด�าเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์พลังงาน สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการ
จัดการพลังงาน รวมทัง้ จัดการฝึกอบรมหรือจัดกิจกรรมด้านการอนุรกั ษ์พลังงานให้เหมาะสมกับพนักงานในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ

ประสิทธิภาพพลังงานของปฏิบัติการบิน

การบินไทย ให้ความส�าคัญต่อการลดปริมาณการใช้เชือ้ เพลิงอากาศยาน และการลดมลภาวะของเสียทีอ่ ากาศยาน
ปลดปล่อยจากอากาศยานให้มีปริมาณน้อยที่สุด โดยการก�าหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ในการลดปริมาณ
การใช้พลังงาน เพือ่ ให้ผเู้ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั กิ ารบินปฏิบตั ติ ามข้อแนะน�า โดยการด�าเนินงานในปี 2558 ได้ดา� เนินงาน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพพลังงานของปฏิบัติการบิน ผ่านโครงการที่ส�าคัญต่างๆ ดังนี้

บริษัท การบินไทย จำากัด มหาชน
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โครงการ Fuel Management

ในปี 2557-2558
โครงการ Fuel Management
สามารถลดปริมาณ
การใช้นำ้ามันเชื้อเพลิง
ได้ประมาณ

1,267.87
ล้านบาท

การบริหารจัดการการใช้นา�้ มันเชือ้ เพลิงอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่ ง การบิ น ไทยด� า เนินการมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อาทิ การท� า การบิ นที่ ช ่ ว ยลด
การใช้นา�้ มัน เชือ้ เพลิงตามข้อก�าหนดของ Flight Operations Manual หรือการลด
น�้าหนักบรรทุกเพื่อลดน�้าหนักของเครื่องบินที่มีผลต่อการใช้เชื้อเพลิง (Fuel
Consumption) โดยทีก่ ารปฏิบตั กิ ารบินนัน้ ยังคงอยูภ่ ายใต้กฎระเบียบการปฏิบตั ิ
การบินสากล โดยในปี 2557-2558 สามารถลดปริมาณการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงได้
ประมาณ 1,267,870,000 บาท และยังคงด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง

โครงการ Route Optimization

การบินไทย ด�าเนินโครงการ Route Optimization เพื่อลด ค่าใช้จ่ายของ
เที่ยวบิน ได้แก่ ค่าน�้ามันเชื้อเพลิง และค่า Overfly Permit โดยน�าวิธีการ Route
Optimization ของระบบ TAFS (Thai Automatic Flight Planning System) ซึ่งเป็น
เครื่องมือในการเตรียมเอกสารการบินส�าหรับนักบินใช้ประกอบการบินอย่าง
ปลอดภัยและสามารถประหยัดเชื้อเพลิงอากาศยาน มาเป็นเครื่องมือในการ
วางแผนการบินของฝ่ายประสานการอ�านวยการบิน เริ่มโครงการเมื่อเดือน
เมษายน 2557 สามารถลดค่าใช้จ่ายของเที่ยวบินตั้งแต่เดือนเมษายน 2557ล้านบาท เดือนธันวาคม 2558 ได้ประมาณ 190,600,000 บาท และยังคงด�าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง

โครงการ
Route Optimization
สามารถลดค่าใช้จ่ายของเที่ยวบิน
ตั้งแต่เดือนเมษายน
2557-เดือนธันวาคม 2558
ได้ประมาณ

190.60

โครงการ New Potable Water Uplift

โครงการลดปริมาณการบรรทุกน�้าไปกับเครื่องบิน โดยการค�านวณปริมาณการใช้น�้าจากจ�านวนผู้โดยสาร
และระยะทางเส้นทางบิน และค�านวณน�้าหนัก Take-off ของเครื่องบินให้ถูกต้องตามปริมาณน�้าที่บรรทุก เพื่อให้การ
ค�านวณปริมาณน�้ามันเชื้อเพลิงของแต่ละเที่ยวบินมีความถูกต้องแม่นย� า ซึ่งจะท�าให้อัตราการใช้เชื้อเพลิงโดยรวม
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โครงการนี้เริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่ต้นปี 2558
ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ New Potable Water Uplift เป้าหมายหลักคือ ลดการใช้พลังงานน�้ามันเชื้อเพลิง
เป้าหมายรองลงมาคือ น�้าหนักเครื่องบินที่ลดลงจะท�าให้สามารถขนสินค้าและสัมภาระได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลด
โอกาสในการปนเปื้อนของน�้า เนื่องจากการที่น�้าบนเครื่องบินถูกใช้เกือบหมดในแต่ละเที่ยวบิน ช่วยให้คุณภาพ
ความสะอาดของน�้า (hygiene) ดีขึ้นด้วย

โครงการจัดการฝูงบินอย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2558 การบินไทยได้รเิ ริม่ กลยุทธ์การปรับปรุงฝูงบิน (Fleet Strategy) เพือ่ ให้ฝงู บินมีจา� นวนและแบบของเครือ่ งบิน
ลดลง เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ และต้นทุนในการปฏิบัติการลดลง โดยได้รับมอบเครื่องบิน จ�านวน 8 ล�า
ประกอบด้วย โบอิ้ง 777-300ER จ�านวน 3 ล�า โบอิ้ง 787-8 จ�านวน 2 ล�า แอร์บัส A320 จ�านวน 3 ล�า และได้รับอนุมัติ
ให้ปลดระวางเครื่องบิน 16 ล�า ประกอบด้วย แอร์บัส A330-300 จ�านวน 6 ล�า A340-600 จ�านวน 6 ล�า โบอิ้ง 747-400
จ�านวน 2 ล�า และโบอิ้ง 747-400 Freighter จ�านวน 2 ล�า
จากผลการด�าเนินงานปรับปรุงฝูงบินท�าให้ประสิทธิภาพของการใช้เครื่องบินดีขึ้นตามล�าดับ และท�าให้ค่าน�้ามัน
เชือ้ เพลิงซึง่ เป็นค่าใช้จ่ายหลัก ในการปฏิบตั กิ ารบินลดลงเป็นสัดส่วนทีม่ ากขึน้ โดยในปี 2558 มีค่า liter/Available Tones
Kilometers (ATK) หรืออัตราการบริโภคน�า้ มันต่อน�า้ หนักบรรทุก 1 ตันในการเดินทาง 1 กิโลเมตรของฝูงบินเท่ากับ 0.2502
อย่างไรก็ตาม การบินไทยยังคงมุ่งมั่นปรับปรุงพัฒนาฝูงบินที่มีความทันสมัยในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ควบคู่กับการด�าเนินธุรกิจให้มั่นคง
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อัตราการบริโภคนำ้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน

น�้ามันเชื้อเพลิงเป็นทรัพยากรที่มีส่วนส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ การบินไทย จึงมุ่งมั่นลดอัตราการบริโภคน�า้ มัน
อากาศยาน และพัฒนาการบริโภคน�้ามันอากาศยาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในปี 2558 มีปริมาณการบริโภคน�้ามัน
อากาศยานประมาณ 2,151 ล้านลิตร ซึ่งลดลงจากปี 2557 กว่า 814,877 ลิตร หรือคิดเป็นร้อยละ 27.47 และลดค่า
ปริมาณการใช้น�้ามันต่อปริมาณผู้โดยสาร-กิโลเมตร (Litre/RP100km) เท่ากับ 0.41 สะท้อนให้เห็นว่าการบินไทยยังคง
มุ่งมั่น ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีรวมถึงโครงการต่างๆ เพื่อลดอัตราการบริโภคน�้ามันอากาศยานอย่างต่อเนื่อง

โครงการล้างทำาความสะอาดเครื่องบินด้วย Aircraft Washing Equipment

ปี 2558 การบินไทยมีอุปกรณ์ล้างเครื่องบิน (Aircraft Washing Equipment) ให้บริการ จ�านวน 6 Units ซึ่งรองรับ
การล้างเครื่องบินได้พร้อมกัน 2 ล�าในเวลาเดียวกัน โดยมีขีดความสามารถสูงสุดในการให้บริการล้างเครื่องบินได้ทั้งสิ้น
1,247 Services ต่อปี โดยการบินไทยได้ให้บริการล้างเครื่องบินของการบินไทยแบบเต็มล�า (TG Full Body Washing)
จ�านวน 577 ล�า ให้บริการล้างเครื่องบินของลูกค้าแบบเต็มล�า (Customer Full Body Washing) จ�านวน 170 ล�า และให้
บริการล้างเครือ่ งบินของการบินไทยแบบครึง่ ล�า (TG Half Body Washing) จ�านวน 336 ล�า ซึง่ การล้างเครือ่ งบินแบบครึง่ ล�า
จ�านวน 2 ครั้งเท่ากับการล้างเครื่องบินแบบเต็มล�าจ�านวน 1 ครั้ง

โครงการล้างทำาความสะอาดเครื่องยนต์ด้วยระบบ Clear Core TM

การบินไทยได้น�าเอาระบบการล้างเครื่องยนต์เครื่องบิน Clear Core TM ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่มาใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ยืดอายุการท�างานของเครือ่ งยนต์ และยังสามารถลดการใช้น�้ามันในขณะการบินอย่างต่อเนือ่ ง โดยระบบ
ดังกล่าวจะฉีดน�้าเข้าไปท�าความสะอาดเครื่องยนต์เพื่อให้เครื่องยนต์ท�างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งระบบ
ยังสามารถจัดการกับน�า้ เสียทีผ่ า่ นการล้างมาบ�าบัดให้เป็นน�า้ ทีส่ ามารถกลับมาใช้ใหม่ได้ ในปี 2558 การบินไทยสามารถ
ล้างเครื่องยนต์เครื่องบินได้จ�านวน 516 เครื่องยนต์

บริษัท การบินไทย จำากัด มหาชน
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ค่าสถิติประสิทธิภาพทางการบินที่สำาคัญ ประจำาปีงบประมาณ 2558
ค่าสถิติประสิทธิภาพทางการบินที่สำาคัญ
Plan Fuel Consumption in T.Ltr
ปริมาณการใช้น�้ามันตามที่คาดการณ์
Actual Fuel Consumption in T.Ltr
ปริมาณการใช้น�้ามันจริง
Consumption less than Plan in T.Ltr
ปริมาณการใช้น�้ามันต�่ากว่าการคาดการณ์
Consumption less than Plan in %
ปริมาณการใช้น�้ามันต�่ากว่าการคาดการณ์
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
Carbon Emissions(Tons Carbon Dioxide)
การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
Available Seat .Kilometre (ASK)
ปริมาณที่นงั่ -กิโลเมตร
Revenue Passenger.Kilometre (RPK)
ปริมาณผู้โดยสาร-กิโลเมตร
Cabin Factor(%) อัตราส่วนบรรทุกผู้โดยสาร
Available Tonne.Kilometre (ATK)
ปริมาณการผลิต คิดเป็นตัน-กิโลเมตร
Revenue Tonne.Kilometre (RTK)
ปริมาณการขนส่ง คิดเป็นตัน-กิโลเมตร
Load Factor (%)
อัตราส่วนการบรรทุกการขนส่ง
ปริมาณการใช้น�้ามันต่อปริมาณการผลิต,
Litre/AT100Km
ปริมาณการใช้น�้ามันต่อปริมาณการขนส่ง,
Litre/RT100Km
ปริมาณการใช้น�้ามัน
ต่อปริมาณผู้โดยสาร-กิโลเมตร,
Litre/RP100Km
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (กรัม)
ต่อปริมาณผู้โดยสาร-กิโลเมตร
Carbon Emissions(Gramme)/RPKm
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2558

2557

2556

2,165,022

2,998,465

3,261,920

2,151,171

2,966,058

3,225,841

13,850

32,407

36,079

0.64

1.08

1.11

5,319,308

7,334,319

7,976,697

60,416,261,755

81,652,028,876

85,655,332,000

44,359,261,930

56,377,135,489

63,478,589,000

73.4
8,598,458,114

69.0
12,024,928,659

74.1
12,728,446,021

5,994,553,977

7,522,487,245

8,388,427,191

69.7

62.6

65.90

25.02

24.67

25.34

35.89

39.43

38.46

4.85

5.26

5.08

119.91

130.09

125.66

ประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน

การบินไทย ในฐานะสายการบินแห่งชาติและสายการบินชั้นน�า ตระหนักในความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ
และสังคมโลกในการอนุรกั ษ์พลังงาน มีปณิธานมุง่ มัน่ ในการด�าเนินธุรกิจควบคูก่ บั ความรับผิดชอบต่อการอนุรกั ษ์พลังงาน
เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO50001:2011 รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จากการที่การบินไทยด�าเนินการตามแผนปฏิรูปองค์กร เพื่อมุ่งพลิกฟื้นผลประกอบการ ซึ่งการจัดการพลังงาน
ของการบินไทยในทุกพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ถือได้ว่ามีส่วนช่วยลดต้นทุนการด�าเนินงานให้กับการบินไทย
ได้อย่างมีนัยส�าคัญเช่นกัน ผ่านการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับที่ให้ความร่วมมือลดต้นทุนการด�าเนินงาน
ไม่ว่าจะเป็นค่าไฟฟ้า ค่าน�้าประปา และค่าโทรศัพท์
ในปี 2558 พื้นที่ส�านักงานต่างๆ ได้แก่ ส�านักงานใหญ่ ส�านักงานหลักสี่/ดอนเมือง ส�านักงานหลานหลวง/สีลม
และอาคารศูนย์ปฏิบัติการ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคได้สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละเดือน
สามารถลดค่าสาธารณูปโภคได้ถึง 4,300,000 บาท โดยยกเว้นค่าใช้จ่ายน�้าประปาที่เพิ่มขึ้นในปี 2558
นอกจากนี้ ในปี 2558 การบินไทย ได้เข้าร่วมโครงการประเมินส�านักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)
ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานท้องถิน่
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการท�างานในส�านักงาน โดยน�าเกณฑ์สา� นักงานสีเขียวมาประยุกต์ใช้ พร้อมตัง้ เป้าหมายให้อาคาร
ส�านักงานทุกแห่งของการบินไทย เป็น Green Office ซึง่ การเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เป็นการส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน
ของการบินไทย ให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว
การบินไทย ยังคงด�าเนินการมาตรการอนุรกั ษ์พลังงานอย่างต่อเนือ่ งประกอบด้วย 4 มาตรการหลัก คือ มาตรการ
อนุรักษ์พลังงานภายในส�านักงานโดยไม่ใช้เงินลงทุน (House Keeping) มาตรการปรับปรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่มี
ประสิท ธิภ าพต�่าเพื่อ การประหยัด พลัง งาน (Minor Change) มาตรการปรับปรุงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
แบบบูรณาการ (อาคารสีเขียว) และ มาตรการรณรงค์เพื่อสร้างจิตส�านึกให้กับพนักงาน เพื่อการประหยัดพลังงานอย่าง
ต่อเนื่อง
จากผลการด�าเนินการ ในปี 2558 การบินไทย สามารถประหยัดการใช้ไฟฟ้าเมื่อเทียบกับปี 2557 เป็นจ�านวน
1,107,901 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 3.01 ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าที่ประหยัดได้มากกว่า 4,400,000 บาท

สรุปการใช้พลังงานไฟฟ้า ย้อนหลัง 7 ปี
38,702,611

38,333,412

หน่วย : กิโลวัตต์-ชั่วโมง

38,620,750
37,869,161

38,002,397
36,815,102

2552

2553

2554

2555

2556

2557

35,707,201

2558
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ทรัพยากรนำ้า

การบินไทย ให้ความส�าคัญต่อการบริโภคทรัพยากรน�า้ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด รวมถึงการควบคุมดูแลปรับสภาพน�า้
ให้มคี ณ
ุ ภาพตามเกณฑ์ทกี่ า� หนด ก่อนปล่อยสูช่ มุ ชนหรือน�าไปใช้ประโยชน์ในด้านอืน่ ๆ ในปี 2558 การบินไทยด�าเนินการ
ปลูกจิตส�านึกต่อการอนุรกั ษ์ทรัพยากรน�า้ อย่างต่อเนือ่ งผ่านสือ่ ต่างๆ ทีส่ า� คัญ เพือ่ ให้บคุ ลากรเกิดความตระหนักต่อการ
บริโภคทรัพยากรน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ และรับรู้ถึงคุณค่าทรัพยากรน�้า
ถึงแม้ว่า ในปี 2558 การบินไทย มีการใช้น�้าอย่างมากขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2557 เป็นจ�านวน 8,512 ลูกบาศก์เมตร
หรือคิดเป็นร้อยละ 2.58 ซึง่ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการประหยัดน�า้ ประปา เนือ่ งจากแต่ละพืน้ ทีม่ แี รงงานปฏิบตั งิ าน
เพิม่ ขึน้ ประมาณ 200 คน และตรวจสอบพบรอยรัว่ ของท่อประปาภายในส�านักงานใหญ่ จ�านวนหลายจุด จึงได้ดา� เนินการ
ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว

สรุปการใช้นำ้าประปา ย้อนหลัง 7 ปี

หน่วย : ลูกบาศก์เมตร

421,293
390,788

383,381

396,104

364,963
329,464
2552

2553

2554

2555

2556

2557

337,976

2558

การบินไทย ได้น�ามาตรการควบคุมลดการปล่อยน�้าเสีย โดยติดตั้งระบบจัดการน�้าเสียเพื่อน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่
(Water Recycle System) สามารถลดการปล่อยน�้าเสียลงร้อยละ 50 ทั้งในอาคารส�านักงานใหญ่ และอาคารส�านักงาน
หลักสี่ โดยน�้าที่ผ่านกระบวนการสามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ในระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล รดน�้าต้นไม้ ล้างพื้น
ลานจอด เติมสระน�้าพุ และใช้ในระบบ Cooling Tower โดยระบบจัดการน�้าเสียสามารถน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่เฉลี่ย 260
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
การบินไทย ควบคุมตรวจสอบระบบบ�าบัดน�้าเสียให้สามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อบ�าบัดน�้า
เสียให้ได้ตามมาตรฐานตามที่กฎหมายก�าหนดตามพื้นที่อาคารส�านักงานใหญ่ หลักสี่ ดอนเมือง หลานหลวง สีลม
และอาคารศูนย์ปฏิบัติการ
ในปี 2558 ผลการประเมินคุณภาพน�้าทิ้งส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานควบคุมการระบายน�้าทิ้งจากอาคาร
ประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก�าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน�้าทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ให้เป็นไปตามเกณฑ์ โดยมีหน่วยงานภายนอก คือ บริษทั พรีเมียร์โพรดักส์ จ�ากัด
(มหาชน) เข้ามาตรวจสอบคุณภาพน�้าทิ้ง ซึ่งผลลัพธ์การตรวจประเมินในปี 2558 เป็นไปตามเกณฑ์สอดคล้องตาม
กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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การรักษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
(Biodiversity and Ecosystem Services)

ระบบนิเวศ (Ecosystem) เป็นโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ กับบริเวณแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิต
เหล่านัน้ ด�ารงอาศัยอยู่ โดยมีการพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ เป็นสิง่ ทีส่ ามารถท�าให้สงิ่ มีชวี ติ
เหล่านัน้ ด�ารงอยู่ได้ การฟื้นฟูดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพจึงถือเป็นหน้าที่ส�าคัญของการบินไทย ในฐานะของ
สายการบินรักษ์สงิ่ แวดล้อม การบินไทยจึงมุง่ เน้นการปลูกฝังพนักงานและผลักดันให้สงั คมเกิดจิตส�านึกในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมและโครงการ “การบินไทยปลูกชีวิตให้แผ่นดิน”

โครงการ การบินไทยปลูกชีวิตให้แผ่นดิน
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ

การบินไทย จัดโครงการ การบินไทยปลูกชีวิตให้แผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณ
และพระปรีชาสามารถในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
ค่ายพระรามหก อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี
การบินไทยน�าเยาวชน จาก 3 โรงเรียนที่ตั้งอยู่ ณ พื้นที่บริเวณโดยรอบ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้แก่ โรงเรียน
เทพศิรนิ ทร์รม่ เกล้า โรงเรียนพรตพิทยพยัต และโรงเรียนวัดหัวคู้ จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมฝ่ายบริหาร
และพนักงานจิตอาสาการบินไทยท�าการปลูกป่าชายเลน จ�านวน 600 ต้น ได้แก่ ต้นโปรงแดง ต้นโปรงขาว ต้นฝาดดอก
แดง ต้นฝาดดอกขาว ต้นโกงกางใบใหญ่ รวมทั้งปล่อยพันธุ์ปลาน�้าจืด และปล่อยปู นอกจากนี้ยังน�าคณะนักเรียน
เยี่ยมชมนวัตกรรมด้านพลังงาน สวนพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ระบบบ�าบัดน�้าเสียแบบควบรวมบึงประดิษฐ์

การบินไทยร่วมรณรงค์ต่อต้านการค้างาช้าง ป้องกันลักลอบขนส่งงาช้างในทุกเที่ยวบิน

การบินไทย ร่วมป้องกันการลักลอบขนส่งงาช้างในทุกเทีย่ วบินของการบินไทยทุกเส้นทางทัว่ โลกเพือ่ ร่วมสนับสนุน
นโยบายของภาครัฐในการต่อต้านการค้างาช้าง แม้ว่าผลิตภัณฑ์งาช้างบ้านยังสามารถซื้อขายได้ภายในประเทศไทย
แต่การน�าเข้าหรือส่งออกงาช้างหรือผลิตภัณฑ์ทา� จากงาช้างทุกชนิดเป็นเรื่องต้องห้ามโดยเด็ดขาดตามอนุสัญญาไซเตส
(The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) หรืออนุสัญญาว่าด้วย
การค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ ซึ่งการบินไทยได้ร่วมรณรงค์ต่อต้านการค้างาช้าง
โดยท�าการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการรับทราบ เพื่อไม่สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากงาช้าง
การบินไทย เพิม่ ความเข้มงวดและประสานงานร่วมกับหน่วยงานศุลกากรและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ในการตรวจตราส�าหรับทุกเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออกรวมทั้งเที่ยวบินสินค้า-ถ่ายล�า (Transit Shipment)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางในกลุ่มเสี่ยง เพื่อสนับสนุนแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นนโยบาย
ที่ประกาศใช้ทุกส�านักงานคลังสินค้าของการบินไทยทั่วโลกให้ร่วมกันรณรงค์ เพื่อน�าไปสู่การแก้ไขอย่างถาวรต่อไป
นอกจากนี้ การบินไทยได้ประกาศยกเลิกการขนส่งหูฉลามในทุกเที่ยวบิน เพื่อร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมทางทะเล ซึง่ สอดคล้องกับการแสดงบทบาทการเป็นสายการบินทีช่ ว่ ยดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน

บริษัท การบินไทย จำากัด มหาชน
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ความรับผิดชอบต่อมลภาวะทางเสียงจากการบิน

การบินไทย ค�านึงถึงผลกระทบมลภาวะทางเสียงจากการบินทีเ่ กิดขึน้ กับชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศที่การบินไทยท� าการบิน โดยได้ด�าเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของแต่ละท่าอากาศยาน
อย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันท่าอากาศยานต่างประเทศบางแห่ง ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมมลภาวะทางเสียงตามข้อก�าหนด
ของแต่ละท่าอากาศยาน
การบินไทย ช�าระค่าธรรมเนียมมลภาวะทางเสียงให้กับท่าอากาศยานทั้งหมด 8 ท่าอากาศยาน โดยแบ่งเป็น
ภูมภิ าคยุโรป 6 ท่าอากาศยาน ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิรต์ และท่าอากาศยานนานาชาติมวิ นิก สหพันธ์
สาธารณรัฐ เยอรมนี ท่ าอากาศยานซูริก สมาพันธรัฐสวิส ท่าอากาศยานฟิอูมิชีโน กรุงโรม สาธารณรัฐอิต าลี
ท่าอากาศยานสตอกโฮล์ม-อาลันดา ราชอาณาจักรสวีเดน ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ลส เดอโกลล์ สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส ส�าหรับภูมิภาคเอเชีย 2 ท่าอากาศยาน ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน กรุงไทเป สาธารณรัฐ
จีน (ไต้หวัน) และท่าอากาศยานปูซาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

การกำาจัดขยะต่างๆ

การบินไทย ปรับปรุงระบบการจัดการขยะและขยะอันตรายให้มีประสิทธิภาพ เน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ
แยกทิ้งขยะตามภาชนะที่ใช้บรรจุ ทั้งขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ โดยมีการก�ากับควบคุมดูแล
การจัดเก็บและการคัดแยกขยะ พร้อมบันทึกรายงานการตรวจการทิ้งขยะผิดถัง ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO
14001 โดยมีการแบ่งประเภทขยะ อาทิ ขยะทัว่ ไป ขยะติดเชือ้ จากสถานพยาบาล และขยะอันตราย แบ่งตามศูนย์ปฏิบตั ิ
การดอนเมือง และศูนย์ปฏิบัติการสุวรรณภูมิ

การบริหารจัดการขยะภายในบริษัทฯ แบ่งตามประเภท

ขยะทั่วไป
มีการคัดแยกขยะ
ส่วนที่จา� หน่ายได้
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ขยะติดเชื้อ
จากสถานพยาบาล

ขยะทั่วไป
ที่จำาหน่ายไม่ได้

น�าส่งให้
ส�านักงานเขต
พื้นที่รับผิดชอบใกล้เคียง
ด�าเนินการต่อไป

น�าส่งให้
ส�านักงานเขต
พื้นที่รับผิดชอบใกล้เคียง
ด�าเนินการต่อไป

ขยะอันตราย
มีการว่าจ้างบริษัท
ภายนอกที่ได้รับ
ใบอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เพื่อน�าไปท�าการก�าจัด
ตามที่กฎหมายก�าหนด
ต่อไป

ดัชนีข้อมูลตามกรอบการรายงาน GRI
การเปิดเผยข้อมูลปกติแบบทั่วไป
ข้อมูลองค์กร
กลยุทธ์และการวิเคราะห์
G4-1

ถ้อยแถลงจากผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดขององค์กร
(อาทิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,ประธานกรรมการ
หรือต�าแหน่งที่เทียบเท่า) ในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับความยั่งยืน
และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลทั่วไปขององค์กร
G4-3
G4-4
G4-5
G4-6
G4-7
G4-8
G4-9
G4-10
G4-11
G4-12
G4-13
G4-14
G4-15
G4-16

ชื่อองค์กร
ตราสินค้า ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการหลัก
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
จ�านวนและชื่อประเทศที่เป็นฐานการด�าเนินงานหลักขององค์กร
หรือมีความเกี่ยวเนื่องเฉพาะกับประเด็นความยั่งยืนที่ครอบคลุมในรายงาน
ลักษณะความเป็นเจ้าของและสถานภาพทางกฎหมาย
ตลาดที่ให้บริการ (จ�าแนกตามภูมิศาสตร์ หมวดธุรกิจที่ให้บริการ
และประเภทของลูกค้า/ผู้ได้รับประโยชน์)
ขนาดองค์กร (จ�านวนพนักงาน,จ�านวนหน่วยปฏิบัติการ,
ยอดขายสุทธิ,รายได้สุทธิ,ทุนจดทะเบียน,จ�านวนผลิตภัณฑ์และบริการ)
ที่จัดท�ารายงาน
ยอดแรงงานรวม แยกตามชนิดการจ้าง สัญญาจ้าง และภูมิภาค
(จ�าแนกตามเพศ)
อัตราร้อยละของพนักงานที่ได้รับความคุ้มครองผลประโยชน์
เกี่ยวกับสภาพการจ้าง
อธิบายห่วงโซ่อุปทานขององค์กร
การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญในเรื่องขนาด โครงสร้าง
หรือความเป็นเจ้าของในช่วงเวลาของการรายงาน
การอธิบายถึงการน�าหลักการหรือแนวทางการระแวดระวัง
ด้านสิ่งแวดล้อม (ตามปฏิญญาริโอ มาตรา 15) มาใช้อ้างอิงในองค์กร
กฎบัตร หลักการ หรือความริเริ่มอื่นๆ ที่จัดท�าขึ้นจากภายนอก
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์กรเข้าเป็นสมาชิก
หรือให้การรับรอง
การเป็นสมาชิกภาพในสมาคม (เช่น สมาคมการค้า หรือสภาอุตสาหกรรม)
และ/หรือหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
โดยที่องค์กร; มีต�าแหน่งในคณะกรรมการบริหาร มีบทบาทในโครงการ
หรือคณะกรรมการ ให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนนอกเหนือจาก
ค่าบ�ารุงสมาชิกภาพ หรือเข้าเป็นสมาชิกเพื่อหวังผลเชิงกลยุทธ์

SD หน้า

หมายเหตุ

3-5

12
12-13
13
12-13
13
12-15
6,12-13,42
6,60
6
13
14-15
76
18-19,28-29
12-13

บริษัท การบินไทย จำากัด มหาชน

87

ข้อมูลองค์กร
ประเด็นสาระสำาคัญและขอบเขตดำาเนินงาน
G4-17
G4-18
G4-19
G4-20
G4-21

G4-22
G4-23

โครงสร้างการด�าเนินงานขององค์กร หมายรวมถึงฝ่ายงานหลัก
บริษัทที่ด�าเนินการ บริษัทย่อยหรือสาขาและกิจการร่วมค้า
กรรมวิธีก�าหนดเนื้อหารายงาน
ประเด็นที่มีสาระส�าคัญที่ระบุไว้ในขั้นตอนส�าหรับก�าหนดเนื้อหารายงาน
กรอบของรายงาน (อาทิ ประเทศ ฝ่ายงาน สาขา สถานประกอบการเช่า
กิจการร่วมค้า ผู้ส่งมอบ) ดูเกณฑ์วิธีการก�าหนดกรอบของ GRI เพิ่มเติม
การระบุถึงข้อจ�ากัดของกรอบหรือขอบเขตรายงาน
หลักการที่ใช้ในการรายงานส�าหรับกิจการร่วมค้า สาขา สถานประกอบการเช่า
หน่วยงานภายนอกที่ท�างานให้ และหน่วยงานอื่นของกิจการที่มีผลกระทบ
อย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถ ในการเปรียบเทียบระหว่างช่วงเวลา
และ/หรือ ระหว่างองค์กร
ค�าอธิบายถึงเหตุผลของการปรับเปลี่ยนข้อมูลจากที่ได้ชี้แจงไว้ใน
รายงานฉบับก่อนหน้า (อาทิ การควบรวมและเข้าซื้อกิจการ
การเปลี่ยนกรอบการรายงาน ลักษณะธุรกิจ วิธีการวัดผล)
การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญในกรอบและขอบเขตการรายงาน
หรือวิธีการวัดผลที่ต่างจากรายงานฉบับที่แล้ว

การสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย
G4-24
G4-25
G4-26
G4-27

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่องค์กรมีข้อผูกพันร่วม
หลักเกณฑ์ในการระบุและคัดเลือกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่จะพัฒนา
ข้อผูกพันร่วมกับองค์กร
แนวการพัฒนาข้อผูกพันร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งความถี่ในการเข้าร่วม
ตามลักษณะและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
เรื่องและข้อกังวลหลักที่ถูกหยิบยกขึ้นในระหว่างการพัฒนาข้อผูกพัน
ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งแนวทางที่องค์กรตอบสนอง
ตอลดจนการรายงานการด�าเนินงานต่อเรื่องและข้อกังวลหลักเหล่านัน้

ข้อมูลทั่วไปของรายงาน
G4-28
G4-29
G4-30
G4-31
G4-32
G4-33

ธรรมาภิบาล
G4-34

88

34
35-36
35-36
35-36

-

ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง

30-31
30
30-31
30-31

34
34
34
37
87-90
-

โครงสร้างการก�ากับดูแลขององค์กรรวมทั้งคณะกรรมการภายใต้
การก�ากับดูแลสูงสุด

22-23

อธิบายมูลค่าขององค์กร หลักการ มาตรฐาน และบรรทัดฐาน
เช่น จรรยาบรรณ และจริยธรรม

23

รายงานการพั นาอย่างยั่งยืน ประจำาป

หมายเหตุ

12

ช่วงเวลาของการรายงาน
วันที่ของรายงานฉบับที่แล้ว
รอบของการรายงาน
ช่องทางติดต่อในกรณีที่มีค�าถามเกี่ยวกับรายงานหรือเนื้อหาของรายงาน
ตารางระบุหน้าของเนื้อหาในรายงานที่มีการเปิดเผยตามมาตรฐาน
นโยบายและข้อปฏิบัติด้านการรับประกันแบบรายงานจากหน่วยงานภายนอก
ในกรณีที่ไม่ได้ระบุในรายงานการรับประกันที่แนบมาพร้อมกับ
รายงานความยั่งยืน ให้อธิบายกรอบและหลักการที่ใช้ของผู้รับประกัน
ภายนอกนัน้ ๆ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่จัดท�ารายงาน
กับผู้รับประกันภายนอกดังกล่าว

จริยธรรมและความถูกต้องชอบธรรม
G4-56

SD หน้า

ไม่มีการรับรอง
จากภายนอก

การเปิดเผยข้อมูลปกติแบบเฉพาะ
ตัวชี้วัด

SD หน้า

หมายเหตุ

เศรษฐกิจ
DMA
G4-EC1
DMA
G4-EC7
G4-EC8

ผลเชิงเศรษฐกิจ
14-15,40-42
มูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรงที่องค์กรสร้างขึ้น และกระจาย
42
ผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจ
43,69
การพัฒนาและผลกระทบจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
69,71-74
และการบริการสนับสนุน
ความเข้าใจและการให้รายละเอียดของผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจที่ส�าคัญ 43,71-74
รวมถึงขอบเขตของผลกระทบดังกล่าว

สิ่งแวดล้อม
DMA
G4-EN3
G4-EN5
G4-EN6
G4-EN7
DMA
G4-EN8
DMA
G4-EN18
G4-EN19
DMA
G4-EN27
DMA

พลังงาน
ปริมาณการใช้พลังงานภายในองค์กร
ความเข้มข้นการใช้พลังงาน
การลดการบริโภคพลังงาน
ความริเริ่มในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานหรือใช้พลังงานลดลง
น�้า
ยอดการใช้น�้ารวมจากแหล่งต่างๆ (น�้าประปา น�้าบาดาล ฯลฯ)
มลอากาศ
ความเข้มข้นในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ขอบเขตในการบรรเทาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากผลิตภัณฑ์และบริการ
น�้าทิ้งและของเสีย

79-81
82-83
82
79-81
80-81
84
84
77-78
82
77-78
76,79,85-86
76,79,85-86
84,86

สังคม
DMA
DMA
G4-SO8
DMA
DMA
G4-LA1
G4-LA3
DMA

การต้านทุจริต
การปฏิบัติตามกฎหมาย (สังคม)
มูลค่าของโทษปรับที่มีนัยส�าคัญ และจ�านวนครั้งของการถูกบังคับโทษ
ที่ไม่เป็นตัวเงินจากการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับ
สิทธิเด็ก
การจ้างงาน
จ�านวนและอัตราส่วนของพนักงานเข้าใหม่และพนักงานที่พ้นสภาพ
แยกตามช่วงอายุ เพศ และภูมิภาค
อัตราการกลับเข้าท�างานและอัตราการคงอยู่ของบุคลากร
หลังการใช้สิทธิลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร (จ�าแนกตามเพศ)
แรงงาน/ฝ่ายบริหารสัมพันธ์

26-27
66-68
66-68
63-65
46-47
51-52
52
49

บริษัท การบินไทย จำากัด มหาชน
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ข้อมูลองค์กร
DMA
G4-LA7
DMA
G4-LA9
DMA
G4-LA12
DMA
G4-PR1

DMA
G4-PR5
DMA
DMA

90

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อัตราความเสี่ยงหรืออัตราการเกิดขึ้นของโรคที่เกี่ยวของกับการท�างานของพนักงาน
การฝึกอบรมและให้ความรู้
จ�านวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี (จ�าแนกตามเพศ ประเภทพนักงาน)
ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม
องค์ประกอบของฝ่ายบริหารและสัดส่วนพนักงาน จ�าแนกตามประเภทพนักงาน
โดยแยกตามเพศ ช่วงอายุ กลุ่มคนส่วนน้อย และเกณฑ์ความหลากหลายอื่นๆ
สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า
ระยะวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพและความปลอดภัยเพื่อการปรับปรุง รวมถึงร้อยละ
ของประเภทผลิตภัณฑ์และบริการส�าคัญที่ต้องด�าเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว
การแสดงฉลากและผลิตภัณฑ์บริการ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของลูกค้ารวมถึงผลการส�ารวจ
ระดับความพอใจของลูกค้า
การสื่อสารการตลาด
ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

รายงานการพั นาอย่างยั่งยืน ประจำาป

SD หน้า
57
58
49-50
50
48
48
53-57
53-57

59-62
60-62
62
62

หมายเหตุ

การบินไทย ม่งเน้นการสร้างการยอมรับ
จากผู้มีส่วนได้เสียที่สำาคัญ เพื่อม่งเน้นการพั นา
และปรับปรงองคกร ให้เกิดการพั นาร่วมกันอย่างยั่งยืน

