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สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินการปฏิรูปและปรับปรุงกระบวนการด�ำเนินงานในหลายๆ ด้าน
ทั้งด้านการวางแผน ด้านการตลาด และด้านการบริการ จนบริษัทฯ สามารถเติบโตและพัฒนาไปสู่วิถีความยั่งยืน
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม การบินไทย
ยังคงยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
รวมถึงมาตรการลงโทษขั้นสูงสุดในกรณีที่เกิดการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไม่มีข้อยกเว้นทั้งสิ้น
ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทุกๆ ท่านที่ให้การสนับสนุนในทุกการด�ำเนินงานของบริษัทฯ         
อย่างต่อเนื่อง และเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่าย และความตั้งใจของพนักงานทุกๆ คนจะส่งผลให้บริษัทฯ
ประสบความส�ำเร็จและมีความแข็งแกร่ง สามารถเติบโตและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน และกลับมาเป็นสายการบิน         
แห่งความภาคภูมิใจของคนไทยอีกครั้ง

สารจากประธานกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม
การบินไทย มุง่ มัน่ ด�ำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ผ่านรูปแบบของความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในกระบวนการ (CSR in process) อาทิ การบริหารเครือข่ายการบิน การจัดหารายได้ การยกระดับการให้
บริการ เป็นต้น และความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการ (CSR after process) อาทิ โครงการ “การบินไทย
ปลูกชีวิตให้แผ่นดิน” โครงการ “สนามบินแห่งการเรียนรู้” โครงการ “ปันฝันปันยิ้ม ให้หัวใจน้องได้บิน” โครงการ          
“ปันรักจากการบินไทย มอบพลังใจแด่ผู้สูงอายุ” เป็นต้น ซึ่งการผสมผสานการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมทั้งในกระบวนการ และนอกกระบวนการ อย่างเหมาะสมจะเป็นพื้นฐานส�ำคัญในการยกระดับ
การยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียส�ำคัญ
ผมมีความยินดีอย่างยิง่ ทีบ่ ริษทั ฯ ได้จดั ท�ำรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ถ่ายทอดเรือ่ งราว
และผลการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องต่อการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปองค์กร
สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณบุคลากรทุกๆ ท่าน ในการทุ่มเท และร่วมฝ่าอุปสรรค อีกทั้งสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

สารจากกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
ทีผ่ า่ นมา บริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ได้ดำ� เนินการขับเคลือ่ นแผนปฏิรปู จนสามารถหยุดการขาดทุน
จากการด�ำเนินงาน (Stop Bleeding) และสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขัน (Strength Building) เช่น แผนหารายได้
แผนลดค่าใช้จา่ ยและเพิม่ ประสิทธิภาพ แผนสร้างสมรรถนะ (Capability) เพือ่ ความยัง่ ยืน และแผนสร้างความเป็นเลิศ
ในการบริการลูกค้า ตลอดจนแผนงานทีส่ ำ� คัญต่อไป คือ การเติบโตอย่างยัง่ ยืน ซึง่ จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีการด�ำเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR in Process) เป็นพื้นฐานที่ส� ำคัญ ซึ่งการบินไทย
ให้ความส�ำคัญอย่างต่อเนื่องเสมอมา
ดิฉันขอแสดงความขอบคุณต่อบุคลากรในทุกระดับที่มุ่งมั่นตั้งใจ ทุ่มเท และให้การสนับสนุนในการปฏิบัติ
หน้าทีส่ อดคล้องตามแผนปฏิรปู การบินไทยอย่างสม�ำ่ เสมอ จนท�ำให้แนวโน้มของผลประกอบการดีขนึ้ อย่างต่อเนือ่ ง
ตามล�ำดับ ตลอดจนการแสดงความรับผิดชอบในแต่ละกระบวนการหลัก อันน�ำไปสู่พื้นฐานส�ำหรับการบินไทย            
ในการสร้างการเติบโตและพัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
บ ริ ษั ท
ก า ร บิ น ไ ท ย
จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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การพัฒนานวัตกรรมเเละ
ปรับปรุงการดําเนินงาน
ในปี 2559 การบินไทยด�ำเนินการตามแผนปฏิรูป โดยมีเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงาน          
ลดค่าใช้จ่าย สร้างรายได้ สร้างความเป็นเลิศด้านการบริการ อีกทั้งก�ำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน          
ของพนักงานให้สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิรปู อย่างไรก็ตามเพือ่ ให้การด�ำเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ การบินไทยจึงได้พฒ
ั นานวัตกรรมและปรับปรุงกระบวนการด�ำเนินงานผ่านโครงการ
ต่างๆ ดังนี้

1. ด้านปฏิบัติการการบิน
โครงการ Fuel Management คือ โครงการบริหารการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยใน ปี 2557 - 2559 สามารถ         
ลดปริมาณการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงได้ประมาณ 1,384.72 ล้านบาท
โครงการ Route Optimization คือ โครงการลดค่าใช้จ่ายของเที่ยวบิน ได้แก่ ค่าน�้ำมัน
เชื้อเพลิง และค่าขออนุญาตบินผ่านน่านฟ้า (Overfly Permit) โดยน�ำวิธี Route             
Optimization ของระบบ TAFS (Thai Automatic Flight Planning System) มาเป็น
เครื่องมือวางแผนการบิน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2559 สามารถ
ลดค่าใช้จ่ายของเที่ยวบินประมาณ 251.94 ล้านบาท
โครงการ New Potable Water Uplift คือ โครงการลดปริมาณการบรรทุกน�ำ้ ไปกับเครือ่ งบิน
โดยในปี 2559 การบินไทยสร้างช่องทางสื่อสารข้อมูลเพื่อให้การค� ำนวณน�้ำหนัก     
Take-off ของเครื่องบินในแต่ละเที่ยว สอดคล้องกับปริมาณน�้ำที่บรรทุก และค�ำนวณ
ปริมาณน�้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องการให้สอดคล้องกับน�้ำหนักที่แท้จริงของเครื่องบิน            
รวมทั้งขยายผลไปถึงเที่ยวบินขาเข้าที่มาจากสถานีต่างประเทศทั่วโลก

2. ด้านการพัฒนากระบวนการท�ำงานและการปฏิบัติงานของพนักงาน
เพื่อลดความซ�้ำซ้อน ลดต้นทุน สู่ก�ำไรที่มากขึ้น
การบินไทยได้ด�ำเนินงานตามแผนงาน  Cargo Process Efficiency เพื่อปรับปรุง
กระบวนการท�ำงานทัง้ หมด โดยเริม่ จากการส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจหลักการท�ำงานระบบ
การบริหารแบบลีน (Lean Management) ตลอดจนเรียนรู้วิธีพัฒนาระบบงาน (Work
System) และกระบวนการท�ำงาน (Work Process) พร้อมลดขั้นตอนการท�ำงาน ท�ำให้  
การท�ำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีสภาพแวดล้อมที่ดี ซึ่งการปรับวิธีการท�ำงาน        
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร “THAI Spirit” และค่านิยมองค์กร (Core Values) ส่งผลให้
พนักงานมีจิตส�ำนึก ค�ำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าและความปลอดภัยเป็นหลัก
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3. ด้านการปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ
โครงการพัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HR Management Tools)  คือ
การน�ำระบบ SAP-HCM มาใช้บริหารจัดการระบบทรัพยากรบุคคลในรูปแบบ Single
System มีการจัดการข้อมูลแบบ Real-Time ท�ำให้ด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้การบินไทยยังพัฒนาเว็บไซต์หลัก (Home Page) ของฝ่ายฝึกอบรมต่างๆ             
อยู่ตลอดเวลา เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับพนักงานในการเข้ารับการฝึกอบรมและ         
การพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาช่องทางการเรียนรู้ผ่านระบบ E-learning              
และการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสในการอบรมของพนักงาน
และลดข้อจ�ำกัดด้านค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานเข้าอบรม

4. ด้านการพัฒนาบุคลากร
การอบรมพนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบินแบบใหม่ โดยเชือ่ มโยงการฝึกอบรมทีเ่ น้นสมรรถนะ
(Competency Base Training) กับพื้นฐานความรู้ด้านความปลอดภัย (Safety) ระบบ
รักษาความปลอดภัย (Security) และการบริการ (Service) เพื่อสร้างการบริการที่มุ่งเน้น
การบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience Management) และจิตส�ำนึก   
ด้านการให้บริการที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ รวมทั้งสร้างความภาคภูมิใจในการเป็น
พนักงานต้อนรับของการบินไทย ตลอดจนการสร้างเสริมศักยภาพในการแข่งขันระดับโลก

5. การสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมในสายปฏิบัติการ
การบินไทยร่วมแสดงนิทรรศการ วันนักประดิษฐ์ ประจ�ำปี 2559 ซึ่งจัดโดยส�ำนักงาน      
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยน�ำระบบจัดการฝึกอบรมนักบินการบินไทย (THAI Pilot
Training Management System) ซึ่งเป็นระบบจัดการหลักสูตรการฝึกนักบิน ทรัพยากร
การฝึก การจัดเก็บข้อมูลและเอกสารการฝึก การก�ำหนดและบันทึกศักยการบิน แจ้งเตือน
วาระการฝึก และสืบค้นข้อมูลการฝึกบิน ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ จากบุคลากรการบินไทย โดยสามารถ
บันทึกข้อมูลเวลาลงฐานข้อมูลผ่านบัตรสมาร์ทการ์ด นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยี
Real-time Web Application  พัฒนาบนแพลตฟอร์ม “Node JS” ร่วมกับฐานข้อมูล
“Mongo DB” โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าระบบผ่านเว็บบราวเซอร์ Google Chrome หรือ
Firefox ส่วนของฮาร์ดแวร์ได้พัฒนาการ์ดรีดเดอร์ (Card Reader) ที่ ประกอบขึ้น                 
จากอุปกรณ์มาตรฐานร่วมกับซอฟต์แวร์ ที่พัฒนาขึ้นเอง เพื่อบริหารระบบจัดหลักสูตรฝึก
บินให้เป็นไปตามแผนงานอย่างครบวงจร ซึ่งช่วยประหยัดงบประมาณ และเพิ่มศักยภาพ
การฝึกนักบินได้อย่างดีเยี่ยม อีกทั้งสนับสนุนนโยบายพัฒนาบุคลากรการบินที่มีคุณภาพ
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‘’...ในการประกอบการงานทั้งปวงนั้น ทุกคนต้องมีความตั้งใจจริงและขยัน
หมั่นเพียรต้องรู้จักคิดพิจารณาด้วยปัญญา และความรอบคอบยึดมั่น
ในความสามัคคีและความซื่อสัตย์สุจริต ถือเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นจุดประสงค์ส�ำคัญ
จึงจะสามารถปฏิบัติงานต่างๆ ให้ส�ำเร็จผลโดยสมบูรณ์ได้...’’
พระราชด�ำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
ในพิธีพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตร
ประจ�ำจังหวัดน่าน 10 มีนาคม 2512

รู ้ จั ก การบิ น ไทย
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2503 ภายใต้สังกัด
กระทรวงคมนาคม โดยเบือ้ งต้นเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษทั เดินอากาศไทย จ�ำกัด (TAC) และสายการบินสแกนดิเนเวียน
(SAS) ซึ่งในขณะนั้นบริษัทมีทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 2 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2520 สายการบินสแกนดิเนเวียนได้โอนหุ้นทั้งหมดให้แก่บริษัท เดินอากาศไทย จ�ำกัด            
ถือเป็นการสิ้นสุดการร่วมทุน ต่อมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2531 รัฐบาลได้รวมกิจการการบินภายในประเทศของบริษัท
เดินอากาศไทย จ�ำกัด เข้ากับกิจการของการบินไทย ส่งผลให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 2,230 ล้านบาท
หลังจากนั้นการบินไทยได้ขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การบินไทยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์         
แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2534 ด้วยทุนจดทะเบียน 13,000 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บริษัทมีทุนจดทะเบียน 26,989,009,500 บาท มีทุนช�ำระแล้ว 21,827,719,170 บาท มีกระทรวงการคลังและธนาคาร
ออมสินเป็นผู้ถือหุ้นคิดรวมกันเป็นร้อยละ 53.16 ส่วนที่เหลือถือหุ้นโดยประชาชนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้ง
พนักงานของบริษัท คิดเป็นร้อยละ 46.84
การบินไทยด�ำเนินธุรกิจบริการขนส่งทางอากาศภายในประเทศและระหว่างประเทศ ประกอบด้วยการขนส่ง         
ผู้โดยสาร การขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อาทิ บริการคลังสินค้า บริการลูกค้า          
ภาคพื้น บริการอุปกรณ์ภาคพื้น บริการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน และครัวการบิน ทั้งนี้ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ
หลักถือเป็นการตอบสนองนโยบายของการบินไทยในการให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร และสนับสนุนนโยบายปรับปรุง
เที่ยวบินให้บินตรงตามก�ำหนดเวลา (On Time Performance) โดยการบริการจะเริ่มต้นตั้งแต่จุดก่อนการเดินทาง         
(Pre-Flight) ระหว่างการเดินทาง (During-Flight) จนถึงหลังการเดินทาง (Post-Flight) ส่งผลให้ผู้โดยสารได้รับการ
บริการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับมาตรฐานของกลุ่มเครือข่ายพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์
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การบินไทยได้ร่วมกับสายการบินต่างประเทศ 4 สายการบิน ได้แก่ แอร์แคนาดา ลุฟต์ฮันซา ยูไนเต็ดแอร์ไลน์
และสแกนดิเนเวียแอร์ไลน์ซสิ เต็ม ก่อตัง้ เครือข่ายพันธมิตรสายการบินขนาดใหญ่ในนาม สตาร์อลั ไลแอนซ์ (Star Alliance)
เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการเดิ น ทางของผู ้ โ ดยสารทั่ ว โลก ตลอดจนประสานผลประโยชน์ ร ่ ว มกั น ของสมาชิ ก                     
โดยในปัจจุบันสตาร์อัลไลแอนซ์มีสมาชิกทั้งหมด 28 สายการบิน ครอบคลุมเครือข่ายการบินทั่วโลกถึง 1,300                        
ท่าอากาศยาน ใน 190 ประเทศ ด้วยจ�ำนวนมากกว่า 18,450 เที่ยวบินต่อวันทั่วโลก นับเป็นเครือข่ายสายการบิน                  
ที่กว้างขวางที่สุดของโลก
ทีต่ งั้ ส�ำนักงานใหญ่ของการบินไทยตัง้ อยูท่ ี่ เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
ประเทศไทย 10900 หมายเลขโทรศัพท์ส�ำหรับติดต่อ 66 (0) 2545-1000, THAI Contact Center 66 (0) 2356-1111
และเว็บไซต์ www.thaiairways.com

Service Ring

Service Ring

1. CALL CENTER
2. TICKETING
3. CURBSIDE
4. CHECK-IN
5. LOUNGE
6. BOARDING
7. INFLIGHT SERVICE
8. ARRIVAL
9. FREQUENT FLYER PROGRAM
10. CUSTOMER RETENTION
ปี 2559 การบินไทยได้วางแผนยุทธศาสตร์ให้ทุกหน่วยธุรกิจการบินสามารถท�ำงานร่วมกันและเชื่อมโยงข้อมูล
เข้าด้วยกัน เพื่อให้เดินไปในทิศทางเดียวกันเรียกว่า “Service Ring” หรือการบริการที่ครบวงจร ตั้งแต่ต้นกระบวนการ
จนจบกระบวนการเดินทางของผู้โดยสารอย่างไร้รอยต่อ ด้วยระบบที่ทันสมัยผ่าน Smart Phone กับทุกหน่วยงาน                  
ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ตลอดจนการปรับปรุงด้านบริการให้การบินไทยเป็นที่ยอมรับ ในระดับสากล
บ ริ ษั ท
ก า ร บิ น ไ ท ย
จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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วิสัยทัศน์
(Vision)
เป็นสายการบินที่ลูกค้าเลือกเป็นอันดับแรก ให้บริการดีเลิศด้วย “เสน่ห์ความเป็นไทย”
การบินไทย มุ่งมั่นที่จะเป็นสายการบินที่ลูกค้าเลือกใช้บริการเป็นอันดับแรก ด้วยการสร้างความ
พึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ให้เหนือความคาดหมาย และสร้างความผูกพันที่ยั่งยืนระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า
โดยการสร้างประสบการณ์การเดินทางที่ราบรื่นและประทับใจด้วยเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้แก่ลูกค้า
ทุ ก คนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ด้ ว ยบริ ก ารที่ ดี เ ลิ ศ และสม�่ ำ เสมอ (Consistency of Service Excellence)                         
ในทุกจุดสัมผัสของการให้บริการ

พันธกิจ
(Mission)
พันธกิจของบริษัทฯ ประกอบด้วยพันธกิจต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคม ดังนี้
ให้บริการขนส่งทางอากาศอย่างครบวงจรทั้งภายในและระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นในเรื่อง
มาตรฐานความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และการบริการที่มีคุณภาพด้วยเอกลักษณ์        
ความเป็นไทย เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและความน่าเชื่อถือสูง รวมทั้งเสริมสร้าง           
ความประทับใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับ ลูกค้า
มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กร
และสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงให้แก่ ผู้ถือหุ้น
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับ พนักงาน เพื่อให้ท�ำงานได้อย่าง                 
เต็มศักยภาพ ตระหนักถึงการให้ความส�ำคัญแก่ลูกค้า เสริมสร้างขีดความสามารถ ทักษะ        
และความรับผิดชอบ ตลอดจนเพิ่มพูนความผูกพันต่อองค์กร
ช่วยเหลือ ส่งเสริม และแสดงความรับผิดชอบต่อ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในฐานะเป็น                   
สายการบินแห่งชาติ

คุณค่าหลัก
(Core Values)
เพือ่ ให้บริษทั ฯ สามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
และยัง่ ยืน และสามารถแข่งขันได้ในสภาวะแวดล้อม
ทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ
ส่งเสริมและยึดมั่นในคุณค่าหลักส�ำคัญ 3 ประการ
ได้แก่
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1. มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
(Customer Satisfaction)
2. ให้การบริการระดับโลก
(World Class Services)
3. สร้างคุณค่าในทุกมิติ
(Value Creation)

การเปลี่ยนแปลงการดำ�เนินงาน
ที่มีนัยสำ�คัญ
เนื่ อ งจากธุ ร กิ จ หลั ก ของการบิ น ไทยคื อ การให้ บ ริ ก ารและอ�ำ นวยความสะดวก การบิ น ไทย                    
จึงตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส�ำคัญ ซึ่งในปี 2559 การบินไทยได้เปลี่ยนแปลงลักษณะ          
การประกอบธุรกิจเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ดังนี้
การวางระบบบริหารเครือข่ายเส้นทางบิน ท�ำให้สามารถจัดท�ำตารางบิน (Traffic Program Information : TPI)
4 ฤดูลว่ งหน้าด้วยระบบใหม่ และวางการเชือ่ มโยงตารางบิน (Airport Structure) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ใหม่เพื่อให้เป็นศูนย์กลาง (Hub) หลักของภูมิภาค
การเพิ่ ม เครื อ ข่ า ยเส้ น ทางบิ น และความถี่ ไ ปยั ง ทวี ป ยุ โ รปและตะวั น ตก ได้ แ ก่ เตหะราน มอสโคว์                          
และภูเก็ต-แฟรงค์เฟิร์ต รวมทั้งเพิ่มความถี่ไปยัง ลอนดอน บรัสเซลส์ และออสโล
การวางระบบบริหารราคา (Fare Management System) ท�ำให้สามารถเปรียบเทียบราคา      
ขายบัตรโดยสารของการบินไทยกับสายการบินคู่แข่ง และปรับปรุงราคาได้อย่าง
รวดเร็ว ในการนี้ การบินไทยอยูร่ ะหว่างเร่งฝึกอบรมบุคคลากรทีจ่ ะด�ำเนินการ
ระบบบริหารรายได้ใหม่ เพือ่ ให้มคี วามช�ำนาญเพิม่ ขึน้ และสามารถ
ใช้ประโยชน์จากระบบบริหารราคาขายได้เต็มที่  

การยกระดับการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ และอาหารที่ให้
บริการในชัน้ ธุรกิจ ก�ำลังอยูใ่ นขัน้ ทยอยเปลีย่ นการบริการในชัน้
ธุรกิจให้เป็นไปตามกระบวนการบริการแบบใหม่
การบินไทยได้รับมอบเครื่องบินแบบ A350-900 XWB ใหม่ จ�ำนวน 2 ล�ำ                   
ซึง่ เบือ้ งต้นได้ทำ� การทดลองบินเส้นทางกรุงเทพฯ- เชียงใหม่ และกรุงเทพฯ-ภูเก็ต ระหว่าง
วันที่ 4-15 กันยายน 2559 และต่อมาจึงได้นำ� เข้าประจ�ำเส้นทางกรุงเทพฯ-สิงคโปร์
กรุงเทพฯ -โรม และกรุงเทพฯ-มิลาน
การบินไทยได้จัดหาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการบริการในเที่ยวบิน การบริการภาคพื้น และฝ่ายช่าง        
ผ่ า นระบบ CRM เพื่ อ ให้ ส ามารถแก้ ไ ขปั ญ หาการบริ ก ารและพิ จ ารณาชดเชยให้ ผู ้ โ ดยสารที                ่
ประสบปัญหาได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม
การปรับปรุงกระบวนการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะหน่วยธุรกิจสินค้าและไปรษณียภัณฑ์
ท�ำให้ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการของหน่วยธุรกิจดังกล่าวลดลงอย่างต่อเนื่อง และจะได้ขยายผล          
ต่อไปยังฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น  ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น และฝ่ายอื่นๆ ต่อไป
นอกจากนี้ ในปี 2559 การบิ น ไทยยั ง ได้ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การด� ำ เนิ น งานด้ า นอื่ น ๆ อาทิ                        
Service Ring การอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินแบบใหม่ และ การบริการบนเครื่องบินชั้นธุรกิจ            
ด้วยมาตรฐานเหนือระดับ (New Royal Silk Class Service) เป็นต้น
บ ริ ษั ท
ก า ร บิ น ไ ท ย
จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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กรอบแนวทางในการดำ�เนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 4 ประการ

ก�ำหนดนโยบายและแนวทางทีช่ ดั เจนของการบินไทยต่อการมีสว่ นร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทของการบินไทยในการบริหารจัดการด้าน               
สิ่งแวดล้อมผสมผสานแนวคิดและนวัตกรรมในรูปแบบสีเขียว (Green Innovation)
จัดท�ำโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับแนวคิด
“การเดินทางแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม” (Travel Green)
จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตส�ำนึกให้กับพนักงานในทุกระดับชั้น
สื่อสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของการบินไทย
และจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
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นโยบายของการบินไทย
นโยบาย
ความปลอดภัย
ด้านกิจกรรม¡ÒÃบิน

การด�ำเนินงานของการบินไทยจะยึดหลักเรื่องความปลอดภัยเป็นหัวใจส�ำคัญของ       
การด�ำเนินงาน โดยก�ำหนดให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักมาตรฐานสากล รวมถึง
การตรวจสอบ รักษาระบบรักษาความปลอดภัยแก่ผู้บริหารและพนักงานผู้มีหน้าที่        
รับผิดชอบในกิจกรรมการบิน

นโยบาย
ด้านคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ

การด�ำเนินงานของการบินไทยจะต้องมีคณ
ุ ภาพในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ให้เป็นไป
ตามความพึงพอใจและความประทับใจของลูกค้า ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลของ
ธุรกิจการบิน

นโยบาย
ด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงาน

การด�ำเนินงานของการบินไทยค�ำนึงถึงความส�ำคัญในการคุ้มครองดูแลให้พนักงาน
ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย อยู่ในสภาพแวดล้อมของการท�ำงานที่เหมาะสม ภายใต้      
การบริหารงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมตามมาตรฐาน
ที่เป็นที่ยอมรับ เพราะการบินไทยถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด

นโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อม

การด�ำเนินงานของการบินไทย มีการด�ำเนินงานอย่างสอดคล้องตามหลักมาตรฐาน       
สิ่งแวดล้อมสากล (Environment Management System/EMS : ISO14001) และ       
สิ่งแวดล้อมการบิน (Aviation Environment) ทั้งนี้เพื่อลดมลพิษและผลกระทบต่างๆ
แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นโยบาย
ด้านการไม่เลือกปฏิบัติ
อย่างไม่เป็นธรรม

การด�ำเนินงานของการบินไทย ปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบตั ิ และยอมรับในความแตกต่างด้านเชือ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา
รวมถึงการไม่เลือกให้บริการกับบุคคลหรือคนบางสัญชาติโดยไม่เป็นธรรม

นโยบาย
การบริหารความเสี่ยง

การด�ำเนินงานของการบินไทย ได้น�ำการบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการองค์กรตั้งแต่ปี 2546 เพื่อช่วยให้บริษัทมีความมั่นใจและ บรรลุตาม         
เป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มและความมั่นคง เพื่อประโยชน์สูงสุดของ        
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และสอดคล้องตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good
Corporate Governance)

นโยบาย
การบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ

การด�ำเนินงานของการบินไทย ได้น�ำการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจมาใช้เป็น     
เครือ่ งมือในการบริหารจัดการ เพือ่ ช่วยให้บริษทั มีความมัน่ ใจว่าจะสามารถด�ำเนินธุรกิจ
ได้อย่างต่อเนื่อง โดยธุรกิจจะหยุดชะงักหรือได้รับผลกระทบน้อยที่สุด หากเกิด
วิกฤตการณ์หรือภาวะวิกฤต และสามารถฟื้นฟูการด�ำเนินงานของบริษัทให้กลับสู      ่
ภาวะปกติอย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย             
ของการบินไทย และสอดคล้องตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate
Governance)
บ ริ ษั ท
ก า ร บิ น ไ ท ย
จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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การดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การประกอบกิจการ
ด้วยความเป็นธรรม

การต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชั่น

14

การบินไทยด�ำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี หลักบรรษัทภิบาล       
ตลอดจนหลักจริยธรรมธุรกิจซึ่งว่าด้วยความซื่อสัตย์ ความถูกต้อง และความโปร่งใส
อันจะน�ำไปสู่ประโยชน์สูงสุดของบริษัทภายใต้แนวคิดระบอบประชาธิปไตยอันมี         
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข ซึง่ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับต้องให้ความร่วมมือ
และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อให้การบินไทยเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
การบินไทยเล็งเห็นความจ�ำเป็นของการแก้ปัญหาการทุจริตและการประพฤติมิชอบ
จึงได้นำ� นโยบาย “Whistle Blower Policy” มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ตลอดจน
จัดท�ำระเบียบว่าด้วยการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสัง่ บริษทั ธรรมาภิบาล หรือจริยธรรม ตามประมวลธรรมาภิบาล
และจริยธรรม พ.ศ.2553 ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถสอดส่อง ดูแล และ             
แจ้งเบาะแสการทุจริตผ่านช่องทางที่ก�ำหนด และการบินไทยจะท�ำการตรวจสอบ           
ข้อเท็จจริง พร้อมมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

การปฏิบัติต่อแรงงาน
อย่างเป็นธรรม

การบินไทยตระหนักดีวา่ ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยส�ำคัญส�ำหรับการขับเคลือ่ นองค์กร
ไปสู่ความส�ำเร็จ การบินไทยจึงมุ่งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  
เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงและการแข่งขัน
ทางธุรกิจในปัจจุบัน นอกจากนี้การบินไทยยังจัดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานและสมรรถนะการท�ำงาน ครอบคลุมทัง้ ผูบ้ ริหารระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง
ตลอดจนพนักงานทั่วไปอย่างเหมาะสม

การเคารพสิทธิ
มนุษยชน

การบินไทยให้ความส�ำคัญต่อความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน จึงน�ำแนวคิดเรื่องสิทธิ
มนุษยชนมาเป็นส่วนหนึ่งในการด�ำเนินงานขั้นตอนต่างๆ อาทิ การสรรหาพนักงาน  
การจ้างงาน การเลื่อนต�ำแหน่ง การย้ายงาน การเลิกจ้าง ฯลฯ โดยเคารพในสิทธิและ
ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยใช้ความแตกต่างด้านเชื้อชาติ สัญชาติ
ศาสนา เพศ อายุ พื้นฐานการศึกษา หรือเหตุอื่นๆ เป็นเกณฑ์
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ความรับผิดชอบ
ต่อผู้บริโภค

การดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม

การมีส่วนร่วมและ
พัฒนาชุมชน

การมีนวัตกรรมและ
เผยแพร่นวัตกรรม
ด้าน CSR

การบินไทยสร้างคุณค่าด้านความปลอดภัยให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรผ่านการปฏิบตั งิ าน
ทุกกระบวนการตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับภายใต้มาตรฐานข้อก�ำหนดความมั่นคง
การบิน (Aviation Security) อย่างเคร่งครัด รวมทัง้ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาประสิทธิภาพของ
องค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นจากผู้บริโภค นอกจากนี้ การบินไทยยังมุ่งมั่นพัฒนา      
ความปลอดภัยโดยน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าควบคุมและวิเคราะห์การท�ำงาน
ของนักบินเพื่อลดความเสี่ยงระหว่างการเดินทาง
การบินไทยค�ำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลมาจากการด�ำเนินธุรกิจ            
โดยเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดการสิง่ แวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ในทุกกิจกรรม ครอบคลุมทั้งด้านการใช้วัสดุ พลังงาน ทรัพยากรน�้ำ  ระบบนิเวศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ขยะและของเสีย ตลอดจนมลอากาศที่ได้รับผลกระทบ
จากธุรกิจการให้บริการขนส่งทางอากาศอย่างชัดเจน ซึง่ ในปี 2559 การบินไทยบรรเทา
ผลกระทบดังกล่าวด้วยการชดเชยการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ
418,000 กิโลกรัม
การบินไทยมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยการปลูกฝังจิตส�ำนึก
ที่ ดี แ ก่ พ นั ก งานผ่ า นโครงการจิ ต อาสาต่ า งๆ อาทิ การสนั บ สนุ น ด้ า นการศึ ก ษา                  
แก่นักเรียนในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ การให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม        
ให้มีความเท่าเทียม การสนับสนุนและอ�ำนวยความสะดวกในสถานการณ์ต่างๆ         
และการบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย
การบินไทยพัฒนานวัตกรรมองค์กรให้สอดรับกับแผนปฏิรปู โดยมีเป้าหมายในการเพิม่
ประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จา่ ย และสร้างรายได้ จึงมีการริเริม่ โครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ
Fuel Management โครงการ Route Optimization โครงการพัฒนา HR Management
Tools โครงการพัฒนาระบบจัดการการฝึกนักบินการบินไทย เป็นต้น ซึ่งโครงการ
ทัง้ หมดล้วนมีสว่ นส�ำคัญในการผลักดันการบินไทยให้เป็นทีย่ อมรับด้านความเป็นเลิศ
ด้านการบริการ

บ ริ ษั ท
ก า ร บิ น ไ ท ย
จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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“...ข้าพเจ้าขอใคร่ให้ท่านทั้งหลายจงมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต
ถือเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เพราะคุณธรรมอันนี้เป็นมูลฐานอันส�ำคัญที่จะยัง
ความเจริญและความเป็นปึกแผ่นแก่สังคม เป็นบ่อเกิดแห่งความสามัคคีกลมเกลียว
ความซื่อสัตย์ที่ว่านี้ หมายถึง ความสุจริตที่ซื่อตรงต่อหน้าที่การงานต่อตนเอง
และต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง มีเจตนาบริสุทธิ์ไม่เอารัดเอาเปรียบ…”
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2496

การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก
การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
การบินไทยด�ำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความสุจริตโปร่งใสอันเป็นหัวใจส�ำคัญของ “หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ”ี
อันจะน�ำไปสู่ความมั่นคงและความยั่งยืนของการบินไทย ตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย            
ทุกกลุ่ม ดังนั้น คณะกรรมการของการบินไทยจึงได้กำ� หนดนโยบายการด�ำเนินธุรกิจให้ครอบคลุมองค์ประกอบส�ำคัญ       
4 ด้าน ได้แก่

1.

2.
ด้านรัฐ สังคม
และสิ่งแวดล้อม
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3.
ด้านผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้เสีย

4.
ด้านองค์กร

ด้านผู้ปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ การบินไทยยังตระหนักถึงหลักบรรษัทภิบาล ซึง่ เป็นกระบวนการภายในองค์กรส�ำหรับก�ำหนดทิศทาง
การด�ำเนินงานที่เป็นธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ประกอบด้วย

การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่องค์กรในระยะยาว
(CREATION OF
LONG TERM VALUE)

ความเป็นธรรม
(FAIRNESS)

ความรับผิดชอบต่อ
ผลการปฏิบัติหน้าที่
(ACCOUNTABILITY)

ความโปร่งใส
(TRANSPARENCY)

ความรับผิดชอบในหน้าที่
(RESPONSIBILITY)

บ ริ ษั ท
ก า ร บิ น ไ ท ย
จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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จริยธรรมธุรกิจ

หลักจริยธรรมธุรกิจ เป็นอีกหนึ่งหลักปฏิบัติที่การบินไทยยึดถือมาโดยตลอด เพราะสามารถชี้น�ำให้บุคลากรของ
การบินไทยทุกระดับท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย ซึง่ หลักจริยธรรมดังกล่าว
ประกอบด้วย

หลักจริยธรรม

1. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
ให้การสนับสนุนและยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

4. ยึดมั่นในความถูกต้อง
ไม่ ยิ น ยอมให้ เ กิ ด การกระท� ำ ที่ ผิ ด
กฎหมายขึ้ น ในงานที่ ต นมี ห น้ า ที            ่
รับผิดชอบ

2. ยึดมั่นในประโยชน์ของบริษัทฯ
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทฯ โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์
เพื่ อ ตนเองหรื อ ผู ้ อื่ น และไม่ มี ผ ล
ประโยชน์ทับซ้อน

5. ยึดมั่นในความโปร่งใส
ไม่ บิ ด เบื อ นข้ อ เท็ จ จริ ง ไม่ ว ่ า ใน
ลักษณะใดๆ ในการให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ผู้ร่วมงาน ประชาชน ผู้ถือหุ้น และ
ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ของบริษัทฯ

3. ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต
ไม่ยินยอมให้เกิดการทุจริตขึ้นในงาน
ที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ

การบริหารความเสี่ยง
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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ท่ามกลางความเสีย่ งจากหลายปัจจัยทัง้ ภายในและภายนอกตลอดระยะ
เวลาหลายปีทผี่ า่ นมา การบินไทยเล็งเห็นความจ�ำเป็นของการบริหารความเสีย่ ง
ควบคู่กับการด�ำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง เพราะเชื่อมั่นว่าการบริหาร
จัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่จะท�ำให้องค์กรสามารถรับมือกับ
สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซับซ้อน และรุนแรงมากกว่าในอดีต การบินไทยจึงมุ่ง
ให้ความส�ำคัญกับการบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กรมาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมัน่ คง น�ำไปสูก่ ารสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่
ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และช่วยให้การบินไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน

การบริหารความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมการบินมีการแข่งขันทีท่ วีความรุนแรงอย่างต่อเนือ่ ง สังเกต
ได้จากจ�ำนวนการสั่งซื้อเครื่องบินของสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบและ      
สายการบินต้นทุนต�ำ 
่ ซึ่งเพิ่มจ�ำนวนขึ้นมากในช่วง 5-10 ปีข้างหน้า การบินไทย
จึงก�ำหนดแนวทางตอบสนองการแข่งขันโดยติดตามผลการด�ำเนินงานของแต่ละ
เส้นทางบิน ปรับปรุงความถี่ของเที่ยวบินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปรับปรุงการ
บริหารรายได้และราคาเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการตอบสนองอย่างรวดเร็วและ
เหมาะสมกับความต้องการของตลาด มีการพัฒนาประสิทธิภาพความร่วมมือ
กับสายการบินพันธมิตรเพื่อการขยายเครือข่าย (Network) ปรับปรุงการขาย
และการจัดจ�ำหน่ายออนไลน์ (Web Sales) ให้สะดวกและทันสมัย รวมถึง
ด�ำเนินโครงการบริหารจัดการรายได้เสริม (Ancillary Revenue) โดยหารายได้
เสริมจากผลิตภัณฑ์และบริการ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าครบทุก
ด้าน ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงโครงการสะสมไมล์รอยัล ออร์คดิ พลัส เพือ่ รักษา
ลูกค้า และจูงใจให้มกี ารกลับมาใช้บริการอย่างสม�ำ่ เสมอ รวมทัง้ เพิม่ ภูมคิ มุ้ กัน
ในทุกด้านให้เพียงพอและรองรับความเสี่ยงที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
ในส่วนของค่าใช้จ่ายน�้ำมันอากาศยาน การบินไทยได้ก�ำหนดนโยบาย
ประกันความเสี่ยงราคาน�ำ้ มันอากาศยานเพื่อลดความผันผวน มีการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมน�้ำมัน (Fuel Surcharge) ในระดับทีเ่ หมาะสม การบริหารจัดการ
น�้ำมันคงคลัง (Fuel Stock Management) และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการการใช้นำ�้ มันเชื้อเพลิง (Fuel Management)
นอกจากนี้ การมีรายได้และค่าใช้จ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศกว่า 50
สกุลเงิน อาจท�ำให้การบินไทยได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตรา        
แลกเปลี่ยน การบินไทยจึงด� ำเนินการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน         
แบบสมดุล(Natural Hedging) โดยจัดรายจ่ายให้เป็นเงินสกุลเดียวกับรายได้
มากที่สุด ตลอดจนน�ำเครื่องมือทางการเงินมาใช้ในการบริหารความเสี่ยง        
อย่างเหมาะสม เช่น สัญญาแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency
Swap : CCS) การ Restructure CCS การแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward)           
ในช่วงที่ตลาดเงินเอื้ออ�ำนวย

การบริหารความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อม

การบริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางอากาศทั้งภายในประเทศและ
ระหว่ า งประเทศมี ค วามสั ม พั น ธ์ โ ดยตรงกั บ อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว                    
ซึ่งปัจจัยเสี่ยงจากสภาวะแวดล้อมต่างๆ ตลอดจนภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น
น�้ำท่วม แผ่นดินไหว โรคระบาด ฯลฯ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ            
อาจส่งผลต่อการด�ำเนินธุรกิจของการบินไทย
ในการนี้ การบิ น ไทยจึ ง จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารภาวะวิ ก ฤต (Crisis            
Management Operation Center : CMOC) เพื่ อ เฝ้ า ระวั ง และติ ด ตาม
สถานการณ์ตา่ งๆ อย่างใกล้ชดิ โดยก�ำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข ตลอดจน
การด� ำ เนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ลดระดั บ ความรุ น แรงของความเสี่ ย ง              
พร้อมจัดตัง้ คณะกรรมการบริหารภาวะวิกฤตและจัดท�ำการบริหารความต่อเนือ่ ง
ทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) ในกระบวนการส�ำคัญ
ทีร่ องรับสถานการณ์ตา่ งๆ โดยจัดท�ำแผนคูม่ อื รองรับสถานการณ์ รวมทัง้ มีการ
ฝึกซ้อมและประสานความร่วมมือกับพันธมิตรการบินและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ในสั ง กั ด กระทรวงคมนาคม เพื่ อ ให้ ก ารบิ น ไทยสามารถด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ได้              
อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ
บ ริ ษั ท
ก า ร บิ น ไ ท ย
จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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การบริหารความเสี่ยง
ด้านสังคม

การต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชั่น
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การบิ น ไทยมุ ่ ง เสริ ม สร้ า งพนั ก งานให้ มี ค วามสามารถ มี ผ ลผลิ ต                  
และมีความผูกพันต่อองค์กร โดยพัฒนาโครงสร้างองค์กร ปรับปรุงกระบวน      
การท�ำงานและอัตราก�ำลังให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธรุ กิจ ตลอดจนริเริม่ โครงการ
ยกระดับการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรและคุณค่าหลักในจิตส�ำนึกของพนักงาน
(Embed Corporate Culture and Core Values in THAI DNA) เพือ่ เป็นรากฐาน
การพัฒนาวิถีปฏิบัติของพนักงานสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
การบินไทยได้แสดงความมุง่ มัน่ ในการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย
ด้านการบิน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการและหน่วยงานก�ำกับด้าน
ความปลอดภัยการบินของประเทศต่างๆ ที่อาจมีข้อกังวลเกี่ยวกับข้อบกพร่อง
อย่างมีนัยส�ำคัญของส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย การบินไทย     
จึงด�ำเนินการโครงการมาตรฐานความปลอดภัยเหนือระดับ (Safety Beyond
Compliance) เพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐานความปลอดภั ย ด้ า นการบิ น                                    
และน�ำมาตรฐาน European Aviation Safety Agency (EASA) มาเป็นต้นแบบ
โดยมีเป้าหมายในการเป็นสายการบินทีส่ ามารถบินเข้าสูน่ า่ นฟ้าของทุกประเทศ
ได้อย่างภาคภูมิใจ

การบินไทยเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของปัญหาการทุจริตและประพฤติ       
มิชอบ โดยน�ำนโยบาย “Whistle Blower Policy” เข้ามาบริหารจัดการ รวมถึง
การบินไทย ได้จัดท�ำระเบียบว่าด้วยการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการ       
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่งบริษัท หรือธรรมาภิบาล
หรือจริยธรรม ตามประมวลธรรมาภิบาลและจริยธรรม พ.ศ. 2553 เพื่อให้
พนักงาน ลูกจ้าง ผูม้ สี ว่ นได้เสีย และบุคคลภายนอก ใช้เป็นช่องทางแจ้งเบาะแส
ความเคลือบแคลงที่อาจท�ำให้เข้าใจได้ว่าเป็นการกระท�ำผิดต่อกฎ ระเบียบ        
ข้อบังคับ และกฎหมาย โดยการบินไทยจะท�ำการตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมมี
มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนอันจะสร้างความเชือ่ มัน่ และความปลอดภัยให้แก่
ผู้ร้องเรียนน�ำไปสู่ความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
การบินไทยได้เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โดย
คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (Anti - Corruption Cooperation
Committee) ได้มีมติเห็นชอบคัดเลือกโครงการ “จัดซื้อไวน์ขาวและไวน์แดง”
เข้าร่วมการจัดท�ำข้อตกลงคุณธรรม ประจ�ำปีงบประมาณ 2558 อีกทั้งได้เรียน
เชิญบุคคลภายนอกและเจ้าหน้าที่จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)
เข้ามาสังเกตการณ์ในทุกขั้นตอนการจัดซื้อไวน์ส�ำหรับให้บริการผู้โดยสารบน
เครื่องบิน

นอกจากนี้ การบินไทยได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ�ำปีงบประมาณ 2557 ของส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งการบินไทยได้รับผลคะแนนประเมินโดยรวม 75.84 คะแนน จาก 100 คะแนน อยู่ใน
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานสูง ส่วนในปีงบประมาณ 2558 การบินไทยได้รับผลคะแนนประเมิน
โดยรวม 79.30 คะแนน จาก 100 คะแนน อยู่ในระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานสูงเช่นเดียวกัน

ตารางแสดงดัชนี/ตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของการบินไทย ปี 2558
ดัชนี/ตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

คะแนน (ร้อยละ)

ผลคะแนน

1. ความโปร่งใส (Transparency)

78.42

สูง

2. ความพร้อมรับผิด (Accountability)

84.90

สูงมาก

3. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free)

89.22

สูงมาก

4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)

77.09

สูง

5. คุณธรรมในการท�ำงานของหน่วยงาน (Work Integrity)

64.80

สูง

79.30

สูง

สรุปผลคะแนน ITA

กรณี บริษัท โรลส์รอยซ์ ยอมรับว่าได้จ่ายสินบนในประเทศไทย

การบินไทย ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกระบวนการจัดหาเครื่องยนต์ และคณะกรรมการป้องกันการทุจริต         
ตามที่มีข่าวกรณีบริษัท โรลส์-รอยซ์ ยอมรับต่อส�ำนักงานปราบปรามการทุจริตของประเทศอังกฤษ (Serious Fraud  
Office: SFO) ว่าได้มีการจ่ายสินบนในหลายประเทศที่ได้ท�ำการซื้อขายเครื่องยนต์ของ โรลส์-รอยซ์ รวมถึงประเทศไทย
ในระหว่าง ปี พ.ศ. 2534-2548 นั้น การบินไทย ขอชี้แจงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวว่า การบินไทย ได้รายงานให้รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคมรับทราบเกี่ยวกับกรณีนี้แล้ว โดยด�ำเนินการแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ
1. ด้านการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วยการด�ำเนินการ 2 ส่วนย่อย ได้แก่
1.1 ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกระบวนการจัดหาเครื่องยนต์ และการซ่อมบ� ำรุง โดยมี นายพิเชษฐ์                
เรียงวัฒนสุข ผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ฝา่ ยบริหารความเสีย่ ง เป็นประธาน มีหน้าที่ ตรวจสอบกระบวนการจัดหา
เครื่องยนต์ และการซ่อมบ�ำรุงในอดีต และปัจจุบัน เพื่อให้มั่นใจว่าการบินไทยมีกระบวนการที่รัดกุม  
และช่องโหว่ของกระบวนการจัดหาฯ ในอดีต ได้รับการปรับปรุงแล้ว และไม่มีจุดบกพร่อง อื่นๆ เหลืออยู่
1.2 การป้องกันการทุจริต จะได้ด�ำเนินการจัดท�ำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pac) ส�ำหรับการจัดหา
เครื่องยนต์ และการซ่อมบ�ำรุงกับคู่ค้า เพื่อให้ยืนยันว่าจะไม่มีการให้สินบนกับพนักงานการบินไทย
2. ด้านการสอบสวนและด�ำเนินการกับการทุจริต โดยตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจพิเศษ (Special Task force)
เพื่อตรวจสอบเรื่องทุจริตในการจัดหาเครื่องยนต์ และการซ่อมบ�ำรุง ในระหว่างปี พ.ศ. 2534 ถึง 2548 โดยมี นายนิรุฒ
มณีพนั ธ์ ทีป่ รึกษากรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ เป็นประธาน มีหน้าทีต่ รวจสอบว่าการจัดหาเครือ่ งยนต์ และการซ่อมบ�ำรุง
ที่ด�ำเนินการในระหว่างปี พ.ศ. 2534 ถึง 2548 ตามที่บริษัทโรลส์-รอยซ์แถลงนั้น การทุจริตที่เกี่ยวพันกับบริษัทฯ                    
เกิดขึ้นเมื่อใด เพื่อที่จะได้ด�ำเนินการตามกฎระเบียบของบริษัทฯ และตามกฏหมายต่อไป

บ ริ ษั ท
ก า ร บิ น ไ ท ย
จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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มาตรฐานสากลต่างๆ ที่บริษัทฯ น�ำไปปฏิบัติ
ใบรับรองมาตรฐานสากล
TCO
Third Country Operator (TCO)
มาตรฐานด้านความปลอดภัยการบิน
ได้รับอนุญาตให้ท�ำการบินสู่ประเทศต่างๆ
ในสหภาพยุโรป จาก EASA
(European Aviation Safety Agency)
IOSA
(IATA Operational Safety Audit
มาตรฐานการตรวจประเมินความปลอดภัย
ด้านการปฏิบัติการจากสมาคมขนส่ง
ทางอากาศระหว่างประเทศ)
ISO 9001:2008
(ระบบบริหารงานคุณภาพ)

ISO 14001:2004
(ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม)

ISO 50001:2011
(ระบบจัดการด้านพลังงาน)
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ฝ่ายหรือหน่วยธุรกิจ

วันหมดอายุ

ได้รับการรับรองภาพรวมทั้งบริษัทฯ

ใช้ควบคู่กับใบรับรอง
ผู้ด�ำเนินการเดิน
อากาศ AOC
(Air Operator
Certificate)

ได้รับการรับรองภาพรวมทั้งบริษัทฯ

26 พฤษภาคม 2561

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

6 ตุลาคม 2561
15 กันยายน 2561
30 มิถุนายน 2560
15 ธันวาคม 2560
15 ธันวาคม 2560
8  มีนาคม 2560

ฝ่ายบริหารทั่วไป
15 กันยายน 2561
(ส�ำนักงานใหญ่ ส�ำนักงานหลักสี่
ส�ำนักงานหลานหลวง ศูนย์ปฏิบัติการ
ทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ กิจการฝ่ายบริการลูกค้า
ภาคพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ)
ฝ่ายช่าง
15 กันยายน 2561
ฝ่ายครัวการบิน
1 กันยายน 2561
ฝ่ายบริหารทั่วไป
20 มิถุนายน 2562
(ส�ำนักงานใหญ่ ส�ำนักงานหลักสี่
ส�ำนักงานหลานหลวง ศูนย์ปฏิบัติการ
ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กิจการฝ่ายบริการลูกค้า
ภาคพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ)

ใบรับรองมาตรฐานสากล
OHSAS 18001:2007
(มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย)
HALAL
(มาตรฐานฮาลาล)
HAL-Q
(มาตรฐานฮาลาล)
HACCP
(Hazard Analysis and Critical Control Points)
ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้อง
ควบคุมในการผลิตอาหาร
GMP
    (Good Manufacturing Practice)
    ระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดี
    ในสถานประกอบการ

ฝ่ายหรือหน่วยธุรกิจ
ฝ่ายครัวการบิน

3 สิงหาคม 2560

ฝ่ายครัวการบินดอนเมือง
ฝ่ายครัวการบินสุวรรณภูมิ

10 มิถุนายน 2560
31 ธันวาคม 2560

ฝ่ายครัวการบินดอนเมือง
ฝ่ายครัวการบินสุวรรณภูมิ

16 มิถุนายน 2560
27 เมษายน 2560

ฝ่ายครัวการบิน

8 มีนาคม 2560

ฝ่ายครัวการบิน

8 มีนาคม 2560

FAR 145
(Federal Aviation Regulations 145)
ฝ่ายช่าง
FAA Repair Station
(Federal Aviation Administration)
หน่วยซ่อมองค์การบริหารการบินแห่งประเทศ  
สหรัฐอเมริกา
RSC 13
THAI DCA Repair Station 145
(Department of Civil Aviation, Thailand)
หน่วยซ่อมส�ำนักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย, ประเทศไทย
EASAPart-145
(European Aviation Safety Agency –
Approved Maintenance Organization)
หน่วยซ่อมองค์การความร่วมมือ
ด้านการบินในกลุ่มสหภาพยุโรป

วันหมดอายุ

ฝ่ายช่าง
(สนามบินดอนเมือง)
(สนามบินสุวรรณภูมิ)
(สนามบินอู่ตะเภา)
ฝ่ายช่าง

31 ตุลาคม 2561

31 ตุลาคม 2560
25 กันยายน 2561
30 ตุลาคม 2561
ได้รับใบรับรองตั้งแต่
21 เมษายน 2547
มีกำ� หนดการตรวจ
ปีละ 2 ครั้ง
บ ริ ษั ท
ก า ร บิ น ไ ท ย
จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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“...การท�ำงานร่วมกับผู้อื่นนั้น ที่จะให้เป็นไปโดยราบรื่น ปราศจากปัญหาข้อขัดแย้ง
ย่อมเป็นไปได้ยาก เพราะคนจ�ำนวนมากย่อมมีความคิดความต้องการที่แตกต่างกันไป
มากบ้างน้อยบ้าง ท่านจะต้องรู้จักอดทนและอดกลั้น ใช้ปัญญา ไม่ใช้อารมณ์
ปรึกษากัน และโอนอ่อนผ่อนตามกันด้วยเหตุผล โดยถือว่าความคิดที่แตกต่างกันนั้น
มิใช่เหตุที่จะท�ำให้เป็นข้อขัดแย้ง โต้เถียง เพื่อเอาแพ้เอาชนะกัน แต่เป็นเหตุส�ำคัญ
ที่จะช่วยให้เกิดความกระจ่างแจ้ง ทั้งในวิถีทางและวิธีการปฏิบัติงาน...”
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2541

เกี่ ย วกั บ
รายงานฉบั บ นี้
แนวทางการจัดท�ำรายงาน

การบินไทยจัดท�ำรายงานความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผยการด�ำเนินงาน          
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ของการบินไทยต่อผู้มีส่วนได้เสีย ข้อมูลในรายงานฉบับ
นีค้ รอบคลุมการด�ำเนินงานตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559 โดยได้จดั ท�ำตามแนวทางการรายงานของบริษทั ฯ
ความร่วมมือว่าด้วยการรายงานสากลด้านความยั่งยืน ฉบับ G4 (Global Reporting Initiative G4) ครอบคลุมตัวชี้วัด
ที่สัมพันธ์กับประเด็นความยั่งยืนในรูปแบบ Core
นอกจากนี้ จากการที่การบินไทยตระหนักถึงหลักการท�ำธุรกิจที่เป็นมิตรต่อเด็ก (Child Friendly Business       
Practice - CRBP) โดยองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ตลอดจนการมีส่วนร่วมพัฒนาคู่มือแนวปฏิบัติทางธุรกิจกับ                 
ผู้สูงอายุ (Business Guidance on Older Persons - BGOP)  โดยสถาบันไทยพัฒน์ ภายใต้โครงการส่งเสริม                       
ความร่วมมือการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมส�ำหรับผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ              
ความมัน่ คงของมนุษย์ จนท�ำให้การเปิดเผยรายงานฉบับนี้ ครอบคลุมถึงผลการด�ำเนินงานตามหลักการดังกล่าวเพิม่ เติม
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ขอบเขตของรายงาน (G4-17)

นอกเหนือจากขอบเขตการด�ำเนินธุรกิจการบินแล้วนั้น การบินไทยได้ด�ำเนินการถือหุ้นในกลุ่มบริษัทย่อย เช่น
บจก.ไทยสมายล์แอร์เวย์ บจก.ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย บจก.วิงสแปน เซอร์วิสเซส บจก.ทัวร์เอื้องหลวง                  
และบจก.ไทยไฟลท์เทรนนิง่ กลุม่ บริษทั ร่วม เช่น บจก.ดอนเมือง อินเตอร์เนชัน่ แนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล บมจ.สายการบินนกแอร์
บจก.โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บจก.ครัวการบินภูเก็ต บจก.โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) และบมจ.บริการ
เชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ รวมถึงบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น Star Alliance services GmbH บจก.เทรดสยาม บจก.วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย บจก.สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว และ บจก.ขนส่งน�ำ้ มันทางท่อ ส�ำหรับรายละเอียดการถือหุ้น
สามารถค้นหารายละเอียดจาก โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ รายงานประจ�ำปี บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
อย่างไรก็ตาม การเปิดเผยข้อมูลในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมเฉพาะภายในบริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
เนือ่ งจากข้อจ�ำกัดของระบบการเก็บรวบรวมข้อมูล อย่างไรก็ตามเพือ่ ให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนของเนือ้ หา
การบินไทยเตรียมการวางแผนการปรับปรุงระบบการรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนตามหลักการของ GRI ต่อไป

การมีส่วนร่วมต่อผู้มีส่วนได้เสีย (G4-25)

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียถือเป็นส่วนส�ำคัญของการบริหารจัดการความยั่งยืน การบินไทยได้วิเคราะห์     
และทบทวนการบ่งชีผ้ มู้ สี ว่ นได้เสีย ซึง่ หมายถึงบริษทั ฯ หรือกลุม่ บุคคลทัง้ ภายในและภายนอกทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการ
ด�ำเนินธุรกิจของการบินไทยเป็นประจ�ำทุกปี ตลอดจนตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่าง       
เหมาะสม ส�ำหรับการจัดท�ำรายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2559 การบินไทยได้รวบรวมประเด็นและข้อคิดเห็นของ                  
ผู้มีส่วนได้เสียหลัก 6 กลุ่มมาใช้ในการก�ำหนดเนื้อหาของรายงานฉบับนี้

บ ริ ษั ท
ก า ร บิ น ไ ท ย
จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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ตารางแสดงผู้มีส่วนได้เสียและการตอบสนอง
ผู้มีส่วนได้เสีย
(G4-24)
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ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ความคาดหวัง
และความถี่ (G4-26) จากผู้มีส่วนได้เสีย (G4-27)

การตอบสนอง
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย (G4-27)

ลูกค้า

การส�ำรวจ CASS
(Customer Airline
Satisfaction Survey)
ความเห็นจากลูกค้า
โดยตรง (feedback:
complaints,
recommendations,
suggestions)
การประชุม/
เยี่ยมเยียนลูกค้า

ได้รับบริการที่มีคุณภาพ
รวมถึงความปลอดภัย
ความสะดวกสบาย
และตอบสนอง
ความต้องการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
และความพึงพอใจ

ทัศนคติที่ดีและ
ให้ความส�ำคัญต่อลูกค้า
และงานบริการ
ศึกษาท�ำความเข้าใจ
ความต้องการของลูกค้า
สร้างสัมพันธภาพที่ดี
ต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
และสม�่ำเสมอ

คู่ค้า / เจ้าหนี้, ลูกหนี้

ประชุมร่วม
e-mail
ระบบสารสนเทศ
ของกลุ่มสมาชิก
Website

ได้รับการปฏิบัติ
อย่างเสมอภาค และ
เป็นธรรม โดยตั้งอยู่บน
พื้นฐานของความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ
ได้รับผลตอบแทน
ที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
รวมทั้งหลีกเลี่ยง
สถานการณ์ที่อาจเกิด
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

ไม่รับเงิน สิ่งของหรือ
ประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า
ไม่เรียก รับ จ่าย หรือ
เสนอจ่ายผลประโยชน์ใดๆ
ที่ไม่สุจริตในการค้า
รีบด�ำเนินการแก้ไข
ปัญหาตามขั้นตอนต่างๆ
กรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่
สุจริตเกิดขึ้น
รักษาและปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของสัญญาที่มีต่อ
คู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้อย่าง
ครบถ้วน

ประเทศชาติ

Social Media

ด�ำเนินธุรกิจด้วย
ความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้
ไม่กระท�ำการใดๆ
อันจะก่อให้เกิด
ผลเสียต่อประเทศชาติ

ค�ำนึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม ไม่กระท�ำการใดๆ
ที่จะส่งผลเสียหาย
ต่อชื่อเสียงของประเทศ
ไม่กระท�ำการช่วยเหลือ
กรณีที่ก่อให้เกิดการ
หลีกเลี่ยงการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย

รายงาน
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ผู้มีส่วนได้เสีย
(G4-24)

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
และความถี่ (G4-26)

ความคาดหวัง
จากผู้มีส่วนได้เสีย (G4-27)

การตอบสนอง
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย (G4-27)

ผู้ถือหุ้น

Conference Call
การเข้าเยี่ยมชม
การบินไทย
การประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้น (ปีละ 1 ครั้ง)
สื่อสารทางโทรศัพท์
จดหมาย และ e-mail

ได้รับผลตอบแทน
ที่ดีอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน และปฏิบัติต่อกัน
ด้วยความเสมอภาค
ได้รับ feedback โดยตรง

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และ
เป็นธรรม
บริหารกิจการขององค์กร
ให้มีความเจริญก้าวหน้า
มั่นคง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
สามารถและความ
ระมัดระวัง
บริการผู้ถือหุ้นด้วยความ
เต็มใจ รวดเร็ว
จัดการดูแลไม่ให้
ทรัพย์สินของการบินไทย
สูญไปโดยเปล่าประโยชน์
เปิดเผยข้อมูลอย่าง
ครบถ้วน เพียงพอ
สม�่ำเสมอ และทันเวลา

ผู้ใต้บังคับบัญชา /
พนักงาน

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

สรรหาและคัดเลือก
บุคลากรที่ได้มาตรฐาน
ชัดเจนและโปร่งใส
พัฒนาองค์ความรู้ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อโอกาส
ในความก้าวหน้า

ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
เคารพในสิทธิส่วนบุคคล
สุภาพอ่อนน้อมทั้งกาย
และวาจา
ปฏิบัติตนให้เป็น
แบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม
ไม่เลือกปฏิบัติ

สังคมและชุมชน

Social Media
Website

ค�ำนึงถึงทรัพยากร
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และประโยชน์ส่วนรวม
โดยปลูกฝังให้เกิด
จิตส�ำนึกรับผิดชอบ
ต่อสังคมและส่วนรวม
รวมทั้งให้การสนับสนุน
ส่งเสริม หรือมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม
หรือชุมชนต่างๆ

ให้การสนับสนุนกิจกรรม
ที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคม
ส่งเสริมการปลูกฝัง
ให้เกิดจิตส�ำนึก
ของความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในทุกระดับ
วางตัวเป็นกลาง
ทางการเมืองอย่าง
เคร่งครัด

บ ริ ษั ท
ก า ร บิ น ไ ท ย
จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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การประเมินประเด็นที่มีนัยส�ำคัญด้านความยั่งยืนของการบินไทย (G4-18)

การบินไทยด�ำเนินการประเมินประเด็นที่มีสาระส�ำคัญต่อความยั่งยืน (Materiality Assessment) ร่วมกับ                
การพิจารณาความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อทบทวนการประเมินประเด็นที่มีสาระส�ำคัญต่อการบินไทยและ                   
ผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

การระบุประเด็นที่ส�ำคัญ
คณะท�ำงานฯ พิจารณาคัดเลือกประเด็นด้านความยัง่ ยืนร่วมกับหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยประเด็นทีค่ ดั เลือกมานัน้ มีความสอดคล้องกับบริบท ความเสีย่ ง
และกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมทั้งค�ำนึงถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย              
ซึง่ ในการก�ำหนดขอบเขตของแต่ละประเด็นความยัง่ ยืนขึน้ อยูก่ บั ผลกระทบจาก
การด�ำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่าที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

ขั้นตอนที่ 2

การจัดล�ำดับประเด็นที่ส�ำคัญ
คณะท� ำ งานฯ ด� ำ เนิ น การหารื อ ร่ ว มกั น เพื่ อ ก� ำ หนดเนื้ อ หารายงาน             
ร่วมกับผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยท�ำการจัดล�ำดับความส�ำคัญของ
ประเด็นด้านความยัง่ ยืน โดยพิจารณาความส�ำคัญในแต่ละประเด็น ทัง้ 2 ด้าน
ประกอบด้วย ด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม และสังคมต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ และด้านความส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ขั้นตอนที่ 3

การตรวจสอบความสมบูรณ์ของประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ
การบินไทยด�ำเนินการทบทวนความครบถ้วนประเด็นที่มีนัยส�ำคัญโดย
คณะท�ำงานฯ แล้วจึงน�ำเสนอประเด็นด้านความยั่งยืนที่ผ่านการทบทวนแล้ว
ต่อผู้บริหาร โดยทบทวนผลการประเมินสาระส�ำคัญและเนื้อหา ให้ความเห็น
ชอบต่อการเปิดเผยข้อมูลและให้ค�ำแนะน�ำเพื่อความสมบูรณ์ของรายงาน        
โดยในปี 2559 คณะท�ำงานฯ ได้พิจารณาประเด็นเพิ่มเติมที่ได้รับความสนใจ
จากผู้มีส่วนได้เสียส�ำคัญ

ขั้นตอนที่ 4

การทวนสอบ
การบินไทยมุ่งมั่นพัฒนารายงานความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยจะ
พิจารณาจากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อรายงาน
เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียสามารถสะท้อนการด�ำเนินงานด้านความยัง่ ยืนของบริษทั ฯ
ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้การบินไทยจะเข้าร่วมการประเมินรางวัลรายงาน
ความยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และจะน�ำข้อเสนอมา
ปรับปรุงรายงานความยั่งยืนในปีต่อไป

การรับรองคุณภาพของรายงาน
คณะผู้บริหารของการบินไทย มีบทบาทหน้าที่ในการติดตามและตรวจสอบการจัดท�ำรายงานความยั่งยืน                  
ให้ค�ำแนะน�ำ  เพื่อให้เนื้อหาของรายงานมีความสมบูรณ์และครอบคลุมประเด็นส� ำคัญที่เกี่ยวข้องต่อการบินไทย                 
และผูม้ สี ว่ นได้เสีย รวมถึงให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ซึง่ การบินไทยจะด�ำเนินการให้หน่วยงาน
ภายนอก (Third Party) ท�ำการตรวจสอบรายงาน เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ และความครบถ้วนของรายงานต่อไปในอนาคต
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รายงาน
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ผลการประเมินประเด็นที่มีสาระส�ำคัญและขอบเขตการรายงาน
ประเด็นส�ำคัญ
(G4-19)
การด�ำเนินงาน
ด้านเศรษฐกิจ

ผลเชิงเศรษฐกิจ

ผลกระทบทางอ้อม
เชิงเศรษฐกิจ
การด�ำเนินงาน
ด้านทรัพยากรบุคคล

การจ้างงาน
แรงงาน/ฝ่ายบริหารสัมพันธ์
การฝึกอบรมและให้ความรู้
ความหลากหลายและ
โอกาสแห่งความเท่าเทียม

ขอบเขตของผลกระทบ
ภายใน (G4-20)

ขอบเขตของผลกระทบ
ภายนอก (G4-21)

บมจ. การบินไทย
บจ. ไทย-อะมาดิอุส
เซาท์อีสต์เอเชีย
บจ.วิงสแปน เซอร์วิสเซส
บจ.ไทยสมายล์ แอร์เวย์
บมจ. การบินไทย
บมจ.การบินไทย
บจ.วิงสแปน เซอร์วิสเซส
บจ.ไทยสมายล์ แอร์เวย์
บมจ. การบินไทย
บมจ. การบินไทย
บมจ. การบินไทย

บริษัทที่ปรึกษา

การด�ำเนินงาน
ด้านความปลอดภัย

อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
สุขภาพและความปลอดภัย
ของลูกค้า

บมจ.การบินไทย
บมจ. การบินไทย
บจ.ไทยสมายล์ แอร์เวย์

บมจ. ท่าอากาศยานไทย
Codeshare Agent
Interline
Caring Agent
พนักงาน outsource
คู่ค้าสายการบิน

การด�ำเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบ
ต่อลูกค้า

ความพึงพอใจลูกค้า
(การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์
และบริการ)

บมจ.การบินไทย

การสื่อสารการตลาด

บมจ. การบินไทย

ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

บมจ. การบินไทย

ตัวแทนผู้ส่งมอบ
(Agent Supplier)
สหภาพยุโรป
นายหน้าทัวร์
Handling Agent
นายหน้า
สื่อสาธารณะต่าง ๆ
พนักงาน outsource
GSA (Ground
Service Agent)
สายการบินหุ้นส่วน
บริษัททัวร์

สิทธิเด็ก

บมจ.การบินไทย

การด�ำเนินงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน

บ ริ ษั ท
ก า ร บิ น ไ ท ย
จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

29

ผลการประเมินประเด็นที่มีสาระส�ำคัญและขอบเขตการรายงาน
ประเด็นส�ำคัญ
(G4-19)
การด�ำเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม

การด�ำเนินงาน
ด้านสังคม

ขอบเขตของผลกระทบ
ภายใน (G4-20)

พลังงาน

บมจ. การบินไทย

มลอากาศ

บมจ. การบินไทย

น�้ำ

บมจ. การบินไทย

น�้ำทิ้งและของเสีย

บมจ. การบินไทย

ผลิตภัณฑ์
และบริการ

บมจ. การบินไทย

การต้านทุจริต

บมจ.การบินไทย

การปฏิบัติตาม
กฎหมาย
และกฎระเบียบ

บมจ.การบินไทย

ขอบเขตของผลกระทบ
ภายนอก (G4-21)
บมจ. การบินไทย
บมจ. บริการเชื้อเพลิง
การบินกรุงเทพ
บมจ. ท่าอากาศยานไทย
การไฟฟ้านครหลวง
กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
บมจ. ท่าอากาศยานไทย
ชุมชนรอบสนามบิน
บมจ. ท่าอากาศยานไทย
การประปานครหลวง
การประปาส่วนภูมิภาค
บมจ. ท่าอากาศยานไทย
ชุมชนรอบสนามบิน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ส�ำนักงานเขต/องค์การ
บริหารส่วนต�ำบล
บมจ. ท่าอากาศยานไทย
ชุมชนรอบสนามบิน
นายหน้า
ผู้ส่งมอบ
ส�ำนักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค
ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรมการขนส่งทางอากาศ
องค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ
ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

การสอบถามข้อมูล
หากมีข้อสงสัยหรือค�ำแนะน�ำเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของการบินไทย สามารถติดต่อ        
ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 66 (0) 2545-3754 อีเมล tgcsr@thaiairways.com เว็บไซต์ www.thaiairways.
com

30

รายงาน
ก า ร พั ฒ น า อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น
ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 9

“...เจริญในทางไม่หิว มีกิน คือไม่จนแล้วก็มีกิน แล้วก็มีอาหารใจ อาหารที่จะเป็นศิลปะ
หรืออะไรอื่นๆ ให้มากๆ ความสะดวกให้สามารถที่จะสร้างอะไรๆ ได้ นีก่ ็เศรษฐกิจพอเพียง
แต่เศรษฐกิจพอเพียง ส�ำคัญว่าจะต้องรู้จักขั้นตอน คือ ถ้านึกจะท�ำอะไรให้เร็วเกินไป
ไม่พอเพียง แต่ว่าถ้าไม่เร็วเกินไปหรือถ้าช้าเกินไปก็ไม่พอเพียง ต้องให้รู้จักก้าวหน้า
อาจจะเร็วก็ได้ แต่ว่าให้ก้าวหน้า โดยที่ไม่ท�ำให้คนเดือดร้อนอันนี้เศรษฐกิจพอเพียง...”
พระราชด�ำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 5 ธันวาคม 2546

การด� ำ เนิ น งาน
มิ ติ เ ศรษฐกิ จ
การบินไทยด�ำเนินงานตามแผนปฏิรูปการบินไทย (THAI Transformation) ภายใต้แนวคิด “Shrink to Grow”
ซึ่งเป็นแผนปฏิรูปแบบต่อเนื่องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและก�ำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ โดยในปี
2559 เป็นการด�ำเนินการตามแผนปฏิรูประยะที่ 2 มุ่งสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขัน (Strength Building)                     
และปรับปรุงระบบหลักที่เป็นรากฐาน (Foundation) ในการด�ำเนินการของการบินไทย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทั้งด้าน
การบริหาร อาทิ ระบบบริหารเครือข่ายการบิน ระบบบริหารการจัดหารายได้ การยกระดับการให้บริการ ฯลฯ และเพื่อ
เพิม่ ประสิทธิภาพการลดต้นทุนด�ำเนินการ อาทิ การปรับปรุงกระบวนการบริการในชัน้ ประหยัด กระบวนการการท�ำงาน
ของหน่วยธุรกิจพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ฯลฯ ทั้งนี้ การด�ำเนินการตามแผนปฏิรูปได้รับการก�ำกับดูแลอย่าง
ต่อเนื่องจากคณะกรรมการก�ำกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูปองค์กร ผ่านส�ำนักบริหารการปฏิรูป ตลอดจนมีการติดตาม
การด�ำเนินงานรายสัปดาห์และรายเดือนโดยคณะกรรมการบริษัท
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รายงาน
ก า ร พั ฒ น า อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น
ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 9

รายละเอียดภาพรวมของแผนปฏิรูป
ปี 2558
ขั้นตอนที่ 1
หยุดการขาดทุน
“ Stop Bleeding “
1. การปรับปรุงเครือข่าย
เส้นทางบิน
2. การปรับปรุงฝูงบิน
3. การพาณิชย์
4. การปรับปรุง
การปฏิบัติการ และต้นทุน
5. การปรับปรุงการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
6. การบริหารจัดการ
บริษัทในเครือและ
กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ

ปี 2558-2559
ขั้นตอนที่ 2
สร้างความแข็งแกร่ง
ในการแข่งขัน
“Strength Building
ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก
1. แผนหารายได้ที่
Aggressive ขึ้น
2. แผนลดค่าใช้จ่าย/
เพิ่มประสิทธิภาพ

ปี 2560
ขั้นตอนที่ 3
การเติบโตอย่างยั่งยืน
“Sustainable Growth”

1. กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่าย
การบินที่แข่งขันได้และท�ำก�ำไร
และลดความซับซ้อนของฝูงบิน
2. กลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและสิรมสร้างรายได้
3. กลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศ
ในการให้บริการ

3. แผนสร้าง Capability
เพื่อความยั่งยืน

4. กลยุทธ์การบริหารต้นทุนที่แข่งขันได้
และการด�ำเนินการมีประสิทธิภาพ

4. แผนสร้างความเป็นเลิศ
ในการบริการลูกค้า

5. กลยุทธ์การสร้างวัฒนธรรองค์กร
ที่สนับสนุนความยั่งยืนและพัฒนา
บุคลากรให้มีคุณภาพดีเยี่ยม
6. กลยุทธ์การบริหารบริษัทในเครือและ
กลุ่มธุรกิจ และพัฒนากลยุทธ์
ธุรกิจใหม่เพื่อความยั่งยืน
บ ริ ษั ท
ก า ร บิ น ไ ท ย
จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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แผนปฏิรูปการบินไทย
กลยุทธ์
(Strategy)

34

แผนงาน/โครงการ
(Project Charter)

1. การหารายได้

แผนการเพิ่มรายได้ผู้โดยสาร
แผนเพิ่มรายได้ขนส่งสินค้าและพัสดุ
แผนเพิ่มรายได้ของหน่วยธุรกิจและซ่อมบ�ำรุง

2. การลดค่าใช้จ่าย

การบริหารจัดการต้นทุน (Cost Management)
การบริหารจัดการกระแสเงินสดและโครงสร้างเงินทุน
(Cash & Balance Sheet Management)

3. การสร้างประสิทธิภาพ
(Capability)

การบริหารเครือข่ายเส้นทางบิน (Network Management & Optimization)
การวางแผนฝูงบิน (Fleet Plan & Rationalization)
การเพิ่มศักยภาพระบบบริหารรายได้ (Revenue Management Enhancement)
การปรับปรุงการขายและการจัดจ�ำหน่ายผ่านเว็บไซต์
(Sales & Distribution Optimization - Web Sales)
การปรับปรุงการขายและการจัดจ�ำหน่ายของลูกค้าภาคธุรกิจและราชการ
(Sales & Distribution Optimization - Corporate & Government Sales)
การบริหารตัวแทนจ�ำหน่ายบัตรโดยสาร (Agent Management)
การควบรวมเมนูและผลิตอาหารที่ใช้เทคโนโลยีผลิตอาหารชั้นสูงบนเครื่องบิน
ชั้นประหยัด (Simplified Menu & Meal Produuction with high Technology
for Economy Class)
การปรับกระบวนการท�ำงานฝ่ายบริการภาคพื้น
(Ground Customer Services Process Efficiency)
การปรับกระบวนการบริการอุปกรณ์ภาคพื้น
(Ground Equipment Services Process Efficiency)
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์
(Cargo Process Efficiency)
การปรับกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฝ่ายช่าง
(Technical Process Efficiency)
การปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติการบิน (Flight Operations Efficiency)
การปรับปรุงกระบวนการการจัดหา ( Procurement Optimization)
การปรับปรุงโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ
(Portfolio Business Restructuring)
การบูรณาการของการบินไทยและไทยสมายล์ (TG/WE Integration)

4. การสร้างความเป็นเลิศ
ในการบริการลูกค้า

การเสริมสร้างความภักดีของลูกค้า
(Customer Loyalty Program Enhancement)
การพัฒนาความเป็นเลิศด้านการบริการลูกค้า
(Customer Services Improvement)
การยกระดับการบริการชั้นธุรกิจ
(New Royal Silk Class Service Upgrade)

รายงาน
ก า ร พั ฒ น า อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น
ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 9

ผลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจในปี 2559
รายละเอียดทางเศรษฐกิจ
มูลค่าเศรษฐกิจทางตรง (Direct economic value generated)
รายได้ (Revenues)
การกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง
(Direct economic value distributed)
ต้นทุนการด�ำเนินงาน (Operating Costs)
ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน
(Employee Wages and Benefits)
เงินที่ช�ำระแก่เจ้าของเงินทุน
(Payments to Providers of Capital)
เงินที่ช�ำระแก่รัฐ (Payments to Government)
การลงทุนในชุมชน (Community Investment)
มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม (Economic value retained)

จ�ำนวน (บาท)
175,147,266,005.00

135,194,589,587.93
29,071,181,740.78
5,173,404,730.35
55,449,857.93
12,565,968.00
5,640,074,120.01

การด�ำเนินงานที่ส�ำคัญต่อเศรษฐกิจมหภาค
ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขา ผ่าน “โครงการหลวง”
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชทรงมี พ ระราชปณิ ธ านที่ จ ะพั ฒ นาการเกษตรที่ ร าบสู ง                    
ลดการปลูกฝิ่น อนุรักษ์ป่าต้นน�้ำ  และช่วยเหลือราษฏรชาวไทยภูเขาให้มีชีวิตที่ดีขึ้น การบินไทยจึงได้น้อมน�ำแนว                 
พระราชปณิธานมาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการด�ำเนินงาน โดยลงนามร่วมกับโครงการหลวงเพื่อผลิตสินค้าภายใต้   
ตราสินค้าของฝ่ายครัวการบิน ตลอดจนร่วมพัฒนาปรับปรุงผลผลิตให้ได้มาตรฐาน และน�ำผลผลิตจากโครงการหลวง
มาประกอบอาหารส�ำหรับผู้โดยสารทุกเที่ยวบิน

บ ริ ษั ท
ก า ร บิ น ไ ท ย
จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาสินค้าหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
เพื่อจ�ำหน่ายบนเครื่องบิน
การบินไทย หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน รวมกว่า 8 องค์กร ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการพัฒนาสินค้าหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และเพิ่มช่องทางการจัดจ�ำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการ โดยน�ำ
รายการสินค้าหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พร้อม QR Code ส�ำหรับสแกนเพื่อสั่งซื้อจัดวางไว้บนเครื่องบินของการบินไทย
ซึ่งผู้ที่สั่งซื้อสามารถไปรับสินค้าที่สนามบินหรือใช้บริการจัดส่งถึงบ้าน นอกจากนี้ การบินไทย ยังน�ำสินค้า OTOP             
มาบริการในห้องรับรองพิเศษ และน�ำมาเป็น Travel Kit เพื่อแจกให้กับผู้โดยสารบนเครื่องบิน
การบินไทยลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการ Amazing Thai Taste
การบินไทย หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน รวมกว่า 37 องค์กร ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
สานพลังประชารัฐส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยในโครงการ Amazing Thai Taste เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยว
บริโภคอาหารไทย ข้าวไทย และผลไม้ไทย ซึง่ จะช่วยเพิม่ มูลค่าให้สนิ ค้าไทย ตลอดจนกระจายรายได้ไปสูภ่ าคเกษตรกรรม
และชุมชน นอกจากนี้ การบินไทยยังร่วมประชาสัมพันธ์แบรนด์อาหารไทย ข้าวไทย และผลไม้ไทย ผ่านช่องทางการ
สื่อสารของการบินไทย เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้รับทราบถึงผลิตภัณฑ์ของไทยอีกทางหนึ่งด้วย
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โครงการ “ฝนหลวง” กับการบินไทย
การบินไทยมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานโครงการตามแนวพระราชด�ำริ        
ด้วยการส่งบุคลากรถ่ายภาพกลุ่มเมฆ โดยใช้เที่ยวบินปกติของการบินไทย และได้น�ำภาพทูลเกล้าฯ ถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เพื่อทรงใช้ประกอบการวินิจฉัยในโครงการฝนหลวง ส�ำหรับ
บรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งให้แก่พสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะเกษตรกร ซึ่งน�้ำมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง        
ต่อการด�ำรงชีพ ดังพระราชด�ำรัสความว่า

“...หลักส�ำคัญว่าต้องมีน�้ำบริโภค น�้ำใช้ น�้ำเพื่อการเพาะปลูก
เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน�้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน�้ำคนอยู่ไม่ได้
ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้า ไม่มีน�้ำคนอยู่ไม่ได้...”
พระราชด�ำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
ณ สวนจิตรลดา วันที่ 17 มี.ค. 2529

การบินไทยได้ตระหนักดีว่าการถวายงานแด่พระองค์ท่านเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และทรงคุณค่า ซึ่งจะส่งผล     
ต่อประโยชน์ของประเทศชาติ จึงได้ด�ำเนินงานด้วยความตั้งใจ ดังความตอนหนึ่งของบุคลากรการบินไทยที่ได้          
รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทความว่า
“การท�ำงานถวายในหลวง เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ นึกไม่ถึงว่าคนตัวเล็กๆ จะได้รับโอกาสนี้ เลยตั้งใจ
อย่างมาก ครัง้ แรกทีข่ นึ้ ไปถ่าย พอเครือ่ งเริม่ บินขึน้ ก็รบี ถ่ายทันที ทัง้ ด้านซ้าย ขวา พอกลับมา ก็รบี ล้าง
อัดภาพ มานัง่ เทียบพิกดั ถือเป็นงานทีช่ า่ งภาพอย่างเราไม่เคยท�ำมาก่อน และไม่เคยมีรปู แบบรายงาน
เช่นนี้ ซึ่งรายงานชิ้นแรก จัดรูปเล่มในปกหนังอย่างดี กว่าจะท�ำเสร็จก็ช่วงเย็น ด้วยเทคโนโลยีตอนนั้น
ยังไม่ทนั สมัย ท�ำให้กว่าพระองค์จะได้ทอดพระเนตรก็ชว่ งเย็น โดยเราขับรถไปส่งรายงานถวายทีส่ ถานีวทิ ยุ
อ.ส. บริเวณพระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน”
เนื่องจากเป็นการด�ำเนินงานครั้งแรก ด้วยความเร่งด่วนและ  
ยังไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับวิธีท�ำรายงานเรื่องนี้ พระองค์จึงรับสั่ง
ผ่านผู้ถวายรายงานว่า “ฝากบอกช่างภาพด้วยว่า ถ่ายเฉพาะเมฆ
Cumulus หมอกแดดไม่ต้องถ่าย” จุดนี้เองที่ท�ำให้ช่างภาพเกิดความ
มุ่งมั่นที่จะศึกษาเรื่องการท�ำฝนหลวง อีกทั้งหาวิธีการเพื่อที่จะท�ำ
รายงานให้ดีและเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถท�ำได้ โดยช่างภาพได้เริ่ม
การศึกษาเรือ่ งเมฆและหมอกแดด ขอข้อมูลและค�ำแนะน�ำการท�ำฝน
หลวง อาทิ การระบุพกิ ดั ลองติจดู ละติจดู ตรงกับจังหวัดใด ระดับความ
สูง ระดับความเร็ว ทิศทางลม และองศาขณะถ่ายภาพนัน้ ๆ โดยข้อมูล
ทั้งหมดช่างภาพจะต้องศึกษาจากหน้าปัดภายในห้องนักบิน พร้อม
บันทึกลงสมุดให้ตรงกับไฟล์ภาพ
จากการถวายงานครั้งนี้ น�ำมาซึ่งความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง       
ของการบินไทย และบุคลากรการบินไทยทุกคน ทั้งนี้การบินไทย           
ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติ จะเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อพระราช
ปณิธาน และด�ำเนินตามรอยพระยุคลบาท เพื่อสร้างความมั่นคง          
ให้แก่ประเทศชาติสืบไป
บ ริ ษั ท
ก า ร บิ น ไ ท ย
จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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“...สังคมใดๆ ก็ตามย่อมต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามเหตุปัจจัยต่างๆ
ที่ผลักดันให้เป็นไป ถ้าปล่อยให้เป็นไปโดยไร้จุดหมาย ปราศจากการควบคุมดูแลและการปรับปรุง
ให้เข้าระเบียบอันเหมาะสม ก็อาจเปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคมที่เสื่อมและวุ่นวายสับสนได้
จึงเป็นการจ�ำเป็นที่บุคคลในสังคม จะต้องช่วยกันจัดวางแนวทางการเปลี่ยนแปลงให้ถูกให้ดี
ให้เป็นการสร้างสรรค์ เพื่อควบคุมประคับประคอง การเปลี่ยนแปลงนั้นให้พัฒนาไปอย่างมีระเบียบ
และหลักเกณฑ์ สู่เป้าหมายที่พึงประสงค์คือความผาสุก ความมั่นคง และความก้าวหน้า
ของทุกคนในสังคม อันรวมเรียกว่าการพัฒนาสังคม...”
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
เพื่อเชิญไปอ่านในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง “วิถีชีวิตอิสลามกับการพัฒนาสังคม”
ณ ส�ำนักงานมูลนิธิช่วยเหลือเด็กก�ำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2531

การด� ำ เนิ น งาน
มิ ติ สั ง คม
การดำ�เนินงาน
ด้านทรัพยากรบุคคล
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การบินไทยตระหนักว่าทรัพยากรบุคคลคือปัจจัยส�ำคัญทีส่ ดุ ในการขับเคลือ่ นการด�ำเนินธุรกิจให้ประสบความส�ำเร็จ
อย่างยัง่ ยืน การบินไทยจึงปรับปรุงระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยก�ำหนดแนวทาง
การด�ำเนินงานการพัฒนา และแผนการสร้างศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบัน
โดยคงไว้ซึ่งจุดแข็งในด้านการบริการ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็น 1 ใน 3 สายการบินที่ดีที่สุด ตลอดจนรองรับการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
การบินไทยก�ำหนดนโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับ ด้วยการฝึกอบรมบุคลากรให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน มีศักยภาพ และมีความสามารถเหมาะสมกับต�ำแหน่ง ทั้งผู้ที่ปฏิบัติงานในธุรกิจหลัก (Core) และธุรกิจ
สนับสนุน (Business Unit)  นอกจากนีย้ งั มีการออกแบบแผนจัดอบรมและพัฒนา (Development & Training Roadmap)
ให้ครอบคลุมทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency)                     
และสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ (Functional Competency) เหมาะสมกับพนักงาน ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง  
ระดับสูง และผูม้ ศี กั ยภาพสูง (Talent) โดยใช้เครือ่ งมือทีห่ ลากหลาย ทัง้ การฝึกอบรม (Training) และไม่ใช่การฝึกอบรม                 
(Non-Training) เช่น การเรียนรู้จากการสอนงาน การฝึกปฏิบัติงาน ฯลฯ
การบินไทยยังได้นำ� เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบ E-Learning มาใช้เพือ่ เพิม่ โอกาสในการอบรมให้กบั พนักงาน
ลดข้อจ�ำกัดในการจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรม และลดค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม ซึง่ จะส่งผลให้พนักงานและผูบ้ ริหาร
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และพร้อมเติบโตขึ้นสู่ต�ำแหน่งงานที่สูงขึ้นในอนาคตทั้งในสายบริหาร                
และสายอาชีพ
รายงาน
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ผลตอบแทนและสวัสดิการบุคลากร

ในปี 2559 การบินไทยก�ำหนดค่าตอบแทนพนักงานสอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของการบินไทย ทัง้ ในระยะสัน้
และระยะยาว ดังนี้
ค่าตอบแทนระยะสั้น (Short Term Rewards)
การบินไทยจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (Incentive) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ           
การด�ำเนินงาน โดยก�ำหนดเงือ่ นไขจากความตรงต่อเวลาของเทีย่ วบินขาเข้าของการบินไทยถึงท่าอากาศยานปลายทาง
(On-Time Arrival Performance) ซึ่งเกณฑ์วัดและค่าเป้าหมายแต่ละเดือนจะพิจารณาจากจ�ำนวนเที่ยวบินที่เข้า              
ตรงต่อเวลาไม่ต�่ำกว่าร้อยละของปริมาณเทีย่ วบินทัง้ หมดในเดือนนัน้ ๆ หรือมีอนั ดับการตรงต่อเวลาอยูใ่ น 10 อันดับแรก       
ของสายการบินชั้นน�ำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อย่างใดอย่างหนึ่ง
ค่าตอบแทนระยะยาว (Long Term Rewards)
การบินไทยได้ทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านให้เชือ่ มโยงกับการจ่ายค่าตอบแทน และสอดคล้อง
กับผลการด�ำเนินงานของการบินไทยยิ่งขึ้น อาทิ การปรับกรอบน�้ำหนักการบริหารผลการปฏิบัติงานใหม่ในทุกระดับ
ต�ำแหน่ง โดยไม่นำ� คะแนนสมรรถนะ (Competency) เข้ามาประเมิน แต่จะน�ำมาเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาบุคลากร
ก�ำหนดให้มีการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายมากขึ้น ซึ่งเป้าหมายการปฏิบัติงานจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของผู้บังคับ
บัญชา และเป้าหมายขององค์กร พร้อมทั้งมีการจัดล�ำดับ Performance Ranking ให้เป็นไปตาม Forced Distribution
Curve
การบินไทยยึดหลักการปฏิบตั อิ ย่างเป็นธรรมท่ามกลางหลากหลายของบุคลากร โดยไม่แบ่งแยกเชือ้ ชาติ ศาสนา
อายุ เพศ การศึกษา วัฒนธรรม ภูมิล�ำเนา หรือความบกพร่องทางร่างกาย อีกทั้งไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคลคลใดบุคคลหนึ่ง
ในทุกกระบวนการด�ำเนินงาน ตั้งแต่กระบวนการสรรหา คัดเลือก พัฒนา เลื่อนต�ำแหน่ง ย้ายงาน และมอบหมายงาน
ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสพัฒนาทักษะและความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่บุคลากรอย่างเท่าเทียม
ทั้งนี้ การบินไทยได้ปรับปรุงโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานในภาพรวม โดยจัดท�ำโครงสร้างบัญชี
อัตราเงินเดือนภายใต้เงือ่ นไขทีพ่ นักงานรับภาระภาษีเงินได้ รวมทัง้ พิจารณาจัดท�ำโครงสร้างค่าตอบแทนของกลุม่ นักบิน
และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่เชื่อมโยงกับการท�ำงานตามแนวปฏิบัติของสายการบินชั้นน�ำในปัจจุบัน เพื่อจูงใจ
ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานและสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานตามที่การบินไทยคาดหวังไปพร้อมกัน
บ ริ ษั ท
ก า ร บิ น ไ ท ย
จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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องค์ประกอบของฝ่ายบริหารและสัดส่วนพนักงานตามเกณฑ์ความหลากหลายต่างๆ
ประเภท
ความหลากหลาย
เพศชาย
เพศหญิง
ต�่ำกว่า 30 ปี
อยู่ในช่วง 30-50 ปี
มากกว่า 50 ปี

คณะกรรมการ

ระดับผู้บริหาร
ระดับสูงกว่าดับ 11

ระดับผู้บริหาร
ระดับ 8-10

ระดับปฏิบัติการ
ระดับ 1-7

จ�ำนวน

ร้อยละ

จ�ำนวน

ร้อยละ

จ�ำนวน

ร้อยละ

จ�ำนวน

ร้อยละ

15
0
0
0
15

100
0
0
0
100

31
10
0
5
36

75.61
24.39
0
12.20
87.80

838
731
0
498
1,071

53.41
46.59
0
31.74
68.26

12,409
7,983
1,190
13,931
5,271

60.85
39.15
5.83
78.32
25.85

หมายเหตุ การแบ่งช่วงอายุในตารางแบ่งตามกรอบการรายงาน GRI
*** สัดส่วนร้อยละ จะค�ำนวณเทียบกับจ�ำนวนพนักงานทั้งหมดในแต่ละองค์ประกอบ ณ เวลาสิ้นสุดรอบการรายงาน

ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่จ่ายให้แก่พนักงานตามปีหรือรอบระยะเวลา
ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
แก่พนักงาน
พนักงานทั่วไป
นักบิน
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
รวม

ความพึงพอใจพนักงาน

ปี 2559
(ล้านบาท)

ปี 2558
(ล้านบาท)

ปี 2557
(ล้านบาท)

19,465
5,716
7,591
32,772

23,195
5,851
8,398
37,444

21,514
5,710
8,169
35,393

การบินไทยให้ความส�ำคัญกับการสร้างความพึงพอใจแก่พนักงาน และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง จึงมีการหารือร่วมกันในรูปแบบคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ประกอบด้วย ผูแ้ ทนจากฝ่าย
นายจ้าง ผู้แทนจากฝ่ายลูกจ้าง และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีหน้าที่พิจารณา
ให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการด� ำ เนิ น งานของการบิ น ไทย ทั้ ง ยั ง ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการ
แรงงานสัมพันธ์ หาวิธีสมานฉันท์ ระงับข้อขัดแย้งภายใน ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท�ำงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
พนักงาน รับฟังและแก้ไขปัญหาตามค�ำร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน ตลอดจนปรึกษาหารือร่วมกันพิจารณา
ปรับปรุงสภาพการจ้าง ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 และส่งผลให้พนักงานเกิดความพึงพอใจสูงสุด
ในกรณีที่มีสถานการณ์ นโยบาย หรือประเด็นส�ำคัญเกี่ยวข้องกับองค์กรหรือพนักงาน อาทิ สถานการณ์องค์กร
แผนปฏิรูปองค์กร หลักเกณฑ์การประเมินผลและการขึ้นเงินเดือนประจ�ำปี ฯลฯ การบินไทยจะสื่อสารให้พนักงาน               
รับทราบอย่างทั่วถึงและโดยเร็วผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งจะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่พนักงานซึ่งสามารถป้องกัน        
ข้อขัดแย้งหรือความไม่พึงพอใจที่อาจเกิดขึ้นได้
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นอกจากนี้ การบินไทยได้นำ� ผลส�ำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กรไปใช้ประกอบ
การวางแผนและก�ำหนดแนวทางเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานทั้งในระดับองค์กรและระดับสายงาน เพื่อให้
พนักงานท�ำงานอย่างมีความสุข เกิดความรัก ปรารถนาดี และมีความผูกพันต่อองค์กร น�ำไปสู่การท�ำงานด้วย                 
ความทุ่มเทเต็มความสามารถ ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้กิจการของการบินไทยบรรลุเป้าหมายได้

การพัฒนาพนักงาน

การบินไทยยึดถือวัฒนธรรมการบริการ (Service Culture) เป็นจุดแข็งในการสร้างความแตกต่าง (Differentiate)
และเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจการบริการ ซึ่งจะน�ำไปสู่การเป็นสายการบิน            
ชัน้ น�ำของโลก การบินไทยจึงให้ความส�ำคัญกับการดูแลและพัฒนาพนักงานให้มศี กั ยภาพในการท�ำงาน โดยเน้นพัฒนา
ความพร้อมในการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ ง ย�ำ้ ถึงคุณธรรม จริยธรรม และจิตส�ำนึกทีด่ ขี องพนักงานผูใ้ ห้บริการ อันจะน�ำ
ไปสู่วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง
การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานจะครอบคลุมทัง้ ผูบ้ ริหาร พนักงานประจ�ำ พนักงานสัญญาจ้าง พนักงานแรงงาน
ภายนอก (Outsource) รวมถึงพนักงานของบริษัทรับจ้างช่วง (Out Job / Outsourcing) โดยจัดท�ำเส้นทางการเรียนรู้
(Learning Development Roadmap) ของพนักงานแต่ละระดับให้สอดคล้องกับโมเดลสมรรถนะ (Competency
Model), ค่านิยมองค์กร (Core Values) วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) และลักษณะเฉพาะของการบินไทย
(TG Characteristics) รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากรผ่านการประเมินผลประจ�ำปี โดยแบ่ง
หลักสูตรฝึกอบรมเป็น 2 ด้าน ดังนี้
การพัฒนาด้าน Soft Skill
เป็นการพัฒนาศักยภาพพนักงานแบบอิงฐานสมรรถนะ (Competency Based Training) คือพัฒนาทัง้ ศักยภาพหลัก
(Core Competency) และศักยภาพทางการบริหาร (Managerial Competency) รวมทั้งฝึกอบรมเรื่องกฎหมายและ
มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานแต่ละระดับ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความสามารถ
และทัศนคติที่เหมาะสมกับต�ำแหน่งงานตามที่การบินไทยต้องการและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจระดับ
สากล
การพัฒนาด้าน Hard Skill
เป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในการปฏิบัติงานเฉพาะต�ำแหน่ง (Functional Competency) ซึ่งเป็น          
การพัฒนาความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน โดยพนักงานจะต้องเป็นผูท้ ถี่ อื ใบอนุญาตตามกฎหมาย (Personnel Licensing)
เช่น นักบิน ช่างซ่อมอากาศยาน และเจ้าหน้าที่ภาคพื้น เป็นต้น

จ�ำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี
ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงาน
จ�ำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย (ชม./คน/ปี)
จ�ำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย จ�ำแนกตามเพศ (ชม./คน/ปี)
เพศชาย
เพศหญิง
จ�ำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย จ�ำแนกตามระดับพนักงาน (ชม./คน/ปี)
ระดับปฏิบัติการ (ระดับ 1-7)
ระดับผู้บริหาร (ระดับ 8-10)
ผู้บริหารตั้งแต่ระดับ 11 ขึ้นไป

ปี 2559
24
24
24
24
24
16
บ ริ ษั ท
ก า ร บิ น ไ ท ย
จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

41

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงาน
รายจ่ายในการพัฒนาพนักงาน (ล้านบาท)
รายจ่ายในการพัฒนาพนักงานทั่วไป
รายจ่ายในการพัฒนานักบิน
รายจ่ายในการพัฒนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
รวม

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

55
411
10
476

28
452
1
481

58
427
5
490

จ�ำนวนพนักงานเข้าใหม่
จ�ำนวนพนักงานเข้าใหม่จ�ำแนกตามเพศ

0.82% 0.62%
181 คน

137 คน
เพศหญิง

เพศชาย
จ�ำนวนพนักงานเข้าใหม่จ�ำแนกตามช่วงอายุ

1.19% 0.23% 0.03%
261 คน

50 คน

7 คน

อายุ < 30

อายุ 30-50

อายุ >50

1.36%

0%

0.08%

300 คน

0 คน

18 คน

ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค

ต่างประเทศ

จ�ำนวนพนักงานเข้าใหม่จ�ำแนกตามพื้นที่
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จ�ำนวนพนักงานพ้นสภาพ
จ�ำนวนพนักงานพ้นสภาพจ�ำแนกตามเพศ

3.44% 1.83%
757 คน

402 คน

เพศชาย

เพศหญิง

จ�ำนวนพนักงานพ้นสภาพจ�ำแนกตามช่วงอายุ

0.15% 2.07% 3.05%
32 คน

456 คน

671 คน

อายุ < 30

อายุ 30-50

อายุ > 50

จ�ำนวนพนักงานพ้นสภาพจ�ำแนกตามพื้นที่

4.53% 0.56% 0.17%
997 คน

124 คน

38 คน

ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค

ต่างประเทศ

อัตราการกลับเข้าท�ำงานและอัตราการคงอยู่ของบุคลากร
หลังการใช้สิทธิลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร (จ�ำแนกตามเพศ)
กรณีของการลา
จ�ำนวนพนักงานที่มีสิทธิลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตร
จ�ำนวนพนักงานที่ใช้สิทธิลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตร
จ�ำนวนพนักงานที่ใช้สิทธิลางานเลี้ยงดูบุตรแล้วกลับมาท�ำงาน
จ�ำนวนพนักงานที่กลับมาท�ำงานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาหยุด
เพื่อเลี้ยงดูบุตร และยังท�ำงานต่อหลังจากนั้นไป 1 ปี
ร้อยละอัตราของผู้ที่กลับมาท�ำงานและการคงอยู่ของพนักงานที่กลับมา
หลังจากระยะการลาหยุดสิ้นสุดลงแล้ว

เพศชาย

เพศหญิง

-

8,724
151
151

-

151

-

98
บ ริ ษั ท
ก า ร บิ น ไ ท ย
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การดำ�เนินงาน
ด้านความปลอดภัย
การบินไทยให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรก และเป็นคุณค่าหลักในการท�ำให้วัฒนธรรม              
ความปลอดภัยเกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร การบินไทยจึงมุ่งมั่นที่จะด�ำรงไว้ซึ่งความเป็นเลิศในด้านความปลอดภัยซึ่งสะท้อน
ออกมาในทุกกระบวนการปฏิบัติงาน และทุกกิจกรรมของการบินไทย โดยถือเป็นความรับผิดชอบของบุคลากร                      
ในทุกระดับตั้งแต่ระดับกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ จนถึงระดับพนักงานปฏิบัติการ

ความปลอดภัยในด้านปฏิบัติการด้านการบิน

ตลอดระยะเวลากว่า 5 ทศวรรษ การบินไทยตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติด้านการบินมาเป็น  
ล�ำดับแรก เพราะถือได้ว่าเป็นหัวใจส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจ การบินไทยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้าง
ความปลอดภัย และความมั่นใจสูงสุดแก่ลูกค้าและผู้ใช้บริการ
การบินไทยปฏิบัติตามมาตรฐานข้อก�ำหนดความมั่นคงการบิน (Aviation Security) ขององค์กรและหน่วยงาน     
ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในประเทศและต่างประเทศอย่างเคร่งครัด รวมถึงปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ข้อก�ำหนดของทุกประเทศ
ที่การบินไทยท�ำการบิน ได้แก่
สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (The Civil Aviation of Thailand: CAAT)
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO)
Transportation Security Administration (TSA)
Department of Homeland Security ประเทศสหรัฐอเมริกา
Office of Transport Security (OTS) ประเทศออสเตรเลีย
กฎหมายของสหภาพยุโรป (European Union Regulations)
The Federal Aviation Office (LBA) ประเทศเยอรมัน
การบินไทยได้ด�ำเนินการตามนโยบายด้านความมั่นคงการบิน (Aviation Security Policy) ที่ได้ประกาศไว้อย่าง
ชัดเจนและครอบคลุมในทุกการด�ำเนินงานของการบินไทย รวมถึงวางแผนการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงการบิน                
ซึ่งท�ำให้ระบบการบริหารจัดการด้านความมั่นคงการบิน (Security Management System : SeMS) ของการบินไทย      
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกันอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรด้านความมั่นคงการบิน การบินไทยให้ความส�ำคัญ           
ในเรือ่ งดังกล่าวและด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ งในหลายรูปแบบ อาทิ การฝึกอบรมภาคทฤษฎี การสัมมนาเชิงวิชาการและ
เชิงปฏิบัติการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ด้านความมั่นคงการบิน ซึ่งครอบคลุมทั้งพนักงาน
ภาคพื้นดินและพนักงานที่ปฏิบัติงานบนอากาศยาน
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การด�ำเนินงานที่ส�ำคัญด้านความปลอดภัยในปฏิบัติการด้านการบิน

โครงการมาตรฐานความปลอดภัยเหนือระดับ (Safety Beyond Compliance)
หน่วยงานรับผิดชอบก�ำกับดูแลด้านการบินพลเรือนของประเทศไทยได้รบั การตรวจสอบตามโครงการตรวจสอบ
การก�ำกับดูแลความปลอดภัย (Universal Safety Oversight Audit Program: USOAP) ขององค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization ICAO) และประกาศผลการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา             
พบข้อบกพร่องทีม่ นี ยั ส�ำคัญด้านความปลอดภัย (Significant Safety Concern: SSC) ส่งผลให้การบินพลเรือนทุกประเทศ
ทั่วโลกต้องการเข้ามาตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของสายการบินของไทยที่ท� ำการบินไปในแต่ละประเทศ             
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบมาตรฐานด้านความปลอดภัย (Ramp Inspection)
จากสถานการณ์วิกฤตการบินที่การบินไทยเผชิญ จึงถือเป็นโอกาสที่ดีในปรับปรุงมาตรฐานด้านความปลอดภัย
ทางการบิน รวมถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการรักษามาตรฐานความปลอดภัย (Compliance Culture) ให้เหนือกว่า
ระดับมาตรฐาน จึงเป็นที่มาของการด�ำเนินโครงการ “Safety Beyond Compliance” ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2558        
เพือ่ ปรับปรุงความปลอดภัยการบินสูม่ าตรฐานเหนือระดับผ่านการน�ำมาตรฐานของ European Aviation Safety Agency
(EASA) ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากองค์กรการบินทั่วโลกมาเป็นต้นแบบในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบิน
มาตรฐานการจัดการเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤติ (Emergency & Crisis Response Management)
การบินไทยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤติ (Emergency & Crisis Response
Management) อย่างเข้มงวด โดยยึดหลักกฎหมาย ข้อบังคับระหว่างประเทศ น�ำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการของ
หน่วยงานภายใน และสถานีการบินของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
โดยในปี 2559 การบินไทยเข้าร่วมการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบด้านความมั่นคงการบิน (SEMEX 16) เพื่อสามารถ
พร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น และสามารถลดผลกระทบจากความรุนแรงของเหตุฉุกเฉิน โดยที่การบินไทยมี
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะวิกฤติ (Crisis Management & Operations Center: CMOC)  ของการบินไทย ท�ำหน้าที่เฝ้าระวัง
เหตุที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อการประกอบธุรกิจของการบินไทยตลอด 24 ชม. อีกทั้งมีศูนย์ปฏิบัติการของชุดให้ความ      
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผปู้ ระสบภัยฯ (Family Assistance &  Support Team FAST Center) ส�ำหรับเทีย่ วบินของ
การบินไทย และสายการบินพันธมิตร
ด้วยมาตรฐานด้านความปลอดภัย ความมัน่ คง และมาตรฐานการบินทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ท�ำให้การบินไทย สามารถ
บริหารจัดการกับเหตุการณ์ตา่ งๆ ในปี 2559 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การบริหารจัดการกรณีเหตุระเบิดทีก่ รุงบรัสเซลส์
และหลายประเทศในยุโรป การบริหารจัดการกรณีการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส ZIKA ส่งผลให้การบินไทยสามารถสร้าง
ความมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยของการบินไทยที่สูงกว่ามาตรฐานสากล รวมถึงในปีที่ผ่านมาซึ่งบริษัทฯ              
ให้การสนับสนุนแก่ภาครัฐในการเดินทางของเจ้าหน้าทีท่ มี กูภ้ ยั คณะต่างๆ และการขนส่งอุปกรณ์สงิ่ ของกูภ้ ยั บรรเทาทุกข์
จากทัว่ โลกจ�ำนวนมากในกรณี วิกฤติแผ่นดินไหวทีเ่ นปาล รวมทัง้ กรณีเกิดภัยพิบตั ภิ เู ขาไฟระเบิดในประเทศอินโดนีเซีย
ซึง่ การบินไทยได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผโู้ ดยสารทีป่ ระสบเหตุรวมถึงการเดินทางของญาติมติ รของผูป้ ระสบเหตุเป็นอย่างดี
อีกทั้งบริษัทฯ ได้ท�ำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Plan) เพื่อเตรียมพร้อม
รับวิกฤติการณ์ตา่ งๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ เช่น กรณีไม่สามารถใช้สนามบินสุวรรณภูมไิ ด้ตามปกติ กรณีถกู ระงับเส้นทางการบิน
เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบินไทยจะสามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในทุกสถานการณ์

บ ริ ษั ท
ก า ร บิ น ไ ท ย
จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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เทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารความปลอดภัยและลดความเสี่ยงด้านการบิน
ปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่น และทุ่มเททรัพยากรเพื่อพัฒนาความปลอดภัยการบินโดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศช่ ว ยสนั บ สนุ น การบริ ห ารความปลอดภั ย และลดความเสี่ ย ง เข้ า มาควบคุ ม และวิ เ คราะห์ ง าน                                                
ด้านความปลอดภัย ทั้งหมด 4 ระบบ ได้แก่

Safety Reporting
& Information
System

Flight Data
Monitoring &
Animation
Program

Flight Simulator
System

Big
Data

46

รายงาน
ก า ร พั ฒ น า อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น
ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 9

ระบบบันทึกรายงานด้านความปลอดภัยทีอ่ นุญาตให้พนักงานกว่าสองหมืน่ คน
มีสว่ นร่วมบันทึกรายงานฯ ผ่านอุปกรณ์หลากหลายชนิด สามารถท�ำงาน Offline
และส่งข้อมูลกลับมายังระบบกลางเมื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จากนั้นจะท�ำการ
ประมวลผลแสดงค่าสถิติออกมาเป็น Dashboard ส่งตรงถึงฝ่ายบริหารทันที
โปรแกรมที่ใช้เฝ้าสังเกต ติดตามและบันทึกการขับเครื่องบินของนักบิน ดังนั้น
นักบินสามารถดูผลงานการขับเครื่องบินของตนเองย้อนหลังได้เพื่อค้นหา            
ข้อบกพร่องและน�ำไปปรับปรุงต่อไป

เครื่องบินจ�ำลองเสมือนจริง ที่บรรจุสถานการณ์จ�ำลองเพื่อให้นักบินมีโอกาส
ฝึกซ้อมรับสถานการณ์จนมีความช�ำนาญพร้อมรับทุกสถานการณ์จริง เช่น
หมอกลงหนา หิมะตก เพลิงไหม้
การเก็บข้อมูลทีเ่ ชือ่ มโยงข้อมูลจากระบบต่างๆ เช่น ข้อมูลเส้นทางการบิน ข้อมูล
ระบบการท�ำงานของเครื่องบิน ข้อมูลผู้โดยสาร ข้อมูลสภาพอากาศ มาจัดเก็บ
เพื่อท�ำ Data Intelligence ซึ่งโครงการนี้เป็นการประสานความร่วมมือระหว่าง
การบินไทย สายการบิน Scandinavian Airlines System (SAS) ผูผ้ ลิตเครือ่ งบิน
ผูผ้ ลิต Hardware Software ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ น�ำข้อมูลทีม่ คี ณ
ุ ค่าถือเป็นสินทรัพย์
มหาศาลนี้มาใช้ประโยชน์ ช่วยในการวิเคราะห์ การประเมินความเสี่ยง (Risk
Analysis) และช่วยในการตัดสินใจด้านความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยในด้านปฏิบัติการด้านการบิน

องค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป
การบินไทยมีระบบควบคุมคุณภาพด้านความมั่นคงการบิน (Aviation Security Quality Control) ในรูปแบบ
ต่างๆ ได้แก่ การตรวจสอบ (Audit) การตรวจประเมิน (Inspection) การตรวจส�ำรวจ (Survey) การทดสอบ (Testing)
การฝึกซ้อม (Exercise) โดยเป็นไปตามมาตรฐานของระบบควบคุมคุณภาพด้านความมั่นคงการบินเพื่อให้มั่นใจว่า       
การด�ำเนินงานด้านความมั่นคงการบิน มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล
โดยในปี 2559 การบินไทยได้ผ่านการตรวจประเมินความปลอดภัยด้านการปฏิบัติการ และด้านความมั่นคง        
การบินจากหน่วยงานภายนอกหลายประเทศที่การบินไทยท�ำการบิน ได้แก่ Authority ของประเทศเยอรมัน สเปน
เบลเยียม เดนมาร์ก สิงคโปร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรต ญี่ปุ่น เป็นต้น
หน่วยงานก�ำกับดูแลด้านการบินพลเรือน
จากการด�ำเนินงานของการบินไทยเรื่องความปลอดภัยในด้านปฏิบัติการด้านการบิน ส่งผลให้ หน่วยงานก�ำกับ
ดูแลด้านการบินพลเรือนของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ได้ด�ำเนินการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของสายการบิน
ของไทยที่ ท� ำ การบิ น เข้ า ในแต่ ล ะประเทศ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การเพิ่ ม ความถี่ ใ นการตรวจสอบมาตรฐานด้ า น                    
ความปลอดภัย (Ramp Inspection) ตามมาตรฐานสากล โดยมีการตรวจสอบทั้งสิ้น 88 ครั้ง ผลการตรวจสอบไม่พบ
ข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญ ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันความมีมาตรฐานด้านการบินของการบินไทยได้เป็นอย่างดี
ส�ำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกา
การแก้ไขข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญด้านความปลอดภัย (Significant Safety Concern: SSC) ของประเทศไทย       
มีความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อการพิจารณาของส�ำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration
: FAA) ในการปรับมาตรฐานการก�ำกับดูแลหน่วยงานการบินของประเทศไทย จากประเภทที่ 2 (Category 2) ในปัจจุบนั
กลับคืนสถานะเป็นประเภทที่ 1 (Category 1) ซึ่งจะมีผลกระทบทางบวกต่อประเทศไทย กล่าวคือ สายการบินของไทย
ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานก�ำกับดูแลด้านการบินของไทยสามารถปฏิบัติการบินเข้าสหรัฐอเมริกาได้ และสามารถ  
ท�ำข้อตกลงเที่ยวบินรหัสร่วม (Code Share Flight) ได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาแผนงานรองรับการกลับไปปฏิบัติการบิน
เข้าสหรัฐอเมริกาในปี 2560

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

การบินไทยตระหนักดีว่า พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความยั่งยืน จึงจ�ำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องคุ้มครองดูแลความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของพนักงานทุกคน การบินไทยจึงประกาศนโยบาย
การด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท� ำงานบนพื้นฐานของมนุษยธรรม                    
เพื่อให้หน่วยงานหรือสถานประกอบกิจการของการบินไทย ใช้เป็นกรอบในการด�ำเนินงานและมีหลักในการปฏิบัติ           
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
การบินไทยด�ำเนินการบริหารงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานในภาพรวม
ของการบินไทย เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ เนือ่ งจากการบินไทยเป็นองค์การขนาดใหญ่ ทีเ่ ข้าข่ายเป็นสถาน
ประกอบกิจการ จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน                
เป็นจ�ำนวนมาก ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค
ด้านการฝึกอบรม
การบินไทยจัดให้พนักงานทุกระดับเข้ารับการอบรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม                  
ในการท�ำ งานในส่วนที่เกี่ยวข้องตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อจะได้รับทราบถึงอันตรายและความเสี่ย ง                         
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน โดยก�ำหนดให้ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน ได้รับการอบรมในหลักสูตร เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการท�ำงานระดับบริหาร และหัวหน้างาน พร้อมท�ำการแต่งตัง้ เพือ่ ให้กำ� กับดูแลงานด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บ ริ ษั ท
ก า ร บิ น ไ ท ย
จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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ด้านการเฝ้าระวังสุขภาพและป้องกันโรคจากการท�ำงาน
การบินไทยได้ดำ� เนินการประเมินอันตรายและความเสีย่ งทีอ่ าจมีผลต่อสุขภาพของพนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านในพืน้ ที่
ต่างๆ โดยจัดให้พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพของพนักงานที่ท�ำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงตามมาตรฐานที่ก�ำหนดไว้      
เป็นประจ�ำทุกปี รวมถึงพนักงานที่เข้าท�ำงานใหม่ พนักงานที่เปลี่ยนหน้าที่มาปฏิบัติงานที่มีปัจจัยเสี่ยงแตกต่าง                     
ไปจากเดิม และด�ำเนินการเฝ้าระวังดูแลสุขภาพของพนักงานมิให้เกิดโรคจากการท�ำงาน ตลอดจนติดตาม ควบคุม แก้ไข
สภาพงาน และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มีความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา
ด้านการปฐมพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพหลังการบาดเจ็บ
การบินไทยได้จัดให้มีสถานพยาบาลประจ�ำสถานประกอบกิจการต่างๆ เพื่อรักษาพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บ           
หรือเจ็บป่วยจากการท�ำงานในเบือ้ งต้น โดยจะด�ำเนินการส่งผูป้ ว่ ยเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
ในแต่ละด้าน เพื่อท�ำการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพให้สามารถกลับมาปฏิบัติงาน หรือใช้ชีวิตได้ตามปกติต่อไป
ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
การบินไทยได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคอย่างสม�ำ่ เสมอ รวมทั้งจัด
สถานออกก�ำลังกายที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้บริการแก่พนักงาน ณ สถานประกอบกิจการต่างๆ ของการบินไทยตลอดจน
ให้การสนับสนุนกิจกรรม ชมรมกีฬา บันเทิง และสันทนาการของพนักงานให้สามารถด�ำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์  
นอกจากนี้ การบินไทยด�ำเนินการมาตรการป้องกันและรักษาโรคทั่วไป รวมถึงการด�ำเนินการมาตรการป้องกันโรค           
จากการท�ำงาน (Occupational Diseases) โดยมีการระบุกลุ่มพนักงานที่มีความเสี่ยง มาตรการป้องกัน และการรักษา
ด้านการป้องกัน และควบคุมอุบัติเหตุ และสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายในการท�ำงาน
การบินไทยได้กำ� หนดมาตรการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เพือ่ ใช้เป็นระเบียบ
ปฏิบัติส�ำหรับผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมถึงการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของหน่วยงาน
ผู้ปฏิบัติงาน และผู้รับเหมาหรือผู้รับจ้าง โดยจัดให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้
มาตรฐานความปลอดภัย ตลอดจนมีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ พร้อมก�ำหนดมาตรการควบคุม
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ด้านการเฝ้าระวังและตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย
การบินไทยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานประจ�ำ
สถานประกอบกิจการอีกทัง้ มีหน่วยงานความปลอดภัยฯ และเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการท�ำงานประจ�ำฝ่าย มีหน้าที่
ในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาสภาพงาน/สภาพแวดล้อมในการท�ำงานทีอ่ าจมีอนั ตราย หรือส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยของพนักงาน รวมถึงการวางแผนเตรียมความพร้อมในการรองรับอุบัติเหตุและเหตุการณ์ ที่จะส่งผลกระทบ          
ต่อชีวิต ร่างกาย และจิตใจของพนักงาน
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การตอบสนอง
ความพึงพอใจลูกค้า
การบินไทย ในฐานะสายการบินไทยแห่งชาติ ได้น�ำอัตลักษณ์ไทยมาผนวกไว้ในผลิตภัณฑ์และการให้บริการ       
ในขณะเดียวกันได้น�ำข้อมูลงานวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอกที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมการ
บินมาใช้เป็นเกณฑ์การพัฒนา เช่น ข้อมูลวิจยั ของ IATA (International Air Transport Association) ข้อมูลสถิตปิ ระชากร
ผูโ้ ดยสาร (Passenger Demographics) เป็นต้น จากการประเมินข้อมูลและเกณฑ์ตา่ งๆ สามารถสรุปในการวางต�ำแหน่ง
(Position) ของการบินไทยโดยเน้นที่การบริการบนเครื่องบินชั้นธุรกิจด้วยมาตรฐานเหนือระดับ (Service Beyond)
การบินไทยให้ความส�ำคัญกับการให้บริการผูโ้ ดยสารตามความชอบและรสนิยมทีแ่ ตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
หรือที่เรียกว่า “Individualized Service” เน้นการให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีของคนไทย การดูแลผู้โดยสาร เทียบเท่า
การให้บริการของโรงแรมระดับ 5 ดาว การให้บริการอาหารทีม่ คี วามหลากหลายและแตกต่างไปจากเดิม โดยเน้นคุณภาพ
อาหารที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดี และปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ให้บริการบนเครื่องบินให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยและหรูหรา

New Royal Silk Class Service

การบินไทยได้จดั ท�ำแผนปฏิรปู บริษทั ฯ ด้านการปรับปรุงการบริการในชัน้ ธุรกิจแบบใหม่ ทัง้ ระบบ บุคลากร อาหาร
และเครื่องดื่ม โดยพื้นฐานแนวคิดที่ท�ำให้การบริการแตกต่าง โดยมีต้นทุนที่เหมาะสม และตรงตามความต้องการ             
ของลูกค้า เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ โดยได้เริ่มด�ำเนินการตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2559 ในเที่ยวบินกรุงเทพ-นาริตะกรุงเทพ (TG676-TG677) และได้พจิ ารณาข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากลูกค้าเพือ่ น�ำมาปรับปรุงการบริการมาโดยตลอด ในปัจจุบนั
สามารถด�ำเนินการได้ในเที่ยวบินใน ยุโรป ญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

รายละเอียดการบริการบนเครื่องบินชั้นธุรกิจด้วยมาตรฐานเหนือระดับ
(New Royal Silk Class Service)

รูปแบบ
การให้บริการ
เทียบเท่าโรงแรม
ระดับ 5 ดาว

บริการ
เมนูอาหารเเสิร์ฟ
ทั้งวัน
อาหารแต่ละจาน
ปรุงและเสิร์ฟ
ตามความชอบ
ของแต่ละบุคคล
บริการ
เมนูอาหารว่าง
แบบไทยๆ

บริการ
อาหารไทย
ที่จัดเป็นส�ำรับ

บริการเครื่องดื่ม
กาแฟที่คัดสรร
วัตถุดิบมาจาก
โครงการหลวง

บริการ
จัดเตรียม
ที่นอนเพื่อให้
ผู้โดยสารได้รับ
ประสบการณ์
ที่นุ่มสบาย

บริการ
ที่ให้ความรู้สึก
แบบเจ้าของบ้าน
การจัดเก็บ
ต้อนรับ
ประวั
ติ และโปรไฟล์
แขกผู้มาเยือน
ของผู้โดยสาร
ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

บ ริ ษั ท
ก า ร บิ น ไ ท ย
จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (THAI Contact Center) เป็นศูนย์กลางการอ�ำนวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าตัง้ แต่
ก่อนเดินทางทัง้ ในและต่างประเทศ อาทิ การส�ำรองทีน่ งั่ การแก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อมูลทีส่ �ำคัญ การออกบัตรโดยสาร หรือ
การสอบถามขอค�ำแนะน�ำเรื่องเส้นทาง พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง นอกเหนือจากบริการดังกล่าวทาง THAI        
Contact Center ยังให้บริการพิเศษต่าง อาทิ การประสานงานเพือ่ ผูป้ ว่ ยให้ได้รบั การดูแลพิเศษในการเดินทาง การบริการ
ลูกค้าพิเศษกลุ่มเฉพาะ การประสานกรณีลูกค้ามีปัญหาในการท�ำธุรกรรมและอื่นๆ
การบินไทยได้น�ำความคิดเห็นของลูกค้าในทุกชั้นบริการและทุกเส้นทางการบิน (THAI Customer Satisfaction
Survey) มาใช้เป็นเครื่องมือในการวัดผลความพึงพอใจ ความต้องการและความคาดหวังจากลูกค้า เพื่อน�ำมาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการให้บริการ รวมถึงรักษามาตรฐานในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
แก่ลกู ค้า การบินไทยให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบด้านมาตรฐานคุณภาพการบริการ (Service Quality Standard Department)
ด�ำเนินการตรวจประเมินและวัดผลการส่งมอบการบริการตามคูม่ อื การให้บริการ (Service Operation Procedure – SOP)
ของทุกจุดบริการหลัก เพื่อผลักดันให้พนักงานส่งมอบการบริการที่มีมาตรฐานอย่างสม�่ำเสมอ ในกรณีที่ผลการตรวจ
ประเมินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย การบินไทยได้วิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เพื่อน�ำเสนอแนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง รวมถึงการติดตามความคืบหน้าการด�ำเนินการตามแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการของจุดบริการ

วิธีการส�ำรวจ
ความพึงพอใจ ความต้องการ
และความคาดหวัง
แบ่งออกเป็น
5 วิธี
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1. การแจกแบบสอบถาม
บนเครื่องบิน
(TCSS - THAI Customer
Satisfaction Survey)

4. การส�ำรวจร่วมกับ
สายการบินพันธมิตร
สตาร์ อัลไลแอนซ์
(OCSS - Online Customer
Satisfaction Survey)

2. การส่งแบบสอบถามทางออนไลน์
(e-TCSS - Electronic THAI
Customer Satisfaction Survey)

5. การวิเคราะห์ข้อมูลติชม
จากลูกค้า (CFMS - Customer
Feedback Management
System)

3. การจัดซื้อผลส�ำรวจเปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑ์และการบริการ
จากองค์การบิน (IATA-Airs@t
- International Air Transport
Association - Airline
Satisfaction)

การบินไทยแบ่งจุดบริการออกเป็น 15 จุด และก�ำหนดมาตรฐานการบริการ ที่เรียกว่า Service Operation         
Procedure (SOP) และ Service Delivery Standard (SDS) ไว้ตามจุดบริการหลัก พร้อมจัดท�ำคูม่ ือการให้บริการให้กบั
พนักงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการติดตามวัดผล (Internal Audit) โดยมีจุดบริการออกเป็น 15 จุด
ได้แก่
1. ส�ำรองที่นั่ง

3. เว็บไซด์ขายตั๋วและ
สารสนเทศ

5. จุดเช็คอิน

2. ส�ำนักงาน
บัตรโดยสาร

4. โปรแกรมสะสมไมล์

6. ห้องรับรอง

7. จุดขึ้นเครื่องบิน

10. ระบบสาระบันเทิง

13. จุดลงเครื่องบิน

8. การบริการของ
พนักงานต้อนรับ

11. อาหาร
และเครื่องดื่ม

14. การส่งมอบสัมภาระ

9. ระบบที่นงั่

12. สิ่งอ�ำนวย
ความสะดวก
ทางธุรกิจ

15. การบริการกรณีเกิด
เหตุการณ์ไม่ปกติ

ส�ำหรับผลอัตราความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction Index : CSI) ที่น�ำไปวิเคราะห์ร่วมกับสถิติ
การแสดงความคิดเห็นจากลูกค้าได้ถูกน�ำมาใช้เป็นแนวทางสนับสนุนในการวางกลยุทธ์ส�ำหรับการพัฒนา/ปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์และการให้บริการ ในปี 2559 อัตราความพึงพอใจของลูกค้า
อัตราความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการของการบินไทย
ร้อยละ
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การบินไทยปรับปรุงและพัฒนาการบริการอย่างเป็นระบบ เพื่อน�ำไปสู่การบริการที่มีคุณภาพและตรงตาม           
ความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดดังนี้
1. ด้าน Hardware หมายถึง อุปกรณ์ตา่ งๆ ทีใ่ ช้ในการบริการและลูกค้าสัมผัสได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น ระบบทีน่ งั่
รายการสาระบันเทิง อุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกต่างๆบนเครื่องบิน และอาหาร เป็นต้น
2. ด้าน Software หมายถึง ขัน้ ตอนต่างๆ ของการให้บริการของพนักงาน Frontline ในทุกจุดบริการทีล่ กู ค้าสัมผัส
และรู้สึกได้ถึงความตั้งใจ และความเอาใจใส่ของผู้ให้บริการ
การบินไทยบรรลุเป้าหมายกล่าวคือเทีย่ วบินของการบินไทยออกได้ตรงตามเวลาและถึงทีห่ มายตามทีเ่ วลาก�ำหนด
ซึง่ ถือเป็นสิง่ สะท้อนผลการด�ำเนินงานด้านความพึงพอใจและเป็นประสบการณ์ทดี่ ขี องลูกค้าทีไ่ ด้สมั ผัสจากการใช้บริการ                
ของการบินไทย
การบินไทยค�ำนึงถึงการติดต่อสื่อสารในรูปแบบออนไลน์ซึ่งมีความจ�ำเป็นอย่างมากจึงเปิดให้บริการ Wi-Fi             
บนเครื่องบิน ซึ่งผู้โดยสารสามารถใช้งาน Notebook, Tablet หรือ Smartphone ของตนเองโดยใช้บริการ THAI SKY
CONNECT หลังเครื่องบิน Take-off และสัญญาณคาดเข็มขัดนิรภัยดับลง ซึ่งในปีที่ผ่านมาการบริการ THAI SKY        
CONNECT ได้รับการตอบรับจากผู้โดยสารเป็นอย่างดี และเพื่อเป็นการสมนาคุณแก่ลูกค้า ในปี 2559 การบินไทย          
ได้ปรับลดค่าบริการ และน�ำเสนอแพ็คเกจที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ปัจจุบัน
จะสามารถให้บริการได้บางเส้นทาง แต่คาดว่าในอนาคตจะสามารถรองรับความต้องการของผู้โดยสารสายการบินไทย
ได้เพิ่มมากขึ้น

การสื่อสารทางการตลาด

การบินไทยมุง่ เน้นการสือ่ สาร การโฆษณา และสร้างความเข้าใจในการสือ่ สารทีช่ ดั เจนต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ
ด้วยกลยุทธ์หลัก 3 ประการ คือ ภาพลักษณ์ (Branding) ผลิตภัณฑ์และบริการ (Product & Service) และเส้นทาง  
การบิน (Network) มาอย่างต่อเนือ่ ง และในปีทผี่ า่ นมา การบินไทยได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาภาพลักษณ์ (Branding)
ทีถ่ อื เป็นหัวใจส�ำคัญของกลยุทธ์หลักให้มคี วามเป็น Premium มากขึน้ เพือ่ ให้เกิดการยอมรับในกลุม่ ลูกค้าและรูถ้ งึ ความ
คุ้มค่า (Value for money) รวมถึงสร้างให้เกิดความชัดเจนในจุดยืน นอกจากนี้ การบินไทยยังได้ด�ำเนินงานตามกลยุทธ์
ธุรกิจการขนส่ง โดยมี 2 แผนงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางการตลาด คือ แผนงานกลยุทธ์การสื่อสารรวม                            
(Integrated Marketing Communication Strategies – IMC) และแผนงานเผยแพร่ข่าวสารเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง               
ผ่านทางสื่อมวลชนแขนงต่างๆ

ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

การบินไทย ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าไว้อย่างเป็น          
ความลับและปลอดภัย จึงได้จดั ท�ำนโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า เพือ่ ป้องกันความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ กับลูกค้า            
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การดำ�เนินงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน
การบินไทยค�ำนึงถึงความเท่าเทียมกันบนพืน้ ฐานความเป็นมนุษย์ จึงได้นำ� แนวคิดเรือ่ งสิทธิมนุษยชนมาประกอบ
การด�ำเนินการกระบวนการสรรหาพนักงาน การจ้างงาน การพัฒนาพนักงาน การเลื่อนต�ำแหน่ง การย้ายงาน                       
การมอบหมายงาน การเลิกจ้าง การให้บริการ ตลอดจนการท�ำธุรกรรมระดับนิติบุคคล โดยไม่น�ำความแตกต่าง                 
ด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ พื้นฐานการศึกษา หรือเหตุอื่นๆ มาเป็นเกณฑ์การพิจารณาอย่างไม่เป็นธรรม
ทัง้ นี้ การบินไทยได้นำ� แผนปฏิบตั กิ ารสิทธิมนุษยชนของกระทรวงการคมนาคม ประจ�ำปีงบประมาณ 2557-2558
ภายใต้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557 – 2561) มาใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานในแต่ละมิต  ิ ได้แก่
มิติป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน มิติคุ้มครองการละเมิดสิทธิมนุษยชน มิติพัฒนากฎหมาย กลไกทางกฎหมาย            
รวมทั้งการบังคับใช้เพื่อส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และมิติพัฒนาองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนให้มีศักยภาพในการ
ส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน อันจะน�ำไปซึ่งความเสมอภาค เท่าเทียม ของประชาชนในสังคม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. บริการรถเข็นนั่ง (Wheelchair) กับผู้โดยสารที่มีข้อจ�ำกัดด้านการเคลื่อนไหว

การบินไทยมีความมุ่งมั่นที่จะอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่มีข้อจ�ำกัดด้านการเคลื่อนไหว จึงก�ำหนดให้
มีบริการรถเข็นส�ำหรับผู้โดยสารกลุ่มนี้โดยเฉพาะ ซึ่งผู้โดยสารที่มีความประสงค์รับบริการต้องแจ้งความจ�ำนงที่ THAI
Call Center ล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมง
ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่มีข้อจ�ำกัดด้านการเคลื่อนไหวมีความหมายครอบคลุมถึงผู้โดยสาร 3 ลักษณะ ดังต่อไปนี้
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2. โครงการส่งเสริมการด�ำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก

การบินไทยได้ให้ความส�ำคัญกับสิทธิเด็กอย่างต่อเนือ่ ง โดยเข้าร่วมเป็น 1 ใน 60 องค์กรทีด่ �ำเนินโครงการส่งเสริม
การด�ำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก (Children’s Right and Business Principle) ระยะที่ 2 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง
องค์การทุนเพือ่ เด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) และสถาบันไทยพัฒน์ ทัง้ นี้ การบินไทยมีจดุ มุง่ หมายในการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถของผู้ดูแลงานด้าน CSR และผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กในรูปแบบการฝึกอบรม (Training
and Workshop) เพือ่ ประเมินผลการด�ำเนินธุรกิจทีเ่ ป็นมิตรกับเด็ก ค้นหาโอกาสในการสนับสนุนสิทธิเด็กตามหลักปฏิบตั ิ
ทางธุรกิจ รวมทั้งขยายขอบเขตการปฏิบัติงานที่สามารถน�ำสิทธิเด็กเข้าไปผสมผสานกับนโยบายทางธุรกิจและ
กระบวนการบริหารจัดการองค์กร
นอกจากนี้ เพือ่ เป็นการส่งเสริมการด�ำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน และยกระดับศักยภาพการให้บริการขององค์กร
ในปี 2559 การบินไทยจึงได้ด�ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเพิ่มเติมดังตารางต่อไปนี้
การปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน
1. การอ�ำนวยความสะดวก
เป็นพิเศษ ส�ำหรับ
ผู้โดยสารพิการ
และผู้สูงอายุ

จัดท�ำขั้นตอนการบริการผู้โดยสารพิการและผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับกฎ           
ข้อบังคับ US DOT (The US Department of Transportation) ที่ 14 CFR
(Code of Federal Regulations) ในคู่มือปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับ          
บนเครื่ อ งบิ น (ISOP/In-flight Service Operation Procedure) คู ่ มื อ                   
การปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น (PHM/Passenger
Handling Manual) และคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายขาย
พนักงานตรวจ/รับบัตรโดยสารจะระบุที่นั่งให้แก่ผู้โดยสารพิการและผู้สูงอายุ
โดยค�ำนึงถึงหลักเกณฑ์ความปลอดภัยของเครื่องบินแต่ละแบบ
การให้สิทธิส�ำหรับผู้โดยสารพิการและผู้สูงอายุขึ้นเครื่องบินเป็นล�ำดับแรก       
โดยเมื่อผู้โดยสารมาถึง Boarding Gate จะแนะน�ำให้นั่งใน Priority Zone  
เพื่อเชิญขึ้นเครื่องบินก่อนผู้โดยสารทั่วไป
จัดเคาน์เตอร์ตรวจ/รับบัตรโดยสาร (Check in Counter) ส�ำหรับผู้โดยสาร
พิการและผู้สูงอายุโดยมีป้ายระบุว่า Disable และมีพนักงานคอยช่วยเหลือ
แนะน�ำ และอ�ำนวยความสะดวก
จัดหาอุปกรณ์จ�ำเป็นในการช่วยเคลื่อนย้ายผู้โดยสารพิการและผู้สูงอายุ เช่น
รถเข็น (Wheelchair) รถยกเทียบอากาศยาน (Invalid Hi-Lift Truck)
จัดให้มคี มู่ อื ความปลอดภัยบนเครือ่ งบินส�ำหรับผูโ้ ดยสารพิการทางการมองเห็น
(Safe on Board for the Blind)
จัดให้มีการบรรยายภาษามือในวิดีโอความปลอดภัยบนเครื่องบินส�ำหรับ             
ผู้โดยสารที่มีความผิดปกติทางการได้ยิน
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การปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน
1. การอ�ำนวยความสะดวก
เป็นพิเศษ ส�ำหรับ
ผู้โดยสารพิการ
และผู้สูงอายุ (ต่อ)

ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารในเว็บไซต์ www.thaiairways.com ให้ผโู้ ดยสาร
พิการและผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงการให้บริการ

2. การฟื้นฟูเยียวยา
ผู้ใช้บริการ

การฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการด�ำเนินโครงการและการให้บริการ
ด้านการขนส่งและจราจร กรณีการให้บริการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและ                
ข้อตกลงที่ก�ำหนด เช่น สัมภาระเช็กอินล่าช้า สูญหาย เสียหาย หรือสิ่งของ       
ในสั ม ภาระสู ญ หายหรื อ เสี ย หาย เที่ ย วบิ น ล่ า ช้ า หรื อ ถู ก ยกเลิ ก เป็ น ต้ น
การบินไทยมีการฟื้นฟูเยียวยาผู้ใช้บริการ โดยแบ่งประเภทของการเยียวยา
เป็น เงินสด ไมล์สะสม ROP บัตรส่วนลด บัตรเข้าใช้ห้องรับรองพิเศษ น�้ำหนัก
สัมภาระเพิ่ม เป็นต้น

3. การพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากรในการ
ปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

การพัฒนาความรู้ให้แก่พนักงาน
การจัดอบรมวิธีการบริการ และกิริยามารยาทแก่พนักงานที่ท�ำหน้าที่เข็นรถ
Wheel Chair เพื่อให้การบริการเป็นไปภายใต้มาตรฐานเดียวกัน และถูกต้อง
ตามหลักเวชศาสตร์ ทัง้ นี้ การบินไทยก�ำหนดให้มกี ารจัดอบรมหลักสูตรเทคนิค
การให้บริการ Service  Mind การดูแลผู้โดยสาร Wheelchair ทักษะการใช้
รถเข็น Wheelchair และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยผู้เชี่ยวชาญพิเศษ                    
พ.อ.คมกฤษณ์ หลักค�ำ หัวหน้ากองบริการ ศูนย์อำ� นวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
การจัดอบรมให้แก่พนักงานที่ให้การบริการแก่ผู้โดยสารพิการ เน้นการปฏิบัติ
ที่เป็นธรรมต่อผู้โดยสารพิการ โดยมิให้เลือกปฏิบัติ

บ ริ ษั ท
ก า ร บิ น ไ ท ย
จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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การดำ�เนินงาน
ด้านสังคม
การบินไทย ในฐานะสายการบินแห่งชาติและเป็นผูน้ ำ� ทางธุรกิจการบินของประเทศไทยมาอย่างยาวนานถึง 56 ปี
ได้ด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความเคารพต่อแนวปฏิบัติ ข้อบังคับ สิทธิมนุษยชน รวมถึง กฎหมายที่ส�ำคัญทั้งในประเทศ
และต่างประเทศทีก่ ารบินไทยได้เข้าไปด�ำเนินการ ซึง่ ถือเป็นแนวปฏิบตั เิ รือ่ งความรับผิดชอบต่อสังคมขัน้ พืน้ ฐานในฐานะ
พลเมืองบรรษัท (Corporate Citizen)

การก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของการบินไทย

การบินไทยได้จัดตั้งและมอบหมายให้หน่วยงานด้าน Compliance เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลด้าน
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อก�ำหนดและหลักเกณฑ์การปฏิบตั ติ า่ งๆ ทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานของการบินไทย มีการเผยแพร่
ความรู้ในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั่วทั้งองค์กร โดยมี Compliance Unit ของแต่ละสายงานท�ำหน้าที่
ก�ำกับดูแล/ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าแต่ละส่วนงาน จะปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้อง
กับกฎเกณฑ์ทมี่ ี รวมทัง้ การมีสว่ นร่วมของพนักงานทุกคน ในการปฎิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องกับหน้าทีข่ องตนอันจะ
ส่งผลให้การก�ำกับกิจกรรมองค์กรในภาพรวมเห็นเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
การบินไทย ได้กำ� หนดกระบวนการด้านการก�ำกับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฏหมายและกฎระเบียบขึน้ เพือ่ ให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และสามารถด�ำเนินการได้อย่างเป็นระบบและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล
โดยกระบวนการดังกล่าวมีการด�ำเนินงาน 3 ด้าน คือ ด้านการก�ำกับ ด้านการรวบรวม/เผยแพร่ข้อมูลและสร้างการรับรู้
และด้านการวัดผล

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ข้อพิพาททางกฎหมายทัว่ ไปทีม่ ไิ ด้เกีย่ วเนือ่ งกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้า
(Antitrust)
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยไม่มขี อ้ พิพาททางกฎหมายทีอ่ าจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษทั ฯ หรือบริษทั
ย่อยที่มีจำ� นวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ อย่างไรก็ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งบริษัทฯ               
เป็นจ�ำเลยในคดีต่างๆ สรุปได้ดังนี้

ประเภทคดี

56

จ�ำนวน (คดี)

ทุนทรัพย์รวม (ล้านบาท)

คดีพิพาทแรงงาน

35

1,399.91

อยู่ในระหว่างพิจารณา
คดีของศาล

คดีเรียกร้องค่าเสียหาย

17

460.30

อยู่ในระหว่างพิจารณา
คดีของศาล

รายงาน
ก า ร พั ฒ น า อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น
ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 9

สถานะปัจจุบัน

ข้อพิพาทที่เกี่ยวเนื่องกับกฏหมายว่าด้วยการป้องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้า

บริษทั ฯ ถูกกล่าวหาว่าได้รว่ มกับสายการบินอืน่ ๆ ในการก�ำหนดค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน�ำ้ มัน (Fuel Surcharge)
ค่าธรรมเนียมพิเศษอืน่ ๆ ค่าระวางขนส่งผูโ้ ดยสาร และค่าระวางขนส่งสินค้าทีเ่ รียกเก็บจากผูใ้ ช้บริการ อันเป็นการขัดต่อ
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้า ทัง้ นี้ การกล่าวหาและ/หรือการฟ้องร้อง ประกอบด้วย
การฟ้องร้องโดยผู้ใช้บริการ และ/หรือการกล่าวหา/การสอบสวนโดยหน่วยงานของรัฐในประเทศต่างๆ โดยมีลักษณะที่
ต้องรับผิดทัง้ ทีเ่ ป็นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน ซึง่ รวมถึงการจ่ายเงินชดใช้คา่ เสียหายทีเ่ กิดขึน้ กับผูใ้ ช้บริการ การจ่ายค่าปรับ
แก่หน่วยงานของรัฐ และอื่นๆ ทั้งนี้ การกล่าวหาและการฟ้องร้องดังกล่าวมิได้กระท�ำต่อบริษัทฯ เพียงรายเดียวเท่านั้น
แต่ยังมีการกล่าวหาและฟ้องร้องสายการบินอื่นๆ หลายสายการบินที่ได้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน�ำ้ มัน
(Fuel Surcharge) และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ดังกล่าวด้วยเช่นกัน

สรุปข้อมูลข้อพิพาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ยังคงมีข้อพิพาทกรณีที่บริษัทฯ ถูกด�ำเนินการสอบสวน และ/หรือฟ้องร้อง      
ในกรณีเกีย่ วกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้า (Antitrust) ใน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศ
อั ง กฤษ สาธารณรั ฐ เกาหลี และประเทศเนเธอร์ แ ลนด์ โดยลั ก ษณะข้ อ กล่ า วหาที่ ถู ก ฟ้ อ งในแต่ ล ะประเทศนั้ น                           
จะคล้ายคลึงกัน คือกล่าวหาว่าบริษัทฯ ร่วมกับสายการบินอื่นๆ ก�ำหนดอัตราค่าระวางขนส่งสินค้า รวมทั้งอัตรา                 
ค่าธรรมเนียมพิเศษต่างๆ ส�ำหรับความคืบหน้าคดีละเมิดกฎหมายป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม (Antitrust) ซึ่งมีราย
ละเอียด ดังนี้
1. กรณีบริษัทฯ ถูกสายการบิน British Airways ซึ่งเป็นจ�ำเลยในคดี Cargo Civil Class Action
ในประเทศอังกฤษร้องขอใช้สิทธิไล่เบี้ย
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทฯ ได้รับหนังสือจากทนายความในประเทศอังกฤษของสายการบิน British
Airways แจ้งว่าสายการบิน British Airways ซึ่งเป็นจ�ำเลยในคดี Civil Class Action ในประเทศอังกฤษ และถูกฟ้องให้
ชดใช้คา่ เสียหายจากการก�ำหนดราคาค่าธรรมเนียมพิเศษ (Fuel Surcharge และ Security Surcharge) ในช่วงระหว่าง
ปี 2542–2550 ได้ยื่นค�ำร้องต่อศาลขอใช้สิทธิไล่เบี้ยสายการบินอื่นๆ จ�ำนวน 18 ราย รวมทั้งบริษัทฯ ในวันที่ 28
พฤศจิกายน 2556 ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ใช่คู่ความหลักในคดี คดีอยู่ในระหว่างการแสวงหาพยานหลักฐาน (Disclosure)
2. กรณีบริษัทฯ ถูกฟ้องในคดี Cargo Civil Case ในประเทศสาธาณรัฐเกาหลี
เมือ่ วันที่ 22 มกราคม 2557 บริษทั ฯ ได้รบั แจ้งเรือ่ งนีจ้ ากส�ำนักงานสาขาของบริษทั ฯ ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีวา่
กลุ่มบริษัทแอลจี ได้แก่ LG Chemical, LG Electronics, LG Display และ LG Life Science ได้ยื่นฟ้องคดีแพ่งต่อสาย
การบินจ�ำนวน 12 ราย รวมทั้งบริษัทฯ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากการร่วมกันก�ำหนด
ราคา Fuel Surcharge ระหว่างสายการบินต่างๆ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2546–2550 โดยกลุม่ บริษทั แอลจีได้ระบุจำ� นวน
ทุนทรัพย์ในค�ำฟ้องเป็นเงินจ�ำนวน 404,000,000 วอน พร้อมดอกเบี้ย หรือประมาณ 12.28 ล้านบาท และได้สงวนสิทธิ์
ในการแก้ไขค�ำฟ้องเพื่อเพิ่มเติมจ�ำนวนทุนทรัพย์หากกลุ่มบริษัทแอลจีสามารถพิสูจน์ได้ในภายหลัง ขณะนี้คดีอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของศาล
3. กรณีบริษัทฯ ถูกสายการบิน British Airways สายการบิน Lufthansa และสายการบิน KLM-AF
ซึ่งเป็นจ�ำเลยในคดี Cargo Civil Class Action ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ยื่นค�ำร้องขอใช้สิทธิไล่เบี้ย
ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2558 บริษัทฯ ได้รับค�ำร้องขอใช้สิทธิไล่เบี้ยจากสายการบิน British Airways                     
สายการบิน Lufthansa และสายการบิน KLM-AF ทัง้ นี้ สายการบิน British Airways สายการบิน Lufthansa และสายการบิน
KLM-AF ได้ยื่นค�ำร้องดังกล่าวต่อบริษัทฯ และสายการบินอื่นๆ อีกกว่า 20 สายการบิน กรณีโจทก์ได้ฟ้องสายการบิน
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V., Martin Air Holland N.V.. Société 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�ำเลย ตั้งแต่เมื่อวันที่                 
24 ธันวาคม 2556 โดยกล่าวหาว่าสายการบินเหล่านี้ได้ร่วมกันก�ำหนดราคาค่าธรรมเนียมต่างๆ ต่อมาเมื่อวันที่                      
25 มิถุนายน 2557 สายการบินจ�ำเลยทั้งหมดในคดีดังกล่าวได้ยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อขออนุญาตยื่นค�ำร้องใช้สิทธิไล่เบี้ย                
ต่อสายการบินอื่นๆ ทีถ่ กู ระบุวา่ เป็นผูร้ ว่ มก�ำหนดราคา และเมือ่ วันที่ 25 มีนาคม 2558 ศาลได้มคี ำ� สัง่ อนุญาตตามค�ำร้อง
ดังกล่าว อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่ได้ถูกฟ้องเป็นจ�ำเลยในคดีหลัก ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
บ ริ ษั ท
ก า ร บิ น ไ ท ย
จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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การด�ำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคม

การบินไทยด�ำเนินธุรกิจเคียงข้างสังคมไทยมายาวนานด้วยความยึดมัน่ ในหลักจริยธรรมทางธุรกิจและการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้ริเริ่มสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมที่มุ่งเน้น        
การสร้างรากฐานและขยายผลในระยะยาวเพือ่ ให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ตลอดจนสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ  
เพือ่ ความก้าวหน้าและความสุขของสังคมส่วนรวม ซึง่ ในปี 2559 การบินไทยได้ดำ� เนินโครงการช่วยเหลือสังคม ส่งเสริม
สังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

การส่งเสริมด้านสาธารณสุข

โครงการ “ช่วยเหลือชาวบ้านยากไร้ในเนปาลผ่าตัดต้อกระจกถวาย
เป็นพระราชกุศลและเชื่อมสัมพันธ์ไทย-เนปาล”
โครงการ “แพทย์ นั ก บิ น นางฟ้ า พยาบาล” ร่วมกับนักบินแพทย์
ทันตแพทย์ และจิตอาสา ออกหน่วยตรวจรักษาโรคและทันตกรรม
ให้แก่ชาวบ้าน ณ จังหวัดนครสวรรค์
โครงการ “Miles Give Kids A Smile” ร่วมกับสถาบันสุขภาพเด็ก
แห่งชาติมหาราชินี ออกหน่วยสาธารณสุขชุมชนเพื่อเด็ก ณ โรงเรียน
บ้านโป่งนก จังหวัดเชียงราย

การส่งเสริมด้านนวัฒกรรม

โครงการประกวด “นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการบิน”
ครั้ ง ที่ 2 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใช้ความสามารถด้านการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
นิ ท รรศการผลงานสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ “วั น นั ก ประดิ ษ ฐ์ ” จากบุ ค ลากร
การบินไทยในสาขาปฏิบัติการการบิน

การส่งเสริมด้านศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ “เยาวชนไทยในเขตมิตเวสต์ USA เยือนถิ่นไทย” จัดอบรม      
ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ให้เด็กไทยจากสหรัฐอเมริกา เพื่อปลูกฝัง
จิตส�ำนึกและสร้างความผูกพันกับสังคมไทย
โครงการ “เที่ยวบินพิเศษขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจญ์” จัดเที่ยวบินพิเศษ
ให้บริการชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบ พิธีฮัจญ์ ณ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย
การบิ น ไทยร่ ว มถวายผ้ า พระกฐิ น พระราชทาน ประจ�ำปี 2559 ณ                
วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
การบิ น ไทยลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก ารยู เ นสโก
สนับสนุนบัตรโดยสารเส้นทางภายในภูมิภาคอาเซียน
โครงการ “Chinese University” ร่วมกับการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
น�ำคณะจาก Chinese Culture University (Taipei) ทัศนศึกษาและ
ท�ำกิจกรรมเพื่อสังคมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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การส่งเสริมด้านการศึกษา

กิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย จังหวัด
สระแก้ว
กิจกรรม “ค่ายต้นกล้าวิทย์คณิตการบินไทย” ครั้งที่ 7 ร่วมกับสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมค่ายพัฒนา
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนไทย
โครงการ “สนามบินแห่งการเรียนรู้” ร่วมกับหน่วยงานด้านการขนส่ง
ทางอากาศ ให้ความรูแ้ ละพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย ในชุมชนรอบ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โครงการ “สะเต็มศึกษา (STEM Education)”ร่วมกับสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม
คณิตศาสตร์
การบิ น ไทยสนั บ สนุ น บั ต รโดยสารส�ำหรั บ ผู ้ แ ทนประเทศไทยเดิ น ทาง
ไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ

การส่งเสริมด้านอื่นๆ

กิจกรรม “ปันฝันปันยิ้ม ให้หัวใจน้องได้บิน” ให้เยาวชนไทยทีม่ ขี อ้ จ�ำกัด
ด้านการเคลือ่ นไหว ได้สร้างประสบการณ์การเดินทางโดยเครื่องบิน
โครงการปันรักจากการบินไทย มอบพลังใจแด่ผู้สูงอายุ น�ำผู้สูงอายุ
จากชุมชนศีรษะจระเข้น้อย จังหวัดสมุทรปราการ ชมบรรยากาศ            
การท�ำงานในห้องโดยสารเครือ่ งบินและโรงซ่อมเครือ่ งบิน
กิจกรรม “Happy World Tour for Happy Child Foundation”
สนับสนุนการระดมทุนช่วยเหลือเด็กก�ำพร้าจากเหตุการณ์ธรณีพบิ ตั ภิ ยั
และสึนามิในประเทศไทย

นอกเหนือจากการด� ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว การบินไทยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถื อ หุ ้ น                   
คณะเยาวชนไทย และสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติหน้าที่ และการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของหน่วยงานที่ส�ำคัญ                        
ในโครงการต่างๆ มากมาย เพื่อให้ทราบถึงศักยภาพในการด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงการมีมาตรฐานในการปฏิบัติ การบินที่มี
ความปลอดภัยสูงสุดในระดับสากล ในปี 2559 มีคณะเข้าเยีย่ มชมการบินไทยมากกว่า 117 คณะ และมากกว่า 4,691 คน

บ ริ ษั ท
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“…ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม อันเนื่องมาจากมลพิษหรือความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในที่หนึ่งที่ใดก็ตาม ย่อมส่งผลกระทบต่อเนื่อง
ไปถึงที่อื่นๆ ด้วย เหตุนี้ทุกคนทุกประเทศในโลกจึงย่อมมีส่วนรับผิดชอบอยู่ด้วยกัน
ทั้งในการแก้ไข ลดปัญหา และปรับปรุงสร้างเสริมสภาวะแวดล้อมให้กลับคืนมาสู่สภาพ
อันจะเอื้อต่อการมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขของตนเองและเพื่อนมนุษย์…”
พระราชด�ำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ
พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือที่ระลึก ในพิธีรับมอบเรือขจัดคราบน�ำ้ มัน ซึ่งรัฐบาลเดนมาร์กน้อมเกล้าฯ ถวาย
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2539

การด� ำ เนิ น งาน
มิ ติ สิ่ ง แวดล้ อ ม
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การดำ�เนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ
ในปัจจุบันการให้บริการขนส่งทางอากาศเป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อผู้บริโภค ทั้งในการเดินทางทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ ตลอดจนการขนส่งสินค้าทางอากาศ ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงเมื่อเทียบกับการขนส่งประเภทอื่น ประกอบกับ
สถานการณ์ราคาน�ำ้ มันในตลาดโลกทีม่ แี นวโน้มราคาลดลง รวมถึงการแข่งขันทีส่ งู ในภาคอุตสาหกรรมการบิน จนท�ำให้
อุตสาหกรรมการบินมีความเจริญเติบโตเป็นอย่างมาก น�ำมาซึ่งการก่อให้เกิดผลกระทบอันเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างมีนัยส�ำคัญ และหลีกเลี่ยงมิได้
การบินไทย ในฐานะสายการบินแห่งชาติจึงมุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม           
ตามมาตรฐานสากลในทุกกิจกรรม เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมของการบินไทย ด�ำเนินการตามมาตรฐานและกฎหมาย       
ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมประเด็นที่ส�ำคัญ ภายใต้นโยบายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน
โดยหน่ ว ยงานในพื้ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจะน� ำ นโยบายฯ ไปก� ำ หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ เป้ า หมาย และแผนงานสิ่ ง แวดล้ อ ม                         
รวมถึงแนวทางปฏิบตั ภิ ายในฝ่าย เพือ่ ให้ระบบการจัดการสิง่ แวดล้อมบรรลุประสิทธิผลตามมาตรฐานระบบการจัดการ                  
สิ่งแวดล้อม ISO 14001
นอกจากนี้ การบินไทย ได้ก�ำหนดคณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม ผู้แทนฝ่ายบริหารงานสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุม
เอกสารและการตรวจติดตามภายในพื้นที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ตลอดจนการก�ำหนดยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้กรอบแนวคิด “การเดินทางแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม” หรือ “Travel Green” โดยให้         
ความส�ำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) การบริหารจัดการวัสดุอย่างยั่งยืน (Sustainable          
Material Management) การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Sustainable Use of Resources) รวมทั้งการรักษาระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity and Ecosystem Services)
บ ริ ษั ท
ก า ร บิ น ไ ท ย
จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

ปัจจุบนั สถานการณ์โลกในเรือ่ งการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศถือเป็นปัญหาส�ำคัญทีท่ กุ ภาคส่วนต้องเข้ามา
ร่วมมือกันแก้ไข สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ได้เสนอแก้ปัญหามลพิษจากการบินที่มีผลต่อ     
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศไว้หลายมาตรการ โดยหนึง่ ในข้อเสนอได้กล่าวถึงมาตรการทางเศรษฐกิจ (Economic
Measures) ได้แก่ มาตรการทางภาษี และมาตรการทีกี ารบินไทยเริม่ มานานแล้วตัง้ แต่การซือ้ ขายสิทธิในการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และมาตรการชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Offset) เป็นต้น  
ส�ำหรับปีที่ผ่านมาจากการประชุมใหญ่สามัญขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil
Aviation Organization - ICAO) ครั้งที่ 39 จัดขึ้น ณ เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 27 กันยายน -                   
7 ตุลาคม 2559 ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 190 ประเทศ ได้มีมติเห็นชอบให้น�ำมาตรการทางด้านเศรษฐกิจ (Global
Market Base Measure) มาใช้กับอุตสาหกรรมการบินโดยรวม และให้ชื่อมาตรการนี้ว่า Carbon Offsetting and         
Reduction Scheme for International Aviation - CORSIA เพื่อชดเชยและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์         
ของภาคการบินระหว่างประเทศ โดยแบ่งระยะเวลาการเข้าร่วมตามความพร้อมของแต่ละประเทศ ดังนี้
ระยะน�ำร่อง (Pilot Phase) เริ่มตั้งแต่ปี 2564 - 2566
ระยะที่ 1 (First Phase) เริ่มตั้งแต่ปี 2567 - 2569
ระยะที่ 2 (Second Phase) เริ่มตั้งแต่ปี 2570 - 2578
ประเทศไทยได้เข้าร่วมมาตรการนีต้ งั้ แต่ชว่ งระยะน�ำร่องท�ำให้ทกุ สายการบินในประเทศไทยทีท่ �ำการบินระหว่าง
ประเทศ จะต้องเตรียมความพร้อมของข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ รายงานต่อส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)
สหภาพยุโรป (European Union:EU) ในฐานะผู้น�ำด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโลก ได้ออกระเบียบ                  
การซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ส�ำหรับการบิน (Emissions Trading
Scheme:ETS) และใช้บังคับสายการบินที่บินเข้าออกยุโรปตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 โดยมีข้อก�ำหนดว่า สายการบินที่ท�ำ            
การบินเข้ายุโรปตัง้ แต่ปดี งั กล่าวจะต้องจ�ำกัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เท่ากับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ที่ปล่อยในปีฐาน คือ พ.ศ. 2547– 2549 หากสายการบินใดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เกินปริมาณที่ก�ำหนดจะต้อง
ทดแทนด้วยคาร์บอนเครดิตในรูป Certified Emission Reductions/CERs และ/หรือ European Union Allowances
(EUAs)
ปัจจุบนั สหภาพยุโรป อยูร่ ะหว่างการยกเว้นการบังคับใช้ระเบียบดังกล่าว ตัง้ แต่ปี 2555-2559 โดยมีสาระส�ำคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับการบินไทย ดังนี้
ภายในกลุ่มสหภาพยุโรป (Intra EU Flights)
เลือ่ นการส่งรายงานการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการส่งมอบคาร์บอนเครดิตของปี 2556 และ
2557 เป็นภายใน 31 มีนาคม 2558 และ 30 เมษายน 2558 ตามล�ำดับ
สหภาพยุโรป ก�ำลังพิจารณาว่าจะน�ำระเบียบหรือมาตรการ EU ETS กลับมาในปี 2560 หรือไม่
การบินไทย ได้ดำ� เนินการจัดส่งรายงานการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และส่งมอบคาร์บอนเครดิต ประจ�ำปี  
2558 ต่อ Deutsche Emissionshandlesstelle (DEHSt) ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นผู้ดูแลบริษัทฯ ในเดือนมีนาคมและ
เมษายน 2559 ตามล�ำดับ โดยรายงานดังกล่าวได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้ทวนสอบ (Verifier) ตามระเบียบ
EU ETS
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โครงการ Thai Voluntary Carbon Offset

การบินไทย สร้างการมีส่วนร่วมในการบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับผู้โดยสาร โดยการ
แนะน�ำรายการชดเชยการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับผู้โดยสารที่ต้องการชดเชยการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ จ ากการเดิ น ทางทางอากาศด้ ว ยความสมั ค รใจ ซึ่ ง รายการชดเชยการปลดปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ของการบินไทย เป็นการจัดท�ำร่วมกับสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) โดยวิธีการ
ด�ำเนินการชดเชยการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของ IATA นั้นได้รับการยอมรับและเชื่อถือในระดับสากล        
ตลอดจนการได้รบั การตรวจสอบคุณภาพการชดเชยการปลดปล่อยคาร์บอนของโครงการจาก QAS (Quality Assurance
Standard) ของประเทศอังกฤษ
ผลด�ำเนินงานในปี 2559 การบินไทย สามารถชดเชยการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ประมาณ 418,000
กิโลกรัม ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าหรือประมาณ 1,881 ดอลลาร์สหรัฐ โดย IATA น�ำไปสนับสนุนให้กบั โครงการ
กลไกการพัฒนาที่สะอาดที่ได้คาร์บอนเครดิตประเภท Certified Emission Reductions (CERs) ได้แก่ โครงการก๊าซ
ชีวภาพในจังหวัดราชบุรี โดยบริษัท หนองบัวฟาร์มแอนด์คันทรีโฮม วิลเลจ

การบริหารจัดการวัสดุอย่างยั่งยืน (Sustainable Material Management)

การบริหารจัดการวัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนวัตถุดิบที่จ�ำเป็น อาทิ ในกระบวนการผลิต การให้บริการ
การดูแลรักษาอุปกรณ์ตา่ งๆ ให้มกี ารใช้งานอย่างเหมาะสม และมีการดูแลคุณภาพให้ดพี ร้อมใช้งานนัน้ ถือเป็นสิง่ ส�ำคัญ
เนือ่ งจากการบริหารจัดการทีด่ สี ามารถลดต้นทุนการด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงการช่วยประหยัดทรัพยากรทีต่ อ้ งใช้ในการผลิต
วัสดุหรือวัตถุดิบเหล่านั้น ตลอดจนการเพิ่มระยะเวลาให้ระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติมีการหมุนเวียนทรัพยากรธรรมชาติ
เพิ่มขึ้น
อีกทัง้ การบินไทย น�ำระบบสารสนเทศ (Information Technology) มาปรับปรุงการบริหารจัดการวัสดุอย่างต่อเนือ่ ง
โดยจัดท�ำ e-Survey แทนการส�ำรวจโดยใช้แบบสอบถามในรูปแบบกระดาษ ส�ำหรับในปี 2559 มีการจัดท�ำ e-Survey
ทั้งหมด 26 ชุด ซึ่งส่งไปยังพนักงานทั้งหมดประมาณ 23,000 คน จ�ำนวน 5 ชุด และที่เหลืออีก 21 ชุดเป็นการส่งไปยัง
พนักงานเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นกระดาษประมาณ 1,345 รีม ที่สามารถประหยัดได้

โครงการ “Reused Plastic Sheet”

การน�ำผืนพลาสติก (Plastic Sheet) ที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยการน�ำผืนพลาสติกที่ใช้ป้องกันสินค้า
เสียหายจากความเปียกชื้นจากเที่ยวบินขาเข้าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมาตรวจสอบ คัดแยก และพับเก็บไว้ส�ำหรับ
การน�ำกลับไปใช้คลุมสินค้าบนแผ่นบรรทุกสินค้าเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ ในปี 2559 การบินไทยสามารถลด             
การใช้พลาสติกลงได้ประมาณ ร้อยละ 21 หรือประมาณ 58,853 ผืน คิดเป็นน�้ำหนักที่ลดได้ 82,394 กิโลกรัม                        
และลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 79,098 ตัน

โครงการ 2C-S Work Reprocess

การบินไทย ตระหนักถึงการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผโู้ ดยสารในทุกระดับ ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการ
ให้บริการบนเครื่องบินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายได้จ�ำนวน  4,543,861 บาทต่อปี                 
โดยมีการด�ำเนินงานที่สำ� คัญ อาทิ
การใช้ถุงผ้า (Pouch) ใส่สิ่งอ�ำนวยความสะดวกแทนการใช้ถุงพลาสติก ซึ่งสามารถลดการใช้ถุงพลาสติก         
ลงได้ 20%
การปรับเปลี่ยนลดขนาดถุงพลาสติกส�ำหรับใส่ขยะ ซึ่งสามารถลดน�้ำหนักถุงพลาสติกทั้งหมดที่ใส่ขยะ               
เมื่อเทียบจากขนาดเดิมได้กว่า 11,200 กิโลกรัมต่อปี
การปรับปรุงเนื้อถุงพลาสติกให้ทนต่อการใช้งาน และสามารถบรรจุขยะในปริมาณมากขึ้น  
การปรับลดการใช้อุปกรณ์ท�ำความสะอาดบนเครื่องบิน (Cabin Cleaning Material) เช่น ถุงมือชนิดต่างๆ  
ผ้าขอบสี และอื่นๆ โดยควบคุมให้มีการเบิกจ่ายตามการใช้งานจริง
บ ริ ษั ท
ก า ร บิ น ไ ท ย
จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Sustainable Use of Resources)

การบินไทย  ตระหนักถึงการอนุรกั ษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติตา่ งๆ โดยเฉพาะการอนุรกั ษ์พลังงาน ซึง่ เป็นทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด และเป็นต้นทุนการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของธุรกิจ บริษัทฯ จึงมีปณิธานในการด�ำเนินธุรกิจควบคู่กับ
ความรับผิดชอบต่อการอนุรกั ษ์พลังงาน สอดคล้องกับนโยบายอนุรกั ษ์พลังงานและวิธกี ารจัดการพลังงาน รวมทัง้ จัดการ
ฝึกอบรมหรือจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้เหมาะสมกับพนักงานในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีการด�ำเนินงาน            
ที่สำ� คัญผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้

ประสิทธิภาพพลังงานของปฏิบัติการบิน

การบินไทยให้ความส�ำคัญต่อประสิทธิภาพใช้เชื้อเพลิงอากาศยาน และการลดมลภาวะของเสียที่อากาศยาน
ปลดปล่อยจากอากาศยานให้มปี ริมาณน้อยทีส่ ดุ โดยการก�ำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบตั ติ า่ งๆ ในการลดปริมาณ
การใช้พลังงาน เพือ่ ให้ผเู้ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั กิ ารบินปฏิบตั ติ ามข้อแนะน�ำ  โดยการด�ำเนินงานในปี 2559 ได้ดำ� เนินงาน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพพลังงานของปฏิบัติการบิน ผ่านโครงการที่ส�ำคัญต่างๆ ดังนี้

โครงการ Fuel Management

การบริหารจัดการการใช้น�้ ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องผ่านการปรับปรุง
กระบวนการต่างๆ โดยทีก่ ารปฏิบตั กิ ารบินนัน้ ยังคงอยูภ่ ายใต้กฎระเบียบการปฏิบตั กิ ารบินสากล โดยในปี 2557 - 2559
การบินไทยสามารถลดปริมาณการใช้นำ�้ มันเชือ้ เพลิงได้ประมาณ 1,384,720,000 บาท และยังคงด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง

โครงการ Route Optimization

การบินไทย ด�ำเนินโครงการ Route Optimization เพื่อลดค่าใช้จ่ายของเที่ยวบิน ได้แก่ ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิง              
และค่า Overfly Permit โดยน�ำวิธกี าร Route Optimization ของระบบ TAFS (Thai Automatic Flight Planning System)
ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเตรียมเอกสารการบินส�ำหรับนักบินใช้ประกอบการบินอย่างปลอดภัยและสามารถประหยัด           
เชื้อเพลิงอากาศยาน มาเป็นเครื่องมือในการวางแผนการบินของฝ่ายประสานการอ�ำนวยการบิน เริ่มโครงการเมื่อเดือน
เมษายน 2557 สามารถลดค่ า ใช้ จ ่ า ยของเที่ ย วบิ น ตั้ ง แต่ เ ดื อ นเมษายน 2557- ธั น วาคม 2559 ได้ ป ระมาณ               
251,937,000 บาท และยังคงด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง

โครงการ New Potable Water Uplift

โครงการลดปริมาณการบรรทุกน�้ำไปกับเครื่องบิน โดยการค�ำนวณปริมาณการใช้น�้ำจากจ�ำนวนผู้โดยสาร             
และระยะทางเส้นทางบิน และค�ำนวณน�้ำหนัก Take-off ของเครื่องบินให้ถูกต้องตามปริมาณน�้ำที่บรรทุก เพื่อให้การ
ค�ำนวณปริมาณน�้ำมันเชื้อเพลิงของแต่ละเที่ยวบินมีความถูกต้องแม่นย�ำ  ซึ่งจะท�ำให้อัตราการใช้เชื้อเพลิงโดยรวม              
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โครงการนี้เริ่มด�ำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี 2558 โดยการคิดสูตรการค�ำนวณปริมาณน�้ำที่ต้องการใช้ตามจ�ำนวน         
ผู้โดยสาร สร้างซอฟต์แวร์ที่ช่วยการค�ำนวณ สร้างช่องทางการสื่อสารและออกแบบวิธีการปฏิบัติงานใหม่ รวมทั้งคิดหา
วิธีป้องกันและลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด และในปี 2559 สร้างช่องทางสื่อสารข้อมูลเพื่อให้การค�ำนวณน�้ำหนัก
Take-off ของเครื่องบินในแต่ละเที่ยว สอดคล้องกับปริมาณน�้ำที่บรรทุก และค�ำนวณปริมาณน�้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องการ
ใช้ให้สอดคล้องกับน�ำ้ หนักทีแ่ ท้จริงของเครือ่ งบิน รวมทัง้ ขยายผลไปถึงเทีย่ วบินขาเข้าทีม่ าจากสถานีตา่ งประเทศทัว่ โลก
จนส่งผลให้ การบินไทยสามารถลดการใช้พลังงานน�้ำมันเชื้อเพลิง น�้ำหนักเครื่องบินที่ลดลง ตลอดจนการขนสินค้าและ
สัมภาระได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดโอกาสในการปนเปื้อนของน�้ำ  เนื่องจากการที่น�้ำบนเครื่องบินถูกใช้เกือบหมด
ในแต่ละเที่ยวบิน ช่วยให้คุณภาพความสะอาดของน�้ำ (hygiene) ดีขึ้นด้วย
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โครงการจัดการฝูงบินอย่างมีประสิทธิภาพ

การบินไทยด�ำเนินกลยุทธ์การปรับปรุงฝูงบิน (Fleet Strategy) เพือ่ ให้ฝงู บินมีจำ� นวนและแบบของเครือ่ งบินลดลง
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ และต้นทุนในการปฏิบัติการลดลง เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะตลาดเครื่องบิน
แนวโน้มอุตสาหกรรมการบินโลก และแผนการตลาดของ การบินไทย
ส�ำหรับปี 2559 การบินไทยได้รับมอบเครื่องบิน  แอร์บัส A350-900 จ�ำนวน 2 ล�ำ และได้รับอนุมัติให้ปลดระวาง
เครือ่ งบินเช่าแบบ B777-200 จ�ำนวน 2 ล�ำ  จากผลการด�ำเนินงานปรับปรุงฝูงบินท�ำให้ประสิทธิภาพของการใช้เครือ่ งบิน      
ดีขึ้นตามล�ำดับ และท�ำให้ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายหลัก ในการปฏิบัติการบินลดลงเป็นสัดส่วนที่มากขึ้น            
โดยในปี 2559  มีค่าอัตราการบริโภคน�้ำมันต่อน�้ำหนักบรรทุก 1 ตันในการเดินทาง 1 กิโลเมตรของฝูงบินเท่ากับ 0.2481
ซึ่งเป็นค่าที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับ ปี 2558 เท่ากับ 0.2502 อย่างไรก็ตาม การบินไทยยังคงมุ่งมั่นปรับปรุงพัฒนาฝูงบินที่มี
ความทันสมัยในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการด�ำเนินธุรกิจให้มั่นคง

โครงการล้างท�ำความสะอาดเครื่องบินด้วย Aircraft Washing Equipment

การบินไทยมีอปุ กรณ์ลา้ งเครือ่ งบิน (Aircraft Washing Equipment) ให้บริการ จ�ำนวน 6 Units ซึง่ รองรับการล้าง
เครื่องบินได้พร้อมกัน 2 ล�ำในเวลาเดียวกัน โดยมีขีดความสามารถสูงสุดในการให้บริการล้างเครื่องบินได้ทั้งสิ้น 1,247
Services ต่อปี โดยการบินไทยได้ให้บริการล้างเครื่องบินของการบินไทยแบบเต็มล�ำ (TG Full Body Washing) จ�ำนวน
422 ล�ำ ให้บริการล้างเครื่องบินของลูกค้าแบบเต็มล�ำ (Customer Full Body Washing) จ�ำนวน 157 ล�ำ และให้บริการ
ล้างเครื่องบินของการบินไทยแบบครึ่งล�ำ (TG Half Body Washing) จ�ำนวน 520 ล�ำ ซึ่งการล้างเครื่องบินแบบครึ่งล�ำ
จ�ำนวน 2 ครั้งเท่ากับการล้างเครื่องบินแบบเต็มล�ำจ�ำนวน 1 ครั้ง

โครงการล้างท�ำความสะอาดเครื่องยนต์ด้วยระบบ Clear Core TM

การบินไทยได้น�ำเอาระบบการล้างเครื่องยนต์เครื่องบิน Clear Core TM ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่มาใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ยืดอายุการท�ำงานของเครือ่ งยนต์ และยังสามารถลดการใช้นำ�้ มันในขณะการบินอย่างต่อเนือ่ ง โดยระบบ
ดังกล่าวจะฉีดน�้ำเข้าไปท�ำความสะอาดเครื่องยนต์เพื่อให้เครื่องยนต์ท�ำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งระบบยัง
สามารถจัดการกับน�้ำเสียที่ผ่านการล้างมาบ�ำบัดให้เป็นน�ำ้ ที่สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้ ในปี 2558 การบินไทยสามารถ
ล้างเครื่องยนต์เครื่องบินได้จ�ำนวน 516 เครื่องยนต์
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ค่าสถิติประสิทธิภาพทางการบินที่ส�ำคัญ ประจ�ำปีงบประมาณ 2559
ค่าสถิติประสิทธิภาพทางการบินที่ส�ำคัญ
Actual Fuel Consumption in T.Ltr
ปริมาณการใช้น�้ำมันจริง (หน่วย : พันลิตร)
Carbon Emissions(Tons Carbon Dioxide)
การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
(หน่วย : ตันคาร์บอนไดออกไซด์)
ปริมาณการใช้น�้ำมันต่อปริมาณผู้โดยสาร-กิโลเมตร,
Litre/RP100Km  
(หน่วย : ลิตรต่อปริมาณผู้โดยสาร-กิโลเมตร)
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (กรัม)
ต่อปริมาณผู้โดยสาร–กิโลเมตร
Carbon Emissions(Gramme)/RPKm
(หน่วย : กรัมต่อปริมาณผู้โดยสาร-กิโลเมตร)

2559

2558

2557

2,387,922

2,151,171

2,966,058

5,904,734

5,319,308

7,334,319

4.86

4.85

5.26

120.13

119.91

130.09

อย่างไรก็ตาม แม้วา่ ผลการด�ำเนินงานด้านการจัดพลังงานในปี 2559 จะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่การบินไทย
ยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาโครงการ ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้                
เชื้อเพลิงการบินอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต
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ประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน

การบินไทย ในฐานะสายการบินแห่งชาติและเป็นสายการบินชัน้ น�ำ ตระหนักในความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ
และสังคมโลกในการอนุรักษ์พลังงาน บริษัทฯ จึงมีปณิธานมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อ            
การอนุรกั ษ์พลังงาน เพือ่ ให้การด�ำเนินงานของบริษทั ฯ เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001: 2011
รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จากการทีก่ ารบินไทยได้ดำ� เนินการตามแผนปฏิรปู องค์กร เพือ่ มุง่ พลิกฟืน้ ผลประกอบการ  ซึง่ การจัดการพลังงาน
ของบริษัทฯ ในทุกพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ถือได้ว่ามีส่วนช่วยลดต้นทุนการด�ำเนินงานให้กับบริษัทฯ                 
ได้อย่างมีนัยส�ำคัญเช่นกัน ผ่านการเข้ามามีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับกว่า 30,000 ชีวิต ในการให้ความร่วมมือ
ลดต้นทุนการด�ำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นค่าไฟฟ้า ค่าน�้ำประปา และค่าโทรศัพท์
โดยในปี 2559 พืน้ ทีส่ ำ� นักงานต่างๆ อาทิ ส�ำนักงานใหญ่ ส�ำนักงานหลักสี/่ ดอนเมือง ส�ำนักงานหลานหลวง/สีลม
และ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ (OPC) สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคได้สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้                    
ในแต่ละเดือน ยกเว้นด้านน�้ำประปาที่เพิ่มขึ้น ซึ่งยังไม่ถึงค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยภาพรวมของการประหยัดค่าใช้จ่าย
สาธารณูปโภคด้านต่างๆ ในปี 2559 สามารถลดค่าสาธารณูปโภคได้ถึง 11.7 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงด�ำเนินการ
มาตรการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ การบินไทยด�ำเนินโครงการ IT Transformation เพื่อปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบตลอดจนบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ให้สามารถสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจ และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งปริมาณการใช้ระบบไฟฟ้าของศูนย์ส�ำรองคอมพิวเตอร์ ลดลงประมาณ
26.89 KVA (Kilovolt-amps) หรือ คิดเป็นค่าไฟฟ้าที่ลดลงประมาณ 70,000 บาทต่อเดือน
จากผลการด�ำเนินการทัง้ หมด ใน ปี 2559 บริษทั ฯ สามารถประหยัดการใช้ไฟฟ้าเมือ่ เทียบกับปี 2558 เป็นจ�ำนวน
653,481 หน่วยหรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายไฟฟ้าที่ประหยัดได้ มากกว่า 11.6 ล้านบาท

สรุปการใช้พลังงานไฟฟ้าย้อนหลัง 6 ปี
หน่วย : กิโลวัตต์-ชั่วโมง
38,620,750
37,869,161

38,002,397
36,815,102
35,707,201

34,914,272

2554

2555

2556

2557

2558

2559

บ ริ ษั ท
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ทรัพยากรน�้ำ

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการบริโภคทรัพยากรน�ำ้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการควบคุมดูแลปรับสภาพน�ำ้
ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด ก่อนปล่อยสู่ชุมชนหรือน�ำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ในปี 2559 บริษัทฯ ด�ำเนิน          
การปลูกจิตส�ำนึกต่อการอนุรกั ษ์ทรัพยากรน�ำ้ อย่างต่อเนือ่ งผ่านสือ่ ต่างๆ ทีส่ ำ� คัญ เพือ่ ให้บคุ ลากรเกิดความตระหนักต่อ
การบริโภคทรัพยากรน�้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และรับรู้ถึงคุณค่า ในปี 2559 บริษัทฯ สามารถประหยัดน�้ำประปาได้เมื่อ
เทียบกับ ปี 2558 เป็นจ�ำนวน 8,630 ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นค่าใช้จา่ ยน�ำ้ ประปาทีป่ ระหยัดได้ มากกว่า 180,000 บาท

สรุปการใช้น�้ำประปาย้อนหลัง 6 ปี
421,293

หน่วย : ลูกบาศก์เมตร
390,788

2554

2555

396,104

2556

329,464

337,976

2557

2558

329,973

2559

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้น�ำมาตรการควบคุมลดการปล่อยน�้ำเสีย และควบคุมตรวจสอบระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย                
ให้สามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อบ�ำบัดน�้ำเสียให้ได้ตามมาตรฐานตามที่กฎหมายก�ำหนดตามพื้นที่
อาคารส�ำนักงานใหญ่ หลักสี่ ดอนเมือง หลานหลวง-สีลม และอาคารศูนย์ปฏิบัติการ โดยผลการประเมินคุณภาพน�้ำทิ้ง
ส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท พรีเมียร์โพรดักส์ จ�ำกัด (มหาชน)        
เข้ามาตรวจสอบคุณภาพน�้ำทิ้ง

การรักษาระบบนิเวศและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
(Biodiversity and Ecosystem Services)

ระบบนิเวศ (Ecosystem) เป็นโครงสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างสิง่ มีชวี ติ ต่างๆ กับบริเวณแวดล้อมทีส่ งิ่ มีชวี ติ เหล่านัน้ ด�ำรง
อาศัยอยู่ โดยมีการพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน การรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ เป็นสิ่งที่สามารถท�ำให้สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นด�ำรงอยู่ได้
การฟืน้ ฟูดแู ลรักษาสิง่ แวดล้อมให้คงสภาพจึงถือเป็นหน้าทีส่ ำ� คัญ
ของการบิ น ไทย ในฐานะของสายการบิ น รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
การบินไทยจึงมุง่ เน้นการปลูกฝังพนักงานและผลักดันให้สงั คมเกิด
จิตส�ำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมและโครงการ
“การบินไทยปลูกชีวิตให้แผ่นดิน”
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โครงการ“การบินไทยปลูกชีวิตให้แผ่นดิน”

การบินไทยร่วมกับสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย น�ำพนักงานการบินไทยจิตอาสาเดินทางไปร่วมปลูกป่า
ในกิจกรรม “การบินไทยปลูกชีวิตให้แผ่นดิน” ณ ทุ่งใหญ่ปากพลี ต�ำบลท่าเรือ อ�ำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก                      
มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับทุ่งใหญ่ปากพลี โดยได้รับความร่วมมือจากอ�ำเภอปากพลี องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลท่าเรือ ศูนย์วฒ
ั นธรรมไทยพวน ทีมงาน OTOP และชาวบ้านในอ�ำเภอปากพลี โดยทุกหน่วยงานต้องการ
ที่จะรักษาความหลากหลายทางชีวภาพสร้างสมดุลให้สิ่งแวดล้อมและพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมไปพร้อมๆ กัน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ปกป้อง และรักษาสภาพแวดล้อมไว้

การก�ำจัดขยะต่างๆ

การบินไทยปรับปรุงระบบการจัดการขยะและขยะอันตรายให้มีประสิทธิภาพ เน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ
แยกทิ้งขยะตามภาชนะที่ใช้บรรจุ ทั้งขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ โดยมีการก�ำกับควบคุมดูแล
การจัดเก็บและการคัดแยกขยะ ก่อนที่พนักงานท�ำความสะอาดจะตรวจเช็คให้เกิดความถูกต้อง พร้อมบันทึกรายงาน
การตรวจการทิ้งขยะผิดถัง ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 โดยมีการแบ่งประเภทขยะ อาทิ ขยะทั่วไป
ขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาล และขยะอันตราย แบ่งตามศูนย์ปฏิบัติการดอนเมือง และศูนย์ปฏิบัติการสุวรรณภูมิ
ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเรื่องการจัดการขยะ ภายในปี 2559 มีการคัดแยกขยะรีไซเคิลได้เป็นปริมาณ            
ร้อยละ 27.31 ของปริมาณขยะที่จัดเก็บทั้งหมด นอกจากนี้ ยังด�ำเนินการรวบรวมกระดาษและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วน�ำมา
จ�ำหน่ายได้เป็นจ�ำนวนเงิน 214,443 บาท

ตารางแสดงปริมาณขยะประเภทต่างๆ ของส�ำนักงานใหญ่ ประจ�ำปี 2559
หน่วย : กิโลกรัม
62,109

164,702

228

352

รวม

227,391

ขยะรีไซเคิล

ขยะทั่วไป

ขยะอันตราย

ขยะติดเชื้อ
บ ริ ษั ท
ก า ร บิ น ไ ท ย
จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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ดัชนีข้อมูล
ตามกรอบการรายงาน GRI
การเปิดเผยข้อมูลปกติแบบทั่วไป
ข้อมูลองค์กร
กลยุทธ์และการวิเคราะห์
G4-1

ถ้อยแถลงจากผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดขององค์กร
(อาทิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,ประธานกรรมการ
หรือต�ำแหน่งที่เทียบเท่า) 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

70

ชื่อองค์กร
ตราสินค้า ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการหลัก
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
จ�ำนวนและชื่อประเทศที่เป็นฐานการด�ำเนินงานหลักขององค์กร
หรือมีความเกี่ยวเนื่องเฉพาะกับประเด็นความยั่งยืนที่ครอบคลุมในรายงาน
ลักษณะความเป็นเจ้าของและสถานภาพทางกฎหมาย
ตลาดที่ให้บริการ (จ�ำแนกตามภูมิศาสตร์ หมวดธุรกิจที่ให้บริการ
และประเภทของลูกค้า/ผู้ได้รับประโยชน์)
ขนาดองค์กร (จ�ำนวนพนักงาน,จ�ำนวนหน่วยปฏิบัติการ,
ยอดขายสุทธิ,รายได้สุทธิ,ทุนจดทะเบียน,จ�ำนวนผลิตภัณฑ์และบริการ)
ที่จัดท�ำรายงาน
ยอดแรงงานรวม แยกตามชนิดการจ้าง สัญญาจ้าง และภูมิภาค
(จ�ำแนกตามเพศ)
อัตราร้อยละของพนักงานที่ได้รับความคุ้มครองผลประโยชน์
เกี่ยวกับสภาพการจ้าง
อธิบายห่วงโซ่อุปทานขององค์กร
การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญในเรื่องขนาด โครงสร้าง
หรือความเป็นเจ้าของในช่วงเวลาของการรายงาน
การอธิบายถึงการน�ำหลักการหรือแนวทางการระแวดระวัง
ด้านสิ่งแวดล้อม (ตามปฏิญญาริโอ มาตรา 15) มาใช้อ้างอิงในองค์กร
กฎบัตร หลักการ หรือความริเริ่มอื่นๆ ที่จัดท�ำขึ้นจากภายนอก
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์กรเข้าเป็นสมาชิก
หรือให้การรับรอง
การเป็นสมาชิกภาพในสมาคม (เช่น สมาคมการค้า หรือสภาอุตสาหกรรม)
และ/หรือหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
โดยที่องค์กร; มีต�ำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร มีบทบาทในโครงการ
หรือคณะกรรมการ ให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนนอกเหนือจาก
ค่าบ�ำรุงสมาชิกภาพ หรือเข้าเป็นสมาชิกเพื่อหวังผลเชิงกลยุทธ์

รายงาน
ก า ร พั ฒ น า อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น
ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 9

SD หน้า
5

8
8
9
8
8
8-9
8,9-35,40
40
38-40
9
11
61-62
22-23
9

หมายเหตุ

ข้อมูลองค์กร
ประเด็นสาระส�ำคัญและขอบเขตด�ำเนินงาน
G4-17
G4-18
G4-19
G4-20
G4-21

G4-22
G4-23

โครงสร้างการด�ำเนินงานขององค์กร หมายรวมถึงฝ่ายงานหลัก
บริษัทที่ด�ำเนินการ บริษัทย่อยหรือสาขาและกิจการร่วมค้า
กรรมวิธีก�ำหนดเนื้อหารายงาน
ประเด็นที่มีสาระส�ำคัญที่ระบุไว้ในขั้นตอนส�ำหรับก�ำหนดเนื้อหารายงาน
กรอบของรายงาน (อาทิ ประเทศ ฝ่ายงาน สาขา สถานประกอบการเช่า
กิจการร่วมค้า ผู้ส่งมอบ) ดูเกณฑ์วิธีการก�ำหนดกรอบของ GRI เพิ่มเติม
การระบุถึงข้อจ�ำกัดของกรอบหรือขอบเขตรายงาน
หลักการที่ใช้ในการรายงานส�ำหรับกิจการร่วมค้า สาขา สถานประกอบการเช่า
หน่วยงานภายนอกที่ท�ำงานให้ และหน่วยงานอื่นของกิจการที่มีผลกระทบ
อย่างมีนัยส�ำคัญต่อความสามารถ ในการเปรียบเทียบระหว่างช่วงเวลา
และ/หรือ ระหว่างองค์กร
ค�ำอธิบายถึงเหตุผลของการปรับเปลี่ยนข้อมูลจากที่ได้ชี้แจงไว้ใน
รายงานฉบับก่อนหน้า (อาทิ การควบรวมและเข้าซื้อกิจการ
การเปลี่ยนกรอบการรายงาน ลักษณะธุรกิจ วิธีการวัดผล)
การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญในกรอบและขอบเขตการรายงาน
หรือวิธีการวัดผลที่ต่างจากรายงานฉบับที่แล้ว

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

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

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

ธรรมาภิบาล
G4-34

ช่วงเวลาของการรายงาน
วันที่ของรายงานฉบับที่แล้ว
รอบของการรายงาน
ช่องทางติดต่อในกรณีที่มีค�ำถามเกี่ยวกับรายงานหรือเนื้อหาของรายงาน
ตารางระบุหน้าของเนื้อหาในรายงานที่มีการเปิดเผยตามมาตรฐาน
นโยบายและข้อปฏิบัติด้านการรับประกันแบบรายงานจากหน่วยงานภายนอก
ในกรณีที่ไม่ได้ระบุในรายงานการรับประกันที่แนบมาพร้อมกับ
รายงานความยั่งยืน ให้อธิบายกรอบและหลักการที่ใช้ของผู้รับประกัน
ภายนอกนัน้ ๆ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่จัดท�ำรายงาน
กับผู้รับประกันภายนอกดังกล่าว

หมายเหตุ

25
28
29-30
29-30
29-30

-

ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง

-

ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง

26-27
25
26-27
26-27

24
24
24
30
24,70-73
-

โครงสร้างการก�ำกับดูแลขององค์กรรวมทั้งคณะกรรมการภายใต้
การก�ำกับดูแลสูงสุด

16-18

อธิบายมูลค่าขององค์กร หลักการ มาตรฐาน และบรรทัดฐาน
เช่น จรรยาบรรณ และจริยธรรม

10,18

จริยธรรมและความถูกต้องชอบธรรม
G4-56

SD หน้า

ไม่มีการรับรอง
จากภายนอก

บ ริ ษั ท
ก า ร บิ น ไ ท ย
จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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การเปิดเผยข้อมูลปกติแบบเฉพาะ
ตัวชี้วัด

SD หน้า

เศรษฐกิจ
DMA
G4-EC1
DMA
G4-EC7
G4-EC8

ผลเชิงเศรษฐกิจ
มูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรงที่องค์กรสร้างขึ้น และกระจาย
ผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจ
การพัฒนาและผลกระทบจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
และการบริการสนับสนุน
ความเข้าใจและการให้รายละเอียดของผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ
รวมถึงขอบเขตของผลกระทบดังกล่าว

19,32-34
35
35-36
35-36

พลังงาน
ปริมาณการใช้พลังงานภายในองค์กร
ความเข้มข้นการใช้พลังงาน
การลดการบริโภคพลังงาน
น�้ำ
ยอดการใช้น�้ำรวมจากแหล่งต่างๆ (น�้ำประปา น�้ำบาดาล ฯลฯ)
มลอากาศ
ความเข้มข้นในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ขอบเขตในการบรรเทาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากผลิตภัณฑ์และบริการ
น�้ำทิ้งและของเสีย

64-65,67
66-67
66
64-65
68
68
61-62
66
63
62-66
62-66
69

35-36

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

สังคม
DMA
DMA
G4-SO8
DMA
DMA
G4-LA1
G4-LA3
DMA
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การต้านทุจริต
การปฏิบัติตามกฎหมาย (สังคม)
มูลค่าของโทษปรับที่มีนัยส�ำคัญ และจ�ำนวนครั้งของการถูกบังคับโทษ
ที่ไม่เป็นตัวเงินจากการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับ
สิทธิเด็ก
การจ้างงาน
จํานวนและอัตราส่วนของพนักงานเข้าใหม่และพนักงานที่พ้นสภาพ
แยกตามช่วงอายุ เพศ และภูมิภาค
อัตราการกลับเข้าทํางานและอัตราการคงอยู่ของบุคลากร
หลังการใช้สิทธิลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร (จําแนกตามเพศ)
แรงงาน/ฝ่ายบริหารสัมพันธ์

รายงาน
ก า ร พั ฒ น า อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น
ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 9

20-21
56-57
56-57
54
38-40
42-43
43
40-41

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด
DMA
G4-LA7
DMA
G4-LA9
DMA
G4-LA12
DMA
G4-PR1

DMA
G4-PR5
DMA
DMA

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อัตราความเสี่ยงหรืออัตราการเกิดขึ้นของโรคที่เกี่ยวของกับการท�ำงานของพนักงาน
การฝึกอบรมและให้ความรู้
จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี (จําแนกตามเพศ ประเภทพนักงาน)
ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม
องค์ประกอบของฝ่ายบริหารและสัดส่วนพนักงาน จําแนกตามประเภทพนักงาน
โดยแยกตามเพศ ช่วงอายุ กลุ่มคนส่วนน้อย และเกณฑ์ความหลากหลายอื่นๆ
สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า
ระยะวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพและความปลอดภัยเพื่อการปรับปรุง รวมถึงร้อยละ
ของประเภทผลิตภัณฑ์และบริการส�ำคัญที่ต้องด�ำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว
การแสดงฉลากและผลิตภัณฑ์บริการ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของลูกค้ารวมถึงผลการส�ำรวจ
ระดับความพอใจของลูกค้า
การสื่อสารการตลาด
ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

SD หน้า
47-48
47-48
41
41
38-39
40
44-47
44-47

49-51
51
52
52

หมายเหตุ

แบบส�ำรวจความคิดเห็นต่อรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ประจ�ำปี 2559
1. กรุณาระบุสถานะของท่านที่เกี่ยวข้องกับ บมจ.การบินไทย
ลูกค้า
คู่ค้า
เจ้าหนี้/ลูกหนี้

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน
พนักงาน

ประชาชน/ชุมชนใกล้เคียง
อื่น ๆ .............................

2. ท่านได้รับรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�ำปี 2559 จากช่องทางใด
เว็บไซต์ บมจ.การบินไทย
การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญ
งานสัมมนา/บรรยาย

บมจ.การบินไทย จัดส่งให้
คิวอาร์โค้ด (QR Code)
อื่น ๆ .............................

3. ท่านคิดว่าประเด็นใดที่มีความส�ำคัญต่อความยั่งยืนของ บมจ.การบินไทย

เศรษฐกิจ (โปรดระบุ ..................................................................................................)
สังคม
(โปรดระบุ ..................................................................................................)
สิ่งแวดล้อม (โปรดระบุ ..................................................................................................)

4. ท่านคิดว่าประเด็นที่มีความส�ำคัญต่อความยั่งยืนของ บมจ.การบินไทย
ได้รับการระบุในรายงานครบถ้วนหรือไม่

ครบถ้วน
ไม่ครบถ้วน (กรุณาระบุประเด็นที่ท่านคิดว่าควรเพิ่มเติมในรายงาน)
....................................................................................................................................................

5. ระดับความพึงพอใจที่มีต่อรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�ำปี 2559
ความสมบูรณ์ของเนื้อหารายงาน
ประเด็นส�ำคัญในการรายงาน
ความน่าสนใจของข้อมูล
การใช้ภาษาของรายงานเข้าใจง่าย
การออกแบบรูปเล่ม
ความพึงพอใจต่อรายงานโดยรวม

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย

ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุง

6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปีถัดไป
............................................................................................................................................................
ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็น โดยสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) หรือกรอกข้อมูลและจัดส่งที่
ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บมจ.การบินไทย
89 วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดท�ำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ บมจ. การบินไทย  
ขอขอบพระคุณในความร่วมมือที่ดีของท่านมา ณ โอกาสนี้

2559
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