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นับเป็นอีกปีที่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของการบิ น ไทยยั ง คงให้ ค วามสำ า คั ญ ในการดำ า เนิ น การ
แผนปฏิรูปขั้นที่ 3 “การเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable
Growth)” ซึ่ ง ถื อ เป็ น ส่ ว นสำ า คั ญ ของแผนปฏิ รู ป องค์ ก ร
ที่ผ่านมาการบินไทยยังคงประสบกับปัญหาผลประกอบการ
ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงมีการปรับปรุงและขยาย
แผนยุ ท ธศาสตร์ ใ ห้ มี ค วามเหมาะสม เพื่ อ ให้ ก ารบิ น ไทย
สามารถยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ภายใต้การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดี โดยการบินไทยยังคงยึดมั่นต่อหลักธรรมาภิบาล
หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ ทีส่ อดคล้อง
กับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี สำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี
2560 เป็นสำาคัญ
ในการดำาเนินธุรกิจ การบินไทยได้ตระหนักถึงความสำาคัญ
ในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment
Social Governance: ESG) โดยบูรณาการอยู่ในทุกกระบวน
การที่สำาคัญของการบินไทย อาทิ การปรับปรุงประสิทธิภาพ
การบินโดยคำานึงถึงสิ่งแวดล้อม การยกระดับคุณภาพงาน
บริ ก ารในทุ ก จุ ด สั ม ผั ส การพั ฒ นาทั ก ษะเฉพาะสำ า หรั บ
บุคลากรการบิน การเพิ่มมาตรการกำากับดูแลในการป้องกัน
การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ ตลอดจนการทบทวนการ
ดำาเนินงานเทียบกับมาตรฐานสากล ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ

ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ตลอดจนการดำาเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนา
และยกระดับคุณภาพชีวติ ทีส่ าำ คัญ อาทิ โครงการ “การบินไทย
ปลูกชีวิตให้แผ่นดิน - ป่าชายเลนเพื่อชุมชนเพิ่มพูนการกัก
เก็บคาร์บอน” โครงการ “ปันรักจากการบินไทย ช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย” โครงการรับซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรจาก
พี่น้องเกษตรกร เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม หนทางที่การบินไทยจะสามารถเติบโต
และพั ฒ นาได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น นั้ น นอกเหนื อ จากการดำ า เนิ น
การตามแผนปฏิรูป ตลอดจนการบรรลุเป้าหมายการเป็น
สายการบิน 1 ใน 5 อันดับแรกของโลก การสร้างการยอมรับ
ของผู้มีส่วนได้เสียยังคงมีความสำาคัญอย่างยิ่งสำาหรับเป็น
แรงผลักดันให้การบินไทยกลับมาเป็นสายการบินแห่งชาติ
ที่สง่างามต่อไปในอนาคต
ผมในฐานะรักษาการประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการธรรมาภิ บ าลและส่ ง เสริ ม กิ จ การเพื่ อ สั ง คมของ
การบินไทย มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนและผลักดัน
ให้การบินไทยดำาเนินการตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในระดับสากล ตลอดจนขอขอบคุณบุคลากรในทุกระดับ
ที่มีส่วนทุ่มเทสนับสนุนให้การบินไทยแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน
ตลอดไป

พลอากาศเอก
ตรีทศ สนแจ้ง

รักษาการประธานกรรมการบริษัทฯ และ
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม
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สารรักษาการ
กรรมการผู้อาำ นวยการใหญ่

ในปี 2560 ถื อ เป็ น ปี ที่ ก ารบิ น ไทย ได้ ดำ า เนิ น การ
ขับเคลื่อนแผนปฏิรูปมาอย่างต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นตามกรอบ
ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) โดยเน้นการสร้างความ
แข็งแกร่งท่ามกลางการแข่งขันในอุตสาหกรรมการบินทีร่ นุ แรง
โดยการบินไทย ได้กำาหนดเป้าหมายในการเป็นสายการบิน
ชั้นนำา 1 ใน 5 อันดับแรกของโลก ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งมีการปรับปรุงแผนปฏิรูป
เดิ ม ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งเหมาะสม ตลอดจนการขยายกรอบ
ยุ ท ธศาสตร์ ร ะยะยาว 10 ปี (พ.ศ. 2560 - 2569) เพื่ อ
ขับเคลื่อนองค์กรเติบโตอย่างต่อเนื่องสอดคล้องแผนปฏิรูป
ระยะที่ 3 “การเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth)”
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจองค์กร กลุ่มธุรกิจสนับสนุนองค์กร
ทรัพยากรบุคคล กระบวนการภายใน และด้านการเงิน
อย่ า งไรก็ ต าม ในทุ ก ย่ า งก้ า วยั ง มี ก ารคำ า นึ ง ถึ ง
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ในทุ ก ระดั บ เป็ น สำ า คั ญ
ในปีที่ผ่านมา การบินไทย ได้ดำาเนินการสอดคล้องต่อการ
พั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ภายใต้ ก ารพั ฒ นาด้ า นเศรษฐกิ จ ที่ สำ า คั ญ
อาทิ การพัฒนาโครงการศูนย์ซ่อมบำารุงอากาศยาน (MRO:
Maintenance Repair Overhaul Center) ในโครงการ
ศู น ย์ ซ่ อ มบำ า รุ ง อากาศยานอู่ ต ะเภา โครงการรั บ ซื้ อ สิ น ค้ า
การเกษตรจากกลุ่มเกษตรกร เป็นต้น การพัฒนาด้านสังคม

ที่สำาคัญ อาทิ การเข้าร่วมในกระบวนการทบทวนการออก
ใบรับรองผู้ดำาเนินการเดินอากาศ (AOC Re-certification)
จนได้รบั ใบรับรองผูด้ าำ เนินการเดินอากาศใหม่ (Air Operator
Certificate: AOC) และใบอนุ ญ าตขนส่ ง วั ต ถุ อั น ตราย
(Dangerous Goods Certificate) การนำาแผนงาน “Service
Ring” มาบูรณาการการให้บริการทุกจุดสัมผัส การพัฒนา
บุคลากร และการปรับปรุงโครงสร้างค่าตอบแทน เป็นต้น
รวมถึงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่สำาคัญ อาทิ การเตรียม
ความพร้อมสำาหรับดำาเนินการมาตรการ Carbon Offsetting
and Reduction Scheme for International Aviation –
CORSIA เพือ่ รับมือกับปัญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
อย่างเหมาะสม การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงใน
การบิน เป็นต้น
ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมาการบินไทยได้ให้ความสำาคัญ
ต่อการดำาเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และการจัดทำา
รายงานด้ า นการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อถ่ายทอดผลการดำาเนินงานที่สำาคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
และเพื่อสร้างการรับรู้ในฐานะสายการบินแห่งชาติ สุดท้ายนี้
ดิฉนั ขอขอบคุณบุคลากรทุกๆ ท่านทีม่ สี ว่ นสำาคัญในการแสดง
ความมุ่งมั่นทุ่มเทในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และบริษัทฯ
ด้วยดีเสมอมา

นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว

รักษาการกรรมการผู้อำานวยการใหญ่

บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)

5

การพัฒนา

นวัตกรรมและปรับปรุง
กระบวนการทำางาน
ในปี 2560 การบินไทยดำาเนินการตามแผนปฏิรปู โดยมีเป้าหมาย
เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงาน เพื่อลดค่าใช้จ่าย สร้างรายได้
สร้างความเป็นเลิศด้านการบริการอีกทัง้ กำาหนดตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงานให้สอดคล้องกับผลการดำาเนินงานตามแผนปฏิรูป
ONLINE
TICKETS
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อย่างไรก็ตามเพื่อให้การดำาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
การบินไทยจึงได้พฒ
ั นานวัตกรรมและปรับปรุงกระบวนการดำาเนินงาน
ผ่านโครงการต่างๆ

1. ด้านปฏิบัติการการบิน
โครงการ Fuel Management คื อ โครงการ
บริ ห ารการใช้ น้ำ า มั น เชื้ อ เพลิ ง อากาศยานอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง ได้ ดำ า เนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยใน
ปี 2557-2560 สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านน้ำามัน
เชือ้ เพลิงอากาศยานได้ประมาณ 1,610.39 ล้านบาท
โครงการ New Portable Water Uplift
คือ โครงการลดปริมาณการบรรทุกน้ำาไปกับเครื่องบิน
โดยในปี 2559 การบิ น ไทยสร้ า งช่ อ งทางสื่ อ สาร
ข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ก ารคำ า นวณน้ำ า หนั ก Take-off ของ
เครื่ อ งบิ น ในแต่ ล ะเที่ ย ว สอดคล้ อ งกั บ ปริ ม าณน้ำ า ที่
บรรทุก และคำานวณปริมาณน้ำามันเชื้อเพลิงที่ต้องการ
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ น้ำ า หนั ก ที่ แ ท้ จ ริ ง ของเครื่ อ งบิ น โดย
ในปี 2560 ได้ขยายผลไปถึงเทีย่ วบินขาเข้าทีม่ าจากสถานี
ต่างประเทศทั่วโลก
การบิ น ไทย ได้ บู ร ณาการฐานข้ อ มู ล ความ
ปลอดภั ย ร่ ว มกั บ สายการบิ น สแกนดิ เ นเวี ย นแอร์ ไ ลน์
และองค์ ก รที่ ทำ า การจั ด ระบบข้ อ มู ล ให้ ส ายการบิ น
ต่างๆ เพื่อจัดทำาระบบ Safety Intelligence System
ที่ ร วบรวมข้ อ มู ล ด้ า นความปลอดภั ย ข้ อ มู ล ด้ า นการ
ใช้พลังงาน การจัดการเที่ยวบินและการทำางานของลูก
เรื อ อย่ า งเหมาะสม เพื่ อ วิ เ คราะห์ ปั ญ หาด้ า นการบิ น
ร่วมกัน และเฝ้าระวังกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามขัน้ ตอน
และกฎเกณฑ์มาตรฐานที่กาำ หนด

2. ด้ า นการพั ฒ นากระบวนการทำ า งานและ
การปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานเพื่ อ ลดความ
ซำ้าซ้อน ลดต้นทุน สู่กาำ ไรที่มากขึ้น
ฝ่ า ยการพาณิ ช ย์ สิ น ค้ า และไปรษณี ย ภั ณ ฑ์
ได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำางานใหม่ เพื่อลดขั้นตอน
ซ้ำาซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำางาน ภายใต้
หลักการ Lean Management และ Change Management
ฝ่ า ยบริ ก ารอุ ป กรณ์ ภ าคพื้ น และฝ่ า ยบริ ก าร
ลูกค้าภาคพื้น ดำาเนินการปรับปรุงกระบวนการทำางาน
ตามรูปแบบ IATA Project (Six Streams) แบ่งเป็น
6 ด้าน คือ ความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัย
มาตรการควบคุม ความร่วมมือ การใช้ระบบเพื่อการ
บริ ห ารจั ด การกำ า ลั ง คน การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการให้
บริการในลานจอด การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ผู้ โ ดยสาร การขายและการตลาด อาทิ แผนกคลั ง
เครื่ อ งใช้ ใ นเครื่ อ งบิ น และแผนกล้ า งจั ด ส่ ง ภาชนะ
ได้ริเริ่มปรับปรุงขั้นตอนการบรรจุผ้ารองศีรษะกระดาษ
(Headrest Cover) และปลอกหมอน (Pillowcase)
ใส่ในถุงพลาสติกใหม่ สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ
528,527.30 บาทต่อปี เป็นต้น จากการปรับปรุงกระบวน
การทั้งหมดทำาให้ผลประกอบการของหน่วยธุรกิจดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
การบิ น ไทย ได้ ร่ ว มมื อ กั บ Paypal หนึ่ ง ใน
ช่องทางการชำาระเงิน (Payment Gateway) ซึง่ ถือเป็นการ
รับรองความปลอดภัยในการจ่ายเงินช่องทางออนไลน์ที่
ลูกค้าให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจว่าเป็นระบบช่องทาง
การชำาระเงินที่มีความปลอดภัยสูงได้มาตรฐานสากล

บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)
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3. ด้านการปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ
ในปี 2560 การบิ น ไทย ได้ มี ก ารลดขั้ น ตอน
และการปรั บ ปรุ ง บริ ก ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศต่ า งๆ
ให้สามารถสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจ และตอบสนอง
ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศอย่ า ง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังคงมีการดำาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง ในระบบงานต่างๆ เช่น
ระบบ THAI-Star Common Platform (TSCP)
ในส่วนของ Departure Control System (DCS),
Reservation, Inventory and Ticketing (RIT)
ระบบควบคุมเที่ยวบินขาออก เป็นระบบที่ใช้ร่วมกัน
ในกลุ่มเครือข่ายของสายการบินพันธมิตร โดยระบบ
จะทำาหน้าที่จัดการตรวจรับผู้โดยสารภาคพื้นก่อน
ขึน้ เครือ่ งบิน และควบคุมและกระจายน้าำ หนักสัมภาระ
ที่จะบรรทุกขึ้นเครื่อง รวมทั้งออกบัตรผ่านขึ้นเครื่อง
(Boarding Pass) พิมพ์ป้ายผูกกระเป๋า (Bag Tag)
และตรวจสอบจำานวนผู้โดยสารที่ประตูขาออกครั้ง
สุดท้ายก่อนเครื่องบินออก
ระบบ Fare Management System
ระบบบริหารจัดการราคาบัตรโดยสาร โดยระบบ
จะมี ก ารเปรี ย บเที ย บราคาล่ า สุ ด ของการบิ น ไทย
กับราคาของสายการบินอื่น รวมทั้งราคาของแต่ละ
สายการบินที่มีการขายบน Website เพื่อเป็นข้อมูล
สำาหรับการปรับเปลี่ยนราคาได้อย่างรวดเร็วทันต่อ
การแข่งขันของตลาด
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โครงการ THAI Website Improvement for Disabled
การปรั บ ปรุ ง THAI Website ให้ อำ า นวยความ
สะดวกสำาหรับลูกค้าที่เป็นผู้พิการให้สามารถได้รับ
ความสะดวกในการเข้าชม Website ได้เท่าเทียม
กับลูกค้าทั่วไป และเป็นกฎข้อบังคับที่ Department
of Transportation (DOT) ประเทศสหรัฐอเมริกา
กำ า หนดให้ ส ายการบิ น ที่ บิ น เข้ า อเมริ ก าต้ อ งจั ด ทำ า
Website ให้สามารถเข้าถึงได้สำาหรับผู้พิการ อ้างอิง
ตาม WCAG 2.0 (Web Content Accessibility
Guidelines) มิ ฉ ะนั้ น จะมี บ ทปรั บ แก่ ส ายการบิ น
หากมีการร้องเรียนจากผู้พิการ
ระบบ Cabin Crew Preflight Readiness
ระบบที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการประเมินความ
พร้อมก่อนเที่ยวบิน
ระบบ SAP – BU
ระบบการบริหารการผลิต การขายและการจัดจำาหน่าย
การควบคุมคุณภาพ และการซ่อมบำารุงและรักษา
อุปกรณ์ สำาหรับหน่วยธุรกิจ
ระบบ System Integration for Customer Service
Excellent (SICSE) ระบบเชือ่ มต่อข้อมูลของผูโ้ ดยสาร
กั บ พนั ก งานในทุ ก จุ ด บริ ก ารที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น อย่ า ง
ไร้ ร อยต่ อ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก ารแก่
ผู้โดยสารในการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที
นอกจากนีย้ งั มีการปรับปรุงระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน
เช่ น Firewall System for Oversea Stations และ
Mail Gateway System รวมทั้งการศึกษาและจัดทำา
Cyber Security Roadmap รวมถึงโครงการสำาคัญที่อยู่
ระหว่างการดำาเนินงาน อาทิ BI Tools for Management
Accounting โครงการการประเมินความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบคอมพิวเตอร์ (Penetration Testing) และ
โครงการ IT Professional Competency Development
เป็นต้น

4. ด้านการพัฒนาบุคลากร

5. การสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมในสายปฏิบตั กิ าร

การบิ น ไทย ได้ ริ เ ริ่ ม โครงการสื่ อ สารและสร้ า ง
ความผู ก พั น เป็ น แนวคิ ด ในการธำ า รงรั ก ษาทรั พ ยากร
บุ ค คลด้ า นการบิ น และมี แ ผนในการขยายวงกว้ า งสู่
พนั ก งานในส่ ว นอื่ น ๆ โดยการเพิ่ ม พู น ความรู้ พั ฒ นา
ทั ก ษะขี ด ความสามารถ รวมทั้ ง เสริ ม สร้ า งทั ศ นคติ
เชิ ง บวก สร้ า งแรงจู ง ใจให้ พ นั ก งานมี ค วามรู้ สึ ก ที่ ดี
ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดระบบการฝึกอบรม
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรุ่นใหม่ โดยเชื่อมโยงหลัก
การฝึกอบรมแบบ Competency Base Training และ
พื้นฐานความรู้ด้าน Safety, Security และ Service
เพื่อสร้างมโนทัศน์ด้านการบริการที่มุ่งเน้น Customer
Experience Management รวมถึงการสร้างจิตสำานึก
ด้านการให้บริการที่มุ่งเน้นบทบาทและหน้าที่ในการให้
บริการที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพ ตลอดจนการ
สร้ า งความภาคภู มิใ จในการเป็ น พนั ก งานต้ อ นรั บ บน
เครื่องบินของการบินไทย ที่มีส่วนผลักดันให้การบินไทย
มีศกั ยภาพในการแข่งขันระดับโลก

การบิ น ไทย นำ า ระบบจั ด การฝึ ก อบรมนั ก บิ น
การบินไทย (THAI Pilot Training Management System)
ซึ่งเป็นระบบจัดการหลักสูตรการฝึกนักบิน ทรัพยากร
การฝึก การจัดเก็บข้อมูลและเอกสารการฝึก การกำาหนด
และบั น ทึ ก ศั ก ย์ ก ารบิ น แจ้ ง เตื อ นวาระการฝึ ก และ
สื บ ค้ น ข้ อ มู ล การฝึ ก บิ น ที่ พั ฒ นาขึ้ น โดยบุ ค ลากร
การบินไทย ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลเวลาลงฐานข้อมูล
ผ่านบัตรสมาร์ทการ์ด นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยี
Real-time Web Application พัฒนาบนแพลตฟอร์ม
“Node JS” ร่วมกับฐานข้อมูล “Mongo DB” และเครื่อง
เซิร์ฟเวอร์ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ (Linux) โดยผู้ใช้งาน
สามารถเข้าระบบผ่านเว็บบราวเซอร์ Google Chrome
หรือ Firefox ส่วนของฮาร์ดแวร์ได้พัฒนาการ์ดรีดเดอร์
(Card Reader) ที่ประกอบขึ้นจากอุปกรณ์มาตรฐาน
ร่ ว มกั บ ซอฟต์ แ วร์ ที่ พั ฒ นาขึ้ น เอง เพื่ อ บริ ห ารระบบ
จัดหลักสูตรฝึกบินให้เป็นไปตามแผนงานอย่างครบวงจร
ซึ่งช่วยประหยัดงบประมาณ และเพิ่มศักยภาพการฝึก
นั ก บิ น ได้ อ ย่ า งดี เ ยี่ ย ม และสนั บ สนุ น นโยบายพั ฒ นา
บุคลากรการบินที่มีคุณภาพ

บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)
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รู้จัก

การบินไทย
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นสายการบินทีล่ กู ค้าเลือกเป็นอันดับแรก
ให้บริการดีเลิศด้วย

“เสน่ห์ความเป็นไทย”
“The First Choice Carrier
with Touches of Thai”

การบินไทย มุ่งมั่นที่จะเป็นสายการบินที่ลูกค้า
เลือกใช้บริการเป็นอันดับแรก ด้วยการสร้างความพึง
พอใจสูงสุดแก่ลกู ค้าให้เหนือความคาดหมาย และสร้าง
ความผู ก พั น ที่ ยั่ ง ยื น ระหว่ า งการบิ น ไทยกั บ ลู ก ค้ า
โดยการสร้างประสบการณ์การเดินทางที่ราบรื่นและ
ประทับใจด้วยเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้แก่ลูกค้า
ทุกคนอย่างต่อเนื่อง ด้วยบริการที่ดีเลิศและสม่ำาเสมอ
(Consistency of Service Excellence) ในทุกจุดสัมผัส
ของการให้บริการ
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พันธกิจ (Mission)
พันธกิจหลักของการบินไทย ประกอบด้วยพันธกิจต่อ ลูกค้า ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน และสังคม ดังนี้
ให้ บ ริ ก ารขนส่ ง ทางอากาศอย่ า งครบวงจรทั้ ง ภายในและระหว่ า งประเทศ โดยมุ่ ง เน้ น ใน
เรื่องมาตรฐานความปลอดภัย ความสะดวกสบาย การบริการที่มีคุณภาพด้วยเอกลักษณ์
ความเป็นไทย เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและความน่าเชื่อถือสูง รวมทั้งเสริมสร้าง
ความประทับใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับ ลูกค้า
มีการกำากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กร
และสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่สูงให้แก่ ผู้ถือหุ้น
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับ พนักงาน เพื่อให้ทำางานได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ตระหนักถึงการให้ความสำาคัญแก่ลกู ค้า เสริมสร้างขีดความสามารถ ทักษะ และความ
รับผิดชอบ ตลอดจนเพิ่มพูนความผูกพันต่อองค์กร
ช่วยเหลือ ส่งเสริม และแสดงความรับผิดชอบต่อ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในฐานะเป็นสาย
การบินแห่งชาติ
ทั้งนี้ ต้องดำาเนินการภายใต้การกำากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล

บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)
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คุณค่าหลัก (Core Values)
เพื่อให้การบินไทย สามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน และสามารถแข่งขันได้ในสภาวะแวดล้อม
ทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ส่งเสริมและยึดมั่นในคุณค่าหลักสำาคัญ 3 ประการ ได้แก่

1
2

มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
(Customer Satisfaction)

ให้การบริการระดับโลก
(World Class Services)

3

สร้างคุณค่าในทุกมิติ
(Value Creation)

กรอบแนวทางในการดำาเนินงาน CSR 4 ประการ

12

1

เพือ่ แสดงให้เห็นถึงความมุง่ มัน่ และทุม่ เทของการบินไทยในการบริหารจัดการด้าน
สิง่ แวดล้อมผสมผสานแนวคิดและนวัตกรรมในรูปแบบสีเขียว (Green Innovation)

2

จัดทำาโครงการเพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อมทีส่ อดคล้องกับแนวคิด “การเดินทางแบบ
รักษ์สิ่งแวดล้อม” (Travel Green)

3

จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตสำานึกให้กับพนักงานในทุก
ระดับชั้น

4

สือ่ สารและประชาสัมพันธ์กจิ กรรมเพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อมของการบินไทยและ
จัดทำารายงานผลการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
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ข้อมูลทั่วไป
บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน) ประกอบ
ธุรกิจการบริการขนส่งทางอากาศทั้งภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติของ
ประเทศไทย เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัด
กระทรวงคมนาคม และได้เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม
2534 ปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ
มีทุนจดทะเบียน 26,989,009,500 บาท มีทุนชำาระ
แล้ว 21,827,719,170 บาท มีกระทรวงการคลังและ
ธนาคารออมสินถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 53.16 ส่วนที่
เหลือร้อยละ 46.84 ถือหุ้นโดยประชาชนทั่วไปทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงพนักงานของ
การบินไทย

การบินไทย มี สำานักงานใหญ่ทกี่ รุงเทพมหานคร
โดยมีฐานปฏิบตั กิ ารการบินทีท่ า่ อากาศยานสุวรรณภูมิ
และเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการขนส่ง ประกอบ
ด้วย การให้บริการขนส่งทางอากาศ ได้แก่ การขนส่ง
ผู้โดยสาร และการขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์
และมีธุรกิจที่เกี่ยวข้อง คือ บริการคลังสินค้า บริการ
ลูกค้าภาคพืน้ บริการอุปกรณ์ภาคพืน้ ครัวการบิน และ
บริการซ่อมบำารุงอากาศยาน

สมาชิกภาพในระดับสากล
การบินไทยในฐานะ 1 ใน 5 สายการบินผู้ก่อตั้งกลุ่มพันธมิตรสายการบิน
สตาร์ อัลไลแอนซ์ ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลากว่า 20 ปี
กลุ่มพันธมิตรสายการบิน สตาร์ อัลไลแอนซ์ ได้เชื่อมโยงผู้คนหลายพันล้านคนทั่วโลก
ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม เข้าด้วยกัน ภายใต้เครือข่ายอันแข็งแกร่งของสายการบิน
พันธมิตร 28 สายการบิน สู่จุดหมายกว่า 191 แห่งทั่วทุกมุมโลก
การบินไทยได้เข้าเป็นสมาชิกของ IATA ซึ่งเป็นสมาคมการขนส่งทางอากาศ
ระหว่างประเทศ ที่มีบทบาทในการกำาหนดมาตรฐานการบินต่างๆ โดยการบินไทยได้
นำาหลักและกฎเกณฑ์ของ IATA ในด้านต่างๆ มาปรับใช้ในการดำาเนินธุรกิจ
การบินไทย ภายใต้การกำากับของสำานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
เป็นสมาชิกองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำาหนด
มาตรฐานและกฎข้อบังคับระหว่างประเทศทีจ่ าำ เป็นสำาหรับความปลอดภัย ความมัน่ คง
ประสิทธิภาพ และความสอดคล้องของการบิน รวมถึงการพิทกั ษ์สงิ่ แวดล้อมทีไ่ ด้รบั ผล
กระทบจากการบิน โดยการบินไทยได้ดาำ เนินการตามมาตรฐานดังกล่าว เพือ่ ยกระดับ
การบริการให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ของการบินไทยตั้งอยู่ที่
เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10900
หมายเลขโทรศัพท์สำาหรับติดต่อ 66 (0) 2545-1000, THAI Contact Center 66 (0) 2356-1111
และเว็บไซต์ www.thaiairways.com
บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)

13

ห่วงโซ่คุณค่ากิจการ
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
การบินไทย คำานึงถึงการบริการที่ครบวงจรในทุกจุดสัมผัส ตั้งแต่ต้นกระบวนการจนจบกระบวนการเดินทางของ
ผู้โดยสาร ผ่านการใช้กลไกเชื่อมต่อการประสานงานทุกจุดบริการ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารใน
ยุคดิจิตอล รวมถึงมีกลไกเชื่อมต่อการประสานงานของทุกจุดบริการเพื่อไขข้อข้องใจ และแก้ปัญหาให้กับผู้โดยสารได้
ตรงประเด็น
ในปี 2560 การบินไทย ได้เพิ่มช่องทางการจ่ายเงินใน Website ให้มากขึ้น เพิ่มช่องทางการเช็คอินด้วยตนเองที่
โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ และจะขยายต่อไปในโรงแรมในเครือโนโวเทล และเพิม่ เคาน์เตอร์ Bag Drop ทีท่ า่ อากาศยาน
สุวรรณภูมิ สำาหรับลูกค้าที่เช็คอินด้วยตนเอง (e-check-in)
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นโยบายของการบินไทย
นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี

การดำาเนินงานของการบินไทย ในด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี ได้ยึดหลักธรรมาภิบาล หลักจริยธรรม และ
จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ ทีส่ อดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการทีด่ ี สำาหรับบริษทั จดทะเบียนปี 2560 (CG Code)

นโยบายการกำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

การดำาเนินงานของการบินไทย ได้ให้ความสำาคัญอย่างยิ่งกับการดำาเนินธุรกิจของการบินไทย ให้เป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง (กฎเกณฑ์) ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ

นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

การดำาเนินงานของการบินไทย ได้ให้ความสำาคัญกับการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความ
เสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครอง ภายใต้บทบัญญัติที่ได้กำาหนดไว้ตามกฎหมายไทยและกฎหมาย
ระหว่างประเทศ และตระหนักถึงความสำาคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของบุคคลในทุกด้าน ตลอดจนสังคมและ
ชุมชน ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ

นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน

การดำาเนินงานของการบินไทย ได้ให้ความสำาคัญต่อการกำากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามหลักการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี และตามกฎหมาย การบินไทยจึงห้ามบุคลากรในทุกระดับที่พ้นจากตำาแหน่งในช่วงเวลา 6 เดือน
ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน ห้ามทำาการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ ก่อนประกาศงบการเงิน 1 เดือน และ
หลังประกาศ 3 วัน รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานมีระบบบริหารจัดการกำากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน และข้อมูลลับที่ดี

นโยบายความปลอดภัยด้านกิจการบิน

การดำาเนินงานของการบินไทยจะยึดหลักเรือ่ งความปลอดภัยเป็นหัวใจสำาคัญของการดำาเนินงาน โดยกำาหนดให้
เป็นไปตามกฎหมายและหลักมาตรฐานสากล รวมถึงการตรวจสอบ รักษาระบบรักษาความปลอดภัยแก่ผู้บริหารและ
พนักงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจกรรมการบิน

นโยบายด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ

การดำาเนินงานของการบินไทยจะต้องมีคุณภาพในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ให้เป็นไปตามความพึงพอใจและ
ความประทับใจของลูกค้า ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลของธุรกิจการบิน

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

การดำาเนินงานของการบินไทยคำานึงถึงความสำาคัญในการคุ้มครองดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย
อยูใ่ นสภาพแวดล้อมของการทำางานทีเ่ หมาะสม ภายใต้การบริหารงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ เพราะการบินไทยถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด

บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)
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นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

การดำาเนินงานของการบินไทย มีการดำาเนินงานอย่างสอดคล้องตามหลักมาตรฐานสิง่ แวดล้อมสากล (Environment
Management System/EMS : ISO14001) และสิ่งแวดล้อมการบิน (Aviation Environment)

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

การดำาเนินงานของการบินไทย ได้นาำ การบริหารความเสีย่ งมาใช้เป็นเครือ่ งมือในการบริหารจัดการองค์กรตัง้ แต่ปี
2546 เพือ่ ช่วยให้บริษทั มีความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลเพือ่ ให้บรรลุตามเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิม่ และ
ความมั่นคงเพือ่ ประโยชน์สูงสุดของผูม้ ีสว่ นได้เสียของบริษทั ฯ และสอดคล้องตามหลักการกำากับดูแลกิจการทีด่ ี (Good
Corporate Governance)

นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

การดำาเนินงานของการบินไทย ได้นำาการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
เพื่อช่วยให้บริษัทมีความมั่นใจว่าจะสามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
ของการบินไทย และสอดคล้องตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และ การบินไทย
“การพัฒนาที่ยั่งยืน” ถือเป็นเรื่องสำาคัญที่ทุกภาคส่วน ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ การบินไทย
ถือเป็นองค์กรหนึ่งที่ให้ความสำาคัญเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการดำาเนินธุรกิจสายการบิน
ที่ รั บ ผิ ด ชอบตลอดกระบวนการหลั ก ของธุ ร กิ จ โดยเฉพาะการนำ า เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals: SDGs) ซึ่งเป็นทิศทางของการพัฒนาที่ยั่งยืนสากลจนถึงปี พ.ศ.2573 มาเป็นกรอบเป้าหมาย
สำาคัญหนึ่งในการบริหารจัดการ โดยเนื้อหาในรายงานความยั่งยืนฉบับนี้จะนำาเสนอถึงผลการดำาเนินงานที่สำาคัญและ
สอดคล้องในแต่ละเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างชัดเจนต่อไป
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การดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

การบินไทยดำาเนินธุรกิจ ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีที่ยอมรับ
ในระดับสากล โดยมีหลักจริยธรรมธุรกิจ ให้พนักงานยึดถือปฏิบัติ โดยให้การ
สนับสนุนและยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
ยึดมัน่ ในประโยชน์ของบริษทั ฯยึดมัน่ ความซือ่ สัตย์สจุ ริต ความถูกต้อง และความ
โปร่งใส และมีหลักบรรษัทภิบาล ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรในระยะยาว
ความรับผิดชอบในหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั หิ น้าที่ ความเป็นธรรม
ซึ่งผู้บริหารและพนักงานทุกระดับต้องให้ความร่วมมือและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ
เพือ่ ให้การบินไทยเป็นองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการทีด่ เี ลิศ มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การบินไทยเล็งเห็นความจำาเป็นของการแก้ปัญหาการทุจริตและการ
ประพฤติมิชอบ จึงได้นำานโยบาย “Whistle Blower Policy” มาใช้ในการบริหาร
จัดการองค์กร ตลอดจนจัดทำาระเบียบว่าด้วยการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือ
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำาสั่งบริษัท ธรรมาภิบาล หรือ
จริยธรรม ตามประมวลธรรมาภิบาลและจริยธรรม พ.ศ. 2553

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

การบิ น ไทยมุ่ ง ปรั บ ปรุ ง ระบบการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรบุ ค คลเพื่ อ
เสริมสร้างศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงและการแข่งขัน
ทางธุรกิจในปัจจุบัน รวมทั้งจัดให้้มีการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและ
สมรรถนะการทำางาน ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับอย่างเหมาะสม

การเคารพสิทธิมนุษยชน

การบินไทยให้ความสำาคัญต่อความเป็นมนุษย์ทเี่ ท่าเทียมกัน จึงนำาแนวคิด
เรื่องสิทธิมนุษยชนมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเคารพใน
สิทธิและไม่เลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคลใดบุคคลหนึง่ โดยใช้ความแตกต่างด้านเชือ้ ชาติ
สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ พื้นฐานการศึกษา หรือเหตุอื่นๆ เป็นเกณฑ์

บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)
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ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

การบินไทยสร้างคุณค่าด้านความปลอดภัยให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรผ่าน
การปฏิบัติงานทุกกระบวนการตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับภายใต้มาตรฐาน
ข้อกำาหนดความมัน่ คงการบิน (Aviation Security) อย่างเคร่งครัด รวมทัง้ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะ
พัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นจากผู้บริโภค นอกจากนี้
การบินไทยยังมุ่งมั่นพัฒนาความปลอดภัยโดยนำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าควบคุมและวิเคราะห์การทำางานของนักบินเพือ่ ลดความเสีย่ งระหว่างการเดินทาง

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การบินไทยคำานึงถึงผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็นผลมาจากการดำาเนิน
ธุรกิจ โดยเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลในทุกกิจกรรม ครอบคลุมทั้งด้านการใช้วัสดุ พลังงาน ทรัพยากร
น้ำา ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ขยะและของเสีย ตลอดจน
มลอากาศทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากธุรกิจการให้บริการขนส่งทางอากาศอย่างชัดเจน

การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน

การบินไทยมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยการปลูก
ฝังจิตสำานึกที่ดีแก่พนักงานผ่านโครงการจิตอาสาต่างๆ อาทิ การสนับสนุน
ด้านการศึกษาแก่เยาวชนในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ การให้โอกาสแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มคี วามเท่าเทียม การสนับสนุนและอำานวยความสะดวก
ในสถานการณ์ต่างๆ การบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ประสบภัย

การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมด้าน CSR

การบิ น ไทยพั ฒ นานวั ต กรรมองค์ ก รให้ ส อดรั บ กั บ แผนปฏิ รู ป โดยมี
เป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย และสร้างรายได้ จึงมีการริเริ่ม
โครงการต่างๆ เช่น โครงการ Fuel Management โครงการ Route Optimization
โครงการพัฒนา HR Management Tools โครงการพัฒนาระบบจัดการการฝึก
นักบินการบินไทย เป็นต้น ซึ่งโครงการทั้งหมดล้วนมีส่วนสำาคัญในการผลักดัน
การบินไทยให้เป็นที่ยอมรับด้านความเป็นเลิศด้านการบริการ
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การมีส่วนร่วม

ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
(G4-25)

การบินไทยได้พิจารณาและทบทวนกลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสียที่มีความสัมพันธ์ต่อการดำาเนินธุรกิจขององค์กร
ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยระบุผู้มีส่วนได้เสียที่สำาคัญ
ทัง้ หมด 6 กลุม่ คือ ลูกค้า, คูค่ า้ /เจ้าหนี,้ ลูกหนี,้ และคูแ่ ข่ง
ทางการค้า ประเทศชาติ, ผู้ถือหุ้น, ผู้ใต้บังคับบัญชา/
พนักงาน, สังคมและชุมชน ตลอดจนการตอบสนองต่อ
ความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ อย่างเหมาะสม
สำาหรับการจัดทำารายงานความยั่งยืนประจำาปี 2560
การบินไทยได้พิจารณาข้อกังวลและข้อคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้เสียทีอ่ ยูภ่ ายใต้บริบทความยัง่ ยืนมาใช้เป็นข้อมูล
ส่วนหนึ่งในการกำาหนดเนื้อหาของรายงานความยั่งยืน
ฉบับนี้

บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)
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ผู้มีส่วนได้เสียที่สำาคัญทั้ง 6 กลุ่มของ บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน)
ลูกค้า
สังคม
และ
ชุมชน

คู่ค้า/เจ้าหนี้,
ลูกหนี้
และคู่แข่ง
ทางการค้า

ผู้มีส่วน
ได้เสีย
ผู้ ใต้บังคับ
บัญชา/
พนักงาน

ประเทศ
ชาติ
ผู้ถือหุ้น

ตารางแสดงผู้มีส่วนได้เสียและการตอบสนอง
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ผู้มีส่วนได้เสีย
(G4-24)

ช่องทางการติดต่อ
สื่อสารและความถี่ (G4-26)

ความคาดหวัง
จากผู้มีส่วนได้เสีย (G4-27)

ลูกค้า

การสำารวจ CASS
(Customer Airline
Satisfaction Survey)
ความเห็นจากลูกค้าโดยตรง
(feedback: complaints,
recommendations,
suggestions)
การประชุม/เยี่ยมเยียนลูกค้า
Customer Board

ได้รับบริการที่มีคุณภาพ
รวมถึงความปลอดภัย
ความสะดวกสบายและ
ตอบสนองความต้องการ
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพือ่ สร้างความ
เชื่อมั่นและความพึงพอใจ

ทัศนคติที่ดีและให้ความ
สำาคัญต่อลูกค้าและงาน
บริการ
ศึกษาทำาความเข้าใจ
ความต้องการของลูกค้า
สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อ
ลูกค้าอย่างต่อเนื่องและ
สมำ่าเสมอ

คู่ค้า /
เจ้าหนี้,
ลูกหนี้
และคู่แข่ง
ทางการค้า

ประชุมร่วม
e-mail
ระบบสารสนเทศของกลุม่ สมาชิก
Website

ได้รับปฏิบัติเสมอภาค
และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่
บนพื้นฐานของความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจ
ได้รับผลตอบแทนที่เป็น
ธรรมต่อทั้งสองฝ่ายรวมทั้ง
หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่
อาจเกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

ไม่รับเงิน สิ่งของหรือประโยชน์
ใดๆ จากคู่ค้า
ไม่เรียก รับ จ่าย หรือเสนอ
จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่
สุจริตในการค้า
รีบดำาเนินการแก้ไขปัญหา
ตามขั้นตอนต่างๆ กรณีเกิด
เหตุการณ์ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น
รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของสัญญาที่มีต่อคู่ค้า เจ้าหนี้
ลูกหนี้อย่างครบถ้วน
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การตอบสนอง
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย (G4-27)

ผู้มีส่วนได้เสีย
(G4-24)

ช่องทางการติดต่อ
สื่อสารและความถี่ (G4-26)

ความคาดหวัง
จากผู้มีส่วนได้เสีย (G4-27)

การตอบสนอง
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย (G4-27)
ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้
สอดคล้องกับหลักสากล
ภายใต้กรอบกฎหมาย
ไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรู้
ความลับของคู่แข่ง ไม่ทำาลาย
ชื่อเสียงของคู่แข่ง ไม่เข้าถึง
สารสนเทศที่เป็นความลับ
ของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่
สุจริต

ประเทศชาติ

โซเชียลมีเดีย (Social Media)

ดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้
ไม่กระทำาการใดๆ อันจะก่อ
ให้เกิดผลเสียต่อประเทศชาติ

คำานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
ไม่กระทำาการใดๆ ที่จะส่งผล
เสียหายต่อชือ่ เสียงของประเทศ
ไม่กระทำาการช่วยเหลือกรณี
ที่ก่อให้เกิดการหลีกเลี่ยง
การปฏิบัติตามกฎหมาย

ผู้ถือหุ้น

Conference Call
การเข้าเยี่ยมชมการบินไทย
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
(ปีละ 1 ครั้ง)
สื่อสารทางโทรศัพท์จดหมาย
และ e-mail

ได้รับผลตอบแทนที่ดีอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน และ
ปฏิบัติต่อกันด้วยความ
เสมอภาค
ได้รับ feedback โดยตรง

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และเป็นธรรม
บริหารกิจการขององค์กรให้มี
ความเจริญก้าวหน้ามั่นคง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถ
และความระมัดระวัง
บริการผู้ถือหุ้นด้วยความเต็มใจ
รวดเร็ว
จัดการดูแลไม่ให้ทรัพย์สินของ
การบินไทยสูญไปโดยเปล่า
ประโยชน์
เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
เพียงพอสมำ่าเสมอ และ
ทันเวลา

ผู้ใต้บังคับ
บัญชา /
พนักงาน

ระบบ Intranet (THAI Sphere)
/Web board/ e-mail
Line Group - TG Internal
Network
ประชุมกลุม่ (ไตรมาสละ 1 ครัง้ )
DD Command Center

สรรหาและคัดเลือก
บุคลากรที่ได้มาตรฐาน
ชัดเจนและโปร่งใส
พัฒนาองค์ความรู้ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
เพือ่ โอกาสในความก้าวหน้า

ให้เกียรติซึ่งกันและกันเคารพ
ในสิทธิส่วนบุคคล สุภาพ
อ่อนน้อมทั้งกายและวาจา
ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี
มีคุณธรรมไม่เลือกปฏิบัติ

สังคมและ
ชุมชน

Social Media
Website

คำานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและประโยชน์
ส่วนรวมโดยปลูกฝังให้เกิด
จิตสำานึกรับผิดชอบต่อสังคม
และส่วนรวม รวมทั้งให้การ
สนับสนุนส่งเสริม หรือมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมหรือ
ชุมชนต่างๆ

ให้การสนับสนุนกิจกรรม
ที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคม
ส่งเสริมการปลูกฝังให้เกิด
จิตสำานึกของความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในทุกระดับ
วางตัวเป็นกลางทางการเมือง
อย่างเคร่งครัด

บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)
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การปฏิบัติตาม
หลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดี
การบินไทยดำาเนินธุรกิจโดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต
โปร่งใสอันเป็นหัวใจสำาคัญของ “หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี”
ซึ่ ง เป็ น หลั ก ธรรมาภิ บ าลสากลของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย และ ASEAN CG Scorecard อันจะนำาไปสู่ความ
มั่ น คงของผลประกอบการที่ โ ปร่ ง ใส สามารถตรวจสอบได้
ตลอดจนสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ่ ม
การบินไทย ได้กำาหนดทิศทางการดำาเนินงานที่เป็นธรรมและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ประกอบด้วย
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรในระยะยาว
(Creation of Long Term Value)
ความโปร่งใส
(Transparency)
ความรับผิดชอบในหน้าที่
(Responsibility)
ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่
(Accountability)
ความเป็นธรรม
(Fairness)
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นอกจากนี้ คณะกรรมการของการบิ น ไทยได้ ท บทวนนโยบายการกำ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 เพื่อเป็นหลักปฏิบัติและแนวทางในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการการบินไทย ดังนี้
ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำาองค์กร
กำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
ดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

จริยธรรมธุรกิจ
1. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
ให้การสนับสนุนและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่นรวมถึงไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
3. ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต
ไม่ยินยอมให้เกิดการทุจริตขึ้นในงานที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ
4. ยึดมั่นในความถูกต้อง
ไม่ยินยอมให้เกิดการกระทำาที่ผิดกฎหมายขึ้นในงานที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ
5. ยึดมั่นในความโปร่งใส
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ร่วมงาน ประชาชน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
ของบริษัทฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ

บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)
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โครงสร้างในการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ
ชุดย่อย และเจ้าหน้าที่บริหาร ตามโครงสร้างสายการบริหารงาน ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ(1)
ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการ
องค์ประธานศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการ

กรรมการผู้อำานวยการใหญ่(2)

ที่ปรึกษากรรมการผู้อาำ นวยการใหญ่
รองกรรมการผู้อาำ นวยการใหญ่(2)
คณะกรรมการฝ่ายบริหาร
งานนโยบายฯ
รองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่(2)
สนับสนุนการถวายบินแก่องค์ประธานศูนย์
สนับสนุนการปฏิบัติการ

สายทรัพยากรบุคคล
และบริหารทั่วไป
รองกรรมการผู้อาำ นวยการใหญ่(2)

สายปฏิบัติการ
รองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่(2)

สายรายได้เสริมองค์กร
รองกรรมการผู้อาำ นวยการใหญ่(2)

ฝ่ายช่าง
รองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่(2)

สายการเงินและบัญชี
รองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่(2)

ฝ่ายการพาณิชย์
รองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่(2)

สายกลยุทธ์องค์กร
และพัฒนาอย่างยั่งยืน
รองกรรมการผู้อาำ นวยการใหญ่(2)

สายบริหารงานกฎหมาย
รองกรรมการผู้อาำ นวยการใหญ่(2)

สำานักงานการตรวจสอบภายใน
ผู้อำานวยการใหญ่

คณะกรรมการบริหาร
หน่วยธุรกิจ
หน่วยธุรกิจบริหารการบิน
รองกรรมการผู้อาำ นวยการใหญ่(2)
ฝ่ายสนับสนุนการบริการธุรกิจการบิน
ผู้อาำ นวยการใหญ่

ฝ่ายครัวการบิน
กรรมการผู้จัดการ
(ระดับผู้อำานวยการใหญ่)
ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น
กรรมการผู้จัดการ
(ระดับผู้อำานวยการใหญ่)
ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น
กรรมการผู้จัดการ
(ระดับผู้อำานวยการใหญ่)
ฝ่ายการพาณิชย์สินค้า
และไปรษณียภัณฑ์
กรรมการผู้จัดการ
(ระดับผู้อำานวยการใหญ่)

หมายเหตุ :
(1) คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม คณะกรรมการกำากับยุทธศาสตร์และการปฏิรูป บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน)
และคณะกรรมการอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
(2) คือ “ผู้บริหาร” ตามคำานิยาม ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
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บทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนของการบินไทย
ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการบริหารบริษัท

การพัฒนาที่ยั่งยืน
ของการบินไทย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการธรรมาภิบาล
และส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม
คณะกรรมการกำากับยุทธศาสตร์และการปฏิรูป
บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ

การบริหารความเสี่ยง
การบินไทย มีการดำาเนินการบริหารความเสี่ยงใน
ด้านต่างๆ อาทิ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ด้านกฎหมาย
เป้าหมายทางรายได้และการเงิน ความมั่นคงทางการบิน
(Aviation Security) รวมถึงแผนปฏิรูปบริษัทฯ โดยมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ
สอดคล้องกับมาตรฐาน COSO 2013 รวมทัง้ จัดทำารายงาน
ความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงของ การบินไทย
เพือ่ นำาเสนอฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
และคณะกรรมการบริษัทฯเป็นประจำาอย่างต่อเนื่อง

เรื่องแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อให้แผน
ดังกล่าวมีความครอบคลุมเหตุการณ์และสถานการณ์
ต่างๆ มากขึ้น โดยการบินไทยได้ร่วมเป็นคณะทำางาน
จัดการความต่อเนื่องร่วมกับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย
จำากัด (มหาชน) และบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
จำากัด (มหาชน) เพื่อจัดทำาแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ
การบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
และท่าอากาศยานภูเก็ต

ในปี 2560 การบิ น ไทย ได้ ดำ า เนิ น การสื่ อ สาร
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับด้าน Governance Risk and
Compliance (GRC) ภายในการบินไทย เพือ่ ให้เกิดความ
เข้าใจสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนการ
จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทบทวน
บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)
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แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

มิติสังคม

มิติเศรษฐกิจ

ปัจจัยความเสี่ยง
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แนวทางการบริหารจัดการ

การแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจ
สายการบิน

ติดตามผลการดำาเนินงานของแต่ละเส้นทางบิน และปรับปรุงความถี่
ของเที่ยวบิน บริหารรายได้และราคาที่เหมาะสมกับตลาด
พัฒนาเครือข่ายเส้นทางการบินโดยร่วมมือกับสายการบินพันธมิตร
ปรับปรุงการขายและการจัดจำาหน่ายออนไลน์
พัฒนาปรับปรุงโครงการสะสมไมล์รอยัล ออร์คิด พลัส
โครงการพัฒนาการบริการภาคพื้น ชั้น First Class และ
ชั้น Business Class
โครงการปรับปรุงอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ภายในห้องโดยสารเครื่องบิน
แผนงาน “Service Ring” ที่บูรณาการการบริการในทุกจุดสัมผัส

ราคานำ้ามันเชื้อเพลิงที่ผันผวน

กำาหนดนโยบายประกันความเสี่ยงราคานำ้ามันอากาศยาน
เพื่อลดความผันผวน
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมนำ้ามันในระดับที่เหมาะสม
การบริหารจัดการนำ้ามันคงคลัง
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการใช้นำ้ามันเชื้อเพลิง

ความผันผวนของอัตราแลก
เปลี่ยนของสกุลเงินต่างๆ
และอัตราดอกเบี้ย

ดำาเนินการบริหารความเสี่ยงแบบธรรมชาติ (Natural Hedging)
จัดหาเงินกูใ้ ห้สอดคล้องกับสกุลเงินของเงินสดสุทธิจากการดำาเนินงาน
(Net Operating Cash Flow)
การทำาสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency
Swap: CCS)
การ Restructure CCS หากทำาให้บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนทางการ
เงินได้ในระยะยาว
การแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward) ในช่วงที่ตลาดเงินเอื้ออำานวย
การบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
โดยใช้เครื่องมือทางการเงิน Interest Rate Swap

ความเสี่ยงจากการรั่วไหล
ของข้อมูล

บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยรองรับตามระดับความสำาคัญของ
ข้อมูลและตามสิทธิ์ของหน่วยงาน/ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกัน
การรั่วไหลของข้อมูล ควบคู่กับแนวทางตอบสนองการแข่งขัน

คุณภาพและประสิทธิภาพของ
บุคลากร

พัฒนาโครงสร้างองค์กร พัฒนาการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ปรับปรุงกระบวนการทำางานและอัตรากำาลังให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ธุรกิจ
โครงการยกระดับการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรและคุณค่าหลักใน
จิตสำานึกของพนักงาน (Embed Corporate Culture and
Core Values in THAI DNA)
โครงการปรับปรุงโครงสร้างค่าตอบแทน (Implement New Pay
Structure)
การบริหารจัดการพนักงานที่มีศักยภาพสูง และการจัดทำาแผน
สืบทอดตำาแหน่ง (Talent Management and Succession Planning)
รวมถึงโครงการพัฒนาศักยภาพทั้ง Soft Skill และ Hard Skill

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2560

ปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางการบริหารจัดการ
โครงการมาตรฐานความปลอดภัยเหนือระดับ เพื่อยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยด้านการบิน
นำามาตรฐาน European Aviation Safety Agency (EASA)
มายกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ

การประเมินคุณภาพการบริการ (Quality Assurance) แบบครบวงจร
ทั้งรูปแบบการประเมินเชิงรุก อาทิ การตรวจติดตามคุณภาพ
การบริการให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน (Service Operation
Procedure) การสุ่มตรวจการปฏิบัติงานแบบไม่แจ้ง (Mystery
Shopping) และการตรวจติดตามคุณภาพตามข้อตกลงการบริการ
(Service Level Agreement) เป็นต้น และรูปแบบการประเมินแบบ
เชิงรับ อาทิ การรับข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้า (Customer Feedback)
เพื่อนำามาพัฒนาและปรับปรุงข้อบกพร่อง (Corrective Action)
ให้เป็นไปตามที่ลูกค้าคาดหวัง เป็นต้น
โครงการเสริมสร้างความภักดีของลูกค้าประจำา และพัฒนาความเป็น
เลิศด้านการบริการลูกค้า

ภัยพิบัติธรรมชาติ

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะวิกฤต (Crisis Management Operation
Center : CMOC) เพื่อเฝ้าระวัง ติดตาม ป้องกันและแก้ไข
เพื่อบรรเทาและลดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
จัดตั้งคณะกรรมการบริหารภาวะวิกฤตและจัดทำาการบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM)
ในการรับผิดชอบต่อสถานการณ์ต่างๆ
ฝึกซ้อมและประสานความร่วมมือกับพันธมิตรการบินและหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม เพื่อให้การบินไทยสามารถ
ดำาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ
การจัดทำาประมาณการผลการดำาเนินงานเป็นประจำาทุกเดือน
และมีการประเมินผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ ที่มีผลต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ
ทั้งเชิงบวกและเชิงลบอย่างมีนัยสำาคัญ เพื่อรองรับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป
โครงการ FAST เพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ
ทางการบินและครอบครัว และขยายขอบเขตความช่วยเหลือไปยัง
สายการบินพันธมิตรและสายการอื่นๆ ที่ประสบเหตุและมีข้อตกลง
ร่วมกัน

การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ

ปรับปรุงประสิทธิภาพ Flight Operation
การลดนำ้าหนักบรรทุกอย่างเหมาะสม
โครงการ THAI Voluntary Carbon Offset
กิจกรรม “การบินไทยปลูกชีวิตให้แผ่นดิน – ป่าชายเลนเพื่อชุมชน
เพิ่มพูนการกักเก็บคาร์บอน”
โครงการ Carbon Footprint องค์กร

มิติสิ่งแวดล้อม

มิติสังคม

ความปลอดภัยด้านการบิน

บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti – Corruption)
การบินไทย ตระหนักถึงความสำาคัญของปัญหาการทุจริตและการประพฤติมชิ อบ ซึง่ ถือเป็นปัญหาทีก่ อ่ ให้เกิดผล
กระทบสำาคัญต่อทัง้ ระดับองค์กร จนถึงระดับประเทศชาติ ทีผ่ า่ นมา การบินไทย ได้นาำ นโยบาย Whistle Blower หรือ การ
เป่านกหวีด เข้ามาใช้รณรงค์ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งจัดทำาระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำาสั่งบริษัท หรือธรรมาภิบาลหรือจริยธรรม
ตามประมวลธรรมาภิบาลและจริยธรรม พ.ศ.2553
สำาหรับ ในปี 2560 การบินไทย ได้มีการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของบริษัทฯ ที่สาำ คัญเพิ่มเติม ดังนี้
ร่ ว มลงนามในบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ เรื่ อ ง การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการใช้ยุทธศาสตร์
ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการทุจริตในองค์กร
จัดทำาแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560-2564 และแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำาปี 2560 เพื่อให้มีความสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำาปี (Action Plan) ของสำานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
จัดอบรมบรรยายเรื่อง “การป้องกันการทุจริตและประพฤติชอบ” ให้กับพนักงานทุกระดับทุกตำาแหน่งของ
บริษัทฯ ตั้งแต่ Course Orientation จนถึงระดับผู้บริหาร โดยบรรจุไว้ในหลักสูตรมาตรฐานของบริษัทฯ
เผยแพร่ Bulletin เกีย่ วกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ได้แก่ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง กรณีศกึ ษาต่างๆ
จากข้อร้องเรียนทีย่ ตุ แิ ล้ว ให้พนักงานรับทราบผ่านทาง Thaisphere, E-mail พนักงาน และ PD-Homepage
เป็นประจำาทุกเดือน
จัดตั้งเครือข่าย TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต ปัจจุบันมีจาำ นวนสมาชิกเครือข่ายฯ 531 คน ทั้งนี้ เพื่อร่วมกัน
สอดส่อง ดูแล ติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับบริษัทฯ
นอกจากนี้ การบินไทยได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ITA: Integrity & Transparency Assessment ของสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งการบินไทยได้รับผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงาน
ITA: Integrity & Transparency Assessment โดยรวม ดังนี้

ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงาน (ITA) ของ การบินไทย
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ประจำาปีงบประมาณ

คะแนน (ร้อยละ)
จาก 100 คะแนนเต็ม

อยู่ในเกณฑ์

ในปี 2557
ในปี 2558
ในปี 2559
ในปี 2560

75.84
79.30
88.75
87.89

สูง
สูง
สูงมาก
สูงมาก

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2560

ในปัจจุบัน ITA ถูกกำาหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำาคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ถือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกทีห่ น่วยงานภาครัฐจะต้องดำาเนินการ เพือ่ นำาข้อมูล
และผลคะแนนทีไ่ ด้รบั นำาไปปรับปรุงพัฒนาการทำางานของหน่วยงานให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ รวมถึงเพือ่ ยกระดับดัชนีรบั
รู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย

กรณี บริษัท โรลส์-รอยซ์ ยอมรับว่าได้จ่ายสินบนในประเทศไทย
การบินไทย ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกระบวนการจัดหาเครื่องยนต์ และคณะกรรมการป้องกันการทุจริตตาม
ที่มีข่าวกรณีบริษัท โรลส์-รอยซ์ ยอมรับต่อสำานักงานปราบปรามการทุจริตของประเทศอังกฤษ (Serious Fraud Office:
SFO) ว่าได้มกี ารจ่ายสินบนในหลายประเทศทีไ่ ด้ทาำ การซือ้ ขายเครือ่ งยนต์ของ โรลส์-รอยซ์ รวมถึงประเทศไทยในระหว่าง
ปี 2534-2548 นั้น การบินไทย ได้ดำาเนินการแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ
1. ด้านการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วยการดำาเนินการ 2 ส่วนย่อย ได้แก่
1.1 ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกระบวนการจัดหาเครื่องยนต์ และการซ่อมบำารุง มีหน้าที่ตรวจสอบ
กระบวนการจัดหาเครื่องยนต์ และการซ่อมบำารุงในอดีต และปัจจุบัน เพื่อให้มั่นใจว่าการบินไทยมี
กระบวนการที่รัดกุม และช่องโหว่ของกระบวนการจัดหาฯ ในอดีต ได้รับการปรับปรุงแล้ว และไม่มีจุด
บกพร่อง อื่นๆ เหลืออยู่
1.2 การป้องกันการทุจริต จะได้ดำาเนินการจัดทำาข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pac) สำาหรับการจัดหา
เครื่องยนต์ และการซ่อมบำารุงกับคู่ค้า เพื่อให้ยืนยันว่าจะไม่มีการให้สินบนกับพนักงานการบินไทย
2. ด้านการสอบสวนและดำาเนินการกับการทุจริต โดยตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจพิเศษ (Special Task force)
เพื่อตรวจสอบเรื่องทุจริตในการจัดหาเครื่องยนต์ และการซ่อมบำารุง ในระหว่างปี พ.ศ. 2534-2548 มีหน้าที่
ตรวจสอบว่าการจัดหาเครื่องยนต์ และการซ่อมบำารุง ที่ดำาเนินการในระหว่างปี พ.ศ. 2534-2548 ตามที่
บริษัทโรลส์-รอยซ์แถลงนั้นการทุจริตที่เกี่ยวพันกับบริษัทฯ เกิดขึ้นเมื่อใด เพื่อที่จะได้ดำาเนินการตาม
กฎระเบียบของบริษัทฯและตามกฏหมายต่อไป

การกำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของการบินไทย
การบินไทย ดำาเนินธุรกิจบนพืน้ ฐานด้วยการเคารพต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกำาหนด และหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิ
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานของการบินไทย ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย
ที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่มีจำานวนสูงกว่า ร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น
และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ โดยบริษัทฯ มีข้อพิพาท
ทางกฎหมายซึ่งบริษัทฯ เป็นจำาเลยในคดีต่างๆ สรุปได้ดังนี้

ประเภทคดี

จำานวน
(คดี)

ทุนทรัพย์รวม
(ล้านบาท)

สถานะปัจจุบัน

คดีพิพาทแรงงาน

29

188.35

อยู่ในระหว่างพิจารณาคดีของศาล

คดีเรียกร้องค่าเสียหาย

55

785.66

อยู่ในระหว่างพิจารณาคดีของศาล

บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมีข้อพิพาทกรณีที่บริษัทฯ ถูกดำาเนินการสอบสวน และ/หรือ ฟ้องร้องในกรณีเกี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้า (Antitrust) ใน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอังกฤษ
สาธารณรัฐเกาหลี และประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยลักษณะข้อกล่าวหาที่ถูกฟ้องในแต่ละประเทศนั้นจะคล้ายคลึงกัน
อาทิ กรณีบริษัทฯ ถูกสายการบิน British Airways ซึ่งเป็นจำาเลยในคดี Cargo Civil Case ในประเทศอังกฤษร้อง
ขอใช้สิทธิไล่เบี้ย กรณีบริษัทฯ ถูกฟ้องในคดี Cargo Civil Case ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และกรณีบริษัทฯ
ถูกสายการบิน British Airways สายการบิน Lufthansa และสายการบิน KLM-AF ซึง่ เป็นจำาเลยในคดี Cargo Civil Case
ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ยื่นคำาร้องขอใช้สิทธิไล่เบี้ย เป็นต้น สำาหรับท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดคดีต่างๆ ได้จาก
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) ปี 2560 ในหัวข้อเรื่อง “ข้อพิพาททางกฎหมาย”

มาตรฐานสากลที่ฝ่ายต่างๆ และหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ ได้รับ
ใบรับรองมาตรฐานสากล
TCO
Third Country Operator (TCO)
มาตรฐานด้านความปลอดภัยการบิน
ได้รับอนุญาต ให้ทำาการบินสู่ประเทศ
ต่างๆ ในสหภาพยุโรปจาก EASA
(European Aviation Safety Agency)

ฝ่ายหรือหน่วยธุรกิจ
ได้รับการรับรองภาพรวมทั้งบริษัทฯ

IOSA
ได้รับการรับรองภาพรวมทั้งบริษัทฯ
IATA Operational Safety Audit
มาตรฐานการตรวจประเมินความปลอดภัย
ด้านการปฏิบัติการ จากสมาคมขนส่ง
ทางอากาศระหว่างประเทศ
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วันหมดอายุ
ใช้ควบคู่กับใบรับรอง
ผู้ดำาเนินการเดินอากาศ
AOC (Air Operator Certificate)

26 พฤษภาคม 2561

ISO 9001: 2008
ระบบบริหารงานคุณภาพ

ฝ่ายบริหารทั่วไป
15 กันยายน 2561
ฝ่ายช่าง
15 กันยายน 2561
ฝ่ายการพาณิชย์สนิ ค้าและไปรษณียภัณฑ์ 30 มิถุนายน 2563

ISO 9001: 2015
ระบบบริหารงานคุณภาพ

ฝ่ายครัวการบิน
ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น
(สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี่)

ISO 14001: 2004
ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายบริหารทั่วไป
15 กันยายน 2561
(สำานักงานใหญ่ สำานักงานหลักสี่
สำานักงานหลานหลวง ศูนย์ปฏิบัติการ
ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กิจการฝ่ายบริการ
ลูกค้าภาคพื้นที่ท่าสนามบินสุวรรณภูมิ)
ฝ่ายช่าง
15 กันยายน 2561
ฝ่ายครัวการบิน
1 กันยายน 2561

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2560

8 มีนาคม 2563
15 ธันวาคม 2563

ใบรับรองมาตรฐานสากล

ฝ่ายหรือหน่วยธุรกิจ

วันหมดอายุ

ISO 50001: 2011
ระบบจัดการด้านพลังงาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำานักงานใหญ่ สำานักงานหลักสี่
สำานักงานหลานหลวง ศูนย์ปฏิบัติการที่
สนามบินสุวรรณภูมิ กิจการฝ่ายบริการ
ลูกค้าภาคพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ)

20 มิถุนายน 2562

OHSAS 18001: 2007
มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

ฝ่ายครัวการบิน

3 สิงหาคม 2563

HALAL
มาตรฐานฮาลาล

ฝ่ายครัวการบินดอนเมือง
ฝ่ายครัวการบินสุวรรณภูมิ

10 มิถุนายน 2561
รับการตรวจประเมินเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างการออกใบรับรอง
ฉบับใหม่

HAL-Q
มาตรฐานฮาลาล

ฝ่ายครัวการบินดอนเมือง
ฝ่ายครัวการบินสุวรรณภูมิ

16 กรกฎาคม 2562
27 เมษายน 2562

HACCP
Hazard Analysis and Critical Control
Points ระบบการวิเคราะห์อันตรายและ
จุดวิกฤติที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร

ฝ่ายครัวการบิน

8 มีนาคม 2563

GMP
Good Manufacturing Practice
ระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถาน
ประกอบการ

ฝ่ายครัวการบิน

8 มีนาคม 2563

FAR 145
Federal Aviation Regulations 145

ฝ่ายช่าง

31 ตุลาคม 2561

RSC 13
THAI DCA Repair Station 145
Department of Civil Aviation, Thailand
หน่วยซ่อมสำานักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย

ฝ่ายช่าง
(ท่าอากาศยานดอนเมือง)
(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
(ท่าอากาศยานอู่ตะเภา)

31 ตุลาคม 2563
25 กันยายน 2561
30 ตุลาคม 2561

EASA Part-145
European Aviation Safety Agency Approved Maintenance Organization
หน่วยซ่อมองค์การความร่วมมือด้าน
การบินในกลุ่มสหภาพยุโรป

ฝ่ายช่าง

FAA Repair Station
Federal Aviation Administration of USA
หน่วยซ่อมองค์การบริหารการบินแห่ง
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ได้รับใบรับรองตั้งแต่
21 เมษายน 2547
มีกำาหนดการตรวจ ปีละ 2 ครั้ง

บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)
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เกี่ยวกับ
รายงานฉบับนี้
แนวทางการจัดทำารายงาน
การบินไทยจัดทำารายงานความยั่งยืนอย่างต่อ
เนือ่ งเป็นปีที่ 7 เพือ่ เปิดเผยการดำาเนินงานและแสดงผล
การดำาเนินงานในด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนแก่ผมู้ สี ว่ น
ได้เสียที่สำาคัญ ข้อมูลในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมการ
ดำาเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560
โดยได้จัดทำาตามแนวทางการรายงานตามกรอบ GRI
ฉบับ G4 และมีระดับการเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบ
Core

32

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2560

ขอบเขตของรายงาน (G4-17)
การเปิ ดเผยข้อ มูล ในรายงานฉบับนี้ครอบคลุม
เฉพาะภายในบริษทั การบินไทย จำากัด (มหาชน) และกลุม่
บริ ษั ท ย่ อ ยที่ ก ารบิ น ไทยได้ ดำ า เนิ น การถื อ หุ้ น สำ า หรั บ
รายละเอี ย ดการถื อ หุ้ น สามารถค้ น หาข้ อ มู ล ได้ จ าก
โครงสร้างการถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในรายงานประจำาปี 2560
ของ บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน)
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดการเปิดเผยเนื้อหา และ
ขอบเขตต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักการคุณภาพการรายงาน
การบินไทย มีการปรับปรุงระบบการรวบรวมข้อมูลให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น อันนำาไปสู่การรายงานผลการ
ดำาเนินงานให้มีคุณภาพตามกรอบการรายงานของ GRI
ต่อไป

กระบวนการกำาหนดเนื้อหา
ในรายงาน (G4-18)
การบินไทย ดำาเนินการประเมินประเด็นที่มีสาระ
สำาคัญ โดยพิจารณาตามหลักการกำาหนดเนือ้ หาของ GRI
ผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร และพนักงาน
รวมถึงการหยิบยกข้อกังวล ความคาดหวังจากผู้มีส่วน
ได้เสียสำาคัญมาประกอบการพิจารณา โดยมีรายละเอียด
ขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นที่ 1 การระบุประเด็นที่มีนัยสำาคัญ
(Identification)
ในการระบุ ป ระเด็ น ความยั่ ง ยื น ที่ มี นั ย สำ า คั ญ
คณะทำางานฯ ได้พจิ ารณาประเด็นจากความสอดคล้องกับ
บริบทความยัง่ ยืน ความเสีย่ งและกลยุทธ์ของการบินไทย
และความครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้ครอบคลุมทั้ง
มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม รวมถึงการ
กำาหนดขอบเขตของแต่ละเรื่องความยั่งยืน โดยขึ้นอยู่กับ
ผลกระทบจากการดำาเนินงานตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่าทีเ่ กิดขึน้
ทั้งภายในและภายนอกของการบินไทย

ขั้นที่ 2 การจัดลำาดับประเด็นทีม่ นี ยั สำาคัญ
(Prioritization)
การจัดลำาดับความสำาคัญของประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับความยั่งยืน คณะทำางานฯ ดำาเนินการหารือ ร่วมกับ
ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยทำาการจัดลำาดับ
ความสำาคัญประเด็นด้านความยั่งยืน ซึ่งพิจารณาความ
สำาคัญในแต่ละประเด็นทั้ง 2 มุมมอง คือ ระดับที่มีผล
กระทบต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย และระดั บ ที่ มี นั ย สำ า คั ญ ต่ อ
องค์กร โดยครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติ
สิ่งแวดล้อม

ขั้นที่ 3 การทวนสอบประเด็นทีม่ นี ยั สำาคัญ
(Validation)
คณะทำางานฯ ได้ทาำ การทบทวนความครบถ้วนของ
ประเด็นทีม่ นี ยั สำาคัญ รวมทัง้ ดำาเนินการทวนสอบประเด็น
ด้านความยั่งยืนที่มีนัยสำาคัญภายใต้ขอบเขตผลกระทบ
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ครอบคลุมทั้งมิติ
เศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม และการบินไทย
มีแผนที่จะปรับปรุงเนื้อหาสำาหรับการรายงานครั้งต่อไป
ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขั้นที่ 4 การทบทวนประเด็นทีม่ นี ยั สำาคัญ
(Review)
การบินไทยมุ่งมั่นที่จะพัฒนารายงานความยั่งยืน
อย่างต่อเนื่อง โดยจะพิจารณาจากความคิดเห็นและ
ข้ อ เสนอแนะของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ที่ มี ต่ อ รายงานผ่ า น
แบบสอบถามออนไลน์ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถ
สะท้อนการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนของการบินไทย
ได้อย่างชัดเจน และจะนำาข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
มาปรับปรุงในรายงานความยั่งยืนในปีต่อไป

การรับรองคุณภาพของรายงาน
รายงานฉบับนี้ได้มีการทวนสอบความสมบูรณ์
ครบถ้วนและครอบคลุมประเด็นสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กรและผู้มีส่วนได้เสียและตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล โดยหน่วยงานเจ้าของข้อมูลและหน่วยงานกลาง
ของการบินไทย ทั้งนี้ข้อมูลที่เปิดเผยในรายงานฉบับนี้
ได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะผู้บริหารของ
การบินไทย
บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)
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ผลการประเมินประเด็นที่มีสาระสำาคัญและขอบเขตการรายงาน
ประเด็นความยั่งยืน (G4-19)

การดำาเนินงาน
ด้านเศรษฐกิจ

การดำาเนินงาน
ด้านทรัพยากร
บุคคล

ผลเชิงเศรษฐกิจ

ผลกระทบทางอ้อม
เชิงเศรษฐกิจ
การจ้างงาน

แรงงาน/ฝ่ายบริหารสัมพันธ์
การฝึกอบรมและให้ความรู้
ความหลากหลายและโอกาส
แห่งความเท่าเทียม
การดำาเนินงาน
อาชีวอนามัยและ
ด้านความปลอดภัย ความปลอดภัย
สุขภาพและความปลอดภัย
ของลูกค้า

• บมจ. การบินไทย
• บจ. วิงสแปน เซอร์วิสเซส
• บจ.ไทยสมายล์ แอร์เวย์
• บมจ. การบินไทย
• บมจ. การบินไทย
• บมจ. การบินไทย
• บมจ. การบินไทย
• บมจ. การบินไทย
• บจ.ไทยสมายล์ แอร์เวย์
• บมจ. การบินไทย

การสื่อสารการตลาด

• บมจ. การบินไทย

ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

• บมจ. การบินไทย

สิทธิเด็ก

• บมจ. การบินไทย

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2560

ขอบเขตของผลกระทบ
ภายนอก (G4-21)

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

การดำาเนินงาน
ความพึงพอใจลูกค้า
ด้านความรับผิดชอบ
ต่อลูกค้า

การดำาเนินงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน
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ขอบเขตของผลกระทบ
ภายใน (G4-20)

• บมจ. ท่าอากาศยานไทย
• Codeshare Agent Interline
• Caring Agent
• พนักงาน outsource
• คู่ค้าสายการบิน
• ตัวแทนผูส้ ง่ มอบ (Agent Supplier)
• สหภาพยุโรป
• นายหน้าทัวร์
• Handling Agent
• นายหน้า
• สื่อสาธารณะต่างๆ
• พนักงาน outsource
• GSA (Ground Service Agent)
• สายการบินหุ้นส่วน
• บริษัททัวร์

ประเด็นความยั่งยืน (G4-19)

การดำาเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม

การดำาเนินงาน
ด้านสังคม

พลังงาน

ขอบเขตของผลกระทบ
ภายใน (G4-20)

• บมจ. การบินไทย

มลอากาศ

• บมจ. การบินไทย

นำ้า

• บมจ. การบินไทย

นำ้าทิ้งและของเสีย

• บมจ. การบินไทย

ผลิตภัณฑ์และบริการ

• บมจ. การบินไทย

การต้านทุจริต

• บมจ. การบินไทย

การปฎิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบ

• บมจ. การบินไทย

ขอบเขตของผลกระทบ
ภายนอก (G4-21)

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

และอนุรักษ์พลังงาน
• บมจ. ท่าอากาศยานไทย
• ชุมชนรอบสนามบิน
• บมจ. ท่าอากาศยานไทย
• การประปานครหลวง
• การประปาส่วนภูมิภาค
• บมจ. ท่าอากาศยานไทย
• ชุมชนรอบสนามบิน
• กรมโรงงานอุตสาหกรรม
• สำานักงานเขต/องค์การบริหาร
ส่วนตำาบล
• บมจ. ท่าอากาศยานไทย
• ชุมชนรอบสนามบิน
• นายหน้า
• ผู้ส่งมอบ
• สำานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค
สำ
• านักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
• ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
• กรมการขนส่งทางอากาศ
• องค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ
• สำานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
• สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

การสอบถามข้อมูล
หากมีข้อสงสัยหรือคำาแนะนำาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของการบินไทย สามารถติดต่อ
ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม บริษทั การบินไทย จำากัด (มหาชน) 89 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 66 (0) 2545-3754 อีเมล tgcsr@thaiairways.com เว็บไซต์ www.thaiairways.com
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การดำาเนินงาน
มิติเศรษฐกิจ
ที่ผ่านมา การบินไทย ประสบกับปัญหาในการดำาเนินธุรกิจ
การบินมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ ความสามารถในการแข่งขันลดลง
จำานวนเส้นทางบินทีม่ ผี ลประกอบการขาดทุนมากกว่าทีม่ กี าำ ไร ฝูงบิน
มีแบบเครื่องบินหลากหลายทำาให้มีต้นทุนในการบำารุงรักษาสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม เป็นต้น คณะกรรมการและฝ่ายบริหารของ
การบินไทย จึงได้ร่วมกันพิจารณากำาหนดแผนปฏิรูปองค์กรระยะ
3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) โดยมีเป้าหมายในการลดการขาดทุนให้ได้
อย่างรวดเร็ว และสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขันเพื่อให้บริษัทฯ
สามารถดำาเนินการภายใต้การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการบิน
ได้อย่างยั่งยืน
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เป้าหมายการเป็นสายการบินใน 5 อันดับแรกของโลก
การบินไทย ได้ปรับกลยุทธ์ในแผนปฏิรูป ปี 2560 เป็น 6 กลยุทธ์ และ  17 แผนงานหลัก โดยแบ่งเป็นแผนปฏิรูป
ที่ดำ�เนินการต่อเนื่องจากปี 2559 จำ�นวน 12 แผน และแผนดำ�เนินการสำ�คัญของแผนยุทธศาสตร์ที่ต้องติดตามอย่าง
ใกล้ชิดจำ�นวน 5 แผน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แผนปฏิรปู บริษทั การบินไทย
ดำ�เนินการปี 2558
ขั้นตอนที่ 1 :
หยุดการขาดทุน
“Stop the Bleeding”
1. การปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางบิน

แผนปฏิรูป

2. การปรับปรุงฝูงบิน

เริ่มดำ�เนินการในปี 2558-2559
ขั้นตอนที่ 2 :
สร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขัน
“Strength Building”
ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก

5. การปรับปรุงการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
6. การบริหารจัดการบริษัทในเครือ
และกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ

ขั้นตอนที่ 3 :
การเติบโตอย่างยั่งยืน
“Sustainable Growth”

1. แผนหารายได้ที่
Aggressive ขึ้น

1. พัฒนาเครือข่ายการบินที่แข่งขันได้
ทำ�กำ�ไร และลดความซับซ้อนของ
ฝูงบิน

2. แผนลดค่าใช้จ่าย/
เพิ่มประสิทธิภาพ

2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และเสริมสร้างรายได้

3. การพาณิชย์
4. การปรับปรุงการปฏิบัติการ
และต้นทุน

เริ่มดำ�เนินการปี 2560

3. แผนสร้าง Capability
เพื่อความยั่งยืน
4. แผนสร้างความเป็นเลิศ
ในการบริการลูกค้า

3. สร้างความเป็นเลิศในการให้บริการ
(Service Ring)
4. มีต้นทุนที่แข่งขันได้ และการ
ดำ�เนินการมีประสิทธิภาพ
5. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุน
ความยั่งยืน และพัฒนาบุคลากรให้มี
คุณภาพดีเยี่ยม
6. บริหารบริษัทในเครือและกลุ่มธุรกิจ
และพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจใหม่
เพื่อความยั่งยืน

บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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โครงการแผนปฏิรปู ขัน้ ที่ 3 ปี 2560
1. พัฒนาเครือข่ายการบินที่แข่งขันได้
ทำากำาไร และลดความซับซ้อนของฝูงบิน

1.1 โครงการพัฒนา Bank Structure ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(Bank Structure Implementation at Suvarnabhumi Airport)
1.2 โครงการวางแผนฝูงบินระยะยาว*
(Fleet Plan & Rationalization)
2.1 โครงการการบริหารรายได้และราคาที่แข่งขันได้
(Revenue Management Enhancement)
2.2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการขายและจัดจำาหน่ายผ่าน
Web Sales (Sales Distribution & Optimization - Web Sales)

2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และเสริมสร้างรายได้

2.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขายและจัดจำาหน่ายผ่านตัวแทนขาย
(Agent Management)
2.4 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการขายและจัดจำาหน่ายให้ลกู ค้าภาคองค์กร
(Sales Distribution & Optimization - Corporate Sales)
3.1 โครงการบูรณาการระบบการบริการลูกค้า สู่ความเป็นเลิศ
(Customer Services Excellence - System Integration)

3. สร้างความเป็นเลิศในการให้บริการ
(Service Ring)

3.2 โครงการยกระดับชั้นบริการพรีเมี่ยม สู่มาตรฐานโลก
(Premium Class Service Upgrade)
3.3 โครงการปรับปรุงอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ภายในห้องโดยสารเครื่องบิน
(Retrofit Program)
4.1 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดหา (Procurement Optimization)
4.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและบริหารต้นทุนของการบริการฝ่าย
บริการอุปกรณ์ภาคพื้น และฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น
(Ground Customer Service & Ground Equipment Process
Efficiency)

4. มีีต้นทุนที่แข่งขันได้ และการดำาเนิน
การมีประสิทธิภาพ

4.3 โครงการบริหารต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพของฝ่ายช่าง
(Technical Process Efficiency)
4.4 A, B, โครงการปรับปรุงการจ่ายเบีย้ เลีย้ งของลูกเรือให้มปี ระสิทธิภาพ
(Cabin Crew New Per dien System)
4.5 โครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ
(THAI Operations Control Center : TOCC)

5. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุน
ความยั่งยืน และพัฒนาบุคลากรให้มี
คุณภาพดีเยี่ยม

5.1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากรและ การพัฒนาบุคลากร
ให้มีคุณภาพ การบริหารจัดการพนักงานที่มีศักยภาพสูง
และการจัดทำาแผนสืบทอดตำาแหน่ง

6. บริหารบริษัทในเครือและกลุ่มธุรกิจ
และพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจใหม่
เพื่อความยั่งยืน

6.1 โครงการบูรณาการการดำาเนินการระหว่างการบินไทยและ
ไทยสมายส์
(TG/WE Integration)

แผนยุทธศาสตร์บริษัทฯ
กำากับโดย HR BoD
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แผนยุทธศาสตร์บริษัทฯ
กำากับโดยปฏิรูปฯ

โครงการปฏิรูปต่อเนื่องจากขั้นที่ 2

โครงการใหม่ปี 2560

นอกจากนี  ้ ในการดำ�เนินการแผนปฏิรปู ปี 2560 ถือเป็นส่วนหนึง่ ของแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  
ซึ่งมีการปรับปรุงแผนปฏิรูปให้มีความเหมาะสม  โดยมีกลยุทธ์ที่ปรับเปลี่ยน ดังนี้

กลยุทธ์
ปี 2561-2564

กลยุทธ์
ปี 2560
1. พัฒนาเครือข่ายการบินที่แข่งขันได้และ
ทำ�กำ�ไรและลดความซับซ้อนของฝูงบิน
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ
เสริมสร้างรายได้

Aggressive Profit
การเร่งทำ�กำ�ไรเพิ่มจาก
การตลาดเชิงรุกและมีต้นทุนที่
แข่งขันได้

Business Portfolio

3. สร้างความเป็นเลิศในการให้บริการ
4. มีต้นทุนที่แข่งขันได้ และการดำ�เนินการที่มี
ประสิทธิภาพ

การพัฒนาศักยภาพและ
แสวงหาโอกาสของกลุ่มธุรกิจ

Customer
Experience

5. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนความ
ยั่งยืนและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพดี
เยี่ยม

การสร้างประสบการณ์
การเดินทางที่ดีให้กับลูกค้า

6. บริหารบริษัทในเครือและกลุ่มธุรกิจ และ
พัฒนากลยุทธ์ธุรกิจใหม่เพื่อความยั่งยืน

Digital
Technology
การดำ�เนินงานด้วยนวัตกรรม
และดิจิทัลเทคโนโลยี

Effective Human
Capital Management
การบริหารทรัพยากรบุคคล
อย่างมีประสิทธิผล

1) กลยุทธ์เร่งทำ�กำ�ไรเพิ่มจากการตลาดเชิงรุกและมีต้นทุนที่แข่งขันได้
(Aggressive Profit)
บริหารจัดการรายได้ เน้นการทำ�กำ�ไรเชิงรุก
จัดการต้นทุนในหน่วยงานต่างๆ อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ  
วางแผนฝูงบิน และเครือข่ายเส้นทางบินอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)

39

2) กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพกลุ่มธุรกิจและแสวงหาโอกาสของกลุ่มธุรกิจ
(Business Portfolio)

ประสานความร่วมมือภายในกลุ่มธุรกิจสายการบิน สายการบินไทยสมายล์ รวมทั้งพัฒนาธุรกิจที่มีอยู่ หรือ
ธุรกิจใหม่ หรือการศึกษาร่วมกับภาคเอกชนในธุรกิจที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะโครงการที่ตอบสนองการลงทุน
ภาครัฐตามแนวทางการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจการลงทุนพิเศษชายฝัง่ ทะเลตะวันออก (Eastern Economic Corridor:
EEC) เช่น การร่วมมือกับภาคเอกชนจัดตัง้ ศูนย์ซอ่ มบำารุงอากาศยาน อูต่ ะเภา ตลอดจนการดำาเนินธุรกิจขนส่งสินค้า
ทางอากาศ (Air Cargo) ระยะที่ 1 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้มีบริการครบวงจร

3) กลยุทธ์การสร้างประสบการณ์การเดินทางที่ดีให้กับลูกค้า (Customer Experience)

สร้างความประทับใจจากการบริการแบบไร้รอยต่อในทุกจุดบริการ ให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม รวมถึง
การสร้างประสบการณ์การเดินทางที่ดีให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ผ่านการใช้แนวคิด Big Data เข้ามา
บริหารจัดการข้อมูล

4) กลยุทธ์ดำาเนินงานด้วยนวัตกรรมและดิจิทัลเทคโนโลยี (Digital Technology)

ปรับปรุงโครงสร้างสถาปัตยกรรมทันสมัยเพื่อรองรับนวัตกรรมที่ทำาให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน
นำาระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ทเี่ พิม่ ประสิทธิภาพการดำาเนินงาน และลดต้นทุน โดยเน้นการนำาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ องค์กรอย่างเต็มที่ ภายใต้แผนปฏิบตั กิ ารเชิงกลยุทธ์แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ การวาง
โครงสร้างระบบและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี

5) กลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิผล
(Effective Human Capital Management)

ดำาเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์บริษทั ฯ โดยมุง่ เน้น 2 ส่วนทีส่ าำ คัญ
คือกลยุทธ์หลักในการบริหารทรัพยากรบุคคล และกลยุทธ์สนับสนุนทีส่ ง่ ผลให้การดำาเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล
ประสบความสำาเร็จ
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ผลลัพธ์การดำาเนินการแผนปฏิรปู องค์กร ขัน้ ที่ 3 สร้างการเติบโตอย่างมีกาำ ไรในระยะยาว (Sustainable Growth)
ที่ดำาเนินการแล้วเสร็จในปี 2560 มีดังนี้

1. กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายการบินที่แข่งขันได้และทำากำาไร

ปรับเปลีย่ นเวลาเทีย่ วบินต่างๆ ทีท่ า่ อากาศยานสุวรรณภูมิ เพือ่ เชือ่ มต่อเส้นทางบินในตลาดหลักและเส้นทางบิน
ในรัศมีรอบประเทศไทย
เพิ่มความถี่เที่ยวบิน ปรับเส้นทางบิน และปรับแบบของเครื่องบินให้เหมาะสมกับการให้บริการและต้นทุนการ
ดำาเนินการ
เปิดเที่ยวบินใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายเส้นทางบิน

2. กลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างรายได้

ปรับปรุงการทำางานให้มีการเชื่อมโยงและบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างรายได้
พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารรายได้ เพื่อให้สามารถนำาระบบการบริหารรายได้และราคามาใช้ในการจัดทำา
ราคาเชิงรุก
เน้นการเพิ่มรายได้จากการขายผ่านอินเตอร์เน็ต

3. กลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการ (Service Ring)
พัฒนาระบบการบริการบนเครื่องบินและภาคพื้น โดยเชื่อมต่อข้อมูลของผู้โดยสารกับพนักงานในทุกจุดบริการ
อย่างไร้รอยต่อ โดยเริ่มใช้งานระบบบนเครื่องบินแบบ A380 เป็นลำาดับแรก
ขยายผลการยกระดับการบริการชัน้ ธุรกิจ ในเรือ่ งการให้บริการ อาหาร เครือ่ งดืม่ อุปกรณ์ในเครือ่ งบิน ในเทีย่ วบิน
ทีม่ ชี วั่ โมงบินมากกว่า 3 ชัว่ โมง โดยเน้นการบริการทีค่ าำ นึงถึงความต้องการและรสนิยมทีแ่ ตกต่างกันของผูโ้ ดยสาร
แต่ละคน

4. กลยุทธ์การมีต้นทุนที่แข่งขันได้ และการดำาเนินการที่มีประสิทธิภาพ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดหาพัสดุและบริการ ให้มีความคล่องตัว โปร่งใส สามารถจัดหาพัสดุและบริหารได้
สอดคล้องกับความต้องการ ในราคาที่เหมาะสม และได้รับประโยชน์สูงสุด
ปรับปรุงกระบวนการทำางานให้มปี ระสิทธิภาพ (Reprocess) เพือ่ ให้มตี น้ ทุนทีแ่ ข่งขันได้ และมีมาตรฐานในระดับ
สากล โดยมุ่งเน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำางานหลัก 2 ด้านคือ
- การซ่อมบำารุง เน้นการลดค่าล่วงเวลาและค่าใช้จา่ ยในการซ่อมบำารุงทีไ่ ม่ใช่การส่งซ่อมกับศูนย์ชอ่ มภายนอก
- การให้บริการลูกค้าภาคพืน้ และบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ เน้นการปรับปรุงการบริหารจัดการเพือ่ ลดค่าล่วงเวลา
และปรับปรุงกระบวนการในการทำางานและการให้บริการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน Best Practice โดยมี
สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association - IATA) เป็นที่ปรึกษา

5. กลยุทธ์การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนความยั่งยืน และพัฒนาบุคลากรให้มี
คุณภาพดีเยี่ยม

ทบทวนการบริหารค่าตอบแทน รวมทัง้ สิทธิประโยชน์และสวัสดิการให้เหมาะสมกับรูปแบบของพนักงานแต่ละกลุม่
ทบทวนการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถวัดผลได้ และเป็นธรรม รวมถึงกำากับดูแลให้มีการพิจารณา
ผลตอบแทนประจำาปีจากผลการปฏิบตั งิ านตามตัวชีว้ ดั เพือ่ ให้ได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ ชือ่ มโยงกับผลการดำาเนินงาน
ของบริษัทฯ
เริม่ การพัฒนาพนักงานให้มคี วามสามารถทีห่ ลากหลาย (Multi-Skill) โดยเริม่ ทีบ่ คุ ลากรด้านการให้บริการอุปกรณ์
ภาคพื้น
บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)
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6. กลยุทธ์บริหารบริษัทในเครือและกลุ่มธุรกิจ และพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจใหม่เพื่อความ
ยั่งยืน

ปรับปรุงการบริการของการบินไทยและสายการบินไทยสมายล์ เพื่อให้บูรณาการกันอย่างมีประสิทธิภาพและ
ไร้รอยต่อ (Seamless) เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายเส้นทางบิน และการให้บริการของการบินไทย
ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การดำาเนินการขายและทำาการตลาดร่วมกัน การเปลี่ยนระบบ Passenger Services ของสาย
การบินไทยสมายล์ มาเป็นระบบเดียวกันกับการบินไทย

นอกจากนี้แผนปฏิรูปดังกล่าวข้างต้นแล้ว ในปี 2560 การบินไทยได้กำาหนดกรอบยุทธศาสตร์ระยะยาว 10 ปี
(พ.ศ. 2560-2569) เพื่อขับเคลื่อนองค์กรต่อเนื่องจากแผนปฏิรูประยะที่ 3 ให้ทิศทางการดำาเนินธุรกิจมีความต่อเนื่อง
ภายในกรอบและทิศทางเดียวกัน ดังนี้
1) ด้านธุรกิจองค์กร (Corporate Business Direction)
2) ด้านกลุ่มธุรกิจสนับสนุนองค์กร (Corporate Portfolio Direction)
3) ด้านทรัพยากรบุคคลและกระบวนการภายใน (Human Resource & Internal Process Direction)
4) ด้านการเงิน (Financial Direction)
อนึ่ง การบินไทยได้กำาหนดแผนกลยุทธ์เพิ่มเติมตามกรอบยุทธศาสตร์ดังกล่าว ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายประเทศไทย 4.0 แผนยุทธศาสตร์รฐั วิสาหกิจ แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงคมนาคม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ
การลงทุนโครงการสำาคัญ เช่น โครงการศูนย์ซ่อมบำารุงอากาศยาน โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งสินค้าทาง
อากาศและโลจิสติกส์ ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นต้น
การขยายธุรกิจทีม่ ศี กั ยภาพให้เกิดรายได้เพิม่ และผลกำาไรอย่างต่อเนือ่ ง เช่น โครงการครัวการบินเชียงใหม่ ภูเก็ต
การพัฒนาโครงสร้างองค์กร ปรับปรุงกระบวนการทำางานและอัตรากำาลังให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งด้าน Hard Skill และ Soft Skill
การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพเหนือมาตรฐาน อันจะนำาพาการบินไทยไปสู่
การเติบโตในระยะยาว

ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจในปี 2560
รายละเอียดทางเศรษฐกิจ
มูลค่าเศรษฐกิจทางตรง
(Direct economic value generated)
• รายได้ (Revenues)
การกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง
(Direct economic value distributed)
• ต้นทุนการดำาเนินงาน (Operating Costs)
• ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน (Employee Wages and Benefits)
• เงินที่ชำาระแก่เจ้าของเงินทุน (Payments to Providers of Capital)
• เงินที่ชำาระแก่รัฐ (Payments to Government)
• การลงทุนในชุมชน (Community Investment)
มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม (Economic value retained)
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จำานวน (บาท)

185,029,466,322.64
146,268,237,348.26
29,126,283,667.75
4,932,388,034.56
127,667,957.72
18,662,483.00
4,556,226,831.35

การดำาเนินงาน
มิติสังคม
การดำาเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล
การบินไทยได้ดำาเนินการตามแผนปฏิรูประยะที่ 3
Sustainable Growth โดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดำาเนินงานในหลายๆ ด้าน รวมถึงการเพิ่ม
ความเข้ ม ข้ น ด้ า นการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรบุ ค คล
โดยใช้กลยุทธ์สร้างวัฒนธรรมองค์กรทีส่ นับสนุนความยัง่ ยืน
และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพดีเยี่ยม ด้วยการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Human
Capital Management) ผ่านการปรับโครงสร้างองค์กร
ให้กระชับและคล่องตัว การสร้างความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงาน การยกระดับโดยการพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถของพนักงานให้สอดคล้องตามงานทีร่ บั ผิดชอบ
ตลอดจนการบริหารจัดการพนักงานทีม่ ศี กั ยภาพสูง และการ
จัดทำาแผนสืบทอดตำาแหน่ง โดยมีคณะกรรมการทรัพยากร
บุคคลเป็นผู้ติดตาม กำากับดูแล และผลักดันแผนปฏิบัติ
การทั้งหมด

บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)
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เพื่อให้การดำาเนินงานตามแผนปฏิรูปมีความเป็นรูปธรรม การบินไทยจึงได้ผลักดันแนวทางการดำาเนินงาน
ผ่านวัฒนธรรมองค์กร “THAI Spirit” ให้อยู่ในจิตสำานึกของพนักงานการบินไทยทุกคน โดยรายละเอียดดังนี้

T
(Trust)
H
(Hospitality)
A
(Accountability)
I
(Integrity)

มีความมุ่งมั่นปรับปรุงและรักษามาตรฐานในการให้บริการ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับลูกค้่า
มีจติ สำานึกทีด่ ใี นการให้บริการลูกค้าเพื่อส่งมอบบริการทีอ่ บอุน่
และประทับใจ ด้วยการดูแล เอาใจใส่เป็นอย่างดีทุกจุดบริการ
ตลอดการเดินทาง โดยใช้จุดแข็งจากเอกลักษณ์ความเป็นไทย
มีความรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงาน เพื่อทำาให้ลูกค้าได้รับ
ความพึงพอใจ และเกิดความเชื่อมั่น รวมทั้งทำาให้บริษัทฯ
ดำาเนินธุรกิจสำาเร็จตามเป้าหมาย
มีการปลูกฝังและเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำางานที่มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม อันเป็นองค์ประกอบ
สำาคัญของการเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล
(Corporate Governance)

วัฒนธรรมองค์กร “THAI Spirit”
การสรรหาพนักงาน

การบินไทยมีแนวทางการดำาเนินงานในการสรรหาพนักงานตามแผนบริหารอัตรากำาลังที่สอดคล้องตามกลยุทธ์
ธุรกิจ (Suitable Manpower Align with Business Strategy) โดยกำาหนดกระบวนการทำางานและโครงสร้างอัตรากำาลัง
ที่เหมาะสมพร้อมทั้ง ระดับตำาแหน่งงานและคุณสมบัติตามตำาแหน่งงานในหน่วยงานที่มี ผลิตภัณฑ์และบริการหลักที่
สัมผัสกับลูกค้า (Service Ring)
ทั้งนี้ การดำาเนินงานด้านการสรรหาของการบินไทย จะต้องดำาเนินการบนพื้นฐานของความโปร่งใสเป็นธรรม
ตรวจสอบได้ และสอดคล้องตามหลักสิทธิมนุษยชน หลักแห่งความเท่าเทียม โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา อายุ เพศ
การศึกษา วัฒนธรรม ภูมลิ าำ เนา หรือความบกพร่องทางร่างกาย อีกทัง้ การไม่เลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคลใดบุคคลหนึง่ จากการ
ปรับปรุงระบบการสรรหาส่งผลให้ในปี 2560 การบินไทยมีพนักงานที่เป็นกำาลังสำาคัญในการขับเคลื่อนองค์กร จำานวน
ทั้งสิ้น 22,373 คน ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้
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ข้อมูลพนักงานเข้าใหม่ และพ้นสภาพ ปี 2560
รายละเอียด

จำานวนพนักงาน
(คน)

คิดเป็นร้อยละของพนักงาน
ทั้งหมด

444
513

1.98
2.29

830
106
21

3.71
0.47
0.09

876
31
50

3.91
0.14
0.22

333
228

1.49
1.02

44
257
260

0.20
1.15
1.16

498
21
42

2.23
0.09
0.19

จำานวนพนักงานเข้าใหม่จำาแนกตามเพศ
เพศชาย
เพศหญิง
จำานวนพนักงานเข้าใหม่จำาแนกตามช่วงอายุ
อายุ < 30
อายุ 30-50
อายุ > 50
จำานวนพนักงานเข้าใหม่จำาแนกตามพื้นที่
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
ต่างประเทศ
จำานวนพนักงานพ้นสภาพจำาแนกตามเพศ
เพศชาย
เพศหญิง
จำานวนพนักงานพ้นสภาพจำาแนกตามช่วงอายุ
อายุ < 30
อายุ 30-50
อายุ > 50
จำานวนพนักงานพ้นสภาพจำาแนกตามพื้นที่
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
ต่างประเทศ

องค์ประกอบของฝ่ายบริหารและสัดส่วนพนักงานตามเกณฑ์ความหลากหลายต่างๆ
ประเภท
ความหลากหลาย
เพศชาย
เพศหญิง
ตำ่ากว่า 30 ปี
อยู่ในช่วง 30-50 ปี
มากกว่า 50 ปี

คณะกรรมการ
จำานวน

ร้อยละ

11
1
2
10

91.66
8.33
16.66
83.33

ผู้บริหารระดับ 11
ขึ้นไป
จำานวน ร้อยละ
30
12
4
38

71.43
28.57
9.52
90.48

ผู้บริหารระดับ 8-10

ระดับปฏิบัติการ

จำานวน

ร้อยละ

จำานวน

ร้อยละ

877
799
506
1,170

52.33
47.67
30.19
69.81

12,467
8,188
1,715
12,908
6,032

60.36
39.64
8.30
62.50
29.20

หมายเหตุ สัดส่วนร้อยละเทียบกับจำานวนพนักงานทั้งหมดในแต่ละประเภท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)
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การพัฒนาพนักงาน

การบินไทยมีการกำาหนดนโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับ ด้วยการฝึกอบรมบุคลากรให้มี
คุณภาพมาตรฐาน มีศักยภาพ และมีความสามารถเหมาะสมกับตำาแหน่ง ทั้งผู้ที่ปฏิบัติงานในธุรกิจหลัก (Core) และ
ธุรกิจสนับสนุน (Business Unit) รวมทัง้ ดำาเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลด้านอืน่ ๆ เพือ่ วางแผนและเตรียมความพร้อม
พนักงาน อาทิ การจัดทำาแผนสืบทอดตำาแหน่ง (Succession Planning) โดยมุ่งเน้นผู้บริหารระดับสูงตำาแหน่งผู้อาำ นวย
การใหญ่ (VP) ขึน้ ไป การพิจารณาคัดกรองและวางแผนพัฒนาพนักงานผูม้ ศี กั ยภาพสูง โดยแบ่งเป็นกลุม่ Young Talent
กลุ่ม Senior Talent และกลุ่ม Management Talent (ผู้บริหารระดับ 8 ขึ้นไป)
นอกจากนี้ยังมีการออกแบบเส้นทางหรือแนวการพัฒนาการเรียนรู้ของพนักงาน (Learning Development
Roadmap) เพื่อพัฒนาพนักงาน ให้ครอบคลุมทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะด้านการบริหาร
(Managerial Competency) และสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ (Functional Competency) ให้เหมาะสมกับพนักงาน
ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง และผู้มีศักยภาพสูง (Talent) โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย ทั้งการฝึกอบรม
(Training) และไม่ใช่การฝึกอบรม (Non-Training) เช่น การเรียนรู้จากการสอนงาน การฝึกปฏิบัติงาน เป็นต้น

การพัฒนาด้าน Soft Skill

เป็นการพัฒนาศักยภาพพนักงานแบบอิงฐานสมรรถนะ (Competency Based Training) คือ พัฒนาทัง้ ศักยภาพ
หลัก (Core Competency) และศักยภาพทางการบริหาร (Managerial Competency) รวมทั้งฝึกอบรมเรื่องกฎหมาย
และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานแต่ละระดับ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ และความ
สามารถ รวมถึงทัศนคติที่เหมาะสมกับตำาแหน่งงานตามที่การบินไทยต้องการและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกิจระดับสากล โดยมีพนักงานที่ผ่านการอบรมจำานวน 3,384 คน

การพัฒนาด้าน Hard Skill

เป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในการปฏิบัติงานเฉพาะตำาแหน่ง (Functional Competency) ซึ่งเป็นการ
พัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งจัดเป็นหลักสูตรที่จัดอบรมตามกฎหมาย มาตรฐาน ข้อบังคับสากล โดยพนักงาน
จะต้องเป็นผู้ที่ถือใบอนุญาตตามกฎหมาย (Personnel Licensing) เช่น นักบิน ช่างซ่อมอากาศยาน และเจ้าหน้าที่
ภาคพื้น เป็นต้น โดยมีพนักงานที่ผ่านการอบรมจำานวน 11,678 คน
ในปี 2560 การบินไทยได้มุ่งมั่นในการยกระดับการดำาเนินงานด้านมาตรฐานความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
จึงได้จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะ องค์ความรู้ให้แก่พนักงาน โดยจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาพนักงานประมาณ
11,197,939 ล้านบาท1 สำาหรับการจัดอบรมให้แก่พนักงานจำานวนทั้งสิ้น 71 ครั้ง มีพนักงานที่ผ่านการอบรมจำานวน
14,903 คน ผ่านหลักสูตรต่างๆ แบ่งเป็นหลักสูตรด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

ด้านคุณภาพ

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO9001:2015
การปรับระบบการจัดการคุณภาพสู่ ISO9001:2015

ด้านความปลอดภัย

FAMILY ASSISTANCE & SUPPORT TEAM (FAST)
HUMAN FACTORS
HUMAN FACTORS (TRAIN THE TRAINER)
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำางานระดับบริหาร และระดับหัวหน้างาน
เทคนิคการติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน สำาหรับผู้ปฏิบัติงาน และหัวหน้างาน

1 สามารถดูรายละเอียดงบประมาณในการพัฒนาพนักงานได้ใน เล่มรายงานประจำาปี 2560
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การดับเพลิงขั้นต้น
การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน
ความปลอดภัยในการทำางาน
ความปลอดภัยในการทำางานเกี่ยวกับไฟฟ้า สำาหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
ความปลอดภัยในการทำางานเกี่ยวกับปั้นจั่น
ความปลอดภัยในการทำางานในที่อับอากาศ
ความปลอดภัยในการทำางานด้วยระบบ Lock Out / Tag Out
ความปลอดภัยในการทำางานบนที่สูงขั้นต้น
ระบบการจัดการกับความปลอดภัย
หลักการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย

ด้านสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรการสร้างความตระหนักระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004

นอกจากนี้ การบินไทย จัดกิจกรรมสัมมนา “กลไกการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อสนับสนุนการลดภาวะโลกร้อน”
โดยเชิญวิทยากรจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มาให้ความรู้ที่เกี่ยวกับโครงการลดก๊าซ
เรือนกระจกภาคสมัครใจ ตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER)
โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) การจัดทำาคาร์บอนฟุต
พริ้นท์องค์กรและกิจกรรมชดเชยคาร์บอน โดยมีบุคลากรเข้าร่วมอบรมจากหลากหลายส่วนงานเป็นจำานวน 66 คน
เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรเกิดการมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก

จำานวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี
ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงาน
จำานวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย (ชม./คน/ปี)

ปี 2560
35.68

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
พนักงานที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)

ปี 2560
100

บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)
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อัตราการกลับเข้าทำางานและอัตราการคงอยู่ของบุคลากร
หลังการใช้สิทธิลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร
กรณีของการลา

เพศชาย

เพศหญิง

จำานวนพนักงานที่มีสิทธิลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตร
จำานวนพนักงานที่ใช้สิทธิลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตร
จำานวนพนักงานที่ใช้สิทธิลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตรแล้วกลับมาทำางาน
ร้อยละของพนักงานที่กลับมาทำางานและคงอยู่หลังจากระยะการลา
สิ้นสุดลงแล้ว

-

8,999
172
158
91.86

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับ และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง การบินไทยจึงได้สำารวจความพึงพอใจของพนักงาน และความผูกพันที่
พนักงานมีต่อองค์กร พบว่า พนักงานมีสัดส่วนร้อยละความพึงพอใจต่อการบินไทย ดังนี้

43.69%
มีความพึงพอใจ

44.44%
รู้สึกเฉยๆ

11.87%
ไม่มีความพึงพอใจ

โดยพนักงานมีความพึงพอใจในเรื่องของงานที่รับผิดชอบมากที่สุดและมีความพึงพอใจตามลำาดับในด้านต่างๆ
ดังนี้ เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา คุณภาพชีวิตและความปลอดภัย การสื่อสารภายในองค์กร การพัฒนาบุคลากร
โอกาสความก้าวหน้า และผลตอบแทน โดยพนักงานมีความคาดหวังให้การบินไทยดำาเนินงานเพิ่มเติมในเรื่องของ
ผลตอบแทนสวัสดิการ รวมถึงความหวังจากผลสำารวจอื่นๆ ทางการบินไทยจะนำามาพัฒนา ปรับปรุงการดำาเนินงาน
ให้เหมาะสม สอดคล้องต่อความต้องการของพนักงานต่อไป
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การดำาเนินงานด้านความปลอดภัย
ความปลอดภัยในการปฏิบตั กิ ารบินเป็นหัวใจของธุรกิจการบิน ตลอดระยะเวลากว่า 5 ทศวรรษ การบินไทย มุง่ มัน่
ที่จะสร้างความปลอดภัยสูงสุดในการเดินทางของผู้โดยสาร โดยเน้นที่การปฏิบัติการบินตามมาตรฐานความปลอดภัย
ขั้นสูงสุดภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่สำาคัญ อาทิ

ทีผ่ า่ นมา การบินไทย ได้เน้นการรักษามาตรฐานและข้อพึงปฏิบตั ิ (Standards and Recommended Practices:
SARPs) ของ ICAO ที่กำาหนดให้สายการบินต้องจัดให้มีระบบบริหารความปลอดภัย (Safety Management System:
SMS) และระบบบริหารการกำากับการปฏิบัติตามข้อบังคับการบิน (Compliance Management System: CMS) เพื่อให้
เป็นไปตามกฎระเบียบและเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้น การบินไทย ได้เริ่ม
โครงการมาตรฐานเหนือระดับ (Safety Beyond Compliance) ในปี 2558 ด้วยการนำามาตรฐานของ European Aviation
Safety Agency (EASA) ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากองค์กรการบินทั่วโลกเป็นต้นแบบ เพื่อพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยไป
ยังระดับสูงสุด (Best in Class) ผ่านการดำาเนินงานที่สำาคัญ อาทิ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการรักษามาตรฐาน (Compliance Culture) และวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety
Culture)
พัฒนาขีดความสามารถการบริหารคุณภาพและการบริหารความปลอดภัย (Safety and Quality Management)
และตัวชี้วัดความปลอดภัย (Safety Performance Indicator)
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ (Information Technology Solution System)
จนเป็นผลอันทำาให้ การบินไทย ได้รับใบอนุญาต Third Country Operators (TCO) จาก EASA โดยความ
เห็นชอบของ EU Air Safety Committee (ASC) ด้วยใบอนุญาตนี้ การบินไทย สามารถคงการปฏิบัติการบินเข้ายุโรป
ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ต่อไป
สำาหรับในปี 2560 หน่วยงานกำากับดูแลด้านการบินพลเรือนของประเทศต่างๆ ทั่วโลกยังคงเพิ่มความถี่ในการ
ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของสายการบินของประเทศไทยที่ทำาการบินเข้าในแต่ละประเทศ

105 ครั้ง

การบินไทย ได้รับการตรวจสอบ
มาตรฐานด้านความปลอดภัย
(Ramp Inspection)
ตามมาตรฐานสากล โดยไม่พบ
ข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญ

ที่ผ่านมาการบินไทย พร้อมที่จะพัฒนาองค์กรรวมทั้งให้การสนับสนุนและ
ความร่วมมือกับสำานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เพื่อให้ประเทศไทย
สามารถแก้ไขข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญด้านความปลอดภัย (Significant Safety
Concern : SSC) ตามโครงการตรวจสอบการกำากับดูแลความปลอดภัย (Universal
Safety Oversight Audit Program : USOAP) ขององค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO)
โดยการบิ น ไทย ได้ เ ข้ า ร่ ว มในกระบวนการทบทวนการออกใบรั บ รอง
ผู้ดำาเนินการเดินอากาศ (AOC Re-certification) ซึ่งดำาเนินการตามแผนงาน
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 ทำาให้ การบินไทยได้รับใบรับรองผู้ดำาเนินการเดิน
อากาศใหม่ (Air Operator Certificate: AOC) และใบอนุญาตขนส่งวัตถุอันตราย
(Dangerous Goods Certificate) เมือ่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 แสดงถึง ศักยภาพของ
การบินไทยอย่างเต็มรูปแบบ ในการขนส่งผู้โดยสาร สินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม
อาหารสด รวมทั้งวัตถุสินค้าอื่นๆ ที่มีการควบคุมด้านความปลอดภัย
บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)
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การพัฒนาความปลอดภัยการบินด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบินไทย มุ่งมั่นและทุ่มเททรัพยากรเพื่อพัฒนาความปลอดภัยการบินโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการบริหารความปลอดภัยและลดความเสี่ยง เข้ามาควบคุมและวิเคราะห์งานด้านความปลอดภัย ทั้งหมด
4 ระบบ ได้แก่

1. Safety Reporting & Information System คือ ระบบบันทึกรายงานด้านความปลอดภัยทีอ่ นุญาตให้พนักงาน
กว่าสองหมื่นคนมีส่วนร่วมบันทึกรายงานฯ ผ่านอุปกรณ์หลากหลายชนิด อาทิ Desktop Computer, Laptop
Computer, Tablet, Mobile สามารถทำางานทั้ง Online และ Offline และส่งข้อมูลกลับมายัง ศูนย์ข้อมูล
ผ่านเครือข่าย Internet จากนั้นจะทำาการประมวลผลแสดงค่าออกมาใน Dashboard ส่งตรงถึงฝ่ายบริหาร

2. Flight Data Monitoring & Animation Program คือ โปรแกรมทีใ่ ช้เฝ้าสังเกต ติดตามและบันทึกการปฏิบตั ิ
การบินเพื่อประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติการบินในสนามบินต่างๆ

3. Flight Simulator System คือ เครื่องบินจำาลองเสมือนจริง ที่บรรจุสถานการณ์จำาลองเพื่อให้นักบินมีโอกาส
ฝึกซ้อมรับสถานการณ์จนมีความชำานาญพร้อมรับทุกสถานการณ์จริง เช่น หมอกลงหนา หิมะตก เพลิงไหม้
เครื่องยนต์ ชนนก

4. Big Data System คือการเก็บข้อมูลทีเ่ ชือ่ มโยงข้อมูลจากระบบต่างๆ เช่น ข้อมูลเส้นทางการบิน ข้อมูลระบบ

การทำางานของเครื่องบิน ข้อมูลผู้โดยสาร ข้อมูลสภาพอากาศ เพื่อทำา Data Intelligence ซึ่งโครงการ
นี้เป็นการประสานความร่วมมือระหว่าง การบินไทย สายการบิน Scandinavian Airlines System (SAS)
ผูผ้ ลิตเครือ่ งบิน ผูผ้ ลิต Hardware Software ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ นำาข้อมูลทีม่ คี ณ
ุ ค่าถือเป็นสินทรัพย์มหาศาลนีม้ า
ใช้ประโยชน์ ช่วยในการวิเคราะห์ การประเมินความเสีย่ ง (Risk Analysis) และช่วยในการตัดสินใจด้านความ
ปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2560

การพัฒนาบุคลากรด้านการบิน
การบินไทย ได้พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบินให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้มี
จิตสำานึกสูงสุดด้านความปลอดภัย มุง่ เน้นการสรรหาบุคลากรการบินทีม่ คี ณ
ุ ภาพระดับสากล โดยกำาหนดให้มกี ารตรวจ
สอบความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และพฤติกรรม (Behavior) ผ่านการทดสอบ
ที่สำาคัญ อาทิ
การทดสอบและประเมินความถนัดในการเป็นนักบินพาณิชย์ (Aptitude Test) จาก Scandinavian Institute
of Aviation Psychology (SIAP) ประเทศสวีเดน
การสอบจิตวิทยาการบิน (Aviation Psychology Test) จากสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
การทดสอบความสามารถด้านทักษะการบิน (Ride Check)
การใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล (English ICAO Proficiency)
สำาหรับพนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบิน การบินไทย เน้นการฝึกอบรมทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ เรือ่ งระบบความ
ปลอดภัยและการบริการ เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามชำานาญแบบมืออาชีพ มีทศั นคติและใจรักต่องานบริการ ควบคูไ่ ปกับความ
ตระหนักเรื่องความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและสม่ำาเสมอ
นอกจากนี้ การบินไทย ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร Enhanced Safety Management System ให้กับบุคลากร
การบินและพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรการบินของการบินไทย มีความพร้อมในการปฏิบัติการ
บินอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำาหนดของ ICAO รวมถึงการจัดอบรมหลักสูตร Engagement โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการบิน ให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร มีความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานตามหน้าที่
เพือ่ ช่วยพัฒนาองค์กรไปในทิศทางทีก่ ารบินไทย กำาหนด โดยมีเป้าหมายให้เกิดความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ตลอดจนการนำาระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) และการนำาแนวทางจัดการความรู้ (Knowledge
Management) มาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน อันจะนำาไปสู่ประสิทธิภาพ
สูงสุดในการให้บริการแก่ผู้โดยสารด้วย

อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของบุคลากร
การบินไทย ตระหนักดีว่าการดูแลสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงการป้องกันอันตราย
และส่งเสริมสุขภาพอนามัย เพื่อคงไว้ซึ่งสภาพร่างกาย และจิตใจที่สมบูรณ์ ตลอดจนสภาพการทำางานที่ดีของพนักงาน
เป็นสิง่ จำาเป็น และสำาคัญยิง่ ทีจ่ ะต้องดำาเนินการควบคูไ่ ปกับการดำาเนินธุรกิจ การบินไทย จึงมีนโยบายในการดำาเนินงาน
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน เพื่อให้หน่วยงาน หรือสถานประกอบกิจการของ
การบินไทย ใช้เป็นกรอบในการดำาเนินงานและให้ปฏิบตั เิ ป็นไปในแนวทางเดียวกัน ภายใต้พระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. 2554 บนพื้นฐานของมนุษยธรรม โดยถือประโยชน์ของพนักงาน
เป็นหลัก
ทัง้ นี้ การบินไทย ได้ดาำ เนินการอย่างครบวงจร ประกอบด้วยการส่งเสริมสุขภาพอนามัย, การเฝ้าระวังและตรวจสอบ
เพื่อความปลอดภัย, การป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุและสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายในการทำางาน, การเฝ้าระวัง
สุขภาพและป้องกันโรคจากการทำางาน, การปฐมพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพหลังการบาดเจ็บ
การบินไทย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำางาน (Occupational Health
and Safety Committee: OHSC) ซึ่งมีผู้แทนของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อทำาหน้าที่ใน
การวางแผน กำาหนดนโยบาย และแนวทางการดำาเนินงานให้เป็นระบบสอดคล้องกับข้อกำาหนดของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยมีการจัดประชุม เพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน
บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)
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ในภาพรวมของการบินไทย ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการทำางาน (คปอ.) ตามทีก่ ฎหมายกำาหนดในแต่ละสถานประกอบกิจการ ซึง่ มีองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ
เป็ น ไปตามกฎกระทรวงกำ า หนดมาตรฐานในการบริ ห ารและการจั ด การด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. 2549 หมวด 2 ข้อ 23 กำาหนด จำานวน 19 สถานประกอบกิจการ โดย คปอ.
ของแต่ละสถานประกอบกิจการมีหน้าที่รายงาน สำารวจ ตรวจสอบการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำางาน
และเสนอแนะมาตรการ แนวทางการปรับปรุง เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม
ด้านความปลอดภัยในการทำางานของสถานประกอบกิจการ
สำาหรับการตรวจสุขภาพของพนักงานประจำา การบินไทย จะมีการตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง แบ่งเป็น
1. การตรวจสุขภาพทั่วไปของพนักงานที่มิได้มีความเสี่ยง โดยตรวจสุขภาพทั่วๆ ไปของพนักงานที่มิได้มีปัจจัย
ความเสี่ยงในการทำางาน
2. การตรวจสุขภาพของพนักงานทีท่ าำ งานเกีย่ วกับปัจจัยเสีย่ งจะมีการพิจารณาจากลักษณะงานทีท่ าำ และปัจจัย
เสี่ยงในการทำางานและพิจารณารายการตรวจสุขภาพโดยแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพด้านอาชีวเวชศาสตร์ หรือที่ผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์
โดยหน่วยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต้องมีการเข้าตรวจพื้นที่ทำางานต่างๆ และดูปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่
และการปฏิบตั งิ าน กรณีทพี่ บพืน้ ทีท่ มี่ ปี ญ
ั หาเรือ่ งสภาวะแวดล้อมในการทำางานทีค่ าดว่าจะมีปญ
ั หาจากสภาพมลภาวะ
แวดล้อมในการทำางานต้องมีการตรวจสอบค่าของมลภาวะในพืน้ ทีน่ นั้ ๆ ว่าอยูใ่ นเกณฑ์ทกี่ ฎหมายกำาหนดตลอดจนการ
พิจารณาหาทางปรับปรุงแก้ไข เช่น การแก้ไขที่แหล่งกำาเนิดมลภาวะ การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล รวมถึงกรณี
ที่พนักงานเจ็บป่วยด้านสุขภาพ หรือจากการทำางานหน่วยงานก็ต้องพิจาณางานที่พนักงานปฏิบัติอยู่ หากไม่สามารถ
ปฏิบัติงานนั้นได้ก็จะพิจารณางานที่เหมาะสมให้พนักงานได้ปฏิบัติงานได้

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงการบิน (Aviation Risk Assessment)
การบินไทย เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายด้านความมัน่ คงการบิน (Aviation Security Network) ทัง้ ในระดับประเทศ
และระดับภูมิภาค เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและติดตามสถานการณ์ความมั่นคงการบินในทุกสถานีและ
ทุกพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำาข้อมูลมาวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงถึงแนวโน้มที่อาจจะเป็นอันตรายแก่
ธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการเพิ่มหรือลดระดับมาตรการความมั่นคงการบินพิเศษ
(Special Security Arrangement: SSA) ให้มคี วามเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ ทัง้ ในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน
การบินไทย ได้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานข้อกำาหนดด้านความมัน่ คงการบิน (Aviation Security) ขององค์กรและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเคร่งครัด ได้แก่
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO)
สำานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (Civil Aviation Authority of Thailand: CAAT)
หน่วยงานด้านความมั่นคงในการเดินทางของประเทศออสเตรเลีย (Office of Transport Security: OTS)
กฎข้อบังคับของสหภาพยุโรป (European Union Regulations: EU Regulations)
หน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศเยอรมัน (German Civil Aviation Authority: LBA)
หน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศอังกฤษ (Department for Transport: DfT)
หน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (Federal Office of Civil Aviation: FOCA)
หน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศญี่ปุ่น (Japan Civil Aviation Bureau: JCAB)
มาตรฐานการตรวจประเมินความปลอดภัยด้านการปฏิบตั กิ าร จากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ
(IATA Operational Safety Audit: IOSA)
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รวมถึงกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ข้อกำาหนดของทุกประเทศที่การบินไทย
ทำาการบิน อีกทั้งการบินไทย มีระบบการบริหารจัดการด้านความมั่นคงการบิน
(Security Management System: SeMS) ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกัน
อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านความมั่นคงการบินอยู่ในระดับ
ที่สูงกว่ามาตรฐานสากล

การบริหารจัดการภาวะวิกฤติ

ผลการดำาเนินงาน

ปี 2560

ไม่พบข้อบกพร่อง
ที่มีนัยสำาคัญ

การตรวจสอบจากองค์กร
ภายนอกทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ

การบินไทย ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤติ (Emergency & Crisis Response
Management) อย่างเข้มงวด ยึดหลักกฎหมาย ข้อบังคับระหว่างประเทศ โดยจัดทำาแผนต่อการเตรียมพร้อมรับ
วิกฤติการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น แผนย้ายฐานการปฏิบัติงาน แผน Public Health Emergency รวมทั้งการบินไทย
ได้เข้าร่วมฝึกซ้อมการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินเต็มรูปแบบกับหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560
การบินไทย ได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบประจำาปี (PEMEX 17) ที่ท่าอากาศยานภูเก็ต การฝึกซ้อม
การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (SEMEX 17) และการฝึกซ้อม
เต็มรูปแบบเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์-โรคติดต่อและกักกันโรค ท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อสามารถพร้อมรับมือกับ
เหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น
เพื่อเป็นการยกระดับประสิทธิภาพต่อการจัดการภาวะวิกฤติ การบินไทย ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะวิกฤติ
(Crisis Management & Operations Center: CMOC) โดยทำาหน้าที่เฝ้าระวังเหตุที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อการประกอบ
ธุรกิจของการบินไทย ตลอด 24 ชัว่ โมง ในปี 2560 การบินไทย ได้กาำ หนดศูนย์ประสานงานและแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร
(DD Command Center) ที่ผู้บริหารระดับสูง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมสรุปการเฝ้าระวังและติดตาม
สถานการณ์ต่างๆ ที่สำาคัญ รวมถึงสามารถรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 3 วันต่อสัปดาห์
ด้วยมาตรฐานการจัดการด้านความมั่นคงการบินและการจัดการเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤติที่มีประสิทธิภาพ
ทำาให้การบินไทย สามารถบริหารจัดการกับเหตุการณ์ต่างๆ ในปี 2560 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การบริหารจัดการ
กรณีเหตุการณ์การก่อการร้ายที่หลายประเทศในยุโรปและทั่วโลก หรือสถานการณ์ความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลี
ซึง่ การบินไทย ให้การสนับสนุนภาครัฐและดูแลผูโ้ ดยสารเดินทางกลับมาด้วยความปลอดภัย การบริหารจัดการกรณีเกิด
ภัยธรรมชาติ เช่น สถานการณ์ภูเขาไฟอากุง ที่เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซียปะทุ และสถานการณ์หมอกควันที่
กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย

การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (Family Assistance & Support Team - FAST)
ในสภาวะปัจจุบันที่ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติมักจะทวีความรุนแรง และต่อเนื่องยิ่งขึ้น การบินไทย ได้จัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการของชุดให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบภัยฯ (Family Assistance & Support Team :
FAST Center) สอดคล้องกับมาตรฐาน ระเบียบข้อบังคับระหว่างประเทศ สำาหรับเที่ยวบินของการบินไทย สายการบิน
พันธมิตร และสายการบินทีม่ ขี อ้ ตกลงร่วมกัน เพือ่ ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผปู้ ระสบภัยพิบตั ทิ างการบินและครอบครัว
และขยายขอบเขตความช่วยเหลือไปยังสายการบินพันธมิตรและสายการอื่นๆ ที่ประสบเหตุและมีข้อตกลงร่วมกัน โดย
ในปัจจุบัน การบินไทย มีสมาชิก FAST Team มากกว่า 600 คน
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การดำาเนินงานด้านสังคม
การบินไทยในฐานะสายการบินแห่งชาติตระหนักถึงความสำาคัญของการแบ่งปันและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนในสังคมในทุกพืน้ ที่ ได้รเิ ริม่ ดำาเนินโครงการและกิจกรรมเพือ่ สังคมมาอย่างต่อเนือ่ ง โดยมุง่ เน้นการสร้างรากฐาน
และขยายผลในระยะยาวเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปี 2560 การบินไทยมีการดำาเนินโครงการและกิจกรรมที่
สำาคัญๆ ดังต่อไปนี้

การส่งเสริมด้านการศึกษา
การส่งเสริมทุนการศึกษาแก่เยาวชนและบุตรธิดาของพนักงาน
การบินไทย ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) สนับสนุนบัตรโดยสาร ให้ผแู้ ทนประเทศไทย
ไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ
การบินไทย ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) จั ด กิ จ กรรม “ค่ า ยต้ น กล้ า วิ ท ย์ ค ณิ ต
การบินไทย” สำาหรับเด็กนักเรียน ชาวไทยภูเขา อำาเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่ จำานวน 100 คน
สนับสนุนรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินแก่นักเรียนที่ชนะใน
การแข่งขัน STEM Young Pilot Challenge 2017 เพือ่ ศึกษาดูงาน
ณ โรงงานผลิตเครื่องยนต์บริษัท โรลส์-รอยซ์ ประเทศสิงคโปร์
เปิดประสบการณ์ให้เยาวชนจากภาคเหนือเดินทางโดยเครื่องบิน
การบินไทยไปทัศนศึกษาทีจ่ งั หวัดภูเก็ต ในโครงการ “การบินไทย
พาน้องท่องฟ้า”
โครงการ “สนามบินแห่งการเรียนรู”้ โดยพนักงานการบินไทย
ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพในอุตสาหกรรมการบินกับนักเรียนระดับ
มัธยมปลายจากโรงเรียนรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และใน
จังหวัดภูเก็ต

การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
โครงการอำานวยความสะดวกทีมผ่าตัดของศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ
ร่ ว มกั บ สภากาชาดไทยในการขนส่ ง อวั ย วะไปยั ง ต่ า งจั ง หวั ด
ทั่วประเทศ
กิจกรรมวิง่ การกุศล “Run for Life” เพือ่ สมทบทุนช่วยเหลือผูป้ ว่ ย
โรคมะเร็ง
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การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม “Star Alliance Free the Sea Turtles” ปล่อยเต่าทะเลกลับ
สู่แหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติ
กิจกรรม “การบินไทยคืนชีวติ ให้คคู ลองเลียบวิภาวดี” เพือ่ รักษา
สภาพน้ำาในคลองเลียบวิภาวดีรังสิต ให้ใสสะอาด
กิจกรรม “การบินไทยปลูกชีวติ ให้แผ่นดิน - ป่าชายเลนเพือ่ ชุมชน
เพิ่มพูนการกักเก็บคาร์บอน” ภายใต้โครงการ “ประชารัฐร่วมใจ
ปลู ก ต้ น ไม้ ใ ห้ แ ผ่ น ดิ น ” เพื่ อ ร่ ว มอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรป่ า ไม้ แ ละ
สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำาริ ณ แปลงปลูกป่าชายเลนในพื้นที่
รับผิดชอบของการบินไทย บ้านท้ายหลูด ตำาบลบ่อ อำาเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี

การช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ
กิจกรรม “ปันรักจากการบินไทย ช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย”
การบินไทย ช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยภาคเหนือ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือและพื้นที่ใกล้เคียง โดยการให้บริการขนส่งสินค้า
ที่จำาเป็นทางคาร์โก้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
โครงการ “Happy World Tour for Happy Child Foundation”
เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในภาคใต้

การส่งเสริมด้านศาสนาและวัฒนธรรม
โครงการเที่ยวบินพิเศษขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจญ์ จัดเที่ยวบิน
พิเศษให้บริการชาวไทยมุสลิม เพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์ รวม 31
เที่ยวบิน จำานวนผู้โดยสารประมาณ 9,000 คน
การบินไทย และไทยสมายล์เพิม่ เทีย่ วบินอำานวยความสะดวก
ประชาชนในต่างจังหวัดเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช
รวม 440 เที่ยวบิน และรองรับผู้โดยสารมากกว่า 72,000 ที่นั่ง
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การส่งเสริมด้านการดูแลประชาชนในภาคส่วนต่างๆ
โครงการช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรไทย โดยการสนับสนุน
ซื้อสินค้าผลผลิตจากเกษตรกรมาให้บริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน
โครงการ “ปันรักจากการบินไทย มอบพลังใจแด่ทหารผ่านศึก”
กิจกรรม “รวมน้าำ ใจมอบให้แก่ทหารและตำารวจ จังหวัดนราธิวาส”
กิจกรรม “ปันรักจากการบินไทย มอบพลังใจแด่ผู้สูงอายุ”

การส่งเสริมด้านอื่นๆ
การบินไทยสนับสนุนกิจกรรม “พม.พาน้องดูหนัง” นำากลุ่ม
เด็กผู้ด้อยโอกาสและเด็กพิการจากสถานสงเคราะห์ 9 แห่ง
ภายใต้ความดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ (พม.) ชมภาพยนตร์ จำานวน 200 คน
การบินไทยสนับสนุนปลากะพงขาวจาก การเพาะเลี้ยงของกลุ่ม
เกษตรกรในสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทยสู่ครัวการบินไทย
ในโครงการ “จากผืนฟ้าสู่ผืนน้ำา” ซึ่งครัวการบินไทยมีความ
ต้องการใช้ปลากะพงขาวเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
ชั้นเลิศ ปีละประมาณ 155 ตันต่อปี
การบินไทยสนับสนุนกุ้งทะเลจากผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาของไทย
สู่ครัวการบินไทยในโครงการ “จากธาราสู่นภา” หรือ กุ้งติดปีก
ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำาท่าทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งครัว
การบิ น ไทยมี ค วามต้ อ งการใช้ กุ้ ง ทะเลเป็ น วั ต ถุ ดิ บ ในการ
ประกอบอาหารชั้นเลิศปีละประมาณ 330 ตันต่อปี
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การตอบสนองความพึงพอใจลูกค้า
การบินไทยมุ่งมั่นบริหารจัดการด้านความพึงพอใจ ความสัมพันธ์ และการให้บริการของผู้โดยสารตามรสนิยม
หรือที่เรียกว่า “Individualized Service” ที่เน้นการให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีตามอัตลักษณ์ของคนไทย การดูแล
ผู้โดยสารให้เทียบเท่าการให้บริการของโรงแรมระดับ 5 ดาว การให้บริการอาหารที่มีความหลากหลาย โดยมุ่งเน้นไปที่
คุณภาพของอาหาร และปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ให้บริการบนเครื่องบินให้มีความทันสมัยและหรูหรา ให้สอดรับกับความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน

มุง่ เน้นการสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า (Customer Satisfaction)
การบิ น ไทยในฐานะสายการบิ น ไทยแห่ ง ชาติ
มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะยกระดับการให้บริการ โดยนำาอัตลักษณ์
ไทยมาผนวกไว้ในการบริการ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล เพื่อสร้างความเป็นเลิศ และมุ่งเป้าหมายในการ
เป็นสายการบินระดับ World Class
ในปี 2560 การบินไทยได้วางแผนยุทธศาสตร์ให้
ทุกหน่วยธุรกิจการบินสามารถทำางานร่วมกันและเชื่อม
โยงข้อมูลเข้าด้วยกัน อีกทั้งได้เชิญผู้โดยสารในทุกระดับ

จากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และสื่อมวลชน
เข้ า ร่ ว มประชุ ม “THAI Customer Board 2017”
เพื่อแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในทุกการให้
บริการของการบินไทย เพือ่ นำาข้อมูลมาวิเคราะห์ใช้ในการ
ปรับปรุงการให้บริการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการ
ของผู้โดยสารในทุกระดับอย่างแท้จริง โดยการบินไทยได้
มีการปรับปรุงการให้บริการต่างๆ ที่สำาคัญ ดังนี้

การดำาเนินงานในปี 2560

อยู่ระหว่างการปรับปรุงการดำาเนินงาน

Call Center/
การสำารอง
บัตรโดยสาร

• ปรับปรุงระยะเวลาการให้บริการที่สำานักงานขาย
• ปรับปรุงสำานักงานขายบริเวณท่าอากาศ
• เปิดหมายเลขพิเศษสำาหรับผู้โดยสาร Royal Silk Class นานาชาติสุวรรณภูมิ

ห้องรับรอง
ผู้โดยสาร

• ปรับปรุงเลานจ์ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
• ให้บริการอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ 2 รอบ เวลา 11:00 ถึง
14:00 และเวลา 18:00 ถึง 21:00 ทุกวัน
• ให้บริการอาหารสำาหรับให้บริการลูกค้าที่เร่งรีบ

และ Royal First Class

• ให้บริการห้องนำ้าและห้องอาบนำ้าอย่าง
ครบวงจร
• ปรับปรุงและขยายพื้นที่เลานจ์บริเวณ
ท่าอากาศนานาชาติเชียงใหม่
• สร้างเลานจ์ใหม่บริเวณท่าอากาศ

นานาชาติสุวรรณภูมิ ภายใต้คอนเซ็ปต์
Green Ecology

Boarding

• จัดเตรียมรถ Microbus 5 คัน สำาหรับผู้โดยสารชั้น
First Class ในกรณีที่จอดเครื่องบินระยะไกล
• จัดเตรียมรถ Microbus 14 คัน สำาหรับผู้โดยสารชั้น
Business Class ในกรณีที่จอดเครื่องบินระยะไกล
• จัดลำาดับการเรียกผู้โดยสารชั้น First Class และ
Business Class ขึ้นเครื่องบิน

บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)
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การดำาเนินงานในปี 2560
การให้บริการ
บนเครื่องบิน

Arrival

อยู่ระหว่างการปรับปรุงการดำาเนินงาน

ผู้โดยสารชั้น Business Class
• สำารองอาหารล่วงหน้าสำาหรับเที่ยวบินขาออก

ผู้โดยสารชั้น First Class
• ติดตั้งอุปกรณ์อำานวยความสะดวก และ
หรูหรา ภายในเครื่องบิน เช่น หูฟัง และ
สิ่งอำานวยความสะดวก
ผู้โดยสารชั้น Business Class
• สำารองอาหารล่วงหน้าสำาหรับเที่ยวบิน
ขาเข้า
• ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
ติดตั้งอุปกรณ์อำานวยความสะดวก และ
หรูหรา ภายในเครื่องบิน เช่น หูฟัง และ
สิ่งอำานวยความสะดวก
ผู้โดยสารทั่วไป
• ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ และ
การใช้ภาษาที่สามของพนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบิน
• เพิ่มรายการจำาอวดหน้าจอ ตลกหกฉาก
และ The Dish เมนูทอง
• จัดหมวดหมู่ภาพยนตร์บนหน้าจอบน
เครื่องบิน

• จัดเตรียมรถ Microbus 5 คัน สำาหรับผู้โดยสารชั้น
First Class ในกรณีที่จอดเครื่องบินระยะไกล
• จัดเตรียมรถ Microbus 14 คัน สำาหรับผู้โดยสารชั้น

• ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการสัมภาระ

Business Class ในกรณีที่จอดเครื่องบินระยะไกล

เครื่องบิน

• เพิ่มเครื่องบิน Airbus A350-900 XWB
• เพิ่มเครื่องบิน Boeing 787-9 Dreamliner
• ปรับปรุงที่นั่ง Business Class เป็นที่นั่งแบบ Retrofit
หรือที่นั่งแบบ Flat Bed

อาหาร

กระเป๋าสัมภาระ

• ปรับปรุงการบริการ อาหาร และเครื่องดื่ม
• เพิ่มระบบการติดตามกระเป๋าสูญหายเข้ากับระบบของ
World Tracer
• ผู้โดยสาร First Class และสมาชิกบัตร ROP Platinum
ใช้บริการห่อกระเป๋า (Wrap) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เว็บไซต์และ
แอปพลิเคชั่น
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• พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ : THAI Mobile Booking
New UI
• ปรับปรุงระบบ My ROP
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• ปรับเปลี่ยนชุดจานชามแบบใหม่บน
เครื่องบิน

นอกจากนี้ การบินไทยได้นำาความคิดเห็นของลูกค้าในทุกชั้นบริการและทุกเส้นทางการบิน (THAI Customer
Satisfaction Survey) มาใช้เป็นเครื่องมือในการวัดผลความพึงพอใจ ความต้องการและความคาดหวังจากลูกค้า
เพื่อนำามาพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการ รวมถึงรักษามาตรฐานในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
การบินไทย มอบหมายให้หน่วยงานที่ดูแลเรื่องมาตรฐานคุณภาพการบริการ (Service Quality Standard
Department) ดำาเนินการตรวจประเมินและวัดผลการบริการในทุกจุดบริการหลัก เพื่อให้พนักงานส่งมอบการให้บริการ
ที่มีมาตรฐานอย่างสม่ำาเสมอ และการบินไทยได้ดำาเนินการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุง รวมถึงการติดตามความคืบหน้า
การดำาเนินการตามแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการของจุดบริการ

วิธีการสำารวจความพึงพอใจ ความต้องการและความคาดหวัง
แบ่งออกเป็น 5 วิธี
1. การแจกแบบสอบถามบนเครื่องบิน (TCSS - THAI Customer Satisfaction Survey)
2. การส่งแบบสอบถามทางออนไลน์ (e-TCSS - Electronic THAI Customer Satisfaction Survey)
3. การจัดซือ้ ผลสำารวจเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์และการบริการจากองค์การบิน (IATA-Airs@t - International
Air Transport Association - Airline Satisfaction)
4. การสำารวจร่วมกับสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ (OCSS - Online Customer Satisfaction
Survey)
5. การวิเคราะห์ข้อมูลติชมจากลูกค้า (CFMS - Customer Feedback Management System)
สำาหรับ ผลอัตราความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction Index : CSI) ที่นาำ ไปวิเคราะห์ร่วมกับสถิติ
การแสดงความคิดเห็นจากลูกค้าได้ถูกนำามาใช้เป็นแนวทางสนับสนุนในการวางกลยุทธ์สำาหรับการพัฒนา ปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์และการให้บริการต่อไป

ร้อยละ
77
76
75
74
73
72
71
70

อัตราความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของการบินไทย
76.5
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72.9

72.8

2557

2558

2559

2560

ปี

บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)

59

การให้บริการลูกค้าสู่ความเป็นเลิศ
การบินไทย ได้นาำ ระบบทีช่ ว่ ยสนับสนุนการเดินทางของผูโ้ ดยสารให้ไร้รอยต่อ ด้วยการเชือ่ มต่อการบริการระหว่าง
จุดบริการหนึง่ ไปยังอีกจุดบริการหนึง่ ครอบคลุมการบริการตัง้ แต่กอ่ นการเดินทาง ระหว่างการเดินทาง และหลังการเดิน
ทาง เพื่อให้แต่ละจุดบริการมีข้อมูลลูกค้า และพร้อมที่จะสร้างประสบการณ์การเดินทางที่ดีให้กับลูกค้า เน้นการบริการ
ลูกค้าแต่ละบุคคล โดยมีฐานข้อมูลลูกค้ารวมอยู่ในระบบเดียวกันเพื่อสามารถบริหารจัดการประสบการณ์ลูกค้าได้ตรง
กับพฤติกรรมความชอบ หรือไลฟ์สไตล์ของลูกค้า และทำาให้บริษัทฯ การนำาเสนอแคมเปญ/โปรโมชั่นได้เหมาะสม
และตอบสนองกับกลุม่ ลูกค้าได้ดยี งิ่ ขึน้ นอกจากนีย้ งั ได้เปิดช่องทางให้ลกู ค้าสามารถสมัครเป็นสมาชิกรอยัล ออร์คดิ พลัส
รวมทั้งลูกค้ายังสามารถใช้ไมล์สะสมได้มากยิ่งขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ใช้ในการเลื่อนชั้นบริการบนเที่ยวบิน
รวมทั้งระบบยังสามารถช่วยในการบริหารจัดการกับข้อร้องเรียนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่ม
ความพึงพอใจให้กับลูกค้า

ปัจจัยที่ทาำ ให้เกิดความสำาเร็จ
การมีฐานข้อมูลลูกค้า ซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะของลูกค้า ความชอบ พฤติกรรม
การบริหารจัดการประสบการณ์ลูกค้า สามารถต่อยอดฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อใช้ในการแบ่งกลุ่มลูกค้า ออกแบบ
การบริการ การขาย ออกแคมเปญ โปรโมชั่นให้เป็นไปตามความชอบ พฤติกรรมตามกลุ่มลูกค้า

แนวทางการบริหารจัดการประสบการณ์ลูกค้า
Customer 360o

Analytics
(Bl & AI Tools)

Enhancement
to Big Data

ความท้าทายในอนาคต (Next Challenge)

การบินไทย มีข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกันมากมาย ดังนั้น จึงใช้แนวคิด Big Data เข้ามาบริหารจัดการ
ข้อมูลให้สามารถนำามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดย Big Data สามารถจัดการกับข้อมูลต่างๆ ได้โดยมีแผนการ
ดำาเนินงาน Big Data ตามกรอบแนวคิดดังนี้

แผนการดำาเนินงาน
M1 กลยุทธ์และแนวทางการขับเคลื่อน

•
•

ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลขององค์กรและความต้องการใช้ข้อมูลของลูกค้าทุกจุดบริการ
จัดหาผู้เชี่ยวชาญร่วมจัดทำา Road map ในด้าน people process data and technology ของการบริหารจัดการและ
วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า

M2 แผนการดำาเนินการ

•
•
•
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บริหารการจัดหาข้อมูลและเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล
จัดหาเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสม
จัดวางกระบวนการและพัฒนาบุคลากรการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าในเชิงลึก และนำาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การสื่อสารทางการตลาด
การบินไทย มุ่งเน้นการสื่อสาร การโฆษณา และ
สร้างความเข้าใจในการสือ่ สารทีช่ ดั เจนต่อลูกค้าด้วยความ
รับผิดชอบ ด้วยกลยุทธ์หลัก 3 ประการ คือ ภาพลักษณ์
(Branding) ผลิตภัณฑ์และบริการ (Product & Service)
และเส้นทางการบิน (Network) มาอย่างต่อเนื่อง

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโฆษณาในรูปแบบที่หลากหลาย
ภายใต้พื้นฐานความจริง หลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำาเกินจริง
โดยชิ้นงานทุกชิ้นจะต้องผ่านขั้นตอนการอนุญาตการ
เผยแพร่จาก “คณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์
โฆษณาทางโทรทัศน์”

ในปี 2560 การบินไทย ได้ให้ความสำาคัญกับการ
พัฒนาภาพลักษณ์ (Branding) ที่ถือเป็นหัวใจสำาคัญ
ของกลยุทธ์หลักให้มีความเป็น Premium ตลอดจนการ

จากผลการดำ าเนินงานในปี 2560 การบิ น ไทย
ไม่ได้รับการถูกร้องเรียนในกรณีที่มีการโฆษณา หรื อ
ประชาสัมพันธ์เกินจริงแต่อย่างใด

ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
การบินไทย ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูล
ส่วนบุคคลและรักษาข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าไว้อย่างเป็น
ความลับและปลอดภัย โดยได้ดำาเนินการตามกฎหมาย
ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับใหม่ของอียู หรือ
GDPR (General Data Protection Regulation) ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบให้เสนอเรื่อง GDPR เป็นความเสี่ยงระดับ
องค์กร และจะมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม 2561
เพือ่ กระตุน้ ให้เกิดการเตรียมความพร้อมของทุกหน่วยงาน
ในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว ซึ่งจะเป็นการลด
ความเสีย่ งทีข่ อ้ มูลส่วนบุคคลของลูกค้าและพนักงานเกิด
การรั่วไหลจากการปฏิบัติงาน

GDPR ถือเป็นกฎข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลที่ออกโดยสหภาพยุโรป (EU) โดยมี
ขอบเขตการบังคับใช้กับองค์กรหรือหน่วยงานที่
มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยองค์กร
หรื อ หน่ ว ยงานนั้ น มี ส ถานประกอบการตั้ ง อยู่
ในสหภาพยุโรป และมีการเสนอขายสินค้าหรือ
บริการแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในสหภาพ
ยุโรป
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การดำาเนินงาน

มิติสิ่งแวดล้อม
ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการบินมีการแข่งขันที่สูง
ขึน้ ทัง้ การให้บริการขนส่งทางอากาศและการขนส่งสินค้า
ทางอากาศ จนส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง
อย่างมีนัยสำาคัญ
การบินไทยในฐานะสายการบินแห่งชาติได้มีการ
ดำาเนินการผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อลดผลกระทบด้าน
สิง่ แวดล้อมมาโดยตลอด อาทิ การปรับปรุงประสิทธิภาพ
การจัดการด้านสิง่ แวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ภายใต้กรอบแนวคิด “การเดินทางแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม”
หรือ “Travel Green” โดยแบ่งเป็นการดำาเนินงานในเป็น
4 ด้าน ได้แก่ การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (Climate
Change) การบริหารจัดการวัสดุอย่างยัง่ ยืน (Sustainable
Material Management) การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
(Sustainable Use of Resources) รวมทัง้ การรักษาระบบ
นิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity and
Ecosystem Services)
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การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (Climate Change)
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือเป็นปัญหา
สิง่ แวดล้อมระดับโลก ทีท่ กุ ภาคส่วนต้องเข้ามามีสว่ นร่วม
ในการแก้ไขปัญหา ผ่านการเจรจาภายใต้กรอบอนุสญ
ั ญา
สหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ (United
National Framework Convention Change UNFCCC)
สำาหรับอุตสาหกรรมการบิน ผลจากการประชุมใหญ่
สามั ญ ขององค์ ก ารการบิ น พลเรื อ นระหว่ า งประเทศ
(International Civil Aviation Organization – ICAO)
ครัง้ ที่ 39 ได้มมี ติเห็นชอบให้นาำ มาตรการทางด้านเศรษฐกิจ
(Global Market Base Measure) โดยใช้ ม าตรการ
Carbon Offsetting and Reduction Scheme for
International Aviation – CORSIA เพื่อชดเชยและลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของภาคการบินระหว่าง
ประเทศ
ในปี 2560 มีการเตรียมความพร้อมโดยทีส่ าำ นักงาน
การบิ น พลเรื อ นแห่ ง ประเทศไทย (กพท.) ได้ ผ ลั ก ดั น
นโยบายมาตรการและแนวทางการดำาเนินการเปลี่ยน
แปลงสภาพภู มิ อ ากาศอย่ า งเหมาะสม และยั ง ได้ จั ด
ฝึกอบรมให้ทุกสายการบิน โดยเฉพาะสายการบินต่างๆ
ในประเทศไทย เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความ
พร้อมของสายการบินที่จะต้องดำาเนินการตามมาตรการ
CORSIA
สหภาพยุโรป (European Union: EU) ในฐานะ
ผู้นำาด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโลก ได้ดำาเนินการ
ยกเว้นระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซคาร์บอน

ไดออกไซด์ (CO2) สำาหรับการบิน (Emission Trading
Scheme: ETS) กับสายการบินที่ทำาการบินระหว่างเขต
เศรษฐกิจยุโรปและนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป ได้ภายใน
ปี 2561 โดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560
ก่ อ นที่ ส ายการบิ น ต่ า งๆ จะต้ อ งรายงานปริ ม าณการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สำาหรับปี 2560 และชดเชย
ส่วนเกินปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเดือนมีนาคม
และเมษายน 2561
การบินไทย ได้ดำาเนินการจัดส่งรายงานการปลด
ปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ แ ละส่ ง มอบคาร์ บ อน
เครดิต ประจำาปี พ.ศ.2559 ต่อ German Emissions
Trading Authority (DEHSt) ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็น
ผู้ดูแลการบินไทย ในเดือนมีนาคมและเมษายน 2560
ตามลำาดับ โดยรายงานดังกล่าวได้รับการตรวจสอบและ
รับรองจากผู้ทวนสอบ (Verifier) ตามระเบียบ EU ETS

โครงการ Carbon Footprint
จากปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงต่อผล
กระทบสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในเหตุปัจจัยสำาคัญที่สำาคัญต่อปัญหา
ดังกล่าวมาจากก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปลดปล่อยจากการดำาเนินงานในทุกภาคส่วน
การบินไทยเล็งเห็นถึงผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ และความสำาคัญของการสร้างความ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหา จึงได้เข้าร่วมโครงการ “ขยายผลกิ จ กรรมชดเชย
คาร์บอนเพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศปีที่ 4” เพื่อ
ประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการบินไทย โดยใช้แนวทางการ
ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ขององค์กร โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน)
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โดยรอบระยะเวลาในการประเมินผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม
2559 พบว่าการบินไทยมีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 16,002.22 ตั น
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สำาคัญ คือการใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งการบินไทยได้
ทำาการชดเชยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Offset) โดยการสนับสนุน
บริษัท มิตรผล ไบโอเพาเวอร์ (ด่านช้าง) ซึ่งเป็นโครงการประเภทการพัฒนาพลังงาน
หมุนเวียน

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปี 2559
ขอบเขตของการประเมินผล
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 1
ปริมาณการใช้นำ้ามันดีเซล เบนซิน LPG สารดับเพลิง
สารทำาความเย็น R-134a มีเทน และการใช้ SF6

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(TonCO2e)
1,110.89

1ขอบเขตของการดำาเนินงานของก๊าซเรือนกระจกที่พิจารณา คือ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), มีเทน (CH4), ไนตรัสออกไซด์ (N2O2),
ไฮโดฟลูออ โคราร์บอน (HFCS), เทอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCS), ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออกไรด์ (SF6), ไนโตรเจนฟลูออไรด์ (NF3),
สารทำาความเย็นชนิด R-22 (FCFC-22)

ขอบเขตของการประเมินผล
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 2
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(TonCO2e)
13,415.09

* ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในอาคาร 1-13

ขอบเขตของการประเมินผล
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 3
ปริมาณการใช้กระดาษ นำ้าประปา พลังงานไฟฟ้า (พื้นที่เช่า)
การเกิดของเสีย (ทั่วไป)

ขอบเขตของการดำาเนินงานของ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่รายงานแยกเพิ่มเติม
ปริมาณสารทำาความเย็นชนิด R-22
(สำาหรับเครื่องปรับอากาศ)
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ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(TonCO2e)
567.89

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(TonCO2e)
912.24

โครงการ Thai Voluntary Carbon Offset
การบิ น ไทยสร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว มในการบรรเทา
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับผู้โดยสาร
โดยการแนะนำารายการชดเชยการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอน
ไดออกไซด์ใ ห้กับผู้โดยสารที่ต้องการชดเชยการปลด
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเดินทางทางอากาศ
ด้วยความสมัครใจ ซึ่งรายการชดเชยการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ของการบินไทย เป็นการจัดทำาร่วมกับ
สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) โดยวิธี
การดำ า เนิ น การชดเชยการปลดปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อน
ไดออกไซด์ของ IATA นั้นได้รับการยอมรับและเชื่อถือใน
ระดับสากล ตลอดจนได้รับการตรวจสอบคุณภาพการ
ชดเชยการปลดปล่อยคาร์บอนของโครงการจาก QAS
(Quality Assurance Standard) ของประเทศอังกฤษ
การบินไทยสามารถชดเชยการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ ใ นปี 2560 ประมาณ 695,000

กิโลกรัม ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าหรือประมาณ
4,404 ดอลลาร์สหรัฐโดย IATA นำาไปสนับสนุนให้กับ
โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดที่ได้คาร์บอนเครดิต
ประเภท Certified Emission Reductions (CERs) ได้แก่
โครงการก๊าซชีวภาพในจังหวัดราชบุรี โดยบริษทั หนองบัว
ฟาร์มแอนด์คันทรีโฮมวิลเลจ

การบริหารจัดการวัสดุอย่างยัง่ ยืน
(Sustainable Material Management)
การบินไทยมุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นนำ้าจนถึงปลายนำ้า โดยบริหารจัดการวัสดุอย่างมี
ประสิทธิภาพ และใช้วตั ถุดบิ และวัสดุทมี่ อี ย่างจำากัดให้เกิดประโยชน์สงู สุด อาทิ กระบวนการผลิต การให้บริการ การดูแล
รักษาอุปกรณ์ตา่ งๆ ให้มคี ณ
ุ ภาพอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน และการนำาวัสดุกลับมาใช้ใหม่ ซึง่ ในการบริหารจัดการวัสดุทดี่ ี
จะช่วยลดต้นทุน รวมถึงการประหยัดทรัพยากรทีต่ อ้ งใช้ในการผลิตวัสดุหรือวัตถุดบิ เหล่านัน้ ตลอดจนการเพิม่ ระยะเวลาให้
ระบบนิเวศทางธรรมชาติมกี ารหมุนเวียนเพิม่ ขึน้
การบินไทยนำาระบบสารสนเทศ (Information Technology) มาปรับปรุงการบริหารจัดการวัสดุอย่างต่อเนือ่ ง โดย
จัดทำา e-Survey แทนการสำารวจโดยใช้แบบสอบถามในรูปแบบกระดาษ สำาหรับในปี 2560 มีการจัดทำา e-Survey ทัง้ หมด
54 ชุด ส่งไปยังพนักงานประมาณ 23,000 คน จำานวน 15 ชุด และทีเ่ หลืออีก 39 ชุดเป็นการส่งไปยังพนักงานเฉพาะกลุม่
ทีเ่ กีย่ วข้อง คิดเป็นกระดาษประมาณ 5,600 รีม ทีส่ ามารถประหยัดได้
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โครงการ “Reused Plastic Sheet”

โครงการ “Reused Wooden Planks”

การนำาผืนพลาสติก (Plastic Sheet) ที่ใช้ป้องกัน
สินค้าเสียหายจากความเปียกชื้นจากเที่ยวบินขาเข้าที่
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมาตรวจสอบ คัดแยก และพับ
เก็บไว้สำาหรับนำากลับไปใช้คลุมสินค้าบนแผ่นบรรทุก
สินค้าเพือ่ ส่งออกไปยังต่างประเทศ ในปี 2560 การบินไทย
สามารถลดการใช้พลาสติกได้ประมาณ ร้อยละ 38.08
เที ย บกั บ ปริ ม าณพลาสติ ก ที่ จ ะต้ อ งซื้ อ เพิ่ ม ประมาณ
99,248 ผืน คิดเป็นนำา้ หนักทีล่ ดได้ 138,947 กิโลกรัม และ
ลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 133,387 ตัน (0.9599
ตั น ต่ อ กิ โ ลกรั ม ) หรื อ คิ ด เป็ น จำ า นวนเงิ น ที่ ป ระหยั ด ได้
ประมาณ 63.8 บาทต่อผืน Size A รวมเป็นจำานวนเงินที่
ประหยัดทั้งสิ้น 6,332,022 บาท

การนำาไม้รองสินค้า (Wooden Planks) เข้าจาก
ต่างประเทศ ทีใ่ ช้หลังจากส่งมอบสินค้าให้ผรู้ บั หรือตัวแทน
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีเศษไม้นำ้าหนักรวมประมาณ 93,680
กิโลกรัม (ข้อมูล ม.ค. - ต.ค.2560) มาแปรรูปเป็นเครือ่ งใช้
อุปกรณ์สำานักงานได้ จำานวน 7,720 กิโลกรัม และส่วนที่
เหลือนำาไปขายให้ผปู้ ระกอบการธุรกิจ Reused ได้จาำ นวน
85,960 กิโลกรัม ทำาให้มีรายได้เข้าหน่วยงานจำานวนหนึ่ง
โดยไม่ ต ้ อ งเสี ย ค่ า ทำ า ลายหรื อ ขนย้ า ยออกจากพื้ น ที่
สามารถลดปริมาณขยะหรือเศษวัสดุจาก wooden planks
ได้ 93.6 ตั น และสามารถลดค่ า ใช้ จ ่ า ยในการจั ด ซื้ อ
อุปกรณ์สำานักงาน เป็นจำานวนเงิน 1,500,000 บาท

โครงการปรับปรุงกระบวนการดำาเนินงาน
การบิ น ไทยได้ ดำ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง กระบวนการให้ บ ริ ก ารบนเครื่ อ งบิ น เพื่ อ สร้ า งความพึ ง พอใจสู ง สุ ด แก่
ผูโ้ ดยสารในทุกระดับ โดยมุง่ เน้นถึงความเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมเพิม่ ขึน้ ซึง่ สามารถลดค่าใช้จา่ ยได้จาำ นวน 4,543,861 บาท
ต่อปี ผ่านการดำาเนินงานทีส่ าำ คัญ อาทิ
การจัดทำา Roster ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานใน
การนำา Cabin Article ต่างๆ มาประกอบเป็น Package
แต่ละผลัด
ของ Headrest Cover และ Pillowcase ก่อนนำาไปให้
การคัดแยก Cabin Articles และ Toilet Articles ทีน่ าำ
บริการเที่ยวบิน ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ
ลงจากเครื่องบินเพื่อนำากลับมาหมุนเวียนใช้งานใหม่
528,527.30 บาทต่อปี
ได้แก่ ถุงอาเจียน (Air-Sickness Bag) ปลอกหมอน
การปรับเปลี่ยนการจัดทำา Package โดยยกเลิกการ
กระดาษ (Displays Pillowcase Y) ผ้ารองศีรษะ
Pack ชุดทำาจ่ายเป็นลังแทน โดย Pack เฉพาะ Spare
กระดาษ (Headrest Cover Y) และทิชชูมว้ น (Paper
และ Extra Load เพือ่ ประหยัดเวลา จำานวนแรงงาน และ
Toilet Roll)
ลดการสูญเสีย Toilet Article ให้นอ้ ยลง
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การใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Use of Resources)
การบินไทยให้ความสำาคัญต่อประสิทธิภาพการใช้เชือ้ เพลิงอากาศยาน และการลดมลภาวะของเสียทีอ่ ากาศยาน
ปลดปล่อยให้มีปริมาณน้อยที่สุด โดยการกำาหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ในการลดปริมาณการใช้พลังงาน
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการบินปฏิบัติตามข้อแนะนำา โดยการดำาเนินงานในปี 2560 ได้ดำาเนินงานเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพพลังงานในการปฏิบตั กิ ารบิน ผ่านโครงการทีส่ าำ คัญต่างๆ ดังนี้

ประสิทธิภาพพลังงานของปฏิบัติการบิน
การบินไทยให้ความสำาคัญต่อประสิทธิภาพการใช้เชือ้ เพลิงอากาศยาน และการลดมลภาวะของเสียทีอ่ ากาศยาน
ปลดปล่อยให้มปี ริมาณน้อยทีส่ ดุ โดยการกำาหนดมาตรการและแนวทางปฏิบตั ติ า่ งๆ ในการลดปริมาณการใช้พลังงาน เพือ่
ให้ผเู้ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั กิ ารบินปฏิบตั ติ ามข้อแนะนำา โดยการดำาเนินงานในปี 2560 ได้ดาำ เนินงานเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ
พลังงานในการปฏิบตั กิ ารบิน ผ่านโครงการทีส่ าำ คัญต่างๆ ดังนี้

โครงการ Fuel Management

โครงการ New Portable Water Uplift

โครงการ Fuel Management คือ โครงการบริหาร
การใช้นำ้ามันเชื้อเพลิงอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557–2560
สามารถลดปริมาณการใช้นำ้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน
คิดเป็นเงินประมาณ 1,610.39 ล้านบาท

โครงการลดปริมาณการบรรทุกนำา้ ไปกับเครือ่ งบิน
โดยการคำานวณปริมาณการใช้นำ้าจากจำานวนผู้โดยสาร
และระยะทางเส้นทางบิน และคำานวณนำ้าหนัก Take-off
ของเครื่ อ งบิ น ให้ ถู ก ต้ อ งตามปริ ม าณนำ้ า ที่ บ รรทุ ก
เพื่ อ ให้ ก ารคำ า นวณปริ ม าณนำ้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ของแต่ ล ะ
เที่ยวบินมีความถูกต้องแม่นยำา ซึ่งจะทำาให้อัตราการใช้
เชื้อเพลิงโดยรวม มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โครงการนี้ เ ริ่ ม ดำ า เนิ น การมาตั้ ง แต่ ต ้ น ปี 2558
โดยการคิดสูตรการคำานวณปริมาณนำ้าที่ต้องการใช้ให้
สอดคล้องตามจำานวนผูโ้ ดยสารในแต่ละเทีย่ วบิน อย่างไร
ก็ตามเนือ่ งจากในทางปฏิบตั กิ าร Load นำา้ ใช้บนเครือ่ งบิน
ยังไม่เสถียร รวมถึงการคำานวณปริมาณนำ้ามันเชื้อเพลิงที่
สามารถประหยัดได้จากการลดปริมาณการใช้นาำ้ ดังกล่าว
มีความละเอียดและซับซ้อนมาก การบินไทยได้ดาำ เนินการ
สร้างซอฟต์แวร์ที่ช่วยการคำา นวณ สร้า งช่องทางการ
สื่อสารและออกแบบวิธีการปฏิบัติงานใหม่ รวมทั้งคิดหา
วิธปี อ้ งกันและลดโอกาสทีจ่ ะเกิดความผิดพลาด จนส่งผล
ให้การบินไทยสามารถลดการใช้พลังงานนำ้ามันเชื้อเพลิง
โดยการลดนำ้าหนักบรรทุกในเครื่องบิน ตลอดจนการขน
สินค้าและสัมภาระได้มากขึน้ นอกจากนีย้ งั ช่วยลดโอกาส
ในการปนเปือ้ นของนำา้ เนือ่ งจากการทีน่ าำ้ บนเครือ่ งบินถูก
ใช้เกือบหมดในแต่ละเทีย่ วบิน ช่วยให้คณ
ุ ภาพความสะอาด
ของนำ้า (hygiene) ดีขึ้นด้วย

โครงการ Route Optimization
การบินไทย ดำาเนินโครงการ Route Optimization
เพือ่ ลดค่าใช้จา่ ยของเทีย่ วบิน ได้แก่ ค่านำา้ มันเชือ้ เพลิง และ
ค่า Overfly Permit โดยนำาวิธกี าร Route Optimization ของ
ระบบ TAFS (Thai Automatic Flight Planning System)
ซึง่ เป็นเครือ่ งมือในการเตรียมเอกสารการบินสำาหรับนักบิน
ใช้ประกอบการบินอย่างปลอดภัยและสามารถประหยัด
เชือ้ เพลิงอากาศยาน มาเป็นเครือ่ งมือในการวางแผนการ
บินของฝ่ายประสานการอำานวยการบิน และดำาเนินการ
อย่างต่อเนือ่ ง จนกระทัง่ สามารถมีวธิ กี ารคำานวณเส้นทาง
บินทีป่ ลอดภัยและประหยัดค่าใช้จา่ ยด้านนำา้ มันเชือ้ เพลิง
ได้อย่างเหมาะสมทีส่ ดุ และกำาหนดเป็นวิธปี ฏิบตั งิ านให้กบั
Dispatcher อย่างไรก็ตาม ในการคำานวณเส้นทางบิน
ดังกล่าว ยังต้องมีการปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ความปลอดภัยในน่านฟ้าของประเทศต่างๆ รวมถึง สภาวะ
แวดล้อม เช่น สภาพอากาศ เป็นต้น
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โครงการจัดการฝูงบินอย่างมีประสิทธิภาพ
การบินไทย ดำาเนินกลยุทธ์การปรับปรุงฝูงบิน (Fleet Strategy) เพื่อให้ฝูงบินมีจำานวนและแบบของเครื่องบิน
ลดลง เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั กิ าร และลดต้นทุนในการปฏิบตั กิ าร เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะตลาดเครือ่ งบิน
แนวโน้มอุตสาหกรรมการบินโลก และแผนการตลาดของ การบินไทย
ในปี 2560 การบินไทย ได้รบั มอบเครือ่ งบิน แอร์บสั A350-900 XWB จำานวน 5 ลำา และเครือ่ งบินแบบโบอิง้ 787-9
Dreamliner จำานวน 2 ลำา และได้รับอนุมัติให้ปลดระวางเครื่องบินเช่าแบบแอร์บัส A330-300 จำานวน 2 ลำา ส่งผลให้
ประสิทธิภาพของการใช้เครื่องบินดีขึ้นตามลำาดับ และทำาให้ค่าใช้จ่ายด้านนำ้ามันเชื้อเพลิง ในการปฏิบัติการบินลดลง
เป็นสัดส่วนที่มากขึ้น โดยในปี 2560 การบินไทย มีสถิติปริมาณการบริโภคนำ้ามันต่อปริมาณผู้โดยสาร 1 คน ระยะทาง
1 กิโลเมตร เท่ากับ 4.51 ลิตร ซึ่งเป็นค่าที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การบินไทย
ยังคงมุ่งมั่นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของฝูงบินอย่างต่อเนื่องต่อไป

เครื่องบินแอร์บัส A350-900 XWB
การบินไทยนำาเครือ่ งบินใหม่เข้าประจำาฝูงบิน ได้แก่
เครือ่ งบินแบบแอร์บสั A350-900 XWB จำานวน 5 ลำา และ
เครื่องบินแบบโบอิ้ง 787-9 Dreamliner จำานวน 2 ลำา ซึ่ง
มีความทันสมัย และความสะดวกสบาย ผลิตจากวัสดุที่
แข็งแรงคงทนแต่มนี าำ้ หนักเบา และมีประสิทธิภาพในการ
เผาผลาญเชื้ อ เพลิ ง ช่ ว ยลดการปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อน
ไดออกไซด์สู ่ ชั้ น บรรยากาศ ซึ่ ง ถื อ เป็ น การช่ ว ยรั ก ษา
สิ่งแวดล้อมให้โลกได้อีกทางหนึ่ง
เครื่องบินแอร์บัส A350 XWB ของการบินไทย ได้
ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งยนต์ Rolls-Royce Trent XWB ซึ่ ง เป็ น
เครื่ อ งยนต์ รุ ่ น ใหม่ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการเผาผลาญ
เชื้ อ เพลิ ง ได้ อ ย่ า งคุ ้ ม ค่ า ช่ ว ยลดการปล่ อ ยคาร์ บ อน
ไดออกไซด์ได้ถึง 25% และช่วยประหยัดค่าเชื้อเพลิง
มากกว่าเครือ่ งบินในขนาดเดียวกันถึง 25% การออกแบบ
ลำาตัวและปีกทำาจากวัสดุคอมโพสิตแบบคาร์บอนไฟเบอร์
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ทีม่ นี าำ้ หนักเบา แข็งแรง คงทน ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
ในการรับและทนต่อแรงต่างๆ ขณะทำาการบิน อีกทั้งยัง
ปรับปรุงกลไกสำาหรับสปอยเลอร์บนปีกโดยคอมพิวเตอร์
ควบคุมการบิน ทีจ่ ะถูกปรับให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ
ระยะทาง นำา้ หนักระวางบรรทุก สภาพของสนามบินปลาย
ทาง
เครื่ อ งบิ น แอร์ บั ส A350 XWB มี ก ารตกแต่ ง
ห้ อ งโดยสารด้ ว ยแนวคิ ด แบบไทยร่ ว มสมั ย (Thai
Contemporary) และมีระบบแสงที่สามารถปรับได้ตาม
บรรยากาศ (Mood Lighting) ด้วยแสง LED พื้นที่เหนือ
ศีรษะถูกขยายสัดส่วน ช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะมี
ขนาดใหญ่ขึ้น ขนาดของบานกระจกหน้าต่างกว้างขึ้น
ซึ่งจะทำาให้ผู้โดยสารรู้สึกผ่อนคลายตลอดการเดินทาง
นอกจากนัน้ ยังถูกออกแบบให้มพี นื้ ทีใ่ ช้สอยมากขึน้ ในทุก
ระดับชั้นของการบริการ

โครงการล้างทำาความสะอาดเครื่องบิน
ด้วย Aircraft Washing Equipment

โครงการล้างทำาความสะอาดเครื่องยนต์
ด้วยระบบ Clear CoreTM

การบิ น ไทยมี อุ ป กรณ์ ล ้ า งเครื่ อ งบิ น (Aircraft
Washing Equipment) จำานวน 6 Units ซึง่ รองรับการล้าง
เครือ่ งบินได้พร้อมกัน 2 ลำาในเวลาเดียวกัน โดยมีขดี ความ
สามารถสูงสุดในการให้บริการล้างเครือ่ งบินได้ทงั้ สิน้ 780
Services ต่อปี โดยการบินไทยได้ให้บริการล้างเครื่องบิน
ของการบินไทยแบบเต็มลำา (TG Full Body Washing)
จำานวน 334 ลำา ให้บริการล้างเครือ่ งบินของลูกค้าแบบเต็ม
ลำา (Customer Full Body Washing) จำานวน 170 ลำา และ
ให้บริการล้างเครื่องบินของการบินไทยแบบครึ่งลำา (TG
Half Body Washing) จำานวน 551 ลำา ซึ่งการล้างเครื่อง
บินแบบครึ่งลำาจำานวน 2 ครั้งเท่ากับการล้างเครื่องบิน
แบบเต็มลำาจำานวน 1 ครั้ง

การบินไทยได้นาำ ระบบการล้างเครือ่ งยนต์เครือ่ งบิน
Clear Core TM ซึ่ ง เป็ น นวั ต กรรมใหม่ ม าใช้ เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพ ยืดอายุการทำางานของเครื่องยนต์ และยัง
สามารถลดการใช้นาำ้ มันในขณะทำาการบินได้อย่างต่อเนือ่ ง
โดยระบบดั ง กล่ า วจะฉี ด นำ้ า เข้ า ไปทำ า ความสะอาด
เครื่ อ งยนต์ เ พื่ อ ให้ เ ครื่ อ งยนต์ ทำ า งานได้ อ ย่ า งเต็ ม
ประสิทธิภาพ อีกทั้งระบบยังสามารถจัดการกับนำ้าเสียที่
ผ่านการล้างมาบำาบัดให้เป็นนำา้ ทีส่ ามารถกลับมาใช้ใหม่ได้
ในปี 2560 การบินไทยสามารถล้างเครื่องยนต์เครื่องบิน
ได้จำานวน 382 เครื่องยนต์

ค่าสถิติประสิทธิภาพทางการบินที่สาำ คัญประจำาปี 2558-2560
ค่าสถิติประสิทธิภาพทางการบินที่สำาคัญ
Statistics of Effective flight operations
ปริมาณการใช้นำ้ามันจริง (หน่วย : พันลิตร)
Actual Fuel Consumption in T. Ltr
การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (หน่วย : ตันคาร์บอนไดออกไซด์)
Carbon Emissions (Tons Carbon Dioxide)
ปริมาณการใช้นำ้ามันต่อปริมาณผู้โดยสาร-กิโลเมตร, Litre/RP100Km
(หน่วย : ลิตรต่อปริมาณผู้โดยสาร-กิโลเมตร)
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (กรัม) ต่อปริมาณผู้โดยสาร–กิโลเมตร
(หน่วย: กรัมต่อปริมาณผู้โดยสาร-กิโลเมตร)
Carbon Emissions (Gramme)/RPKm

2558

2559

2560

2,151,171

2,387,922

3,057,601

5,319,308

5,904,734

7,560,684

4.85

4.86

4.51

119.91

120.13

111.51

ประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน
การบินไทย ในฐานะสายการบินแห่งชาติและเป็นสายการบินรักษ์สิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงการดำาเนินธุรกิจ
ควบคูไ่ ปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติในการอนุรกั ษ์พลังงาน โดยการบินไทยได้ดาำ เนินงานตามมาตรฐาน
ระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001: 2011 รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการดำาเนินการบริหารจัดการพลังงานในทุกพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน อาทิ สำานักงานใหญ่ สำานักงานหลักสี่ หลานหลวง
อาคารศูนย์ปฏิบัติการสนามบินสุวรรณภูมิ กิจการฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้นสนามบินสุวรรณภูมิ สามารถลดต้นทุนการ
ดำาเนินงานได้อย่างมีนยั สำาคัญ โดยการมีสว่ นร่วมของพนักงานการบินไทย
จากผลการดำาเนินการในปี 2560 พบว่ามีการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำานวน 134,216 หน่วย ใน
ส่วนของฝ่ายช่าง แต่จากการรณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่อาคารสำานักงานใหญ่พบว่าสามารถลดการใช้ไฟฟ้า
ได้จำานวน 549,000 หน่วย เมื่อเทียบกับปี 2559 อย่างไรก็ตาม การบินไทย ได้มีการรณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ในทุกพื้นที่
บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)
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ข้อมูลปริมาณการใช้ ไฟฟ้า ปี 2559-2560
สถานที่
ส�ำนักงานใหญ่
ดอนเมือง
สุวรรณภูมิ
อู่ตะเภา
รวม			

ปี (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
2559

2560

23,062,000
18,548,700
13,022,391
5,430,960
60,064,051

22,513,000
18,735,710
13,444,477
5,505,080
60,198,267

ทรัพยากรน�ำ้

การบินไทยให้ความส�ำคัญต่อการบริหารจัดการน�้ำ  และการบริโภคทรัพยากรน�้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึง
การควบคุมดูแลปรับสภาพน�้ำให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด เพื่อให้น�้ำมีคุณภาพที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้
งาน ซึง่ ต้องค�ำนึงถึงผลกระทบต่อการใช้นำ�้ ของชุมชน และค�ำนึงถึงการปล่อยน�ำ้ ก่อนออกสูช่ มุ ชนหรือน�ำไปใช้ประโยชน์
ในด้านอื่นๆ ในปี 2560 การบินไทยมุ่งเน้นการปลูกจิตส�ำนึกต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากร
เกิดความตระหนักต่อการบริโภคทรัพยากรน�้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2560 การบินไทยสามารถประหยัดการใช้น�้ำ
ประปาเมื่อเทียบกับ ปี 2559 เป็นจ�ำนวน 6,011 ลูกบาศก์เมตร

ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำ�ประปา ปี 2559-2560
สถานที่
ส�ำนักงานใหญ่
ดอนเมือง
สุวรรณภูมิ
อู่ตะเภา
รวม			

ปี (ลูกบาศก์เมตร)
2559

2560

329,373
111,243
104,720
16,307
561,643

293,017
105,350
140,082
17,183
555,632

ในปี 2560 การบินไทยได้นำ�มาตรการควบคุมลดการปล่อยน้ำ�เสีย ตรวจสอบ
ระบบบำ�บัดน้�ำ เสีย เพือ่ นำ�น้�ำ ทีผ่ า่ นการบำ�บัดกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ และเพิม่ คุณค่าใน
กระบวนการผลิตแทนการปล่อยทิง้ สูภ่ ายนอก และเป็นไปตามมาตรฐานทีก่ ฎหมายกำ�หนด
ตามพืน้ ทีอ่ าคารสำ�นักงานใหญ่ หลักสี่ ดอนเมือง หลานหลวง-สีลม และอาคารศูนย์ปฏิบตั ิ
การ โดยผลการประเมินคุณภาพน้�ำ ทิง้ ส่วนใหญ่ผา่ นเกณฑ์ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมี
หน่วยงานภายนอก คือ บริษัท พรีเมียร์โพรดักส์ จำ�กัด (มหาชน) เข้ามาตรวจสอบคุณภาพ
น้ำ�ทิ้ง
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�ำปี 2560

การรักษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
(Biodiversity and Ecosystem Services)
การดำาเนินธุรกิจของการบินไทยมีการดำาเนินธุรกิจทีส่ ง่ ผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
การบินไทยในฐานะของสายการบินรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงมุ่งเน้นการรักษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของการดำาเนินธุรกิจ เพือ่ ฟืน้ ฟูและอนุรกั ษ์ระบบนิเวศในพืน้ ที่ โดยควบคุมการปฏิบตั งิ านให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลด้านการจัดการทรัพยากรชีวภาพ นอกจากนี้การบินไทยยังมุ่งเน้นการปลูกฝังพนักงานและผลักดัน
ให้สังคมเกิดจิตสำานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ อาทิ

โครงการ “การบินไทยปลูกชีวิตให้แผ่นดิน –
ป่าชายเลนเพื่อชุมชนเพิม่ พูนการกักเก็บคาร์บอน”
การบินไทย ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จัดกิจกรรม “การบินไทยปลูกชีวติ ให้แผ่นดิน – ป่าชายเลนเพือ่ ชุมชน
เพิ่มพูนการกักเก็บคาร์บอน” ภายใต้โครงการ “ประชารัฐร่วมใจ
ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” ณ ป่าชายเลนในเขตป่าสงวนแห่งชาติปา่ เลน
ปากนำ้าเวฬุ บ้านท้ายหลูด ตำาบลบ่อ อำาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั ่ ง พื้ น ที่ ป ระมาณ 500 ไร่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ร่ ว มอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม แหล่งที่อยู่
อาศัยแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์นำ้าชายฝั่ง ให้มีความอุดมสมบูรณ์
และความหลากหลายทางชีวภาพ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และเพิ่มพูนการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าชายเลน โดยมีพนักงาน
จิ ต อาสาการบิ น ไทย และประชาชนในพื้ น ที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
ประมาณ 300 คน ร่วมทำากิจกรรม อาทิ การปลูกป่าชายเลน จำานวน
1,000 ต้น ปล่อยพันธุ์ปลานำ้าจืด และปล่อยปู จำานวน 1,000 ตัว
เป็นต้น

การบินไทยร่วมป้องกันลักลอบขนส่งงาช้าง
การบินไทย ร่วมป้องกันการลักลอบขนส่งงาช้างในทุกเทีย่ วบินของการบินไทยทุกเส้นทางทัว่ โลก เพือ่ ร่วมสนับสนุน
ในการต่อต้านการค้างาช้าง แม้ว่าที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์งาช้างยังสามารถซื้อขายได้ภายในประเทศ แต่การนำาเข้าหรือ
ส่งออกงาช้างหรือผลิตภัณฑ์ทำาจากงาช้างทุกชนิดเป็นเรื่องต้องห้ามโดยเด็ดขาดตามข้อตกลงระหว่างประเทศภายใต้
อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (CITES: The Convention on
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) ซึ่ง การบินไทย ได้ร่วมรณรงค์ต่อต้าน
การค้างาช้าง โดยได้กาำ หนดมาตรการการดำาเนินงานป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ปา่ และประชาสัมพันธ์ไปยังตัวแทนขาย
ทั่วโลกให้รับทราบว่าในทุกเที่ยวบินของการบินไทย ไม่อนุญาตให้รับขนส่งสินค้าประเภท งาช้าง (Elephant Ivory) หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ทำาจากงาช้าง รวมถึงครีบฉลาม (Shark Fin) และชิ้นส่วนของสัตว์จากการล่า (Hunter Trophies)
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การบริหารจัดการขยะต่างๆ

ปี 2560

การบินไทยดำาเนินการปรับปรุงระบบการจัดการขยะและขยะอันตรายให้มี
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่กระบวนการผลิต การให้บริการ การดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ และ
การนำาวัสดุกลับมาใช้ใหม่ โดยนำาหลัก 3Rs (ลดปริมาณของเสีย นำากลับมาใช้ซาำ้ ใช้ใหม่
และการสร้างทดแทน) และมุง่ เน้นให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการแยกทิง้ ขยะตามภาชนะ
ที่ใช้บรรจุ ทั้งขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ โดยมีการกำากับ
ควบคุ ม ดู แ ลการจั ด เก็ บ และการคั ด แยกขยะ ตามระบบการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม
ISO 14001

ขยะรีไซเคิล

2.46%
ของปริมาณขยะ
ที่จัดเก็บทั้งหมด

ตารางแสดงปริมาณประเภทขยะในอาคารสำานักงาน ประจำาปี 2560
สถานที่

ประเภท (กิโลกรัม)
ขยะ Recycle

สำานักงานใหญ่
ดอนเมือง
สุวรรณภูมิ
อู่ตะเภา
รวม

52,838
12,946
5,106
1,320
72,210

ขยะทั่วไป

ขยะอันตราย

153,091
720,000
151,910
120,000
1,145,001

206
849,551
436,020
435,120
1,720,897

ขยะติดเชื้อ

รวม (กิโลกรัม)

244
244

206,379
1,582,497
593,036
556,440
2,938,352

ปริมาณที่ได้บางส่วนเป็นปริมาณประมาณการ เนื่องจากบางรายการอาจจะไม่ได้มีการเก็บข้อมูลที่ชัดเจน

การบริหารจัดการขยะจากการบริการบนเครือ่ งบิน
การบริหารจัดการขยะจากการบริการบนเครื่องบิน ได้แก่ เศษอาหาร ภาชนะใส่อาหาร ภาชนะที่ชำารุดเสียหาย
ผ้าห่ม หนังสือพิมพ์ และนิตยสารต่างๆ ซึ่งหน่วยงานต่างๆ มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการขยะในส่วนที่เกี่ยวข้อง
สำาหรับในส่วนของสายปฏิบตั กิ าร โดยกองบริหารคลังอุปกรณ์บริการบนเครือ่ งบิน รับผิดชอบการกำาจัดขยะกระดาษจาก
การบริการบนเครื่องบินทั้งหมด ได้แก่ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ เมนูอาหาร และกระดาษทั่วไป เป็นต้น มีแนวทางการ
ดำาเนินการโดยพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์บริการเหล่านั้น หากพบว่าชำารุด เสื่อมสภาพ
หรื อ หมดอายุ ไม่ ส ามารถนำ า กลั บ มาใช้ บ ริ ก ารผู ้ โ ดยสารได้ อี ก จะเก็ บ รวบรวมเพื่ อ นำ า ไปจำ า หน่ า ย หรื อ นำ า ไปสู ่
กระบวนการ Recycle ต่อไป ในปี 2560 มีจำานวนกระดาษที่รวบรวมนำาไปจำาหน่ายทั้งสิ้น 76,293 กิโลกรัม

ตารางแสดงปริมาณประเภทขยะจากการบริการบนเครื่องบิน ประจำาปี 2560
รายการ
นิตยสาร
หนังสือพิมพ์เก่า
เมนูอาหาร
กระดาษทั่วไป
รวม

จำานวน (กิโลกรัม)

ราคาต่อหน่วย (บาท)

เป็นเงิน (บาท)

27,316
21,661
21,474
5,842
76,293*

5.00
7.50
4.00
3.00

136,580.00
162,457.50
85,896.00
17,526.00
402,459.50*

(*ผลการดำาเนินงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – พฤศจิกายน 2560 ไม่รวมเดือนมกราคม 2560 อยู่ระหว่างการเตรียมพร้อมในการรวบรวมข้อมูล)
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การผนึกกำาลัง

ในการพัฒนา

ความยั่งยืน

บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)
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การพัฒนา
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โครงการ/การดำาเนินงาน

ด้านเศรษฐกิจ

การบินไทย ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ กับกองทัพเรือเพื่อโครงการพัฒนาศูนย์
ซ่อมบำารุงอากาศยานอูต่ ะเภา (MRO หรือ Maintenance, Repair and Overhaul)
ตามแผนพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) หรือ Eastern Economic
Corridor พ.ศ. 2560 - 2564
การบินไทย จัดทำาโครงการ“จากผืนฟ้าสูผ่ นื นำา้ ” สนับสนุนกลุม่ เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งปลา
กะพงขาว ลุม่ แม่นาำ้ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา ในการสนับสนุนจัดซือ้ ปลากระพง
ขาวอย่างต่อเนื่อง จำานวน 155 ตันต่อปี
การบินไทย จัดทำาโครงการ “จากธาราสู่นภา” สนับสนุนสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้ง ลุ่มนำ้า
ท่าทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการสนับสนุนจัดซื้อกุ้งทะเล 330 ตันต่อปี

ด้านสังคม

การบินไทย วิทยุการบินแห่งประเทศไทย และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด
(มหาชน) ได้กำาหนดแผนและแนวทางการดำาเนินงานร่วมกันเพื่อรองรับการตรวจ
ประเมิน USAP-CMA และยกระดับความปลอดภัยด้านปฏิบตั กิ ารบิน โดยมีขอบเขต
ในการตรวจประเมินในส่วนของสนามบิน ผู้ดำาเนินการเดินอากาศ ผู้ให้บริการการ
จราจรทางอากาศ ผู้ให้บริการภาคพื้นการขนส่งสินค้า และครัวการบิน
การบินไทย โดยฝ่ายครัวการบิน และบริษทั ห้องปฏิบตั กิ ารกลาง (ประเทศไทย) จำากัด
หรือ แล็บประชารัฐ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารของฝ่ายครัวการบิน ด้วยการตรวจวิเคราะห์
สารปนเปื้อนในผักและผลไม้สด
การบินไทย และสถาบันการบินพลเรือน ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือร่วมพัฒนาศูนย์ฝกึ อบรมบุคลากรทางด้านการบินและอวกาศ โดยครอบคลุม
ถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการบินและโลจิสติกส์ของไทย การวิจยั และ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการบิน

ด้านสิ่งแวดล้อม

การบินไทยและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมจัดกิจกรรม “การบินไทย
ปลูกชีวิตให้แผ่นดิน – ป่าชายเลนเพื่อชุมชนเพิ่มพูนการกักเก็บคาร์บอน” ภายใต้
โครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน”
การบินไทยร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรการบิน สตาร์อัลไลแอนซ์ ส่งผู้แทนจากทุก
สายการบิ น สมาชิ ก สตาร์ อั ล ไลแอนซ์ 16 สายการบิ น ที่ อ ยู ่ ใ นประเทศไทย
ร่วมกิจกรรม “Star Alliance Frees the Sea Turtles” ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
กองทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
การบินไทยและมูลนิธชิ ยั พัฒนา ร่วมจัดกิจกรรม “การบินไทยคืนชีวติ ให้คคู ลองเลียบ
วิภาวดี” เพื่อเป็นการน้อมนำาแนวพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการร่วมกันรักษาทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศ
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ความภาคภูมิใจของ

การบินไทย
ในปี 2560
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ในปี 2560 การบินไทยได้รับรางวัลด้านต่างๆ เป็นการแสดงถึงศักยภาพของการดำาเนินธุรกิจควบคู่กับการ
รับผิดชอบต่อสังคม
รางวัลสายการบินยอดเยี่ยมอันดับ 1 จากสกายแทรกซ์ 3 รางวัล ได้แก่ สายการบินที่ให้บริการชั้นประหยัด
ยอดเยี่ยมของโลก (World’s Best Economy Class), สายการบินที่ให้บริการสปาเลาจน์ยอดเยี่ยมของโลก
(World’s Best Airline Lounge Spa), สายการบินที่ให้บริการอาหารสำาหรับชั้นประหยัดยอดเยี่ยม (Best
Economy Class Onboard Catering) และได้รบั การจัดอันดับเป็น 1 ใน 3 สายการบินทีใ่ ห้บริการทีน่ งั่ ชัน้ ประหยัด
ยอดเยี่ยม (Best Economy Class Airline Seats)
รางวัลสายการบินยอดเยี่ยมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จาก TTG Travel Awards 2017
รางวัลสายการบินประเภทบินข้ามทวีปยอดเยี่ยมอันดับที่ 8 จากเว็บไซต์ท่องเที่ยวระดับโลก Telegraph Travel
Awards 2017
รางวัล The Most Influential Thai Company in Belgium and Luxembourg จากหอการค้าเบลเยีย่ ม-ลักเซมเบอร์ก/
ไทย ประจำาประเทศไทย
รางวัลสายการบินที่นักท่องเที่ยวจีนชื่นชอบที่สุด (People’s Choice Awards - Top Choice - Airline Category)
รางวัล “Honorable Award for Excellent Service” for Ground Service Department ในการให้บริการที่
ยอดเยี่ยมทางด้านการให้บริการลูกค้าภาคพื้นและอุปกรณ์ภาคพื้น จากสายการบิน China Eastern Airlines
รางวัล “Honorable Award for Excellent Service” for Catering Department ในการให้บริการที่ยอดเยี่ยม
ทางด้านกระบวนการผลิตอาหาร จากสายการบิน China Eastern Airlines
รางวัลสายการบินที่ให้บริการอาหารบนเครื่องบินยอดเยี่ยมประจำาปี 2017 หรือ Best Inflight Food 2017
จาก การโหวตของสมาชิก IFSA (International Flight Service Association)
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รางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
รางวัล “Corporate Social Responsibility Award” ประเภท Customer Choice Awards จาก Payload Asia
Awards 2017
การบินไทยได้รับคัดเลือกจาก The Financial Times และ London Stock Exchange (FTSE) ให้เป็นสมาชิกใน
FTSE4Good Index Series ซึง่ เป็นดัชนียนื ยันว่า บริษทั ฯ มีการดำาเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
ด้วยมาตรฐานระดับโลก
รางวัลรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Award) ประเภท Recognition จากสมาคมบริษัทจดทะเบียน
ไทย

รางวัลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
การบินไทยได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การทำางาน ประจำาปี 2560 ระดับเพชร จากกระทรวงแรงงาน สำาหรับฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์
และอาคารศูนย์ปฏิบัติการ
ประกาศนียบัตรชดเชยคาร์บอน และประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร จากองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

รางวัลอื่นๆ
บริษัทฯ ได้รับรางวัล Adam Smith Awards Asia 2017 ด้านการบริหารความเสี่ยงยอดเยี่ยม (Best Risk
Management Solution) จัดโดยนิตยสาร Treasury Today Asia

บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)
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GRI Content Index
การเปิดเผยข้อมูลทั่วไป (General Standard Disclosures)
ข้อมูลองค์กร

SD
หน้า

หมายเหตุ

กลยุทธ์และการวิเคราะห์
G4-1

ถ้อยแถลงจากผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดขององค์กร (อาทิ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ประธานกรรมการ หรือตำาแหน่งที่เทียบเท่า)
ในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับความยั่งยืนและกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง

4-5

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
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ชื่อองค์กร
ตราสินค้า ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการหลัก
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่
จำานวนและชื่อประเทศที่เป็นฐานการดำาเนินงานหลักขององค์กรหรือ
มีความเกี่ยวเนื่องเฉพาะกับประเด็นความยั่งยืนที่ครอบคลุมในรายงาน
ลักษณะความเป็นเจ้าของและสถานภาพทางกฎหมาย
ตลาดที่ให้บริการ (จำาแนกตามภูมิศาสตร์ หมวดธุรกิจที่ให้บริการและ
ประเภทของลูกค้า/ ผู้ได้รับประโยชน์)
ขนาดองค์กร (จำานวนพนักงาน,จำานวนหน่วยปฏิบัติการ,ยอดขายสุทธิ,
รายได้สุทธิ, ทุนจดทะเบียน,จำานวนผลิตภัณฑ์และบริการ) ที่จัดทำารายงาน
ยอดแรงงานรวม แยกตามชนิดการจ้าง สัญญาจ้าง และภูมิภาค
(จำาแนกตามเพศ)
อัตราร้อยละของพนักงานที่ได้รับความคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับ
สภาพการจ้าง
อธิบายห่วงโซ่อุปทาน
การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำาคัญในเรื่องขนาด โครงสร้างหรือความเป็นเจ้าของ
ในช่วงเวลาของการรายงาน
การอธิบายถึงการนำาหลักการหรือแนวทางการระแวดระวังด้านสิ่งแวดล้อม
(ตามปฏิญญาริโอ มาตรา ๑๕) มาใช้อ้างอิงในองค์กร
กฎบัตร หลักการหรือความริเริ่มอื่นๆ ที่จัดทำาขึ้นจากภายนอกในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์กรเข้าเป็นสมาชิกหรือให้การรับรอง
การเป็นสมาชิกภาพในสมาคม (เช่น สมาคมการค้า หรือสภาอุตสาหกรรม)
และ/หรือหน่วยงานทีใ่ ห้การสนับสนุน ทัง้ ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
โดยที่องค์กร; มีตำาแหน่งในคณะกรรมการบริหาร มีบทบาทในโครงการหรือ
คณะกรรมการ ให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนนอกเหนือจากค่าบำารุงสมาชิกภาพ
หรือเข้าเป็นสมาชิกเพื่อหวังผลเชิงกลยุทธ์
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หน้าปก
13
13
13
13
13
13,42,45
45
45
14
62-63
30-31
13

ไม่มีการเปลี่ยน
แปลงทีม่ นี ยั สำาคัญ

SDGs

การเปิดเผยข้อมูลทั่วไป (General Standard Disclosures) (ต่อ)
ข้อมูลองค์กร

SD
หน้า

หมายเหตุ

SDGs

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

G4-22

G4-23

โครงสร้างการดำาเนินงานขององค์กร หมายรวมถึงฝ่ายงานหลัก
บริษัทที่ดำาเนินการบริษัทย่อยหรือสาขาและกิจการร่วมค้า
กรรมวิธีกำาหนดเนื้อหารายงาน
ประเด็นที่มีสาระสำาคัญที่ระบุไว้ในขั้นตอนสำาหรับกำาหนดเนื้อหารายงาน
กรอบของรายงาน (อาทิ ประเทศ ฝ่ายงาน สาขา สถานประกอบการเช่า
กิจการร่วมค้า ผู้ส่งมอบ) ดูเกณฑ์วิธีการกำาหนดกรอบของ GRI เพิ่มเติม
การระบุถึงข้อจำากัดของกรอบหรือขอบเขตรายงาน หลักการที่ใช้ในการ
รายงานสำาหรับกิจการร่วมค้า สาขา สถานประกอบการเช่า หน่วยงาน
ภายนอกที่ทำางานให้ และหน่วยงานอื่นของกิจการที่มีผลกระทบอย่างมี
นัยสำาคัญต่อความสามารถ ในการเปรียบเทียบระหว่างช่วงเวลา และ/หรือ
ระหว่างองค์กร
คำาอธิบายถึงเหตุผลของการปรับเปลี่ยนข้อมูลจากที่ได้ชี้แจงไว้ในรายงาน
ฉบับก่อนหน้า (อาทิ การควบรวมและเข้าซื้อกิจการ การเปลี่ยนกรอบรายงาน
ลักษณะธุรกิจ วิธีการวัดผล)
การเปลี่ยนเปลงที่มีนัยสำาคัญในกรอบและขอบเขตการรายงานหรือวิธีการ
วัดผลที่ต่างจากรายงานฉบับที่แล้ว

33
33
34-35
34-35
34-35

-

ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง

-

ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง

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

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่องค์กรมีข้อผูกพันร่วม
หลักเกณฑ์ในการระบุและคัดเลือกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่จะพัฒนาข้อผูกพัน
รวมกับองค์กร
แนวทางการพัฒนาข้อผูกพันร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งความถี่ในการ
เข้าร่วมตามลักษณะและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
เรื่องและข้อกังวลหลักที่ถูกหยิบยกขึ้นในระหว่างการพัฒนาข้อผูกพันร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งแนวทางที่องค์กรตอบสนอง ตลอดจนรายงานการ
ดำาเนินงานต่อเรื่องและข้อกังวลหลักเหล่านั้น

20-21
19
20-21
20-21

ข้อมูลทั่วไปของรายงาน
G4-28
G4-29
G4-30
G4-31

ช่วงเวลาของการรายงาน
วันที่ของรายงานฉบับที่แล้ว
รอบของการรายงาน
ช่องทางติดต่อในกรณีที่มีคำาถามเกี่ยวกับรายงานหรือเนื้อหาของรายงาน

32
32
32
35

บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)
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การเปิดเผยข้อมูลทั่วไป (General Standard Disclosures) (ต่อ)
ข้อมูลองค์กร

SD
หน้า

หมายเหตุ

SDGs

ข้อมูลทั่วไปของรายงาน (ต่อ)
G4-32
G4-33

ตารางระบุหน้าของเนื้อหาในรายงานที่มีการเปิดเผยตามมาตรฐาน
นโยบายและข้อปฏิบัติด้านการรับประกันแบบรายงานจากหน่วยงานภายนอก
ในกรณีที่ไม่ได้ระบุในรายงานการรับประกันที่แนบมาพร้อมกับรายงาน
ความยั่งยืน ให้อธิบายกรอบและหลักการที่ใช้ของผู้รับประกันภายนอกนั้นๆ
รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่จัดทำารายงานกับผู้รับประกันภายนอก
ดังกล่าว

78-81
-

ไม่มีการรับรอง
จากภายนอก

ธรรมาภิบาล
G4-34

โครงสร้างการกำากับดูแลขององค์กรรวมทั้งคณะกรรมการภายใต้การกำากับ
ดูแลสูงสุด

24-25

จริยธรรมและความถูกต้องชอบธรรม
G4-56

อธิบายมูลค่าองค์กร หลักการ มาตรฐาน และบรรทัดฐาน เช่น จรรยาบรรณ
และจริยธรรม

23

16

การเปิดเผยข้อมูลเฉพาะ (Specific Standard Disclosures)
ข้อมูลองค์กร

SD
หน้า

หมายเหตุ

SDGs

เศรษฐกิจ
DMA
G4-EC1
DMA
G4-EC7

ผลเชิงเศรษฐกิจ
มูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรงที่องค์กรสร้างขึ้น และกระจาย
ผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจ
การพัฒนาและผลกระทบจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
และการบริการสนับสนุน
ความเข้าใจและการให้รายละเอียดของผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจทีส่ าำ คัญ
รวมถึงขอบเขตของผลกระทบดังกล่าว

37-42
42
54-56
54-56
54-56

1,2,3,8,10,17

64-69
69-70

7,8,12,13

G4-EN4
G4-EN5
DMA

พลังงาน
ปริมาณการใช้พลังงานจากภายในองค์กรที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางตรงต่อ
สิ่งแวดล้อม
ความเข้มข้นการใช้พลังงาน
การลดการบริโภคพลังงาน
นำ้า

G4-EN8

ยอดการใช้นำ้ารวมจากแหล่งต่างๆ (นำ้าประปา นำ้าบาดาล ฯลฯ)

G4-EC8

2,5,7,8,9
5,7,9,11

สิ่งแวดล้อม
DMA
G4-EN3

80
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69
67-69
70

7,8,12,13

70

6

การเปิดเผยข้อมูลเฉพาะ (Specific Standard Disclosures) (ต่อ)
ข้อมูลองค์กร

SD
หน้า

หมายเหตุ

SDGs

สิ่งแวดล้อม (ต่อ)
DMA
G4-EN18
G4-EN19
DMA
G4-EN27
DMA

มลอากาศ
ความเข้มข้นในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ขอบเขตในการบรรเทาผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมอันเกิดจากผลิตภัณฑ์และบริการ
นำ้าทิ้งและของเสีย

62-63
64
63-65
63-69
63-69
70

การจ้างงาน
จำานวนและอัตราส่วนของพนักงานเข้าใหม่และพนักงานที่พ้นสภาพ แยกตาม
ช่วงอายุ เพศ และภูมิภาค
อัตราการกลับเข้าทำางานและอัตราการคงอยู่ของบุคลากร หลังการใช้สิทธิ
ลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร (จำาแนกตามเพศ)
แรงงาน/ฝ่ายบริหารสัมพันธ์
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อัตราความเสี่ยงหรืออัตราการเกิดขึ้นของโรคที่เกี่ยวของกับการทำางานของ
พนักงาน
การฝึกอบรมและให้ความรู้
จำานวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี (จำาแนกตามเพศ
ประเภทพนักงาน)

44-45
45

5,8

48

5,8

48
49-53
49-53

3,8

46-47
47

4,5,8

44-45
45

5,8

28-29
28-29
29

16

13,14,15
13,14,15
6,8,12,13,14,15

สังคม
DMA
G4-LA1
G4-LA3
DMA
DMA
G4-LA7
DMA
G4-LA9
DMA
G4-LA12
DMA
DMA
G4-SO8
DMA
G4-PR1

DMA
G4-PR5
DMA
DMA

ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม
องค์ประกอบของฝ่ายบริหารและสัดส่วนพนักงาน จำาแนกตามประเภทพนักงาน
โดยแยกตามเพศ ช่วงอายุ กลุ่มคนส่วนน้อย และเกณฑ์ความหลากหลายอื่นๆ
การต้านทุจริต
การปฏิบัติตามกฎหมาย (สังคม)
มูลค่าของโทษปรับทีม่ นี ยั สำาคัญ และจำานวนครัง้ ของการถูกบังคับโทษทีไ่ ม่เป็น
ตัวเงินจากการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับ
สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า
ระยะวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพและความปลอดภัยเพื่อการปรับปรุง รวมถึงร้อยละของประเภท
ผลิตภัณฑ์และบริการสำาคัญที่ต้องดำาเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว
การแสดงฉลากและผลิตภัณฑ์บริการ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของลูกค้ารวมถึงผลการสำารวจระดับ
ความพอใจของลูกค้า
การสื่อสารการตลาด
ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

49-53
49-53

57-60
59
61
61

บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)
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แบบส�ำรวจความคิดเห็นต่อรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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1. กรุณาระบุสถานะของท่านที่เกี่ยวข้องกับ บมจ.การบินไทย
  ลูกค้า
  คู่ค้า,เจ้าหนี้, ลูกหนี้ และคู่แข่งทางการค้า
  หน่วยงานภาครัฐ

  ผู้ถือหุ้น, นักลงทุน
  พนักงาน
  สังคมและชุมชน
  อื่นๆ ................................

2. ท่านได้รับรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�ำปี 2560 จากช่องทางใด
เว็บไซต์ บมจ.การบินไทย
การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญ
งานสัมมนา/บรรยาย

บมจ.การบินไทย จัดส่งให้
คิวอาร์โค้ด (QR Code)
  อื่นๆ ................................

3. ท่านคิดว่าประเด็นใดที่มีความส�ำคัญต่อความยั่งยืนของ บมจ.การบินไทย

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

4. ท่านคิดว่าประเด็นที่มีความส�ำคัญต่อความยั่งยืนของ บมจ.การบินไทย ได้รับการระบุใน
รายงานครบถ้วนหรือไม่

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

5. ระดับความพึงพอใจที่มีต่อรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�ำปี 2560
ความสมบูรณ์ของเนื้อหารายงาน
ประเด็นส�ำคัญในการรายงาน
ความน่าสนใจของข้อมูล
การใช้ภาษาของรายงานเข้าใจง่าย
การออกแบบรูปเล่ม
ความพึงพอใจต่อรายงานโดยรวม

(มาก, ปานกลาง, น้อย, ควรปรับปรุง)
(มาก, ปานกลาง, น้อย, ควรปรับปรุง)
(มาก, ปานกลาง, น้อย, ควรปรับปรุง)
(มาก, ปานกลาง, น้อย, ควรปรับปรุง)
(มาก, ปานกลาง, น้อย, ควรปรับปรุง)
(มาก, ปานกลาง, น้อย, ควรปรับปรุง)

6. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนารายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน ในปถัดไป

........................................................................................................................................................
................................................................................................................................

ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็น โดยสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) หรือกรอกข้อมูล และจัดส่งที่                                                         
ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บมจ.การบินไทย
89 วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อคิดเห็นของท่านจักเป็นประโยชน์ต่อการจัดท�ำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ บมจ. การบินไทย                                                                     
ขอขอบพระคุณในความร่วมมือที่ดีของท่านมา ณ โอกาสนี้

