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สารประธานกรรมการบริษัทฯ
(102-14)

ในฐานะประธานกรรมการบริ ษั ท การบิ น ไทย จ� ำ กั ด (มหาชน)
ผมมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันและสนับสนุนให้บริษัท การบินไทย จ�ำกัด
(มหาชน) สามารถเติ บ โตได้ อ ย่ า งแข็ ง แกร่ ง และยั่ ง ยื น โดยเฉพาะการ
ขับเคลื่อนให้การบินไทยกลับมาเป็นสายการบิน 1 ใน 5 อันดับแรกของโลก
และเป็นสายการบินแห่งชาติระดับพรีเมียม (National Premium Airline)
ภายใต้การด�ำเนินธุรกิจที่ ให้ความส�ำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และ
ธรรมาภิบาล (Environment Social and Governance: ESG)
เรื่อ งธรรมาภิ บ าล ถื อ เป็ น พื้ น ฐานส� ำ คั ญ ในการปฏิ บั ติ ง านของ
กรรมการและพนักงานทุกระดับภายในองค์กร บริษัทฯ ได้สร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับพนักงานทุกคนและได้แจกคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ฉบับปรับปรุงใหม่ ส�ำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
ตามหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ส ากล รวมถึ ง การลงนามประกาศ
เจตนารมณ์ร่วมกันทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน
ซึ่งถือเป็นข้อยึดมั่นส�ำคัญที่ทุกคนจะมุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างเที่ยงธรรม
สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ อันน�ำไปสู่การสร้าง “องค์กรคุณธรรม”

ที่ เ ป็ น รู ป ธรรม เพื่อ ให้ บ ริ ษั ท ฯ ประกอบกิ จ การด้ ว ยความเป็ น ธรรม
มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความเคารพในสิทธิมนุษยชนและ
การปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็นธรรม เพื่อสร้างความมัน่ ใจแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกกลุม่ และเพื่อให้บริษทั ฯ สามารถด�ำเนินธุรกิจในระดับสากลได้อย่างยัง่ ยืน
ในด้านการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม บริษทั ฯ ตระหนักถึงการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และเตรียมพร้อมรองรับมาตรการ
Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International
Aviation: CORSIA เพื่อชดเชยและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ของภาคการบินระหว่างประเทศ รวมถึงด�ำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การบินเพื่อลดการใช้พลังงานเชือ้ เพลิง เช่น โครงการ Fuel Management
โครงการ Route Optimization โครงการ New Potable Water Uplift และ
โครงการ Performance Based Flight Planning เป็นต้น
ในด้านการด�ำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ได้จัด
กิจกรรมต่างๆ เช่น การสนับสนุนการเดินทางส�ำหรับทีมกูภ้ ยั จากต่างประเทศ
ในการช่วยเหลือเยาวชนที่ติดในถ�้ำหลวงขุนน�้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย
การบริจาคสิ่งของและสนับสนุนการขนส่งสิ่งของบริจาคจากประชาชน
และหน่วยงานทั่วไปเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมถึงการด�ำเนินโครงการรับซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรจาก
ชุมชนต่างๆ เป็นต้น
ผมในนามคณะกรรมการบริษทั ฯ มีความยินดีอย่างยิง่ ที่ ได้มสี ว่ นร่วม
สนับสนุนการด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของบริษทั ฯ
ตลอดจนการเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมทุ่มเทในการท�ำงาน
โดยตระหนักถึงผลประโยชน์ขององค์กรและสังคมส่วนรวม เพื่อให้บริษัท
การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
ประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
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สารประธานกรรมการธรรมาภิบาล
และส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม (102-14)
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ในฐานะสายการบินแห่งชาติ
มีความมุ่งมั่น และตระหนักถึงบทบาทในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่าน
การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด ภายใต้กรอบ
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
และการด�ำเนินงานที่ค�ำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
(Environment Social and Governance: ESG) โดยการด�ำเนินงาน
ที่ส�ำคัญในรอบปี 2561 มีดังนี้ การปรับปรุงคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และประกาศใช้ในเดือนกันยายน 2561 และการทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี และนโยบายต่างๆ เพื่อให้บริษัทฯ มีการด�ำเนินงานตามแนวทางการ
ประเมินด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องสถาบันกรรมการบริษทั ไทย รวมทัง้
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาล ประจ�ำปี 2561(CG Day 2018)
รณรงค์ตอ่ ต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาล
ให้เกิดขึน้ ทัว่ ทัง้ องค์กร เพื่อให้การบินไทยเป็นองค์กรทีม่ ธี รรมาภิบาล น�ำมาซึง่
ประโยชน์สงู สุดต่อการบินไทยและประเทศชาติ และเตรียมการด�ำเนินโครงการ
การบินไทยคุณธรรม เพื่อให้บริษัทฯ เป็นองค์กรคุณธรรม เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด�ำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ในปี 2561 ยังได้
แต่งตัง้ คณะท�ำงานเตรียมการส�ำหรับการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective
Action Coalition Against Corruption – CAC) อีกด้วย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการ
ประกอบธุรกิจ จึงได้ปรับปรุงการด�ำเนินงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ผ่านโครงการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพ
การบิน โครงการ Carbon Footprint องค์กร และการเข้าร่วมโครงการ
ลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)

รวมทั้งได้พิจารณาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อลดการสูญเสีย
(Waste Management) โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเตรียมการแต่งตั้ง
คณะท�ำงานขึ้นชุดหนึ่ง เพื่อด�ำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อลดการ
สูญเสีย ในส่วนการด�ำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม บริษทั ฯ ได้มกี ารจัด
กิจกรรมช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยในพืน้ ทีต่ า่ งๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ สนับสนุน
การเดินทางส�ำหรับทีมกูภ้ ยั จากต่างประเทศ ในการช่วยเหลือเยาวชนทีต่ ดิ ในถ�ำ้
หลวงขุนน�้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย การมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชน และ
การจัดโครงการ “ไมล์ปันสุข” เพื่อสนับสนุนการบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดหา
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาล
ศิริราช เป็นต้น
ผมในฐานะตัวแทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อ
สังคมของบริษทั ฯ ขอแสดงความขอบคุณพนักงานการบินไทยทุกระดับ และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ที่ทุ่มเทก�ำลังกายก�ำลังใจในการช่วยกันผลักดัน
สนับสนุน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่
ยั่งยืนด้วยดี

พลอากาศเอก
ตรีทศ สนแจ้ง
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
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ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นสายการบินแห่งชาติที่มีการบริหารจัดการอย่าง
มีประสิทธิภาพ และมีก�ำไรอย่างยั่งยืน ให้บริการดีเลิศด้วยเสน่หค์ วามเป็นไทย”
บริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ยังคงมุง่ มัน่ พัฒนาศักยภาพในการบริการ
เพื่อให้องค์กรสามารถก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคได้อย่างราบรื่น
บริ ษั ท ฯ ก� ำ หนดแผนงานขั บ เคลื่อ นแผนฟื ้ น ฟู ยุ ท ธศาสตร์ ข อง
การบินไทย เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้วยยุทธศาสตร์
5 ด้าน ได้แก่ 1) การเร่งท�ำก�ำไรเพิ่มจากการตลาดเชิงรุกและมีต้นทุนที่แข่งขัน
ได้ 2) การพัฒนาศักยภาพและแสวงหาโอกาสของกลุ่มธุรกิจ 3) การสร้าง
ประสบการณ์การเดินทางที่ดีให้กับลูกค้า 4) การด�ำเนินงานด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และ 5) การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิผล

ตลอดจนการผนึกก�ำลัง (Synergy) ร่วมกับพันธมิตรรัฐวิสาหกิจ เพื่อ
ให้การบินไทยบรรลุเป้าประสงค์ในการเป็นสายการบินชั้นน�ำ 1 ใน 5 ของโลก
และเป็นสายการบินระดับพรีเมี่ยม
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงตระหนัก และให้ความส�ำคัญต่อการ
ด�ำเนินธุรกิจที่สอดคล้องต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) ที่ มี นั ย ส� ำ คั ญ และสอดคล้ อ งกั บ
กระบวนการธุรกิจหลัก ซึ่งถือเป็นการต่อยอดจากการให้ความส�ำคัญ
เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR in Process)
ที่บริษัทฯ ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้แผนงานขับเคลื่อนแผน
ฟื้นฟูยุทธศาสตร์ของการบินไทยบรรลุตามกรอบระยะเวลา จึงจ�ำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องสร้างการมีส่วนร่วมจากบุคลากรในทุกระดับด้วยความ
ร่วมแรงร่วมใจ อันจะน�ำไปสู่การพลิกฟื้นสถานการณ์กิจการของบริษัทฯ
ให้มั่นคงและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนได้รับการตอบรับที่ดีจาก
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่องสืบไป

สุเมธ ดำ�รงชัยธรรม
กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
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รู้จักการบินไทย

วิสัยทัศน์ (Vision) (102-16)
“เป็นสายการบินแห่งชาติที่มีการบริหารจัดการอย่าง
มีประสิทธิภาพ และมีกำ�ไรอย่างยั่งยืน ให้บริการดีเลิศด้วย
เสน่ห์ความเป็นไทย”
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ในฐานะสายการบินแห่งชาติ
ที่ประกอบธุรกิจการเดินอากาศ ขนส่งผู้โดยสาร พาณิชย์สินค้า และ
ไปรษณียภัณฑ์ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นสายการบินที่คนไทยภาคภูมิใจ
จากการให้บริการระดับโลก ตามมาตรฐานสากลผสมผสานด้วยเสน่ห์
ความเป็นไทย สร้างความประทับใจและพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า จากการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและสร้างก�ำไรที่ยั่งยืน

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
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พันธกิจ
Mission

คุณค่าหลัก

Core Values (102-16)

พันธกิจหลักของการบินไทย ประกอบด้วยพันธกิจต่อ ลูกค้า ผู้ถือ
การบินไทยส่งเสริมและยึดมั่นในคุณค่าหลักส�ำคัญ 3 ประการ เพื่อ
หุ้น พนักงาน และสังคม ดังนี้
ให้สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน พร้อมต่อการแข่งขันในสภาวะ
• ให้บริการขนส่งทางอากาศอย่างครบวงจรทั้งภายในและระหว่าง แวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ได้แก่
ประเทศ โดยมุ่งเน้นในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย ความสะดวก
มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
สบาย การบริการที่มีคุณภาพด้วยเอกลักษณ์ความเป็นไทย เพื่อ
1
ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและความน่าเชื่อถือสูง รวมทั้งเสริม
Customer Satisfaction
สร้างความประทับใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับ ลูกค้า
ให้การบริการระดับโลก
• มีการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ตี ามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างการเติบโต
2
อย่างยั่งยืนให้แก่องค์กรและสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่สูงให้
World Class Services
แก่ ผู้ถือหุ้น
• เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับ พนักงาน
สร้างคุณค่าในทุกมิติ
3
เพื่อให้ท�ำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ตระหนักถึงการให้ความส�ำคัญ
Value Creation
แก่ลูกค้า เสริมสร้างขีดความสามารถ ทักษะ และความรับผิดชอบ
ตลอดจนเพิ่มพูนความผูกพันต่อองค์กร
• ช่วยเหลือ ส่งเสริม และแสดงความรับผิดชอบต่อ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ในฐานะเป็นสายการบินแห่งชาติ
ทั้งนี้ ต้องดำ�เนินการภายใต้การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล
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กรอบแนวทาง

ในการดำ�เนินงาน CSR 4 ประการ

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ (102-2)

2

การบินไทย เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม ประกอบ
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทของการบินไทยในการ
บริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อมผสมผสานแนวคิดและนวัตกรรม กิจการด้านการบินพาณิชย์ทั้งเส้นทางบินระหว่างประเทศ และเส้นทางบินใน
ประเทศให้บริการเกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศแบบครบวงจร โดยแบ่ง
ในรูปแบบสีเขียว (Green Innovation)
การบริหารจัดการธุรกิจออกเป็น 3 กิจการประกอบด้วย กิจการขนส่งทาง
จัดทำ�โครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับ อากาศ (Core Business) หน่วยธุรกิจ (Business Unit) และกิจการอื่นๆ
แนวคิด “การเดินทางแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม” (Travel Green)

3

จัดกิจกรรมเพือ่ สร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตสำ�นกึ ให้กบั
พนักงานในทุกระดับชั้น

4

สื่อสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ของการบิ น ไทย และจั ด ทำ�รายงานการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
ขององค์กร

1

กิจการขนส่งทางอากาศ
• บริการขนส่งผู้โดยสาร
• บริการขนส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์
และไปรษณียภัณฑ์

หน่วยธุรกิจ
•
•
•
•

บริการคลังสินค้า
บริการลูกค้าภาคพื้น
บริการลานจอด และอุปกรณ์ภาคพื้น
ครัวการบิน

กิจการอื่นๆ
•
•
•
•
•

บริการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน
บริการอ�ำนวยการบิน
จ�ำหน่ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน
จ�ำหน่ายสินค้าที่ระลึก
บริการเครื่องฝึกบินจ�ำลอง

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
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โครงสร้าง
การถือหุ้นของบริษัทฯ (102-5)
กระทรวงการคลัง(1)

53.16%

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

46.84%

บมจ.การบินไทย

ทุนชำ�ระแล้ว 21,828 ล้านบาท

บริษัทร่วม
บจก.ดอนเมือง
อินเตอร์เนชั่นแนล
แอร์พอร์ต โฮเต็ล

บริษัทย่อย
40.0%

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

บจก.ไทยสมายล์
แอร์เวย์์

100%

บจก.ไทย-อะมาดิอุส
เซาท์อีสต์ เอเชีย

55%

เงินลงทุน 1,800 ล้านบาท

Star Alliance
Services GmbH

4.6%

บจก.เทรดสยาม

3.5%

บจก.วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย

0.90%

บจก.สหโรงแรมไทย
และ การท่องเที่ยว

1.3%

บจก.ขนส่งน้ำ�มัน
ทางท่อ

0.00026%

เงินลงทุน 25,000 ยูโร

เงินลงทุน 48 ล้านบาท

บมจ.สายการบินนกแอร์

21.8%

เงินลงทุน 735.59 ล้านบาท

บจก.โรงแรม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

30%

เงินลงทุน 8.25 ล้านบาท

(มีอำ�นาจควบคุม)
บจก.วิงสแปน
เซอร์วิสเซส(2)

49%

เงินลงทุน 5.97 ล้านบาท

เงินลงทุน 0.98 ล้านบาท

เงินลงทุน 305.33 ล้านบาท

บจก.ครัวการบินภูเก็ต

เงินลงทุน 1.75 ล้านบาท

(มีอำ�นาจควบคุม)
บจก.ทัวร์เอื้องหลวง
30%

49 %

เงินลงทุน 0.49 ล้านบาท

เงินลงทุน 1.75 ล้านบาท

เงินลงทุน 30 ล้านบาท

บมจ.บริการเชื้อเพลิง
การบิน กรุงเทพ

22.6%

เงินลงทุน 115.19 ล้านบาท

หมายเหตุ
10

(1) รวมการถือหุ้นของธนาคารออมสิน 2.13%
(2) บจก. ครัวการบินภูเก็ตถือหุ้นบุริมสิทธิ 51%
(3) บจก. วิงสแปนฯ ถือหุ้นบุริมสิทธิ 51%
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(มีอำ�นาจควบคุม)
บจก. ไทยไฟลท์
เทรนนิ่ง(3)

เงินลงทุน 0.98 ล้านบาท

49%

เงินลงทุน 9,340 บาท

ขอบเขตบริการ
เส้นทางการบินภายในและระหว่างประเทศ (102-4, 102-6, 102-7, 102-45)

เส้นทางบินภายในประเทศ

108 เที่ยวบิน/สัปดาห์

เส้นทางบินภายในประเทศ

226 เที่ยวบิน/สัปดาห์

ภาคเหนือ

ภาคเหนือ

กรุงเทพ-เชียงใหม่

กรุงเทพ-เชียงใหม่ เชียงราย

ภาคใต้

ภาคใต้

กรุงเทพ-ภูเก็ต กระบี่

กรุงเทพ-ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี หาดใหญ่ นราธิวาส

ภาคอีสาน
เส้นทางบินระหว่างประเทศ

763 เที่ยวบิน/สัปดาห์

เอเชีย 620 เที่ยวบิน/สัปดาห์ 52 จุดบิน 18 ประเทศ

กรุงเทพ- ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี

เส้นทางอื่น
เชียงใหม่-ภูเก็ต

กรุ ง เทพ-ฮ่ อ งกง โตเกี ย ว (นาริ ต ะและฮาเนดะ) โอซากา นาโกยา
ฟูกโู อกะ ซัปโปโร ไทเป โซล มะนิลา ปักกิง่ ปูซาน เซีย่ งไฮ้ กวางโจว คุณหมิง เส้นทางบินระหว่างประเทศ
126 เที่ยวบิน/สัปดาห์
เซี้ยะเหมิน เฉิงตู สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ เดนปาซาร์ จาการ์ตา เดลี มุมไบ
กัลกัตตา ไฮเดอราบาด บังคาลอร์ ธากา โคลัมโบ กาฐมาณฑุ ย่างกุง้ เจนไน การาจี เอเชีย 137 เที่ยวบิน/สัปดาห์ 28 จุดบิน 6 ประเทศ
อิสลามาบัด ลาฮอร์ ดูไบ มัสกัต เวียงจันทน์ พนมเปญ ฮานอย โฮจิมินห์ กรุงเทพ-ฉางซา ฉงชิง่ เจิง้ โจว เกาสง กวางโจว ปีนงั กัวลาลัมเปอร์ มัณฑะเลย์
ย่างกุ้ง พุทธคยา พาราณสี ชัยปุระ ลัคเนา มุมไบ เสียมราฐ เวียงจันทน์
ยุโรป 97 เที่ยวบิน/สัปดาห์ 13 จุดบิน 11 ประเทศ
กรุงเทพ-ลอนดอน แฟรงค์เฟิร์ต ปารีส โรม โคเปนเฮเกน สตอกโฮล์ม พนมเปญ หลวงพระบาง ฮ่องกง
ซูริก มิวนิก บรัสเซลส์ มิลาน ออสโล มอสโก เวียนนา
เส้นทางอื่น 7 เที่ยวบิน/สัปดาห์

ออสเตรเลีย 46 เที่ยวบิน/สัปดาห์ 5 จุดบิน 2 ประเทศ

ภูเก็ต-ฮ่องกง

กรุงเทพ-ซิดนีย์ เมลเบิร์น บริสเบน เพิร์ธ และโอ๊คแลนด์

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
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สมาชิกภาพ
ในระดับสากล (102-13)

การบินไทยในฐานะ 1 ใน 5 สายการบินผู้ก่อตั้งกลุ่มพันธมิตร
สายการบินสตาร์ อัลไลแอนซ์ ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน
รวมระยะเวลากว่า 20 ปี กลุ่มพันธมิตรสายการบินสตาร์ อัลไลแอนซ์
ได้ เ ชื่อ มโยงผู ้ ค นหลายพั น ล้ า นคนทั่ ว โลก ต่ า งภาษา ต่ า งวั ฒ นธรรม
เข้าด้วยกัน ภายใต้เครือข่ายอันแข็งแกร่งของสายการบินพันธมิตร 28 สาย
การบิน สู่จุดหมายกว่า 193 แห่งทั่วทุกมุมโลก

การบินไทยได้เข้าเป็นสมาชิกของ IATA ซึ่งเป็นสมาคมการขนส่งทาง
อากาศระหว่างประเทศ ที่มีบทบาทในการก�ำหนดมาตรฐานการบินต่างๆ โดย
การบินไทยได้น�ำหลักและกฎเกณฑ์ของ IATA ในด้านต่างๆ มาปรับใช้ในการ
ด�ำเนินธุรกิจ

การบิ น ไทยภายใต้ ก ารก� ำ กั บ ของส� ำ นั ก งานการบิ น พลเรื อ นแห่ ง
ประเทศไทย เป็นสมาชิกองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
ซึ่งเป็นหน่วยงานก�ำหนดมาตรฐานและกฎข้อบังคับระหว่างประเทศที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับความปลอดภัย ความมัน่ คง ประสิทธิภาพ และความสอดคล้องของ
การบิน รวมถึงการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ ได้รับผลกระทบจากการบิน โดย
การบินไทยได้ด�ำเนินการตามมาตรฐานดังกล่าว เพื่อยกระดับการบริการให้
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
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ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่ของการบินไทย (102-3) ตั้งอยู่ที่
เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10900
หมายเลขโทรศัพท์สำ�หรับติดต่อ 66 (0) 2545-1000,
THAI Contact Center 66 (0) 2356-1111 และ
เว็บไซต์ www.thaiairways.com

ห่วงโซ่
คุณค่ากิจการ (102-9)

การบินไทย ค�ำนึงถึงการบริการทีค่ รบวงจรในทุกจุดสัมผัส ตัง้ แต่ตน้
กระบวนการจนจบกระบวนการเดินทางของผูโ้ ดยสาร ผ่านการใช้กลไกเชื่อม
ต่อการประสานงานทุกจุดบริการ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้โดยสารในยุคดิจิทัล รวมถึงมีกลไกเชื่อมต่อการประสานงานของทุกจุด
บริการเพื่อไขข้อข้องใจ และแก้ปัญหาให้กับผู้โดยสารได้ตรงประเด็น

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
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เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนและการบินไทย
การบินไทย ตระหนักถึงเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นสาคัญ ควบคู่กระบวนการธุรกิจสายการบิน ผ่านการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการพิจารณาเป็นองค์ประกอบส�ำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยในปี 2561 การบินไทย ได้มีการด�ำเนิน
งานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้

เศรษฐกิจ

• ผลเชิงเศรษฐกิจ
• ผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจ
• การต้านทุจริต

สิ่งแวดล้อม

•
•
•
•

พลังงาน
มลอากาศ
น�้ำ
น�้ำทิ้ง และของเสีย

สังคม

ประเด็นสาระสำ�คัญ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

การจ้างงาน
แรงงาน/ฝ่ายบริหารสัมพันธ์
การฝึกอบรม และการศึกษา
ความหลากหลาย และโอกาสแห่งความเท่าเทียม
อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
เสรีภาพในการร่วมสมาคม และเจรจาต่อรอง
การปฏิบัติตามกฎหมายเศรษฐกิจสังคม
สุขภาพและความปลอดภัยลูกค้า
การตลาด และการแสดงฉลาก
ความเป็นส่วนตัวลูกค้า

14

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำ�ปี 2561

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

การมีส่วนร่วม
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย (102-40, 102-42)
การบินไทยมุ่งมั่นสร้างการยอมรับจากผู้มีส่วนได้
เสียสำ�คัญ เพื่อมุ่งสู่การเป็นสายการบินของประเทศที่มี
การเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมกับการสร้างความมั่นคง
ให้แก่สังคม การบินไทยจึงให้ความสำ�คัญต่อกระบวนการ
สร้างการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำ�คัญได้แก่
ลูกค้า, คูค่ า้ /เจ้าหนี,้ ลูกหนี้ และคูแ่ ข่งทางการค้า, ประเทศชาติ,
ผู้ถือหุ้น, ผู้ใต้บังคับบัญชา/พนักงาน, สังคมและชุมชน
ซึ่งกระบวนการดังกล่าวทำ�ให้การบินไทยรับทราบ
ถึงผลกระทบจากการดำ�เนินธุรกิจทั้งทางบวก และทางลบ
ตลอดจนข้อกังวลและข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่มีอยู่
อันนำ�ไปสู่การกำ�หนดแนวทางบรรเทาผลกระทบที่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม
ได้อย่างเหมาะสม

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
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ตารางแสดง
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

ช่องทางการติดต่อสื่อสารและความถี่

ความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสีย

การตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย

(102-43)

(102-44)

(102-44)

• การจัดท�ำ Focus group 2018
• การเปิดหมายเลขพิเศษส�ำหรับผูโ้ ดยสาร
Royal Silk Class และ Royal First
Class
• การประเมินความพึงพอใจลูกค้า (THAI
Customer Satisfaction Survey)
• การประเมินความพึงพอใจทางออนไลน์
(e-TCSS – Electronic THAI
Customer Satisfaction Survey)
• การประเมินความพึงพอใจเปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑ์และการบริการกับสายการบิน
คู่แข่ง (IATA-Airs@t – International
Air Transport Association – Airline
Satisfaction)
• การประเมินความพึงพอใจของสมาชิก
สะสมไมล์ร่วมกับสายการบินพันธมิตร
สตาร์ อัลไลแอนซ์ (Star OCSS –
Star Alliance Online Customer
Satisfaction Survey)
• การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ติ ช มจากลู ก ค้ า
(CFMS - Customer Feedback
Management System)
• การส�ำรวจความต้องการของลูกค้า ใน
แต่ละกลุ่มลูกค้า (Customer Needs)
• การสื่อ สารผ่ า นช่ อ งทาง On-line
เช่ น Facebook, LINE Official,
Instragram, WEChat

• ระบบการบริ ห ารสื่อ สารข้ อ มู ล ที่ มี
ประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์
• การเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายเส้น
ทางบิน (Network Optimization)
• ช่องทางดิจทิ ลั ในการซือ้ บัตรโดยสารและ
การใช้บริการที่สามารถท�ำด้วยตนเองได้
(Self Service)
• ความปลอดภัย และความสะดวกสบาย
ในการรับบริการ

• การพัฒนาการให้บริการที่สามารถตอบ
สนองได้ ต รงต่ อ ความต้ อ งการของ
ลูกค้า
• การพั ฒ นานวั ต กรรมการซื้ อ บั ต ร
โดยสารให้มีความทันสมัย เพิ่มความ
สะดวกให้แก่ลูกค้า
• การพัฒนานวัตกรรมการบินที่มีความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ลูกค้า

ผู้มีส่วนได้เสีย และ การตอบสนอง

• Social Media
• Website

• การพั ฒ นากระบวนการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
ที่ ค� ำ นึ ง ถึ ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และประโยชน์ส่วนรวม โดย
ปลูกฝังให้เกิดจิตส�ำนึกรับผิดชอบต่อ
“สังคมและส่วนรวม” ทั้งห่วงโซ่อุปทาน

• การร่ ว มพั ฒ นาชุ ม ชน และสั ง คม
ผ่านโครงการ CSR
• การสร้างจิตส�ำนึกความรับผิดชอบต่อ
สังคมให้แก่บุคลากรทุกระดับ
• วางตั ว เป็ น กลางทางการเมื อ งอย่ า ง
เคร่งครัด

สังคมและชุมชน

(102-40)
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ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
(102-40)

ความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสีย

การตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย

(102-43)

(102-44)

(102-44)

• มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส
เป็นธรรม และตรวจสอบได้
• การปฏิบัติอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม
โดยตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ
• การได้ รั บ ผลตอบแทนที่ เ ป็ น ธรรม
ทั้งสองฝ่าย
• การหลี ก เลี่ ย งสถานการณ์ ที่ อ าจเกิ ด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

• การปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญา หรื อ เงื่อ นไข
ต่างๆ ที่ตกลงกันไว้กับคู่สัญญาอย่าง
เคร่งครัด มีความรับผิดชอบ
• การเปิดเผยข้อมูล หรือข้อเท็จจริงอัน
จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าหนี้
• การรายงานฐานะการเงินของการบินไทย
แก่เจ้าหนี้ ทราบอย่างสม�่ำเสมอด้วย
ความถูกต้องและตรงเวลา
• การหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน โดยยึดหลัก
การสานสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• การก�ำหนดนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่ง
ทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล
ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• มี ก ารแข่ ง ขั น ทางการค้ า ที่ โ ปร่ ง ใส
ไม่ละเมิดความลับทางการค้าของคู่แข่ง
และก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ โดยประพฤติ
ภายใต้กรอบการแข่งขันทีด่ ี ไม่ทำ� ลายชื่อ
เสียงของคู่แข่ง และไม่เข้าถึงสารสนเทศ
ที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่
ไม่สุจริตหรือด้วยวิธีอื่นที่ ไม่เหมาะสม

• การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งด้าน
Hard Skill และ Soft Skill เพื่อสร้าง
โอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพ
• การส่งเสริมวัฒนธรรมการด�ำเนินงาน
ภายใต้ความปลอดภัย การเฝ้าระวัง และ
ตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย การ
ป้ อ งกั น ควบคุ ม อุ บั ติ เ หตุ แ ละสภาพ
แวดล้อมที่เป็นอันตรายในการท�ำงาน
• การได้รับสวัสดิการ และค่าตอบแทนที่
เหมาะสม

• การพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติ
งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาส
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ให้แก่ผู้ปฏิบัติ
งานทุกระดับ
• การให้ความส�ำคัญกับ “ผู้ปฏิบัติงาน”
ในทุกระดับตั้งแต่กระบวนการสรรหา
คัดเลือก ทีม่ คี วามโปร่งใส และเป็นธรรม
• การเสริมสร้างบรรยากาศสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงานที่เอื้อต่อ
การท�ำงานภายใต้อาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย
• การสร้างองค์ความรู้ความปลอดภัย
ในการท�ำงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
• การก�ำหนดสวัสดิการ และ
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และเป็นไปตาม
ผลการด�ำเนินงาน

ประชุมร่วม
e-mail
ระบบสารสนเทศของกลุ่มสมาชิก
Website

คู่ค้า / เจ้าหนี้, ลูกหนี้ และคู่แข่งทางการค้า

•
•
•
•

ช่องทางการติดต่อสื่อสารและความถี่

ผู้ใต้บังคับบัญชา / พนักงาน

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

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
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ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

ช่องทางการติดต่อสื่อสารและความถี่

ความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสีย

การตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย

(102-43)

(102-44)

(102-44)

• โซเชียลมีเดีย (Social Media)

• การยกระดับการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมการบินภายในประเทศ
• การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรใน
ระยะยาว
• ด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้
• ไม่กระท�ำการใดๆ อันจะก่อให้เกิดผล
เสียต่อประเทศชาติ

• การพัฒนากระบวนการด�ำเนินธุรกิจให้
สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไป ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมการบินให้
ทันสมัย และมีความปลอดภัยมากยิง่ ขึน้
เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการบินภายใน
ประเทศ และมุ่งสู่มาตรฐานระดับสากล

• การประเมิ น คุ ณ ภาพการจั ด ประชุ ม
สามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist)
• การเผยแพร่ ข ้ อ มู ล สารสนเทศผ่ า น
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
(GFMIS) ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
• กิจกรรมโรดโชว์ภายในประเทศ
(4 ครั้งต่อปี)
• กิจกรรมโรดโชว์ต่างประเทศ
(4 ครั้งต่อปี)
• การเข้ า ประชุ ม /ประชุ ม ทางโทรศั พ ท์
(10 ครั้งต่อปี)
• การจัดกิจกรรมผูบ้ ริหารพบนักลงทุน
สถาบัน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
(ประจ�ำทุกไตรมาส)
• การตอบข้อซักถามและให้ข้อมูล
ทางโทรศัพท์ และทางอีเมล์
(192 ครั้งต่อปี)
• การชี้แจงข้อมูลรายไตรมาส
(4 ครั้งต่อปี)
• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าเยี่ยมชม
การบินไทย (5 ครั้งต่อปี)

• การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม
ที่ ทั น สมั ย ด้ ว ยมาตรฐานคุ ณ ภาพ
ระดับสากล
• การส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินตามนโยบาย
ของรัฐบาล
• การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายได้
• การปฏิบัติตามข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง
กับการขนส่งทางอากาศ อาทิ สมาคม
ขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ
(International Air Transport
Association: IATA) ส�ำนักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย:
กพท. (The Civil Aviation
Authority of Thailand: CAAT)
องค์การการบิน พลเรือนระหว่าง
ประเทศ (International Civil
Aviation Organization: ICAO)
เป็นต้น
• สิทธิ และความเสมอภาคในการ
ออกเสียง และการได้รับข้อมูลข่าวสาร
ที่จ�ำเป็น

• การปฏิ บั ติ ต ามบรรษั ท ภิ บ าล และ
จริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด
• ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง
เท่าเทียมกัน เป็นธรรม และเป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดกฎหมาย
• การก�ำหนดกระบวนติดตามตรวจสอบ
และการประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นการ
ทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ
• การด�ำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทน
ที่ดีอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
• การด�ำเนินตามข้อก�ำหนด และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องการขนส่งทางอากาศอย่าง
เคร่งครัด

ผู้ถือหุ้น

ประเทศชาติ

(102-40)
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
ทีม่ าของรายงาน (102-50,102-52)
ในปี 2561 การบิ น ไทยจั ด ทำ � รายงานความยั่ ง ยื น
เพื่อเปิดเผยผลการดำ�เนินงานในมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่สำ�คัญ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8
โดยครอบคลุมผลการดำ�เนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งการบินไทยได้จัดทำ�ตามมาตรฐาน
การรายงาน Global Reporting Initiative หรือ GRI
Standards และมีการเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบ Core (This
report has been prepared in accordance with the
GRI Standards: Core option)(102-54)
นอกจากนี้การบินไทยได้เชื่อมโยงผลการดำ�เนินงาน
ขององค์กรที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
แห่งสหประชาชาติ (United Nations: Sustainable
Development Goals: SDGs)

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
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ขอบเขตของรายงาน

กระบวนการ

(102-45, 102-46)

กำ�หนดเนื้อหาในรายงาน (102-46)

รายงานฉบับนีน้ ำ� เสนอข้อมูลผลการด�ำเนินงานในปี 2561 ครอบคลุม
เฉพาะบริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การเปิดเผย
เนือ้ หา และขอบเขตต่างๆ เป็นไปตามหลักการคุณภาพการรายงาน การบินไทย
จะด�ำเนินการปรับปรุงระบบการรวบรวมข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
อันน�ำไปสูก่ ารรายงานผลการด�ำเนินงานให้มคี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการรายงาน
ของ GRI ต่อไป

การบินไทย ด�ำเนินการประเมินประเด็นทีม่ สี าระส�ำคัญ โดยพิจารณาตาม
หลักการก�ำหนดเนือ้ หาของ GRI ผ่านการสร้างการมีสว่ นร่วมของผูบ้ ริหาร
และพนักงาน รวมถึงการพิจารณาความคาดหวังจากผูม้ สี ว่ นได้เสียทีส่ ำ� คัญ
เพื่อให้รายงานเล่มนี้ตอบสนองและสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน และ
ภายนอกองค์กร โดยมีขั้นตอน ดังนี้

การทวนสอบ

ขั้นตอนที่ 1

การระบุประเด็นที่มีนัยสำ�คัญ (Identification) คณะทำ�งานฯ ได้พิจารณา
ประเด็ น ที่ มี ค วามสอดคล้ อ งตามหลั ก การบริ บ ทความยั่ ง ยื น แนวโน้ ม
สถานการณ์ ด้ า นการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของโลก ข้ อ เสนอแนะที่ ได้ จ าก
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรายงาน และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
เสีย เพื่อให้ครอบคลุมทั้งผลกระทบมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับนี้ ได้มีการทวนสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ รวมถึงกำ�หนดขอบเขตของประเด็นความยั่งยืน ภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า
ครบถ้วน โดยหน่วยงานเจ้าของข้อมูลและคณะท�ำงานจัดท�ำรายงานประจ�ำปี
อีกทัง้ ข้อมูลทีเ่ ปิดเผยในรายงานฉบับนี้ ได้ผา่ นการพิจารณาและเห็นชอบจาก
คณะผู้บริหารในแต่ละสายงาน อย่างไรก็ตามการบินไทยยังไม่ได้มีการรับรอง การจัดลำ�ดับประเด็นที่มีนัยสำ�คัญ (Prioritization) คณะทำ�งานฯ ดำ�เนิน
ความเชื่อมั่นจากหน่วยงานภายนอก (Third Party) ที่มีความเชี่ยวชาญ
การหารือร่วมกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ในการจัดลำ�ดับความสำ�คัญประเด็น
ด้านความยั่งยืน ตามหลักการสารัตถภาพ ซึ่งพิจารณาจาก 2 มุมมอง คือ
ผลกระทบจากการดำ�เนินธุรกิจของการบินไทย และประเด็นที่ผู้มีส่วนได้
เสียให้ความสนใจ โดยครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
พบว่ามีจำ�นวนทั้งสิ้น 17 ประเด็น

ความถูกต้องรายงาน

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3
การทวนสอบประเด็นที่มีนัยสำ�คัญ (Validation) คณะทำ�งานฯ ได้ทำ�การ
ทบทวนความครบถ้วนของประเด็นทีม่ นี ยั สำ�คญ
ั ตามหลักการความสมบูรณ์
เพื่อให้ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และครอบคลุม
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

ขั้นตอนที่ 4
การทบทวนเล่มรายงาน (Review) การบินไทยเปิดช่องทางให้ผมู้ สี ว่ นได้เสีย
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อรายงานผ่านแบบสอบถามออนไลน์
เพื่อสะท้อนการดำ�เนินงานด้านความยั่งยืนของการบินไทยได้อย่างชัดเจน
และการบินไทยจะนำ�ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นมาปรับปรุงในรายงานความ
ยั่งยืนในปีถัดไป
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ผลการประเมิน
ประเด็นที่มีสาระสำ�คัญและขอบเขตการรายงาน
ขอบเขตของผลกระทบ
ภายใน (102-46)

การดำ�เนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

การดำ�เนินงานด้านความปลอดภัย

การดำ�เนินงานด้านทรัพยากรบุคคล

การดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ

ประเด็นความยั่งยืน (102-47)

ขอบเขตของผลกระทบ
ภายนอก (102-46)

• ผลเชิงเศรษฐกิจ

•
•
•
•

บมจ. การบินไทย
บจ. ไทย-อะมาดิอุสเซาท์อีสต์เอเชีย
บจ. วิงสแปน เซอร์วิสเซส
บจ. ไทยสมายล์ แอร์เวย์

• ผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจ

• บมจ. การบินไทย

• การจ้างงาน

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

• แรงงาน/ฝ่ายบริหารสัมพันธ์

• บมจ. การบินไทย

• การฝึกอบรมและให้ความรู้

• บมจ. การบินไทย

• ความหลากหลายและโอกาสแห่งความ
เท่าเทียม

• บมจ. การบินไทย

• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

• บมจ. การบินไทย

• สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า

• บมจ. การบินไทย
• บจ. ไทยสมายล์ แอร์เวย์

•
•
•
•
•

บมจ. ท่าอากาศยานไทย
Codeshare Agent Interline
Caring Agent
พนักงาน outsource
คู่ค้าสายการบิน

• ความพึงพอใจลูกค้า

• บมจ. การบินไทย

•
•
•
•

ตัวแทนผู้ส่งมอบ (Agent Supplier)
สหภาพยุโรป
นายหน้าทัวร์
Handling Agent

• การสื่อสารและการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์

• บมจ. การบินไทย

• นายหน้า
• สื่อสาธารณะต่าง ๆ

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
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การดำ�เนินงานด้านสังคม

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ประเด็นความยั่งยืน (102-47)

ขอบเขตของผลกระทบ
ภายนอก (102-46)

• ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

• บมจ. การบินไทย

•
•
•
•

พนักงาน outsource
GSA (Ground Service Agent)
สายการบินหุ้นส่วน
บริษัททัวร์

• พลังงาน

• บมจ. การบินไทย

•
•
•
•
•

บมจ. การบินไทย
บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
บมจ. ท่าอากาศยานไทย
การไฟฟ้านครหลวง
กรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน

• มลอากาศ

• บมจ. การบินไทย

• บมจ. ท่าอากาศยานไทย
• ชุมชนรอบสนามบิน

• น�้ำ

• บมจ. การบินไทย

• บมจ. ท่าอากาศยานไทย
• การประปานครหลวง
• การประปาส่วนภูมิภาค

• น�ำ้ ทิง้ และของเสีย

• บมจ. การบินไทย

•
•
•
•

• การต้านทุจริต

• บมจ. การบินไทย

• นายหน้า
• ผู้ส่งมอบ

• การปฏิบตั ติ ามกฏหมายและกฎระเบียบ

• บมจ. การบินไทย

• ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการคุ ้ ม ครอง
ผู้บริโภค
• ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• กรมการขนส่งทางอากาศ
• องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
• ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ
• สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

การสอบถามข้อมูล (102-53)
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ขอบเขตของผลกระทบ
ภายใน (102-46)

บมจ. ท่าอากาศยานไทย
ชุมชนรอบสนามบิน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ส�ำนักงานเขต/องค์การบริหารส่วนต�ำบล

ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 66 (0) 2545-3754 อีเมล์ tgcsr@thaiairways.com เว็บไซต์ www.thaiairways.com
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การกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี
การบินไทยดำ�เนินธุรกิจโดยยึดหลักความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใสอันเป็นหัวใจสำ�คัญของ “หลักการกำ�กับ
ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ” ซึ่ ง เป็ น หลั ก ธรรมาภิ บ าลสากลของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ASEAN CG Scorecard ทีช่ ว่ ยส่งเสริมต่อการยกระดับระบบบริหารจัดการทีม่ ี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักจริยธรรม
ในการดำ�เนินธุรกิจ ดังนี้
• ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ให้การสนับสนุนและยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
• ยึดมั่นในประโยชน์ของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทฯ โดยไม่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น และ
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
• ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ยินยอมให้เกิดการทุจริตขึ้นในงาน
ที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ
• ยึดมัน่ ในความถูกต้อง ไม่ยนิ ยอมให้เกิดการกระท�ำทผ
ี่ ดิ กฎหมายขึน้
ในงานที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ
• ยึดมั่นในความโปร่งใส ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงไม่ว่าในลักษณะ
ใดๆ ในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ร่วมงาน ประชาชน ผู้ถือหุ้น และ
ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
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แนวทางการบริหารจัดการ
และผลการดำ�เนินงาน
การบินไทยได้กำ� หนดทิศทางการด�ำเนินงานทีเ่ ป็นธรรม และเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ประกอบด้วย

การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่องค์กรในระยะยาว

ความโปร่งใส
Transparency

Creation of Long Term Value

ความรับผิดชอบในหน้าที่
Responsibility

ความรับผิดชอบ
ต่อผลการปฏิบัติหน้าที่
Accountability

ความเป็นธรรม
Fairness

24
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงสร้างการจัดการของการบินไทย ประกอบ
ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และเจ้าหน้าที่บริหาร
ตามโครงสร้างสายการบริหารงาน

โครงสร้าง
การบริหารจัดการ (102-18)

คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ(1)

คณะกรรมการตรวจสอบ

ศูนย์สนับสนุนการปฏิบั ติการ
องค์ประธานศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการ

กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่(2)

คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานนโยบายฯ
รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่(2)
สนับสนุนการถวายบินแก่องค์ประธาน
ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการ

สายทรัพยากรบุคคล

รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่(2)

สำ�นักงานการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหารหน่วยธุรกิจ
หน่วยธุรกิจบริการการบิน

รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่(2)

ฝ่ายสนับสนุนการบริการธุรกิจการบิน
สายปฏิบัติการ

รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่(2)

สายรายได้เสริมองค์กร

ผู้อำ�นวยการใหญ่

รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ(2)่

ฝ่ายครัวการบิน
กรรมการผู้จัดการ
(ระดับผู้อำ�นวยการใหญ่)
ฝ่ายช่าง

(2)

สายการเงินและการบัญชี

รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่

รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่(2)

สายการพาณิชย์

สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนา
อย่างยั่งยืน
รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ(2)่

รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่(2)

สายบริหารงานกฎหมายและ
บริหารทั่วไป
(2)

รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่

หมายเหตุ

ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น
กรรมการผู้จัดการ
(ระดับผู้อำ�นวยการใหญ่)
ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น
กรรมการผู้จัดการ
(ระดับผู้อำ�นวยการใหญ่)
ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์
กรรมการผู้จัดการ
(ระดับผู้อำ�นวยการใหญ่)

(1) คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม
คณะกรรมการกำ�กับยุทธศาสตร์และการปฏิรูป บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) และคณะกรรมการอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย
(2) คือ “ผู้บริหาร” ตามคำ�นิยาม ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
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บทบาทหน้าที่

การจัดทำ�คู่มือการกำ�กับ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของการบินไทย

ดูแลกิจการที่ดี

การจัดท�ำคูม่ อื การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ ฉบับปรับปรุงใหม่
หน้าที่ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของการบินไทย ประกอบ
ประกาศใช้ พ.ศ.2561 มีแนวทางในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นหลัก
ด้วยคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังต่อไปนี้
ปฏิบัติและแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ นอกเหนือ
จากการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องตามแต่ละหน่วยงาน ซึง่ สอดคล้อง
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล และหลักธรรมาภิบาล
ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำหนดไว้ ดังนี้
• ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะ
ผู้น�ำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
• ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อ
ความยั่งยืน
• เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
• สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
• ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
• ดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
• รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
• สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
โดยให้มีการร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ในท้ายเล่มคู่มือการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
คณะกรรมการบริหารบริษัท
พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับ ซึ่งถือเป็นค�ำมั่นสัญญาจาก
บุคลากรในทุกระดับที่จะยึดมั่นหลักยุติธรรมสุจริต โปร่งใส ในการบริหาร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
จัดการและการด�ำเนินธุรกิจเป็นส�ำคัญ
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม
คณะกรรมการกำ�กับยุทธศาสตร์และการปฏิรูป
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ
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สำ�หรับรายละเอียดหลักปฏิบตั แิ ละแนวทางในการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ฯ สามารถสืบค้นเพิม่ เติมได้จาก
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) ปี 2561 ในหัวข้อเรื่อง “การกำ�กับดูแลกิจการ”

การส่งเสริม

การบริหาร

วัฒนธรรมธรรมาภิบาล

ความเสี่ยง

การบินไทย ตระหนักต่อการบริหารความเสี่ยงในทุกกระบวนการ
หลักอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจการบิน
อย่างมั่นคง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ด�ำเนินการก�ำหนด
และทบทวนนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ อย่าง
สม�ำ่ เสมอ พร้อมทัง้ ก�ำกับดูแล ติดตามประสิทธิผลของการบริหารความเสีย่ ง
ดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารและพนักงานมีการระบุความเสี่ยง ประเมิน
และจัดล�ำดับความส�ำคัญ ส�ำหรับวางมาตรการป้องกัน แก้ไข ควบคุม และ
จัดการปัจจัยความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กรและระดับฝ่ายที่อยู่ในความดูแล
รับผิดชอบให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ สอดคล้องกับมาตรฐาน (Committee
of Sponsoring Organization of the Treadway Commission: COSO)
การบินไทยบูรณาการการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรเข้ากับ
แผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ วิเคราะห์ถึงสาเหตุของความเสี่ยงและความ
สัมพันธ์ของความเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งได้ด�ำเนินการจัดท�ำดัชนีชี้วัดความ
เสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator) ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการ
ความเข้าใจ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ บริหารความเสี่ยง (Enterprise-wide Risk Management System) ให้
ถือเป็นพืน้ ฐานส�ำคัญต่อการสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาลอย่างมีสว่ นร่วม ทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันเอื้อต่อการเชื่อมโยงการจัดท�ำรายงาน
ในปี 2561 การบินไทยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาล ประจ�ำปี 2561 การควบคุมภายใน และระบบการบริหารจัดการอื่นๆ ของการบินไทย
หรือ “CG Day 2018” เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนใน สำ�หรับรายละเอียดการบริหารปัจจัยความเสีย่ งทีม่ นี ยั สำ�คญั สามารถสืบค้นเพิม่ เติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูล
การส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรม โดยได้จดั ให้มกี ารจัดประกวดค�ำขวัญ ประจำ�ปี (แบบ 56-1) ปี 2561 ในหัวข้อเรื่อง “ปัจจัยความเสี่ยง”
ธรรมาภิบาล โดยค�ำขวัญที่ชนะเลิศการประกวด คือ “สร้างบริการด้วยใจ
สร้างการบินไทยด้วยธรรมาภิบาล” ซึ่งค�ำขวัญดังกล่าวถือเป็นการแสดงให้
เห็นอย่างชัดเจนถึงจิตวิญญาณของบุคลากรที่มุ่งเน้นการให้บริการด้วยใจ
ควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กรให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืนด้วยหลัก
การท�ำงานที่โปร่งใส เป็นธรรม

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
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การต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น (103-1, 103-2, 103-3)
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การจัดทำ�แผน

• จัดท�ำแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560-2564 ของการบินไทย และแผนปฏิบัติ
การตามยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า นการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบ ประจ�ำปี 2561

การฝึกอบรม

• หั ว ข้ อ วิ ช า “การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น
และประพฤติมิชอบ” ให้กับพนักงาน ตั้ งแต่ ระดับ
Orientation จนถึงระดับ Division up โดยบรรจุไว้
ในหลักสูตรมาตรฐานของการบินไทย
• หั ว ข้ อ “การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น และ
ประพฤติมิชอบ” ตามหน่วยงานต่างๆ

การสื่อสาร

รายละเอียดการดำ�เนินงาน

• เผยแพร่ Bulletin เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบแก่พนักงาน
• เผยแพร่ ข ้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ ใน PD Homepage
Website และ www.thaiairways.com Website

อื่นๆ

การบินไทยตระหนักถึงความส�ำคัญของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
และการประพฤติมิชอบ ซึ่งถือเป็นปัญหาส�ำคัญที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
พนักงาน องค์กร และประเทศชาติ ทีผ่ า่ นมาการบินไทยได้นำ� นโยบาย Whistle
Blower มาใช้รณรงค์ปอ้ งกันการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และประพฤติมชิ อบ และใช้
เป็นช่องทางในการแจ้งเบาะแส/ความสงสัยเกีย่ วกับการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และ
ประพฤติมชิ อบ โดยมีมาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน นอกจากนี้ การบินไทย
ได้มกี ารขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และประพฤติมชิ อบของ
การบินไทย ดังนี้

• จัดตั้งเครือข่าย TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต
ปั จ จุ บั น มี ส มาชิ ก เครื อ ข่ า ยฯ จ�ำนวน 1,279 คน
เพื่อช่วยกันสอดส่อง ดูแล ติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมชิ อบ และสร้างความเข้มแข็งให้
กับการบินไทย
• เข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และ
ประพฤติมชิ อบ ทัง้ ของภาครัฐ (ส�ำนกั งาน ป.ป.ช.) และ
ภาคเอกชน (องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย))

การประเมิน

ช่องทางการรับเรื่อง

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงาน ร้องเรียนกรณีทุจริตคอร์รัปชั่น
การบินไทยได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนิน
งานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment :
ITA) ของส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ส�ำนักงาน ป.ป.ช.) ทุกปี ซึ่ง ITA ถือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด�ำเนินการ เพื่อน�ำข้อมูลและผลคะแนน
ที่ ได้รบั น�ำไปปรับปรุงพัฒนาการท�ำงานของหน่วยงานให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
รวมถึงเพื่อยกระดับดัชนีรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index
: CPI) ของประเทศไทย

ผลคะแนนประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส
ในการดำ�เนินงาน ของบริษัทฯ

(Integrity & Transparency Assessment : ITA)

• อีเมล์: tgchairman@thaiairways.com, tgpresident@thaiairways.com,
good.gov@thaiairways.com
• จดหมายถึงประธานกรรมการบริษัทฯ / กรรมการบริษัทฯ / กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่ / เลขานุการบริษัทฯ โดยส่งมาที่ บริษัท การบินไทย
จ�ำกัด (มหาชน) 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

มาตรฐานต่างๆ

ที่การบินไทยยึดถือและนำ�ไปปฏิบัติ (102-11, 102-12)

90

82.47

79.3

75

75.84

80

87.89

88.75

85

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
ในปี 2561 การบินไทย ได้รับผลคะแนนประเมิน ITA โดยรวม
82.47 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม อยู่ในเกณฑ์สูงมาก และการบินไทย
ได้รับผลการประเมินจากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based)
100 คะแนนเต็ม

*สามารถดูรายละเอียดคดีต่างๆ ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) ปี 2561

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
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การปฏิบัตตามกฎหมาย
และกฎระเบียบ
การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�ำหนด
ที่เกี่ยวข้อง(กฎเกณฑ์) ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ถือเป็นเรื่องที่
ส�ำคัญต่อการบินไทย ในการด�ำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ตลอดจน
การป้องกันความเสี่ยงที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะปฏิบัติผิดและ/
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ อันส่งผลให้
การบินไทยไม่ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
ในปี 2561 การบิ น ไทยมี ข ้ อ พิ พ าททางกฎหมายซึ่ ง การบิ น ไทย
เป็นจ�ำเลยในคดีต่างๆ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) สรุปได้ดังนี้

ประเภทคดี

จำ�นวน
(คดี)

ทุนทรัพย์
รวม

สถานะปัจจุบัน

คดีพิพาทแรงงาน

14

91.82

อยู่ ในระหว่าง
พิจารณาคดีของศาล

คดีเรียกร้อง
ค่าเสียหาย

49

292.69

อยู่ ในระหว่าง
พิจารณาคดีของศาล

(ล้านบาท)

* สามารถดูรายละเอียดคดีต่างๆ ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) ปี 2561 ในหัวข้อเรื่อง
“ข้อพิพาททางกฎหมาย”
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ผลการดำ�เนินงาน ปี 2561
92 คะแนน จาก CGR ประจำ�ปี 2561 (Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies
2018) อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring)
ได้ เ ครื่ อ งหมายสู ง สุ ด 5 ดาว จากคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลแห่งชาติ
82.47 คะแนน จากการประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)
ของสำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (สำ�นักงาน ป.ป.ช.)

การดำ�เนินงาน
มิติเศรษฐกิจ
การบินไทยได้กำ�หนดกรอบยุทธศาสตร์ระยะยาว และ
แผนวิสาหกิจระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ที่สอดคล้อง
กับนโยบายภาครัฐ และครอบคลุมถึงแผนปฏิรูประยะที่ 3
ที่สิ้นสุดในปี 2560 เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถดำ�เนิน
ธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำ�หนด
ไว้ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ ดังนี้
1

กลยุทธ์เร่งทำ�กำ�ไรเพิ่มจากการตลาดเชิงรุก
และมีต้นทุนที่แข่งขันได้

2

กลยุทธ์พฒ
ั นาศักยภาพและแสวงหาโอกาสของกลุม่ ธุรกิจ

3

กลยุทธ์สร้างประสบการณ์การเดินทางที่ดี ให้กับลูกค้า

4

กลยุทธ์ดำ�เนินงานด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

5

กลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิผล

ในปี 2561 การบินไทยยังคงให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ ได้ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม
จากปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลง
และการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ท�ำให้การบินไทย จ�ำเป็นที่จะต้องพัฒนาการ
ด�ำเนินงานด้านต่างๆ อาทิ การบริหารจัดการต้นทุนและทรัพย์สินให้มี
ประสิทธิภาพ การเตรียมความพร้อมต่อการเปลีย่ นแปลงหลักการในการ
บันทึกบัญชี ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับ
ที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน (IFRS9 : Financial Instruments)
การยกระดับการให้บริการให้มีความสม�่ำเสมอ ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่ม
การขยายการบริการในระบบเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีต่ อบสนองต่อพฤติกรรม
ของลูกค้าที่ต้องการความสะดวกและรวดเร็ว เป็นต้น

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
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กรอบยุทธศาสตร์
ระยะยาว
การบินไทยได้ทบทวนกรอบยุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อจัดท�ำแผนฟืน้ ฟู
ปฏิบัติการ ปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผลการด�ำเนินงานมีก�ำไร
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการให้
บริการทีเ่ ทียบเคียงมาตรฐานชัน้ น�ำ ทัง้ นี้ การบินไทยได้มกี ารทบทวนวิสยั ทัศน์
เป้าหมาย แนวทางการด�ำเนินการ และปรับรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจใหม่ โดยมี
เป้าหมาย 4 ระยะ ดังนี้

ปี 2561
ปี 2562

• การด�ำเนินงานมีก�ำไร
• ปรับปรุงคุณภาพการบริการเพื่อ
Customer Satisfaction Index (CSI)
เพิ่มขึ้น

ปี 2565

• เป็นสายการบินชั้นน�ำ 5 อันดับแรกของโลก
ที่ลูกค้าพึงพอใจ
• สามารถแก้ไขปัญหาการขาดทุนสะสมได้ภายใน
ปี 2565

ปี 2570

• มีก�ำไรอย่างยั่งยืน
• ขยายธุ ร กิ จ เป็ น กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ การบิ น ของ
เอเชียที่เป็นผู้น�ำในเรือ่ งการขนส่งผู้โดยสาร
ศูนย์ซ่อมบ�ำรุงและศูนย์ขนส่งสินค้า ภายใน
ปี 2570

โดยรักษามาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากลได้อย่างต่อเนื่อง
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เป้าหมาย
ในปี 2561
เป้าหมายในปี 2561 ของการบินไทย คือ การด�ำเนินงานมีก�ำไร และ
ปรับปรุงคุณภาพการบริการ เพื่อ Customer Satisfaction Index (CSI)
ที่เพิ่มขึ้น โดยรักษามาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากลได้อย่างต่อเนื่อง
โดยมีแนวทางการด�ำเนินงานตามกลยุทธ์หลัก 5 กลยุทธ์ ดังนี้

• โครงการบริหารจัดการเครื่องบินที่ปลดประจ�ำการ และด�ำเนินการด้อย
ค่าสินทรัพย์
• โครงการจัดการหุ้นบริษัทร่วม/ย่อย (Non-Core Asset)
• โครงการจั ด การที่ ดิ น อาคารส� ำ นั ก งานที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ ป ระโยชน์ และ
การใช้ประโยชน์ของอาคารส�ำนักงานในประเทศและต่างประเทศ

สร้างกำ�ไรจากการเพิ่มรายได้ ควบคุมต้นทุน
และ นำ� Model ของสายการบินต้นทุนต่ำ�มา
ประยุกต์ ใช้
กลยุทธ์ที่ 1
• โครงการเพิ่ ม รายได้ จ ากการขนส่ ง ผู ้ โ ดยสารโดยการใช้ ร ะบบ
Revenue Management System (RMS)
• โครงการหารายได้ผ่าน Digitalization เช่น Mobile, Web
• โครงการเพิ่ ม รายได้ อื่น ๆ เช่ น การขาย Ancillary Revenue,
Foreign exchange guarantee for online ticketing system
(Non-Passenger Transportation Units)
• โครงการขยายฐานรายได้ของหน่วยธุรกิจ จากการให้บริการลูกค้า
ภายนอก (Non-Core Units)
• โครงการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการท�ำงานหลักทั่วทั้งองค์กร
(Reprocess) และน� ำ รู ป แบบธุ ร กิ จ ของสายการบิ น ต้ น ทุ น ต�่ ำ ด้ า น
ค่าใช้จ่าย (LCC Model) มาประยุกต์ใช้
• โครงการจัดหาเครื่องบินให้สอดคล้องกับ Route Strategy และเป็น
Common Fleet เพื่อให้มีต้นทุนที่แข่งขันได้

กลยุทธ์ที่ 2

ปรับปรุงหน่วยธุรกิจให้เป็น Profit Center
ที่เติบโต แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ และบริหาร
จั ด การสิ น ทรั พ ย์ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม ขึ้ น
(Asset Lite)

• โครงการบริหารจัดการหน่วยธุรกิจให้มีความคล่องตัว
(Non-Core Units)
• โครงการพั ฒ นาการด� ำ เนิ น การกั บ สายการบิ น ไทยสมายล์ ให้ มี
ประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์สูงสุด
• โครงการ Partnership กับ องค์กรที่เกี่ยวกับการบิน
• โครงการศูนย์ซ่อมบ�ำรุงอากาศยานอู่ตะเภา (TG MRO Campus)
• โครงการอาคารสินค้าท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยะที่ 1

กลยุทธ์ที่ 3

ปรับปรุงการบริการครบวงจร (Engage,
Preflight – Inflight – Post flight) เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
เป้าหมายอย่างเหมาะสม

• โครงการยกระดับชั้นบริการพรีเมี่ยม สู่มาตรฐานโลก
• โครงการสร้างความเป็นเลิศในการบริการลูกค้า (Service Ring)
• โครงการ Engagement ลูกค้าแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
Digital Application เพิ่มประสิทธิภาพ และ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 4
•
•
•
•

โครงการ Customer Big Data
โครงการบริหารจัดการศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาศักยภาพการขาย และจัดจ�ำหน่ายผ่าน Digitalization
โครงการปรับปรุงรายงานผลการด�ำเนินงานตามเส้นทางบินจากระบบ
Route Calculation
พัฒนาการบริหารงานบุคคล โดยเน้นโครงสร้าง
องค์กร วัฒนธรรมองค์กร ภาวะผูน้ �ำ และการ
พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ
กลยุทธ์ที่ 5

• โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
• โครงการปรับปรุงวัฒนธรรมในการท�ำงาน (Proactive & Trust)
• โครงการสร้างภาวะผู้น�ำ EDP-Great Leader Program
ส�ำหรับผู้บริหารระดับ 11-13
• โครงการบริหารจัดการพนักงานผู้มีศักยภาพสูง ส�ำหรับผู้บริหาร
ระดับ 10-13
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
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แนวทางการบริหารจัดการ
และผลการดำ�เนินงาน

Corporate

E-Learning

ส�ำหรับการด�ำเนินการตามแผนปฏิรูปที่ก�ำกับดูแล โดยคณะกรรมการ
โครงการจัดหาและติดตั้งระบบ Learning Management System
ก�ำกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูป ปี 2561 มีทั้งสิ้น 9 โครงการ โดยเป็น (LMS) ทดแทนระบบเดิม เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของฝ่ายฝึก
โครงการในแผนฟืน้ ฟูปฏิบตั กิ ารปี 2561 จ�ำนวน 6 โครงการ และการบินไทย อบรมนักบิน รวมทั้งสนับสนุนแผนการหารายได้จากการจัดการเรียนการ
มีการรายงานความคืบหน้าผลการด�ำเนินงานของแผนฟื้นฟู 25 แผนงาน สอนให้กับนักบินสายการบินอื่น
ต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
แผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ เป็นประจ�ำทุกเดือน

การเพิ่มขีดความสามารถ

Temperature Control

ของ Test Cell ในการทำ� Development Testing Product (TGT)

โครงการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานฝ่ายช่างด้านการ
โครงการจัดหาอุปกรณ์บรรทุก สินค้าประเภท Temperature Control
ทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์อากาศยาน เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงาน Product บริการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ เช่น เวชภัณฑ์ อาหารสด
ภายในฝ่ายช่าง ขณะนีส้ ามารถทดสอบเครื่องยนต์ Trent XWB หรือ Trent เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า และเพิ่มรายได้ให้กับการบินไทย
XWB Developing Testing ได้เป็นผลส�ำเร็จ และจะได้ขยายการให้บริการ
ทดสอบเครื่องยนต์กับสายการบินอื่นในเชิงพาณิชย์ต่อไป
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ผลการดำ�เนินงาน
ด้านเศรษฐกิจในปี 2561 (201-1)
รายละเอียดทางเศรษฐกิจ

จำ�นวน (บาท)

มูลค่าเศรษฐกิจทางตรง
Direct economic value generated

• รายได้ (Revenues).............................................................................................................................................................192,060,764,768.14

การกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง
Direct economic value distributed

•
•
•
•
•

ต้นทุนการด�ำเนินงาน (Operating Costs).........................................................................................................................162,596,217,242.19
ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน (Employee Wages and Benefits).................................................................................. 29,958,199,105.16
เงินที่ช�ำระแก่เจ้าของเงินทุน (Payments to Providers of Capital)......................................................................................4,914,519,374.74
เงินที่ช�ำระแก่รัฐ (Payments to Government)............................................................................................................................127,093,391.73
การลงทุนในชุมชน (Community Investment)..............................................................................................................................10,208,186.00

มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม
Economic value retained

5,545,472,531.68

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
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การดำ�เนินงาน
ที่สำ�คัญต่อเศรษฐกิจมหภาค
ตลอดเวลา 50 ปีที่ผ่านมา นับเป็นช่วงเวลาที่ส�ำคัญที่การบินไทย
ได้มีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชาติ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบิน
และการท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการร่วมลงทุนในโครงการ
ขนาดใหญ่ เช่น โครงการศูนย์ซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน โครงการพัฒนาศูนย์
การขนส่งสินค้าทางอากาศ และโลจิสติกส์ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการพัฒนา
ภายใต้โครงการพัฒนาสนามบินอูต่ ะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก เพื่อ
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวัน
ออก (Eastern Economic Corridor: EEC) นอกจากนี้ การบินไทยได้
ด�ำเนินโครงการความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่ส�ำคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ ดังนี้
• โครงการร่วมวิจัยและพัฒนาเครื่องยนต์ Trent XWB แห่งแรกของ
โลก ร่วมกับบริษัท โรลส์ รอยซ์ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ขั้นสูงใน
อุตสาหกรรมการบินสู่ประเทศไทย
• โครงการช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรไทย โดยการสั่งซื้อผลผลิต
ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรจากทุกภาคของ
ประเทศไทย เพื่อน�ำมาผลิตเป็นอาหารให้บริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน
เช่น พืชผักผลไม้เมืองหนาวของโครงการหลวง ผลผลิตทางการ
เกษตรของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลิตภัณฑ์แปรรูป
ทางการเกษตรจากดอยค�ำ ปลากะพงขาวจากสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลา
ทะเลไทย
• โครงการสนับสนุนการจัดจ�ำหน่ายสินค้าหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
(OTOP) บนเครื่องบิน และให้บริการเป็นอาหารว่างในห้องรับรองพิเศษ
ของการบินไทยที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
• ความร่วมมือกับโครงการหลวงผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้าของฝ่าย
ครัวการบิน ตลอดจนร่วมพัฒนาปรับปรุงผลผลิตให้ได้มาตรฐาน
และน�ำผลผลิตจากโครงการหลวงมาประกอบอาหารส�ำหรับผู้โดยสาร
ทุกเที่ยวบิน
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• ความร่วมมือสานประชารัฐโครงการ Amazing Thai Taste ส่งเสริม
ให้นักท่องเที่ยวบริโภคอาหารไทย ข้าวไทยและผลไม้ไทย ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
มูลค่าให้สินค้าไทยและกระจายรายได้ไปสู่ภาคเกษตรกรรมและชุมชน
• ความร่วมมือระหว่าง บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) การท่อง
เที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ำกัด และ
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการ “ไทยเที่ยวไทย...ไทย
ยัง่ ยืน”เพื่อกระตุน้ การท่องเทีย่ วเมืองรองกว่า 55 จังหวัด ทัง้ นี้ บริษทั
การบินไทยฯ โดยทัวร์เอื้องหลวงได้จัดแพ็กเกจทัวร์เพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวเมืองรองจาก 10 เส้นทางบิน ไปยัง 20 เมืองรองในภาค
เหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

ผลการดำ�เนินงาน ปี 2561
การบินไทยมีมูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม
5,545,472,531.68 บาท
ทบทวนกรอบยุทธศาสตร์ระยะยาวเพือ่ จัดทำ�แผนฟืน้ ฟู
ปฏิบัติการปี 2561 เพื่อให้ผลการดำ�เนินงานมีกำ�ไร
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพและ
คุณภาพการให้บริการที่เทียบเคียงมาตรฐานชั้นนำ�

การดำ�เนินงาน
ด้านทรัพยากรบุคคล (103-1, 103-3)
การบิ น ไทยเป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ เ ป็ น บริ ษั ท จดทะเบี ย น
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำ�เนินธุรกิจที่ต้อง
แข่งขันในระดับสากล ซึง่ เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ ธุรกิจสายการบิน
เป็นธุรกิจที่ยากและท้าทายมากธุรกิจหนึ่ง เพราะเป็นธุรกิจที่
ต้องใช้เงินลงทุนสูง มีการแข่งขันทีส่ งู มาก และมีปจั จัยต่างๆ
ที่ควบคุมได้ยาก อาทิ ราคาน้ำ�มัน ความผันผวนของค่าเงิน
การก่อการร้าย และภัยธรรมชาติ เป็นต้น
พนั ก งานที่ ทำ � งานในสายการบิ น ที่ มี ก ารบริ ก ารเต็ ม
รูปแบบอย่างการบินไทยจึงมีความหลากหลายของทักษะ
ความสามารถในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น นักบิน พนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบิน วิศวกร ช่างอากาศยาน พนักงานภาค
พื้นในส่วนงานต่างๆ และผู้บริหารในทุกๆ ระดับ จะต้องได้
รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการทำ�งานเพื่อสร้างขีดความ
สามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
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แนวทางการบริหารจัดการ

ด้านทรัพยากรบุคคล

และผลการดำ�เนินงาน (103-2)
การสรรหาพนักงาน

ที่ผ่านมา การบินไทย พยายามปรับปรุงกระบวนการในการท�ำงาน ทั้ง
การปรับลด ควบรวม หรือเปลี่ยนกระบวนการท�ำงานในแต่ละหน่วยงาน
เพื่อจะได้จัดสรรพนักงานได้อย่างเหมาะสม ก่อนที่จะพิจารณารับพนักงาน
เพิ่ม รวมถึงการเสริมสร้างพนักงานให้มีขีดความสามารถ มีผลผลิต และ
มีความผูกพันต่อองค์กร ผ่านการพัฒนาโครงสร้างองค์กร ปรับปรุง
กระบวนการท�ำงาน และอัตราก�ำลังให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธรุ กิจ (Develop
Organization, Reprocess and Manpower Align with Business
Strategy) พัฒนาการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Improve Performance
Management) การบริ ห ารจั ด การพนั ก งานที่ มี ศั ก ยภาพสู ง และการ
จัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่ง (Talent Management and Succession
Planning) และโครงการพัฒนาศักยภาพทั้ง Soft Skill และ Hard Skill
รวมทั้งโครงการยกระดับการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรและคุณค่าหลักใน
จิตส�ำนึกของพนักงาน (Embed Corporate Culture and Core Values
in THAI DNA) เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาวิถีปฏิบัติของพนักงานสู่การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
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การด�ำเนินธุรกิจของการบินไทยมีกิจกรรมที่หลากหลายเป็นอย่าง
มาก อาทิ บริการขนส่งผู้โดยสาร บริการขนส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์และ
ไปรษณียภัณฑ์ บริการคลังสินค้า บริการลูกค้าภาคพื้น บริการลานจอด
และอุปกรณ์ภาคพืน้ และครัวการบิน อันเป็นสาเหตุทกี่ ารบินไทยต้องสรรหา
คัดเลือกบุคลากรในการปฏิบัติง านโดยค�ำนึง ถึง ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ทสี่ อดคล้องคุณสมบัตขิ องต�ำแหน่งงาน (Job Qualification)
ศักยภาพเฉพาะต�ำแหน่ง (Functional Competency) ศักยภาพทางการ
บริหาร (Managerial Competency) ศักยภาพหลัก (Core Competency)
TG Core Value THAI Spirit และ TG Characteristic โดยทีก่ ารบินไทยได้
แนวทางการด�ำเนินงานในการสรรหาพนักงานทดแทนตามแผนบริหารอัตรา
ก�ำลังที่สอดคล้องตามกลยุทธ์ธุรกิจ (Suitable Manpower Align with
Business Strategy) ซึ่งเป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม และเป็นไปด้วย
ความเท่าเทียมตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา อายุ
เพศ การศึกษา วัฒนธรรม ภูมิล�ำเนา หรือความบกพร่องทางร่างกาย ในปี
2561 การบินไทยมีพนักงานที่เป็นก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร
จ�ำนวนทั้งสิ้น 22,068 คน (102-7, 102-8, 401-1)

จำ�นวนพนักงานชาย

จำ�นวนพนักงานหญิง

เข้าใหม่

พ้นสภาพ

เข้าใหม่

พ้นสภาพ

249 คน

391 คน

95 คน

237 คน

คิดเป็นร้อยละ
ของพนักงานทั้งหมด 1.13

คิดเป็นร้อยละ
ของพนักงานทั้งหมด 1.77

คิดเป็นร้อยละ
ของพนักงานทั้งหมด 0.43

คิดเป็นร้อยละ
ของพนักงานทั้งหมด 1.07

พนักงานอายุ <30 ปี

พนักงานอายุ 30-50 ปี

เข้าใหม่

พ้นสภาพ

เข้าใหม่

พ้นสภาพ

228 คน

28 คน

94 คน

217 คน

คิดเป็นร้อยละ
ของพนักงานทั้งหมด 1.03

คิดเป็นร้อยละ
ของพนักงานทั้งหมด 0.13

คิดเป็นร้อยละ
ของพนักงานทั้งหมด 0.43

คิดเป็นร้อยละ
ของพนักงานทั้งหมด 0.98

พนักงานอายุ > 50 ปี
เข้าใหม่

พ้นสภาพ

22 คน

383 คน

คิดเป็นร้อยละ
ของพนักงานทั้งหมด 0.10

คิดเป็นร้อยละ
ของพนักงานทั้งหมด 1.74

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
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การจำ�แนกสัดส่วน
(405-1)

การจ�ำแนกสัดส่วนของคณะกรรมการและพนักงานตามเกณฑ์ความ
หลากหลายต่างๆ ดังนี้ (405-1)

คณะกรรมการ

ประเภทความหลากหลาย

*สัดส่วนร้อยละเทียบกับจำ�นวนพนักงานทั้งหมดในแต่ละประเภท ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

ผู้บริหารระดับ 11 ขึ้นไป ผู้บริหารระดับ 8-10

ระดับปฏิบัติการ

จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ
เพศชาย

11

0.049

27

72.97

864 51.40 12,322 60.55

เพศหญิง

2

0.009

10

27.03

817 48.60

ต่ำ�กว่า 30 ปี

-

0.00

-

0.00

อยู่ ในช่วง 30-50 ปี

1

0.004

1

2.70

มากกว่า 50 ปี

12

0.054
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จำ�นวนพนักงานเข้าใหม่จำ�แนกตามพื้นที่
พื้นที่

จำ�นวนพนักงาน

1,637

8.04

445 26.47 11,875 58.35
6,838 33.60

จำ�นวนพนักงานพ้นสภาพจำ�แนกตามพื้นที่

ร้อยละ

พื้นที่

ส่วนกลาง

264

1.18

ส่วนภูมิภาค

21

ต่างประเทศ
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0.00

97.30 1,236 73.53

(คน)

40

-

8,028 39.45

จำ�นวนพนักงาน
(คน)

ร้อยละ

ส่วนกลาง

573

2.56

0.09

ส่วนภูมิภาค

24

0.11

0.26

ต่างประเทศ

31

0.14

การปลูกฝัง

การพัฒนาพนักงาน

วัฒนธรรมองค์กรแก่พนักงาน

(103-1, 103-2, 103-3)

การบินไทยด�ำเนินการตามแผนปฏิรปู องค์กร ซึง่ มุง่ เน้นการปรับเปลีย่ น
และเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงานในหลายๆ ด้าน และมีความพยายามผลัก
ดันการปรับปรุงกระบวนการในการท�ำงาน และปรับเปลีย่ นกระบวนการท�ำงาน
ในแต่ละหน่วยงาน เพื่อท�ำให้การบินไทยสามารถบรรลุต่อแผนปฏิรูปองค์กร
และยกระดับประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงการยกระดับ
โดยการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของพนักงานให้สอดคล้องตาม
งานทีร่ บั ผิดชอบ การบินไทย จึงได้ปลูกฝังพนักงานผ่านวัฒนธรรมองค์กร
“THAI Spirit” ให้อยู่ในจิตส�ำนึกของพนักงานการบินไทยทุกคน โดยมีราย
ละเอียดดังนี้

การบินไทยได้ก�ำหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในทุกระดับ
ด้วยการฝึกอบรมบุคลากรที่มีศักยภาพและเหมาะสมกับต�ำแหน่ง รวมทั้ง
ด�ำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลด้านอื่นๆ เพื่อวางแผนและเตรียมความ
พร้อมพนักงาน อาทิ การจัดท�ำ Talent Management การพิจารณา
คัดกรองและวางแผนพัฒนาพนักงานผู้มีศักยภาพสูง
ตลอดจนการก� ำ หนดแนวการพั ฒ นาการเรี ย นรู ้ ข องพนั ก งาน
(Learning Development Roadmap) เพือ่ พัฒนาพนักงาน ให้ครอบคลุม
ทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะด้านการบริหาร
(Managerial Competency) และสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ (Functional
Competency) ให้เหมาะสมกับพนักงาน ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง
Trust
ระดับสูง และผู้มีศักยภาพสูง (Talent) โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย
ทั้งการฝึกอบรม (Training) และไม่ใช่การฝึกอบรม (Non-Training) เช่น
มีความมุ่งมั่นปรับปรุง และรักษามาตรฐานใน
การเรียนรู้จากการสอนงาน การฝึกปฏิบัติงาน เป็นต้น
การให้บริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความ
ไว้วางใจให้กับลูกค้า
Hospitality

มี จิ ต สำ � นึ ก ที่ ดี ใ นการให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า เพื่ อ ส่ ง
มอบบริการทีอ่ บอุน่ และประทับใจ ด้วยการดูแล
เอาใจใส่เป็นอย่างดีทกุ จุดบริการตลอดการเดิน
ทาง โดยใช้จดุ แข็งจากเอกลักษณ์ความเป็นไทย
Accountability

มีความรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงาน เพื่อ
ทำ�ให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ และเกิดความ
เชือ่ มัน่ รวมทัง้ ทำ�ให้บริษทั ฯ ดำ�เนินธุรกิจสำ�เร็จ
ตามเป้าหมาย
Integrity

มีการปลูกฝังและเสริมสร้างวัฒนธรรมการ
ทำ�งานที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
และจริยธรรม อันเป็นองค์ประกอบสำ�คัญของ
การเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล (Corporate
Governance)
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
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การพัฒนา
ด้าน Soft Skill

การพัฒนาศักยภาพพนักงานแบบอิงฐานสมรรถนะ (Competency
Based Training) คือพัฒนาทั้งศักยภาพหลัก (Core Competency)
และศักยภาพทางการบริหาร (Managerial Competency) และการพัฒนา
ผู้บริหารระดับสูงตาม Executive Development Program (EDP)
รวมทั้งฝึกอบรมเรื่องกฎหมายและมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
แต่ละระดับ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีคุณสมบั ติ ความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถ รวมถึงทัศนคติที่เหมาะสมกับต�ำแหน่งงานตามที่การบินไทย
ต้ อ งการและสามารถรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงทางธุ ร กิ จ ระดั บ สากล
โดยมีพนักงานที่ผ่านการอบรมจ�ำนวน 3,644 คน

การพัฒนา

ด้าน Hard Skill
การพัฒนาศักยภาพของพนักงานในการปฏิบัติงานเฉพาะต�ำแหน่ง
(Functional Competency) ซึ่งเป็นการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ซึ่งจัดเป็นหลักสูตรที่จัดอบรมตามกฎหมาย มาตรฐาน ข้อบังคับสากล โดย
พนักงานจะต้องเป็นผูท้ ถี่ อื ใบอนุญาตตามกฎหมาย (Personnel Licensing)
เช่น นักบิน ช่างซ่อมอากาศยาน และเจ้าหน้าที่ภาคพื้น เป็นต้น
ในปี 2561 การบินไทยได้มุ่งมั่นในการยกระดับการด�ำเนินงานด้าน
มาตรฐานความปลอดภัย และสิง่ แวดล้อมจึงได้จดั อบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะ
องค์ความรู้ให้แก่พนักงาน โดยการจัดอบรมให้แก่พนักงานในส่วนของฝ่าย
พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 246 ครั้ง มีพนักงานที่ผ่าน
การอบรมจ�ำนวน 18,347 คน ผ่านหลักสูตรต่างๆ แบ่งเป็นหลักสูตรด้าน
คุณภาพ ความปลอดภัย และด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้ (404-2)

ด้านคุณภาพ
• การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO9001:2015
• การปรับระบบการจัดการคุณภาพสู่ ISO9001:2015
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ด้านความปลอดภัย
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FAMILY ASSISTANCE & SUPPORT TEAM (FAST)
HUMAN FACTORS
HUMAN FACTORS (TRAIN THE TRAINER)
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงานระดับบริหาร และระดับหัวหน้างาน
เทคนิ ค การติ ด ตั้ ง และตรวจสอบนั่ ง ร้ า น ส� ำ หรั บ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน
และหัวหน้างาน
การดับเพลิงขั้นต้น
การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน
ความปลอดภัยในการท�ำงาน
ความปลอดภัยในการท�ำงานเกีย่ วกับไฟฟ้า ส�ำหรับลูกจ้างซึง่ ปฏิบตั งิ าน
เกี่ยวกับไฟฟ้า
ความปลอดภัยในการท�ำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
ความปลอดภัยในการท�ำงานในที่อับอากาศ
ความปลอดภัยในการท�ำงานด้วยระบบ Lock Out / Tag Out
ความปลอดภัยในการท�ำงานบนที่สูงขั้นต้น
ระบบการจัดการกับความปลอดภัย
หลักการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย

ด้านสิ่งแวดล้อม
• หลักสูตรการสร้างความตระหนักระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ISO14001:2004
นอกจากนี้ การบินไทยได้น�ำระบบ Corporate e-Learning หรือ
ระบบ THAILearn on Cloud (THAI Corporate e-Learning on Cloud)
เป็น Web Application มาทดแทนระบบ e-Learning เดิม โดยเปลี่ยนไปใช้
ระบบบน Cloud Platform ส�ำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
เพื่อพัฒนาศักยภาพความรู้ ความสามารถให้แก่พนักงาน โดยสามารถเรียน
ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ซึ่งปัจจุบนั มีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 5
Training Center

5 Training Center
มีดังนี้

จำ�นวนชั่วโมงเฉลี่ย
ของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี (404-1)

Pilot
Training Center

ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงาน
จำ�นวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย (ชม./คน/ปี)

117.54

Crew
Training Center

HRD
Training Center

ปี 2561

เพศ
• ชาย
• หญิง

N/A
N/A

ตำ�แหน่งงาน
•
•
•
•

คณะกรรมการ
ผู้บริหารระดับ 11 ขึ้นไป
ผู้บริหารระดับ 8-10
ระดับปฏิบัติการ

N/A
N/A
N/A
N/A

การประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน (404-3)

ปี 2561

IT
Training Center

Technical
Training Center

ข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน
พนักงานที่ ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(ร้อยละ)

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)

100

43

ผลการดำ�เนินงาน ปี 2561

อัตราการกลับเข้าทำ�งาน
และอัตราการคงอยู่ของบุคลากร

การบินไทยมีพนักงานทีเ่ ป็นกำ�ลังสำ�คัญในการขับเคลือ่ น
องค์กร จำ�นวนทั้งสิ้น 22,068 คน

อัตราการกลับเข้าท�ำงานและอัตราการคงอยู่ของบุคลากร หลังการใช้
สิทธิลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร (401-3)

จำ�นวนการฝึกอบรมเฉลีย่ 117.54 ชัว่ โมง/คน/ปี

กรณีของการลา

เพศ
ชาย

เพศ
หญิง

จำ�นวนพนักงานที่มีสิทธิ์ลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตร
จำ�นวนพนักงานที่ ใช้สิทธิ์ลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตร
จำ�นวนพนักงานที่ ใช้สิทธิ์ลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตรแล้ว
กลับมาทำ�งาน
ร้อยละของพนักงานที่กลับมาทำ�งานและคงอยู่หลัง
จากระยะการลาสิ้นสุดลงแล้ว

-

8,869

-

121

-

113

-

93.38
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นำ � ระบบ Corporate e-Learning หรื อ ระบบ
THAILearn on Cloud (THAI C o rporate
e-Learning on Cloud) มาใช้
ร้อยละ 93.38 ของพนักงานทีก่ ลับมาทำ�งานหลังจากลา
งานเพื่อเลี้ยงดูบุตร

การดำ�เนินงาน
ด้านความปลอดภัย (103-1,103-3)
“ความปลอดภัย” เป็นสิ่งที่การบินไทยให้ความสำ�คัญ
เป็ น อย่ า งสู ง โดยเฉพาะการเดิ น ทางของผู้ โ ดยสารอั น
เปรียบเสมือนหัวใจสำ�คัญของการประกอบธุรกิจการบิน
โดยให้ความสำ�คัญต่อการปฏิบัติการบินตามมาตรฐานความ
ปลอดภัย และความมั่นคงการบินของสำ�นักงานการบิน
พลเรือนแห่งประเทศไทย กพท. (Civil Aviation Authority of
Thailand: CAAT) องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
(International Civil Aviation Organization: ICAO)
หน่วยงานควบคุมความปลอดภัยด้านการบินของยุโรป
(European Aviation Safety Agency: EASA) สมาคม
ขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) และหน่วยงานกำ�กับ
ดูแลด้านความปลอดภัย และความมัน่ คงการบินพลเรือนของ
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก
ในฐานะสายการบินแห่งชาติ การบินไทยพร้อมที่จะ
พัฒนา ให้การสนับสนุน และให้ความร่วมมือกับสำ�นักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เพื่อให้ประเทศไทยมีการ
ดำ�เนินการด้านการบินตามมาตรฐานสากล โดยร่วมสนับสนุน
ข้อมูลสำ�หรับการประเมินผลการดำ�เนินงานของประเทศไทย
ตามแผน The Global Aviation Safety Plan (GASP)
และ The Global Air Navigation Plan (GANP) ของ
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil
Aviation Organization: ICAO)

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
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แนวทางการบริหารจัดการ
และผลการดำ�เนินงาน (103-2)
การพัฒนาความปลอดภัยการบิน
การบินไทยได้น�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยสนับสนุนการบริหาร
ความปลอดภัยและลดความเสี่ยง เข้ามาควบคุมและวิเคราะห์งานด้านความ
ปลอดภัย ทั้งหมด 4 ระบบ ได้แก่
SAFETY REPORTING &
INFORMATION SYSTEM

ระบบบันทึกรายงานด้านความปลอดภัยที่อนุญาตให้พนักงานมีส่วนร่วมใน
การบันทึก พร้อมส่งข้อมูลกลับมายังศูนย์ข้อมูลผ่านเครือข่าย Internet
เพื่อประมวลผลแสดงค่าใน Dashboard ส่งตรงถึงฝ่ายบริหาร
FLIGHT DATA
MONITORING &
ANIMATION PROGRAM

โปรแกรมที่ ใช้เฝ้าสังเกต ติดตามและบันทึกการปฏิบตั กิ ารบินเพือ่ ประเมินความ
เสี่ยงในการปฏิบัติการบินในสนามบินต่างๆ

FLIGHT SIMULATOR
SYSTEM

BIG DATA SYSTEM

เครื่องบินจำ�ลองเสมือนจริง ที่บรรจุสถานการณ์จำ�ลองเพื่อให้นักบินมี การเก็บข้อมูลที่เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบต่างๆ เช่น ข้อมูลเส้นทางการบิน
โอกาสฝึกซ้อมรับสถานการณ์จนมีความชำ�นาญพร้อมรับทุกสถานการณ์ ข้อมูลระบบการทำ�งานของเครื่องบิน ข้อมูลผู้โดยสาร ข้อมูลสภาพอากาศ
จริง
มาจัดเก็บเพื่อทำ� Data Intelligence เพื่อนำ�ข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการ
วิเคราะห์ การประเมินความเสี่ยง (Risk Analysis) และช่วยในการตัดสินใจ
ด้านความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การพัฒนาบุคลากร
ด้านการบิน
การบินไทยได้พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบิน ให้มีความรู้ความ
สามารถตามมาตรฐานสากล รวมทัง้ ปลูกฝังให้บคุ ลากรมีจติ ส�ำนึกสูงสุดด้าน
ความปลอดภัย เริ่มตั้งแต่การสรรหาบุคลากรการบิน โดยก�ำหนดให้มีการ
ตรวจสอบความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ
(Skill) และพฤติกรรม (Behavior) อาทิ
การทดสอบและประเมินความถนัดในการเป็น
นักบินพาณิชย์ (Aptitude Test)
จาก Scandinavian Institute of Aviation
Psychology (SIAP) ประเทศสวีเดน

การสอบจิตวิทยาการบิน
(Aviation Psychology Test)
จากสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
การบินไทยได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร Enhanced Safety
Management System ให้กับบุคลากรการบินและพนักงานในส่วนที่
การทดสอบความสามารถด้ า นทั ก ษะการบิ น เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติการบินเป็นไปตาม
(Ride Check)
ข้อก�ำหนดของ ICAO รวมถึงการอบรมหลักสูตร Engagement โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการบิน ให้เกิดความผูกพันต่อ
องค์กร มีความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ โดยมีเป้าหมายให้
เกิดความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการน�ำระบบการเรียน
รู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) และการน�ำแนวทางจัดการความรู้
การใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล
(Knowledge Management) มาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลก
(English ICAO Proficiency)
เปลี่ยนความรู้ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ในปี 2561 การบินไทยได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพประชุม IATA Cabin
Operations Safety Conference 2018 (COSC 2018) จัดโดย IATA
ซึง่ เป็นการประชุมเกีย่ วกับความปลอดภัยในการด�ำเนินงานภายในห้องโดยสาร
(Cabin Operations Safety) และเป็นเวทีสากลในการแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ จากผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยภายในห้องโดยสาร เพื่อ
หาแนวทางที่เหมาะสมในการปฏิบัติการบิน
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อาชีวอนามัย

การดูแลสุขภาพ

และความปลอดภัยของบุคลากร (403-3)

และความปลอดภัยของลูกค้า

การบินไทยตระหนักดีวา่ การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
พนักงาน รวมถึงการป้องกันอันตรายและส่งเสริมสุขภาพอนามัย เป็นสิง่
ส�ำคัญยิง่ ทีต่ อ้ งด�ำเนินการควบคูไ่ ปกับการด�ำเนินธุรกิจ การบินไทยจึงมีนโยบาย
ในการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงานบนพืน้ ฐานของมนุษยธรรม โดยถือประโยชน์ของพนักงานเป็นหลักและ
ได้ด�ำเนินการอย่างครบวงจร คือ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การเฝ้าระวัง
และตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย การป้องกันและควบคุมอุบตั เิ หตุและสภาพ
แวดล้อมที่เป็นอันตรายในการท�ำงาน การเฝ้าระวังสุขภาพและป้องกันโรค
จากการท�ำงาน การปฐมพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพหลังการบาดเจ็บ
การบิ น ไทยได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการอาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภัยในการท�ำงาน (Occupational Health and Safety Committee:
OHSC) โดยมีบทบาทหน้าทีด่ แู ลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน
ของบุคลากรการบินไทยทัง้ หมด ซึง่ มีผแู้ ทนของหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ เพื่อท�ำหน้าที่ ในการวางแผน ก�ำหนดนโยบาย และ
แนวทางการด�ำเนินงานให้เป็นระบบสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง โดยมีการจัดประชุม เพื่อติดตามการปฏิบตั งิ านด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานในภาพรวมของการบินไทย ให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ส�ำหรับการตรวจสุขภาพของพนักงานประจ�ำ จะมีการตรวจสุขภาพ
ปีละ 1 ครั้ง แบ่งเป็น

การบินไทยมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการ
โดยค�ำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อให้ลูกค้าใน
แต่ละกลุ่มเป้าหมายมีประสบการณ์เดินทางที่ดีและมั่นใจในการเดินทาง พร้อม
ทั้งสัมผัสถึงการบินที่โดดเด่นงดงามผสานเอกลักษณ์ของความเป็นไทยใน
ทุกกระบวนการเดินทาง ภายใต้แนวคิดและภาพลักษณ์ของนโยบายการบริการ
จากใจ (Service from the Heart)

1

2

การตรวจสุขภาพทั่วไปของพนักงานที่มิได้มีความเสี่ยง โดย
ตรวจสุขภาพทั่วๆไป ของพนักงานที่มิได้มีปัจจัยความเสี่ยง
ในการทำ�งาน
การตรวจสุขภาพของพนักงานที่ทำ�งานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง
จะมีการพิจารณาจากลักษณะงานที่ทำ�และปัจจัยเสี่ยงในการ
ทำ�งานและพิจารณารายการตรวจสุขภาพโดยแพทย์แผนปัจจุบนั
ชัน้ หนึง่ ที่ ได้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้านอาชีวเวชศาสตร์
หรือที่ผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์

โดยหน่วยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต้องมีการเข้าตรวจ
พื้นที่ท�ำงานต่างๆ และดูปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่และการปฏิบัติงาน กรณีที่พบ
พื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องสภาวะแวดล้อมในการท�ำงานที่คาดว่าจะมีปัญหาจาก
สภาพมลภาวะแวดล้อมในการท�ำงานต้องมีการตรวจสอบค่าของมลภาวะใน
พื้นที่นั้นๆ ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนดตลอดจนการพิจารณาหาทาง
ปรับปรุงแก้ไข
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การบินไทยได้ก�ำหนดขั้นตอนการให้บริการและท�ำข้อตกลงระดับ
บริการครบวงจร (Service Level Agreement: SLA) กับทุกจุดบริการ
หลัก ตัง้ แต่การส�ำรองทีน่ งั่ จนเสร็จสิน้ การเดินทางทีจ่ ดุ หมายปลายทาง รวม
ทั้งตรวจประเมินทุกจุดบริการเหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าได้
รับความพึงพอใจสูงสุดจากการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตลอด
การเดินทาง มีการตรวจติดตามคุณภาพการบริการให้เป็นไปตามคู่มือการ
ปฏิบตั งิ าน (Service Operation Procedure) ด้วยการสุม่ ตรวจการปฏิบตั ิ
งานแบบไม่แจ้ง (Mystery Shopping) รวมถึงการประเมินความพึงพอใจ
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์และการบริการจากหน่วยงานภายนอก (Third Party
Survey)

ระยะเวลาการดำ�เนินงาน : ปี 2564

โครงการ Resilience

ระยะที่ 2

ระยะที่ 1

ในปี 2561 การบินไทยได้นำ� หลักการ Resilience Engineering มา
ใช้เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ให้อยู่ในระดับสูงสุดในอุตสาหกรรม
การบินของโลกได้อย่างยั่งยืน โดยมีการด�ำเนินการ ดังนี้

ระยะเวลาการดำ�เนินงาน : ปี 2561

ระยะที่ 4

Engineering for Safety Leadership

การจัดหลักสูตรนวัตกรรมทางด้านความปลอดภัยแบบ
ใหม่ (Resilience Safety) ให้แก่บุคลากร โดยเนื้อหาหลักสูตร
ในภาพรวมจะเน้นในเรื่อง
• Achieving Safety Leadership
• What if things go wrong?
• การน�ำแนวทางการสอบสวนอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์
มาพัฒนาเนื้อหาการอบรม (Training for Incident
Investigation)
• Safety Heroes

รวมถึงการจัดฝึกซ้อมด้านความมัน่ คงการบิน (Aviation Security
ดำ�เนินโครงการ เพื่อวางรากฐานการสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยในองค์กรผ่านการสัมภาษณ์และการทำ�แบบประเมิน Exercise 2018) เพือ่ ให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรองรับภัยคุกคามได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการสร้างกระบวนการปฎิบตั งิ านเพื่อป้องกัน
เหตุและแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและครอบคลุมใน
ระยะเวลาการดำ�เนินงาน : ปี 2562
ทุกสถานการณ์
นำ�ผลการประเมินที่ ได้ไปจัดทำ�แผนและพัฒนา Safety Culture
การบินไทยยังมีโครงการติดตัง้ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ
Dimensions ซึ่งประกอบด้วย
(AED) ในพื้นที่การให้บริการของการบินไทยจ�ำนวน 7 เครื่อง และยังมี
• ความมุ่งมั่นทางด้านความปลอดภัย (Commitment)
แผนการจัดหลักสูตรฝึกอบรมการช่วยชีวิตพื้นฐานโดยใช้เครื่อง AED ให้
• ความเป็นธรรม (Justness)
กับพนักงานและพนักงาน Outsource เพื่อใช้เครื่อง AED ในภาวะฉุกเฉิน
• ข้อมูลข่าวสารทางด้านความปลอดภัย (Information)
ได้ ตลอดจนการจัดท�ำข้อมูลประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกเพื่อให้
• ตระหนักถึงความปลอดภัย (Awareness)
ลูกค้าสามารถเข้าใจได้ง่าย
• การปรับรอดจากสภาวะอันตราย (Adaptability)
• สร้างพฤติกรรมความปลอดภัย (Behavior)
โดยการนำ�ผเู้ ชีย่ วชาญในเรือ่ งวัฒนธรรมความปลอดภัยมาให้
ความรู้และพัฒนาบุคลากร

ระยะที่ 3

ระยะเวลาการดำ�เนินงาน : ปี 2563
การจัดหลักสูตร นวัตกรรมทางด้านความปลอดภัยแบบใหม่
(Resilience Safety) ให้แก่บุคลากร โดยเนื้อหาหลักสูตรใน
ภาพรวมจะเน้นในเรื่อง
• การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมุมมองใหม่ด้านความ
ปลอดภัย (The New View of Safety)
• ความแตกต่างระหว่าง Work-as-imagined และ Workas-done
• Closing the gap between Work-as-imagined และ
Work-as-done
• Countering Drift

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
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การบริหารจัดการความเสี่ยง

ด้านความมั่นคงการบิน (Aviation Risk Assessment)

การบิ น ไทยเข้ า ร่ ว มเป็ น สมาชิ ก เครื อ ข่ า ยด้ า นความมั่ น คงการบิ น
การบินไทยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานข้อก�ำหนดด้านความมั่นคงการบิน
(Aviation Security Network) ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค เพื่อให้ (Aviation Security) ของการบินไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ
มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและติดตามสถานการณ์ความมั่นคงการบิน และต่างประเทศอย่างเคร่งครัด ได้แก่
ในทุกสถานีและ 47 พื้นที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์
• องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil
ประเมินความเสีย่ งถึงแนวโน้มทีอ่ าจจะเป็นอันตรายต่อธุรกิจของการบินไทย
Aviation Organization: ICAO)
เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผูบ้ ริหารในการเพิม่ หรือลดระดับมาตรการ
• ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (Civil Aviation
ความมั่นคงการบินพิเศษ (Special Security Arrangement: SSA) ให้มี
Authority of Thailand: CAAT)
ความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน
• หน่วยงานด้านความมั่นคงในการเดินทางของประเทศออสเตรเลีย
(Office of Transport Security: OTS)
• กฎข้อบังคับของสหภาพยุโรป (European Union Regulations:
EU Regulations)
• หน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศเยอรมัน (German Civil
Aviation Authority: LBA)
• หน่วยงานด้านความมัน่ คงของประเทศอังกฤษ (Department for
Transport: DfT)
• หน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (Federal
Office of Civil Aviation: FOCA)
• หน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศญี่ปุ่น (Japan Civil Aviation Bureau: JCAB)
• มาตรฐานการตรวจประเมินความปลอดภัยด้านการปฏิบัติการ
จากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA Operational
Safety Audit: IOSA)
รวมถึงกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ข้อก�ำหนดของทุกประเทศทีก่ ารบินไทย มี
เส้นทางการบิน อีกทั้งการบินไทย มีระบบการบริหารจัดการด้านความมั่นคง
การบิน (Security Management System: SeMS) ที่มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกันอย่างทัว่ ถึงทัง้ องค์กร เพื่อให้การปฏิบตั งิ านด้านความมัน่ คง
การบินอยู่ในระดับที่สูงกว่ามาตรฐานสากล
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การบริหารจัดการ
ภาวะวิกฤติ
การบินไทยตระหนักถึงความส�ำคัญในการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉิน
และภาวะวิกฤต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่
ผู ้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ท างการบิ น ทั้ ง ผู ้ โ ดยสาร พนั ก งานปฏิ บั ติง านและ
ครอบครัว รวมทั้งสายการบินพันธมิตร และสายการบินอื่นๆ ที่มีข้อตกลง
ร่วมกันในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางการบิน และสอดคล้องกับมาตรฐาน
ระเบียบข้อบังคับสากลขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
และข้อตกลงระหว่างพันธมิตรทางการบิน
โดยที่การบินไทยเตรียมความพร้อมส�ำหรับบุคลากร ในการบริหาร
จัดการภาวะวิกฤตให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการจัดสัมมนา
“Team Spirit for FAST Seminar & Workshop 2018” เพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าปฏิบัติหน้าที่เมื่อเกิดภาวะวิกฤตได้อย่างครอบคลุมในทุก
ภารกิจ อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมองค์กร THAI Spirit ที่
ปลูกฝังอยู่ในพนักงานการบินไทยทุกคน ซึง่ ในโครงการนีม้ พี นักงานเข้าร่วม
เป็นอาสาสมัครทีม FAST จ�ำนวนกว่า 600 คน

นอกจากนี้ การบินไทยได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบ
ประจ�ำปี 2561 การฝึกซ้อมการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินเต็มรูปแบบ
ตามแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (SEMEX-18) การเข้ายึดโดย
มิชอบด้วยกฎหมาย กรณีการจับตัวประกัน และการฝึกซ้อมการบริหาร
จัดการในภาวะฉุกเฉินเต็มรูปแบบ ตามแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานดอนเมือง
(DEMEX-18) กรณีขู่วางระเบิดอาคารผู้โดยสารและเกิดเหตุระเบิด รวมทั้ง
เพื่อสามารถพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น จึงมีศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะวิกฤต (Crisis Management & Operations Center: CMOC) ท�ำ
หน้าทีเ่ ฝ้าระวังเหตุทอี่ าจเป็นภัยคุกคามต่อการประกอบธุรกิจของการบินไทย
ตลอด 24 ชัว่ โมง อีกทัง้ มีการฝึกอบรม การจัดสัมมนาสมาชิกให้ความช่วย
เหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบภัยฯ (Family Assistance & Support
Team: FAST Center) สอดคล้องกับมาตรฐาน ระเบียบข้อบังคับระหว่าง
ประเทศ ส�ำหรับเที่ยวบินของสายการบินพันธมิตร และสายการบินที่มีข้อ
ตกลงร่วมกัน
ด้วยมาตรฐานและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพท�ำให้การบินไทย
สามารถบริหารจัดการกับเหตุการณ์ตา่ งๆ ในปี 2561 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ให้การสนับสนุนภาครัฐด้านการบริหารจัดการ และให้การดูแลผู้โดยสารของ
เที่ยวบินไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย รวมทั้งมีการ
บริหารจัดการกรณีเกิดภัยธรรมชาติและโรคระบาด เช่น สถานการณ์ภูเขาไฟ
อากุง ที่เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซียปะทุ และภูเขาไฟมายอน ที่เกาะ
ลูซอน ประเทศฟิลปิ ปินส์ สถานการณ์พายุไต้ฝนุ่ มาเรีย ไต้ฝนุ่ จ่ามี ไต้ฝนุ่ เจบิ
ไต้ฝุ่นชงดารี ไต้ฝุ่นกองเรย และไต้ฝุ่นมังคุด สถานการณ์โรคระบาดไวรัส
นิปาห์ ที่สาธารณรัฐอินเดีย สร้างความมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัย
ของการบินไทยทีอ่ ยู่ในระดับมาตรฐานสากลและเพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ การบินไทย
จะสามารถด�ำรงธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในทุกสถานการณ์

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)

51

ผลการดำ�เนินงาน ปี 2561
(416-1)

126 ครั้ง ที่ ได้รับการตรวจสอบมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัย (Ramp Inspection) โดยหน่วยงานกำ�กับ
ดูแลด้านการบินพลเรือนของประเทศต่างๆ ไม่พบข้อ
บกพร่องทีม่ นี ยั สำ�คัญ กรณีทพ
ี่ บข้อบกพร่อง สามารถ
แก้ไขได้ภายในตามเวลาที่กำ�หนด

การบินไทย ผ่านการตรวจประเมินทุกสองปีครั้งล่าสุด
เมือ่ เดือนพฤษภาคม 2561 และได้รบั ใบรับรองคุณภาพ
สากลด้ า นความปลอดภั ย ในการปฏิ บั ติ ก ารของผู้ ใ ห้
บริการภาคพื้น (IATA Safety Audit for Ground
Operations (ISAGO) ตั้งแต่ปี 2560

ความปลอดภัย 100% จากการตรวจประเมินเรื่อง
สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าว่าในการให้บริการและ
ผลิตภัณฑ์ของการบินไทย ไม่มเี หตุการณ์ท่ี ไม่ปลอดภัยที่
เกิดจากการให้บริการและผลิตภัณฑ์ของการบินไทย

ระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงการบิน (Security
Management Systems/ SeMS) ของ การบินไทย
ผ่านการตรวจประเมินจากทุกหน่วยงานทีม่ าทำ�การตรวจ
ประเมินทั้งสิ้น 26 ครั้ง โดยไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัย
สำ�คัญ
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การตอบสนอง
ความพึงพอใจของลูกค้า (103-2, 103-3)
การบินไทยมุ่งเน้นการให้ความสำ�คัญกับลูกค้า โดยการ
สร้างประสบการณ์การเดินทางและการส่งมอบการบริการ
ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อเชื่อมการเดินทาง
ของลูกค้าให้ไร้รอยต่อ เน้นการให้บริการอย่างมีคุณภาพ
ด้วยอัธยาศัยไมตรี ผสานเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
เพือ่ ให้ลกู ค้าแต่ละกลุม่ เป้าหมายได้สมั ผัสประสบการณ์ตามที่
คาดหวังตลอดการเดินทาง
ในปี 2561 การบินไทยได้วางแผนยุทธศาสตร์ ให้ทุก
หน่วยธุรกิจการบินสามารถทำ�งานร่วมกันและเชือ่ มโยงข้อมูล
เข้าด้วยกัน เพื่อนำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์ ใช้ในการพัฒนาการให้
บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารใน
ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
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แนวทางการบริหารจัดการ

การสื่อสารทางการตลาด

และผลการดำ�เนินงาน (103-2)

การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ (103-1, 103-2, 103-3)

การบินไทยมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการ
ในทุกจุดสัมผัสอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าในแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้สัมผัส
ประสบการณ์การบินทีโ่ ดดเด่นงดงามผสานเอกลักษณ์ของความเป็นไทย โดย
เริม่ ต้นตัง้ แต่การบริการก่อนเทีย่ วบิน (Pre-flight Services) การบริการบน
เทีย่ วบิน (In-flight Service) ไปจนถึงการให้บริการหลังเทีย่ วบิน (Post-flight
Services) ซึ่งพนักงานการบินไทยทุกคนยึดมั่นมาตลอด 5 ทศวรรษ ของ
การให้บริการด้วยแนวคิดและภาพลักษณ์ที่ชัดเจนภายใต้นโยบายการบริการ
จากใจ (Service from the Heart)

การบินไทย มุ่งเน้นการสื่อสาร การโฆษณา และสร้างความเข้าใจในการ
สื่อสารทีช่ ดั เจนต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ ด้วยกลยุทธ์หลัก 3 ประการ
คือ ภาพลักษณ์ (Branding) ผลิตภัณฑ์และบริการ (Product & Service)
และเส้นทางการบิน (Network) มาอย่างต่อเนื่อง
ปี 2561 การบินไทย ได้เพิ่มช่องทางการโฆษณาและสื่อสารการตลาด
ให้มีความเหมาะสมกับในแต่ละกลุ่มลูกค้า และยังเพิ่มความถี่ ในการติดต่อ
สื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line Official,
Instagram, WeChat ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ การบินไทยยังมีความมุง่ มัน่
ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาภาพลักษณ์ (Branding) ทีถ่ อื เป็นหัวใจส�ำคัญ
ของกลยุทธ์หลักให้มคี วามเป็น Premium ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ผา่ น
สื่อโฆษณาในรูปแบบที่หลากหลายภายใต้พื้นฐานความจริง หลีกเลี่ยงการ
Pre-flight Service
ใช้ถ้อยค�ำเกินจริง โดยชิ้นงานทุกชิ้นจะต้องผ่านขั้นตอนการอนุญาตการ
• การบินไทยพัฒนาระบบการให้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ เผยแพร่จาก “คณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์”
มือถือ (Thai Airways Mobile Apps) เพื่อเพิม่ ความสะดวกสบายและ
จากผลการด�ำเนินงานในปี 2561 การบินไทย ไม่ได้รบั การถูกร้องเรียน
ความรวดเร็วให้กบั ลูกค้า เช่น ข้อมูลการจองบัตรโดยสาร รายละเอียด ในกรณีที่มีการโฆษณา หรือประชาสัมพันธ์เกินจริงแต่อย่างใด (417-2, 417-3)
เกี่ยวกับเที่ยวบิน ตารางบิน ช่องทางการ Check-in ด้วยตนเอง และ
ให้บริการ Website Live Chat 24 ชั่วโมง

การบริการก่อนเที่ยวบิน

ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

การบริการบนเที่ยวบิน
In-flight Service

• การบินไทยได้คัดสรรและจัดหาอุปกรณ์ส�ำหรับใช้บริการบนเครื่องบิน
ระดับ World Class ที่ถือเป็น Touch Point ของ Five Stars Airline
Rating ได้แก่ หูฟัง Comfort Wear ชุดอ�ำนวยความสะดวก ส�ำหรับ
ผู้โดยสารชั้นหนึ่ง และชั้นธุรกิจ
• การบินไทยปรับปรุงและออกแบบรายการอาหารที่ ใช้บริการในชัน้ หนึง่ และ
ชั้นธุรกิจ โดยผู้เชี่ยวชาญและช�ำนาญการ ซึ่งได้ค�ำนึงถึงรสชาติอาหาร
ที่เป็นแบบฉบับของแต่ละชนิด นอกจากนี้ยังได้น�ำผลิตภัณฑ์วิสาหกิจ
ชุมชน (OTOP) ขึ้นบริการบนเที่ยวบิน เพื่อตอบสนองต่อนโยบาย
ของรัฐบาลที่ ให้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน

(103-1, 103-2, 103-3)

การบินไทยได้แต่งตั้งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer – DPO) และผูแ้ ทนในสหภาพ
ยุโรป ตามกฎหมาย (General Data Protection Regulation - GDPR)
และได้มีการจดทะเบียนและแจ้งการแต่งตั้งดังกล่าวแก่ส�ำนักงานคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Authority) ต่างๆ ของยุโรปไว้เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงที่ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
และพนักงานเกิดการรัว่ ไหลจากการปฏิบตั งิ าน ทัง้ นีก้ ารบินไทยได้จดั ให้มชี อ่ ง
ทางในการใช้สทิ ธิตา่ งๆ ตามกฎหมาย GDPR ส�ำหรับลูกค้าไว้ 2 ช่องทาง ได้แก่
privacy@thaiairways.com และ eu.representative@thaiairways.com
GDPR ถือเป็นกฎข้อบังคับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีอ่ อก
โดยสหภาพยุโรป (EU) โดยมีขอบเขตการบังคับใช้กับองค์กร
หรือหน่วยงานที่มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยองค์กร
หรือหน่วยงานนั้นมีสถานประกอบการตั้งอยู่ ในสหภาพยุโรป และ
มีการเสนอขายสินค้าหรือบริการแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใน
สหภาพยุโรป

• การบินไทยอยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการปรับปรุงทีน่ งั่ โดยสารบนเครื่องบิน
แอร์บัส A330-300 จ�ำนวน 3 ล�ำ ให้มีความทันสมัยและสะดวกสบาย
มากยิ่งขึ้น โดยเก้าอี้สามารถปรับเอนนอนราบได้ 180 องศา อีกทั้งยัง
ได้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Thai Sky Connect) บนเครื่องบินจ�ำนวน
ในปี 2561 การบินไทย ไม่มีข้อร้องเรียนในกรณีที่เกี่ยวกับการละเมิดความ
36 ล�ำ เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถติดต่อสื่อสารกับภาคพื้นได้
เป็นส่วนตัวของลูกค้าหรือการสูญหายของข้อมูลลูกค้า (418-1)
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การประเมินความพึงพอใจ ช่องทางการตรวจสอบและ
ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ประเมินคุณภาพการบริการในทุกจุดบริการหลัก (103-3)
การประเมินความพึงพอใจทางออนไลน์
e-TCSS
Electronic THAI Customer Satisfaction Survey

การประเมินความพึงพอใจเปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑ์และการบริการกับสายการบินคู่แข่ง
IATA-Airs@t
International Air Transport Association – Airline
Satisfaction

การบินไทยได้นำ� แบบสอบถามความคิดเห็นของลูกค้า (THAI Customer
Satisfaction Survey) มาใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจ โดย
จะน�ำความคิดเห็นและข้อติชมของลูกค้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
รวมถึงรักษามาตรฐานในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
การบินไทยมอบหมายให้หน่วยงานที่ดูแลเรื่องมาตรฐานคุณภาพ
การบริการ (Service Quality Standard Department) โดยด�ำเนินการ
แบบ Mystery Shopper ทั้งจากหน่วยงานกลาง และการว่าจ้างสถาบัน
ผูเ้ ชีย่ วชาญ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพบริการให้ครอบคลุมตามมาตรฐาน
การบริการที่ ได้สญ
ั ญาไว้กบั ลูกค้า และส่งมอบการบริการให้มคี วามสม�ำ่ เสมอ
เป็นไปตามมาตรฐานที่กำ� หนด อีกทั้งการบินไทยได้ดำ� เนินการพัฒนาและแก้ไข
ปรับปรุง รวมถึงการติดตามความคืบหน้าการด�ำเนินการตามแผนพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการบริการของจุดบริการ

การประเมินความพึงพอใจ
ของสมาชิกสะสมไมล์ร่วมกับสายการบิน
พันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์
Star OCSS
Star Alliance Online Customer Satisfaction Survey

การวิเคราะห์ข้อมูลติชมจากลูกค้า
CFMS
Customer Feedback Management System

การสำ�รวจความต้องการของลูกค้า
ในแต่ละกลุ่มลูกค้า
Customer Needs

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
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อัตราความพึงพอใจของลูกค้า

พัฒนาระบบการให้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือ Thai
Airways Mobile Apps

ต่อการให้บริการของการบินไทย
ส�ำหรับอัตราความพึงพอใจของลูกค้า การบินไทยจะน�ำไปสังเคราะห์
ร่วมกับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ เพื่อใช้เป็นแนวทางสนับสนุนการวางกลยุทธ์
ส�ำหรับการพัฒนา และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์การให้บริการ เพื่อสร้างความ
ประทับใจให้กับลูกค้าต่อไป

อัตราความพึงพอใจของลูกค้า
ต่อการให้บริการของการบินไทย

ร้อยละ

76.5
74.6
72.8

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
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ไม่ ได้รับการถูกร้องเรียนในกรณีที่มีการโฆษณาหรือ
ประชาสัมพันธ์เกินจริง
ไม่มีข้อร้องเรียนในกรณีที่เกี่ยวกับการละเมิดความเป็น
ส่วนตัวของลูกค้าหรือการสูญหายของข้อมูลลูกค้า
ลู ก ค้ า มี อั ต ราความพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารของ
การบินไทยร้อยละ 77.5

77.5

72.9

ผลการดำ�เนินงาน ปี 2561

การดำ�เนินงาน
ด้านสังคม (102-1)
การบิ น ไทยมุ่ ง เน้ น การสร้ า งคุ ณ ค่ า ในทุ ก มิ ติ โดย
ตระหนั ก ถึ ง ความสำ �คั ญ ของการแบ่ ง ปั น และการพั ฒ นา
คุณภาพชีวติ ของคนในสังคมให้ยงั่ ยืนมาอย่างต่อเนือ่ ง และ
จากความมุง่ มัน่ ในการริเริม่ โครงการเพือ่ พัฒนาสังคมในมิติ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสนับสนุน
คุณภาพชีวิตของคนในสังคม ในปี 2561 การบินไทยได้
ดำ�เนินโครงการและสนับสนุนกิจกรรมด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมที่สำ�คัญ ดังนี้

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
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ด้านการศึกษา

การสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ
จัดโครงการโทสมาสเตอร์คาราวาน เสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและ
ทักษะการเป็นผู้น�ำให้แก่เยาวชน โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย
จั ง หวั ด สระแก้ ว และการบิ น ไทยร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ แ อร์ บั ส จั ด กิ จ กรรม
“ปันรักจากการบินไทยสู่ชายแดนใต้” ส่งมอบกระเป๋าและอุปกรณ์การเรียน
ให้แก่เยาวชนในจังหวัดนราธิวาส

ด้านสาธารณสุข

การอ� ำ นวยความสะดวกที ม ผ่ า ตั ด ของศู น ย์ รั บ บริ จ าคอวั ย วะ
สภากาชาดไทยในการขนส่งอวัยวะ ไปยังต่างจังหวัดทัว่ ประเทศ ผ่านเส้นทาง
บินภายในประเทศที่เป็นจุดบินของการบินไทยมาอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมวิ่ง
การกุศล “Run for Life” สมทบทุนช่วยเหลือผูป้ ว่ ยโรคมะเร็ง และโครงการ
“ถ่ายทอดความรู้ จากการบินสูก่ ารแพทย์” ส�ำหรับบุคลากรทางการแพทย์โรง
พยาบาลพระมงกุฎเกล้า การบินไทยร่วมกับโรงพยาบาลศิรริ าช จัดโครงการ
“ไมล์ปันสุข” ขอรับบริจาคไมล์จากสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส เพื่อสมทบ
ทุนจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช และการบินไทยได้ร่วม
ประชาสัมพันธ์โครงการ “สร้างสะพานบุญ เชื่อมต่อชีวิต” ให้แก่สมาชิก
รอยัล ออร์คิด พลัส และลูกค้าการบินไทย เพื่อสนับสนุนการสร้างทาง
เชื่อมต่อระหว่างทางเดิน Skywalk กับอาคารเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9
การสนับสนุนสั่งซื้อผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูป ชั้น 2 โรงพยาบาลต�ำรวจ
ทางการเกษตรจากทุกภาคของประเทศไทย เพือ่ น�ำมาผลิตเป็นอาหารให้บริการ
ผู้โดยสารบนเครื่องบิน เช่น พืชผักผลไม้เมืองหนาวของโครงการหลวง
ผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลิตภัณฑ์
แปรรูปทางการเกษตรจากดอยค�ำ ปลากะพงขาวจากสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลา
ทะเลไทย นอกจากนีก้ ารบินไทยยังได้สนับสนุนการจัดจ�ำหน่ายสินค้าหนึง่ ต�ำบล
หนึง่ ผลิตภัณฑ์ (OTOP) บนเครื่องบิน และให้บริการผลิตภัณฑ์ OTOP เป็น
อาหารว่างในห้องรับรองพิเศษของการบินไทยที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

การช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรไทย
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การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การดูแลประชาชนภาคส่วนต่างๆ

การบิ น ไทย ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระสบอุ ท กภั ย ณ แขวงอั ต ตะปื อ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยสนับสนุนการขนส่งเครื่องอุปโภค
บริโภคทางคาร์โก้ และร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือแก่ผปู้ ระสบภัย การบินไทยและ
ไทยสมายล์สนับสนุนการเดินทางและขนส่งสัมภาระให้กับทีมกู้ภัยจากสหราช
อาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลียและสาธารณรัฐประชาชนจีน ช่วยเหลือผู้
ฝึกสอนและเยาวชนจ�ำนวน 13 ราย ที่ติดในถ�้ำหลวงขุนน�้ำนางนอน จังหวัด
เชียงราย รวมทั้งส่งทีมนักปีนเขาและเก็บรังนกนางแอ่นจากเกาะลิบง จังหวัด
ตรัง กลับสู่ภูมิล�ำเนาหลังเสร็จสิ้นภารกิจ

กิจกรรมมอบของขวัญและจักรยานในงานวันเด็กโรงเรียนต�ำรวจ
ตระเวนชายแดนการบินไทย จังหวัดสระแก้ว และการจัดเที่ยวบินพิเศษน�ำ
ผู้แสวงบุญฮัจย์สู่ประเทศซาอุดิอาระเบีย จ�ำนวน 28 เที่ยวบิน ผู้โดยสาร
4,046 คน การสนับสนุนอ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางของนักกีฬา
พาราลิมปิกไทย การเดินทางนักกีฬา Wheelchair เดินทางไปแข่งขัน
ไตรกีฬา ณ ประเทศออสเตรเลีย การบินไทยสนับสนุน Snack Box จ�ำนวน
1,000 กล่อง ให้บริการแก่ประชาชนที่ร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
โครงการเหลือ-ขอ รับบริจาคเสื้อผ้าสิ่งของเหลือใช้ให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้น
โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา รับบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่าไปรีไซเคิล
อย่างถูกวิธไี ร้มลพิษ และน�ำรายได้จากการรีไซเคิลสมทบทุนสร้างโรงพยาบาล
ทีข่ าดแคลนทัว่ ประเทศ กิจกรรม “เยีย่ มผูส้ งู อายุ” ณ บ้านพักคนชรารังสิต
และกิจกรรมมอบเงินบริจาคและสิง่ ของให้แก่มลู นิธธิ รรมิกชน เพื่อคนตาบอด
การบินไทยจัดผ้าป่า “สายธารแห่งเมตตาทอดผ้าป่าวัดพระบาทน�้ำพุ” แห่งประเทศไทยฯ
และบริจาคเครื่องใช้สำ� หรับผูป้ ว่ ย ณ วัดพระบาทน�ำ้ พุ จังหวัดลพบุรี ท�ำบุญ
ผ้าป่าสามัคคีการบินไทย 10 ปี พระพุทธปฏิมาสุวรรณภูมิสิริโชค ภ.ป.ร.
และถวายผ้าห่ม ข้าวสาร และถั่วดาลแด่ลามะน้อย ณ วัดไทยลุมพินี สหพันธ์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล รวมถึงส่งมอบหนังสือธรรมะให้หน่วยเฉพาะ
กิจนาวิกโยธิน เพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ในวัด 3 จังหวัดชายแดนใต้

การส่งเสริมด้านศาสนาและวัฒนธรรม
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ด้านสิ่งแวดล้อม

ความร่วมมือกับพันธมิตร
ทางธุรกิจส่งเสริมความยั่งยืน

โครงการ “ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและกิจกรรม
ชดเชยคาร์บอน” พื้นที่สุวรรณภูมิและส�ำนักงานใหญ่ เพื่อหามาตรฐาน
การลดการปลดปล่อยและบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
กิจกรรม “การบินไทยฉลาดใช้พลังงาน ใส่ใจสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย”
ครั้งที่ 8 เน้นความส�ำคัญเรื่องการบริหารจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม
และสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่ดี กิจกรรม “การบินไทยคืนชีวิตให้คูคลอง
เลียบวิภาวดี” เพื่อรักษาสภาพน�้ำในคลองเลียบถนนวิภาวดีรังสิตหน้า
การบินไทย ให้ใสสะอาด กิจกรรม “รวมไมล์ รักษ์ป่า รู้ค่าชุมชน” น�ำสมาชิก
รอยัล ออร์คิด พลัส ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สนับสนุนนโยบายการท่อง
เที่ยวและกระจายรายได้ไปยังชุมชนบ้านถ�้ำเสือโฮมสเตย์ จังหวัดเพชรบุรี
การบินไทยร่วมกับบริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) รับบริจาคบราเก่า
ที่ ไม่ใช้แล้วจ�ำนวนมากกว่า 200 กิโลกรัม เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนลด
โลกร้อน และน�ำวัสดุเหลือใช้บางส่วนเป็นวัตถุดิบสร้างอาชีพแก่สตรีด้อย
โอกาส พนักงานสถานีภูเก็ตร่วมท�ำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ตั้งแต่
บริเวณหัวทางวิ่งสนามบินภูเก็ตถึงอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ในโครงการ
“ท่าอากาศยานภูเก็ต รักษ์ชุมชน”
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การบินไทยและบริษัท โรลส์ รอยซ์ ร่วมวิจัยและพัฒนาเครื่องยนต์
Trent XWB แห่งแรกของโลก เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีขนั้ สูงในอุตสาหกรรม
การบินสู่ประเทศไทย และการบินไทยจัดโปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์เอื้อง
หลวงมากกว่า 20 โปรแกรม สนับสนุนยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเมืองรองในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในโครงการ
“ไทยเที่ยวไทย ไทยยั่งยืน”

การดำ�เนินงาน
ด้านมิติสิ่งแวดล้อม (103-1,103-3)
ในปั จ จุ บั น สถานการณ์ สิ่ ง แวดล้ อ มโลกได้ ท วี ค วาม
รุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะปัญหาเรื่องมลพิษทางอากาศ
และภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงแบบกะทันหันของสภาพ
อากาศ ที่ ส่ ง ผลกระทบทางอ้ อ มต่ อ การถู ก ทำ � ลายของ
ระบบนิเวศ ซึ่งเป็นปัญหาที่หลายประเทศทั่วโลก รวมทั้ง
ประเทศไทยกำ�ลังเผชิญอยู่ ในขณะนี้ ดังนั้นการบินไทยใน
ฐานะสายการบินแห่งชาติ และเป็นที่รู้จักในระดับสากล ทั้งยัง
เป็นรัฐวิสาหกิจรายใหญ่ของประเทศ จึงขอร่วมเป็นส่วน
หนึง่ ในการบรรเทาผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม โดยได้ผนวก
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเข้ากับยุทธศาสตร์ของการบินไทย
ภายใต้กรอบแนวคิด “การเดินทางแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม”
หรือ “Travel Green”

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
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การเดินทางแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม
Travel Green

ภายใต้กรอบแนวคิด “การเดินทางแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม” หรือ
การบินไทบจัดท�ำนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่อ้างอิงตามการ
“Travel Green” แบ่งการด�ำเนินงานเป็น 4 ด้าน ได้แก่
รับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 หรือนโยบาย
4ป ประกอบด้วย ปกป้องสิ่งแวดล้อม ป้องกันการเกิดมลพิษ ปฏิบัติตาม
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กฎหมาย และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อก�ำหนดเป็นแนวทางการด�ำเนินงาน
Climate Change
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม ผ่านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และ
บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐานสากล การก�ำหนดให้ลดการท�ำกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อม การสร้างจิตส�ำนึก และฝึกอบรมผูป้ ฏิบตั งิ านในด้านสิง่ แวดล้อม
การบริหารจัดการวัสดุอย่างยั่งยืน
อย่างต่อเนื่อง การร่วมสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่สังคม และ
Sustainable Material
องค์กรต่างๆ ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
การบินไทย ซึง่ การด�ำเนินงานดังกล่าวสามารถลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
Management
ทีเ่ กิดจากกระบวนการท�ำงาน และการด�ำเนินธุรกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Sustainable Use of
Resources

การรั ก ษาระบบนิ เ วศและความ
หลากหลายทางชีวภาพ
Biodiversity and
Ecosystem Services
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แนวทางการบริหารจัดการ
และผลการดำ�เนินงาน (103-2)
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Climate Change
(103-1, 103-2, 103-3)

เนื่องด้วยปัญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศเป็นปัญหาทีส่ ง่ ผล
กระทบในวงกว้าง และจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย
หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสากิจ ตลอดจนการผสานความ
ร่วมมือในระดับสากล เพื่อร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
ผ่านการเข้าร่วมประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 (The Twenty first session
of the conference of the Parties to the United Nations Framework
convention on Climate Change : Cop 21) ณ กรุงปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบต่อข้อตกลงปารีส ซึ่งมีเป้าหมายในการ
ควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต�่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส
เมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรม และควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ
เฉลี่ยของโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส

ในส่วนอุตสาหกรรมการบิน ที่ประชุมใหญ่สามัญ องค์การการบิน
พลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization –
ICAO) ครัง้ ที่ 39 ได้มมี ติเห็นชอบโดยใช้มาตรการ Carbon Offsetting and
Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) เพื่อชดเชย
และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของภาคการบินระหว่างประเทศ
ในปี 2561 องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ได้
ก�ำหนดให้ส�ำนักงานการบินพลเรือนของแต่ละประเทศเป็นผู้แทนในการด�ำเนิน
การเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศได้
ก�ำหนดไว้ ซึง่ ในประเทศไทย ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)
ได้จดั ประชุมร่วมกับสายการบินทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อชีแ้ จง และเตรียมความพร้อม
ส�ำหรับการด�ำเนินงานตามาตรการ CORSIA ดังกล่าว พร้อมทั้งการมอบ
หมายให้สายการบินแต่งตั้งผู้แทน และน�ำส่ง Emission Monitoring Plan
ให้แก่ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)
ทั้งนี้ การบินไทยได้ด�ำเนินการจัดส่งรายงานการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และส่งมอบคาร์บอนเครดิต ประจ�ำปี 2560 ให้แก่
German Emissions Trading Authority (DEHSt) ประเทศเยอรมนี
ซึ่งเป็นผู้ดูแลการบินไทย ในเดือนมีนาคมและเมษายน 2561 ตามล�ำดับ
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของ EU Emission Trading Scheme (EU ETS)

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
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คาร์บอนฟุตพริ้นท์
(305-5)

การบินไทยได้ตระหนักถึงผลกระทบที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นจาก
สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณก๊าซเรือน
กระจกสะสมในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้น ดังนั้นการบินไทยจึงได้เข้าร่วมกับ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ใน
โครงการ “ขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอน
ภาคสมัครใจภายในประเทศปีที่ 5” เพื่อประเมินผลการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของการบินไทย มีรอบระยะเวลาประเมินตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม –
31 ธันวาคม 2560 โดยด�ำเนินการในพื้นที่ส�ำนักงานใหญ่ และส�ำนักงาน
สุวรรณภูมิ ประกอบด้วย ฝ่ายช่าง ฝ่ายครัวการบิน ฝ่ายการพาณิชย์สนิ ค้า
และไปรษณียภัณฑ์ ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น
และอาคารส�ำนักงานศูนย์ปฏิบัติการ ซึ่งมีผลการประเมินปริมาณการปลด
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนี้

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการบินไทย ปี 2561
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 1 (305-1)
ปริมาณการใช้นำ�้ มันดีเซล เบนซิน
35,859.20
LPG สารดับเพลิง สารทำ�ความเย็น
R-134a มีเทน และการใช้ SF6(1) ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
(Ton CO2e)

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า(2)

71,766.88

51

ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

สัดส่วนการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
ทั้ง 3 ประเภท
(ร้อยละ)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 3 (305-3)

มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
17,220.65

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Ton CO e)
2

ปริ ม าณการใช้ ก ระดาษ น้ำ� ประปา
30,861.71
พลังงานไฟฟ้า (พื้นที่เช่า) การเกิด
ปริมาณการปล่อย
ของเสีย (ทั่วไป)
ก๊าซเรือนกระจก
(Ton CO2e)

อาคารสำ�นักงานสุวรรณภูมิ
มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Ton CO e)
2

ทั้งนี้จากผลการประเมินพบว่าแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส�ำคัญ
คือปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งการบินไทยก�ำหนดแนวทางการชดเชย
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านการสนับสนุนโครงการที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และได้รับการรับรองคาร์บอนเครดิตจากองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้แก่ การสนับสนุนโครงการ
พัฒนาพลังงานหมุนเวียน ของ บริษัท มิตรผล ไบโอเพาเวอร์ ด่านช้าง
จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำ�ปี 2561

22
สัดส่วนการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
ทั้ง 3 ประเภท
(ร้อยละ)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากขอบเขตการดำ�เนินงาน
ประเภทที่รายงานแยกเพิ่มเติม
ประเภทก๊าซเรือนกระจก

124,650.66
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สัดส่วนการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
ทั้ง 3 ประเภท
(ร้อยละ)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 2 (305-2)

(Ton CO2e)

อาคารสำ�นักงานใหญ่

25

3,383.52

2

(Ton CO2e)

สัดส่วนการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
ทั้ง 3 ประเภท
(ร้อยละ)

ปริมาณสารทำ�ความเย็นชนิด R-22
ปริมาณการปล่อย
(สำ�หรับเครื่องปรับอากาศ)
ก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน 141,871.31
กระจกรวมทั้งหมด
ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
(ton CO2e)

100
สัดส่วนการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
ทั้ง 3 ประเภท
(ร้อยละ)

* หมายเหตุ รายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของการบินไทย จัดทำ�เฉพาะพื้นที่อาคารสำ�นักงานใหญ่
และอาคารสำ�นักงานสุวรรณภูมิ
(1) ขอบเขตของการดำ�เนินงานของก๊าซเรือนกระจกที่พิจารณา คือ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), มีเทน (CH4),
ไนตรัสออกไซด์ (N2O2), ไฮโฟลูออฟโคราร์บอน (HFCS), เทอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCS), ซัลเฟอร์เฮกซะ
ฟลูออกไรด์ (SF6), ไนโตรเจนฟลูออไรด์ (NF3), สารทำ�ความเย็นชนิด R-22 (FCFC-22)
(2) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในอาคาร 1-13

คาร์บอน ออฟเซ็ต
(305-5)

การบริหารจัดการวัสดุอย่างยั่งยืน
Sustainable Material
Management

การบินไทย ได้สานต่อโครงการ Thai Voluntary Carbon Offset ต่อ
เนื่องเป็นที่ 5 ผ่านการสร้างการมีสว่ นร่วมกับผูโ้ ดยสาร เพื่อให้ผโู้ ดยสารได้
ตระหนักเห็นถึงความส�ำคัญของสภาวะการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศทีร่ วดเร็ว
ในปัจจุบัน และร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนในการบรรเทาผลกระทบดังกล่าว
(E-Document)
ดังนั้นการบินไทยจึงได้ร่วมมือกับสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ
(IATA) ในการจัดท�ำรายการชดเชยการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ของการบินไทย ซึ่งได้รับการตรวจสอบคุณภาพการชดเชยการปลดปล่อย
คาร์บอนของโครงการ Carbon Offset Approval Scheme แห่งสหราช
โครงการ E-Training
อาณาจักรอังกฤษ เพื่อแนะน�ำให้แก่ผโู้ ดยสารทีต่ อ้ งการชดเชยการปลดปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเดินทางทางอากาศด้วยความสมัครใจ
การบินไทย โดยฝ่ายครัวการบินได้พฒ
ั นาระบบการจัดการอบรมผ่าน
ระบบ Online ในหลักสูตร Food Safety Bruch up ให้แก่พนักงานฝ่าย
ครัวการบิน ซึ่งพนักงานสามารถเข้ารับการอบรมได้ไม่จ�ำกัดสถานที่และเวลา
อีกทัง้ ระบบดังกล่าวยังสามารถลดปริมาณการใช้กระดาษทีจ่ ดั ท�ำเอกสารปีละ
30-50 รีมต่อปีต่อ 1 หลักสูตร ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้
ประมาณ 0.050 – 0.083 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Ton CO2e)

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เอกสารภายในองค์กรแบบดิจิตอล

โครงการพัฒนาระบบ e-Survey
ในปี 2561 การบิ น ไทยสามารถชดเชยการปลดปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ทั้งสิ้น 803 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
(Ton CO2e) หรือประมาณ 4,801 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งน�ำไปสนับสนุนให้กับ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกโดยใช้กา๊ ซชีวภาพจากการฝังกลบ ผ่าน
โครงการ Kamphaeng Saen East Landfill Gas to Electricity โดย
บริษัท บางกอก กรีนเพาเวอร์ จ�ำกัด ซึ่งได้รับการรับรองเครดิตประเภท
Certified Emission Reductions (CERs) จากโครงการกลไกการพัฒนา
ที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM)

การบินไทยได้พัฒนาระบบ e-Survey ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศ
แบบใหม่ทดแทนการส�ำรวจโดยใช้แบบสอบถามในรูปแบบกระดาษ ซึ่งในปี
2561 มีการจัดท�ำ e-Survey ทั้งหมด 45 ชุด ส่งไปยังพนักงานทั้งหมด
ประมาณ 23,000 คน จ�ำนวน 8 ชุด และที่เหลืออีก 37 ชุดเป็นการส่งไป
ยังพนักงานเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถลดการใช้กระดาษได้ประมาณ
2,411 รีม สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 6.84 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Ton CO2e)

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
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GREEN IT

การแยกประเภทขยะเพื่อเพิ่มมูลค่า

ของศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center)
การบินไทยได้ด�ำเนินโครงการ Green IT ของศูนย์คอมพิวเตอร์
(Data Center) โดยการปิดอุปกรณ์ทยี่ กเลิกการใช้งานในศูนย์คอมพิวเตอร์
และท�ำการจ�ำหน่ายอุปกรณ์ทยี่ กเลิก พร้อมทัง้ การจัดเก็บสายสัญญาณ สาย
ไฟฟ้าใต้พื้นยก (Raised Floor) และการจัดเก็บเศษวัสดุประกอบการติดตั้ง
ที่ ไม่ใช้งานแล้ว อาทิ กล่องกระดาษ บรรจุภัณฑ์ จ�ำหน่ายตามระเบียบของ
การบินไทย เพื่อให้ระบายอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันไม่ให้มี
เชื้อเพลิงและวัสดุที่ติดไฟได้

Reused Plastic Sheet
การบินไทยได้นำ� ผืนพลาสติก (Plastic Sheet) ที่ ใช้แล้วมาใช้ใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง โดยฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ได้น�ำผืนพลาสติก
ที่ ใช้ปอ้ งกันสินค้าเสียหายจากความเปียกชืน้ จากเทีย่ วบินขาเข้าทีท่ า่ อากาศยาน
สุวรรณภูมิมาตรวจสอบ คัดแยก และจัดเก็บไว้ เพื่อน�ำกลับมาใช้ใหม่ในการ
คลุมสินค้าบนแผ่นบรรทุกสินค้าเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยมีผลการ
ด�ำเนินงานในปี 2561 ดังนี้

การบินไทยได้ด�ำเนินการคัดแยกขยะออกเป็น 3 ประเภท พลาสติก ไม้
และกระดาษ ซึง่ เป็นอุปกรณ์สว่ นควบทีต่ ดิ มากับการขนส่งสินค้า หลังจากส่ง
มอบสินค้าให้ผรู้ บั สินค้าหรือตัวแทนเรียบร้อยแล้ว โดยอุปกรณ์ทสี่ ามารถใช้
งานได้จะถูกน�ำมาปรับปรุงขนาด ส�ำหรับสินค้าที่ส่งออกไปยังต่างประเทศอีก
ครั้ง อย่างไรก็ตามยังมีเศษขยะที่ ไม่สามารถใช้งานได้จ�ำนวนมาก การบินไทย
จึงได้คัดแยกประเภท เพิ่มมูลค่าโดยได้น�ำไปขายให้ผู้ประกอบธุรกิจ Reused
โดยมีน�้ำหนักรวมกว่า 646 ตัน แบ่งเป็น เศษพลาสติกที่ ไม่สามารถน�ำมาใช้
ใหม่ได้มีน�้ำหนักรวมประมาณ 429 ตัน ไม้ 155 ตัน และกระดาษ 62 ตัน ซึ่ง
สามารถสร้างรายได้ให้แก่การบินไทยประมาณ 7.3 ล้านบาท โดยไม่มีต้นทุนใน
การท�ำลายหรือขนย้ายออกจากพื้นที่

การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Sustainable Use of
Resources

การบินไทยให้ความส�ำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากร โดยก�ำหนด
ให้มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่สร้างผลกระทบต่อสังคม
ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้เชื้อเพลิง
Reduce Plastic
อากาศยาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นใน
ร้อยละ 39.29 หรือปริมาณ 118,341 ผืน เทียบกับปริมาณที่ต้องสั่งซื้อ ปัจจุบัน อาทิ มลภาวะทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง ดังนั้น
น้ำ�หนักที่ลดได้ 165,677 กิโลกรัม
การบินไทยจึงได้พัฒนาโครงการต่างๆ อาทิ โครงการ Fuel Management
โครงการ Route Optimization โครงการ New Potable Water Uplift
และโครงการจัดการฝูงบินอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงาน
Reduce Carbon emissions
ของการบินไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการใช้ทรัพยากร
ลดปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ไ ด้ 159,048 ตั น อย่างยั่งยืน
คาร์บอนไดออกไซด์ (Ton CO2e)

ลดการใช้พลาสติก

ลดการการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

การประหยัดค่าใช้จ่าย
Cost savings

ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ทั้งสิ้น 7.6 ล้านบาท (63.8 บาทต่อผืน)
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ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานในการปฏิบัติการบิน
การบินไทยให้ความสำ�คญ
ั ต่อประสิทธิภาพการใช้เชือ้ เพลิงอากาศยาน และการ
New Potable Water Uplift
ลดมลภาวะของเสียที่อากาศยานปลดปล่อย ให้มีปริมาณน้อยที่สุด โดยการ
กำ�หนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ในการลดปริมาณการใช้พลังงาน
การบินไทยได้ด�ำเนินโครงการ New Potable Water Uplift มาเป็น
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการบินปฏิบัติตามข้อแนะนำ� โดยการดำ�เนิน
ระยะเวลากว่า 4 ปี ตั้งแต่ปี 2558 โดยริเริ่มพัฒนาสูตรค�ำนวณปริมาณ
งานในปี พ.ศ.2561 ได้ดำ�เนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน
น�้ำที่ต้องการใช้ให้เหมาะสมกับจ�ำนวนผู้โดยสาร และเส้นทางบินในแต่ละ
การปฏิบัติการบิน ผ่านโครงการที่สาคัญต่างๆ ดังนี้
เทีย่ วบิน รวมทัง้ การค�ำนวณน�ำ้ หนัก Take-off ของเครื่องบินให้ถกู ต้องตาม
การบรรทุกปริมาณน�้ำ ซึ่งส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการค�ำนวณปริมาณ
Fuel Management
น�้ำมันเชื้อเพลิงของแต่ละเที่ยวบิน และอัตราการใช้เชื้อเพลิงโดยรวมเพิ่มขึ้น
อย่ า งไรก็ ต ามเนื่อ งจากในทางปฏิ บั ติ ก ารค� ำ นวณปริ ม าณน�้ ำ มั น
การบินไทยได้ด�ำเนินโครงการบริหารการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงอย่างมี เชื้อเพลิงที่สามารถประหยัดได้จากการลดปริมาณการใช้น�้ำมีความละเอียด
ประสิทธิภาพ (Fuel Management) โดยได้ ริเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี และซับซ้อนมาก จึงก่อให้เกิดการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เข้ามาช่วยในการ
2547 และด�ำเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอด ซื่งในรอบระยะการด�ำเนินการ ค�ำนวณ การออกแบบวิธกี ารปฏิบตั ิ การสร้างช่องทางการสือ่ สารรูปแบบใหม่
5 ปีล่าสุด คือระหว่าง ปี2557–2561 สามารถลดปริมาณการใช้น�้ำมันเชื้อ ซึ่งลดความเสี่ยง และลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น ท�ำให้ระบบการบริหาร
เพลิงอากาศยานได้ 46,427 ตันลิตร และสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซ จัดการด้านการบินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาทิ การเพิ่มปริมาณการ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ 146,244 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
ขนส่งสินค้าและสัมภาระ รวมทั้งคุณภาพความสะอาดของน�้ำ (Hygiene)
เพิ่มขึ้นลดโอกาสในการปนเปื้อนของน�้ำ เนื่องจากการที่น�้ำบนเครื่องบิน
ถูกใช้เกือบหมดในแต่ละเที่ยวบิน
Route Optimization

Performance Based Flight Planning

การบินไทยได้จัดท�ำโครงการ Route Optimization ซึ่งสามารถลด
ค่าใช้จ่าย ในส่วนของค่าน�้ำมันเชื้อเพลิง และค่า Overfly Permit โดยน�ำวิธี
การ Route Optimization ของระบบ TAFS (Thai Automatic Flight Planning System) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเตรียมเอกสารการบินส�ำหรับนักบิน
ใช้ประกอบการบินอย่างปลอดภัยและสามารถประหยัดเชื้อเพลิงอากาศยาน
มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการบินของฝ่ายประสานการ
อ�ำนวยการบิน ซึ่งท�ำให้การบินไทยสามารถก�ำหนดวิธีการค�ำนวณเส้นทาง
บินที่ปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่ายด้านน�้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างเหมาะสมและ
ก�ำหนดเป็นวิธีปฏิบัติงานให้กับพนักงานอ�ำนวยการบิน (Dispatcher) และ
สามารถปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความปลอดภัยในน่านฟ้าของ
ประเทศต่างๆ รวมถึง สภาวะแวดล้อม เช่น สภาพอากาศ เป็นต้น ส่งผลให้
พนักงานอ�ำนวยการบินสามารถปฎิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย
และมีความน่าเชื่อถือ สร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่นกั บิน และลดอัตราการสัง่ น�ำ้ มัน
เชื้อเพลิงเพิ่มเติม (Extra Fuel)

ฝ่ายประสานการอ�ำนวยการบินร่วมกับฝ่ายวิจัยและบริหารกลยุทธ์
การบิน ได้จัดท�ำขั้นตอนการวางแผนการบินตามสถิติการใช้น้ามันจริง ท�ำให้
เกิดความเชือ่ มั่นในการวางแผนการบิน ลดการสั่งน�้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มเติม
เกินความจ�ำเป็นของนักบิน (Extra Fuel) ก่อให้เกิดการใช้น�้ำมันอย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อนที่ก�ำลังเป็น
ปัญหาในระดับนานาชาติ
นอกจากนั้นยังท�ำให้การวางแผนงบประมาณในส่วนค่าใช้จ่ายด้าน
เชื้อเพลิงใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้น ส่งผลต่อการคาดการณ์การท�ำ
ก�ำไรของ บริษัทฯได้แม่นยามากขึ้น ซึ่งการบินไทยได้ด�ำเนินการตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม 2561 โดยมีผลการด�ำเนินงานเป็นทีน่ า่ พอใจ ซึง่ ข้อมูลการใช้นำ�้ มัน
จากฝ่ายทดสอบและพัฒนาการบิน การใช้น�้ำมันจริง (Actual Fuel Used)
มีปริมาณใกล้เคียงกับปริมาณน�ำ้ มันในแผนการบิน ส่วนการสัง่ น�ำ้ มันเพิม่ เติม
(Extra Fuel) ยังคงติดตามผลต่อไป
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การจัดการฝูงบินอย่างมีประสิทธิภาพ (302-5)
การบินไทยได้ด�ำเนินกลยุทธ์การปรับปรุงฝูงบิน (Fleet Strategy)
โดยมีเป้าหมายในการลดต้นทุนการปฏิบัติการ จากการลดจ�ำนวนฝูงบิน และ
แบบของเครื่องบิน พร้อมทั้งการปรับปรุงฝูงบินให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
โดยในปี 2561 การบินไทยได้รับมอบแอร์บัส A350-900XWB จ�ำนวน
5 ล�ำ ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ Rolls-Royce Trent XWB ซึ่งเป็นเครื่องยนต์
รุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการเผาผลาญเชื้อเพลิง และมีการออกแบบโดยใช้
วัสดุคอมโพสิตแบบคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีน�้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน และมี
ประสิทธิภาพในการรับและทนต่อแรงต่างๆ ขณะท�ำการบิน ส่งผลให้สามารถ
ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 25% และช่วยประหยัดค่าเชื้อเพลิง
มากกว่าเครื่องบินในขนาดเดียวกันถึง 25% เนื่องด้วยเครื่องบินมีอตั ราการ
บริโภคน�้ำมันต่อน�้ำหนักบรรทุก 1 ตันในการเดินทาง 1 กิโลเมตรของฝูงบิน
ลดลงเท่ากับ 0.2406 เมื่อเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 0.2496 จึงท�ำให้ในปี
2561 การบินไทยสามารถประหยัดค่าน�้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายหลักใน
การปฏิบัติการบินได้เป็นสัดส่วนที่มากขึ้น
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำ�ปี 2561

การพัฒนานวัตกรรมการสื่อสาร
และการจัดการทรัพยากร ที่ท่าอากาศยานด้วย
Digital Trunk Radio (302-5)
การบินไทยด�ำเนินโครงการ THAI Operations Control Center
(TOCC) โดยสายปฏิบัติการ ส่วนงานฝ่ายวิจัยและบริหารกลยุทธ์การบิน
ซึ่งได้ร่วมมือกับบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจ�ำกัด พัฒนานวัตกรรม
ต่อยอด โดยประยุกต์ใช้ Digital Trunk Radio บนเครือข่าย TETRA
(Terrestrial Trunked Radio) ให้สามารถรายงานข้อมูลสถานะการท�ำงาน
ของกิจกรรมสนับสนุนการบินในอาคารผูโ้ ดยสารและลานจอด ผ่านอุปกรณ์
สื่อสาร Walkie Talkie ที่ ใช้งานในปัจจุบัน ข้อมูลการติดตามยานพาหนะ
และทรัพยากรแบบ Online Real Time เพื่อการบริหารจัดการรองรับ
On-time Performance และเป็นข้อมูลส�ำคัญประกอบการจัดการ Airport
Collaborative Decision Making (A-CDM) ในอนาคต
จากความร่วมมือดังกล่าว จะสามารถรองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยในอนาคต โดยเฉพาะการขยายอาคาร
ผู้โดยสารหลังที่ 2 และทางขับที่ 3 ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ การเปิด
ใช้ท่าอากาศยานแห่งใหม่ที่อู่ตะเภา และการจัดการท่าอากาศยานนานาชาติใน
ประเทศไทย สามารถทดแทนการน�ำเข้าเทคโนโลยี ลดการจัดหาและสิ้นเปลือง
อุปกรณ์ รวมทัง้ ค่าใช้จา่ ยการใช้งาน การสร้างความแข็งแกร่งต่อการพัฒนา
อุสาหกรรมการบินของประเทศ ซึ่งจะเริ่มให้บริการในกิจกรรมต่างๆ ได้ในปี
2562 เป็นต้นไป

การบริการวางระบบ ควบคุมการใช้อุปกรณ์ไอที

Mobile Device Management: MDM (302-5)

โครงการบริการวางระบบควบคุมการใช้อุปกรณ์ไอที (Mobile ของส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ส�ำหรับการเลือก
Device Management: MDM) คือโครงการจัดการเอกสารทางด้านการ ปฏิบัติการบินแบบ Paperless ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้
บินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะเปลี่ยนการจัดท�ำเอกสารทางการบินจาก ทรัพยากร อาทิ
กระดาษเป็นเอกสารอิเลคทรอนิกส์ ซึง่ จะสามารถปรับปรุงเอกสารให้ทนั สมัย • การลดน�้ำหนักของอากาศยานได้เฉลี่ย 58.60 กิโลกรัมต่อล�ำ ซึ่งผล
ตลอดเวลาตามมาตรฐานการบินสากล และรองรับการจัดการบินสมัยใหม่แบบ
กระทบทางอ้อมที่ ได้คือการลดการเผาไหม้ (Fuel Burn) ประมาณ
Paperless Concept
542,000 กิโลกรัมต่อปี คิดเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 15 ล้านบาทต่อปี
ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายทางด้านการจัดพิมพ์เอกสารและสามารถช่วยลด
และการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ
ปริมาณการใช้กระดาษได้เป็นจ�ำนวนมาก โดยในปี 2560 การบินไทยสามารถ
1,708 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี
ลดน�้ำหนักบรรทุกต่อเที่ยวบินได้ 0.5 กิโลกรัม และในปี 2561 ได้เริ่มขยาย • การลดการใช้กระดาษเพื่อผลิตเอกสารคูม่ อื การบินได้เฉลีย่ 5,000 แผ่น
โครงการส�ำหรับพัฒนาการปฏิบัติการบินเพิ่มขึ้น โดยการจัดหาโปรแกรม
ต่อคน และของลูกเรือเฉลี่ย 2,600 แผ่นต่อคน หรือคิดเป็นจ�ำนวน
การจัดการเอกสารประจ�ำตัวส�ำหรับนักบินและลูกเรือที่ ใช้ปฏิบัติการบิน เช่น
กระดาษทีล่ ดลงทัง้ ระบบเป็นจ�ำนวนถึง 10.8 ล้านแผ่น หรือเทียบได้กบั
FCOM, OM-A , CCM , PHM และอุปกรณ์ (iPAD) โดยมีเป้าหมายการ
จ�ำนวนต้นไม้ประมาณ 1,650 ต้น ซึง่ สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
ด�ำเนินงานภายใน 3 ปี เริ่มจากปี 2561 เป็นต้นไป และเป็นไปตามข้อก�ำหนด
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 131.25 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ ต่อปี

ค่าสถิติประสิทธิภาพ
ทางการบินที่สำ�คัญประจำ�ปี 2559-2561
(302-3,302-5,305-4)

ค่าสถิติประสิทธิภาพทางการบินที่สำ�คัญ

2559

2560

2561

ปริมาณการใช้น้ำ�มันจริง (หน่วย : พันลิตร)
Actual Fuel Consumption in T.Ltr

2,387,922

3,057,601

3,082,956

ปริมาณการบริโภคพลังงานจากการใช้น้ำ�มันจริง (กิกะจูล (GJ))

82,860,893

106,098,755

106,978,573

4.86

4.51

4.52

168.64

156.50

156.84

การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (หน่วย : ตันคาร์บอนไดออกไซด์)
Carbon Emissions (Ton CO2e)

5,904,734

7,560,684

7,623,379

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (กรัม) ต่อปริมาณผู้โดยสาร–กิโลเมตร
(หน่วย: กรัมต่อปริมาณผู้โดยสาร-กิโลเมตร)
Carbon Emissions (Gramme) / RPKm

120.13

111.51

111.84

Statistics of Effective flight operations

ปริมาณการใช้น้ำ�มันต่อปริมาณผู้โดยสาร-กิโลเมตร
(หน่วย : ลิตรต่อปริมาณผู้โดยสาร-กิโลเมตร)
ปริมาณการบริโภคพลังงานจากการใช้น�ำ้ มันจริงต่อปริมาณผูโ้ ดยสาร-กิโลเมตร
(หน่วย : กิกะจูลต่อปริมาณผู้โดยสาร-กิโลเมตร)
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ประสิทธิภาพ
การอนุรักษ์พลังงาน (302-4)
ในอุตสาหกรรมการบิน พลังงานคือปัจจัยที่ส�ำคัญในการขับเคลื่อน
ธุรกิจ การบริโภคพลังงานจึงแปรผันไปตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ อาทิ การ
ขยายตัวของการท่องเทีย่ ว และประชาชนเข้าถึงการเดินทางโดยอากาศยานเพิม่
มากขึน้ จึงส่งผลให้อตุ สาหกรรมการบินต้องใช้พลังงานจ�ำนวนมาก อย่างไร
ก็ตาม การบริโภคพลังงานที่เพิ่มขึ้น ก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
เช่นกัน ดังนั้น การบินไทยในฐานะสายการบินแห่งชาติ และผู้น�ำด้านการบิน
ของประเทศได้ให้ความส�ำคัญของการอนุรกั ษ์พลังงานในกระบวนการด�ำเนิน
ธุรกิจหลัก โดยผนวกให้ระบบการจัดการพลังงานเข้าไปอยู่ในยุทธศาสตร์
ของการบินไทย และก�ำหนดนโยบายการจัดการพลังงานของการบินไทย ตาม
มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2011 โดยมีแนวทาง
การด�ำเนินงานที่เป็นรูปธรรม อาทิ การก�ำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ
แผนปฏิบัติด้านการอนุรักษ์พลังงาน การออกแบบ จัดซื้อ จัดหาเครื่องมือ
อุปกรณ์ทคี่ ำ� นึงถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานเป็นหลัก ตลอดจนการสร้าง
ความตระหนักรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานให้แก่บุคลากรและสังคม
ทัง้ นี้ เพื่อให้การด�ำเนินงานด้านการอนุรกั ษ์พลังงานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น การบินไทยจึงได้พัฒนา และปรับปรุงระบบการจัดการพลังงาน โดย
ผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้

โครงการปรับปรุงแสงสว่าง
ในโรงซ่อมเครื่องบิน (HANGAR)
ของฝ่ายช่างดอนเมือง
• การบินไทยได้จดั สรรงบประมาณจ�ำนวน 98,001 บาท ส�ำหรับโครงการ
ปรับปรุงแสงสว่างบริเวณหน้า Twin Hangar Air Side อาคาร 129
อาคารส�ำนักงานดอนเมือง โดยปรับเปลีย่ นจากการใช้โคมไฟแบบ Flood
Light MH 400 W. จ�ำนวน 19 ดวง เป็นการใช้โคมไฟแบบ Flood
Light LED จ�ำนวน 9 ดวง ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้
ประมาณ 29,565 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี (kWh/year) และสามารถลด
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ประมาณ 127,129.50 บาท
• การบินไทยได้จัดสรรงบประมาณจ�ำนวน 930,000 บาท ส�ำหรับ
โครงการปรับปรุงแสงสว่างภายในโรงซ่อม Hangar อาคาร 122 อาคาร
ส�ำนักงานดอนเมือง โดยปรับเปลี่ยนจากการใช้โคมไฟแบบ High BAY
MH 400 W. จ�ำนวน 182 ดวง เป็นการใช้โคมไฟแบบ High BAY
LED 200 W. จ�ำนวน 155 ดวง ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
ได้ประมาณ 62,999 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี (kWh/year) และสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ประมาณ 270,895.70 บาท
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โครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า
LED ขนาด 14W.
ที่อาคารฝ่ายช่างสุวรรณภูมิ
การบินไทยได้ด�ำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า LED ขนาด 14 W. ที่
อาคารส�ำนักงานสุวรรณภูมิ จ�ำนวนทั้งสิ้น 3,500 หลอด การทดแทนการ
ใช้หลอดไฟฟ้าแบบ Fluorescent ขนาด 36W. ที่ ใช้พลังงานไฟฟ้ามาก
ถึง 338,720 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี (kWh/year) ภายหลังการเปลี่ยนมา
ใช้หลอดไฟฟ้า LED ขนาด14W. ซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าเพียง 118,552
กิ โ ลวั ต ต์ ชั่ ว โมงต่ อ ปี (kWh/year) ส่ ง ผลให้ ก ารบิ น ไทยสามารถลด
การใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า ลงได้ ม ากถึ ง 220,168 กิ โ ลวั ต ต์ ชั่ ว โมงต่ อ ปี
(kWh/year) ซึ่งสามารถ ลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 792,605 บาทต่อปี

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ในหน่วยงานภาครัฐ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ระบบปรับอากาศ และการใช้พลังงาน
ระบบแสงสว่าง LED

• การบินไทยได้จัดสรรงบประมาณจ�ำนวน 29,887,750.39 บาท
ส�ำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในอาคารส�ำนักงานใหญ่
โดยการเปลี่ยนจากการใช้หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์มาใช้หลอด
ไฟฟ้า LED จ�ำนวนทั้งสิ้น 29,141 หลอด คิดเป็นพลังงานที่ประหยัด
ได้ 1,600,475.41 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี (kWh/year) และการเปลี่ยน
ไปใช้เครื่องท�ำน�้ำเย็นประสิทธิภาพสูง ชนิด Oil Free Magnetic
Bearing Chiller จ�ำนวน 2 ชุด ทดแทนของเดิมที่ประสิทธิภาพ
ต�่ำ คิดเป็นพลังงานที่ประหยัดได้ 495,725.25 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี
(kWh/year) ซึง่ ส่งผลให้การบินไทยสามารถประหยัดพลังงานโดยรวม
ได้มากถึง 2,096,200.66 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี (kWh/year)
• การบินไทยจัดสรรงบประมาณจ�ำนวน 3,102,533.48 บาท ในการ
เปลีย่ นจากการใช้หลอดไฟฟ้าประสิทธิภาพต�ำ่ เป็นหลอดไฟ LED จ�ำนวน
ทั้งสิ้น 12,990 หลอด คิดเป็นพลังงานที่ประหยัดได้ 1,276,406.00
กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี (kWh/year) ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ (OPC)
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

การบินไทยด�ำเนินการปรับปรุงระบบปรับอากาศส�ำหรับพื้นที่รวม
โดยการเปลี่ยนเครื่องท�ำน�้ำเย็นประสิทธิภาพสูงชนิด Oil Free Magnetic
Bearing Chiller และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบแสงสว่าง LED
อาคารส�ำนักงานใหญ่ ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานได้ถึง 2,096,200.66
กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี (kWh/year) ส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
ได้มากถึง 7,609,208.40 บาทต่อปี ทั้งนี้ จากการด�ำเนินงานด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการอนุรกั ษ์พลังงาน ส่งผลให้ในปี 2561 การบินไทยมีปริมาณ
การบริโภคพลังงานไฟฟ้าโดยภาพรวมลดลงร้อยละ 4.60 ดังนี้

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยภาพรวม
ของการบินไทย ประจำ�ปี 2561 (302-1)
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยภาพรวมของการบินไทย
(กิโลวัตต์ชั่วโมง / ปี)

69,000,000
68,000,000
67,000,000

68,416,343.25

71,000,000

71,716,557.00

72,000,000

ปี 2560 ปี 2561

*หมายเหตุ ปริมาณการบริโภคพลังงานไฟฟ้าภายในบริษทั การบินไทย จำ�กดั ได้รวบรวมจากข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของ
สำ�นกั งานใหญ่ สำ�นกั งานหลักสี่ สำ�นกั งานหลานหลวง สำ�นกั งานสีลม ศูนย์ปฏิบตั กิ ารสุวรรณภูมิ (OPC) สำ�นกั งาน
ดอนเมือง ฝ่ายช่างดอนเมือง ฝ่ายช่างสุวรรณภูมิ และฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยานอู่ตะเภาเท่านั้น

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
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การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ� (103-2, 103-3)
การบินไทยให้ความส�ำคัญในการบริหารจัดการน�้ำ ทั้งในกระบวนการ
บริโภคน�้ำประปา ตลอดจนการบ�ำบัดน�้ำเสีย เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรน�้ำ
ปี 2560-2561 (303-3,306-1)
อย่างรูค้ ณ
ุ ค่า และลดผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม โดยก�ำหนด
ให้มีการด�ำเนินโครงการอนุรักษ์น�้ำ และการบ�ำบัดน�้ำเสียตามมาตรฐานกรม
ปริมาตรน้ำ�ทิ้งที่ ได้รับการบำ�บัดของการบินไทย
โรงงานอุตสาหกรรม และมาตรฐานเบือ้ งต้นของการท่าอากาศยานไทย ก่อนที่
(ลูกบาศก์เมตร / ปี)
จะส่งน�ำ้ เสียไปบ�ำบัดทีร่ ะบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียรวมของบริษทั ท่าอากาศยานไทย ตาม
ข้อตกลงที่ ได้กำ� หนดไว้ อีกทัง้ การบินไทยได้นำ� น�ำ้ เสียทีผ่ า่ นการบ�ำบัดบางส่วน
300,000
กลับมาใช้ซำ�้ (Reuse) อาทิ การใช้รดน�ำ้ ต้นไม้ และสนามหญ้า ภายในพืน้ ทีข่ อง
ฝ่ายช่างสุวรรณภูมิ และยังได้สง่ น�ำ้ เสียทีผ่ า่ นการบ�ำบัดบางส่วนส่งไปยังศูนย์
290,000
ปฏิบตั กิ าร OPC เพื่อใช้รดน�ำ้ ต้นไม้บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าอาคาร ซึง่ ช่วย
ให้ฝ่ายช่างสุวรรณภูมิ และศูนย์ปฏิบัติการสุวรรณภูมิ (OPC) สามารถลด
การใช้นำ�้ ประปาได้ประมาณ 8,000 ลูกบาศก์เมตร หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 19.40
280,000
เมื่อเทียบกับการใช้น�้ำประปาที่สามารถลดได้ในปี 2560 ประมาณ 6,700
ลูกบาศก์เมตร จากการด�ำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ในปี 2561 การบินไทย
270,000
สามารถลดการบริโภคน�้ำประปาโดยภาพรวมได้ร้อยละ 6.37 และสามารถน�ำ
น�้ำทิ้งเข้าสู่กระบวนการบ�ำบัดได้ร้อยละ 34 ของปริมาณการบริโภคน�้ำประปา
260,000
ทั้งหมด สามารถแสดงข้อมูลประสิทธิภาพการใช้น�้ำได้ดังนี้
ปี 2560 ปี 2561

ข้อมูลการบริโภคน้ำ�ประปาโดยภาพรวม
ปี 2560-2561 (303-1, 303-3)

ปริมาตรการบริโภคน้ำ�ประปาของการบินไทย
(ลูกบาศก์เมตร / ปี)

535,000
522,500
510,000

516,085.40

574,500

551,209.00

560,000

ปี 2560 ปี 2561

*หมายเหตุ ปริมาตรการบริโภคน้ำ�ประปาภายในบริษัท การบินไทย จำ�กัด ได้รวบรวมจากข้อมูลการบริโภคน้ำ�ประปา
ของสำ�นักงานใหญ่ สำ�นักงานหลักสี่ สำ�นักงานหลานหลวง สำ�นักงานสีลม ศูนย์ปฏิบัติการสุวรรณภูมิ (OPC)
สำ�นักงานดอนเมือง ฝ่ายช่างดอนเมือง ฝ่ายช่างสุวรรณภูมิ และฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยานอู่ตะเภาเท่านั้น

72

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำ�ปี 2561

261270.70

292,018.23

ข้อมูลปริมาตรน้ำ�ทิ้งที่ ได้รับการบำ�บัด

*หมายเหตุ ปริมาตรน้ำ�ทิ้งภายในบริษัท การบินไทย จำ�กัด ได้รวบรวมจากข้อมูลการน้ำ�ทิ้งที่ ได้รับการบำ�บัดของ
สำ�นกั งานใหญ่ สำ�นกั งานหลักสี่ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารสุวรรณภูมิ (OPC) สำ�นกั งานดอนเมือง ฝ่ายช่างดอนเมือง ฝ่าย
ช่างสุวรรณภูมิ และฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยานอู่ตะเภาเท่านั้น

การรักษาระบบนิเวศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
Biodiversity and
Ecosystem Services

การบริหาร

ในปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศได้ถูกทำ�ลายอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความหลากหลายทางชีวภาพ อันเกิดจากการ
(103-2, 103-3)
ดำ�เนินธุรกิจ และวิถีการดำ�รงชีวิตที่ขาดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
การบินไทยจึงเล็งเห็นความสำ�คัญในการอนุรักษ์สิ่งแลดล้อม โดยต้องการ
ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งทางตรง และทางอ้อมจากการดำ�เนินธุรกิจ ผ่าน
การปรับปรุงกระบวนการดำ�เนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน
การบินไทยได้ก�ำหนดกระบวนการจัดการขยะและขยะอันตรายที่มี
การจัดการทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ และ ประสิทธิภาพตามหลัก 3Rs คือ การลดปริมาณของเสีย การน�ำกลับมาใช้ซ�้ำ
สร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้า และพนักงานทุกระดับ เพื่อมุ่งสู่การรักษา การน�ำกลับใช้ใหม่ และการสร้างทดแทน และการแบ่งประเภทขยะและของเสีย
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ให้ง่ายต่อการจัดเก็บ และท�ำลาย โดยแบ่งเป็น ขยะทัว่ ไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย
ขยะติ ด เชื้ อ และน�้ ำ มั น เสื่อ มสภาพ โดยมี ก ารก� ำ กั บ ควบคุ ม ดู แ ลการ
จัดเก็บและการคัดแยกขยะ ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
อี ก ทั้ ง การบิ น ไทยได้ ก� ำ หนดให้ มี ก ารจั ด จ้ า งบริ ษั ท ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ
ในการจัดเก็บ และท�ำลาย ขยะและขยะอันตรายอย่างถูกต้องตามกรรมวิธี
ที่ ได้รับอนุญาตโดยถูกต้องตามกฎหมายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

จัดการของเสีย

การบินไทยร่วมป้องกัน
ลักลอบขนส่งงาช้าง

ตารางแสดงปริมาณประเภทขยะ
ในอาคารสำ�นักงาน ประจำ�ปี 2561 (306-2)

ประเภท (กิโลกรัม)

การบินไทยร่วมป้องกันการลักลอบขนส่งงาช้าง ซึ่งได้ด�ำเนินการ
โดยฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ที่ ได้ปฏิบัติงานตามมาตรการ
ด�ำเนินงานป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ปา่ อย่างเคร่งครัดตามข้อตกลงระหว่าง
ประเทศภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและ
พืชป่าที่ ใกล้จะสูญพันธุ์ (CITES: The Convention on International
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) อย่าง
ต่อเนื่องนับเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี ตั้งแต่ปี 2557 โดยแจ้งให้ตัวแทนขาย
ทัว่ โลกรับทราบว่าในทุกเทีย่ วบินของการบินไทยไม่อนุญาตให้รบั ขนส่งสินค้า
ประเภทงาช้าง (Elephant Ivory) และผลิตภัณฑ์ทที่ ำ� จากงาช้าง รวมถึงครีบ
ฉลาม (Shark Fin) และชิ้นส่วนของสัตว์จากการล่า (Hunting Trophies)

ขยะรีไซเคิล

178,098.50

ขยะทั่วไป

1,408,277.00

ขยะอันตราย

1,225,704.80

ขยะติดเชื้อ

161.38

น้ำ�มันเสื่อมสภาพ

140,432.00

*หมายเหตุ ข้อมูลปริมาณขยะและของเสียอันตรายของการบินไทย รวบรวมจากสถิติการจัดเก็บ และแยกประเภท
ขยะของอาคารสำ�นักงานใหญ่ สำ�นักงานหลักสี่ สำ�นักงานหลานหลวง ศูนย์ปฏิบัติการสุวรรณภูมิ (OPC)
ฝ่ายช่างสุวรรณภูมิ ฝ่ายช่างดอนเมือง และครัวการบินสุวรรรณภูมิเท่านั้น และค่าสถิติของน้ำ�มันเสื่อมสภาพ
ของครัวการบินดอนเมืองและครัวการบินสุวรรณภูมิ คือ น้ำ�มันพืชที่ ใช้แล้ว

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
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การบริหารจัดการขยะ
จากการบริการบนเครื่องบิน (103-3)
การบินไทยได้ก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการขยะ และพัสดุหมด
สภาพจากการบริการบนเครื่องบิน โดยแผนกคลังเครื่องใช้ในเครื่องบิน และ
กองบริหารคลังอุปกรณ์บริการบนเครื่องบินได้เก็บรวบรวม และคัดแยกขยะ
และพัสดุเหลือใช้ ออกเป็นประเภทต่างๆ อาทิ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือ
สวัสดี เศษกระดาษ กล่องกระดาษ เมนูอาหาร พลาสติก ผ้าห่ม ภาชนะใส่
อาหาร ภาชนะที่ช�ำรุดเสียหาย เศษอาหาร และกระดาษช�ำระ โดยพัสดุสภาพดี
จะถูกน�ำมาใช้ใหม่ (Reuse) และพัสดุทหี่ มดสภาพการใช้งานจะถูกน�ำไปจ�ำหน่าย
เป็นเงินเข้าการบินไทย และขยะจากการให้บริการจะน�ำเข้าสูก่ ระบวนการก�ำจัดขยะ
ที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลต่อไป ซึ่งในปี 2561 มีจ�ำนวนพัสดุหมดสภาพ
การใช้งานทีร่ วบรวมน�ำไปจ�ำหน่ายทัง้ สิน้ 403,770.53 กิโลกรัม คิดเป็นราย
ได้เข้าการบินไทยจ�ำนวนทั้งสิ้น 3,248,321.72 บาท

ข้อมูลปริมาณของขยะจากการบริการบนเครื่องบิน
ประจำ�ปี 2561 (306-2)
ประเภทขยะ และพัสดุจากการบริการบนเครื่องบิน (กิโลกรัม)
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พลาสติก

3,050.04

กระดาษชำ�ระ

4,532.16

เมนูอาหาร

84,601.00

กล่องกระดาษ

19,182.31

เศษกระดาษ

21,832.14

หนังสือสวัสดี

115,336.33

นิตยสาร

68,490.08

หนังสือพิมพ์

86,746.47

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำ�ปี 2561

ผลการดำ�เนินงาน ปี 2561
การบิ น ไทยสามารถชดเชยการปลดปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ได้ 803 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (Ton CO2e) หรือประมาณ 4,801 ดอลลาร์
สหรัฐ ในโครงการ Thai Voluntary Carbon Offset
ซึ่งเป็นการดำ�เนินงานภายใต้แนวคิดการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
การบินไทยสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ได้ประมาณ 159,054.92 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (Ton CO2e) จากการดำ�เนินโครงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการเอกสารภายในองค์กรแบบดิจิตอล
(E-Document) และโครงการ “Reused Plastic
Sheet”ภายใต้การดำ�เนินงานด้านการบริหารจัดการวัสดุ
อย่างยั่งยืน (Sustainable Material Management)
การบิ น ไทยสามารถลดค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นน้ำ� มั น เชื้ อ เพลิ ง
ได้ ป ระมาณ 1,235,045 ล้ า นบาทจากการดำ � เนิ น
โครงการ Fuel Management ลดปริ ม าณการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ประมาณ 1,708 ตัน
คาร์ บ อนไดออกไซด์ ต่ อ ปี จากโครงการบริ ก ารวาง
ระบบควบคุมการใช้อุปกรณ์ ไอที (Mobile Device
Management : MDM) และสามารถประหยัดการใช้
พลังงาน ได้ประมาณ 5,781,539.32 กิโลวัตต์ชวั่ โมงต่อปี
(kWh/year) จากโครงการประสิทธิภาพการอนุรักษ์
พลั ง งาน ซึ่ ง เป็ น ผลจากการดำ � เนิ น งานด้ า นการใช้
ทรั พ ยากรอย่ า งยั่ ง ยื น (Sustainable Use of
Resources)
การบิ น ไทยมี ก ระบวนการในการบริ ห ารจั ด การของ
เสีย และขยะอันตราย ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ISO 14001 ซึง่ มีการกำ�จัดของเสีย และขยะอันตรายถูก
ต้องตามกระบวนการ และข้อบังคับทางกฎหมาย

รางวัล
แห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลสายการบินยอดเยี่ยม
จากสกายแทรกซ์ 3 รางวัล ได้แก่
1

สายการบินที่ ให้บริการชั้นประหยัดยอดเยี่ยมของโลก

2

สายการบินที่ ให้บริการสปาเลาจน์ยอดเยี่ยมของโลก

3

สายการบินที่ ให้บริการอาหารสำ�หรับชั้นประหยัดยอดเยี่ยม

World’s Best Economy Class

World’s Best Airline Lounge Spa

Best Economy Class Onboard Catering

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัล

รางวัลสายการบินยอดเยี่ยม

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

• การจัดอันดับเป็น 1 ใน 10 สายการบินที่ดีที่สุดในโลก (World Best
Airline 2018)
• รางวัลสายการบินยอดเยี่ยมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Best South-East Asian Airline) ติดต่อกันเป็นปีที่ 11 จาก
TTG Travel Awards 2018
• รางวัล 1 ใน 11 สายการบินหลักที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย (Travelers’
Choice Major Airline - Asia) จาก TripAdvisor
• รางวัลผู้ประกอบการดีเยี่ยม จากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด
(มหาชน)
• รางวัล DHL Outstanding Handling Service in Bangkok จาก
บริษัท ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
• รางวัล Agent Friendly Airline Award จาก Korea Association of
Travel Agents : KATA
• รางวัลสายการบินที่มียอดการจ�ำหน่ายบัตรโดยสารยอดเยี่ยมจากงาน
Travelport Solutions Showcase and Awards Ceremony 2018
สาธารณรัฐสิงคโปร์
• รางวัล Top Agent Award จากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศญี่ปุ่น (Japan National Tourism Organization: JNTO)
ส�ำนักงานกรุงเทพฯ
• รางวัล 2017 Excellent Catering Service Award จากสายการบิน
อีวีเอ แอร์ ประจ�ำประเทศไทย
• รางวัลรองชนะเลิศประเภท Favorite In-Flight Food & Beverage
และรางวัลรองชนะเลิศประเภท Favorite Airline Loyalty Program
ส�ำหรับโปรแกรมสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส จากเว็บไซต์ KAYAK
• เกียรติบัตร Thai SELECT จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ในงานแสดงสินค้า THAIFEX – World of Food
Asia 2018
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• รางวัลรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Award) ประเภท
ดีเด่น จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

รางวัล
ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
• รางวั ล สถานประกอบกิ จ การต้ น แบบดี เ ด่ น ด้ า นความปลอดภั ย
อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งาน ประจ� ำ ปี 2561
ระดับเพชร จากกระทรวงแรงงาน ส�ำหรับอาคารศูนย์ปฏิบัติการ
• ประกาศนียบัตรชดเชยคาร์บอน และประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริน้ ท์
องค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
• โล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ ประเภทองค์กรทีม่ คี ณ
ุ ปู การในการสืบสานต�ำนาน
ต้นไม้ จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมตามโครงการ
“รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี”

รางวัล
อื่นๆ
• รางวัลรองชนะเลิศ ปฏิทินดีเด่น ประจ�ำปี 2561 ประเภททั่วไป ในชื่อ
ชุด “A NEW THAI VISION และรางวัลรองชนะเลิศ สมุดบันทึก”
ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของชาติ ในชื่อชุด
“A NEW THAI VISION จากการประกวดปฏิ ทิ น ดี เ ด่ น รางวั ล
“สุรยิ ศศิธร” ครัง้ ที่ 38 จัดโดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
• การบินไทยรับพระราชทานโล่เกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนสถาบัน
องค์กรมุสลิมทั่วประเทศงานเมาลิดกลาง ฮ.ศ. 1439 จาก
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
• ทีมการบินไทยได้รับถ้วยรางวัลอันดับที่ 8 จาก 50 ทีม ในการแข่งขัน
กรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ประจ�ำปี 2561
จังหวัดล�ำปาง

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
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GRI Content Index
For the Materiality Disclosures Service, GRI Services reviewed that the GRI content index is clearly
presented and the references for Disclosures 102-40 to 102-49 align with appropriate sections in
the body of the report

Disclosure

GRI
Standard

Page number (s) and/or
URL (s) / Direct Answer

GRI 101: Foundation 2016
General Disclosures

GRI 102: General disclosures 2016

GENERAL DISCLOSURES
Cover Pages

102-1

Name of the organization

102-2

Activities, brands, products, and services

9

102-3

Location of headquarters

12

102-4

Location of operations

11

102-5

Ownership and legal form

10

102-6

Markets served

11

102-7

Scale of organization

102-8

Information on employees and other workers

102-9

Supply chain

102-10 Significant changes to the organization and

10, 35, 39-40
39-40
13
No Significant change

its supply chain
102-11 Precautionary principle or approach

29

102-12 External initiatives

29

102-13 Membership of associations

12

STRATEGY
102-14 Statement from senior decision-maker

4-6

ETHICS AND INTEGRITY
102-14 Values, principles, standards, and norms of

4-6

behavior
GOVERNANCE
102-18 Governance structure

25

STAKEHOLDER ENGAGEMENT
102-40 List of stakeholder groups
102-41 Collective bargaining agreements

78

15
100 percent

102-42 Identifying and selecting stakeholders

15

102-43 Approach to stakeholder engagement

16-18

102-44 Key topics and concerns raised

16-18
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SDGs

Disclosure

GRI
Standard

Page number (s) and/or
URL (s) / Direct Answer

SDGs

GRI 102: General disclosures 2016

REPORTING PRACTICE
102-45 Entities included in the consolidated financial

11, 20

statements
102-46 Defining report content and topic boundaries

20-22

102-47 List of material topics

21-22

102-48 Restatements of information

Transform G4 to GRI Standard

102-49 Changes in reporting

No Significant change

102-50 Reporting period
102-51 Date of most recent report

19
1 January – 31 December 2017

102-52 Reporting cycle

19

102-53 Contact point for questions regarding the report

22

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI

19

Standards
102-55 GRI content index

78-82

102-56 External assurance

No External assurance

GRI 200 Series: Economic Topics

GRI 201
Economic
Performance
2016

GRI 103
Management
Approach 2016

ECONOMIC PERFORMANCE 2016
103-1

Explanation of the material topic and its boundary

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

201-1

Direct economic value generated and distributed

31-33
34
31-33
35

2,5,7,8,9

INDIRECT ECONOMIC IMPACTS 2016
GRI 103
Management
Approach 2016

Explanation of the material topic and its boundary

103-2

The management approach and its components

N/A

103-3

Evaluation of the management approach

N/A

GRI 203
Indirect
Economic
Impacts 2016

36

103-1

203-1

Infrastructure investments and services supported

N/A

203-2

Significant indirect economic impacts

N/A

GRI 205
Anti-Corruption
2016

GRI 103
Management
Approach 2016

ANTI-CORRUPTION 2016
103-1

Explanation of the material topic and its boundary

28-29

103-2

The management approach and its components

28-29

103-3

Evaluation of the management approach

28-29

205-1

Operations assessed for risks related to corruption

N/A

205-2

Communication and training about anti-corruption

N/A

policies and procedures
205-3

Confirmed incidents of corruption and actions taken

N/A

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
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Disclosure

GRI
Standard

Page number (s) and/or
URL (s) / Direct Answer

SDGs

GRI 300 Series: Environmental Topics

GRI 302
Energy
2016

GRI 103:
Management
Approach 2016

ENERGY 2016
103-1

Explanation of the material topic and its boundary

61

103-2

The management approach and its components

62

103-3

Evaluation of the management approach

61

302-1

Energy consumption within the organization

71

7,8,9,12,13

302-3

Energy intensity

69

7,8,9,12,13

302-4

Reduction of energy consumption

70-71

7,8,9,12,13

302-5

Reductions in energy requirements of products and

68-69

7,8,9,12,13

services

GRI 303
Water
2016

GRI 103aa
Management
Approach 2016

WATER 2016
103-1

Explanation of the material topic and its boundary

61

103-2

The management approach and its components

72

103-3

Evaluation of the management approach

72

303-1

Water withdrawal by source

72

6

303-3

Water recycled and reused

72

6,8,12

GRI 305
Emissions 2016

GRI 103
Management
Approach 2016

EMISSION 2016
103-1

Explanation of the material topic and its boundary

61,63

103-2

The management approach and its components

63-65

103-3

Evaluation of the management approach

63

305-1

Direct (Scope 1) GHG emissions

64

3,12,13,
14,15

305-2

Energy indirect (Scope 2) GHG emissions

64

3,12,13,
14,15

305-3

Other indirect (Scope 3) GHG emissions

64

3,12,13,
14,15

305-4

GHG emissions intensity

69

13,14,15

305-5

Reduction of GHG emissions

64-66

13,14,15

EFFLUENTS AND WASTE 2016
GRI 103
Management
Approach 2016

Explanation of the material topic and its boundary

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

73

GRI 306
Effluents and
Waste 2016

61

103-1

306-1

Water discharge by quality and destination

72

3,6,12,14

306-2

Waste by type and disposal method

73-74

3,6,12

80
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72-73

Disclosure

GRI
Standard

Page number (s) and/or
URL (s) / Direct Answer

SDGs

GRI 400 Series: Social Topics
GRI 103
Management
Approach 2016

103-1

Explanation of the material topic and its boundary

37

103-2

The management approach and its components

39

103-3

Evaluation of the management approach

37

GRI 401
Employment
2016

EMPLOYMENT 2016

401-1

New employee hires and employee turnover

39

5,8

401-3

Parental leave

44

5,8

GRI 103
Management
Approach 2016

103-1

Explanation of the material topic and its boundary

45

103-2

The management approach and its components

46

103-3

Evaluation of the management approach

45

GRI 403
Occupational
Health and
Safety 2016

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2016

403-3

Workers with high incidence or high risk of diseases

48

3,8

related to their occupation

GRI 404
Training and Education
2016

GRI 103
Management
Approach 2016

TRAINING AND EDUCATION 2016
103-1

Explanation of the material topic and its boundary

41-43

103-2

The management approach and its components

41-43

103-3

Evaluation of the management approach

41-43

404-1

Average hours of training per year per employee

404-2

Programs for upgrading employee skills and

43

4,5,8

42-43

8

43

5,8

transition assistance programs
404-3

Percentage of employees receiving regular
performance and career development reviews

GRI 405
Diversity
and Equal
Opportunity
2016

GRI 103
Management
Approach 2016

DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY 2016
103-1

Explanation of the material topic and its boundary

37

103-2

The management approach and its components

39

103-3

Evaluation of the management approach

37

405-1

Diversity of governance bodies and employees

40

5,8

GRI 103
Management
Approach 2016

103-1

Explanation of the material topic and its boundary

45

103-2

The management approach and its components

46

103-3

Evaluation of the management approach

45

GRI 416
Customer
Health and
Safety 2016

CUSTOMER HEALTH AND SAFETY 2016

416-1

Assessment of the health and safety impacts of

52

product and service categories
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Disclosure

GRI
Standard

Page number (s) and/or
URL (s) / Direct Answer

SDGs

GRI 417
Marketing and
Labeling 2016

GRI 103
Management
Approach 2016

MARKTING AND LABELING 2016
103-1

Explanation of the material topic and its boundary

54

103-2

The management approach and its components

54

103-3

Evaluation of the management approach

54

417-2

Incidents of non-compliance concerning product

54-56

16

and service information and labeling
417-3

Incidents of non-compliance concerning marketing

54

communications

GRI 418
Customer
Privacy
2016

GRI 103
Management
Approach 2016

CUSTOMER PRIVACY 2016

82

103-1

Explanation of the material topic and its boundary

54

103-2

The management approach and its components

54

103-3

Evaluation of the management approach

54

418-1

Substantiated complaints concerning breaches of

54

customer privacy and losses of customer data

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำ�ปี 2561

16

แบบสำ�รวจความคิดเห็นต่อรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) ประจำ�ปี 2561
1.

กรุณาระบุสถานะของท่านทีเ่ กีย่ วข้องกับ บมจ. การบินไทย
ลูกค้า
คู่ค้า, เจ้าหนี้, ลูกหนี้ และคู่แข่งทางการค้า
หน่วยงานภาครัฐ

2.

ท่านได้รบั รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ประจำ�ปี 2561 จากช่องทางใด
เว็บไซต์ บมจ. การบินไทย
การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญ
งานสัมมนา/บรรยาย

3.

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

ท่านคิดว่าประเด็นใดทีม่ คี วามสำ�คัญต่อความยัง่ ยืนของ บมจ. การบินไทย
เศรษฐกิจ
สังคม 		
สิ่งแวดล้อม

4.

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

(โปรดระบุ ..........................................................................................................................................................................)
(โปรดระบุ ..........................................................................................................................................................................)
(โปรดระบุ ..........................................................................................................................................................................)

ท่านคิดว่าประเด็นทีม่ คี วามสำ�คัญต่อความยัง่ ยืนของ บมจ. การบินไทย ได้รบั การระบุในรายงานครบถ้วนหรือไม่
ครบถ้วน
ไม่ครบถ้วน (กรุณาระบุประเด็นที่ท่านคิดว่าควรเพิ่มเติมในรายงาน)...................................................................................................................

5.

ระดับความพึงพอใจทีม่ ตี อ่ รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ประจำ�ปี 2561
ความสมบูรณ์ของเนื้อหารายงาน			
ประเด็นสำ�คัญในการรายงาน				
ความน่าสนใจของข้อมูล 				
การใช้ภาษาของรายงานเข้าใจง่าย 			
การออกแบบรูปเล่ม 				
ความพึงพอใจต่อรายงานโดยรวม 			

6.

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

ข้อเสนอแนะเพิม่ เติมเพือ่ การพัฒนารายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ในปีถดั ไป
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................

ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็น โดยสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) หรือกรอกข้อมูล และจัดส่งที่
ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บมจ. การบินไทย
89 วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อคิดเห็นของท่านจักเป็นประโยชน์ต่อการจัดท�ำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ บมจ. การบินไทย
ขอขอบพระคุณในความร่วมมือที่ดีของท่านมา ณ โอกาสนี้
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
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www.thaiairways.com

