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บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ปี 2555 นับเป็นอีกครั้งที่บริษัทฯ ต้องเผชิญอุปสรรคต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะภาวะแวดล้อมด้านเศรษฐกิจโลก
ชะลอตัว การแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นในอุตสาหกรรมการบิน แต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพนักงานและฝ่ายบริหาร
ทุกคนท�ำให้ผลประกอบการของบริษทั ฯ มีก�ำไรในระดับที่น่าพอใจ พร้อมทั้งรักษาสถานะทางการเงินให้เข้มแข็งและพร้อม
ต่อการด�ำเนินธุรกิจในระยะยาว
อย่างไรก็ตาม ในฐานะของการเป็นสายการบินแห่งชาติ การวัดความส�ำเร็จจากผลประกอบการอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ
การบินไทยจึงให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งกับการด�ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยน�ำหลักการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ใช้กับการด�ำเนินงานในด้านดังกล่าว โดยเฉพาะการช่วยเหลือและสนับสนุน
ผู้ด้อยโอกาส ทั้งการสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข รวมถึงการสร้างอาชีพ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น
อย่างต่อเนือ่ ง อาทิ การมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน การมอบอุปกรณ์การเรียนและเครือ่ งคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียน
ทีห่ า่ งไกล การมอบอุปกรณ์การแพทย์และเงินสนับสนุนแก่สภากาชาดและโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ซึง่ กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้
จะมีส่วนช่วยให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังเปิดโอกาส
ให้ลกู ค้าของบริษทั ฯ เข้ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรม CSR ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ “โครงการติดปีกความดี” ที่ให้ลกู ค้าของบริษทั ฯ
บริจาคไมล์สะสมเพื่อใช้สนับสนุนภารกิจของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในการท�ำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนที่ขาดแคลน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในส่วนของการพัฒนาด้านสิง่ แวดล้อม การบินไทยยังคงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะลดมลภาวะจากการด�ำเนินธุรกิจ ผ่านกลยุทธ์ตา่ งๆ
โดยเฉพาะเรือ่ งของการน�ำเชือ้ เพลิงอากาศยานชีวภาพ (Biofuels) มาใช้แทนเชือ้ เพลิงฟอสซิล เพือ่ เป็นการลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์สชู่ นั้ บรรยากาศ ซึง่ บริษทั ฯ ถือเป็นภารกิจส�ำคัญทีก่ ำ� ลังผลักดันอย่างจริงจัง รวมถึงการปรับเปลีย่ นอุปกรณ์
ที่ใช้ให้บริการบนเครื่องให้เป็นวัสดุที่ย่อยสลายง่ายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาธุรกิจ
ภายใต้แนวคิด “การเดินทางแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม (Travel Green)” เช่นเดียวกับการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance)
ตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงการด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทัง้ สนับสนุนให้พนักงานทุกระดับ
เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อใช้ในการวางนโยบายของบริษัทฯ
ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ กระผมมีความภูมิใจยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและวางรากฐานของบริษัทฯ
เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และกระผมขอยืนยันว่า บริษัท การบินไทย จ� ำกัด (มหาชน) จะยังคงให้ความส�ำคัญต่อ
การพัฒนาองค์กรโดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลในทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทฯ
ก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนในฐานะสายการบินแห่งชาติ

(นายอ�ำพน กิตติอ�ำพน)
ประธานกรรมการบริษัทฯ
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บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)

บริษทั ฯ การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ให้ความส�ำคัญอย่างต่อเนือ่ งกับการด�ำเนินงานภายใต้แนวคิดของความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม และถือเป็นภารกิจหลักประการหนึง่ ของบริษทั ฯ ในการเข้าไปเป็นกลไกส่วนหนึง่ ทีช่ ว่ ยผลักดันสังคม
ให้ก้าวไปในทิศทางที่ดีขึ้น ด้วยตระหนักดีว่าการที่บริษัทฯ จะเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืนนั้น จะต้องก้าวไปพร้อมๆ กับสังคม
ที่เข้มแข็ง และสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ
ในปี 2555 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับกรอบแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility : CSR) ทัง้ การมุง่ เน้นกิจกรรมช่วยเหลือสังคมเพือ่ เยียวยาและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กบั ผูป้ ระสบภัย
และผูด้ อ้ ยโอกาสในชุมชนต่างๆ การจัดมอบสิง่ ของเครือ่ งใช้ทจี่ ำ� เป็นให้แก่ผทู้ ขี่ าดแคลนและผูอ้ าศัยในถิน่ ทุรกันดาร การสนับสนุน
การขนส่งโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศ การจัดมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ ให้กับโรงพยาบาล และ
การสนับสนุนโครงการศัลยแพทย์เพื่อแผ่นดิน
การด�ำเนินกิจกรรมด้านส่งเสริมสังคม โดยเฉพาะเยาวชนของประเทศ บริษัทฯ ได้มีโครงการสนับสนุนทั้งด้าน
การศึกษาและการกีฬา รวมถึงบริษทั ฯ ได้จดั กิจกรรมทีม่ งุ่ เน้นการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม “การบินไทยปลูกชีวติ ให้แผ่นดิน” เพือ่
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและสังคมในหลายจังหวัด อาทิ “โรงเรียนหนูสู้ภัย” ที่โรงเรียนในเขตดอนเมือง กทม. การฟื้นฟูปรับปรุง
ภูมิทัศน์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการปลูกป่าชุมชนบ้านร่องบอนที่จังหวัดเชียงราย เป็นต้น
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิง่ ในการสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีสว่ นร่วมในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมผ่านกลุ่มจิตอาสาพนักงานและร่วมกิจกรรมด้าน CSR ของบริษัทฯ เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้แก่พนักงาน
ซึ่งถือเป็นรากฐานส�ำคัญที่จะท�ำให้บริษัทฯ และสังคมโดยรวมก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน
กระผมในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมกิจการเพือ่ สังคมของบริษทั ฯ มีความยินดีที่ได้รว่ มเป็นส่วนหนึง่ ในการผลักดัน
กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนอกจากจะมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมไทยให้น่าอยู่ขึ้น ยังช่วยสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของ
บริษัทฯ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนากิจกรรมด้าน CSR อย่างต่อเนื่อง สุดท้ายนี้
ขอขอบพระคุณพนักงานการบินไทยทุกระดับและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ที่ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนกิจกรรม
ด้าน CSR ที่บริษัทฯ จัดขึ้นมาโดยตลอด

(นายอภิพร ภาษวัธน์)
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม
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บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ท่ามกลางกระแสธุรกิจและความต้องการของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว บริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
มีความตระหนักดีว่าการที่ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งจะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนนั้น การบริหารงานโดยให้ความส�ำคัญกับเรื่อง
ผลประกอบการและความส�ำเร็จในเชิงพาณิชย์เพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ แต่จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงผลกระทบและประโยชน์
ต่อสังคมโดยรวมควบคู่กันไป
ขณะเดียวกัน การบินไทยได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญกับการรักษาสิง่ แวดล้อมมาอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะการยึดมัน่
ในการพัฒนาองค์กรภายใต้แนวคิด “Travel Green” หรือ “การเดินทางแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม” ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ
เดินหน้าอย่างเต็มที่ในการเร่งผลักดันให้เกิดการใช้เชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ (Biofuels) ในอุตสาหกรรมขนส่งทางอากาศ
เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ออกสู่ชั้นบรรยากาศภายใต้ “โครงการพัฒนาเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ
ในการบินอย่างยัง่ ยืน” ควบคูไ่ ปกับการยกระดับประสิทธิภาพฝูงบินโดยการน�ำเครือ่ งบินรุน่ ใหม่มาให้บริการ โดยเฉพาะเครือ่ งบิน
แอร์บัส A380-800 และเครื่องบินโบอิ้ง 777-300ER ซึ่งมีประสิทธิภาพโดดเด่นในเรื่องของการประหยัดพลังงาน นอกจากนี้
บริษทั ฯ ยังได้ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการโดยน�ำเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์มาใช้ การส�ำรองทีน่ งั่ การเช็คอิน และการตรวจบัตร
โดยสารขึน้ เครือ่ งด้วยระบบ 2D Mobile Boarding เพือ่ ลดการใช้กระดาษและประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการปรับปรุง
อาคารส�ำนักงานและศูนย์ปฏิบัติการของบริษัทฯ ให้เป็นอาคารแบบอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน
เพื่อให้แน่ใจว่าในทุกขั้นตอนของการด�ำเนินธุรกิจของการบินไทยจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในหลักของการมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility :
CSR) ผ่านการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ทางด้านสังคม ที่จัดขึ้นตลอดทั้งปี อาทิ โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส โครงการมอบ
ทุนการศึกษาส�ำหรับเยาวชน โครงการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและชุมชน เป็นต้น
จากการที่บริษัทฯ เล็งเห็นความส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดต่างๆ ข้างต้น จึงมีการจัดท�ำรายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Report) ประจ�ำปี 2555 ซึ่งถือเป็นฉบับที่ 2 หลังจากที่ได้จัดท�ำรายงาน
ดังกล่าวเป็นครัง้ แรกในปี 2554 โดยยึดหลักในการจัดท�ำรายงานตามกรอบ GRI (Global Reporting Initiative) เพือ่ ใช้ประเมิน
ผลการด�ำเนินงานด้าน CSR ของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ในการวางแผนและพัฒนาการด�ำเนินงานด้าน CSR ของ
บริษัทฯ ต่อไป

(นายสรจักร เกษมสุวรรณ)
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
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การจัดท�ำรายงาน

แนวทางการจัดท�ำรายงาน
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) จัดท�ำรายงานการพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable Development Report : SD
Report) ประจ�ำปี พ.ศ. 2555 (รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2555) เป็นฉบับที่ 2 หลังจากท�ำและ
เผยแพร่ฉบับแรกไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ขอบเขตเนื้อหาของรายงานครอบคลุมกิจการภายใน ส�ำนักงานใหญ่ของ
บริษัทฯ และกิจการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
รายงานฉบับนี้จัดท�ำขึ้นเพื่อให้สาธารณชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รับทราบผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ความมุง่ มัน่ ขององค์กรในการพัฒนาธุรกิจทีต่ อบสนองต่อความคาดหวัง
ของสังคม และค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ ตลอดจนการด�ำเนินงานที่สอดคล้องไปกับกระแสห่วงใย
ต่อสิ่งแวดล้อม อันจะน�ำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกๆ มิติ
เพือ่ ให้สอดคล้องกับความต้องการและความคิดเห็นในการมีสว่ นร่วมของกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย บริษทั ฯ ค�ำนึงถึงความส�ำคัญ
และสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดังนี้

• ผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ ด�ำเนินนโยบายทีม่ งุ่ ปกป้องและรักษาสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของผูถ้ อื หุน้ ทีพ่ งึ ได้รบั อาทิ สิทธิการซือ้ ขายและการโอน
หลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นมีอยู่ สิทธิการมีส่วนแบ่งผลตอบแทน การได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันท่วงที สิทธิการมอบฉันทะ
และการออกเสียงลงคะแนน การแสดงความคิดเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอ�ำนวยความสะดวกและ
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้ข้อกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
และเป็นธรรม ค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวขัองในกลุ่มต่างๆ สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยจัดการดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้สูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
ทั้งการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจและผลประกอบการที่เป็นจริง ครบถ้วน และทันการณ์
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• พนักงาน
นโยบายหลักที่บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญ คือ การจัดให้มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างชัดเจน
ได้มาตรฐาน และโปร่งใส ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพชีวิตการท�ำงาน
จัดสรรผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม พัฒนาองค์ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาส
ความก้าวหน้าในการท�ำงาน เพิ่มศักยภาพทั้งต่อตัวพนักงานและองค์กร มีกลไกการรักษาผู้ปฏิบัติงานที่เป็นคนเก่งและดี
ไว้กบั องค์กร จัดให้มชี อ่ งทางรับเรือ่ งร้องเรียน และก�ำหนดขัน้ ตอนการด�ำเนินงานอย่างชัดเจนสอดคล้องกับนโยบาย Whistle
Blower กรณีเกิดการทุจริตหรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสัง่ บริษทั ฯ ธรรมาภิบาล และจริยธรรมองค์กร
นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการดูแลด้านอาชีวอามัยและความปลอดภัยของพนักงาน ตลอดจนสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานในสถานประกอบการทุกแห่งของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อก�ำหนดของกฎหมายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

• ลูกค้า
การด�ำเนินธุรกิจบริการขนส่งทางอากาศยานของบริษัทฯ อย่างครบวงจร ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัย สะดวกสบาย และบริการที่มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีและให้ความส�ำคัญต่อลูกค้าและงาน
บริการ ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น ยิ้มแย้มแจ่มใส มีน�้ำใจ สุภาพ อ่อนโยน ไม่น�ำความลับของลูกค้า
ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ ให้เกียรติและปฏิบัติต่อลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ
ต่อบุคคลใดบุคคลหนึง่ เป็นการโดยเฉพาะ ศึกษาและท�ำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างถูกต้องและชัดเจน เพือ่ ก�ำหนด
มาตรฐาน อันน�ำไปสูก่ ารตอบสนองความต้องการทีแ่ ท้จริงของลูกค้าอย่างตรงจุด เพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงาน และสร้างสรรค์
บริการใหม่ๆ ให้กับลูกค้า สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ ด้วยการเปิดโอกาสให้ลูกค้ามีส่วนร่วม
ในการสร้างสรรค์งานบริการ จัดให้มีกลไกการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า และสามารถตอบสนองข้อร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว
ทันท่วงที เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด อันจะน�ำมาซึ่งความภักดีต่อบริการของบริษัทฯ

• คู่ค้า เจ้าหนี้ และลูกหนี้
แนวทางการปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ เจ้าหนี้ หรือลูกหนีข้ องบริษทั ฯ ตัง้ อยูบ่ นความเสมอภาคและเป็นธรรม ค�ำนึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ และอยู่บนพื้นฐานการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหา และหา
ทางออก ค�ำนึงถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจเป็นส�ำคัญ
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• คู่แข่งขันทางการค้า
ในการปฏิบตั ติ อ่ คูแ่ ข่งทางการค้า บริษทั ฯ ใช้แนวทางทีส่ อดคล้องกับหลักปฏิบตั สิ ากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกีย่ วกับ
หลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าด้วยวิธีฉ้อฉล และก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ
ที่ชัดเจน ได้แก่ ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบการแข่งขันที่ดี ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยการกล่าวหา
ในทางร้ายและปราศจากมูลความจริง ไม่เข้าถึงสารสนเทศที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีไม่สุจริต หรือวิธีการไม่เหมาะสม

• สังคมและส่วนรวม
บริษัทฯ ค�ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และไม่กระท�ำการใดๆ ที่จะส่งผลเสียต่อประเทศชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ
สิง่ แวดล้อม และประโยชน์สาธารณะ ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมทีม่ สี ว่ นสร้างสรรค์สงั คม ส่งเสริมและปลูกฝังให้เกิดจิตส�ำนึก
ของความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมในพนักงานทุกระดับ ไม่ช่วยเหลือ สนับสนุน หรือเป็นเครื่องมือที่จะท�ำให้เกิด
การหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่สนับสนุนหรือฝักใฝ่ทางการเมือง โดยตั้งอยู่บนความเป็นกลางทางการเมืองอย่าง
เคร่งครัด
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• สิ่งแวดล้อม
หลักการด�ำเนินธุรกิจการบินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นที่บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญอย่างต่อเนื่อง โดยมี
นโยบายบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อมอย่างชัดเจน รณรงค์สร้างจิตส�ำนึกให้กบั พนักงาน ฝึกอบรมพนักงานในด้านสิง่ แวดล้อม
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบการแข่งขันด้านธุรกิจการบิน อีกทั้ง
มุ่งพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีในการด�ำเนินงานทุกภาคส่วน บริหารจัดการทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่าเพื่อ
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งสานต่อและสร้างนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม
การบินไทยตระหนักดีว่าองค์กรจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนได้ จ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญต่อการปฏิบัติ
และการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยการระบุและล�ำดับความส�ำคัญของผูม้ สี ว่ นได้เสียในแต่ละกลุม่ จะค�ำนึงถึงประโยชน์
และผลกระทบบนพื้นฐานของการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และสมเหตุสมผล ซึ่งการจัดท�ำรายงานฉบับนี้ได้จัดท�ำกระบวนการ
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในการร่วมกันก�ำหนดกรอบเนื้อหาของรายงาน และรายงานผลการด�ำเนินงานของ
บริษัทฯ ครบถ้วนทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนแนวทางการจัดท�ำรายงานตามกรอบการรายงาน GRI
(Global Reporting Initiative) ซึ่งภายใต้หมวดเศรษฐกิจ จะให้ความส�ำคัญต่อแง่มุมของศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ โดย
พิจารณาถึงมูลค่าเศรษฐกิจ ศักยภาพการให้บริการ และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน เป็นต้น
ในส่วนหมวดสิ่งแวดล้อม ให้ความส�ำคัญต่อการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก การประหยัดพลังงาน การปรับปรุง
ประสิทธิภาพในกระบวนการต่างๆ และการบรรเทาผลกระทบเชิงลบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ขณะที่หมวดสังคม จะมุ่งเน้นเรื่อง
ความปลอดภัย และสุขภาพของพนักงานในการท�ำงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ
รวมถึงการป้องกันและบรรเทาผลกระทบเชิงลบที่มีนัยส�ำคัญต่อชุมชน
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บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)

แนวทางการจัดท�ำรายงานตามกรอบการรายงานสากล GRI นี้ มีวัตถุประสงค์ส�ำหรับใช้รายงานผลการด�ำเนินงาน
ขององค์กรเพื่อเป็นข้อมูลเผยแพร่แก่สาธารณชน และใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการด�ำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลส�ำคัญจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ จะใช้การบันทึกและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานและสายงาน
ทีร่ บั ผิดชอบโดยตรง จากนัน้ จึงท�ำการรวบรวมสูส่ ว่ นกลางเพือ่ จัดเก็บ และน�ำมาใช้ปรับปรุงพัฒนาองค์กรต่อไป ทัง้ นี้ บริษทั ฯ
เล็งเห็นความส�ำคัญของการจัดท�ำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน และจะด�ำเนินการปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป
ส�ำหรับรายละเอียดของประเด็นในแต่ละตัวชี้วัดที่ระบุไว้ในรายงานฯ แสดงไว้ในหัวข้อดัชนีข้อมูลตามกรอบการรายงาน GRI

• กรอบการจัดท�ำรายงานของ GRI
ส�ำหรับการจัดท�ำรายงานซึ่งทางการบินไทยยึดตามบรรทัดฐานในกรอบ GRI นั้น ทางบริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญ
เป็นอย่างมากกับการรายงานบนพื้นฐานของหลักการภายใต้รายละเอียดของเนื้อหา คุณภาพ และขอบเขตให้ครอบคลุม
ในทุกๆ มิติของการรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากที่สุดเท่าที่จะมีข้อมูลจัดเก็บ โดยการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน
ในส่วนของรายการที่เปิดเผยจะมีองค์ประกอบส�ำคัญที่ค�ำนึงถึงประเด็นส�ำคัญต่างๆ ทั้งในมิติของกลยุทธ์และการวิเคราะห์
ข้อมูลองค์กร ตัวแปรเสริมการรายงาน ตลอดจนการก�ำกับดูแล ทั้งนี้ การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการและตัวบ่งชี้
การด�ำเนินงานนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมควบคู่กันไป

จะรายงานอย่างไร
หลักการ

อะไรที่จะรายงาน

เนื้อหา

กลยุทธ์และการวิเคราะห์

คุณภาพ

ข้อมูลองค์กร

ขอบเขต

ตัวแปรเสริมการรายงาน

รายการที่เปิดเผย

การก�ำกับดูแล ข้อยึดมั่น
และข้อผูกพันร่วม

การเปิดเผยข้อมูล
ที่เป็นมาตรฐาน
การเปิดเผยแนวการบริหารจัดการ
และตัวบ่งชี้การด�ำเนินงาน

เศรษฐกิจ
ส่วนเพิ่มเติมรายสาขา

สิ่งแวดล้อม

สังคม

ผู้ค้าพลังงานไฟฟ้า, การบริการด้านการเงิน,
องค์กรพัฒนาเอกชน, ท่าอากาศยาน ฯลฯ

เอกสารอ้างอิง : GRI G3 Guidelines
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การด�ำเนินงานของ

บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำเนินงานของ บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม ด�ำเนินกิจการด้านการบินพาณิชย์
ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ในฐานะสายการบินแห่งชาติ บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2534 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความแข็งแกร่งในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ผ่านการระดมทุนจาก
ภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน การด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของบริษัทฯ แยกการ
บริหารออกเป็นธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจสายการบิน และหน่วยธุรกิจ ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการขนส่ง

• ธุรกิจสายการบิน
เป็นหัวใจส�ำคัญและเป็นกิจการหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วยการบริการขนส่งผู้โดยสาร และการบริการขนส่งสินค้า
พัสดุภัณฑ์และไปรษณียภัณฑ์ บริษัทฯ ให้บริการขนส่งในเส้นทางบินไปยังจุดบินต่างๆ ทั้งแบบเที่ยวบินประจ�ำและเที่ยวบิน
เช่าเหมาล�ำ ในเส้นทางบินทั้งภายในและระหว่างประเทศ

• ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการขนส่ง
เป็นกิจการที่มีส่วนส�ำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพและผลักดันการเติบโตของธุรกิจสายการบินท่ามกลางกระแส
การแข่งขันทีร่ นุ แรงในปัจจุบนั ทีม่ งุ่ เน้นความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งโดยตรงกับการขนส่ง ประกอบด้วย
กิจการบริการภาคพื้น (Ground Services) กิจการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ (Cargo and Mail Commercial) กิจการ
ครัวการบิน (Catering Services) และกิจการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน (Technical Services) ขณะเดียวกัน ยังมีกิจกรรมที่
สนับสนุนการขนส่ง ประกอบด้วยบริการอ�ำนวยการบิน (Dispatch Services) การจ�ำหน่ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน
(Sales on Board) และการจ�ำหน่ายสินค้าที่ระลึก (THAI Shop)
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การบินไทย ในฐานะสายการบินแห่งชาติซงึ่ เปรียบเสมือนตัวแทนของประเทศไทย จึงมุง่ มัน่ อย่างเต็มทีใ่ นการด�ำเนินงาน
เพื่อรักษาและเพิ่มพูนสิทธิด้านการบินให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ ร่วมส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ซึง่ มีสว่ นส�ำคัญในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไทยและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตลอดจนแสวงหาและเพิม่ พูนรายได้
ทั้งในรูปเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ ซึ่งจะเข้ามาหมุนเวียนสู่ระบบเศรษฐกิจและมีส่วนช่วยพัฒนาประเทศในระยะยาว
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังด�ำเนินการส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีทักษะและวิชาชีพที่เป็นมาตรฐานสากล ส่งเสริมและ
พัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบินพาณิชย์ของโลก ควบคู่ไปกับการเผยแพร่วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
เอกลักษณ์ของประเทศไทย ออกสู่สายตาชาวโลกอย่างต่อเนื่อง
ในส่วนของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ปจั จุบนั คือ ภาครัฐ ซึง่ ถือหุน้ ผ่านกระทรวงการคลังและกองทุนรวมออมสินคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 53.16 ส่วนที่เหลือเป็นการถือหุ้นโดยสถาบัน และนักลงทุนทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ จึงมีสถานะ
เป็นรัฐวิสาหกิจ ด้วยทุนจดทะเบียนมูลค่า 26,989,009,500 บาท จ�ำนวนหุ้นสามัญ 2,698,900,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
10 บาท โดยมีทุนช�ำระแล้วรวมมูลค่า 21,827,719,170 บาท ส�ำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หมายเลขโทรศัพท์ 66 (0) 2545-1000, 66 (0) 2695-1000 และ THAI Contact
Center 66 (0) 2356-1111 เว็บไซต์ www.thaiairways.com ในปี 2555 มีจ�ำนวนพนักงานและลูกจ้างทั้งหมด 23,990 คน
(ไม่รวมพนักงานที่ว่าจ้าง ณ ต่างประเทศ)
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บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ดังนี้
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ชนิดของหุ้น

ทุนจดทะเบียน
ช�ำระแล้ว
(ล้านบาท)

บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จ�ำกัด
อาคารดิออฟฟิศแอทเซ็นทรัลเวิลด์
999/9 ยูนิตที่ 3406-3412 ชั้นที่ 34 ถ.พระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0-2207-9090 โทรสาร 0-2207-9191
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด
183 อาคารรัจนาการ ชั้น 17 ถนนสาธรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2627-2000 โทรสาร 0-2286-9830
บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2545-1267 โทรสาร 0-2545-1535
บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จ�ำกัด
89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2545-3330 โทรสาร 0-2545-3992
บริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จ�ำกัด
89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2356-2888 โทรสาร 0-2288-7158
บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล จ�ำกัด
333 หมู่ 10 ถนนเชิดวุฒากาด แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2566-1020-1 โทรสาร 0-2566-1941
บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จ�ำกัด
10/3 หมู่ 6 ถนนสนามบิน ต�ำบลไม้ขาว
อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ (076) 327-497, (076) 327-500-6
โทรสาร (076) 327-123-4
บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
2 ซอยกัปตันบุช ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2266-0123 โทรสาร 0-2236-6656
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
171/2 หมู่ 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2565-3811-8 โทรสาร 0-2565-3825
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ำกัด
999 อาคารโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
หมู่ 1 ต�ำบลหนองปรือ อ�ำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2131-1111 โทรสาร 0-2131-1188

บริการด้านคอมพิวเตอร์
ส�ำหรับการส�ำรองที่นั่ง
โดยสารและบริการเดินทาง
อื่นๆ ให้กับตัวแทน
จ�ำหน่าย
บริการขนส่งผู้โดยสาร
ทางอากาศ

สามัญ

15.00

55.00

สามัญ

500.00

49.00
(มีอ�ำนาจควบคุม)

บริหารจัดการเรื่อง
บุคลากรให้กับบริษัทฯ

สามัญ

2.00

49.00
(มีอ�ำนาจควบคุม)

บริการฝึกอบรม
ด้านการบิน

สามัญ

2.00

49.00
(มีอ�ำนาจควบคุม)

บริการท่องเที่ยวและ
กิจกรรมท่องเที่ยว

สามัญ

1.00

โรงแรมและร้านอาหาร

สามัญ

120.00

ถือหุ้นโดยผ่าน
บจ.วิงสแปน
เซอร์วิสเซส 49%
(มีอ�ำนาจควบคุม)
40.00

ครัวการบิน

สามัญ

100.00

30.00

โรงแรมและร้านอาหาร

สามัญ

937.50

24.00

คลังเชื้อเพลิง
และบริการเติมเชื้อเพลิง
ให้แก่เครื่องบิน

สามัญ

510.00

22.59

โรงแรมและร้านอาหาร

สามัญ

1,017.78

30.00

สัดส่วนการถือหุ้น
(%)

หมายเหตุ : ข้อมูลสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
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โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และเจ้าหน้าที่บริหาร
ตามโครงสร้างสายการบริหารงาน ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ

ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการ
องค์ประธานศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการ

กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่

ธุรกิจการบิน
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สนับสนุนการถวายบินแก่
องค์ประธานศูนย์สนับสนุนการปฏิบตั กิ าร
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่อาวุโส

ฝ่ายช่าง
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

สายการเงินและการบัญชี
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

สายปฏิบัติการ
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

สายทรัพยากรบุคคล
และก�ำกับกิจกรรมองค์กร
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

สายการพาณิชย์
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

สายผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้า
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ส�ำนักงานการตรวจสอบภายใน
ผู้อ�ำนวยการใหญ่
กลุ่มธุรกิจ
สนับสนุนการบิน
หน่วยธุรกิจการบริการภาคพื้น
กรรมการผู้จัดการ
(ระดับรองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่)
ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและ
ไปรษณียภัณฑ์
กรรมการผู้จัดการ
(ระดับผู้อ�ำนวยการใหญ่)
ฝ่ายครัวการบิน
กรรมการผู้จัดการ
(ระดับผู้อ�ำนวยการใหญ่)
หน่วยธุรกิจการบินไทยสมายล์
กรรมการผู้จัดการ
(ระดับผู้อ�ำนวยการใหญ่)
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จากโครงสร้างการจัดการของบริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบสูงสุด
ในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ อยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งก�ำหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน สุดแต่ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้ก�ำหนดเป็นครั้งคราว และ
กรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักร ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทกุ ครัง้
กรรมการจ�ำนวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากต�ำแหน่ง และจะมีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กรรมการที่
ออกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ก็ได้ ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วย
กรรมการจ�ำนวน 15 คน ดังนี้
1. นายอ�ำพน
กิตติอ�ำพน
2. นายจุลสิงห์
วสันตสิงห์
			
3. นายอารีพงศ์
ภู่ชอุ่ม
4. นายคณิศ
แสงสุพรรณ
5. นายจุตินันท์
ภิรมย์ภักดี
6. นายธีรศักดิ์
สุวรรณยศ
7. พลต�ำรวจเอก พงศพัศ
พงษ์เจริญ
8. นายวรเดช
หาญประเสริฐ
9. นายวีระวงค์
จิตต์มิตรภาพ
10. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
11. พลอากาศเอก ม.ล. สุปรีชา กมลาศน์
12. นายสุธรรม
ศิริทิพย์สาคร
13. นายศิลปชัย
จารุเกษมรัตนะ
14. นายอภิพร
ภาษวัธน์
15. นายสรจักร
เกษมสุวรรณ

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

นางสุวิมล บัวเลิศ (ผู้อ�ำนวยการใหญ่ ส�ำนักเลขานุการบริษัทฯ) เป็นเลขานุการ
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บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ�ำนาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุม
ของคณะกรรมการบริษัทฯ หรืออาจมอบอ�ำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอ�ำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร และ
ภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการบริษัทฯ อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ�ำนาจนั้นๆ ได้
รวมทัง้ มีอำ� นาจก�ำหนดชือ่ กรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ ตลอดจนจัดตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยเพือ่ บริหารจัดการเฉพาะ
ในส่วนของการดูแลการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคม (Corporate Social Responsibility :
CSR) บริษัทฯ มีฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร ด�ำเนินกิจกรรมด้าน CSR ของบริษัทฯ ผ่านทางสายงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ โครงการอนุรักษ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชน
ผู้เป็นอนาคตของชาติ และโครงการฟื้นฟูชุมชนที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น โดยให้ความส�ำคัญทั้งในด้าน
การปฏิบัติและการติดตามผลการด�ำเนินงานอย่างใกล้ชิด และยึดหลักการบริหารจัดการที่ค�ำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วน
ได้เสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสังคมโดยรวมและประเทศชาติ
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การก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
มาอย่างต่อเนือ่ ง สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั จดทะเบียนปี 2549 ทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก�ำหนด รวมทั้งยึดถือแนวทางการบริหารจัดการตามหลักการปฏิบัติที่ดีที่ยอมรับในระดับสากล (International Best
Practice) และเพือ่ ให้การด�ำเนินงานตามหลักการดังกล่าวประสบผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย มีความต่อเนือ่ ง และสามารถตรวจสอบได้
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการด�ำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการภายในของบริษัทฯ
ให้เป็นไปตามหลักการ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติตาม รวมทั้งก�ำหนด
เป้าหมายหลักองค์กร มุ่งสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ภายใต้การบริหารจัดการที่โปร่งใส เป็นธรรม และยึดมั่นใน
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ตลอดจนสภาพแวดล้อม สังคม และประเทศ บริษัทฯ จึงได้จัดท�ำการประมวล
บรรษัทภิบาลและจริยธรรม ประกาศใช้เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 แนวทางดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของการบินไทย
ที่ยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาลและจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 ทีบ่ ญั ญัติให้มปี ระมวลจริยธรรม เพือ่ ก�ำหนดมาตรฐานจริยธรรมส�ำหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของรัฐวิสาหกิจ
อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดี มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งมีประสิทธิภาพในการ
ด�ำเนินธุรกิจ ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของบริษัทฯ อันเป็นพื้นฐานส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่
การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป
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• กลไกส�ำหรับการให้ค�ำแนะน�ำที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรจากผู้มีส่วนได้เสีย
การบินไทยให้ความส�ำคัญต่อข้อคิดเห็น ค�ำติชม ค�ำแนะน�ำ หรือข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อาทิ
ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกจ้าง ลูกค้า และคู่ค้า ฯลฯ เพื่อใช้ในการปรับปรุงการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ
ที่จัดท�ำขึ้น เช่น การติดต่อผ่านเว็บไซต์ www.thaiairways.com ภายใต้หัวข้อ “ติดต่อเรา” นอกจากนี้ บริษัทฯ พร้อมรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อร้องเรียนเกีย่ วกับการทุจริต หรือการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสัง่ บริษทั ธรรมาภิบาล
และจริยธรรมของการบินไทย โดยสร้างช่องทางสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้อย่าง
สะดวก อาทิ การร้องเรียนโดยตรงด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร การร้องเรียนผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
และการจัดท�ำเป็นจดหมายถึงผู้มีสิทธิรับข้อร้องเรียนตามนโยบาย Whistle Blower ซึ่งถือเป็นช่องทางการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพส�ำหรับพนักงาน ลูกจ้าง ผู้มีส่วนได้เสียหรือบุคคลใดที่ต้องการร้องเรียนการกระท�ำมิชอบโดยตรงถึงผู้มีสิทธิ
รับข้อร้องเรียน ได้แก่ ประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ เลขานุการคณะกรรมการ
บริษัทฯ รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ ผู้อ�ำนวยการใหญ่ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในแต่ละสายงาน
อีกหนึ่งกลไกส�ำคัญในการประสานความสัมพันธ์กับภายนอก คือ การจัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor
Relations Department) เพื่อท�ำหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย โดยเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ชัดเจน และทันเหตุการณ์ รวมทั้งตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานขององค์กร เพื่อให้
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น นักลงทุนทั้งรายบุคคลและสถาบัน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้บริหารกองทุนและผู้บริหาร
หลักทรัพย์ พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง โปร่งใสอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดท�ำ
รายงานทางการเงินและรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลพื้นฐานและข่าวสารต่างๆ อาทิ ข้อมูลด้านการเงิน ผลการ
ด�ำเนินงานของบริษทั ฯ และกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจ ซึง่ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี 2555 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์มีกิจกรรมส�ำคัญ ดังนี้
กิจกรรม

โรดโชว์ในประเทศและต่างประเทศ
การเข้าประชุม/การประชุมทางโทรศัพท์กับผู้บริหารบริษัทฯ
การตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ และทางอีเมล์
การชี้แจงข้อมูลรายไตรมาส
การเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ
การจัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆ

24

บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)

จ�ำนวน

6 ครั้ง/ปี
40 ครั้ง/ปี
3-5 ราย/วัน
4 ครั้ง/ปี
4 ครั้ง/ปี
2 ครั้ง/ปี

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้โดยสาร (Customer Board) ซึ่งคัดเลือกจากผู้โดยสารที่ใช้บริการกับบริษัทฯ
มาอย่างต่อเนือ่ ง โดยคณะกรรมการดังกล่าวถือเป็นหน่วยงานอิสระทีท่ ำ� หน้าทีแ่ ลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับทางคณะกรรมการ
บริหารของบริษทั ฯ ในฐานะผูใ้ ช้บริการ ซึง่ ถือเป็นช่องทางสือ่ สารโดยตรงระหว่างบริษทั ฯ และตัวแทนผูโ้ ดยสาร ท� ำให้ได้ทราบ
ความคิดเห็นและความต้องการที่แท้จริงของผู้โดยสาร ซึ่งมีส่วนช่วยให้บริษัทฯ สามารถปรับปรุงการให้บริการและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของผู้โดยสารมากขึ้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการพบปะระหว่างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ กับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน
ผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารได้ชี้แจงนโยบายและวิสัยทัศน์ รวมทั้งตอบข้อซักถามเกี่ยวกับ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในทุกแง่มุม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้งด�ำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของ
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (www.thaiairways.com/about-thai/investor-relations/th/investor_th.html) ให้ทันสมัยและ
ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล นักลงทุนหรือผูส้ นใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลจากฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ผา่ นช่องทางต่างๆ ได้ ดังนี้
• ทางโทรศัพท์ : 66 (0) 2545-1000, 2545-2113, 2545-4053
• ทางโทรสาร : 66 (0) 2545-3971
• ทาง e-mail : irtg@thaiairways.com
• ทางไปรษณีย์ : ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
		 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
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• กระบวนการที่ใช้ในการควบคุมและประเมินผลการด�ำเนินงาน
บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอกับการด�ำเนินธุรกิจและมีการติดตามประเมินผลอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้
มั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบตามมาตรฐาน COSO (The Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม บริษัทฯ ก�ำหนดดัชนีชี้วัดผลการด�ำเนินงานของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายขึ้นไป เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งวางแผนและทบทวนอัตราก�ำลังคน
ให้เหมาะสม ปรับปรุงเอกสารค�ำบรรยายลักษณะงานของผู้บริหารและพนักงานทุกคนอย่างสม�่ำเสมอ ปรับปรุงคู่มือการ
ปฏิบัติงาน ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร THAI Spirit และสนับสนุนการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
2. การบริหารความเสีย่ ง บริษทั ฯ ก�ำหนดวัตถุประสงค์ วิสยั ทัศน์ และพันธกิจไว้ในแผนยุทธศาสตร์ และแผนด�ำเนินงาน
เชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยมีตัวชี้วัดความส�ำเร็จของแต่ละแผนฯ (Strategic Success Measure : SSM) มีระบบประเมิน
ความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก จัดท�ำดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator : KRI) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ส�ำหรับความเสี่ยงระดับองค์กรทุกรายการ นอกจากนี้ ยังมีการบริหารความเสี่ยง
ระดับฝ่ายในทุกหน่วยงานของบริษัทฯ และจัดท�ำรายงานการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส ตามแนวทางที่ระบุไว้ในคู่มือ
การบริหารความเสีย่ ง โดยมีฝา่ ยบริหารความเสีย่ งท�ำหน้าทีต่ ดิ ตามความคืบหน้าของแผนปฏิบตั กิ ารในการควบคุมความเสีย่ ง
อย่างต่อเนื่อง และรายงานต่อคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานนโยบายฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ
บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร บริษัทฯ มีนโยบาย คู่มือการปฏิบัติงาน และระเบียบปฏิบัติส�ำหรับ
กิจกรรมส�ำคัญเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ระเบียบฯ ว่าด้วยอ�ำนาจหน้าที่ทางการเงิน การบริหารงานบุคคล และการพัสดุ
ซึง่ พนักงานถือปฏิบตั ภิ ายใต้การก�ำกับดูแลของหัวหน้างาน และผูบ้ งั คับบัญชาตามสายงาน โดยแบ่งแยกหน้าทีก่ ารปฏิบตั งิ าน
ที่ส�ำคัญ การเก็บรักษาทรัพย์สินมีค่าอย่างปลอดภัย และตรวจนับทรัพย์สินกับทะเบียนทรัพย์สินทุกปี รวมทั้งสอบทาน
ผลการด�ำเนินงานโดยฝ่ายบริหารอย่างสม�ำ่ เสมอ และมีการปฏิบตั ติ ามระเบียบกฎเกณฑ์ทเี่ ป็นมาตรฐานสากลขององค์กรต่างๆ
เช่น IATA, ICAO และ ISO ต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีการตรวจสอบการด�ำเนินงาน ทัง้ จากส�ำนักงานการตรวจสอบ
ภายในของบริษัทฯ และจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
4. ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล บริษทั ฯ มีระบบสารสนเทศเพือ่ ใช้ในการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร
รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบ Intranet คือ THAISphere เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
องค์กร ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงานและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ รวมทั้ง
จัดให้มีระบบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อใช้ในการประชุม ออกค�ำสั่ง ประกาศ และรับข้อร้องเรียนจากผู้ที่มี
ส่วนได้เสียทั้งลูกค้า คู่ค้า หรือผู้ถือหุ้น เพื่อน�ำมาปรับปรุงการบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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5. ระบบติดตามประเมินผล บริษทั ฯ ก�ำหนดให้ผบู้ ริหารทุกระดับต้องติดตามผลการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามแผนงาน
ทีว่ างไว้และบรรลุเป้าหมายตามดัชนีชวี้ ดั (KPI) รวมทัง้ จัดท�ำรายงานผลการปฏิบตั งิ านเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน
หรืองบประมาณ เสนอต่อผูบ้ ริหารเพือ่ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามเป้าหมาย จัดท�ำการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง
(Control Self Assessment : CSA) ในทุกฝ่าย สายงาน และหน่วยธุรกิจ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การก�ำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 และรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ ต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นประจ�ำทุกปี นอกจากนี้ ยังตรวจสอบ
และประเมินผลการควบคุมภายในเป็นรายครัง้ โดยผูต้ รวจสอบจากส�ำนักงานการตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ และผูต้ รวจสอบ
จากหน่วยงานภายนอก เช่น Bureau Veritas, IATA, IOSA, กรมการบินพลเรือน และองค์กรมาตรฐานสากลต่างๆ เป็นต้น
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้ส�ำนักงานการตรวจสอบภายใน มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ก�ำกับดูแล เพื่อให้ส�ำนักงานการตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
เที่ยงธรรม มีความโปร่งใส รวมทั้งมีการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการก�ำกับดูแลกิจการ
ทีเ่ พียงพอและมีประสิทธิภาพ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพและมีการใช้จา่ ยงบประมาณอย่างคุม้ ค่า รายงาน
ทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ สอดคล้องกับนโยบาย กฎเกณฑ์
ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการดูแลรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบริษัทฯ มิให้เกิดความเสียหาย ซึ่งรวมถึง
ความเสียหายจากการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ตลอดจนมีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผลการลงทุน
ในบริษทั ย่อยและการร่วมลงทุนอืน่ ๆ อย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนี้ ส�ำนักงานการตรวจสอบภายใน ยังมีหน้าที่ในการให้คำ� ปรึกษา
แก่ฝ่ายบริหารในการปรับปรุงการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติ โดยส�ำนักงานการตรวจสอบภายในจะตรวจสอบ
กระบวนการท�ำงานของบริษัทฯ รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งจัดท�ำขึ้นตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะกระทบ
ต่อการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ตลอดจนการตรวจสอบเฉพาะกิจตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ โดยรายงาน
ผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบ กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
และหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีการกระท�ำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายที่มีนัยส�ำคัญต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
หัวหน้าส�ำนักงานการตรวจสอบภายในต้องรายงานต่อกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่และคณะกรรมการตรวจสอบทันที
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และวัฒนธรรมขององค์กร

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมขององค์กร
• วิสัยทัศน์
เป็นสายการบินที่ลูกค้าเลือกเป็นอันดับแรก ให้บริการดีเลิศด้วยเสน่ห์ ไทย

• พันธกิจของบริษัทฯ
•
		
•
		
•
		
•

ให้บริการขนส่งทางอากาศอย่างครบวงจร ทัง้ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยใส่ใจในเรือ่ งความปลอดภัย
ความสะดวกสบาย และการบริการที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจต่อลูกค้า
มีการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นสากล และมี
ผลประกอบการที่น่าพอใจ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
สร้างสิ่งแวดล้อมในการท�ำงานและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อจูงใจให้พนักงานเรียนรู้และท�ำงานอย่างเต็ม
ศักยภาพ และภูมิใจที่เป็นส่วนร่วมในความส�ำเร็จของบริษัทฯ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในฐานะเป็นสายการบินแห่งชาติ

นอกจากนี้ การบินไทยยังได้กำ� หนดพันธกิจในการด�ำเนินธุรกิจไว้อย่างชัดเจน คือ “การท�ำให้การบินไทยเป็นองค์กรที่
มีประสิทธิภาพสูงในการด�ำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
โดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ด้วย” โดยก�ำหนดเป็นนโยบายที่ผู้ปฏิบัติงานของการบินไทยจะต้องยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน

นโยบายความปลอดภัยด้านกิจการบิน
การบินไทยจะด�ำเนินการให้ผปู้ ฏิบตั งิ านต้องยึดหลักความปลอดภัยเป็นหัวใจส�ำคัญของการด�ำเนินงาน โดยการก�ำหนด
มาตรฐานความปลอดภัยและกิจกรรมการบินให้เป็นไปตามกฎหมาย และตามหลักมาตรฐานสากล รวมทั้งการจัดให้มีการ
ตรวจสอบดูแลรักษาระบบและการรายงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนือ่ งให้ผบู้ ริหารและพนักงานผูม้ หี น้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ในกิจกรรมการบินได้ทราบ ทั้งนี้ การรายงานข้อผิดพลาดของการปฏิบัติการที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยจะไม่เป็นผล
น�ำไปสู่การลงโทษทางวินัย
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นโยบายด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ
การบินไทยจะด�ำเนินการให้ผปู้ ฏิบตั งิ านมุง่ เน้นคุณภาพในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ เพือ่ ให้เป็นไปตามความพึงพอใจ
สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า และเป็นไปตามมาตรฐานสากลของธุรกิจการบิน
นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน		
การบินไทยจะให้ความส�ำคัญในการคุม้ ครองและดูแลให้ผปู้ ฏิบตั งิ านซึง่ ถือเป็นทรัพยากรทีม่ คี วามส�ำคัญและมีคา่ สูงสุด
ได้ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย มีสุขภาพดี อยู่ในสภาพแวดล้อมของการท�ำงานที่เหมาะสม ภายใต้ระบบบริหารงานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
การบินไทยจะด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสากล (Environment Management System /
EMS : ISO14001) และสิ่งแวดล้อมการบิน (Aviation Environment) ที่วงการบินพาณิชย์ถือปฏิบัติ เพื่อลดมลพิษและ
ผลกระทบต่างๆ อันเกิดจากการด�ำเนินงานและการปฏิบัติการบินให้เหลือน้อยที่สุด

นโยบายด้านการไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
ในการด�ำเนินงานของการบินไทยทัง้ ในด้านการสรรหาพนักงาน การจ้างงาน การเลิกจ้าง การพัฒนาพนักงาน การเลือ่ น
ต�ำแหน่งงาน การย้ายงาน และการมอบหมายงาน จะต้องเป็นไปด้วยความเป็นธรรม ไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคลหนึง่ บุคคลใด
โดยไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากความแตกต่างในด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ พื้นฐานการศึกษา หรือเหตุอื่นใด
รวมทัง้ จะไม่มกี ารเลือกให้บริการหรือท�ำธุรกิจกับนิตบิ คุ คลหรือบุคคลจากเฉพาะบางประเทศ หรือบางสัญชาติโดยไม่เป็นธรรม
นโยบายด้านการก�ำกับดูแลกิจการและจริยธรรม
การบินไทยจะด�ำเนินธุรกิจโดยตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของหลักบรรษัทภิบาลและหลักจริยธรรม โดยให้ผู้ปฏิบัติงานถือ
ปฏิบัติตามประมวลบรรษัทภิบาลและจริยธรรมนี้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และค�ำสั่งอื่นๆ
โดยเคร่งครัด
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• วัฒนธรรมองค์กร
วัฒนธรรมองค์กรของการบินไทย คือ “THAI SPIRIT” โดยค�ำว่า “THAI” มีความหมายแยกตามตัวอักษร ดังนี้
T = Teamwork & Trust
Teamwork หมายถึง การทีพ่ นักงานมีทศั นคติทดี่ ีในการท�ำงานร่วมกันเป็นทีมเพือ่ ช่วยสนับสนุน ส่งเสริมการด�ำเนินการ
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ซึ่งถือเป็นพื้นฐานส�ำคัญที่จะท�ำให้การบินไทยเป็นองค์กรที่แข็งแกร่งและ
มีความได้เปรียบในการแข่งขัน
Trust หมายถึง ความไว้วางใจและเชื่อใจกัน การเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน และมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น
เชิงสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยให้การท�ำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกสถานการณ์
อันจะเป็นการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์และบริการของการบินไทย
H = Happiness & Hospitality
Happiness หมายถึง การที่พนักงานมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี รักองค์กร และมีความสุขในการ
ท�ำงานกับองค์กร ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน และท�ำให้เกิดการให้บริการที่ดี
Hospitality หมายถึง การทีพ่ นักงานมีจติ ส�ำนึกพร้อมให้บริการลูกค้าอย่างดีเลิศ ด้วยความสุภาพอ่อนโยน โอบอ้อมอารี
และยิ้มแย้มแจ่มใสตามวัฒนธรรมไทย อันจะน�ำไปสู่ความประทับใจของลูกค้า ตลอดจนการเอาใจใส่ต่อความต้องการและ
ความคาดหวังของลูกค้า โดยมุ่งเน้นการส่งต่อประสบการณ์ที่ดีเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
A = Awakening & Accountability
Awakening หมายถึง การที่พนักงานมีความตื่นตัวและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีความพร้อมในการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ต้องการพัฒนาปรับปรุงทุกสิ่งให้ดีอยู่เสมอ ซึ่งจะท�ำให้พนักงานสามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาองค์กรให้ดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจสูงขึ้น และท�ำให้การบินไทยสามารถพัฒนากระบวนการ
ท�ำงานและการบริการ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมได้อย่างไม่สิ้นสุด
Accountability หมายถึง การทีพ่ นักงานมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ าน ตลอดจนผลลัพธ์ของงานที่ได้รบั มอบหมาย
และได้มอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติ โดยสามารถอธิบายถึงเหตุและผลได้ ตลอดจนรักษาค�ำพูดและไม่โยนความผิดให้ผู้อื่น
ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการท�ำงาน
I = Inspiration & Integrity
Inspiration หมายถึง การทีพ่ นักงานมีแรงบันดาลใจในการท�ำงาน ซึง่ เกิดจากการมีความรูส้ กึ เป็นส่วนหนึง่ ขององค์กร
มีความกระหายในความส�ำเร็จ และต้องการมีสว่ นร่วมในความก้าวหน้าขององค์กร ถือเป็นอีกปัจจัยทีจ่ ะกระตุน้ ให้เกิดความรัก
ในงาน รวมทั้งความมุ่งมั่นและความทุ่มเทเพื่อให้การบินไทยก้าวสู่ความส�ำเร็จยิ่งขึ้นไป
Integrity หมายถึง การที่พนักงานมีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ท�ำงานด้วยความโปร่งใส ปกป้อง
ผลประโยชน์ และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร ตลอดจนบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
การบินไทยมุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของบริษทั ฯ ควบคูก่ บั การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีด่ ี โดยเฉพาะการตระหนักและแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
เพือ่ ให้บคุ ลากรของบริษทั ฯ มีความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันและพร้อมทีจ่ ะร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบตั งิ านตามภาระหน้าทีข่ องตน
อย่างเต็มก�ำลังความสามารถ ซึ่งจะน�ำพาบริษัทฯ ไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
สังคมและประเทศชาติโดยรวม
31

ค�ำประกาศว่าด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคม
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ค�ำประกาศว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
• วิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
เป็นสายการบินที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

• ค�ำประกาศการยึดหลักปฏิบัติสากลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) มุง่ มัน่ ในการเป็นผูน้ ำ� ด้านการอนุรกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อมทัง้ ในและต่างประเทศ
สนับสนุนการใช้ทรัพยากรภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และมีเจตนาในการด�ำเนินกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ในฐานะเป็นสายการบินแห่งชาติ และมีความมุ่งมั่นในการสร้างจิตส�ำนึกของการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ทุกภาคส่วน ทั้งผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ชุมชน และประชาชนทั่วไป
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กรอบแนวทาง
การด�ำเนินงาน

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

กรอบแนวทางการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
• การปฏิบัติตามแนวทางการด�ำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
เพือ่ ให้การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ฯ มีแนวทางทีช่ ดั เจน เป็นทีย่ อมรับ และสามารถน�ำไป
ปรับใช้ได้ในทางปฏิบัติ การบินไทยได้บูรณาการการด�ำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate
Social Responsibility Guidelines) ซึ่งเป็นคู่มือเกี่ยวกับการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จัดท�ำโดยคณะท�ำงาน
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมของบริษทั จดทะเบียน คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ซึ่งมีแนวปฏิบัติในเรื่อง CSR แบ่งออกเป็น 8 หัวข้อ ดังนี้
1. การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษทั ฯ จัดให้มรี ะบบบริหารจัดการ ซึง่ บุคลากรผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องพึงรูห้ น้าทีข่ องตนและด�ำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ
ในการจัดการอย่างโปร่งใส เท่าเทียม เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและ
ความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันจะส่งผลให้บริษัทฯ เติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืนและ
มีเสถียรภาพ

2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามท�ำนองคลองธรรม จึงจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน
ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือและถือเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน ตามหลักการของ COSO (The
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยมีส�ำนักงานการตรวจสอบภายในก�ำกับ
ดูแล เพื่อป้องกันความเสียหาย ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ลดผลกระทบ และขจัดปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนติดตาม
และประเมินผลอย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งมีการจัดท�ำประมวลบรรษัทภิบาลและจริยธรรมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
เพื่อให้พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติตาม
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
ด้วยตระหนักดีว่า การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีส่วนส�ำคัญในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กร บริษัทฯ จึงด�ำเนินการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านการสรรหา การเลื่อนต�ำแหน่ง การย้ายงาน และ
การมอบหมายงาน รวมทั้งดูแลด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท� ำงาน
เพื่อให้พนักงานทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
คุณภาพของการให้บริการและความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ความส�ำคัญเป็นล�ำดับต้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในการปฏิบัติการบิน บริษัทฯ จึงมีการพัฒนาและฝึกฝนบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด เพื่อให้มีความพร้อมและ
เพิ่มพูนประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการดูแลความปลอดภัยในห้องผู้โดยสาร อีกทั้งยังมีการพัฒนาบริการ
อย่างต่อเนื่อง อาทิ การปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้ามากขึ้น
5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทฯ ด�ำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปลูกฝังจิตส�ำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่วนรวมแก่พนักงานผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การบริจาคเงินช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสและผูป้ ระสบภัยต่างๆ การสร้างอาคารเรียน
และมอบสือ่ การเรียนการสอนพร้อมทัง้ ทุนการศึกษาแก่นกั เรียนในโรงเรียนทีอ่ ยูห่ า่ งไกล การปลูกต้นไม้และฟืน้ ฟูสงิ่ แวดล้อม
ในชุมชนภายใต้โครงการ “การบินไทยปลูกชีวิตให้แผ่นดิน” การเก็บขยะและท�ำความสะอาดบริเวณชายหาด การสนับสนุน
โครงการจิตอาสาพนักงาน ฯลฯ
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ด้วยตระหนักถึงความส�ำคัญของสิ่งแวดล้อมซึ่งส่วนรวมต้องปกปักรักษา บริษัทฯ จึงมีเป้าหมายเป็นสายการบิน
ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม โดยได้ดำ� เนินโครงการต่างๆ เพือ่ รักษาสิง่ แวดล้อม อาทิ การลดการปล่อยก๊าซและลดการใช้สารเคมี
ที่ท�ำลายชั้นบรรยากาศ การประหยัดพลังงานในกระบวนการต่างๆ การพัฒนาเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ การบริหาร
เชือ้ เพลิงอากาศยาน และการบริหารจัดการวัสดุอย่างยัง่ ยืน โดยการน�ำอากาศยานรุน่ ใหม่เข้ามาในฝูงบิน ซึง่ จะช่วยลดการใช้
เชื้อเพลิงและมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมลง เป็นต้น
7. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด�ำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
จากการน�ำระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย (Safety Management System : SMS) มาใช้และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีการจัดท�ำ SMS Course Ware เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถเรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning ได้
ซึ่งจะช่วยให้การท�ำงานมีความปลอดภัยมากขึ้น นอกจากนี้ ในส่วนของนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยังด�ำเนินการ
ศึกษาการใช้พลังงานทดแทนประเภทเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพอย่างต่อเนื่อง
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8. การจัดท�ำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ จัดท�ำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบการรายงานสากล GRI อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการเปิดเผย
ข้อมูลและสะท้อนให้เห็นถึงการด�ำเนินงานด้าน CSR ขององค์กร ทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม อีกทัง้ ยังใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงการด�ำเนินงานด้าน CSR ของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต

• กรอบแนวทางการด�ำเนินงานด้าน CSR ของการบินไทย
นอกจากบูรณาการการด�ำเนินงานในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับเข็มทิศธุรกิจเพือ่ สังคมของ ก.ล.ต. แล้ว การบินไทยยังก�ำหนด
กรอบแนวทางการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย การก�ำหนดนโยบายและแนวทางที่
ชัดเจนของบริษทั ฯ ต่อการมีสว่ นร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เพือ่ แสดงให้เห็นถึงความมุง่ มัน่ และทุม่ เทของบริษทั ฯ ในการบริหาร
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม ผสมผสานแนวคิดและนวัตกรรมในรูปแบบสีเขียว (Green Innovation) การจัดท�ำโครงการเพื่อสังคม
และสิง่ แวดล้อมทีส่ อดคล้องกับแนวคิด “การเดินทางแบบรักษ์สงิ่ แวดล้อม” (Travel Green) โดยชักน�ำผูม้ สี ว่ นร่วม ทัง้ ผูถ้ อื หุน้
ผู้โดยสาร คู่ค้า และพนักงานทุกคน เข้าร่วมในทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกฝัง
จิตส�ำนึกให้กบั พนักงานทุกคนในการค�ำนึงถึงสิง่ แวดล้อมและสังคม ตลอดจนการสือ่ สารและประชาสัมพันธ์กจิ กรรมเพือ่ สังคม
และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ และจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้สอดคล้องกับแนวทาง
การรายงานตามมาตรฐานสากล และให้ความส�ำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และทันท่วงที
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การด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ
การด�ำเนินงานโดยค�ำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นนโยบายที่การบินไทยถือเป็นหลักปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
แม้อุตสาหกรรมการบินมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียงร้อยละ 2 ของภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด แต่หากพิจารณาถึงอัตรา
การเติบโต และรูปแบบของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีเ่ กิดขึน้ ในระดับชัน้ บรรยากาศ ควบคูไ่ ปกับคาดการณ์ของสมาคมขนส่ง
ทางอากาศระหว่างประเทศทีร่ ะบุวา่ อุตสาหกรรมการบินจะมีเติบโตเฉลีย่ ร้อยละ 5 ต่อปี และจะเกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เฉลีย่ ร้อยละ 3 ต่อปีแล้ว อุตสาหกรรมการบินจึงเป็นกลุม่ ทีม่ คี วามส�ำคัญทีก่ อ่ ให้เกิดผลกระทบดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ สายการบิน
ชั้นน�ำของโลกต่างปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน โดยเฉพาะเรื่องการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากนี้ อุตสาหกรรมการบินยังแข่งขันกันคิดค้นนวัตกรรมทางด้านการบิน เช่น การออกแบบอากาศยานและเครื่องยนต์
น�้ำหนักเบา การวิจัยเชื้อเพลิงอากาศยานทางเลือกทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจ�ำนวนมาก
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ในฐานะสายการบินแห่งชาติและสายการบินชั้นน�ำรายหนึ่งของโลกตระหนักถึง
ความรับผิดชอบต่อประเทศ ประชาคมโลก และสิ่งแวดล้อม จึงมุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ภายใต้นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน

• นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
การบินไทยมุ่งพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลในทุกกิจกรรม เพื่อให้มั่นใจว่า
กิจกรรมของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง อันจะช่วยลดมลพิษและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงานปฏิบัติ และการประเมินผลอย่างชัดเจน ครอบคลุมประเด็นส�ำคัญทั้ง
มลพิษจากเครื่องบิน มลพิษทางเสียง การใช้น�้ำมันเชื้อเพลิง การปรับปรุงคุณภาพน�้ำทิ้ง การใช้สารเคมี การอนุรักษ์พลังงาน
ไฟฟ้า การจัดการขยะ การน�ำสิ่งของมาใช้ซ�้ำหรือน�ำกลับมาใช้ใหม่ ควบคู่ไปกับการรณรงค์สร้างจิตส�ำนึก ฝึกอบรมพนักงาน
ในด้านสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ระบบการจัดการสิง่ แวดล้อมด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้การสนับสนุน
การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมแก่สงั คมและองค์กรต่างๆ ด�ำเนินการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารด้านสิง่ แวดล้อม เพือ่ สร้างภาพลักษณ์และ
ความเข้าใจอันดีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ
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เพือ่ ให้การด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร บริษทั ฯ มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Committee : EMC) ผู้แทนฝ่ายบริหารงานสิ่งแวดล้อม
และผู้ควบคุมเอกสารและการตรวจติดตามภายใน ซึ่งมีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ISO 14001 รวมทัง้ ก�ำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมายและแผนงาน ประสานงานด้านสิง่ แวดล้อมกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอกบริษัทฯ ตลอดจนประเมินผลการด�ำเนินงานของระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ติดตาม แก้ไขปัญหา พัฒนา
และปรับปรุงระบบจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
จากการทีบ่ ริษทั ฯ ต้องปรับตัวให้พร้อมรับสถานการณ์โลกทีผ่ นั ผวนในหลายด้าน ทัง้ ภาวะเศรษฐกิจซบเซา สถานการณ์
ทางการเมืองที่ไม่ปกติในหลายประเทศ ราคาน�้ำมันที่สูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านปฏิบัติการบินเพิ่มขึ้น บริษัทฯ จึง
มุ่งเน้นการบริหารเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดค่าใช้จ่าย ขณะเดียวกันก็ปรับตัวให้สอดคล้องกับระเบียบต่างๆ เช่น
ระเบียบการค้าสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Trading) ของสหภาพยุโรป ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องค�ำนึงถึงการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงในการบินให้น้อยลง เพื่อลดอัตราการสิ้นเปลืองน�้ำมันเชื้อเพลิง
การเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ที่มีน�้ำหนักเบา จัดหาระบบวางแผนการบินที่มีประสิทธิภาพ จัดหาอากาศยานรุ่นใหม่ที่ประหยัด
เชื้อเพลิง พัฒนาระบบการเก็บข้อมูลและประมวลผลภายในบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชื้อเพลิง

• การบินไทยมุ่งสู่ “การเดินทางแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม” หรือ “Travel Green”
อุตสาหกรรมการบินตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงพัฒนาเทคโนโลยี สร้างสรรค์
นวัตกรรม และก�ำหนดมาตรการในการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการบิน
เพื่อให้เกิดการจัดการอย่างบูรณาการ ทั้งด้านการคิดค้นนวัตกรรมด้านการบิน อาทิ อากาศยาน
และเครื่องยนต์ ให้มีน�้ำหนักเบา เพิ่มประสิทธิภาพการบิน และประหยัดเชื้อเพลิง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการควบคุมการจราจรทางอากาศ โดยบริหารการจราจรทางอากาศตัง้ แต่การเดินทาง
ของผูโ้ ดยสารสูท่ า่ อากาศยาน ลดระยะเวลาของอากาศยานจากทีจ่ อดจนถึงทางวิง่ ปรับเส้นทางบิน
ให้สั้นลง พัฒนาเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร การใช้เชื้อเพลิงทางเลือก ที่ผลิตจากชีวมวล
เพื่อทดแทนเชื้อเพลิงจากฟอสซิล การก�ำหนดมาตรการด้านการค้าและภาษี อาทิ ระเบียบ
การค้าสิทธิ ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสหภาพยุโรป ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้สายการบิน
รับผิดชอบในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เป็นกลไกส�ำคัญ
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ด้วยตระหนักถึงความส�ำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม การบินไทยมุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบแนวคิด “การเดินทางแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม” หรือ “Travel Green” ครอบคลุมใน 4 มิติ คือ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) การบริหารจัดการวัสดุอย่างยั่งยืน (Sustainable Material Management)
การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Sustainable Use of Resources) และการรักษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
(Biodiversity and Ecosystem Services) โดยการบินไทยได้ถ่ายทอดแนวคิดการรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านผลิตภัณฑ์และบริการ
เช่น การเลือกใช้วสั ดุทเี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมในการให้บริการผูโ้ ดยสาร การน�ำวัสดุกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ การควบคุมมลพิษ
จากแหล่งก�ำเนิด เป็นต้น ซึง่ ผูโ้ ดยสารจะสามารถสัมผัส และมีสว่ นร่วมในการรักษาสิง่ แวดล้อม จากการเดินทางกับการบินไทย

นอกจากนี้ การบินไทยยังได้วางแผนการด�ำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงาน
ภายนอกในการพัฒนาเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ ซึ่งผลิตจากวัสดุชีวมวล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งหวังที่จะลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพื่อความยั่งยืนในการด�ำเนินธุรกิจด้วย
บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะท�ำงานพัฒนาเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพอย่างยั่งยืน (Sustainable Aviation Biofuels
Development) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ สถาบันการศึกษาและวิจัยต่างๆ เช่น คณะท�ำงาน
บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาเชือ้ เพลิงชีวภาพในการบินอย่างยัง่ ยืนในประเทศไทย เพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ด้านพลังงานของอุตสาหกรรมการบิน อีกทัง้ การพัฒนาเชือ้ เพลิงอากาศยานชีวภาพ ยังมีสว่ นช่วยพัฒนาประเทศและการกระจาย
รายได้ไปยังเกษตรกร ตลอดจนเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ บริษัทฯ ในฐานะสายการบิน
แห่งชาติทมี่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคม ได้เตรียมพร้อมในการน�ำเชือ้ เพลิงอากาศยานชีวภาพมาใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ เพือ่ แสดงถึง
การเป็นสายการบินทีร่ กั ษาสิง่ แวดล้อมและเป็นส่วนหนึง่ ทีช่ ว่ ยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างยัง่ ยืน โดยมีแผนใช้เชือ้ เพลิง
อากาศยานชีวภาพในเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ และตั้งเป้าหมายเป็นผู้น�ำการใช้เชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพในอุตสาหกรรม
การบินของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Mitigation of
Climate Change)
ในปี 2555 บริษทั ฯ ด�ำเนินโครงการส�ำคัญเพือ่ ลดปัญหาจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนี้
โครงการ Thai Voluntary Carbon Offset
โครงการนี้ด�ำเนินมาอย่างต่อเนื่อง โดยเชิญชวนให้ผู้โดยสาร
ร่วมชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บนทุกเส้นทางการบิน
ซึง่ ในเว็บไซต์มรี ายละเอียดการปล่อยก๊าซในแต่ละเทีย่ วบิน ค่าใช้จา่ ย
การชดเชย การน�ำค่าชดเชยไปลงทุนในโครงการต่างๆ ที่สนับสนุน
กลไกการพัฒนาที่สะอาดและโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทั้งในและนอกประเทศ เช่น โครงการ Korat Waste to Energy
ในประเทศไทย โครงการ Braco Norte IV Small Hydro ในประเทศ
บราซิล
โครงการลดโลกร้อนด้วยการลดการปล่อยก๊าซและการใช้สารเคมีที่
ท�ำลายชั้นบรรยากาศ
บริษทั ฯ มุง่ มัน่ อย่างต่อเนือ่ งในการลดการปล่อยก๊าซชนิดอืน่ ๆ
ทีท่ ำ� ลายชัน้ บรรยากาศ อันส่งผลต่อภาวะโลกร้อน โดยมีแผนงานลด
ก๊าซฮาลอนในกระบวนการซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์ดับเพลิงในอากาศยาน
และอาคารส�ำนักงาน และลดการใช้สารเคมีที่ท�ำลายชั้นโอโซน
จากกระบวนการซ่อมชิ้นส่วนเครื่องยนต์และอากาศยาน จึงมีการใช้
สารเคมีประเภท Light Alkaline Solution แทนการใช้สารเคมีเดิม
ซึ่งมีสาร CFC เป็นองค์ประกอบ

• การบริหารจัดการวัสดุอย่างยั่งยืน
กระบวนการบริหารจัดการวัสดุทดี่ จี ะช่วยลดต้นทุนการด�ำเนิน
ธุรกิจ และช่วยประหยัดทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต โครงการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับแนวคิดการบริหารจัดการวัสดุอย่างยัง่ ยืนของบริษทั ฯ ทีส่ ำ� คัญ คือ
การบริหารจัดการทรัพยากรในส่วนที่เป็นต้นทุนหลัก โดยเฉพาะ
การน�ำอากาศยานรุ่นใหม่เข้ามาในฝูงบิน และลดอายุเฉลี่ยของ
Fleet เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฝูงบิน และเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้เชื้อเพลิงในการปฏิบัติการบิน อาทิ การรับเครื่องบินใหม่
แบบโบอิ้ง 777-300ER ซึ่งมีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 34.23 ลิตร
ต่อ 100 RTKm ประหยัดกว่าเครื่องบินแบบโบอิ้ง 747-400 ซึ่ง
มีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 40.89 ลิตรต่อ 100 RTKm ส่งผลต่อ
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การลดลงของต้นทุนการซ่อมบ�ำรุงและค่าเชื้อเพลิงไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 20 นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการวางแผน
ซ่อมบ�ำรุงอากาศยานและอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานเครื่องบินตาม Traffic Program
ในเรื่องของสถานภาพหรืออายุเฉลี่ยของฝูงบินซึ่งมีทั้งหมด 5 แบบ พบว่า ในปี 2555 บริษัทฯ มีฝูงบินที่ผสมผสาน
ระหว่างฝูงบินเก่าที่มีอายุตั้งแต่ 12 - 22 ปี กับฝูงบินใหม่ที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือน - 7 ปี โดยเป็นฝูงบินของเครื่องบินแบบแอร์บัส
ร้อยละ 53 อายุเฉลี่ย 8.81 ปี ที่เหลืออีก 4 แบบ เป็นฝูงบินแบบโบอิ้ง อายุเฉลี่ย 14.15 ปี ท�ำให้ฝูงบินของบริษัทฯ ในปี
2555 มีอายุเฉลี่ย 11.37 ปี ลดลงจากปี 2554 ที่มีอายุเฉลี่ย 12.11 ปี ดังนั้น การซ่อมบ�ำรุงที่เกิดขึ้นจึงเป็นการซ่อมบ�ำรุง
ในลักษณะ Routine Maintenance มากขึ้น ขณะที่การซ่อมในลักษณะ Unscheduled Maintenance เริ่มลดลง เครื่องบินและ
อุปกรณ์ของเครือ่ งบินจึงมีสภาพพร้อมใช้งานได้ดขี นึ้ จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลในส่วนทีเ่ กีย่ วกับประสิทธิภาพการใช้เชือ้ เพลิงใน
การปฏิบัติการบิน พบว่าในปี 2555 สามารถลดการใช้เชื้อเพลิงได้กว่า 11,000 ตันต่อปี นอกจากนี้ มีสัญญาณที่ดี คือ อายุ
เฉลี่ยของฝูงบินมีแนวโน้มลดลงเป็นล�ำดับ เนื่องจากมีการปลดเครื่องบินเก่าและซื้อเครื่องบินใหม่ทดแทน ในปี 2556 คาดว่า
อายุเฉลี่ยของฝูงบินจะลดลงมาอยู่ที่ 9.41 ปี และลดลงเหลือ 8.47 ในปี 2557 ซึ่งจะช่วยให้ประสิทธิภาพของการใช้เครื่องบิน
ดีขึ้น ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการบิน โดยเฉพาะค่าเชื้อเพลิงก็จะมีสัดส่วนลดลง

นอกจากการบริหารจัดการฝูงบินแล้ว บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการลดการใช้กระดาษและลดการใช้พลังงาน ด้วย
การลดน�้ำหนักบรรทุก อาทิ โครงการ e-Meal Menu และโครงการ e-Duty Free Magazine ซึ่งผู้โดยสารสามารถเลือก
ดูเมนูอาหารเครื่องดื่ม และรายการสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน รายละเอียดสินค้า ภาพสินค้าจากจอหน้าที่นั่ง (Inflight
Equipment : IFE) ทดแทนการใช้เมนูอาหาร และ Duty Free Magazine ที่เดิมอยู่ในรูปกระดาษ ท�ำให้ลดน�้ำหนักบรรทุกได้
ประมาณ 0.5 กิโลกรัมต่อ 1 ทีน่ งั่ รวมทัง้ มีโครงการ Light Weight Container โดยหันมาเปลีย่ นตูค้ อนเทนเนอร์ทมี่ นี ำ�้ หนักเบา
แทนตู้แบบเดิมที่มีน�้ำหนักมาก ซึ่งจะช่วยลดน�้ำหนักลงได้ 20 กิโลกรัมต่อตู้ โดยในปี 2555 ด�ำเนินการเปลี่ยนไปแล้ว 300 ตู้
จากเป้าหมายทั้งสิ้น 1,500 ตู้ ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยกเลิกเอกสารการบินและรายงานในรูปกระดาษ ไม่ว่าจะเป็น Route
Manual, Voyage Report, Air Safety Report และ Operating Manual โดยจัดท�ำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทน เพื่อลดการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งปรับเปลี่ยนวัสดุในการให้บริการ เช่น น�ำขวดพลาสติก (ประเภทขวด PET) น�้ำหนักเบามา
ใช้ทดแทนขวดแก้วซึ่งมีน�้ำหนักมาก ตลอดจนใช้ภาชนะส�ำหรับบรรจุอาหารที่ท�ำจากวัสดุน�้ำหนักเบาแทนภาชนะกระเบื้อง
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การบริหารจัดการวัสดุอย่างยัง่ ยืนภายในส�ำนักงานนัน้ เน้นการใช้ระบบสารสนเทศแทนการใช้กระดาษในการสนับสนุน
กระบวนการท�ำงานภายในองค์กร ภายใต้แนวคิด Green IT หรือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วย
ลดปริมาณการใช้กระดาษ อาทิ การพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting System) เพื่อ
ช่วยให้ผู้บริหารสืบค้นเอกสารการประชุม และเอกสารอ้างอิงต่างๆ ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างรวดเร็ว การพัฒนา
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการ E-IOC (e-Inter Office Communication) ซึ่งใช้ส� ำหรับสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในองค์กร การพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
ลดต้นทุนค่าใช้จา่ ย และช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกทางหนึง่ ขณะที่ในส่วนของการบริการภาคพืน้ มีการด�ำเนินโครงการ Reused
Invitation Card เพื่อน�ำ Invitation Card รวมทั้ง Fast Track Card ส�ำหรับผู้โดยสารมาหมุนเวียนใช้ใหม่ ซึ่งลดค่าใช้จ่าย
ลดปริมาณการใช้กระดาษ รวมถึงยังน�ำกระดาษที่ใช้แล้วไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในโครงการกระดาษลดโลกร้อน โดยจ�ำหน่าย
ให้กับโรงงาน Recycle
บริษทั ฯ ยังมีการบริหารจัดการวัสดุที่เริม่ ต้นจากแนวคิดเรียบง่ายด้วยการน�ำผืนพลาสติก (Plastic Sheet) ที่ใช้แล้วมา
ใช้ใหม่ในการขนส่งสินค้า ภายใต้โครงการ “Reused Plastic Sheet” โดยน�ำผืนพลาสติกที่ใช้คลุมสินค้า เพื่อป้องกันสินค้า
เสียหายจากความเปียกชื้นในเที่ยวบินขาเข้าสถานีกรุงเทพฯ ไปคลุมสินค้าบนแผ่นบรรทุกสินค้าเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ
ผลการด�ำเนินงานจากแนวคิดนี้ สามารถลดการใช้พลาสติกลงร้อยละ 16.82 หรือประมาณ 53,764 ผืนต่อปี คิดเป็นน�้ำหนัก
75,270 กิโลกรัมต่อปี และลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ได้ 72,259 ตัน CO2 ต่อปี
แนวคิดการบริหารจัดการวัสดุอย่างยั่งยืน ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพนักงาน โดยพนักงานร่วมเป็นคณะ
ท�ำงานเพื่อสร้างสรรค์ผลงานภายใต้การบริหารจัดการวัสดุอย่างยั่งยืนในโครงการ “เพิ่มคุณค่า Magazine onboard” ด้วยการ
คัดแยกนิตยสารที่ยังไม่หมดอายุน�ำส่งคืนหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อน�ำขึ้นเครื่องใหม่ โดยมีแบบฟอร์มกรอกให้เซ็นรับ
ตามจ�ำนวนทีค่ ดั แยกส่งให้ จากเดิมทีน่ ติ ยสารทีน่ ำ� ลงจากเครือ่ งบินแต่มอี ายุการใช้งานได้ ต้องถูกคัดแยกเป็นเศษวัสดุจำ� หน่าย
ในราคาถูก โครงการนี้มีส่วนสร้างจิตส�ำนึกให้พนักงานรู้จักการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และหากค�ำนวณเป็นมูลค่า
ในรูปตัวเงินพบว่า ลดต้นทุนการซือ้ นิตยสารทดแทนในส่วนทีจ่ ำ� หน่ายไปเป็นมูลค่า 652,451 บาท จากการเก็บข้อมูลระหว่าง
วันที่ 5 - 25 ของเดือน ในรอบ 1 ปี
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บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)

• การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Sustainable Use of Resources)
ในปี 2555 บริษัทฯ ด�ำเนินโครงการต่างๆ ที่สอดคล้องกับแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ดังนี้
น�้ำมันเชื้อเพลิง
น�้ำมันเชื้อเพลิงเป็นต้นทุนส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นพัฒนาการใช้น�้ำมันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในปี 2555 บริษัทฯ ด�ำเนินโครงการเพื่อลดการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิง ดังนี้
• โครงการพัฒนาเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ (Sustainable Aviation Biofuels)
ภายใต้โครงการดังกล่าว บริษัทฯ มีแผนการใช้เชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพกับเที่ยวบินพาณิชย์ โดยมีเป้าหมาย
เป็นผู้น�ำในการใช้เชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งภายหลังการน�ำร่องการบินโดยการใช้
เชื้อเพลิงชีวภาพไปแล้วเมื่อปี 2554 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายผลให้มีการน�ำเชื้อเพลิงชีวภาพมาใช้ใน
เชิงพาณิชย์ให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น ในปี 2555 บริษัทฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Thai Aviation and Environmental
Workshop - Biofuels and Efficient Flight Operation” โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมขนส่งทาง
อากาศ อาทิ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด บริษัท โบอิ้ง เป็นต้น เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ และการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการบริหารจัดการ
การจราจรทางอากาศ ขณะเดียวกัน การบินไทยและ ปตท. ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันในการพัฒนาเชื้อเพลิง
อากาศยานชีวภาพ โดยคาดว่าจะสามารถน�ำเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพมาใช้ในปฏิบัติการบินภายในปี 2558
• โครงการ Fuel Management
วัตถุประสงค์หลักของระบบบริหารจัดการน�ำ้ มันตามโครงการ Fuel Management คือ การใช้นำ�้ มันในการปฏิบตั กิ ารบิน
ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะช่วยลดการใช้น�้ำมันเชือ้ เพลิงลง โดยบริษทั ฯ ท�ำการปรับ Flight Plan พร้อมปรับปรุงวิธคี �ำนวณ
และส่งข้อมูลน�้ำหนักบรรทุกในแต่ละเที่ยวบินให้มีความแม่นย�ำขึ้น ท�ำให้การประเมินน�้ำมันที่จะใช้ในแต่ละเที่ยวบินเป็นไป
อย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยลดการบรรทุกน�้ำมันที่เกินความจ�ำเป็นลงได้ ขณะเดียวกันยังติดตามการใช้น�้ำมันในแต่ละเที่ยวบิน
อย่างใกล้ชิด โดยใช้เครื่องมือ ระบบฐานข้อมูล Fuel Management Tool ในการติดตาม
ที่ประมวลและแสดงผลของสมรรถนะในปฏิบัติการบิน โดยเฉพาะประสิทธิภาพการใช้น�้ำมัน ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกรายงาน
ให้ฝา่ ยบริหาร นักบิน ตลอดจนผูเ้ กีย่ วข้อง เพือ่ น�ำไปศึกษาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบตั กิ ารบินต่อไป การด�ำเนินโครงการ
ดังกล่าวช่วยให้ประสิทธิภาพการใช้น�้ำมันในปี 2555 ดีขึ้น โดยอัตราการเผาผลาญน�้ำมันเชื้อเพลิงต่อภาระการบรรทุกและ
ระยะทาง (Revenue Tonne Kilometers:RTK) เท่ากับ 0.3745 ลิตร/RTK ลดลงจากปี 2554 ซึ่งอยู่ที่ 0.4018 ลิตร/RTK
ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ราว 511,299 ตันตลอดทั้งปี 2555
• การด�ำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพของปฏิบัติการบิน
กลยุทธ์สำ� คัญในการเพิม่ ประสิทธิภาพของปฏิบตั กิ ารบิน คือ การปรับปรุงการด�ำเนินการด้านเทคนิค โดยน�ำ Onboard
Performance Tool (OPT) ซึง่ เป็นซอฟต์แวร์รนุ่ ใหม่ที่ใช้ในการค�ำนวณ Take Off and Landing Performance ส�ำหรับเครือ่ งบิน
แบบโบอิ้ง และมีการน�ำ Less Paper in the Cockpit (LPC) ที่ใช้ค�ำนวณ Take Off and Landing Performance ส�ำหรับ
เครื่องบินแบบแอร์บัส มาใช้แทนระบบ Gross Weight Chart ที่เป็นกระดาษใช้งานในปัจจุบัน เช่นเดียวกับการเฝ้าติดตาม
และบันทึกข้อมูล Aircraft Performance เพื่อน�ำมาก�ำหนดค่า Aircraft Performance Factor ของเครื่องบินแต่ละล�ำ ซึ่งจะ
น�ำมาใช้เป็นส่วนประกอบในการก�ำหนดการใช้เชื้อเพลิงในการบินแต่ละเที่ยว
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• โครงการล้างท�ำความสะอาดเครื่องยนต์ด้วยระบบ Clear Core TM
ระบบล้างเครื่องยนต์ Clear Core TM เป็นนวัตกรรมใหม่ในการล้างเครื่องยนต์ของเครื่องบิน ซึ่งบริษัทฯ น�ำมาใช้เพื่อ
เพิม่ ประสิทธิภาพและยืดอายุการท�ำงานของเครื่องยนต์ ระบบดังกล่าวยังมีคณ
ุ สมบัติในการจัดการน�้ำเสีย โดยบ�ำบัดน�้ำเสียที่
เกิดจากการล้างเครื่องยนต์ให้สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ ระบบล้างเครื่องยนต์แบบ Clear Core TM เมื่อน�ำมาใช้กับฝูงบิน
แบบโบอิ้ง 777-300ER จ�ำนวน 10 ล�ำที่ติดตั้งเครื่องยนต์ GE90-115B ช่วยประหยัดค่าเชื้อเพลิงได้ราว 500,000 ดอลลาร์
สหรัฐหรือ 15 ล้านบาทต่อปี ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ราว 1,900 ตันต่อปี
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสานต่อโครงการต่างๆ ที่มีส่วนช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติการบินอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะ
เป็นการซ่อมบ�ำรุงเครือ่ งบินให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ การเปลีย่ นวัสดุอปุ กรณ์บนเครือ่ งบินให้มนี ำ�้ หนักเบาเพือ่ ลดน�ำ้ หนักบรรทุก
เป็นต้น จากการด�ำเนินโครงการต่างๆ ในปี 2555 มีส่วนช่วยให้บริษัทฯ ลดการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงลงร้อยละ 18 จากปี 2554
หรือคิดเป็นปริมาณน�้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลงกว่า 1 ล้านลิตร
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พลังงานไฟฟ้า
จากข้อมูลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยปี 2552 พบว่าการผลิตกระแสไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์ชั่วโมง มีการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 0.625 กิโลกรัม บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการประหยัดการใช้ไฟฟ้า เพื่อลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จึงด�ำเนินโครงการต่างๆ ดังนี้
• โครงการ Save the Cargo Warehouse Electricity
ภายใต้โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในคลังสินค้า บริษัทฯ ท�ำการเปลี่ยนหลอดไฟชนิด High Pressure Sodium
ก�ำลังไฟฟ้า 400 วัตต์เป็นชนิด Fluorescent High Bay (T5) 122 วัตต์ พร้อมโคมจ�ำนวน 525 โคม ในปี 2555 ช่วยลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าได้ 1,324,512 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 827.82 ตันต่อปี
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• โครงการเปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงาน
จากการเปลี่ยนหลอดไฟบริเวณลานจอดรถอาคาร 4 จากหลอด T8 เป็นหลอด LED จ�ำนวน 200 หลอด และเปลี่ยน
หลอดไฟบริเวณชั้น 1 อาคาร 4 จากหลอด T8 เป็นหลอด T5 จ�ำนวน 100 หลอด ช่วยประหยัดการใช้ไฟฟ้าของบริษัทฯ ลง
52,857 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 33 ตันต่อปี
• โครงการปรับเพิ่มอุณหภูมิเครื่องท�ำน�้ำเย็น
การปรับเพิ่มอุณภูมิเครื่องท�ำน�้ำเย็นขนาดใหญ่จ�ำนวน 5 ชุด บริเวณอาคาร 4 และอาคาร 5 ช่วยลดการใช้ไฟฟ้า
154,440 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 97 ตันต่อปี
• โครงการลดเวลาการเปิดเครื่องเป่าลมเย็น
ผลประโยชน์จากการลดเวลาการเปิดเครื่องเป่าลมเย็นลงประมาณ 10 นาทีต่อเครื่องต่อวัน จ�ำนวน 48 เครื่อง บริเวณ
อาคาร 1 ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าลง 11,048 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 7 ตันต่อปี
บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินโครงการจัดการสิง่ แวดล้อมส�ำนักงานอาคารสีเขียวเพือ่ การอนุรกั ษ์พลังงานอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ กระตุน้
จิตส�ำนึกในการรูค้ ณ
ุ ค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และเปิดโอกาสให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการลดใช้ทรัพยากร โครงการประหยัด
ไฟฟ้าต่างๆ ที่บริษัทฯ ด�ำเนินการตลอดทั้งปี ช่วยให้การใช้พลังงานไฟฟ้าในปี 2555 อยู่ที่ 83,778,943 กิโลวัตต์ชั่วโมง
ลดลงกว่าร้อยละ 40 จากปี 2554 ซึ่งใช้ไฟฟ้า 151,592,190 กิโลวัตต์ชั่วโมง
กราฟแสดงการใช้พลังงานไฟฟ้า (จ�ำนวนหน่วย) บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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ทรัพยากรน�้ำ
การใช้ทรัพยากรน�้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญ จึงท�ำการติดตั้งระบบ
รีไซเคิลน�้ำเพื่อน�ำน�้ำเสียจากอาคารมาผ่านระบบบ�ำบัด (Water Treatment) และน�ำกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดการใช้ทรัพยากรน�้ำ
น�้ำเสียที่ผ่านการบ�ำบัดและตรวจสอบคุณภาพแล้วจะถูกน�ำมาใช้ในห้องสุขาส�ำหรับอุปกรณ์สุขภัณฑ์ที่ไม่สัมผัสกับร่างกาย
และใช้รดน�้ำต้นไม้บริเวณรอบอาคาร ปัจจุบันระบบรีไซเคิลน�้ำมีก�ำลังการผลิต 100 ลบ.ม. ต่อวัน ช่วยประหยัดน�้ำได้ราว
36,000 ลบ.ม. ต่อปี หรือประหยัดค่าน�้ำราว 612,000 บาทต่อปี
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ระบบรีไซเคิลน�้ำ
ไสกรอง
Reclaimed Water Unit

ระบบฆาเชื้อ
ดวยโอโซน

ถังพักน้ำ

ถังพักน้ำ

น้ำเสียจากอาคาร

จายน้ำ

ส�ำหรับมาตรการปลีกย่อยอื่นๆ ได้แก่ การซ่อมท่อน�้ำให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ปรับแต่งวาล์วน�้ำให้เหมาะกับการใช้งาน
เปลี่ยนอุปกรณ์ก๊อกน�้ำภายในอาคารเป็นระบบอัตโนมัติ รณรงค์ให้พนักงานใส่ใจในการประหยัดน�้ำ ทั้งการท�ำโปสเตอร์และ
สติ๊กเกอร์ติดตามจุดต่างๆ ในอาคาร เพื่อสร้างจิตส�ำนึกในการใช้ทรัพยากรน�้ำอย่างรู้คุณค่า จากมาตรการประหยัดทรัพยากร
น�้ำต่างๆ ที่ด�ำเนินการตลอดทั้งปี ท�ำให้การใช้น�้ำประปาของบริษัทฯ ในปี 2555 ลดลงร้อยละ 28 จาก 1,711,206 ลบ.ม.
ในปี 2554 เหลือ 1,227,118 ลบ.ม. ในปี 2555

ลบ.ม.

กราฟแสดงการใช้น�้ำประปา (จ�ำนวนหน่วย) บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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• การรักษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity and Ecosystem Service)
การรักษาสมดุลระหว่างระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเป็นประเด็นที่บริษัทฯ ไม่ได้ละเลย บริษัทฯ จึง
เน้นปลูกฝังพนักงานและกระตุ้นสังคมให้เกิดจิตส�ำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ เช่น
โครงการ Green Tour on Royal Orchid Holiday Program โดยให้ผู้โดยสารเลือกใช้บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ร่วมกับโรงแรมคู่ค้าที่ได้มาตรฐานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการใช้วัตถุดิบจากโครงการหลวงและ
กลุ่มเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชด้วยระบบ GAP (Good Agricultural Practices) เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ มีลักษณะตรง
ตามความต้องการ และปลอดภัยต่อการบริโภค รวมทั้งจัดกิจกรรมโครงการการบินไทยปลูกชีวิตให้แผ่นดินอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็นส่วนหนึง่ ในการช่วยลดการปล่อยของเสียและมลพิษสูส่ งิ่ แวดล้อม ซึง่ เป็นแนวทางส�ำคัญ
ในการรักษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานต่างๆ ภายในองค์กร ดังนี้
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การก�ำจัดน�้ำเสีย
จากการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน�ำ้ ปี 2555 พบว่า บริษทั ฯ มีการควบคุมคุณภาพน�ำ้ ทิง้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างต่อเนือ่ ง
ตลอดทั้งปี โดยน�้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ในอาคารสถานที่ของบริษัทฯ มีระบบบ�ำบัดที่ได้มาตรฐาน มีการตรวจสอบ
คุณภาพน�้ำเสียก่อนปล่อยสู่แหล่งน�้ำภายนอก
การจัดการขยะและขยะอันตราย
ในการปรับปรุงระบบการจัดการขยะและขยะอันตรายให้มีประสิทธิภาพ บริษัทฯ เน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ
แยกทิ้งขยะตามภาชนะที่ใช้บรรจุ ทั้งขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ ก่อนที่พนักงานท�ำความสะอาด
จะตรวจเช็คขยะที่ใส่ภาชนะผิดประเภทและแยกขยะให้ถกู ต้อง พร้อมบันทึกรายงานการตรวจการทิง้ ขยะผิดถัง เพือ่ ประโยชน์
ในการประเมินผลและแก้ไข โดยขยะอันตรายและขยะติดเชื้อจะน�ำไปจัดเก็บและบ�ำบัดตามที่กฎหมายก�ำหนด บริษัทฯ
ให้ความส�ำคัญกับการเพิม่ ประสิทธิภาพการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพือ่ น�ำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ซึง่ จะมีสว่ นช่วยรักษาระบบนิเวศ
ในปี 2555 (ม.ค.-พ.ย.) มีการคัดแยกขยะรีไซเคิลได้เป็นปริมาณร้อยละ 26.35 ของปริมาณขยะที่จัดเก็บทั้งหมด สูงกว่า
เป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้ที่ร้อยละ 20
การลดการใช้อุปกรณ์ที่มีส่วนผสมของสารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC)
ในปี 2555 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนหรือยกเลิกการใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ที่มีส่วนผสมของสาร CFC ซึ่งเป็นสาเหตุ
ส�ำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก โดยเปลี่ยนเครื่องท�ำน�้ำเย็นตามอาคารต่างๆ น�ำเครื่องรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงและ
ปราศจากสาร CFC มาใช้แทนเครื่องรุ่นเก่า การจัดหาถังดับเพลิงรุ่นใหม่มาใช้แทนถังดับเพลิงรุ่นเก่าที่มีส่วนผสมของสาร
CFC การเปลี่ยนเครื่องมือท�ำความสะอาดโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งมีส่วนช่วยลดการใช้สาร CFC ได้ถึงร้อยละ 80
การจัดกิจกรรมส�ำหรับพนักงานเพื่อกระตุ้นจิตส�ำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม
ในช่วงที่ผ่านมามีกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้นต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อรณรงค์สร้างจิตส�ำนึกที่ดีให้แก่พนักงาน
ในการอนุรกั ษ์และจัดการสิง่ แวดล้อม อาทิ กิจกรรมวันสิง่ แวดล้อมโลก กิจกรรม Big Cleaning Weeks การประกวดสิง่ ประดิษฐ์
จากวัสดุรีไซเคิล เป็นต้น
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การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ
การด�ำเนินธุรกิจการบิน นอกจากความใส่ใจและความระมัดระวังเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมแล้ว
ยังต้องค�ำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่ส�ำคัญ บริษัทฯ จึงด�ำเนินการใน
ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ดังนี้

• การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
ความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน (Flight Safety)
บริษัทฯ ใช้มาตรฐานความปลอดภัยในระดับความเป็นเลิศ (Excellent Performance Based) ในการปฏิบัติการบิน
โดยด�ำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยเชิงรุก (Proactive Safety Strategy) ไปจนถึงเชิงคาดการณ์ (Predictive Safety
Strategy) มีการเฝ้าระวังและติดตามการปฏิบตั กิ ารบินในทุกเทีย่ วบินด้วยระบบวิเคราะห์ขอ้ มูลการบิน (Flight Data Analysis)
เพือ่ ควบคุมคุณภาพของการปฏิบตั กิ ารบินให้มคี วามปลอดภัยสูงสุด และป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุตา่ งๆ อย่างเข้มงวดและรัดกุม
บริษัทฯ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “Safety Management System (SMS)” ส�ำหรับนักบินและลูกเรือรวมถึงเจ้าหน้าที่
สายปฏิบตั กิ าร ซึง่ เริม่ ด�ำเนินการในปี 2555 จนถึงปัจจุบุ นั รวมถึงพัฒนาระบบการรายงานด้านความปลอดภัย (Safety Report)
ผ่านระบบ eASR ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างรวดเร็วและครบถ้วน

ความปลอดภัยของผู้โดยสาร (Passenger Safety)
บริษทั ฯ เพิม่ รูปแบบการให้ความรูค้ วามเข้าใจในการโดยสารเครือ่ งบินอย่างปลอดภัยผ่าน เว็บไซต์ (www.thaiairways.com)
และจะให้บริการผ่านระบบ Social Networks ภายในปี 2556 รวมทั้งผลักดันแนวคิด SMS แก่ลูกเรือของการบินไทย
เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยควบคู่ไปกับการให้บริการที่เป็นเลิศ โดยตั้งเป้าหมายการมีส่วนร่วมของลูกเรือ
ต่องานด้าน Cabin Safety ให้อยู่ในระดับแนวหน้าของสายการบินชั้นน�ำในธุรกิจการบินได้อย่างภาคภูมิใจ
บริษัทฯ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในฝ่ายงานต่างๆ และหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
เพื่อความมั่นใจด้านความปลอดภัยและคุณภาพของงาน ส�ำหรับใบรับรองมาตรฐานสากลที่บริษัทฯ ได้รับ มีดังนี้
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ใบรับรองมาตรฐานสากล

1. IOSA
(มาตรฐานการตรวจประเมินความปลอดภัย
ด้านการปฏิบัติการจากสมาคมขนส่ง
ทางอากาศระหว่างประเทศ)
2. ISO 9001:2008
(ระบบบริหารงานคุณภาพ)

3. ISO 14001:2004
(ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม)

4. OHSAS 18001:2007
(มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย)
5. HALAL
6. HACCP
7. GMP
8. FAR 145
FAA Repair Station
9. RSC 13
THAI DCA Repair Station
10. EASA Part-145
(Approved Maintenance Organization)

ฝ่ายหรือหน่วยธุรกิจ

วันหมดอายุ

ได้รับการรับรองภาพรวมทั้งบริษัท

28 พฤษภาคม 2557

ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร
ฝ่ายช่าง
ฝ่ายพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์
ฝ่ายบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น
ฝ่ายครัวการบิน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
(ส�ำนักงานใหญ่ ส�ำนักงานหลักสี่
ส�ำนักงานหลานหลวง ศูนย์ปฏิบัติการที่
สนามบินสุวรรณภูมิ กิจการบริการลูกค้า
ภาคพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ)
ฝ่ายช่าง
ฝ่ายครัวการบิน
ฝ่ายครัวการบิน

6 ตุลาคม 2559
1 พฤษภาคม 2556
27 พฤษภาคม 2556
30 มิถุนายน 2557
15 ธันวาคม 2557
8 มีนาคม 2557
23 เมษายน 2556

ฝ่ายครัวการบิน

31 ธันวาคม 2555
(อยู่ระหว่างด�ำเนินการ
ต่อการรับรอง)
8 มีนาคม 2557
8 มีนาคม 2557

ฝ่ายครัวการบิน
ฝ่ายครัวการบิน
ฝ่ายช่าง
(สนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ)
(สนามบินอู่ตะเภา)
ฝ่ายช่าง
(สนามบินสุวรรณภูมิ)
(สนามบินดอนเมือง)
(สนามบินอู่ตะเภา)
ฝ่ายช่าง

9 มิถุนายน 2556
1 กันยายน 2558
3 สิงหาคม 2557

31 ตุลาคม 2557
31 ตุลาคม 2557
กันยายน 2558
ตุลาคม 2557
กันยายน 2558
23 มิถุนายน 2557

หมายเหตุ : ฝ่ายบริหารทั่วไปจะขอรับรองมาตรฐาน ISO 50001 (ระบบการจัดการด้านพลังงาน) ภายในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2556
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บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)

เพื่อให้เป็นไปตามค�ำแนะน�ำของ ICAO บริษัทฯ ได้น�ำระบบ SMS มาใช้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีหัวใจส�ำคัญ
คือ นโยบายด้านความปลอดภัย (Safety Policy) และให้ค�ำมั่น (Commitment) จากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ผ่าน
กิจกรรมส�ำคัญ ได้แก่ การให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่พนักงานทุกระดับ โดยจัดท�ำ SMS Course Ware ให้พนักงาน
ทุกคนสามารถเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยผ่านระบบ e-Learning ได้อย่างสะดวก เพื่อให้พนักงาน
ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ด้านความปลอดภัยของตนเองที่ควรมีต่อบริษัทฯ และสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง เพื่อ
ให้การท�ำงานมีความปลอดภัยสูงสุด
บริษัทฯ มีระบบรายงานด้านความปลอดภัย (Safety Reporting System) ซึ่งได้รับการพัฒนาด้วยการใช้ระบบ
e-Reporting เพือ่ ให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องสามารถส่งรายงานดังกล่าวได้สะดวกรวดเร็วขึน้ ผ่าน Web Base System ซึง่ จะท�ำให้สามารถ
รับทราบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแบบตั้งรับ (Reactive) ได้ทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งสามารถท�ำงานในเชิงวิเคราะห์และ
ป้องกัน ตามหลักการด�ำเนินการเชิงรุก (Proactive) ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งระบบดังกล่าวยังสามารถแสดงดัชนีชี้วัดด้านความ
ปลอดภัย FSI (Flight Safety Index) และ SPI (Safety Performance Indicator) ให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม
ตรวจสอบ และสั่งการในการแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที และเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัย (Safety Assurance)
บริษัทฯ น�ำระบบการวิเคราะห์ข้อมูลการบิน (Flight Data Analysis Program : FDAP) มาใช้และปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ และเมื่อใช้งานควบคู่กับระบบรายงานด้านความปลอดภัย จะท�ำให้ระบบ SMS
มีความสมบูรณ์ และครบวงจรมากขึ้น

บริษัทฯ มีกระบวนการที่เรียกว่า Audits เป็นเครื่องมือส�ำคัญในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพความปลอดภัย
ซึง่ ได้รบั การรับรองมาตรฐานการตรวจประเมินความปลอดภัยด้านการปฏิบตั กิ าร จาก IATA โดยแบ่งเป็นกระบวนการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audits Program) เพื่อควบคุมคุณภาพความปลอดภัยของแต่ละหน่วยงานภายในบริษัทฯ ด�ำเนินการ
เป็นประจ�ำทุกปี ซึ่งจะช่วยในการปรับปรุงคุณภาพการท�ำงานให้ดียิ่งขึ้น ขณะที่กระบวนการตรวจสอบภายนอก (Vendor
Audits Program) เพื่อตรวจสอบ Outsourcer ของบริษัทฯ ด�ำเนินการทุกๆ สองปี เพื่อสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพและ
ความปลอดภัยในการใช้บริการจากหน่วยงานภายนอกบริษัทฯ
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บริษทั ฯ ด�ำเนินโครงการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย เช่น เข้าร่วมประชุมกับ ICAO IATA
และ AAPA อย่างต่อเนื่อง เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั้งในเรื่องความปลอดภัย เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะน�ำมาใช้ในการพัฒนา
องค์กรให้ได้มาตรฐานสากลทัดเทียมกับนานาประเทศ เข้าร่วมระบบประเมินแนวโน้ม วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน
ความปลอดภัยของ IATA (The IATA Safety Trend Evaluation, Analysis & Data Exchange System : STEADES) เพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน น�ำมาใช้ป้องกันในเชิงรุก และช่วยพัฒนาคุณภาพความปลอดภัย
ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

• ความรับผิดชอบด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
บริษัทฯ ด�ำเนินการเพื่อคุ้มครอง ดูแลความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของพนักงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มี
สภาพการท� ำ งานและสภาพแวดล้อ มในการท�ำงานที่ ป ลอดภั ยและถู กสุ ข ลั ก ษณะเพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เกิ ด อั น ตรายและ
การเจ็บป่วยจากการท�ำงาน ควบคู่กับการพัฒนาระบบจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงานของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มาตรฐานและข้อก�ำหนด
อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง พร้อมก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้หน่วยงานหรือผูเ้ กีย่ วข้องด�ำเนินการปรับปรุงและป้องกันอันตราย
จากการท�ำงาน รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปรับปรุงและพัฒนาการด�ำเนินงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ ด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของบริษัทฯ อย่างครบวงจร
โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคอย่างสม�่ำเสมอ จัดสถาน
ออกก�ำลังกายที่ได้มาตรฐาน สนับสนุนกิจกรรม ชมรมกีฬา บันเทิง และสันทนาการของพนักงาน แต่งตั้งคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบ
เพื่อความปลอดภัย และแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของพนักงาน
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บริษัทฯ ก�ำหนดมาตรการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เพื่อใช้เป็นระเบียบปฏิบัติ
ส�ำหรับผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมดูแลการด�ำเนินงานให้เป็นไปอย่างปลอดภัย ตลอดจนลดอัตรา
การสูญเสียและบาดเจ็บของพนักงาน รวมทั้งก�ำหนดการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท�ำงานแก่พนักงานทุกระดับตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ จัดการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างานของหน่วยงานต่างๆ
และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานประจ�ำสถานประกอบกิจการ เพื่อให้
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและข้อมูลพนักงาน
บริษัทฯ ก�ำหนดแผนยุทธศาสตร์มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลและโครงสร้างองค์กร
ให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจในอนาคตทีม่ โี ครงสร้างต้นทุนบุคลากรทีย่ ดื หยุน่ และแข่งขันได้ อันจะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาบุคลากร
ให้มีศักยภาพ มีทักษะและความสามารถสูง ในปี 2555 ยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญ คือ การริเริ่มกระบวนการจัดโครงสร้างองค์กร
แบบแนวราบ (Flat Organization) ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้กระชับ (Lean and Mean) มีขอบเขตการควบคุม
(Span of Control) ท�ำให้มสี ายการบังคับบัญชาในจ�ำนวนทีเ่ หมาะสมและสัมพันธ์กบั การกระจายอ�ำนาจ โดยจะเน้นการพัฒนา
ความรู้ความสามารถของพนักงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ และเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงานด้วยแนวทางการลด
สายบังคับบัญชาและให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมมากขึ้น รวมถึงมุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาผู้สืบทอดต�ำแหน่ง ซึ่งจะน�ำไปสู่การ
มีบุคลากรที่มีศักยภาพและเป็นโครงสร้างองค์กรที่มีขนาดเหมาะสมกับธุรกิจต่อไป

บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการพัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานของบุคลากรใน
องค์กร อาทิ การขยายขอบเขตการสร้างวัฒนธรรมที่เน้นผลการปฏิบัติงาน (Performance-based Culture) เพื่อให้พนักงาน
ปฏิบัติงานเป็นทีมไปในทิศทางเดียวกันเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร การสร้างกระบวนการจัดการความรู้ส�ำคัญขององค์กร
(Knowledge Management) เพือ่ สร้างวัฒนธรรมการแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ วั่ ทัง้ องค์กร การเสริมสร้างความผูกพันของพนักงาน
ทีม่ ตี อ่ องค์กร (Employee Engagement) เพือ่ สร้างความจงรักภักดีของทรัพยากรบุคคล อันจะมีสว่ นช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์
ผลงานที่มีประสิทธิภาพให้กับองค์กรอย่างเต็มความสามารถในระยะยาว การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน เพื่อให้เกิดความ
เชี่ยวชาญที่สามารถท�ำงานให้แก่องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมรับกับการขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
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บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงาน โดยระบุไว้อย่างชัดเจนในแผนการด�ำเนินงาน
ปี 2554-2555 ขององค์กรว่าด้วยการค�ำนึงถึงด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน (Human and Labor Rights) ครอบคลุม
การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงาน การไม่บังคับจ้างแรงงาน ไม่ขัดขวางการรวมกลุ่มของพนักงานหรือการร่วมเจรจา
ต่อรอง รวมถึงการไม่ใช้แรงงานเด็ก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ มีการวางกรอบ
การด�ำเนินงาน เพื่อจัดท�ำคู่มือประกอบการด�ำเนินโครงการการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมในระยะต่อไป
พนักงานทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยู่ในบริษทั ฯ มีทงั้ สิน้ 23,990 คน (ไม่รวมพนักงานทีว่ า่ จ้าง ณ ต่างประเทศ) เป็นพนักงานชาย
14,824 คน และพนักงานหญิง 9,166 คน โดยบริษัทฯ มีพนักงานปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 15,912 คน
ส�ำนักงานใหญ่ 2,750 คน ท่าอากาศยานดอนเมือง 2,335 คน และพนักงานทีเ่ หลืออีก 2,993 คน ปฏิบตั งิ านในส่วนงานต่างๆ
กระจายอยู่ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด นอกจากนี้บริษัทฯ มีลูกจ้างทั้งหมด 6 คน ลดลง 1 คนจากปี 2554 และมีการจ้าง
แรงงานต่างด้าว 185 คน (ร้อยละ 0.77 ของจ�ำนวนพนักงานทัง้ หมด) ส�ำหรับบางสายงานทีต่ อ้ งใช้ความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน
ขณะที่แรงงานในประเทศยังไม่สามารถครอบคลุมได้ทั้งหมด เพื่อเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่บริษัทฯ และพร้อมรับ
กับเป้าหมายในการก้าวไปสู่การเป็นสายการบินชั้นน�ำของโลก

ในปี 2555 มีพนักงานเข้าใหม่ทั้งหมดจ�ำนวน 75 คน (ร้อยละ 0.31 ของจ�ำนวนพนักงานทั้งหมด) เป็นพนักงานชาย
55 คน และพนักงานหญิง 20 คน โดยพนักงานเข้าใหม่จ�ำนวน 64 คนมีอายุต�่ำกว่า 30 ปี และอีก 11 คนที่เหลือมีอายุ
อยู่ในช่วง 30-50 ปี ขณะเดียวกันมีพนักงานที่พ้นสภาพทั้งหมดในกรณีลาออกและเกษียณอายุจ�ำนวน 436 คน (ร้อยละ 1.82
ของจ�ำนวนพนักงานทั้งหมด) ในจ�ำนวนนี้เป็นพนักงานชาย 233 คน และพนักงานหญิง 203 คน โดยเป็นพนักงานที่มีอายุ
ต�่ำกว่า 30 ปี จ�ำนวน 95 คน อายุระหว่าง 30-50 ปีจ�ำนวน 138 คน และมากกว่า 50 ปีจ�ำนวน 203 คน
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายสนั บ สนุ น การฝึ ก อบรมพนั ก งานเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพและทั ก ษะให้ แ ก่ พ นั ก งานในทุ กระดั บ
โดยในปี 2555 มีการฝึกอบรมทั้งพนักงานชายและหญิงซึ่งปฏิบัติงาน ณ ส�ำนักงานใหญ่และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เฉลี่ยราว 36 ชั่วโมงต่อคนต่อปี โดยพนักงานระดับปฏิบัติการจนถึงระดับบริหาร (ระดับ 1 ถึงระดับ 10) ได้รับการฝึกอบรม
เฉลี่ย 36 ชั่วโมงต่อคนต่อปี และพนักงานระดับบริหาร (ระดับ 11 ขึ้นไป) ได้รับการฝึกอบรมเฉลี่ย 18 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

56

บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมีนโยบายสนับสนุนนักศึกษาฝึกงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างประสบการณ์ ในการท�ำงานจริง
รวมถึงพัฒนาทักษะให้แก่นกั ศึกษา ซึง่ จะต้องเข้าสูต่ ลาดแรงงานและจะมีสว่ นส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ รวมถึงธุรกิจการบิน
ในอนาคต ในปี 2555 บริษัทฯ รับนักศึกษาฝึกงานจ�ำนวน 1,572 คน กระจายอยู่ในทุกฝ่ายงาน
การใช้สิทธิ์ลาคลอดและการกลับเข้าท�ำงานหลังจากใช้สิทธิ์ ในปี 2555 พบว่ามีพนักงานหญิงที่ใช้สิทธิ์ลางานเลี้ยงดู
บุตรจ�ำนวน 182 คน ในจ�ำนวนนี้ทั้งหมดกลับเข้าท�ำงานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาหยุดเพื่อเลี้ยงดูบุตรและยังคงท�ำงานต่อ
หลังจากนั้น 1 ปี
ส�ำหรับองค์ประกอบของฝ่ายบริหารและสัดส่วนพนักงานในปี 2555 พบว่าบริษทั ฯ มีพนักงานระดับบริหารตัง้ แต่ระดับ
D ขึ้นไป (ระดับ 11 ขึ้นไป) จ�ำนวน 44 คน (ร้อยละ 0.17 ของจ�ำนวนพนักงานทั้งหมด) ซึ่งในจ�ำนวนนี้เป็นพนักงานชาย
32 คน และพนักงานหญิง 12 คน และเมื่อจ�ำแนกตามอายุพบว่าเป็นพนักงานที่อายุมากกว่า 50 ปี จ�ำนวน 38 คนและมีอายุ
ระหว่าง 30-50 ปีจ�ำนวน 6 คน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในเรื่องความเท่าเทียมกันของพนักงานชายและหญิง โดยอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน
พื้นฐานเมื่อเทียบในระดับเดียวกันพบว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างพนักงานชายและหญิง
บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานประเภทจ่ายสมทบพนักงานเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน
2535 โดยบริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 9 ของเงินเดือนค่าจ้างส�ำหรับพนักงานที่มีอายุงานไม่เกิน 20 ปี
และร้อยละ 10 ส�ำหรับพนักงานที่มีอายุงานเกิน 20 ปีขึ้นไป ขณะที่พนักงานจ่ายเงินสมทบในอัตราไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 2
ของเงินเดือนค่าจ้าง แต่ไม่เกินอัตราที่บริษัทฯ จ่ายสมทบ ในปี 2555 บริษัทฯ ส�ำรองงบประมาณกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานจ�ำนวน 1,107.44 ล้านบาท
บริษัทฯ มีกองทุนบ�ำเหน็จพนักงาน โดยจ่ายเงินสมทบกองทุนในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนพนักงาน กองทุนจะ
น�ำเงินดังกล่าวไปหาดอกผลในรูปดอกเบี้ยในกรณีเงินในกองทุนต�่ำกว่าภาระผูกพัน บริษัทฯ จะจ่ายสมทบให้มียอดเท่ากับ
ภาระผูกพัน ณ วันสิ้นงวดบัญชี พนักงานที่อยู่ในกองทุนบ�ำเหน็จต้องมีอายุงานไม่ต�่ำกว่า 3 ปี จึงจะมีสิทธิได้รับเงินบ�ำเหน็จ
ตามอายุงานเมื่อลาออก เกษียณ หรือเสียชีวิต อนึ่ง ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2535 บริษัทฯ จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ซึง่ พนักงานทีเ่ ข้าท�ำงานหลังจากนี้ มีสถานะเป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพได้อย่างเดียว ดังนัน้ กองทุนบ�ำเหน็จพนักงาน
จึงไม่มีสมาชิกเพิ่มตั้งแต่วันเริ่มจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ในปี 2555 บริษัทฯ ส�ำรองงบประมาณกองทุนบ�ำเหน็จ
พนักงานจ�ำนวน 562.01 ล้านบาท

• การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านการจัดกิจกรรมช่วยเหลือและ
ส่งเสริมสังคม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การบริจาคเพื่อชุมชนและสังคม สนับสนุนโครงการจิตอาสาพนักงานให้พนักงานมี
ส่วนร่วมในการด�ำเนินกิจกรรมทีแ่ สดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ในปี 2555 บริษทั ฯ ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน
และสังคมที่ส�ำคัญ ดังนี้
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โครงการช่วยเหลือสังคม เป็นโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ โดยการบริจาค
เงินและสิ่งของที่จ�ำเป็น เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเข้าถึงการรักษาพยาบาล เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่
ประชากรในสังคม บรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด โครงการส�ำคัญในปี 2555 ได้แก่
• กิจกรรมปันรักจากชาวการบินไทยสู่ชุมชนชายขอบ ปี 2555 พนักงานการบินไทยได้น�ำเครื่องบรรเทาทุกข์
ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้แก่ผู้ประสบภัยน�้ำป่าไหลหลาก ดินถล่มในชุมชนชายขอบภาคใต้
(นราธิวาส ยะลา ปัตตานี) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555
• กิจกรรมปันฝันวันเด็ก บริษทั ฯ มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์
การเรียนการสอนแก่นกั เรียนโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย
ในพระบรมราชูปถัมป์ จ.สระแก้ว เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียนฯ ซึ่งด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2525
• โครงการ Goodwill Flight บริษัทฯ ร่วมกับ มูลนิธิแอร์บัส
จัดมอบเงินและอุปกรณ์การแพทย์ซึ่งขนส่งมาพร้อมกับเครื่องบิน
แอร์บัส A380-800 ล�ำใหม่ ล�ำที่ 2 โดยมอบเงินบริจาค จ�ำนวน
50,000 ยูโร ให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย และมอบ
อุปกรณ์ทางการแพทย์และยารักษาโรคให้กบั โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
• กิจกรรมช่วยกันสร้างอาชีพคนหูหนวกไทย มอบเงินรายได้
จากการขายสลากเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียน
เศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์
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โครงการส่งเสริมสังคม เป็นโครงการที่สนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพของประชากรในสังคม ทั้งในด้านการประกอบ
อาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและชุมชน การพัฒนาทักษะ
ด้านการศึกษาและกีฬา ให้แก่ชุมชน ในปี 2555 มีโครงการ
ส�ำคัญ ดังนี้
• กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมชุมชนดอนเมือง
ในโครงการ “โรงเรียนหนูสภู้ ยั ” ผูบ้ ริหารและอาสาสมัครพนักงาน
การบินไทย สายการบินนกแอร์ โรงแรมอมารีดอนเมืองและ
ชาวชุมชนจ�ำนวน 300 คน จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน
ในเขตดอนเมื อ ง เพื่ อ ฟื ้ น ฟู สิ่ ง แวดล้ อ มและป้ อ งกั นอุ ทกภั ย
ที่ อาจเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตให้ กั บ โรงเรี ย นวั ด ดอนเมื อ ง (ทหาร
อากาศอุทิศ) ถ.เชิดวุฒิกาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่
19 กันยายน 2555
• โครงการครัวการบินไทยให้อาชีพ ครั้งที่ 2-4 เป็น
โครงการส่งเสริมอาชีพแก่อาจารย์และนักเรียนระดับมัธยมปลาย
จัดอบรมการท�ำอาหารอย่างต่อเนื่อง อาทิ หลักสูตร “อาหารว่าง”
ให้แก่โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา
รวม 40 คน หลักสูตร “อาหารจานเดียว” ท�ำข้าวมันไก่และ
ข้าวขาหมู และหลักสูตร “เบเกอรี”่ ท�ำเค้ก คุกกี้ และขนมปัง ให้แก่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง
จ.ลพบุรี
• โครงการไอศกรี ม มั ง คุ ด สนั บ สนุ น ไอศกรี ม ที่ ท� ำ
จากมังคุดมาให้บริการแก่ผู้โดยสารบนเครื่องบิน เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวสวนภาคตะวันออก จ.จันทบุรี ในการขยายตลาด
และสร้างรายได้
• โครงการสนับสนุนการแข่งขัน 2012 Swiss Wheelchair Series สนับสนุนบัตรโดยสารแก่นักกีฬาวีลแชร์เรสซิ่ง
ทีมชาติไทย ในการแข่งขัน 2012 Swiss Wheelchair Series
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อเก็บคะแนนให้ได้สิทธิ์เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 14 ณ กรุงลอนดอน
สหราชอาณาจักร
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• โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิก
เกมส์ ครัง้ ที่ 14 สนับสนุนนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ครัง้ ที่ 14 ณ กรุงลอนดอน
สหราชอาณาจักร โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมน�้ำหนักสัมภาระ
เพิ่มในเที่ยวบิน รวมมูลค่า 441,025 บาท เพื่อขนส่งรถ
วีลแชร์ และอุปกรณ์กฬี าไปใช้ในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน

โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นโครงการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับแนวคิด “การเดินทาง
แบบรักษ์สิ่งแวดล้อม” (Travel Green) สนับสนุนชุมชนในการดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมให้ได้รับประโยชน์จากทรัพยากรใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และด�ำรงชีพอย่างมีความสุขในถิ่นฐาน ในปี 2555 บริษัทฯ ด�ำเนิน
โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญ ดังนี้
• โครงการ “การบินไทยปลูกชีวิตให้แผ่นดิน” ปี 2555 มีการจัดกิจกรรมดังนี้
- โครงการ “การบินไทยปลูกชีวติ ให้แผ่นดิน” ณ พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา จ. พระนครศรีอยุธยา
			 ในวันที่ 28 เมษายน 2555 บริษัทฯ จัดกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและชุมชนขึ้น โดยผู้บริหารฯ ร่วมกับ
			 บุคลากร จิตอาสากลุ่มต่างๆ ร่วมดูแลพื้นที่ที่เป็นแหล่งรวบรวมศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้รับความเสียหายจาก
			 อุทกภัยปลายปี 2554
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โครงการ “การบินไทย ปลูกชีวิตให้แผ่นดิน” ณ ป่าชุมชน
บ้านร่องบอน ต.ม่วงค�ำ อ.พาน จ.เชียงราย ในวันที่ 8 ธันวาคม
2555 การบินไทยจัดกิจกรรมการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและชุมชน
ใน จ.เชียงราย โดยน�ำพนักงานและชาวชุมชนจ�ำนวน 300 คน
ร่วมปลูกต้นไม้เสริมในป่า ท�ำฝายชะลอน�ำ้ เพือ่ กักกระแสน�ำ้ และ
รักษาความชุม่ ชืน้ ในป่า ท�ำแนวกันไฟเพือ่ เป็นแนวตัง้ รับในการ
ดับไฟป่าและมอบอุปกรณ์ดับไฟป่า รวมทั้งท�ำเส้นทางเดินเท้า
ศึกษาธรรมชาติ

โครงการจิตอาสาพนักงาน เป็นโครงการที่เกิดจากความ
ร่วมแรงร่วมใจกันของพนักงานการบินไทย เพือ่ แสดงเจตนารมณ์
ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยด�ำเนินกิจกรรมเพื่อตอบแทน
สังคมตามความสนใจและศักยภาพของสมาชิกในกลุ่มอย่าง
ต่อเนื่อง อาทิ
• หน่วยสนับสนุนต�ำรวจนครบาลบางซื่อ หรือ TG
Police Support Unit (TG PSU) จัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือ
ของกลุ่มพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัทฯ ที่มีจิตอาสา
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ตั้งแต่ปี 2551 ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ช่วย
เจ้าพนักงานสอบสวน ทุกวันเสาร์-วันอาทิตย์ที่ สน.ย่อยบางซื่อ
หน้าตลาดนัดจตุจักร โดยใช้ความสามารถด้านภาษาช่วยเหลือ
ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าทีแ่ ละนักท่องเทีย่ วต่างชาติ ช่วยแจ้ง
อายัตบัตรเครดิตไปยังธนาคารในต่างประเทศ ติดต่อสถานทูตเพือ่
ขอออกเอกสารการเดินทาง แจ้งเลื่อนเที่ยวบิน ปฐมพยาบาล
เบือ้ งต้น หรือช่วยออกค่าอาหารและหาทีพ่ กั ชัว่ คราวราคาย่อมเยาให้
จนกว่านักท่องเทีย่ วจะสามารถติดต่อไปยังต่างประเทศได้ จนน�ำมา
ซึ่งค�ำขอบคุณมากมายจากผู้คนทุกมุมโลกที่มาเที่ยวตลาดนัด
จตุจักร ในวันที่ 21 มกราคม 2555 หน่วยฯ ได้เปิดอบรมสมาชิก
สมทบ รุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นพนักงานการบินไทยจากฝ่ายต่างๆ ที่มี
จิตอาสาช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 200 คน
• กลุ่มจ�ำปีเหล็กเพื่อเด็กดอย พนักงานจากฝ่ายช่างและคณะบุคคลภายนอก รวมกลุ่มตั้งแต่ปี 2548 สร้างอาคาร
เรียนไม้ 7x19 เมตร ตามแบบโรงเรียน “แม่ฟ้าหลวง” ในถิ่นทุรกันดาร สังกัด กศน. หรือ ศศช. ที่ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจาก
หน่วยงานใดเลยอย่างน้อย 3 ปี มีนักเรียนอย่างน้อย 30 คน ครูประจ�ำอย่างน้อย 1 คน และชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น
ให้ความร่วมมือในการสร้างโรงเรียน และสนับสนุนพัฒนาการศึกษา ในปี 2555 ได้ท�ำโครงการจ�ำปีเหล็กเพื่อเด็กดอยครั้งที่ 7
สร้างอาคารเรียน ศาลาพระ ห้องสุขา โรงอาหาร หอพักนักเรียน และสนามเด็กเล่นให้แก่โรงเรียนบ้านสงินใต้ ต.นาเกียน
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

61

• กลุ่มจ�ำปีศรีนาคร พนักงานจากฝ่ายเครื่องฝึกบินจ�ำลอง
(Flight Simulator) น�ำเงินบริจาคสนับสนุนโรงเรียนในชนบท ใน
ปี 2555 ได้จัดกิจกรรม “ของฝากจากนาคร ครั้งที่ 9” จัดบรรยาย
ธรรมะโดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต เลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็ก
นักเรียนจ�ำนวนกว่า 300 คน มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬาและ
อุปกรณ์การเรียน ณ บ้านหนองเชียงรอด ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร
จ.ชัยภูมิ นอกจากนี้ยังได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการค่าย
อาสาพัฒนาชนบทของสถาบันการบินพลเรือน ที่โรงเรียนบ้านห้วย
ทรายทอง จ.นครศรีธรรมราช
• กลุม่ Dog Tag Outdoor Club พนักงานต้อนรับบนเครือ่ ง
บินทีร่ วมกลุม่ ตัง้ แต่ปี 2539 ท�ำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมทีย่ ากจนหรือ
อยู่ในถิ่นทุรกันดาร เน้นการศึกษาอย่างยั่งยืน การรักษาทรัพยากร
ป่าไม้ ด้วยการส�ำรวจหาข้อมูลสถานที่สร้างโรงเรียนชุมชนไทยภูเขา
แม่ฟา้ หลวงและสาธารณสุขหมูบ่ า้ นซึง่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงก�ำหนดตามความเร่งด่วน และหาเงินทุน
เป็นงบประมาณในการสร้างโรงเรียนตามวัตถุประสงค์
• โครงการแพทย์นักบิน และนางฟ้าพยาบาล กัปตันและนักบินการบินไทยซึ่งเป็นแพทย์ที่มีใบประกอบโรคศิลป์
และพนักงานต้อนรับฯ ทีม่ ปี ระวัตกิ ารศึกษาทางด้านพยาบาล ร่วมกับส�ำนักงานแพทย์ของบริษทั ฯ เป็นอาสาสมัครออกหน่วย
เพื่อตรวจรักษาเบื้องต้นและจ่ายยาให้แก่ผู้ประสบภัยตามแต่สถานการณ์ และให้แก่ชุมชนส�ำคัญของบริษัทฯ โดยด�ำเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ณ โรงเรียน ต.ช.ด. การบินไทย จ.สระแก้ว
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นอกจากนี้ กลุ่มอาสาสมัครในหน่วยงานต่างๆ ด�ำเนินกิจกรรม
เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
• ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น จัดโครงการตรวจสุขภาพช้าง
ถวายเป็นพระราชกุศล โครงการปลูกหญ้าอาหารช้าง โครงการพ่อแม่
อุปถัมภ์ช้างพลายจ�ำปี โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โครงการมอบ
จักรยานให้นักเรียนในชนบท โครงการคืนชีวิตเต่าและตะพาบน�้ำสู่
ธรรมชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล และโครงการปล่อยปู ปลูกป่าชายเลน
เฉลิมพระเกียรติ
• ชมรมด�ำน�้ำพนักงานการบินไทย ด�ำเนินโครงการ “พรจาก
ฟ้าขอให้บา้ นปลาสะอาด” เพือ่ เก็บขยะทีอ่ ยู่ใต้ทะเล รวมทัง้ ปลดตาข่าย
และอวนซึ่งปกคลุมแนวปะการัง ในปี 2555 ด�ำเนินการพื้นที่โดยรอบ
หินสามเหลี่ยมและเกาะหลักง่าม ณ อุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะ
ชุมพร

• ชมรมจักรยานพนักงานการบินไทย จัดกิจกรรม “ปั่นกินลม ชมทะเล ตอน หาดทรายสวยด้วยมือเรา” ปลูกฝัง
ให้พนักงานออกก�ำลังกายรักษาสุขภาพและบ�ำเพ็ญประโยชน์ด้วยการเก็บขยะและท�ำความสะอาด ณ บริเวณชายหาดน�้ำริน
อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
• หน่วยงานฝ่ายพัฒนาบุคลากรการบิน และกองนวัตกรรมการสอนและศูนย์อิเล็กทรอนิกส์ มอบหนังสือใน
ห้องสมุด สนับสนุนโครงการสร้างห้องสมุดที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่กระทรวงคมนาคมครบรอบ 100 ปี และส�ำนักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งฯ (สนข.) ครบรอบ 9 ปี

63

• ฝ่ายครัวการบินฝากไออุ่นผ่านสายลมหนาว มอบผ้าห่ม เครื่องคอมพิวเตอร์ เสื้อผ้าและขนม ให้แก่โรงเรียนใน
จ.เชียงราย ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2
• พนักงานสังกัดแผนกซ่อมบ�ำรุงอากาศ จัดโครงการสานฝัน ปันน�้ำใจ พี่ให้น้อง มอบเงินบริจาค ทุนการศึกษาแก่
นักเรียน จ.ปราจีนบุรี

• การบริจาคช่วยเหลือชุมชนและสังคม
นอกจากการให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตแล้ว การบริจาคเพือ่ ช่วยเหลือชุมชนและสังคม ถือเป็นความรับผิดชอบหนึง่
ของการบินไทยในฐานะบรรษัทพลเมือง (Corporate Citizenship) ในสังคมไทยที่มีความคาดหวังต่อองค์กร (Society’s
Expectation) ในปี 2555 บริษัทฯ ด�ำเนินการเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมเป็นมูลค่าโดยประมาณ 55 ล้านบาท
โดยด�ำเนินการในการบริจาคเงินและสนับสนุนบัตรโดยสาร การสนับสนุนน�้ำหนักสินค้า การสนับสนุนน�ำ้ หนักสัมภาระ
และการสนับสนุนประเภทอื่นๆ
จากการประกอบธุรกิจของการบินไทย ตลอดจนการด�ำเนินกิจกรรมด้าน CSR ทั้งที่อยู่ ในกระบวนการและ
นอกกระบวนการ ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ในปี 2554 สามารถสรุปเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ ได้ดังนี้
รายละเอียดทางเศรษฐกิจ

มูลค่าเศรษฐกิจทางตรง (Direct economic value generated)
• รายได้ (Revenues)
การกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง (Direct economic value distributed)
• ต้นทุนการด�ำเนินงาน (Operating Costs)
• ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน (Employee Wages and Benefits)
• เงินที่ช�ำระแก่เจ้าของเงินทุน (Payments to Providers of Capital)
• เงินที่ช�ำระแก่รัฐ (Payments to Government)
• การลงทุนในชุมชน (Community Investment)
มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม (Economic value retained)
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555
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จ�ำนวน (บาท)

194,213,197,061
161,600,607,956
30,964,018,415
8,385,086,193
241,814,214
7,552,289
(7,025,882,006)

การด�ำเนินธุรกิจของการบินไทยไม่เพียงสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ เท่านั้น หากยังสามารถสร้างผลประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจให้แก่ประเทศได้อกี มาก โดยเฉพาะการช่วยเพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) จากการสร้างรายได้
ในด้านต่างๆ อาทิ รายได้จากธุรกิจการบิน รายได้จากธุรกิจในห่วงโซ่อปุ ทานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ การบริการภาคพืน้ ดิน ตัวแทน
ออกบัตรโดยสารและขนส่งสินค้า การท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นต้น ส่งผลให้ภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ในประเทศขยายตัวตาม
การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ยังมีสว่ นช่วยเสริมฐานะทางการคลังของประเทศ ผ่านการจ่ายภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล ภาษี
มูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้บริหารและพนักงาน ตามที่กฎหมายก�ำหนด อีกทั้งช่วยสร้างความแข็งแกร่ง
ให้แก่ดุลการช�ำระเงินของประเทศ จากการที่บริษัทฯ มีรายได้จากค่าโดยสาร ค่าระวางสินค้าและค่าบริการต่างๆ เป็นสกุล
เงินต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคธุรกิจในประเทศสามารถส่งออกผลผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมไปต่างประเทศได้
อย่างรวดเร็วและกว้างขวางตามเส้นทางเครือข่ายการบินของบริษัทฯ
ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นสถานประกอบวิชาชีพเฉพาะที่ต้องฝึกความช�ำนาญเป็นพิเศษ ส่งผลให้บริษัทฯ มีส่วนส�ำคัญ
ในการเป็นแหล่งผลิตเเละพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาชีพต่างๆ ให้กับประเทศ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้
อย่างต่อเนื่องอีกทางหนึ่ง

• การสื่อสารทางการตลาดด้วยความรับผิดชอบ
การสื่อสารทางการตลาดนับเป็นอีกกลไกเชื่อมโยงที่ส�ำคัญซึ่งจะท�ำให้ผู้บริโภครับทราบความตั้งใจจริงเสมือนค�ำมั่น
สัญญาที่บริษัทฯ มีต่อผู้บริโภค ในปี 2555 บริษัทฯ ด�ำเนินงานตามกลยุทธ์ด้านการตลาดและการขาย (Commercial
Strategy) ดังนี้
• ท�ำความเข้าใจตลาดโดยรวมและลูกค้าในแต่ละตลาดให้ดีขึ้น เพื่อน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการตรงตามความ
คาดหวังของลูกค้า รวมทั้งด�ำเนินกิจกรรมทางการตลาดและการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ปรับปรุงช่องทางการจัดจ�ำหน่าย เพิ่มสัดส่วนการขายตรง ผ่านช่องทางสมัยใหม่ที่เข้าถึงลูกค้าได้สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น
• ขยายช่องทางโฆษณาและสื่อสารการตลาดโดยใช้การสื่อสารยุคใหม่ผ่านชุมชน On-line เช่น แอพลิเคชั่น Line
เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่ได้ตรงเป้าหมาย
การด�ำเนินดังกล่าวไม่มีประเด็นข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ในประเด็นของสิทธิผู้บริโภค ว่าด้วยการที่ผู้บริโภคสมควรจะได้รับการโฆษณาหรือการแสดงฉลาก
ตามความเป็นจริง และปราศจากพิษภัยแก่ผู้บริโภค รวมถึงสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอย่างถูกต้อง
และเพียงพอที่จะไม่หลงผิดในการซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยไม่เป็นธรรม ผลลัพธ์ดังกล่าวเป็นสิ่งที่แสดงถึงความตั้งใจจริงที่
บริษัทฯ ต้องการด�ำเนินงานโดยมุ่งเน้นประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นส�ำคัญเสมอมา
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รางวัล

แห่งความส�ำเร็จ
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บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)

รางวัลแห่งความส�ำเร็จ
ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับที่ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาศักยภาพการด�ำเนินธุรกิจ
การบินอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านคุณภาพและความทันสมัยของผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัยในการท� ำงาน และมาตรฐานการ
ให้บริการ ฯลฯ ส่งผลให้ในปี 2555 บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของ
ผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และเป็นแรงผลักดันให้บริษัทฯ พัฒนายิ่งขึ้นต่อไป อาทิ
1. รางวัลสายการบินระหว่างทวีปทีด่ ที สี่ ดุ (Best Intercontinental Airline) จากการประกาศรางวัล Norwegian Grand
Travel Award 2011 ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศนอร์เวย์ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันเป็นปีที่ 8
2. รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านพลังงาน ประเภททีมงานด้านพลังงานอาคารควบคุม และรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์
พลังงาน ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (อาคารเขียว) จากงานมอบรางวัลอนุรักษ์พลังงานไทย ประจ�ำปี
2011 (Thailand Energy Awards 2011)
3. รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท� ำงาน และ
เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการท�ำงานระดับวิชาชีพ ระดับประเทศ ประจ�ำปี 2555 ซึง่ ฝ่ายการพาณิชย์สนิ ค้าและไปรษณียภัณฑ์
ของบริษทั ฯ ได้รบั รางวัลดังกล่าวติดต่อกันเป็นปีที่ 4 นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังส่งอาคารศูนย์ปฏิบตั กิ าร การบินไทย ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ เข้าประกวดเป็นครั้งแรก และได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับประเทศด้วย
4. รางวัลสายการบินยอดเยี่ยมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และรางวัลชั้นธุรกิจยอดเยี่ยม จากการประกาศรางวัล
TTG Travel Awards 2012 for Best South-East Asian Airline and Best Airline Business Class ครั้งที่ 23 ประจ�ำปี 2555
5. รางวัลสมาร์ท ทราเวล เอเชีย 2012 จากการประกาศรางวัล “Three Smart Travel Asia 2012 Best in Travel
Poll Awards” ซึ่งจัดอันดับให้การบริการบนเครื่องบินของการบินไทยดีที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก และติดอันดับ 1 ใน 10
ชั้นธุรกิจที่ดีที่สุดของโลก
6. รางวัลจากการประกวดแผนงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ ประจ�ำปี 2555 ซึง่ บริษทั ฯ ได้รบั รางวัลดีเยีย่ ม
ส�ำหรับ “โครงการประสิทธิภาพการด�ำเนินการพัสดุแบบบูรณาการ” และ รางวัลดีส�ำหรับ “โครงการพัฒนาศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร”
จากส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
7. รางวัล CSRI Recognition ประเภท Most Improved CSR ประจ�ำปี 2555 จากประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึง่ รางวัลนีม้ อบให้แก่หน่วยงานทีม่ งุ่ มัน่ และพัฒนาการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยัง่ ยืน
8. รางวัล “Award of Excellence in the Best Feature on Asian Travel” ส�ำหรับบทความ “Out From the
Shadows” ของนิตยสารสวัสดี ประจ�ำเดือนพฤษภาคม 2555 จากการประกาศรางวัล Asian Publishing Awards 2012
และรางวัลด้านการพัฒนาการออกแบบสิ่งพิมพ์ “Bronze Award for Design : Most Improved Publication” จากการประกาศ
รางวัล 2012 Pearl Awards ของ US-based Custom Content Council
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การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ของคณะกรรมการบริษัทฯ

การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของคณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2554 และก�ำหนด
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ไว้ ดังนี้
1. ก�ำหนดนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนของบริษัทฯ ต่อการมีส่วมร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความมุ่งมั่นและทุ่มเทของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ผสมผสานแนวคิดและนวัตกรรมในรูปแบบสีเขียว
(Green Innovation)
2. จัดท�ำโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับแนวคิด ”การเดินทางแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม” (Travel
Green) โดยชักน�ำผู้มีส่วนร่วม ทั้งผู้ถือหุ้น ผู้โดยสาร คู่ค้า และพนักงานทุกคนเข้าร่วมในทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
3. จัดกิจกรรมเพือ่ สร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตส�ำนึกให้กบั พนักงานในทุกระดับชัน้ ในการค�ำนึงถึงสิง่ แวดล้อม
และสังคม และให้ความเห็นชอบในกิจกรรมและการด�ำเนินการที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการ
สนับสนุนสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล

4. สือ่ สารและประชาสัมพันธ์กจิ กรรมเพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อมของบริษทั ฯ และจัดท�ำรายงานด้านอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
(CSR Report) ต่อสาธารณชนอย่างสม�่ำเสมอ
5. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
คณะกรรมการบริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินกิจกรรม CSR อย่างต่อเนื่อง โดยเปิดโอกาสให้พนักงาน
มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอโครงการ CSR ร่วมกันพัฒนากิจกรรม CSR ตลอดจนเข้าร่วมประชุม
กับหน่วยงานภายนอก เพื่อน�ำแนวคิดมาประยุกต์ใช้กับองค์กร ทั้งนี้ ในปี 2555 บริษัทฯ ได้แสดงจุดยืนด้านการด�ำเนินธุรกิจ
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านกิจกรรมที่ส�ำคัญ อาทิเช่น
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• โครงการ “การบินไทยปลูกชีวิตให้แผ่นดิน ประจ�ำปี 2555”
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2555 บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการ “การบินไทยปลูก
ชีวิตให้แผ่นดิน ประจ�ำปี 2555” น�ำคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาร่วมปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์ เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์มหาอุทกภัย
เมื่อปลายปี 2554 โดยมี นายอภิพร ภาษวัธน์ กรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม เป็นประธาน
ในพิธเี ปิดกิจกรรม พร้อมด้วย นายจุตนิ นั ท์ ภิรมย์ภกั ดี กรรมการบริษทั ฯ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่
(ต�ำแหน่งในขณะนั้น) นายธีรพล โชติชนาภิบาล รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่สายผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้า และ
นางชุดา ธนะภูมิ ผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ฝา่ ยพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร บริษทั การบินไทยฯ ร่วมในพิธี โดยมีนายชัยนันท์ บุษยรัตน์
ผู้อ�ำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับคณะการบินไทย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และในโครงการเดียวกันนี้ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2555 นายอภิพร ภาษวัธน์ น�ำคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา
ร่วมกับกรมป่าไม้ องค์การบริหารส่วนต�ำบลม่วงค�ำ ชาวบ้านชุมชนบ้านร่องบอน นักเรียนโรงเรียนบ้านฝั่งตื้น และโรงเรียน
ปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) จ�ำนวนกว่า 300 คน ร่วมสร้างฝายผสมผสาน ท�ำแนวกันไฟป่า มอบอุปกรณ์ดับไฟป่า
และปลูกเสริมต้นไม้ในป่า ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและชุมชนภายใต้แนวคิดการเดินทางแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม
(Travel Green) เพือ่ คืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผนื แผ่นดินไทย และมุง่ พัฒนาพืน้ ทีธ่ รรมชาติดงั กล่าวให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
เชิงนิเวศในอนาคต ณ ชุมชนบ้านร่องบอน ต�ำบลม่วงค�ำ จังหวัดเชียงราย

• กิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการ “โรงเรียนหนูสู้ภัย”
เมือ่ วันที่ 19 กันยายน 2555 บริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธเิ อสซีจี และสายการบินนกแอร์ จัดกิจกรรม
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและชุมชนในเขตดอนเมือง ในโครงการ “โรงเรียนหนูสู้ภัย” เพื่อด�ำเนินการป้องกันและรับมือกับภัยพิบัติ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างยั่งยืนให้กับโรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ) โดยมีนายอภิพร ภาษวัธน์ ประธาน
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย
นายโชคชัย ปัญญายงค์ รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ รักษาการกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
(ต�ำแหน่งในขณะนัน้ ) ฝ่ายบริหาร และพนักงานการบินไทย รวมถึงนางสุรยิ าภา บุนนาค ผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ ฝ่ายสือ่ สารองค์กร
สายการบินนกแอร์ และนางสาวสุรนุช ธงศิลา กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดดอนเมือง
(ทหารอากาศอุทิศ) ถนนเชิดวุฒากาศ กรุงเทพฯ
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• โครงการจัดหาทุนจัดสร้าง “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี”
บริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณจ�ำนวน 10 ล้านบาท ในโครงการจัดหาทุนจัดสร้าง “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
มหาราชิน”ี (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก) เพือ่ เฉลิมพระเกียรติเนือ่ งในโอกาสทีส่ มเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยบริจาคเป็นเงินสดจ�ำนวน 5 ล้านบาท ในปี 2555 และจ�ำนวน 5 ล้านบาท
ในปี 2556 และในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารดังกล่าว ในวันที่
29 มิถุนายน 2555 คุณอภิพร ภาษวัธน์ ประธานกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม เป็นผู้แทนบริษัทฯ
ร่วมรับเสด็จและเข้าเฝ้าฯ ขอรับพระราชทานของที่ระลึก ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

• โครงการ “ศัลยแพทย์เพื่อแผ่นดิน”
บริษัทฯ สนับสนุนโครงการ “ศัลยแพทย์เพื่อแผ่นดิน” ให้แก่สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมป์ เพื่อความช่วยเหลือด้านบริการวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งในและต่างประเทศ
ในงบประมาณจ�ำนวน 900,000 บาท ระหว่างปี 2555-2557 เพื่อเป็นค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าอาหาร ซึ่งในวันที่
1 พฤศจิกายน 2555 สมาคมฯ ได้จัดประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ “Update Surgery” ให้แก่คณะแพทย์
ณ โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และคุณอภิพร ภาษวัธน์ ประธานกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
เพื่อสังคม เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมในการแถลงข่าวโครงการฯ ในวันที่ 16 มกราคม 2556 ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
จังหวัดสุพรรณบุรี
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ดัชนีข้อมูลตามกรอบการรายงาน GRI
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้ได้มีการประเมินระดับของรายงานอยู่ในระดับ B ตามกรอบการรายงาน GRI
โดยตัวชี้วัดต่างๆ อ้างอิงจากแนวทางปฏิบัติ GRI G3.1

ข้อมูลองค์กร
1.

1.2

ถ้อยแถลงจากผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดขององค์กร (อาทิ ประธาน เจ้าหน้าที่
บริหาร ประธานกรรมการ หรือต�ำแหน่งที่เทียบเท่า) ในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับ
ความยั่งยืนและกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดที่ส�ำคัญของผลกระทบ ความเสี่ยง และโอกาส

หมายเหตุ



2-6

2-7

63-66



ข้อมูลทั่วไปขององค์กร
2.1
2.2
2.3

3.

SD หน้า

กลยุทธ์และการวิเคราะห์
1.1

2.

บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า

ชื่อองค์กร
ตราสินค้า ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการหลัก
โครงสร้างการด�ำเนินงานขององค์กร หมายรวมถึงฝ่ายงานหลัก บริษทั ทีด่ ำ� เนินการ
บริษัทย่อยหรือสาขา และกิจการร่วมค้า
2.4 ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
2.5 จ�ำนวนและชื่อประเทศที่เป็นฐานการด�ำเนินงานหลักขององค์กร หรือ
มีความเกี่ยวเนื่องเฉพาะกับประเด็นความยั่งยืน ที่ครอบคลุมในรายงาน
2.6 ลักษณะความเป็นเจ้าของและสถานภาพทางกฎหมาย
2.7 ตลาดที่ให้บริการ
2.8 ขนาดขององค์กร (จ�ำนวนพนักงาน จ�ำนวนหน่วยปฎิบัติการ ยอดขายสุทธิ
รายได้สุทธิ ทุนจดทะเบียน จ�ำนวนผลิตภัณฑ์ และบริการ ฯลฯ) ที่จัดท�ำรายงาน
2.9 การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญในเรื่องขนาด โครงสร้าง หรือ ความเป็นเจ้าของ
ในช่วงเวลาของการรายงาน
2.10 รางวัลที่ได้รับในช่วงเวลาของการรายงาน

ข้อพิจารณาประกอบตัวรายงาน





12
12-15
68-69

15
15-17
18-19




189

16
15-16





12
12-15, 20-23
11, 16, 67,
189-190
18

15
15-17
15-17



16-17



66-67






9
9
12-13
25

ข้อมูลทั่วไปของรายงาน

3.1
3.2
3.3
3.4

ช่วงเวลาของการรายงาน
วันที่ของรายงานฉบับที่แล้ว
รอบของการรายงาน
ช่องทางติดต่อในกรณีที่มีค�ำถามเกี่ยวกับรายงานหรือเนื้อหาของรายงาน

189

กรอบและขอบเขตของรายงาน

3.5
3.6
3.7
3.8

กรรมวิธีก�ำหนดเนื้อหารายงาน
กรอบของรายงาน (อาทิ ประเทศ ฝ่ายงาน สาขา สถานประกอบการเช่า
กิจการร่วมค้า ผู้ส่งมอบ) ดูเกณฑ์วิธีการก�ำหนดกรอบของ GRI เพิ่มเติม
การระบุถึงข้อจ�ำกัดของกรอบหรือขอบเขตรายงาน
หลักการที่ใช้ในการรายงานส�ำหรับกิจการร่วมค้า สาขา สถานประกอบการ
เช่าหน่วยงานภายนอกที่ท�ำงานให้ และหน่วยงานอื่นของกิจการที่มีผลกระทบ
อย่างมีนัยส�ำคัญต่อความสามารถในการเปรียบเทียบระหว่างช่วงเวลา และ/หรือ
ระหว่างองค์กร

AR - รายงานประจ�ำปี 2555, SD - รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน, NA - ไม่มีข้อมูล
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12-13
9




72-76
12-13

รายปี

ข้อมูลองค์กร

บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า

SD หน้า



42-48



9



9



72-76



NA

หมายเหตุ

กรอบและขอบเขตของรายงาน

3.9

เทคนิคการวัดค่าและฐานที่ใช้ในการค�ำนวณ รวมทั้งข้อสมมติฐานและเทคนิค
ที่พึงใช้ในการประมาณค่าซึ่งน�ำไปสู่ตัวชี้วัดและข้อมูลอื่นในรายงาน
3.10 ค�ำอธิบายถึงเหตุและผลของการปรับเปลี่ยนข้อมูลจากที่ได้ชี้แจงไว้ในรายงาน
ฉบับก่อนหน้า (อาทิ การควบรวมและเข้าซื้อกิจการการเปลี่ยนรอบการรายงาน
ลักษณะธุรกิจ วิธีการวัดผล)
3.11 การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญในกรอบและขอบเขตการรายงานหรือวิธีการวัดผล
ที่ต่างจากรายงานฉบับที่แล้ว
ดัชนีแสดงเนื้อหาตาม GRI

3.12 ตารางระบุหน้าของเนื้อหาในรายงานที่มีการเปิดเผยตามมาตรฐาน
การรับประกัน

3.13 นโยบายและข้อปฎิบัติด้านการรับประกันแบบรายงานจากหน่วยงานภายนอก
ในกรณีที่ไม่ได้ระบุในรายงานการรับประกันที่แนบมาพร้อมกับรายงานกับ
ความยั่งยืน ให้อธิบายกรอบและหลักการที่ใช้ของผู้รับประกันภายนอกนั้นๆ
รวมทัง้ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรทีจ่ ดั ท�ำรายงานกับผูร้ บั ประกันภายนอกดังกล่าว

4.

ไม่มกี ารรับประกัน
แบบรายงาน
จากหน่วยงาน
ภายนอก

ธรรมาภิบาล ข้อยึดมั่น และข้อผูกผันร่วม
4.1

โครงสร้างการก�ำกับดูแลขององค์กร รวมถึงคณะกรรมการที่อยู่ภายใต้ ส่วนงาน
บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น การวางกลยุทธ์หรือควบคุมดูแลองค์กร
4.2 ระบุว่าประธานกรรมการผู้มีอ�ำนาจสูงสุดขององค์กรด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารของ
องค์กรด้วยหรือไม่ (กรณีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง ให้ระบุเหตุผล ของการแต่งตั้งและ
บทบาทการบริหารงานในองค์กร)
4.3 ส�ำหรับองค์กรที่มีโครงสร้างคณะกรรมการเดียว ให้ระบุจ�ำนวนและเพศของ
กรรมการอิสระ และ/หรือ มิได้เป็นกรรมการบริหาร ที่อยู่ในคณะกรรมการสูงสุด
ขององค์กร
4.4 ช่องทางส�ำหรับผู้ถือหุ้นและพนักงานในการเสนอค�ำแนะน�ำ หรือแนวทาง
การด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการสูงสุดขององค์กร
4.5 ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทน (รวมถึงค่าตอบแทนหลังพ้นต�ำแหน่ง)
ของคณะกรรมการสูงสุด ผู้บริหารอาวุโส และผู้บริหารอื่นๆ กับผลประกอบการ
ขององค์กร (รวมถึงผลการด�ำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม)
4.6 กระบวนการที่คณะกรรมการสูงสุดใช้ก�ำกับดูแลเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้มีผลประโยชน์
ทับซ้อน
4.7 กระบวนการก�ำหนดองค์ประกอบคุณสมบัติและความรู้ความช�ำนาญของกรรมการ
ในส่วนงานบริหารสูงสุด และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยค�ำนึงถึงเพศและ
เกณฑ์ความหลากหลายด้านอื่นๆ
4.8 การปรับปรุงพันธกิจหรือค่านิยม จรรยาบรรณ และหลักการที่มาจาก การพัฒนา
ภายในองค์กรอันเกีย่ วเนือ่ งกับการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจสังคม และสิง่ แวดล้อม
รวมทั้งความคืบหน้าของการน�ำไปปฎิบัติ
4.9 ขั้นตอนการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสูงสุดในการก�ำกับดูแลตามเจตนารมณ์
ที่องค์กรระบุไว้ การบริหารผลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม
รวมถึงโอกาสและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเข้าร่วมเป็นภาคีหรือปฎิบัติ
ตามมาตรฐาน จรรยาบรรณ และหลักการต่างๆ ที่สากลยอมรับ
4.10 กระบวนการประเมินผลงานการบริหารของคณะกรรมการสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับ
การด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม



68-83

18-21



70

20



70

20

24-25




84-85



95-97



81-83





23-27

29-31

54-55



97

26-27

AR - รายงานประจ�ำปี 2555, SD - รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน, NA - ไม่มีข้อมูล

73

ข้อมูลองค์กร

บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า SD หน้า

หมายเหตุ

ข้อยึดมั่นต่อความริเริ่มภายนอกองค์กร

4.11 การอธิบายถึงการน�ำหลักการหรือแนวทางการระแวดระวังด้านสิ่งแวดล้อม
(ตามปฎิญญาริโอ มาตรา 15) มาใช้อิงในองค์กร
4.12 กฎบัตร หลักการ หรือความริเริ่มอื่นๆ ที่จัดท�ำขึ้นจากภายนอกในด้านเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์กรเข้าเป็นสมาชิก หรือให้การรับรอง
4.13 การเป็นสมาชิกภาพในสมาคม (เช่น สมาคมการค้าหรือสภาอุตสาหกรรม)
และ/หรือหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ทั้งในระดับ ประเทศและระหว่างประเทศ
โดยที่องค์กรมีต�ำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร มีบทบาทในโครงการหรือ
คณะกรรมการ ให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนนอกเหนือจากค่าบ�ำรุงสมาชิกภาพ
หรือเข้าเป็นสมาชิกเพื่อหวังผลเชิงกลยุทธ์



35

51-52



35

51-52



41, 45



9-12
12-13

ISO 14001: 2004

ข้อผูกผันร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

4.14 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่องค์กรมีข้อผูกพันร่วม
4.15 หลักเกณฑ์ในการระบุและคัดเลือกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่จะพัฒนา ข้อผูกพัน
ร่วมกับองค์กร
4.16 แนวการพัฒนาข้อผูกพันร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งความถี่ในการเข้าร่วม
ตามลักษณะ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
4.17 เรื่องและข้อกังวลหลักที่ถูกหยิบยกขึ้นในระหว่างการพัฒนาข้อผูกพันร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งแนวทางที่องค์กรตอบสนอง ตลอดจนการรายงาน
การด�ำเนินงานต่อเรื่องและข้อกังวลหลักเหล่านั้น



การเปิดเผยแนวทางในการบริหารจัดการ
DMA EC

AR หน้า

90

SD หน้า
16

การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
พลังงาน
มลอากาศ น�้ำทิ้ง และของเสีย
ผลิตภัณฑ์และบริการ

DMA LA



23-24

การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ
ผลเชิงเศรษฐกิจ

DMA EN

101



32-33, 39-41, 48-49
30, 39-40, 48-49
30, 39-40, 48-49

การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการด้านการปฏิบัติต่อแรงงานและงานที่มีคุณค่า
การจ้างงาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การฝึกอบรมและการให้ความรู้
ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม
ผลตอบแทนที่เท่าเทียมระหว่างหญิงและชาย

30, 55
30-31, 54-55
55-57
30, 57
30, 57

DMA HR การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน
แรงงานเด็ก

56

DMA SO การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการด้านสังคม
ชุมชนท้องถิ่น
นโยบายทางสังคม
การปฏิบัติตามกฎหมาย

36, 57
33-37
65

DMA PR การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบในตัวผลิตภัณฑ์
การสื่อสารการตลาด
AR - รายงานประจ�ำปี 2555, SD - รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน, NA - ไม่มีข้อมูล

74

บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)

65

หมายเหตุ

ตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า

SD หน้า

หมายเหตุ

ผลเชิงเศรษฐกิจ
EC1 มูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง เช่นรายได้ ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน ผลตอบแทน
พนักงาน การบริจาคและการลงทุนในชุมชน ก�ำไรสะสม เงินปันผล ดอกเบี้ย
และภาษีน�ำส่งรัฐ
EC2 นัยทางการเงิน โอกาส และความเสี่ยงอื่นๆ ในกิจกรรมขององค์กร ที่มีต่อเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
EC3 ความคุ้มครองที่มีต่อภาระในโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของกิจการ

ตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม



141-183



65



64-65

57

บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า SD หน้า

หมายเหตุ

พลังงาน
EN5 พลังงานที่ประหยัดได้จากการอนุรักษ์และปรับปรุงประสิทธิภาพ



42-47

EN18 ความริเริ่มในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และปริมาณที่ลดได้
EN21 ปริมาณน�ำ้ ทิ้ง (จ�ำแนกตามคุณภาพน�้ำและปลายทางที่น�้ำทิ้ง)




40-44
47-49

EN26 ความริเริ่มขององค์กรในการบรรเทาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและขอบเขตของ
การบรรเทาผลกระทบอันเกิดจากผลิตภัณฑ์และบริการ



42, 45-49

มลอากาศ น�้ำทิ้ง และของเสีย
ผลิตภัณฑ์และบริการ

ตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงานด้านการปฏิบัติต่อแรงงานและงานที่มีคุณค่า

บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า SD หน้า

หมายเหตุ

การจ้างงาน
LA1 ยอดแรงงานรวม แยกตามชนิดการจ้าง สัญญาจ้าง และภูมภิ าค (จ�ำแนกตามเพศ)
LA2 จ�ำนวนและอัตราส่วนของพนักงานเข้าใหม่ และพนักงานที่พ้นสภาพ แยกตาม
ช่วงอายุ เพศ และภูมิภาค
LA3 การกลับเข้าท�ำงานและอัตราการคงอยู่ของบุคลากรหลังการใช้สิทธิ์ลาคลอด
(จ�ำแนกตามเพศ)




56-57
56



57

LA8 แผนงานทีม่ ไี ว้ชว่ ยเหลือแรงงานและครอบครัว ชุมชน ทัง้ การให้ความรู้ การฝึกอบรม
การให้ค�ำปรึกษา การป้องกัน และการควบคุมความเสี่ยงต่อโรคร้ายแรงต่างๆ



54-56

LA10 จ�ำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี (จ�ำแนกตามเพศ ประเภท
พนักงาน)



56



57



57

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การฝึกอบรมและการให้ความรู้

ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม
LA13 องค์ประกอบของฝ่ายบริหารและสัดส่วนพนักงาน (จ�ำแนกตามประเภทพนักงาน
โดยแยกตามเพศ ช่วงอายุ กลุม่ คนส่วนน้อย และตามเกณฑ์ความหลากหลายอืน่ ๆ)

ผลตอบแทนที่เท่าเทียมระหว่างหญิงและชาย
LA14 อัตราส่วนเงินเดือนและค่าตอบแทนพื้นฐานระหว่างหญิงและชาย จ�ำแนกตาม
ประเภทพนักงาน และถิ่นที่ตั้งส�ำคัญของแหล่งด�ำเนินงาน
AR - รายงานประจ�ำปี 2555, SD - รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน, NA - ไม่มีข้อมูล

75

บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า SD หน้า

ตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

หมายเหตุ

แรงงานเด็ก
HR6 การด�ำเนินงานต่างๆ ที่ถูกระบุชี้ชัดถึงความเสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็กและ
มาตรการต่างๆ ที่ถูกน�ำมาช่วยเหลือเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็ก

56



บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า SD หน้า

ตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงานด้านสังคม

หมายเหตุ

ชุมชนท้องถิ่น
SO9 ปฏิบัติการที่มีผลกระทบซึ่งอาจเป็นหรือเป็นผลเสียอันมีนัยส�ำคัญต่อชุมชนท้องถิ่น
SO10 มาตรการที่ใช้ในการด�ำเนินงานเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบเชิงลบหรือ
ผลกระทบเชิงลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญต่อชุมชนท้องถิ่น




48-49
48-49



11, 57,
69-71

นโยบายทางสังคม
SO5 การจัดวางนโยบายทางสังคมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายทางสังคม
และการสนับสนุน

การปฏิบัติตามกฎหมาย
SO8 มูลค่าเงินค่าปรับและผลรวมของจ�ำนวนการลงโทษที่มิได้มาจากการปรับเงิน
ส�ำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ



182-183

บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า SD หน้า

ตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ

การสื่อสารการตลาด
PR7 จ�ำนวนทั้งหมดของกรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบและบรรทัดฐานโดยความสมัครใจ
เกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาด รวมถึงการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และ
การเป็นผู้สนับสนุน โดยแบ่งตามประเภทของผลลัพธ์ที่ตามมา

65



AR - รายงานประจ�ำปี 2555, SD - รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน, NA - ไม่มีข้อมูล

B
รายงานตามเกณฑในระดับ C
ทั้งหมด รวมหัวขอ :
1.2
3.9, 3.13
4.5-4.13, 4.16-4.17
การเปดเผยแนวการบริหาร
จัดการในแตละหมวดตัวชี้วัด
รายงานขอมูลตรบตามที่ตัวชี้วัด
กำหนดอยางนอย 20 ตัวชี้วัด
ซึ�งตองมีอยางนอย 1 ตัวชี้วัด
จากหมวดเศรษฐกิจ สิ�งแวดลอม
สิทธิมนุษยชน แรงงาน สังคม
และความรับผิดชอบตอ
ผลิตภัณฑ***

B+

A
ตามเกณฑที่กำหนดในระดับ B

การเปดเผยแนวการบริหาร
จัดการในแตละหมวดตัวชี้วัด
รายงานทุกตัวชี้วัดหลัก และ
ตัวชี้วัดในสวนเพิ�มเติมรายสาขา*
โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตาม
หลักการสารัตถภาพใน ก)
การรายงานตามตัวชี้วัดกำหนด
หรือ ข) การอธิบายถึงเหตุผลที่
ละเวนการรายงานตามตัวชี้วัด
เหลานั้น

A+

การรับประกันแบบรายงานจากภายนอก

รายงานขอมูลครบตามทีต่ วั ชีว้ ดั
กำหนดอยางนอย 10 ตัวชี้วัด
ซึ�งตองมีอยางนอย 1 ตัวชี้วัด
จากหมวดเศรษฐกิจ สังคม
และสิ�งแวดลอม**

C+

การรับประกันแบบรายงานจากภายนอก

C
รายงานตามหัวขอ :
1.1
2.1-2.10
3.1-3.8, 3.10-3.12
4.1-4.4, 4.14-4.15
ไมตองรายงาน

การรับประกันแบบรายงานจากภายนอก

ตัวบงชี้การดำเนินงาน
ฉบับ G3.1 และสวน
เพิ่มเติมรายสาขา

ผลผลิต

การเปดเผยขอมูล
แนวการบริหารจัดการ
องคกร ฉบับ G3.1

ผลผลิต

มาตรฐานการเปดเผย

การเปดเผยขอมูล
องคกร ฉบับ G3.1

ผลผลิต

ระดับการรายงาน

* ส่วนเพิ่มเติมรายสาขาในฉบับล่าสุด
** ตัวชี้วัดอาจเลือกจากส่วนเพิ่มเติมรายสาขาในฉบับล่าสุด แต่อย่างน้อย 7 ใน 10 ตัวชี้วัด จะต้องน�ำมาจากแนวทางการรายงานตามกรอบการรายงาน GRI				
*** ตัวชี้วัดอาจเลือกจากส่วนเพิ่มเติมรายสาขาในฉบับล่าสุด แต่อย่างน้อย 14 ใน 20 ตัวชี้วัด จะต้องน�ำมาจากแนวทางการรายงานตามกรอบการรายงาน GRI				
เอกสารอ้างอิง : GRI G3.1 Guidelines - Application Levels Section pp. 1-2
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บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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