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สารจาก

ประธานกรรมการบริษัทฯ

ในปี 2556 ที่ผ่านมา นับว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) ได้เผชิญการแข่งขันที่รุนแรง
ในธุรกิจสายการบินท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ รวมทั้งความ
ผันผวนของค่าเงินต่างๆ
อย่างไรก็ตาม กระผมในฐานะประธานกรรมการบริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงการเติบโตของบริษทั ฯ ภายใต้หลักการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งให้ความสำ�คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจที่คำ�นึงถึงความรับผิดชอบ
ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้เน้นปลูกฝังการมีส่วนร่วมของพนักงานทั่วทั้งองค์กร
ให้มีทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทำ�งาน (CSR-in-process) อาทิ การสร้างเครือข่าย TG รวมพลัง
ป้องกันภัยทุจริต การให้บริการทีป่ ลอดภัยตามมาตรฐานสากล และการเดินทางแบบรักษ์สงิ่ แวดล้อม (Travel Green)
เป็นต้น เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อบริษัทฯ มากขึ้น
กระผมในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมผลักดันและสนับสนุนการ
ดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ตลอดจนให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมทุ่มเทในการทำ�งาน
มีระเบียบวินัย ตระหนักถึงผลประโยชน์ขององค์กรและสังคมส่วนรวม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เป็น
รูปธรรมแก่สังคมและประเทศชาติสืบไป

(นายอำ�พน กิตติอำ�พน)
ประธานกรรมการบริษัทฯ

4

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำ�ปี 2556

สารจาก

ประธานกรรมการ
ส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม
บริษทั การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะดำ�เนินธุรกิจโดยตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบ
ต่อสังคม โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมสนับสนุนในระดับประเทศและระดับสากล เพื่อสร้างการยอมรับต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกภาคส่วน
ในรอบปี 2556 บริษัทฯ ได้ดำ�เนินกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สำ�คัญ ผ่านการ
มีสว่ นร่วมของพนักงานตัง้ แต่ระดับปฏิบตั กิ ารไปจนถึงระดับผูบ้ ริหารสูงสุด เช่น กิจกรรมช่วยเหลือสังคมเพือ่ เยียวยา
และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับกลุ่มผู้ประสบภัย กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม กิจกรรมการจัดมอบสิ่งของ
เครือ่ งใช้ทจี่ �ำ เป็นแก่ผยู้ ากไร้ การสนับสนุนรถทันตกรรมเคลือ่ นทีส่ �ำ หรับหน่วยทันตแพทย์พระราชทานโรงพยาบาล
รามาธิบดี เป็นต้น รวมถึงการสนับสนุนการขนส่งต่อสาธารณะที่สำ�คัญ ได้แก่ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทาง
การเมืองในประเทศอียิปต์ การสนับสนุนบัตรโดยสารแก่เยาวชนในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ และการอำ�นวย
ความสะดวกแก่ชาวมุสลิมในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ดำ�เนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่สำ�คัญในรอบปีในจุดบินของบริษัทฯ เช่น
การสนับสนุนให้ชมุ ชนบ้านร่องบอน จังหวัดเชียงราย สามารถบริหารทรัพยากรธรรมชาติภายในแหล่งชุมชนได้ดว้ ย
ตัวเอง การดำ�เนินกิจกรรมอนุรักษ์กล้วยไม้ไทย และปลูกกล้วยป่าเพื่อรักษาต้นน้ำ� ที่อุทยานดอยสุเทพ-ปุย และ
บริเวณป่ารอบภูพงิ ค์ราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานอืน่ ๆ โดยมีเป้าหมายอนุรกั ษ์พนั ธุก์ ล้วยไม้หายาก
และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ�อย่างยั่งยืน เป็นต้น
กระผมในฐานะตัวแทนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการเพือ่ สังคมของบริษทั ฯ มีความยินดีทบี่ ริษทั ฯ ได้จดั ทำ�
รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนฉบับนี้ เพือ่ เป็นแนวทางในการพัฒนารวมถึงเป็นสือ่ ในการถ่ายทอดเรือ่ งราวและผลการ
ดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ท้ายสุดนี้ กระผมขอขอบคุณพนักงาน
การบินไทยทุกระดับ และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกคน ทีท่ มุ่ เทกำ�ลังกายกำ�ลังใจในการช่วยกันผลักดัน สนับสนุน ตลอดจน
มีส่วนร่วมในการดำ�เนินความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา

(นายสมชัย ศิริวัฒนโชค)
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
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กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจสายการบินให้ก้าวต่อไปเป็นสายการบิน
ชัน้ นำ�ของเอเชียและของโลก ขณะเดียวกันยังตระหนักถึงการดำ�เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate
Social Responsibility : CSR) ที่ยึดหลักในการดำ�เนินธุรกิจที่ดำ�เนินงานอย่างเป็นธรรม ตลอดจนรับผิดชอบต่อ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ในปี 2556 การบินไทยเป็นสายการบินแรกในภูมภิ าคเอเชียทีไ่ ด้รบั การรับรองการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน
สากล ISO 50001 : 2011 ซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันให้เห็นว่า บริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญต่อการใช้ทรัพยากรพลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการใส่ใจรักษาและลดมลพิษที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดการเดินทางแบบรักษ์
สิ่งแวดล้อม (Travel Green) อย่างเป็นรูปธรรม โดยบริษัทฯ ได้มีการดำ�เนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่
สำ�คัญต่างๆ อาทิ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงอากาศยาน (Fuel Management System) และ
โครงการลดน้ำ�หนักบรรทุกในอากาศยาน เป็นต้น
บริษัทฯ ได้กำ�หนดเป้าหมายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี รวมทั้ง
ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและยั่งยืนให้แก่สังคม โดยเน้นการเสริมสร้างนวัตกรรมที่คำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อม (Green
Innovation) การใช้ทรัพยากรและพัฒนา CSR ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน โครงการจิตอาสาต่างๆ ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
กระผมหวังว่าความสำ�เร็จของการดำ�เนินงานอย่างต่อเนือ่ งในด้านรับผิดชอบต่อสังคมของการบินไทยจะสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนได้อย่างมาก ถือเป็นปัจจัยสำ�คัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร
โดยแท้จริง

(นายโชคชัย ปัญญายงค์)
รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่อาวุโส
สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน
รักษาการ กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่

6

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำ�ปี 2556

แนวทาง

การจัดทำ�รายงาน

แนวทางการจัดทำ�รายงาน

รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ของบริษทั การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) ประจำ�ปี 2556 (รอบปีบญ
ั ชีระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2556) ขอบเขตเนื้อหาของรายงานครอบคลุมกิจการภายใน สำ�นักงานใหญ่ของ
บริษัทฯ และกิจการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนฉบับนีจ้ ดั ทำ�ขึน้ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ นักลงทุน ประชาชนทัว่ ไป ตลอดจนผูม้ สี ว่ นได้เสีย
กลุม่ ต่างๆ ได้รบั ทราบถึงภาพรวมการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ รวมถึงผลการดำ�เนินงานทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) และความมุ่งมั่นขององค์กรในการพัฒนาธุรกิจที่ตอบสนองต่อความคาดหวังและผลประโยชน์ของ
ผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ
บริษทั ฯ ได้ค�ำ นึงถึงความสำ�คัญ และสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วนทัง้ ภายในและภายนอกทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
กับการดำ�เนินงานด้านต่างๆ ขององค์กร รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรเพื่อให้สอดรับกับความต้องการ
และความคิดเห็นอันเกิดจากการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียสำ�คัญขององค์กรเพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน
อย่างยั่งยืน

ผู้ถือหุ้น

“มีการดำ�เนินธุรกิจ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
โปร่งใส คำ�นึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุด
ของผู้ถือหุ้นและ
กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง”
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บริษัทฯ มีนโยบายหรือการดำ�เนินการที่ปกป้องและรักษาสิทธิขั้น
พืน้ ฐานของผูถ้ อื หุน้ ทีพ่ งึ ได้รบั นอกจากนีท้ างบริษทั ฯ ยังอำ�นวยความสะดวก
และปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ภายใต้ขอ้ กฎหมาย มีการดำ�เนิน
ธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต โปร่งใส คำ�นึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้
และกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

พนักงาน
บริ ษั ท ฯ มี ก ระบวนการจั ด การสรรหาและคั ด เลื อ กบุ ค ลากรที่ ไ ด้
มาตรฐาน ชัดเจน และโปร่งใส ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
ให้ความมัน่ ใจในคุณภาพชีวติ การทำ�งานผลตอบแทนและสวัสดิการทีเ่ หมาะสม
และเป็นธรรม พัฒนาองค์ความรูข้ องพนักงานอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เป็นการสร้าง
โอกาสสำ�หรับความก้าวหน้า เพื่อเพิ่มศักยภาพต่อตัวพนักงานและองค์กร
มีระบบการรักษาผู้ปฏิบัติงานที่เป็นคนเก่งและดีไว้กับองค์กร มีการจัดให้มี
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ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน และการกำ�หนดขั้นตอนในการดำ�เนินงานไว้อย่างชัดเจนตามนโยบาย Whistle Blower
กรณีเกีย่ วกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำ�สัง่ บริษทั ฯ ธรรมาภิบาล และจริยธรรมองค์กร
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังให้ความสำ�คัญต่อการดูแลด้านอาชีวอามัยและความปลอดภัยของพนักงาน ตลอดจนสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งานในสถานประกอบการทุกแห่งของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำ�หนดกฎหมาย

ลูกค้า
เนื่องจากบริษัทฯ มีการดำ�เนินธุรกิจการให้บริการขนส่งทางอากาศยานอย่างครบวงจร ทั้งภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ ดำ�เนินการอยูบ่ นพืน้ ฐานของความปลอดภัย สะดวกสบาย และบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีทศั นคติทดี่ แี ละ
ให้ความสำ�คัญต่อลูกค้าและงานบริการ ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น ยิ้มแย้มแจ่มใส มีน้ำ�ใจ สุภาพ
อ่อนโยน ไม่นำ�ความลับของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ รวมทั้งให้เกียรติและปฏิบัติต่อ
ลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคลใดบุคคลหนึง่ โดยเฉพาะ ศึกษาและทำ�ความเข้าใจความต้องการ
ของลูกค้าอย่างละเอียดและถูกต้อง เพื่อกำ�หนดเป็นมาตรฐานและตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าอย่าง
ตรงจุด สร้างสรรค์บริการใหม่ๆ ให้กบั ลูกค้า สร้างสัมพันธภาพทีด่ ตี อ่ ลูกค้าอย่างต่อเนือ่ งและสม่�ำ เสมอ เปิดโอกาสให้
ลูกค้ามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งานบริการ บริษัทฯ มีการจัดให้มีระบบและกระบวนการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า
และตอบสนองข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและน่าเชื่อถือ
เสริมสร้างความประทับใจเพื่อความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

คู่ค้า เจ้าหนี้ และลูกหนี้
การดำ�เนินการปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ เจ้าหนี้ ลูกหนีเ้ ป็นไปอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์สงู สุด
ของบริษทั ฯ และตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของการได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ ป็นธรรมและเสมอภาคทัง้ สองฝ่าย หลีกเลีย่ งสถานการณ์
ทีท่ �ำ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนด เงือ่ นไข พันธสัญญาอย่างเคร่งครัด ให้ขอ้ มูล
ทีเ่ ป็นจริง รายงานทีถ่ กู ต้อง การเจรจาแก้ปญ
ั หา และหาทางออกร่วมกันบนพืน้ ฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีย่ ง่ั ยืน
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“ให้การสนับสนุนกิจกรรม
ที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคม
ส่งเสริมและปลูกฝังให้
เกิดจิตสำ�นึกของ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ในหมู่พนักงานทุกระดับ”

คู่แข่งขันทางการค้า
ปฏิบตั ติ อ่ คูแ่ ข่งทางการค้าสอดคล้องกับหลักปฏิบตั สิ ากลภายใต้กรอบ
แห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับ
หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าด้วยวิธีฉ้อฉลหรือทุจริต และมีการกำ�หนด
แนวทางปฏิบตั ิ ได้แก่ ประพฤติปฏิบตั ภิ ายใต้กรอบการแข่งขันทีด่ ี ไม่ท�ำ ลาย
ชื่อเสียงของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย และปราศจาก
มูลความจริง ไม่เข้าถึงสารสนเทศที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีไม่สุจริต
หรือวิธกี ารอื่นอันไม่เหมาะสม

สังคมและส่วนรวม
ตระหนักและคำ�นึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และไม่กระทำ�การใดๆ อันจะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของ
ประเทศชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และประโยชน์สาธารณะ ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์
สังคม ส่งเสริมและปลูกฝังให้เกิดจิตสำ�นึกของความรับผิดชอบต่อสังคมในหมูพ่ นักงานทุกระดับ ไม่ท�ำ การช่วยเหลือ
สนับสนุน หรือยอมเป็นเครือ่ งมือทีจ่ ะทำ�ให้เกิดการหลีกเลีย่ งการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ไม่น�ำ บริษทั ฯ ไปสนับสนุนหรือ
ฝักใฝ่ทางการเมือง โดยวางตนเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัด

สิ่งแวดล้อม
มีความมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินธุรกิจการบินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีนโยบายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างชัดเจน ตลอดจนรณรงค์สร้างจิตสำ�นึกให้กับพนักงาน และฝึกอบรมพนักงานในด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
เพื่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบการแข่งขันด้านธุรกิจการบิน พัฒนาระบบการจัดการ
สิง่ แวดล้อมทีด่ ใี นการดำ�เนินงานทุกภาคส่วน บริหารจัดการทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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สานต่อและสร้างนวัตกรรมด้านสิง่ แวดล้อม ตลอดจนลดผลกระทบเชิงลบ
ต่อสิง่ แวดล้อม อาทิ การบริหารเชือ้ เพลิงอากาศยาน (Fuel Management)
การศึกษาการใช้พลังงานทดแทนประเภทเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) และ
ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การระบุและลำ�ดับความสำ�คัญของผูม้ สี ว่ นได้เสียต่างๆ นัน้ องค์กร
คำ�นึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบบนพืน้ ฐานของการปฏิบตั อิ ย่างเหมาะสม
และเป็นธรรมในการพิจารณา การบินไทยตระหนักดีวา่ การก้าวไปข้างหน้าของ
องค์กรนั้นจะมั่นคงและยั่งยืนได้ องค์กรต้องให้ความสำ�คัญต่อการปฏิบัติ
และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
การจัดทำ�รายงานฉบับนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำ�กระบวนการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน ในการร่วมกัน
กำ�หนดกรอบเนื้อหาของรายงาน และรายงานผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ครบถ้วนทั้งในมิติเศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม
และสังคม โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร หัวข้อ “การจัดทำ�รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน” เมือ่ วันที่ 24 ธันวาคม 2556
ณ สำ�นักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) มีผู้เข้าร่วมทั้งระดับผู้บริหารและพนักงานรวมทั้งสิ้น 27 คน
โดยผลลัพธ์จากการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารได้มกี ารศึกษาถึงหลักการ และกระบวนการรายงาน การระบุเนือ้ หาทีจ่ ะรายงาน
รวมถึงการคัดเลือกพิจารณาประเด็น (Aspect) และตัวชีว้ ดั ต่างๆ ทีม่ นี ยั สำ�คัญ (Significant) และเกีย่ วเนือ่ ง (Relevant)
กับองค์กร โดยในที่ประชุมได้มีการคัดเลือกตัวชี้วัดที่จะระบุไว้ในรายงานฉบับนี้ ทั้งในหมวดเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
และสังคม

หมวดเศรษฐกิจ
ให้ความสำ�คัญต่อแง่มุมของศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ โดยพิจารณาถึงมูลค่าเศรษฐกิจ ศักยภาพในการให้
บริการด้านธุรกิจสายการบินทัง้ ในและระหว่างประเทศ ความเสีย่ งทีม่ ตี อ่ เรือ่ งการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
การคุ้มครองสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน รวมถึงมูลค่าการลงทุนที่สำ�คัญต่อ
โครงสร้างพื้นฐาน และการให้บริการเพื่อประโยชน์ของสาธารณชน

หมวดสิ่งแวดล้อม
ให้ความสำ�คัญในด้านการลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลอากาศชนิดอืน่ ทีส่ �ำ คัญ การประหยัด
พลังงาน การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการต่างๆ การกำ�จัดของเสีย รวมถึงความคิดริเริม่ ในการบรรเทา
ผลกระทบเชิงลบทีม่ ตี อ่ สิง่ แวดล้อม

หมวดสังคม
ให้ความสำ�คัญต่อการจ้างงาน ความปลอดภัย และสุขภาพในการทำ�งาน การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของ
พนักงาน ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม สิทธิในการเจรจาต่อรอง การเคารพสิทธิมนุษยชน
การไม่ใช้แรงงานเด็ก การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และบรรทัดฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ
รวมถึงการสื่อสารทางการตลาด ความพึงพอใจของผู้บริโภค การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการผลักดัน
นโยบายสาธารณะ รวมถึงการป้องกันและบรรเทาผลกระทบเชิงลบที่มีนัยสำ�คัญต่อชุมชน
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บริษทั ฯ ได้ยดึ แนวทางการจัดทำ�รายงานตามกรอบการรายงานสากล GRI ในการรายงานผลการดำ�เนินงานของ
องค์กรเพือ่ เป็นข้อมูลเผยแพร่แก่สาธารณชน และใช้ส�ำ หรับการปรับปรุงพัฒนาการดำ�เนินงานให้ดยี ง่ิ ขึน้ โดยหลักการ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำ�คัญจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษทั ฯ จะใช้การบันทึกและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานและ
สายงานทีร่ บั ผิดชอบโดยตรง สำ�หรับรายละเอียดของประเด็นในแต่ละตัวชีว้ ดั ทีร่ ะบุไว้ในรายงานฯ ได้แสดงไว้ในหัวข้อ
ดัชนีขอ้ มูลตามกรอบการรายงาน GRI

กรอบการจัดทำ�รายงานของ GRI
สำ�หรับการจัดทำ�รายงานซึง่ ทางการบินไทยยึดตามบรรทัดฐานในกรอบ GRI นัน้ ทางบริษทั ฯ ได้ให้ความสำ�คัญ
เป็นอย่างมากกับการรายงานบนพืน้ ฐานของหลักการภายใต้รายละเอียดของเนือ้ หา คุณภาพ และขอบเขตให้ครอบคลุม
ในทุกๆ มิตขิ องการรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนมากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะมีขอ้ มูลจัดเก็บ โดยการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นมาตรฐาน
ในส่วนของรายการทีเ่ ปิดเผยจะมีองค์ประกอบสำ�คัญทีค่ �ำ นึงถึงประเด็นสำ�คัญต่างๆ ทัง้ ในมิตขิ องกลยุทธ์และการวิเคราะห์
ข้อมูลองค์กร ตัวแปรเสริมการรายงาน ตลอดจนการกำ�กับดูแล ทัง้ นี้ การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการและตัวบ่งชี้
การดำ�เนินงานนัน้ ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม และสังคมควบคูก่ นั ไป

เนื้อหา

จะรายงานอย่างไร

คุณภาพ

หลักการ

กรอบ

GRI

อะไรที่จะรายงาน

รายการที่
เปิดเผย

การเปิดเผยข้อมูล
ที่เป็นมาตรฐาน

ข้อมูลองค์กร
ตัวแปรเสริมการรายงาน
ธรรมาภิบาล ข้อยึดมั่น
และข้อผูกพันร่วม

การเปิดเผย
แนวการบริหารจัดการ
และตัวบ่งชี้การดำ�เนินงาน

เศรษฐกิจ

สิ่งแวดล้อม

สังคม

ผู้ค้าพลังงานไฟฟ้า, การบริการด้านการเงิน, องค์กรพัฒนาเอกชน, การแปรรูปอาหาร,
อุตสาหกรรมแปรรูปและโลหะ, ยานยนต์ โลจิสติกส์และการขนส่ง, หน่วยงานราชการ,
อุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ และโทรคมนาคม ฯลฯ

ส่วนเพิ่มเติม
รายสาขา

เอกสารอ้างอิง GRI: G3.1 Guidelines
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การดำ�เนินงานของ

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�เนินงานของบริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ดำ�เนินกิจการด้านการบินพาณิชย์
ทัง้ ในประเทศและระหว่างประเทศ ในฐานะสายการบินแห่งชาติ บริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2534 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันด้านการพาณิชย์ผ่านการระดมทุนจากภาคเอกชน
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ให้บริการทีเ่ กีย่ วข้องกับการขนส่งทางอากาศแบบครบวงจร แบ่งเป็น 3 ส่วนงาน
ประกอบด้วย กิจการขนส่งทางอากาศ (Core Business) หน่วยธุรกิจ (Business Unit) และ
กิจการอื่นๆ

กิจการขนส่งทางอากาศ
กิจการขนส่งทางอากาศถือเป็นกิจการหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วยการบริการขนส่ง
ผู้โดยสาร บริการขนส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์และไปรษณียภัณฑ์ โดยให้บริการขนส่งในเส้นทางบิน
ไปยังจุดบินต่างๆ ทั้งแบบเที่ยวบินประจำ�และเที่ยวบินเช่าเหมาลำ� ครอบคลุมทั้งเส้นทางบิน
ระหว่างประเทศและภายในประเทศ

หน่วยธุรกิจ
สำ�หรับหน่วยธุรกิจทีม่ คี วามเกีย่ วเนือ่ งต่อการสนับสนุนให้การดำ�เนินธุรกิจสายการบินเป็น
ไปอย่างราบรื่น สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ซึ่งเป็นปัจจัยสำ�คัญที่จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ
ให้แก่บริษัทฯ พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับ
การขนส่ง ประกอบด้วย การบริการคลังสินค้า (Warehouse Services) การบริการลูกค้าภาคพืน้
(Ground Customer Services) การบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพืน้ (Ground Equipment
Services) และครัวการบิน (Catering Services)

กิจการอื่นๆ
ในส่วนของกิจการอื่นๆ ที่สนับสนุนการขนส่ง ได้แก่ ฝ่ายช่าง การบริการอำ�นวยการบิน
การจำ�หน่ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบินและการจำ�หน่ายสินค้าที่ระลึก
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) ในฐานะสายการบินแห่งชาติและเปรียบเสมือนตัวแทนของประเทศไทย
มีความมุง่ มัน่ และตัง้ ใจดำ�เนินงานเพือ่ ดำ�รงรักษาและเพิม่ พูนสิทธิดา้ นการบินให้ทดั เทียมกับนานาประเทศพร้อมส่งเสริม
และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว ซึง่ เป็นส่วนสำ�คัญในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไทยและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนการเพิ่มพูนรายได้เข้าประเทศ ทั้งในรูปเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังดำ�เนินการ
ส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ให้มีทักษะและวิชาชีพให้อยู่ในมาตรฐานสากล รวมถึงส่งเสริมและพัฒนา
เทคโนโลยีทกุ สาขาทีเ่ กีย่ วข้องกับการบินพาณิชย์ของโลก ควบคูไ่ ปกับการเผยแพร่วฒ
ั นธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
และเอกลักษณ์ของประเทศไทย ออกสู่สายตาชาวโลกอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ปัจจุบนั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ได้แก่ ภาครัฐซึง่ ถือหุน้ ผ่านกระทรวงการคลังคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.03 ส่วนทีเ่ หลือ
เป็นการถือหุน้ โดยสถาบัน และนักลงทุนทัว่ ไปทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ บริษทั ฯ จึงยังคงฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ซึง่ มี
ทุนจดทะเบียนรวมมูลค่า 26,989,009,500 บาท จำ�นวนหุน้ สามัญ 2,698,900,950 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท
โดยมีทนุ ชำ�ระแล้วรวมมูลค่า 21,827,719,170 บาท และในปี 2556 มีจ�ำ นวนพนักงานและลูกจ้างทัง้ หมด 23,931 คน
สำ�นักงานใหญ่ของบริษทั ฯ ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 66 (0) 2545-1000, 66 (0) 2695-1000 และ THAI Contact Center 66 (0) 2356-1111
เว็บไซต์ www.thaiairways.com
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โครงสร้าง

การบริหารงาน

โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และเจ้าหน้าที่
บริหารตามโครงสร้างสายการบริหารงาน ดังนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ
กรรมการตรวจสอบ
ศูนย์สนับสนุนการปฎิบัติการ
องค์ประธานศูนย์สนับสนุน
การปฎิบัติการ

กรรมการ
ผู้อำ�นวยการใหญ่*
สำ�นักงานการตรวจสอบ
ภายในผู้อำ�นวยการใหญ่

ธุรกิจการบิน

กลุ่มธุรกิจสนับสนุนการบิน

สนับสนุนการถวายบินแก่องค์
ประธานศูนย์สนับสนุนการปฎิบัติการ
รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่*

สายการพาณิชย์
รองกรรมการ
ผู้อำ�นวยการใหญ่อาวุโส*

หน่วยธุรกิจการบริการภาคพื้น
กรรมการผู้จัดการ*
(ระดับรองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่)

สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่*

สายการเงินและการบัญชี
รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่*

ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์
กรรมการผู้จัดการ
(ระดับผู้อำ�นวยการใหญ่)

ฝ่ายช่าง
รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่*

สายทรัพยากรบุคคลและ
กำ�กับกิจกรรมองค์กร
รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่*

ฝ่ายครัวการบิน
กรรมการผู้จัดการ
(ระดับผู้อำ�นวยการใหญ่)

สายปฎิบัติการ
รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่*

สายผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้า
รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่*

หน่วยธุรกิจการบินไทยสมายล์
กรรมการผู้จัดการ
(ระดับผู้อำ�นวยการใหญ่)

หมายเหตุ : * บุคคลที่เป็นผู้บริหารตามคำ�นิยามของ “ผู้บริหาร” ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กจ.17/2551
เรื่องการกำ�หนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
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การกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) ให้ความสำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจและการบริหารจัดการตามแนวทาง
การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ มี าอย่างต่อเนือ่ ง โดยยึดถือแนวปฏิบตั ติ ามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั จดทะเบียน
ปี 2549 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลของบริษัทฯ โดยคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล และสำ�นักเลขานุการบริษัทฯ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
ฝ่ายบริหารความเสีย่ ง โดยกำ�หนดให้มนี โยบายการกำ�กับดูแลกิจการ เพือ่ สร้างวัฒนธรรมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ใี ห้
เกิดขึ้นภายในองค์กร ตลอดจนสนับสนุนให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกภาคส่วน
บริษัทฯ ได้กำ�หนดให้มีประมวลบรรษัทภิบาลและจริยธรรม เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ แสดงถึงความยึดมั่นของการบินไทยที่จะใช้หลักบรรษัทภิบาลและจริยธรรม
ในการดำ�เนินธุรกิจให้สอดคล้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่บัญญัติให้มีประมวล
จริยธรรมเพื่อกำ�หนดมาตรฐานจริยธรรมสำ�หรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของรัฐวิสาหกิจ โดยประกาศใช้
ณ วันที่ 28 กันยายน 2553

กลไกสำ�หรับการให้คำ�แนะนำ�ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรจาก
ผู้มีส่วนได้เสีย
การรับฟังความคิดเห็นและคำ�แนะนำ�ต่างๆ จากผู้มีส่วนได้เสียถือเป็นสิ่งสำ�คัญต่อการพัฒนาปรับปรุงองค์กร
การบินไทยได้จดั หาช่องทางการสือ่ สารต่างๆ เช่น การติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ www.thaiairways.com โดยติดต่อ
ร้องเรียน แนะนำ�ติชมได้ภายใต้หัวข้อ “ติดต่อเรา” นอกจากนี้ ยังกำ�หนดให้มีช่องทางสำ�หรับรับฟังความคิดเห็น
และข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำ�สั่งบริษัท ธรรมาภิบาลและ
จริยธรรมของการบินไทย ได้แก่ การร้องเรียนโดยตรงด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อกั ษร การร้องเรียนผ่านทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และการจัดทำ�เป็นจดหมายถึงผูม้ สี ทิ ธิรบั ข้อร้องเรียน ตามนโยบาย Whistle Blower Policy
ซึง่ ถือว่าเป็นช่องทางการสือ่ สารสำ�หรับพนักงาน ลูกจ้าง ผูม้ สี ว่ นได้เสียหรือบุคคลใดทีพ่ บเห็นการกระทำ�ทีม่ ชิ อบโดยตรง
ถึงผู้บังคับบัญชาสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน
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การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ โดยเป็นการประชุมระหว่างผู้บริหาร (นายจ้าง) และ
ตัวแทนพนักงาน (ลูกจ้าง) เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจ และทัศนคติทดี่ ตี อ่ กันในการทำ�งาน ตามกรอบนโยบายบริษทั และ
ไม่ขัดต่อกฎหมายแรงงานหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พนักงานพึงมี กำ�หนดให้คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
ร่วมปรึกษาหารือ และประสานให้นายจ้างและลูกจ้างมีการเจรจาพูดคุยร่วมกัน อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน โดยบริษัทฯ
ได้ก�ำ หนดไว้ 2 ครัง้ /เดือน ซึง่ มากกว่ากฎหมายกำ�หนด อย่างไรก็ดใี นบางเดือนอาจคงเหลือเพียง 1 ครัง้ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั
สถานการณ์เป็นกรณีไป โดยในปีงบประมาณ 2556 มีการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์จ�ำ นวนทัง้ สิน้ 16 ครัง้
ในส่วนของผูโ้ ดยสาร บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการผูโ้ ดยสาร (Customer Board) ถือเป็นหน่วยงานอิสระ
ที่ทำ�หน้าที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทางคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯในฐานะผู้ใช้บริการ ซึ่งคัดเลือกจาก
ผูโ้ ดยสารทีใ่ ช้บริการกับบริษทั ฯ มาอย่างต่อเนือ่ ง ถือเป็นช่องทางสือ่ สารโดยตรงระหว่างบริษทั ฯ และตัวแทนผูโ้ ดยสาร
ทำ�ให้ได้ทราบความคิดเห็นและความต้องการที่แท้จริงของผู้โดยสาร และสามารถนำ�มาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ โ ดยสารมากขึ้ น รวมถึ ง การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการอาหาร
(Food Customer Board) ซึ่งเป็นคณะทำ�งานอิสระ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและเป็นลูกค้าที่เดินทาง
กับการบินไทยอย่างสม่ำ�เสมอ มาทำ�หน้าที่แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอ
แนะแก่คณะทำ�งานการบินไทยในการปรับปรุงคุณภาพและรสชาติอาหารที่ให้
บริการบนเครือ่ งบินให้มคี วามเป็นไทยมากขึน้ เพือ่ สนองต่อนโยบายอาหารไทย
สูค่ รัวโลกให้กว้างขวางต่อไป
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำ�คัญต่อการประสานความสัมพันธ์
กับภายนอก โดยมอบหมายให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ทำ�หน้าที่ในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้บริหาร
กองทุน พนักงาน และผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ ผ่านการสือ่ สารข้อมูลข่าวสารทีถ่ กู
ต้อง และตอบข้อซักถามที่เกี่ยวกับมูลค่าและการดำ�เนินงานขององค์กร เพื่อ
ให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าใจในบริบทขององค์กรยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการจัดทำ�
รายงานการเงิน และรายงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้บริการข้อมูลพืน้ ฐานและ
ข่าวสารต่างๆ แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

สำ�หรับในปี 2556 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์มีกิจกรรมสำ�คัญ ดังนี้
กิจกรรม
จำ�นวน
โรดโชว์ในประเทศและต่างประเทศ

4 ครั้ง/ปี

การเข้าประชุม/การประชุมทางโทรศัพท์กับผู้บริหารบริษัทฯ

50 ครั้ง/ปี

การตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ และทางอีเมล

3-5 ราย/วัน

การชี้แจงข้อมูลรายไตรมาส

4 ครั้ง/ปี

การเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ

4 ครั้ง/ปี

การจัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆ

5 ครั้ง/ปี
ษัท การบิ
(มหาชน)
บริษัท บริ
การบิ
นไทยนไทยจำ�จำกั�กัดด (มหาชน)
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นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีการพบปะระหว่างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ กับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
นักลงทุน ผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนผูม้ สี ว่ นได้เสีย เป็นการเปิดโอกาสให้ผบู้ ริหารได้น�ำ เสนอนโยบายและวิสยั ทัศน์ เพือ่ สร้าง
ความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสีย รวมทัง้ การปรับปรุงเว็บไซต์ของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ให้ทันสมัยและง่ายต่อการสืบค้น
ข้อมูล โดยนักลงทุนหรือผูส้ นใจทัว่ ไปสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้จากเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษทั ฯ
ผ่านช่องทางอื่นๆ ดังนี้

โทรศัพท์ :
โทรสาร :
ไปรษณีย์ :
		
E-mail :
Website :
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0-2545-1000, 0-2545-2113, 0-2545-4053
0-2545-3971
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
irtg@thaiairways.com
www.thaiairways.com/th_TH/index.page
THAI-th.listedcompany.com/home.html
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วิสัยทัศน์
การเป็นสายการบินที่ลูกค้าเลือกเป็นอันดับแรก ให้บริการดีเลิศด้วย “เสน่ห์ความเป็นไทย”

พันธกิจของบริษัทฯ
ให้บริการขนส่งทางอากาศอย่างครบวงจร ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นในเรื่อง
มาตรฐานความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และการบริการที่มีคุณภาพด้วยเอกลักษณ์ความเป็นไทย
เพือ่ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ค่า และความน่าเชือ่ ถือสูง รวมทัง้ เสริมสร้างความประทับใจและความสัมพันธ์
ที่ดีกับลูกค้า
มีการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กรและสร้าง
ผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงให้แก่ผู้ถือหุ้น
สร้างความแข็งแกร่งในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตระหนักถึงการให้ความสำ�คัญแก่ลูกค้า เสริมสร้าง
ขีดความสามารถ ทักษะ และความรับผิดชอบตลอดจนเพิ่มพูนความผูกพันต่อองค์กรเพื่อให้พนักงาน
ทำ�งานอย่างเต็มศักยภาพ
ช่วยเหลือ ส่งเสริม และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมในฐานะเป็นสายการบินแห่งชาติ
นอกจากนี้ การบินไทย ยังได้ก�ำ หนดพันธกิจในการดำ�เนินธุรกิจไว้อย่างชัดเจน คือ “การทำ�ให้การบินไทยเป็น
องค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงในการดำ�เนินธุรกิจ มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และมุง่ เน้นการสร้างประโยชน์สงู สุด
ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ด้วย” โดยกำ�หนดเป็นนโยบายที่ผู้ปฏิบัติงานของการบินไทยจะต้อง
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

นโยบาย
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ความปลอดภัยด้าน
กิจการบิน

การบินไทยจะดำ�เนินการให้ผปู้ ฏิบตั งิ านต้องยึดหลักความปลอดภัยเป็นหัวใจสำ�คัญ
ของการดำ�เนินงาน โดยการกำ�หนดมาตรฐานความปลอดภัยและกิจกรรมการบินให้
เป็นไปตามกฎหมาย และตามหลักมาตรฐานสากล รวมทัง้ การจัดให้มกี ารตรวจสอบ
ดูแลรักษาระบบและการรายงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องให้ผู้บริหารและ
พนักงานผู้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมการบินได้ทราบ ทั้งนี้การรายงาน
ข้อผิดพลาดการปฏิบัติการที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยจะไม่เป็นผลนำ�ไปสู่
การลงโทษทางวินัย

ด้านคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ

การบินไทยจะดำ�เนินการให้ผปู้ ฏิบตั งิ านมุง่ เน้นคุณภาพในด้านผลิตภัณฑ์ และบริการ
เพือ่ ให้เป็นไปตามความพึงพอใจและสร้างความประทับใจให้แก่ลกู ค้า และเป็นไปตาม
มาตรฐานสากลของธุรกิจการบิน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำ�ปี 2556
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ด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการทำ�งาน

การบินไทยจะให้ความสำ�คัญในการคุม้ ครอง ดูแลให้ผปู้ ฏิบตั งิ านซึง่ ถือเป็นทรัพยากร
ที่ มี ค วามสำ � คั ญ และมี ค่ า สู ง สุ ด ได้ ป ฏิ บั ติ ง านอย่ า งปลอดภั ย มี สุ ข ภาพดี อ ยู่ ใ น
สภาพแวดล้อมของการทำ�งานที่เหมาะสม ภายใต้ระบบบริหารงาน ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งานที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

ด้านสิ่งแวดล้อม

การบิ น ไทยจะดำ � เนิ น งานให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก มาตรฐานสิ่ ง แวดล้ อ มสากล
(Environment Management System / EMS : ISO 14001) และสิ่งแวดล้อม
การบิน (Aviation Environment) ที่วงการบินพาณิชย์ถือปฏิบัติ เพื่อลดมลพิษ
และผลกระทบต่างๆ อันเกิดจากการดำ�เนินงานและการปฏิบัติการบินให้เหลือน้อย
ที่สุด

ด้านการไม่เลือกปฏิบัติ
อย่างไม่เป็นธรรม

ในการดำ � เนิ น งานของการบิ น ไทยทั้ ง ในด้ า นการสรรหาพนั ก งาน การจ้ า งงาน
การเลิกจ้าง การพัฒนาพนักงาน การเลือ่ นตำ�แหน่งงาน การย้ายงาน การมอบหมายงาน
จะต้องเป็นไปด้วยความเป็นธรรม ไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดย
ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากความแตกต่างในด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ
อายุ พืน้ ฐานการศึกษา หรือเหตุอนื่ ใด รวมทัง้ จะไม่มกี ารเลือกให้บริการหรือทำ�ธุรกิจ
กับนิติบุคคลหรือบุคคลจากเฉพาะบางประเทศ หรือบางสัญชาติโดยไม่เป็นธรรม

ด้านการกำ�กับดูแล
กิจการและจริยธรรม

การบินไทยจะดำ�เนินธุรกิจโดยตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของหลักบรรษัทภิบาลและ
หลักจริยธรรม โดยให้ผปู้ ฏิบตั งิ านถือปฏิบตั ติ ามประมวลบรรษัทภิบาลและจริยธรรมนี้
ควบคูไ่ ปกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำ�สัง่ อืน่ ๆ โดยเคร่งครัด

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
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วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กรของการบินไทย คือ “THAI Spirit” โดยคำ�ว่า “THAI” มีความหมายตามตัวอักษร ดังนี้

T =  TRUST

พนักงานมีความมุ่งมั่นปรับปรุงและรักษามาตรฐานในการให้บริการเพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับลูกค้า

H = HOSPITALITY

พนักงานมีจิตสำ�นึกที่ดีในการให้บริการลูกค้าเพื่อส่งมอบบริการที่อบอุ่นและ
น่าประทับใจ ด้วยการดูแล เอาใจใส่เป็นอย่างดีทุกจุดบริการตลอดการเดินทาง
โดยใช้จุดแข็งจากเอกลักษณ์ความเป็นไทย
พนักงานมีความรับผิดชอบในผลการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้ลกู ค้าได้รบั ความพึงพอใจ

A = ACCOUNTABILITY และเกิดความเชื่อมั่น รวมทั้งทำ�ให้บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจสำ�เร็จตามเป้าหมาย
I = INTEGRITY

พนักงานมีการปลูกฝังและเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำ�งานทีม่ คี วามซือ่ สัตย์สจุ ริต
มีคุณธรรมและจริยธรรม อันเป็นองค์ประกอบสำ�คัญของการเป็นองค์กรที่มี
ธรรมาภิบาล (Corporate Governance)

การบินไทย มุง่ มัน่ พัฒนาและตัง้ ใจสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทีด่ งี ามภายในองค์กร และเกิดการถ่ายทอดจากรุน่ สูร่ นุ่
มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการวางรากฐานเรื่องค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้มี
ความเป็นหนึ่งเดียวกันและมีความเข้มแข็ง เพื่อแผ่ขยายจากภายในองค์กรไปสู่ภายนอก ซึ่งถือเป็นหัวใจสำ�คัญที่จะ
นำ�พาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
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คำ�ประกาศว่าด้วย

ความรับผิดชอบต่อสังคม

คำ�ประกาศว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

วิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
เป็นสายการบินที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คำ�ประกาศการยึดหลักปฏิบัติสากลว่าด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำ�ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ทัง้ ในและต่างประเทศ สนับสนุนการใช้ทรัพยากรภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และมีเจตนาในการดำ�เนินกิจกรรม
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะเป็นสายการบินแห่งชาติ และมีความมุ่งมั่นในการสร้างจิตสำ�นึกของ
การมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมของทุกภาคส่วน ทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า
ชุมชนและประชาชนทั่วไป
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กรอบแนวทาง
การดำ�เนินงาน

ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

กรอบแนวทางการดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษทั การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) ให้ความสำ�คัญในการดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มีแนวทาง
ทีช่ ดั เจนและนำ�แนวปฏิบตั เิ ข็มทิศธุรกิจเพือ่ สังคม (Corporate Social Responsibility Guidelines) ฉบับปี 2555
เป็นการเพิม่ เติมและขยายเนือ้ หาทีค่ รอบคลุมประเด็นทีส่ �ำ คัญทัง้ หมดของหลักการสากลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
มาปรับใช้อย่างบูรณาการ และเป็นแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการดำ�เนินความรับผิดชอบต่อสังคมของ
สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) รวมถึง การบินไทยยังได้กำ�หนดกรอบแนวทางการดำ�เนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไว้อย่างชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย

1

กำ�หนดนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนของบริษัทฯ ต่อการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ผสมผสานแนวคิด
และนวัตกรรมในรูปแบบสีเขียว (Green Innovation)

2

การจัดทำ�โครงการเพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อมทีส่ อดคล้องกับแนวคิด “การเดินทางแบบรักษ์สงิ่ แวดล้อม”
(Travel Green) โดยชักนำ�ผู้มีส่วนร่วม ทั้งผู้ถือหุ้น ผู้โดยสาร คู่ค้า และพนักงานทุกคน เข้าร่วมใน
ทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

3

การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตสำ�นึกให้กับพนักงานในทุกระดับคำ�นึงถึง
สิ่งแวดล้อมและสังคม การดำ�เนินการกิจกรรมที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับ
การสนับสนุนสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล

4

การสื่อสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ และจัดทำ�รายงาน
ผลการดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการรายงานตาม
มาตรฐานสากล และให้ความสำ�คัญกับการเปิดเผยข้อมูลในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และทันท่วงที

นอกจากนี้ ในส่วนของการดูแลการดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคม (Corporate
Social Responsibility : CSR) บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร กิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
และฝ่ายอืน่ ๆ ร่วมดำ�เนินกิจกรรมด้าน CSR ของบริษทั ฯ อย่างต่อเนือ่ ง ด้วยรูปแบบทีห่ ลากหลาย โดยให้ความสำ�คัญ
ทัง้ ในด้านการปฏิบตั แิ ละการติดตามผลการดำ�เนินงานอย่างใกล้ชดิ และยึดหลักการบริหารจัดการทีค่ �ำ นึงถึงประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสังคมโดยรวมและประเทศชาติ
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การดำ�เนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

การบริการขนส่งทางอากาศ จัดเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว และมีส่วนในการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีส่ �ำ คัญ อาทิ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ออกไซด์ของซัลเฟอร์ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ที่ถูกปล่อยมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง ทำ�ให้ชั้นบรรยากาศของโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุสำ�คัญทำ�ให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) ในฐานะสายการบินแห่งชาติและสายการบินชั้นนำ�รายหนึ่งของโลก
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อประเทศ ประชาคมโลก และสิง่ แวดล้อม จึงมุง่ เน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
การบินไทยมุง่ พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการสิง่ แวดล้อมตามมาตรฐานสากลในทุกกิจกรรม เพือ่ ให้มนั่ ใจ
ว่ากิจกรรมของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง อันจะช่วยลดมลพิษและ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงานปฏิบัติ และการประเมินผลอย่างชัดเจน ครอบคลุม
ประเด็นสำ�คัญทัง้ มลพิษจากเครือ่ งบิน มลพิษทางเสียง การใช้น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง การปรับปรุงคุณภาพน้�ำ ทิง้ การใช้สารเคมี
การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า การจัดการขยะ การนำ�สิ่งของมาใช้ซ้ำ�หรือนำ�กลับมาใช้ใหม่ ควบคู่ไปกับการรณรงค์สร้าง
จิตสำ�นึก ฝึกอบรมพนักงานในด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมดำ�เนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนให้การสนับสนุนองค์กรต่างๆ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
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การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

การบินไทยมุ่งสู่ “การเดินทางแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม” หรือ
  “Travel Green”
บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้วยการกำ�หนด
มาตรการในการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการบินเพือ่ ให้เกิดการจัดการอย่างบูรณาการ ทัง้ ด้าน
การคิดค้นนวัตกรรมด้านการบิน อาทิ อากาศยานและเครือ่ งยนต์ให้มนี �้ำ หนักเบา ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการบิน และ
ประหยัดเชื้อเพลิง การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการจราจรทางอากาศ
โดยบริหารการจราจรทางอากาศตัง้ แต่การเดินทางของผูโ้ ดยสารสูท่ า่ อากาศยาน
ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาของอากาศยานจากที่จอดจนถึงทางวิ่ง เป็นการปรับ
เส้นทางบินให้สั้นลง การกำ�หนดมาตรการด้านการค้าและภาษี อาทิ ระเบียบ
การค้าสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสหภาพยุโรป ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย
ให้สายการบินรับผิดชอบในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใช้เครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์เป็นกลไกสำ�คัญ
ด้วยว่าบริษัทฯ เป็นสายการบินแห่งชาติและเป็นสายการบินชั้นนำ�
การตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อประเทศและสังคมโลก การใส่ใจด้าน
สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สู ง สุ ด จึ ง ได้ กำ � หนดเป็ น นโยบายด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มไว้ อ ย่ า งชั ด เจน รวมถึ ง
การผลักดันให้มีการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีในการดำ�เนินงาน
ทุกภาคส่วน โดยกำ�หนดยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็น
รูปธรรม ภายใต้กรอบแนวคิด “การเดินทางแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม” หรือ
“Travel Green” โดยให้ความสำ�คัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate Change) การบริหารจัดการวัสดุอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Material
Management) การใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Use of Resources)
รวมทั้งการรักษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity
and Ecosystem Services)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
บริษัทฯ มีการบริหารจัดการในกระบวนการต่างๆ เพื่อลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก โดยการผลักดันให้
เกิ ด ความร่ ว มมื อ ในการลดและร่ ว มแก้ ไขผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศในหลายส่วน ตัง้ แต่การพัฒนาขีดความสามารถในการลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการบิน การลดภาวะโลกร้อนด้วยการลด
การปล่อยก๊าซทีม่ ผี ลทำ�ลายชัน้ บรรยากาศ การสร้างความตระหนักและเปิดโอกาส
ให้ผู้โดยสารมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
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การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ Thai Voluntary Carbon Offset
เป็นโครงการที่ผู้โดยสารสามารถมีส่วนร่วมรับผิดชอบการชดเชยการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บน
ทุกเส้นทางการบิน โดยบริษทั ฯ จะนำ�เงินทีไ่ ด้ทงั้ หมดจากการเข้าร่วมชดเชยของผูโ้ ดยสารส่งต่อไปลงทุนเพือ่ สนับสนุน
กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM/Certified Emission Reductions: CERs)
และโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Voluntary Emission Reduction: VERs) ทั้งในและนอกประเทศ
โครงการฯ ดังกล่าว บริษัทฯ ดำ�เนินการร่วมกับ IATA มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 โดยในปี 2556 พบว่า
บริษัทฯ สามารถชดเชยการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ประมาณ 1,535.90 ตัน CO2 หรือประมาณ
5,212 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจำ�นวนเงินที่ได้รับบริษัทฯ ประสานกับ IATA นำ�ไปบริจาคให้กับโครงการกลไกการพัฒนา
ที่สะอาดที่ได้คาร์บอนเครดิตประเภท CERs อาทิ โครงการ Korat Waste to Energy ในจังหวัดนครราชสีมา
โครงการก๊าซชีวภาพในจังหวัดราชบุรี โดยบริษัท หนองบัวฟาร์มแอนด์คันทรีโฮม วิลเลจ และโครงการ Braco
Norte IV Small Hydro ของประเทศบราซิล เป็นต้น

โครงการเลิกใช้สารเคมีในงานซ่อมบำ�รุงประกอบอาคาร
บริษัทฯ ดำ�เนินโครงการเลิกใช้สารเคมีซึ่งส่งผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศในงานซ่อมบำ�รุงประกอบอาคาร
อย่างต่อเนือ่ ง อาทิ การยกเลิกใช้สเปรย์ท�ำ ความสะอาดหน้าสัมผัสอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า การยกเลิกใช้สารทำ�ความเย็น R11
และ R22 ที่ใช้ในระบบปรับอากาศและระบบเครื่องทำ�น้ำ�เย็นขนาดใหญ่ รวมถึงการยกเลิกใช้สารเคมีประเภทคลอรีน
กรดเกลือโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ ที่ใช้ในระบบสระว่ายน้ำ�และน้ำ�พุ เป็นต้น
บริษัทฯ ดำ�เนินการลด/เลิกการใช้สารเคมีทำ�ลายบรรยากาศชั้นโอโซน (CFC) อาทิ การยกเลิกการใช้สารเคมี
ที่มีสาร CFC ที่ใช้ในเครื่องทำ�น้ำ�เย็นของระบบปรับอากาศ การยกเลิกระบบดับเพลิงที่ใช้แก๊ส Halon 1301 และ
เปลี่ยนมาใช้ระบบดับเพลิงที่ใช้แก๊ส FM-200 แทน ในระบบดับเพลิงขนาดใหญ่ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ การยกเลิก
ถังดับเพลิงมือถือทีใ่ ช้แก๊ส Halon 1211 มาใช้สารดับเพลิงทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมทดแทนของเดิมร้อยละ 10 ต่อปี
จนกว่าจะครบโดยใช้เวลาดำ�เนินการประมาณ 5 ปี
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังมีการลดมลภาวะทีเ่ กิดจากงานซ่อมบำ�รุงอุปกรณ์ เช่น การลดควันไอเสียของเครือ่ งยนต์ดเี ซล
การลดการปล่อยสารคลอโรฟูออโรคาร์บอน (CFC) สู่ชั้นบรรยากาศด้วยระบบดูดไอเสีย ระบบดูดควันจากการเชื่อม
และตัดโลหะ ระบบบำ�บัดและระบายอากาศโรงพ่นสีสำ�เร็จรูป รวมถึงระบบป้องกันเสียงรบกวนอื่นๆ
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การบริหารจัดการวัสดุอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Material Management)
การบริหารจัดการวัสดุ ตลอดจนวัตถุดิบที่จำ�เป็น อาทิ ในกระบวนการผลิต การให้บริการ การดูแลรักษา
อุปกรณ์ตา่ งๆ ให้มกี ารใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการดูแลคุณภาพให้ดพี ร้อมใช้งานถือเป็นสิง่ สำ�คัญ เนือ่ งจาก
การบริหารจัดการที่ดีสามารถลดต้นทุนการดำ�เนินธุรกิจ และช่วยประหยัดทรัพยากรที่ต้องใช้ในการผลิตวัสดุหรือ
วัตถุดิบเหล่านั้น ซึ่งถือได้ว่ามีความสำ�คัญไม่น้อยกว่าในด้านอื่นๆ
บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญกับการลดการใช้กระดาษและลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนือ่ ง
ด้วยการลดน้ำ�หนักบรรทุกในอากาศยาน อาทิ โครงการ e-Meal Menu และโครงการ
e-Duty Free Magazine ซึ่งผู้โดยสารสามารถเลือกดูเมนูอาหารเครื่องดื่ม และรายการ
สินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน รายละเอียดสินค้า ภาพสินค้าจากจอหน้าที่นั่ง (Inflight
Equipment : IFE) ทดแทนการใช้เมนูอาหาร และ Duty Free Magazine จากเดิมอยู่ใน
รูปกระดาษ ทำ�ให้ลดน้ำ�หนักบรรทุกได้ประมาณ 0.5 กิโลกรัมต่อ 1 ที่นั่ง
ในขณะเดียวกัน บริษทั ฯ ยกเลิกเอกสารการบินและรายงานในรูปกระดาษ ไม่วา่ จะเป็น
Route Manual, Voyage Report, Air Safety Report และ Operating Manual โดย
จัดทำ�ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทน เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งปรับเปลี่ยน
วัสดุในการให้บริการ เช่น นำ�ขวดพลาสติก (ประเภทขวด PET) น้ำ�หนักเบามาใช้ทดแทน
ขวดแก้วซึ่งมีนำ้�หนักมาก ตลอดจนใช้ภาชนะสำ�หรับบรรจุอาหารที่ทำ�จากวัสดุน้ำ�หนักเบา
แทนภาชนะกระเบือ้ ง นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้จดั ทำ�อุปกรณ์หา้ มล้อจากวัสดุเหลือใช้ ซึง่ คิดค้น
โดยพนักงานบริษัทฯ
การบริหารจัดการวัสดุอย่างยั่งยืนภายในสำ�นักงาน เน้นการใช้ระบบสารสนเทศแทนการใช้กระดาษใน
กระบวนการทำ�งานภายในองค์กร ภายใต้แนวคิด Green IT หรือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
เพือ่ ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ อาทิ การทำ� e-Survey แทนการสำ�รวจโดยใช้แบบสอบถามในรูปกระดาษ สามารถ
ประหยัดกระดาษประมาณ 3,500 รีม การพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting
System) รวมถึงการทำ�ระบบ Paperless Meeting ซึ่งเป็นการประชุมแบบไร้กระดาษสำ�หรับบอร์ดบริหาร โดยริเริ่ม
ทดลองดำ�เนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 การพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการ e-IOC (e-Inter
Office Communication) สำ�หรับสื่อสารระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร การพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำ�เนินงาน รวมถึงริเริ่มจัดทำ�ระบบ Service Request
Management (SRM) ทีเ่ ป็นการขอใช้บริการแบบ On-line แทนการใช้แบบฟอร์มกระดาษ ซึง่ อยูร่ ะหว่างการพัฒนา
โดยจะนำ�มาใช้จริงในช่วงเดือนมีนาคม 2557
บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญต่อการเลือกใช้วสั ดุอปุ กรณ์ทเี่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม เช่น
การใช้งาน Soft Token ที่เป็นแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือแทนอุปกรณ์ประเภท
Hard Token การใช้งานเครือ่ งพิมพ์มลั ติฟงั ก์ชน่ั (Multifunction Printer) และผงหมึก
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีกระบวนการผลิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและได้รับการรับรองฉลากเขียว อาทิ โถสุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ�
กระเบื้องหลังคา พรมปูพื้นสำ�นักงาน วัสดุตกแต่งผนังสำ�นักงาน สีทาภายในสำ�นักงาน
และฉนวนกันความร้อนอาคาร เป็นต้น โดยมีการดำ�เนินการเปลี่ยนทดแทนของเดิมที่
ชำ�รุดเสียหายในทุกพื้นที่
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำ�เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud) มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นการลดภาระเรื่องการดูแลและ
เพิ่มจำ�นวนของอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ (Server) การซื้อบริการโฮสติ้ง (Hosting) จากผู้ให้บริการโฮสติ้ง (Service
Provider) ตามความเหมาะสม รวมถึงการกำ�จัดขยะอิเล็คทรอนิกส์อย่างถูกต้อง เช่น เครือ่ งคอมพิวเตอร์ทห่ี มดสภาพ
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น Token จำ�นวน 25,000 ตัว โดยประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำ�เนินการต่อไป

โครงการ “Reused Plastic Sheet”
การนำ�ผืนพลาสติก (Plastic Sheet) ที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อย่างต่อเนื่อง ในกระบวนการบริการขนส่งสินค้าของ
ฝ่ายการพาณิชย์สนิ ค้าและไปรษณียภัณฑ์ โดยการนำ�ผืนพลาสติกทีใ่ ช้คลุมสินค้า เพือ่ ป้องกันสินค้าเสียหายจากความ
เปียกชื้นจากเที่ยวบินขาเข้าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มาตรวจสอบ คัดแยก และพับเก็บไว้สำ�หรับการนำ�กลับไปใช้
คลุมสินค้าบนแผ่นบรรทุกสินค้าเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ จากข้อมูลที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบ
ว่าการใช้ผืนพลาสติกลดลง 1 กิโลกรัม จะสามารถลดการปลดปล่อย CO2 ได้ 0.96 ตันต่อปี จากข้อมูลปี 2556
พบว่า บริษัทฯ สามารถลดการใช้พลาสติกลงได้ประมาณ ร้อยละ 13 หรือประมาณ 53,764 ผืน คิดเป็นน้ำ�หนักที่
ลดได้ 75,270 กิโลกรัม และลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 72,259 ตัน

การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Sustainable Use of Resources)
เนือ่ งด้วยอุตสาหกรรมการบินเป็นอุตสาหกรรมทีต่ อ้ งอาศัยทรัพยากรธรรมชาติในการดำ�เนินธุรกิจ โดยเฉพาะ
น้ำ�มันเชื้อเพลิง ทรัพยากรน้ำ� และไฟฟ้า รวมถึงทรัพยากรอื่นๆ ที่จำ�เป็นในกระบวนการดำ�เนินงานต่างๆ บริษัทฯ
ตระหนักดีว่า ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ถือเป็นทรัพยากรส่วนรวม จึงต้องมีการใช้อย่างประหยัดและให้เกิดคุณค่า
อย่างจริงจัง

การบริหารจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล ISO 50001:2011
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นต่อการอนุรักษ์พลังงานและสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในองค์กรอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง โดยมีการริเริ่มเรื่องการอนุรักษ์พลังงานมาตั้งแต่ปี 2535 และในปี 2556 ได้ดำ�เนินการขอรับรอง
มาตรฐานด้านการจัดการพลังงานระดับสากล ISO 50001:2011 โดย บริษทั บูโร เวอริทสั จำ�กัด (ประเทศไทย) เป็น
ผู้ให้การรับรองซึ่งครอบคลุมพื้นที่ดำ�เนินการสำ�คัญ ได้แก่ สำ�นักงานใหญ่ สำ�นักงานหลานหลวง สำ�นักงานหลักสี่
อาคารศูนย์ปฏิบัติการ (OPC) และฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น
บริษัทฯ ถือเป็นสายการบินแรกในโลกที่ได้รับการรับรอง ISO 50001:2011 ซึ่งสอดคล้องต่อการสนับสนุน
การใช้ทรัพยากรภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำ�นึงถึงการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม รวมถึง
ได้มีการดำ�เนินการจัดทำ�แผนแม่บท (Master Plan) ระยะเวลา 5 ปี สำ�หรับการอนุรักษ์พลังงานแบบบูรณาการ
ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงการบินและไฟฟ้าภายในองค์กรไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

น้ำ�มันเชื้อเพลิง
น้�ำ มันเชือ้ เพลิงเป็นต้นทุนสำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจ บริษทั ฯ จึงมุง่ มัน่ พัฒนาการใช้น�้ำ มันให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการดำ�เนินโครงการเพื่อลดการใช้น้ำ�มันเชื้อเพลิง ดังนี้
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โครงการจัดหาเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ (Bio Jet Fuel)
บริษทั ฯ ได้รเิ ริม่ แผนการใช้เชือ้ เพลิงอากาศยานชีวภาพกับเทีย่ วบินพาณิชย์ในอนาคต เนือ่ งจากเชือ้ เพลิงชีวภาพ
มีคุณสมบัติเป็นเชื้อเพลิงสะอาดและมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยบริษัทฯ
ได้ประสบความสำ�เร็จในการปฏิบัติการบินด้วยเชื้อเพลิงชีวภาพในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 โดยมีการบินทดสอบ
1 ครั้ง และได้ปฏิบัติการบินในเที่ยวบินกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ อีก 1 เที่ยวบิน นับได้ว่าเป็นเที่ยวบินโดยสารเที่ยวแรก
ของทวีปเอเชีย ที่ปฏิบัติการบินด้วยเชื้อเพลิงชีวภาพ
ในปี 2556 หลังจากความสำ�เร็จในการปฏิบัติการบินด้วยเชื้อเพลิงชีวภาพสำ�หรับอากาศยานแล้ว การริเริ่ม
และความพยายามของบริษัทฯที่ผลักดันให้มีการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในอุตสาหกรรมการบิน ได้รับความร่วมมือ
และการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงานให้ดำ�เนินโครงการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพประเภทไบโอดีเซลร่วมกับ
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งยังอยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัยพัฒนาการผลิตน้ำ�มันพืชที่ผ่านการใช้งานแล้วของ
ฝ่ายครัวการบินของบริษทั ฯ ซึง่ มีปริมาณกว่า 4,000 ลิตรต่อเดือน ผ่านกระบวนการ Bio hydrogenation diesel (BHD)
และคาดว่าในปี 2557 จะสามารถผลิตน้�ำ มันผ่านกระบวนการดังกล่าว เพือ่ นำ�มาทดสอบกับอุปกรณ์ภาคพืน้ ของบริษทั ฯ
ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลต่อไป

โครงการล้างทำ�ความสะอาดเครื่องบินด้วย Aircraft Washing Equipment
ในปี 2556 บริษัทฯ มีอุปกรณ์ล้างเครื่องบินจำ�นวน 3 ตัว
ประกอบด้วยรุน่ Nordic Dino 2 จำ�นวน 1 เครือ่ ง และรุน่ Nordic
Dino 4 จำ�นวน 2 เครือ่ ง โดยได้มกี ารล้างเครือ่ งบินจำ�นวนทัง้ หมด
1,182 ครั้ง โดยแบ่งออกเป็น การล้างแบบ Full Body จำ�นวน
595 ครั้ง และการล้างแบบ Half Body จำ�นวน 587 ครั้ง เนื่องจาก
เครือ่ งบินมีระยะเวลาในการจอดล้างทีจ่ �ำ กัด อีกทัง้ ในปี 2557 บริษทั ฯ
ได้มีแผนจัดซื้อเครื่องล้างทำ�ความสะอาดภายนอกลำ�ตัวเครื่องบิน
เพิ่มเติมจำ�นวน 3 เครื่อง ประกอบด้วย Nordic Dino 2 จำ�นวน
2 เครื่อง และ Nordic Dino 4 จำ�นวน 1 เครื่อง
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
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โครงการ Light Weight Container
บริษทั ฯ ได้หนั มาใช้ตคู้ อนเทนเนอร์ทมี่ นี �้ำ หนักเบาแทนตูแ้ บบเดิมทีม่ นี �้ำ หนักมากอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ จะช่วยลด
น้�ำ หนักลงได้เฉลีย่ ประมาณ 12 กิโลกรัมต่อตู้ ซึง่ บริษทั ฯ ได้รเิ ริม่ ดำ�เนินการมาตัง้ แต่ปี 2554 มีเป้าหมายจำ�นวนทัง้ สิน้
1,500 ตู้ โดยจะทำ�การปรับเปลีย่ นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5 ปี โดยในปี 2556 บริษทั ฯ สามารถทำ�การปรับเปลีย่ น
ได้จำ�นวน 300 ตู้ จากการรายงานการทวนสอบปริมาณการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2555
โดยวิทยาลัยสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่าสามารถลดปริมาณการใช้น�ำ้ มันเชือ้ เพลิงได้ 379.8 แกลลอน
และลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 62.052 ตันต่อปี

โครงการล้างทำ�ความสะอาดเครื่องยนต์ด้วยระบบ Clear Core TM
บริษัทฯ ได้นำ�ระบบล้างเครื่องยนต์ Clear Core TM ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ยืดอายุการทำ�งานของเครื่องยนต์อย่างต่อเนื่อง โดยระบบดังกล่าวมีคุณสมบัติในการจัดการน้ำ�เสีย โดยบำ�บัดน้ำ�เสีย
ทีเ่ กิดจากการล้างเครือ่ งยนต์ให้สามารถนำ�กลับมาใช้ใหม่ได้ ในปี 2556 มีการล้างเครือ่ งยนต์ทงั้ หมดจำ�นวน 68 ครัง้
แบ่งเป็นเครื่องยนต์ GE90 จำ�นวน 30 ครั้ง เครื่องยนต์ T900 จำ�นวน 28 ครั้ง เครื่องยนต์ T700 จำ�นวน 7 ครั้ง
และเครื่องยนต์ CF6-80 จำ�นวน 3 ครั้ง

โครงการ Retune Flight Planning to Reduce Fuel Uplift Before Flight
บริษัทฯ ดำ�เนินการจัดแผนการบินอัตโนมัติให้มีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง โดยทำ�การจัดซื้อระบบ
แผนการบินใหม่ (New THAI Automatic Flight Planning System: New TAFS) ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และวางแผน
การบินได้ดขี นึ้ ซึง่ แผนการบินอัตโนมัตนิ เี้ ป็นระบบทีม่ มี าตรฐานและเป็นทีย่ อมรับในประสิทธิภาพและความปลอดภัย
อีกทั้งยังช่วยลดการใช้ทรัพยากรเชื้อเพลิงมากกว่าร้อยละ 2 และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภท
คาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า 45,214 ตันต่อปี

36

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำ�ปี 2556

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการจัดการฝูงบินอย่างมีประสิทธิภาพ
ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ปลดระวางเครื่องบินที่มีอายุการใช้งานสูง เช่น แบบแอร์บัส A 300-600 ทั้งสิ้น
จำ�นวน 6 ลำ� และยังได้ประจำ�การเครือ่ งบินใหม่ทม่ี สี มรรถนะสูง ทัง้ สิน้ 11 ลำ� ได้แก่ โบอิง้ 777-300 ER จำ�นวน 6 ลำ�
แอร์บสั A 330-300 จำ�นวน 2 ลำ�, แอร์บสั A 380-800 จำ�นวน 3 ลำ� โดยอายุเฉลีย่ ของฝูงบินจะลดลงมาอยูท่ ่ี
9.41 ปี และลดลงเหลือ 8.47 ในปี 2557 ซึง่ จะช่วยให้ประสิทธิภาพของการใช้เครือ่ งบินดีขน้ึ ตามลำ�ดับ และค่าใช้จา่ ย
โดยตรงกับการปฏิบตั กิ ารบินโดยเฉพาะค่าเชือ้ เพลิงจะลดลงเป็นสัดส่วนมากขึน้ นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังได้รเิ ริม่ ปรับปรุง
ทิศทางการไหลของอากาศผ่าน Aileron ของอากาศยานแบบโบอิง้ 777 ซึง่ สามารถประหยัดเชือ้ เพลิงได้มากกว่า
ร้อยละ 0.6

โครงการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลเชื้อเพลิงปฏิบัติการบิน
ในปี 2556 บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงให้มี
ความแม่นยำ� และสะดวกแก่ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยให้ผู้ทำ�งานเกี่ยวข้องกับข้อมูล กรอกข้อมูลใน Application ใน
Mobile device และส่งข้อมูลผ่านเข้า Server โดยตรง ซึง่ โครงการนีจ้ ะช่วยสนับสนุนคุณภาพของข้อมูลในด้าน
การจัดการเชื้อเพลิงของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์จากการประหยัดเชื้อเพลิงในกระบวนงานปฏิบัติการบิน
การให้บริการของบริษทั ฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง พิจารณาจากการเพิม่ ขนาดฝูงบิน การเปิดเส้นทางบินใหม่
และความสามารถในการบรรทุกตลอดระยะทาง (ATK) ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากปี 2554 เท่ากับ 11,400 ล้านตัน น้�ำ หนักบรรทุก
ของระยะทางทั้งหมดในหน่วยกิโลเมตรในปี 2555 เท่ากับ 11,900 ล้านตัน น้ำ�หนักบรรทุกของระยะทางทั้งหมดใน
หน่วยกิโลเมตร และขยายตัวขึ้นเป็น 12,000 ล้านตัน น้ำ�หนักบรรทุกของระยะทางทั้งหมดในหน่วยกิโลเมตรใน
ปี 2556 รวมทัง้ ปริมาณการใช้น�ำ้ มันในการปฏิบตั กิ ารบินทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งจากในปี 2554 ปริมาณ 2.3 ล้านตัน
ในปี 2555 ปริมาณ 2.4 ล้านตัน และในปี 2556 เป็นปริมาณ 2.7 ล้านตัน

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
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อย่างไรก็ตามเมือ่ พิจารณาประสิทธิภาพของปฏิบตั กิ ารในการบิน บริษทั ฯ มีการใช้เชือ้ เพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น โดยพบว่าอัตราการใช้น้ำ�มันต่อน้ำ�หนักบรรทุกและต่อระยะทาง (Revenue Tonne Kilometer: RTK)
ลดลงจากปี 2554 ประสิทธิภาพการใช้น้ำ�มันต่อน้ำ�หนักบรรทุก 1 ตัน ในการเดินทาง 1 กิโลเมตร (Litre /RTK)
มีค่าเท่ากับ 0.4125 ปี 2555 มีค่าเท่ากับ 0.3717 และ ปี 2556 มีค่าเท่ากับ 0.38711 ซึ่งถือว่าใกล้เคียงกับ
ค่าเป้าหมายทีไ่ ด้ตง้ั ไว้ 0.3835 ลิตร ต่อการบรรทุกน้�ำ หนัก 1 ตันในการเดินทางระยะทาง 1 กิโลเมตร ส่งผลให้การใช้
น้ำ�มันในการปฏิบัติการบินต่ำ�กว่าที่วางแผนไว้มากกว่า 42 ล้านลิตร ซึ่งเป็นผลมาจากโครงการสนับสนุนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้น้ำ�มัน โดยเทียบกับสมรรถนะเมื่อปี 2554 พบว่า ด้วยสมรรถนะปฏิบัติการบินของปี 2556
ทีร่ ะยะทางและน้�ำ หนักบรรทุกเดียวกันกับปี 2554 นัน้ สามารถประหยัดน้�ำ มันได้ถงึ ร้อยละ 4.5 คิดเป็นปริมาณน้�ำ มัน
ที่ประหยัดได้ถึง 130 ล้านลิตร

พลังงานไฟฟ้า
ด้ ว ยตระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ เรื่ อ งการประหยั ด และการอนุ รั ก ษ์ ใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า เพื่ อ ลดการปล่ อ ย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จึงได้มกี ารดำ�เนินโครงการต่างๆ เพือ่ ให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ได้มกี ารศึกษาหาแนวทางการปรับลดการใช้พลังงานมาอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2538 และกำ�หนดเป็นมาตรการอนุรกั ษ์
พลังงานภายในสำ�นักงาน ผลักดันให้ทกุ ฝ่ายมีแผนการดำ�เนินงานและเป้าหมายด้านการอนุรกั ษ์พลังงาน และสิง่ แวดล้อม
อย่างเป็นรูปธรรมโดยกำ�หนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานเป็น 3 มาตรการ ดังนี้

1 มาตรการอนุรักษ์พลังงานภายในสำ�นักงานโดยไม่ใช้เงินลงทุน (House Keeping) ได้แก่  
• การปรับเวลาการเดินเครื่องทำ�ความเย็นขนาดใหญ่ (Chiller) ลง 1 ชั่วโมง/วัน จากเดิมวันละ 10 ชั่วโมง
20 นาที เหลือ 9 ชั่วโมง 20 นาที
• การปิดเครื่องเป่าลมเย็น (AHU) และลดเปอร์เซ็นต์การทำ�งานของเครื่องทำ�น้ำ�เย็นขนาดใหญ่ในเวลา
พักกลางวัน จำ�นวน 1 ชั่วโมง จำ�นวน 140 เครื่อง มาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 โดยตั้งเวลาการทำ�งาน
อัตโนมัตโิ ดยใช้ระบบการควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS : Building Automatic System)
• การเพิ่มอุณหภูมิพื้นที่ปรับอากาศเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในพื้นที่สำ�นักงานใหญ่ จากเดิม 23.5 - 24.5 เป็น
25.5 - 26.5 องศาเซลเซียส โดยใช้ระบบการควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS : Building Automatic System)

1
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• การปิดไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณรอบอาคาร และภายในอาคารบางจุดทีไ่ ม่จ�ำ เป็น
ต่อการใช้งาน จำ�นวน 1,389 หลอด โดยการปลดหลอดจากโคมละ 2 หลอด
เหลือโคมละ 1 หลอด
• ปรับเปลี่ยนระบบการทำ�งานของลิฟท์ที่อาคาร 5 (30 ชั้น) จากเดิม
จอดแบบทุกชัน้ เป็นแบบ High Zone และ Low Zone โดยปรับโปรแกรม
เพื่อกำ�หนดการใช้งานแต่ละตัวที่ห้องควบคุมลิฟท์
• โครงการกระตุน้ จิตสำ�นึก จัดทำ�และเผยแพร่สอ่ื ประชาสัมพันธ์เรือ่ งการลด
ค่าใช้จา่ ยด้านสาธารณูปโภค อาทิ กิจกรรมกระตุน้ จิตสำ�นึก “การบินไทย
ฉลาดใช้พลังงาน” “วันสิง่ แวดล้อมโลก” และ “TG Clean for Green” การจัดทำ�วีดทิ ศั น์สง่ เสริมการอนุรกั ษ์
พลังงาน การจัดทำ�บอร์ดอนุรกั ษ์พลังงาน การจัดทำ�โปสเตอร์และสติก๊ เกอร์อนุรกั ษ์พลังงาน และการจัดบอร์ด
นิทรรศการภายในพื้นที่ต่างๆ ของอาคารสำ�นักงาน

2 มาตรการปรับปรุงเครือ่ งจักร และอุปกรณ์ทีม่ ปี ระสิทธิภาพต่�ำ เพือ่ การประหยัดพลังงาน
(Minor Change) ได้แก่

• เปลีย่ นเครือ่ งทำ�น้�ำ เย็น (Chiller) ขนาด 300 ตัน และ Cooling Tower สำ�หรับอาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3
อาคาร 4 และอาคาร 9 จำ�นวน 2 ชุด และเครือ่ งสูบน้�ำ ระบบปรับอากาศ จำ�นวน 4 ชุด ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด
(0.64 kW/TR)
• มาตรการปรับปรุงระบบควบคุมบ่อบำ�บัดน้ำ�เสียอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคาร 4 เพื่อรองรับมาตรการ
ประหยัดพลังงาน
• เปลี่ยนระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติที่อาคาร 5
• ติดตั้งระบบการควบคุมแสงสว่างอัตโนมัติ (Automatic Lighting Control) เพื่อการประหยัดพลังงาน
สำ�หรับอาคาร 8 และอาคาร 9
• ดำ�เนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อการประหยัดพลังงาน จาก T8 เป็น T5 จำ�นวน 53 หลอด
โคม 106 หลอด

3 มาตรการอนุรักษ์พลังงานแบบบูรณาการเรื่องการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Major Change)

โดยบริษัทฯ ดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ประกอบกับการจัดทำ�
แผนแม่บท (Master Plan) เพือ่ การอนุรกั ษ์พลังงานแบบบูรณาการ 5 ปี และเพือ่ กำ�หนด
โครงการอนุรกั ษ์พลังงาน และสิง่ แวดล้อมทีจ่ ะดำ�เนินการในอนาคต โดยมีรายละเอียด
โครงการที่มีการดำ�เนินการในปี 2555 – 2557 ดังนี้
• โครงการปรับปรุงควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS : Building Automatic
System) ทีใ่ ช้ในการควบคุมการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า
ระบบสุขาภิบาล และงานระบบประกอบอาคารอืน่ ๆ ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด เพือ่ การอนุรกั ษ์พลังงานในทุกพืน้ ที่
• โครงการนำ�พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) มาใช้ในระบบไฟฟ้าแสงสว่างรอบบริษทั ฯ (Out door) ใน
ทุกพื้นที่
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
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• โครงการเปลีย่ นเครือ่ งทำ�น้�ำ เย็นขนาดใหญ่ (Chiller) เป็นรุน่ ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงสุด ในพืน้ ที่
สำ�นักงานใหญ่ สำ�นักงานหลักสี่ สำ�นักงานหลานหลวง
• โครงการติดตั้ง Ball Cleaning ในระบบเครื่องทำ�น้ำ�เย็นขนาดใหญ่เพื่อการประหยัดพลังงานสูงสุด
ในพื้นที่สำ�นักงานใหญ่ สำ�นักงานหลักสี่ และอาคารศูนย์ปฏิบัติการ (OPC)
• โครงการนำ�หลอดไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง (LED) มาใช้ทดแทนของเดิมที่ชำ�รุดหรือหมดอายุการใช้งานใน
ทุกพื้นที่
• โครงการปรับปรุงอาคารสำ�นักงานทุกพื้นที่ให้เป็นอาคารเขียว (Green Building) โดยมุ่งเน้นให้
อาคารสำ�นักงานส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เป็นอาคารที่ประหยัดทรัพยากร และใช้วัสดุที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• โครงการ “Save the Electricity-Electric Light” โดยดำ�เนินการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในคลังสินค้า
โดยเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าจากชนิด High Pressure Sodium ที่มีกำ�ลังไฟฟ้า 400 วัตต์ต่อดวง เป็นชนิด
Fluorescent High Bay (T5) 122 วัตต์ พร้อมโคมจำ�นวน 1,000 โคม หรือ 4,000 ดวง ซึ่ง
คาดว่าจะสามารถทำ�การปรับเปลี่ยนได้แล้วเสร็จภายในต้นปี 2557 ส่งผลให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้
2,522,880 กิโลวัตต์ต่อปี และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 1,576.8 ตันต่อปี

สถิติการใช้พลังงานไฟฟ้าของบริษัทฯ ในรอบปี 2556
แสดงหน่วยเป็นจำ�นวนหน่วยไฟฟ้า
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม

สำ�นักงานใหญ่

2,091,000 167,000
1,938,000 151,000
2,189,000 180,000
2,066,000 175,000
2,172,000 168,000
2,136,000 181,000
2,213,000 172,000
2,156,000 174,000
2,088,000 170,000
2,176,000 187,000
2,080,000 178,000
1,926,000 137,000
25,231,000 2,040,000

สรุปย้อนหลัง 5 ปี
(หน่วย)
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หลักสี่

2552
38,702,611

ไฟฟ้า (หน่วย)
รวม
อาคาร
หลานหลวง
ดอนเมือง สีลม
ศูนย์ปฏิบัติการ
144,000
653,600 36,000 19,467 3,111,067
130,000
711,243 35,000 21,893 2,987,136
148,000
613,451 37,000 26,341 3,193,792
140,000
740,311 35,000 23,473 3,179,784
159,000
721,160 39,000 27,864 3,287,024
145,000
724,658 36,000 23,376 3,246,034
145,000
694,623 37,000 23,376 3,284,999
149,000
686,406 37,000 23,913 3,226,319
148,000
724,751 37,000 21,890 3,189,641
148,000
681,879 40,000 22,039 3,254,918
142,000
699,190 39,000 21,680 3,159,870
124,000
641,146 31,000 16,667 2,875,813
1,722,000
8,292,418 439,000 271,979 37,996,397

2553
38,333,412
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2554
38,620,750

2555
37,869,161

2556
38,002,397
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ทรัพยากรน้ำ�
ทรัพยากรน้ำ�เป็นอีกหนึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำ�คัญทั้งต่อการดำ�เนินธุรกิจและต่อชีวิตประจำ�วัน
ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม จึงต้องมีการใช้ทรัพยากรน้ำ�ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึง
การควบคุมดูแล ปรับสภาพน้�ำ ให้มคี ณ
ุ ภาพทีด่ กี อ่ นปล่อยสูช่ มุ ชนหรือนำ�ไปใช้ประโยชน์ในด้านอืน่ ๆ ดังนัน้ จึงจำ�เป็น
อย่างยิง่ ทีต่ อ้ งมีการดูแลระบบบำ�บัดน้�ำ เสียอยูเ่ สมอ เพือ่ ให้ระบบบำ�บัดน้�ำ สามารถทำ�งานได้อย่างเป็นปกติ อีกทัง้ ควร
มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ�เป็นประจำ�เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการปล่อยน้ำ�ที่อาจปนเปื้อนสารพิษหรือสารอันตราย
ที่เจือปนมากับน้ำ�

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการดำ�เนินโครงการลดการปล่อยน้ำ�เสียลงร้อยละ 50 และติดตั้งระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย
เพือ่ นำ�น้�ำ กลับมาใช้ใหม่ (Water Recycle System) ด้วยเทคโนโลยีอลุ ตร้าฟิวเตรชัน่ แบบเซเว่นบอร์เป็นเครือ่ งกรอง
ทีม่ คี วามละเอียดของรูกรองระดับอุลตร้า (0.015 ไมครอน) ซึง่ สามารถขจัดความขุน่ หรือสารแขวนลอย เชือ้ โรคต่างๆ
ลดสี กลิ่น โดยน้ำ�ที่ผ่านกระบวนการสามารถนำ�กลับมาใช้ใหม่ในระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล โดยนำ�มาใช้ใน
ส่วนทีไ่ ม่สมั ผัสกับร่างกายมนุษย์ อาทิ รดน้�ำ ต้นไม้ ล้างพืน้ ลานจอด เติมสระน้�ำ พุ และใช้ในระบบ Cooling Tower
ในพืน้ ทีส่ �ำ นักงานใหญ่ สำ�นักงานหลักสี่ โดยในปี 2556 ปริมาณน้�ำ ทิง้ ในพืน้ ทีส่ �ำ นักงานใหญ่ทเ่ี ข้าระบบบำ�บัดมีทง้ั สิน้
151,997.9 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) และไม่เข้าระบบบำ�บัดจำ�นวน 40,002.1 ลบ.ม. ส่วนในพื้นที่สำ�นักงานหลักสี่มี
ปริมาณน้�ำ ทิง้ ทีเ่ ข้าระบบบำ�บัดทัง้ สิน้ 10,162 ลบ.ม. และไม่เข้าระบบบำ�บัดจำ�นวน 13,625 ลบ.ม. ซึง่ หลังจากนำ�ระบบ
ดังกล่าวมาใช้ บริษัทฯ สามารถประหยัดการใช้ทรัพยากรน้ำ�เฉพาะสำ�นักงานหลักสี่ ได้ 50 ลบ.ม.ต่อวัน หรือคิดเป็น
18,000 ลบ.ม.ต่อปี
สำ�หรับศูนย์ปฏิบัติการ (OPC) ยังมีระบบบำ�บัดน้ำ�เสียแบบ Sequencing Batch Reactor (SBR) โดยนำ�
น้�ำ เสียจากการดำ�เนินการซ่อม การทำ�ความสะอาดเครื่องบิน และน้ำ�เสียจากห้องครัว ซึ่งคิดเป็นปริมาณน้ำ�เสียจาก
กระบวนการซ่อมและล้างประมาณ 50 ลบ.ม.ต่อวัน และน้�ำ เสียจากชุมชน (Domestic Waste) ประมาณ 260 ลบ.ม.ต่อ
วัน สำ�หรับน้ำ�เสียที่ผ่านกระบวนการบำ�บัดแล้วสามารถนำ�มาใช้ประโยชน์ใหม่ได้
ทั้งนี้จำ�นวนปริมาณน้ำ�ทิ้งที่ได้รับการบำ�บัดจากอาคารศูนย์ปฏิบัติการคิดเป็นจำ�นวน 230 ลบ.ม.ต่อวัน
หรือเท่ากับปริมาณน้ำ�เสีย 6,900 ลบ.ม.ต่อเดือน โดยมีผลวิเคราะห์น้ำ�เสียตามตารางแสดงรายงานการวิเคราะห์
คุณภาพน้ำ�จาก บริษัท โกลบอลยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำ�กัด ซึ่ง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน) มอบหมายให้
ดำ�เนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ�ทิ้งภายในพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตามรายละเอียด ดังนี้
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
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ตารางรายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ� ปี 2556
อาคารศูนย์ปฏิบัติการ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Parameter

Uit

Standard

Temperature
C
pH
6.5-9.5
DO
mg/L
Alkalinity
mg/L
250
BOD
mg/L
400
COD
mg/L
774
SS
mg/L
300
Oil &Grease
mg/L
40
Ammonia
mg/L
TKN
mg/L
70
Total Nitrogen
mg/L
Total Phosphorus
mg/L
8
Phosphate
mg/L
Sulphate
mg/L
Chloride
mg/L
Copper
mg/L
Cadmium
mg/L
Chromium
mg/L
Lead
mg/L
Manganese
mg/L
Nickel
mg/L
Mercury
mg/L
Zine
mg/L
Arsenic
mg/L
Total Standard
Colonies/mL
Plate Count
Fecal Coliform
MPN/100 mL
Bacteria
Total Coliform
MPN/100 mL
Bacteria
Samonella Spp.
Parasite
TDS

-

-

mg/L

-

Effluent
JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

29
7.05
4.5
194
6
29
<2.5
0.6
4.7
6.38
9.95
1.15
3.45
6.4
142
<0.01
<0.01
<0.01
<0.05
0.06
<0.05
<0.0005
0.02
0,0014

30
7.44
6.05
212
4
44
<2.5
<0.5
5.94
6.50
9.50
1.38
4.35
10.0
96
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

28
7.14
3.94
150
2
35
<2.5
1.9
<0.05
1.12
6.94
1.77
5.31
9.8
91
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

30
7.46
5.48
156
5
38
6.9
<0.5
0.22
6.05
9.78
1.80
5.40
10.1
106
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

29
7.54
4.92
228
7
43
7.6
<0.5
6.27
6.61
8.95
1.89
5.67
54.5
124
<0.01
<0.01
<0.01
<0.05
<0.01
<0.05
<0.0005
0.04
0.0011

25
7.40
6.10
122
5
So
<2.5
<0.5
1.01
1.62
4.92
1.60
4.80
50.0
160
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

28
7.42
3.84
114
2
19
<2.5
<0.5
4.26
4.82
8.24
1.52
4.56
50
100
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

28
7.41
4.80
1 10
3
31
<2.5
3.2
3.47
4.26
8.09
1.80
5.40
50
86
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

29
6.98
6.00
141
7
48
4.2
2.1
4.26
5.21
8.54
1.68
5.04
55
79
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

29
7.01
6.10
173
6
24
<2.5
<0.5
3.31
4.54
7.69
0.38
1.14
35
82
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

28
6.88
4.82
198
5
34
3.2
<0.5
2.46
3.36
7.61
0.64
1.92
89
32
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

28
7.29
4.02
311
6
41
6.2
<0.5
5.26
6.38
9.71
1.34
4.02
35
83
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

73x104

13x104

23x104

80x104

29x104

15x104

NA

NA

NA

NA

NA

NA

17x104

35x104

49x104

26x104

13x104

79x104

NA

NA

NA

NA

NA

NA

22x104

92x104

70x104

79x104

24x104

13x104

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Positive
ไม่พบ
human
intestinal
parasite
424

Negative
ไม่พบ
human
intestinal
parasite
264

Negative
ไม่พบ
human
intestinal
parasite
354

Negative
ไม่พบ
human
intestinal
parasite
504

Positive
ไม่พบ
human
intestinal
parasite
562

Negative
ไม่พบ
human
intestinal
parasite
608

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

451

518

394

364

362
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สำ�หรับอาคารสำ�นักงานหลานหลวง ได้มกี ารควบคุมดูแลคุณภาพน้�ำ ก่อนปล่อยทิง้ ออกสูช่ มุ ชนให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำ�หนดมาตรฐาน ควบคุมการระบายน้ำ�ทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าน้ำ�ที่ปล่อยไปนั้นไม่ส่งผลเสียต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ มีจำ�นวน
ปริมาณน้�ำ ทิง้ ทีไ่ ด้รบั การบำ�บัดจากอาคารสำ�นักงานหลานหลวง คิดเป็นจำ�นวน 40 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือเท่ากับ
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ปริมาณน้�ำ เสีย 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน โดยผลวิเคราะห์น�ำ้ เสียตามตารางแสดงรายงานการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน้�ำ
จากบริษทั เอแอลเอส แลบอราทรี กรุป๊ (ประเทศไทย) จำ�กัด ซึง่ สามารถรายงานได้เฉพาะเดือนมกราคม 2556 จนถึง
เดือนมีนาคม 2556 เนื่องจากอาคารสำ�นักงานหลานหลวงอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบ

ตารางรายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ�ทิ้งปี 2556
อาคารสำ�นักงานหลานหลวง
ITEM
BOD (5 day at 20°C)
Oil & Grease & Fat
pH value
settleable Solids
Sulfide as H2S
Total Dissolved Solids
(Dried at 103-105 C)
Total Kjeldahl Nitrogen as N
Total Suspended Solids

UNIT
mg/L
mg/L
mL/L/hr
mg/L

มาตรฐาน
ไม่เกิน 40°c
ไม่เกิน 20
5.0-9.0
ไม่เกิน 0.5
ไม่เกิน 3

ม.ค.
26
3.4
8
0.2
0.5

ก.พ.
28
3
7.9
0.1
0.5

มี.ค.
28
3.7
8.1
0.2
0.5

mg/L

ไม่เกิน 500

385

396

398

mg/L
mg/L

ไม่เกิน 40
ไม่เกิน 50

38.1
24

37.8
26

37.7
28

สถิติการใช้น้ำ�ประปาของบริษัทฯ ในปี 2556 แสดงหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม

สรุปย้อนหลัง 5 ปี
(หน่วย)

สำ�นักงานใหญ่
17,630
21,001
31,598
25,463
23,870
18,605
20,008
18,581
16,451
15,470
16,380
16,310
241,367

2552
364,963

หลักสี่
1,640
1,747
1,779
2,154
1,931
2,823
2,002
2,154
1,969
1,464
2,311
1,713
23,687

น้ำ�ประปา (ลูกบาศก์เมตร)
อาคาร
หลานหลวง
ดอนเมือง
ศูนย์ปฏิบัติการ
1,198
7,794
1,929
1,283
6,254
2,006
1,119
6,546
1,609
1,226
8,871
1,996
1,122
8,413
2,394
1,136
10,510
2,900
1,254
6,244
2,473
1,254
5,559
2,286
1,242
8,476
2,525
1,258
5,914
3,464
984
6,405
2,446
997
7,584
1,358
14,073
88,570
27,386

2553
383,381

2554
421,293

2555
390,788

รวม

สีลม
134
135
107
119
96
79
74
67
58
55
51
46
1,021

30,325
32,426
42,758
39,829
37,826
36,053
32,055
29,901
30,721
27,625
28,577
28,008
396,104

2556
396,104

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
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การรักษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
(Biodiversity and Ecosystem Services)   
ระบบนิเวศ (Ecosystem) เป็นโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ กับบริเวณแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิต
เหล่านี้ดำ�รงอาศัยอยู่ มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การรักษาสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อมจึงสามารถทำ�ให้สิ่งมีชีวิต
เหล่านั้นดำ�รงอยู่ได้ การฟื้นฟูดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพจึงถือเป็นหน้าที่สำ�คัญในฐานะพลเมืองที่ต้องอยู่ร่วม
กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อย่างยั่งยืน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้สนับสนุนการใช้วัตถุดิบจากโครงการหลวงและกลุ่มเกษตรกรที่
เพาะปลูกพืชด้วยระบบ GAP (Good Agricultural Practices) เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ มีลักษณะตรงตาม
ความต้องการ และปลอดภัยต่อการบริโภค ในกระบวนการผลิตอาหารสำ�หรับบริการผู้โดยสารบนเที่ยวบินต่างๆ
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการปลูกฝังพนักงานและผลักดันให้สังคมเกิดจิตสำ�นึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ผ่านกิจกรรมและโครงการ “การบินไทยปลูกชีวิตให้แผ่นดิน”

โครงการการบินไทยปลูกชีวิตให้แผ่นดิน
โครงการ “คืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรฤกษ์และปลูกกล้วยไม้ป่าเพื่อรักษาต้นน้ำ�” บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญ
ต่อการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยและกล้วยป่า ซึ่งถือเป็นต้นไม้สายพันธุ์หายากและมีความสำ�คัญอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศ
ในธรรมชาติ โดยบริษัทฯ ได้นำ�กล้ากล้วยไม้ไทยจำ�นวน 3,000 ต้น 12 สายพันธุ์ และกล้วยป่า ซึ่งเป็นพืชที่ทำ�หน้าที่
เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า จำ�นวน 1,000 ต้น มาเพาะบริเวณพื้นที่โดยรอบพระตำ�หนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ และ
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ ดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ
กล้วยไม้ไทยไว้ให้เป็นมรดกและความภาคภูมิใจแก่ชาวไทยสืบไป โดยนำ�ผู้โดยสาร ตัวแทนจำ�หน่ายบัตรโดยสาร
นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจำ�นวน 400 คน
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โครงการ “ป่าชุมชนบ้านร่องบอน จังหวัดเชียงราย”
เป็นโครงการทีบ่ ริษทั ฯ ร่วมกับกรมป่าไม้ ได้เล็งเห็นว่าราษฎรในชุมชนแห่งนีม้ ีกิจกรรมการมีส่วนร่วม รักและ
สามัคคี มีความมุง่ มัน่ และเข้มแข็งในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ในพืน้ ทีป่ า่ แห่งนี้ เพือ่ ให้เป็นป่าซับน้�ำ ที่อุดมสมบูรณ์
และหล่อเลี้ยงความชุ่มชื้นให้แก่ชุมชนของตนตลอดมา และจากผลสำ�รวจของกรมป่าไม้ทางด้านความหลากหลาย
ทางพันธุ์ไม้ พบว่า พื้นที่ป่าชุมชนบ้านร่องบอนเป็นป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าดิบแล้ง มีสภาพกำ�ลังฟื้นตัว
กลับสูส่ ภาพทีส่ มบูรณ์ พบพันธุไ์ ม้ขนึ้ กระจายอย่างหนาแน่นจำ�นวน 565 ต้น อีกทัง้ ยังมีสมุนไพรเช่น หญ้าถอดปล้อง
บุกเครือ และฟ้าทะลายโจร เป็นต้น โครงการฯ มีการสำ�รวจแนวเขตป่าโดยรอบ เพือ่ ปลูกป่าทดแทนบริเวณทีถ่ กู ทำ�ลาย
และจัดทำ�แนวป้องกันไฟป่าเป็นประจำ�ทุกปี ผลลัพธ์จากการดำ�เนินโครงการพบว่า ป่าชุมชนบ้านร่องบอน พืน้ ที่ 450 ไร่
มีความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรพันธุ์พืช 50 ชนิด เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ชุมชน 99 ครัวเรือน
พึ่งพิงสำ�หรับเก็บหาพืชอาหารป่าเพื่อการบริโภค คิดเป็นมูลค่า 186,476.40 บาทต่อปี ผลการวิเคราะห์ปริมาณ
คาร์บอนที่ถูกกักเก็บในพื้นที่ จำ�นวน 49.943 ตันต่อเฮกแตร์ หรือ 7990.853 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อเทียบสัดส่วนกับ
พื้นที่ป่าชุมชนทั้งหมด พบว่ามีปริมาณคาร์บอนที่สะสมในป่าชุมชน จำ�นวน 3,595.884 ตัน
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การจัดการขยะและขยะอันตราย
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อนำ�กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
ด้วยการปรับปรุงระบบการจัดการขยะและขยะอันตรายให้มปี ระสิทธิภาพ เน้นให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการแยกทิง้ ขยะ
ตามภาชนะที่ใช้บรรจุ ทั้งขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ ก่อนที่พนักงานทำ�ความสะอาด
จะตรวจเช็คขยะที่ใส่ภาชนะผิดประเภทและแยกขยะให้ถูกต้อง พร้อมบันทึกรายงานการตรวจการทิ้งขยะผิดถัง เพื่อ
ประโยชน์ในการประเมินผลและแก้ไข โดยขยะอันตรายและขยะติดเชือ้ จะนำ�ไปจัดเก็บและบำ�บัดตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด
ในปี 2556 มีการคัดแยกขยะรีไซเคิลได้เป็นปริมาณร้อยละ 27.37 ของปริมาณขยะที่จัดเก็บทั้งหมด นอกจากนี้
ยังดำ�เนินการรวบรวมกระดาษและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนำ�มาจำ�หน่ายได้เป็นจำ�นวนเงิน 296,177.60 บาท

การจัดการมลภาวะทางเสียง
เนือ่ งจากมีการร้องเรียนจากชุมชนบริเวณโดยรอบสนามบินอูต่ ะเภา จังหวัดชลบุรี เรือ่ งปัญหามลภาวะทางเสียง
ทีเ่ กิดจากปฏิบตั กิ ารบินของบริษทั ฯ โดยบริษทั ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน) จึงได้ขอความร่วมมือจากบริษัทฯ
และสายการบินต่างๆ เพื่อหาแนวทางการบรรเทาผลกระทบดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัญหามลพิษทาง
เสียงทีก่ อ่ ความเดือดร้อนและรบกวนชุมชนใกล้สนามบินในแนวเส้นทางบิน จึงได้มแี นวทางการดำ�เนินการลดมลภาวะ
ทางเสียง ดังนี้
การใช้เทคนิคปฏิบตั กิ ารบินทีเ่ หมาะสม ซึง่ ฝ่ายอบรมนักบินได้บรรจุเป็นหลักสูตรเทคนิคการบิน ให้แก่นกั บิน
โดยการปฏิบตั กิ ารบินลดเสียงได้แก่ การเลือกเส้นทางวิง่ ทีไ่ ม่ผา่ นเมือง การใช้เทคนิคการบินแบบ Noise Abatement
Procedure การใช้เทคนิคการเร่งเครือ่ งออกจากลานจอดด้วยเครือ่ งยนต์ และการหยุดเครือ่ งด้วย Thrust Reverser
อย่างเหมาะสม และการใช้เทคนิคการบินร่อนลงแบบ Continuous Descent Operation
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯได้มกี ารนำ�ฝูงบินแอร์บสั A 380 เข้าประจำ�การแทนทีฝ่ งู บินเดิมจำ�นวนทัง้ สิน้ 6 ลำ� ซึง่ เป็น
อากาศยานที่สร้างมลพิษทางเสียงในขณะร่อนลงต่ำ�กว่าอากาศยานพิสัยไกลแบบทั่วไปถึง 4 เท่า ในขณะที่สามารถ
บรรทุกผูโ้ ดยสารได้มากกว่าถึงร้อยละ 40 รวมถึงการปฏิบตั กิ ารชุมชนสัมพันธ์รว่ มกับกองบินที่ 4 ตาคลี เพือ่ เยีย่ มเยียน
ชาวบ้านรอบพื้นที่สนามบิน เป็นการพัฒนาชุมชนและรับฟังปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ นำ�มาปรับการปฏิบัติการบิน
ให้เหมาะสม และลดผลกระทบต่อชุมชนบริเวณนั้นอีกด้วย
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การดำ�เนินธุรกิจการบิน นอกจากคำ�นึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังต้องคำ�นึงถึงผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ถือเป็นความรับผิดชอบที่สำ�คัญ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ในฝ่ายงานต่างๆ และหน่วยธุรกิจของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล นำ�มาสูร่ ปู แบบการบริหารจัดการทีส่ �ำ คัญ
ดังนี้

การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน
การบินไทย มีความภาคภูมใิ จทีไ่ ด้เป็นส่วนหนึง่ ในสังคม ในการเชือ่ มความสัมพันธ์ให้สงั คมไทยในทุกภาคส่วน
ให้เกิดความรัก ความสามัคคีและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวติ ของเยาวชนไทย สอดคล้องกับนโยบายด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของบริษัทฯ จึงให้ความสำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจโดยยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคมใน 3 ด้าน ได้แก่
การช่วยเหลือสังคม การส่งเสริมสังคม และรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน
ด้วยการสนับสนุนในกิจกรรมหลายด้าน อาทิ ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ด้อยโอกาส สนับสนุนงานด้าน
สาธารณสุข ส่งเสริมสังคมด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาของ
พนักงาน ซึ่งกิจกรรมสำ�คัญในปี 2556 มี ดังนี้

48

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำ�ปี 2556

การดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการ “ปันรักจากชาวการบินไทย สู่ชุมชนชายแดนใต้”
บริษัทฯ จัดกิจกรรม “ปันรักจากชาวการบินไทย สู่ชุมชนชายแดนใต้” ปีที่ 2 เพื่อ
มอบเงินสนับสนุน เครื่องอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์การเรียนที่รวบรวมจากพนักงาน
การบินไทยและผู้มีจิตศรัทธา พร้อมทั้งกระเป๋าเป้บรรจุอุปกรณ์การเรียนจากบริษัทโบอิ้ง
ให้แก่นกั เรียน ครู ทหารและพลเรือนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ณ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ค่ายจุฬาภรณ์ จังหวัดนราธิวาส
รวมทัง้ ได้มอบเงินจำ�นวน 200,000 บาท เพื่อนำ�ไปใช้ปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์อบรม
จริยธรรมประจำ�มัสยิด “ตาดีกา” จำ�นวน 2 แห่ง

กิจกรรมสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม
เนื่องในวันคนพิการสากล
บริษัทฯ สนับสนุนการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำ�ปี 2556 โดยผู้จัดการสำ�นักงานขายจังหวัดเชียงใหม่
เป็นผู้แทนบริษัทฯ นำ�พนักงานมอบอาหารกล่องและเครื่องดื่มจำ�นวน 500 กล่อง แก่ผู้พิการที่มาร่วมงาน
ณ ลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการ “น้ำ�ใจของท่าน สานฝันคนตาบอด”
โครงการ “น้ำ�ใจของท่าน สานฝันคนตาบอด” เป็นกิจกรรมที่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างฝ่ายครัวการบิน
ได้มอบเงินบริจาคจำ�นวน 97,360 บาท ให้กับผู้อำ�นวยการโรงเรียนธรรมมิกวิทยา พร้อมมอบของขวัญและ
เลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนธรรมมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรี

การช่วยเหลือด้านสาธารณสุข
โครงการ THAI’s A 380 Goodwill Flight ครั้งที่ 2
บริษทั ฯ ร่วมกับมูลนิธแิ อร์บสั (Airbus Foundation) และองค์กรการบินไร้พรมแดน (Aviation Sans Frontieres)
จัดพิธีมอบสิ่งของบริจาคซึ่งขนส่งมาพร้อมกับการรับมอบเครื่องบินแอร์บัส A 380-800 ลำ�ที่ 4 ของบริษัทฯ อาทิ
รถเข็นผูป้ ว่ ยเด็ก (Wheelchair) ทัง้ แบบธรรมดาและไฟฟ้า (Electric Wheelchair) ทีฝ่ กึ เดินสำ�หรับเด็ก (Walker)
จักรยานฟื้นฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation Bike) เก้าอี้นั่งสำ�หรับเด็ก (Highchair) เสื้อผ้าเด็ก และของเล่นเด็ก
ให้กบั สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
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โครงการรถทันตแพทย์เคลื่อนที่สำ�หรับหน่วยทันตแพทย์พระราชทาน
บริษทั ฯ สนับสนุนเงิน 5,500,000 บาท เพือ่ จัดสร้าง
รถทันตแพทย์เคลื่อนที่แก่คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรถทันตแพทย์พระราชทาน
โรงพยาบาลรามาธิบดี จะทำ�ให้การดำ�เนินงานของหน่วย
ทันตกรรมเคลื่อนที่ไปยังชุมชนที่ห่างไกลและด้อยโอกาส
ให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการศัลยแพทย์เพื่อแผ่นดิน
บริษทั ฯ สนับสนุนสมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการช่วยเหลือ
ด้านบริการวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษทั ฯ ได้สนับสนุนค่าเดินทาง ค่าที่พัก
และค่าอาหาร ตั้งแต่ปี 2555 – 2557 รวม 3 ปี เป็นจำ�นวนเงิน 900,000 บาท

การสนับสนุนการขนส่งโลหิตของสภากาชาดไทยเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ว่ ยทัว่ ประเทศ
บริษัทฯ สนับสนุนการขนส่งโลหิตและส่วนประกอบของโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศตลอดปี 2556 คิดเป็นน้ำ�หนัก
บรรทุกรวม 69,038 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าสนับสนุนการขนส่งประมาณ 300,000 บาท โดยส่งให้กับผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลต่างๆ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ ซึ่งการขนส่งโลหิตผ่านทางเครื่องบิน จะสามารถ
ช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยและช่วยชีวิตผู้ป่วยทั่วประเทศได้ทันท่วงที แม้จะอยู่ในจังหวัดที่ห่างไกล

การช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยทางการเมือง
เที่ยวบินพิเศษรับคนไทยในประเทศอียิปต์กลับประเทศไทย
บริษทั ฯ จัดเทีย่ วบินพิเศษรับคนไทยในอียปิ ต์เดินทางกลับประเทศไทย เนือ่ งจากกรณีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ
ทางการเมืองที่รุนแรงในอียิปต์ โดยจัดให้มีการติดตามและประเมินสถานการณ์ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ
อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับแผนการบิน เพื่อที่จะสามารถปรับแผนการบินให้ทันต่อสถานการณ์ และรองรับการอพยพ
คนไทยออกจากประเทศอียิปต์กลับสู่ประเทศไทยโดยเร็วที่สุด หลังจากสถานการณ์ความไม่สงบได้คลี่คลายลงและ
กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว บริษัทฯ ได้จัดเที่ยวบินพิเศษเพื่อขนส่งนักศึกษาไทยจำ�นวน 268 คน เดินทางกลับ
ประเทศอียิปต์
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การช่วยเหลือจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
โครงการ “รักคุณเท่าฟ้า จิตอาสาช่วยภัยน้ำ�ท่วม”
ภายใต้โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศไทย บริษัทฯ ได้ดำ�เนินโครงการ
“รักคุณเท่าฟ้า จิตอาสาช่วยภัยน้ำ�ท่วม” โดยมอบสิ่งของบริจาค อาหารกล่อง และถุงยังชีพ
จำ�นวน 500 ชุด ให้แก่ชาวบ้าน ในตำ�บลตาลเอน อำ�เภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และมอบอาหารกล่อง ถุงยังชีพ จำ�นวน 500 ชุด และสุขาลอยน้ำ� จำ�นวน 2 หลัง ให้แก่
ชาวบ้านในเขตตำ�บลสาวชะโงก อำ�เภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ประเทศฟิลิปปินส์
บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการขนส่งเครื่องอุปโภคและบริโภคของ
หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ สภากาชาดไทย
มูลนิธิส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือไทย และกองทัพอากาศไทย เพื่อนำ�ไป
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน ประเทศฟิลิปปินส์
รวมทัง้ ให้การสนับสนุนการเดินทางของเจ้าหน้าทีจ่ ากประเทศไทย ทัง้ ส่วน
ราชการและองค์กรต่างๆ โดยผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์
ประจำ�ประเทศไทย

การส่งเสริมสังคม ด้านการศึกษา
โครงการ “พาน้องท่องฟ้า”
บริษัทฯ ร่วมกับสมาคมนักบินไทย จัดกิจกรรมวันเด็ก “พาน้องท่องฟ้า” เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาและเยาวชนจากโรงเรียน
บริเวณโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมทั้งสิ้นประมาณ 400 คน เพื่อร่วมกิจกรรม
และเดินทางด้วยเครื่องบินแบบโบอิ้ง 747-400 เที่ยวบินพิเศษบินชมทัศนียภาพบริเวณรอบ
กรุงเทพฯ และทะเลอ่าวไทย และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ณ ท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยนำ�เด็กด้อยโอกาสจำ�นวน 200 คน ที่ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขึ้นเครื่องบินแบบแอร์บัส A 330-300
ของบริษัทฯ บินชมทัศนียภาพบริเวณอ่าวไทย และจังหวัดสงขลา เพื่อให้ได้รับประสบการณ์
การเรียนรู้นอกห้องเรียนเกี่ยวกับการบิน และสร้างแรงบันดาลใจอาชีพในอนาคต
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โครงการ “สนามบินแห่งการเรียนรู้”
บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ และพัฒนาศักยภาพให้แก่เยาวชนไทยมาอย่างต่อเนื่อง
จึงส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม CSR ภายใต้โครงการ “สนามบินแห่งการเรียนรู้” เพื่อการให้ความรู้ด้าน
การขนส่งทางอากาศแก่นกั เรียนมัธยมปลายของโรงเรียนทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีโ่ ดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นการสร้าง
ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีแก่ชุมชนต่อกิจการขนส่งทางอากาศ รวมถึงเป็นแนวทางในการเลือกสาขาศึกษาเพื่อ
ประกอบอาชีพในอนาคต โดยดำ�เนินการในรูปแบบการจัดนิทรรศการหมุนเวียน 9 โรงเรียน และนำ�เสนอข้อมูลหน่วยงาน
ด้วยกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมจำ�นวน 3,781 คน มีหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมในสังกัดกระทรวงคมนาคม
อีก 4 แห่ง คือ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน) กรมการบินพลเรือน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
และสถาบันการบินพลเรือน

โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนการบินไทย
โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนการบินไทย เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมโครงการแรกๆ ของบริษัทฯ เริ่มต้นเมื่อ
ปี 2524 โดยบริษทั ฯ ได้รว่ มกับคณะบุคคลและหน่วยงานอืน่ ๆ บุกเบิกสร้างอาคารเรียนให้กบั โรงเรียนตำ�รวจตระเวน
ชายแดนบ้านกุดโดน จังหวัดสระแก้ว และบริษทั ฯ ได้มบี ทบาทสำ�คัญในการทำ�นุบ�ำ รุงโรงเรียน สร้างบ้านพักครู จัดหา
อุปกรณ์การเรียนการสอน และยังคงให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 30 กว่าปีที่ผ่านมา ด้วยความ
ร่วมแรงร่วมใจของฝ่ายบริหาร พนักงาน และสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย ด้วยหวังให้เด็กในถิ่นทุรกันดาร ได้
มีโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในท้องถิ่น บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจต่อการดำ�เนินงาน
ในโครงการดังกล่าว ทีช่ ว่ ยในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของเยาวชนและคนในชุมชนบ้านกุดโดน ทัง้ ด้านการศึกษา และ
การสร้างอาชีพในวิถีชีวิตแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำ�ริ

นักเรียนทุนพระราชทานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เยี่ยมชมกิจการฝ่ายช่างการบินไทย
นักเรียนทุนพระราชทานฯ รุน่ ที่ 4 ในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จำ�นวน 180 คน จาก 77 จังหวัด
ทั่วประเทศ เข้าเยี่ยมชมกิจการซ่อมบำ�รุงอากาศยาน พร้อมฟังบรรยาย
สรุปกิจการฝ่ายช่าง ณ ฝ่ายช่างการบินไทย สุวรรณภูมิ เพือ่ สร้างประสบการณ์
การเรียนรู้ สร้างทักษะชีวิต ตลอดจนทักษะด้านวิชาการและคุณธรรม
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การบินไทย สนับสนุนบัตรโดยสารแก่คณะผู้แทนประเทศไทยเดินทางไปแข่งขัน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำ�ปี 2556
บริษัทฯ มอบบัตรโดยสารเครื่องบิน แก่คณะนักเรียนไทยและเจ้าหน้าที่
ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย ในโครงการของ สสวท. เดินทางไป
ร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ประจำ�ปี 2556 ใน 7 สาขาวิชา
ได้แก่ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์และฟิสิกส์
ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ใน 7 ประเทศ ได้แก่ สวิสเซอร์แลนด์
โคลอมเบีย ออสเตรเลีย รัสเซีย เดนมาร์ก อินเดีย และกรีซ ซึ่งการสนับสนุน
คณะนักเรียนไทยในโครงการนี้ สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม
ของบริษทั ฯ ด้านการศึกษา ทีต่ อ้ งการสนับสนุนเยาวชนให้เป็นต้นแบบทีด่ ใี นสังคม
และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย

โครงการค่าย “ต้นกล้าเยาวชน เก่งวิทย์คณิต”
บริษัทฯ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) ในการจัดค่ายคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์เบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนได้ฝึกการคิดแบบนักคณิตศาสตร์
ฝึกกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และมีโอกาสได้รับ
การส่งเสริมตามความสามารถและพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ
และสามารถนำ�สิง่ ทีไ่ ด้จากค่ายไปประยุกต์ใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ทัง้ ในและนอกชัน้ เรียนให้มคี วามน่าสนใจยิง่ ขึน้
นอกเหนือจากกิจกรรมการส่งเสริมทางการศึกษาที่ดำ�เนินการมาตลอดนั้น บริษัทฯ ได้ให้โอกาสแก่สถาบัน
การศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ สามารถศึกษาดูงานและเยี่ยมชมในแต่ละฝ่ายงาน อาทิ ฝ่ายครัว
การบิน ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรการบิน ฝ่ายช่าง ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเชิงปฏิบัติมากขึ้น โดยในปี 2556 ที่ผ่านมามีหน่วยงานที่เข้าร่วมศึกษาดูงาน 101 คณะ
แบ่งออกเป็น สถาบันการศึกษาจำ�นวน 75 คณะ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจำ�นวน 26 คณะ จำ�นวนผู้เข้า
ศึกษาดูงานทั้งสิ้น 3,976 คน จากการเปิดโอกาสแก่หน่วยงานต่างๆ ได้เข้ามาศึกษาดูงานของบริษัทฯ นั้นนับว่าเป็น
ช่องทางหนึง่ สำ�หรับการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ รวมถึงทักษะวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องในการบินพาณิชย์ของบริษทั ฯ
เพื่อนำ�พาประโยชน์ไปสู่การพัฒนาระดับชาติต่อไปในอนาคต
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การส่งเสริมสังคม ด้านกีฬา
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนบัตรโดยสาร
กับโรงเรียนแบดมินตัน บ้านทองหยอด
บริ ษั ท ฯ ลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ กั บ โรงเรี ย นแบดมิ น ตั น บ้ า นทองหยอด เพื่ อ สนั บ สนุ น
บัตรโดยสารสำ�หรับนักกีฬาเยาวชนทีจ่ ะเดินทางไปแข่งขันทัง้ ในและต่างประเทศ ด้วยความมุง่ มัน่ ร่วมกันทีจ่ ะส่งเสริม
นักกีฬาแบดมินตันระดับเยาวชนของไทยที่มีศักยภาพได้ก้าวสู่การเป็นนักแบดมินตันอาชีพที่ประสบความสำ�เร็จ
ในระดับสากล และนำ�ชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ และได้เปิดโอกาสให้พนักงานและลูกหลานได้เข้าร่วมฝึกฝน
กีฬาแบดมินตันกับโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด เพื่อเพิ่มทักษะในการเล่นรวมทั้งปลูกฝังให้มีความสนใจใน
กีฬาแบดมินตันกันมากขึ้น

การสนับสนุนน้ำ�หนักสัมภาระเพื่อการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27
ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
บริษัทฯ สนับสนุนการขนส่งน้ำ�หนักสัมภาระเกินพิกัดเพื่อการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 27 ณ สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนม่าร์ ให้กับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและสำ�นักนายกรัฐมนตรี ในกีฬาประเภทต่างๆ
ได้แก่ ยิงปืน ฮอกกี้ วินเซิร์ฟ เรือใบ รวมถึงฟุตบอล ซึ่งคิดเป็นน้ำ�หนักที่ให้การสนับสนุนประมาณ 3,600 กิโลกรัม
มูลค่าสนับสนุนเป็นจำ�นวน 756,000 บาท

การส่งเสริมสังคม ด้านศาสนาและวัฒนธรรม
การสนับสนุนให้ส่วนลดบัตรโดยสารแก่คณะครูอาสาสอนภาษาไทยและ
วัฒนธรรมไทย ณ วัดไทยลอสเองเจลิส
บริ ษั ท ฯ ร่ ว มกั บ ศู น ย์ ส่ ง เสริ ม การสอนภาษาไทยและวั ฒ นธรรมไทยในต่ า งประเทศ คณะครุ ศ าสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนการให้สว่ นลดราคาบัตรโดยสารและยกเว้นค่าธรรมเนียมสัมภาระเกินพิกดั เส้นทาง
กรุงเทพ - ลอสเองเจลิส แก่คณะครูอาสาจำ�นวน 9 คน เพือ่ เดินทางไปสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยแก่นกั เรียนไทย
ณ วัดไทยลอสเองเจลิส
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โครงการอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติฯ
บริษัทฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพกับคณะสงฆ์ จังหวัดเชียงราย และ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดโครงการอุปสมบทหมู่ จำ�นวน 87 รูป
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในวโรกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา และถวายเป็นพระราชกุศลฉลอง
พระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ระหว่าง
วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2556 ณ วัดเจ็ดยอด
จังหวัดเชียงราย

เที่ยวบินพิเศษฮัจญ์ออกเดินทางจากนราธิวาสสู่เจดดาห์
บริษัทฯ จัดเที่ยวบินพิเศษเพื่อนำ�ผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมทางภาคใต้เดินทาง
ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย จำ�นวน 2,655 คน ด้วยเครื่องบิน
แอร์บัส A 330-300 ความจุ 295 ที่นั่งต่อเที่ยวบิน รวมทั้งให้บริการอาหารที่ผลิตโดย
ครัวฮาลาลของฝ่ายครัวการบินไทย

กิจกรรมจิตอาสาของพนักงาน
โครงการ “แพทย์นักบินนางฟ้าพยาบาล”
บริษทั ฯ จัดกิจกรรม “แพทย์นกั บินนางฟ้าพยาบาล” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 โดยนำ�คณะแพทย์และพยาบาลซึง่ เป็นนักบิน พนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบิน
และพนักงานจิตอาสา ออกหน่วยแพทย์ทำ�การตรวจรักษาให้แก่เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน
บ้านถ้�ำ หิน อำ�เภอสวนผึง้ จังหวัดราชบุรี และประชาชนบริเวณใกล้เคียง ซึง่ ประชาชนทีอ่ าศัยในพืน้ ทีด่ งั กล่าวยังห่างไกล
จากการได้รับบริการด้านสาธารณสุข การตรวจรักษาสุขภาพ แบ่งเป็นหน่วยตรวจรักษาโรคทั่วไป หน่วยทันตกรรม
รวมทัง้ บริการตัดผมให้แก่เด็กนักเรียน และจัดเลีย้ งอาหารกลางวันและขนมให้แก่เด็กๆ ซึง่ ล้วนสร้างความสุขและรอยยิม้
ให้แก่เหล่าบรรดาเด็กนักเรียน
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กิจกรรมบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย
บริษทั ฯ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทยอย่างต่อเนือ่ ง โดยในปี 2556 มีการบริจาคจำ�นวน 4 ครัง้
มีพนักงานร่วมบริจาคจำ�นวน 911 คน ได้โลหิตปริมาณมากกว่า 365,000 ซีซี นอกจากนี้ ฝ่ายช่างสุวรรณภูมิ ร่วมกับ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมการแพทย์ทหารอากาศ จัดให้มีการรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ในโครงการ “65 ล้านดวงใจบริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน ฉลอง 120 ปีสภากาชาดไทย” โดยมีพนักงาน
ร่วมบริจาค 62 คน ได้โลหิตจำ�นวน 27,900 ซีซี

การบินไทย ร่วมใจปั่นจักรยานวัน CAR FREE DAY 2013
รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน
ด้วยความรักในการปัน่ จักรยานท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์และร่วมกันทำ�ประโยชน์
เพื่อสังคม ชมรมจักรยานพนักงานการบินไทย ร่วมกิจกรรมสาธารณกุศลและ
ร่วมรณรงค์ให้คนไทยหันมาขี่จักรยานอนุรักษ์พลังงานลดโลกร้อน

ฝ่ายครัวการบินดำ�เนินกิจกรรมจิตอาสา
ในโครงการต่างๆ
โครงการ “ครัวการบินไทยให้อาชีพ”
ได้ด�ำ เนินการมาอย่างต่อเนือ่ งเป็นปีท่ี 3 และในปี 2556 ได้จดั การฝึกอบรม
ให้แก่ผู้ต้องขังหญิง ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง เรือนจำ�กลางคลองเปรม เพื่อเป็น
วิชาชีพหลังพ้นโทษ โดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมการประกอบอาหารจำ�นวน 6 หลักสูตร
ได้แก่ หลักสูตรข้าวมันไก่ หลักสูตรก๋วยเตี๋ยวเรือ หลักสูตรน้ำ�สมุนไพร หลักสูตร
อาหารว่าง หลักสูตรเบเกอรี่ และหลักสูตรข้าวขาหมู โดยบริษัทฯ สนับสนุน
งบประมาณ 10,000 บาท

โครงการ “เปลี่ยนชีวิต ..... เติมรอยยิ้ม”
โดยพนักงานและลูกจ้างฝ่ายครัวการบิน ร่วมบริจาคห่วงอลูมเิ นียม (ทีเ่ ปิด
ฝากระป๋อง) เพื่อนำ�ไปบริจาคให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี จากยอดบริจาคห่วงอลูมิเนียมสามารถนำ�ไปสร้างขาเทียมได้
จำ�นวน 55 ขา

กิจกรรมครัวการบินไทยร่วมใจปลูกป่า ครั้งที่ 1
ภายใต้โครงการ “การสร้างจิตสำ�นึกในการทำ�งาน
ร่วมกันในองค์กร”

เป็นการเสริมสร้างทัศนคติทดี่ ที �ำ ให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน
ร่วมกันภายในฝ่ายฯ และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม
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ลูกเรือการบินไทยจิตอาสา...ใจเกินร้อย “Dog Tag Outdoor Club”
จากกลุ่มพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน “Dog Tag Outdoor Club” ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ร่วมกันช่วยเหลือสังคมทีย่ ากจนหรืออยูใ่ นถิน่ ทุรกันดาร ขาดแคลนเครือ่ งอุปโภค บริโภค ยารักษาโรค
และส่งเสริมการศึกษาอย่างยั่งยืน ในปี 2556 ทางกลุ่มฯ ได้สร้างโรงเรียนให้กับ
เด็กชาวเขาตามแนวชายแดนที่ห่างไกลจำ�นวน 2 แห่ง และทูลเกล้าฯ ถวายเงิน
จำ�นวน 500,000 บาท แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สมทบกองทุนพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถิน่ ทุรกันดาร เพือ่ พระราชทานแก่ศนู ย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
“แม่ฟ้าหลวง” บ้านเซหนะเดอลู่ หมู่ 1 และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
“แม่ฟ้าหลวง” บ้านคะเนจือทะ หมู่ 9 ตำ�บลแม่อุสุ อำ�เภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

กิจกรรมมอบอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์การกีฬา
และสิ่งของที่จำ�เป็นแก่โรงเรียนที่ขาดโอกาส
ผูแ้ ทนฝ่ายช่างของ บริษทั ฯ และพนักงานฝ่ายช่างสัมพันธ์ ฐานปฏิบตั งิ านสุวรรณภูมิ นำ�สิง่ ของเครือ่ งใช้ทจี่ �ำ เป็น
เช่น เครือ่ งคอมพิวเตอร์ เสือ้ ผ้า ข้าวสาร อาหารแห้ง อุปกรณ์ท�ำ ความสะอาด ฯลฯ ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนจากเพือ่ นๆ
พนักงานฝ่ายช่างสุวรรณภูมิ มอบให้กับโรงเรียนบ้านเขาโป่ง โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ และโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมกับร่วมกิจกรรมสันทนาการต่างๆ

โครงการ Love the Sea, Save the Beach
บริษัทฯได้สร้างการมีส่วนร่วมการดำ�เนินกิจกรรมเพื่อสังคมผ่าน
สมาชิกในเฟซบุ๊คแฟนเพจการบินไทย บล็อกเกอร์ สื่อมวลชนออนไลน์
ตัวแทนเมืองพัทยา การท่องเทีย่ วฯ ภาคเอกชน และกลุม่ ชาวต่างชาติทอี่ าศัย
อยูใ่ นพัทยาทีม่ จี ติ อาสา ร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาดพัทยา และร่วมรณรงค์
ให้นกั ท่องเทีย่ วรักษาความสะอาดสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว

กลุ่มจำ�ปีศรีนาคร ทำ�กิจกรรมเพื่อสังคมที่โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน
บ้านปากลา จังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มจำ�ปีศรีนาคร เกิดจากการรวมตัวของพนักงานการบินไทย
ในสังกัดฝ่ายเครือ่ งฝึกบินจำ�ลอง และเพือ่ นพนักงาน นำ�สิง่ ของไปมอบให้กบั
เด็ ก ที่ โรงเรี ย นตำ � รวจตระเวนชายแดนบ้ า นปากลา ตำ � บลนาโพธิ์ ก ลาง
อำ�เภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เช่น ตุก๊ ตาและของเล่น จานชามสำ�หรับ
โรงอาหาร อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร ชุดพละสำ�หรับเด็ก และเงินสมทบทุน
เพือ่ ใช้ท�ำ การเกษตรของโรงเรียน ตามโครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
รวมมูลค่าเงินมอบให้โรงเรียนฯ เป็นจำ�นวน 60,000 บาท
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กิจกรรมจิตอาสาในโครงการอื่นๆ
โครงการ Rally การกุศล
โดยกองซ่อมอากาศยานได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนยากจนจำ�นวน 297 ทุนๆ ละ 500 บาท
รวม 148,500 บาท และสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์ในสนามให้กับโรงเรียนวัดทองทั่ว ตำ�บลคลองนารายณ์
อำ�เภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จำ�นวน 15 รายการ รวม 125,200 บาท และทอดผ้าป่าสามัคคี รวม 69,575 บาท
ณ วัดทองทั่ว จังหวัดจันทบุรี

โครงการ ต่อเติมฝัน แบ่งปันโอกาส เด็กน้อย บนดอยสูง
โดยพนักงานจิตอาสากลุม่ จำ�ปีเหล็กจากฝ่ายช่าง เดินทางไปส่งมอบ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์เพือ่ การศึกษาจำ�นวน 150 เครือ่ ง ซึง่ ได้รบั การสนับสนุน
จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำ�นักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ให้กบั โรงเรียนต่างๆ
ได้แก่ โรงเรียนชุมชนอมก๋อย โรงเรียนอมก๋อยวิทยา และห้องสมุดประชาชน
ที่ กศน.อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านเลโค๊ะ โรงเรียนล่องแพวิทยา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง จังหวัดตาก นอกจากนี้
กลุ่ ม จำ � ปี เ หล็ ก เพื่ อ เด็ ก ดอย ยั ง ได้ จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมเป็ น ครั้งที่ 8
โดยช่วยกันทาสีอาคารเรียน ศาลาพระ และโรงอาหาร พร้อมทัง้ นำ�สิ่งของ
จำ�นวน 226 กล่อง เสื้อผ้า 140 ถุง มอบให้เด็กนักเรียนประมาณ 300 คน
ณ ศูนย์การเรียนชาวไทยภูเขา “แม่ฟา้ หลวง” บ้านห้วยน้�ำ ผึง้ อำ�เภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่ และชุมชนใกล้เคียง
จากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนการดำ�เนินกิจกรรมด้าน CSR ทั้งที่อยู่ในกระบวนการและ
นอกกระบวนการ ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ในปี 2556 สามารถสรุปเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ ได้ดังนี้
รายละเอียดทางเศรษฐกิจ
มูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง (Direct Economic Value Generated)
• รายได้ (Revenues)
การกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง (Direct Economic Value Distributed)
• ต้นทุนการดำ�เนินงาน (Operating Costs)
• ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน (Employee Wages and Benefits)
• เงินที่ชำ�ระแก่เจ้าของเงินทุน (Payments to Providers of Capital)
• เงินที่ชำ�ระแก่รัฐ (Payments to Government)
• การลงทุนในชุมชน (Community Investment)
มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม (Economic Value Retained)
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
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210,768,824,621.00
175,942,323,456.00
33,091,975,460.00
6,368,362,983.16
236,331,147.17
58,435,811.00
-4,928,604,236.33
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การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและข้อมูลพนักงาน
พนักงานถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำ�หนด
ในการเป็นสายการบินชัน้ นำ�ทัง้ ด้านการให้บริการทีเ่ ป็นเลิศและความปลอดภัยในการบิน อีกทัง้ สร้างความประทับใจ
และความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลกู ค้า บริษทั ฯ จึงได้มงุ่ เน้นการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้อง
กับทิศทางธุรกิจในอนาคตทีม่ โี ครงสร้างต้นทุนบุคลากรทีย่ ดื หยุน่ และสามารถแข่งขันได้ โดยกำ�หนดทัง้ แผนระยะสัน้
และระยะยาว เป็นการส่งเสริมให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคลากรมีประสิทธิภาพ นำ�ไปสูก่ ารมีบคุ ลากรทีม่ ศี กั ยภาพ
มีทกั ษะในการปฏิบตั งิ านอย่างเต็มความสามารถ บริษทั ฯ จึงได้ด�ำ เนินการพัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ
อาทิ

ด้านขยายขอบเขตการสร้างวัฒนธรรมที่เน้นผลการปฏิบัติงาน
(Performance-based Culture)
เพือ่ สร้างวัฒนธรรมในการทำ�งานทีเ่ น้นผลการปฏิบตั งิ านโดยเสริมสร้างความรับผิดชอบให้กบั พนักงานในทุกระดับ
มีการปฏิบัติงานเป็นทีมและไปในทิศทางเดียวกันเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร รวมถึงเชื่อมโยงการจ่ายค่าตอบแทน
ตามผลการปฏิบัติงาน

ด้านการสร้างกระบวนการจัดการความรู้สำ�คัญขององค์กร
(Knowledge Management)
เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อการเรียนรู้จากบุคคลไปสู่ทีม โดยสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้
อย่างเป็นระบบ จัดกิจกรรมและเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) อีกทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความสำ�เร็จให้แก่องค์กร
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ด้านความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement)
บริษัทฯ ได้วางแผนและกำ�หนดแนวทางการเสริมสร้างความผูกพันภายใน เพื่อสร้างความจงรักภักดีของ
ทรัพยากรบุคคล อันจะมีส่วนช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพให้กับองค์กรอย่างเต็มความสามารถ
ในระยะยาว

ด้านการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน (Employee Development and Traning)
บริ ษั ท ฯ กำ � หนดกลยุ ท ธ์ แ ละแนวทางการดำ � เนิ น งานโดยมุ่ ง พั ฒ นาศั ก ยภาพของพนั ก งานเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความเชี่ยวชาญสามารถทำ�งานให้แก่องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
โดยบูรณาการระหว่างการพัฒนาบุคคล การพัฒนาอาชีพ รวมถึงการพัฒนาองค์กร ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้เริม่ ให้มโี ครงการ
บริหารจัดการคนดีคนเก่งขององค์กร การสะสมประสบการณ์ของผู้บริหารระดับสูงให้มีส่วนร่วมในการให้ความรู้และ
คำ�แนะนำ� โดยมีหลักสูตรทั้งด้านการบริหารจัดการสำ�หรับผู้บริหาร ด้านพัฒนาทัศนคติ พฤติกรรม ด้านภาษา
และวัฒนธรรมต่างๆ การพัฒนาทักษะเทคนิคเฉพาะด้าน ตลอดจนการหมุนเวียนเปลี่ยนงานเพื่อให้บุคลากรมี
ความสามารถรอบด้าน พร้อมรับต่อการเติบโตในเส้นทางอาชีพที่มีความเหมาะสม
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ในด้านการดูแลพนักงานและคุม้ ครองสิทธิประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน บริษทั ฯ ได้ให้ความสำ�คัญ
กับการปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็นธรรม ตามกฏหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัตพิ นักงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ซึ่งมีการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ไม่น้อยกว่ามาตรฐานขั้นต่ำ�ตามกฎหมายคุ้มครอง
แรงงานกำ�หนด จึงมั่นใจได้ว่าพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ได้รับความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และไม่มีการใช้
แรงงานบังคับ การจ้างแรงงานเด็ก การขัดขวางการรวมกลุ่มของพนักงานหรือการร่วมเจรจาต่อรอง รวมถึงการให้
ผลตอบแทนที่เท่าเทียมกัน โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างพนักงานหญิงชายในทุกระดับ
จากการประเมินบริษัทภายนอกที่ทำ�สัญญาจ้างกับบริษัทฯ ไม่ปรากฎว่ามีคู่สัญญารายใดละเมิด หรือเสี่ยงต่อ
การละเมิดสิทธิเสรีภาพของลูกจ้าง โดยบริษัทฯ มีการกำ�หนดเงื่อนไขการว่าจ้างในสัญญาจ้างที่ทำ�กับบริษัทคู่สัญญา
ที่จัดจ้างแรงงาน โดยมีข้อความกำ�หนดให้ผู้รับจ้าง (บริษัทคู่สัญญา) ต้องปฏิบัติต่อพนักงานของผู้รับจ้างให้ถูกต้อง
ในทุกกรณีตามกฎหมายแรงงานที่กำ�หนดไว้ในปัจจุบัน หรือที่จะบังคับในโอกาสต่อไปตลอดอายุสัญญา โดยใน
ปี 2556 บริษัทฯ ไม่ได้มีการรับเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด
ในปี 2556 บริษัทฯ มีพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งหมด 23,931 คน
ลดลงจากปี 2555 จำ�นวน 59 คน ซึ่งพนักงานทั้งหมดเป็นพนักงานประจำ� โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลพนักงานจำ�แนกตามเพศ พื้นที่ ระดับของพนักงาน
ข้อมูลพนักงาน
จำ�นวนพนักงานทั้งหมด

ปี 2556 (คน)
23,931

จำ�นวนพนักงานจำ�แนกตามเพศ
- เพศชาย

14,797

- เพศหญิง

9,134

จำ�นวนพนักงานแยกตามพื้นที่
- ส่วนกลาง

22,172

- ส่วนภูมิภาค

1,588

- ต่างประเทศ

171

จำ�นวนพนักงานจำ�แนกตามระดับพนักงาน
- พนักงานระดับผู้บริหาร (ระดับ 11 ขึ้นไป)

46

- พนักงานระดับผู้บริหาร (ตั้งแต่ระดับ 8-10)

1,905

- พนักงานระดับปฏิบัติการ (ตั้งแต่ระดับ 1-7)

21,980

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
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การกลับเข้าทำ�งานและอัตราการคงอยู่ของบุคลากรหลังการใช้สิทธิ์ลาคลอด
กรณีของการลา

เพศชาย
(คน)

เพศหญิง
(คน)

• พนักงานที่มีสิทธิ์ลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตร

-

9,166

• พนักงานที่ใช้สิทธิ์ลางานเลี้ยงดูบุตร

-

159

• พนักงานที่ใช้สิทธิ์ลางานเลี้ยงดูบุตรแล้วกลับมาทำ�งาน

-

159

• จำ�นวนพนักงานที่กลับมาทำ�งานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาหยุด
เพื่อเลี้ยงดูบุตรและยังทำ�งานต่อหลังจากนั้นไป 1 ปี

-

159

• อัตรากลับมาทำ�งานและการคงอยู่ของพนักงานที่กลับมาหลังจาก
ระยะการลาหยุดสิ้นสุดลงแล้ว

-

ร้อยละ 96

ในส่วนของการรับสมัครและคัดเลือกพนักงานเข้าใหม่ประจำ�ปี 2556 บริษัทฯ มีจำ�นวนพนักงานเข้าใหม่
ทั้งสิ้น 511 คน (ร้อยละ 2.14 ของจำ�นวนพนักงานทั้งหมด) และมีพนักงานที่พ้นสภาพทั้งหมด ในกรณีลาออกและ
เกษียณอายุจำ�นวน 565 คน (ร้อยละ 2.36 ของจำ�นวนพนักงานทั้งหมด) โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำ�นวนอัตราส่วนของพนักงานเข้าใหม่จำ�แนกตามเพศ พื้นที่ ช่วงอายุ
ข้อมูลพนักงานเข้าใหม่

ปี 2556
(คน)

(ร้อยละ)

- เพศชาย

323

1.35

- เพศหญิง

188

0.79

- ส่วนกลาง

500

2.09

- ส่วนภูมิภาค

11

0.05

- ต่างประเทศ

-

-

- ต่ำ�กว่า 30 ปี

469

1.96

- อยู่ในช่วง 30 - 50 ปี

42

0.18

- มากกว่า 50 ปี

-

-

จำ�นวนพนักงานเข้าใหม่จำ�แนกตามเพศ

จำ�นวนพนักงานเข้าใหม่แยกตามพื้นที่

จำ�นวนพนักงานเข้าใหม่แยกตามช่วงอายุ
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จำ�นวนอัตราส่วนของพนักงานพ้นสภาพทั้งหมด ในกรณีลาออกและเกษียณอายุ
จำ�แนกตามเพศ พื้นที่ ช่วงอายุ
ข้อมูลพนักงานพ้นสภาพทั้งหมด ในกรณีลาออกและเกษียณอายุ

ปี 2556
(คน)

จำ�นวนพนักงานพ้นสภาพทั้งหมด ในกรณีลาออกและเกษียณอายุจำ�แนกตามเพศ
- เพศชาย
347
- เพศหญิง
218
จำ�นวนพนักงานพ้นสภาพทั้งหมด ในกรณีลาออกและเกษียณอายุแยกตามพื้นที่
- ส่วนกลาง
541
- ส่วนภูมิภาค
24
- ต่างประเทศ
จำ�นวนพนักงานเข้าพ้นสภาพทั้งหมด ในกรณีลาออกและเกษียณอายุแยกตามช่วงอายุ
- ต่ำ�กว่า 30 ปี
43
- อยู่ในช่วง 30 - 50 ปี
222
- มากกว่า 50 ปี
300

(ร้อยละ)
1.45
0.91
2.26
0.10
0.18
0.93
1.25

บริษัทฯ ได้คำ�นึงถึงผลประโยชน์ของพนักงานหลังจากพ้นสภาพพนักงาน โดยจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน
สำ�รองเลีย้ งชีพให้กบั พนักงานประเภทจ่ายสมทบพนักงาน ซึง่ บริษทั ฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 9 ของ
เงินเดือนค่าจ้างสำ�หรับพนักงานทีม่ อี ายุงานไม่เกิน 20 ปี และในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนค่าจ้างสำ�หรับพนักงาน
ที่มีอายุงานเกิน 20 ปีขึ้นไป โดยพนักงานจ่ายเงินสมทบในอัตราไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 2 ของเงินเดือนค่าจ้าง แต่ไม่เกิน
อัตราที่บริษัทฯ จ่ายสมทบ และได้สำ�รองงบประมาณกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพพนักงานในปี 2556 เป็นจำ�นวนเงิน
1,187,522,758 บาท ให้กับพนักงานที่เป็นสมาชิกจำ�นวน 21,131 คน
นอกจากนีย้ งั มีกองทุนบำ�เหน็จพนักงาน โดยจ่ายเงินสมทบกองทุนในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนพนักงาน
กองทุนจะนำ�เงินดังกล่าวไปให้ดอกผลในรูปดอกเบีย้ ในกรณีทเี่ งินในกองทุนต่�ำ กว่าภาระผูกพัน บริษทั ฯ จะจ่ายสมทบ
ให้มยี อดเท่ากับภาระผูกพัน ณ วันสิน้ งวดบัญชี และพนักงานทีอ่ ยูใ่ นกองทุนบำ�เหน็จจะต้องมีอายุงานไม่ต�ำ่ กว่า 3 ปี
จึงจะมีสิทธิได้รับเงินบำ�เหน็จตามอายุงานเมื่อลาออก เกษียณ หรือเสียชีวิต
การจัดตัง้ กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ เป็นอีกหนึง่ ความห่วงใยและเป็นสวัสดิการของพนักงาน โดยเริม่ ตัง้ แต่เดือน
มิถุนายน 2535 ซึ่งพนักงานที่เข้าทำ�งานหลังจากนี้ จะสามารถเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพได้อย่างเดียว
แต่ไม่สามารถเข้าเป็นสมาชิกกองทุนบำ�เหน็จพนักงานได้ ดังนั้น กองทุนบำ�เหน็จพนักงานจึงไม่มีสมาชิกเพิ่มตั้งแต่
วันเริ่มจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพพนักงาน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการสำ�รองงบประมาณกองทุนบำ�เหน็จพนักงาน
ในปี 2556 เป็นจำ�นวน 219,920,524 ล้านบาท ให้กับพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนบำ�เหน็จ จำ�นวน 2,774 คน
ในปี 2556 บริษัทฯ ใช้เงินงบประมาณมาจ่ายให้กับหนี้สินอันเกิดจากการดำ�เนินงานโดยมีรายละเอียดดังนี้
• เงินตอบแทนความชอบในการทำ�งาน (10 เท่าของเงินเดือนค่าจ้าง) เป็นเงินทั้งหมด 220,598,380 บาท
• ค่าชดเชยวันหยุดพักผ่อน เป็นเงินทั้งหมด 45,392,499 บาท
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
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ทั้งนี้ บริษัทฯ มีวิธีการคำ�นวณผลประโยชน์พนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 19
ว่าด้วยเรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน (Employee Benefits) ซึ่งมีผลบังคับใช้ปี 2554 เพื่อบันทึกบัญชีรับรู้
ภาระหนีส้ นิ และค่าใช้จา่ ยเหล่านี้ โดยบริษทั ฯ ได้วา่ จ้างบริษทั ทีป่ รึกษาด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยให้เป็นผูด้ �ำ เนินการ
คำ�นวณภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
บริษัทฯ ได้พัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยการฝึกอบรมบุคลากรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยกำ�หนดให้มี
การพัฒนาครั้งสำ�คัญ ให้คนเก่งพร้อมสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ โดยการบริหารจัดการคนเก่งขององค์กร (Talent
Management) เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ด้านการปรับปรุงโครงสร้างทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพของสายทรัพยากรบุคคล
และกำ�กับกิจกรรมองค์กร ภายใต้ชื่อว่า “THAI High Flyer” เป็นระบบการบริหารจัดการพัฒนาบุคลากรของ
การบินไทย เพือ่ สะสมประสบการณ์ให้มคี วามพร้อมในการเติบโตเป็นผูบ้ ริหาร และสามารถตอบสนองต่อสภาวการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างแท้จริง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังร่วมกับบริษัท แอร์บัส ศึกษาการฝึกอบรมช่างอากาศยานภูมิภาคเอเชีย ในโครงการ
ความร่วมมือการศึกษาความเป็นไปได้ในการฝึกอบรมช่างอากาศยาน เพือ่ พัฒนาให้การบินไทยมีศนู ย์ฝกึ อบรมช่าง
อากาศยานที่ได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐานยุโรป และสามารถผลิตบุคลากรในสาขาต่างๆ เพื่อรองรับการขยายตัว
ของธุรกิจการบินในภูมิภาคเอเชียได้ และจากการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในรอบปี 2556 สามารถคิดเป็นจำ�นวน
ชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย จำ�แนกตามเพศและระดับของพนักงาน ได้ดังนี้

ข้อมูลจำ�นวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงาน
ข้อมูลการฝึกอบรมพนักงาน
จำ�นวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย (ชั่วโมง/คน/ปี)

ปี 2556
36

จำ�นวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยจำ�แนกตามเพศ (ชั่วโมง/คน/ปี)
- เพศชาย

36

- เพศหญิง

36

จำ�นวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยจำ�แนกตามระดับพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)
- พนักงานระดับผู้บริหาร (ระดับ 11 ขึ้นไป)

18

- พนักงานระดับผู้บริหาร (ตั้งแต่ระดับ 8-10)

36

- พนักงานระดับปฏิบัติการ (ตั้งแต่ระดับ 1-7)

36

นอกจากนี้ ยังได้มกี ารนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการฝึกอบรมและเรียนรูใ้ นรูปแบบ
e-Learning เพือ่ ช่วยเพิม่ โอกาสในการอบรมให้กบั พนักงาน ลดข้อจำ�กัดในการจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรม และ
ลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
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การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
ในอุตสาหกรรมการบินนั้น ความปลอดภัยถือเป็นหัวใจสำ�คัญที่ต้องคำ�นึงถึงและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งต่อ
พนักงาน ผู้โดยสาร ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐาน และถือเป็นภารกิจหลักของบริษัทฯ ที่ต้องนำ�
ผู้โดยสารและพัสดุภัณฑ์สู่จุดหมายปลายทาง ด้วยความสะดวกสบาย ตรงต่อเวลา รวมทั้งยึดหลักการปฏิบัติตาม
มาตรฐานความปลอดภัยต่างๆ ได้แก่
• องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization; ICAO)
• กรมการบินพลเรือน (ประเทศไทย) (Department of Civil Aviation, Thailand; Thai DCA)
• องค์การร่วมเพื่อบริหารการบินแห่งยุโรป (Joint Aviation Authorities; JAA)
• องค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (European Aviation Safety Agency; EASA)
• องค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration; FAA)
• การตรวจประเมินความปลอดภัยด้านการปฏิบตั กิ ารบิน (IATA Operational Safety Audit; IOSA) ของ
สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association; IATA)

ความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน (Flight Safety)
บริษทั ฯ ได้รบั อนุญาตให้ด�ำ เนินธุรกิจการบินพาณิชย์ทง้ั ในประเทศและต่างประเทศ จึงนำ�มาตรฐานความปลอดภัย
ด้านการปฏิบตั กิ ารบินทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียวกันกับสายการบินอืน่ ๆ ทัง้ ในระดับประเทศ ระดับภูมภิ าค และระดับสากล
ซึ่งไม่เพียงแค่ระดับปฏิบัติตามข้อบังคับขั้นต่ำ� (Minimum Requirement or Compliance Based) เท่านั้น
แต่ต้องดำ�เนินกิจการด้วยมาตรฐานความปลอดภัยในระดับความเป็นเลิศ (Excellent Performance Based)
โดยมีการดำ�เนินกิจกรรมทางด้านความปลอดภัยเชิงรุก (Proactive Safety Strategy) ไปจนถึงเชิงคาดการณ์
(Predictive Safety Strategy) มีการเฝ้าระวังและติดตามการปฏิบัติการบินในทุกเที่ยวบิน ด้วยระบบวิเคราะห์
ข้อมูลการบิน (Flight Data Analysis) เพือ่ ควบคุมคุณภาพของการปฏิบตั กิ ารบินให้อยูใ่ นระดับขัน้ ความปลอดภัยสูงสุด
อีกทัง้ สามารถคำ�นวณค่าความเสีย่ งของการปฏิบตั กิ ารบินเพือ่ กำ�หนดมาตรการสำ�หรับป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุตา่ งๆ
ได้อย่างเข้มงวดและรัดกุม
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กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการบินผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “Safety Management System”
สำ�หรับนักบินและลูกเรือ รวมถึงเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำ�เนินการด้านความปลอดภัยเชิงรุก
ด้วยการปลูกฝังจิตสำ�นึกและสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยให้กบั บุคลากรอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงได้พฒ
ั นาระบบ
การรายงานด้านความปลอดภัย (Safety Report) ของนักบินและลูกเรือที่ได้ไปปฏิบัติการบินในเที่ยวบินนั้นๆ
ผ่านระบบ e-Reporting เพื่อสามารถรายงานความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบถึงความปลอดภัยให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วน

ความรับผิดชอบด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
ในการขับเคลือ่ นองค์กรให้เจริญเติบโตทรัพยากรบุคคลถือเป็นกำ�ลังสำ�คัญหลักทีจ่ ะนำ�พาองค์กรไปสูเ่ ป้าหมาย
ตามที่บริษัทฯ คาดหวังไว้ ดังนั้นความรับผิดชอบด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน จึงเป็นสิ่งจำ�เป็นและ
สำ�คัญยิง่ ทีจ่ ะต้องดำ�เนินการควบคูไ่ ปกับการดำ�เนินธุรกิจ บริษทั ฯ จึงมีนโยบายในการดำ�เนินงานด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน (Occupational Health & Safety Policy Statement) บนพื้นฐาน
ของมนุษยธรรม โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและถือประโยชน์ของพนักงานเป็นหลัก เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำ�เนินงาน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
บริษทั ฯ ได้จดั กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย เพือ่ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคอย่าง
สม่ำ�เสมอ รวมทั้งจัดสถานที่ออกกำ�ลังกายที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้บริการแก่พนักงาน ณ สถานประกอบกิจการต่างๆ
ของบริษัทฯ ตลอดจนให้การสนับสนุนกิจกรรม ชมรมกีฬา บันเทิง และสันทนาการของพนักงานให้สามารถ
ดำ�เนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งาน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำ�งานประจำ�สถานที่ประกอบกิจการต่างๆ เพื่อปฏิบัติหน้าที่
ในการเฝ้าระวังและตรวจสอบเพือ่ ความปลอดภัย รวมทัง้ การแก้ไขปัญหาทีอ่ าจก่อให้เกิดอันตราย หรือส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยของพนักงาน ตลอดจนการวางแผนเพือ่ เตรียมความพร้อมในการรองรับอุบตั ภิ ยั ต่างๆ ทีจ่ ะส่งผลกระทบ
ต่อร่างกาย ชีวิต และจิตใจของพนักงาน
การเตรียมความพร้อมของพนักงานก่อนเผชิญเหตุที่ไม่คาดคิดเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถช่วยให้พนักงาน
สามารถวางแผนล่วงหน้าเพือ่ รับมือกับสถานการณ์ดงั กล่าว ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดให้มกี ารฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
โดยจัดให้พนักงานทุกระดับเข้ารับการอบรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งานในส่วนที่
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เกี่ยวข้องตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อรับทราบถึงอันตราย และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
รวมทั้งมีการอบรมผู้บริหารและหัวหน้างานของหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการทำ�งานระดับบริหารและระดับหัวหน้างานตามลำ�ดับ ตลอดจนอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งานประจำ�สถานประกอบกิจการ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกเหนือจากกิจกรรมต่างๆ แล้วบริษัทฯ ได้มีแผนงานในการช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวพนักงาน
ทัง้ การให้ความรู้ การฝึกอบรม การให้ค�ำ ปรึกษาด้านอาชีวอนามัย สุขภาพ ความปลอดภัย และการควบคุมความเสีย่ ง
ต่อโรคร้ายแรงต่างๆ ดังนี้

แผนงานการศึกษา การฝึกอบรม
บริษัทฯ ให้ความรู้กับพนักงานที่มีผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงผิดปกติ เพื่อให้มีความรู้ในการป้องกัน
โรคจากการทำ�งาน ทัง้ ทีป่ ฏิบตั งิ านในพืน้ ทีส่ ว่ นกลาง และส่วนภูมภิ าค รวมถึงการเข้ามาให้ความรูเ้ รือ่ งการบริหารงาน
อาชีวอนามัยในสถานประกอบการ เพื่อนำ�ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในงานวางแผนป้องกันด้านอาชีวอนามัยและเฝ้าระวัง
โรคที่เกิดจากการทำ�งาน

แผนงานการให้คำ�ปรึกษา
บริษัทฯ ให้คำ�ปรึกษาผลการตรวจสุขภาพทั่วไป และตามปัจจัยความเสี่ยงของพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการทำ�งาน โดยให้คำ�แนะนำ�ตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมใน
ขั้นตอน หรือกระบวนการรักษาพยาบาล รวมถึงสิทธิการรักษาพยาบาล

แผนงานการรักษา
บริษทั ฯ ให้การรักษาโรคทีเ่ กิดจากการทำ�งานหรือโรคทีเ่ กีย่ วเนือ่ งจากการทำ�งาน ซึง่ บางโรคสามารถทำ�การรักษาได้
เช่น โรคผื่นแพ้สัมผัสจากการทำ�งาน โรคกระดูกและกล้ามเนื้อที่เกี่ยวเนื่องจากการทำ�งาน หากบางโรคที่ไม่สามารถ
ทำ�การรักษาได้ จะให้ค�ำ แนะนำ�กับพนักงาน หรือส่งต่อให้แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญต่อไป ซึง่ บริษทั ฯ ได้มกี ารรายงานถึงพนักงาน
ทีม่ คี วามเสีย่ งต่ออุบตั เิ หตุ หรือโรคใดโรคหนึง่ โดยเฉพาะ อาทิ พนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านในลานจอดอากาศยานมีความเสีย่ ง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุ และโรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดังในการทำ�งาน พนักงานฝ่ายช่างที่ทำ�งานสัมผัสสารเคมี และ
พนักงานทีท่ �ำ งานในคลังสินค้าและพัสดุทมี่ โี อกาสบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากโรคกระดูกและกล้ามเนือ้ จากการยกหรือ
เคลื่อนย้ายของหนัก เป็นต้น
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สรุปการฝึกอบรม การให้ค�ำ ปรึกษา การควบคุมป้องกัน และการรักษาโรคร้ายแรง อาทิ โรคเบาหวาน โรค HIV
โรคเครียด โรคจากการทำ�งาน (Office Syndrome) และโรคอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ให้แก่พนักงานและครอบครัวพนักงาน ดังนี้
โรค
โรคประสาทหูเสื่อมจากการทำ�งาน
โรคปอดจากการทำ�งาน
การบาดเจ็บกระดูกและกล้ามเนื้อ
จากการทำ�งาน
โรคผื่นผิวหนังจากการทำ�งาน
โรคที่เกิดจากการสัมผัสสารเคมี
โรคเบาหวาน
โรคหลอดเลือดหัวใจ
โรคไวรัสตับอักเสบ
โรคความดันโลหิตสูง
โรคมะเร็งปากมดลูก
โรคไต
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พนักงาน
ครอบครัว
พนักงาน
ครอบครัว
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P
P
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P
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P
P
P
P
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การควบคุม
ป้องกัน
มี
ไม่มี
P
P
P
P
P
P
P
P
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หมายเหตุ: บริษัทฯ ไม่ได้มีการฝึกอบรม การให้คำ�ปรึกษา การควบคุมป้องกัน และการรักษาให้แก่ชุมชน

ในปี 2556 มีพนักงานที่มีผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ ที่เข้ารับคำ�ปรึกษาและอบรมความรู้ใน
การป้องกันโรคประสาทหูเสื่อมจากการทำ�งานจำ�นวน 95 คน และมีพนักงานที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะประสาท
หูเสื่อมระดับเล็กน้อยจากการทำ�งานจำ�นวน 14 คน ซึ่งได้ดำ�เนินการทางการแพทย์และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อดำ�เนินการแก้ไขและปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
มีพนักงานที่มีผลการตรวจสมรรถภาพปอดผิดปกติและได้รับคำ�ปรึกษาจำ�นวน 106 คน ไม่พบพนักงานที่
ป่วยเป็นโรคปอดจากการทำ�งาน
มีพนักงานที่ได้รับคำ�ปรึกษาและความรู้ในการป้องกันการบาดเจ็บกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำ�งาน
จำ�นวน 8 คน มีพนักงานที่เกิดการบาดเจ็บกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำ�งานจำ�นวน 7 คน ซึ่งได้ดำ�เนินการ
ทางการแพทย์และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำ�เนินการแก้ไขและปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มีพนักงานทีไ่ ด้รบั คำ�ปรึกษาด้วยโรคผืน่ ผิวหนังและพบว่าเป็นสาเหตุจากการทำ�งานจำ�นวน 1 คน ซึง่ ได้ด�ำ เนินการ
ทางการแพทย์และแจ้งหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ดำ�เนินการแก้ไขและปฏิบตั ติ ามระเบียบและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว
มีพนักงานที่พบผลการตรวจสุขภาพเพื่อประเมินการสัมผัสสารเคมีผิดปกติจำ�นวน 5 คน จึงได้ดำ�เนินการ
ตรวจประเมินการสัมผัสสารเคมีซ้ำ�ให้กับพนักงานทั้ง 5 คน พร้อมทั้งให้ความรู้และคำ�ปรึกษาในการป้องกันโรค
ที่เกิดจากการสัมผัสสารเคมี ผลการตรวจครั้งที่สองไม่พบพนักงานที่มีผลการตรวจผิดปกติ
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ความปลอดภัยของผู้โดยสาร (Passenger Safety)
บริ ษั ท ฯ ได้ เ พิ่ ม รู ป แบบการให้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในการโดยสารเครื่ อ งบิ น อย่ า งปลอดภั ย ผ่ า นเว็ บ ไซต์
(www.thaiairways.com) และ Social Networks ทั้งนี้ในส่วนของลูกเรือได้ผลักดันแนวคิดของ Safety
Management System ด้านที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยภายในห้องโดยสาร (Cabin Safety) เพื่อให้นักบินและ
ลูกเรือของการบินไทยปฏิบตั กิ ารบินด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลีย่ งปัจจัยเสีย่ งทีอ่ าจนำ�ไปสูก่ ารเกิดอุบตั เิ หตุและ
อุบัติภัยที่มีความรุนแรงภายในห้องโดยสารอย่างเคร่งครัด อีกทั้งเน้นการสร้างจิตสำ�นึกแก่นักบินและลูกเรือในการให้
บริการด้วยความใส่ใจ ความปลอดภัย เพื่อให้ผู้โดยสารมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติการบินและมีความประทับใจใน
บริการทีเ่ ป็นเลิศตลอดการเดินทาง
บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญด้านความปลอดภัยในการทำ�การบินตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) นอกจากนีผ้ ลิตภัณฑ์ทจ่ี ะนำ�มาให้บริการ ต้องเป็น
ไปตามข้อกำ�หนดของกรมการบินพลเรือน และผ่านการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยของ FAA
(Federal Aviation Administration) ประเทศสหรัฐอเมริกา และ EASA (European Aviation Safety Agency)
ของสหภาพยุโรป เพื่อความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้โดยสารของการบินไทย
บริษทั ฯ นำ�ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย (Safety Management System : SMS) มาใช้ เพือ่ เป็น
เครือ่ งมือในการควบคุมและติดตามปัจจัยความเสีย่ งต่างๆ ทีอ่ าจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการปฏิบตั กิ ารบิน ซึง่
มีหน้าที่กำ�กับดูแลด้านการขนส่งทางอากาศให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดสากล ถือเป็นปัจจัยสำ�คัญของการดำ�เนินธุรกิจ
การบินที่ต้องนำ�ผู้โดยสารและพัสดุภัณฑ์ไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย
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มีระบบรายงานด้านความปลอดภัย (Safety Reporting
System) ซึง่ ได้รบั การพัฒนาโดยใช้ระบบ e-Reporting เพื่อให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องสามารถส่งรายงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น จากการรายงาน
ผ่านทาง Web Base System บริษัทฯ สามารถรับทราบและ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์ อีกทั้งการเก็บข้อมูล
ด้วยระบบดังกล่าวสามารถช่วยให้ท�ำ งานในเชิงวิเคราะห์และป้องกัน
ตามหลักการดำ�เนินการเชิงรุก (Proactive) ของระบบ SMS ได้
เป็นอย่างดี รวมถึงการแสดงดัชนีชี้วัดด้านความปลอดภัย FSI
(Flight Safety Index) และ SPI (Safety Performance Indicator)
ซึง่ ผูบ้ ริหารใช้เป็นเครือ่ งมือในการติดตาม ตรวจสอบ และสั่งการ
ในการแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที
นอกจากนี้ยังมีการนำ�ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลการบิน (Flight Data Analysis Program : FDAP) มาใช้
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยนำ�ข้อมูลการบินที่บันทึกไว้ในทุกเที่ยวบินมาวิเคราะห์ เพื่อติดตามแนวโน้มความเสี่ยง
ในระหว่างการปฏิบตั ิการบิน และมีการรวบรวมข้อมูลสำ�หรับการบริหารจัดการ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
และสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยของเที่ยวบิน และเมื่อนำ�มาใช้งานคู่กับระบบรายงานด้านความปลอดภัย
จะทำ�ให้ระบบ SMS มีความสมบูรณ์และครบวงจรมากขึน้ ในกรณีทเ่ี กิดอุบตั เิ หตุรา้ ยแรง สามารถนำ�ข้อมูลด้านการบิน
มาสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหว (Animation) โดยจำ�ลองสถานการณ์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข
ปัญหาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ�
ในส่วนของการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยภายในห้องโดยสาร (Cabin Safety) เป็นอีกหนึง่ เรือ่ งทีส่ �ำ คัญ
และกำ�ลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึง่ สอดรับกับนโยบาย “Safe and Warm” คือ การทีผ่ โู้ ดยสารจะได้รบั ความรูส้ กึ ทีอ่ บอุน่
มัน่ คงปลอดภัย ตลอดเวลาทีร่ บั บริการภายในห้องโดยสารบนเทีย่ วบินของการบินไทย จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง
บริษัทฯ มีกระบวนการที่เรียกว่า Audits เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพความปลอดภัย
ทีส่ �ำ คัญ ซึง่ ได้รบั การรับรองมาตรฐานการตรวจประเมินความปลอดภัยด้านการปฏิบตั กิ าร (IATA Operation Safety
Audits : IOSA) โดยแบ่งออกเป็นกระบวนการตรวจสอบภายใน (Internal Audits Program) เพือ่ ควบคุมคุณภาพ
ความปลอดภัยของแต่ละหน่วยงานภายในบริษทั ฯ และช่วยให้มกี ารปรับปรุงคุณภาพการทำ�งานให้ดยี ง่ิ ขึน้ ซึง่ ดำ�เนินการ
เป็นประจำ�ทุกปี รวมถึงกระบวนการตรวจสอบภายนอก (Vendor Audits Program) เป็นการตรวจสอบ Outsourcer
ของบริษทั ฯ เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจทัง้ ในด้านคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้บริการจากหน่วยงานภายนอกบริษทั ฯ
ซึ่งดำ�เนินการในทุก 2 ปี
นอกจากนี้ยังมีโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย เช่น การเข้าร่วมประชุมกับ
ICAO, IATA และสมาคมสายการบินภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (Association of Asia Pacific Airlines : AAPA) ฯลฯ
อย่างต่อเนื่อง การเข้าร่วมในระบบประเมินแนวโน้ม วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความปลอดภัยของ IATA
(The IATA Safety Trend Evaluation, Analysis & Data Exchange System : STEADES) การเข้าร่วมจัดงาน
สัมมนา AAPA Emergency Response Conference เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการเตรียมความพร้อม
ในการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินในการปฏิบัติการบินระหว่างสายการบินในภูมิภาค โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาที่เป็น
ผู้แทนจากสายการบินสมาชิกจำ�นวน 150 คน
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นอกเหนือจากเรือ่ งความปลอดภัยในด้านการบินแล้ว บริษทั ฯ ยังให้ความสำ�คัญต่อการจัดการความปลอดภัย
อาหารที่ให้บริการบนเครื่องบินตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารสากล (International Food Safety)
เพื่อให้การจัดการคุณภาพสุขลักษณะและความปลอดภัยอาหาร ผ่านการจัดการกระบวนการผลิตบนพื้นฐานการ
จัดการเทคโนโลยีการผลิตอาหาร “Refrigerated Food” โดยควบคุมกระบวนการให้เป็น Cold Chain Production
ตลอดทั้งห่วงโซ่กระบวนการผลิตอาหาร (FoodProduction Chain) หลีกเลี่ยงการนำ�อาหารมาอยู่ในช่วงอุณหภูมิ
เขตอันตราย (Danger Zone) เพื่อถนอมรักษาคุณภาพอาหารให้สดใหม่ รวมถึงกระบวนการผลิตอาหารเป็นไป
อย่างถูกสุขลักษณะผ่านมาตรการพื้นฐานด้านสุขลักษณะที่ดี หรือ GMP : Good Manufacturing Practices
ซึ่งเป็น Prerequisite Program ของการจัดการความปลอดภัยอาหารตามระบบ HACCP
• มาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารสำ�หรับสายการบินทั่วโลก IFSA/AEA : World Food Safety
Guidelines for Airline Catering, 3rd version, June 2010
• ระบบคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยด้านอาหาร CODEX Alimentarius Commission, Hazard
Analysis and Critical Control Point (HACCP) System และ Guidelines for its application.
Annex to CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003
• ระบบมาตรฐานด้านสุขลักษณะและความปลอดภัยอาหาร QSAI – Catering Quality Assurance
Programme, Food Processing Safety Standards & Interpretation Guidelines
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ได้ให้ความสำ�คัญต่อการควบคุม ป้องกัน และเร่งแก้ไขหากพบปัญหา รวมทัง้ มีการทวนสอบ
คุณภาพ โดยการ Hygiene Audit และการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาตามประเภทของอาหารและผลิตภัณฑ์
เพื่อให้การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยอาหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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ความพึงพอใจต่อผู้บริโภค
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ แนวคิดหลักคือการสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า และมีเอกลักษณ์ของ
ความเป็นไทย โดยใช้ข้อมูลงานวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอกที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม
การบิน เช่น ข้อมูลวิจัยของ IATA (International Air Transport Association) ข้อมูลสถิติประชากรผู้โดยสาร
(Passenger Demographics) การพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ได้รบั การออกแบบและผลิตจากผูป้ ระกอบการ
ที่มีมาตรฐานสากลผ่านการดำ�เนินการที่สำ�คัญ อาทิ การจัดซื้อเครื่องบินที่รับมอบใหม่ การปรับปรุงเมนูอาหารและ
ส่วนประกอบ รสชาติและกลิ่นของอาหาร การดำ�เนินการปรับปรุงในทุกจุดบริการ การให้บริการเช็คอินที่รวดเร็ว
การปรับปรุงเวลาให้กระเป๋าใบแรกมาถึงสายพานรับกระเป๋าภายใน 15 นาที หลังจากเครือ่ งบินเข้าทีจ่ อดเรียบร้อยแล้ว
เป็นต้น
บริษัทฯ มีการสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้ามาโดยตลอดและอย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะ
กลุ่มผู้โดยสารผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด อาทิ ผู้พิการ เด็ก และคนชรา โดยบริษัทฯ ได้จัดสรร
สิง่ อำ�นวยความสะดวกด้านต่างๆ เช่น การกำ�หนดทีน่ งั่ เฉพาะเพือ่ สะดวกต่อการเคลือ่ นย้ายกรณีฉกุ เฉิน การปรับปรุง
ห้องน้ำ�ในเครื่องบินรุ่นใหม่ การเตรียมรถเข็นสำ�หรับผู้พิการใช้บนเครื่องบิน การติดตั้ง Moveable armrest รวมถึง
การเคลื่อนย้ายผู้โดยสารกรณีอากาศยานไม่จอดเข้าทางเชื่อม (Bridge) โดยใช้รถยก (High Lift) ที่มีที่นั่ง และ
เข็มขัดนิรภัยสำ�หรับล็อครถเข็น การมีป้ายสัญลักษณ์และพนักงานให้ความช่วยเหลือ รวมถึงการปรับปรุงสิ่งอำ�นวย
ความสะดวกต่างๆ ดังต่อไปนี้

สถานที่

ประเภทสิ่งอำ�นวยความสะดวกสำ�หรับผู้พิการและผู้สูงอายุ
พื้นผิวต่างสัมผัส
(Warning Block)

อาคาร 1
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ทางลาด
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บริษัทฯ ได้จัดทำ�ขั้นตอนการบริการผู้โดยสารพิการสอดคล้องตามข้อบังคับของกระทรวงคมนาคมของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ 14 CFR (Code of Federal Regulations) Part 382 ว่าด้วยเรื่องการไม่เลือกปฏิบัติต่อ
ความทุพพลภาพในการเดินทางอากาศ (Nondiscrimination on the Basis of Disability in Air Travel) โดย
แทรกเนือ้ หาในคูม่ อื ปฏิบตั งิ านของพนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบิน ISOP (Inflight Service Operation Procedure)
คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น PHM (Passenger Handling Manual) และคู่มือ
การปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายขาย CIS (Central Information System)
บริษทั ฯ จัดให้มกี ารอบรมให้แก่พนักงานต้อนรับในด้านการบริการทีส่ อดคล้องตามข้อบังคับ 14 CFR Part 382
ซึ่งดำ�เนินการอบรมมาแล้วอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 โดยจะมีการอบรมปีละ 30 รุ่น เฉลี่ย ปีละ 3 ชั่วโมง และมี
พนักงานเข้าร่วมจำ�นวน 1,500 คนต่อปี คิดเป็นร้อยละ 6.27 ของจำ�นวนพนักงานทัง้ หมด รวมถึงการอบรมผูไ้ ด้รบั
การแต่งตัง้ เป็นผูเ้ ขียนรายงานทีเ่ กิดเหตุไม่เป็นตามข้อกำ�หนดดังกล่าว หรือ CRO (Complaint Resolution Official)
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ออกแบบจัดทำ�ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ทีจ่ �ำ เป็นต่อกลุม่ ผูพ้ กิ าร ได้แก่ ภาพยนตร์สาธิตความปลอดภัย
พร้อมตัวอักษรและภาษามือ คูม่ อื ความปลอดภัยบนเครือ่ งบินเป็นอักษรเบรลล์ รวมถึงการเชิญกลุม่ ตัวแทนผูด้ อ้ ยโอกาส
เข้ามาเยี่ยมชมบริษัทฯ เพื่อสร้างความเข้าใจและความพึงพอใจต่อกลุ่มผู้โดยสารผู้ด้อยโอกาสมากยิ่งขึ้น
ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือทำ�การสำ�รวจด้วยตนเอง เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจ
ของลูกค้าในเส้นทางระหว่างประเทศทุกชั้นบริการ (THAI Customer Satisfaction Survey) ตั้งแต่ปี 2540
มาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ประเมินความพึงพอใจ รวมทัง้ หาความต้องการและความคาดหวังจากลูกค้า เพือ่ นำ�ผลลัพธ์ทไ่ี ด้
มาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการ เพือ่ ให้ลกู ค้าได้รบั การบริการทีม่ มี าตรฐานอย่างสม่�ำ เสมอ
รวมทัง้ รักษาฐานลูกค้าทัง้ ในอดีตและปัจจุบนั สร้างความภักดีกบั บริษทั ฯ สำ�หรับจุดบริการทีบ่ ริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญ
และมีผลต่อความพึงพอใจ นับตัง้ แต่การบริการก่อนเดินทาง (Pre-flight Services) การบริการบนเทีย่ วบิน (In-flight
Services) และการบริการหลังการเดินทาง (Post flight Services) แบ่งออกเป็น 15 จุดบริการ (Service Ring)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

สำ�รองที่นั่ง (Reservation & Call Center)
สำ�นักงานบัตรโดยสาร (Ticketing)
เว็บไซต์ขายตั๋วและสารสนเทศ (Web Sales & Information)
โปรแกรมสะสมไมล์ (Royal Orchid Plus)
จุดเช็คอิน (Check-In)
ห้องรับรอง (Lounge)
จุดขึ้นเครื่องบิน (Boarding)
การบริการของพนักงานต้อนรับ (Cabin Crew)
เก้าอี้ (Seat)
ระบบสาระบันเทิง (Inflight Entertainment)
อาหาร และเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
สิ่งอำ�นวยความสะดวกทางธุรกิจ (Business Facilities)
จุดลงเครื่องบิน (Arrival)
การส่งมอบสัมภาระ (Baggage)
การบริการกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ (Irregularities Handling)
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โดยวิธีการสำ�รวจความพึงพอใจ ความต้องการและความคาดหวัง แบ่งเป็น 5 วิธี
1 การแจกแบบสอบถามบนเครื่องบิน (Thai Customer Satisfaction Survey)
2 การส่งแบบสอบถามให้ผู้โดยสารทาง e-mail (e-Survey)
3 การซื้อผลสำ�รวจจากองค์กรการบิน (IATA-Airs@t/International Air Transport Association)
4 การใช้ผลสำ�รวจของสายการบินพันธมิตร (Star Alliance Online Customer Satisfaction Survey)
5 การวิเคราะห์ข้อมูลติชมจากลูกค้า (Customer Feedback Management System) ซึ่งได้มา
		 จากทุกช่องทาง เช่น จดหมาย ทางโทรศัพท์ แฟกซ์ e-mail รวมทั้ง Social Media ต่างๆ เป็นต้น
บริษัทฯ ใช้ผลดัชนีชี้วัดความพึงพอใจ (Customer Satisfaction Index : CSI) ที่ได้จากแหล่งต่างๆ
ดังกล่าวข้างต้น นำ�มาวิเคราะห์ สรุปผล และนำ�เรียนผู้บริหาร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำ�หนดแผนกลยุทธ์
ในการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการ พบว่าผลดัชนีชี้วัดความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อบริษัทฯ
ใน 5 ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ดัชนีชี้วัดความพึงพอใจของผู้โดยสาร
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นอกจากนี้ ยังมีการกำ�หนดมาตรฐานการบริการ เรียกว่า Service Operation Procedure (SOP) และ
Service Delivery Standard (SDS) ตามจุดบริการหลัก และจัดทำ�คู่มือในการให้บริการให้กับพนักงานตาม
จุดบริการต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีการติดตามวัดผล (Internal Audit) เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้า
จะได้รับบริการตามมาตรฐานอย่างสม่ำ�เสมอ
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จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าจากแหล่งต่างๆ ในภาพรวม (เดือนมกราคม – กันยายน 2556) รวมถึง
การเปรียบเทียบกับผลความพึงพอใจในระยะเวลาเดียวกันในปี 2555 พบว่า จุดบริการที่ผู้โดยสารมีความพึงพอใจ
สูงสุดเรียงตามอันดับ ดังนี้ อันดับที่ 1 การให้บริการของพนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบิน ซึง่ ถือว่าเป็นจุดแข็งของบริษทั ฯ
และเป็นจุดบริการทีไ่ ด้รบั คำ�ชมเชยและความพึงพอใจจากผูโ้ ดยสารมากทีส่ ดุ มาอย่างต่อเนือ่ ง อันดับที่ 2 การบริการเช็คอิน
ซึง่ ลูกค้าให้คะแนนความพึงพอใจภาพรวมทีส่ ถานีกรุงเทพฯ สูงกว่าการเช็คอินทีส่ ถานีอน่ื ๆ โดยเฉพาะเรือ่ งความสามารถ
ในการให้บริการของพนักงาน โดยมีประเด็นที่ควรปรับปรุง คือ ระยะเวลาในการรอคิวในแถวชั้นประหยัด และ
อันดับ 3 คือ การสำ�รองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร พบว่าประเด็นที่ต้องเร่งปรับปรุง คือ ระยะเวลาในการรอคิวรับการ
บริการ ผู้โดยสารต้องรอสายนาน
นอกจากนี้ พบว่าจุดบริการที่บริษัทฯ ควรปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น ดังนี้ อันดับที่ 1 คือ ที่นั่งบนเครื่องบิน เป็น
สิ่งที่ผู้โดยสารคาดหวังให้ปรับปรุงเรื่องความสะดวกสบาย อันดับที่ 2 คือ การให้บริการอาหารบนเครื่องบิน สำ�หรับ
เที่ยวบินที่ออกจากกรุงเทพฯ (Outbound) ควรปรับปรุงรสชาติและคุณภาพของอาหาร รวมทั้งความหลากหลาย
(choice of food) และอันดับที่ 3 คือ ระบบสาระบันเทิง ควรเพิ่มความหลากหลายของรายการสาระบันเทิงต่างๆ
รวมทั้งความสม่ำ�เสมอของระบบ
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การสื่อสารทางการตลาดด้วยความรับผิดชอบ
การสือ่ สารทางการตลาดนับเป็นกลไกหนึง่ ทีเ่ ป็นตัวเชือ่ มสำ�คัญซึง่ จะทำ�ให้ผบู้ ริโภคสามารถรับทราบความตัง้ ใจ
จริงเสมือนคำ�มั่นสัญญาที่บริษัทฯ มีต่อผู้บริโภค โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้ดำ�เนินงานตามกลยุทธ์ธุรกิจการขนส่ง
โดยมีแผนงานที่เกี่ยวข้องการสื่อสารทางการตลาด 2 แผนงาน คือ แผนงานกลยุทธ์การสื่อสารรวม (Integrated
Marketing Communication Strategies – IMC) และแผนงานเผยแพร่ข่าวสารเชิงรุกอย่างต่อเนื่องผ่านทาง
สื่อมวลชนแขนงต่างๆ
จากการดำ�เนินดังกล่าวไม่มีประเด็นข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ในประเด็นของสิทธิผู้บริโภค ว่าด้วยการที่ผู้บริโภคสมควรจะได้รับการโฆษณา
หรือการแสดงฉลากตามความเป็นจริง และปราศจากพิษภัยแก่ผู้บริโภค รวมถึงสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
สินค้าหรือบริการอย่างถูกต้องและเพียงพอที่จะไม่หลงผิดในการซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยไม่เป็นธรรม ซึ่งผลลัพธ์
ดังกล่าวเป็นสิ่งที่แสดงถึงความตั้งใจจริงที่บริษัทฯ ต้องการดำ�เนินงานโดยมุ่งเน้นประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นสำ�คัญ
เสมอมา
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ในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณในด้านต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเกิดจาก
ความมุง่ มัน่ และทุม่ เทของผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับทีร่ ว่ มแรงร่วมใจกันพัฒนาศักยภาพการดำ�เนินธุรกิจการบิน
อย่างต่อเนื่อง และถือเป็นความภาคภูมิใจของผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนซึ่งทำ�ให้เกิดแรงผลักดันให้การบินไทยพัฒนา
ก้าวรุดหน้าต่อไป

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
• รางวัล SET Award ประจำ�ปี 2556 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประเภทรางวัลบริษทั จดทะเบียนด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประเภทมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 20,000 - 50,000 ล้านบาท
• รางวัลรายงานความยัง่ ยืนดีเด่น ประจำ�ปี 2556 จากสมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย ซึง่ เป็นรางวัลทีใ่ ห้ความสำ�คัญ
และส่งเสริมให้บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จดั ทำ�รายงานความยัง่ ยืนเพือ่ เปิดเผยข้อมูลในด้านสิง่ แวดล้อม
สังคมและการกำ�กับดูแลกิจการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ลงทุนในแวดวงตลาดทุน
• รางวัล CSRI Recognition 2556 ประเภททัว่ ไป จากสถาบันธุรกิจเพือ่ สังคม (Corporate Social Responsibility
Institute : CSRI) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนทีม่ ผี ลงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักถึงความสำ�คัญและมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะส่งเสริม รวมถึงพัฒนาการดำ�เนินธุรกิจ
ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
• รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน ระดับประเทศ
ประจำ�ปี 2556 จากกระทรวงแรงงาน ในบริเวณพืน้ ทีอ่ าคารศูนย์ปฏิบตั กิ ารและพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านของฝ่ายการพาณิชย์
สินค้าและไปรษณียภัณฑ์
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• เกียรติบัตรโครงการสนับสนุนผู้สูงอายุประจำ�ปี 2555 โดยคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน
สตรี ผูส้ งู อายุ คนพิการและผูด้ อ้ ยโอกาส จากการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตผิ สู้ งู อายุ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 รวมถึงมีการคุม้ ครอง ส่งเสริม และสนับสนุนในด้านต่างๆ ตระหนักถึงศักยภาพ ประสบการณ์
และภูมปิ ญ
ั ญาของผูส้ งู อายุ เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ในการสร้าง “สังคมผูส้ งู อายุ” ที่มีคณ
ุ ค่า

ด้านสิ่งแวดล้อม
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในด้านอาคารอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ประเภทอาคารปรับปรุง อาคารสำ�นักงานหลักสี่
จากงาน ASEAN Energy Awards 2013 ณ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
• รางวัลอนุรักษ์พลังงานไทย ประจำ�ปี 2013 (Thailand Energy Award 2013) ประเภทงานขนส่งผู้โดยสาร
และสินค้า โดยนำ�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามผลการใช้น�ำ้ มันของการปฏิบตั กิ ารบิน และรางวัลดีเด่น
อาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารปรับปรุง (Retrofitted Building)

ด้านการบริการ
• รางวัล Business Traveller (Asia Pacific) Awards 2013 การจัดอันดับของนิตยสาร Business Traveller
(Asia Pacific) จำ�นวน 4 รางวัล ดังนี้
รางวัลสายการบินยอดเยี่ยมอันดับ 3 ของโลก (Best Airline in the World Award)
รางวัลสายการบินยอดเยี่ยมอันดับ 3 ของเอเชีย แปซิฟิก (Best Asia-Pacific Airline Award)
รางวัลการบริการชั้นประหยัดยอดเยี่ยมอันดับ 3 (Best Economy Class Award)
รางวัลโปรแกรมสะสมไมล์ยอดเยี่ยมอันดับ 3 (Best Frequent Flyer Programme Award)
• รางวัลชนะเลิศ Travel Agents Choice Award 2013 ประเภท Far East and Australasia จากงาน
WORLD TRAVEL MARKET 2013 ซึ่งรางวัล Travel Agents Choice Award จัดขึ้นเป็นประจำ�ทุกปี
รางวัลนีเ้ ป็นรางวัลสำ�หรับผูป้ ระกอบการด้านการท่องเทีย่ วทีม่ ผี ลงานดีเด่นประจำ�ปีโดยคะแนนโหวตมาจากผูอ้ า่ น
และบริษัทตัวแทนจำ�หน่ายทั่วประเทศอังกฤษ
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
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• รางวัล TTG Travel Awards 2013 ประเภทสายการบินทีด่ ที ี่สดุ ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสายการบิน
ชั้นธุรกิจที่ดีที่สุด ซึ่งจัดเป็นปีที่ 24 โดยบริษัท TTG Asia Media’s Travel Trade Publishing Group ผู้ผลิต
นิตยสารด้านการท่องเที่ยว Thailand Travel Gazette (TTG)
• รางวัล Asiana Airlines Award 2012 ประเภทการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการบริการด้านอาหาร
จาก Asiana Airlines ได้คะแนนเสียงจากการกรอกแบบสอบถามของผู้จัดการประจำ�เส้นทางบินทวีปเอเชีย
ผูจ้ ดั การภาคพืน้ ดิน ผูค้ วบคุมดูแลอุปกรณ์เครือ่ งมือ และพนักงานต้อนรับของสายการบินทวีปเอเชียกว่า 1,000 คน
• รางวัล Smart Travel Asia 2013 จากนิตยสาร Smart Travel Asia ซึ่งเป็นนิตยสารออนไลน์ที่มีชื่อเสียง
ในภูมิภาคเอเซีย ทำ�การสำ�รวจความนิยมโดยรวบรวมผลการโหวตจากผู้อ่าน นำ�มาจัดอันดับเป็นรางวัลประเภท
ต่างๆ จำ�นวน 3 รางวัล ดังนี้
รางวัลสายการบินยอดเยี่ยมอันดับ 4 ของโลก
รางวัลการบริการบนเครื่องบินยอดเยี่ยมเป็นอันดับ 3 ของโลก
รางวัลสายการบินราคาคุ้มค่ายอดเยี่ยมเป็นอันดับ 6 ของเอเชีย
• รางวัล The Most Courteous and Helpful Check-In Staff จากการประกาศรางวัล “Customer Satisfaction
Award – Airline and Passenger Handling Agents category” ของท่าอากาศยานนานาชาติฮอ่ งกง (HKIA)
ผลการตัดสินรางวัลได้มาจากการโหวตของผู้โดยสารที่มาใช้บริการที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง
• รางวัลสายการบินระหว่างทวีปที่ดีที่สุด (Best Intercontinental Airline) จากการประกาศรางวัล Norwegian
Grand Travel Award 2013 ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประเทศนอร์เวย์ ณ กรุงออสโล
• รางวัล Diamond Award 2013 ประเภทสายการบินดีที่สุดในการขนส่งทางอากาศ 300,000 - 799,999 ตัน
จากผลสำ�รวจด้านฝ่ายขนส่งทางอากาศของสายการบินยอดเยีย่ ม (Air Cargo Excellence) ของ Air Cargo World

ด้านอื่นๆ
• รางวัล SET Award ประจำ�ปี 2556 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประเภทรางวัลบริษทั จดทะเบียนด้าน
นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น ประเภทมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 20,000 - 50,000 ล้านบาท
• รางวัล Marketing Awards of the Year 2013 จัดขึ้นโดยนิตยสาร Payload Asia เป็นรางวัลที่คัดเลือกจาก
ความโดดเด่น และการถ่ายทอดเรือ่ งราวของการให้บริการและผลิตภัณฑ์ของ THAI Cargo ผ่านสือ่ โฆษณาต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง
• โล่ประกาศเกียรติคณ
ุ ในฐานะหน่วยงานต้นแบบในการจัดตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร จากสำ�นักนายกรัฐมนตรี เนือ่ งจาก
เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของราชการ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และโล่ประกาศ
เกียรติคุณหน่วยงานที่ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
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การมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2554 และ
มีหน้าที่สนับสนุนต่อการดำ�เนินกิจกรรม CSR ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วม
ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอโครงการ CSR ร่วมกันพัฒนากิจกรรม CSR ตลอดจนเข้าร่วมประชุมกับ
หน่วยงานภายนอก เพื่อนำ�แนวคิดมาประยุกต์ใช้กับองค์กร ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ1 ได้แสดงจุดยืนด้าน
การดำ�เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านการมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมที่สำ�คัญ

นิทรรศการไทยแลนด์ 2020 ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก
นายอำ�พน กิตติอำ�พน ประธานกรรมการบริษัทฯ ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ “ไทยแลนด์ 2020 ก้าวใหม่
เชือ่ มไทยสูโ่ ลก การลงทุนของประชาชนเพือ่ ประชาชน” เมือ่ วันที่ 8 มีนาคม 2556 จัดโดยกระทรวงคมนาคม ร่วมกับ
กระทรวงการคลัง และสำ�นักนายกรัฐมนตรี ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี
เพือ่ สร้างความเข้าใจกับประชาชนและนักลงทุนเกีย่ วกับการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการคมนาคมขนส่งของต่างประเทศ
และรองรับการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 บริษทั ฯ ได้รบั มอบหมายให้เป็นคณะกรรมการอำ�นวยการ
และคณะอนุกรรมการด้านการสัมมนาการจัดนิทรรศการแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง
ปี 2556 - 2563 เพือ่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการลงทุนทีส่ �ำ คัญภายใต้แผนลงทุนฯ ของกระทรวงคมนาคม

โครงการ “ปันรักจากชาวการบินไทยสู่ชุมชนชายแดนใต้” ปีที่ 2
พลตำ�รวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ประธานคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม คณะผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสา
การบินไทย ร่วมเดินทางไปมอบเงินสนับสนุน เครือ่ งอุปโภคบริโภค
ที่รวบรวมจากพนักงานการบินไทย และผู้มีจิตศรัทธา พร้อมทั้ง
กระเป๋าเป้บรรจุอปุ กรณ์การเรียนจำ�นวน 1,000 ใบ จากบริษทั โบอิง้
ให้แก่ทหาร ครูและนักเรียน ในจังหวัดนราธิวาส ณ หน่วยเฉพาะกิจ
นาวิกโยธิน กองทัพเรือ ค่ายจุฬาภรณ์ จังหวัดนราธิวาส

1

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก มติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12 ในปี 2556 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 ได้มี
มติแต่งตั้ง นายโชคชัย ปัญญายงค์ รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่อาวุโสสายการพาณิชย์ ให้ดำ�รงตำ�แหน่ง รักษาการ กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ แทน
ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ ที่ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำ�แหน่ง เนื่องจากปัญหาสุขภาพ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป็นต้นไป
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โครงการ “การบินไทยปลูกชีวิตให้แผ่นดิน ประจำ�ปี 2556”
นายอภิพร ภาษวัธน์ กรรมการบริษทั ฯ และคณะผูบ้ ริหาร เห็นความสำ�คัญของการอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้ของ
ประเทศ จึงได้ประสานความร่วมมือกับกรมป่าไม้เพื่อร่วมพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชนบ้านร่องบอน หมู่ที่ 12 ตำ�บลม่วงคำ�
อำ�เภอพาน จังหวัดเชียงราย เพือ่ ส่งเสริม สนับสนุน และเพิม่ โอกาสให้ชาวบ้านในชุมชนได้มสี ว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่น ด้วยการปลูกเสริมต้นไม้ จัดทำ�ฝายเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผืนป่า ปรับปรุงสื่อความหมาย
ธรรมชาติและศาลาเอนกประสงค์ เป็นต้น

การบินไทยกับโครงการจิตอาสา “TG Police Support Unit”
นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี กรรมการบริษัทฯ และกรรมการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม
ได้เยีย่ มชมและให้ก�ำ ลังใจกลุม่ เจ้าหน้าทีส่ นับสนุนตำ�รวจนครบาลบางซือ่ (Police Support
Unit) เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2556 พร้อมกับ นายอภิพร ภาษวัธน์ กรรมการบริษัทฯ ได้
มอบจักรยานจำ�นวน 2 คัน เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงาน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556
โดยโครงการ “TG Police Support Unit” มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความช่วยเหลือ
แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่ถูกลักขโมย หลอกลวง หรือถูกกรีดกระเป๋า
จากแก๊งค์มิจฉาชีพต่างๆ พร้อมกับต้องการเห็นทุกคนที่ได้รับความเดือดร้อน เมื่อได้รับ
ความช่วยเหลือและปลอบใจจากเจ้าหน้าที่ฯ กลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้ง

โครงการ “รักคุณเท่าฟ้า จิตอาสาช่วยภัยน้ำ�ท่วม”
นายสรจักร เกษมสุวรรณ กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ และคณะพนักงานจิตอาสา
ร่วมมอบถุงยังชีพบรรจุเครือ่ งอุปโภคบริโภคจำ�นวน 500 ถุง เพือ่ นำ�ไปถวายเป็นสังฆทาน
แด่พระภิกษุสงฆ์ จำ�นวน 50 รูป ณ วัดตาลเอน และแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่
ประสบภัยน้ำ�ท่วมหมู่ที่ 1-3 ตำ�บลตาลเอน อำ�เภอบางประหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึง่ พบว่าพืน้ ทีด่ งั กล่าวชาวบ้านส่วนใหญ่อาศัยอยูต่ ดิ ริมแม่น�้ำ ริมคลอง ทำ�ให้น�้ำ ทีท่ ว่ มสูง
ล้นตลิ่งนานกว่า 1 เดือน นอกจากนี้ทางคณะตัวแทนบริษัทฯ ได้นำ�สิ่งของบริจาคทั้ง
ห้องสุขาลอยน้ำ�จำ�นวน 2 หลัง และถุงยังชีพจำ�นวน 500 ถุง มาแจกจ่ายช่วยเหลือ
ประชาชนในเขตตำ�บลสาวชะโงก อำ�เภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่
เลียบชายฝั่งแม่น้ำ�บางปะกง และเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัย

โครงการ “พาน้องท่องฟ้า”
นายจุตนิ นั ท์ ภิรมย์ภกั ดี กรรมการบริษทั ฯ และกรรมการส่งเสริมกิจการเพือ่ สังคม นำ�คณะผูบ้ ริหารและพนักงาน
จิตอาสาเดินทางร่วมกิจกรรม “พาน้องท่องฟ้า” เพื่อเยาวชนชายแดนใต้ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 เพื่อเป็นขวัญกำ�ลังใจให้เยาวชนอายุระหว่าง 12-18 ปี จำ�นวนประมาณ 200 คน
จาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกเดินทางโดยเครื่องบินแบบแอร์บัส A 330-300 เที่ยวบิน TG 8976 จาก
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ บินชมความงดงามของท้องทะเลฝัง่ อ่าวไทย เป็นเวลา 30 นาที เพือ่ ให้เยาวชนได้เปิดโลกทัศน์
และตระหนักถึงความสำ�คัญของทรัพยากรทางทะเลของไทย เกิดจิตสำ�นึกในการหวงแหนและการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ของประเทศไทยสืบต่อไป
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
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ดัชนีข้อมูล
ตามกรอบการรายงาน GRI
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้ได้มีการประเมินระดับของรายงานอยู่ในระดับ B ตามกรอบการรายงาน GRI โดย
ตัวชี้วัดต่างๆ อ้างอิงจากแนวทางปฏิบัติ GRI G3.1
ข้อมูลองค์กร

บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า

1. กลยุทธ์และการวิเคราะห์
1.1

1.2

ถ้อยแถลงจากผู้มีอำ�นาจตัดสินใจสูงสุดขององค์กร (อาทิ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการ หรือตำ�แหน่งที่เทียบเท่า) ในเรื่อง
ที่เกี่ยวเนื่องกับความยั่งยืนและกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดที่สำ�คัญของผลกระทบความเสี่ยงและโอกาส

2. ข้อมูลทั่วไปขององค์กร
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

ชื่อองค์กร
ตราสินค้า ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการหลัก
โครงสร้างการดำ�เนินงานขององค์กร หมายรวมถึงฝ่ายงานหลัก
บริษัทที่ดำ�เนินการ บริษัทย่อยหรือสาขา และกิจการร่วมค้า
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
จำ�นวนและชื่อประเทศที่เป็นฐานการดำ�เนินงานหลักขององค์กรหรือ
มีความเกีย่ วเนือ่ งเฉพาะกับประเด็นความยัง่ ยืนทีค่ รอบคลุมในรายงาน
ลักษณะความเป็นเจ้าของและสถานภาพทางกฏหมาย
ตลาดที่ให้บริการ

2.8

ขนาดขององค์กร (จำ�นวนพนักงาน จำ�นวนหน่วยปฏิบัติการ
ยอดขายสุทธิ รายได้สุทธิ ทุนจดทะเบียน จำ�นวนผลิตภัณฑ์และ
บริการ ฯลฯ) ที่จัดทำ�รายงาน
2.9 การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำ�คัญในเรื่องขนาด โครงสร้าง หรือ
ความเป็นเจ้าของในช่วงเวลาของการรายงาน
2.10 รางวัลที่ได้รับในช่วงเวลาของการรายงาน

P

4-6

47-50,
101-104

P
P
P
P

15-46
52-53, 60-61

P

51

P
P
P
P
P

3. ข้อพิจารณาประกอบตัวรายงาน
ข้อมูลทั่วไปของรายงาน

3-5

SD หน้า หมายเหตุ

17-20, 26-29,
34-36
15, 25, 70-71
10-14

14
14
16
20
14
14
14
14
82

P

78-80

3.1
3.2
3.3
3.4

ช่วงเวลาของการรายงาน
วันที่ของรายงานฉบับที่แล้ว
รอบของการรายงาน
ช่องทางติดต่อในกรณีทม่ี คี �ำ ถามเกีย่ วกับรายงานหรือเนือ้ หาของรายงาน

P
P
P
P

8
8
12
91

3.5
3.6

กรรมวิธีกำ�หนดเนื้อหารายงาน
กรอบของรายงาน (อาทิ ประเทศ ฝ่ายงาน สาขา สถานประกอบการเช่า
กิจการร่วมค้า ผูส้ ง่ มอบ) ดูเกณฑ์วธิ กี ารกำ�หนดกรอบของ GRI เพิม่ เติม
การระบุถึงข้อจำ�กัดของกรอบหรือขอบเขตรายงาน
หลักการที่ใช้ในการรายงานสำ�หรับกิจการร่วมค้า สาขา
สถานประกอบการเช่า หน่วยงานภายนอกทีท่ �ำ งานให้ และหน่วยงานอืน่
ของกิจการที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำ�คัญต่อความสามารถ
ในการเปรียบเทียบระหว่างช่วงเวลา และ/หรือ ระหว่างองค์กร

P

11-12
8

กรอบและขอบเขตของรายงาน

3.7
3.8

P
P

84-89
11-12

P

AR – รายงานประจำ�ปี 2556, SD – รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน, NA – ไม่มีข้อมูล

84

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำ�ปี 2556

ข้อมูลองค์กร

บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า

3.9

เทคนิคการวัดค่าและฐานที่ใช้ในการคำ�นวณ รวมทั้งข้อสมมติฐาน
และเทคนิค ทีพ่ งึ ใช้ในการประมาณค่าซึง่ นำ�ไปสูต่ วั ชีว้ ดั และข้อมูลอืน่
ในรายงาน
3.10 คำ�อธิบายถึงเหตุและผลของการปรับเปลี่ยนข้อมูลจากที่ได้ชี้แจงไว้ใน
รายงานฉบับก่อนหน้า (อาทิ การควบรวมและเข้าซือ้ กิจการ การเปลีย่ น
รอบการรายงาน ลักษณะธุรกิจ วิธีการวัดผล)
3.11 การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำ�คัญในกรอบและขอบเขตการรายงานหรือ
วิธีการวัดผลที่ต่างจากรายงานฉบับที่แล้ว

34-36,
42-43

P
P

ดัชนีแสดงเนื้อหาตาม GRI

3.12 ตารางระบุหน้าของเนื้อหาในรายงานที่มีการเปิดเผยตามมาตรฐาน

10-14

P

8, 11

P

84-89

การรับประกัน

3.13 นโยบายและข้อปฏิบัติด้านการรับประกันแบบรายงานจากหน่วยงาน

NA

ภายนอก ในกรณีทไ่ี ม่ได้ระบุในรายงานการรับประกันทีแ่ นบมาพร้อมกับ
รายงานความยั่งยืน ให้อธิบายกรอบและหลักการที่ใช้ของผู้รับประกัน
ภายนอกนั้นๆ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่จัดทำ�รายงาน
กับผู้รับประกันภายนอกดังกล่าว

P

4. ธรรมาภิบาล ข้อยึดมั่น  และข้อผูกพันร่วม
ธรรมาภิบาล
4.1

โครงสร้างการกำ�กับดูแลขององค์กร รวมถึงคณะกรรมการที่อยู่ภายใต้
ส่วนงานบริหารสูงสุดที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น การวางกลยุทธ์หรือ
ควบคุมดูแลองค์กร
4.2 ระบุว่าประธานกรรมการผู้มีอำ�นาจสูงสุดขององค์กรดำ�รงตำ�แหน่ง
ผู้บริหารขององค์กรด้วยหรือไม่ (กรณีที่ดำ�รงตำ�แหน่ง ให้ระบุเหตุผล
ของการแต่งตั้ง และบทบาทการบริหารงานในองค์กร)
4.3 สำ�หรับองค์กรที่มีโครงสร้างคณะกรรมการเดียว ให้ระบุจำ�นวนและ
เพศของกรรมการอิสระ และ/หรือมิได้เป็นกรรมการบริหาร ที่อยู่ใน
คณะกรรมการสูงสุดขององค์กร
4.4 ช่องทางสำ�หรับผู้ถือหุ้นและพนักงานในการเสนอคำ�แนะนำ� หรือ
แนวทางการดำ�เนินงานต่อคณะกรรมการสูงสุดขององค์กร
4.5 ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทน (รวมถึงค่าตอบแทนหลังพ้นตำ�แหน่ง)
ของคณะกรรมการสูงสุด ผู้บริหารอาวุโส และผู้บริหารอื่นๆ
กับผลประกอบการขององค์กร (รวมถึงผลการดำ�เนินงานด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม)
4.6 กระบวนการที่คณะกรรมการสูงสุดใช้กำ�กับดูแลเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
4.7 กระบวนการกำ�หนดองค์ประกอบ คุณสมบัติและความรู้ความชำ�นาญ
ของกรรมการในส่วนงานบริหารสูงสุดและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
โดยคำ�นึงถึงเพศ และเกณฑ์ความหลากหลายด้านอื่นๆ
4.8 การปรับปรุงพันธกิจ หรือค่านิยม จรรยาบรรณ และหลักการที่มาจาก
การพัฒนาภายในองค์กรอันเกี่ยวเนื่องกับการดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความคืบหน้าของการนำ�ไปปฏิบัติ
4.9 ขั้นตอนการดำ�เนินงานของคณะกรรมการสูงสุดในการกำ�กับดูแลตาม
เจตนารมณ์ทอ่ี งค์กรระบุไว้ การบริหารผลการดำ�เนิน งานด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงโอกาสและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนการเข้าร่วมเป็นภาคีหรือปฏิบัติตามมาตรฐาน จรรยาบรรณ
และหลักการต่างๆ ที่สากลยอมรับ
4.10 กระบวนการประเมินผลงานการบริหารของคณะกรรมการสูงสุดที่
เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

SD หน้า หมายเหตุ

75-94

P
P
P

ไม่มีการ
รับประกัน
แบบรายงาน
จากหน่วยงาน
ภายนอก

16

81
81
20

P

62-69
P
P
P
P

74-79

18-19

89-92
8-13

22-24

47-50
P

P

78-79

AR – รายงานประจำ�ปี 2556, SD – รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน, NA – ไม่มีข้อมูล
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ข้อมูลองค์กร

บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า

ข้อยึดมั่นต่อความริเริ่มภายนอกองค์กร
4.11 การอธิบายถึงการนำ�หลักการหรือแนวทางการระแวดระวังด้าน

24-25

สิ่งแวดล้อม (ตามปฏิญญาริโอ มาตรา 15) มาใช้อ้างอิงในองค์กร

ในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์กรเข้าเป็นสมาชิกหรือ
ให้การรับรอง
4.13 การเป็นสมาชิกภาพ ในสมาคม (เช่น สมาคมการค้า หรือสภา
อุตสาหกรรม) และ/หรือหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ทั้งในระดับ
ประเทศและระหว่างประเทศ โดยที่องค์กร; มีตำ�แหน่งในคณะกรรมการ
บริหาร มีบทบาทในโครงการหรือคณะกรรมการ ให้ความช่วยเหลือ
ด้านเงินทุนนอกเหนือจากค่าบำ�รุงสมาชิกภาพ หรือเข้าเป็นสมาชิกเพื่อ
หวังผลเชิงกลยุทธ์

P

4.14 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่องค์กรมีข้อผูกพันร่วม
4.15 หลักเกณฑ์ในการระบุและคัดเลือกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่จะพัฒนา

P

ข้อผูกพันร่วมกับองค์กร
4.16 แนวการพัฒนาข้อผูกพันร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย รวมทัง้ ความถี่
ในการเข้าร่วม ตามลักษณะ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
4.17 เรื่องและข้อกังวลหลักที่ถูกหยิบยกขึ้นในระหว่างการพัฒนาข้อผูกพัน
ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งแนวทางที่องค์กรตอบสนอง ตลอดจน
การรายงานการดำ�เนินงานต่อเรื่องและข้อกังวลหลักเหล่านั้น

DMA EN

DMA LA

DMA HR

DMA SO

DMA PR

86

23-25, 93-94 65, 69,
71
23-25, 30,
80-81

32

75-77

8-11
11

77

18-19

P
P
P

98-99

AR หน้า

การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ
ผลเชิงเศรษฐกิจ
26, 49, 173
ผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจ
การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
พลังงาน
น้ำ�
มลอากาศ น้ำ�ทิ้ง และของเสีย
ผลิตภัณฑ์และบริการ
การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการด้านการปฏิบัติต่อแรงงานและงานที่มีคุณค่า
การจ้างงาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
49
การฝึกอบรมและการให้ความรู้
ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม
ผลตอบแทนที่เท่าเทียมระหว่างหญิงและชาย
การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน
แรงงานเด็ก
เสรีภาพในการร่วมสมาคมเจรจาต่อรอง
การเยียวยา (สิทธิมนุษยชน)
การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการด้านสังคม
ชุมชนท้องถิ่น
นโยบายสาธารณะ
การปฏิบัติตามกฎหมาย
24, 77-78
การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบในตัวผลิตภัณฑ์
สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า
การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ
11-13
การสื่อสารการตลาด

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำ�ปี 2556

ISO 14001:
2004
ISO 50001:
2011

P

ข้อผูกพันร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

DMA EC

34

P

4.12 กฎบัตร หลักการ หรือความริเริ่มอื่นๆ ที่จัดทำ�ขึ้นจากภายนอก

การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการ

SD หน้า หมายเหตุ

SD หน้า

หมายเหตุ

14, 61, 63
14
30-31, 34, 38
30-31, 41
30-31, 41
10-11, 30-31
59-61
65-68
59-60, 64
59-61
59-61
61
61
61
30-31, 46
14, 35
69-71
72-75
76
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ตัวชี้วัดผลการดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ

บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า SD หน้า

หมายเหตุ

ผลเชิงเศรษฐกิจ
EC1
EC2
EC3
EC4

มูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง เช่น รายได้ ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงาน
ผลตอบแทนพนักงาน การบริจาคและการลงทุนในชุมชน กำ�ไรสะสม
เงินปันผล ดอกเบี้ย และภาษีนำ�ส่งรัฐ
นัยทางการเงิน โอกาส และความเสี่ยงอื่นๆ ในกิจกรรมขององค์กร
ที่มีต่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ความคุม้ ครองทีม่ ตี อ่ ภาระในโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของ
กิจการ
ความช่วยเหลือที่มีนัยทางการเงินที่สำ�คัญจากภาครัฐ

P

125

P

49

P

173

P

26

58

63-64

ผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจ
EC8

การพัฒนาและผลกระทบจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึง
บริการเพื่อประโยชน์สาธารณะในช่องทางที่เป็นทั้งเชิงพาณิชย์
การให้ที่คำ�นวณเทียบเคียงเป็นจำ�นวนเงิน หรือการทำ�งานบริการสังคม

ตัวชี้วัดผลการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

50-51,
53-54, 56

P

บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า SD หน้า

หมายเหตุ

พลังงาน
EN5

พลังงานที่ประหยัดได้จากการอนุรักษ์และปรับปรุงประสิทธิภาพ

P

35-36, 38,
40

ยอดการใช้น้ำ�รวมจากแหล่งต่างๆ (น้ำ�ประปา น้ำ�บาดาล ฯลฯ)

P

43

น้ำ�
EN8

มลอากาศ น้ำ�ทิ้ง และของเสีย
EN18 ความริเริ่มในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และปริมาณที่ลดได้

P

EN21 ปริมาณน้ำ�ทิ้ง (จำ�แนกตามคุณภาพน้ำ�และปลายทางที่น้ำ�ทิ้ง)

P

32, 34, 36,
40, 44-45
42-43

ผลิตภัณฑ์และบริการ
EN26 ความริเริ่มขององค์กรในการบรรเทาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และ
ขอบเขตของการบรรเทาผลกระทบ อันเกิดจากผลิตภัณฑ์และบริการ

ตัวชี้วัดผลการดำ�เนินงานงาน
ด้านการปฏิบัติต่อแรงงานและงานที่มีคุณค่า

P

98

31-32,
34-36,
41-43, 46

บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า SD หน้า

หมายเหตุ

การจ้างงาน
LA1
LA2
LA15

ยอดแรงงานรวม แยกตามชนิดการจ้าง สัญญาจ้าง และภูมิภาค
(จำ�แนกตามเพศ)
จำ�นวนและอัตราส่วนของพนักงานเข้าใหม่ และพนักงานที่พ้นสภาพ
แยกตามช่วงอายุ เพศ และภูมิภาค
การกลับเข้าทำ�งานและอัตราการคงอยู่ของบุคลากร หลังการใช้สิทธิ์
ลาคลอด (จำ�แนกตามเพศ)

P

61

P

62-63

P

62

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
LA8

แผนงานทีม่ ไี ว้ชว่ ยเหลือแรงงานและครอบครัว ชุมชน ทัง้ การให้ความรู้
การฝึกอบรม การให้ค�ำ ปรึกษา การป้องกัน และการควบคุมความเสีย่ ง
ต่อโรคร้ายแรงต่างๆ

P

67-68

การฝึกอบรมและการให้ความรู้
LA10

จำ�นวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี (จำ�แนกตามเพศ
ประเภทพนักงาน)

P

64

P

61

ผลตอบแทนที่เท่าเทียมระหว่างหญิงและชาย
LA14

อัตราส่วนเงินเดือนและค่าตอบแทนพื้นฐานระหว่างหญิงและชาย
จำ�แนกตามประเภทพนักงาน และถิ่นที่ตั้งสำ�คัญของแหล่งดำ�เนินงาน

AR – รายงานประจำ�ปี 2556, SD – รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน, NA – ไม่มีข้อมูล
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บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า SD หน้า

ตัวชี้วัดผลการดำ�เนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

หมายเหตุ

เสรีภาพในการร่วมสมาคมเจรจาต่อรอง
HR5

แหล่งดำ�เนินงานและผู้ส่งมอบรายสำ�คัญที่บ่งชี้ว่าอาจมีการละเมิดหรือ
เสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิ์แห่งการมีเสรีภาพในการสมาคมและการร่วม
เจรจาต่อรองอย่างมีนัยสำ�คัญ รวมถึงระบุมาตรการที่ใช้สนับสนุนซึ่ง
สิทธิ์ดังกล่าว

61
P

แรงงานเด็ก
HR6

การดำ�เนินงานต่างๆที่ถูกระบุชี้ชัดถึงความเสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็ก
และมาตรการต่างๆ ที่ถูกนำ�มาช่วยเหลือเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็ก

P

61

P

61

การเยียวยา (สิทธิมนุษยชน)
HR11 จำ�นวนข้อร้องทุกข์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ได้รับเรื่อง ดำ�เนินการ
และแก้ไขให้ลุล่วงผ่านทางกลไกการร้องทุกข์ที่เป็นทางการ

บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า SD หน้า

ตัวชี้วัดผลการดำ�เนินงานด้านสังคม

หมายเหตุ

ชุมชนท้องถิ่น
SO9
SO10

ปฏิบัติการที่มีผลกระทบซึ่งอาจเป็นหรือเป็นผลเสียอันมีนัยยะสำ�คัญ
ต่อชุมชนท้องถิ่น
มาตรการที่ใช้ในการดำ�เนินงานเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบ
เชิงลบ หรือผลกระทบเชิงลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ
ต่อชุมชนท้องถิ่น

41-43, 46

P

41-43, 46

P

นโยบายทางสังคม
SO5

การจัดวางนโยบายทางสังคมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบาย
ทางสังคมและการสนับสนุน

P

23

P

162-163,
174-175

35

การปฏิบัติตามกฎหมาย
SO8

มูลค่าเงินค่าปรับและผลรวมของจำ�นวนการลงโทษที่มิได้มาจาก
การปรับเงินสำ�หรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฏหมายและข้อบังคับ

ตัวชี้วัดผลการดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า SD หน้า

หมายเหตุ

สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า
PR1

ระยะวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับการประเมินผลกระ
ทบด้านสุขภาพและความปลอดภัยเพื่อการปรับปรุง รวมถึงร้อยละ
ของประเภทผลิตภัณฑ์และบริการสำ�คัญที่ต้องดำ�เนินการตามขั้นตอน
ดังกล่าว

23-25
P

65-66,
69-71

P

72-75

การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ
PR5

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของลูกค้ารวมถึงผลการ
สำ�รวจระดับความพอใจของลูกค้า

การสื่อสารการตลาด
PR7

จำ�นวนทั้งหมดของกรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบและบรรทัดฐานโดย
ความสมัครใจเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาด รวมถึง การโฆษณา
การส่งเสริมการขายและการเป็นผู้สนับสนุนโดยแบ่งตามประเภทของ
ผลลัพธ์ที่ตามมา

76
P

AR – รายงานประจำ�ปี 2556, SD – รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน, NA – ไม่มีข้อมูล
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำ�ปี 2556

ผลผลิต

รายงานตามเกณฑ์ในระดับ C
ทั้งหมด รวมหัวข้อ:
1.2
3.9, 3.13
4.5-4.13, 4.16-4.17

A

A+

ตามเกณฑ์ที่กำ�หนด
ในระดับ B

การเปิดเผยแนวการบริหาร
จัดการในแต่ละหมวดตัวชี้วัด

รายงานข้อมูลครบตามตัวชี้วัด
กำ�หนดอย่างน้อย 20 ตัวชี้วัด
ซึ่งต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวชี้วัด
จากหมวดเศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม
สิทธิมนุษญชน แรงงาน สังคม
และความรับผิดชอบต่อ
ผลิตภัณฑ์***

การเปิดเผยแนวการบริหาร
จัดการในแต่ละหมวดตัวชี้วัด

รายงานทุกตัวชี้วัดหลัก และ
ตัวชี้วัดในส่วนเพิ่มเติมรายสาขา*
โดยคำ�นึงถึงความเหมาะสมตาม
หลักการสารัตถภาพใน
ก) การรายงานตามตัวชี้วัด
กำ�หนด หรือ ข) การอธิบายถึง
เหตุผลที่ละเว้นการรายงานตาม
ตัวชี้วัดเหล่านั้น

การรับประกันแบบรายงานจากภายนอก

ตัวบ่งชี้การดำ�เนินงาน
ฉบับ G3.1 และ
ส่วนเพิ่มเติมรายสาขา

รายงานข้อมูลครบตามตัวชี้วัด
กำ�หนดอย่างน้อย 10 ตัวชี้วัด
ซึ่งต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวชี้วัด
จากหมวดเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม**

B+

B

การรับประกันแบบรายงานจากภายนอก

ผลผลิต

รายงานตามหัวข้อ:
1.1
2.1-2.10
3.1-3.8, 3.10-3.12
4.1-4.4, 4.14-4.15
ไม่ต้องรายงาน

การเปิดเผยข้อมูล
แนวการบริหารจัดการ
องค์กร ฉบับ G3.1

ผลผลิต

มาตรฐานการเปิดเผย

การเปิดเผย
ข้อมูลองค์กร
ฉบับ G3.1

C+

การรับประกันแบบรายงานจากภายนอก

C

ระดับการรายงาน

* ส่วนเพิ่มเติมรายสาขาในฉบับล่าสุด
** ตัวชี้วัดอาจเลือกจากส่วนเพิ่มเติมรายสาขาในฉบับล่าสุด แต่อย่างน้อย 7 ใน 10 ตัวชี้วัด จะต้องนำ�มาจากแนวทางการรายงานตามกรอบการรายงาน GRI
*** ตัวชี้วัดอาจเลือกจากส่วนเพิ่มเติมรายสาขาในฉบับล่าสุด แต่อย่างน้อย 14 ใน 20 ตัวชี้วัด จะต้องนำ�มาจากแนวทางการรายงานตามกรอบการรายงาน GRI
เอกสารอ้างอิง : GRI G3.1 Guidelines - Application Levels Section pp.1-2
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