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ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป� 
2  5  6  1



ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป� 
2  5  6  1



สารจาก
ประธานกรรมการ

รายงานของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รายงานของ
คณะกรรมการสรรหา

รายงานของ
คณะกรรมการ
กำหนดค�าตอบแทน

รายงานของ
คณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

10 12 15 16 17

รายงานของ
คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล

คณะกรรมการ ทอท. คณะผู�บร�หาร ทอท. ผังโครงสร�างองค�กร ความเป�นมา
23 2618 20 28

ว�สัยทัศน� พันธกิจ 
ค�านิยม

เป�าหมาย
และกลยุทธ�
การพัฒนา ทอท.
สู�ความยั่งยืน

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

การบร�หารความเสี่ยง ข�อมูลทั่วไปของบร�ษัท
29 30 33 35 37

หลักทรัพย�
และผู�ถือหุ�น

โครงสร�างการจัดการ การกำกับดูแลกิจการ การควบคุมภายใน
และการบร�หารจัดการ
ความเสี่ยง

รายการระหว�างกัน
85 11839 41 121

ข�อมูลทางการเง�น
โดยสรุปของบร�ษัท

คำอธิบาย
และการว�เคราะห�
งบการเง�น

สถิติการขนส�ง
ทางอากาศ 

โครงการ
พัฒนาท�าอากาศยาน

การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ของ ทอท.

122 125 133 146 150

การดำเนินงาน
ด�านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล�อม
ในการทำงาน 

มาตรฐานความปลอดภัย
และรักษาความปลอดภัย
ท�าอากาศยาน
และการบิน     

การดำเนินงาน
ด�านสิ�งแวดล�อม

ความรับผ�ดชอบ
ต�อสังคม 

กิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ�

168 172156 161

งบการเง�น 
188

177

รางวัล
แห�งความภาคภูมิใจ 

186

ทอท.เป�นผู�ดําเนินการและจัดการท�าอากาศยานที่ดีระดับโลก : การมุ�งเน�นคุณภาพ
การให�บร�การโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และสร�างรายได�อย�างสมดุล

ว�สัยทัศน� >>

AOT
OPERATES 
THE WORLD’S 
SMARTEST
AIRPORTS
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ก�าวแห�งการเติบโตอย�างต�อเนื่อง

บร�ษัท ท�าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ดำเนินงานมาอย�างยาวนาน ด�วยความเข�มแข็ง 

เราให�ความสำคัญกับการบร�หารการเติบโตและแสวงหาโอกาสเพ�่อการพัฒนา

ด�วยการลงทุนในโครงการก�อสร�างขยายข�ดความสามารถให�กับท�าอากาศยานต�างๆ 

เพ�่อการขยายตัวของการให�บร�การในอนาคต ทำให�มั่นใจได�ว�า 

ทอท.จะสามารถรักษาความเป�นผู�นำในธุรกิจท�าอากาศยานของภูมิภาคได�อย�างต�อเนื่อง

อัตราผลตอบแทนต�อสินทรัพย� %

รายได�จากการขายหร�อการให�บร�การ ล�านบาท

2 5 6 1

2 5 6 0

2 5 5 9

6 0 , 5 3 7 . 4 1

5 4 , 9 0 1 . 1 6

5 0 , 9 6 1 . 9 5

2 5 6 12 5 6 0

11.80% 13.75%

ขยายข�ดความสามารถอย�างต�อเนื่อง

4 รายงานประจ ำ าปี 2561



ก�าวแห�งการเติบโตอย�างต�อเนื่อง

บร�ษัท ท�าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ดำเนินงานมาอย�างยาวนาน ด�วยความเข�มแข็ง 
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6 0 , 5 3 7 . 4 1

5 4 , 9 0 1 . 1 6

5 0 , 9 6 1 . 9 5

2 5 6 12 5 6 0

11.80% 13.75%

ขยายข�ดความสามารถอย�างต�อเนื่อง

5 บร ิษ ัท  ท่ าอากาศยานไทย จ ำ าก ัด  (มหาชน)



ด�วยอัตราการเติบโตอย�างรวดเร็วของจำนวนผู�โดยสารจากทั่วโลก

ที่เดินทางสู�ประเทศไทยในป�ที่ผ�านมา บร�ษัท ท�าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 

ได�เพ��มสิ�งอำนวยความสะดวกในการบร�การผู�โดยสารให�เพ�ยงพอ ทันสมัย

และสะดวกสบายมากข�้น อีกทั้งยังควบคุมมาตรการการรักษาความปลอดภัย 

ให�ได�มาตรฐานสากล และเตร�ยมความพร�อมในทุกสถานการณ�อยู�เสมอ 

อันเป�นการสร�างความมั่นใจ อุ�นใจ และความประทับใจให�ผู�โดยสารทุกๆ คน

พัฒนาการบร�การสู�ความเป�นเลิศในทุกมิติ

มั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัย

มาตรฐานสากลตลอด 24 ชั่วโมง

139,518,488
ป� 2561 รองรับผู�โดยสารกว�า

คน

874,999
ป� 2561 รองรับเที่ยวบินพาณิชย�ทั้งหมด

เที่ยวบิน

7.99%
เพ��มข�้น

6.24%
เพ��มข�้น

ด�วยอัตราการเติบโตอย�างรวดเร็วของจำนวนผู�โดยสารจากทั่วโลก

ที่เดินทางสู�ประเทศไทยในป�ที่ผ�านมา บร�ษัท ท�าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 

ได�เพ��มสิ�งอำนวยความสะดวกในการบร�การผู�โดยสารให�เพ�ยงพอ ทันสมัย

และสะดวกสบายมากข�้น อีกทั้งยังควบคุมมาตรการการรักษาความปลอดภัย 

ให�ได�มาตรฐานสากล และเตร�ยมความพร�อมในทุกสถานการณ�อยู�เสมอ 

อันเป�นการสร�างความมั่นใจ อุ�นใจ และความประทับใจให�ผู�โดยสารทุกๆ คน

พัฒนาการบร�การสู�ความเป�นเลิศในทุกมิติ

มั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัย

มาตรฐานสากลตลอด 24 ชั่วโมง

139,518,488
ป� 2561 รองรับผู�โดยสารกว�า

คน

874,999
ป� 2561 รองรับเที่ยวบินพาณิชย�ทั้งหมด

เที่ยวบิน

7.99%
เพ��มข�้น

6.24%
เพ��มข�้น

6 รายงานประจ ำ าปี 2561



ด�วยอัตราการเติบโตอย�างรวดเร็วของจำนวนผู�โดยสารจากทั่วโลก
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เพ��มข�้น

6.24%
เพ��มข�้น

7 บร ิษ ัท  ท่ าอากาศยานไทย จ ำ าก ัด  (มหาชน)



เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญของความร�วมมือระหว�างพันธมิตรท�าอากาศยานระหว�างประเทศ

และความพร�อมในการผลักดันองค�กรสู�ความเป�นผู�นำในการดำเนินงาน

ด�านการบร�หารจัดการท�าอากาศยานให�เติบโตร�วมกันในทุกด�านอย�างยั่งยืน 

บร�ษัท ท�าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได�รับความร�วมมือจากท�าอากาศยานชั้นนำระดับโลก

เข�าร�วมประชุม “AOT Sister Airport CEO Forum” อย�างต�อเนื่อง

เพ�่อเป�นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจอย�างยั่งยืน

อันเป�นการร�วมมือที่จะสร�างเคร�อข�ายที่เข�มแข็งในอนาคต 

ร�วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพ�่อก�าวสู�อนาคตร�วมกัน

10 17
ป� 2561 การประชุมความร�วมมือระหว�างท�าอากาศยาน

ระหว�างประเทศที่ได�มีการจัดทำบันทึกข�อตกลงความร�วมมือ

ระหว�างท�าอากาศยาน (Sister Airport Agreement: SAA) กับ ทอท. 

AOT Sister Airport CEO Forum 2018 

มีผู�เข�าร�วมประชุมจากท�าอากาศยานระหว�างประเทศ 

สายการบิน หน�วยงานภาคราชการและเอกชนที่เกี่ยวข�อง

ประเทศ ท�าอากาศยาน

8 รายงานประจ ำ าปี 2561



เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญของความร�วมมือระหว�างพันธมิตรท�าอากาศยานระหว�างประเทศ
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9 16
ป� 2561 การประชุมความร�วมมือระหว�างท�าอากาศยาน

ระหว�างประเทศที่ได�มีการจัดทำบันทึกข�อตกลงความร�วมมือ

ระหว�างท�าอากาศยาน (Sister Airport Agreement: SAA) กับ ทอท. 

AOT Sister Airport CEO Forum 2018 

มีผู�เข�าร�วมประชุมจากท�าอากาศยานระหว�างประเทศ 

สายการบิน หน�วยงานภาคราชการและเอกชนที่เกี่ยวข�อง

ประเทศ ท�าอากาศยาน

9 บร ิษ ัท  ท่ าอากาศยานไทย จ ำ าก ัด  (มหาชน)



10 รายงานประจ ำ าปี 2561



ส า ร จ า ก

ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร 

(นายประสงค์ พูนธเนศ)

ประธานกรรมการ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) (ทอท.) ได้มอบ 
ความสุขในการเดินทางและบริการคุณภาพให้แก่ผู ้ใช ้บริการ 
ท่าอากาศยานมายาวนานถึง 39 ปี และก้าวสู ่ทศวรรษท่ี 4  
ด้วยความมุง่มัน่ทีจ่ะพัฒนาท่าอากาศยานในความรบัผดิชอบให้เป็น 
สนามบินระดับโลกท่ีสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีเป้าหมายระยะ  
20 ป ี  “ทอท.เป ็นองค์กรที่สนับสนุนการเชื่อมโยงการขนส่ง 
ทางอากาศ และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยอย่างย่ังยืน” 
สะท้อนบทบาทของ ทอท.ในฐานะรัฐวิสาหกิจท่ีสร้างความสมดุล
ในการด�าเนินงานทั้งเชิงรัฐและเชิงพาณิชย์ กล่าวคือ บทบาทเชิงรัฐ  
ทอท.ส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  
ส่งมอบคุณค่าให้กับผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน ตลอดจนค�านึงถึง 
ผู ้มีส่วนได้เสียส�าคัญ และบทบาทเชิงพาณิชย์ ทอท.ตอบสนอง 
ความคาดหวังของผูถื้อหุน้และนักลงทนุ สร้างความเตบิโตและฐานะ
ทางการเงินท่ีมั่นคง เพ่ือเป็นรากฐานการด�าเนินธุรกิจในอนาคต  
รวมท้ังให้ความส�าคญัในการก�ากบัดแูลกิจการทีด่แีละพัฒนาองค์กร 
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง 
และย่ังยืน

ปี 2561 ที่ผ่านมา เป็นอีกปีที่ ทอท.เติบโตและก้าวหน้าอย่างมั่นคง
ด้วยรางวลัท่ีแสดงถึงความเชีย่วชาญและประสบการณ์ในการบรหิาร
และจดัการท่าอากาศยานท่ีสามารถสร้างความสมดลุการด�าเนินงาน 
ครอบคลุมท้ังมิติเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้รับ
รางวัลเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brand Value 2018 
ในฐานะองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ
ด้านขนส่งและโลจิสติกส์ ติดต่อกันเป็นปีท่ี 4 และรางวัลเกียรติยศ 
ASEAN’s Top Corporate Brand Value 2018 ซึ่งแสดงถึงบทบาท 
ที่ ส� า คัญขององค ์กรต ่ อสั งคมและเศรษฐกิจของประ เทศ  
ด้วยความมุง่มัน่พัฒนาองค์กรสูก่ารเตบิโตอย่างย่ังยืน (Sustainable  
Growth) ทอท.ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความย่ังยืน 
ดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)  
ในกลุ่ม Emerging Market ด้านการคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ทางคมนาคม ตดิต่อกันเป็นปีที ่4 สะท้อนถึงความมุง่มัน่ในการด�าเนิน 
ธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยสร้างสมดุลในการ 
ด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังได้รับ 
การคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกกลุ ่มหลักทรัพย์ที่มีการด�าเนินงาน 
แบบย่ังยืนหรือหุ้นย่ังยืน Thailand Sustainability Investment  
(THSI) ตั้งแต่ ปี 2558-2561 ด้วย นอกจากนี้ ในระดับท่าอากาศยาน  
ทอท.มีการด�าเนินงานที่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
ท ่าอากาศยานหาดใหญ่  และท ่าอากาศยานแม ่ฟ ้าหลวง

เชียงราย ได้รับการรับรอง Airport Carbon Accreditation 
ระดับที่ 3 Optimisation ด้วยการบริหารจัดการการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
อีกทั้งยังด�าเนินงานตามนโยบายท่าอากาศยานเป็นมิตรกับ 
ส่ิงแวดล้อม (Green Airport) ท่ีมุ่งลดผลกระทบทางเสียงต่อชุมชน 
โดยรอบท่าอากาศยาน และพัฒนาสนามลู่ปั ่นจักรยานเจริญสุข 
มงคลจิต บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งติดอันดับเลนจักรยาน
ในสนามบินท่ีดีที่สุดในโลก เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยรอบ 
และประชาชนทัว่ไป และในบรบิททางสงัคม ทอท.มคีวามภาคภมูใิจ 
อย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในภารกิจค้นหาและช่วยชีวิตทีมฟุตบอล 
หมูป่าอะคาเดมี ณ ถ�้าหลวงขุนน�้านางนอน อ�าเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย แม้ว ่าภารกิจดังกล่าวเป็นไปด้วยความยากล�าบาก 
และเส่ียงภัยอันตราย แต่ด้วยความรู้ความสามารถพิเศษ ความมี
มนุษยธรรม เสียสละ กล้าหาญ และอุทิศตนในการช่วยเหลือผู้อื่น
ของนาวาตรีสมาน กุนัน อดีตนักท�าลายใต้น�้าจู่โจม และพนักงาน 
ทอท. รวมท้ังส้ิน 32 คน ท�าให้ภารกิจส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และ 
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในคุณความดีอันเป็นที่ประจักษ ์
ต่อสาธารณชน

ทั้งน้ี จากปริมาณการจราจรทางอากาศท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง ทอท. 
มีแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่าอากาศยานในอนาคต  
โดยเตรยีมความพร้อมการพัฒนาตามแผนแม่บทพัฒนาท่าอากาศยาน  
(Airport Master Plan) ท้ัง 6 แห่ง ท่ีมีการปรับปรุงให้สอดรับกับ 
การคาดการณ์การจราจรทางอากาศถึงปี 2580 และแนวโน้ม
อตุสาหกรรมในอนาคต นอกจากนี ้เพ่ือเป็นส่วนส�าคญัในการตอบรบั
นโยบายรฐับาลให้ไทยเป็นศนูย์กลางการบนิ (Hub) และประตสููเ่อเชยี 
(The Gateway to Asia) ทอท.ได้เตรียมการจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบ 
และรบัรองคณุภาพสนิค้าก่อนส่งออก (Certify Hub) ณ ท่าอากาศยาน 
สุวรรณภูมิ เพ่ือพัฒนารูปแบบการขนส่งสินค้าเน่าเสียง่าย และ
สนิค้าเกษตรไทยไปยังยุโรป ในด้านคณุภาพบรกิาร ทอท.จะยกระดบั 
การน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นกุญแจส�าคัญในการพัฒนา 
การบริการที่เป็นเลิศ (Intelligent Service) รวมถึงการบริหารงาน
ภายในองค์กร เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถผลักดันท่าอากาศยาน
ในความรับผิดชอบทั้ง 6 แห่ง สู่การเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค 
และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตไปพร้อมกัน

ในนามของคณะกรรมการ ทอท. ผมขอขอบคุณผู ้มีส่วนได้เสีย 
ทุกภาคส่วนที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการด�าเนินงาน 
ของ ทอท.ด้วยดีเสมอมา ทอท.ตั้งปณิธานที่จะพัฒนาองค์กร 
อย่างต่อเนื่องและย่ังยืน บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม ท้ังนี้เพ่ือให้องค์กร
ก้าวไปอย่างมั่นคงพร้อมกับการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกภาคส่วน

11 บร ิษ ัท  ท่ าอากาศยานไทย จ ำ าก ัด  (มหาชน)



เรียน  ท่านผู ้ถือหุ ้น 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด 
(มหาชน) (ทอท.) ได้รบัการแต่งตัง้ตามค�าสัง่ ทอท.ที ่1976/2559 
ลงวันที่  7 ตุลาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 
ซึ่งเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 3 ท่าน โดยมี พลอากาศโท  
ประกิต ศกุณสิงห์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายมานิต  
นิธิประทีป นายวราห์ ทองประสินธุ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ  
และผูอ้�านวยการส�านกัตรวจสอบ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ในปีงบประมาณ 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม
จ�านวน 13 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมตามท่ีก�าหนดไว้ 12 ครั้ง  
และเป็นการประชุมวาระพิเศษ 1 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบ 
เข้าร่วมประชมุครบองค์ประชมุทุกครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้เชิญฝ่ายบริหาร ผู้เก่ียวข้อง และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม
ตามวาระต่างๆ  ในการประชุมทุกคร้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้ปฏิบตัหิน้าทีอ่ย่างเป็นอสิระตามขอบเขต หน้าที ่ความรบัผดิชอบ 
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยถือปฏิบัติ 
ตามคู ่มือการปฏิบัติงานส�าหรับคณะกรรมการตรวจสอบ 
ในรัฐวิสาหกิจ ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลงั และตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด  โดยสอบทาน 
การบริหารงาน การด�าเนินงานของบริษัทด้านการก�ากับดูแล
กิจการทีด่ ีการบรหิารความเสีย่ง การควบคมุภายใน การตรวจสอบ 
ภายใน รายงานทางการเงิน และการปฏิบัติงานด้านต่างๆ 
ของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
และเกิดประสิทธิผล รวมทั้ง ส ่งเสริมและสนับสนุนให้ม ี
การปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการคอร์รัปช่ันของบริษัท  
เพ่ือสร้างความโปร่งใสให้กับองค์กร ท้ังนี้ คณะกรรมการ 
ตรวจสอบได้จดัท�ารายงานผลการปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างต่อเน่ือง 
โดยสรุปสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดังน้ี

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.	 การสอบทานรายงานทางการเงิน  คณะกรรมการ 
 ตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล  
 และงบการเงินประจ�าปีงบประมาณ 2561 ของบริษัท 
 รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการท่ีมีความขัดแย้ง 
 ทางผลประโยชน์  ซึ่งข้อมูลทางการเงินและงบการเงิน 
 ของบริษัทได้จัดท�าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 โดยสอบทานประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญ และได้รับค�าชี้แจง 
 จากผู้สอบบญัช ีฝ่ายบรหิาร และผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบ  
 ในเรื่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทางการเงินและ 
 งบการเงนิ การปรบัปรงุรายการบญัชท่ีีส�าคญัทีม่ผีลกระทบ 
 ต่อข้อมลูทางการเงนิและงบการเงนิ ความเพียงพอ เหมาะสม 
 ของวธีิการบนัทึกบญัช ีและขอบเขตการตรวจสอบจนเชือ่มัน่ 
 ได้ว่าการจัดท�าข้อมูลทางการเงินและงบการเงิน รวมทั้ง 
 หมายเหตุประกอบในงบการเงินถูกต ้องตามที่ควร 
 เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมาย และมาตรฐานการ 
 รายงานทางการเงิน จึงให้ความเห็นชอบข้อมูลทางการเงิน 
 และงบการเงินดังกล่าวท่ีผู ้สอบบัญชีได้สอบทานและ 
 ตรวจสอบแล้ว อีกท้ังคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุม 
 ร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัท จ�านวน  
 3 ครั้ง เพ่ือปรึกษาหารืออย่างอิสระถึงการได้รับข้อมูล 
 ในการตรวจสอบ และข้อมูลที่มีสาระส�าคัญในการจัดท�า 
 ข ้อมูลทางการเงินและงบการเงิน การเปิดเผยข้อมูล  
 การน�าเสนอเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ (Key Audit  
 Matters: KAM) ท่ีจะปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี 
 อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ รวมท้ังความเป็นอิสระ 
 ของผู ้สอบบัญชี เพ่ือให้มั่นใจว่าการจัดท�างบการเงิน 
 เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายและมาตรฐานการ 
 รายงานทางการเงิน มีความเชื่อถือได ้และทันเวลา  
 รวมท้ัง มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ  
 เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน 

2.	 การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี		คณะกรรมการ 
 ตรวจสอบส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิด 
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 การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยสอบทานการปฏิบัติงานตาม 
 ระบบงานที่ก�าหนดไว้ เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ  
 และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ 
 ของบริษัท และได้สอบทานการปฏิบัติตามมาตรการ 
 ต ่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น เพ่ือให้สอดคล้องตาม 
 หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ส่งเสริมและสนับสนุน 
 ให้มกีระบวนการรบัเรือ่งร้องเรยีนและแจ้งเบาะแสการทจุรติ  
 (Whistle blowing) นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
 ตรวจสอบโดยรวมทั้งคณะ และประเมินตนเองแบบราย 
 บุคคลตามแนวปฏิบัติท่ีดีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ในรัฐวิสาหกิจ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 ซึง่ครอบคลมุเรือ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 อ�านาจหน้าท่ี ความเป็นอิสระ การประชุม การปฏิบัติงาน 
 เก่ียวกับการสอบทานให้ความเห็นและหรือค�าแนะน�า 
 อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในด้านการควบคุมภายใน  
 ระบบการบริหารความเสี่ยง การจัดท�ารายงานทางการเงิน  
 การตรวจสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชี  ระบบการตรวจสอบ 
 ภายใน การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ และ 
 การจดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามแนวทาง 
 การปฏิบั ติที่ดีตามข ้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย ์ 
 แห่งประเทศไทย และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 โดยมผีลการประเมนิอยู่ในเกณฑ์ดมีาก  ทัง้นี ้คณะกรรมการ 
 ตรวจสอบมกีารรายงานผลการปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้คณะกรรมการ 
 บริษัททราบทุกไตรมาส โดยให้ข้อสังเกตและข้อคิดเห็น  
 เพ่ือปรับปรุงกระบวนการก�ากับดูแล การบริหารความเส่ียง  
 การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามข ้อก�าหนด  
 กฎ ระเบียบของบริษัท

3.	 การสอบทานรายงานท่ีเก่ียวโยงกันและรายงาน 
	 ท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	คณะกรรมการ 
 ตรวจสอบได้สอบทานรายงานที่เก่ียวโยงกันตามประกาศ 
 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรายการ 
 ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการเปิดเผย 
 ข้อมูลรายการระหว่างกัน เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว 
 สมเหตุสมผล มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นประโยชน์ 
 ต่อบริษัท

4.	 การสอบทานการบริหารความเสี่ยง	 คณะกรรมการ 
 ตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยง แผนงานและ 
 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของความเส่ียง 

 ระดับองค์กร (Corporate Risk Profile) ท่ีอาจส่งผลกระทบ 
 ต่อการด�าเนินงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน�าไป 
 ปรบัปรงุให้ดย่ิีงขึน้   โดยในปีงบประมาณ  2561 คณะกรรมการ 
 ตรวจสอบได ้ประชุมร ่วมกับคณะกรรมการบริหาร 
 ความเสี่ยง จ�านวน 2 ครั้ง เพ่ือบูรณาการการท�างาน 
 ร่วมกันโดยในปีงบประมาณ 2562 มีการก�าหนดแผน 
 การด�าเนินงานโดยมุ่งเน้นและให้ความส�าคัญในโครงการ 
 ลงทุนท่ีมมีลูค่าสงูเพ่ือบรูณาการร่วมกันระหว่างการบรหิาร 
 ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 
 ของบริษัทให้มีความสอดคล้อง และมีประสิทธิภาพ  
 ประสิทธิผลย่ิงข้ึน 

5.	 การสอบทานประสทิธิผลของระบบการควบคุมภายใน	  
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทมีระบบ 
 การควบคุมภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล 
 โดยสนับสนุนให้มรีะบบการควบคุมเชงิป้องกัน (Preventive  
 Control) ในขั้นตอนการด�าเนินงานต่างๆ ท่ีเพียงพอ และ 
 เหมาะสม รวมท้ังสอบทานรายงานการประเมินผล 
 การควบคุมภายในของบริษัทตามมาตรฐานการควบคุม 
 ภายในส�าหรับหน่วยงานของรัฐ (Internal Control  
 Standard for Government Agency) ของกระทรวงการคลงั  
 และให้สอดคล้องกับกรอบการควบคุมภายในตามมาตรฐาน 
 สากล (The Committee of Sponsoring Organization  
 of the Treadway Commission: COSO 2013) โดยมี 
 ผลการประเมนิทีเ่ชือ่มัน่ได้ว่าการควบคุมภายในของบรษิทั 
 เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด 

6.	 การสอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ   
 คณะกรรมการตรวจสอบได ้สอบทานกฎบัตรของ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2561 ให้มีความเหมาะสม  
 สอดคล ้อง กับคู ่ มื อของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ในรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุงปี 2555 ของส�านักงาน 
 คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง  
 ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทาง 
 การปฏิบัติท่ีดีของคณะกรรมการตรวจสอบ และหลักการ 
 ก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560  
 (Corporate Governance Code for listed companies  
 2017) ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์
 และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งสอดคล้องกับการปฏิบัติ 
 หน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  
 เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

13 บร ิษ ัท  ท่ าอากาศยานไทย จ ำ าก ัด  (มหาชน)



พลอากาศโท

(ประกิต ศกุณสิงห์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

7.	 การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ 
 ตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบ 
 ภายในประจ�าปี แผนการตรวจสอบระยะยาว และอนุมัต ิ
 การปรบัแผนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
 และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป  สอบทานการปฏิบัติงาน 
 และผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบท่ีก�าหนด   
 โดยให ้ข ้อแนะน�าและติดตามการด�าเนินการแก ้ไข 
 ในประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญตามรายงานผลการตรวจสอบ 
 อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ 
 มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ และสนับสนุนให้มีการน�า 
 เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบ เพ่ือ 
 เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน รวมท้ัง 
 พิจารณาอนุมัติปรับปรุงกฎบัตรของส�านักตรวจสอบ  
 คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน เพ่ือให้เป็นไปตาม 
 คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ  
 ฉบบัปรบัปรงุปี 2555 ของส�านกังานคณะกรรมการนโยบาย 
 รัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง คณะกรรมการ 
 ตรวจสอบได้สอบทานและอนุมติัแผนการฝึกอบรมประจ�าปี 
 ของส�านักตรวจสอบ โดยให้ความส�าคัญและสนับสนุน 
 ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ เพ่ือ 
 ให้ได้รบัวุฒบิตัรทางวิชาชพีต่างๆ และเพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าท่ี 
 ตรวจสอบให้มีความรู ้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 ตรวจสอบได้อย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง 
 ได้พิจารณาความเพียงพอเหมาะสมของทรัพยากรของ 
 ส�านักตรวจสอบ พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง 
 และการเลื่อนต�าแหน่งพนักงานของส�านักตรวจสอบ   
 และประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดี 
 ความชอบประจ�าปีของผู ้อ�านวยการส�านักตรวจสอบ 
 และพนักงานส�านักตรวจสอบ นอกจากนี้คณะกรรมการ 
 ตรวจสอบสนบัสนนุให้มกีารประเมนิคณุภาพการตรวจสอบ 
 ภายในจากผูป้ระเมนิอสิระภายนอก (External Assessment)  
 และได้น�าข้อเสนอแนะมาพิจารณาเพ่ือปรับปรุงและ 
 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

8.	 การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	 คณะกรรมการ 
 ตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบการเสนอให้ 
 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท  
 การเสนอค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ�าปีงบประมาณ  
 2561 และเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพ่ือน�าเสนอขออนมุติั 
 ต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 เพ่ือพิจารณา 
 แต่งตั้งส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู ้สอบบัญชี 
 ของบริษัทและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจ�าปีงบประมาณ  
 2561

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และ
ความรับผิดชอบตามท่ีได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ 
ความรู ้  ความสามารถ และความระมัดระวังรอบคอบ  
มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพ่ือประโยชน์ต่อผู ้มีส่วน 
ได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบ 
มีความเห็นว่า การบริหารและการด�าเนินงานของ ทอท. 
มีการพัฒนาด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเน่ือง  
มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง มีการจัดวางระบบ 
ควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบท่ีเหมาะสม เพียงพอ  
และมีประสิทธิผล รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัท 
มีความถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�าคัญ เชื่อถือได้ สอดคล้อง
กับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไป มีการเปิดเผยข้อมูล 
อย่างเพียงพอ และบริษัทมีการปฏิบัติงานสอดคล้องตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ
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เรียน  ท่านผู ้ถือหุ ้น

คณะกรรมการสรรหา บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) 
(ทอท.) มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามท่ีก�าหนดไว้ในกฎบัตร
ของคณะกรรมการสรรหา โดยได้ก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ 
การพิจารณาสรรหากรรมการ ทอท.และได้คัดเลอืกบคุคลท่ีมคีณุสมบตัิ 
ตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบวิธีปฏิบัติที่เก่ียวข้องก�าหนด 
เพ่ือน�าเสนอคณะกรรมการ ทอท.พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
ทอท.แทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามข้อบังคับ รวมถึงการ
ด�าเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ ทอท.มอบหมายและรายงานผล 
การด�าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ 
ทอท.ในเดือนถัดไป และรายงานต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจ�าปี
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปีด้วย 

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหา ทอท.ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 
3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระท้ังคณะ โดยมีนายมานิต  นิธิประทีป  
ท�าหน้าท่ีประธานกรรมการสรรหา นาวาอากาศตร ีประจกัษ์  สจัจโสภณ  
และนางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ เป็นกรรมการสรรหา และมี 
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ สายงานกฎหมายและเลขานุการ
บริษัท ท�าหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการสรรหา โดยในปี 2561 นี้  
มกีารประชมุคณะกรรมการสรรหาทัง้สิน้จ�านวน 2 ครัง้ เพ่ือด�าเนนิการ 
สรรหากรรมการ ทอท.ตามท่ีคณะกรรมการ ทอท.มอบหมาย  
ซึง่คณะกรรมการสรรหาได้รายงานผลการด�าเนนิงานพร้อมความเหน็ 
และข้อเสนอแนะให้กับคณะกรรมการ ทอท.อย่างต่อเน่ืองและ 
ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา
อย่างครบถ้วน ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นอิสระ  
โดยมีสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าท่ี ดังนี้ 

1. พจิารณาสรรหาบคุคลทีม่คีณุสมบตัหิลากหลาย ทัง้ในด้านทกัษะ  
 ประสบการณ์ ความสามารถและคณุสมบตัเิฉพาะด้านทีจ่�าเป็น 
 ต่อการบรรลวัุตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร และเป็นผูท่ี้มี 
 ความเช่ียวชาญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ 
 ของ ทอท.เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ทอท.ตามกฎหมาย และ 
 หลกัเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยคุณสมบตัมิาตรฐาน 
 ของกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ กฎหมายว่าด้วยบริษัท 
 มหาชนจ�ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจน 
 ข้อบังคับ ทอท.และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.  
 เป็นต้น ท้ังน้ี โดยน�ารายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director’s  
 Pool) ของกระทรวงการคลัง มาประกอบการพิจารณาร่วมกับ 
 การน�า Board Skill Matrix มาวิเคราะห์ทักษะจ�าเป็นทียั่งขาดอยู่ 
 ในคณะกรรมการ ทอท. เพ่ือให้มั่นใจว่า จะได้คณะกรรมการ 
 โดยรวมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถเข้าใจและตอบสนอง 
 ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีประวัติ 
 การท�างานที่โปร่งใสและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับ ทอท.  
 (Conflict of Interest) ซึ่งมีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ  
 ดังนี้:

รายงานของคณะกรรมการสรรหา

(นายมานิต นิธิประทีป)

ประธานกรรมการสรรหา

 1) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
  การด�ารงต�าแหน่ง โดยคณะกรรมการสรรหาได้ด�าเนินการ 
  ตามกระบวนการสรรหา และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ  
  ทอท.เพื่อให้คณะกรรมการ ทอท.พิจารณาแต่งตั้งบุคคล 
  ทีม่คีวามเหมาะสม ก่อนจะน�าเสนอท่ีประชมุสามญั ผูถื้อหุน้ 
  พิจารณาแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ทอท. 

  ในปี 2561 คณะกรรมการ ทอท.ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 
  ส่วนน้อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม 
  เพือ่คดัเลอืกเป็นกรรมการ ตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนด ในช่วง 
  ระหว่างวนัที ่1 มถุินายน ถึง 31 สงิหาคม 2561 ซึง่ปรากฏว่า 
  ไม่มผีูถื้อหุ้นรายใดเสนอรายชือ่บคุคลเพ่ือเข้าสูก่ระบวนการ 
  สรรหากรรมการในการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ�าปี 2561 

 2) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนต�าแหน่งกรรมการท่ีว่างลง 
  เพราะเหตอุืน่นอกจากถึงคราวออกตามวาระ โดยกรรมการ 
  สรรหาได้พิจารณาสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสม และเสนอ 
  ความเห็นต่อคณะกรรมการ ทอท.เพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง 
  ให้เป็นกรรมการ ทอท. 

  ทัง้นี ้บคุคลทีจ่ะได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ ทอท.จะต้อง 
  ได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ 
  ก่อน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย 
  การก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 

2. พิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
 สรรหา ประจ�าปี 2561 ให้มีความครบถ้วน เหมาะสม สอดคล้อง 
 ตามนโยบายธรรมาภิบาลและหลักการก�ากับดูแลกิจการ 
 ที่ดีของ ทอท.

3. จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการสรรหา  
 ประจ�าปี 2561 และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ  
 ทอท.พร้อมทั้งเปิดเผยผลการประเมินในรายงานประจ�าปี

คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย
อย่างละเอียดครบถ้วน ด้วยความรอบคอบ รัดกุม โปร่งใส และ
เป็นอิสระ ตลอดจนให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพ่ือประโยชน์
สูงสุดของผู ้ถือหุ ้น นักลงทุน และผู ้มีส ่วนได้เสียทุกฝ่าย และ 
มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรม
ตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการท่ีด ีเพ่ือให้ ทอท.พัฒนาได้อย่างมัน่คง 
และย่ังยืนต่อไป

15 บร ิษ ัท  ท่ าอากาศยานไทย จ ำ าก ัด  (มหาชน)



เรียน  ท่านผู ้ถือหุ ้น

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน บริษัท ท่าอากาศยานไทย  
จ�ากัด (มหาชน) (ทอท.) ได้รับการพิจารณาแต่งต้ังจาก 
คณะกรรมการ ทอท. โดยกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 
ต้องเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-executive Director)  
และกรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ  
3 ท่าน โดยมีรายนาม ดังนี้ 

1. นายวราห์  ทองประสินธุ์          
 ด�ารงต�าแหน่ง ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)

2. นายธวัชชัย  อรัญญิก    
 ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการ (กรรมการอิสระ)

3. นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ   
 ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการ                   

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทอท. ที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตร
ของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน ด้วยความรอบคอบ 
โปร่งใส เที่ยงธรรม และเป็นอิสระ ตามหลักการก�ากับดูแล

รายงานของคณะกรรมการก�าหนดค ่าตอบแทน

 (นายวราห์ ทองประสินธุ์)

ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

กิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด 
โดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายในการพิจารณาค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการ ทอท. 
และบุคคลภายนอก ได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์และอยู ่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือ 
ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน, ผลประกอบการ, หลักการและแนวทาง 
การก�ากับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ เป ็นต ้น โดยค�านึงถึง 
ความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบที่ได ้รับ 
มอบหมาย 

ส�าหรับในปี 2561 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนได้มีการ
ประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนให้คณะกรรมการ 
ทอท. และน�าเสนอต่อคณะกรรมการ ทอท. และทีป่ระชมุสามญั
ผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนดังกล่าว นอกจากน้ี
คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทน
ให้บุคคลภายนอกที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ อนุกรรมการ 
และผู ้ท�างานของ ทอท. ทั้งนี้ข ้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ 
แต่ละท่านปรากฏอยู่ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและ 
ผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจ�าปี 2561 ด้วย

16 รายงานประจ ำ าปี 2561



เรียน ท่านผู ้ถือหุ ้น

เพ่ือเป็นการสนับสนุนคณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย 
จ�ากัด (มหาชน) (ทอท.) ในการก�ากับดูแลการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงขององค์กร ท่ีสามารถสร้างความมั่นใจ และความ
น่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในการด�าเนินธุรกิจ
ของ ทอท. คณะกรรมการ ทอท.จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของ ทอท.ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระ
จากการบริหารงานภายใน จ�านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้  
ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ท่ีหลากหลาย โดยม ี
นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ เป็นประธานกรรมการ 
นายวราห์ ทองประสินธุ์ และนายมนัส แจ่มเวหา เป็นกรรมการ 
ซึ่งมีกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ท�าหน้าที่ในการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ความเส่ียง 
ด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ
ของ ทอท. พร้อมทั้งน�าเสนอแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง
ให้คณะกรรมการ ทอท. ทราบ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุน
การตัดสินใจก�าหนดทิศทางการด�าเนินงานของ ทอท.ให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีก�าหนด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ความส�าคัญต่อการบริหาร
จัดการในทุกมิติของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องตาม
แนวปฏิบตัท่ีิดี โดยค�านงึถึง “การบรหิารความเสีย่ง” ท้ัง 4 ด้าน  
ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเส่ียง
ด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน  
(Financial Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ (Compliance Risk) นอกจากน้ี ยังได้มุ่งเน้นในการ
พัฒนามุมมองการบริหารความเสี่ยงให้มีความครอบคลุม
เหตกุารณ์การเปลีย่นแปลงทีส่�าคญัในด้านอืน่ๆ เช่น ความเสีย่ง 
ด้านภาพลักษณ์องค์กร (Reputation Risk) การรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) รวมถึงความเสี่ยง
ด้านทุจริต (Fraud Risk) โดยได้ก�าหนดให้มีนโยบายการบริหาร
ความเสีย่งของ ทอท.ท่ีแสดงถึงความมุง่มัน่ในการให้ความส�าคัญ 
กับการบริหารความเสี่ยง และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม  เพ่ือให้มั่นใจว่า ทอท.จะสามารถบริหารความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ “การควบคุมภายใน” ท่ีเป็นไป

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเ ส่ียง

นาวาอากาศตรี

(ประจักษ์ สัจจโสภณ)

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง

ตามหลักเกณฑ์การก�ากับของส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
เพ่ือจัดการความเส่ียงในระดับกิจกรรมให้ ทอท.สามารถด�าเนิน
ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ “การบริหารความต่อเน่ือง
ทางธุรกิจ” ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือเตรยีมความพร้อม 
ในการรับมือกับสถานการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อ 
การด�าเนินธุรกิจของ ทอท.

ในปีงบประมาณ 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ยังคง
มุ่งเน้นการด�าเนินงานด้านการบริหารความเส่ียง การควบคุม
ภายใน และการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจท่ีเป็นระบบ
อย่างต่อเน่ือง โดยการบริหารความเส่ียงท้ังในระดับองค์กร 
และระดับท่าอากาศยาน การควบคุมภายในเพ่ือลดความเสี่ยง 
ระดับกิจกรรมท่ีขยายขอบเขตให้ครอบคลุมกิจกรรมที่ส�าคัญ  
การรบัรองระบบการบรหิารความต่อเน่ืองทางธุรกิจตามมาตรฐาน  
ISO 22301: 2012 และ มอก.22301-2556 ท้ังพ้ืนท่ีส�านักงาน
ใหญ่และท่าอากาศยานท้ัง 6 แห่ง รวมถึงการบูรณาการ 
การท�างานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านการประชุม
ร่วมกันทุกๆ 6 เดือน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมุ่งมั่นต้ังใจท่ีจะก�ากับดูแล
ให้การด�าเนินงานด้านการบรหิารความเสีย่ง การควบคมุภายใน 
และการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจของ ทอท.เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างสรรค์มูลค่า (Value Creation) 
และเพ่ิมมูลค่า (Value Enhancement) ให้ ทอท. รวมท้ัง
ปลูกฝังจิตส�านึกด้านการบริหารความเสี่ยงให้เป็นวัฒนธรรม
องค์กร (Risk Culture) เพ่ือเป็นรากฐานท่ีส�าคัญในการน�าพา
องค์กรให้เติบโตอย่างย่ังยืน และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มี
ส่วนได้เสีย (Stakeholders) ผู้ถือหุ้น (Shareholders) รวมถึง
นักลงทุนท้ังในประเทศและต่างประเทศ
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รายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

เรียน ท่านผู ้ถือหุ ้น

คณะกรรมการธรรมาภิบาล บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด 
(มหาชน) (ทอท.) จัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการ 
ทอท.เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทอท. 
โดยมีอ�านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบตามท่ีก�าหนดไว้ 
ในกฎบัตรของคณะกรรมการธรรมาภิบาล ในการก�าหนด
นโยบายและแนวปฏิบัติท่ีดีด้านต่างๆ เก่ียวกับการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี และความรับผิดชอบต่อสังคม ตามแนวทาง  
ข้อบังคับของ ทอท. และปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ รวมท้ัง
กฎหมายที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลตามมาตรฐาน
สากล อันจะน�ามาซึ่งการพัฒนาสู่ความย่ังยืน ที่ครอบคลุม 
ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ 
ทั่วทั้งองค์กร 

ในปี 2561 คณะกรรมการธรรมาภิบาล จัดให้มีการประชุม 
3 ครั้ง เพ่ือด�าเนินการในด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวกับอ�านาจหน้าท่ี
ที่ก�าหนดไว ้ในกฎบัตรของคณะกรรมการธรรมาภิบาล  
โดยสรุปสาระส�าคัญได้ ดังนี้

ด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

• พิจารณาทบทวนนโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท.ให้มี 
 ความสอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับ 
 บริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 และข้อเสนอแนะจากผลการประเมินโครงการ CGR  
 หลกัเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard และเกณฑ์การประเมนิ 
 คุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance  
 Appraisal: SEPA) รวมถึงได้มีการน�าหลักการก�ากับดูแล 
 กิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code)  
 ข อ ง ส� า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก� า กั บ ห ลั ก ท รั พ ย  ์
 และตลาดหลักทรัพย์ (ส�านักงาน ก.ล.ต.) มาปรับใช้ 
 ตามความเหมาะสมกับบริบทของธุรกิจ ทอท.แล้ว 

• พิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศ ทอท. เรื่อง นโยบาย 
 สิทธิมนุษยชน 

• พจิารณาให้ความเห็นชอบการปรบัปรงุคุณสมบตักิรรมการ 
 อิสระของ ทอท. เพ่ือให้สอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระ 
 ของส�านักงาน ก.ล.ต.

• พิจารณาผลการประเมินโครงการส�ารวจการก�ากับดูแล 
 กิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance  
 Report of Thai Listed Companies: CGR) ที่จัดโดย 
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors:  
 IOD) และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรบัปรงุและพัฒนานโยบาย 
 และแนวปฏิบัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ รวมทั้ง 
 ข้อเสนอแนะของโครงการประเมินดังกล่าว 

• พิจารณาผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
 ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &  
 Transparency Assessment: ITA) ท่ีจัดโดยส�านักงาน 
 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

• พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ 
 ผู้ถือหุ้น ท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

• พจิารณาแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ  
 ทอท. และคณะกรรมการชุดย่อย

• ก�ากับดูแลให้มีการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
 ของ ทอท. เพ่ือรับผิดชอบด�าเนินงานด้านการส่งเสริม  
 รณรงค์ ขับเคล่ือน และผลักดันนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่ 
 ของ ทอท. และจัดท�าแผนปฏิบัติการเก่ียวกับการป้องกัน 
 และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
 ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาต ิ
 ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

• ก�ากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานตามประกาศ  
 ทอท. เรื่อง นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของ ทอท.

• พิจารณารายงานการรับข้อเสนอแนะและเรื่องร้องเรียน 
 จากผู้มีส่วนได้เสียของ ทอท. ตามท่ีได้มีก�าหนดช่องทาง 
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 และข้ันตอนการรับเร่ืองร ้องเรียนจากผู ้มีส ่วนได้เสีย 
 ของ ทอท. ผ่านเว็บไซต์ ทอท. www.airportthai.co.th 
 โดยการร้องเรียนดังกล่าวจะถูกส่งไปท่ี E-mail address:  
 goodgovernance@airportthai.co.th ซึ่งคณะกรรมการ 
 ธรรมาภิบาล จะเป ็นผู ้รับข ้อร ้องเรียนโดยตรง โดย 
 ในปีงบประมาณ 2561 ไม่ปรากฏเร่ืองร้องเรียนจาก 
 ผู้มีส่วนได้เสียของ ทอท.  

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาสู่ความย่ังยืน

ด�าเนินการตามแผนแม ่บทด ้านการพัฒนาที่ ย่ั ง ยืนของ 
ทอท. ปีงบประมาณ 2559-2562 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ 
การบริหารจัดการด ้านความรับผิดชอบต ่อสั งคมเพื่อ 
การพัฒนาทีย่ั่งยืน 3 ยุทธศาสตร์หลกั ได้แก่  1) การบรหิารจดัการ
ความย่ังยืน (Sustainability Management) 2) การเชื่อมโยง
ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement) และ 3) กิจกรรม
เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainability Initiatives) ซึ่งเป็น 
การพัฒนากระบวนการด�าเนินธุรกิจของ ทอท.ให้สอดคล้อง 
กับแนวทาง มาตรฐาน ทิศทาง กลยุทธ์ของ ทอท. ควบคู่กับ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

จากความมุ่งมั่นในการด�าเนินงานของ ทอท. ด้วยความโปร่งใส 
เป็นธรรม และค�านึงถึงผู ้มีส ่วนได้เสียทุกส่วนของ ทอท.  
ส่งผลให้ ทอท.ได้รับรางวัลด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 
และความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีมีชื่อเสียงท้ังในประเทศ 
และต่างประเทศ อันได้แก่

- ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความย่ังยืนดาวโจนส์  
 หรือ DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) ในกลุ่ม 
 อุตสาหกรรมการคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐานทาง 
 คมนาคม (TRA: Transportation and Transportation  
 Infrastructure) ต่อเนื่องกันเป็นปีท่ี 4 ในกลุ่ม Emerging  
 Market ประจ�าปี 2018 

- ผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 
 จดทะเบียนไทย ประจ�าปี 2561 (Corporate Governance  
 Report of Thai Listed Companies 2018) ระดับ 5 ดาว  
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai  
 Institute of Directors: IOD)

- ผลการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน 
 ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency  
 Assessment: ITA) ที่จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการ 

 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจ�าปี 2561  
 โดย ทอท.มีผลประเมินในภาพรวม 82.10 คะแนน หรือ 
 มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน 
 สูงมาก     

- ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น  
 ประจ�าปี 2560ในระดับ 100 คะแนนเต็ม โดยสมาคม 
 ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- รางวัล “Thailand Sustainability Investment Awards  
 (THSI) ประจ�าป ี  2561 ท่ีจัดโดยตลาดหลักทรัพย ์
 แห่งประเทศไทยร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจัดการ 
 ลงทุน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัท 
 หลักทรพัย์ไทย สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  
 และมูลนิธิเพ่ือคนไทย

ด้วยรางวัลแห่งความภาคภูมิใจดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึง 
ความมุ่งมั่นท่ีบริษัทด�าเนินงานด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
คณะกรรมการธรรมาภบิาลยังคงมุง่มัน่ทีจ่ะพัฒนาประสทิธิภาพ
ในด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม 
ควบคู่ไปกับการก�ากับดูแลให้ ทอท. มีการปฏิบัติตามนโยบาย
ธรรมาภิบาล หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ ทอท. นโยบาย 
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น ประมวลจริยธรรม และกฎ ระเบียบ 
ท่ีเ ก่ียวข ้องกับการปฏิบัติงานอย่างเคร ่งครัด เ พ่ือสร ้าง 
ความเชื่อมั่นให้กับผู ้ ถือหุ ้น นักลงทุนและผู ้มีส ่วนได้เสีย 
ทุกฝ่าย ซึ่งถือเป็นปัจจัยส�าคัญในการส่งเสริมให้ ทอท.สามารถ
เติบโตได้อย่างมั่นคงและย่ังยืน อันจะส่งผลดีต่อประเทศชาติ
โดยรวม และเป็นท่ียอมรับในระดับสากลย่ิงข้ึนไป

(นางระวีวรรณ  เนตระคเวสนะ)

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
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กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหา, 

กรรมการตรวจสอบ

นายมนัส แจ่มเวหา
กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเส่ียง

นายธานินทร์ ผะเอม
กรรมการอิสระ

นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการธรรมาภิบาล, 

กรรมการสรรหา 

พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ
กรรมการอิสระ

นายสราวุธ เบญจกุล
กรรมการอิสระ
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ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร  ท อ ท.

12

15

13

16

14
พลต�ารวจโท มนู เมฆหมอก 
กรรมการอิสระ

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ  
กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่,

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ, 

กรรมการธรรมาภิบาล, 

กรรมการบริหารความเส่ียง 

นายวราห์ ทองประสินธุ ์ 
กรรมการอิสระ, 

ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน,

กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง

พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล  
พ้นจากต�าแหน่ง เน่ืองจากลาออก 

โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2560

นายกฤชเทพ สิมลี 
กรรมการ
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ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร  ท อ ท.

01

04

02

05

03
นายนิตินัย ศิริสมรรถการ
กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

นางฉฎาณิศา ช�านาญเวช
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

(สายงานทรัพยากรบุคคลและอ�านวยการ)

นางสาวชนาลัย ฉายากุล
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

(สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท) 

และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

นายสมบูรณ์ น้อยน�้าค�า
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

(สายงานบัญชีและการเงิน)

นางสาวศศิศุภา สุคนธทรัพย์
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

(สายงานยุทธศาสตร์)
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ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร  ท อ ท.

06

10

08

09

07
นายวิชัย บุญยู้
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

(สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด)

นายพัฒนพงศ์ สุวรรณชาต 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO)

นาวาอากาศโท ฤทธิรงค์ ก้อนมณี 
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

(สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน)

นายมนตรี มงคลดาว
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

(สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค)

นายเอนก  ธีระวิวัฒน์ชัย
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

(สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง)
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14

11 1312

15 16
นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม
ที่ปรึกษา 10 และรักษาการ ผู้อ�านวยการ

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ 
ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู 
ผู ้อ�านวยการท่าอากาศยานภูเก็ต

นายศิโรตม์ ดวงรัตน์  
ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานดอนเมือง

นายกฤติยา ก้อนทอง
ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่

นายวีระศักดิ์ ชั้นบุญใส
ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
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หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน

ผังโครงสร้างองค์กร

สายบ�ารุงรักษา 

 ฝ่ายไฟฟ้าและเคร่ืองกล 

 ฝ่ายสนามบินและอาคาร

 ฝ่ายระบบล�าเลียงกระเป๋าสัมภาระ

สายการพาณิชย์ 

 ฝ่ายการพาณิชย์ 

 ฝ่ายบริหารการขนส่ง 

 ฝ่ายบริหารการขนส่งสินค้า

 ทางอากาศ 

ฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยาน 

และอาชีวอนามัย

  ศูนย์บริหารคุณภาพบริการ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร 

ฝ่ายวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและ

คุณภาพการบริการ 

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 

ฝ่ายพัฒนาและประเมินผลองค์กร 

ส�านักกิจการต่างประเทศ 

 ฝ่ายกิจการต่างประเทศ 

 ฝ่ายประสานความร่วมมือและ

 พิธีการต่างประเทศ

ฝ่ายอ�านวยการท่าอากาศยานภูมิภาค

ท่าอากาศยานเชียงใหม่, ท่าอากาศยานหาดใหญ่, 
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

 ด้านสนับสนุนธุรกิจ

  ส่วนอ�านวยการท่าอากาศยาน

  ส่วนพัสดุ 

  ส่วนพาณิชย์และการเงิน 

  ส่วนกฎหมายและทรัพยากรบุคคล

  ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์

         ส่วนการแพทย์

 ด้านปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา

  ส่วนบริการท่าอากาศยาน 

  ส่วนรักษาความปลอดภัย 

  ส่วนดับเพลิงและกู้ภัย 

  ส่วนบ�ารุงรักษา 

  ส่วนมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย 

สายสนับสนุนธุรกิจ

 ฝ่ายอ�านวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

 ฝ่ายพัสดุท่าอากาศยาน 

        ส่วนการแพทย์

สายปฏิบัติการ 1 

 ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน

 ฝ่ายรักษาความปลอดภัย

 ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย

สายปฏิบัติการ 2 

 ฝ่ายการท่าอากาศยาน 

 ฝ่ายบริการลูกค้า

 ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์

ฝ่ายงบประมาณ 

ฝ่ายการเงิน 

ฝ่ายบัญชี 

ฝ่ายพัสดุ 

ฝ่ายคดี 

ฝ่ายนิติการ 

ฝ่ายนิติกรรมสัญญา

ฝ่ายเลขานุการองค์กร 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร 

ฝ่ายกิจการเพื่อสังคมและก�ากับดูแลกิจการ

สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน 

 ฝ่ายพัฒนาการบริหาร 

 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายพัฒนาระบบงานบุคคล 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

ฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ 

ฝ่ายอ�านวยการกลาง 

ฝ่ายการแพทย์

สายงานยุทธศาสตร์

สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สายงานบัญชีและการเงิน

สายกฎหมาย สายเลขานุการบริษัท

สายงานทรัพยากรบุคคล 
และอ�านวยการ

ศูนย์นโยบายและกลยุทธ์ด้านการเงิน

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
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ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ

ฝ่ายแผนพัฒนาท่าอากาศยาน

ส�านักงานบริหารโครงการก่อสร้าง 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 ฝ่ายวิศวกรรมก่อสร้าง 

 ฝ่ายบริหารและประเมินโครงการ

 ฝ่ายสนับสนุนโครงการ 

ฝ่ายวิศวกรรมโครงการ 

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

สายสนับสนุนธุรกิจ

 ฝ่ายอ�านวยการท่าอากาศยานดอนเมือง 

 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

 ฝ่ายการพาณิชย์ การเงิน และบัญชี 

   ส่วนการแพทย์

สายปฏิบัติการ

  ศูนย์บริหารการขนส่งสาธารณะ

 ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน

 ฝ่ายการท่าอากาศยาน

 ฝ่ายรักษาความปลอดภัย

 ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย

สายบ�ารุงรักษา

 ฝ่ายสนามบินและอาคาร

 ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล

 ฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย

  ส่วนบริหารคุณภาพบริการ

สายสนับสนุนธุรกิจ

 ฝ่ายอ�านวยการท่าอากาศยานภูเก็ต

 ฝ่ายแผนงาน การพาณิชย์ และการเงิน

สายปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา

 ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน 

 ฝ่ายการท่าอากาศยาน 

 ฝ่ายรักษาความปลอดภัย

 ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย

 ฝ่ายบ�ารุงรักษา

  ฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย

       ส่วนการแพทย์

      ส่วนบริหารคุณภาพบริการ

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ส�านักตรวจสอบ
ฝ่ายกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ฝ่ายระบบสารสนเทศ 

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย 

ท่าอากาศยาน 

ฝ่ายมาตรฐานและควบคุมคุณภาพ 

การรักษาความปลอดภัยกิจการการบิน

ฝ่ายมาตรฐานการบริการ 

ท่าอากาศยานและการบิน

ฝ่ายความปลอดภัยในการท�างานและ

อาชีวอนามัย

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด 

ฝ่ายบริหารธุรกิจ 

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

ท่าอากาศยานภูเก็ต

สายงานวิศวกรรม 
และการก่อสร้าง

สายงานมาตรฐาน 
ท่าอากาศยานและการบินสายงานพัฒนาธุรกิจ 

และการตลาด

สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร

ท่าอากาศยานดอนเมือง
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ความเป็นมา 

กิจการของ ทอท. มีความเป็นมาท่ียาวนาน โดยเมื่อปี 2454 ได้มีการเลือกพ้ืนท่ีดอนเมืองเพ่ือเป็นสนามบิน และเมื่อวันท่ี  
8 มีนาคม 2457 มีเครื่องบินลงเป็นปฐมฤกษ์ ซึ่งในขณะน้ันกรมการบินทหารบกเป็นผู้ดูแลสนามบินดอนเมือง  
ในระยะต่อมาได้มีการปรับปรุงสนามบินดอนเมืองเป็นท่าอากาศยานสากล ใช้ชื่อว่า “ท่าอากาศยานดอนเมือง”  
และปี 2498 ได้เปลี่ยนมาใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า  “ท่าอากาศยานกรุงเทพ” โดยอยู่ในความดูแลของกองทัพอากาศ  
ต่อมารัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติว่าด้วย การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ก�าหนดให้จัดตั้ง 
การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย หรือ ทอท. และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Airports Authority of Thailand  
ย่อว่า AAT ให้ ทอท.เป็นนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบและส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน รวมทั้ง 
การด�าเนินกิจการอื่นท่ีเก่ียวกับหรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการท่าอากาศยาน ซึ่งพนักงาน ทอท.ได้เข้าปฏิบัติงาน 
ตามพระราชบัญญัติ เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2522 จากน้ัน ทอท.ได้รับโอนท่าอากาศยานสากลในส่วนภูมิภาคอีก  
4 แห่งจากกรมการบินพาณิชย์ในขณะน้ันมาด�าเนินการตามล�าดับ ได้แก่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (รับโอนเมื่อ 
วันท่ี 1 มีนาคม 2531) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (รับโอนเมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2531) ท่าอากาศยานภูเก็ต (รับโอน 
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2531) และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (รับโอนเมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2541) และเข้าบริหาร 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งต่อมาเปิดให้บริการเมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2549

ทอท.ได้สร้างสรรค์และพัฒนาการด�าเนินงานมาอย่างต่อเน่ือง และแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัดเมื่อปี 2545 
โดยใช้ชื่อ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) และยังคงเรียกชื่อย่อว่า ทอท. เช่นเดิม ส่วนภาษาอังกฤษ 
ให้ใช้ว่า Airports of Thailand Public Company Limited เรียกโดยย่อว่า  AOT  

ทอท.ได้ค�านึงถึงการมุ่งสร้างองค์กรสู ่ความเป็นเลิศ โดยมุ ่งมั่นยกระดับการพัฒนาคุณภาพบริการ การพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร การปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวไปอย่าง
ไม่หยุดน่ิง รวมทั้งได้ให้ความส�าคัญในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลอันจะเป็น
แนวทางที่น�าไปสู ่การพัฒนาอย่างย่ังยืนเพ่ือสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจให้กับผู ้ใช้บริการท่าอากาศยาน
ภายใต้ค�าขวัญ “ปลอดภัยคือมาตรฐาน บริการคือหัวใจ”
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ทิศทางการด�าเนินงานของ ทอท.ภายใต้แผนวิสาหกิจของ ทอท. 
ปีงบประมาณ 2560-2564

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ

ค่านิยม

“ทอท.เป็นผู้ด�ำเนินกำรและจัดกำรท่ำอำกำศยำนที่ดีระดับโลก: 
กำรมุ่งเน้นคุณภำพกำรให้บริกำรโดยค�ำนึงถึงควำมปลอดภัย 
และสร้ำงรำยได้อยำ่งสมดุล”

“ประกอบและส่งเสริมกิจกำรท่ำอำกำศยำน 
รวมทัง้ด�ำเนนิกำรกิจกำรอืน่ทีเ่ก่ียวข้องหรอืต่อเนือ่งกับกำรประกอบกิจกำร
ทำ่อำกำศยำน โดยค�ำนึงถึงกำรพัฒนำที่ยั่งยืน”

ให้ใจ 
(Service Minded) 

ให้บริการด้วยใจ

เหนือความคาดหมาย

ร่วมใจ 
(Teamwork)  

รวมพลัง ให้เกียรติ 

ทุกความเห็น

มั่นใจ 
(Safety & Security) 
เป็นเลิศในมาตรฐาน

ความปลอดภัย

เปิดใจ 
(Innovation) 

พัฒนาไม่หยุดยั้ง

ภูมิใจ 
(Integrity) 

ยึดม่ันในผลประโยชน์

ขององค์กร
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แผนวิสาหกิจของ ทอท. ปีงบประมาณ 2560-2564 ก�าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การด�าเนินงานขององค์กร (AOT  
Strategy House) ภายใต้กรอบแนวคิดการเติบโตอย่างย่ังยืน (Sustainable Growth) มุ ่งเน้นความเป็นเลิศใน 3 ด้าน  
ได้แก่ ด้านบริการ ด้านมาตรฐาน และด้านการเงิน ซึ่งมีการทบทวนบริบทแวดล้อมองค์กรทั้งภายในและภายนอกเป็นประจ�า
ทุกปี โดยตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของธุรกิจ ซึ่งองค์กรจ�าเป็นต้องมีความสามารถในการปรับตัวอย่าง 
เท่าทันสถานการณ์ ตลอดจนบทบาทท่ีส�าคัญของ ทอท.ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่ต้องสร้างสมดุลการด�าเนินงานโดยค�านึงถึง
เป้าหมายของประเทศควบคู่ไปกับการเติบโตของธุรกิจ เพ่ือให้ ทอท.สามารถเติบโตอย่างย่ังยืนได้ ทอท.จึงก�าหนดแนวทาง
การขับเคลื่อนองค์กรสู ่ความย่ังยืนทั้งในระดับองค์กรและระดับท่าอากาศยานผ่าน 7 ยุทธศาสตร์หลักของ AOT Strategy 
House ซึ่งมีการก�าหนดกลยุทธ์ย่อยของแต่ละยุทธศาสตร์เป็นแนวทางในการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ

เป้าหมายและกลยุทธ์การพัฒนา ทอท.สู่ความยั ่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 1
Airport Strategic 

Positioning

ยุทธศาสตร์ที่ 3
Regional Hub

ยุทธศาสตร์ที่ 2
Airport Service 

Capacity

ยุทธศาสตร์ที่ 4
Intelligent 

Services

ก�าหนดแนวทาง (Roadmap) พัฒนาศักยภาพของท่าอากาศยาน ทอท. 6 แห่ง เพื่อมุ่งสู ่ต�าแหน่ง 

เชิงยุทธศาสตร์ของแต่ละท่าอากาศยาน โดยใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลของแต่ละท่าอากาศยาน  

สร้างความแตกต่างการด�าเนินงานมุ่งสู่ความย่ังยืน

การพัฒนาท่าอากาศยานสู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศที่สนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว

ของประเทศ และศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศ

การเพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศยานในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศ และสิ่งอ�านวย 

ความสะดวกของท่าอากาศยาน การพัฒนาระบบบ�ารุงรักษาท่าอากาศยาน ตลอดจนการพิจารณา 

ความเป็นไปได้ในการบริหารท่าอากาศยานแห่งใหม่

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่าอากาศยานและองค์กร โดยน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)  

และแนวคิดเชิงนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียส�าคัญ
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ทั้งน้ี โดยมีพ้ืนฐานการด�าเนินงานส�าคัญ ประกอบด้วย การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี, การด�าเนินงานท่ีค�านึงถึงส่ิงแวดล้อม  
สังคม และชุมชน, มาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
และการพัฒนาบุคลากร ท่ีจะสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรตามภารกิจให้เกิดความยั่งยืน และจะเห็นได้ว ่า การมุ ่งสู ่
ความย่ังยืนของ ทอท.ต้องอาศัยความมุ ่งมั่นที่เกิดจากการมองเป้าหมายในอนาคตขององค์กรที่เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน
ของบุคลากรของ ทอท.และความร่วมมือจากผู ้มีส่วนได้เสียส�าคัญทุกกลุ ่มด้วย ดังนั้น เพ่ือให้สามารถมั่นใจได้ว่า ทอท.
จะเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างย่ังยืนในทุกมิติอย่างมีความรับผิดชอบ จึงได้วิเคราะห์ปัจจัยความย่ังยืนขององค์กร เพ่ือระบุ
จุดมุ ่งเน้นท่ีมีนัยส�าคัญต่อความย่ังยืนขององค์กร ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่ การเติบโตทางการเงิน, ความสามารถ 
ของบุคลากร, การบริหารจัดการองค์กร, การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการมุ่งเน้นผู ้มีส่วนได้เสีย ซึ่ง ทอท.ได้ด�าเนินการ 
อย่างสอดคล้องมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ทอท.เป็นองค์กรท่ีมีผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาที่ย่ังยืนและธรรมาภิบาล
โดดเด่น มีการบริหารงานที่สร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมตระหนักถึงผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก 

การด�าเนินงานด้านความย่ังยืนของ ทอท.ได ้รับการยอมรับจากองค ์กรระหว ่างประเทศท่ีส ่งเสริมการด�าเนินธุรกิจ 
อย่างย่ังยืน ซึ่งนอกจากจะได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความย่ังยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: 
DJSI) ในกลุ่ม Emerging Market ด้านการคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐานทางคมนาคมติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ต่อเนื่องตั้งแต ่
ปี 2558 แล้ว สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยสร้างสมดุลในการด�าเนินงาน 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากน้ี หลักทรัพย์ของ ทอท.ยังได้รับการจัดให้อยู ่ในกลุ ่มหลักทรัพย์ท่ีมี 
การด�าเนินงานแบบย่ังยืนหรือหุ้นย่ังยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตั้งแต่ปี 2558-2561 ด้วย ท�าให้ผู ้มีส่วนได้เสียของ ทอท.ทุกกลุ ่มสามารถมั่นใจได้ว่า ทอท.มีการด�าเนินธุรกิจอย่างมี 
ความรับผิดชอบโดยค�านึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการที่ดี สามารถสร้างคุณค่าให้สังคม
และเติบโตได้อย่างย่ังยืนต่อไป

ยุทธศาสตร์ที่ 5
Aeronautical 

Business

ยุทธศาสตร์ที่ 6
Non-Aeronautical 

Business

ยุทธศาสตร์ที่ 7
Business 

Development

การพัฒนาธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับกิจการการบิน โดยการเพิ่มศักยภาพการรองรับผู้โดยสารและเท่ียวบิน  

รวมถึงการพัฒนาการตลาดเส้นทางการบินเชิงรุก

การพัฒนาธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน โดยการพัฒนาพื้นท่ีและกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในและ 

ภายนอกอาคารผู้โดยสาร รวมถึงการพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน

พัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ เพื่อขยายการด�าเนินงานของธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเน่ือง ท้ังในประเทศ 

และต่างประเทศ
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) (ทอท.) จัดต้ังข้ึน
โดยการแปลงสภาพจากการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย  
ซึง่เป็นรฐัวิสาหกิจมาเป็นบรษิทัมหาชนจ�ากัด (Corporatization) 
และได้รับการจัดตั้งในรูปของ บริษัทมหาชนจ�ากัด เมื่อวันที่  
30 กันยายน 2545 โดยมีส�านักงานซึ่งจดทะเบียนเป็น 
ส�านักงานใหญ่ ตัง้อยู่เลขที ่333 ถนนเชดิวุฒากาศ เขตดอนเมอืง 
กรุงเทพฯ 10210  ประเทศไทย โทรศัพท์ (66) 2535 1192 ทอท.
เป็นผู้น�าในการประกอบธุรกิจท่าอากาศยานของประเทศไทย 
ธุรกิจหลักของ ทอท.ประกอบด้วย  การจัดการ การด�าเนินงาน 
และการพัฒนาท่าอากาศยาน โดยมีท่าอากาศยานท่ีอยู่ใน 
ความรับผิดชอบ 6 แห่ง ประกอบด้วย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ท่าอากาศยานดอนเมอืง ท่าอากาศยานเชยีงใหม่ ท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง 
เชียงราย ซึ่งท่าอากาศยานท้ัง 6 แห่ง ให้บริการส�าหรับเท่ียวบิน 
ในประเทศและระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นท่าอากาศยานที่ เป ิดให้บริการเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่  
28 กันยายน 2549 และใช้เป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ  
มคีวามสามารถในการรองรบัผูโ้ดยสารในเบือ้งต้นได้ 45 ล้านคน 
ต่อปี สามารถรองรับการขนถ่ายสินค้าได้ 3 ล้านตันต่อปี และ
รองรับเที่ยวบินได้ 76 เท่ียวบินต่อชั่วโมง 

ทอท.มีรายได้หลักมาจาก (ก) รายได้จากกิจการการบิน 
(Aeronautical Revenues) ประกอบด้วยค่าบริการในการ 
ขึน้-ลงของอากาศยานและค่าบรกิารทีเ่ก็บอากาศยาน (Landing &  
Parking Charges) ค่าบริการผู้โดยสารขาออก (Passenger  
Service Charges) และค่าเครื่องอ�านวยความสะดวก (Aircraft  
Service Charges) (ข) รายได้ท่ีไม่เก่ียวกับกิจการการบิน  

(Non-Aeronautical Revenues) ประกอบด้วย ค่าเช่าพ้ืนท่ี
และท่ีดิน (Space and Land Rental) รายได้เก่ียวกับบริการ 
(Service Revenues) และรายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์  
(Concession Revenues) ทัง้นี ้ในการด�าเนินงานท่าอากาศยาน 
ทอท.ยังมีผู้ประกอบการภายนอกเป็นผู้ด�าเนินการในกิจกรรม
สนับสนุนทางการเงิน เช่น บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) 
และบริษัท บริการภาคพ้ืนการบินกรุงเทพ เวิลด์ไวด์ไฟลท์  
เซอร์วิส จ�ากัด ซึ่งเป็นผู ้ให้บริการภาคพ้ืนดิน รวมทั้งการ 
ให้บริการผู้โดยสาร นอกจากน้ี ยังมีผู้ประกอบการครัวการบิน 
การให้บริการเติมน�้ามันอากาศยาน การให้บริการร้านค้าปลีก  
การให้บริการร้านค้าปลอดอากร เป็นต้น โดยผู้ประกอบการ 
เหล ่านี้จะต ้องช�าระค ่าตอบแทนส่วนแบ่งผลประโยชน์  
(Concession Fees) ค่าเช่าพ้ืนท่ี (Rent) และค่าบริการ 
(Service Charges)

บริษัทย่อยและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องของ ทอท. 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) เข้าร่วมลงทุน 
ในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกับท่าอากาศยานและธุรกิจ
อื่นท่ีเก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องกับกิจการของ ทอท.รวมทั้งสิ้น  
7 บริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวระหว่าง 
ร้อยละ 1.50 - 60.00 ของทุนจดทะเบยีน คดิเป็นมลูค่าการลงทนุ
รวมท้ังส้ิน 1,001.72 ล้านบาท แบ่งเป็น บริษัทย่อย (บริษัท 
ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50) 
จ�านวน 1 บริษัท คือ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
จ�ากัด (รทส.) และ บริษัทร่วม (บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด 
(มหาชน) ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ) จ�านวน 6 บริษัท ดังน้ี

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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บริษัท ไทย แอร์พอร์ตส์ กราวด์ เซอร์วิสเซส จ�ากัด  
ให้บริการคลังสินค้า บริการในลานจอดอากาศยาน
และบริการช่างอากาศยาน
สัดส่วนการถือหุ้น              
28.50%

ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดของบริษัทย่อยและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องของ ทอท. ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561  

*บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพิทักษ์ทรัพย์ของศาลล้มละลายกลาง

รายชื่อบริษัท ลักษณะกิจการ
สัดส่วน

การถือหุ้น
(ร้อยละ)

บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ากัด กิจการโรงแรม 60.00

บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จ�ากัด ให้บริการครัวการบิน 10.00

บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จ�ากัด ให้บริการท่อส่งน�้ามัน  10.00
 และเติมน�้ามันด้วยระบบ Hydrant 

บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต  บริหารงานและด�าเนินการเก่ียวกับโรงแรม 9.00
โฮเต็ล จ�ากัด ณ ท่าอากาศยาน 

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ให้บริการจัดส่งเชื้อเพลิงการบิน 4.94

บริษัท เทรดสยาม จ�ากัด ให้บริการแลกเปล่ียนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 1.50

บริษัท ไทย แอร์พอร์ตส์ กราวด์ เซอร์วิสเซส จ�ากัด* ให้บริการคลังสินค้า บริการในลานจอดอากาศยาน 28.50
 และบริการช่างอากาศยาน  

บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ากัด  
กิจการโรงแรม    

สัดส่วนการถือหุ้น                                        

60.00%
บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนช่ันแนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล จ�ากัด 
บริหารงานและด�าเนินการเกี่ยวกับโรงแรม 
ณ ท่าอากาศยาน  

สัดส่วนการถือหุ้น                                       
9.00%

บริษัท ไทยเช้ือเพลิงการบิน จ�ากัด 

ให้บริการท่อส่งน�้ามัน
และเติมน�้ามันด้วยระบบ Hydrant
สัดส่วนการถือหุ้น                                       
10.00%

บริษัท เทรดสยาม จ�ากัด  
ให้บริการแลกเปล่ียน
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์

สัดส่วนการถือหุ้น   

1.50%

บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จ�ากัด  
ให้บริการครัวการบิน
สัดส่วนการถือหุ้น                                  

10.00%

บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)  
ให้บริการจัดส่งเช้ือเพลิงการบิน
สัดส่วนการถือหุ้น                        

4.94%
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บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ�ากดั (มหาชน) (ทอท.) มคีวามมุง่มัน่ 
ในการด�าเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง โดยก�าหนดเป็น 
นโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Policy) ให้ผู ้บริหาร 
และพนักงานทุกระดับถือปฏิบัติอย่างบูรณาการทั่วท้ังองค์กร  
(Enterprise Risk Management) สอดคล้องตามแนวปฏิบัติ 
ที่ดีในระดับสากล และหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี (Good  
Corporate Governance) มีการก�าหนดโครงสร้างองค์กร 
อันประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะท�างาน
บริหารความเสี่ยงในระดับต่างๆ เพ่ือก�ากับดูแล การบริหาร
ความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงส่วนงานที่ท�าหน้าท่ี 
ในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงทั้งในส่วนกลางและแต่ละ 
ท่าอากาศยาน เพ่ือส่งเสรมิให้การบรหิารความเสีย่งมกีารพัฒนา 
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 ทอท.ยังคง 
มีการจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงท้ังในระดับองค์กรและ
ระดับท่าอากาศยาน โดยมีการติดตามผลการด�าเนินงาน 
อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่า ทอท.จะสามารถ
ขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก�าหนดไว้ อีกท้ัง  
ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมและความย่ังยืนให้แก่องค์กร 
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

จากแนวโน ้มการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินและ  
การท่องเที่ยวของประเทศไทยที่มีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง  
ส่งผลให้ท่าอากาศยานในความรบัผดิชอบของ ทอท.โดยส่วนใหญ่ 
ต้องรองรบัจ�านวนผูโ้ดยสารและเท่ียวบนิเกินกว่าขีดความสามารถ  
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการและความเพียงพอ 
ของสิ่งอ�านวยความสะดวกท้ังในปัจจุบันและอนาคต ทอท.  
จึงได้จัดให้มีแผนแม่บทพัฒนาท่าอากาศยาน (Airport Master  
Plan) เพ่ือขยายขีดความสามารถให้สอดคล้องกับการเติบโต 
ของอุตสาหกรรม โดยจัดท�าเป็นโครงการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์  
ซึง่ได้เริม่ด�าเนนิการแล้วในส่วนของโครงการพัฒนาท่าอากาศยาน 
สุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 และโครงการก่อสร้างทางว่ิงเส้นท่ี 3 
โดยใช้ระบบบริหารความเสี่ยงเป็นเคร่ืองมือในการก�ากับดูแล 
กิจกรรมท่ีมีความส�าคัญและส่งผลต่อก�าหนดการแล้วเสร็จ

การบริหารความเ ส่ียง

ของโครงการ (Critical Path) รวมทั้งจัดเตรียมแผนจัดการ 
ความเส่ียงเพ่ิมเติม (Recovery Plan) เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า ทอท. 
จะสามารถบริหารจัดการโครงการลงทุนเชิงยุทธศาสตร ์
ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก�าหนดไว้

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)

การจัดการด้านความปลอดภัย (Safety) และการรักษา 
ความปลอดภัย (Security) ของท่าอากาศยานเป็นภารกิจ  
ท่ี ทอท.ให้ความส�าคัญเป็นอย่างย่ิง โดยค�านึงถึงความปลอดภัย 
สูงสุดแก่ผู ้โดยสารและเป็นไปตามข้อก�าหนดของส�านักงาน 
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) รวมถึงมาตรฐานของ
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil  
Aviation Organization: ICAO) ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจว่ากระบวนการ 
ด้านความปลอดภัย (Safety) และการรักษาความปลอดภัย  
(Security) ของท่าอากาศยานท้ัง 6 แห่ง จะสอดคล้องและ 
เป็นไปตามข้อก�าหนดและมาตรฐาน ทอท.จึงใช้ระบบบริหาร 
ความเส่ียงเป็นเครื่องมือในการก�ากับดูแล โดยได้ก�าหนด
ให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Safety) 
และการรักษาความปลอดภัย (Security) เป็นปัจจัยเสี่ยง 
ระดับท่าอากาศยานมีการวิเคราะห์สาเหตุ (Root Cause 
Analysis) เพ่ือก�าหนดแผนจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติมส�าหรับ
กระบวนการที่ส�าคัญและอาจมีความเสี่ยง รวมทั้งมีการติดตาม
รายงานผลการด�าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

35 บร ิษ ัท  ท่ าอากาศยานไทย จ ำ าก ัด  (มหาชน)



ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ทอท.มีความมุ ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจท่าอากาศยานให้มี 
ความสมดุลท้ังในด้านการให้บริการและการสร้างผลตอบแทน
ที่เหมาะสม เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย 
และสร้างความย่ังยืนให้แก่องค์กร ทอท.ให้ความส�าคัญ  
ในการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินเพ่ือเป็นเคร่ืองมือที่ส�าคัญ
ในการสร้างความสมดุลระหว่างเงินลงทุนและผลตอบแทน  
รวมถึงการด�ารงสภาพคล ่องเ พ่ือรองรับโครงการลงทุน 
เชิงยุทธศาสตร์ที่มีอยู ่ในปัจจุบัน ได้แก่ โครงการพัฒนา 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะท่ี 2 และโครงการลงทุนท่ีจะ 
เกิดขึ้นในอนาคตจากการบริหารท่าอากาศยานท่ีได้รับโอน 
จากกรมท่าอากาศยาน จ�านวน 4 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยาน 
อุดรธานี ท่าอากาศยานสกลนคร ท่าอากาศยานชุมพร และ 
ท ่าอากาศยานตาก เ พ่ือ รักษาระดับผลตอบแทนให ้ม ี
ความสมดุลและสร้างความย่ังยืนให้แก่องค์กรได้ในระยะยาว 

ความเสี่ยงด ้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข ้อบังคับ 

(Compliance Risk)

การปฏิบัติตามข้อก�าหนดของส�านักงานการบินพลเรือน 
แห่งประเทศไทย (กพท.) รวมถึงมาตรฐานขององค์การการบิน 
พลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation  
Organization: ICAO) ถือเป็นหัวใจส�าคัญในการบริหารจัดการ
ท่าอากาศยาน ทอท.จึงมุ่งเน้นในการก�ากับดูแลกระบวนการ 
ตามภารกิจทุกด้าน ทั้งการให้บริการ (Service) การจัดการ 
ด้านความปลอดภัย (Safety) และการรักษาความปลอดภัย  
(Security) เพือ่ใหม้ั่นใจว่าการด�าเนินงานดงักล่าวจะสอดคล้อง 
กับข้อก�าหนดและเป็นไปตามมาตรฐานในระดับสากล ทั้งนี้  
เพ่ือให้การก�ากับดูแลกระบวนการตามภารกิจเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ทอท.จึงมีการบริหารความเสี่ยง 
ในการจัดท�ากฎ ระเบียบที่เก่ียวกับกระบวนการด�าเนินงาน 
สนามบินของ ทอท.ให้มีความสอดคล้องกับข้อก�าหนดของ
ส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และมาตรฐาน 
ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
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ข ้อมูลทั่ ว ไปของบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) หรือ ทอท.

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : AOT

เลขทะเบียนบริษัท : ทะเบียนเลขที่  บมจ. 0107545000292

ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการท่าอากาศยานรวมท้ังกิจการอื่นท่ีเก่ียวกับหรือต่อเน่ืองกับ
   การประกอบกิจการท่าอากาศยาน

ทุนจดทะเบียน : 14,285,700,000 บาท

จ�านวนหุ้นสามัญ : 14,285,700,000 หุ้น  มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ผู้ถือหุ้น : ปัจจุบันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้แก่ กระทรวงการคลังถือหุ้นร้อยละ 70
   ส่วนที่เหลือเป็นการถือหุ้นโดยสถาบันและนักลงทุนท่ัวไป

ปีท่ีจดทะเบียน	 : 11 มีนาคม 2547
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

รอบปีบัญชี : 1 ตุลาคม - 30 กันยายน

เว็บไซต์ : http://www.airportthai.co.th 

ท่ีตั้งส�านักงานใหญ่	 : 333  ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
   โทรศัพท์  0 2535 1192  โทรสาร 0 2535 3864

ฝ่ายกิจการเพื่อสังคมและ : โทรศัพท์ 0 2535 5885  โทรสาร 0 2535 5540
ก�ากับดูแลกิจการ  e-mail: goodgovernance@airportthai.co.th

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ : โทรศัพท์ 0 2535 5900  โทรสาร 0 2535 5909 
   e-mail: aotir@airportthai.co.th

ฝ่ายสื่อสารองค์กร : โทรศัพท์  0 2535 3738  โทรสาร  0 2535 4099 
   e-mail: aotpr@airportthai.co.th

บุคคลอ้างอิง

l 	นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
   93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
   โทรศัพท์ 0 2009 9000  โทรสาร 0 2009 9991
   SET Contact Center 0 2009 9999

l  ผู้สอบบัญชี : ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
   ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
   โทรศัพท์ 0 2271 8000 ต่อ 1410  โทรสาร 0 2298 5933
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ล�าดับ รายชื่อ จ�านวนหุ้น ร้อยละของ
จ�านวนหุ้นทั้งหมด

  หลักทรัพย ์และผู ้ ถือหุ ้น

หลักทรัพย์ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) (ทอท.)

ทอท.มีทุนจดทะเบียน 14,285,700,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 14,285,700,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ หุ ้นละ 1 บาท  
ช�าระเต็มมูลค่าแล้ว

ผู ้ถือหุ ้น

ผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของ ทอท.ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ได้แก่  

 1. กระทรวงการคลัง  10,000,000,000           70.000

 2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด      611,351,816   4.279

 3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED      405,711,990   2.840

 4. STATE STREET EUROPE LIMITED      283,376,044   1.984

 5. ส�านักงานประกันสังคม      161,239,300   1.129

 6. CHASE NOMINEES LIMITED      128,428,723   0.899

 7. BNY MELLON NOMINEES LIMITED       79,255,848   0.555

 8. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD       75,276,029   0.527

 9. THE BANK OF NEW YORK MELLON      73,428,727   0.514

 10. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY       69,275,147     0.485

 11. ผู้ถือหุ้นอื่น    2,398,356,376          16.788

   14,285,700,000        100.000

หมายเหตุ:
1. ผู้ถือหุ้นล�าดับท่ี 3, 6, 7 และ 8 มีชื่อเป็นบริษัทนิติบุคคล หรือ Nominee Account ซึ่ง ทอท.ได้ตรวจสอบกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  
 (ประเทศไทย) จ�ากัด (TSD) แล้ว ไม่สามารถตรวจสอบและเปิดเผย Ultimate Shareholder ได้

2. ผู้ถือหุ้นในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด ซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Non-Voting Depository Receipt:  
 NVDR) ไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น กรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพ่ือลงมติเก่ียวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์ 
 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 
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รายชื่อ จ�านวนหุ้น ร้อยละของ
จ�านวนหุ้นทั้งหมด

ผู้ถือหุ้นที่ถือผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด ตั้งแต่ร้อยละ 0.50 ของจ�านวนหุ้นท่ีช�าระแล้วของหลักทรัพย์อ้างอิงขึ้นไป* ได้แก่ 

กระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ ทอท.คดิเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 70 ของหุ้นทั้งหมด ท�าให้ ทอท.มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ 
อันจะมีผลต่อ ทอท.ในการท�าธุรกรรมบางประเภท ได้แก่

(1) ทอท.ต ้องได ้ รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีใน 
 การด�าเนินการลงทุนขนาดใหญ่

(2) ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ 
 งบการเงินของ ทอท.

การออกหลักทรัพย์อื่น 

ทอท.ไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

ทอท.มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต�่ากว่าร้อยละ 25 ของก�าไร
สุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทที่เหลือหลังหักเงินส�ารองต่างๆ 
ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้ก�าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม 
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะข้ึนอยู่กับแผนการลงทุน ความ
จ�าเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต  มติคณะกรรมการ
บริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลน้ัน ให้น�าเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  
ให้คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจอนุมัติให้จ่ายได้ และรายงาน
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป   

ในการประชุมสามัญผู ้ ถือหุ ้นประจ�าป ี  2560 เมื่อ วันท่ี  
25 มกราคม 2561 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินปันผล
ส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าปีบัญชี 2560 ในอัตราหุ้นละ  
0.86 บาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 12,285,702,000 บาท หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 59.64 ของก�าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ
บริษัทปีบัญชี 2560 ท้ังน้ี ทอท.ได้จ่ายเงินปันผลแล้วเมื่อ 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY    175,028,964 1.23

ข้อมูลในตารางอ้างอิงจาก http://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=AOT-R 
* เนื่องจากตั้งแต่วันท่ี 18 มกราคม 2553 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด ได้เปลี่ยนหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลรายชื่อผู ้ถือเอ็นวีดีอาร์  
 เป็นเปิดเผยข้อมูลผู ้ถือเอ็นวีดีอาร์ ตั้งแต่ร้อยละ 0.50 ของจ�านวนหุ้นที่ช�าระแล้วของหลักทรัพย์อ้างอิงขึ้นไป 

ส�าหรับนโยบายการจ ่ายเงินป ันผลของบริษัทย ่อยและ 
บริษัทร่วมของ ทอท.ขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงานและกระแส
เงินสดในแต่ละปี และเป็นไปตามมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

โครงสร้างเงินทุนของ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ  

จ�ากัด (รทส.) 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 บรษิทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
จ�ากัด มีทุนจดทะเบียนจ�านวน 1,017,780,000 บาท โดยมี 
ทอท.เป็นผู้ถือหุ้น จ�านวน 6,106,680 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ  
100 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60 ของหุ้นท่ีออกและจ�าหน่าย
แล้วท้ังหมด โดยได้มีการช�าระค่าหุ้นแล้วเต็มจ�านวน 

เงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าปีบัญชี 2560 

ในอัตราหุ้นละ 0.86 บาท 

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 12,285,702,000 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 59.64
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ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ

โครงสร ้างการจัดการ

โครงสร้าง ทอท.ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วยคณะกรรมการ ทอท.และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจ�านวน 5 คณะ 
เพ่ือช่วยกลั่นกรองงานที่มีความส�าคัญ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท

ผัูถือหุ้น ทอท.

กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการตรวจสอบ

สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

ท่าอากาศยานหาดใหญ่

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

สายกฎหมาย

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน

สายเลขานุการบริษัท

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต

ส�านักตรวจสอบ

สายงานกฎหมายและ 
เลขานุการบริษัท

สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร

สายงานบัญชี
และการเงิน

สายงาน
ยุทธศาสตร์

สายงานทรัพยากรบุคคล
และอ�านวยการ

สายงานพัฒนาธุรกิจ
และการตลาด

สายงานวิศวกรรม 
และการก่อสร้าง

สายงานมาตรฐาน
ท่าอากาศยานและการบิน

คณะกรรมการธรรมาภิบาล
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คณะกรรมการ ทอท.

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

ข้อบังคับ ทอท.ก�าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ ดังน้ี

l	 มีจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน เลือกต้ังโดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

l	 มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการท้ังหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน 

l	 กรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวนกรรมการท้ังหมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร 

l	 กรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการบัญชีและการเงิน 

คณะกรรมการ ทอท.ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 15 คน เป็นผู้หญิงจ�านวน 2 คน แบ่งเป็น
กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 14 คน และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 1 คน โดยในจ�านวนน้ี มีกรรมการอิสระ 11 คน ซึ่งเกินกว่า  
1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการท้ังหมด ดังน้ี

 1. นายประสงค์  พูนธเนศ* ประธานกรรมการ 20 มิถุนายน 2557

    2. นาวาอากาศตรี ประจักษ์  สัจจโสภณ* รองประธานกรรมการ  20 มิถุนายน 2557
   กรรมการอิสระ
   ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง
   กรรมการสรรหา
   กรรมการธรรมาภิบาล 

 3. พลอากาศโท ประกิต  ศกุณสิงห์* กรรมการอิสระ             21 สิงหาคม 2557                                                
   ประธานกรรมการตรวจสอบ                                                    
   กรรมการธรรมาภิบาล 

    4. นายธวัชชัย  อรัญญิก* กรรมการอิสระ                            9 ตุลาคม 2557                                     
   กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 

 5. นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ* กรรมการ                                           27 มกราคม 2555                                 
   กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 

    6. นายมานิต  นิธิประทีป* กรรมการอิสระ                               18 กันยายน 2557                          
   ประธานกรรมการสรรหา                                        
   กรรมการตรวจสอบ 

   7. นายธานินทร์  ผะเอม* กรรมการอิสระ   18 กันยายน 2557 

   8. พลเอก ชาตอุดม  ติตถะสิริ* กรรมการอิสระ  24 พฤษภาคม 2560

   9. นายมนัส  แจ่มเวหา*  กรรมการอิสระ 15 พฤศจิกายน 2559
   กรรมการบริหารความเส่ียง 

  10. นางระวีวรรณ  เนตระคเวสนะ กรรมการอิสระ                      24 ธันวาคม 2557                                    
   ประธานกรรมการธรรมาภิบาล                                               
   กรรมการสรรหา  

ล�าดับ รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง
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ล�าดับ รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง

  11. นายสราวุธ  เบญจกุล*  กรรมการอิสระ  19 ตุลาคม 2559

  12. พลต�ารวจโท มนู  เมฆหมอก  กรรมการอิสระ 15 พฤศจิกายน 2559

  13. นายวราห์  ทองประสินธุ์ กรรมการอิสระ 16 กรกฎาคม 2557                                                              
   ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน                                              
   กรรมการตรวจสอบ                                           
   กรรมการบริหารความเส่ียง

  14. นายกฤชเทพ  สิมลี* กรรมการ 24 มกราคม 2561 

  15. นายนิตินัย  ศิริสมรรถการ* กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่   22 มิถุนายน 2559                                       
   กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
   กรรมการธรรมาภิบาล
   กรรมการบริหารความเส่ียง  

 พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล 24 พฤษภาคม  - 17 พฤศจิกายน 2560

หมายเหตุ: - กรรมการในล�าดับท่ี 1 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทอท.ครั้งแรกระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 - 1 ตุลาคม 2554  
  ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ทอท.เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2557 - 27 มกราคม 2560 และได้รับการแต่งต้ังเป็น 
  ประธานกรรมการ ทอท.อีกครั้งเมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2560
 - กรรมการในล�าดับที่ 2 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการ ทอท.จากท่ีประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งท่ี 7/2560 เมื่อวันที่  
  21 มิถุนายน 2560 
 - กรรมการในล�าดับที่ 13 เป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
 - *กรรมการท่ีอยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director’s Pool) ของกระทรวงการคลัง  

กรรมการท่ีลาออก ระหว่างปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

รายชื่อ การด�ารงต�าแหน่ง 

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท  

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการ  

มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
ข้อบังคับ ทอท. และนโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท. อาทิ

l	 มีสัญชาติไทย

l	 มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์

l	 (1) ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและหรือนิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้น ไม่เกินสาม (3) แห่ง

 (2) ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกินสาม (3) แห่ง

 ทั้งน้ี การด�ารงต�าแหน่งกรรมการตามความในข้อ (1) และ (2) รวมกันแล้วต้องไม่เกินห้า (5) แห่ง
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l	 ไม่เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ�าคุก เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดท่ีได้กระท�าโดยประมาทหรือ 
 ความผิดลหุโทษ

l	 ไม่เป็นข้าราชการการเมืองเว้นแต่เป็นการด�ารงต�าแหน่งกรรมการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

l	 ไม่เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีของพรรคการเมือง

l	 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าท่ี

l	 ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจนั้นหรือผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจน้ันถือหุ้นอยู่

l	 ไม่เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งใดในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น เว้นแต่ คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นมอบหมาย 
 ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ หรือด�ารงต�าแหน่งอื่นในนิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจน้ันเป็นผู้ถือหุ้น

l	 ไม่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอ�านาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน  
 หรือมีประโยชน์ได้เสียเก่ียวข้องกับกิจการของรัฐวิสาหกิจน้ัน เว้นแต่เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู ้บริหาร 
 โดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น

การแต่งต้ังและการพ้นต�าแหน่งของกรรมการ

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก โดยผู้ถือหุ้นรายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นท่ีตนถือ 
 ในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่งคน ทั้งน้ี บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู ้ได้รับการเลือกตั้งเป็น 
 กรรมการเท่าจ�านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกต้ังในล�าดับถัดลงมา 
 มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ให้ผู ้เป็นประธานในท่ีประชุมออกเสียง 
 เพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

2. ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งตามวาระ 1 ใน 3 อัตรา ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะ 
 ออกจากต�าแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการ 
 ที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู ้ใดจะออก  
 ส่วนในปีที่สามและปีหลังต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต�าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู ้ออกจากต�าแหน่ง กรรมการท่ีออก 
 ตามวาระน้ันอาจถูกเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ก็ได้

3. นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

 (1) ตาย 

 (2) ลาออก (มีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท) 

  (3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก 

  (4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

 (5) ขาดการประชุมคณะกรรมการเกิน 3 ครั้ง ติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

 (6) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหน่ึงอย่างใดตามท่ีก�าหนดไว้ในกฎหมายหรือในข้อบังคับบริษัท

 (7) ศาลมีค�าสั่งให้ออกหรือพ้นจากต�าแหน่ง

 (8) ต้องค�าพิพากษาให้จ�าคุก
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4. ในกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งบุคคล 
 ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีก�าหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท เข้าเป็นกรรมการแทนในต�าแหน่งท่ีว่าง 
 ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปก็ได้ เว้นแต่วาระของกรรมการท่ีพ้นจากต�าแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน  
 มติของคณะกรรมการต ้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม ่น ้อยกว ่า 3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการท่ียังเหลืออยู ่ 
 บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

อ�านาจของคณะกรรมการ

1. แต่งตั้งผู้อ�านวยการใหญ่ ซึ่งมาจากการสรรหาตามขั้นตอนและวิธีการที่ก�าหนดไว้ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง  
 รวมทั้งถอดถอนออกจากต�าแหน่งได้

2. เลือกตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีก�าหนดในข้อบังคับ ทอท.เข้าเป็นกรรมการแทนต�าแหน่ง 
 กรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ เว้นแต่วาระของกรรมการท่ีพ้นจากต�าแหน่งจะเหลือน้อย 
 กว่าสอง (2) เดือน

3.   มอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหน่ึงแทนคณะกรรมการ

4. แต่งตั้งบุคคลอ่ืนใดให้ด�าเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจท�าหนังสือมอบอ�านาจ 
 แต่งตั้ง และมอบหมายให้บุคคลอ่ืนมีอ�านาจภายในก�าหนดระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการจะเห็นสมควร และคณะกรรมการ 
 อาจมอบอ�านาจเช่นน้ัน รวมกันไปหรือแยกจากกัน และแทนท่ีอ�านาจท้ังหมดหรือบางส่วนของคณะกรรมการในส่วนน้ัน  
 และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ�านาจน้ันๆ เป็นครั้งคราวก็ได้  

5. จัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการก�าหนด 
 ค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือพิจารณากลั่นกรองการด�าเนินงานที่ส�าคัญ 
 อย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ

6.   พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีก�าไรสมควรพอท่ีจะกระท�า 
 เช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

7.   แต่งตั้งเลขานุการบริษัท (Corporate Secretary) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพ่ือท�าหน้าที่ 
 จัดท�าและเก็บรักษาเอกสาร และการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนก�าหนด และเพ่ือช่วยด�าเนินกิจกรรมต่างๆ  
 ของคณะกรรมการ ทอท.ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการ ทอท. 
 ในการปฏิบัติตนและด�าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข้องต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ อีกท้ัง ดูแลให้กรรมการ 
 และ ทอท.เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ประเมินผลงานของผู้อ�านวยการใหญ่อย่างสม�่าเสมอ  
 และก�าหนดค่าตอบแทนผู้อ�านวยการใหญ่ให้สอดคล้องกับผลการด�าเนินงาน

8. อนุมัติจัดหาพัสดุ ในวงเงินที่เกินอ�านาจของกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ (Accountability) ความระมัดระวัง (Duty of Care) และความซื่อสัตย์สุจริต (Duty  
 of Loyalty)

2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวัง กรรมการและผู้บริหารต้องกระท�าเย่ียงวิญญูชน ผู้ประกอบธุรกิจ 
 นั้นจะพึงกระท�าภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน

3. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ ทอท.มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระท�า 
 การใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของ ทอท.อย่างมีนัยส�าคัญ

4.   ด�าเนินกิจการของ ทอท.ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
 มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ รวมทั้งจะต้องระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของ ทอท.และผู้ถือหุ้น 
 อย่างดีที่สุด

5. ก�าหนดทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจ และก�ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและ 
 แผนที่ก�าหนดไว้ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือเพ่ิม 
 มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งค่ังสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

6. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการปีละไม่น้อยกว่าสิบสอง (12) ครั้ง โดยต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง  
 ณ สถานที่ที่คณะกรรมการก�าหนด

7.   กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน

8.   กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน 
 ในห้างหุ ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ ้นส่วนไม่จ�ากัดความรับผิดในห้างหุ ้นส่วนจ�ากัดหรือเป็นกรรมการของบริษัทอื่น 
 ไม่ว่าบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท  
 ไม่ว่าจะเพ่ือประโยชน์ของตน หรือประโยชน์ผู ้อื่น เว้นแต่กรรมการผู ้นั้นจะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นทราบก่อนที ่
 จะมีมติแต่งตั้งตนเป็นกรรมการ

9.   จัดให้มีการท�างบดุล และบัญชีก�าไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีท่ีผ่านความเห็นชอบของ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมท้ังรายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ ณ วันส้ินรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุม 
 ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปีเพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในก�าหนดสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี

10. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
 และจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมท้ังดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน 
 และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ

11. จัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมและข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมผู ้ถือหุ้นและของท่ีประชุมคณะกรรมการลงไว้ 
 ในสมุดโดยถูกต้อง สมุดนั้นให้เก็บรักษาไว้ ณ ส�านักงานของบริษัท บันทึกเช่นว่าน้ี เมื่อได้ลงลายมือชื่อของผู้เป็นประธาน 
 แห่งการประชุมซ่ึงได้ลงมติ หรือแห่งการประชุมถัดจากครั้งน้ันมา ให้ถือว่าเป็นหลักฐานอันถูกต้องของเรื่องที่ปรากฏ 
 อยู่ในรายงานการประชุมนั้น และมติและการพิจารณาท่ีบันทึกไว้ให้ถือว่าได้ด�าเนินการไปโดยถูกต้อง

12. จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจ�าปี 

 (1) ส�าเนางบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี 

 (2) รายงานประจ�าปีของ ทอท.
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13. ทุ่มเทเวลา และให้ความส�าคัญในการก�าหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ี  
 มีการแสวงหาข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการก�าหนดทิศทางดังกล่าว รวมถึงมีการพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น  
 เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารจะสามารถน�าวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ท่ีก�าหนดข้ึนไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

14. ทบทวนและมีส่วนร่วมในการก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน  
 และพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทอย่างน้อยทุก 5 ปี และให้ความเห็นชอบ และติดตาม 
 ให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามแผนงานให้เป็นไปตามทิศทางและกลยุทธ์องค์กรอย่างสม�่าเสมอ

15. ก�าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และมีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพครอบคลุม 
 ทั้งองค์กร และติดตามให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยง 
 ที่อาจเกิดข้ึน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี

16. รายงานให้ ทอท.ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกับ 
 การบริหารจัดการกิจการของ ทอท.หรือบริษัทย่อย และรายงานข้อมูลเพ่ิมเติมทุกครั้งท่ีมีการเปล่ียนแปลง โดยกรอก 
 รายละเอียดการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องในแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ทอท. 
 ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด

17. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกัน  
 ให้ความส�าคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความส�าคัญ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย 
 โดยรวม

18. จัดให้มีระบบ หรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของ ทอท.ท่ีมีความเหมาะสม เพ่ือก่อให้เกิดแรงจูงใจท้ังใน 
 ระยะสั้นและระยะยาว

19. ประเมินผลงานของกรรมการผู ้อ�านวยการใหญ่อย่างสม�่าเสมอ และก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
 ให้สอดคล้องกับผลการด�าเนินงาน

20. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและประเมินผลในด้านการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือให้มั่นใจ 
 ว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือและมีมาตรฐานสูง

ขอบเขตอ�านาจของคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับ ทอท.และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ทอท.จะด�าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับ
การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงในเรื่องต่อไปน้ี

1.   การอนุมัติงบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุน

2.   การอนุมัติจัดสรรเงินปันผล

3.   การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

4.   การเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี 
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ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในเรื่องต่อไปนี้

1.   การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท

2.   การเพิ่มทุนจดทะเบียน

3.   การลดทุนจดทะเบียน

4.   การออกหุ้นและเสนอขายหุ้นกู้

5.   การควบบริษัท

6.   การเลิกบริษัท

7.   การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส�าคัญให้แก่บุคคลอื่น

8.   การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นไม่ว่าจะเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด หรือบริษัทเอกชน

9.   การท�า แก้ไขเพ่ิมเติม หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส�าคัญ

10. การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ

11. การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�าไรขาดทุนกัน 

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ 

1.   เป็นประธานในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ด�าเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ ตามล�าดับระเบียบวาระท่ีก�าหนดไว้ในหนังสือ 
 นัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล�าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจ�านวน 
 ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม

2.   เรียกประชุมคณะกรรมการ หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นด�าเนินการแทน

3. เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพ่ิมขึ้น 
 อีกหน่ึง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
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4.   จัดสรรเวลาในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ท่ีเพียงพอ เพ่ือให้กรรมการอภิปรายประเด็นต่างๆ ในการบริหารจัดการ 
 และก�ากับดูแลกิจการ หรือก�ากับให้การเสนอชื่อเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้อย่างรอบคอบและมีประสิทธิผล ส่งเสริม 
 ให้ใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระและเชิญผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ให้ข้อมูลสารสนเทศท่ีจ�าเป็นประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 
 ได้อย่างเหมาะสม

5.   เป็นผู้น�าของคณะกรรมการ ทอท.และควบคุมการด�าเนินงานของผู้บริหาร ทอท.ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ทอท.มีการแบ่งแยก 
 บทบาทหน้าท่ีระหว่างประธานกรรมการ ทอท.และกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน

6. ให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุมคณะกรรมการ ทอท.โดยการปรึกษาหารือกับกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

การประชุมคณะกรรมการ 

ทอท.ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ทอท. เป็นประจ�าไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง โดยในปีงบประมาณ 2561  
คณะกรรมการ ทอท.ได้ให้ความเห็นชอบก�าหนดการประชุมเป็นวันพุธสัปดาห์ท่ี 3 ของทุกเดือนไว้เป็นการล่วงหน้า เพ่ือให้ 
คณะกรรมการสามารถจัดตารางเวลาและสามารถเข้าร่วมประชุมได้อย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งส่วนงานของ ทอท.สามารถ
วางแผนการท�างานและจัดเตรียมข้อมูล และระเบียบวาระการประชุม เพ่ือคณะกรรมการ ทอท.ใช้ประกอบการพิจารณา 
ได้อย่างละเอียดรอบคอบ ซึ่งประธานกรรมการจะแจ้งก�าหนดการประชุมครั้งถัดไปให้ท่ีประชุมทราบก่อนเลิกประชุมทุกครั้ง 
ในปีงบประมาณ 2561 ได้มีการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ท้ังหมด 14 ครั้ง

ฝ่ายเลขานุการองค์กรซ่ึงเป็นส่วนงานที่รับผิดชอบเก่ียวกับการจัดประชุมคณะกรรมการ ทอท.ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม 
พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมท่ีมีสารสนเทศส�าคัญครบถ้วน ท้ังเป็นรูปแบบเอกสารและรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (CD) เพ่ือให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอเป็นการล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันประชุม

การก�าหนดระเบียบวาระการประชุมจะเป็นการพิจารณาร่วมกันระหว่างประธานกรรมการ ทอท.และกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการก�ากับดูแลการจัดท�าข้อมูลและเอกสารประกอบวาระการประชุม เพ่ือให้มั่นใจว่า
คณะกรรมการ ทอท.จะมีข้อมูลประกอบพิจารณาครบถ้วนทุกด้าน นอกจากนี้ กรรมการสามารถเสนอเรื่องเข้าพิจารณาได้เช่นกัน

ประธานกรรมการจะท�าหน้าที่ประธานในที่ประชุม และเปิดโอกาสให้กรรมการได้แสดงความคิดเห็น ปรึกษาหารือ พร้อมท้ังให้ 
ข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างเหมาะสมและเพียงพอในแต่ละวาระ โดยฝ่ายบริหารจะเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูง ทอท.เข้าร่วม 
ประชุมเพ่ือชี้แจงข้อมูลรายละเอียดในฐานะผู้รับผิดชอบต่องานน้ันๆ โดยตรง เพ่ือให้มีข้อมูลเพียงพอต่อการพิจารณาจนเป็น 
ที่พอใจก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ซึ่งการประชุมปกติแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง นอกจากนี้ ก่อนการประชุม 
ประธานกรรมการจะเชิญกรรมการร่วมหารือถึงประเด็นต่างๆ ของเรื่องท่ีบรรจุไว้ในระเบียบวาระ และท่ีนอกเหนือจากเรื่องที่
ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม 

เลขานุการบริษัทจัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมและออกมติที่ประชุมในแต่ละวาระอย่างชัดเจน เพ่ือให้ฝ่ายบริหาร 
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการด�าเนินงาน รวมท้ังจัดท�ารายงานการประชุมท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้อง และให้เก็บรักษาไว้  
ณ ส�านักงานของบริษัท เมื่อประธานกรรมการบริษัทผู้เป็นประธานการประชุมได้ลงลายมือชื่อพร้อมกรรมการผู้อ�านวยการใหญ ่
ผู้เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ให้ถือว่าเป็นหลักฐานอันถูกต้องของเรื่องท่ีปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมน้ัน และให้ถือว่า 
มติและการพิจารณาท่ีบันทึกไว้ได้ด�าเนินการไปอย่างถูกต้องแล้ว

การประชุมคณะกรรมการ ทอท.ใช้มติเสียงข้างมากโดยกรรมการหน่ึงคน มีเสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนนในกรณี 
ที่คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด โดยในปีงบประมาณ 2561 
กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม และลงมติในแต่ละวาระ มีจ�านวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการท้ังหมด และนอกจากนี้  
กรรมการท่ีไม่เป็นผู ้บริหารได้มีการประชุมร่วมกันเพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการบริหารจัดการท่ีอยู่ในความสนใจ  
โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย จ�านวน 1 คร้ัง เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 
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การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการแต่ละคน สรุปได้ดังน้ี
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วันที่/ครั้งประชุมคณะกรรมการบริษัท  

ล�าดับ รายชื่อกรรมการ

 1. นายประสงค์ พูนธเนศ               14/14

    2. พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล                 1/1

 3. นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ               14/14

    4. พลอากาศโท ประกิต ศกุณสิงห์               14/14

    5. นายธวัชชัย  อรัญญิก               14/14

    6. นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ               13/14

    7. นายมานิต นิธิประทีป               14/14

    8. นายธานินทร์ ผะเอม               14/14

 9. พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ                13/14

 10. นายมนัส แจ่มเวหา               13/14

 11. นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ               13/14

 12. นายสราวุธ เบญจกุล               14/14

     13. พลต�ารวจโท มนู เมฆหมอก               14/14

 14. นายวราห์ ทองประสินธุ์               14/14

 15. นายกฤชเทพ สิมลี                              แต่งตั้งมีผลวันท่ี 24 ม.ค. 61            9/10

 16. นายนิตินัย ศิริสมรรถการ               14/14
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 ลาออกจากการเป็นกรรมการ ทอท.มีผลตั้งแต่วันท่ี 17 พ.ย. 60
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สรุปการเข้าประชุม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 ของคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 5 คณะ ดังนี้  

รายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการ
บริษัท

จ�านวนการ
ประชุมทั้งปี 

14 ครั้ง

คณะกรรมการ
สรรหา

จ�านวนการ
ประชุมทั้งปี

2 ครั้ง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

จ�านวนการ
ประชุมทั้งปี

12 ครั้ง

คณะกรรมการ
ก�าหนด

ค่าตอบแทน

จ�านวนการ
ประชุมทั้งปี 

1 ครั้ง

คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล

จ�านวนการ
ประชุมทั้งปี 

2 ครั้ง

คณะกรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง

จ�านวนการ
ประชุมทั้งปี 

12 ครั้ง

การประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 2560

จ�านวนการ
ประชุมทั้งปี 

1 ครั้ง

1.  นายประสงค์  พูนธเนศ  14/14 - - - - - 1/1

2.  นาวาอากาศตรี ประจักษ์  สัจจโสภณ 14/14 - 2/2 - 2/2 12/12 1/1

3.  พลอากาศโท ประกิต  ศกุณสิงห์ 14/14 12/12 - - 1/2 - 1/1

4.  นายธวัชชัย  อรัญญิก 14/14 - - 1/1 - - 1/1

5.  นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ 13/14 - - 1/1 - - 1/1

6.  นายมานิต  นิธิประทีป 14/14 12/12 2/2 - - - 1/1

7.  นายธานินทร์  ผะเอม 14/14 - - - - - 1/1

8.  พลเอก ชาตอุดม  ติตถะสิริ 13/14 - - - - - 1/1

9.  นายมนัส  แจ่มเวหา 13/14 - - - - 10/12 1/1

10.  นางระวีวรรณ  เนตระคเวสนะ 13/14 - 2/2 - 2/2 - 1/1

11.  นายสราวุธ  เบญจกุล 14/14 - - - - - 1/1

12.  พลต�ารวจโท มนู  เมฆหมอก  14/14 - - - - - 1/1

13.  นายวราห์  ทองประสินธุ์ 14/14 12/12 - 1/1 - 12/12 1/1

14.  นายกฤชเทพ  สิมลี 9/10 - - - - - 1/1

15.  นายนิตินัย  ศิริสมรรถการ 14/14 - - - 2/2 7/12 1/1

	 	 					กรรมการท่ีลาออก	ระหว่างปี	2561

16.  พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล 1/1 - - - - - -

หมายเหตุ
- กรรมการในล�าดับท่ี 14 ได้รับการแต่งต้ังจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2561 
- กรรมการในล�าดับท่ี 16 ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ ทอท.เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 

51 บร ิษ ัท  ท่ าอากาศยานไทย จ ำ าก ัด  (มหาชน)



หมายเหตุ
- ผู้บริหารล�าดับท่ี 1 - 16 คือผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการหรือผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา และผู้ซ่ึงด�ารงต�าแหน่ง 
 เทียบเท่ากับผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารรายท่ีสี่ทุกราย
- ผู้บริหารล�าดับท่ี 17 - 21 คือผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงิน 

ผู้บริหาร ทอท.

ผู้บริหาร ทอท.ตามนิยามในประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ. 23/2551 ซึ่งหมายความถึง “ผู้จัดการหรือผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย  
และให้หมายความรวมถึงผู ้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเป็นระดับผู ้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือ 
เทียบเท่า” มีรายชื่อดังน้ี 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 มีผู้บริหาร ทอท.จ�านวน 21 คน

 1. นายนิตินัย  ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

 2.  นางสาวชนาลัย ฉายากุล รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานกฎหมายและ
   เลขานุการบริษัท) และปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการบริษัท

 3.  นางสาวศศิศุภา สุคนธทรัพย์   รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานยุทธศาสตร์)

 4.  นายมนตรี มงคลดาว รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานทรัพยากรบุคคล
   และอ�านวยการ)

 5.  นางพูลศิริ วิโรจนาภา รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน)

 6.  นายวิชัย บุญยู้ รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด)

 7.  นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย  รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง)

 8.  นางภาระณี วรรธโนทัย รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานมาตรฐานท่าอากาศยาน
   และการบิน)

 9.  นาวาอากาศเอก วิสูธ จันทนา  รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค)

 10. นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 11. นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานดอนเมือง

 12.  นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานภูเก็ต

 13.  นายสมชัย สวัสดีผล ที่ปรึกษา 11 ทอท.

 14.  นายประพนธ์ ปัทมกิจสกุล ผู้เชี่ยวชาญ 11 ทอท.

 15.  นายประวิทย์ ฉายสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญ 11 ทอท.

 16.  นายพัฒนพงศ์ สุวรรณชาต หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน (CFO)

 17.  นายพิเชฐ รุ่งวชิรา ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน)

 18.  นายนพปฏล มงคลสินธุ์ รองผู้อ�านวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายสนับสนุนธุรกิจ)

 19.  นางรพีพร คงประเสริฐ ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน

 20.  นางจันทิมา ลัทธิวรรณ ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี

 21.  นางสาวณัฐนันท์ มุ่งธัญญา ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

รายชื่อผู้บริหาร ต�าแหน่ง

52 รายงานประจ ำ าปี 2561



หมายเหตุ
- ผู้บริหารล�าดับท่ี 1 - 15 คือผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการหรือผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา และผู้ซ่ึงด�ารงต�าแหน่ง 
 เทียบเท่ากับผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารรายท่ีสี่ทุกราย
-   ผู้บริหารล�าดับท่ี 16 - 20 คือผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงิน  

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 มีผู้บริหาร ทอท.จ�านวน 20 คน

 1.  นายนิตินัย  ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

 2.  นางสาวชนาลัย  ฉายากุล รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานกฎหมายและ
   เลขานุการบริษัท) และปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการบริษัท

 3.  นางสาวศศิศุภา  สุคนธทรัพย์   รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานยุทธศาสตร์)

 4.  นางฉฎาณิศา  ช�านาญเวช  รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานทรัพยากรบุคคล
   และอ�านวยการ)

 5.  นายสมบูรณ์  น้อยน�้าค�า รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน)

 6.  นายวิชัย  บุญยู้ รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด)

 7.  นายเอนก  ธีระวิวัฒน์ชัย  รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง)

 8.  นาวาอากาศโท ฤทธิรงค์  ก้อนมณี รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานมาตรฐานท่าอากาศยาน
   และการบิน)

 9.  นายมนตรี  มงคลดาว  รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค)

 10.  นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์  สุวรรณวัฒน์ ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 11.  นายศิโรตม์  ดวงรัตน์ ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานดอนเมือง

 12.  เรืออากาศตรี ธานี  ช่วงชู ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานภูเก็ต

 13.  นาวาอากาศตรี มณธนิก  รักงาม ที่ปรึกษา 10 ทอท.และรักษาการ ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่

 14.  นายประพนธ์  ปัทมกิจสกุล ผู้เชี่ยวชาญ 11 ทอท.

 15.  นายพัฒนพงศ์  สุวรรณชาต หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน (CFO)

 16.  นายเจนวิทย์  มุสิกรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน)

 17.  นางสาวดาลัด  อัศเวศน์ รองผู้อ�านวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายสนับสนุนธุรกิจ)

 18.  นางรพีพร  คงประเสริฐ ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน

 19.  นายสรายุทธ  จ�าปา ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี

 20.  นางสาวณัฐนันท์  มุ่งธัญญา ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

รายชื่อผู้บริหาร ต�าแหน่ง

53 บร ิษ ัท  ท่ าอากาศยานไทย จ ำ าก ัด  (มหาชน)



เลขานุการบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.คร้ังที่ 10/2552 เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2552 ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้ง นางสาวชนาลัย  ฉายากุล  
เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท) และ
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบหลัก ดังน้ี

(1) ให้ค�าแนะน�าและค�าปรึกษาแก่คณะกรรมการ ทอท.ในการด�าเนินงานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามกฎหมาย  
 และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานก�ากับท่ีเก่ียวข้อง 

(2)   จัดให้มีการบรรยายให้แก่กรรมการใหม่ (Orientation) เพ่ือให้ทราบลักษณะธุรกิจ ทอท.ผลการด�าเนินงาน แผนวิสาหกิจ  
 โครงการลงทุนท่ีส�าคัญ บทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับบริษัทจดทะเบียน 
 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการท่ีก�ากับดูแล 

(3)   แจ้งให้คณะกรรมการ ทอท.ทราบการได้รับประเมินผล บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยสถาบันกรรมการ 
 บริษัทไทย และส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเป็นประจ�าทุกปี 

(4) เลขานุการบริษัทมีหน้าท่ีในการให้ค�าแนะน�าและเป็นท่ีปรึกษาให้แก่กรรมการของบริษัท รวมท้ังรับผิดชอบในการติดต่อ 
 สื่อสารข้อมูลระหว่างกรรมการบริษัท และบริษัทย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบของ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตลาดทุน ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   
 ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องต่างๆ และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

(5) ประสาน ติดตามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ด้านการเงิน งบประมาณ การบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน การตรวจสอบ 
 ภายใน รายงานให้คณะกรรมการ ทอท.ทราบสม�่าเสมอทุกไตรมาส 

(6)   จัดท�าและเก็บรวบรวมทะเบียนประวัติกรรมการ

(7) เก็บรักษาบันทึกเก่ียวกับนโยบายและระเบียบต่างๆ ของบริษัทท่ีผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ ทอท.รวมท้ังเอกสาร 
 ประกอบการประชุมคณะกรรมการ ทอท.และรายงานการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

(8) จัดท�าและจัดเก็บรักษาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
 ให้ครบถ้วนภายในก�าหนดเวลาของกฎหมาย

(9)   จัดเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร

(10) ดูแล ก�ากับ รับผิดชอบการจัดท�า และจัดเก็บรักษาแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี  
 (แบบ 56-2)

(11) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานท่ีก�ากับดูแล

(12) ส่งเสริมให้กรรมการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับ 
 บริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code 2017) ของส�านักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หลักการ 
 ก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Asean CG Scorecard  
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 เช่น การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของกรรมการ การประเมินตนเองของคณะกรรมการปีละครั้ง และรายงานผลการประเมิน 
 ให้คณะกรรมการทราบและพิจารณาจัดท�าแผนเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป 

(13) ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ทอท.มอบหมาย

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง   

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยท่ีสอดคล้องกับภาระ 
ความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะการเงินของบริษัท และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยน�าเสนอ
คณะกรรมการ ทอท.และผู้ถือหุ้นพิจารณาตามล�าดับ 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2561 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการ
ประจ�าปี 2561 และเงินโบนัสคณะกรรมการประจ�าปี 2560 ดังน้ี

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ ทอท.

 1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 35,000 บาท  หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้ค�านวณตามสัดส่วนของเดือน

 1.2 ค่าเบ้ียประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ 20,000 บาท จ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน

(2) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

 2.1 คณะกรรมการบริหาร ทอท. 

  ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ 10,000 บาท เฉพาะกรรมการท่ีเข้าประชุม จ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้ง 
  ต่อเดือน 

 2.2  คณะกรรมการตรวจสอบ

  2.2.1 ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 20,000 บาท เดือนใดไม่มีการประชุม คงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย หากเป็น 
   กรรมการในระหว่างเดือน ให้ค�านวณตามสัดส่วนของเดือน

  2.2.2 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งท่ีเข้าประชุม คนละ 5,000 บาท เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม จ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน  
   1 ครั้งต่อเดือน   

 2.3 กรรมการ ทอท.ท่ีได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ทอท.ให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือผู้ท�างานในคณะกรรมการ  
  คณะอนุกรรมการ หรือคณะท�างานชุดย่อยอื่นๆ ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งท่ีเข้าประชุมคนละ 15,000 บาท และ 
  ให้ได้รับค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกินเดือนละ 30,000 บาทต่อคน ท้ังน้ี ไม่รวมค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 
  ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร 

(3) ประธานและรองประธานของทุกคณะได้เพิ่มอีกร้อยละ 25 และ 12.5 ตามล�าดับ

(4) ก�าหนดวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการ ทอท.ประจ�าปีงบประมาณ 2561 ไม่เกิน 18,000,000 บาท 

55 บร ิษ ัท  ท่ าอากาศยานไทย จ ำ าก ัด  (มหาชน)



(1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)                                                           หน่วย : บาท

ล�าดับ รายชื่อกรรมการ เงินโบนัส

 1. นายประสงค์  พูนธเนศ   1,849,762.38

    2. พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล 584,341.39

    3. นาวาอากาศตรี ประจักษ์  สัจจโสภณ   1,552,083.33

    4. พลอากาศโท ประกิต  ศกุณสิงห์ 1,500,000.00

    5. นายธวัชชัย  อรัญญิก 1,500,000.00

    6. นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ   1,500,000.00

    7. นายมานิต  นิธิประทีป   1,500,000.00

    8. นายธานินทร์  ผะเอม 1,500,000.00

    9. พลเอก ชาตอุดม  ติตถะสิริ 532,258.06

   10. นายมนัส  แจ่มเวหา 1,316,666.67

   11. นางระวีวรรณ  เนตระคเวสนะ 1,500,000.00

   12. นายสราวุธ  เบญจกุล  1,427,419.35

   13. พลต�ารวจโท มนู  เมฆหมอก  1,316,666.67

   14. นายวราห์  ทองประสินธุ์    1,500,000.00

   15. พลเอก กัมปนาท  รุดดิษฐ์ 334,677.42

   16. พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง  616,071.43

                                                               รวม	 20,029,946.70

(5) ก�าหนดวงเงินโบนัสกรรมการ ทอท.ประจ�าปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) 

 ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลจ่าย โดยค�านวณจ่ายตามระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งในปีงบประมาณ 2560 ท้ังนี้  
 ไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อคน ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการได้รับเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25  
 และ 12.5 ตามล�าดับ ยกเว้นกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ ซึ่งเป็นหน่ึงในคณะกรรมการของ ทอท.ไม่มีสิทธิได้รับเงินโบนัส 
 กรรมการ
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1. นายประสงค์ พูนธเนศ  300,000.00 525,000.00 - - - - - - - 825,000.00

2.  นาวาอากาศตรี ประจักษ์      270,000.00 472,500.00 - - 30,000.00 - 30,000.00 243,750.00 -	 1,046,250.00	           

     สัจจโสภณ 

3.  พลอากาศโท ประกิต ศกุณสิงห์ 240,000.00 420,000.00 75,000.00 300,000.00 - - 15,000.00 - -	 1,050,000.00

4.  นายธวัชชัย อรัญญิก 240,000.00 420,000.00 - - - 15,000.00 - - 142,500.00 817,500.00

5.  นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ 240,000.00 420,000.00 - - - 15,000.00 - - 123,750.00 798,750.00

6.  นายมานิต นิธิประทีป 240,000.00 420,000.00 60,000.00 240,000.00 18,750.00 - - - 382,500.00 1,361,250.00

7.  นายธานินทร์ ผะเอม 240,000.00 420,000.00 - -     - - - - 144,375.00	 804,375.00

8.  พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ 240,000.00 420,000.00 - - - - - - 243,750.00	 903,750.00

9.  นายมนัส แจ่มเวหา 240,000.00 420,000.00 - - - - - 150,000.00 225,000.00 1,035,000.00

10. นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ 220,000.00 420,000.00 - - 30,000.00 - 37,500.00 - 112,500.00 820,000.00

11.  นายสราวุธ เบญจกุล 240,000.00 420,000.00 - - - - - - 356,250.00	 1,016,250.00

12.  พลต�ารวจโท มนู เมฆหมอก 240,000.00 420,000.00 - - - - - - 273,750.00	 933,750.00

13.  นายวราห์ ทองประสินธุ์ 240,000.00 420,000.00 60,000.00 240,000.00 - - - 180,000.00 108,750.00 1,248,750.00

14.  นายกฤชเทพ สิมลี  160,000.00 289,032.26 - - - - - - 217,500.00 666,532.26

15. นายนิตินัย ศิริสมรรถการ 240,000.00 420,000.00 - - - - - - 356,250.00 1,016,250.00

	 	 	 																กรรมการท่ีลาออก	ระหว่างปี	2561

16. พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล 22,500.00 60,375.00 - - - - - - - 82,875.00

รายชื่อกรรมการ รวม

คณะกรรมการบริษัท

ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ
สรรหา

คณะกรรมการ
 ธรรมาภิบาล

ค่าเบี้ยประชุมค่าตอบแทน
รายเดือน

คณะกรรมการ
ก�าหนด

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ชุดย่อย

อื่นๆ

ค่าตอบแทน
รายเดือน

คณะกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ทอท.และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในปี 2561 

(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)                                    หน่วย : บาท

หมายเหตุ:	 (นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังตารางข้างต้น	ทอท.ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอ่ืนให้แก่กรรมการ)	 
  - กรรมการในล�าดับที่ 14 ได้รับการแต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2561 
  -   กรรมการในล�าดับที่ 16 ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ ทอท.เมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2560  
  -   คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งเพ่ือช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทอท.เช่น  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
   หนี้ต่างประเทศของ ทอท. คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ�านวยการใหญ่ ทอท. คณะกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท.  
   คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ทอท. คณะท�างานเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนของ ทอท. คณะอนุกรรมการกฎหมาย 
   ของ ทอท. คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลการด�าเนินงานชดเชยผลกระทบด้านเสียงจากการด�าเนินงานของ ทอท.  คณะอนุกรรมการพิจารณา 
   อุทธรณ์ คณะกรรมการก�ากับบริหารโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2560) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 
   และคดี คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาตรวจสอบงานเพ่ิมพิเศษและงานแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนา 
   ท่าอากาศยานภูเก็ต (ปีงบประมาณ 2553 - 2557) คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลและบริหารงานให้เป็นไปตามแผนวิสาหกิจของ ทอท.  
   คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ทอท. คณะอนุกรรมการพิจารณาการเงินและการลงทุนของ ทอท.  
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ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

1. นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)  1,264,750.00

2. นางสาวศศิศุภา สุคนธทรัพย์  ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จ�ากัด                    788,825.00

3.  นางสาวชนาลัย ฉายากุล กรรมการ บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จ�ากัด    631,065.00

4.  นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ กรรมการ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ากัด    259,844.08

5.  นายเพ็ชร ชั้นเจริญ  กรรมการ บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จ�ากัด   490,000.00

6.  นายกิตติพจน์ เวณุนันทน์ กรรมการ บริษัท เทรดสยาม จ�ากัด    25,000.00

ค่าตอบแทน
ประจ�าปี 2561 

(ตุลาคม 2560 - 
กันยายน 2561)  

(บาท)

ต�าแหน่งรายชื่อ บริษัท

ค่าตอบแทนของกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

คณะอนุกรรมการพิจารณาก�าหนดผลตอบแทนของผู ้อ�านวยการใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ ทอท.และผู ้แทนกระทรวงการคลัง  
(ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) จะพิจารณาก�าหนดอัตราค่าตอบแทนของกรรมการผู ้อ�านวยการใหญ่ รวมถึง 
กรอบการพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนในแต่ละปี ภายใต้กรอบอัตราค่าตอบแทนท่ีกระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว

ทั้งน้ี การพิจารณาปรับค่าตอบแทนของกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ในแต่ละปี จะพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ ์
และวิธีการประเมินที่คณะกรรมการ ทอท.ก�าหนด ซึ่งเกณฑ์การประเมินผลท่ีใช้ประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนจะประกอบไปด้วย 
ตัวชี้วัด 4 หัวข้อหลัก ดังต่อไปนี้ 1) การแปลงวิสัยทัศน์ และการด�าเนินการตามแผนงานของกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ท่ีคณะกรรมการ 
ทอท.ให้ความเห็นชอบ 2) แผนยุทธศาสตร์ และข้อตกลงท่ีจัดท�าข้ึนระหว่าง ทอท.กับรัฐบาลไทย 3) การด�าเนินงานตามที่คณะกรรมการ 
ทอท.มอบหมายและสั่งการ และ 4) อัตราก�าไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

การก�าหนดโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน และลูกจ้าง ทอท.จะก�าหนดเทียบเคียงจากอัตราการจ่ายและผลการส�ารวจค่าตอบแทน 
ของบริษัทชั้นน�า ซึ่งอยู่ในธุรกิจด้านการบิน โดยเปรียบเทียบจากหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย 

ส�าหรับการปรับเงินเดือนประจ�าปีของผู ้บริหารระดับผู ้อ�านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปนั้น คณะกรรมการ ทอท.จะเป็นผู ้พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ โดยในปีงบประมาณ 2561 คณะกรรมการ ทอท.ได้มอบอ�านาจให้กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่มีอ�านาจในการบริหารหรือ
พิจารณาความดีความชอบประจ�าปีให้กับพนักงานต้ังแต่ระดับผู้อ�านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าข้ึนไป โดยจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคล ประกอบกับผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีได้ก�าหนดไว้ล่วงหน้าของแต่ละสายงานด้วย

l	 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร ทอท.ปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หน่วย : บาท

เงินเดือน  51,981,742.37 

โบนัส/ค่าตอบแทนซึ่งประเมินจากผลการปฏิบัติงานประจ�าปี 16 28,661,579.96 

รวม	 	 80,643,322.33 

จ�านวนเงินจ�านวนราย

ปี 2561
ค่าตอบแทน
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l	 เงินสมทบกองทุนส�ารองเล้ียงชีพที่ให้แก่ผู้บริหาร ทอท.ปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561   

 ทอท.ได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2537 โดย ทอท. จะจ่ายเงินสมทบให้แก่สมาชิก 
 แต่ละรายเพ่ือเข้ากองทุนฯ ภายในวันเดียวกับท่ีสมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนฯ ของสมาชิกในอัตราตามจ�านวนปี 
 ที่ท�างาน ดังต่อไปน้ี

 (1)  ผู ้ที่มีจ�านวนปีท่ีท�างานไม่เกิน 10 ปี จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 9 ของค่าจ้าง

 (2)  ผู ้ที่มีจ�านวนปีท่ีท�างานเกินกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้าง

 (3)  ผู ้ที่มีจ�านวนปีท่ีท�างานเกินกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 12 ของค่าจ้าง

 (4)  ผู ้ที่มีจ�านวนปีท่ีท�างานเกินกว่า 25 ปีข้ึนไป จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 15 ของค่าจ้าง
หน่วย : บาท

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 14* 5,600,005.60

จ�านวนเงินจ�านวนราย

ปี 2561
ค่าตอบแทน

หมายเหตุ   *ไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการผู ้อ�านวยการใหญ่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

บุคลากร  

การบริหารท่าอากาศยานสากลทั้ง 6 แห่ง ของ ทอท.บุคลากรทุกคนมีส่วนส�าคัญในการท่ีจะน�าพาองค์กรไปสู่ความส�าเร็จ  
ดังนั้น ทอท.จึงมีนโยบายที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง พัฒนา ปรับปรุงการบริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีใจในการให้บริการ สร้าง 
ความมั่นใจในความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน ซึ่งเป็นหัวใจของการให้บริการ ตลอดจนมีส่วนร่วม 
ในการช่วยเหลือสังคมโดยส่วนรวม และมุ่งเน้นให้พนักงานเป็นกลไกหลักในการพัฒนา ทอท.ก้าวไปสู่ผู้ด�าเนินการและจัดการ
ท่าอากาศยานท่ีดีระดับโลก

จ�านวนพนักงาน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ทอท.มีจ�านวนบุคลากร รวมท้ังสิ้น 7,718 คน และแรงงานจัดจ้างภายนอก อีกประมาณ 13,338 คน  
ประกอบด้วย

 กลุ่มธุรกิจ  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ส�านักงานใหญ่       1,160      1,232      1,226      1,193       1,274

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ       2,522      2,695      2,739      2,971       3,175

ท่าอากาศยานดอนเมือง          793         964      1,236      1,357       1,423

ท่าอากาศยานเชียงใหม่          247         257         315         348         416

ท่าอากาศยานหาดใหญ่          210         225         280         289         311

ท่าอากาศยานภูเก็ต         372         496         727         811         909

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย         173         175         203         202         210

รวม      5,477      6,044      6,726      7,230      7,718

 หมายเหตุ  :  ไม่รวมแรงงานจัดจ้างภายนอก Outsource Worker
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การเปล่ียนแปลงจ�านวนพนักงานที่ส�าคัญในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 

มีการเปลี่ยนแปลงจ�านวนพนักงาน โดยในปี 2561 มีจ�านวนพนักงานท่ีเพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ประมาณร้อยละ 6.7 

ค่าตอบแทนของพนักงาน 

ปัจจุบันอัตราค่าตอบแทนพนักงานอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับอัตราค่าตอบแทนของตลาด โดยมีการจ่ายค่าตอบแทน 
ให้แก่พนักงาน ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าท�างานกะ ค่าตอบแทนรายชั่วโมง ค่าท�างานล่วงเวลา โบนัส เงินเบี้ยเลี้ยง  
นอกจากนี้ยังรวมถึงเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ โดยกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพของ ทอท.น้ัน ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  
28 มีนาคม 2537 ตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเล้ียงชีพในปี พ.ศ. 2530 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิกทุกคนในกองทุนฯ  
ได้มีเงินออมจ�านวนหน่ึงไว้ใช้เม่ือออกจากงาน ซึ่งกองทุนเป็นส่วนหน่ึงท่ีสนับสนุนการออมเพ่ือเป็นทุนทรัพย์ให้แก่พนักงาน
กรณีที่พนักงานเกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือออกจากงาน หรือจากกองทุน รวมท้ังเป็นหลักประกันให้แก่ครอบครัวของพนักงาน 
ในกรณีที่พนักงานเสียชีวิต ส�าหรับเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ประกอบด้วยเงิน 4 ส่วน ได้แก่ เงินสะสม เงินสมทบ  
ผลประโยชน์เงินสะสม และผลประโยชน์เงินสมทบ

ปัจจุบันสมาชิกกองทุนประกอบด้วย พนักงานและลูกจ้างชั่วคราวระยะเวลาการจ้าง 3 ปี และ 5 ปี ทอท. โดยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินสะสมและการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้กับสมาชิก มีหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

1.	 การจ่ายเงินสะสม สมาชิก (พนักงานและลูกจ้างชั่วคราวระยะเวลาการจ้าง 3 ปี และ 5 ปี ทอท.จะต้องจ่ายเงินสะสม 
 เข้ากองทุนในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง)

2.	 การจ่ายเงินสมทบของ	 ทอท. พนักงานกับลูกจ้างชั่วคราวระยะเวลาการจ้าง 3 ปี และ 5 ปี ทอท.จะได้รับอัตรา 
 เงินสมทบท่ีแตกต่างกันดังน้ี

 2.1 พนักงาน   

  - ผู ้ที่มีจ�านวนปีที่ท�างานไม่เกิน 10 ปี จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 9 ของค่าจ้าง

  -   ผู ้ที่มีจ�านวนปีที่ท�างานเกินกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้าง

  -   ผู้ที่มีจ�านวนปีที่ท�างานเกินกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 12 ของค่าจ้าง

    -  ผู ้ที่มีจ�านวนปีที่ท�างานเกินกว่า 25 ปีขึ้นไป จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 15 ของค่าจ้าง

 2.2   ลูกจ้างชั่วคราวระยะเวลาการจ้าง 3 ปี และ 5 ปี ทอท.

  นายจ้างจ่ายให้ในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง

60 รายงานประจ ำ าปี 2561



 ในรอบปีบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 มีการจ่ายเงินสมทบของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน ค่าตอบแทน (ล้านบาท)

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 303.24 326.94 349.90

 ส�าหรับสวัสดิการและผลตอบแทนอ่ืนๆ น้ัน ประกอบด้วย ค่าช่วยเหลือบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเล่าเรียนบุตร  
 และค่าใช้จ่ายพนักงานอื่นๆ รวมถึงการด�าเนินงานเก่ียวกับข้อพิพาทเรื่องแรงงานที่ส�าคัญต่างๆ โดยสามารถสรุป 
 รายละเอียดในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาได้ดังน้ี

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

ไม่มี

ประเภทค่าตอบแทน ค่าตอบแทน (ล้านบาท)

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ค่าช่วยเหลือบุตร 4.07 14.58 14.78

ค่ารักษาพยาบาล 159.00 187.31 214.24

ค่าเวชภัณฑ์ 29.30 36.64 32.84

ค่าเล่าเรียนบุตร 12.38 14.82 14.76

ค่าใช้จ่ายพนักงานอื่นๆ 69.40 89.62 94.92

 ปัจจุบันกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ทอท.มีกรรมการกองทุนจ�านวน 17 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการกองทุน กรรมการ 
 กองทุนที่มาจากการแต่งตั้งจ�านวน 8 คน และกรรมการกองทุนท่ีมาจากการเลือกต้ังอีกจ�านวน 8 คน ซึ่งเป็นผู้ท�าหน้าที่ 
 ควบคุม ดูแลการบริหารจัดการกองทุน ประกอบกับกองทุนฯ ได้ว่าจ้างบริษัทจัดการกองทุนเพ่ือเข้ามาบริหารกองทุน 
 ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกโดยรวม โดยปัจจุบันมีบริษัทจัดการกองทุนท่ีเข้ามาท�าหน้าท่ีบริหารกองทุนส�ารอง 
 เลี้ยงชีพ ทอท.จ�านวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ 
 จัดการกองทุน กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) (เริ่มสัญญาตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564)
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คณะกรรมการ ทอท.

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 คณะกรรมการ ทอท.มีจ�านวนทั้งสิ้น 15 คน โดยมีรายละเอียดของกรรมการปัจจุบัน จ�านวน 15 คน และกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2561 

จ�านวน 1 คน ดังนี้

1. นายประสงค์  พูนธเนศ (อายุ 59 ปี) 

 ประธานกรรมการ  

วันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก   20 มิถุนายน 2557

สัดส่วนการถือหุ้น   

 ณ 1 ตุลาคม 2560 ไม่มี 

 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี

 ณ 30 กันยายน 2561 ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา 
l	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ  

l	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการการบริหารองค์กร)   

 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

l	 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

l	 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ประวัติการอบรม
l	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นท่ี 2   

 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)

l	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 สถาบันวิทยาการตลาดทุน  

 (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

l	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 52  

 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

l	 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นท่ี 49 

 วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันด�ารงราชานุภาพ 

l	 หลักสูตรการบริหารงานต�ารวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นท่ี 18 

 กระทรวงมหาดไทย

l	 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 76/2006  

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง

2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  

  ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน) 

2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  

  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ  

  บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)  

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: 1 แห่ง

17 เมษายน 2561 -  ปลัดกระทรวงการคลัง  

ปัจจุบัน กระทรวงการคลัง

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

2557 - 2561 อธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

2555 - 2557 ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออก 

  และน�าเข้าแห่งประเทศไทย 

2555 - 2557 รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการ 

  กองทุนเพ่ือการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ 

  สถาบันการเงิน

2554 - 2557 ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการ 

  นโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

62 รายงานประจ ำ าปี 2561



2. นาวาอากาศตรี ประจักษ์  สัจจโสภณ (อายุ 64 ปี) 3. พลอากาศโท ประกิต  ศกุณสิงห์ (อายุ 64 ปี)

 รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/  
 กรรมการสรรหา/ กรรมการธรรมาภิบาล   

วันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก   20 มิถุนายน 2557

สัดส่วนการถือหุ้น   

 ณ 1 ตุลาคม 2560 ไม่มี 

 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี

 ณ 30 กันยายน 2561 ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา 
l	 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาบริหารรัฐกิจ)  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ได้รับทุนการศึกษาจาก  
 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด) 
l	 โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นท่ี 22 (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) 
l	 โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 15 (ได้รับทุนจากกองทัพอากาศ 
 จนส�าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศ) 

ประวัติการอบรม
l	 หลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ 37 วิทยาลัยการทัพอากาศ
l	 หลักสูตร Imagery Intelligence Lowry Air Force Base,  
 Colorado, USA
l	 หลักสูตร Executive Communications Program และ  
 Advanced Management Program ณ WHARTON School,  
 University of Pennsylvania, USA
l	 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 ส�าหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า 
l	 หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นท่ี 2     
 สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
l	 หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นท่ี 3 (มส.3)  
 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์
l	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 17 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
l	 หลักสูตรท่ีจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นท่ี 20/2006 
 - หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่นที่ 11/2011 
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 214/2015 
 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)  
  รุ่นที่ 8/2017 
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง
2557 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/  
   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/  
   กรรมการสรรหา/ กรรมการธรรมาภิบาล  
   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) 

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: 1 แห่ง
2557 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  
   คณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
2554 - 2557 กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  
   บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด

 กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการธรรมาภิบาล 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก   21 สิงหาคม 2557
สัดส่วนการถือหุ้น   
 ณ 1 ตุลาคม 2560 ไม่มี 
 เปลี่ยนแปลงระหว่างป ี ไม่มี
 ณ 30 กันยายน 2561 ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
l	 Master of Engineering มหาวิทยาลัยทหารมิวนิค เยอรมัน 
l	 โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นท่ี 21 
l	 โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 14 
ประวัติการอบรม 
l	 หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นท่ี 62 
l	 หลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ 36 วิทยาลัยการทัพอากาศ
l	 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
 รุ่นที่ 137/2017  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/  
   กรรมการธรรมาภิบาล  
   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) 
การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: 1 แห่ง
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยาม เฮอร์เบิล โปรดักส์ จ�ากัด 
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
2558 - 2559 กรรมการผู้จัดการ  
   บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จ�ากัด
2556 - 2557 เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ  
   กองทัพอากาศ
2553 - 2556 รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ  
   กองทัพอากาศ

63 บร ิษ ัท  ท่ าอากาศยานไทย จ ำ าก ัด  (มหาชน)



4. นายธวัชชัย  อรัญญิก  (อายุ 63 ปี) 5. นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ (อายุ 59 ปี)

 กรรมการอิสระ/ กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 

วันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก   9 ตุลาคม 2557

สัดส่วนการถือหุ้น   

 ณ 1 ตุลาคม 2560 ไม่มี 

 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี

 ณ 30 กันยายน 2561 ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา 
l	 Bachelor of Science, University of the East, Manila, 

 Philippines

ประวัติการอบรม  
l	 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดับสงู รุน่ท่ี 17 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.)  

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
l	 หลักสูตร TAT Successors Development Program  

 (INSEAD) ณ ประเทศสิงคโปร์ 
l	 หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการและผู้บริหารระดับสูงของ 

 รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า
l	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.)  

 (ผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม) 
l	 หลักสูตร Executive Development Institute for Tourism  

 (EDIT) Program, Hawaii, USA
l	 หลักสูตร Risk Management Program for Corporate  

 Leaders (RCL) รุ่นท่ี 9/2017  

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง

2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท อสมท. จ�ากัด (มหาชน) 

2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน  

   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: 1 แห่ง

2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ องค์กรพัฒนาท่องเที่ยวแบบย่ังยืน 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
2557 - 2558 ประธานกรรมการ  

   บริษัท Thailand Privilege Card จ�ากัด

2557 - 2558 ผู้ว่าการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  

   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

2553 - 2557 รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ  

   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 กรรมการ/ กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน   

วันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก   27 มกราคม 2555

สัดส่วนการถือหุ้น   

 ณ 1 ตุลาคม 2560 ไม่มี 

 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี

 ณ 30 กันยายน 2561 ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
l	 บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

l	 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

l	 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการอบรม 
l	 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 73/2006  

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

l	 หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวงประจ�าปีงบประมาณ  

 พ.ศ. 2558 

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน  

   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)    

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: 3 แห่ง

2559 - ปัจจุบัน อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออก 

   และน�าเข้าแห่งประเทศไทย (Exim Bank) 

2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารกิจการ  

   องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

2558 - 2559 รองปลัดกระทรวงการคลัง

2557 - 2558 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 

2553 - 2557 ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง  

   กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

64 รายงานประจ ำ าปี 2561



6. นายมานิต  นิธิประทีป (อายุ 63 ปี)

 กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา/ กรรมการตรวจสอบ 

วันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก   18 กันยายน 2557

สัดส่วนการถือหุ้น   

 ณ 1 ตุลาคม 2560 ไม่มี 

 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี

 ณ 30 กันยายน 2561 ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา 
l	 พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม/ 

 พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

l	 เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์)  

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ประวัติการอบรม
l	 หลกัสตูรการก�ากับดแูลกิจการส�าหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู 

 ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นท่ี 12 สถาบันพระปกเกล้า

l	 หลักสูตรการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา 

 การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ กรมสรรพากร

l	 หลักสูตรการศึกษาดูงานด้านระบบการบริหารงบประมาณ  

 (Budgetary Management) กรมสรรพากร

l	 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดับสงู รุน่ท่ี 14 สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.)  

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    

l	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)  

 รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

l	 หลักสูตร HR Management กรมสรรพากร

l	 หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์:  

 ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง กระทรวงการคลัง

l	 หลักสูตรโครงการเพ่ิมสมรรถนะด้านการบริหารการเปล่ียนแปลง  

 ส�านักงาน ก.พ.

l	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์ ส�านักงาน ก.พ. 

l	 หลักสูตรโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง: การพัฒนาผู้น�าองค์กร 

 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์  (Executive Program for Senior  

 Management) กระทรวงการคลัง

l	 หลักสูตร Leading Change Seminar กระทรวงการคลัง

l	 หลักสูตร Administration Course ADB

l	 หลักสูตร Thailand Technical Assistance Program (Phase II)  

 Senior Student Visit 

l	 หลักสูตร Middle Management & Professional Development  

 Program, the Canada Customs and Revenue Agency

l	 หลักสูตร Combating Capital Flight through Tax Measures,  

 OECD

l	 หลักสูตร Intax Seminar for Tax Administration, IRS

l	 หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่225/2016 

 - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่126/2016 

 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate  

  Leaders (RCL) รุ่นท่ี 8/2017 

 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)  

  รุ่นที่ 26/2017

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาม่า มารีน จ�ากัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ริช สปอร์ต จ�ากัด (มหาชน)

2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา/ 

   กรรมการตรวจสอบ  

   บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) 

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

2556 - 2558  ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษ ี 

   (กลุ่มธุรกรรมทางการเงนิ การธนาคาร)  

   กรมสรรพากร กระทรวงการคลงั

2554 - 2556  รองอธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
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7. นายธานินทร์  ผะเอม (อายุ 62 ปี)

 กรรมการอิสระ 
วันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก   18 กันยายน 2557

สัดส่วนการถือหุ้น   
 ณ 1 ตุลาคม 2560 ไม่มี 

 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี

 ณ 30 กันยายน 2561 ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา 
l M.Sc. in Economics, Lancaster University, UK
l Diploma in Development Studies, Lancaster University, UK
l รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
l รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการอบรม
l หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 49  

 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
l หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

 ส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า 
l หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)  

 รุ่นท่ี 7 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
l หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นท่ี 7  

 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
l หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการและผู้บริหารระดับสูงของ 

 รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า 
l หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน รุ่นที่ 2  

 (ASEAN Executive Management Program)  

 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างส�านักนายกรัฐมนตรี  

 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  

 กระทรวงการต่างประเทศ และสถาบันศศินทร์ 

 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
l หลกัสตูรทีจ่ดัโดย สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 204/2015 

 - หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ที ่7/2015 
	 - หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan  

  Program (HRP) รุ่นที่ 7/2015 
	 - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)  

  รุ่นท่ี 31/2016
	 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)  

  รุ่นท่ี 27/2017 

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง

2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  

   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) 

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: 6 แห่ง

2560 - ปัจจุบัน ประธานผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ 

   ด้านความมั่นคง ส�านักงานคณะกรรมการวิจัย 

   แห่งชาติ (วช.)

2558 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการติดตามพิจารณา 

   ประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย 

   ภายใต้ทุนวิจัยโครงการวิจัยท้าทายไทยและ 

   โครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมาย 

   รัฐบาลและตามวาระแห่งชาติ  

   กลุ่มนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที ่ 

   ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

2558 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ 

   คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)  

   ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และ 

   เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)   

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

   กระทรวงการคลัง

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร  

   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จ�ากัด  
  (ร่วมทุนระหว่างรัฐบาลและเอกชน) 
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
2557 -  Member of Advisory Council: Powering 

เมษายน 2561  the Future We Want-Recognizing  

   Innovative Practices in Energy for 

   Sustainable Development, United Nations  

   Department of Economics and Social  

   Affairs (UNDESA) and China Energy Fund  

   Committee (CEFC) 

2558 -  สมาชิกคณะกรรมการสภาขับเคลื่อน 

เมษายน 2560 การปฏิรูปประเทศ สภาขับเคลื่อน 

   การปฏิรูปประเทศ (สปท.) 

2553 - 2558 รองเลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการ 

   พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
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9. นายมนัส  แจ่มเวหา  (อายุ 62 ปี)8. พลเอก ชาตอุดม  ติตถะสิริ (อายุ 62 ปี)

 กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง   

วันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก   15 พฤศจิกายน 2559

สัดส่วนการถือหุ้น   

 ณ 1 ตุลาคม 2560 ไม่มี 

 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี

 ณ 30 กันยายน 2561 ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา 
l บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

l รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

l นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
l หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 71/2006

	 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 41/2012

 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 32/2013

 - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นท่ี 1/2015

 - หลักสูตร Successful Formulation and  

  Execution of Strategy (SFE) รุ่นท่ี 27/2016

 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate  

  Leaders (RCL) รุ่นท่ี 9/2017 

l หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)  

 รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการการค้า

l หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นท่ี 5  

 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)

l หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 สถาบันวิทยาการตลาดทุน  

 (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

l หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหาร 

 ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (Public Director  

 Institute: PDI) รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับกระทรวงการคลัง

l หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นท่ี 11  

 วิทยาลัยการยุติธรรม ส�านักงานศาลยุติธรรม

l หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นท่ี 50  

 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

l หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นท่ี 46 ส�านักงาน ก.พ.

 กรรมการอิสระ
วันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก   24 พฤษภาคม 2560 

สัดส่วนการถือหุ้น   

 ณ 1 ตุลาคม 2560 ไม่มี 

 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี

 ณ 30 กันยายน 2561 ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
l ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต (การทหาร) โรงเรยีนเสนาธิการทหารบก

l วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ประวัติการอบรม
l หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่าปืนใหญ่ รุ่นที่ 17

l หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าปืนใหญ่ รุ่นที่ 30

l หลักสูตรหลักประจ�า ชุดที่ 66 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 

l หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 53  

 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

l หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่211/2015  

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

l หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 18 สถาบันวิทยาการตลาดทุน  

 (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

l หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นท่ี 9  

 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง

2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  

   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) 

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
2559 - 2560 รองปลัดกระทรวงกลาโหม  

2559 - 2560 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

2558 - 2560 กรรมการ บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) 

2558 - 2559 ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณกลาโหม  

   กระทรวงกลาโหม

2557 - 2560 กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2556 - 2558 รองเสนาธกิารทหารบก กองบญัชาการกองทัพบก 

2556 - 2557 กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  

   สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

2554 - 2556 ปลัดบัญชีทหารบก  

   ส�านักงานปลัดบัญชีกองทัพบก 
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l หลักสูตร Executive Development Program, Kellogg,  

 School of Management, Northwestern University, USA

l หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นท่ี 3  

 สถาบันพระปกเกล้า

l หลักสูตรวิชากฎหมายปกครอง รุ่นท่ี 1  

 ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

l หลักสูตร Middle Management Professional,  

 Revenue Canada, Quebec, Canada

l หลักสูตร Financial Management  

 กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา Texas, USA 

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ  

   บริษทั ออล อนิสไปร์ ดเิวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ�ากัด (มหาชน) 

2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหารความเส่ียง  

   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: 5 แห่ง

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ 

   คณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการ 

2560 - ปัจจุบัน คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

2559 - ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา 

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

2555 - 2559 อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

10. นางระวีวรรณ  เนตระคเวสนะ (อายุ 64 ปี)

 กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/ กรรมการสรรหา  
วันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก   24 ธันวาคม 2557 

สัดส่วนการถือหุ้น   
 ณ 1 ตุลาคม 2560 ไม่มี 

 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี

 ณ 30 กันยายน 2561 ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา 
l ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประวัติการอบรม
l หลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ 36 วิทยาลัยการทัพอากาศ
l หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  

 รุ่นที่ 207/2015  

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
l หลักสูตรที่จัดโดย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)
	 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
	 - หลักสูตร The Spirit of AOC
	 - หลักสูตรการพัฒนาความรู้การบริหารธุรกิจและกฎหมาย 
	 - หลกัสตูรบทบาทผูบ้รหิารกับการบรหิารจดัการแบบมุง่ผลสมัฤทธ์ิ 
	 - หลักสูตรผู้จัดการสนามบินสาธารณะของ ทอท.
	 - หลักสูตรการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและ 

  จริยธรรมเพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืนขององค์กร
l หลักสูตรที่จัดโดยสถาบันอื่นๆ 
	 - หลักสูตร Airport Operation Management  

  ณ ประเทศอินโดนีเซีย 
	 - หลักสูตร Intermediate Airport Management (IAMTI)  

  ณ ประเทศแคนาดา
	 - หลักสูตร Flight Information Display System (FIDS)  

  ณ ประเทศอิตาลี
	 - หลักสูตร Civil Aviation Management (ICAO)  

  ณ ประเทศฟิลิปปินส์

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง

2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/  

   กรรมการสรรหา  

   บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)  

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2556 - 2557 ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)

2553 - 2556 ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่  

   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)

68 รายงานประจ ำ าปี 2561



12. พลต�ารวจโท มนู  เมฆหมอก (อายุ 57 ปี)11. นายสราวุธ  เบญจกุล (อายุ 53 ปี)

 กรรมการอิสระ  
วันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก   15 พฤศจิกายน 2559 

สัดส่วนการถือหุ้น   
 ณ 1 ตุลาคม 2560 ไม่มี 

 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี

 ณ 30 กันยายน 2561 ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา 
l พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์  

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
l ปริญญาตรี รป.บ (ตร.)  

 โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ (นรต. รุ่น 38) 

ประวัติการอบรม
l หลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยุตธิรรมระดบัสงู (บ.ย.ส.) รุน่ที ่19 
l หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นท่ี 55  

 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
l หลักสูตรการบริหารงานต�ารวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นท่ี 24
l หลักสูตรผู้ก�ากับการ รุ่นที่ 38 
l หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 137/2017  

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

l หลักสูตร Risk Management Program for Corporate  

 Leaders (RCL) รุน่ท่ี 9/2017 

 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
l หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหาร 

 ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 16  

 สถาบันพระปกเกล้า 

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง

2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  

   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) 

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: 1 แห่ง

2559 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ  

   ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
2557 - 2559 ผู้บัญชาการส�านักงานพิสูจน์หลักฐานต�ารวจ  

   ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 

2556 - 2557 รองผู้บัญชาการต�ารวจภูธรภาค 7  

   ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

2555 - 2556 รองผู้บัญชาการส�านักงานพิสูจน์หลักฐานต�ารวจ  

   ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

 กรรมการอิสระ  

วันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก   19 ตุลาคม 2559 

สัดส่วนการถือหุ้น   

 ณ 1 ตุลาคม 2560 ไม่มี 

 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี

 ณ 30 กันยายน 2561 ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ    
ร้อยละ 0.0005 (65,200 หุ้น)/ไม่มี  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา 
l ปริญญาโทด้านกฎหมายธุรกิจ (LL.M.)  

 University of Bristol สหราชอาณาจักร

l ปริญญาโทด้านกฎหมายระหว่างประเทศ (LL.M.)  

 American University สหรัฐอเมริกา

l ปริญญาโทด้านกฎหมายเปรียบเทียบ (M.C.J.)  

 Howard University สหรัฐอเมริกา

l เนติบัณฑิต ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

l ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)  

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ประวัติการอบรม
l หลักสูตร Risk Management Program for Corporate  

 Leaders (RCL) รุ่นท่ี 8/2017  

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

l หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่108/2008  

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

l หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน  

 (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

l หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและ 

 ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 3  

 สถาบันพระปกเกล้า 

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง

2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 

   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) 

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: 1 แห่ง

2560 - ปัจจุบัน เลขาธิการส�านักงานศาลยุติธรรม 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

2549 - 2560 รองเลขาธิการส�านักงานศาลยุติธรรม 

69 บร ิษ ัท  ท่ าอากาศยานไทย จ ำ าก ัด  (มหาชน)



13. นายวราห์  ทองประสินธุ์  (อายุ 47 ปี)

 กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน/  
 กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง  
วันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก  16 กรกฎาคม 2557

สัดส่วนการถือหุ้น   
 ณ 1 ตุลาคม 2560 ไม่มี 

 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี

 ณ 30 กันยายน 2561 ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา 
l บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
l ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) และ 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 

ประวัติการอบรม
l หลักสูตรภาษีอากรท้ังระบบและบัญชี  

 จัดโดย บริษัท กรินทร์ ออดิท จ�ากัด
l หลักสูตรท่ีจัดโดย บริษัท เอส.พี.โอ.ออร์แกไนเซอร์ จ�ากัด
	 - หลักสูตรการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญส�าหรับมาตรฐานการบัญชี 

  ฉบับใหม่
	 - หลักสูตรเจาะประเด็นกฎหมายภาษีอากรใหม่และการบัญชี 
	 - หลักสูตรระบบภาษีและการบัญชีภาษีอากร
	 - หลักสูตรการวางแผนภาษีและการบัญชีส�าหรับ SMEs ปี 2557
l หลักสูตรท่ีจัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
	 - หลักสูตรประเด็นหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

  NPAEs ท้ังหมด 
	 - หลักสูตรการวางแผนภาษีใหม่ท้ังระบบและมุมมองภาษี 

  ต่อ AEC (หลักสูตร 2)
	 - หลักสูตรประเด็นการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีและ 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินปรับปรุง 2552
	 - หลักสูตรมาตรฐานการบัญชีใหม่ ปี 2552 
	 - หลักสูตร Update ภาษีอากรและบัญชี (ปรับปรุงปี 2552)
	 - หลักสูตรมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงล่าสุด
	 - หลักสูตรภาษีอากรส�าหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ (ปรับปรุง)
	 - หลักสูตรกฎหมายใหม่ที่เก่ียวข้องกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

l หลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานอื่น
	 - หลักสูตรที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และการตีความมาตรฐาน 

  การรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้อง (มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม  

  2557) จัดโดย บริษัท เอน วาย ซี แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด 
	 - หลักสูตรภาษีอากรท้ังระบบ พร้อมบทสรุปมาตรฐานการบัญชี 

  และมาตรฐานการสอบบัญชี จัดโดย บริษัท กรินทร์ ออดิท  

  จ�ากัด 
	 - หลักสูตร Update ภาษีอากรพร้อมประเด็นปัญหาภาษีท่ีเกิดขึ้น 

  และมาตรฐานการบัญชีส�าหรับผู้สอบบัญชีภาษีอากร  

  จัดโดย บริษัท เอ.อาร์.แอคเคาน์ติ้ง คอนซัลแตนท์ จ�ากัด 
l หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  

  รุ่นที่ 80/2009 
	 - หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP)  

  รุน่ที ่20/2015 

	 - หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate  

  Leaders (RCL) รุน่ท่ี 13/2018 

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง

2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการก�าหนด 

   ค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/  

   กรรมการบริหารความเส่ียง  

   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) 

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  

   บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: 2 แห่ง

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วราห์ โฮลดิ้ง จ�ากัด 

2548 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ แอคเซส ออดิต จ�ากัด 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
- ไม่มี -
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14. นายกฤชเทพ  สิมลี  (อายุ 58 ปี) 15. นายนิตินัย  ศิริสมรรถการ  (อายุ 47 ปี)

 กรรมการ 
วันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก   24 มกราคม 2561 
สัดส่วนการถือหุ้น   
 ณ 1 ตุลาคม 2560 ไม่มี 

 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี

 ณ 30 กันยายน 2561 ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา 
l ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้น�าทางสังคม ธุรกิจ และ 

 การเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต 

l วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา  

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประวัติการอบรม
l หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 53  

 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 

l หลักสูตรบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 9  

 สถาบันพระปกเกล้า

l หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นท่ี 54 กระทรวงมหาดไทย 

l หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง กรมโยธาธิการ 

l ศึกษาดูงานออกแบบการใช้งานและการบ�ารุงรักษาทางลอด 

 และทางต่างระดับ ประเทศนอร์เวย์

l หลกัสตูรการบรหิารส�าหรบัผูบ้งัคบับญัชาระดบักลาง กรมโยธาธิการ

l หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 149/2018  

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) 

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: 3 แห่ง

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

2559 - ปัจจุบัน รองปลัดกระทรวงคมนาคม 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2559  ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

2553 - 2559 รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม 

 กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่/ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ/  

 กรรมการธรรมาภิบาล/ กรรมการบริหารความเสี่ยง  

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก   22 มิถุนายน 2559

สัดส่วนการถือหุ้น   

 ณ 1 ตุลาคม 2560 ไม่มี 

 เปลี่ยนแปลงระหว่างป ี ไม่มี

 ณ 30 กันยายน 2561 ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา 
l ดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) Florida State University 

l รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต University of Southern California 

l ประกาศนยีบตัรการบรหิารการคลงั University of Southern California

l ประกาศนียบตัรการบรหิารการเงนิ University of Southern California 

l เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ประวัติการอบรม
l หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 138/2017  

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

l หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 258/2018  

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บรษิทั บรกิารเชือ้เพลงิการบนิกรงุเทพ จ�ากัด  

   (มหาชน) 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการผูอ้�านวยการใหญ่/ กรรมการและเลขานกุาร 

   คณะกรรมการ/ กรรมการธรรมาภิบาล/  

   กรรมการบริหารความเส่ียง  

   บริษัท ท่าอากาศยานไทยจ�ากัด (มหาชน) 

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: - ไม่มี -

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง   

2558 - 2559 ผู้อ�านวยการใหญ่  

   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)  

2556 - 2557 รองผู้อ�านวยการ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ 

   การคลัง
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พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล (อายุ 61 ปี)

 รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ  

วันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก  24 พฤษภาคม 2560

วันที่พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ  17 พฤศจิกายน 2560   

สัดส่วนการถือหุ้น   

 ณ 1 ตุลาคม 2560 ไม่มี 

 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี

 ณ 30 กันยายน 2561 ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
l วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ประวัติการอบรม
l หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่าทหารม้า รุ่นท่ี 1 

l หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารม้า รุ่นท่ี 1

l หลักสูตรหลักประจ�า ชุดที่ 67 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

l หลักสูตรนายทหารปลัดบัญชีระดับผู้บริหาร รุ่นท่ี 5 

l หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 52  

 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

l หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

 ส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 16

l หลกัสตูรผูบ้รหิารระดับสงู รุน่ท่ี 21 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.)  

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 

- ไม่มี -

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: 1 แห่ง

2560 - ปัจจุบัน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

พฤษภาคม -  รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ  

พฤศจิกายน 2560 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) 

2560  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

2559 - 2560 ปลัดกระทรวงกลาโหม

2559 - 2560  กรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย  

2558 - 2560 สมาชิกสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ

2558 - 2560  กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)

2558 - 2559 รองปลัดกระทรวงกลาโหม

2557 - 2558 ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายและแผนกลาโหม  

   กระทรวงกลาโหม

2556 - 2557 หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ 

   ประจ�าปลัดกระทรวงกลาโหม  

   ส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม

2554 - 2556 รองผู้อ�านวยการส�านักนโยบายและแผนกลาโหม  

   กระทรวงกลาโหม

กรรมการท่ีลาออกระหว่างปีงบประมาณ 2561
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คณะผู ้บริหาร ทอท.

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 คณะผู้บริหาร ทอท.มีจ�านวนทั้งสิ้น 20 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. นางสาวชนาลัย  ฉายากุล  (อายุ 59 ปี) 

 รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท)  

 และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท 

สัดส่วนการถือหุ้น   

 ณ 1 ตุลาคม 2560 ร้อยละ 0.0002 (31,700 หุ้น)

 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี มี 

 ณ 30 กันยายน 2561 ร้อยละ 0.0001 (21,700 หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   

 ณ 1 ตุลาคม 2560 ไม่มี

 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี 

 ณ 30 กันยายน 2561 ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
l นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

l เนติบัณฑิตไทย ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

ประวัติการอบรม  
l หลักสูตรพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ 

 ด�าเนินการในกิจการของรัฐ

l หลักสูตร Finance for Non-Finance สมาคมการจัดการธุรกิจ 

 แห่งประเทศไทย (Thailand Management Association: TMA) 

l หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

 (IOD) ได้แก่

	 - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นท่ี 33/2009 

	 - หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 1/2009 

	 - หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นท่ี 16/2010 

	 - หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 1/2011

	 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  

  รุ่นที่ 87/2011

	 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  

  รุ่นที่ 191/2014

l หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม 

 การทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 4 

l หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า ทอท.  

 “7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิภาพสูง” รุ่นที่ 3

l หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (Advance for Corporate  

 Secretaries) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

1 ตุลาคม 2557 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  

    (สายงานกฎหมายและ 

    เลขานุการบริษัท) และ 

    ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท 

1 ตุลาคม 2556 -  เลขานุการบริษัท 11 ทอท. 

30 กันยายน 2557

1 ตุลาคม 2552 -  เลขานุการบริษัท 10 ทอท. 

30 กันยายน 2556
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2. นางสาวศศิศุภา  สุคนธทรัพย์  (อายุ 59 ปี) 3. นายมนตรี  มงคลดาว  (อายุ 56 ปี)

 รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานยุทธศาสตร์) 

สัดส่วนการถือหุ้น   

 ณ 1 ตุลาคม 2560 ร้อยละ 0.0023 (335,200 หุ้น)

 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี 

 ณ 30 กันยายน 2561 ร้อยละ 0.0023 (335,200 หุ้น)   

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   

 ณ 1 ตุลาคม 2560 ไม่มี

 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี 

 ณ 30 กันยายน 2561 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
l การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและ 

 เอกชน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

l บริหารธุรกิจบัณฑิต (เลขานุการ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรม
l หลักสูตร NIDA Wharton Executive Leadership Program

l หลักสูตรการพัฒนาความรู้การบริหารธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

l หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  

 รุ่นที่ 87/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

l หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 54  

 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 

l หลักสูตรผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน  

 หน่วยสวัสดิการศาลแรงงานกลาง

l หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 19  

 สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

l หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นท่ี 7  

 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)

l หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)  

 รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

l หลักสูตรวิทยาการจัดการส�าหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 1  

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

1 ตุลาคม 2556 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  

    (สายงานยุทธศาสตร์) 

20 พฤศจิกายน 2555 -  รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

30 กันยายน 2556  (สายงานอ�านวยการ)

 รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานทรัพยากรบุคคลและอ�านวยการ)

 (ด�ารงต�าแหน่ง รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงาน 

 ทรัพยากรบุคคลและอ�านวยการ) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 

 ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  

 (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) มีผลตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561  

 เป็นต้นไป)

สัดส่วนการถือหุ้น   

 ณ 1 ตุลาคม 2560 ไม่มี 

 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี 

 ณ 30 กันยายน 2561 ไม่มี   

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   

 ณ 1 ตุลาคม 2560 ร้อยละ 0.0002 (34,400 หุ้น)

 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี มี 

 ณ 30 กันยายน 2561 ร้อยละ 0.0001 (23,400 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
l รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

l รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

l ประกาศนียบัตรชั้นสูง (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)  

 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 (SASIN)

ประวัติการอบรม
l หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.)  

 รุ่นที่ 1 ส�านักงานศาลปกครอง

l หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรม (ยธส.) รุ่นที่ 4  

 ส�านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

l หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  

 รุ่นที่ 102/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

l หลักสูตร The 7 Habits 4.0 Launch in Bangkok  

 บริษัท แพคริม จ�ากัด 

l หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นท่ี 19  

 สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  

 ส�านักงานศาลยุติธรรม 

l หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า ทอท.  

 “7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิภาพสูง” รุ่นที่ 3 

l หลักสูตรผู้จัดการสนามบินสาธารณะ ทอท.รุ่นท่ี 3

l หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นท่ี 10  

 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) 

74 รายงานประจ ำ าปี 2561



ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

1 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน  รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  

     (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค)

1 กรกฎาคม 2557 -   รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  

30 กันยายน 2561   (สายงานทรัพยากรบุคคล 

     และอ�านวยการ) 

1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2557 รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  

     (สายงานทรัพยากรบุคคลและ 

     อ�านวยการ) และรักษาการ  

     รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

     (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) 

1 ตุลาคม 2556 -   รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  

31 มีนาคม 2557    (สายงานทรัพยากรบุคคลและ 

     อ�านวยการ)

1 ตุลาคม 2552 -   ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  

30 กันยายน 2556   (สายงานอ�านวยการ)

4. นางพูลศิริ  วิโรจนาภา  (อายุ 60 ปี) 

 รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน)
 (เกษียณอายุมีผลตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป)
สัดส่วนการถือหุ้น   
	 ณ 1 ตุลาคม 2560 ร้อยละ 0.0000 (100 หุ้น) 
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2561 ร้อยละ 0.0000 (100 หุ้น)   
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   
 ณ 1 ตุลาคม 2560 ไม่มี
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2561 ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
l บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ)  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
l บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประวัติการอบรม
l หลักสูตรเศรษฐศาสตร์สาธารณะข้ันสูง สถาบันพระปกเกล้า
l หลักสูตรการตลาดขั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
l หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 21  
 สถาบันวิทยากรตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย
l หลักสูตร CFO รุ่นที่ 1  
 ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
l หลักสูตร Advanced Derivative and Financial Risk  
 Management ธนาคารกลาง ประเทศอังกฤษ 
l หลักสูตร Derivative and Swap Management ประเทศฮ่องกง 
l หลักสูตร Bond Market and Interest Rate Management  
 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
l หลักสูตร Global Infrastructure and Project Financing  
 ประเทศสิงคโปร์
l หลักสูตรภาษีอากรส�าหรับผู้จัดการฝ่ายบัญชี สมุห์บัญชี  
 หัวหน้าฝ่ายบัญชี 
l หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
 รุ่นที่ 97/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
l หลักสูตรบทบาทและหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารบริษัท
l หลักสูตรการบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
l หลักสูตรการน�ามาตรฐานการบัญชีสากล (IFRS)  
 มาใช้ในการจัดท�ารายงานทางการเงิน ทอท.
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
1 ตุลาคม 2557 -  รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  
30 กันยายน 2561  (สายงานบัญชีและการเงิน) 
1 กรกฎาคม -   รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  
30 กันยายน 2557  (สายงานบัญชีและการเงิน) และรักษาการ  
    รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  
    (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) 
1 ตุลาคม 2556 -  รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  
30 มิถุนายน 2557  (สายงานบัญชีและการเงิน)

75 บร ิษ ัท  ท่ าอากาศยานไทย จ ำ าก ัด  (มหาชน)



6. นายเอนก  ธีระวิวัฒน์ชัย (อายุ 49 ปี) 5. นายวิชัย  บุญยู้  (อายุ 58 ปี) 

 รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด) 

สัดส่วนการถือหุ้น   

 ณ 1 ตุลาคม 2560 ไม่มี

 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี 

 ณ 30 กันยายน 2561 ไม่มี   

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   

 ณ 1 ตุลาคม 2560 ไม่มี

 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี 

 ณ 30 กันยายน 2561 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
l วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางการบัญชี)  

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

l บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)  

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

l บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการอบรม
l หลักสูตรบทบาทผู้บริหารในระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  

 รุ่นที่ 1 

l หลักสูตรการสร้างมาตรฐานการท�างานที่มีคุณภาพ รุ่นท่ี 1 

l หลักสูตรความรู้ด้านการจัดการตารางการบินกับความสัมพันธ์ 

 ทางการตลาด รุ่นท่ี 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

l หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้น�า ทอท.  

 “7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิภาพสูง” รุ่นที่ 1 

l หลักสูตรผู้จัดการสนามบินสาธารณะของ ทอท.รุ่นที่ 1 

l หลักสูตรการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและ 

 จริยธรรมเพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืนขององค์กร รุ่นที่ 1 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

1 ตุลาคม 2558 - ปัจจุบัน  รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  

     (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด)

1 ตุลาคม 2557 -   ผู้เชี่ยวชาญ 10 ทอท.และรักษาการ 

30 กันยายน 2558   รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  

     (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด) 

1 ตุลาคม 2556 -   ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  

30 กันยายน 2557   (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด)

15 มิถุนายน 2554 -  ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและ 

30 กันยายน 2556   การตลาด

 รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) 

สัดส่วนการถือหุ้น   

 ณ 1 ตุลาคม 2560 ไม่มี

 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี 

 ณ 30 กันยายน 2561 ไม่มี   

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   

 ณ 1 ตุลาคม 2560 ไม่มี

 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี 

 ณ 30 กันยายน 2561 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
l สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)  

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
l สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอาคาร)  

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
l หลักสูตรการสร้างมาตรฐานการท�างานที่มีคุณภาพ รุ่นท่ี 30 
l หลักสูตรนักบริหารการคมนาคมระดับกลาง รุ่นที่ 7  

 ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
l หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า ทอท.  

 “การคิดเชิงกลยุทธ์ในหัวข้อมองสังเวียนธุรกิจในอนาคต” รุ่นท่ี 1 
l หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า ทอท.  

 “การรายงานผลและน�าเสนอผลงาน” รุ่นที่ 1
l หลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ 49 กรมก�าลังพลทหารอากาศ 
l หลักสูตรผู้จัดการสนามบินสาธารณะของ ทอท.รุ่นท่ี 3 
l หลักสูตรการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและ 

 จริยธรรมเพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืนขององค์กร รุ่นที่ 1 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
1 ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  

    (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) 

1 ตุลาคม 2559 -  ที่ปรึกษา 10 ทอท.และรักษาการ  

30 กันยายน 2560  รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  

    (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง)

6 พฤษภาคม 2558 - รองผู้อ�านวยการท่าอากาศยาน  

30 กันยายน 2559  สุวรรณภูมิ (สายบ�ารุงรักษา) 

1 ตุลาคม 2557 -  ผู้เชี่ยวชาญ 9 ทอท.และรักษาการ  

5 พฤษภาคม 2558  รองผู้อ�านวยการท่าอากาศยาน 

    สุวรรณภูมิ (สายบ�ารุงรักษา) 

20 พฤศจิกายน 2555 - ผู้อ�านวยการฝ่ายสนามบินและ  

30 กันยายน 2557  อาคารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

76 รายงานประจ ำ าปี 2561



7. นางภาระณี  วรรธโนทัย  (อายุ 60 ปี) 

 รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน)

 (เกษียณอายุมีผลตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป) 

สัดส่วนการถือหุ้น   

 ณ 1 ตุลาคม 2560 ร้อยละ 0.0000 (11,900 หุ้น)

 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี 

 ณ 30 กันยายน 2561 ร้อยละ 0.0000 (11,900 หุ้น)   

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   

 ณ 1 ตุลาคม 2560 ไม่มี

 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี 

 ณ 30 กันยายน 2561 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
l นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการอบรม
l หลักสูตรการบริหารท่าอากาศยาน (Airport Management  

 Program Kaset Mini MBA) รุ่นท่ี 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

l หลักสูตร Global ACI-ICAO Airport Management  

 Professional Accreditation Program  

 (AMPAP) รุ่นท่ี 1 ประเทศปานามา 

l หลักสูตรผู้จัดการสนามบินสาธารณะของ ทอท.รุ่นที่ 2 

l หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า ทอท.  

 “7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิภาพสูง” รุ่นที่ 3

l หลักสูตรการตรวจประเมินภายในระบบการบริหารความต่อเนื่อง 

 ทางธุรกิจ รุ่นท่ี 1 

l หลักสูตรการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 26  

 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 รุ่นที่ 3

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
1 ตุลาคม 2560 -  รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  

30 กันยายน 2561  (สายงานมาตรฐานท่าอากาศยาน 

    และการบิน)

1 ตุลาคม 2556 -  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  

30 กันยายน 2560  (สายงานมาตรฐานท่าอากาศยาน 

    และการบิน)

29 เมษายน -  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  

30 กันยายน 2556  (สายงานมาตรฐานท่าอากาศยาน 

    และอาชีวอนามัย)

18 พฤษภาคม 2555 - ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานดอนเมือง  

28 เมษายน 2556

 รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) 

 (เกษียณอายุมีผลตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป) 
สัดส่วนการถือหุ้น   
 ณ 1 ตุลาคม 2560 ร้อยละ 0.0003 (53,100 หุ้น)
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2561 ร้อยละ 0.0003 (53,100 หุ้น)   
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   
 ณ 1 ตุลาคม 2560 ไม่มี
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2561 ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่ม ี  

คุณวุฒิการศึกษา
l Master of Science (วิศวกรรมอากาศยานและการบิน)  

 University of London

ประวัติการอบรม
l หลักสูตรบทบาทผู้บริหารในระบบบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ  
 รุ่นที่ 1 
l หลักสูตรผู้จัดการสนามบินสาธารณะของ ทอท.
l หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 25 
 สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
l หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า ทอท. “การคิดเชิงกลยุทธ์ 
 ในหัวข้อมองสังเวียนธุรกิจในอนาคต” รุ่นท่ี 1 ทอท.
l หลักสูตร Airport Management Professional Accreditation  
 Program (AMPAP) สภาท่าอากาศยานนานาชาติ (Airport  
 Council International, ACI) และองค์กรการบินพลเรือนระหว่าง 
 ประเทศ (International Civil Aviation Organization, ICAO)
l หลักสูตรการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 26  
 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
l หลักสูตรวิทยาการการจัดการส�าหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)  
 รุ่นที่ 1 (Advance Master of Management Program)  
 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์  

 (NIDA) 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
1 ตุลาคม 2560 -  รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  
30 กันยายน 2561  (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) 
1 ตุลาคม 2557 -  ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่  
30 กันยายน 2560
1 ตุลาคม 2556 -  รองผู้อ�านวยการท่าอากาศยานภูเก็ต  
30 กันยายน 2557  (สายสนับสนุนธุรกิจ)
29 เมษายน -  รองผู้อ�านวยการท่าอากาศยานภูเก็ต  
30 กันยายน 2556  (อ�านวยการ)

8. นาวาอากาศเอก วิสูธ  จันทนา  (อายุ 60 ปี) 
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9. นายศิโรตม์  ดวงรัตน์  (อายุ 51 ปี)

 ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 (ด�ารงต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถึงวันที่  
 30 กันยายน 2561 และได้รับการแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่ง  
 ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานดอนเมือง มีผลตั้งแต่วันท่ี  

 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป) 

สัดส่วนการถือหุ้น   
 ณ 1 ตุลาคม 2560 ไม่มี
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี 

 ณ 30 กันยายน 2561 ไม่มี   

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   
 ณ 1 ตุลาคม 2560 ไม่มี
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2561 ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี  

คุณวุฒิการศึกษา 
l บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)  
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
l Master of Engineering (วิศวกรรมโครงสร้าง)  
 University of Texas at Arlington 
l วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
l หลักสูตร Airport Commercial Revenue Development,  
 Crainfield University, UK
l หลักสูตรผู้อ�านวยการท่าอากาศยานฝึกหัด รุ่นที่ 1
l หลักสูตรผู้น�าการเมืองยุคใหม่ รุ่นท่ี 5 สถาบันพระปกเกล้า
l หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ : TEPCoT  
 รุ่นที่ 7  
l หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 
l หลักสูตร Executive Development Program (EDP)  
 Wharton Business School
l หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 22  

 สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
6 พฤษภาคม 2558 - ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
30 กันยายน 2561
5 มกราคม -   ผู้เชี่ยวชาญ 11 ทอท.และรักษาการ  
5 พฤษภาคม 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  
    (สายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร) 
1 ตุลาคม 2556 -  ผู้เชี่ยวชาญ 11 ทอท. 
4 มกราคม 2558
1 ตุลาคม 2553 -  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  
30 กันยายน 2556  (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด)

 ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานดอนเมือง
 (ด�ารงต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานดอนเมือง ถึงวันท่ี  
 30 กันยายน 2561 และได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง  
 ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีผลต้ังแต่วันท่ี  
 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป)

สัดส่วนการถือหุ ้น   
 ณ 1 ตุลาคม 2560 ไม่มี
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี 

 ณ 30 กันยายน 2561 ไม่ม ี   

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   
 ณ 1 ตุลาคม 2560 ไม่มี
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2561 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
l วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประวัติการอบรม
l หลักสูตรภาพรวมธุรกิจท่าอากาศยาน  
 (Airport Business Overview) รุ่นที่ 1
l หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะเชิงพฤติกรรมรายบุคคลขั้นพ้ืนฐาน 
 ส�าหรับผู้บริหาร ทอท.รุ่นที่ 4
l หลักสูตรบทบาทผู้บริหารในระบบบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ  
 รุ่นที่ 1  
l หลักสูตรการสร้างมาตรฐานการท�างานที่มีคุณภาพ รุ่นท่ี 11 
l หลักสูตร Global ACI-ICAO Airport Management Professional  
 Accreditation Program (AMPAP) รุ่นท่ี 1 ประเทศปานามา 
l หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นท่ี 6  
 ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ 
l หลักสูตรผู้จัดการสนามบินสาธารณะของ ทอท.รุ่นที่ 2 

l หลกัสตูรการพัฒนาระบบบรหิารความต่อเนือ่งทางธุรกิจ ทอท.รุน่ท่ี 1 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
5 มิถุนายน 2560 -  ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานดอนเมือง 
30 กันยายน 2561 
1 ตุลาคม 2559 -  รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  
4 มิถุนายน 2560   (สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบนิ) 
1 ตุลาคม 2558 -  รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  
30 กันยายน 2559  (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง)
6 พฤษภาคม -  ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารโครงการ 
30 กันยายน 2558  ก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ 
    รักษาการ รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  
    (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง)
5 มกราคม -  ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารโครงการ 
5 พฤษภาคม 2558 ก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1 ตุลาคม 2557 -  รองผู้อ�านวยการท่าอากาศยานภูเก็ต  
4 มกราคม 2558   (สายปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา)

10. นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์  สุวรรณวัฒน์  (อายุ 57 ปี) 

78 รายงานประจ ำ าปี 2561



12. นายสมชัย  สวัสดีผล  (อายุ 60 ปี)11. นายเพ็ชร  ชั้นเจริญ (อายุ 60 ปี) 

 ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานภูเก็ต 

 (เกษียณอายุมีผลตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป) 

สัดส่วนการถือหุ้น   
 ณ 1 ตุลาคม 2560 ไม่มี
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี 

 ณ 30 กันยายน 2561 ไม่มี   

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   
 ณ 1 ตุลาคม 2560 ไม่มี
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2561 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
l ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการท่ัวไป)  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 

ประวัติการอบรม
l หลักสูตรการพัฒนาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  
 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รุ่นท่ี 1
l หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า ทอท. 
 “7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิภาพสูง”
l หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า ทอท.  
 “การคิดเชิงกลยุทธ์ในหัวข้อมองสังเวียนธุรกิจในอนาคต”
l หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า ทอท.  
 “กลยุทธ์เพ่ือน�าการเปลี่ยนแปลง” รุ่นท่ี 1
l หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า ทอท.  
 “การรายงานผลและน�าเสนอผลงาน” รุ่นที่ 1
l หลักสูตรผู้จัดการสนามบินสาธารณะของ ทอท.รุ่นที่ 3
l หลักสูตรกฎหมายความปลอดภัยส�าหรับผู้บริหาร รุ่นท่ี 1 
l หลักสูตรการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 26  
 แห่งพระราชาบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
5 มิถุนายน 2560 -  ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานภูเก็ต 
30 กันยายน 2561
1 ตุลาคม 2558 -  ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานดอนเมือง  
4 มิถุนายน 2560
1 ตุลาคม 2557 -  รองผู้อ�านวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
30 กันยายน 2558  (สายปฏิบัติการ) 
1 เมษายน -  ผู้เชี่ยวชาญ 10 ทอท.และรักษาการ  
30 กันยายน 2557  ผู้อ�านวยการฝ่ายบริการลูกค้า  
    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1 ตุลาคม 2556 -  ผู้อ�านวยการฝ่ายบริการลูกค้า  
31 มีนาคม 2557   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1 ตุลาคม 2553 -  ผู้อ�านวยการฝ่ายการท่าอากาศยาน  
30 กันยายน 2556  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 ที่ปรึกษา 11 ทอท. 

 (เกษียณอายุมีผลตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป) 

สัดส่วนการถือหุ้น   
 ณ 1 ตุลาคม 2560 ร้อยละ 0.0009 (135,600 หุ้น)

 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี 

 ณ 30 กันยายน 2561 ร้อยละ 0.0009 (135,600 หุ้น) 

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   
 ณ 1 ตุลาคม 2560 ไม่มี

 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี 

 ณ 30 กันยายน 2561 ไม่มี   

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
l พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)  
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
l วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  

 วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการอบรม
l Certificate of Plant Maintenance Engineering  

 ทุน JICA ประเทศญ่ีปุ่น 
l วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. รุ่นที่ 4919)  
l หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  

 รุ่นที่ 63/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
l หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  

 รุ่นที่ 120/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
l หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นท่ี 17  

 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการ  

 ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 
l หลักสูตรผู้จัดการสนามบินสาธารณะของ ทอท.รุ่นที่ 2
l หลักสูตร Advanced Management Program (AMP 188),  

 Harvard Business School รัฐแมสซาซูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
l หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นท่ี 6  

 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการปกครอง 

 ธุรกิจประกันภัย 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
1 ตุลาคม 2556 -  ที่ปรึกษา 11 ทอท. 

30 กันยายน 2561

28 มีนาคม -  รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  

30 กันยายน 2556  (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) 

20 พฤศจิกายน 2555 - รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  

27 มีนาคม 2556   (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง)  

    และรักษาการ กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

79 บร ิษ ัท  ท่ าอากาศยานไทย จ ำ าก ัด  (มหาชน)



14. นายประวิทย์  ฉายสุวรรณ  (อายุ 60 ปี) 13. นายประพนธ์  ปัทมกิจสกุล  (อายุ 57 ปี) 

 ผู้เชี่ยวชาญ 11 ทอท.  

สัดส่วนการถือหุ้น   

 ณ 1 ตุลาคม 2560 ไม่มี

 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี 

 ณ 30 กันยายน 2561 ไม่มี   

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   

 ณ 1 ตุลาคม 2560 ไม่มี

 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี 

 ณ 30 กันยายน 2561 ไม่ม ี   

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
l วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเกษตร)  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม
l หลักสูตรบทบาทผู้บริหารกับการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  

 รุ่นที่ 1

l หลักสูตรบทบาทผู้บริหารในระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  

 รุ่นที่ 1

l หลักสูตรการสร้างมาตรฐานการท�างานที่มีคุณภาพ รุ่นท่ี 4

l หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า ทอท.  

 “7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิภาพสูง” รุ่นที่ 1

l หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า ทอท. 

 “กลยุทธ์เพ่ือน�าการเปลี่ยนแปลง” รุ่นท่ี 1 

l หลักสูตร Global ACI-ICAO Airport Management  

 Professional Accreditation Program (AMPAP) 

l หลักสูตรผู้จัดการสนามบินสาธารณะของ ทอท.รุ่นที่ 2

l หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม 

 การทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 6  

 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

6 พฤษภาคม 2558 - ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญ 11 ทอท.

1 ตุลาคม 2557 -   ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

5 พฤษภาคม 2558

1 ตุลาคม 2556 -   รองผู้อ�านวยการท่าอากาศยาน  

30 กันยายน 2557   สุวรรณภูมิ (สายการพาณิชย์)

20 พฤศจิกายน 2555 -  ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารธุรกิจ 

30 กันยายน 2556

 ผู้เชี่ยวชาญ 11 ทอท.

 (เกษียณอายุมีผลตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป) 

สัดส่วนการถือหุ้น   

 ณ 1 ตุลาคม 2560 ไม่มี

 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี 

 ณ 30 กันยายน 2561 ไม่มี  

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   

 ณ 1 ตุลาคม 2560 ไม่มี

 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี 

 ณ 30 กันยายน 2561 ไม่ม ี   

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
l การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต  

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

l ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประวัติการอบรม
l หลักสูตรกฎหมายแรงงานในรัฐวิสาหกิจ รุ่นท่ี 1

l หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะเชิงพฤติกรรมรายบุคคลขั้นพ้ืนฐาน 

 ส�าหรับผู้บริหาร ทอท.รุ่นที่ 7

l หลักสูตรบทบาทผู้บริหารในระบบบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ  

 รุ่นที่ 1

l หลักสูตรการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม 

 เพื่อการเติบโตอย่างย่ังยืนขององค์กร รุ่นท่ี 1 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

6 พฤษภาคม 2558 - ผู้เชี่ยวชาญ 11 ทอท. 

30 กันยายน 2561

1 ตุลาคม 2557 -  รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  

5 พฤษภาคม 2558  (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) 

1 เมษายน -  ที่ปรึกษา 10 ทอท. 

30 กันยายน 2557

1 ตุลาคม 2556 -  ที่ปรึกษา 10 ทอท.และรักษาการ  

31 มีนาคม 2557   รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  

    (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง)

20 พฤศจิกายน 2555 - ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารการก่อสร้าง 

30 กันยายน 2556  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

80 รายงานประจ ำ าปี 2561



16. นายพิเชฐ  รุ่งวชิรา  (อายุ 60 ปี)15. นายพัฒนพงศ์  สุวรรณชาต  (อายุ 57 ปี)

 หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO)

สัดส่วนการถือหุ้น   

 ณ 1 ตุลาคม 2560 ไม่มี

 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี 

 ณ 30 กันยายน 2561 ไม่มี  

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   

 ณ 1 ตุลาคม 2560 ไม่มี

 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี 

 ณ 30 กันยายน 2561 ไม่ม ี   

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
l บัญชีบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประวัติการอบรม
l หลักสูตรการจัดท�าระบบกระแสเงินสด (ภาคปฏิบัติ)  

 Cash Flows Statement Workshop สถาบันธรรมนิติ

l หลักสูตร Orientation Course รุ่นท่ี 5 ส�าหรับ CFO 

l หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน  

    (CFO) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด  

    (มหาชน)

2559 - 2561  General Manager,  

    Eagle Technology Co., Ltd.

2556 - 2558  Financial Controller,  

    บริษัท อาหารสากล จ�ากัด (มหาชน)

2546 - 2556  Financial and IT Manager,  

    Filthai Co., Ltd. (Essentra Co., Ltd.)

 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน)  

 (เกษียณอายุมีผลตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป)

สัดส่วนการถือหุ้น   

 ณ 1 ตุลาคม 2560 ไม่มี

 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี 

 ณ 30 กันยายน 2561 ไม่มี  

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   

 ณ 1 ตุลาคม 2560 ไม่มี

 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี 

 ณ 30 กันยายน 2561 ไม่มี   

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
l บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ)  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

l บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการท่ัวไป)  

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการอบรม
l หลักสูตรกฎหมายแรงงานในรัฐวิสาหกิจ รุ่นท่ี 1

l หลักสูตรบทบาทผู้บริหารในระบบบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ  

 รุ่นที่ 1

l หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า ทอท.  

 “7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิภาพสูง” 

l หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า ทอท. 

 “กลยุทธ์เพ่ือน�าการเปล่ียนแปลง” 

l หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า ทอท. 

 “การคิดเชิงกลยุทธ์ในหัวข้อมองสังเวียนธุรกิจในอนาคต” 

l หลักสูตรผู้จัดการสนามบินสาธารณะของ ทอท.รุ่นที่ 3 

l หลักสูตรการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและ 

 จริยธรรมเพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืนขององค์กร 

l หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นท่ี 3 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

6 พฤษภาคม 2558 - ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  

30 กันยายน 2561  (สายงานบัญชีและการเงิน) 

20 พฤศจิกายน 2555 - ผู้อ�านวยการฝ่ายงบประมาณ 

5 พฤษภาคม 2558

81 บร ิษ ัท  ท่ าอากาศยานไทย จ ำ าก ัด  (มหาชน)



18. นางรพีพร  คงประเสริฐ  (อายุ 58 ปี)17. นายนพปฎล  มงคลสินธุ์  (อายุ 60 ปี) 

 รองผู้อ�านวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายสนับสนุนธุรกิจ) 

 (เกษียณอายุมีผลตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป)

สัดส่วนการถือหุ้น   

 ณ 1 ตุลาคม 2560 ไม่มี

 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี 

 ณ 30 กันยายน 2561 ไม่มี  

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   

 ณ 1 ตุลาคม 2560 ไม่มี

 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี 

 ณ 30 กันยายน 2561 ไม่ม ี   

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
l บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการท่ัวไป) มหาวิทยาลัยเกริก

l บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการอบรม
l หลักสูตรบทบาทผู้บริหารกับการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  

 รุ่นที่ 1

l หลักสูตรบทบาทผู้บริหารในระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  

 รุ่นที่ 1

l หลักสูตรการสร้างมาตรฐานการท�างานที่มีคุณภาพ รุ่นท่ี 2

l หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 102  

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

l หลักสูตรการบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

l หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP)  

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

l หลักสูตรผู้จัดการสนามบินสาธารณะ ทอท.

l หลักสูตรการน�ามาตรฐานการบัญชีสากล (IFRS)  

 มาใช้ในการจัดท�ารายงานทางการเงินของ ทอท.

l หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 1/2013

l หลักสูตร Chief Financial Officer (CFO) รุ่นที่ 3 

l หลักสูตรผู้บริหารด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 4)

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

6 พฤษภาคม 2558 - รองผู้อ�านวยการท่าอากาศยาน  

30 กันยายน 2561  สุวรรณภูมิ (สายสนับสนุนธุรกิจ) 

4 ตุลาคม 2556 -  ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบ 

5 พฤษภาคม 2558

20 พฤศจิกายน 2555 - ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  

3 ตุลาคม 2556   (สายงานบัญชีและการเงิน)

 ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน 

สัดส่วนการถือหุ้น   

 ณ 1 ตุลาคม 2560 ร้อยละ 0.0005 (79,600 หุ้น)

 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี 

 ณ 30 กันยายน 2561 ร้อยละ 0.0005 (79,600 หุ้น)  

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   

 ณ 1 ตุลาคม 2560 ไม่มี

 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี 

 ณ 30 กันยายน 2561 ไม่มี   

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
l บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
l บัญชีบัณฑิต (ตรวจสอบบัญชี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรม 
l หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะเชิงพฤติกรรมรายบุคคลขั้นพ้ืนฐาน 

 ส�าหรับผู้บริหาร ทอท.

l หลักสูตรกฎหมายแรงงานในรัฐวิสาหกิจ 

l หลักสูตรบทบาทผู้บริหารในระบบบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ  

l หลักสูตรนักบัญชีมืออาชีพ 

l หลักสูตรการบริหารท่าอากาศยาน (Airport Management  

 Program Kaset Mini MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

l หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า ทอท.  

 “7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิภาพสูง” 

l หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า ทอท. 

 “เสริมสร้างทักษะเพ่ือเป็นผู้น�าบุคลากรมืออาชีพในปัจจุบัน”

l หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า ทอท. 

 “กลยุทธ์เพ่ือน�าการเปล่ียนแปลง” 

l หลักสูตรการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม 

 เพื่อการเติบโตอย่างย่ังยืนขององค์กร  

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

1 ตุลาคม 2556 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน

1 ตุลาคม 2552 -  รองผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน 

30 กันยายน 2556

82 รายงานประจ ำ าปี 2561



20. นางสาวณัฐนันท์  มุ่งธัญญา (อายุ 59 ปี)19. นางจันทิมา  ลัทธิวรรณ  (อายุ 60 ปี)

 ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี

 (เกษียณอายุมีผลตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป)

สัดส่วนการถือหุ้น   

 ณ 1 ตุลาคม 2560 ร้อยละ 0.0003 (44,100 หุ้น) 

 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี 

 ณ 30 กันยายน 2561 ร้อยละ 0.0003 (44,100 หุ้น)  

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   

 ณ 1 ตุลาคม 2560 ไม่มี

 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี 

 ณ 30 กันยายน 2561 ไม่ม ี   

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี

วุฒิการศึกษา
l บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ประวัติการอบรม
l หลักสูตรมาตรฐานการบัญชีส�าหรับผู้บริหารและผู้ท�าบัญชี

l หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.)  

 กรมบัญชีกลาง 

l หลักสูตร Professional Comptroller Certification Program  

 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

l หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า ทอท. 

 “เสริมสร้างทักษะเพ่ือเป็นผู้น�าบุคลากรมืออาชีพในปัจจุบัน”

l หลักสูตรการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม 

 เพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืนขององค์กร

l หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ

l หลักสูตรผู้จัดการสนามบินสาธารณะ

l หลักสูตรหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน  

 ปี 2560 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

4 ตุลาคม 2556 -  ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี  

30 กันยายน 2561

17 ธันวาคม 2550 - รองผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี 

3 ตุลาคม 2556

 ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

สัดส่วนการถือหุ้น   

 ณ 1 ตุลาคม 2560 ร้อยละ 0.0000 (4,900 หุ้น) 

 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี 

 ณ 30 กันยายน 2561 ร้อยละ 0.0000 (4,900 หุ้น)  

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   

 ณ 1 ตุลาคม 2560 ไม่มี

 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี 

 ณ 30 กันยายน 2561 ไม่มี   

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
l บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ประวัติการอบรม
l หลักสูตรการจัดท�าแผนธุรกิจ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

 ปีงบประมาณ 2552 - 2556 

l หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะเชิงพฤติกรรมรายบุคคลขั้นพ้ืนฐาน 

 ส�าหรับผู้บริหาร ทอท.

l หลักสูตรบทบาทผู้บริหารในระบบบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 

l หลักสูตรการสร้างมาตรฐานการท�างานที่มีคุณภาพ

l หลักสูตรการบริหารท่าอากาศยาน (Airport Management  

 Program Kaset Mini MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

l หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า ทอท.  

 “7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิภาพสูง” รุ่นที่ 1

l หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า ทอท.  

 “เสริมสร้างทักษะเพ่ือเป็นผู้น�าบุคลากรมืออาชีพในปัจจุบัน” รุ่นที่ 1 

l หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า ทอท.  

 “กลยุทธ์เพ่ือน�าการเปล่ียนแปลง” รุ่นท่ี 1

l หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า ทอท.  

 “การวางแผนและสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ” รุ่นท่ี 2 

l หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า ทอท.  

 “ความคิดเชิงกลยุทธ์ในหัวข้อมองสังเวียนธุรกิจในอนาคต” รุ่นท่ี 4 

l หลักสูตรการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม 

 เพื่อการเติบโตอย่างย่ังยืนขององค์กร รุ่นท่ี 1 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

1 ตุลาคม 2556 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  

    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

4 มกราคม 2555 -  รองผู้อ�านวยการฝ่ายแผนงานและ 

30 กันยายน 2556  งบประมาณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

83 บร ิษ ัท  ท่ าอากาศยานไทย จ ำ าก ัด  (มหาชน)



84 รายงานประจ ำ าปี 2561



 

 

การก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ ทอท.ให้ความส�าคัญกับการบริหารกิจการท่ียึดมั่น

ตามหลักธรรมาภิบาลของ ทอท. ข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการ

บริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบ หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 

ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 และแนวปฏิบัติที่เ ก่ียวข้อง

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ ทอท.จึงได ้

มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลด�าเนินการติดตาม ประเมิน 

และทบทวนเก่ียวกับนโยบาย จรรยาบรรณ ตลอดจนแนวปฏิบัติ 

ที่ดีด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.ให้สอดคล้องกับกฎหมาย

และแนวปฏิบัติสากล รวมท้ังข้อเสนอแนะของสถาบันที่เก่ียวข้อง 

และเสนอคณะกรรมการ ทอท.เพ่ือพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�าทุกปี 

ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของ ทอท. ท่ีจะน�าพาองค์กรไปสู่ความส�าเร็จ

อย่างยัง่ยนื ภายใต้แนวคดิการบริหารองค์กรโดยยดึหลักธรรมาภบิาล 

ที่ดี และเป็นผู้น�าท่ีมีความเป็นเลิศทางด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ

ในกลุ ่มด้านการขนส่ง ทอท.จึงได้เผยแพร่นโยบายธรรมาภิบาล 

ของ ทอท.ไว้บนระบบเครอืข่าย AOT Intranet และบนเว็บไซต์ของ ทอท.  

www.airportthai.co.th เพ่ือให้พนักงาน และลูกจ้างของ ทอท. 

ทุกคน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน�านโยบายธรรมาภิบาล 

ของ ทอท.ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดเป็นรูปธรรม  

โดยในปี 2561 ทอท.ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความย่ังยืน 

ดาวโจนส์ หรือ DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) ประจ�าปี  

2561 ด ้านอุตสาหกรรมการคมนาคมและโครงสร ้างพ้ืนฐาน 

ทางคมนาคม (Transportation and Transportation Infrastructure:  

TRA) ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 4 ซ่ึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น

ของ ทอท.ในการด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

ที่ครอบคลุมทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ ธรรมาภิบาล การค�านึงถึง 

สิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างย่ังยืน 

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ ทอท.ได ้ก� าหนดให ้มีนโยบายธรรมาภิบาล 

เป็นลายลกัษณ์อกัษรตัง้แต่ปี 2549 และมกีารทบทวนเป็นประจ�าทุกปี  

ส�าหรับในปี 2561 คณะกรรมการ ทอท.ได้มีการทบทวนนโยบาย

ธรรมาภิบาล และพิจารณาเห็นว่านโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท.

ฉบับปัจจุบันซึ่งได้มีการปรับปรุงเมื่อปี 2560 ตามมติที่ประชุม 

คณะกรรมการ ทอท. ครั้งท่ี 4/2560 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560  

และได้ประกาศใช้เมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2560 ยังคงมีความเหมาะสม 

และสอดคล้องกับการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และ

เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ประกาศ และแนวทางการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 

ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย จงึเหน็ชอบให้ ทอท.ใช้นโยบาย

ธรรมาภิบาลของ ทอท.ฉบับดังกล่าวต่อไป

ท้ังน้ี ทอท.ได้เผยแพร่นโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท. บนระบบเครอืข่าย  

AOT Intranet และบนเว็บไซต์ของ ทอท. www.airportthai.co.th 

แล้ว โดยมีเน้ือหาสาระส�าคัญแยกองค์ประกอบ 5 หมวด ดังนี้

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

3.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

สิทธิของผู้ถือหุ้น

(1) ทอท.ตระหนักถึงความส�าคัญของการให ้สิทธิผู ้ ถือหุ ้นใน 

 ความเป็นเจ้าของซึ่งควบคุม ทอท. โดยผ่านคณะกรรมการ ทอท. 

 ที่เลือกตั้งเข้ามา นอกเหนือจากสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและ 

 ลงคะแนนเสียงในท่ีประชมุผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุน้รายหน่ึงมคีะแนนเสยีง 

 เท่ากับจ�านวนหุ ้นท่ีตนถือ และสิทธิในการตัดสินใจเก่ียวกับ 

 การเปล่ียนแปลงท่ีส�าคญั นอกจากน้ัน ทอท.ส่งเสรมิให้ผูถื้อหุน้ได้ใช้ 

 สทิธิขัน้พ้ืนฐานอืน่ๆ เช่น สทิธิการได้รบัการปฏบิตัอิย่างเท่าเทียมกนั 

 และการได้รับส่วนแบ่งผลก�าไร/เงินปันผล การเปิดโอกาสให้ 

 ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อ 

 บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป็น 
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 กรรมการส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีของ ทอท. 

 และสามารถส่งค�าถามเก่ียวกับการบริหารจัดการรวมถึง 

 การด�าเนินงานของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิ 

 การแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู ้ ถือหุ ้น  

 เพื่อร่วมตัดสินใจและอนุมัติในเร่ืองส�าคัญของ ทอท.ได้แก่ วาระ 

 การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ วาระอนุมัติจ่าย 

 เงินปันผล จะมีการแจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  

 อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ 

 วาระการเลือกตั้งกรรมการ ทอท.จะเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้น 

 ลงคะแนนทีละคน โดยในหนังสือนัดประชุมผู ้ถือหุ ้น ทอท. 

 จะระบุ ชือ่ นามสกุล พร้อมแนบประวตัย่ิอของกรรมการแต่ละคน 

 ที่เสนอแต่งตั้ง เช่น อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการท�างาน  

 จ�านวนบริษัทท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่แยกเป ็นบริษัท 

 จดทะเบียนหรือบริษัททั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา  

 ประเภทกรรมการท่ีเสนอ เช่น กรรมการ หรือกรรมการอิสระ  

 หากกรณีเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่ ทอท. 

 จะให้ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และ วัน เดือน ปี  

 ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทอท.วาระก�าหนดค่าตอบแทน  

 จะเสนอนโยบายก�าหนดหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนส�าหรับ 

 กรรมการแต่ละต�าแหน่ง วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะเสนอแต่งตั้ง 

 ส�านักงานตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นองค์กรอิสระเป็นผู้สอบบัญชี  

 ทอท. รวมท้ังเปิดเผยค่าบริการตรวจสอบบัญชี และการอนุมัติ 

 ธุรกรรมที่ส�าคัญที่มีผลต่อทิศทางการด�าเนินธุรกิจของ ทอท. 

 เป็นต้น โดยคณะกรรมการ ทอท.ได้ก�าหนดนโยบายธรรมาภิบาล 

 ไว้ชัดเจนว่า ทอท.จะส่งเสริมให้ผู ้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิข้ันพ้ืนฐาน  

 โดย ทอท.จะไม่กระท�าการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือจ�ากัดสิทธิ 

 ของผู้ถือหุ้น และ ทอท.ได้ยึดถือแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการ 

 ก�ากับดูแลกิจการท่ีดีที่จะไม่เพ่ิมระเบียบวาระในการประชุม 

 โดยไม่ได้แจ้งให้ผูถื้อหุน้ทราบล่วงหน้า เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นได้มโีอกาส 

 ศึกษาข้อมูลประกอบวาระก่อนตัดสินใจ

(2) ทอท.ได้ให้ความส�าคัญต่อการประชุมผู ้ถือหุ ้น โดยเน้นเรื่อง 

 การจัดสถานที่ให้เหมาะสมและสะดวกต่อการเดินทางมา 

 ร่วมประชุมฯ ของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ทอท.ได้จัดการประชุมสามัญ 

 ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 25 มกราคม 2561  

 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสวุรรณภมู ิแกรนด์ บอลรมู โรงแรมโนโวเทล  

 สุวรรณภูมิ โดยได้จัดรถบริการรับ - ส่ง เพ่ืออ�านวยความสะดวก 

 ผู้ถือหุ้นในการเดินทางเข้าร่วมประชุมจากส�านักงานใหญ่ ทอท.  

 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  

 ไปยังสถานท่ีจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา ดังน้ี  

 เวลา 11.30 น. 12.00 น. และ 12.30 น. นอกจากน้ี ผู้ถือหุ้น 

 ยังสามารถใช้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link สาย City Line  

 เพื่อเดินทางมาเข้าร่วมประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่ง ทอท. 

 ได้จัดพิมพ์คูปองการใช้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link 

 ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วย

(3) ทอท.ได้เปิดเผยก�าหนดวันจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี  

 2560 ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมประมาณ 2 เดือน  

 เพือ่ให้ผูถื้อหุน้สามารถวางแผนตารางเวลาในการเข้าร่วมประชมุ 

 ได้ โดยแจ้งต้ังแต่วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 เมื่อคณะกรรมการ  

 ทอท.มีมติให้ก�าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันพฤหัสบดีที ่

 25 มกราคม 2561 รวมท้ังได้แจ้งก�าหนดวันก�าหนดรายชื่อ 

 ผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560  

 และสิทธิในการรบัเงินปันผล (Record Date) ในวันท่ี 14 ธันวาคม  

 2560

(4) ทอท.ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น 22 วันล่วงหน้า 

 ก่อนวันประชุมท้ังฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยหนังสือ 

 เชิญประชุมมีข ้อมูลรายละเอียดประกอบวาระการประชุม 

 อย่างเพียงพอและครบถ้วนพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ ทอท. 

 แยกเรื่องแต่ละวาระอย่างชัดเจน หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.  

 แบบ ข. และ แบบ ค. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

 กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด ค�าชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ ข้อบังคับ  

 ทอท.เฉพาะทีเ่ก่ียวกับการประชมุผูถื้อหุน้ รายชือ่และรายละเอยีด 

 ของกรรมการอิสระจ�านวน 3 คน ท่ีเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ  

 เพือ่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกท่ีจะมอบฉันทะให้เข้าประชมุแทนได้  

 เงือ่นไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบตัใินการเข้าร่วมประชุม การมอบ 

 ฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน แผนท่ีแสดงสถานที่ประชุม  

 ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม รวมทั้งลงประกาศ 

 ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน  

 นอกจากนี ้ทอท.ได้เผยแพร่หนงัสอืเชญิประชมุ ก�าหนดการประชมุ 

  และข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับระเบียบวาระการประชุม และหนังสือ 

 มอบฉันทะทุกแบบทางเว็บไซต์ของ ทอท. (www.airportthai. 

 co.th) ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นการล่วงหน้าก่อน 

 วันประชุม 42 วัน และแจ ้งให ้ ผู ้ ถือหุ ้นทราบด้วยเมื่อม ี

 การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่ ทอท.จัดส่ง 

 ให้กบัผู้ถือหุ้นและใช้ในการประชมุ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมเีวลาพิจารณา 

 รายละเอียดของแต่ละวาระ ส�าหรับผู้ถือหุ้นท่ีไม่สะดวกเข้าร่วม 

 ประชุมด้วยตนเอง ทอท.ได้เสนอให้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  

 หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงแทน

(5) ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ทอท.ได้อ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น 

 และนักลงทุนสถาบันอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ให้ความมั่นใจ 

 ด้านการรกัษาความปลอดภัยแก่ผูถื้อหุน้ ก�าหนดจดุตรวจเอกสาร  

 จุดบริการรับลงทะเบียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยให้ 
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 ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลา 

 ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุม 

 จะแล้วเสรจ็   โดยจดัเจ้าหน้าทีอ่�านวยความสะดวกในการลงทะเบยีน 

 ให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่ีมาเข้าร่วมประชุม รวมถึง 

 การน�าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมโดยการน�าระบบบาร์โค้ด  

 (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียน การนับคะแนนและแสดงผล  

 เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และมีการจัดเตรียมอากรแสตมป์ 

 ไว้ส�าหรับผู้ถือหุ้นท่ีต้องการมอบฉันทะ รวมท้ังมีการเลี้ยงรับรอง 

 ที่เหมาะสมส�าหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วย

(6) คณะกรรมการ ทอท.และผู้บริหารของ ทอท.ได้ให้ความส�าคัญ 

 ในการเข้าร่วมประชมุสามญัผูถื้อหุ้นเว้นแต่กรรมการทีต่ดิภารกิจ 

 ส�าคัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญ 

 ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 25 มกราคม 2561  

 กรรมการท่ีเข้าประชุมประกอบด้วย ประธานกรรมการ ทอท. 

 ท�าหน้าที่ประธานในที่ประชุม รวมถึงกรรมการ ทอท. ประธาน 

 กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา  

 กรรมการสรรหา ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน กรรมการ 

 ก�าหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการธรรมาภิบาล กรรมการ 

 ธรรมาภิบาล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ 

 บริหารความเสี่ยง กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่และเลขานุการ 

 คณะกรรมการ รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานบัญชี 

 และการเงิน) และหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีด้านการเงินหรือ CFO  

 รองกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ (สายงานกฎหมายและเลขานกุาร 

 บรษิทั) และปฏิบัตหิน้าท่ีเลขานุการบรษิทั รวมถึงผูบ้รหิารระดบัสงู 

 ร่วมชี้แจงรายละเอียดวาระต่างๆ ตอบข้อซักถามและรับฟัง 

 ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

(7) จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก (Inspector)  

 เพื่อท�าหน้าท่ีดูแลให้การประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส  

 ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ ทอท.ได้แก่ กระบวนการ 

 ตรวจสอบเอกสารของผู ้ถือหุ ้นหรือผู ้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิ 

 เข้าร่วมประชุม ผู ้มีส่วนได้เสียที่ใช้สิทธิออกเสียง วิธีการนับ 

 คะแนน โดยในการนับคะแนนนั้นต้องสอดคล้องกับข้อบังคับ  

 ทอท.โดยต้องมกีารตรวจสอบผลของมตกัิบผลของการลงคะแนน 

 เสียงจากบัตรลงคะแนนว่าถูกต้องตรงกัน ทั้งน้ี ในการประชุม 

 ผู้ถือหุ้น ทอท.ได้จัดให้มีอาสาสมัครผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการกลาง 

 และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระอีกด้วย

(8) การประชุมด�าเนินไปตามล�าดับของระเบียบวาระการประชุม 

 ทีก่�าหนดไว้ในหนงัสอืเชญิประชมุทีไ่ด้แจ้งให้ผูถื้อหุน้ทราบล่วงหน้า  

 มีการระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระท่ีเสนอ  

 พร้อมความเหน็ของคณะกรรมการ ประธานในทีป่ระชมุเปิดโอกาส 

 ให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเรื่องต่างๆ ในแต่ละ 

 วาระโดยก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ประธานในท่ีประชุม 

 ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทอธิบายถึงวิธีการอภิปรายและ 

 การออกเสียงลงคะแนน รวมถึงวิธีการนับคะแนนของผู้ถือหุ้น 

 ท่ีลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของ ทอท.ให้ผู้ถือหุ้นทราบ 

 ก่อนเริ่มการประชุม และมีการใช้บัตรลงคะแนน

(9) ประธานกรรมการถือเป็นตัวแทนของคณะกรรมการท้ังคณะ  

 เข้าร่วมประชุมผูถื้อหุน้ทกุครัง้ เพ่ือพบปะและตอบค�าถามผูถื้อหุน้  

 รวมทั้งผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง 

 เพื่อตอบค�าถามเก่ียวกับการบริหารจัดการบริษัทต่อผู ้ถือหุ ้น  

 นอกจากนั้นประธานคณะกรรมการชุดย่อยตามข้อบังคับ 

 ทอท. จ�านวน 5 ชุด ได้เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง 

 เพื่อตอบค�าถามผู้ถือหุ้นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง โดยในระหว่าง 

 การประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู ้ ถือหุ ้นได้แสดงความคิดเห็น  

 และซักถามอย่างท่ัวถึงก่อนจะลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุม 

 แต่ละวาระในระหว่างการประชุมถ้าค�าถามใดไม่เก่ียวกับ 

 การพิจารณาในวาระน้ันๆ ประธานกรรมการหรือผู ้บริหาร 

 ระดับสูงจะน�าไปตอบข้อซักถามในวาระเรื่องอื่นๆ เพ่ือให ้

 การใช้เวลาในการพิจารณาแต่ละวาระเป็นไปอย่างเหมาะสม  

 และโปร่งใส จัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ

(10) ทอท.ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ภายหลัง 

 เริ่มการประชุมแล้ว และมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนน ในวาระ 

 ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

(11) ทอท.ได้แจ้งมติที่ประชุมผู ้ ถือหุ ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

 ประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของ ทอท. ทันทีในวันประชุมผู้ถือหุ้น  

 และจัดท�ารายงานการประชุมผู ้ ถือหุ ้นส่งตลาดหลักทรัพย ์

 แห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์

 และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมเสมอ  

 โดยได้บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน เก่ียวกับ 

 รายชื่อกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมและไม่เข้าร่วมประชุม ค�าถาม- 

 ค�าตอบ ค�าชีแ้จงทีเ่ป็นสาระส�าคญัหรอืข้อคดิเห็นผลการลงคะแนน 

 ในแต่ละวาระแยกเป็นคะแนนท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรือ 

 งดออกเสียง รวมถึงเผยแพร่มตทิีป่ระชมุ และรายงานการประชมุ 

 เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของ ทอท.  

 www.airportthai.co.th นอกจากน้ัน เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูล 

 ข่าวสารรวดเร็ว และถูกต้องในทิศทางเดียวกัน ทอท.ได้จัดส่ง 

 รายงานการประชมุให้ผูถื้อหุ้นทราบและรบัรอง รวมถึงให้สามารถ 

 แก้ไขรายงานการประชุม ผู้ถือหุ้นในส่วนท่ีเก่ียวข้อง และส่งกลับ  

 ทอท.ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด โดยไม่ต้องรอรับรองรายงาน 

 ในการประชุมครั้งต่อไป 

87 บร ิษ ัท  ท่ าอากาศยานไทย จ ำ าก ัด  (มหาชน)



(12) ทอท.เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 อย่างชัดเจน ไว้ในเว็บไซต์ ทอท. และรายงานประจ�าปี เพ่ือให้ 

 ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่ามีโครงสร้างการด�าเนินงานที่มีความโปร่งใส 

 และตรวจสอบได้

(13) ทอท.ได้เปิดเผยสัดส่วนหุ ้นที่ถือโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์  

 จ�ากัด (Thai NVDR) ซึ่งเป็นผู ้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงใน 

 การบริหาร รวมทั้งแสดงข้อมูลของผู้ถือหุ้นท่ีถือผ่าน Thai NVDR  

 ต้ังแต่ร้อยละ 0.50 ของหุ้นที่ช�าระแล้ว ไว้อย่างชัดเจนในรายงาน 

 ประจ�าปีด้วย

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ทอท.ให้ความส�าคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู ้ถือหุ้นทุกราย

อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยไม่ค�านึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ  

สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะทางสังคม หรือความพิการ  

โดยได้ด�าเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

(1) เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นส่วนน้อยที่มีสัดส่วนการถือหุ้นข้ันต�่า 

 ไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือ 

 หลายรายรวมกนัได้ สามารถเสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

 และเสนอ ช่ือบุคคลที่ มีคุณสมบัติ เหมาะสมเพื่ อ เข ้ ารับ 

 การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการส�าหรับการประชุมสามัญ 

 ผู้ถือหุ้นประจ�าปีของ ทอท.ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยมี 

 หลักเกณฑ์ ซึ่ง ทอท.ได้ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยทั่วกัน  

 ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้า  

 3 เดอืนก่อนสิน้รอบปีบญัช ี(ตัง้แต่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2560)  

 หรือก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 6 เดือน รวมท้ัง 

 ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบนเว็บไซต์ 

 ของ ทอท.ด้วย โดยคณะกรรมการจะเป็นผูพิ้จารณาความเหมาะสม 

 ในการบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมท้ังบุคคล 

 ที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  

 จะน�าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพ่ือพิจารณาตามกระบวนการ 

 สรรหาของ ทอท.ว่า ผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน 

 ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับคุณสมบัติกรรมการ ทอท.และ 

 เสนอคณะกรรมการ ทอท.เพ่ือให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอผู้ถือหุ้น 

 พิจารณาเลือกตั้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่ง ทอท.จัดให ้

 ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

 โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้น 

 รายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับ 

 การพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ

(2) ด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามล�าดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ใน 

 หนงัสอืเชญิประชมุเสมอ และมนีโยบายท่ีจะไม่เพ่ิมระเบยีบวาระ 

 การประชุมในท่ีประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า  

 ท้ังนี ้เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นได้มโีอกาสศกึษาข้อมลูประกอบการพิจารณา 

 ระเบียบวาระต่างๆ ก่อนตัดสินใจ

(3) อ�านวยความสะดวกให้ผู ้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

 ด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงด้วยการมอบฉันทะให ้

 กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้ 

 หนงัสอืมอบอ�านาจแบบหนึง่แบบใดท่ี ทอท.ได้จดัส่งไปพร้อมกับ 

 หนังสือเชิญประชุม ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนด 

 ทิศทาง การลงคะแนนเสียงเองได้ตามแบบท่ีกรมพัฒนาธุรกิจ 

 การค้า กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด โดย ทอท.ได้แนบเอกสารและ 

 หลักฐานท่ีผู ้เข ้าร ่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร ่วมประชุม  

 วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน 

 ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมท้ังมีข้อมูลของกรรมการ 

 อิสระท่ี ทอท.ก�าหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และ 

 เป็นกรรมการอิสระท่ีมิได้มีส่วนได้เสียในวาระการพิจารณา 

 เลือกต้ังกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถ 

 ดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของ ทอท. 

 ท้ังฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุน 

 ต่างประเทศและได้แต่งต้ังคสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทย 

 เป็นผู ้รับฝากและดูแลหุ้น ทอท.ได้ประสานงานเรื่องเอกสาร  

 และหลกัฐานทีจ่ะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุเป็นการล่วงหน้า  

 เพ่ือให้การลงทะเบียนในวันประชุมเป็นไปอย่างสะดวกและ 

 รวดเร็วย่ิงข้ึน

(4) จัดให้มีเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทย 

 และภาษาอังกฤษ ส�าหรับผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างประเทศ  

 รวมท้ังจัดให้มีพนักงานท่ีมีความเชี่ยวชาญทางภาษาคอยให้ 

 ความสะดวกในการประชุมผู ้ ถือหุ ้น ในกรณีที่มีผู ้ ถือหุ ้น 

 ชาวต่างชาติซักถามข้อสงสัยหรืออภิปรายในท่ีประชุม ทอท. 

 จะจัดให้มีการส่ือสารท่ีเหมาะสม และมีการแปลเป็นภาษาไทย 

 ท้ังค�าถามและค�าตอบ ส�าหรบัผูเ้ข้าร่วมประชมุท่านอืน่ในท่ีประชมุ 

 เพื่อรักษาผลประโยชน์ และอ�านวยความสะดวกในการสื่อสาร 

 ส�าหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ

(5) จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระ โดยจัดท�าบัตรลง 

 คะแนนแยกตามวาระ เพ่ือให้ผู ้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได ้

 ตามทีเ่ห็นสมควร ซึง่ในระหว่างประชมุจะมกีารเก็บบตัรลงคะแนน 

 แยกตามวาระโดย ทอท.ได้น�าระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการบันทึก 

 และแสดงผลการลงคะแนนดังกล ่าว พร ้อมทั้ง จัดให ้มี 

 เจ้าหน้าที่อ�านวยความสะดวกในการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียง 

 ในห้องประชุม เพ่ือน�าผลคะแนนของผู้ถือหุ ้นที่เข ้าประชุม 

 มารวมค�านวณกับคะแนนเสียงที่ผู ้ ถือหุ ้นได้ลงไว้ล ่วงหน้า 

 ในหนังสือมอบฉันทะก่อนประกาศผลคะแนนเสียงและมติ 
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 ท่ีประชุม และเพ่ือความโปร่งใส ทอท.ได้จัดเก็บบัตรลงคะแนน 

 ของผู้ถือหุ้น โดยให้ท่ีปรึกษาอิสระจากภายนอกและอาสาสมัคร 

 จากผู ้ ถือหุ ้นเป ็นสักขีพยานในการนับคะแนนและลงชื่อ 

 ก�ากับไว้ เพ่ือการตรวจสอบในภายหลังด้วย

(6) ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ทอท.เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ 

 ในการเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยผูท้ีไ่ด้รบัคะแนนเสยีง 

 เห็นด้วยสูงสุดตามจ�านวนกรรมการที่พึงได้รับเลือกตั้งในครั้งนั้น 

 จะได้รับการเลือกตั้งเป ็นกรรมการ นอกจากน้ี กรรมการ 

 ที่ได้รับเลือกตั้งแต่ละคนจะต้องได้คะแนนเสียงกว่าก่ึงหน่ึงของ 

 จ�านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนด้วย

(7) การให้สิทธิผู้ถือหุ้น มีสิทธิออกเสียงที่เท่าเทียมกัน โดยถือว่า 

 หุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียง

(8) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากกรรมการบริษัทคนหน่ึง 

 คนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่ก�าลังพิจารณา  

 กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

 ในเร่ืองน้ันโดยอาจไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียง เพ่ือให ้

 การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างยุติธรรม 

 เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง 

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ทอท.ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น 

ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของ ทอท.และ

บริษัทย่อย หรือผู ้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู ้ถือหุ ้น ลูกค้า 

รัฐบาล ผู้ร่วมทุน คู่ค้า เจ้าหนี้ สังคม ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ  

ทีเ่ก่ียวข้อง เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าสทิธิขัน้พ้ืนฐานของผูม้ส่ีวนได้เสยีเหล่าน้ี 

ได้รับการคุ้มครองและดูแลเป็นอย่างดี ตามข้อก�าหนดของกฎหมาย

และกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เน่ืองจาก ทอท.ตระหนักถึง 

แรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถใน 

การแข่งขันและสร้างก�าไรให้กับ ทอท.ซึ่งถือว ่าเป็นการสร้าง 

ความส�าเรจ็ในระยะยาวของ ทอท.โดยคณะกรรมการ ทอท.ได้ก�าหนด 

นโยบายและแนวปฏิบัติที่ดี  การปฏิบัติต ่อผู ้ มีส ่วนได้เสียเป็น 

ลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ ทอท.ซึ่งได้

เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ ทอท.ด้วย และในการด�าเนินการ

ต่างๆ ทอท.เคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในทุกๆ ที่ที่ ทอท. ด�าเนิน

ธุรกิจเสมอ นอกจากนั้น ทอท.ได้จัดท�ารายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน  

ท้ังเป็นส่วนหน่ึงในรายงานประจ�าปี และแยกต่างหากเป็นรายงาน

การพัฒนาอย่างย่ังยืนตามกรอบมาตรฐานสากล (Global Reporting 

Initiative: GRI) (ดูรายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืนประจ�าปี 2561) 

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหลักๆ ของ ทอท.

ทอท.มีเจตนารมณ์ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับ 

ผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงทางการเงินและความย่ังยืน

ของกิจการ ในปี 2561 ทอท.ได้ดูแลและค�านึงถึงผู ้มีส่วนได้เสีย 

ทกุกลุม่ท้ังภายในและภายนอก ทอท. ดงัทีไ่ด้ก�าหนดเป็นจรรยาบรรณ 

ไว้ในคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.ที่ได้แจกพนักงานและ

เผยแพร่ในเว็บไซต์ ทอท.ดังน้ี

ผู้ถือหุ้น l	 ทอท.มีความมุ่งมั่นในการเป็นตัวแทนท่ีดีของผู้ถือหุ้น 

    ในการด�าเนินธุรกิจอย ่างโปร ่งใส โดยค�านึงถึง 

    ความเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาวและ 

    ผลตอบแทนที่ดี

   l	 ทอท.ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  

    สุจริต และเป็นธรรม โดยค�านึงถึงผู้ถือหุ้นท้ังรายใหญ ่

    และรายย่อย เพ่ือผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

    โดยรวม

   l	 ทอท.บรหิารกิจการของ ทอท.ให้มคีวามเจรญิก้าวหน้า  

    มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนท่ีดีแก่ผู้ถือหุ้น

   l	 ทอท.เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงิน 

    และไม่ใช่ทางการเงนิ ท่ีเก่ียวกับธุรกิจและผลประกอบ 

    การของ ทอท.ที่ เป ็นจริงอย่างครบถ้วนเพียงพอ  

    สม�่าเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพ 

    ของการประกอบการและสถานภาพทางการเงิน 

    ที่แท้จริงของ ทอท.

   l	 ทอท.จัดให้มีห้องสมุดธรรมาภิบาล เป็นพ้ืนที่ต่างหาก 

    ที่จัดไว้ในห้องสมุดและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทอท. 

    เพื่อเผยแพร่การด�าเนินงานของ ทอท. เช่น เอกสาร 

    แผนพัฒนาท่าอากาศยาน เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 

    และสัญญาต่างๆ ของ ทอท.ท่ีวงเงินเกิน 1 ล้านบาท  

    เป็นต้น

พนักงาน l	 ทอท.ถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยหนึ่งสู ่ความส�าเร็จ  

    คณะกรรมการจึงมีนโยบายเก่ียวกับการดูแลเรื่อง 

    ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน และเปิดเผย 

    ระเบยีบ ทอท.ว่าด้วยสิทธิประโยชน์ของพนักงาน ทอท. 

    โดยการแจ้งเป็นหนังสือเวียนให้พนักงานทราบ และ 

    ลงไว้ใน intranet ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู ้

    ความสามารถของพนกังานทุกระดบัเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 

    ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

   l	 ทอท.จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน หากมีปัญหา 

    ระหว่างพนักงาน หรือระหว่างพนักงานกับผู้บังคับ 

    บัญชา พนักงานมีสิทธิร้องทุกข์ โดยผู้ที่รับผิดชอบ 

    ด�าเนินการตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนท่ีก�าหนดไว้  

    และหากพิสูจน์ได้ว่ากระท�าไปโดยสุจริต จะได้รับ 

    ความคุ้มครองโดยไม่ส่งผลกระทบใดๆ ซึ่ง ทอท. 
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    จะไม่ถือเป็นเหตุเลิกจ้างหรือกระท�าการลงโทษในอัน 

    ที่จะส่งผลเสียต่อพนักงานหรือพยานผู ้เ ก่ียวข้อง 

    แต่ประการใด

   l	 ทอท.ได้มีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน 

    พร้อมทั้งปฏิบัติกับพนักงานอย่างเสมอภาคและ 

    เท่าเทียมกัน พร้อมทั้งให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต 

    ตลอดระยะเวลาการท�างาน และการให้ผลตอบแทน 

    และสวัสดกิารทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม เช่น การจดัตัง้ 

    กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ สิทธิในการเบิกค่ารักษา 

    พยาบาลจากสถานพยาบาลของรัฐบาลและเอกชน 

    ตามเกณฑ์ท่ี ทอท.ก�าหนด การจดัตัง้สหกรณ์ออมทรพัย์  

    ทอท.เพือ่เป็นสวัสดกิารในการฝาก - ถอนเงนิ และกู้ยืมเงนิ 

    ส�าหรบัพนกังาน การจดัตัง้สมาคมสโมสรท่าอากาศยาน 

    เพื่อส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการด้านต่างๆ เช่น  

    ทัศนศึกษา ท่องเที่ยว กีฬาภายใน ทอท.และกีฬา 

    รัฐวิสาหกิจ

รัฐบาล l	 ทอท.ถือปฏิบัติเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อภาครัฐ 

    โดยด�าเนินธุรกิจภายใต้ข้อก�าหนดของกฎหมายและ 

    ระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานทีก่�ากับดแูลอย่างเคร่งครดั  

    และให้การสนบัสนุนโครงการจากภาครฐัโดยมเีป้าหมาย 

    เพ่ือประโยชน์สงูสดุของสงัคมส่วนรวม และด�ารงไว้ ซึง่ 

    สัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐโดยการติดต่อ 

    ประสานงานอย่างเปิดเผย และพร้อมให้ความร่วมมือ 

    ในการให้ข้อมูลข่าวสารท่ีครบถ้วนถูกต้องตามท่ี 

    หน่วยงานภาครัฐร้องขอ เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใส  

    ตลอดจนสร้างความมั่นใจและความเชื่อถือร่วมกัน

   l	 ทอท.พัฒนาท่าอากาศยานทัง้ 6 แห่งในความรบัผิดชอบ  

    ให้เป ็นศูนย์กลางทางการบินและการท่องเท่ียว 

    โดยอาศัยข้อได้เปรียบด้านท�าเลที่ตั้งของประเทศและ 

    เสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

สังคม l	 ทอท.ได้แบ่งปันคณุค่าขององค์กร ผ่านการจดักจิกรรม 

ชุมชน  ส�าหรับชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ปฏิบัติการผ ่าน 

และ    การสนบัสนุนทางด้านการศกึษา กีฬา วัฒนธรรม และ 

สิ่งแวดล้อม  การพัฒนาอาชีพ เพ่ือที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

    ของชุมชน

   l	 ทอท.ให้ความส�าคัญในความรับผิดชอบต่อสังคม 

    และสิ่งแวดล้อม ท้ังภายในกระบวนการด�าเนินธุรกิจ  

    โดยมุง่มัน่ทีจ่ะบรหิารจดัการเพ่ือเพ่ิมผลกระทบเชงิบวก  

    และลดผลกระทบเชิงลบ เพ่ือให้ ทอท.อยู่ร่วมกับชมุชน 

    และสังคมในพ้ืนท่ีปฏิบัติการ โดยสร้างความเข้าใจ 

    อันดีต่อกัน ร่วมแก้ปัญหาเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก ่

    ชุมชน และสังคมได้อย่างย่ังยืน (ดูรายละเอียดได้ที่ 

    รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืนประจ�าปี 2561)  

คู่ค้า   l	 ทอท.จะด�าเนินการคัดเลือกคู่ค้า ตามหลักเกณฑ์  

    คุณสมบัติ คุณลักษณะท่ีได้ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนด  

    ทอท.ว่าด้วยการด�าเนนิการคดัเลอืกเพ่ือให้สทิธิประกอบ 

    กิจกรรมเชิงพาณิชย์ รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างท่ีม ี

    หลักเกณฑ์และข้ันตอนตามระเบียบและข้อก�าหนด  

    ทอท.ว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือให้การประกอบกิจการ 

    พาณิชย์ และการจัดซื้อจัดจ้างของ ทอท.เป็นไป 

    อย่างมีระบบ เป็นธรรม โปร่งใส และดูแลให้มีการ 

    คัดเลือกอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงเป็นการสนับสนุน 

    คู ่ค้าท่ีด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต 

    มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

   l	 ทอท.ยึดมั่นในการปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือ 

    เงื่อนไขต่างๆ ท่ีมีต่อคู่ค้าของ ทอท.บนพ้ืนฐานของ 

    ความเสมอภาพและเป็นธรรม พร้อมท้ังสื่อสารและ 

    พัฒนากร ะบ วนการ ขอ ง การ ด� า เ นิน ธุ ร กิจ ท่ีดี 

    เพื่อประโยชน์สูงสุดร่วมกันท้ังสองฝ่าย

   l	 ทอท.ไม่เรียก ไม่รับและต่อต้าน การกระท�าหรือ 

    ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต แก่คู่ค้า

   l	 ทอท.ก�าหนดแนวปฏิบัติแก่คู่ค้าท่ีต้องรับทราบและ 

    ให้ความร่วมมือต่อนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

    ของ ทอท. โดยระบุเป็นเงื่อนไขท่ัวไปในข้อก�าหนด 

    รายละเอียดการจัดหา (Terms of Reference: TOR)  

    เพือ่ท่ีจะให้การด�าเนินธุรกิจร่วมกันกับคูค้่าเป็นไปด้วย 

    ความโปร่งใสและเป็นธรรม

   l	 ทอท.ได ้มีการพัฒนาช ่องทางและร ้องเรียนใน 

    การติดต่อกับ ทอท. เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้กับ 

    คู ่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ท้ังช่องทางออนไลน์ และ  

    ออฟไลน์พร้อมทั้งมีส่วนงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงใน 

    การดูแลบริหารและรับเรื่องร้องเรียน

คู่แข่ง l	 ทอท.ด�าเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี และค�านึงถึง 

    การแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยจะไม่ใส่ร้ายป้ายสี 

    หรอืโจมตีคู่แข่ง อย่างไรก็ตาม ทอท.จะให้ความร่วมมอื 

    กับคู่แข่งทางการค้าหากเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของ 

    ผู้ใช้บริการ 
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   l	 ทอท.ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขัน 

    ที่ดี โดยการปรับปรุงการให้บริการต่างๆ  ให้ดีขึ้นและ 

    อย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้ผู้โดยสาร 

    โดยใช ้กลยุทธ ์  Airport of Smiles เ พ่ือสร ้าง 

    ความประทับใจแก่ผู้โดยสารด้วยรอยย้ิม

   l	 ทอท.จะแข่งขันอย่างเต็มที่เป็นอิสระไม่ข้ึนกับใคร  

    ด้วยความยุติธรรม โดยใช้ข้อเสนอในการแข่งขัน 

    บนพื้นฐานของ Airport Council International : ACI  

    หรือสภาท่าอากาศยานสากลที่ก�ากับดูแลมาตรฐาน 

    การให้บริการ และสิ่งอ�านวยความสะดวกท่ีเก่ียวกับ 

    กิจการการบินของท่าอากาศยานทั่วโลก

เจ้าหน้ี l	 ทอท.ปฏบิตัต่ิอเจ้าหน้ีอย่างเป็นธรรม มคีวามรบัผดิชอบ  

    และโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อก�าหนด 

    ของสัญญา และพันธะทางการเงินท่ีมีต่อเจ้าหน้ีโดย 

    เคร่งครดั ท้ังการช�าระคนื การดแูลหลกัทรพัย์ค�า้ประกัน  

    และเงื่อนไขอ่ืนๆ รวมทั้งไม ่ใช ้ เ งินทุนท่ีได ้จาก 

    การกูยื้มเงนิไปในทางทีขั่ดกับวตัถุประสงค์ในข้อตกลง 

    ที่ท�ากับผู้ให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนไม่ใช้วิธีการท่ีไม่สุจริต  

    ปกปิดข ้อมูลหรือข ้อเท็จจริงอันจะท�าให ้เจ ้าหน้ี 

    เกิดความเสียหาย

   l	 ในกรณีที่  ทอท.ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพัน 

    ในสญัญาได้ ทอท.จะรายงานให้เจ้าหน้ีทราบล่วงหน้า  

    เพ่ือพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ลูกหนี้ l	 ทอท.จะปฏบิตัติามสญัญา ข้อตกลง หรอืเง่ือนไขต่างๆ  

    ที่มีต่อลูกหนี้โดยไม่เลือกปฏิบัติในการติดตามเร่งรัด 

    หนี้สิน กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องรีบเจรจากับ 

    ลูกหนี้เป็นการล่วงหน้า เพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 

    ปัญหา และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย โดยใช ้

    หลักธรรมาภิบาล

   l	 ทอท.จะด�าเนินการรายงานข้อมูลลูกหนี้ค้างช�าระ 

    ที่ถูกต้อง ครบถ ้วน และตรงเวลาให ้แก ่ลูกหนี้ 

    อย่างสม�่าเสมอ

   l	 ทอท.ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบปฏบิตั ิและเงือ่นไข 

    ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติท่ีมีต่อลูกหน้ี

ลูกค้า l	 ทอท.ให้ความร่วมมือ สนับสนุนการพัฒนาชุมชน 

และ    ส่งเสริมวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตของสังคมรอบๆ

ประชาชน  ธุรกิจท่าอากาศยานให้มีความเจริญควบคู่กับธุรกิจ 

    ท่าอากาศยาน

   l	 ทอท.มุง่มัน่ในการสร้างความพึงพอใจ และความมัน่ใจ 

    ให้กับลูกค้าและประชาชนให้ได้รับความปลอดภัย  

    การบรกิารทีด่มีคีณุภาพ และความพึงพอใจ โดยยกระดบั 

    มาตรฐานให้สูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองและจริงจัง

   l	 ทอท.มุง่เน้นในการให้ข้อมลูข่าวสารเก่ียวกับการบรกิาร 

    ที่ดีมีคุณภาพ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์  

    และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพ 

    ที่ดีและย่ังยืน

   l	 ทอท.จัดระบบเพ่ือให้ลูกค้าและประชาชนสามารถ 

    ร้องเรียนเก่ียวกับความปลอดภัย การบริการอ�านวย 

    ความสะดวก และความพึงพอใจ และด�าเนินการ 

    อย ่างดีท่ีสุด เ พ่ือให ้ ลูกค ้าและประชาชนได ้รับ 

    การตอบสนองอย่างรวดเร็ว

พนักงาน l	 ทอท.บริหารท่าอากาศยานขนาดใหญ่ มีหน่วยงาน 

จัดจ้าง  ที่ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และบริษัท 

แรงงาน  ที่จัดจ้างแรงงานภายนอก (Outsource) ปฏิบัติหน้าที่

ภายนอก   ให้บริการผู ้โดยสารโดยตรงเป็นจ�านวนมาก ทอท. 

(Outsource)  จึงได้จัดสัมมนาภายใต้โครงการสัมมนา “คนบ้าน 

    เดยีวกัน” ซึง่ ทอท.จะจดัเป็นประจ�าทุกปีและในปี 2561  

    ทอท.ได้จัดสัมมนาแจ้งให้หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน 

    ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทุกหน่วยงานดังกล่าว 

    มีความเข้าใจเกี่ยวกบัการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ 

    ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพ่ือร่วมมือร่วมใจพัฒนา 

    ความรู ้ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ี และสร้างความตระหนกั 

    ให้ผู้ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็น 

    กลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจท่าอากาศยาน 

    สวุรรณภูมเิหน็ถึงประโยชน์และความส�าคญัของตนเอง  

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

ในการท�างาน 

ทอท. มีความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจเพ่ือเป็นผู ้ด�าเนินการและ

จัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลกโดยให้บริการด้วยใจรักที่เหนือ

มาตรฐาน ส�านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน  

และมีความห่วงใยในการคุ ้มครองสุขภาพ ความปลอดภัย และ

สภาพแวดล้อมในการท�างานของพนักงานและลูกจ ้างทุกคน  

จึงก�าหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการท�างาน ดังน้ี 

1. ทอท.จะมุ่งมั่นในการปฏฺบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย  

 อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน รวมถึงกฎหมาย 

 และมาตรฐานสากลอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง
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2. ทอท.จะควบคุมและป้องกันความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุ  

 การเจบ็ป่วย การบาดเจบ็ การประสบอนัตราย โรคจากการท�างาน  

 หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนร�าคาญ อันเน่ืองมาจากการท�างาน  

 รวมถึงความปลอดภัยนอกงานของพนักงานและลูกจ้าง และ 

 ก�าหนดมาตรการในการควบคุมและป้องกันที่เหมาะสม

3. ทอท.จะบรหิารจดัการความเสีย่งด้านความปลอดภัย อาชวีอนามยั  

 และสภาพแวดล้อมในการท�างาน  เพ่ือป้องกันอันตรายท่ีอาจ 

 ส่งผลต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้โดยสาร ผู้ประกอบการ ผู้รับเหมา และ 

 ทรัพย์สินของ ทอท. โดยก�าหนดมาตรการต่างๆ ในการป้องกัน 

 ควบคุมและลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

4. ทอท.จะสร้างจติส�านกึให้ผูบ้รหิาร พนกังานและลกูจ้าง ตลอดจน 

 ผู้รับเหมา ในการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

 และสภาพแวดล้อมในการท�างาน เพ่ือให้น�าไปสู ่การปฏิบัติ 

 อย่างจริงจัง ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม 

 ความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในองค์กร

5. ทอท.จะสนับสนุนให้หน่วยธุรกิจเป็นสถานประกอบการดีเด่น 

 ด ้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน 

 การท�างานระดับประเทศ รวมท้ังรักษาสถานภาพการประกอบ 

 กิจการดีเด่นอย่างต่อเนื่อง 

6. ทอท.จะสนับสนุนให้หน่วยธุรกิจได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ 

 การบริหารจัดการด ้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 ตามมาตรฐานสากล รวมท้ัง การรักษาสถานภาพการรับรอง 

 ตามมาตรฐานดงักล่าว และจดัให้มกีารทบทวน ปรบัปรงุ เพ่ือให้เกิด 

 การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เพื่อให้การด�าเนินงานด้านอาชีวอนัยและความปลอดภัยของ ทอท.

มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทอท.จึงได้ด�าเนินการ 

ตามระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน 

OHSAS 18001:2007/มอก.18001-2554 โดยส�านักงานใหญ่ ทอท.  

ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชยีงราย ท่าอากาศยาน

เชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานดอนเมือง และ 

ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิได้ด�าเนนิการจดัท�าและขอรบัรองมาตรฐานฯ 

ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งน้ี ในปี 2561 ทอท.ได้จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัย 

ในการท�างานและส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การฝึกซ้อมดับเพลิงและ

อพยพหนีไฟ สัปดาห์ความปลอดภัยในการท�างานและรณรงค์ขับข่ี 

ด้วยความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ การฝึกซ้อมการให ้

ความช่วยเลือเมื่อเกิดเหตุการณ์ลิฟต์โดยสารค้าง ณ อาคาร  

ส�านักงานใหญ่ ทอท. และโครงการส่งเสริมสุขภาพ “ฟื้นฟูสมรรถภาพ

การท�างาน เพ่ิมความสุขง่ายๆ สไตล์การยศาสตร์” รวมตลอดถึง 

การจัดท�าวีดีทัศน ์ส ่งเสริมสุขภาพอนามัย เ พ่ือใช ้ เป ็นสื่อใน 

การเผยแพร่และประชาสมัพันธ์การรณรงค์และส่งเสรมิการออกก�าลงั 

กายให้แก่บุคลากรของ ทอท. และผู้เกี่ยวข้องในท่าอากาศยาน

จากผลการด�าเนินงานของ ทอท.ท่ีมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจเพ่ือเป็น

ผู้ด�าเนินการและจัดการท่าอากาศยานท่ีดีระดับโลก มุ่นเน้นคุณภาพ

การให้บริการ โดยค�านึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ

แวดล้อมในการท�างาน ทอท.จงึได้รบัรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

ระดับประเทศ ที่จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง

แรงงาน 12 ปีติดต่อกัน 

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ทอท.ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยการน�า

ระบบการจดัการพลงังานมาใช้ใน ทอท. เพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านพลงังาน 

ส่งผลให้ลดภาวะโลกร้อนท่ีส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก และเพ่ือให้เกิด

ประสิทธิผลในการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน ทอท.  

ได้มีประกาศ ทอท. เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงาน เพ่ือให้พนักงาน 

ทกุคนเข้ามามส่ีวนร่วมในการด�าเนนิการจดัการพลงังานในหน่วยงาน

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติงาน 

ตามแนวทางการด�าเนินงาน ดังนี้ 

1. ทอท.จะด�าเนินการ และพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน 

 อย่างเหมาะสมโดยก�าหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหน่ึง 

 ของการด�าเนินงานของหน่วยงานซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายและ 

 ข้อก�าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ทอท.จะด�าเนนิการปรบัปรงุประสทิธิภาพการใช้ทรพัยากรพลงังาน 

 ขององค์กรอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสมกับการท�างาน เทคโนโลยี 

 และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี 

3. ทอท.จะก�าหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานแต่ละปี  

 และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

4. ทอท.ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

 ของผู้บริหารทุกระดับและพนักงานทุกคนที่จะให้ความร่วมมือ 

 ในการปฏิบัติตามมาตรการท่ีก�าหนด ติดตามตรวจสอบและ 

 รายงานต่อคณะท�างานด้านการจัดการพลังงาน

5. ทอท.จะให้การสนับสนุนท่ีจ�าเป็นรวมถึงทรัพยกรด้านบุคลากร  

 ด้านงบประมาณ เวลาในการท�างาน การฝึกอบรม และการมี 

 ส่วนร่วมในการน�าเสนอข้อคิดเห็นเพ่ือพัฒนางานด้านพลังงาน 

 ส�าหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมน้ัน ทอท.ได้มีนโยบายการจัดการ 

 ส่ิงแวดล้อมในท่าอากาศยาน เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามแนวทาง 

 ด้านสิง่แวดล้อมทีด่ขีองท่าอากาศยาน และมุง่สูก่ารเป็นท่าอากาศยาน 

 ชั้นน�าท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และชุมชนอย่างย่ังยืน ทอท. 

 จึงได้ก�าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
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1. ทอท.จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อก�าหนดต่างๆ  

 ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

2. ด�าเนินการการจัดการด้านทรัพยากร และการใช้พลังงานของ 

 ท่าอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพ

3. รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการป้องกัน แก้ไขและลด 

 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

 สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

4. มุ ่งเน้นการสร้างความเข้าใจ การมีส่วนร่วมกับชุมชน และ 

 ผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการรักษาและพัฒนา 

 คุณภาพสิ่งแวดล้อมของท่าอากาศยาน

5. เสรมิสร้างจติส�านกึแก่พนักงานในการรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อม  

 ตลอดจนส่งเสริมการใช้พลังงานและทรัพยกรธรรมาชาต ิ

 อย่างยั่งยืน 

นอกจากนี ้ทอท.ได้ก�าหนดให้ต้องมกีารส่งเสรมิให้ความรูแ้ละฝึกอบรม

แก่พนักงาน ทอท. ในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นประจ�าทุกปี โดยในปี 2561 

ได้มีการจัดอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- การบรรยายพิเศษเรื่อง “เปลี่ยนขยะ เป็นประโยชน์” ในหัวข้อ  

 “ รูปแบบการจัดการขยะที่ ต ้นทางด ้วยหลักการ  3Rs”  

 โดย นายวรกร แต้น�าชัย นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 

 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- การบรรยายเรื่อง “รีไซเคิลขยะแล้วได้อะไร” โดย นายสายชล  

 สิทธิกุลวณิชย์ ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด บรษิทั ไฟเบอร์พฒัน์ จ�ากัด 

- การบรรยาย เรือ่ง “ลดพลาสตกิ กู้วิกฤตโลกร้อน”  โดย ผูแ้ทนจาก 

 กรมควบคมุมลพิษ คณุวุทธิชยั แก้วกระจ่าง นกัวิชาการสิง่แวดล้อม 

 ช�านาญการพิเศษ คณุวาสนา แจ้งประจกัษ์ นักวิชาการสิง่แวดล้อม 

 ช�านาญการผู้แทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ ์

 พลังงาน คุณธันยพร วิมไตรเมต นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 ช�านาญการพิเศษ และคุณศักดิ์ชัย ทรัพย์ประเสริฐ วิศวกรโยธา 

 ช�านาญการ

- โครงการอบรมหลักสูตร “การสุขาภิบาลอาหารส�าหรับผู้สัมผัส 

 อาหาร”  โดยคณะเจ้าหน้าทีจ่ากสาธารณสขุจงัหวัดสมทุรปราการ

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ทอท.มีนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สิน

ทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ โดยก�าหนดไว้ในนโยบายธรรมาภิบาล

ของ ทอท. ท่ีก�าหนดว่า ทอท.จะให้การปกป้องและคุ้มครองรักษา

ทรัพย์สินทางปัญญาที่ ทอท.เป็นเจ้าของให้พ้นจากการถูกละเมิด

หรือการถูกน�าไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต อีกท้ังก�าหนดให้บุคลากร 

ของ ทอท.ต้องให้ความเคารพและไม่กระท�าการละเมิดต่อสิทธิ 

ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น 

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ

ทอท.ก�าหนดให้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร เป็นปัจจัย

ส�าคัญที่ช ่วยส ่งเสริมการด�าเนินธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพ 

การท�างาน ฉะน้ันจึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงาน ทอท.

ทุกคนท่ีจะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารภายใต้ 

ข้อบังคับของกฎหมาย และตามประกาศ ทอท. เรื่อง นโยบาย 

ความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนแทศและการสื่อสาร 

ของ ทอท. (AOT ICT Security Policy) ท่ีได้มีการก�าหนดการเข้าถึง 

หรอืควบคุมการใช้งานสารสนเทศ ท่ีมเีน้ือหาควบคุม อย่างน้อย 4 ด้าน  

คือ 1. การเข้าถึงระบบสารสนเทศ 2. การเข้าถึงระบบเครือข่าย  

3. การเข้าถึงระบบปฏิบัติการ และ 4. การเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์

หรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ นอกจากน้ีในคู่มือการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีของ ทอท.ได้มีการก�าหนด เรื่อง จรรยาบรรณว่าด้วย

การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ที่ก�าหนดให้ 

พนักงาน ทอท.ทุกคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการป้องกัน และดูแล 

ให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ ทอท.ท่ีอยู่ใน 

ความครอบครอง หรือหน้าท่ีรับผิดชอบของตนไม่ให้ถูกบุคคล 

ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงโดยมิชอบ และต้องไม่เปิดเผยข้อมูล 

ท่ีมีความส�าคัญทางธุรกิจต ่อผู ้ไม ่ เ ก่ียวข ้อง ท้ังต ้องมีวินัยใน 

การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ทอท.ไม่ให ้

ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อ ทอท.และผู้อื่น 

ท้ังน้ีหาก ทอท.พบว่าพนักงานมีการละเมิด และผลการสอบสวน

อย่างเป็นธรรม ปรากฏว่าเป็นจริงจะได้รับการพิจารณาลงโทษ

ทางวินัย และ/หรือโทษกฎหมายตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมาย 

การด�าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย

นั้น เป็นสิ่งท่ีบุคลากรทุกคนใน ทอท.ตระหนักและให้ความส�าคัญ 

โดยก�าหนดไว้เป็นจรรยาบรรณ ทอท.ในคู่มือการก�ากับดูแลกิจการ 

ท่ีดีของ ทอท.ท่ีต ้องปฏิบั ติตามกฎหมาย ข ้อบังคับ ระเบียบ  

ข้อก�าหนด และมติท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  

และระมัดระวัง

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน 

ทอท.ให้ความส�าคัญกับการดูแลลูกค้า คู่ค้าธุรกิจ พนักงาน ชุมชน

และส่ิงแวดล้อมผ่านการตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน 

อย ่างรอบด ้าน เ พ่ือประเมินผลกระทบด ้านสิท ธิมนุษยชน 

อันอาจเกิดข้ึนจากการด�าเนินธุรกิจท่ี ทอท.อาจเข้าไปมีส่วนสนับสนุน

ให้เกิดข้ึน ทั้งนี้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนส�าคัญอย่างย่ิง 

ในการด�าเนินธุรกิจของ ทอท. และได้ถูกก�าหนดเป็นจรรยาบรรณและ

หลักการท่ี ทอท.ยึดมั่นเสมอมา ซึ่งตลอดระยะเวลาการด�าเนินงาน 
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ที่ผ่านมา ทอท.มุ ่งเน้นให้คณะกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงาน

ทุกคนต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน  

บนพ้ืนฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์หรือไม่กระท�าการ 

ให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นท่ีขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย 

โดยการกระท�าดังกล่าวให้รวมถึงการปฏิบัติต ่อผู ้มีส ่วนได้เสีย 

ทุกฝ่ายด้วย และเพ่ือเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักสิทธิ 

มนุษยชน ทอท. ได้ออกประกาศ ทอท.เรื่อง นโยบายสิทธิมนุษยชน 

เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2561 เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นให้ประจักษ์ว่า 

ทอท.ด�าเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบ โปร่งใส และมีส่วนร่วมใน 

การบริหารจัดการผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนท่ีอาจเกิดขึ้น 

ตลอดห่วงโซ่คณุค่าของ ทอท. โดยนโยบายสทิธิมนุษยชนได้ก�าหนดให้ 

พนักงาน และคู ่ค ้าธุรกิจ รับทราบ โดยบูรณาการแนวปฏิบัติ 

ด้านสิทธิมนุษยชนเข้ากับการด�าเนินกิจกรรมของท่าอากาศยาน  

ทั้ง น้ี  กระบวนการบริหารจัดการด ้านสิทธิมุษยชนของ ทอท. 

ครอบคลุม 4 เรื่องหลัก ได้แก่ สิทธิของพนักงาน สิทธิของชุมชนและ

สิ่งแวดล้อม สิทธิของคู่ค้าธุรกิจ และสิทธิของลูกค้า 

นอกจากนี ้นโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท.ได้ก�าหนดให้คณะกรรมการ  

ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ทอท.ทุกคนต้องเคารพและปฏิบัติตาม

หลักกฎหมายเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยให้ความส�าคัญกับการเคารพ

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของ

บุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครอง ท้ังกฎหมายไทยและกฎหมาย

ระหว่างประเทศ โดยไม่แบ่งแยกเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา 

ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ นอกจากน้ี 

ประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2554 ของ ทอท.ได้ก�าหนด

ให้บุคลากรทุกคนใน ทอท.ต้องเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และ

ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ โดยก�าหนดไว้เป็นมาตรฐานจริยธรรม 

ขององค์กรที่บุคลากรทุกคนใน ทอท.ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

ซึง่หากมกีารฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามก็จะถูกลงโทษตามความร้ายแรง 

แห่งการกระท�าและถือเป็นการกระท�าผิดทางวินัยอีกด้วย 

ช่องทางการติดต่อ ร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส

ทอท.ให้ความส�าคัญต่อการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

เพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น 

และค�าแนะน�าของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพ่ือผลประโยชน์ร่วมกัน  

ในกรณีที่ผู ้มีส ่วนได้เสียไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติ

ของ ทอท.สามารถร้องเรียนแนะน�าติชมต่อ ทอท.ได้ โดย ทอท. 

ได้จัดท�าช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อผ่านเว็บไซต์  www.

airportthai.co.th  ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้หลายด้าน รวมท้ัง 

ด้านธรรมาภิบาล และจดัตูร้บัข้อคิดเหน็หรอืข้อเสนอแนะ ณ จดุบรกิาร 

ทีท่่าอากาศยานทุกแห่งในความรบัผดิชอบของ ทอท.รวมถึงพฤตกิรรม

ที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร 

ทั้งจากพนักงานเอง และผู้มีส่วนได้เสียอื่นด้วย ทอท.ให้ความส�าคัญ

กับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าว

จะรับรู้เพียงเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมาย และเก่ียวข้อง

ด้วยเท่านั้น เพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่ผู ้ร้องเรียนและได้ก�าหนด 

ขั้นตอนการรับเรื่อง และการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  

โดยมีช่องทางการติดต่อ ร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส ดังน้ี

(1) ทาง E-mail address: goodgovernance@airportthai.co.th 

(2) ทางเว็บไซต์ www.airportthai.co.th หัวข้อ “ติดต่อและรับเรื่อง 

 ร้องเรียน” โดยเลือกให้ส่งถึง “การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี (ติดต่อ 

 คณะกรรมการธรรมาภิบาล)”

(3) จดหมายถึงคณะกรรมการ ทอท./ กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่/  

 ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด  

 (มหาชน) 333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง  

 กรุงเทพฯ 10210 

(4) ตู้ ปณ.3 ปณฝ.ดอนเมือง กทม.10211

(5) ตู้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ติดต้ัง ณ ส�านักงานใหญ่  

 และบริเวณส�านักงานท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ  

 ทอท.ทั้ง 6 แห่ง

(6) ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 0 2535 3738 โทรสาร 0 2535 4099   

 E-mail: aotpr@airportthai.co.th

(7) AOT Call Center 1722

(8) AOT Online Chat ผ่านหน้าเว็บไซต์ www.airportthai.co.th 

ทั้งน้ี ในการรับข้อเสนอแนะและเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียนั้น 

จะถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องด�าเนินการ เพ่ือให้มีการชี้แจง 

แก้ไข ปรับปรุง และสรุปผลเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการ ทอท.และ

เพ่ือให้การด�าเนินการติดตามเรื่องราวร้องทุกข์การด�าเนินงานของ 

ทอท.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิผล ทอท.

ได้แต่งต้ัง “คณะท�างานติดตามเรื่องราวร้องทุกข์การด�าเนินงาน 

ของ ทอท.” เพ่ือท�าหน้าที่ในการติดตาม เร่งรัด การปฏิบัติงาน 

เก่ียวกับการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ และรายงานความคืบหน้าให้

คณะกรรมการแก้ไขปัญหาเรือ่งราวร้องทุกข์ประจ�ากระทรวงคมนาคม

ทราบ อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาจาก 

การด�าเนินงานของ ทอท.ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอีกทางหนึ่งด้วย 

ส�าหรับการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส ทอท.ได้ก�าหนดไว้ใน 

ขัน้ตอนการปฏบิตักิารรบัเรือ่งร้องเรยีนและการแจ้งเบาะแสของ ทอท. 

โดยจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส กระบวนการสอบสวนและ 

การลงโทษ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เก่ียวข้อง

อย่างเคร่งครัด นอกจากน้ียังสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานหรือ 

ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ โดย ทอท.จะให้ความคุ้มครอง และจะไม่ยินยอม

ให้มีการข่มขู่ คุกคาม กับพนักงานหรือบุคคลอื่นใดท่ีแจ้งเบาะแส 

94 รายงานประจ ำ าปี 2561



 กิจกรรม จ�านวนคร้ัง / ปี

Company Visit 43

Conference Call / Telephone Call 896

การติดต่อสอบถามข้อมูลทาง E-mail (ฉบับ) 43

Opportunity Day  -

Analyst Briefing  1

International Roadshow 2

Domestic Roadshow 8

ปีงบประมาณ 2561

และผู้ที่ให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือในการสอบสวนด้วย

เจตนาสุจริต รวมถึง ทอท.จะไม่เลิกจ้าง พักงาน ลงโทษทางวินัย 

หรือขู ่ว ่าจะด�าเนินการใดๆ จากการที่พนักงาน ทอท.หรือบุคคล 

ที่เก่ียวข้อง ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส

การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

ในการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญของ ทอท.นอกจากเผยแพร่ตามเกณฑ์

ที่ก�าหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 

ทอท.จะเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ ทอท.ทั้งภาษาไทยและภาษา

อังกฤษ เช่น รายงานประจ�าปี นโยบายธรรมาภิบาล ข้อมูลบริษัท 

ข ่าวประชาสัมพันธ์ โดยการปรับปรุงเว็บไซต์อย ่างสม�่าเสมอ  

เพ่ือให้ผู ้ถือหุ ้นและบุคคลภายนอกสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้

ทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึงโดยสะดวก และได้รับประโยชน์มากท่ีสุด  

ดังนี้

(1) สารสนเทศที่ส�าคัญของ ทอท.ประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงิน  

 และข้อมูลท่ีไม่ใช่ทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน  

 โดยเฉพาะในส่วนของงบการเงินนั้นได้ผ ่านการสอบทาน/ 

 ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญ 

 ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปและผ่านความเห็นชอบจาก 

 คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการ ทอท.ก่อนเปิดเผย 

 แก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการ ทอท.รายงานความรับผิดชอบ 

 ต่อรายงานทางการเงินควบคู ่กับรายงานของคณะกรรมการ 

 ตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�าปีด้วย  

 นอกจากนี้  ทอท.ได ้ เป ิดเผยรายการระหว ่างกัน รวมถึง 

 บทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล 

 ประจ�าปี 2561 (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2)  

 เป็นต้น

(2) ข้อมูลต่างๆ ของ ทอท.ที่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน ผู ้ถือหุ ้น  

 และนักลงทุนตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารทางราชการ  

 ปี 2540 นอกจากในห้องสมุดธรรมาภิบาลแล้ว ยังเผยแพร่ไว้ใน 

 เว็บไซต์ของ ทอท.ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น ข้อมูล 

 บริษัท ประวัติคณะกรรมการ ทอท.รายงานประจ�าปี รายงาน 

 การพัฒนาอย่างยั่งยืน หนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ ้น รายงาน 

 การประชุมผู้ถือหุ้น คู่มือการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ ทอท.และ 

 ระเบียบประมวลจริยธรรมส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน ทอท.ปี 2554  

 เป็นต้น 

(3) ทอท.ได้เปิดเผยประวัติของคณะกรรมการ ทอท.และบทบาท 

 หน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุดตามข้อบังคับ จ�านวน 

 คร้ังของการประชุม และจ�านวนครั้งท่ีกรรมการแต่ละคน 

 เข้าร่วมประชุมในปี 2561 และเปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทน 

 กรรมการท่ีเป็นไปตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และผู้บริหาร 

 ระดับสงูไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี 2561 (แบบ 56-1)  

 และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) ด้วย 

(4) ทอท.จัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เพ่ือท�าหน้าที่สื่อสารข้อมูล 

 ส�าคัญต่อนักลงทุน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น และนักวิเคราะห์ 

 หลักทรัพย์ท้ังในและต่างประเทศ ท้ังน้ี ผู้ลงทุนสามารถติดต่อ 

 กับหน่วยงานได้โดยตรง หรือผ่านทางเว็บไซต์ของ ทอท. 

 ซึ่ งมีข ้อมูลทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่ีได ้ปรับปรุง 

 ให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดย ทอท.ได้ให้ความส�าคัญกับการเปิดเผย 

 ข้อมูลท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และท่ัวถึง รวมท้ัง 

 การน�าเสนอผลงานและการแจ้งสารสนเทศขององค์กรต่อ 

 นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น และนักวิเคราะห์ 

 หลักทรัพย ์ ท้ังในและต ่างประเทศ ตลอดจนผู ้ เ ก่ียวข ้อง 

 ทั้งในทางตรงและทางอ้อมมาโดยตลอด ดังน้ี
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 ท้ังนี้ ทอท.ได้จัดโครงการน�าผู ้ถือหุ ้นเย่ียมชมท่าอากาศยาน 

 ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาส 

 รับทราบและซักถามนโยบายและผลการด�าเนินงาน รวมถึง 

 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของ ทอท. จาก 

 ผูบ้รหิารระดบัสงู เพ่ือเป็นการสร้างความเชือ่มัน่และความสัมพันธ์ 

 ทีด่ใีห้กับผูถื้อหุ้น ซึง่โครงการจะจดัปีละ 1 ครัง้ โดยคดัเลอืกผูถื้อหุ้น 

 ที่จะเข้าร่วมโครงการด้วยวิธีการจับรายชื่อจากใบสมัครที่ผู้ถือหุน้ 

 ส ่งเข ้ามา ท้ังน้ี ในปี 2561 ทอท.ได้พาผู ้ถือหุ ้นเย่ียมชม 

 ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมโครงการเย่ียมชม 

 กิจการจ�านวน 100 คน เมื่อวันศุกร์ท่ี 16 มีนาคม 2561

 กรณีที่นักลงทุนและผู้เก่ียวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม  

 สามารถตดิต่อฝ่ายนักลงทนุสมัพันธ์ ทอท. โทรศพัท์ 0 2535 5900  

 โทรสาร 0 2535 5909 E-mail: aotir@airportthai.co.th หรือ 

 ผ่านเว็บไซต์ของ ทอท. www.airportthai.co.th

(5) ทอท.ได้เปิดเผยข้อมูลท่ัวไป ข้อมูลทางการเงิน บทรายงาน 

 และการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management Discussion  

 and Analysis: MD&A) ประกอบงบการเงินทุกไตรมาส รวมถึง 

 ข้อมูลส�าคัญอย่างถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามข้อก�าหนดของ 

 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

 แห่งประเทศไทย 

(6) จัดท�ารายงานข ้อมูลทางการเงินท่ีเป ็นไปตามมาตรฐาน 

 การบญัชท่ีีผ่านการตรวจสอบจากส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ  

 เพื่อให้ผู ้ถือหุ้นมั่นใจว่า ข้อมูลท่ีแสดงในรายงานทางการเงิน 

 มีความถูกต้อง

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ทอท.ให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด  

โดยก�าหนดให้ “บริษัทต้องจัดท�านโยบายเก่ียวกับจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจตลอดจนจรยิธรรมในการประกอบธุรกิจของบรษิทั คณะกรรมการ 

ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายจัดการและพนักงาน ตามระบบการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรท่ีได้มาตรฐานและ 

เป็นแนวทางท่ีถูกต้อง” ไว้ในข้อบังคับของ ทอท.และในปี 2545 ทอท.

จึงได้จัดท�าคู ่มือจรรยาบรรณ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

ให้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทอท.ไว้ยึดถือปฏิบัติ 

เป ็นครั้งแรก เพ่ือเป ็นการแสดงปณิธานที่จะด�าเนินธุรกิจท่ีมี 

การก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีมคีวามโปร่งใส น่าเชือ่ถือ ซึง่ต่อมาในปี 2552  

ได้มีการปรับปรุงแก้ไขคู่มือจรรยาบรรณ ทอท.ปี 2545 เป็นคู่มือ 

การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ ทอท. ฉบับปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 

2552) และส่งมอบให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทอท.ทุกคน 

ลงนามรับทราบและถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก และในปี 2559 ทอท. 

ได้ปรับปรุงคู ่มือการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ ทอท.ครั้งล ่าสุด  

เป็นคูม่อืการก�ากับดแูลกจิการทีดี่ พ.ศ. 2559 เพ่ือให้มคีวามสอดคล้อง

กับหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความเป็นสากลตาม ASEAN 

CG Scorecard และเป็นไปตามเกณฑ์ของการประเมินคุณภาพ

รัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) 

ของส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รวมถึงมีความ

สอดคล้องกับพันธกิจของ ทอท. 

คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. 2559 นั้น เป็นแนวทางการปฏิบัติ

งานท่ีกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ทอท.ทุกคนต้องรับทราบและ

ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นอกจากน้ี ในการบริหารงาน

บุคคลยังใช้คู่มือการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีฯ เป็นเอกสารส�าหรับให้

ความรู ้แก่พนักงานทุกระดับ รวมถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 

ท่ีต้องก�าหนดให้มีหัวข้อเรื่องการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม

ไว้ในหลกัสตูรพ้ืนฐานท่ีฝ่ายพัฒนาทรพัยากรบคุคลจดัอบรมพนักงาน

ตามแผนพัฒนาบุคคลประจ�าปี

ประมวลจริยธรรม

ทอท.มีระบบและกลไกในการสร้างธรรมาภิบาลและจริยธรรมของ

องค์กรท่ีชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรปรากฏตาม “ระเบียบ บริษัท 

ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) ว่าด้วยประมวลจริยธรรม

ของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2554” เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานทางจริยธรรม 

ท่ีทุกคนในองค์กรต้องยึดถือปฏิบัติ และหากมีการฝ่าฝืน หรือ

กระท�าการใดๆ อันเป็นการหลีกเล่ียงประมวลจริยธรรมนี้ ก็จะได้รับ 

การลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท�า และถือเป็นการกระท�า

ความผิดทางวินัยอีกด้วย

การส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมของ ทอท. 

ในปี 2561 ทอท.จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมให้พนักงาน และ

ลูกจ้าง ทอท.เพ่ือสร้างจิตส�านึกท่ีดี มีจริยธรรมในการท�างานสามารถ 

สร้างสุขในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันและการท�างาน เช่น

1. กิจกรรม “ท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์ทุกวันอังคารและทุกวัน 

 พฤหัสบดี” โดยนิมนต์พระจากวัดดอนเมืองมารับบิณฑบาต  

 เวลา 07.00 - 08.00 น. ณ บริเวณห้องโถงอาคารส�านักงานใหญ่  

 ทอท.

2. พิธีท�าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จ�านวน 59 รูป  

 ในโอกาสเทศกาลวันข้ึนปีใหม่ 2561 โดยมีเจ้าคุณอลงกต 

 พระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน�้าพุ จังหวัดลพบุรี  
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 เป็นประธานพิธีสงฆ์ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ณ บริเวณ 

 ลานพระอนุสาวรีย ์  จอมพล สมเด็จพระเจ ้าบรมวงศ์เธอ  

 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถฯ ส�านักงานใหญ่ ทอท.

3. จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง วิถีธรรมพัฒนาชีวิต คุณธรรม 

 น�าความคิดพัฒนาองค์กร เพ่ือให้พนักงานและลูกจ้าง ทอท. 

 มีความรู้และเข้าใจหลักธรรมะ สามารถน�าธรรมะไปปรับใช้ใน 

 ชวิีตประจ�าวนั และให้มทีศันคตทิีด่ต่ีอการท�างาน ลดความเครยีด 

 เ พ่ือคุณภาพชี วิตที่ดีขึ้น  เมื่ อ วันที่  26 มกราคม 2561 

 ณ ห้องประชุมใหญ่ ทอท. (Auditorium) 

4. ทอท.ได้ส่งพนักงานเข้าร่วมงาน เป็นพนักงานจิตอาสาในกลุ่ม 

 นิทรรศการล่ามภาษา และกลุ่มประชาสัมพันธ์ช่างภาพในงาน  

 “อุ ่นไอรัก คลายความหนาว” ท่ีจัดขึ้นเพ่ือเป็นการสะท้อนถึง 

 ความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน 

 ในรัชการที่ 5 และรัชกาลที่ 9 และเพ่ือสนองพระราชปณิธาน 

 ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสานวัฒนธรรมที่ดี ระหว่าง 

 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิต 

 และสนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร

5. กิจกรรมเย่ียมเยียนผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  

 เมือ่วันท่ี 9 เมษายน 2561 ณ สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านบางแค 2  

 กรุงเทพมหานคร 

6. พิธีท�าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จ�านวน 59 รูป  

 และสรงน�้าพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปี 2561  

 โดยมเีจ้าคณุอลงกต พระอดุมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน�า้พุ  

 จังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีสงฆ์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561  

 ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  

 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถฯ ส�านักงานใหญ่ ทอท.

7. จัดให้มีโครงการมอบรางวัลพนักงานดีเด่น พนักงาน ลูกจ้าง 

 ที่ได้รับการยกย่องเป็นกรณีพิเศษ กลุ่มหรือหน่วยงาน ทอท. 

 ดีเด่น ท่าอากาศยานดีเด่น และบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก 

 ผู ้ท�าคุณประโยชน์ให้แก่ ทอท.เพ่ือเป็นการยกย่อง ชมเชย  

 สร ้างขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานเป็นประจ�าทุกปี  

 ซึ่งในปี 2561 ได้มีพิธีมอบโล่เกียรติคุณ แก่ผู้ท�าคุณประโยชน์  

 หน่วยงานดีเด ่น พนักงานดีเด ่น พนักงาน ลูกจ้างที่ได ้รับ 

 การยกย่องเป็นกรณีพิเศษและมอบของท่ีระลึกแก่พนักงาน 

 ทีท่�างาน ครบ 25 ปี ประจ�าปี 2561  ในวันครบรอบการด�าเนนิงาน 

 ของ ทอท.ครบรอบ 39 ปี การด�าเนินงาน ในวันอาทิตย์ท่ี  

 1 กรกฎาคม 2561 เมือ่วันที ่29 มถุินายน 2561 ณ ห้องประชมุใหญ่  

 ทอท. (Auditorium) ช้ัน 2 อาคาร ส�านักงานใหญ่ ทอท. 

 โดยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ ทอท.เป็นประธานในพิธีและ 

 เป็นผู้มอบโล่เกียรติคุณ

8. กิจกรรม “ทอท.ร่วมใจท�าบุญ 5 วัดเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ และ 

 ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  

 บดินทรเทพยวรางกูร เนือ่งในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 66 พรรษา  

 28 กรกฎาคม 2561” เมื่อวันท่ี 17 กรกฎาคม 2561 ณ วัด 5 แห่ง  

 ในจังหวัดนครปฐม และจังหวัดกาญจนบุรี

9. จัดกิจกรรมโครงการ “สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา”  

 ประจ�าปี 2561 เพ่ือส่งเสริม ท�านุบ�ารุง และสืบสานประเพณี 

 ที่ดีงามของไทย และสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เมื่อวันที่ 18  

 กรกฎาคม 2561 ณ วัดดอนเมือง วัดสายอ�าพันธ์เอมสาร และ 

 วัดคลองบ้านใหม่ 

10. พิธีท�าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จ�านวน 66 รูป  

 เพี่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ 

 พระเจ้าอยู่หวั 66 พรรษา โดยมเีจ้าคณุอลงกต พระอดุมประชาทร  

 เจ้าอาวาสวัดพระบาทน�้าพุ จังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีสงฆ์  

 เม่ือวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์  

 จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถฯ  

 ส�านักงานใหญ่ ทอท.

11. จัดการบรรยายเพ่ือส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมของ  

 ทอท.ปี 2561 ในหัวข้อ “ทอท.ยุคใหม่ ใส่ใจธรรมาภบิาล” โดยเชญิ  

 ดร.ดนัย  จันทร์เจ้าฉาย มาเป็นวิทยากรบรรยายให้กรรมการ  

 ผู้บริหาร พนักงาน ทอท. ผู้ประกอบการสายการบิน หน่วยงาน 

 ภาครฐัและภาคเอกชน ซึง่เป็นผูม้ส่ีวนได้เสยีภายในและภายนอก 

 ของ ทอท. เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ทอท.  

 (Auditorium) ชั้น 2 อาคารส�านักงานใหญ่ ทอท.  

12. กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ ผูบ้รหิารระดบัสงู และพนกังาน ทอท.  

 เข้าสมัครเป็นจิตอาสา พร้อมรับพระราชทานเครื่องแบบ เมื่อวันท่ี  

 21 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมกองทัพภาคท่ี 1  

13. จัดกิจกรรมเพ่ือเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่  

 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  

 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561  

 “ทอท.ปฏิบัติธรรมเสริมสุขภาพใจ เฉลิมพระเกียรติ” ระหว่างวันท่ี  

 17 - 19 กันยายน 2561 ณ วดัมเหยงคณ์ จงัหวัดพระนครศรอียุธยา

14. จัดกิจกรรม “ส่งเสริมค่านิยม ทอท.” ท่ีจัดเป็นประจ�าทุกปี  

 เพ่ือเป็นการเสรมิสร้างการพัฒนาค่านิยมทีส่อดคล้องกับวิสยัทัศน์ 

 ทีก่�าหนดภายใต้แนวทาง 5 ใจ ได้แก่ ให้ใจ มัน่ใจ ร่วมใจ เปิดใจ และ 
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 ภูมิใจ อันจะเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตส�านึกท่ีดี 

 ให้กับพนักงาน ส่งเสริมให้มีความรักและความผูกพันในองค์กร  

 ในปี 2561 ได้จัดโครงการกิจกรรมประกวดภาพถ่าย, Clip VDO  

 และ Mr. & Miss AOT Core Values 2018 โดยเป็นกิจกรรม 

 เพ่ือเสริมสร้างให้พนักงานและลูกจ้าง ทอท.ท้ังองค์กรเกิด 

 บรรยากาศ กระตุ้น ส่งเสริมค่านิยม ทอท.

ผลการด�าเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริต

ในปี 2561 ทอท.จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)  

ขึ้นตรงกับกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ และอยู่ภายใต้การก�ากับดูแล

ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ

การจัดท�าข้อเสนอแนะแนวทางในการก�าหนดนโยบาย มาตรการ 

และจัดท�าแผนปฏิบัติการเก่ียวกับการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรให้สอดคล้อง 

กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

โดยการป้องกันการทุจริตจะมีการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้าน

จริยธรรมและคุณธรรม ด�าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝังให้พนักงาน

ตระหนักถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณ พร้อมทั้งเสริมสร้างบรรยากาศ

ในการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นคุณธรรมตามค่านิยมองค์กร เพ่ือน�าไปสู่ 

การสร้างสงัคมคณุธรรม โดยมแีนวทางน�าไปสูภ่าคปฏิบติัทีมุ่ง่สมัฤทธ์ิผล  

และงานอืน่ท่ีเก่ียวข้องตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย รวมถึงประสานงานและ

ให้ความร่วมมอืในการป้องกันและปราบปรามการทจุรติและประพฤติ

มิชอบร่วมกับหน่วยงานภายนอก อาทิ ส�านักงานคณะกรรมการ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส�านักงาน ป.ป.ช.) 

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  

(ส�านักงาน ป.ป.ท.) ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

(สคร.) กระทรวงคมนาคม (คค.) เครือข่ายองค์กรรัฐวิสาหกิจ 

ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และหน่วยงาน

ก�ากับท่ีเก่ียวข้อง 

ทอท.ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 3 ฝ่าย เรื่องการ 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว ่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ระหว่างส�านักงาน ป.ป.ช. 

สคร. และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เพ่ือแสดงออกถึงความมุ่งมั่นท่ีจะ

ยกระดับมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม และความโปร่งใส

ในการด�าเนินธุรกิจ อีกทั้งยังได้เข ้าร ่วมยกร่างแผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ ระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2561-

2564) ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 3 ฝ่าย เรื่องการขับเคล่ือน 

ยุทธศาสตร์ชาตว่ิาด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ ระยะท่ี 3  

(พ.ศ. 2560-2564) ระหว่างส�านักงาน ป.ป.ช. สคร. และหน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ เพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากร

ภายในหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และ

ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม

ทอท.ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน 

การด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency  

Assessment: ITA) ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ส�าหรับผลการประเมิน ITA 

ในปี 2561 ทอท.มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน 

สูงมาก

ทอท.ตอบสนองนโยบายของภาครัฐท่ีให้น�าระบบประเมินความเสี่ยง

มาเป็นหน่ึงในเครื่องมือท่ีใช้ในการป้องกันความเสี่ยงด้านทุจริต 

โดยท�าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการอนุมัติ

อนุญาต ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของ 

ภาครัฐขับเคลื่อนปีแห่งการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุมัติ อนุญาตของทางราชการต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ 

นอกจากนี ้ยังได้ประเมนิความเสีย่งการทุจรติใน กระบวนการ/ขัน้ตอน 

การปฏิบัติงาน เพ่ือก�าหนดมาตรการควบคุมภายในป้องกันมิให้เกิด

ความเสี่ยงด้านการทุจริต

ในการด�าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาคเอกชน 

ทอท.ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านทุจริตของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านการทุจริต หรือโครงการ Thailand’s Private Sector  

Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)  

เพ่ือแสดงออกถึงความมุ ่งมั่นท่ีจะด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนสร้างความเช่ือมั่นให้กับ 

ผู้มีส่วนได้เสียของ ทอท.ทุกกลุ่ม และได้แสดงออกถึงความมุ่งมั่น 

ท่ีจะเป็นหน่ึงในสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ จึงได้พัฒนาปรับปรุง 

นโยบาย และข้ันตอนการปฏิบัติตามท่ีโครงการ CAC ก�าหนด  

โดยคณะกรรมการ ทอท.ได้จัดท�าประกาศ ทอท.เรื่อง นโยบายต่อต้าน 

การคอร์รัปชั่น เมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 2559 และประกาศใช้ 

ทั่วท้ังองค์กร ซึ่งนโยบายฯ ฉบับดังกล่าวได้ก�าหนดค�านิยาม หน้าที่

ความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และบทลงโทษ เพ่ือให้คณะกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงาน ทอท.ได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และ

ก�าหนดให้มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นเป็นประจ�า 

ทุกปี เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่านโยบายดงักล่าวสอดคล้องกับการเปลีย่นแปลง
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ของสภาพการด�าเนินธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และบทบัญญัติของ

กฎหมาย ส�าหรับปี 2561 ทอท. ได้ทบทวนนโยบายต่อต้านการ

คอร์รัปชั่น โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลให้ความเห็นชอบในเดือน

กันยายน 2561 และคณะกรรมการ ทอท.ได้อนุมัติให้ถือปฏิบัติ

ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นต่อไป เมื่อเดือนตุลาคม 2561 

นอกจากนี้ ทอท.ยังได้เผยแพร่ประกาศ ทอท. เร่ือง นโยบายต่อต้าน 

การคอร์รัปชั่น และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องให้กับผู ้มีส ่วนได้เสีย  

ทั้งภายในและภายนอกให้ทราบโดยท่ัวกันผ่านช่องทางการส่ือสาร

ต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว อาทิ เว็บไซต์ของ ทอท.

(www.airportthai.co.th) เครือข่ายอินเตอร์เน็ต จดหมาย จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ และการปิดประกาศในจุดที่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องเห็นได้

ชัดเจน ส�าหรับสถานะการขอรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ 

นั้น ทอท.อยู่ระหว่างการด�าเนินการเพ่ิมเติมตามมติคณะกรรมการ

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

ทอท.ได้ออกประกาศ ทอท. เร่ืองการงดรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่  

โดยขอความร่วมมอืพนักงานและลกูจ้างของ ทอท.งดการรบัของขวัญ 

ในเทศกาลปีใหม่จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อให้สอดคล้อง 

กับประกาศ ทอท.เรื่อง นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น อันจะเป็น 

การสร ้างมาตรฐานท่ีดีในการปฏิบัติงานของบุคลากร ทอท. 

ในการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น นอกจากน้ี ทอท.ได้ท�าหนังสือถึง 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของ ทอท. เพ่ือขอความร่วมมืองดเว้นการให ้

ของขวัญในเทศกาลปีใหม่ ซ่ึงถือเป็นการตอกย�้าถึงความมุ ่งมั่น 

ของ ทอท.ในการด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และเป็นการเสรมิสร้าง 

ความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของ ทอท.

ทอท.ได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการต่อต้านการทุจริต 

อย่างต่อเน่ืองแก่บุคลากรของ ทอท. เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ

ในการปฏิบัติตามนโยบายฯ และรับทราบถึงบทลงโทษหากกระท�า

การฝ่าฝืน ซึ่งเน้ือหาดังกล่าวได้ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรการปฐมนิเทศ

พนกังานใหม่ (AOT Orientation) หลกัสตูรการปฏิบตักิารท่าอากาศยาน 

(Airport Operations) หลักสูตรการจัดการท่าอากาศยานระดับต้น 

(Junior Airport Management) หลักสูตรการจัดการท่าอากาศยาน

ระดับกลาง (Intermediate Airport Management) และหลักสูตร

การจัดการท่าอากาศยานระดับสูง (Senior Airport Management) 

นอกจากนี้ ทอท.ยังได้เชิญวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ

ด้านการต่อต้านการคอร์รัปชั่นมาให้ความรู้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร

และพนักงาน ทอท.ในหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต”

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการ ทอท.ถือเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็น

นโยบายท่ีส�าคัญโดยก�าหนดเป็นนโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท.  

ท่ีก�าหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานใช้โอกาสจาก 

การเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ทอท. แสวงหาผลประโยชน ์

ส่วนตน จึงห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกิจท่ีแข่งขันกับ ทอท.  

หลีกเลี่ยงการท�ารายการที่ เ ก่ียวโยงกับตนเองท่ีอาจก่อให้เกิด 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ทอท. หรือในกรณีที่จ�าเป็นต้องท�า 

รายการเช่นนั้น คณะกรรมการ ทอท.จะดูแลให้การท�ารายการน้ัน 

มีความโปร่งใส เท่ียงธรรม เสมอเหมือนการท�ารายการกับบุคคล

ภายนอก ทั้งนี้กรรมการ ผู ้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสีย 

ในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ และในกรณีท่ี

เข้าข่ายเป็นรายการทีเ่ก่ียวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย คณะกรรมการ ทอท.จะดูแลให้มีการปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เก่ียวโยงกันของ

บริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

นอกจากน้ี คู่มือการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ ทอท.ได้ก�าหนดเรื่อง

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นจรรยาบรรณว่าด้วยรายการ 

ท่ีเป็นความขัดแย้งทางประโยชน์ ท่ีก�าหนดข้อปฏิบัติส�าหรับกรรมการ  

ผู้บริหาร และพนักงานของ ทอท. ดังต่อไปน้ี

(1) หลีกเล่ียงการท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิด 

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ทอท.

(2) ในกรณีท่ีจ�าเป็นต้องท�ารายการเพ่ือประโยชน์ของ ทอท.รายการ 

 นั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าท่ัวไปตามหลักการท่ี 

 คณะกรรมการ ทอท.อนุมัติด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  

 เสมือนการท�ารายการกับบุคคลภายนอก และค�านึงถึงประโยชน์ 

 สูงสุดของ ทอท.ทั้งนี้ กรรมการ ท่ีมีส่วนได้เสียในรายการน้ัน 

 จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

(3) ในกรณีท่ีเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ี 

 อาจมีความขัดแย ้ งของผลประโยชน ์ตามประกาศของ 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการ ทอท.จะดูแล 

 ให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูล 

 รายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

(4)  ในกรณีท่ีกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานหรือบุคคลในครอบครัว 

 เข ้าไปมีส ่วนร ่วม หรือเป ็นผู ้ ถือหุ ้นในกิจการใดๆ ซึ่งอาจ 

 ก ่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ทอท.จะต้อง 

 แจ้งให้ผู้บริหารสูงสุดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
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(5) กรณีท่ีกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานไปเป็นกรรมการ หรือ 

 ทีป่รกึษาในบรษิทัหรอืองค์กรทางธุรกิจอืน่ๆ การไปด�ารงต�าแหน่ง 

 นั้นจะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์ของ ทอท.และการปฏิบัติหน้าท่ี 

 โดยตรงใน ทอท. 

อย ่างไรก็ตาม เพ่ือให ้ เป ็นไปตามที่กฎหมายหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ 

ผู ้บริหารหรือของบุคคลที่มี่ความเก่ียวข้อง คณะกรรมการ ทอท.  

ได้ก�าหนดหลักเกเณฑ์ในการรายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าว  

โดยก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสีย  

ภายใน 7 วันท�าการนับแต่วันท่ีได้รบัหนังสอื และหากมกีารเปลีย่นแปลง

ข้อมูล ให้แจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 7 วันท�าการนับแต่วันท่ีม ี

การเปลี่ยนแปลง โดยเลขานุการบริษัทต้องส่งส�าเนารายงานให้

ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบด้วย 

นอกจากน้ี ทอท.ได้ก�าหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนโดยออกเป็นค�าส่ัง 

ทอท. ที่ 461/2553 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2553 เรื่อง “หลักเกณฑ์และ

แนวปฏิบัติเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์” เพ่ือให้พนักงาน 

และลูกจ้างของ ทอท. กรอกแบบเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์เป็นประจ�าทุกปี และค�าสั่ง ทอท.ท่ี 648/2555 ลงวันท่ี  

19 มิถุนายน 2555 เรื่อง “แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์” เพ่ือเป็นการก�าหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ และเป็นการจัดวางระบบการควบคุมให้เป็นไป

อย่างมีมาตรฐาน โปร่งใสในการบริหารจัดการที่ดี รวมท้ังได้จัดท�า

คู่มือการเรียนรู้และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

เพ่ือให้การด�าเนินการจัดเก็บข้อมูล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ ทอท. ได้จัดเตรียมเอกสาร 

และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เช่น  

ข้อบังคับ ทอท. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

กับบริษัทจดทะเบียน หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัท

จดทะเบียนของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คู่มือ 

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. และแผนวิสาหกิจ ทอท. ตลอดจน 

รายละเอียดของการด�าเนินงานโครงการพัฒนาต่างๆ เป็นต้น  

ให้กรรมการได้ศึกษาและใช้เป็นคู่มือ ในการปฏิบัติหน้าท่ี พร้อมท้ัง

จดัการบรรยายสรปุให้กรรมการใหม่ได้รบัทราบเก่ียวกับลกัษณะธุรกิจ

ของ ทอท. ผลประกอบการ แผนการด�าเนินงานในอนาคตประเด็น

ต่างๆ ท่ีมีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ ตลอดจนอ�านาจ หน้าท่ี 

ความรับผิดชอบ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับบทบาทหน้าท่ีและ 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน โดยผู้บริหาร 

ที่เก่ียวข้องและท่ีปรึกษากฎหมาย เป็นผู้บรรยายและตอบข้อซักถาม

การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทอท.

คณะกรรมการ ทอท. ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาความรูแ้ละเพ่ิมพูน

ประสบการณ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ โดยสนับสนุน 

ให้กรรมการเข้าอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ของสมาคม 

ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย หรอื IOD ทีจ่ดัขึน้ส�าหรบักรรมการ

และผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ หลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 

หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) หลักสูตร 

Financial Statements for Directors (FSD) หลักสูตร Monitoring 

the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 

หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) หลักสูตร 

Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)  

โดย ทอท.จะประสานกับ IOD อย่างต่อเน่ืองเพ่ือส่งกรรมการและ 

ผู ้บริหารเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ตามที่ IOD เสนอว่าเป็น

ประโยชน์ต ่อการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ รวมท้ังสนับสนุน 

ให้เลขานุการบริษัทและผู้ท่ีต้องท�าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องเข้ารับการอบรม

หลกัสตูรส�าหรบัเลขานกุารบรษิทั อาทิ หลกัสตูร Company Secretary 

Program (CSP) เพ่ือรับทราบบทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมายก�าหนด 

หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) เพ่ือทราบรูปแบบและ

มาตรฐานของการจัดท�าบันทึกรายงานการประชุม ประเด็นการก�ากับ

ดูแลกิจการ กฎหมาย และข้อก�าหนดท่ีควรบันทึก หลักสูตร Board 

Reporting Program (BRP) เพ่ือจัดเตรียมเอกสารประกอบการ 

ประชุมน�าเสนอกรรมการท้ังรายงานทางการเงิน และรายงานที่ไม่ใช ่

ทางการเงิน รวมท้ังการบันทึกรายงานเพ่ือแสดงความคิดเห็น 

ในประเด็นส�าคัญ หลักสูตร Company Reporting Program 

(CRP) เพ่ือช่วยให้เลขานุการบริษัทสามารถจัดเตรียมข้อมูลได้อย่าง 

ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักกฎหมายและกฎเกณฑ์ เพ่ือท�าให ้

ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่น 

นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารเข้ารับการอบรม

หลักสูตร Finance for Non-Finance Executives ของสมาคม

การจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management  

Association: TMA) ซึ่งเป็นหลักสูตรวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

ทางธุรกิจ เพ่ือวางแผนการลงทุน ตลอดจนใช้ข้อมูลทางการเงิน

ในการจัดท�ากลยุทธ์เพ่ือการแข่งขันส�าหรับผู้บริหาร และหลักสูตร 
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Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)  

ซึ่งเป ็นหลักสูตรในการสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของ 

คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการธรรมาภิบาลในการสร้าง

มูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร พัฒนาระบบการติดตามผลการปฏิบัติงาน 

โดยใช้ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือพัฒนาระบบการสรรหากรรมการและ 

CEO ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร และเพ่ิมประสิทธิภาพ

1. นายประสงค์ พูนธเนศ - รุ่น 76/2006 - - รุ่น 14 -

2. นาวาอากาศตร ีประจกัษ์ สจัจโสภณ - รุ่น 214/2015 - รุ่น 8/2017 รุ่น 17 -

3. พลอากาศโท ประกิต ศกุณสิงห์ รุ ่น 137/2017 - - - - -

4. นายธวัชชัย อรัญญิก - - - รุ่น 9/2017 รุ่น 17 รุ่น 10

5. นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ - รุ่น 73/2006 - - - -

6. นายมานิต นิธิประทีป รุ่น 126/2016 รุ่น 225/2016 รุ่น 26/2017 รุ่น 8/2017 รุ่น 14 รุ่น 12

7. นายธานินทร์ ผะเอม - รุ่น 204/2015 รุ่น 27/2017 - - รุ่น 6

8. พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ - รุ่น 211/2015 - - - -

9. นายมนัส แจ่มเวหา - รุ่น 71/2006 - รุ่น 9/2017 - -

10. นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ - รุ่น 207/2015 - - - -

11. นายสราวุธ เบญจกุล - รุ่น 108/2008 - รุ่น 8/2017 รุ่น 5 รุ่น 3

12. นายกฤชเทพ สิมลี รุ่น 149/2018 - -  - -

13. พลต�ารวจโท มนู เมฆหมอก รุ่น 137/2017 - - รุ่น 9/2017 - รุ่น 16

14. นายวราห์ ทองประสินธุ์ รุ ่น 80/2009 - รุ่น 20/2015 รุ่น 13/2018 - -

15. นายนิตินัย ศิริสมรรถการ รุ่น 138/2017 รุ่น 258/2018 - - - -

                                                      กรรมการท่ีครบวาระ/ลาออก ระหว่างปี 2561

16.พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล - - - - - -

ประวัติการอบรมของคณะกรรมการ ทอท.ท่ีเข้ารับการอบรมหลักสูตรส�าหรับกรรมการท่ีจัดโดยหน่วยงานส�าคัญๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน

รายช่ือกรรมการ

หลักสูตร

Director 
Accreditation 

Program 
(DAP)
IOD

Advanced Audit 

Committee 

Program 

(AACP) 

IOD 

ผู้บริหารระดับสูง 
(สถาบันวิทยาการ

ตลาดทุน)

Director 

Certification 

Program 

(DCP) 

IOD

Risk 
Management 
Program for 
Corporate 
Leaders 
(RCL) 
IOD

การก�ากับดูแล
กิจการส�าหรับ
กรรมการและ 

ผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและ

องค์การมหาชน 
(สถาบันพระปกเล้า)

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และหลักสูตร Anti-Corruption: 

The Practical Guide (ACPG) ซึ่งเป็นหลักสูตรเก่ียวกับการศึกษา

แบบประเมินตนเอง (Self-Evaluation Tool) หลักการและวิธีการ

วางระบบการป้องกันการทุจริตในองค์กร เป็นต้น

ปัจจุบัน คณะกรรมการ ทอท.ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรส�าหรับ

กรรมการทีจ่ดัโดยหน่วยงานส�าคญัๆ ทัง้ของภาครฐัและภาคเอกชน ดงันี้
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ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2561 มีกรรมการเข้ารับการอบรมจากสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จ�านวน 3 ท่าน ดังน้ี

1. นายกฤชเทพ สิมลี อบรมหลักสูตร Director Accerditation  

 Program (DAP) รุ่นที่ 149/2018

2. นายวราห์ ทองประสินธุ์ อบรมหลักสูตร Risk Management  

 Progarm for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 13/2018

3. นายนิตินัย ศิริสมรรถการ อบรมหลักสูตร Director Certification  

 Program (DCP) รุ่นที่ 258/2018

นอกจากน้ี คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท�างาน 

ที่มีกรรมการ ทอท.เป็นประธานได้เดินทางไปประชุม ศึกษาดูงาน 

ท่าอากาศยานต่างประเทศ ได้แก่ คณะกรรมการ ทอท.ได้เดินทางไป 

ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ณ ท่าอากาศยานลิแอช  

ราชอาณาจักรเบลเย่ียม และท่าอากาศยานอัมสเตอร์ดัมสคลิปโฮล  

ประเทศเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 7 กันยายน 2561 

โดยมีสาระส�าคัญของการประชุมหารือและการศึกษาดูงาน ดังน้ี

ท่าอากาศยานลิแอช	(Liege	Airport	S.A.:	LGG)	ราชอาณาจักร

เบลเยียม

LGG ตั้งอยู่ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง Liege ซึ่งอยู่ทางทิศ

ตะวันออกของราชอาณาจักรเบลเยียม และอยู่ในพ้ืนท่ีสามเหลี่ยม

ทองค�า (Golden Triangle) ระหว่างกรุงปารีส - เมืองแฟรงก์เฟิร์ต 

เมืองอัมสเตอร์ดัม LGG ได้ถูกเปลี่ยนจากฐานทัพทหารมาเป็น 

สถานท่ีขนส่งสินค้าตั้งแต่ปี 2533 โดยมีเป้าหมาย เพ่ือเป็นศูนย์กลาง

การขนส่งสินค ้าของยุโรป ป ัจจุบันถือเป ็นท ่าอากาศยานท่ีมี 

ความส�าคญัด้านการขนส่งสนิค้าทางอากาศอนัดบั 1 ของราชอาณาจกัร 

เบลเยียมและอันดับ 8 ของยุโรป ในปี 2559 มีปริมาณการขนส่ง

สินค้าทางอากาศ จ�านวน 660,604 ตัน และผู ้โดยสาร จ�านวน 

382,000 คน ไปยัง 21 จุดหมายปลายทาง โดยส่วนมากเป็นการบิน

แบบเช่าเหมาล�า มีอาคารผู้โดยสาร 1 หลัง ซึ่งมีขีดความสามารถ

ในการรองรับผู้โดยสาร 1 ล้านคนต่อปี มีทางว่ิง 2 เส้น พ้ืนท่ีรองรับ

สินค้าขนาด 25,000 ตารางเมตร พร้อมด้วยลานจอดรถกลางแจ้ง

ที่สามารถรองรับรถยนต์ได้ 2,700 คัน LGG ประสบความส�าเร็จ

อย่างมากด้านการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ โดยในปี 2560  

ได ้รับรางวัล Air Cargo Excel lence 2017 จากนิตยสาร  

Air Cargo World และ The Best Cargo Airport 2017 จากนิตยสาร  

Air Cargo News โดยคณะกรรมการได้ประชุมหารือร่วมเรื่อง 

การจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบสินค้าเพ่ือการส่งออก (Certified Hub)  

ในหัวข้อ Overview Information about LGG และ Cooperation 

Project between AOT and LGG

ท่าอากาศยานอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล	 (Amsterdam	 Schiphol	

Airport:	AMS)	ประเทศเนเธอร์แลนด์

AMS ได้พัฒนาจากท่าอากาศยานทหารมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ต้ังแต่ปี 2492 ปัจจุบันบริหารงานโดย Schiphol Group โดยมีบทบาท 

ส�าคัญในการเชื่อมโยงเครือข่ายการจราจรทางอากาศระหว่าง  

กรุงอัมสเตอร์ดัมและ 326 จุดหมายปลายทางท่ัวโลก ในปี 2560 

ได้รับการจัดอันดับเป็นท่าอากาศยานที่หนาแน่นอันดับ 11 ของโลก  

มีผู้โดยสารใช้บริการจ�านวน 67.5 ล้านคน รวมผู้โดยสารต่อเครื่อง

จ�านวน 24.9 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 36.9 ของผู้โดยสารทั้งหมด 

และมีเท่ียวบิน 496,748 เท่ียวบิน AMS มีอาคารผู้โดยสาร 1 หลัง 

อาคารเทียบเครื่องบิน Concourse A-G รวมประตูขึ้นเครื่องบิน  

165 ประตู และมีทางว่ิง 6 เส ้น มีความโดดเด่นในเรื่องของ 

การพัฒนาขีดความสามารถ จะเห็นได ้จากราง วัล ท่ีได ้ รับ

อย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะอย่างย่ิงในปี 2560 เช่น ACI Europe  

Best Connected Airport 2017, ACI Europe Second Best 

Worldwide Hub Connectivity 2017, Business Traveler UK: 

Best European Airport 2017 (28 ปีต่อเน่ือง), CAPA Centre for 

Aviation: Airport of the Year 2017 (ประเภทผู้โดยสารมากกว่า 

30 ล้านคนต่อปี) เป็นต้น โดยคณะกรรมการได้ประชุมแลกเปลี่ยน

ความรู้และประสบการณ์ในเรื่อง AMS Schiphol Airport Overview 

and its Five Strategic Themes ; Top Connectivity, Excellent 

Visit Value, Competitive Marketplace, Development of the 

Group, Sustainable & safe Performance และเรื่อง Cargo 

Operations ; The Pharma Gateway Amsterdam Alliance, 

The Holland Flower Alliance คณะกรรมการ ทอท.เดินทาง 

ไปประชมุแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ ณ ท่าอากาศยานลแิอช  

ราชอาณาจักรเบลเยียม และท่าอากาศยานอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล 

ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพ่ือน�าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาใช้

ประกอบการพิจารณาก�าหนดนโยบายการพัฒนาขีดความสามารถ

ด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศและการพัฒนาคุณภาพบริการของ

ท่าอากาศยานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท.

แผนการสืบทอดต�าแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร 

ทอท.มีการจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่ง (Succession Plan)  

โดยคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีกรรมการ 

ผู้อ�านวยการใหญ่ ในฐานะกรรมการ ทอท. เป็นประธาน รองกรรมการ

ผู้อ�านวยการใหญ่ และผู้อ�านวยการท่าอากาศยาน เป็นกรรมการ 

จะเป็นผู้ก�าหนดและระบุต�าแหน่งงานส�าคัญขององค์กร (Strategic 

Positions/Key Positions) และคัดเลือก Eligible list จากกลุ่ม 
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ผู้บริหารท่ีมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ Success Profile ของต�าแหน่ง 

จากน้ันจะประเมินสมรรถนะ ความพร้อมในการด�ารงต�าแหน่งของ  

Eligible list ผ่านเครื่องมือประเมินสมรรถนะ (Competency  

Assessment) 360 องศา เพ่ือจัดท�า Successors Pool ท้ังน้ี  

เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการคัดเลือกผู้บริหารท่ีมีความเหมาะสม 

ที่จะเข ้าด�ารงต�าแหน ่งส�าคัญ เมื่อต�าแหน ่งนั้นว ่างลง และ 

เป็นการเตรียมความพร้อมให้กลุ ่มผู ้บริหารที่เป็น Successors  

มีโอกาสได้รับการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของ 

ผู ้บริหาร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้พร้อมท่ีจะ 

ก้าวสู ่ต�าแหน่งส�าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

สร้างความต่อเน่ือง ในการด�าเนินธุรกิจ และบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ของ ทอท. 

ทอท.ได้ก�าหนดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามคุณสมบัต ิ

ที่เหมาะสมส�าหรับการทดแทนต�าแหน่งในอนาคต และพัฒนา 

ผู ้บริหารระดับสูงอย่างต่อเน่ืองโดยการส่งผู ้บริหารเข้ารับอบรม 

ในหลกัสตูรส�าคญัต่างๆ อาท ิหลกัสตูรวทิยาลยัเหล่าทพั หลกัสตูรสถาบนั 

พระปกเกล้า หลักสูตรการบริหารคมนาคมระดับสูง หลักสูตรผู้บริหาร

ระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารการให้เอกชน 

ร่วมลงทุนในกิจการของรฐั (PPPs for Executives Program) หลักสูตร

เตรียมความพร้อมส�าหรับผู ้จัดการสนามบินสาธารณะ หลักสูตร 

Leadership Succession Program และหลักสูตร AOT Advanced 

Airport Management Program (AAMP) ร่วมกับสถาบัน Aviation 

Strategies International Institute (ASI-I) เป็นต้น

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

ทอท.ได้ก�าหนดไว้ในนโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท.และหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ในคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. 

ให้คณะกรรมการ ทอท.ต้องประเมินตนเองรายปี เพ่ือใช้เป็นกรอบ 

ในการตรวจสอบ การปฏิบัติงานในหน้าท่ีของคณะกรรมการ และ 

ร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพ่ือปรบัปรงุแก้ไขผลการปฏิบตังิาน 

ของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการเห็นชอบให้ใช้แบบประเมิน

ของส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 

ท่ีก�าหนดไว้ในเอกสาร “แนวทางการด�าเนินงานของคณะกรรมการ

รัฐวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิผล” 

ส�าหรบักระบวนการในการประเมนิตนเองของคณะกรรมการ ทอท.นัน้ 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจะพิจารณาแบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

ของคณะกรรมการ ทอท.และคณะกรรมการชุดย่อย ก่อนท่ีจะเสนอ

ต่อคณะกรรมการ ทอท.เพ่ือพิจารณา และ ทอท.จะด�าเนินการจัดส่ง 

แบบประเมินให้กรรมการ ทอท.ทุกคนเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของคณะกรรมการ ทอท.และส่งกลับมายัง ทอท.เพ่ือวิเคราะห ์

ผลประเมิน จากน้ัน ทอท.จะน�าผลประเมินและข้อคิดเห็นต่างๆ  

เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ ทอท.เพ่ือรับทราบและหาแนวทาง

ร่วมกันในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทอท. 

ให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป โดยในปี 2561 คณะกรรมการ ทอท.ได้มีมติเห็นชอบ 

ให้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทอท.จ�านวน  

2 แบบ ประกอบด้วย แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ

รฐัวิสาหกิจ (รายบคุคล) และแบบประเมนิผลคณะกรรมการรฐัวิสาหกิจ  

โดยแบบประเมินผลท้ัง 2 แบบ มีเกณฑ์การประเมินผล ดังน้ี 

50% 50%

50% 50%

มากกว�า

85% มากกว�า

75%

มากกว�า

65% มากกว�า

50%
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50%
ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช�
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ปรับปรุง

ต่ำกว�า

50%
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ปรับปรุง

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช�
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ในการประเมนิของคณะกรรมการ ทอท.ประจ�าปี 2561 คณะกรรมการ  

ทอท.พิจารณารายงานสรุปผลการประเมินคณะกรรมการ ทอท.

ประจ�าปี 2561 และข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของกรรมการ 

เพ่ือให้ ทอท.น�ามาก�าหนดแนวทางที่จะปรับปรุงแก้ไขและแนวทาง

ที่ท�าให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพอย่างเป็น

รูปธรรม โดยสรุปผลการประเมินได้ดังน้ี

1. การประเมินตนเองของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (รายบุคคล)  

 แบบประเมินประกอบด้วย 6 ส่วน มีค�าถามทั้งหมด 32 ข้อ  

 ประกอบด้วยหัวข้อประเมิน ดังน้ี

 -   ความโดดเด่นในความรูค้วามสามารถ (Core Competency)

 - ความเป็นอิสระ (Independence)

 - ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ (Preparedness)

 -   ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ (Practice  

  as a Director)

 -   การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ (Committee Activities)

 -   การมี วิสัยทัศน ์ในการสร ้างมูลค ่าเ พ่ิมแก ่ กิจการใน 

  ระยะยาว (Vision to Create Long - Term Value)

 สรุปการประเมินตนเองของกรรมการในภาพรวม เห็นว ่า 

 กรรมการส่วนใหญ่ถือปฏิบัติ อยู่ในเกณฑ์ดีเย่ียม	มีคะแนนเฉลี่ย 

 เท่ากับร้อยละ 93.60

2.   การประเมินผลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ แบบประเมินแบ่งเป็น  

 6 ส่วน มีค�าถามท้ังหมด 42 ข้อ ประกอบด้วยหัวข้อประเมิน  

 ดังนี้

 -   โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

 -   บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 -   แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ

 -   การสื่อสารของคณะกรรมการ

 -   ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการกับฝ่ายบริหาร

 -   การจัดเตรียมและด�าเนินการประชุม 

 สรปุการประเมนิผลคณะกรรมการในภาพรวม เห็นว่าประสทิธิภาพ 

 ในการท�างานอยู ่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม	 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 

 ร้อยละ 99.33

 ทั้งน้ี คณะกรรมการได้ให้ความเห็นเพ่ิมเติมท่ีเป็นประโยชน์ใน 

 การพิจารณา ท�าให้สามารถไตร่ตรองได้อย่างรอบคอบมากขึ้น  

 เพื่อฝ่ายเลขานุการองค์กรจะสามารถประสานงานและจัดท�า 

 เอกสารข้อมูลให้กรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 

นโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท.ก�าหนดให้คณะกรรมการและ 

คณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง 

ปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา

เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยการประเมินตนเองของกรรมการ

ชุดย่อยทุกชุดมีการด�าเนินการดังน้ี 

1) คณะกรรมการธรรมาภิบาลพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติ 

 ของคณะกรรมการชุดย่อย

2) คณะกรรมการชุดย่อยพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 เพ่ือให้เหมาะสมและใช้เป็นแบบประเมินผลในการปฏิบัติงาน 

 ต่อไป 

3) เลขานุการคณะกรรมการชุดย ่อย สรุปและรายงานผล 

 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย ่อยและด�าเนินการ 

 ปรับปรุงด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

4) เลขานุการคณะกรรมการ รายงานผลประเมินของคณะกรรมการ 

 ชุดย่อยต่อคณะกรรมการ ทอท. 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อ�านวยการใหญ่ ทอท.

คณะกรรมการ ทอท.แต ่งตั้ งคณะอนุกรรมการประเมินผล 

การปฏิบัติงานของผู้อ�านวยการใหญ่ ทอท. ซึ่งประกอบด้วย กรรมการ 

ทอท.และฝ่ายบริหาร ทอท.ท�าหน้าที่เลขานุการคณะอนุกรรมการ  

โดยคณะอนกุรรมการประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูอ้�านวยการใหญ่  

ทอท.จะประเมินผลการปฏิบัติงานของผู ้อ�านวยการใหญ่ ทอท. 

ทุก 6 เดือน โดยพิจารณาจากผลการด�าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา  

ตามตัวชี้วัดท่ีได้เสนอคณะกรรมการ ทอท.ให้ความเห็นชอบไว้  

ซึง่แผนการด�าเนินงานดงักล่าวจะครอบคลมุในด้านต่าง ๆ  เช่น การพัฒนา 

ธุรกิจ การพัฒนาองค์กร และการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ ทอท.มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยตามข้อบงัคบั  

ทอท.เพ่ือช่วยกลั่นกรองงานท่ีส�าคัญ ซึ่งมีวาระอยู ่ในต�าแหน่ง 

คราวละ 1 ปี (1 ปี ในที่น้ี หมายถึงช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญ 

ผู ้ถือหุ ้นของปีท่ีได้รับการแต่งต้ังและการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น

ในปีถัดไป) มีหน้าท่ีรับผิดชอบตามท่ีก�าหนดในกฎบัตรทั้งหมด 

ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการท้ังหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ ทอท.ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับ 

ทอท.ซึ่งก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการ 

ทอท.อย่างน้อย 3 คน และกรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ 

ด ้านบัญชีและการเงินโดยมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายว่าด ้วย 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด ในปีงบประมาณ 2561  

มีการประชุม 12 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันท่ี 30 กันยายน 

2561 ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยทุกคนเป็นกรรมการอิสระ 

ดังรายชื่อต่อไปน้ี

โดยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2561 ทุกชุดอยู่ในระดับ ดีเย่ียม สามารถสรุปได้ดังน้ี

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

98.75%
คณะกรรมการ

สรรหา

98%
คณะกรรมการ

ก�าหนดค่าตอบแทน

100%
คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล

98.25%
คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

99%

 รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

(1) พลอากาศโท ประกิต  ศกุณสิงห์ ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

(2)  นายมานิต  นิธิประทีป  กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

(3)  นายวราห์  ทองประสินธุ์  กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

หมายเหตุ  กรรมการตรวจสอบในล�าดับท่ี 3 มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน และมีความสามารถในการสอบทานงบการเงินของ ทอท. 
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คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 

ไตรมาสละหน่ึงครั้ง โดยในการประชุมแต่ละคร้ังของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุม ไม่น ้อยกว่า 

สองในสามของจ�านวนทีม่อียู่ท้ังหมดในขณะนัน้ จงึถือเป็นองค์ประชมุ  

การลงมติของคณะกรรมการตรวจสอบให้ประธานและกรรมการ

ตรวจสอบมีเสียงคนละหนึ่งเสียง และให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก

เป็นเกณฑ์ กรณีท่ีมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานมีสิทธิลงคะแนน

อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�าหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบ

บัญชีจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยไม่มีฝ ่ายบริหาร 

เข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ซ่ึงในปีงบประมาณ 2561 

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับส�านักงานการตรวจ

เงินแผ่นดินท้ังสิ้นจ�านวน 4 ครั้ง

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

(1) คณะกรรมการตรวจสอบต้องจัดท�ากฎบัตรหรือขอบเขต 

 การปฏิบัตงิานเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยครอบคลมุถึงโครงสร้าง 

 และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบในรายละเอยีด  

 ซ่ึงกฎบัตรนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท และ 

 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้กับผูท่ี้เก่ียวข้อง 

 โดยตรง ซึง่ประกอบด้วย คณะกรรมการ ทอท.กรรมการตรวจสอบ  

 ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี

(2) คณะกรรมการ ทอท.เป็นผู้อนุมัติกฎบัตร และคณะกรรมการ 

 ตรวจสอบต้องสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อย 

 ป ีละหนึ่งครั้ง  เ พ่ือให ้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและ 

 การปฏิบัติงานจริง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎบัตรจะต้องได้รับ 

 อนุมัติจากคณะกรรมการ ทอท.

(3) สอบทานให้ ทอท.มีการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี มีระบบควบคุม 

 ภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเส่ียง ระบบ 

 รายงานทางการเงินและบัญชี และการรักษาความปลอดภัย 

 ของข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐาน 

 สากล มีความรัดกุม เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(4) สอบทานผลการปฏิบัติงานภายใน ทอท.พร้อมให้ข้อเสนอแนะ 

 ต่อคณะกรรมการ ทอท.และหรอืฝ่ายบรหิาร ในกรณีท่ีคณะกรรมการ 

 ตรวจสอบเห็นว ่าจะเป ็นประโยชน์ต ่อการก�ากับดูแลให้ 

 การปฏิบัติงานของ ทอท. และส่วนงานของ ทอท.เป็นไป 

 อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ โดยสอดคล้องกับ 

 หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

(5) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมิน 

 ตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของ ทอท. 

 ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 

 ทุจรติ รวมทัง้ก�ากับดแูลและตรวจสอบนโยบาย และแนวปฏบัิติ 

 การต่อต้านการคอร์รัปชั่นว่ามีความเหมาะสม และเพียงพอ 

(6) ก�ากับดูแลการควบคุมภายใน การจัดท�ารายงานทางการเงิน  

 และกระบวนการอืน่ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชัน่  

 รวมทัง้ก�ากับดแูลการปฏบิตัติามมาตรการต่อต้านการคอร์รปัช่ัน

(7) สอบทานการประเมนิความเสีย่ง และให้ค�าแนะน�าต่อคณะกรรมการ  

 ทอท.เก่ียวกับการปฏิบติัท่ีควรมเีพ่ือลดความเส่ียงนัน้ โดยผูบ้รหิาร 

 ต้องน�าค�าแนะน�าไปปฏิบัติ 

(8) คณะกรรมการตรวจสอบประชมุร่วมกบักรรมการผูอ้�านวยการใหญ่  

 เกี่ยวกับประเด็นการรายงานผลการด�าเนินงานตามนโยบาย 

 ต่อต้านการคอร์รัปชั่นโดยสม�่าเสมออย่างน้อยปีละครั้ง และ 

 รายงานผลการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน 

 การคอร์รปัชัน่ของ ทอท.ต่อคณะกรรมการ ทอท.อย่างสม�า่เสมอ  

 และให้ค�าแนะน�า ข้อควรปฏิบัติแก่คณะกรรมการ ทอท.และ 

 ผู้บริหาร

(9) สอบทานความถูกต้องเหมาะสมของมาตรฐานการบัญชีที่ใช้  

 สอบทานรายงานทางการเงินของ ทอท. และส่วนงาน ทอท. 

 ให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูล 

 อย่างเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป และ 

 มาตรฐานการบัญชีสากล

(10) สอบทานการปฏิบัติงานของ ทอท.ให้เป็นไปตามกฎหมาย  

 มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ข้อก�าหนด ระเบียบที่เก่ียวข้องกับ  

 ทอท.พร ้อมทั้ งสอบทานกระบวนการในการปฏิบัติตาม 

 หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณของ ทอท.

(11) สอบทานให้ ทอท.ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และ 

 ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย 

 ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของ ทอท.

(12) เสนอข้อแนะน�าต่อคณะกรรมการ ทอท.ในการพิจารณาแต่งตั้ง  

 โยกย้าย ถอดถอน เล่ือนข้ัน เล่ือนต�าแหน่ง และประเมินผลงาน 

 ของผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบ

(13) พิจารณาความดีความชอบประจ�าปีของผู ้อ�านวยการส�านัก 

 ตรวจสอบร่วมกับกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ และพิจารณา 

 ความเหมาะสมของการแต่งตั้ง โยกย้าย และพิจารณาความด ี
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 ความชอบของพนักงานในส�านักตรวจสอบ ร่วมกับผู้อ�านวยการ 

 ส�านักตรวจสอบและกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

(14) ก�ากับดูแล แนะน�า ติดตาม และสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

 อย่างเป็นอิสระของส�านักตรวจสอบ สอบทานรายงานการ 

 ตรวจสอบของส�านักตรวจสอบ เพ่ือให้รายงานการตรวจสอบ 

 มคีณุภาพ เป็นประโยชน์ และสามารถใช้ปรบัปรงุการปฏบิตังิาน 

 ของส่วนงาน ทอท.และเพ่ือให้มีการน�าข้อเสนอแนะท่ีเป็น 

 ประโยชน์ไปสู ่การปฏิบัติที่มีส ่วนช่วยลดระดับความเส่ียง 

 ด้านต่างๆ ของ ทอท.ให้อยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้

 ส่วนงานด้านบรหิารของส�านกัตรวจสอบ กรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ 

 ในฐานะผู้รับผิดชอบการบริหารงานของ ทอท.เป็นผู้ก�ากับดูแล  

 รวมทั้งสนับสนุนการตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกส่วนงานของ  

 ทอท.และตัดสินใจสั่งการต่อผลการตรวจสอบ ข้อสังเกต และ 

 ข้อเสนอแนะของส�านักตรวจสอบได้ทันกาล เหมาะสม และ 

 ให้กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่มีหน้าท่ีอธิบายชี้แจงเหตุผลต่อ 

 คณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่ไม่สั่งการตามข้อเสนอแนะ

(15) ให้ความเห็นชอบงบประมาณ และอนุมัติแผนการตรวจสอบ 

 ประจ�าปี แผนอัตราก�าลัง แผนพัฒนาความรู ้ ทักษะ และ 

 คุณลักษณะเฉพาะของบุคลากรส�านักตรวจสอบ เพ่ือให้มั่นใจ 

 ได้ว่า การตรวจสอบเป็นไปอย่างครอบคลุมท้ังด้านการเงิน  

 การบัญชี การบริหาร การปฏิบัติการ และระบบเทคโนโลยี 

 สารสนเทศ พร้อมท้ังติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการ 

 ต่างๆ เหล่าน้ัน

(16) พิจารณาความเหมาะสม เพียงพอของทรัพยากรต่างๆ เพ่ือช่วย 

 สนบัสนนุการปฏิบตังิานตรวจสอบให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ  

 และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ทอท.

(17) ทบทวน ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อก�าหนด ค�าสั่ง และประกาศของ  

 ทอท.เก่ียวกับการก�าหนดอ�านาจหน้าท่ีของส�านักตรวจสอบ 

 ทุกหน่ึงปี เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าส�านักตรวจสอบมีความเป็นอิสระ 

 อย่างเพียงพอในการปฏิบตังิาน ให้มปีระสทิธิภาพ หากการทบทวน 

 ดังกล่าวข้างต้น พบว่ามีการด�าเนินการที่ส่งผลกระทบต่อความ 

 เป็นอิสระให้น�าเสนอต่อคณะกรรมการ ทอท.เพ่ือพิจารณา 

 แก้ไข ปรับปรุง

(18) คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานโดยผ่านส�านักตรวจสอบ  

 ดังนั้น จึงควรจัดให้มีช่องทางการติดต่อระหว่างคณะกรรมการ 

 ตรวจสอบ และผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบ ที่สามารถติดต่อ 

 และรายงานได้อย่างมีประสิทธิผล

(19) คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการพิจารณากฎบัตร  

 และแผนการตรวจสอบของส�านักตรวจสอบ และอนุมัติ 

 ในกรณีท่ีได้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการ ทอท. นอกจากน้ี 

 ยังรบัผดิชอบในการพิจารณา และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ  

 ทอท.เกีย่วกับคณุสมบตั ิและผลการปฏบิตังิานของผูอ้�านวยการ 

 ส�านักตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 การปฏิบัติงานของส�านักตรวจสอบ

(20) คณะกรรมการตรวจสอบควรพิจารณาเปรยีบเทยีบการปฏบิตังิาน 

 ตรวจสอบภายในของ ทอท.กับองค์กรชั้นน�าอื่น โดยจัดให้ม ี

 การประเมนิคณุภาพการปฏบิตังิานตรวจสอบภายในจากบคุคล 

 ท่ีมคีวามเป็นอสิระจากภายนอกองค์กร (External Quality Review)  

 อย่างสม�า่เสมอ อย่างน้อยทกุ 5 ปี ซึง่จะช่วยปรบัปรงุประสทิธิผล 

 ของส�า นักตรวจสอบ เ พ่ือการปรับปรุ งการปฏิบัติ งาน 

 ให้เป็นไปตามแนวทางและวัตถุประสงค์ท่ีก�าหนดไว้

(21) พจิารณารายการทีเ่ก่ียวโยงกัน หรอืรายการท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง 

 ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�าหนดของ 

 ตลาดหลกัทรพัย์  ท้ังนี ้เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผล  

 มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ ทอท.

(22) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งต้ังบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระ  

 เพ่ือท�าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทน 

 ของบุคคลดังกล่าว รวมท้ังเสนอการเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของ 

 บริษัท

(23) พิจารณาหนังสือที่ผู้สอบบัญชีมีถึงผู้บริหาร ทอท.แจ้งข้อสังเกต  

 และข้อเสนอแนะเก่ียวกับรายการที่ผิดปกติหรือข้อบกพร่อง  

 ท่ีมนัียส�าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ พิจารณา และให้ข้อคดิเหน็ต่อ 

 คณะกรรมการ ทอท.โดยอาจสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้สอบ 

 บญัชก่ีอนเพ่ือความเข้าใจทีถู่กต้องในหนังสอืดงักล่าว และติดตาม 

 เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์น้ัน 

 ได้รบัการพิจารณาจากคณะกรรมการ ทอท. และน�าไปสูก่ารปฏิบติั  

 ในกรณีท่ีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะใดไม่ได้รับการพิจารณา 

 หรอืด�าเนินการโดยไม่มเีหตุผลอนัควร ให้หารอืร่วมกับฝ่ายบรหิาร 

 และน�าเสนอต่อคณะกรรมการ ทอท.เพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

(24) คณะกรรมการตรวจสอบรบัผดิชอบในการหารอืเก่ียวกับขอบเขต 

 และแนวทางการตรวจสอบของผู้สอบบญัช ีรวมทัง้หารอืเก่ียวกับ 

 ผลการตรวจสอบ และผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี

(25) คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม  

 โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละครั้ง
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(26) ส่งเสริมความเป็นอิสระของผู ้สอบบัญชี และสนับสนุนการ 

 ปฏิบัติงานของส�านักตรวจสอบให้มีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม  

 และเป็นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบตังิานวิชาชพีตรวจสอบ 

 ภายใน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการประสานงานระหว่างฝ่ายบริหาร 

 ของ ทอท.ผู้สอบบัญชี และส�านักตรวจสอบ อย่างเหมาะสม 

 และเพียงพอ 

(27)  คณะกรรมการตรวจสอบหารือกับฝ่ายบริหาร ทอท.เก่ียวกับ 

 ความเสี่ยงทางธุรกิจท่ี ทอท.เผชิญอยู่และแผนการจัดการกับ 

 ความเสีย่งนัน้ รวมถึงประเดน็ผลกระทบทางกฎหมาย ภาษอีากร  

 หรือกฎ ระเบียบอื่นที่มีผลกระทบต่อ ทอท.และคดีความ หรือ 

 การฟ้องร้องใดๆ ท่ีมีอยู่ หรือประเด็นท่ีก�าลังจะด�าเนินการ  

 รวมท้ังท่ียังไม่ได้ด�าเนินการ

(28) คณะกรรมการตรวจสอบอาจจดัให้มกีารประชมุร่วมกับผู้บรหิาร  

 อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบเชิญ 

 ผูบ้รหิารสงูสดุ ผูบ้รหิาร และบคุคลใดๆ เข้าร่วมการประชมุในเรือ่ง 

 ที่เก่ียวข้องกับวาระการประชุมนั้นๆ และควรมีการหารือกับ 

 ผู้บริหารบางต�าแหน่งเป็นประจ�า เช่น ผู้บริหารที่ก�ากับดูแล 

 หน่วยงานด้านบัญชีและการเงิน ด้านกฎหมาย และหน่วย 

 ตรวจสอบภายใน เป็นต้น

(29) คณะกรรมการตรวจสอบต้องค�านึงถึงความมีสาระส�าคัญของ 

 เรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินงานของ ทอท.ท้ังน้ี  

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ  

 ทอท.โดยตรง

(30) สอบทานข้อสรุปและหลักฐานประกอบ ในกรณีที่พนักงานหรือ 

 ผู ้บริหาร อาจมีการกระท�าอันเป็นการทุจริต หรือใช้อ�านาจ 

 หน้าที่ในทางมิชอบ เป็นผลให้ ทอท.ได้รับความเสียหาย  

 น�าเสนอผลการสอบทานดังกล่าวต่อคณะกรรมการ ทอท. 

 เพ่ือพิจารณาโดยเร็ว

(31) กรรมการท่ีได ้รับต�าแหน ่งเป ็นกรรมการตรวจสอบใหม ่  

 ควรได้รับข้อมูลท่ีจ�าเป็นในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ 

 ตรวจสอบ โดยได้รบัเอกสารท่ีเก่ียวข้องและหารอืกับฝ่ายบรหิาร  

 ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือให้มีความเข้าใจในประเด็น 

 ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน

(32) จัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

 ของคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยไตรมาสละหน่ึงครั้ง  

 และไตรมาสที่สี่จัดท�าเป็นรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี   

 โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของ ทอท. ซึ่งรายงาน 

 ผลการด�าเนนิงานประจ�าปี ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการ 

 ตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปน้ี

 (32.1) ความเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดท�าและการเปิดเผย 

  ข้อมูลในรายงานทางการเงินถึงความถูกต้อง ครบถ้วน  

  เป็นที่เชื่อถือได้

 (32.2) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการบริหาร 

  ความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของ ทอท.

 (32.3) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วย 

  หลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์  ข ้อก�าหนดของ 

  ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ 

  ของ ทอท.

 (32.4) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

 (32.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 

  ผลประโยชน์

 (32.6) จ�านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วม 

  ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

 (32.7) ความเห็น หรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการ 

  ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร  

  (Charter)

 (32.8) การปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร (Charter)

 (32.9) รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ  

  ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับ 

  มอบหมายจากคณะกรรมการ ทอท.ในการด�าเนินงาน 

  ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบค�านึงถึงความมีสาระ 

  ส�าคัญของเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินงาน 

  ของ ทอท.

การเปิดเผยข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้ ง ท่ี  5/2558 เมื่อวันที ่ 

29 เมษายน 2558 ท่ีประชุมมีมติแต่งต้ัง นายสมบูรณ์  น้อยน�้าค�า  

ให้ด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการส�านักตรวจสอบ ต้ังแต่วนัที ่6 พฤษภาคม 

2558 เน่ืองจากเป็นผู้ท่ีมีความรู ้และประสบการณ์เก่ียวกับบัญช ี

การเงิน ซึ่งมีความจ�าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบ 

ภายในของ ทอท.รวมทั้งสามารถให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบในการท�าหน้าท่ีในการสอบทาน 

ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมีความเข ้าใจในกิจกรรม 

การด�าเนินงาน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
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คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการ ทอท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามข้อบังคับ ทอท.ซึ่งก�าหนดให้ประกอบด้วยกรรมการ ทอท.อย่างน้อย 3 คน และ

กรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ในปีงบประมาณ 2561 มีการประชุม 2 ครั้ง คณะกรรมการสรรหา ณ วันที่ 30 กันยายน 

2561 ประกอบด้วยกรรมการ ทอท.ดังรายชื่อต่อไปน้ี

 รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

(1) นายมานิต นิธิประทีป  ประธานกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)

(2)  นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ กรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)

(3)  นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ กรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่

(1) ก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ ทอท.

(2) สรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ ตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องก�าหนด แล้วน�าเสนอคณะกรรมการ ทอท.เพ่ือพิจารณา 

 แต่งตั้งเป็นกรรมการ ทอท.

(3) เสนอคณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ทอท.แทนกรรมการท่ีพ้นจากต�าแหน่งตามข้อบังคับ

(4) ด�าเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ ทอท.มอบหมาย 

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ ทอท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนตามข้อบังคับ ทอท.ซึ่งก�าหนดให้ต้องประกอบด้วยกรรมการ ทอท.

อย่างน้อย 3 คน และกรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ  

ในปีงบประมาณ 2561 มีการประชุม 2 ครั้ง คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วยกรรมการ ทอท.

ดังรายชื่อต่อไปน้ี

 รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

(1) นายวราห์  ทองประสินธุ์ ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

(2)  นายธวัชชัย  อรัญญิก   กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

(3)  นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ   กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่

(1) พิจารณาแนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ทอท. 

(2) พิจารณาหลักเกณฑ์หรือวิธีการก�าหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ให้แก่กรรมการ ทอท.ท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และน�าเสนอ 

 คณะกรรมการ ทอท.เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

(3) พิจารณาหลักเกณฑ์หรือวิธีการก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่บุคคลภายนอกท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ อนุกรรมการ และผู้ท�างาน  

 และน�าเสนอคณะกรรมการ ทอท.เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
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 รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

(1) นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล (กรรมการอิสระ)

(2)  นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ กรรมการธรรมาภิบาล (กรรมการอิสระ)

(3)  พลอากาศโท ประกิต ศกุณสิงห์ กรรมการธรรมาภิบาล (กรรมการอิสระ)

(4)  กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ กรรมการธรรมาภิบาลและเลขานุการ

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่

(1) ก�าหนดนโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือการพัฒนาสู ่ความย่ังยืนของ ทอท.เสนอต่อ 

 คณะกรรมการ ทอท.เพ่ืออนุมัติ 

(2) ส่งเสริมและให้ค�าแนะน�าแนวปฏิบัติที่ดีแก่คณะกรรมการ ทอท.เพ่ือให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลักการท่ีกระทรวงการคลัง  

 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด รวมท้ังหลักปฏิบัติท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากล

(3) ส่งเสริมให้การด�าเนินงานของ ทอท. ค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมครอบคลุมท้ังในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 อย่างบูรณาการทั่วทั้งองค์กร 

(4) ติดตาม ประเมินและทบทวนเก่ียวกับนโยบาย จรรยาบรรณ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.ให้สอดคล้อง 

 กับกฎหมายและแนวปฏิบัติสากล รวมท้ังข้อเสนอแนะของสถาบันท่ีเก่ียวข้อง และเสนอคณะกรรมการ ทอท.เพ่ืออนุมัติ 

(5) ติดตาม ทบทวนและประเมินผลเพ่ือส่งเสริมให้การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ ทอท.พัฒนาสู ่ความย่ังยืน 

 ตามมาตรฐานสากล 

(6) แต่งตั้งคณะท�างานเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม 

(7) รายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการ ทอท.เป็นระยะ  

 รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

(1)  นาวาอากาศตรี ประจักษ์  สัจจโสภณ ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)

(2)  นายวราห์  ทองประสินธุ์ กรรมการ (กรรมการอิสระ)

(3)  นายมนัส  แจ่มเวหา  กรรมการ (กรรมการอิสระ)

(4)  กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ ทอท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงตามข้อบังคับ ทอท.ข้อ 59 ประกอบด้วยกรรมการ ทอท. จ�านวน 4 ท่าน  

ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมจ�านวน 12 ครั้ง โดยมีองค์ประกอบและหน้าท่ี 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดังต่อไปน้ี

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการ ทอท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลตามข้อบังคับ ทอท.ซึ่งก�าหนดให้ประกอบด้วย กรรมการ ทอท.อย่างน้อย 3 คน 

และกรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ในปีงบประมาณ 2561 มีการประชุม 2 ครั้ง คณะกรรมการธรรมาภิบาล ณ วันท่ี 

30 กันยายน 2561 ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน เป็นกรรมการอิสระ 3 คน ดังรายชื่อต่อไปน้ี
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หน้าที่และความรับผิดชอบ

(1) ก�าหนดนโยบาย และกรอบการด�าเนินงานการบริหารความเส่ียง 

 ของ ทอท.รวมทั้งให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการ ทอท. และ 

 ฝ่ายบริหาร ทอท.ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 

(2) ก�ากับดแูล สนบัสนนุให้การบรหิารความเสีย่งประสบความส�าเรจ็ 

 ในระดับองค์กร 

(3) เสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ 

 ที่ยอมรับได้

(4) ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการด�าเนินงาน เพ่ือลด 

 ความเส่ียงอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสมกับสภาวะการด�าเนนิธุรกิจ

(5) แต่งตั้งคณะท�างาน และ/หรือ พนักงานเพ่ือให้การสนับสนุน 

 การด�าเนินงานได้ตามความเหมาะสมและความจ�าเป็น

การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู ้อ�านวยการใหญ่ ทอท.

กรรมการอิสระ มีจ�านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของกรรมการบริษัท 

ประกอบด้วย

(1) นาวาอากาศตรี ประจักษ์  สัจจโสภณ

(2) พลอากาศโท ประกิต  ศกุณสิงห์

(3) นายธวัชชัย  อรัญญิก

(4) นายมานิต  นิธิประทีป

(5) นายธานินทร์  ผะเอม

(6) พลเอก ชาตอุดม  ติตถะสิริ

(7) นายมนัส  แจ่มเวหา

(8) นางระวีวรรณ  เนตระคเวสนะ

(9) นายสราวุธ  เบญจกุล

(10) พลต�ารวจโท มนู  เมฆหมอก 

(11) นายวราห์  ทองประสินธุ์

ข้อก�าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของ ทอท.มีความเข้มข้นกว่า 

ข้อก�าหนดขัน้ต�า่ของคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  

และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการอสิระ (Independent  

Director) ของ ทอท.นั้น ต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังน้ี

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 

 ใน ทอท. บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 

 ผู้มีอ�านาจควบคุมของ ทอท. ท้ังน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของ 

 ผู้ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ด้วย

(2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมท้ังไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน  

 ท่ีปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า หรือผู ้มีอ�านาจควบคุมของ  

 ทอท. บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือ 

 ผู้มีอ�านาจควบคุมของ ทอท.โดยต้องไม่มีผลประโยชน์ หรือ 

 ส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี  

 ท้ังน้ี ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระ 

 เคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

 รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ ทอท.

(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้า คู่ค้า เจ้าหน้ี/ลูกหนี ้

 การค้า เจ้าหน้ี/ลูกหน้ีเงินกู้ เป็นต้น รวมท้ังไม่มีผลประโยชน์ 

 หรอืส่วนได้ส่วนเสยี ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม ท้ังในด้านการเงนิ 

 และการบรหิารงานของ ทอท. บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วมทุน ผูถื้อหุ้น 

 รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ ทอท. ในลักษณะที่อาจเป็น 

 การขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ และไม่เป็นหรือ 

 เคยเป ็นผู ้ ถือหุ ้นท่ีมี นัย หรือผู ้มีอ�านาจควบคุมของผู ้ ท่ีม ี

 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ทอท. บริษัทในเครือ บริษัทร่วม  

 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ ทอท.

(4) ไม ่ เป ็นญาติสนิทหรือมีความสัมพันธ ์อื่นท่ีอาจท�าให ้ขาด 

 ความเป็นอิสระกับกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

 ของ ทอท. บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วมทุน ผู้มอี�านาจควบคมุของ ทอท.  

 หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ 

 ผู ้มีอ�านาจควบคุมของ ทอท. หรือบริษัทในเครือ รวมทั้ง 

 ไม่ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน ์

 ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้อง 

 กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(5 กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ 1-4 อาจได้รับมอบหมาย 

 จากคณะกรรมการ ทอท.ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของ ทอท.  

 บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน  

 ผู ้ ถื อ หุ ้ นรายใหญ ่  หรื อ ผู ้ มี อ� านาจควบคุมของ  ทอท.  

 โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้ (Collective  

 Decision)

(6) ไม่เป็นผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให ้

 บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงินของ  

 ทอท. บริษัทในเครือ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ 

 ควบคุมของ ทอท. และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม  

 หุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู ้สอบบัญชีของ ทอท.  

 บริษัทในเครือ บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้มีอ�านาจ 

 ควบคุมของ ทอท.สังกัดอยู่ หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง 

 วิชาชีพนั้น โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือ ส่วนได้เสียในลักษณะ 

 ดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
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(7) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน 

 ที่มีนัยกับกิจการของ ทอท. หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน 

 ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน  

 ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกิน 

 ร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น  

 ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน 

 ที่มีนัยกับกิจการของ ทอท. หรือบริษัทย่อย

(8) ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น 

 อิสระเก่ียวกับการด�าเนินงานของ ทอท.

ทั้งน้ี กรรมการ ทอท.ท่ีได้รับการสรรหาเป็นกรรมการตามหลัก

เกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการ และมีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามค�านิยามกรรมการอิสระของ ทอท.ข้างต้น จะได้รับการแต่งต้ัง

เป็นกรรมการอิสระด้วยมติท่ีประชุมคณะกรรมการทอท.และ/หรือ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

การสรรหากรรมการ 

เมื่อต�าแหน่งกรรมการของ ทอท.ว่างลง คณะกรรมการสรรหา 

มีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็น

กรรมการ โดยพิจารณาดังนี ้

(1) จากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director’s Pool) ของ 

 กระทรวงการคลงัซึง่เป็นบญัชทีีไ่ด้รวบรวมผูท่ี้มคีวามรูค้วามสามารถ  

 มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในด้านต่างๆ ท่ีจะเป็น 

 ประโยชน์ต่อธุรกิจของรัฐวิสาหกิจไว้อย่างครบถ้วน

(2) มีความรู ้  ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลาย 

 ในสาขาวิชาชีพต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์และเพ่ิมมูลค่าให้ ทอท.  

 ทั้งน้ี ทอท.ไม่มีนโยบายในการกีดกันทางเพศ หรือเชื้อชาติ

(3) มีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อบังคับ ทอท.พระราชบัญญัติ 

 คุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  

 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 

 และตลาดหลักทรัพย ์ และหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 

 ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  

 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(4) มคีณุลกัษณะทีส่่งเสรมิการด�าเนนิงานด้านการก�ากับดูแลกิจการ  

 ความเป็นอสิระ ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความรบัผดิชอบ (Accountability)  

 ความระมัดระวัง (Care) และความซื่อสัตย์ (Loyalty) อุทิศเวลา 

 อย่างเต็มที่ เป็นต้น

โดยจะให้ความส�าคัญต่อผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติ

เฉพาะในด้านต่างๆ ท่ีคณะกรรมการยังขาดอยู่ และท่ีมีความจ�าเป็น

อย่างยิ่งต่อธุรกิจตลอดจนสอดคล้องตามกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ 

ตามองค์ประกอบใน Board Skill Matrix ของ ทอท.ก่อนเป็นล�าดับต้น  

เพ่ือให้องค์ประกอบของ คณะกรรมการ ทอท.มีความสมบูรณ์และ

เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ ทอท. รวมถึงค�านึงถึงโอกาสที่อาจมีปัญหา

ในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของ

กรรมการด้วย

ทอท.ก�าหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทอท. ดังนี้

1. เมือ่ต�าแหน่งกรรมการ ทอท.ว่างลง ท้ังในกรณีกรรมการท่ีออกจาก 

 ต�าแหน่งเมื่อครบวาระหรือกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งก่อน 

 ครบก�าหนดวาระ ท่ีประชุมคณะกรรมการ ทอท.จะมีมติให้ 

 คณะกรรมการสรรหาด�าเนินการสรรหากรรมการแทนต�าแหน่ง 

 กรรมการที่ว่างลง 

2. คณะกรรมการสรรหาจะด�าเนินการสรรหา โดยค�านงึถึงคณุสมบัติ 

 ของกรรมการที่ยังขาดอยู่ ตามความจ�าเป็นและสอดคล้องกับ 

 กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของ ทอท.

3. คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอชื่อบุคคล 

 ท่ีมคีวามเหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการ ทอท. พร้อมเหตผุลประกอบ 

 และเสนอต่อคณะกรรมการ ทอท.เพื่อขอความเห็นชอบ

4. คณะกรรมการ ทอท.พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัต ิ

 เหมาะสมตามรายช่ือท่ีคณะกรรมการสรรหาน�าเสนอเพ่ือพิจารณา 

 แต่งตั้งเป็นกรรมการหรือเสนอรายชื่อต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้น 

 เพื่ออนุมัติแต่งต้ังเป็นกรรมการต่อไป โดยรายชื่อบุคคลท่ีได้รับ 

 การเสนอช่ือ จะต้องได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย 

 รัฐวิสาหกิจ เพ่ือเป็นไปตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี 

 ว่าด้วยการก�าหนดนโยบายรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 อีกด้วย 

ส�าหรับการลงคะแนนเสียงเพ่ือเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการ

ท่ีออกจากต�าแหน่งเมื่อครบวาระ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม

สามัญผู ้ ถือหุ ้นประจ�าปีด ้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ ถือหุ ้น 

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ 

เลือกต้ังเป็นกรรมการ ดังน้ี 

1) การเลือกต้ังกรรมการทดแทนต�าแหน่งที่ว่างในกรณีท่ีพ้นจาก 

 ต�าแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งกรรมการ 

 แทนต�าแหน่งท่ีว่างได้ด้วยคะแนนเสียงไม่ต�่ากว่าสามในสี่ของ 

 จ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ท้ังน้ี บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการ 

 ทดแทนจะมีวาระการด�ารงต�าแหน่งเท่ากับวาระเดิมท่ีเหลืออยู ่

 ของกรรมการท่ีออกไป
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2) การเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ต้องได้รับ 

 อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ซึ่งบุคคลท่ีได้รับ 

 คะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น 

 กรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ัง 

 ในคร้ังนั้น โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งเป็นกรรมการ  

 ดังนี้

 2.1) คณะกรรมการสรรหาจะพจิารณารายชือ่บคุคลท่ีมคุีณสมบติั 

  เหมาะสมเป็นกรรมการ ทอท. และเสนอให้คณะกรรมการ  

  ทอท.พิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อนเสนอที่ประชุมผู ้ถือหุ้น 

  เพ่ือเลือกตั้ง ทั้งน้ี ทอท.ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายท่ีจะเสนอ 

  ชื่อบุคคลเป็นกรรมการได้ ทอท.จึงได้เพ่ิมช่องทางให้ 

  ผู ้ ถือหุ ้นสามารถเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าได้ต้ังแต ่

  วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายนของทุกปี โดยได้แจ้งให้ 

  ผู ้ ถือหุ ้นทราบผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลของตลาด 

  หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของ ทอท. 

  โดยมีหลักเกณฑ์การให้ผู้ถอืหุ้นเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า 

  พร้อมทั้งแบบเสนอชื่อกรรมการแสดงอยู่บนเว็บไซต ์

  ของ ทอท.ด้วย

 2.2)  ในกรณีที่จ�านวนบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 

  มีไม่เกินกว่าจ�านวนกรรมการ ที่จะพึงได้รับการเลือกตั้ง 

  ในคร้ังนั้น ให้เสนอท่ีประชุมผู ้ ถือหุ ้น เลือกตั้งบุคคล 

  ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการท้ังชุดโดยออกเสียง 

  ลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

 2.3) ในกรณีที่จ�านวนบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ  

  มจี�านวนเกินกว่าจ�านวนกรรมการท่ีจะพึงได้รบัการเลอืกตัง้ 

  ในคร้ังนั้น ให้ผู ้ถือหุ ้นออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตั้ง 

  บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลได ้

  ไม่เกนิจ�านวนกรรมการทีจ่ะพึงได้รบัการเลอืกต้ังในครัง้น้ัน 

  และให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามล�าดับลงมา 

  เป็นผู ้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจ�านวนกรรมการ 

  ทีจ่ะพึงมี

 ทั้งนี้ตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจของส�านักงาน 

 คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ที่ก�าหนดข้ันตอน 

 การพิจารณาคัดเลือก โดยให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง 

 กรรมการรัฐวิสาหกิจเป็นผู ้พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีสมควร 

 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  

 เ พ่ื อ น� า เ ส น อ ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร น โ ย บ า ย รั ฐ วิ ส า ห กิ จ 

 ให้ความเห็นชอบ ทอท.จึงได้ปรับเปลี่ยนตารางการสรรหา 

 กรรมการที่ครบก�าหนดวาระในการประชุมสามัญผู ้ ถือหุ ้น  

 โดยให ้ เริ่มด�า เ นินการ ต้ังแต ่การประชุมสามัญผู ้ ถือหุ ้น  

 ประจ�าปี 2561 เป็นต้นไปดังน้ี

 (1) การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

  และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น 

  กรรมการ ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่คณะกรรมการ 

  ธรรมาภิบาล ทอท.เสนอ โดยให้ก�าหนดระยะเวลาการเปิด 

  รับเรื่องจากผู ้ถือหุ ้นไม่น้อยกว่า 3 เดือน ต้ังแต่วันท่ี  

  1 มิถุนายน - 31 สิงหาคมของทุกปี 

 (2)  เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัต ิ

  และตรวจสอบเอกสาร ในเบื้องต้น พร้อมท้ังรายงาน 

  ความคืบหน้าการให้สิทธิผูถื้อหุ้นรายย่อยต่อคณะกรรมการ 

  สรรหา 

 (3) คณะกรรมการสรรหาท่ีคณะกรรมการ ทอท. แต่งตัง้จะเป็น 

  ผู้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  

  และความเหมาะสม เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ ทอท.  

  ในการนีใ้ห้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการ 

  แทนกรรมการที่ออกตามวาระไปในคราวเดียวกัน  

  เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ ทอท.พิจารณาก่อนเสนอ 

  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

 (4) คณะกรรมการ ทอท. เสนอรายชือ่บคุคลท่ีได้รบัความเห็นชอบ 

  จากคณะกรรมการสรรหาต่อคณะกรรมการนโยบาย 

  รัฐวิสาหกิจ (คนร.) เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  ตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 

  การก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ 

 (5) บุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ทอท. 

  และ คนร. จะได้รบัการบรรจชุือ่ในระเบยีบวาระการประชมุ  

  พร้อมท้ังความเห็นของคณะกรรมการ ทอท.และ คนร. (ถ้าม)ี 

 (6) บุคคลท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ทอท.  

  และ/หรือ คนร. ทอท. จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจง 

  เหตุผลหลังการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ทันทีหรือ 

  ในวนัท�าการถัดไป ผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลกัทรพัย์ 

  แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งที่ประชุม 

  ผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุมผู้ถือหุ้น

การสรรหาผู้อ�านวยการใหญ่ ทอท.

(1) คณะกรรมการ ทอท.แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อ�านวยการใหญ่  

 ทอท.พร้อมท้ัง ก�าหนดกรอบอ�านาจหน้าท่ีในการด�าเนินการ 

 เพือ่สรรหาผูอ้�านวยการใหญ่ ทอท.ตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ใน 

113 บร ิษ ัท  ท่ าอากาศยานไทย จ ำ าก ัด  (มหาชน)



 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและ 

 พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราช 

 บัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 และ  

 (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2550 โดยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ 

 ต้องห้ามตามมาตรา 8 ตรี (1) (3) (4) (5) (6) (11) และ (12)  

 รวมทั้งตามคุณสมบัติเฉพาะต�าแหน่งท่ีคณะกรรมการ ทอท. 

 ได้เห็นชอบในหลักการ

(2) คณะกรรมการสรรหาผู้อ�านวยการใหญ่ ทอท.ด�าเนินการเพ่ือ 

 สรรหาบุคคลท่ีมคีวามรูค้วามสามารถ และประสบการณ์เหมาะสม 

 ที่จะเป็นผู้บริหารของ ทอท.ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ 

 ต้องห้ามตามมาตรา 8 ตรี (1) (3) (4) (5) (6) (9) (10) (11)  

 และ (12) แห่ง พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับ 

 กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2550

(3) การสรรหาให้ใช้วิธีประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผยตามสื่อต่างๆ  

 อย่างน้อย 2 ประเภท

(4) เมื่อสรรหาได้ผู้ที่มีความเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการสรรหา 

 ผู ้อ�านวยการใหญ่ ทอท.เสนอชื่อต่อคณะกรรมการ ทอท. 

 เพื่อพิจารณา

(5) คณะกรรมการ ทอท.ส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกพร้อมประวัติ 

 และคุณสมบัติให้คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของ 

 ผู้อ�านวยการใหญ่ ทอท. (คณะกรรมการ ทอท.แต่งต้ัง) เพ่ือพิจารณา 

 ผลตอบแทน

(6) คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของผู้อ�านวยการใหญ่  

 ทอท.ด�าเนินการในการพิจารณาก�าหนดผลตอบแทน เงื่อนไข 

 การจ้าง และรายละเอียดสัญญาจ้าง รวมท้ังเจรจาต่อรองเรื่อง 

 ผลตอบแทนกับผู ้ ท่ีได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และ 

 แนวทางการจ่ายผลตอบแทนฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี  

 13 มิถุนายน 2543 และวันท่ี 22 มิถุนายน 2547 โดยมีประเด็น 

 ส�าคัญท่ีควรพิจารณา ดังน้ี

 (6.1) การก�าหนดเงินค่าตอบแทน ต้องพิจารณาให้เหมาะสม 

  สอดคล้องกับคุณสมบัติ ความรู ้ ความสามารถและ 

  ประสบการณ์ของผู้ที่จะมาเป็นผู้บริหารสูงสุด ตลอดจน 

  ภารกิจและเป้าประสงค์ที่จะมอบหมายให้รับผิดชอบ 

  ด�าเนินการให้บรรลุต่อไป

 (6.2) การท�าสัญญาจ้าง ต้องก�าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด 

  ที่จะต้องด�าเนินการให้ได้ผลในระยะเวลาที่ก�าหนดส�าหรับ 

  ประเมินผู้บริหารสูงสุด

 (6.3) เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู ้ความสามารถในการบริหาร 

  จัดการอย่างแท้จริง ต้องก�าหนดระดับความส�าเร็จของ 

  เป้าหมายหรอืพันธกจิของรฐัวสิาหกิจท่ีต้องการให้ผูบ้รหิาร 

  สูงสุดเข้ามารับผิดชอบ หรือด�าเนินการ รวมท้ังตัวชี้วัด 

  อย่างชัดเจน หากไม่สามารถด�าเนินการให้บรรลุผลได้  

  ก็สามารถยกเลิกสัญญาจ้างได้

(7) คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู ้อ�านวยการใหญ่  

 ทอท.เสนอผลการพิจารณาตามข้อ (6) พร้อมร่างสัญญาจ้าง 

 ต่อคณะกรรมการ ทอท.เพ่ือพิจารณา แล้วเสนอกระทรวงการคลงั 

 ให้ความเห็นชอบ

(8) เมื่อกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนและร่าง 

 สัญญาจ้างแล้ว ทอท.เสนอผูม้อี�านาจแต่งตัง้ (ตามกฎหมายจดัตัง้ 

 รัฐวิสาหกิจน้ัน) เพ่ือแต่งต้ัง โดยในการท�าสัญญาจ้าง ให้ประธาน 

 กรรมการ ทอท.หรอืกรรมการท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ  

 ทอท.เป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้าง

อ�านาจหน้าท่ีของกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ ทอท.

ตามข้อบังคับ ทอท.ได้ก�าหนดให้กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ ทอท.

มีอ�านาจและหน้าท่ีเก่ียวกับการบริหารบริษัท ตามที่คณะกรรมการ

จะมอบหมายและจะต้องบริหารตามแผนงาน หรืองบประมาณ 

ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และ

ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู ้ถือหุ้นอย่างดีท่ีสุด 

อ�านาจหน้าท่ีของกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ ให้รวมถึงเรื่องหรือ

กิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปน้ีด้วย 

(1) ด�าเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจ�าวันของบริษัท                                   

(2)   บรรจุ แต่งต้ัง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือ 

 ค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนให้ 

 พนกังานและลกูจ้างออกจากต�าแหน่งตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการ 

 ก�าหนด แต่ถ้าเป็นพนักงานระดับฝ่ายหรือเทียบเท่าข้ึนไป  

 จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน

(3) ด�าเนินการให้มีการจัดท�าและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของ 

 บริษัท รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อคณะกรรมการ 

 เพื่อขออนุมัติและมีหน้าท่ีรายงานความก้าวหน้าตามแผนงาน 

 และงบประมาณท่ีได ้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการ 

 ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร

(4) ด�าเนินการ และ/หรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน  

 และงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

(5) วางระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติงานของบริษัท

114 รายงานประจ ำ าปี 2561



การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมน้ัน ทอท.

ในฐานะผู้ถือหุ้นได้ส่งผู้แทน ทอท. เพ่ือเข้าไปมีส่วนร่วมในการท�า

หน้าที่ดูแลผลประโยชน์ ตลอดจนประสานงานในการร่วมมือท�าธุรกิจ 

ระหว่างบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยผู ้แทน ทอท.จะต้องเป็น 

ผู้ท่ีได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายบริหารของ ทอท. หรือผ่านการอนุมัติ

จากคณะกรรมการ ทอท.เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

และบริษัทร่วม แล้วแต่กรณี ซึ่งกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนนั้น 

ประกอบด้วยบุคคลจากคณะกรรมการ ทอท.ฝ่ายบริหาร หรือบุคคล

ภายนอกท่ีมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ สามารถให้แนวทางบริหาร

ที่เป็นประโยชน์ต่อ ทอท.ได้ และต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามสัญญา 

ร่วมทุน ระเบียบ ทอท.ว่าด้วยการก�ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัท

ร่วม พ.ศ. 2554 และ พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการ

และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ทอท.ได้จัดท�าระเบียบ ทอท.ว่าด้วย การก�ากับดูแลบริษัทย่อยและ

บรษิทัร่วม พ.ศ. 2554 และแจ้งให้ผูแ้ทน ทอท.ถือปฏบิตัใิห้เป็นไปตาม 

ระเบียบดังกล่าว เพ่ือให้การปฏิบัติงานของผู้แทน ทอท.เป็นไปใน

แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับนโยบายของ ทอท.โดยระเบียบ

ดังกล่าวได้ก�าหนดอ�านาจการแต่งตั้งผู้แทน ทอท.อ�านาจหน้าท่ีของ

ผู้แทน ทอท.และการรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วมให้คณะกรรมการ ทอท.ทราบเป็นประจ�าทุกหกเดือน และ

ก�าหนดให้หน่วยงานก�ากับดูแลจัดท�ารายงานการด�าเนินงานของ 

ทอท.เสนอคณะกรรมการ ทอท.เพ่ือทราบเป็นประจ�าทุกปี

การดูแลเรื่องการใช้ข ้อมูลภายใน

ทอท.มีมาตรการดูแลการใช้ข ้อมูลภายในเพ่ือหาผลประโยชน์  

ตามหลกัการก�ากับดแูลทีด่ขีอง ทอท. จรรยาบรรณ ทอท.และแนวปฏบิติั 

ที่ดีเก่ียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยก�าหนดไว้ในคู่มือการก�ากับ

ดูแลกิจการท่ีดีของ ทอท.ซึ่งมีสาระส�าคัญดังนี้

1. คณะกรรมการ ทอท.และ ผู้บริหารของ ทอท.ตามค�านิยามของ 

 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

 (ส�านักงาน ก.ล.ต.)  มหีน้าท่ีจัดท�าและส่งรายงานการเปลีย่นแปลง 

 การถือหลักทรัพย์ ตามแบบที่จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์  

 และส่งต่อส�านักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด โดยม ี

 แนวปฏิบัติ ดังนี้ 

 1.1 ผู้มีหน้าที่ในการรายงาน 

  (1)  กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี

  (2)  คู่สมรสหรือผู้ท่ีอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา 

  (3)  บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ

  (4)  นิตบิุคคลซึ่งบคุคลตาม (1) (2) และ (3) ถอืหุน้รวมกนั 

   เกินร้อยละ 30 ของจ�านวนสิทธิออกเสียงท้ังหมด 

   ของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าว 

   เป็นสัดส่วนท่ีมากท่ีสุดในนิติบุคคลน้ัน 

 1.2 การเริ่มต้นหน้าท่ีรายงาน

  (1) กรณีมีการถือหลักทรัพย์ก่อนที่จะมาด�ารงต�าแหน่ง 

   ที่ต้องรายงาน เมื่อกรรมการหรือผู ้บริหารมาด�ารง 

   ต�าแหน่ง ยังไม่มหีน้าท่ีรายงานตามมาตรา 59 จนกว่า 

   จะมีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ 

  (2) กรณีมีการถือหรือเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ 

   ภายหลังการด�ารงต�าแหน่งท่ีต้องรายงาน ให้รายงาน 

   เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ 

 1.3 ระยะเวลาในการรายงาน

  (1)  กรณีกรรมการและผู้บริหารท่ีได้รับการแต่งตั้งใหม่ 

   และยังไม่มีรายชื่อในระบบรายชื่อกรรมการและ 

   ผู ้บริหารของบริษัท ท่ีออกหลักทรัพย ์ ท่ีแจ ้ง กับ  

   ส�านักงาน ก.ล.ต. ให้รายงานภายใน 7 วันท�าการ 

   นับแต่วันท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์

  (2) กรณีกรรมการและผู้บริหารท่ีมีรายชื่อในระบบข้อมูล 

   รายชื่อกรรมการและผู้บริหารแล้ว  ให้รายงานภายใน  

   3 วันท�าการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับ 

   โอนหลักทรัพย์

 1.4 วิธีการรายงาน

  รายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทาง www.sec.or.th   

  โดยการจัดท�าและส่งรายงานแบบ online ได้ที่ website  

  ของ ส�านักงาน ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/ 

  RaisingFunds/EquityDebt/Pages/summary_59.aspx  

นอกจากน้ี ในนโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท. ได้ก�าหนดให้กรรมการ

และผู้บริหาร ทอท. มีหน้าท่ีท่ีจะต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ 

ทอท.ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและจ�ากัดการซื้อขายหลักทรัพย์ 

ทอท.ในช่วงเวลาท่ีก�าหนด และต้องแจ้งให้ ทอท. ทราบอย่างน้อย 

1 วันล่วงหน้าก่อนท�าการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ ผ่านเลขานุการบริษัท 

และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.ทราบ ทั้งนี้ ทอท.

ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวของกรรมการและ 

ผู้บริหาร ทอท.โดยก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ทอท.รายงาน

การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และเปิดเผยจ�านวนหุ้นทุกครั้ง 

ท่ีมีการเปล่ียนแปลง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี
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2. ทอท.มีนโยบายในการก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยห้าม 

 บุคลากรทุกระดับของ ทอท.ใช้ข้อมูลภายในอันเป็นสาระส�าคัญ 

 และมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์  

 ซ่ึงยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน และตนล่วงรู้จากการปฏิบัติ 

 หน้าที่ ไม่ว่าเพ่ือประโยชน์ของตนหรือบุคคลอื่น

3. คณะกรรมการ ทอท. ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตาม 

 กฎหมายเก่ียวกับการใช้ข้อมูลภายใน โดยด�าเนินการให้มีความ 

 เสมอภาค และยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน  

 และเพ่ือเป็นการป้องกันการกระท�าผิดกฎหมายของบุคลากร 

 ทุกระดับของ ทอท.และครอบครัว ทุกคนที่ได้รับทราบ หรืออาจ 

 ได้รับทราบ ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ทอท. 

 จึงห้ามบุคคลดังกล่าวท�าการซื้อขายหุ้นหรือชักชวนให้บุคคลอื่น  

 ซ้ือหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายหุ ้น ทอท.ไม่ว่าจะ 

 ด้วยตนเอง หรือผ่านนายหน้า ในขณะที่ยังครอบครองข้อมูล 

 ทียั่งไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่ โดย ทอท.และตลาดหลกัทรพัย์ 

 แห่งประเทศไทยถือว่าเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์เพ่ือเก็งก�าไร  

 หรือสร้างความได้เปรียบให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

4.   ทอท.ได้จัดระบบรักษาความปลอดภัยในการท�างานเพ่ือป้องกัน 

 การเปิดเผยข้อมูลภายในที่เก่ียวข้องกับข้อมูลรายงานทาง 

 การเงินท่ีอาจมีผลเปลี่ยนแปลงต่อราคาหุ้น ทอท.และได้จ�ากัด 

 การเข้าถึงข้อมูลภายในที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้ 

 เฉพาะผู้เก่ียวข้อง และที่จ�าเป็นเท่านั้น จึงถือเป็นหน้าท่ีของ 

 เจ้าของข้อมลูหรอืผูค้รอบครองข้อมลูท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน 

 จะต้องก�าชับผู ้ ท่ีเ ก่ียวข้องให้ปฏิบัติตามข้ันตอนการรักษา 

 ความปลอดภัย และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 

 ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยเคร่งครัด

นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติตามกฎหมาย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือมีแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับ

การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร ทอท.จะให ้

ความส�าคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ให้แก่ 

กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานและลกูจ้างทกุคนของ ทอท.อย่างสม�า่เสมอ  

เพ่ือเป็นการคุ ้มครองความเสี่ยงด้านกฎหมายและเป็นการสร้าง 

ความเชื่อมั่นที่ควบคู ่ไปกับการสร้างคุณค่าและความสามารถ 

ในการแข่งขันอย่างย่ังยืนในการด�าเนินธุรกิจของ ทอท. ต่อไป

ค่าตอบแทนของผู ้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

ในปี 2560 ทอท. และบรษิทัย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชใีห้แก่ 

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท.จ�านวน

รวม 4,750,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของ ทอท. จ�านวน 

4,150,000 บาท และบริษัทย่อย จ�านวน 600,000 บาท ซ่ึงไม่รวม

ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและค่าใช้จ่ายเดินทางไปตรวจสอบ

ด้านบัญชีและการเงิน ณ ท่าอากาศยานภูมิภาค เพ่ือประกอบการ

ตรวจสอบงบการเงินของเจ้าหน้าท่ีส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ค่าบริการอื่น ๆ

ในรอบปีบญัช ี2560 ทอท.และบรษิทัย่อย ไม่มค่ีาบรกิารอืน่นอกเหนือ

จากค่าสอบบัญชีท่ีต้องจ่ายให้กับส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

การน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน 

ปี 2560 มาปรับใช้ 

ทอท.ได้ให้ความส�าคัญกับการน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance 

Code 2017: CG Code 2017) ท่ีส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�านักงาน ก.ล.ต.) ได้จัดท�าและ

ประกาศใช้ต้ังแต่เดือนมีนาคม 2560 โดยในปี 2561 ส�านักตรวจสอบ 

ของ ทอท.ได้ก�าหนดเรื่อง การก�ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นหนึ่งใน 

แผนการตรวจสอบภายในของ ทอท.ประจ�าปีงบประมาณ 2561 

โดยมีวัตถุประสงค์การตรวจสอบ ดังน้ี 

(1) เพื่อให้มั่นใจว่า ทอท.มีการก�าหนดนโยบาย และคู่มือการก�ากับ 

 ดูแลกิจการท่ีดี มีการทบทวนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน รวมท้ัง 

 มีส่วนงานที่รับผิดชอบก�ากับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตาม 

 นโยบาย และคู่มือการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

(2) เพื่อให้มั่นใจว่า ทอท.ได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ 

 ที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ปี 2555 และ 

 หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของส�านักงาน ก.ล.ต. ปี 2560

(3) เพื่อให้มั่นใจว่า ทอท. มีการน�าข้อเสนอแนะตามรายงานผล 

 โครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทไทยประจ�าปี 2560  

 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute  

 of Directors: IOD) มาพิจารณาปรับปรุงการด�าเนินงานของ  

 ทอท. เพ่ือยกระดับมาตรฐานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ  

 ทอท.ให้ดีย่ิงข้ึน

โดยผลจากการตรวจสอบของส�านักตรวจสอบ พบว ่า ทอท. 

มีการปฏิบัติงานด ้านการก�ากับดูแลกิจการที่ ดี  ที่สอดคล ้อง 

ตามกฎหมาย แนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องของ ตลท. และส�านักงาน ก.ล.ต. 

รวมท้ังหลักเกณฑ์ท่ี ทอท.ก�าหนด ดังน้ี 

(1) มกีารสนบัสนุนงานของคณะกรรมการ ทอท. เพ่ือให้คณะกรรมการ 

 ทอท.ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัท 

116 รายงานประจ ำ าปี 2561



 จดทะเบียน ปี 2555 ของ ตลท. และหลักการก�ากับดูแลกิจการ 

 ที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560  (Corporate Governance  

 Code: CG Code) ของส�านักงาน ก.ล.ต.

(2) มีการจัดโครงการบรรยายเรื่อง หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีด ี

 ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท 

 และผู้บริหารระดับสูงของ ทอท.เข้าใจและรับทราบถึงบทบาท 

 หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และแนวทางในการปฏิบตัติาม CG Code  

 ของส�านักงาน ก.ล.ต. รวมท้ังแสดงออกถึงความมุ่งมั่นและ 

 ให้ความส�าคญัต่อการด�าเนนิธุรกจิอย่างโปร่งใสใส่ใจธรรมาภบิาล

(3) มกีารแต่งต้ังคณะท�างานจัดท�าแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี  

 (แบบ 56-1) ตามค�าสั่ง ทอท.ที่ 1325/2559 เรื่อง แต่งต้ังคณะ 

 ท�างานจัดท�าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1)  

 โดยก�าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท�าแบบ 56-1 ให้มีข้อมูล 

 ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ตามหัวข้อและระยะเวลา 

 ที่กฎหมายก�าหนด

(4) มีการด�าเนินการจัดส ่งแบบแสดงรายการข ้อมูลประจ�าป ี 

 (แบบ 56-1) ฉบบัใหม่ตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุน  

 ที่ ทจ.36/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงาน 

 การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับฐานะทางการเงนิ และผลการด�าเนนิงาน 

 ของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 12) ลงวันท่ี 18 เมษายน 61  

 ให้กับส่วนงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การจัดท�า แบบ 56-1 มีข้อมูล 

 ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหัวข้อท่ีกฎหมายก�าหนด และสอดคล้อง 

 กับ CG Code ของ ส�านักงาน ก.ล.ต.  รวมทั้งจัดท�าข้อมูลผล 

 การด�าเนินงานตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ ทอท.  

 เพื่อเปิดเผยในรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2)

ทั้ง น้ี  ผลการตรวจสอบดังกล ่าว ส�านักตรวจสอบได ้น�าเรียน 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ทอท. เพ่ือรับทราบและ 

ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบริษัทของ ทอท. ให้สอดคล้องกับ 

CG Code ของส�านักงาน ก.ล.ต. ต่อไป

การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ  

จากผลส�ารวจตามโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัท 

จดทะเบียนประจ�าปี 2561 (Corporate Governance Report of 

Thai Listed Companies 2018: CGR2018) ท่ีสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทยท�าการส�ารวจจากบริษัทจดทะเบียน

จ�านวน 657 บริษัท โดยผลส�ารวจโครงการ CGR ประจ�าปี 2561 

ทอท.ได้รับคะแนนในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” และเป็น 1 ใน 

50 บริษัทท่ีได้รับการประเมินผลท่ีดีท่ีสุดในกลุ ่มบริษัทท่ีมีมูลค่า

ทางการตลาดมากกว่า 10,000 ล้านบาท (Top Quartile) จาก 

ผลการด�าเนินงานท่ีผ่านมา เป็นการแสดงออกถึงความมุ ่งมั่น 

ของ ทอท.ในการพัฒนามาตรฐาน CG อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ ทอท. 

เป ็นองค ์กรท่ีมี คุณภาพ มีความสามารถในการแข ่ง ขันและ 

เป ็นที่ ยอมรับของนักลงทุนทั้ ง ในประเทศและต ่างประเทศ  

แต่อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 ทอท.ยังไม่อาจปฏิบัติได้ครอบคลุม 

ตามเกณฑ์ของโครงการ CGR และ ASEAN CG Scorecard  

ในประเด็นดังต่อไปน้ี

(1) ในกรณีท่ีบริษัทมีหุ้นมากกว่าหน่ึงประเภท (One Class of Share)  

 บริษัทได้เปิดเผยถึงสิทธิในการออกเสียงของหุ้นแต่ละประเภทหรือไม่

 ข้อบังคับของ ทอท.ข้อ 8 ก�าหนดให้ หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ 

 ที่มีมูลค่าเท่ากัน ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นและ 

 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพ้ืนฐานเท่าเทียมกันทุกประการตามท่ีกฎหมาย 

 ก�าหนด

(2) การก�าหนดวธิกีารลงคะแนนเสยีงเลือกตัง้กรรมการโดยการลงคะแนนเสยีง 

 แบบสะสม (Cumulative Voting) 

 ข้อบังคับของ ทอท.ข้อ 38(1) ก�าหนดให้ ผู ้ถือหุ้นรายหน่ึง 

 มีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นท่ีตนถือในการเลือกตั้งกรรมการ 

 หนึ่ งคน ดัง น้ัน ทอท.จึงไม ่ได ้ก�าหนดวิธีการลงคะแนน 

 โดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) อย่างไร 

 ก็ตาม ทอท.ได้ก�าหนดให้มีวิธีการอื่นในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น 

 รายย่อย เช่น การให้ผู ้ถือหุ ้นรายย่อยสามารถเสนอบุคคล 

 เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า เป็นต้น

(3) การก�าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ 

 ข ้อบังคับของ ทอท.ข ้อ 36 ก�าหนดให ้มีคณะกรรมการ 

 เพือ่ด�าเนนิกิจการของบรษิทัมจี�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน  

 15 คน โดยปัจจุบัน ทอท.มีจ�านวนกรรมการท้ังสิ้น 15 คน  

 ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับและการด�าเนินธุรกิจท่าอากาศยาน 

 ที่ต ้องการผู ้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพที่จ�าเป็นใน 

 การบริหารกิจการของ ทอท.ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการ ทอท. 

 ได ้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามข้อบังคับ ทอท. 

 จ�านวน 5 คณะ ช่วยกลั่นกรองงานท่ีมีความส�าคัญ ได้แก่  

 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ 

 ก�าหนดค ่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล และ  

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งท่ี 14/2560 เมื่อวันท่ี  

20 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการ ทอท.ประเมินความ 

เพียงพอของระบบการควบคุมภายในผ่านการรายงานผล 

การด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เรื่อง รายงาน 

การควบคุมภายในของ ทอท.ประจ�าปีงบประมาณ 2560  

โดย ทอท.ด�าเนินงานตามกรอบแนวทางปฏิบัติของ The  

Committee of Sponsoring Organizations of the  

Treadway Commission: COSO - Internal Control  

Integrated Framework ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

ตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม ประกอบด้วย

 1.1	ความซือ่ตรงและจรยิธรรม ผูบ้รหิาร ทอท.บรหิารงาน 

  ตามหลักธรรมาภิบาล มีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 

  ที่ดี สนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานด้วยความซื่อตรง 

  และมีจริยธรรมตามคู่มือการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  

  มีกรอบแนวทางการปฏิบัติ เช ่น ระเบียบบริษัท 

  ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2554  

  นโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท. พ.ศ. 2560 และ 

  นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เป็นต้น

 1.2	ความเป็นอิสระและการก�ากับดูแล บทบาทหน้าท่ี 

  ของคณะกรรมการ ทอท.ได้ถูกก�าหนดให้แยกจาก 

  ฝ่ายบรหิารอย่างชดัเจนตามประกาศ ทอท.เรือ่ง  นโยบาย 

  ธรรมาภบิาลของ ทอท. คณะกรรมการ ทอท.ได้ก�าหนด 

  นโยบายการด�าเนินธุรกิจของ ทอท.ให้เป็นองค์กร 

  ที่ด�าเนินงานสอดคล้องและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ 

  ประเทศและยทุธศาสตร์ของหน่วยก�ากับดแูล กฎหมาย  

  วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น  

  เพื่อให้การก�ากับดูแลการด�าเนินงานเป็นไปอย่างม ี

  ประสิทธิภาพ คณะกรรมการ ทอท.ได ้แต ่งตั้ ง 

การควบคุมภายใน 
และการบริหารจัดการความเสี ่ยง

  คณะกรรมการตามข้อบังคับ ทอท. จ�านวน 5 ชุด  

  ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการ 

  ส ร ร หา  คณ ะกร ร ม การ ก� าหนดค ่ าตอบแท น  

  คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการ 

  บริหารความเสี่ยง  

 1.3	การจัดวางโครงสร้าง	สายการรายงาน	และอ�านาจ 

	 	 หน้าท่ีความรับผิดชอบ ทอท.มีการทบทวนและ 

  ปรบัปรงุการด�าเนินงาน โครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม 

  กับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เพ่ือให้สอดคล้องกับ 

  ภารกิจการจัดการ การด�าเนินงาน และการพัฒนา 

  ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 

  รองรับการเติบโตของจ�านวนอากาศยาน ผู้โดยสาร  

  สินค้า และพัสดุภัณฑ์ โดยได้ด�าเนินการต่างๆ  เช่น  

  แบ่งแยกหน้าท่ีถ่วงดุลอ�านาจอย่างชัดเจน และมีการ 

  มอบอ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  

  เป็นต้น  

 1.4	การรักษาพนักงานให้มีความสามารถ	ทอท.พัฒนา 

  ความรูค้วามสามารถท่ีจ�าเป็นให้พนกังาน   โดยส่วนงาน 

  ภายใต้สาย/สายงาน/ท่าอากาศยาน   มแีผนการฝึกอบรม  

  แผนการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ ของบุคลากร 

  แต่ละต�าแหน่งอย่างต่อเน่ือง มีแผนงานการสร้าง 

  องค์กรแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาระบบการจัดการ 

  ความรู้ รวมทั้งแผนสืบทอดต�าแหน่งเพ่ือรักษาความ 

  ต่อเนื่องและความสามารถของบุคลากรในต�าแหน่ง 

  ที่มีนัยส�าคัญขององค์กร 

 1.5	ผลงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ	ผู้บริหาร ทอท. 

  มีแนวทาง กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  ที่ชัดเจน เช่น การก�าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน  

  การเชื่อมโยงระหว่างตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน  และ 

  การให้รางวัลท่ีเหมาะสม เป็นต้น 
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2. การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย

 2.1	วัตถุประสงค์	 ทอท.ก�าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือใช ้

  ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากลักษณะงานหรือ 

  กิจกรรมขององค ์กรที่ ระบบการควบคุมภายใน  

  ทีม่อียู่ในปัจจบุนัไม่ครอบคลมุ หรอืไม่สามารถป้องกนั 

  ข้อผิดพลาดจากการด�าเนินงานได้ รวมถึงการไม่ 

  ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่จัดไว้ 

	 2.2	ระบุความเสี่ยง	และวิธีจัดการความเสี่ยง	ทอท. 

  ระ บุและจัดการความเสี่ ย ง ท่ีอาจ เ กิดขึ้ นจาก 

  ลักษณะงานหรือกิจกรรมท่ีอาจเกิดความผิดพลาด  

  เสียหาย ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก�าหนด รวมท้ัง 

  ความเสีย่งของสนิทรพัย์ทีจ่�าเป็นต้องได้รบัการป้องกัน 

  รักษา เพ่ือให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในสามารถ 

  ควบคุมจุดอ่อนที่มีความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับ 

  ได้ตามแนวทางปฏิบัติท่ีดี

 2.3	 โอกาสท่ีอาจเกิดการทุจริต	ทอท.ใช้ระบบควบคุม 

  ภายในเป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงด้านทุจริต 

  ของกระบวนการจัดจ้างงานก่อสร้าง กระบวนการจดัซือ้ 

  จัดจ้างที่ไม่ใช่งานจ้างก่อสร้างและกระบวนการ 

  คัดเลอืกผูป้ระกอบการกิจกรรมเชงิพาณิชย์ผ่านกิจกรรม 

  การควบคุมของกระบวนการ โดยก�าหนดจุดควบคุม 

  ในกิจกรรมท่ีมีปัจจัยเส่ียง เพ่ือระบุมาตรการ ป้องกัน 

  จดุอ่อนของกระบวนการท�างาน หรอืประเดน็ท่ีมโีอกาส 

  เกิดความเส่ียงด้านทุจรติ และผลกระทบของความเสีย่ง

	 2.4	ระบุและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง ทอท.ระบุ 

  ปัจจัยเส่ียงท่ีส�าคัญโดยการประเมินการควบคุมด้วย 

  ตนเอง (Control Self Assessment: CSA) จากปัจจัย 

  ภายในและภายนอกองค์กร มกีารก�าหนดเกณฑ์ในการ 

  พิจารณาระดับความส�าคัญของความเสี่ยงหลังจาก 

  ระบุปัจจัยเส่ียง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาส 

  เกิดและผลกระทบท่ีความเส่ียงอาจเกิดข้ึน

3.  กิจกรรมการควบคุม ประกอบด้วย

 3.1	 กิจกรรมควบคุมท่ีจะลดความเสี่ยง ทอท.ก�าหนด 

  ให ้ส ่วนงานจัดท�าจุดควบคุมของกิจกรรมหลัก  

  เพื่อป ้องกันไม ่ให ้ เ กิดความซ�้าซ ้อนหรือละเว ้น 

  การปฏิบัติงาน เพ่ือลดโอกาสเกิดความเสี่ยงจาก 

  กระบวนการท�างานด้วยการออกแบบกิจกรรมการ 

  ควบคุมภายในให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง  

  เช่น กจิกรรมใดมผีลการประเมนิความเสีย่งสงูมาก/สงู  

  ต ้องมีการก�าหนดแผน/มาตรการการปรับปรุง 

  การควบคุมภายในเป็นล�าดับแรก โดยแผนฯ ต้อง 

  สอดคล้องกับวิธีการพ้ืนฐานในการจัดการความเสี่ยง
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 3.2	 กิจกรรมควบคุมท่ัวไปด้านเทคโนโลยี	ทอท.จัดท�า  

  ทบทวนประกาศนโยบายและแนวปฏิบั ติด ้าน 

  ความมั่นคงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  และ รายละเอยีดของข้ันตอน/ระเบยีบปฏบิตัทิีเ่ก่ียวข้อง 

  เป็นประจ�าทุกปี เพ่ือเป็นแนวทางในการควบคุม 

  การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ 

  สื่อสารของ ทอท. 

 3.3	นโยบายและวิธีการควบคุม กิจกรรมการควบคุม 

  ก�าหนดขึน้ตามวตัถุประสงค์ขององค์กร  เพ่ือให้ผูบ้รหิาร 

  ระดับสาย/สายงาน/ท่าอากาศยานทราบว่า  ข้ันตอน 

  การปฏิบัติงานมีความเสี่ยงท่ีส�าคัญในเรื่องใดและ 

  ในขั้นตอนใดของการปฏิบัติงาน มีระดับความส�าคัญ 

  และโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง เพ่ือป้องกันหรือ 

  ลดความเสี่ยงจากผลการประเมินความเสี่ยง ท่ีม ี

  ผลกระทบต่อความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ 

  การควบคุมภายใน

4. สารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย

 4.1	จัดท�าและใช้ระบบสารสนเทศ ทอท.จัดท�าแผน 

  แม่บท แผนปฏิบัติการทบทวนประกาศนโยบาย 

  ความมั่นคงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 เพ่ือก�าหนดทิศทาง 

  การด�าเนินงาน และโครงการที่มีความจ�าเป็นต่อ 

  การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่มกีระบวนการ 

  ประมวลผลข้อมูลท่ีเป็นระบบ

	 4.2	สื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ทอท.สื่อสารข้อมูล 

  ภายในองค์กรเพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้รับข้อมูล 

  และบรหิารจดัการในทิศทางเดยีวกันให้ประสบผลส�าเรจ็  

  โดยมีการสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ ตามความเหมาะสม

	 4.3		สื่ อสาร กับบุคคลภายนอก  ทอท. ส่ือสารกับ 

  ผูม้ส่ีวนได้เสยีภายนอกองค์กร ด้วยช่องทางการสือ่สาร  

  ทีเ่หมาะสมตามกลุม่เป้าหมาย เช่น กลุม่ชมุชนโดยรอบ 

  ท่าอากาศยาน: ท่าอากาศยานแต่ละแห่งจะจดักิจกรรม 

  ชุมชนสัมพันธ์ลงพ้ืนที่อย ่างสม�่าเสมอเพ่ือสร ้าง 

  ความสัมพันธ์ที่ดี ความรู ้ความเข้าใจเก่ียวกับการ 

  ด�าเนินงานของท่าอากาศยาน กลุ่มนักลงทุน และ 

  ผู้ถือหุ้น: ด�าเนินการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็น  

  เป็นต้น

5.  การติดตามประเมินผล ประกอบด้วย

 5.1	ตดิตามผลและประเมนิผลแบบอสิระ	ทอท.มรีะบบ 

  การติดตามประเมินผลการด�าเนินงานและกิจกรรม 

  การควบคุมต่างๆ ที่อยู ่ระหว ่างการด�าเนินการ 

  อย ่างต ่อเนื่องและสม�่าเสมอ มีการประเมินผล 

  ความเพียงพอประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 

  ประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

  ในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และ/ 

  หรอืการประเมนิการควบคมุอย่างเป็นอสิระอย่างน้อย 

  ปีละ 1 ครั้ง

	 5.2	ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องอย่างทันกาล 

	 	 เพือ่การแก้ไขท่ีเหมาะสม ทอท.ตดิตามผลในระหว่าง 

  ปฏิบัติงาน และมีการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติ 

  ตามระบบการควบคุมภายในท่ีก�าหนดไว้และม ี

  การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องอย่างเหมาะสมตาม 

  ความส�าคัญและเร่งด่วนของภารกิจ เช่น การประเมนิผล 

  ความเพียงพอในระหว ่างปฏิบัติงานตามระบบ 

  การควบคุมภายใน การแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจาก 

  การประเมินผลด้วยตนเองทุกไตรมาส และ/หรือ 

  การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระอย่างน้อย 

  ปีละ 1 ครั้ง และมีการก�าหนดให้ผู้บริหารต้องรายงาน 

  ต ่อผู ้ก�า กับดูแลทันทีในกรณีท่ีมีการทุจริตหรือ 

  สงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ  

  ข้อบังคับ และมีการกระท�าอื่นท่ีอาจมีผลกระทบต่อ 

  องค์กรอย่างมีนัยส�าคัญ
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รายการระหว ่างกันมี ลักษณะของรายการและสัญญา 

โดยสรุปดังต่อไปนี้

1. รายการระหว ่างกันกับกระทรวงการคลังซ่ึงเป ็นผู ้ถือหุ ้น 

 รายใหญ่ของ ทอท.

ลักษณะรายการ

ทอท.เช่าใช้ประโยชน์ในทีร่าชพัสดซุึง่เป็นท่ีตัง้ของท่าอากาศยาน
ทั้ง 6 แห่ง โดยต้องช�าระค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ท่ีราชพัสดุ
ตามข้อตกลงฯ ให้แก่กระทรวงการคลัง นอกจากนี้ กระทรวง
การคลังได้เข้าค�้าประกันเงินกู้ของ Japan International  
Cooperation Agency (JICA) ท้ังหมดของ ทอท.ในฐานะท่ีเป็น 
รัฐวิสาหกิจ โดยกระทรวงการคลังไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
การค�้าประกันดังกล่าวจาก ทอท. เน่ืองจากการค�้าประกัน 
เกิดขึน้ก่อนทีก่ฎกระทรวงก�าหนดอตัราและเงือ่นไขการเรยีกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมการค�้าประกันของกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 
บังคับใช้เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 ซึ่งอาศัยอ�านาจแห่ง 
พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ก�าหนด
ให้กระทรวงการคลังมีอ�านาจในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การค�้าประกันจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบัน
การเงินภาครัฐ

2.  รายการท่ีเกิดจากการซ้ือ ขาย และบริการกับบริษัทย่อย

ลักษณะรายการ

ทอท.ได้เข้าร่วมลงทุนในบรษิทั โรงแรมท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ 
จ�ากัด เพ่ือประกอบกิจการโรงแรมและให้บรกิารซกัรดี โดยบรษิทั 
โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ากัด ได้ท�าสัญญาเช่าที่ดิน 
กับ ทอท. ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์ 
การเช่าเพ่ือใช้เป็นสถานทีก่่อสร้างโรงแรม ซึง่มอีายุสัญญา 25 ปี  
นับตั้ งแต ่ วัน ท่ีท ่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป ิดให ้บริการ 
อย่างเป็นทางการ (28 กันยายน 2549) และขยายอายุสัญญา 
ตามมาตรการให้ความช่วยเหลอืสายการบนิ และผูป้ระกอบการ 

รายการระหว่างกัน

ปี 2552 และมาตรการให้ความช่วยเหลือสายการบินและ 
ผู้ประกอบการปี 2553 คราวละ 2 ปี รวมเป็นระยะเวลา 29 ปี 
ต่อมา ทอท.ได้อนุญาตให้ขยายอายุสัญญาเป็น 30 ปี และ 
ให้สิทธิแก่ผู้รับอนุญาตที่จะต่ออายุสัญญาได้อีกสองครั้งๆ ละ 
10 ปี ตามหนังสือ ทอท.ท่ี 1759/2555 ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ์  
2555 โดย ทอท.คิดค ่าเช ่าที่ดินและเรียกเก็บส ่วนแบ่ง 
ผลประโยชน์ตอบแทนจากการประกอบกิจการโรงแรมตั้งแต่
วันท่ีบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ากัด ได้เปิด 
ให้บริการโรงแรม ในระหว่างอายุสัญญาเช่า ทอท.สงวนสิทธ์ิ
ในการปรับอัตราค่าเช่าท่ีดินเพ่ิมข้ึนตามความเหมาะสม 

นโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของ ทอท.ในอนาคต

ทอท.จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวท่ีอาจเกิดขึ้น
ในอนาคตว่าจะเป็นไปด้วยความสมเหตุสมผล และมีอัตรา
ตอบแทนท่ียุติธรรม พร้อมทั้งผ่านการอนุมัติตามขั้นตอนและ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องอย่างถูกต้อง และจะเปิดเผยชนิดและ
มูลค่าของรายการระหว่างกันของ ทอท.กับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งภายใต้ประกาศ และข้อบังคับของคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
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2561 2560 2559
ข�อมูลทางการเง�นโดยสรุปของบร�ษัท

FINANCIAL
HIGHLIGHT

2561 2560 2559

2561 2560 2559

รายได�จากการขายหร�อการให�บร�การ 
(ล�านบาท)

กำไรสุทธิ (ล�านบาท)

7,303.66

25,850.04

832.56
2,264.96
7,575.76

16,710.43

60,537.41

54,901.16
50,961.95

6,731.61

23,285.00

808.80
2,264.83
7,059.20

14,751.72

6,433.26

21,968.21

786.20
1,992.80
6,161.45

13,620.03

(ปรับปรุงใหม�)
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0

รายได�จากการขายหร�อการให�บร�การ  60,537.41  54,901.16  50,961.95

กำไรก�อนดอกเบี้ยจ�าย ค�าใช�จ�ายทางการเง�น 

 ภาษ�เง�นได� ค�าเสื่อมราคา และค�าตัดจำหน�าย 

 รวมทั�งรายได�และค�าใช�จ�ายอื่นที่ไม�เกี่ยวข�องกับ   

 การดำเนินงาน (EBITDA)  36,352.22  31,431.39  30,442.32

กำไรสุทธิ ส�วนที่เป�นของบร�ษัท  25,170.76  20,683.60  19,318.30

อัตราส�วนสภาพคล�อง (เท�า) 3.32 3.46  3.26

อัตรากำไรสุทธิต�อรายได�จากการขายหร�อ

 การให�บร�การ (%) 41.58 37.67  37.91

อัตราผลตอบแทนต�อส�วนของเจ�าของ (%) 18.29 16.45  16.97

อัตราผลตอบแทนต�อสินทรัพย� (%) 13.75 11.80  11.64

อัตราส�วนหนี้สินต�อส�วนของเจ�าของ (เท�า) 0.30 0.35  0.43

มูลค�าตามบัญช�ต�อหุ�น (บาท) 10.07 9.20  8.40

กำไรสุทธิต�อหุ�น (บาท)  1.76 1.45  1.35

สินทรัพย�รวม  187,708.55  178,409.93  172,216.39

หนี้สินรวม  43,439.43  46,721.24  51,902.17

ส�วนของเจ�าของรวม  144,269.12  131,688.69  120,314.22

ค�าบร�การสนามบิน

ค�าบร�การผู�โดยสารขาออก

ค�าเคร�่องอำนวยความสะดวก

ค�าเช�าสำนักงานและอสังหาร�มทรัพย�

รายได�เกี่ยวกับบร�การ

รายได�ส�วนแบ�งผลประโยชน� 
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2561 2560 2559
ข�อมูลทางการเง�นโดยสรุปของบร�ษัท

FINANCIAL
HIGHLIGHT

2561 2560 2559

2561 2560 2559

รายได�จากการขายหร�อการให�บร�การ 
(ล�านบาท)

กำไรสุทธิ (ล�านบาท)

7,303.66

25,850.04

832.56
2,264.96
7,575.76

16,710.43

60,537.41

54,901.16
50,961.95

6,731.61

23,285.00

808.80
2,264.83
7,059.20

14,751.72

6,433.26

21,968.21

786.20
1,992.80
6,161.45

13,620.03

(ปรับปรุงใหม�)
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รายได�จากการขายหร�อการให�บร�การ  60,537.41  54,901.16  50,961.95

กำไรก�อนดอกเบี้ยจ�าย ค�าใช�จ�ายทางการเง�น 

 ภาษ�เง�นได� ค�าเสื่อมราคา และค�าตัดจำหน�าย 

 รวมทั�งรายได�และค�าใช�จ�ายอื่นที่ไม�เกี่ยวข�องกับ   

 การดำเนินงาน (EBITDA)  36,352.22  31,431.39  30,442.32

กำไรสุทธิ ส�วนที่เป�นของบร�ษัท  25,170.76  20,683.60  19,318.30

อัตราส�วนสภาพคล�อง (เท�า) 3.32 3.46  3.26

อัตรากำไรสุทธิต�อรายได�จากการขายหร�อ

 การให�บร�การ (%) 41.58 37.67  37.91

อัตราผลตอบแทนต�อส�วนของเจ�าของ (%) 18.29 16.45  16.97

อัตราผลตอบแทนต�อสินทรัพย� (%) 13.75 11.80  11.64

อัตราส�วนหนี้สินต�อส�วนของเจ�าของ (เท�า) 0.30 0.35  0.43

มูลค�าตามบัญช�ต�อหุ�น (บาท) 10.07 9.20  8.40

กำไรสุทธิต�อหุ�น (บาท)  1.76 1.45  1.35

สินทรัพย�รวม  187,708.55  178,409.93  172,216.39

หนี้สินรวม  43,439.43  46,721.24  51,902.17

ส�วนของเจ�าของรวม  144,269.12  131,688.69  120,314.22

ค�าบร�การสนามบิน

ค�าบร�การผู�โดยสารขาออก

ค�าเคร�่องอำนวยความสะดวก

ค�าเช�าสำนักงานและอสังหาร�มทรัพย�

รายได�เกี่ยวกับบร�การ

รายได�ส�วนแบ�งผลประโยชน� 

123 บร ิษ ัท  ท่ าอากาศยานไทย จ ำ าก ัด  (มหาชน)



2561

อัตราส�วนสภาพคล�อง (เท�า) อัตราผลตอบแทนต�อส�วนของเจ�าของ (%) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย� (%)

2560 2559

2561 2560 2559 2561 2560 2559 2561 2560 2559

ฐานะการเง�น (ล�านบาท)

อัตราส�วนทางการเง�น

อัตราส�วนหนี้สินต�อส�วนของเจ�าของ (เท�า) มูลค�าตามบัญชีต�อหุ�น (บาท) กำไรสุทธิต�อหุ�น (บาท)
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บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ภาพรวมและเหตุการณ์ส�าคัญ

ภาพรวมอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยระหว ่าง 

เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 เติบโตเพ่ิมขึ้น 

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีผ ่านมา เนื่องจาก 

ภาพรวมการท ่องเที่ยวดี ข้ึน ซึ่ งส ่วนหนึ่ ง เ กิดจาก 

การส่งเสริมการท่องเท่ียวของภาครัฐ จึงท�าให้ปริมาณ

นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยมากข้ึน โดยเฉพาะ 

นักท่องเที่ยวชาวจีน ยังคงเป็นสัญชาติหลักที่เดินทาง 

เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ประกอบกับการขยายตัว 

อย่างรวดเร็วของสายการบินต้นทุนต�่า ท�าให้เกิดการแข่งขัน 

ด้านราคา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เดินทางทางอากาศจากราคาบัตร 

โดยสารเครื่องบินที่ถูกลง รวมถึงการให้บริการเส้นทางการบินท่ีมีความหลากหลาย 

เพ่ิมมากขึ้น นอกจากนั้น หลังจากที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO)  

ได้ประกาศถอดประเทศไทยออกจากรายชื่อประเทศท่ีมีความเส่ียงด้านความปลอดภัยด้านการบินพลเรือนแล้ว เป็นผลให้สายการบิน

ของไทยขยายเส้นทางการบินได้กว้างขวางขึ้น และเพ่ิมจ�านวนเที่ยวบินได้มากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการบิน และเศรษฐกิจ 

โดยรวมของประเทศ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 ปริมาณการจราจรทางอากาศของท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของบริษัท ท่าอากาศยานไทย  

จ�ากัด (มหาชน) (ทอท.) มีจ�านวนเท่ียวบินรวม 874,999 เท่ียวบิน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.24 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน แบ่งเป็นเท่ียวบิน 

ระหว่างประเทศ 462,225 เท่ียวบิน และเที่ยวบินภายในประเทศ 412,774 เที่ยวบิน ส่วนจ�านวนผู้โดยสารรวมมีทั้งหมด 139.52  

ล้านคน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.99 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 80.49 ล้านคน และผู้โดยสารภายในประเทศ 

59.03 ล้านคน โดยการเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่ มาจากเท่ียวบินและผู้โดยสารระหว่างประเทศ

ในปี 2561 ทอท. มีก�าไรสุทธิ 25,170.76 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 4,487.16 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.69 โดยมีรายได้รวมเพ่ิมข้ึน 

5,444.97 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมเพ่ิมขึ้น 502.57 ล้านบาท และภาษีเงินได้เพ่ิมข้ึน 457.31 ล้านบาท 

2561

อัตราส�วนสภาพคล�อง (เท�า) อัตราผลตอบแทนต�อส�วนของเจ�าของ (%) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย� (%)
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อัตราส�วนทางการเง�น
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 ก�าไรสุทธิส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 จ�านวน 25,170.76 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 4,487.16 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.69  
 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีรายได้จากการขายหรือการให้บริการเพ่ิมขึ้น 5,636.25 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.27 จากการเพิ่มขึ้น 
 ทั้งรายได้เก่ียวกับกิจการการบิน 3,160.85 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.25 และรายได้ท่ีไม่เก่ียวกับกิจการการบิน 2,475.40  
 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.28 เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของจ�านวนเท่ียวบินและจ�านวนผู้โดยสาร รายได้อื่นลดลง 191.28 ล้านบาท  
 หรือร้อยละ 10.69 ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ค่าใช้จ่ายรวมเพ่ิมข้ึน 502.57 ล้านบาท หรือร้อยละ  
 1.65 ส�าหรับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพ่ิมขึ้น 457.31 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.40 สอดคล้องกับก�าไรท่ีเพ่ิมข้ึน

 การวิเคราะห์ในรายละเอียดแยกแต่ละประเภทของรายได้และค่าใช้จ่าย มีดังน้ี

1.2 รายได้เกี่ยวกับกิจการการบิน (Aeronautical Revenue)

 2561 2560 เพ่ิม (ลด) ร้อยละ

 หน่วย : ล้านบาท

ค่าบริการสนามบิน  7,303.66   6,731.61   572.05   8.50 

ค่าบริการผู้โดยสารขาออก  25,850.04   23,285.00   2,565.04   11.02 

ค่าเครื่องอ�านวยความสะดวก  832.56   808.80   23.76   2.94 

รวม	 	33,986.26		 	30,825.41		 	3,160.85		 	10.25

 2561 2560 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ

 หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการขายหรือการให้บริการ 60,537.41   54,901.16   5,636.25   10.27 

	 รายได้เก่ียวกับกิจการการบิน	 	33,986.26		 	30,825.41		 	3,160.85		 	10.25	

	 สัดส่วน	 56%	 56%	 	

	 รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน	 	26,551.15		 	24,075.75		 	2,475.40		 	10.28	

	 สัดส่วน	 44%	 44%	  

รายได้อื่น  1,598.52   1,789.80   (191.28)  (10.69)

รวมรายได้	 	62,135.93		 	56,690.96		 	5,444.97		 	9.60	

หัก ค่าใช้จ่ายรวม  31,008.56   30,505.99   502.57   1.65 

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้	 	31,127.37		 	26,184.97		 	4,942.40		 	18.87	

หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  5,902.71   5,445.40   457.31   8.40 

ก�าไรสุทธิส�าหรับปี	 	25,224.66		 	20,739.57		 	4,485.09		 	21.63	

การแบ่งปันก�าไร

	 ส่วนท่ีเป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	 25,170.76		 20,683.60		 4,487.16		 21.69	

    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  53.90   55.97   (2.07)  (3.70)

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น	(บาท)	 	1.76		 	1.45		 	0.31		 	21.38	

1. การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน

 1.1 ผลการด�าเนินงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561
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ค่าบริการผู้โดยสารขาออก 

ค่าบริการสนามบิน

ค่าเคร่ืองอ�านวยความสะดวก

2561 2560

1.3 รายได้ท่ีไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน (Non-Aeronautical Revenue)

 รายได้เกี่ยวกับกิจการการบินมีสัดส่วนของรายได้แต่ละประเภทในปี 2561 ไม่แตกต่างจากปีก่อนอย่างมีสาระส�าคัญ โดยรายได้ 
 เกี่ยวกับกิจการการบินส่วนใหญ่มาจากรายได้ค่าบริการผู้โดยสารขาออก 

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 รายได้เก่ียวกับกิจการการบินจ�านวน 33,986.26 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 3,160.85 ล้านบาท  
 หรือร้อยละ 10.25 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของรายได้ค่าบริการผู้โดยสารขาออกจ�านวน 2,565.04 ล้านบาท  
 หรือร้อยละ 11.02 โดยมีสาเหตุจากการเพ่ิมขึ้นของจ�านวนผู้โดยสารโดยรวมของทั้ง 6 ท่าอากาศยาน ร้อยละ 7.99 โดยเป็น 
 การเพิ่มข้ึนจากผู ้ โดยสารของสายการบินต้นทุนต�่าถึงร ้อยละ13.66 นอกจากนี้รายได้ค ่าบริการสนามบินและค่าเครื่อง 
 อ�านวยความสะดวกเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจ�านวน 572.05 ล้านบาท และ 23.76 ล้านบาท ตามล�าดับ จากการเพ่ิมข้ึนของจ�านวนเที่ยวบิน 
 ร้อยละ 6.24 โดยเป็นการเพิ่มข้ึนของสายการบินต้นทุนต�่า ถึงร้อยละ 11.96

 2561 2560 เพ่ิม (ลด) ร้อยละ

 หน่วย : ล้านบาท

ค่าเช่าส�านักงานและอสังหาริมทรัพย์  2,264.96   2,264.83   0.13   0.01 

รายได้เก่ียวกับบริการ  7,575.76   7,059.20   516.56   7.32 

รายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์  16,710.43   14,751.72   1,958.71   13.28 

รวม	 	26,551.15		 	24,075.75		 	2,475.40		 	10.28	
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1.5 ค่าใช้จ่ายรวม

 หน่วย : ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน  7,001.73   6,499.05   502.68   7.73 

ค่าสาธารณูปโภค  2,603.19   2,520.66   82.53   3.27 

ค่าจ้างภายนอก  5,623.03   5,328.45   294.58   5.53 

ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา  2,486.74   2,545.31   (58.57)  (2.30)

ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ  3,875.62   4,099.31   (223.69)  (5.46)

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  5,641.67   5,644.51   (2.84)  (0.05)

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  158.13   138.05   20.08   14.55 

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์  82.13   148.70   (66.57)  (44.77)

ค่าใช้จ่ายอื่น  2,520.16   2,387.02   133.14   5.58 

ต้นทุนทางการเงิน  1,016.16   1,194.93   (178.77)  (14.96)

รวม	 31,008.56	 30,505.99	 	502.57		 	1.65	

 2561 2560 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ

 รายได้ที่ไม่เก่ียวกับกิจการการบินมีสัดส่วนของรายได้แต่ละประเภทในปี 2561 ไม่แตกต่างจากปีก่อนอย่างมีสาระส�าคัญ  
 โดยรายได้ที่ไม่เก่ียวกับกิจการการบินส่วนใหญ่มาจากรายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ 

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 รายได้ที่ไม่เก่ียวกับกิจการการบินจ�านวน 26,551.15 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 2,475.40  
 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.28 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของรายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์จ�านวน 1,958.71  
 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.28 ซึ่งเพ่ิมข้ึนตามจ�านวนผู ้โดยสารและผู ้ใช้บริการภายในท่าอากาศยาน และการปรับเพ่ิมอัตรา 
 ส่วนแบ่งรายได้ตามสัญญา นอกจากนี้ยังมีการเพ่ิมขึ้นของรายได้เก่ียวกับบริการจ�านวน 516.56 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.32  
 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นเน่ืองจากค่าบริการตรวจสอบผู้โดยสารล่วงหน้า 

1.4 รายได้อ่ืน

 หน่วย : ล้านบาท

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  212.30   442.87   (230.57)  (52.06)

ดอกเบ้ียรับ  1,021.98   1,036.14   (14.16)  (1.37)

ก�าไร (ขาดทุน) จากการจ�าหน่ายสินทรัพย์  4.82   (53.31)  58.13   109.04 

อื่นๆ  359.42   364.10   (4.68)  (1.29)

รวม	 	1,598.52		 	1,789.80		 	(191.28)	 	(10.69)

 2561 2560 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ

 รายได้อื่นส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 จ�านวน 1,598.52 ล้านบาท ลดลง 191.28 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.69  
 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�านวน 230.57 ล้านบาท เนื่องจาก 
 การแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเปรียบเทียบกับเงินเยนลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน
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 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 ค่าใช้จ่ายรวมจ�านวน 31,008.56 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 502.57 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.65  
 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญมาจากการเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจ�านวน 502.68  
 ล้านบาท ค่าจ้างภายนอกเพ่ิมขึ้นจ�านวน 294.58 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นเพ่ิมข้ึนจ�านวน 133.14 ล้านบาท ในขณะท่ีมี 
 การลดลงของค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุจ�านวน 223.69 ล้านบาท เน่ืองจากปีก่อนบันทึกค่าตอบแทนการใช้ 
 ประโยชน์ในที่ราชพัสดุส่วนเพ่ิมย้อนหลังตั้งแต่ปี 2556 ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ต้นทุนทางการเงินลดลงจ�านวน 178.77  
 ล้านบาท และขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ลดลงจ�านวน 66.57 ล้านบาท ส�าหรับค่าใช้จ่ายประเภทอื่นไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 อย่างเป็นสาระส�าคัญจากปีก่อน

2. การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

 ฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ของ ทอท. มีรายละเอียดดังน้ี
 หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์รวม  187,708.55   178,409.93   9,298.62   5.21 

หนี้สินรวม  43,439.43   46,721.24   (3,281.81)  (7.02)

ส่วนของเจ้าของรวม  144,269.12   131,688.69   12,580.43   9.55 

 2561 2560 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ

2.1 การวิเคราะห์สินทรัพย์

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 ทอท. มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 187,708.55 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากวันที่ 30 กันยายน 2560 จ�านวน  
 9,298.62 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.21 โดยมีรายละเอียดส�าคัญ ดังน้ี

 รายการเปล่ียนแปลงท่ีส�าคัญของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 เปรียบเทียบกับยอดคงเหลือ  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีดังต่อไปน้ี

 หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียน  77,068.09   71,655.01   5,413.08   7.55 

เงินลงทุน  1,257.04   1,650.77   (393.73)  (23.85)

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  104,887.28   102,260.49   2,626.79  2.57 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ  4,496.14   2,843.66   1,652.48   58.11 

สินทรัพย์รวม	 	187,708.55		 	178,409.93		 	9,298.62		 	5.21	

 2561 2560 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ
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 หนี้สินหมุนเวียน จ�านวน 23,202.73 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 2,474.54 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.94 เกิดจากการเพ่ิมข้ึนของเจ้าหนี้อื่น 
 จ�านวน 1,592.46 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมขึ้นของค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุค้างจ่าย เจ้าหน้ีงานระหว่างท�า 
 จ�านวน 516.42 ล้านบาท และภาษีเงินได้ค้างจ่ายจ�านวน 376.05 ล้านบาท ในขณะท่ีเจ้าหน้ีการค้าลดลงจ�านวน 234.78  
 ล้านบาท

 เงินกู้ระยะยาว จ�านวน 13,684.89 ล้านบาท ลดลง 5,543.86 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.83 เน่ืองจากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมจ�านวน  
 5,425.08 ล้านบาท และผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนจ�านวน 636.53 ล้านบาท

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ จ�านวน 6,551.81 ล้านบาท ลดลง 212.49 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.14 เน่ืองจากการลดลงของหนี้สิน 
 ตามสัญญาเช่าการเงินจ�านวน 297.36 ล้านบาท

2.3 การวิเคราะห์ส่วนของเจ้าของ

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ส่วนของเจ้าของมีจ�านวน 144,269.12 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 12,580.43 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.55  
 เนื่องจากก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 จ�านวน 24,865.71 ล้านบาท หักเงินปันผลท่ีจ่ายจ�านวน  
 12,285.28 ล้านบาท 

 สินทรัพย์หมุนเวียน จ�านวน 77,068.09 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 5,413.08 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.55 เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของ 
 เงินลงทุนชั่วคราว จ�านวน 5,850.06 ล้านบาท ในขณะที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง จ�านวน 715.65 ล้านบาท  
 ส�าหรับรายการลูกหนี้การค้า ลูกหน้ีอื่น สินค้าและวัสดุคงเหลือ และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างเป็น 
 สาระส�าคัญจากปีก่อน 

 เงินลงทุน จ�านวน 1,257.04 ล้านบาท ลดลง 393.73 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.85 ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของเงินลงทุน 
 เผื่อขาย จ�านวน 448.68 ล้านบาท จากการลดลงของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนจ�านวน 104,887.28 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 2,626.79 ล้านบาท หรือ 
 ร้อยละ 2.57 การเพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากงานก่อสร้างลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 รวมทั้ง 
 งานอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น B2, B1 และ G) และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานโครงสร้างและระบบ 
 งานหลัก) ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ จ�านวน 4,496.14 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 1,652.48 ล้านบาท หรือร้อยละ 58.11 เนื่องจากการเพ่ิมขึ้น 
 ของเงินจ่ายล่วงหน้า จ�านวน 1,458.49 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินจ่ายล่วงหน้างานก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบิน 
 รองหลังที่ 1 (ชั้น 2-4) และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานระบบย่อย) ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นอกจากนั้นสินทรัพย์ 
 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพ่ิมขึ้น จ�านวน 315.70 ล้านบาท

2.2 การวิเคราะห์หนี้สิน

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ทอท.มีหน้ีสินรวมท้ังสิ้น 43,439.43 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 30 กันยายน 2560 จ�านวน 3,281.81  
 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.02 โดยมีรายละเอียดส�าคัญ ดังนี้

 หน่วย : ล้านบาท

หนี้สินหมุนเวียน  23,202.73   20,728.19   2,474.54   11.94 

เงินกู้ระยะยาว  13,684.89   19,228.75   (5,543.86)  (28.83)

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่นๆ  6,551.81   6,764.30   (212.49)  (3.14)

หน้ีสินรวม	 	43,439.43		 	46,721.24		 	(3,281.81)	 	(7.02)

 2561 2560 เพ่ิม (ลด) ร้อยละ
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 หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน  33,818.12 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  (15,607.84)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  (18,925.93)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง	 	(715.65)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี  9,317.75 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี  8,602.10 

2561

 การเปลี่ยนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 สามารถอธิบายตามกิจกรรม 
 ต่างๆ ดังนี้

 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน จ�านวน 33,818.12 ล้านบาท เกิดจากผลการด�าเนินงานของปีปัจจุบัน

 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ�านวน 15,607.84 ล้านบาท เกิดจากเงินสดจ่ายจากการลงทุนในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
 จ�านวน 9,750.49 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่  
 และมีเงินสดจ่ายสุทธิจากการลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราวจ�านวน 5,850.06 ล้านบาท

 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จ�านวน 18,925.93 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลจ�านวน 12,285.28  
 ล้านบาท และจ่ายช�าระเงินกู้ระยะยาวจ�านวน 5,468.11 ล้านบาท

4. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินท่ีส�าคัญ

อัตราส่วนความสามารถในการท�าก�าไร  

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน / รายได้จากการด�าเนินงาน (%) 50.73 46.97

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (ROE) (%) 18.29 16.45

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 13.75 11.80

อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน  

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจ้าของ (เท่า) 0.30 0.35

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.32 3.46

 2561 2560

3. การวิเคราะห์สภาพคล่อง

 ทอท.มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จ�านวน 8,602.10 ล้านบาท ลดลงจากวันท่ี  
 30 กันยายน 2560 จ�านวน 715.65 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี
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 ทอท.มีความสามารถในการท�าก�าไรได้อย่างสม�่าเสมอ โดยมีอัตราก�าไรจากการด�าเนินงานต่อรายได้ จากการด�าเนินงานเพ่ิมขึ้น 

 ร้อยละ 3.76 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.95 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.84 ส�าหรับ 

 อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน ทอท.สามารถด�ารงอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจ้าของน้อยกว่า 1 เท่า และอัตราส่วน 

 สภาพคล่องมากกว่า 3 เท่า

5. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานในอนาคต

 จากสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงของอุตสาหกรรมการบิน ประกอบกับความต้องการเดินทางทางอากาศท่ีเพ่ิมข้ึน ท�าให้ต้อง 

 พัฒนาการให้บริการด้านท่าอากาศยานในประเทศไทย โดยมีแผนการด�าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อม 

 เพ่ือรองรับปริมาณความต้องการในการเดินทางและการขนส่งทางอากาศท่ีคาดว่าจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต โดยเฉพาะการพัฒนา 

 โครงสร้างพ้ืนฐานทางการบิน

 ทอท.ในฐานะรัฐวิสาหกิจท่ีบริหารท่าอากาศยานหลักทั้ง 6 แห่งของประเทศ ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานส�าคัญในการรองรับ 

 ปริมาณการจราจรทางอากาศ ได้เน้นพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่าอากาศยานในความรับผิดชอบเพ่ือรองรับปริมาณเที่ยวบิน 

 และผู้โดยสารที่เพ่ิมข้ึนในอนาคต โดย ทอท.ได้เร่งพัฒนา และยกระดับท่าอากาศยานท้ัง 6 แห่งท่ีอยู่ในความดูแลอย่างต่อเนื่อง  

 ซึ่งคณะกรรมการ ทอท.มีมติให้ความเห็นชอบปรับปรุงแผนแม่บทของท่าอากาศยานท้ัง 6 แห่ง ท้ังน้ีเพ่ือเร่งรัดโครงการพัฒนา 

 ขีดความสามารถท่าอากาศยานให้สามารถรองรับปริมาณเที่ยวบินและผู ้โดยสารท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว โดย ทอท.ได้ขยาย 

 ขีดความสามารถของท่าอากาศยานในความดูแล ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 เรื่องการพัฒนา 

 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ของประเทศ รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560  

 เรื่องการพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งผู ้โดยสารจะได้รับ 

 ประโยชน์จากระดับการให้บริการที่ดี รวมทั้งมีสิ่งอ�านวยความสะดวกท่ีได้มาตรฐานและโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเพียงพอ ท�าให้เกิด 

 ความสะดวกสบาย และรวดเร็วในการใช้บริการท่าอากาศยาน พร้อมกันน้ี ทอท.อยู่ระหว่างการศึกษาพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ  

 โดยเฉพาะงานด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ ซึ่งเป็นภารกิจหลักอย่างหน่ึงของ ทอท.เพ่ือให้เกิดการท�างานแบบบูรณาการ 

 ระหว่างกันของท่าอากาศยานภายใต้การบริหารท้ัง 6 แห่ง

 นอกจากน้ันแล้ว ภาครัฐมีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง เพ่ือแบ่งเบาจ�านวนนักท่องเท่ียวจากเมืองหลัก  

 รวมทั้งแก้ไขปัญหาความแออัดของผู้โดยสารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง ท้ังน้ีคณะกรรมการ ทอท. 

 ได้มีมติให้ความเห็นชอบกรอบแนวทางการเพ่ิมศักยภาพโครงข่ายระบบท่าอากาศยานไทยในการเข้าบริหารจัดการท่าอากาศยาน 

 ของกรมท่าอากาศยานจ�านวน 4 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี ท่าอากาศยานสกลนคร ท่าอากาศยานชุมพร  

 และท่าอากาศยานตาก ซึ่งการเพ่ิมโครงข่ายระบบท่าอากาศยานดังกล่าวเป็นการเตรียมการรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม 

 การท่องเที่ยวในอนาคต รวมท้ังจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการขนส่งทางอากาศของภูมิภาคเอเชีย  

 รวมถึงเป็นการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ และมีการกระจายรายได้ท้ังในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 

 อย่างทั่วถึงและย่ังยืน
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874,999
 เที่ยวบิน

776,922

 เที่ยวบิน

823,575 เที่ยวบิน

ผลการด�าเนินงานด้านการให้บริการ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) (ทอท.) ด�าเนินกิจการท่าอากาศยานในประเทศไทยท้ังหมด 6 แห่ง ได้แก่  
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานภูเก็ต  
และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ในปีงบประมาณ 2561 ให้บริการสายการบินแบบประจ�ารวม 135 สายการบิน  
เป็นสายการบินขนส่งผู้โดยสารผสมสินค้า 125 สายการบิน และขนส่งสินค้าอย่างเดียว 10 สายการบิน 

ปริมาณการข้ึนลงของอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานของ ทอท. 6 แห่ง รวม 874,999 เท่ียวบิน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.24 ประกอบด้วย  
เที่ยวบินระหว่างประเทศ 462,225 เท่ียวบิน และภายในประเทศ 412,774 เท่ียวบิน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.29 และ 1.11 ตามล�าดับ  
ให้บริการผู้โดยสารรวมท้ังสิ้น 139,518,488 คน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.99 เป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 80,489,531 คน เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 10.96 และผู ้โดยสารภายในประเทศ 59,028,957 คน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.18 มีปริมาณการขนส่งสินค้าและพัสดุ
ไปรษณียภัณฑ์เข้า-ออก 1,646,766 ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.56 โดยเป็นการขนส่งระหว่างประเทศ 1,554,120 ตัน เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 6.69 และในประเทศ  92,646 ตัน ลดลงร้อยละ 21.60

ตลาดการท่องเท่ียวของไทยในปีที่ผ่านมายังคงมีทิศทางการขยายตัวได้ดีอย่างต่อเน่ืองเกือบท้ังปี ยกเว้นในช่วงปลายปีท่ีเกิด
การชะลอตัวลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม จากการท�าการตลาดการท่องเท่ียวในรูปแบบของความเป็นวัฒนธรรมไทย รวมถึง 
การท�าตลาดท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม การขยายเส้นทางบินใหม่ๆ ของสายการบิน และสภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีเอื้อต่อการเดินทาง 
ท่องเท่ียว ท�าให้การท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรปมีแนวโน้มท่ีดี ขณะท่ีนักท่องเท่ียวจากภูมิภาคอื่นๆ ได้แก่ อเมริกา และออสเตรเลีย 
ยังมีแนวโน้มที่ดีเช่นกัน ซ่ึง ทอท.ได้เตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเท่ียวโดยใช้เครื่องมือต่างๆ เพ่ือช่วยผ่อนคลายความคับคั่ง 
ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการช่วง Off-peak การใช้ประโยชน์จากท่าอากาศยานภูมิภาคที่ยังไม่หนาแน่น และการวางแผน
ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานต่างๆ รวมทั้งแผนการรับโอนท่าอากาศยาน 4 แห่งจากกรมท่าอากาศยานมาบริหาร
จัดการเพ่ือช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับในอนาคต

สถิติการขนส่งทางอากาศ

สถิติจ�านวนเท่ียวบิน

ท่ีใช้บริการท่าอากาศยาน

ท้ัง 6 แห่ง

2559

2560

2561
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: ปีงบประมาณ

การขึ้น-ลงของอากาศยานพาณิชย์ (เที่ยวบิน)

2560 2561 %

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  345,768 364,047 5.29

ท่าอากาศยานดอนเมือง  253,544 269,964 6.48

ท่าอากาศยานเชียงใหม่  72,041 75,593 4.93

ท่าอากาศยานหาดใหญ่  30,472 29,184 -4.23

ท่าอากาศยานภูเก็ต  104,849 116,487 11.10

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 16,901 19,724 16.70

	 รวม	6	แห่ง	 823,575	 874,999	 6.24

ผู้โดยสารรวม (คน) 

ปริมาณสินค้าและพัสดุไปรษณียภัณฑ์เข้า-ออก (ตัน)

2560

2560

2561

2561

%

%

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  59,079,215 62,814,644 6.32

ท่าอากาศยานดอนเมือง  37,183,617 40,563,727 9.09

ท่าอากาศยานเชียงใหม่  9,973,449 10,808,866 8.39

ท่าอากาศยานหาดใหญ่  4,347,130 4,265,718 -1.87

ท่าอากาศยานภูเก็ต  16,230,431 18,260,833 12.51

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 2,385,224 2,804,700 17.59

	 รวม	6	แห่ง	 129,199,066	 139,518,488	 7.99

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  1,420,289 1,500,139 5.62

ท่าอากาศยานดอนเมือง  70,580 57,692 -18.26

ท่าอากาศยานเชียงใหม่  18,593 14,911 -19.80

ท่าอากาศยานหาดใหญ่  11,848 8,754 -26.11

ท่าอากาศยานภูเก็ต  48,418 61,624 27.27

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 5,172 3,646 -29.51

	 รวม	6	แห่ง	 1,574,900	 1,646,766	 4.56
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ท่าอากาศยานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีสายการบินให้บริการแบบประจ�ารวม 110 สายการบิน 
เป็นสายการบินขนส่งผู้โดยสารผสมสินค้า 100 สายการบิน และเท่ียวบินขนส่ง
สินค้าอย่างเดียว 10 สายการบิน ในปีงบประมาณ 2561 ปริมาณจราจรทางอากาศ
ระหว่างประเทศยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากปีท่ีผ่านมา โดยส่วนหน่ึงเกิดจาก
สายการบินปรับเปลี่ยนแผนการบินภายในประเทศและหันไปท�าการบินเส้นทาง
ระหว่างประเทศแทนมากขึ้น ท�าให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีเท่ียวบินพาณิชย์
ขึ้น-ลงรวม 364,047 เท่ียวบิน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.29 โดยเป็นเที่ยวบินระหว่าง
ประเทศ 277,928 เที่ยวบิน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.93 และเที่ยวบินภายในประเทศ 
86,119 เที่ยวบิน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.30 รองรับผู ้โดยสารรวม 62,814,644 คน  
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.32 เป็นผู ้โดยสารระหว่างประเทศ 51,154,386 คน เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 6.57 และภายในประเทศ 11,660,258 คน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.27 ปริมาณ
สินค้าและพัสดุไปรษณียภัณฑ์เข้า-ออก 1,500,139 ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.62 เป็นการ
ขนส่งระหว่างประเทศ 1,459,060 ตัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.19 และการขนส่งภายใน
ประเทศ 41,079 ตัน ลดลงร้อยละ 11.17

ในปีงบประมาณ 2561 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง 

ให้บริการเที่ยวบินข้ึน-ลงรวม 

634,011 เท่ียวบิน 

เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2560 

ร้อยละ 5.79

รวมมีผู้โดยสารทั้งสิ้น 

103,378,371 คน 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 

7.39

มีปริมาณสินค้า

และพัสดุไปรษณียภัณฑ์เข้า-ออก 

1,557,831ตัน 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 

4.49
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ท่าอากาศยานดอนเมือง

ท่าอากาศยานดอนเมือง มีสายการบินให้บริการแบบประจ�าท้ังหมด 15 สายการบิน  
ในจ�านวนดังกล่าวเป็นสายการบินต้นทุนต�่า 12 สายการบิน โดยในปีท่ีผ่านมา 
ตลาดสายการบินต้นทุนต�่าเน้นท�าการตลาดเส้นทางบินต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 
อย่างมาก ท�าให้ปริมาณจราจรทางอากาศ ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองในป ี
งบประมาณ 2561 มีเที่ยวบินพาณิชย์ขึ้น-ลงรวม 269,964 เที่ยวบิน เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 6.48 เป็นเท่ียวบินระหว่างประเทศ 96,160 เท่ียวบิน และเท่ียวบินภายใน
ประเทศ 173,804 เที่ยวบิน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.49 และ 2.07 ตามล�าดับ รองรับ
ผู้โดยสารรวมท้ังสิ้น 40,563,727 คน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.09 เป็นผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศ 15,832,707 คน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 19.24 และผู้โดยสารภายในประเทศ 
24,731,020 คน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.45 มีปริมาณสินค้าและพัสดุไปรษณียภัณฑ์ 
เข้า-ออก 57,692 ตัน ลดลงร้อยละ 18.26 เป็นการขนส่งระหว่างประเทศ 48,862  ตัน  
เพ่ิมขึ้นร ้อยละ 2.06 และการขนส่งสินค้าภายในประเทศ 8,830 ตัน ลดลง 
ร้อยละ 61.11 

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

ในปีงบประมาณ 2561 ปริมาณจราจรทางอากาศของท่าอากาศยานเชียงใหม่
เติบโตท้ังจากสายการบินต้นทุนต�่าที่เดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง และ
นักท่องเที่ยวชาวจีนท่ีใช้บริการเที่ยวบินตรงระหว่างประเทศ โดยมีสายการบิน
ให้บริการแบบประจ�ารวม 32 สายการบิน มีเท่ียวบินข้ึนลงรวม 75,593 เท่ียวบิน  
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.93 เป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 20,532 เที่ยวบิน เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 13.43 และเท่ียวบินภายในประเทศ 55,061 เท่ียวบิน เพ่ิมขึ้นร้อยละ  
2.08 รองรับผู้โดยสารรวม 10,808,866 คน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.38 เป็นผู้โดยสาร
ระหว่างประเทศ  2,542,583 คน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.41 ผู้โดยสารภายในประเทศ 
8,266,283 คน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.12 มีปริมาณสินค้าและพัสดุไปรษณียภัณฑ์ 
เข้า-ออก 14,911 ตัน ลดลงร้อยละ 19.80 เป็นการขนส่งระหว่างประเทศ 1,511 ตัน  
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.96 และการขนส่งสินค้าภายในประเทศ 13,400 ตัน ลดลง 
ร้อยละ 22.50
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ท่าอากาศยานภูเก็ต

ปีงบประมาณ 2561 ท ่าอากาศยานภูเก็ต มีการเติบโตของนักท ่องเ ท่ียว  
เป็นจ�านวนมาก ท้ังจากนักท่องเที่ยวชาวจีนที่บินตรงและใช้บริการสายการบิน 
ต้นทุนต�่าจากท่าอากาศยานดอนเมือง โดยมีสายการบินให้บริการแบบประจ�ารวม  
51 สายการบิน มีเท่ียวบินขึ้น-ลงรวม 116,487 เท่ียวบิน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.10  
เป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 62,557 เท่ียวบิน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.55 จากท้ัง 
เที่ยวบินแบบประจ�าและเที่ยวบินแบบเช่าเหมาล�า ส่วนเท่ียวบินภายในประเทศ 
53,930 เที่ยวบิน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.02 ให้บริการผู้โดยสารรวมท้ังสิ้น 18,260,833 
คน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.51 ประกอบด้วยผู้โดยสารระหว่างประเทศ 10,398,376 คน  
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 18.94 และผู ้โดยสารภายในประเทศ 7,862,457 คน เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 5.00 ส่วนปริมาณสินค้าและพัสดุไปรษณียภัณฑ์เข้า-ออกรวมทั้งสิ้น  
61,624 ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 27.27 ประกอบด้วยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
44,676 ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 33.33 และการขนส่งสินค้าภายในประเทศ 16,948 ตัน  
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.66

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ในปีงบประมาณ 2561 มีสายการบิน 
ให้บริการแบบประจ�ารวม 12 สายการบิน มีเท่ียวบินข้ึน-ลงรวม 19,724 เท่ียวบิน  
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.70 เป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 1,770 เที่ยวบิน เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 138.22 และเท่ียวบินภายในประเทศ 17,954 เท่ียวบิน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
11.12 ให้บริการผู้โดยสารรวม 2,804,700 คน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.59 ประกอบ
ด้วยผู้โดยสารระหว่างประเทศ 214,782 คน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 161.39 และผู้โดยสาร
ภายในประเทศ 2,589,918 คน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.46 ปริมาณการขนส่งสินค้า 
และพัสดุไปรษณียภัณฑ์เข้า-ออก ทั้งหมดเป็นการขนส่งสินค้าภายในประเทศ 
รวม 3,646 ตัน ลดลงร้อยละ 29.51

ท่าอากาศยานหาดใหญ่

ในปีงบประมาณ 2561 ท่าอากาศยานหาดใหญ่มีสายการบินให้บริการแบบ
ประจ�า 10 สายการบิน มีเท่ียวบินข้ึน-ลงรวม 29,184 เที่ยวบิน ลดลงร้อยละ  
4.23 ประกอบด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศ 3,278 เที่ยวบิน เพ่ิมขึ้นร้อยละ  
76.33 และเที่ยวบินภายในประเทศ 25,906 เท่ียวบิน ลดลงร ้อยละ 9.46  
ให้บริการผู ้โดยสารรวม 4,265,718 คน ลดลงร้อยละ 1.87 เป็นผู ้โดยสาร 
ระหว่างประเทศ 346,697 คน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 38.62 และผู้โดยสารภายในประเทศ 
3,919,021 คน ลดลงร้อยละ 4.34 มีปริมาณสินค้าและพัสดุไปรษณียภัณฑ์ 
เข้า-ออก 8,754 ตัน ลดลงร้อยละ 26.11 โดยในจ�านวนน้ีเป็นการขนส่งระหว่าง
ประเทศ 11 ตัน และภายในประเทศ 8,743 ตัน
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เที่ยวบิน

 273,072 295,385 
 336,048

364,111

 423,992
 454,763

 525,679
 573,864 599,312

634,011
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600,000
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300,000
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100,000

0

ตัน

993,769
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1,341,352 1,360,879
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39,834,940 
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51,773,461 55,086,125
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80,973,529
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96,262,832
103,378,371120,000,000

100,000,000

80,000,000
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0

จำนวน
เที่ยวบิน

ป�งบประมาณ 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

ระหว�างประเทศ ภายในประเทศ เที่ยวบินรวม 

ปร�มาณ
สินค�าและพัสดุ
ไปรษณียภัณฑ�

ป�งบประมาณ 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

ระหว�างประเทศ ภายในประเทศ การขนถ�ายรวม (ไม�รวมผ�าน) 

จำนวน
ผู�โดยสาร 

ป�งบประมาณ 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

ระหว�างประเทศ ภายในประเทศ ผู�โดยสารผ�าน ผู�โดยสารรวม

สถิติการขนส่งทางอากาศ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง
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เที่ยวบิน

ป�งบประมาณ

 241,962
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ระหว�างประเทศ ภายในประเทศ เที่ยวบินรวม 

ตัน

ป�งบประมาณ

978,119 

1,273,504
1,334,218 1,357,167

 1,232,002 1,230,881  1,240,320  1,263,013

1,420,289 1,500,139 

1,600,000

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,000

0
 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

ระหว�างประเทศ ภายในประเทศ การขนถ�ายรวม (ไม�รวมผ�าน) 

คน

ป�งบประมาณ

 37,051,203 

 42,496,950 

 47,800,585 
 52,368,712  50,900,697

46,497,257

52,384,217 
 55,473,021
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ระหว�างประเทศ ภายในประเทศ ผู�โดยสารผ�าน ผู�โดยสารรวม

จำนวน
เที่ยวบิน

ปร�มาณ
สินค�าและพัสดุ
ไปรษณียภัณฑ�

จำนวน
ผู�โดยสาร 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
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จำนวน
เที่ยวบิน

ปร�มาณ
สินค�าและพัสดุ
ไปรษณียภัณฑ�

จำนวน
ผู�โดยสาร 

เที่ยวบิน

ป�งบประมาณ

 31,110  33,603 
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0
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ระหว�างประเทศ ภายในประเทศ เที่ยวบินรวม 

ตัน

ป�งบประมาณ

 15,650
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ระหว�างประเทศ ภายในประเทศ การขนถ�ายรวม (ไม�รวมผ�าน) 

คน

ป�งบประมาณ

 2,783,737  2,758,831 3,972,876  2,717,413 
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ระหว�างประเทศ ภายในประเทศ ผู�โดยสารผ�าน ผู�โดยสารรวม

 24,058 

ท่าอากาศยานดอนเมือง
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เที่ยวบิน

ป�งบประมาณ
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ระหว�างประเทศ ภายในประเทศ เที่ยวบินรวม 

ตัน

ป�งบประมาณ

 17,617 

 20,641  20,528 21,480 
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18,593

 14,911 
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0
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ระหว�างประเทศ ภายในประเทศ การขนถ�ายรวม (ไม�รวมผ�าน) 

คน

ป�งบประมาณ

2,872,346  3,182,980
 3,680,390 

 4,334,608 

 5,172,742 

 6,213,463 

 8,069,918 

 9,208,256
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ระหว�างประเทศ ภายในประเทศ ผู�โดยสารผ�าน ผู�โดยสารรวม

 18,659 

จำนวน
เที่ยวบิน

ปร�มาณ
สินค�าและพัสดุ
ไปรษณียภัณฑ�

จำนวน
ผู�โดยสาร 

ท่าอากาศยานเชียงใหม่
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เที่ยวบิน

ป�งบประมาณ
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ระหว�างประเทศ ภายในประเทศ เที่ยวบินรวม 

ตัน

ป�งบประมาณ
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ระหว�างประเทศ ภายในประเทศ การขนถ�ายรวม (ไม�รวมผ�าน) 

คน

ป�งบประมาณ

 1,283,172 
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ระหว�างประเทศ ภายในประเทศ ผู�โดยสารผ�าน ผู�โดยสารรวม

 12,090

4,265,718 

8,754

จำนวน
เที่ยวบิน

ปร�มาณ
สินค�าและพัสดุ
ไปรษณียภัณฑ�

จำนวน
ผู�โดยสาร 

ท่าอากาศยานหาดใหญ่
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 ท่าอากาศยานภูเก็ต

เที่ยวบิน

ป�งบประมาณ
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ระหว�างประเทศ ภายในประเทศ เที่ยวบินรวม 

ตัน

ป�งบประมาณ

 16,068 

 25,921 
 27,587 

 31,731  34,032 
 37,484 

 41,858

48,418

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0
 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

ระหว�างประเทศ ภายในประเทศ การขนถ�ายรวม (ไม�รวมผ�าน) 

คน

ป�งบประมาณ

 5,441,585 
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ระหว�างประเทศ ภายในประเทศ ผู�โดยสารผ�าน ผู�โดยสารรวม

 39,652 

จำนวน
เที่ยวบิน

ปร�มาณ
สินค�าและพัสดุ
ไปรษณียภัณฑ�

จำนวน
ผู�โดยสาร 

18,260,833 

61,624
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ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

เที่ยวบิน

ป�งบประมาณ
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ระหว�างประเทศ ภายในประเทศ เที่ยวบินรวม 

ตัน

ป�งบประมาณ

 2,287 
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ระหว�างประเทศ ภายในประเทศ การขนถ�ายรวม (ไม�รวมผ�าน) 

คน

ป�งบประมาณ

 648,783
 724,241  805,842 

 926,323 
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ระหว�างประเทศ ภายในประเทศ ผู�โดยสารผ�าน ผู�โดยสารรวม

3,708

จำนวน
เที่ยวบิน

ปร�มาณ
สินค�าและพัสดุ
ไปรษณียภัณฑ�

จำนวน
ผู�โดยสาร 
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ปริมาณการจราจรทางอากาศ

จ�านวนเท่ียวบินรวม
ของ ทอท. 

รวม 
874,999 

เท่ียวบิน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

41.61%
ท่าอากาศยานดอนเมือง 

30.85%

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

8.64%

ท่าอากาศยานหาดใหญ่

3.34%ท่าอากาศยานภูเก็ต 

13.31%

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 

2.25%

จ�านวนผู้โดยสารรวม
ของ ทอท. 

รวม 
139,518,488 

คน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

45.02%
ท่าอากาศยานดอนเมือง 

29.07%

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

7.75%

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 

3.06%ท่าอากาศยานภูเก็ต

13.09%

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

2.01%

ปริมาณสินค้า
และพัสดุไปรษณียภัณฑ์ 
(ไม่รวมผ่าน) ของ ทอท. 

รวม 
1,646,766 

ตัน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

91.10% ท่าอากาศยานดอนเมือง 

3.50%

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

0.91%

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 

0.53%ท่าอากาศยานภูเก็ต 

3.74%

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 

0.22%
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แผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานของ ทอท.

1. แผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 ท ่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป ิดให ้บริการ เมื่ อวัน ท่ี  
 28 กันยายน 2549 มขีดีความสามารถในการรองรบัผูโ้ดยสาร 
 ได้ 45 ล้านคนต่อปี เมื่อพิจารณาจากการเจริญเติบโต 
 ของปรมิาณเท่ียวบนิและปรมิาณผูโ้ดยสารของท่าอากาศยาน 
 สุวรรณภูมิท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองทุกปี โดยในปี 2560  
 มผีูโ้ดยสารทัง้สิน้ 60.86 ล้านคน ทอท.จ�าเป็นต้องพิจารณา 
 จัดท�าแผนแม่บทการพัฒนาให้สอดคล้องกับการเติบโต  
 รวมท้ังปัจจยัทีส่่งผลท�าให้การพัฒนาล่าช้า เช่น  การพิจารณา 
 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ระเบียบข้ันตอนการขออนุมัต ิ
 โครงการ เป็นต้น ท้ังนีเ้พ่ือให้การวางแผนพัฒนาท่าอากาศยาน 
 สวุรรณภูม ิมคีวามเป็นไปได้และสามารถน�าไปใช้ได้ตรงกับ 
 ความเป็นจริง โดยแบ่งการพัฒนาเป็น 4 ระยะ ดังน้ี

โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน

ปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

60.86ล้านคน

 1.1 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะท่ี 2 ด�าเนินการในปีปัจจุบัน - 2564 เป้าหมายท่ีจะด�าเนินการพัฒนา 
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 60 ล้านคนต่อปี 
  ปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง

 1.2 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 3 ด�าเนินการในปี 2560-2564 มีเป้าหมายที่จะด�าเนินการ 
  พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้สามารถรองรับปริมาณจราจรทางอากาศได้จนถึงปี 2568 รองรับผู ้โดยสาร 
  ได้ไม่น้อยกว่า 90 ล้านคนต่อปี แบ่งการด�าเนินการเป็น 2 โครงการ ดังน้ี

  1.2.1 โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังท่ี 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   
   ด�าเนินการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลักหลังท่ี 2 รองรับผู้โดยสารได้ 30 ล้านคนต่อปี ปัจจุบันโครงการ 
   ดังกล่าวอยู่ระหว่างการจัดหาผู ้ออกแบบ และตามแผนงานจะเริ่มด�าเนินการก่อสร้างในปี 2562 และ 
   แล้วเสร็จในปี 2564 

  1.2.2 โครงการก่อสร้างทางว่ิงเส้นท่ี 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
   ด�าเนินการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 พร้อมระบบทางว่ิงทางขับ ปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการออกแบบ  
   และตามแผนงานจะเริ่มด�าเนินการก่อสร้างในปี 2562 และแล้วเสร็จในปี 2564

 1.3 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะท่ี 4 ด�าเนินการในปี 2563-2569 เป้าหมายท่ีจะด�าเนินการ 
  พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้สามารถรองรับปริมาณจราจรทางอากาศได้จนถึงปี 2573 สามารถรองรับ 
  ปริมาณผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 105 ล้านคนต่อปี 

 1.4  โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะท่ี 5 ด�าเนินการในปี 2568-2573 เป้าหมายท่ีจะด�าเนินการ 
  พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้สามารถรองรับปริมาณจราจรทางอากาศได้จนถึงปี 2578 สามารถรองรับ 
  ปริมาณผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 120 ล้านคนต่อปี 
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2.  แผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง

 ท ่าอากาศยานดอนเมืองได้ด�าเนินงานพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่  2 แล้วเสร็จเมื่อปี 2558 ท�าให ้
 เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู ้โดยสารได้ 30 ล้านคนต่อปี แต่อย่างไรก็ตาม จากการเจริญเติบโตของปริมาณ 
 เท่ียวบินและปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานดอนเมืองท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองทุกปี โดยในปี 2560 มีผู ้โดยสาร 
 ทั้งสิ้น 38.30 ล้านคน และในปี 2563 คาดว่าจะมีผู ้โดยสาร 47.66 ล้านคน เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับ 
 ผู้โดยสาร ทอท.ได้ก�าหนดการพัฒนาภายในพ้ืนท่ีของท่าอากาศยานดอนเมือง ดังน้ี

 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะท่ี 3 เป็นการพัฒนาต่อเน่ืองจากงานพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะท่ี 2  
 ด�าเนินการในปี 2561-2567 โดยมีเป้าหมายท่ีจะด�าเนินการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองให้สามารถคืนสภาพ 
 ขีดความสามารถเดิมในการรองรับปริมาณผู้โดยสารสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 40 ล้านคนต่อปี 

 ปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างด�าเนินการขออนุมัติงบประมาณก่อสร้างโครงการฯ

ปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานภูเก็ต

16.85ล้านคน

ปริมาณผู้โดยสาร

ของท่าอากาศยานดอนเมือง

38.30ล้านคน

และในปี 2563 

คาดว่าจะมีผู ้โดยสาร 

47.66 ล้านคน

3.  แผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต

 ปัจจุบันท่าอากาศยานภูเก็ตด�าเนินการก่อสร้างตาม 
 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (ปีงบประมาณ  
 2553-2557) แล ้วเสร็จและเป ิดให ้บริการเมื่อวันที่  
 25  มถุินายน 2561 สามารถรองรบัผูโ้ดยสารได้ 12.5 ล้านคน 
 ต่อปี ท้ังนี้เมื่อพิจารณาจากปริมาณการจราจรทางอากาศ 
 ที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองโดยในปี 2560 มีผู้โดยสารท้ังส้ิน  
 16.85 ล้านคน  ดงัน้ันท่าอากาศยานภูเก็ตจะต้องด�าเนนิการ 
 พัฒนาต่อเนื่องไปกับงานในโครงการปัจจุบันโดยม ี
 การด�าเนินการพัฒนาในระยะต่อไป ได้แก่

 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2 ด�าเนินการ 
 พัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกต่อเนื่องจากงานโครงการ 
 พัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (ปีงบประมาณ 2553-2557)  
 ด�าเนินการในปี 2561-2565 เมื่อด�าเนินการแล้วเสร็จ ท่าอากาศยานภูเก็ตจะมีขีดความสามารถรองรับปริมาณ 
 ผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 18 ล้านคนต่อปี 

 ปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างด�าเนินการขออนุมัติงบประมาณก่อสร้างโครงการฯ

 ทั้งน้ีการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะท่ี 2 เป็นการพัฒนาจนเต็มขีดความสามารถภายในพ้ืนท่ีของท่าอากาศยาน 
 ภูเก็ตแล้ว 
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5.  แผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 

 ปัจจุบันท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายมีขีดความสามารถ 
 ในการรองรับผู ้ โดยสาร 3 ล ้านคนต่อปี โดยในปี 2560  
 ท ่าอากาศยานแม ่ฟ ้าหลวง เ ชียงรายมีผู ้ โดยสารท้ังสิ้น  
 2.50 ล้านคน ซึ่งยังคงไม่เกินขีดความสามารถในการรองรับ 
 ผู ้โดยสารในปัจจุบันแต่เนื่องจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง  
 เชียงรายมีปัญหาความคับคั่งของพ้ืนที่ให้บริการผู ้โดยสาร 
 ซึ่งยังไม่สอดคล้องตามมาตรฐานการให้บริการ ดังน้ันการพัฒนา 
 ในระยะแรกจะเป็นการพัฒนาเพ่ือจัดสรรพ้ืนท่ีภายในอาคาร 
 ให้มคีวามเหมาะสมในการให้บรกิาร ปรบัปรงุสิง่อ�านวยความสะดวก 
 อื่นๆ โดยจะแบ่งการด�าเนินการพัฒนาเป็น 3 ระยะ ดังน้ี

 5.1  การปรับปรุงสิ่ งอ�านวยความสะดวกท ่าอากาศยาน 
  แม่ฟ้าหลวง เชยีงราย ให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บรกิาร 

ปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานเชียงใหม่

10.23ล้านคน

ปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

      2.50ล้านคน

4.  แผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่

 ปัจจุบันท่าอากาศยานเชียงใหม่มีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้ 8 ล้านคนต่อปี เมื่อพิจารณาจากปริมาณ 
 การจราจรทางอากาศที่เพ่ิมขึ้น โดยในปี 2560 ท่าอากาศยานเชียงใหม่จะมีผู ้โดยสารทั้งสิ้น 10.23 ล้านคน ส่งผลให้ 
 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ประสบปัญหาสิ่งอ�านวยความสะดวกไม่เพียงพอต่อความต้องการ ท�าให้เกิดความแออัดคับคั่ง 
 ในการให้บริการเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว ทอท.ได้ก�าหนดแผนการพัฒนา ดังน้ี

 4.1 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะท่ี 1 ด�าเนินการในปี 2561-2565 เป้าหมายท่ีจะด�าเนินการพัฒนา 
  ท่าอากาศยานเชียงใหม่ให้สามารถรองรับปริมาณจราจรทางอากาศได้จนถึงปี 2568 สามารถรองรับปริมาณ 
  ผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 16.5 ล้านคนต่อปี 

  ปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างด�าเนินการขออนุมัติงบประมาณก่อสร้างโครงการฯ

 4.2 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะท่ี 2 ด�าเนินการในปี 2564-2568 เป้าหมายท่ีจะด�าเนินการพัฒนา 
  ท่าอากาศยานเชียงใหม่ให้สามารถรองรับปริมาณจราจรทางอากาศได้จนถึงปี 2578 สามารถรองรับปริมาณ 
  ผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 20 ล้านคนต่อปี 

  ด�าเนินการในปี 2561-2565 เป็นงานด�าเนินการปรับปรุง และจัดสรรการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีภายในอาคารผู้โดยสาร 
  ให้มีความเหมาะสมในการให้บริการ และแก้ปัญหาพ้ืนท่ีแออัดในการให้บริการ รวมท้ังการปรับปรุงระบบถนนภายใน 
  ท่าอากาศยาน โดยเม่ือแล้วเสร็จยังคงมีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้ 3 ล้านคนต่อปี         

  งานปรับปรุงดังกล่าวปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบ จัดท�าข้อก�าหนดรายละเอียด และขออนุมัติงบประมาณ

 5.2  โครงการพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ระยะท่ี 1 ด�าเนินการในปี 2567-2571 เป้าหมายท่ีจะด�าเนินการ 
  พัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายให้สามารถรองรับปริมาณจราจรทางอากาศได้จนถึงปี 2576 สามารถ 
  รองรับปริมาณผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 4.8 ล้านคนต่อปี 

 5.3  โครงการพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ระยะท่ี 2 ด�าเนินการในปี 2572-2576 เป้าหมายท่ีจะด�าเนินการ 
  พัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายให้สามารถรองรับปริมาณจราจรทางอากาศได้จนถึงปี 2581 สามารถ 
  รองรับปริมาณผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 5.2 ล้านคนต่อปี 
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6.  แผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่

 ปัจจุบันท่าอากาศยานหาดใหญ่มีขีดความสามารถในการรองรับผู ้โดยสารได้ 2.55 ล้านคนต่อปี โดยในปี 2560  
 ท่าอากาศยานหาดใหญ่มีผู้โดยสารท้ังสิ้น 4.36 ล้านคน และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดความแออัดในการให้บริการ  
 นอกจากนี้ สภาพปัจจุบันของท่าอากาศยานหาดใหญ่ พบว่ามีความคับคั่งในการให้บริการภายในเขตท�าการบินเนื่องจาก 
 ข้อจ�ากัดของหลุมจอด และระบบทางว่ิงทางขับ อีกท้ังอาคารผู้โดยสารเดิมไม่สามารถรองรับปริมาณผู ้โดยสารที่จะ 
 เพิ่มขึ้นในอนาคตได้ เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว ทอท.ได้ก�าหนดแผนการพัฒนาเป็น 2 ระยะ ดังน้ี

 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่ ระยะที่ 1 ด�าเนินการในปี 2564-2568 เป้าหมายที่จะด�าเนินการพัฒนา 
 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ให้สามารถรองรับปริมาณจราจรทางอากาศได้จนถึงปี 2581 สามารถรองรับปริมาณผู้โดยสาร 
 ได้ไม่น้อยกว่า 10.5 ล้านคนต่อปี 

 ปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการ ทอท. และขออนุมัติงบประมาณก่อสร้างโครงการฯ ต่อไป

 ทั้งน้ี แผนงานพัฒนาดังกล่าวเป็นไปตามแผนแม่บทการพัฒนา ทอท.ท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ ทอท. อย่างไร 
 ก็ตามเน่ืองจากการคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนในปัจจุบัน ทอท.ได้พิจารณาศึกษาเพ่ือปรับปรุง 
 แผนพัฒนาท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ โดยจะด�าเนินการปรับปรุงขั้นตอนการด�าเนินงาน ขอบเขตและรายละเอียด 
 ของงานเพ่ือเร่งรัดโครงการพัฒนาในแต่ละระยะให้แล้วเสร็จเร็วขึ้นกว่าแผนท่ีก�าหนดไว้ และเพ่ิมแผนงานระยะเร่งด่วน  
 และระยะกลางในปี 2561-2562 เพ่ือด�าเนินการบรรเทาความแออัด และยกระดับการให้บริการระหว่างที่รอการด�าเนินการ 
 โครงการพัฒนา ส่งผลให้ ทอท.สามารถยกระดับการบริหารจัดการภาคการขนส่งทางอากาศของประเทศอย่างเป็นระบบ 
 และมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมการขนส่ง โลจิสติกส์ การท่องเท่ียว 
 และบริการซึ่งเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภาพรวม ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  
 20 ปี ที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศให้ “มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” 

ปริมาณผู้โดยสารของ

ท่าอากาศยานหาดใหญ่

4.36ล้านคน
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การพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งที่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย 
จ�ากัด (มหาชน) (ทอท.) ให้ความส�าคัญและทุ ่มเท 
มาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้บุคลากรในทุกระดับมีศักยภาพ
ในการบริหารจัดการท่าอากาศยานได้ตามมาตรฐาน 
การขนส่งทางอากาศในระดับประเทศและสากล  
พร้อมทั้งขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
ขององค์กร รวมถึงการสร้างบุคลากรให้เป็นวิทยากร 
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านมาตรฐานการขนส่งทางอากาศ 
ถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในองค์กร ซ่ึง ทอท.มีบุคลากร 
ที่ได้ใบรับรองวิทยากรด้านการรักษาความปลอดภัยการบิน 
พลเรือนจากส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และ 
เป็นวิทยากรบรรยายให้กับหน่วยงานภายนอกต่างๆ

นอกจากการพัฒนาศักยภาพดังกล่าวแล้ว ทอท.ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ศึกษาในสถาบันการศึกษาชั้นน�าในต่างประเทศ 
โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ในสาขาวิชาด้านการขนส่งทางอากาศ อีกทั้งมุ ่งเน้น
เสริมสร้างค่านิยมองค์กร เพ่ือให้บุคลากรมีพฤติกรรมท่ีองค์กรคาดหวัง และน�าองค์กรไปสู่ความย่ังยืน

กรอบการด�าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณ 2561 สรุปได้ดังนี้

1. แผนพัฒนาบุคคลประจ�าปี

 1.1 หลักสูตรด้านการบริหารจัดการท่าอากาศยาน ทอท.ประกอบด้วย หลักสูตรการปฏิบัติการท่าอากาศยาน  
  (Airport Operations) หลักสูตรการจัดการท่าอากาศยานระดับต้น (Junior Airport Management) หลักสูตร 
  การจัดการท่าอากาศยานระดับกลาง (Intermediate Airport Management) และหลักสูตรการจัดการท่าอากาศยาน 
  ระดับสูง (Senior Airport Management) โดยมีรูปแบบการฝึกอบรมเป็นการเรียนรู ้ในห้องเรียน (Classroom),  
  e-Learning, ศึกษาดูงานโครงการในพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
  และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ส�าหรับหลักสูตรการจัดการท่าอากาศยานระดับสูง ทอท.ได้เชิญบุคลากรจากท่าอากาศยาน 
  นานาชาติอู่ตะเภา และส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือสร้างสัมพันธภาพ 
  และแลกเปลี่ยนความรู ้ประสบการณ์ร่วมกัน

 1.2 หลักสูตรด้านการปฏิบัติการท่าอากาศยาน เช่น หลักสูตรการดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยานพาณิชย์ หลักสูตร 3 ม. 
  เพื่อมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย หลักสูตร Safety Awareness และหลักสูตรการปฏิบัติงานตามคู่มือ 
  สนามบิน เป็นต้น

 1.3 หลักสูตรด้านการบริหารจัดการและความรู้ท่ัวไป เช่น หลักสูตรจัดระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  
  หลักสูตรระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ หลักสูตรภาษาต่างประเทศ หลักสูตร Business Continuity Management  
  และหลักสูตรการฝึกซ้อมแผน BGP และ RP เป็นต้น

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ทอท.
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 1.4 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ทอท.

  1.4.1 หลกัสตูรด้านการพัฒนาภาวะผูน้�า ส�าหรบัผู้ด�ารงต�าแหน่งบรหิาร เช่น หลักสูตร The 7 Habits of Highly Effective  
   People หลักสูตร Strategic Thinking: Decoding the Future หลักสูตร Influencer: Leading Change  
   หลักสูตร Coaching for Performance และหลักสูตร Systematic & Creative Thinking เป็นต้น

  1.4.2 หลักสูตรด้านการเตรียมความพร้อมเข้ารับการทดสอบเป็นผู้จัดการสนามบินสาธารณะส�าหรับผู้บริหาร ทอท.  
   ระดับ 9 ขึ้นไป เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับท่ี 88 ว่าด้วยความรู้และ 
   ความช�านาญของผู้จัดการสนามบินสาธารณะตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2556 

  1.4.3 หลักสูตรส�าหรับคณะกรรมการ ทอท. และผู้บริหารระดับสูง เช่น หลักสูตร Director Accreditation Program  
   (DAP), หลักสูตร Director Certification Program (DCP), หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน,  
   หลักสูตรผู ้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน, หลักสูตร Leadership Succession Program,  
   หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนส�าหรับนักบริหารระดับสูง และหลักสูตร 
   วิทยาการการจัดการส�าหรับนักบริหารระดับสูง 

  1.4.4 หลักสูตร AOT Advanced Airport Management Program (AAMP) โดยร่วมกับสถาบัน Aviation  
   Strategies International Institute (ASI-I) ภายใต้ความร่วมมือโครงการ Trainair Plus (ICAO) เพ่ือเป็น 
   การเตรียมความพร้อมพัฒนากลุ่มพนักงานผู้สืบทอดต�าแหน่งของ ทอท.ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหาร 
   ท่าอากาศยาน

  1.4.5 หลักสูตร Advanced Management Program: AMP Plus เป็นการเตรียมความพร้อมพัฒนากลุ่มพนักงาน 
   ผู ้มีศักยภาพของ ทอท.ให้มีแนวคิดในการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่และสนับสนุนการด�าเนินงาน 
   ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร

 1.5 หลักสูตรด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  
  (Corporate Social Responsibility: CSR) เช่น การบรรยายพิเศษเพ่ือส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมของ ทอท. 
  ในหัวข้อ “ทอท.ยุคใหม่ ใส่ใจธรรมาภิบาล” และ “สิทธิมนุษยชนเพ่ือความย่ังยืน” เป็นต้น 
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 1.6 หลักสูตรฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ เช่น หลักสูตร  
  Aviation Medicine for Medical Examiner and  
  Assessors (Competency - Based) ณ SAA  
  ประเทศสิงคโปร ์  หลักสูตร Management of  
  Aviation Facilitation ณ IATA ประเทศแคนาดา  
  หลักสูตร Airport Strategic Management Diploma  
  ณ IATA ประเทศแคนาดา และหลักสูตร Diploma  
  in Airport Engineering  ณ SAA ประเทศสิงคโปร์  
  เป็นต้น

 1.7 หลักสูตรด้านความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ทอท. 
  กับสถาบันการบินพลเรือน เพ่ือพัฒนาทักษะและ 
  เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติการและบริหารจัดการ 
  ท่าอากาศยาน ได้แก่ หลักสูตร Aerodrome Apron  
  Control Officers หลักสูตร Flight Operation  
  Off ice หลักสูตร Aeronautical Information  
  Service และหลักสูตร Aeronautical Information  
  Service Cartography เป็นต้น  

 1.8 การให้บริการจัดฝึกอบรมด้านมาตรฐานการขนส่ง 
  ทางอากาศแก่หน่วยงานภายนอก ทอท. เช่น หลักสูตร  
  “3 ม.เพ่ือการรักษาความปลอดภัยระดับต้น, ทบทวน 
  ความรู ้ การ วิ เคราะห ์จากเครื่ อง เอกซเรย ์และ 
  การตระหนักรู ้ด ้านการรักษาความปลอดภัยและ 
  การตรวจหาวัตถุระเบิดด้านเครื่องเอกซ์เรย์ เป็นต้น 

 1.9 การให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ จ�านวน 3 ทุน ได้แก่ 1) Master of Science in Air  
  Transport Management, Coventry University, UK 2) Master of Science in Airport Planning and  
  Management Cranfield University, UK และ 3) Master of Business Administration in Aviation  
  Management, Embry - Riddle Aeronautical University, USA

2.   แผนแม่บทด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทอท.

 2.1 โครงการเสริมสร้างค่านิยมองค์กร (Core Values)

  การเสริมสร้างค่านิยม และวัฒนธรรม ทอท. 5 ใจ ได้รับการสนับสนุนจากผู ้บริหารในทุกระดับอย่างต่อเน่ือง  
  ซึ่ง ทอท.น�าผลการส�ารวจค่านิยมและวัฒนธรรม ทอท. ในแต่ละครั้งเป็นแนวทางในการวางแผนเพ่ือการขับเคลื่อน 
  ค่านิยมและวัฒนธรรม ทอท. โดยมุ่งหวังให้พนักงาน ลูกจ้างในทุกระดับได้แสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีองค์กรคาดหวัง 
  ซึ่งจะก่อให้เกิดรูปแบบการท�างานในทิศทางเดียวกัน และช่วยเก้ือหนุนการด�าเนินธุรกิจของ ทอท.ให้ด�าเนิน 
  ไปสู่เป้าหมายบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก�าหนดไว้ ซึ่ง ทอท.เสริมสร้างค่านิยมผ่านบุคคลระดับต่างๆ ดังนี้

  2.1.1 ผู ้บริหารระดับสูงเป็นแบบอย่าง (Role Model) ในการแสดงออกตามค่านิยม ทอท.

  2.1.2 ผู ้อ�านวยการส่วนเป็นผู ้สร้างการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงาน (Change Agent) คือ มีบทบาทในการสร้าง 
   ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังพฤติกรรมในตัวบุคคล และวิธีการท�างานภายในหน่วยงาน โดยน�าค่านิยม ทอท.  
   ไปสู ่การปฏิบัติ
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  2.1.3 พนักงานระดับปฏิบัติการเป็นแบบอย่าง 
   ในการปฏิบัติตามค่านิยมแก่เพ่ือน 
   ร ่วมงาน (Young Role Model)  
   ผู้อ�านวยการส่วน (Change Agent)  
   เป็นผูส่้งพนกังานเข้าสมัมนา Young  
   Role Model โดยพิจารณาผู ้ที่มี 
   พฤตกิรรมการแสดงออกซึง่สอดคล้อง 
   กับค่านิยม ทอท. ซ่ึงพนักงานกลุ่มน้ี 
   ถือเป ็นคนรุ ่นใหม่ ท่ีจะช ่วยขับเคลื่อน 
   ค ่านิยม ทอท.เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ  
   และถ่ายทอดค่านิยมให้กับเพ่ือนพนักงานในระดับปฏิบัติการต่อไป

  นอกจากนี้ ทอท.ยังน�าค่านิยมในด้านการให้ใจ (Service Minded) เป็นหลักน�าในการพัฒนาการให้บริการ  
  ณ จุดสัมผัสภายในท่าอากาศยาน (Service Touch Point) โดยเริ่มจากจุดตรวจค้นและขยายผลต่อยอดต่อไป  
  ทั้งนี้ เพ่ือให้ค่านิยม ทอท.ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ลงสู ่การปฏิบัติงานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม  

  รวมถึงการเสริมสร้างให้พนักงานและลูกจ้าง ทอท.เกิดบรรยากาศส่งเสริมค่านิยม ทอท.ร่วมกัน โดยมีการจัด 
  กิจกรรม เช่น การประกวดภาพถ่าย, ประกวด Clip VDO, ประกวด Mr. and Miss Core Values และโครงการ 
  เสวนา Inspiration Talk ค่านิยม ทอท.กับคนต้นแบบ 5 ใจ เพ่ือเรียนรู ้แนวคิด แนวการปฏิบัติของบุคคลต้นแบบ  
  (Role Model) จากภายนอกและภายในองค์กร ตลอดจนเกิดแรงบันดาลใจในการประพฤติปฏิบัติตามค่านิยม ทอท. 
  และวัฒนธรรมองค์กรที่ย่ังยืนต่อไป

 2.2 โครงการจัดท�าระบบการจัดการความรู ้ (Knowledge Management: KM) 

  ทอท.ตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารจัดการท่าอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้น�าการจัดการความรู้  
  (Knowledge Management) มาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการดังกล่าวโดยการน�าองค์ความรู้และประสบการณ ์
  ของบุคลากร ทอท. มาใช้ในการพัฒนากระบวนการให้บริการท่าอากาศยาน เพ่ือสนับสนุนกลยุทธ์ที่ 4 Intelligent  
  Service ภายใต้ AOT Strategy House ของ ทอท. โดยได้มีการรวบรวม (Collect) องค์ความรู ้ที่ส�าคัญ (Critical  
  Knowledge) จากบุคลากรภายในองค์กรผ่านกลุ ่มชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: CoP) ได้แก่  
  KM Expert 1 ด้าน Airport Service Delivery, KM Expert 2 ด้าน Airport Service Facility และ KM Expert  
  3 ด้าน Airport Engineering and Standard ซึ่งเป็นกลุ ่มบุคลากรที่มีความรู ้ความช�านาญในแต่ละสายงาน  
  ได้ร่วมกันรวบรวมความรู้ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กร  โดยใช้ความรู้  ประสบการณ์  และแนวทางการแก้ปัญหา 
  ในแต่ละกรณี เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียน และวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศข้ามหน่วยงาน (Best Practice) รวมท้ังได้ม ี
  การสร้างเครือข่ายกลุ่ม CoP ให้กับบุคลากรรุ่นใหม่ (KM: CoP New Generation) มีความรู้และทักษะในการรวบรวม 
  และจัดเก็บความรู้จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (KM Expert) ซึ่งได้มีการพัฒนาต่อยอดวิธีการจัดเก็บองค์ความรู้เป็นคลิป 
  วีดิโอ ในรูปแบบ Micro Learning เพ่ือให้มีความง่ายต่อการเข้าถึงและสามารถช่วยแก้ไขปัญหาในการท�างาน 
  ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งได้จัดเก็บไว้ในระบบ Knowledge Management System (KMS) ของ ทอท.

  นอกจากนี้ มีการถ่ายโอนความรู ้ (Capture) จากผู้รู ้ท้ังภายในและภายนอกองค์กร เช่น การถ่ายโอนความรู ้จาก 
  บุคลากรท่ีปฏิบัติงานที่หน้างาน, การถ่ายโอนความรู ้จากผู้ท่ีก�าลังเกษียณอายุ (Tacit to Explicit Knowledge)  
  ในต�าแหน่งท่ีส�าคัญต่อระบบงานขององค์กร และแลกเปลี่ยนเรียนรู ้กับหน่วยงานภายนอกจากการจัดกิจกรรม  
  KM Day รวมทั้งได้รวบรวมความรู ้การศึกษาดูงานภายใต้โครงการ Sister Airport ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 
  วิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ระหว่างท่าอากาศยานจากนานาประเทศ ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวสามารถ 
  น�ามาปรับใช้กับการด�าเนินงานธุรกิจของ ทอท. เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันของธุรกิจท่าอากาศยาน 
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 2.3 การพัฒนาสมรรถนะของพนักงาน ทอท.

  2.3.1 การประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency) ประกอบด้วย 1) Service Minded ให้บริการด้วยใจ 
   เหนือความคาดหมาย 2) Safety and Security เป็นเลิศในมาตรฐานความปลอดภัย 3) Teamwork รวมพลัง 
   ให้เกียรติทุกความคิดเห็น 4) Innovation พัฒนา ไม่หยุดย้ัง 5) Integrity ยึดมั่นผลประโยชน์องค์กร  
   โดยมุ ่งหวังให้พนักงานมีพฤติกรรมการแสดงออกตามระดับสมรรถนะหลักท่ี ทอท.คาดหวังหรือสูงกว่า 
   ความคาดหวัง เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติงานมุ ่งเน้นคุณภาพการให้บริการ โดยค�านึงถึง 
   ความปลอดภัยให้เป ็นไปตามมาตรฐานสากล โดย ทอท.ได้ด�าเนินการประเมินสมรรถนะหลักของ 
   พนักงาน ทอท. (Core Competency Assessment) ทุกต�าแหน่ง

  2.3.2 การประเมินสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency) ประกอบด้วย 1) Airport Acumen   
   2) Integrity  3) Risk Management  4) People Development  5) Operating Excellence 6) Responsible  
   for Society 7) Team Development  8) Strategic Management โดยมุ่งหวังให้พนักงานที่ด�ารงต�าแหน่ง 
   บริหารมีพฤติกรรมแสดงออกตามระดับสมรรถนะด้านการบริหารที่ ทอท.คาดหวังสูงกว่าความคาดหวัง  
   เพ่ือน�าผลการประเมินสมรรถนะไปใช้ในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล และการวางแผนพัฒนา 
   ทรัพยากรบุคคล โดย ทอท.ได้ด�าเนินการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการกลุ่มพนักงานที่ด�ารงต�าแหน่ง 
   บริหารทุกต�าแหน่ง

  2.3.3 การจัดท�าสมรรถนะตามต�าแหน่งงาน (Functional Competency Profile)
   การพัฒนาสมรรถนะตามต�าแหน่งหน้าท่ีงาน (Functional Competency) ระบบการบริหารความสามารถ  
   (Competency Management) ในการจัดการทรัพยากรบุคคลมีความส�าคัญและเป็นพ้ืนฐานในการ 
   บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กรในทุกๆ ด้าน เป็นการเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับการแข่งขัน 
   ทางธุรกิจท่าอากาศยานและให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีระบบ ต่อเน่ือง เกิดประสิทธิภาพ 
   และประสิทธิผลที่ชัดเจน สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่หลักของกลุ่มงาน อีกทั้งเพ่ือเป็นแนวทาง 
   ในการด�าเนินการพัฒนาพนักงานตรงตามทักษะท่ีต้องการของส่วนงาน และสอดคล้องกับทิศทางการ 
   ด�าเนินงานของ ทอท.อย่างย่ังยืนต่อไป

   เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของ ทอท.เป็นไปอย่างมีระบบ ต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   ที่ชัดเจน สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีหลักของกลุ่มงาน อีกท้ังเพ่ือเป็นแนวทางในการด�าเนินการ 
   พัฒนาพนักงานอย่างมีทิศทางที่ถูกต้องและชัดเจน เริ่มด�าเนินการเพ่ือหาแนวทางการประเมินสมรรถนะ 
   ตามต�าแหน่งหน้าที่งาน (Functional Competency) โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ ่ม คือ
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   1) กลุ ่ม Safety & Security ประกอบด้วย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา),  
    ท่าอากาศยานดอนเมือง (สายปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา), ท่าอากาศยานภูเก็ต (สายปฏิบัติการและ 
    บ�ารุงรักษา), สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค กลุ่มปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา (ท่าอากาศยานเชียงใหม่,  
    ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย) 

   2) กลุ่ม Supporting Core Operation ประกอบด้วย สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง, สายงานพัฒนา 
    ธุรกิจและการตลาด และสายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   3) กลุ ่ม Business Support Airport ประกอบด้วย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายสนับสนุนธุรกิจ 
    และพาณิชย์), ท่าอากาศยานดอนเมือง (สายสนับสนุนธุรกิจ), ท่าอากาศยานภูเก็ต (สายสนับสนุน 
    ธุรกิจ) และสายงานท่าอากาศยานภูมิภาค กลุ่มสนับสนุนธุรกิจ (ท่าอากาศยานเชียงใหม่, ท่าอากาศยาน 
    หาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย)

   4) กลุ่ม Back Office ประกอบด้วย สายงานยุทธศาสตร์, สายงานทรัพยากรบุคคลและอ�านวยการ, สายงาน 
    บัญชีและการเงิน, สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท และส�านักตรวจสอบ

    ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 ทอท.ได้ด�าเนินการประเมินสมรรถนะตามต�าแหน่งหน้าท่ีงาน (Functional  
    Competency) กลุ ่ม Safety & Security ส�าหรับกลุ่มอื่นจะด�าเนินการในปีถัดไป

3. ผลการด�าเนินการพัฒนาบุคลากร ในปีงบประมาณ 2561

3.4 การฝึกอบรมด้านความรู้ทั่วไป 
 (Soft Skills Training)  

 โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม 
 จ�านวน 126 โครงการ    
 ผู ้เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร 
 จ�านวน 1,265 คน

3.1 การฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการท่าอากาศยาน 
 (Airport Management Training) 

 โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม 
 จ�านวน 308 โครงการ       
 ผู้เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร
 จ�านวน 2,896 คน

3.2 การฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการท่ัวไป 
 (General Management Training)

 โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม 
 จ�านวน 206 โครงการ  
 ผู ้เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร 
 จ�านวน 1,565 คน

3.3 การฝึกอบรมด้านวิชาชีพและการปฏิบัติการ 
 (Functional & Operation Training)

 โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม 
 จ�านวน 432 โครงการ      
 ผู้เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร 
 จ�านวน 3,604 คน

 ทอท.มีผลการด�าเนินการพัฒนาบุคลากร รวมจ�านวน  1,072  โครงการ

 หลักสูตรฝึกอบรม และมีผู ้เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร รวมจ�านวน  9,330  คน 

 แบ่งตามหมวดความรู้ ได้ดังน้ี
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การบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) (ทอท.) มีความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจเพ่ือเป็นผู้ด�าเนินการและจัดการท่าอากาศยาน 
ที่ดีระดับโลก มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการ โดยค�านึงถึงความปลอดภัยและความห่วงใยในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน และการคุ้มครองสุขภาพของพนักงานและลูกจ้างทุกคน รวมถึงรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 
และชุมชน จึงได้ก�าหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน โดยมุ่งเน้นในเรื่องการปฏิบัติตาม 
กฎหมาย การประเมินความเสี่ยง การควบคุมป้องกัน และการปรับปรุงแก้ไข รวมถึงการทบทวนกระบวนการต่างๆ เพ่ือให้เกิด
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยยึดกรอบการด�าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดังน้ี 

 1.  นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

 2.  วัตถุประสงค์และเป้าหมายการด�าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 3.  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 4.  การตรวจสอบด้านความปลอดภัย (Audit)

 5.  การควบคุมความปลอดภัยในการท�างานของผู้รับเหมาและหน่วยงานจัดจ้างภายนอก (Outsource)

 6.  มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิด 
  ความยั่งยืน

การด�าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

วัตถุประสงค์

และเป้าหมาย

ผู้ประกอบการ/ 

ผู้โดยสาร/ 

สายการบิน

ผู้รับเหมาOutsource

พนักงาน

และลูกจ้าง 

ทอท.

นโยบาย

ระบบ

การจัดการ

อาชีวอนามัย

และ

ความปลอดภัย

การตรวจสอบ

ด้านความปลอดภัย 

(Audit)

ระเบียบ/

ขั้นตอน/

วิธีปฏิบัติงาน

ด้าน

ความปลอดภัย
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ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ท่าอากาศยานดอนเมือง

ท่าอากาศยานภูเก็ต

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานหาดใหญ่

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

ส�านักงานใหญ่ ทอท.

ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ตามมาตรฐาน OHSAS 18001:2007/มอก.18001-2554 ของ ทอท.

เพ่ือให้การด�าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ ทอท. มีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล ผู้ปฏิบัติงานมีการตระหนักถึงอันตรายและความเสี่ยงท่ีแฝงอยู่ใน 
กิจกรรมการท�างาน รวมถงึการจดัท�าแผนงาน มาตรการต่างๆ เพ่ือลดและควบคมุความเสีย่ง 
ให้อยูใ่นระดบัทีส่ามารถยอมรบัได้ ทอท. จงึได้ด�าเนินการตามระบบการจดัการอาชวีอนามยั 
และความปลอดภัย ตามมาตรฐาน OHSAS 18001:2007/มอก. 18001-2554 โดย ส�านักงานใหญ่  
ทอท. ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานเชียงใหม่  
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานดอนเมอืง และท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิได้ด�าเนินการ 
จดัท�าและขอรบัการรบัรองมาตรฐานฯ ดังกล่าวเรยีบร้อยแล้ว ท้ังน้ี เพ่ือให้ ทอท.มกีารบรหิาร 
และการจดัการด้านความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างานเป็นรปูแบบ 
เดียวกัน ซึ่งจะท�าให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนา 
อย่างย่ังยืนต่อไป  
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การฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน  และการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ 

หลักสูตรการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการท�างาน ประกอบด้วย

• หลักสูตรตามที่กฎหมายก�าหนด ได้แก่  หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
 ในการท�างาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน จป.ระดับบริหาร การดับเพลิง 
 ขัน้ต้น ความปลอดภัยในการท�างานส�าหรบัพนกังานใหม่ และความปลอดภยั 
 ในการท�างานเก่ียวกับไฟฟ้า

• หลักสูตรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ้และเพ่ิมประสิทธิภาพการท�างาน ได้แก่  
 การชี้บ่งและประเมินความเสี่ยงตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ 
 ความปลอดภยัส�าหรบั จป.หัวหน้างาน  การตรวจประเมนิภายในตามระบบ 
 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และความปลอดภัยใน 
 ส�านักงาน

การสัมมนาและศึกษาดูงานด้านระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับพนักงาน

การสัมมนาและศึกษาดูงาน

ของคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน  

ณ ส�านักงานใหญ่ ทอท.
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โครงการรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการท�างาน และส่งเสริมสุขภาพ

• การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพ 
 หนีไฟ 

• สัปดาห ์ความปลอดภัยในการ 
 ท�างานและรณรงค์ขับข่ีด้วยความ 
 ปลอดภยัในช่วงเทศกาลสงกรานต์   

• การฝึกซ้อมการให้ความช่วยเหลือ 
 เมือ่เกิดเหตุการณ์ลิฟต์โดยสารค้าง  
 ณ อาคารส�านักงานใหญ่ ทอท.

• โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
 “ฟื้นฟูสมรรถภาพการท�างาน 
 เพิ่มความสุขง่ายๆ สไตล์
 การยศาสตร์”

• จัดท�าวีดิทัศน์ส ่งเสริมสุขภาพอนามัยของพนักงานและลูกจ้าง ทอท.รวมถึง 
 ผู้ปฏิบัติงานในท่าอากาศยาน

ฝ่ายความปลอดภยัในการท�างานและอาชวีอนามยั ได้จดัท�าวีดทัิศน์ส่งเสรมิสขุภาพอนามยั  
เพ่ือใช้เป็นสือ่ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การรณรงค์และส่งเสรมิการออกก�าลงักาย 
ให้กับบคุลากรของ ทอท. และผู้เก่ียวข้องในท่าอากาศยาน ให้ตระหนักและเห็นความส�าคญั 
ในเร่ืองการออกก�าลังกาย เพ่ือให้มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง ภายในวีดิทัศน์จะเป็นการ
แสดงท่าทางการออกก�าลังกายประกอบเพลง โดยมีพนักงานและลูกจ้าง ทอท.รวมถึง 
ผู้ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานเป็นผู้แสดง ซึ่งฝ่ายความปลอดภัยในการท�างานและ 

อาชีวอนามัยได้ท�าการเผยแพร่วีดิทัศน์ฯ ดังกล่าวผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของ ทอท. เพ่ือให้พนักงานและลูกจ้างของ ทอท.  
รวมถึงผู้ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานสามารถน�าไปใช้ในการออกก�าลังกายในชีวิตประจ�าวัน เพ่ือส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง พร้อมกับการท�างานในหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ป� พ.ศ. หน�วย : ราย / 1 ล�านชั่วโมงการทำงาน  

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ 
(Injury Frequency Rate: IFR) 
(กรณีถึงขั้นหยุดงาน) 
ของพนักงานและลูกจ�าง ทอท.
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ป� พ.ศ. หน�วย : วัน / 1 ล�านชั่วโมงการทำงาน

อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ 
(Injury Severity Rate: ISR) 
(กรณีถึงขั้นหยุดงาน) 
ของพนักงานและลูกจ�าง ทอท.    
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รางวัลและผลงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรมการประกวดสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ประจ�าปี 2561 โดยหน่วยงานของ ทอท.ได้เข้าร่วมการประกวด
และผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน ระดับประเทศ ดังน้ี

ส�านักงานใหญ่ ทอท. (สนญ.ทอท.) ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นฯ ระดับประเทศติดต่อกันเป็นปีที่ 12 (ประกาศ
เกียรติยศ)

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นฯ ระดับประเทศติดต่อกันเป็นปีท่ี 9 
(ประกาศเกียรติยศ)

สถิติการประสบอันตรายจากการท�างาน

อัตราความถ่ีของการบาดเจ็บ (Injury Frequency Rate: IFR) และอัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (Injury Severity Rate: 
ISR) (กรณีถึงข้ันหยุดงาน)

อัตราความถ่ี (IFR) และอัตราความรุนแรง (ISR) ของการบาดเจ็บกรณีถึงขั้นหยุดงาน เป็นค่าดัชนีวัดผลส�าเร็จด้านความ
ปลอดภัยเชิงรับที่บ่งบอกถึงจ�านวนพนักงานท่ีได้รับบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (ราย/ล้านชั่วโมงการท�างาน) และจ�านวนวันที่ 
สูญเสียไปจากการเกิดอุบัติเหตุ (วัน/ล้านชั่วโมงการท�างาน) ตามล�าดับ โดยในปี 2561 มีค่า IFR เท่ากับ 0.43/1 ล้านชั่วโมง
การท�างาน และมีค่า ISR เท่ากับ 2.5/1 ล้านชั่วโมง
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มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน

ปัจจุบันการบินพลเรือน (Civil Aviation) มีแนวโน้มที่จะถูกคุกคามอย่างต่อเนื่องโดยการกระท�าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย (Acts of Unlawful Interference) ซึ่งเป็นการกระท�าใดๆ ท่ีพยายามท�าลายความปลอดภัยของผู้โดยสาร ลูกเรือ  
ผู ้ปฏิบัติงานในท่าอากาศยาน และสาธารณชนที่มาใช้บริการสามารถเกิดขึ้นได้ท้ังจากการกระท�าของกลุ ่มบุคคล เช่น  
กลุ่มก่อการร้าย กลุ่มผู้ประท้วง กลุ่มคนท่ีมีแรงจูงใจ  ไปจนถึงการกระท�าโดยตัวบุคคล เช่น อาชญากร เป็นต้น โดยแนวโน้มของ 
การก่อเหตุจะเป็นการโจมตีที่ไม่สามารถคาดเดาได้ (Unpredictable Attack) ต้ังแต่เหตุการณ์ 9/11 เมื่อปี 2544 จนถึงปัจจุบัน 

แม้ว่าขณะน้ี จะยังไม่ปรากฏข้อมูลว่าท่าอากาศยานในประเทศไทยตกเป็นเป้าหมายของภัยดังกล่าว แต่บริษัท ท่าอากาศยานไทย  
จ�ากัด มหาชน (ทอท.) ในฐานะผู้ด�าเนินการท่าอากาศยานนานาชาติทั้ง 6 ท่าอากาศยาน ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง  
เชียงราย ไม่ได้เพิกเฉยและนิ่งนอนใจต่อวิวัฒนาการของภัยคุกคามต่างๆ โดยเฉพาะภัยจากการก่อการร้าย ทอท.ยังคงตระหนักถึง 
ความส�าคัญของภัยคุกคามและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเน่ืองจากภัยจากการก่อการร้ายส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและมีนัยส�าคัญ
ต่อความเชื่อมั่นของสาธารณชน                                           

มาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัย (Security) ถือเป็นหน่ึงในรากฐาน (Foundation) ของกรอบยุทธศาสตร์และโครงสร้าง
ในการบริหารจัดการของ ทอท. (AOT Strategy House) เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนขององค์กร โดยในการรับมือกับภัยคุกคาม 
ต่าง ๆ  ท่าอากาศยานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท.ได้ก�าหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ในทุกท่าอากาศยาน ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนดของรัฐท่ีก�ากับดูแลโดยส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และมาตรฐาน
ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) ในภาคผนวกท่ี 17 แห่ง
อนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ว่าด้วยเรื่องการรักษาความปลอดภัย ดังน้ี

1. การจัดท�าแผนรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน (Airport Security Programme: ASP) ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ 
 ของ ทอท.แต่ละท่าอากาศยานได้จัดท�าแผนรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานให้สอดคล้องกับแผนรักษาความปลอดภัย 
 ในการบินพลเรือนแห่งชาติ (National Civil Aviation Security Programme: NCASP) ที่จัดท�าโดยส�านักงานการบินพลเรือน 
 แห่งประเทศไทย และมาตรฐานสากลขององค์การการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization:  
 ICAO) เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางในการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ณ ท่าอากาศยานนั้นๆ โดยมาตรการการรักษา 
 ความปลอดภยัทีก่�าหนดอยู่ในแผนรกัษาความปลอดภัยของแต่ละท่าอากาศยาน เป็นมาตรการเชงิป้องกันและมาตรการเชงิรกุ  
 และมีการทบทวน ปรับเปลี่ยนมาตรการให้สอดคล้องต่อภัยคุกคามที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เท่าทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

2. มาตรการการรักษาความปลอดภัยเชิงป้องกัน (Preventive Security Measures) ทอท.ก�าหนดมาตรการการรกัษาความปลอดภยั 
 ที่เป็นมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับข้อก�าหนดของรัฐและมาตรฐานสากล ดังนี้

	 2.1	มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการผ่านเข้า-ออก (Measures relating to access control) ทอท.ได้ก�าหนดพ้ืนท่ี 
  หวงห้ามเพือ่การรกัษาความปลอดภัยในเขตท่าอากาศยาน จดัให้มกีารออกบตัรรกัษาความปลอดภยับคุคลและยานพาหนะ 
  ที่ได้รับอนุญาตให้ผ่านเข้า-ออกพ้ืนที่หวงห้าม ก�าหนดช่องทางผ่านเข้า-ออก พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 

มาตรฐานความปลอดภัย
และรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานและการบิน
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  ประจ�าช่องทางเพ่ือตรวจสอบบุคคล สัมภาระ และยานพาหนะ ก่อนผ่านเข้า-ออกพ้ืนท่ีหวงห้าม เพ่ือป้องกันการผ่าน 
  เข้า-ออกโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงการออกระเบยีบ ทอท. ว่าด้วยการเข้าออกหรอือยู่ในพ้ืนทีเ่พ่ือการรกัษาความปลอดภัย  
  ที่สอดคล้องกับระเบียบของรัฐ 

	 2.2	มาตรการท่ีเก่ียวข้องกับอากาศยาน (Measures relating to aircraft) ทอท.และผู้ด�าเนินการเดินอากาศ (Aircraft  
  Operator) ร่วมกันรบัผดิชอบในการรกัษาความปลอดภัยอากาศยานท่ีจอดอยู่ในพ้ืนท่ีการบนิ (Airside) ของท่าอากาศยาน  
  โดย ทอท.ได้ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณแนวรั้วพ้ืนท่ีการบินและจุดจอดอากาศยาน รวมถึงการเฝ้าตรวจตระเวน 
  รักษาความปลอดภัยพ้ืนที่ท่าอากาศยานท่ีมีอากาศยานจอดอยู่ โดยสายตรวจเดินเท้า สายตรวจยานพาหนะ และกล้อง 
  โทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television: CCTV) นอกจากน้ันผู้ด�าเนินการเดินอากาศ สามารถจัดให้มีมาตรการ 
  เพ่ิมเติมเพ่ือรักษาความปลอดภัยอากาศยานท่ีจอดอยู่ เช่น การตรวจสอบ/ตรวจค้นอากาศยานก่อนออกเดินทาง  
  การควบคุมบุคคล/ยานพาหนะท่ีเข้าถึงบริเวณลานจอดและการควบคุมช่องทางท้ังหมดที่น�าไปสู่ภายในพ้ืนที่ลานจอด 
  อากาศยาน เป็นต้น  

 2.3	มาตรการท่ีเก่ียวข้องกับผู้โดยสารและสัมภาระไม่ลงทะเบียน (Measures relating to passenger and their cabin  
  baggage) ทอท.มหีน้าท่ีรบัผดิชอบในการตรวจค้นตามพระราชบญัญัตกิารเดนิอากาศ มาตรา 60/17 โดยได้มกีารก�าหนด 
  มาตรการด้านการตรวจค้นและจัดท�ามาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงานตรวจค้น (Standard Operating Procedures)  
  ตามกฎระเบียบของรัฐและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทอท.ได้จัดให้มีการตรวจค้นร่างกายผู ้โดยสารก่อนขึ้น 
  อากาศยานด้วยอุปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยท่ีทันสมัย เช่น เครื่องตรวจค้นร่างกาย (Full Body Scanner)  
  เครื่องตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน (Walk Through Metal Detector) เครื่องตรวจจับโลหะแบบมือถือ (Hand  

การตรวจค้นด้วยระบบ	In-line	Screening

การตรวจค้นผู้โดยสารด้วยเครื่องตรวจค้นร่างกาย
แบบ	Full	Body	Scanner

  Held Metal Detector) ส�าหรับสัมภาระไม่ลงทะเบียน 
  ที่ผู ้ โดยสารน�าติดตัวขึ้นบนอากาศยานจะได้รับการ 
  ตรวจค้นด้วยเครื่องเอกซเรย์ (X-ray) ที่ทันสมัย และ 
  เครื่องตรวจร่องรอยวัตถุระเบิด (Explosive Trace  
  Detector: ETD) เพ่ือป้องกันการส่งหรือพาอาวุธ/  
  วัตถุอันตราย/ วัตถุต้องห้ามไปกับอากาศยาน

 2.4	มาตรการ ท่ี เ ก่ียวข ้อง กับสัมภาระลงทะเบียน  
  (Measures relating to hold baggage) ทอท.จัดให้มี 
  การตรวจค้นสัมภาระบรรทุกทุกใบที่จะน�าบรรทุกไปกับ 
  อากาศยานด้วยเครื่องเอกซเรย์ (X-ray) เครื่องตรวจ 
  ร่องรอยวัตถุระเบิด (Explosive Trace Detector: ETD)  
  และยกระดบัการตรวจค้นสมัภาระบรรทุก ณ ท่าอากาศยาน 
  สุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยาน 
  ภูเก็ตด้วยระบบ In-line Screening โดยได้ติดตั้ง 
  เครื่องเอกซเรย์ท่ีมีเทคโนโลยีขั้นสูงในการตรวจวัตถุระเบิด  
  ทั้งนี้ สัมภาระท่ีผ่านการตรวจค้นจากทางท่าอากาศยาน 
  แล้วจะได้รับการป้องกันให้พ้นจากการกระท�าอันเป็น 
  การแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จนกระท่ังล�าเลียง 
  ขึ้นอากาศยาน โดยการก�ากับดูแลของเจ้าหน้าท่ีผู้ด�าเนิน 
  การเดินอากาศ (Aircraft Operator) เจ้าหน้าท่ีรักษา 
  ความปลอดภัยของท่าอากาศยานท่ีตรวจตระเวนในพ้ืนที่ 
  คัดแยกสัมภาระ (Sorting Area) และกล้องโทรทัศน์ 
  วงจรปิด (Closed Circuit Television: CCTV)
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	 2.5	มาตรการท่ีเก่ียวข้องกับพื้นท่ีนอกเขตการบิน	(Measures relating to landside) ทอท.จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง 
  ด้านการรักษาความปลอดภัยพ้ืนที่นอกเขตการบิน และก�าหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยพ้ืนที่นอกเขตการบิน 
  ที่สอดรับกับภัยคุกคามของแต่ละท่าอากาศยาน ประกอบด้วยมาตรการหลัก ได้แก่ การตรวจตระเวนพ้ืนท่ีสาธารณะ 
  โดยสายตรวจเดนิเท้า สายตรวจยานพาหนะ และกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  ตามวงรอบระยะเวลาอย่างต่อเนือ่ง การประกาศ 
  เสียงตามสายแจ้งเตือนไม่ให้ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานวางสิ่งของท้ิงไว้โดยไม่มีผู้ดูแล และประชาสัมพันธ์ช่องทาง 
  ในการแจ้งเหตุ เมื่อพบเห็นบุคคล/วัตถุ/ยานพาหนะต้องสงสัย รวมถึงการจัดเจ้าหน้าที่ท�าลายวัตถุระเบิด (Explosive  
  Ordnance Disposal (EOD) officer) พร้อมสุนัขตรวจพัสดุภัณฑ์ระเบิด (Canine) ตรวจสอบวัตถุต้องสงสัย 
  ที่คาดว่าจะเป็นวัตถุระเบิด 

 2.6	มาตรการท่ีเก่ียวข้องกับสนิค้า	ไปรษณยีภณัฑ์	และสนิค้าอ่ืนๆ (Measures relating to cargo/ mail and other goods)  
  ผู้ด�าเนินการเดินอากาศต้องจัดท�าแผนรักษาความปลอดภัยให้สอดคล้องกับแผนรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน  
  เนื่องจากผู้ด�าเนินการเดินอากาศจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยโภชนาการ (Catering) ที่จะน�าไปกับอากาศยาน  
  จัดให้มีการตรวจค้นสินค้าทางอากาศ (Air Cargo) และไปรษณียภัณฑ์ (Mail) ท่ีจะน�าไปกับอากาศยานด้วยเครื่อง 
  เอกซเรย์ (X-ray) ควบคุมรักษาความปลอดภัยส่ิงท่ีผ่านการตรวจค้นแล้วต้ังแต่จุดเริ่มต้นจนกระท่ังล�าเลียงข้ึนอากาศยาน  
  ให้พ้นจากการกระท�าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่ง ทอท.ได้จัดให้มีมาตรการการรักษาความปลอดภัย 
  พื้นที่ที่ด�าเนินการเก่ียวกับสินค้าทางอากาศ ไปรษณียภัณฑ์ และโภชนาการ สนับสนุนการรักษาความปลอดภัย 
  ของผู้ด�าเนินการเดินอากาศ เช่น การควบคุมการผ่านเข้า-ออก และการตรวจตระเวนพ้ืนท่ี เป็นต้น

	 2.7	มาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Measures relating to Cyber threats) ทอท.ริเริ่ม 
  การประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการพัฒนามาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือปกป้อง 
  ข้อมูลส�าคัญให้เป็นความลับ และป้องกันระบบเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีส�าคัญท่ีใช้ในการบินพลเรือนจากการแทรกแซง 
  อันมิชอบด้วยกฎหมาย

3. การจัดให้มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลข่าว ทอท.ได้ประสานความร่วมมอืด้านการข่าวกับหน่วยงานด้านความมัน่คง 
และข่าวกรองของรัฐ และหน่วยงานต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง เช่น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล, ศูนย์ประสาน 
ข่าวกรองแห่งชาติ, Office of Transport Security (OTS) แห่งออสเตรเลีย และหน่วยงานบริหารการรักษาความปลอดภัยการขนส่ง
แห่งสหรัฐอเมริกา (Transportation Security Administration: TSA) เพื่อรับทราบข้อมูลภัยคุกคามและน�าข้อมูลมาวิเคราะห์และ
ประเมนิความเสีย่งท่ีอาจเกิดข้ึนกับท่าอากาศยานในความรบัผดิชอบของ ทอท. พร้อมทัง้แจ้งเตือนให้ท่าอากาศยานทราบเพ่ือก�าหนด
มาตรการการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกที่จะสามารถรับมือกับภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

4. การจัดให้มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน ดังนี้

 4.1 ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.แต่ละท่าอากาศยานได้จัดท�าแผนฉุกเฉิน (Emergency Plan) และแผน 
  เผชิญเหตุ (Contingency Plan) ตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation  
  Organization: ICAO) รวมทั้งจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฯ ในระยะเวลาท่ีก�าหนดอย่างต่อเน่ือง ประกอบด้วย การฝึกซ้อม 
  แผนแบบเต็มรูปแบบ (Full-scale Exercise) การฝึกซ้อมแผนแบบบางส่วน (Partial Exercise) และการฝึกซ้อมแผน 
  แบบสถานการณ์จ�าลอง (Table-top Exercise)

 4.2 ทอท.ได้ก�าหนดมาตรฐานระดับการเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับคู่มือการประเมิน 
  ความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนประเทศไทย ที่จัดท�าโดยส�านักงานการบินพลเรือนแห่ง 
  ประเทศไทย ซึ่งในแต่ละระดับการเตรียมความพร้อมฯ ได้ก�าหนดมาตรฐานในการเพ่ิมระดับความเข้มงวดในมาตรการ 
  การรักษาความปลอดภัย ทั้งน้ี แต่ละท่าอากาศยานสามารถยกระดับการเตรียมความพร้อมฯ ให้สูงข้ึนได้ตามผล 
  การประเมินความเสี่ยงของสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนเฉพาะของแต่ละท่าอากาศยาน
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5. การจัดให้มีการควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน (Aviation Security Quality Control) 

ทอท.ได้จัดท�าแผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยด้านการบินและได้ก�าหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการควบคุมและ 
ก�ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยท่ีก�าหนดให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของรัฐและมาตรฐานสากล  
และได้ด�าเนินกิจกรรมควบคุมคุณภาพตามแผนฯ โดยจัดให้มีการส�ารวจ (Survey) การตรวจสอบเฉพาะเรื่อง (Inspection)  
การตรวจสอบท้ังระบบ (Audit) และการทดสอบ (Test) การรักษาความปลอดภัยด้านการบิน พร้อมทั้งน�าข้อมูลข้อบกพร่อง 
ที่ตรวจพบไปวิเคราะห์ ก�าหนดแนวทางการแก้ไขปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน 

ทัง้น้ีบคุลากรท่ีเป็นผูต้รวจสอบ (Aviation Security Inspectors) การรกัษาความปลอดภัยด้านการบนิของ ทอท.ได้ผ่านการฝึกอบรม
การเป็นผูต้รวจสอบตามมาตรฐานขององค์การการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) 
โดยข้อมูลข้อบกพร่องที่ตรวจพบ จะถูกน�าไปวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปรับปรุงแบบบูรณาการและต่อเนื่อง 

6.   การพัฒนาบุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัย (Aviation Security Training)

ทอท.ตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน เน่ืองจาก 
ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ (Knowledge) ความสามารถ (Ability) และทักษะ (Skill) ในงานท่ีปฏิบัติ จึงได้จัดท�าแผนฝึกอบรม 
การรักษาความปลอดภัยด้านการบิน ทอท. (Aviation Security Training Programme: ASTP) เพ่ือใช้ในการฝึกอบรมด้าน 
การรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยกิจการการบินพลเรือนแห่งชาติ (National Civil  
Aviation Security Training Programme: NCASTP) และยังสอดคล้องกับมาตรฐานการฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัย 
ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) โดยประกอบไปด้วย 
การฝึกอบรมในระดับเบื้องต้น (Initial) และระดับทบทวน (Recurrent) รวมถึงการอบรมโดยการปฏิบัติงานจริง (On-the-Job  
Training) ซึ่งหลักสูตรมาตรฐานนี้ ในแต่ละปีจะมีการพัฒนาเพิ่มหัวข้อในหลักสูตรฝึกอบรมโดยน�าข้อมูลจากส่วนงาน 
ท่ีไปตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัย ผนวกกับข้อมูลจากการติดตามข่าวสาร เทคโนโลยี และการประสานหน่วยงานของรัฐ 
หน่วยงานต่างประเทศที่เก่ียวข้องมาวิเคราะห์ประเมิน เพ่ือจัดท�าข้อมูลการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพ่ือใช้ในการฝึกอบรมฝึกปฏิบัติ  
จนเกิดทักษะและความช�านาญรู้เท่าทันรูปแบบภัยคุกคามต่างๆ โดยเฉพาะรูปแบบของการก่อการร้ายในสภาวการณ์โลกปัจจุบัน 

นอกจากนั้น ทอท.ยังมีการจัดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการรักษาความปลอดภัย (Security Awareness) 
ให้กับผู้ท่ีปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยาน โดยมุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงานท่ีมีผู้ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานมีส่วนร่วมในการดูแล 
ปกป้องท่าอากาศยานให้มีความปลอดภัย ส�าหรับวิทยากรเป็นผู้ให้การฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัยการบิน (Aviation 
Security Instructors) ของ ทอท.เป็นผู้ที่ผ่านการรับรองจากส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแล้ว 

ภาพการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีควบคุมฝูงชน
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การส�ารวจและประเมินอันตรายจากนกและสัตว์อันตรายในท่าอากาศยานของ ทอท.

ตามระเบียบกรมการบินพลเรือน ว่าด้วยมาตรฐานของระเบียบเก่ียวกับกระบวนการด�าเนินงานสนามบิน พ.ศ. 2557 และ 
ข้อแนะน�าขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) Annex 14 Volume 1 Chapter 9.4 และ Doc 9137 (Airport 
Service Manual) Part 3 - Bird Control and Reduction โดยก�าหนดให้สนามบินสาธารณะท่ีให้บริการระหว่างประเทศ  
จะต้องมีการบริหารจัดการควบคุมและป้องกันอันตรายจากนกในเขตความรับผิดชอบของสนามบิน โดยจะมีการส�ารวจประเมิน
อันตรายจากนกอย่างต่อเน่ือง

ปัจจุบัน ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัยท่าอากาศยาน ในฐานะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบมาตรฐานและความปลอดภัย
ของท่าอากาศยานในสังกัด ทอท.จะต้องด�าเนินการส�ารวจประเมินอันตรายจากนกให้กับท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ 
ของ ทอท.เพ่ือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความชุกชุมของนก สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปและปัจจัยเส่ียงอื่นๆ เพ่ือด�าเนินการ
วิเคราะห์ รวมท้ังเสนอแนะวิธีการท่ีเหมาะสมในการป้องกันอันตรายจากนกโดยท�าการส�ารวจและประเมินอันตรายจากนก
ตามช่วงฤดูกาล โดยได้จัดท�าแผนในการส�ารวจและการประเมินในปีงบประมาณ 2561 ดังน้ี

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 
ส�ารวจทั้ง 3 ฤดู (ต.ค./ก.พ./ส.ค.)

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

 
ส�ารวจฤดูร้อน (ก.พ.)

ท่าอากาศยานดอนเมือง 

 
ส�ารวจทั้ง 3 ฤดู (พ.ย./เม.ย./ส.ค.)

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 

 
ส�ารวจฤดูฝน (มิ.ย.)

ท่าอากาศยานภูเก็ต 

 
ส�ารวจฤดูร้อน (เม.ย.)

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
เชียงราย

 
ส�ารวจฤดูร้อน (มี.ค.)

ทั้งน้ี ท่าอากาศยานต่างๆ มีหน้าที่ในการส�ารวจนกและสัตว์อันตรายท่ีเป็นอันตรายต่อการบิน โดยรายงานการพบจ�านวนชนิด 
ของนกและสัตว์อื่นๆ การพบซาก การด�าเนินการเมื่อพบ วิธีการป้องกัน รวมท้ังการรายงานอากาศยานชนนก ซึ่งเป็นการรายงาน
ตามระบบการจัดการด้านนิรภัยของสนามบินให้กับส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

จ�านวน

ในการส�ารวจ     ครั้ง/ปี

จ�านวน

ในการส�ารวจ     ครั้ง/ปี

จ�านวน

ในการส�ารวจ     ครั้ง/ปี จ�านวน

ในการส�ารวจ     คร้ัง/ปี

จ�านวน

ในการส�ารวจ     ครั้ง/ปี

จ�านวน

ในการส�ารวจ     ครั้ง/ปี3

1 1 1

3 1
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น�้าหนักน้อยกว่า 

300 กรัม

น�้าหนัก

300-1,000 
กรัม

มากกว่า

1,000 กรัม

ขนาดเล็กมากและเล็ก เล็กถึงกลาง 
และกลางถึงใหญ่

ใหญ่และใหญ่มาก

วิธีการในการส�ารวจและประเมินอันตรายจากนกและสัตว์อันตรายในสนามบินของ ทอท. 

ปัจจุบัน ทอท.ได้น�าวิธีการประเมินอันตรายของนกต่ออากาศยาน โดยประยุกต์ใช้วิธีการตามแนวทางของกระทรวงขนส่ง 
ของประเทศแคนาดา (Transport Canada, 2005) ซึ่งใช้วิธีตารางการประเมินความเส่ียงเชิงคุณภาพ (Qualitative Risk  
Assessment Matrix) เพ่ือให้ได้ชนิดของนกที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งจะต้องมีมาตรการในการจัดการและควบคุมต่อไป

ปัจจัยที่ใช้พิจารณาในตารางประเมินความเสี่ยง (Risk Matrix) เพ่ือประเมินโอกาสในการชน (Potential of Strike) และโอกาส
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายจากการชน (Potential of Damage) มีปัจจัยท่ีเก่ียวข้องดังน้ี

1. โอกาสที่ก่อให้เกิดความเสียหายจะพิจารณาจากขนาดหรือน�้าหนักของนก ซึ่งแบ่งเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง  
 และขนาดใหญ่  

2. โอกาสในการชนมีปัจจัยท่ีใช้พิจารณา ได้แก่ ความชุกชุม ซึ่งได้จากการส�ารวจในท่าอากาศยาน จัดเป็น 3 ระดับ คือ  
 ชุกชุมน้อย ชุกชุมปานกลาง และชุกชุมมาก ซึ่งชนิดท่ีมีความชุกชุมมากก็จะมีโอกาสในการชนอากาศยานสูง และพฤติกรรม 
 ที่เป็นอันตราย ได้แก่ ลักษณะการบินเป็นกลุ่ม หรือบินเด่ียว ซึ่งชนิดท่ีมีพฤติกรรมในการบินและหากินเป็นกลุ่มจะมีโอกาส 
 ในการชนสูง โดยใช้สูตรในการค�านวณ ดังนี้

ค่าร้อยละความชุกชุม   =   จ�านวนคร้ังท่ีพบนก x 100

                                        จ�านวนคร้ังท่ีส�ารวจ

มาก 

67-100%
ปานกลาง

34-66%
น้อย

1-33%

ตารางการประเมินความเสี่ยง

 
การประเมินความเสี่ยงจากนก

  Potential of Strike

  สูง (3) ปานกลาง (2) ต�่า (1)

P
ot

en
tia

l 
of

 D
am

ag
e  สูง (3) อันตรายสูง อันตรายสูง อันตรายปานกลาง

 ปานกลาง (2) อันตรายสูง อันตรายปานกลาง อันตรายปานกลาง

 ต�่า (1) อันตรายปานกลาง อันตรายต�่า อันตรายต�่า
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การแสดงระดับความเสี่ยงและมาตรการป้องกันและการแก้ไข

ความเสี่ยง
สูง

ความเสี่ยง
ปานกลาง

ลักษณะของความเสี่ยง
เป็นนกขนาดใหญ่ ประชากรมีมาก มีโอกาสในการชนและความเสียหายค่อนข้างสูง 

ลักษณะของความเสี่ยง
เป็นนกขนาดกลาง และมีประชากรมาก ยังมีโอกาสในการชน แต่ระดับความเสียหายค่อนข้างน้อย 

ลักษณะของความเสี่ยง
เป็นนกขนาดเลก็ มปีระชากรน้อยถึงปานกลาง โอกาสในการชนและความเสยีหายอยู่ในระดบัต�า่ แต่อย่างไรก็ตามเป็นนกท่ีสามารถ 
ชักน�าให้นกนักล่าเหย่ือเข้ามาในเขตท่าอากาศยานได้ 

มาตรการป้องกันและแก้ ไข
ต้องแก้ไขด้วยแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมระยะสั้นและระยะยาว รวมท้ังการควบคุมประชากรนกทันที 

มาตรการป้องกันและแก้ ไข
ต้องแก้ไขด้วยแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ท้ังระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งการควบคุมประชากรนก

มาตรการป้องกันและแก้ ไข
มีความจ�าเป็นต้องแก้ไขด้วยแผนการจัดการด้านจัดการสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยง
ต�่า

เมื่อได้ท�าการส�ารวจและประเมินความเสี่ยงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัยท่าอากาศยานจะได้ให ้
ข้อแนะน�าและแนวทางในการแก้ไขกับท่าอากาศยานตามหลักวิชาการ เพ่ือจะได้จัดท�าแผนปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหา 
ข้อขัดข้องให้สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพของท่าอากาศยานแต่ละแห่ง

ภาพประกอบการส�ารวจและประเมินความเสี่ยงอันตรายจากนก

และสัตว์ ในท่าอากาศยานของ ทอท.
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การก�ากับดูแลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

“ท่าอากาศยานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” เป็นปณิธานในการบริหารจัดการเพ่ือลดผลกระทบจากการให้บริการท่าอากาศยาน
ทั้ง 6 แห่ง ภายใต้การดูแลของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) (ทอท.) โดยฝ่ายส่ิงแวดล้อมรับผิดชอบการบริหาร 
จัดการ การตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการด�าเนินโครงการตามทิศทางของนโยบายการจัดการส่ิงแวดล้อม 
ในท่าอากาศยานอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ

นโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมท่าอากาศยาน

ทอท.มุ่งมั่นบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในท่าอากาศยานตามนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมท่าอากาศยาน เพ่ือมุ่งสู่การเป็น 
ท่าอากาศยานชั้นน�าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

1.		 บริหารจัดการทรัพยากร และการใช้พลังงาน เพ่ือรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมท้ังในและรอบท่าอากาศยาน

2.		 สร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมกับชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือรักษาและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.		 ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อม

4.		 สร้างจิตส�านึก แก่พนักงานในการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างย่ังยืน

การด�าเนินงานด้านสุขาภิบาลและการจัดการสิ่งแวดล้อมของท่าอากาศยาน

ด้วยความห่วงใยในสิ่งแวดล้อม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) (ทอท.) มุ่งมั่นสร้างความสมดุลระหว่างการด�าเนินงาน 
ท่าอากาศยานและการจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม มุ่งหวังให้เป็นท่าอากาศยานท่ีเป็นมิตรกับผู้ใช้บริการ (Friendly 
Airport) โดยอ�านวยความสะดวกในการเดินทาง ป้องกันการเกิดความล่าช้าโดยไม่จ�าเป็นของอากาศยาน ลูกเรือ ผู้โดยสาร
และสินค้า  ทอท.ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการรักษา เฝ้าระวัง และจัดการให้ส่ิงแวดล้อมมีความปลอดภัยกับผู้ใช้บริการ
ท่าอากาศยานดังนี้

1.  การติดตามตรวจสอบด้านสุขาภิบาล 

 ทอท.ด�าเนินการควบคุม ป้องกันและก�าจัดสัตว์และแมลงรบกวน ด้วยวิธี Integrated Pest Management: IPM  บูรณาการ 
 เทคนิคการจัดการทางกายภาพและชีวภาพมาใช้ในการควบคุม ป้องกัน ก�าจัดสัตว์และแมลงพาหะน�าโรคและสัตว์รบกวน  
 ก่อนจะใช้สารเคมีเป็นมาตรการสุดท้าย เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม พร้อมกันน้ีได้ด�าเนินการตรวจสุขาภิบาล 
 อาคาร สถานท่ีและสุขาภิบาล น�้าดื่ม น�้าใช้ ตลอดจนสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
 ทั้งทางด้านกายภาพ ชีวภาพ และเคมี 

 นอกจากนี้ ทอท.ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการด้านสุขาภิบาลของผู้ประกอบการโดยค�านึงถึงความสอดคล้องของ 
 ข้อบังคับ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และมาตรฐานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดงานอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะความรู ้ 
 ด้านสุขาภิบาลอาหาร ภายใต้ชื่อโครงการ Clean Food Good Taste โดยเมื่อวันท่ี 19-20 มีนาคม 2561 นายศิโรตม์  
 ดวงรัตน์ ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ได้เป็นประธานในพิธีมอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย   

การด�าเนินงานด้านสิ ่งแวดล้อม
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 (Clean Food Good Taste) ให้แก่ร้านอาหารภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่ีผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินจากส�านักงาน 
 สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ประจ�าปี 2561 และพิธีมอบรางวัลร้านอาหารดีเด่นด้านสุขาภิบาลให้แก่ร้านอาหาร 
 ซึ่งผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินอย่างต่อเนื่อง 5 ปี นับต้ังแต่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้เริ่มโครงการ “Clean Food Good  
 Taste” จนถึงปัจจุบัน (2556-2560)  ซึ่งท่ีผ่านมามีผู้ให้ความสนใจมากข้ึนอย่างต่อเน่ืองในทุกปี

2.  การตรวจวัดและการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 ด้วยส�านึกในความรับผิดชอบต่อการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและเหมาะสมในการท�างานของบุคลากร ตลอดจน 
 ผู้ปฏิบัติงานภายใต้การด�าเนินการของ ทอท. 

 ทอท. ด�าเนินการตรวจวัดฝุ่นละอองในพ้ืนที่ต่างๆ ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาทิ บริเวณหอควบคุมจราจรภาคพ้ืน  
 สถานีดับเพลิงและบริเวณระบบสายพานล�าเลียงกระเป๋าและสัมภาระ โดยมีดัชนีตรวจวัดฝุ ่นละอองรวม (TSP)  
 และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM

10
)

 ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor air quality) ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร ได้แก่ อาคาร AOB,  
 AIMS, อาคารผู้โดยสาร และพ้ืนท่ี Sorting area ดัชนีคุณภาพอากาศท่ีตรวจวัด ได้แก่ CO, CO

2
, VOC, อุณหภูมิ, ความชื้น  

 รวมถึงตรวจวัดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์และเชื้อราในอากาศด้วย

 เพ่ือมิให้น�้าท้ิงจากผู้ประกอบการ เกิดผลกระทบกับชุมชนโดยรอบ ทอท.ได้ด�าเนินการเก็บตัวอย่างน�้าท้ิงจากผู้ประกอบการ  
 และเก็บน�้าตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพผิวดินภายในคลองโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นประจ�า

สุขาภิบาลอาหาร

ทอท.ได้ด�าเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารเพ่ือ
ควบคุมดูแลร้านอาหารภายในท่าอากาศยาน
ให้มีความสะอาดและปลอดภัยได้มาตรฐาน
ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร  
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ฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) (ทอท.) ได้ด�าเนิน 
โครงการตรวจสุขภาพหูผู้ท่ีได้รับผลกระทบทางเสียงในพ้ืนที่ NEF>40  และ 
NEF 30-40 จากการด�าเนินงานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่  
9 มิถุนายน - 23 กันยายน 2561

วัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ท้ังของประชาชนที่ได้รับ 
ผลกระทบด้านเสียงที่อาศัยอยู่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในเขต
ลาดกระบัง เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร และอ�าเภอบางพลี อ�าเภอบางเสาธง  
จังหวัดสมุทรปราการ จ�านวน 38 แห่ง ประกอบด้วย ชุมชน/หมู ่บ้าน  
จ�านวน 28 แห่ง และโรงเรียน จ�านวน 10 แห่ง (ประมาณ 3,500 ราย)

และตรวจสมรรถภาพการได้ยินอย่างละเอียดของประชาชนที่อาศัยอยู ่
โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่มีการได้ยินผิดปกติท่ีเข้าร่วมโครงการ
กับ ทอท.แบบต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี (ตั้งแต่ปี 2557-2560) ซึ่งเป็น 
ผู ้ที่สูญเสียการได้ยินระดับรุนแรงมาก - หูตึงมาก ประมาณ 10 ราย 
และสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช ่วยฟังซึ่งแสดงให้เห็นถึงความห่วงใย 
และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมของ ทอท.

การตรวจวัดและการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โครงการตรวจสุขภาพหูผู้ท่ีได้รับผลกระทบทางเสียงในพื้นท่ี  NEF>40 และ NEF 30-40
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สนับสนุนกิจกรรมชุมชน

ฝ่ายส่ิงแวดล้อม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) (ทอท.) 
ได้เข ้าร ่วมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน และอื่นๆ เพ่ือ 
สานสัมพันธ์กับชุมชนในโอกาสท่ีเหมาะสม 

การเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมชุมชนนับเป็นหนึ่งในงานชุมชนสัมพันธ์
ท่ีจะช่วยเป็นเครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
สนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของโครงการให้สามารถขับเคลื่อน 
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นในการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง 
ทอท.กับชุมชน 

ทั้งน้ี เพ่ือแสดงถึงความจริงใจ การดูแลเอาใจใส่ และความปรารถนา 
ดีท่ี ทอท.มีต่อชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งการส่งเสริม 
กิจกรรมชุมชนดังกล ่าวควรให ้ความส�าคัญกับส่วนรวมมากกว ่า
ปัจเจกบุคคล แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีความจ�าเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรม
ทางสังคมของสมาชิกในชุมชนตามความเหมาะสม เพ่ือสร้างความ
สัมพันธ์ท่ีดี อันจะส่งผลให้ชุมชนเกิดทัศนคติ
ที่ดีกับโครงการต่างๆ ของ ทอท.น�ามา
ซึ่งการยอมรับ และให้ความร่วมมือ
สนับสนุนการด�าเนินงานของ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ทอท.ต่อไปในอนาคต

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) (ทอท.) จัดให้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง ลดพลาสติก หยุดวิกฤตโลกร้อน  
แก่พนักงานท้ังสิ้น 300 คน ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เน่ืองในวันส่ิงแวดล้อมโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงาน 
มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการสร้างจิตส�านึกท่ีดีในการ
ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

สร้างความตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน ทอท.
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

ทอท.ให้ความส�าคัญกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการด�าเนินธุรกิจท่าอากาศยาน ภายใต้บริบทของ
แผนแม่บทด้านการพัฒนาท่ีย่ังยืนของ ทอท. ปีงบประมาณ 2559-2562 ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 ได้ด�าเนินโครงการและ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังน้ี

ด้านเศรษฐกิจ

ทอท.ได้จัดกิจกรรม	“ทอท.ด�าเนินชีวิตตามแนวพระราชด�าริ
อยู่อย่างพอเพียง” เพ่ือร่วมสืบสานพระราชด�าริเศรษฐกิจ 
พอเพียง โดยน�าผู้บริหาร และพนักงาน จ�านวนประมาณ 80 คน  
ร่วมท�ากิจกรรม ณ ศูนย์บริการวิชาการเกษตร ของมูลนิธิ 
ชัยพัฒนา ต�าบลบึงทองหลาง อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
พร้อมท้ังมอบงบประมาณสนับสนุนซื้อเครื่องอบผลไม้ เครื่อง 
ตดัหญ้าแบบสะพายไหล่ รวมทัง้ เครือ่งตดัหญ้าตดิรถแทรกเตอร์ 
เป็นจ�านวนเงิน 150,000 บาท เพ่ือให้ศูนย์บริการวิชาการ
เกษตรฯ ได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องดังกล่าว รวมท้ังอนุญาต
ให้เกษตรกรในศูนย์ฯ และชุมชนโดยรอบได้ใช้เครื่องอบผลไม้  
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพ่ือเป็นการลดค่าครองชีพและสร้าง 
รายได้อีกด้วย นอกจากน้ี ศูนย์บริการวิชาการเกษตรฯ ยังได้ 
อบผลไม้ เพ่ือจ�าหน่ายให้กับผู ้ ท่ีสนใจในราคาท่ีถูกกว ่า 
ท้องตลาดทั่วไปอีกด้วย  ทั้งน้ี ทอท.จัดกิจกรรมดังกล่าว ท�าให้
พนักงานได้รับความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน�า
ไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน หรือเป็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพเสริมต่อไป

172 รายงานประจ ำ าปี 2561



ด้านสังคม

• การศึกษา

 การสนับสนุนการด�าเนินการโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน

 ทอท.ได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาเยาวชน โดยเฉพาะ 
 โอกาสทางการศึกษาของเยาวชนที่อยู่ห่างไกลจึงได้สนับสนุน 
 การด�าเนินการของโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนมาอย่าง 
 ต่อเนือ่ง รวม 7 โรงเรยีน ในจงัหวัดนราธิวาส มกุดาหาร เชยีงราย  
 จันทบุรี ตาก (2 โรงเรียน) และเชียงใหม่ ซึ่งในปีงบประมาณ  
 2561 ทอท.ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้าง 
 อาคารเรยีน โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน การท่าอากาศยาน 
 แห่งประเทศไทยเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้าย 
 วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัด 
 มกุดาหาร เน่ืองจากโรงเรยีนได้ขยายชัน้เรยีนระดบัมธัยมศกึษา 
 ตอนต้น จ�านวนเงิน 4,080,500 บาท และให้การสนับสนุน 
 ทุนการศึกษาพร้อมอุปกรณ์การศึกษา เพ่ือใช้ในภารกิจและ 
 กิจกรรมของโรงเรียน ทั้ง 7 แห่ง รวมเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น  
 6,690,500 บาท อีกทั้ง ได้จัดผู ้บริหาร ทอท.ไปเย่ียมชม 
 การด�าเนินงานของโรงเรียนดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปี

โครงการ AOT พี่อาสา                                                                                                                                  

โครงการ AOT พ่ีอาสา เป็นโครงการท่ี ทอท.ได้ส่งมอบความรู้จากการด�าเนิน
กิจการของ ทอท.ให้กับชุมชนโดยใช้วิทยากร ซึ่งเป็นพนักงาน ทอท.ในการให้
ความรู้ ตั้งแต่ปี 2553 ทอท.ได้มีการจัดอบรมการดับเพลิงข้ันต้นให้กับเยาวชน 
ในโรงเรียนและชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ผู ้เข ้ารับ 
การอบรมได้รับประโยชน์และน�ามาใช้ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินหากเกิดเหตุการณ์ 
ไม่คาดคิด โดยในปี 2561 ทอท.ได้จัดอบรมฯ พร้อมมอบอุปกรณ์ดับเพลิงและ 
ถังดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ให้กับโรงเรียนและชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน  
8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพหลโยธิน (พ่วงเจริญอุปถัมภ์) เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ  
โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก จังหวัดสมุทรปราการ  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์
อนุสรณ์) กรุงเทพฯ  โรงเรียนบ้านป่าตาล จังหวัดเชียงใหม่  โรงเรียนรัตนพลวิทยา 
จังหวัดสงขลา โรงเรียนบ้านคอนไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต โรงเรียนบ้านหนองบัวแค 
และโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง จังหวัดเชียงราย

นอกจากน้ัน ในปีงบประมาณ 2561 ทอท.ให้ข้อมูลความรู้เก่ียวกับการประหยัด
พลังงานและส่ิงแวดล้อมต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 ให้กับโรงเรียนโดยรอบท่าอากาศยาน 
6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 
โรงเรียนวัดก่ิงแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา จังหวัดสงขลา โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 
จังหวัดภูเก็ต และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย
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• ศาสนา

 โครงการ “ทอดกฐินสามัคคีของ ทอท.” ประจ�าปี 2561

 ทอท.ร่วมส่งเสริม ท�านุบ�ารุงและสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย  
 รวมทั้งสร ้างความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน 
 สุวรรณภูมิ โดยมีผู้บริหารระดับสูงและพนักงานร่วมกันทอดกฐิน  
 ณ วัดปากบึง แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ  
 ซึ่งเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของชาวชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน 
 สุวรรณภูมิ

 โครงการ “สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา” ประจ�าปี 2561

 ทอท.ร่วมส่งเสริม ท�านุบ�ารุงและสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย 
 รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบส�านักงานใหญ่ และ 
 ท่าอากาศยานดอนเมืองในเทศกาลเข้าพรรษา โดยรองกรรมการ 
 ผู้อ�านวยการใหญ่ น�าผู้บริหารและพนักงานถวายเทียนพรรษา  
 ผ้าอาบน�า้ฝน และเครือ่งไทยธรรม ณ วัดดอนเมอืง พระอารามหลวง 
 วัดสายอ�าพันธ์เอมสาร และวัดคลองบ้านใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์รวม 
 ความศรัทธาของชาวชุมชนในพ้ืนท่ีส�านักงานเขตดอนเมือง 

• ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม

 กิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจ�าปี 2561

 ผู้บริหารและพนักงาน ทอท. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจ�าปี 2561 โดยให้ความรู้เก่ียวกับท่าอากาศยาน ทั้ง 6 แห่ง  
 ในการก�ากับดูแลของ ทอท. พร้อมทั้งมอบของรางวัลให้กับเยาวชนท่ีร่วมกิจกรรมฯ ในพื้นท่ีโรงเก็บอากาศยาน ฝูงบิน 601  
 กองบิน 6 กองทัพอากาศดอนเมือง
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กิจกรรม “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ”

ทอท.จัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุเน่ืองในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  
ในเดือนเมษายน 2561 ณ บ้านพักคนชราบางแค 2 เป็นประจ�า
ทุกปี ซึ่งเป็นไปตามท่ีอนุกรรมการการจัดงานวันผู ้สูงอายุ 
แห่งชาติ ส�านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ก�าหนดให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษ
ให้แก่ผู้สูงอายุ เพ่ือรณรงค์ให้สังคมทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึง 
คุณค่าและความส�าคัญของผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ 
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตามศักยภาพของตนอย่างมี
คุณค่าและมีศักดิ์ศรี
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ด้านสิ่งแวดล้อม

 โครงการ “ทอท.จิตอาสาพิทักษ์ป่าชายเลน” ประจ�าปี 2561                                                                          

 ทอท.เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการอนุรักษ์ และส่งเสริม 
 ระบบนิเวศให้สมบูรณ์ โดย ทอท.ได้จัดโครงการ “ทอท.  
 จิตอาสาพิทักษ์ป่าชายเลน” เป็นโครงการต่อเน่ืองเป็น 
 ประจ�าทกุปี ตัง้แต่ปี 2557 จนถงึปัจจบุนั ถือเป็นการอนรุกัษ์ 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังเป็นการ 
 ปลูกจิตส�านึกในการท�าประโยชน์เพ่ือสังคม และส่งเสริม 
 พนักงานให้มีส ่วนร่วมในการฟื ้นฟูรักษาสิ่งแวดล้อม 
 บริเวณชายฝั่งทะเล ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก  
 (บางปู) ต�าบลบางปใูหม่ อ�าเภอเมอืง จงัหวัดสมทุรปราการ  

 ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งเป็นท่าอากาศยานหลักของ ทอท.ตั้งอยู่  
 โดยมี ผู ้บริหารระดับสูง พนักงาน ทอท. ข้าราชการในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ และ 
 คณะอาจารย์ นักเรียนพ้ืนที่ใกล้เคียงส�านักงานใหญ่ ทอท. และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
 ที่มีจิตอาสา จ�านวนกว่า 500 คน ร่วมปลูกต้นแสมขาว และต้นล�าพู จ�านวน 9,999 ต้น  
 ซึ่งจัดโครงการน้ีมาอย่างต่อเน่ืองเป็นปีที่ 5 ปัจจุบัน ทอท.ร่วมปลูกต้นแสมขาว และต้นล�าพู  
 เป็นจ�านวน 49,995 ต้น โดย ทอท.ได้มีการประเมินผล และติดตามการยืนต้นของกล้าไม้ 
 ที่ได้ปลูกในโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 80 การอยู่รอดและการเจริญเติบโตของต้นกล้า 

 นอกจากนั้น ทอท.ยังได้สนับสนุนหน่วยงานและชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน ในการด�าเนินการด้านต่างๆ  
 อาทิ

 - สนับสนุนงบประมาณโครงการทุนการศึกษาภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  
  สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” จ�านวนเงิน 2,000,000 บาท  สนับสนุนงบประมาณแก่กองทัพอากาศ เพ่ือไปด�าเนินการ 
  จัดหาครุภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) จ�านวนเงิน 2,000,000 บาท  สนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
  ของก�าลังพลกองทัพบกและครอบครัวท่ีพิการทุพพลภาพ ของสมาคมแม่บ้านกองทัพบก จ�านวนเงิน 1,000,000 บาท   
  สนับสนุนงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือผู ้ยากไร้และด้อยโอกาส ณ พ้ืนท่ีทุรกันดาร (โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า)  
  จ�านวนเงิน 300,000 บาท สนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ ด้านการให้เอกชน 
  ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public - Private Partnerships (PPPs) Capacity Building Project) ของมูลนิธิ 
  สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) จ�านวนเงิน 5,000,000 บาท  และบริจาคเงินสงเคราะห์วันทหารผ่านศึก  
  ประจ�าปี 2561 จ�านวนเงิน 130,000 บาท  
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กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) (ทอท.) 
มุ่งมั่นบริหารกิจการท่าอากาศยานภายใต้แนวคิด 
ที่ มุ ่ ง เน ้นความเป ็นรั ฐพาณิชย ์ ท่ี ร ่ วมสร ้ าง 
ความมั่นคง และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้แก่
ประเทศ โดยบริหารงานบนความสมดุลระหว่าง
บริบทเชิงรัฐท่ีตระหนักถึงผลประโยชน์ของประเทศ 
และประชาชน และบริบทเชิงพาณิชย์ที่สร้างรายได้  
เ พ่ือน�าไปพัฒนาท่าอากาศยาน เสริมศักยภาพ
ของประเทศ และความพึงพอใจของผู ้ ใช ้บริการ  
โดย ทอท.ได้พัฒนาการด�าเนินงานไปพร้อมๆ กันใน 3 มิติ  
คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานสากล และ 
กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง เพ่ือการด�าเนินงานที่มั่นคงและย่ังยืน 
พร้อมกับส่งมอบ “คุณค่า” ให้สังคม         

ในบริบทของความย่ังยืน ทอท.ได้น�าแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนขององค์การ
สหประชาชาติ (SDGs) รวมถึงก�าหนดในเป้าหมายของแผนวิสาหกิจ ทอท.ฉบับปัจจุบัน เพ่ือมุ่งสู่การเติบโตอย่างย่ังยืน ควบคู่
กับการด�าเนินงานด้านธรรมาภิบาล การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และความรับผิดชอบต่อสังคม ในขณะเดียวกันมีการจัดท�าแผน
แม่บทด้านการพัฒนาท่ีย่ังยืน ปีงบประมาณ 2559-2562 โดยมีแนวความคิด “การเป็นสนามบินท่ีเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม
และเป็นเพ่ือนบ้านที่ดีของชุมชน ” (Corporate Citizenship Airport) ซึ่งหมายถึง การเป็นสนามบินท่ีชุมชนและสังคมยอมรับ
และต้องการมีส่วนร่วม เน่ืองจากเป็นสนามบินท่ีสร้างคุณค่า ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมให้แก่ชุมชน สังคม
และประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยมียุทธศาสตร์ 3 ด้าน คือ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การบริหารจัดการความย่ังยืน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย และยุทธศาสตร์ที่ 3 กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 3 กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน มีเป้าหมายเพ่ือการเป็นสนามบินท่ีสร้างคุณค่าร่วมให้กับชุมชนและสังคม 
ผ่านกิจกรรม 3 ระดับ ได้แก่ กิจกรรมระดับองค์กร ภายใต้แนวคิด “สนามบินแห่งการเรียนรู้ (Learning Airport)” กิจกรรม
ระดับท่าอากาศยาน ที่มีความสอดคล้องกับ Positioning ของท่าอากาศยาน และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 ทอท.ได้ด�าเนินกิจกรรม ดังน้ี

1. กิจกรรมระดับองค์กร ภายใต้แนวคิด “สนามบินแห่งการเรียนรู้” ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ โดยเฉพาะ 
 การเรียนรู้เก่ียวกับธุรกิจการให้บริการท่าอากาศยานในภาพรวม ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก (Core Business) ของ ทอท.โดยกิจกรรม 
 ประกอบด้วย กิจกรรมวัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมการสอนดับเพลิงและกู้ภัยเบื้องต้น
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วัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม

การสอนดับเพลิงและกู้ภัยเบื้องต้น
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2.  กิจกรรมระดับท่าอากาศยาน ที่สอดคล้องกับ Positioning ของแต่ละท่าอากาศยาน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นโครงการท่ีสามารถตอบสนองต่อความจ�าเป็น (Need) ของหน่วยงานราชการส่วนท้องถ่ิน  

และสมาชิกชุมชนได้อย่างแท้จริง โดยกิจกรรมก�าจัดผักตบชวา วัชพืช ส่ิงปฏิกูลท่ีกีดขวาง

ทางน�้า ท�าให้คุณภาพน�้าดีข้ึนเหมาะกับการเกษตร การประมง การสัญจรทางน�้า และการระบายน�้า รวมท้ัง ลดความเสี่ยง 

จากการใช้ยาฆ่าหญ้าในการก�าจัดวัชพืช ซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อพืชและสัตว์น�้าท่ีเป็นอาหารของมนุษย์ และลดความเสี่ยง

เชิงปฏิบัติการของท่าอากาศยาน เรื่องน�้าท่วม

ก่อน หลัง

น�าร่องการพัฒนาระบบนิเวศชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
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ท่าอากาศยานดอนเมือง

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานสะอาด

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานสะอาดแก่โรงเรียนบ�ารุงรวิวรรณ

วิทยา สามารถสร้างการเรียนรู้จากแผงโซล่าเซลล์ให้กับนักเรียน ครู โดย

โรงเรียนสามารถน�าองค์ความรู้ไปบูรณาการเข้ากับสะเต็มศึกษา (STEM: 

Science, Technology, Engineering, Mathematics) กิจกรรมของ

ชุมนุมวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน ปัจจุบันโรงเรียนสามารถเป็นต้นแบบ 

ในการจัดการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการเรื่องพลังงานสะอาดให้แก่โรงเรียนอื่น 

ในเขตดอนเมืองได้ 
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ท่าอากาศยานเชียงใหม่

โครงการสร้างอ่างเก็บน�้าสาธารณะจอมแจ้ง 

ชุมชนบ้านจอมแจ้งเป็นชุมชนที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นพ้ืนที่ท ่องเท่ียวโดยชุมชน เน่ืองจากมีความพร้อม 

ด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญา เส้นทางป่าชุมชน และเส้นทางการเกษตรอย่างต่อเน่ือง นับต้ังแต่การอนุรักษ์พ้ืนท่ีป่าไม้ 

การปลูกป่า การสร้างฝายชะลอน�้า และสร้างอ่างเก็บน�้าสาธารณะ

ก่อน หลัง
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ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 

โครงการส่งเสริมนิเวศวิถีชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนอ�าเภอคลองหอยโข่ง

เป็นโครงการที่มุ ่งเน้นการพัฒนาชุมชน อาศัยกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ  

โดยจัดกิจกรรมทดลองจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน จัดให้มีการท่องเท่ียวตามเส้นทาง

ทดลอง ท�าให้สมาชิกชุมชนสามารถพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ ทักษะการพัฒนา

และน�าเสนอสินค้าท่องเที่ยว สร้างองค์ความรู้ วิธีจัดการพ้ืนท่ี และเกิดการเชื่อมโยง 

กับชุมชนในเชิงลึกมากกว่ากิจกรรมการให้ การบริจาค หรือจิตอาสาท่ัวไป และชุมชน

เกิดความพึงพอใจและเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง
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ท่าอากาศยานภูเก็ต

HKT Loves Coral

เป็นกิจกรรมเก่ียวกับการฟื้นฟูนิเวศทางทะเล การสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์

นิเวศทางทะเล และการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานในทะเลส�าหรับพนักงาน 

ซึ่งสามารถตอบสนองต่อบริบทท่ีตั้งของท่าอากาศยาน บทบาทเชิงยุทธศาสตร์ 

“ประตูสู่อันดามัน” (Gateway to the Andaman) และตอบสนองต่อสมรรถนะหลัก  

(Core Competency) โดยสร้างผลลัพธ์ของกิจกรรมได้ตามท่ีก�าหนดไว้
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ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ห้องส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางลาว 

สามารถตอบสนองต่อแนวคิดการพัฒนาทุนที่ย่ังยืน (ทุนมนุษย์) และผู้มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์จากกิจกรรมตามเป้าหมาย

ที่วางไว้
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ส่งเสริมศูนย์กลางการเรียนรู้ และพัฒนาผู้สูงวัยต�าบลท่าสาย

มหกรรมผู้สูงอายุสุขภาพดี วิถีชีวิตไทย ต�าบลริมกก
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รางวัลแห่งความภาคภูมิ ใจ

DJSI 2018

ทอท.ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความย่ังยืน

ดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices 

(DJSI) ในกลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคมและโครงสร้าง

พ้ืนฐานด้านคมนาคม (TRA: Transportation and 

Transportation Infrastructure) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 

ในกลุ่ม Emerging Market ประจ�าปี 2018 สะท้อน 

ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในทิศทางการบริหารจัดการองค์กร 

ในทุกมิติ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นผู้ด�าเนินการและจัดการท่าอากาศยานท่ีดีระดับโลก โดยมี

การเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยผลประกอบการท่ีดีควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล

THSI (Thailand Sustainability Investment) หุ้นย่ังยืน ประจ�าปี 2561

ทอท.ได ้รับการคัดเลือกเป ็นสมาชิกกลุ ่มหลักทรัพย ์ ท่ีมีการด�าเนินงาน 

แบบย่ังยืนหรือหุ ้นย่ังยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) 

ประเภทบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ท่ีมี 

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท ต่อเน่ืองกัน

เป็นปีท่ี 4 จัดท�าโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งใช้ข้อมูลจากการ 

ตอบแบบประเมินความย่ังยืนเป ็นข ้อมูลในการจัดท�า THSI โดยจัดท�า 

รายชื่อหลักทรัพย์ ท่ีผ ่านเกณฑ์การประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ

บรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เพื่อเป็น 

แบบอย่างท่ีดีแก่บริษัทจดทะเบียนอื่น และดึงดูดความสนใจของผู ้ลงทุน 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีนายพัฒนพงศ์ สุวรรณชาต หัวหน้า 

เจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ทอท. เป็นผู ้แทน ทอท. รับโล่รางวัลหุ้นย่ังยืน  

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย  

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ทอท.ได้รับรางวัลเกียรติยศ 

Thailand’s Top Corporate Brand Value 2018 

และรางวัลเกียรติยศ 

ASEAN’s Top Corporate Brand Value 2018

ทอท.ได้รับรางวัลเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brand Value 

2018 ในหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ประจ�าปี 2561 (โดย ทอท.

เป็นบริษัทท่ีมีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด คิดเป็น 432,841 ล้านบาท  

เมื่อเทียบกับองค์กรอื่นในทุกหมวดธุรกิจของไทย) และปีน้ี ทอท. 

ได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นปีท่ี 4 และรางวัลเกียรติยศ ASEAN’s Top 

Corporate Brand Value 2018 ในกลุ่มประเทศอาเซียน (โดย ทอท.มี 

มูลค่าแบรนด์ 13,607 ล้านเหรียญสหรัฐ) จากคณะพาณิชยศาสตร์และ

การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนายพัฒนพงศ์ สุวรรณชาต 

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน ทอท.เป็นผู ้แทน ทอท.รับมอบ 

รางวัลดังกล่าวเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ หอประชุมศุกรีย ์  

แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ทอท. รับ “รางวัลดีเย่ียม” 

รางวัลรายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2561 

(Sustainability Report Award 2018)

ทอท. รับรางวัลรายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2561 หรือ Sustainability Report 

Award 2018 ประเภท “รางวัลดีเย่ียม” ในโครงการประกาศรางวัลรายงาน 

ความย่ังยืนปี 2561 จากการสนับสนุนของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 

หลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์  (ก.ล.ต.) และสถาบันไทยพัฒน์ โดย  

CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เมื่อวันท่ี 7 ธันวาคม 2561 ณ อาคาร

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีบริษัทท่ีให้ความสนใจส่งรายงาน 

ความย่ังยืนเข้ารับการพิจารณารางวัล จ�านวนท้ังสิ้น 100 บริษัท ซึ่ง ทอท.เป็น 

1 ใน 12 บริษัทท่ีได้รับรางวัลดีเย่ียมในครั้งน้ี
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งบการเงิน
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทอท.
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการ ทอท.เป็นผู ้ รับผิดชอบต่องบการเงินของ  

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

ซึ่ งจัดท�าขึ้นตามหลักการบัญชี ท่ีรับรองท่ัวไป โดยได ้ม ี

การพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ 

อย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและ 

หลักการประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดท�างบการเงิน  

ตลอดจนให ้มีการเป ิดเผยข ้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอ 

และโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือประโยชน ์

ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป 

คณะกรรมการ ทอท.ได้จัดให้มีการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  

รวมทั้ งด� า รงรั กษาไว ้ ซึ่ ง ระบบบริหารความเ ส่ียงและ 

การควบคุมภายในเพ่ือให้มั่นใจได้ว ่ามีการบันทึกข้อมูล 

ทางบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอท่ีจะ 

ด�ารงไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต 

หรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยส�าคัญ

คณะกรรมการ ทอท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพ่ือท�าหน้าที่ก�ากับดูแล  

สอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต ้องของรายงาน 

ทางการเงิน รวมท้ังประเมินระบบการควบคุมภายในและ 

การตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีน้ีแล้ว

คณะกรรมการ ทอท.มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายใน

และการตรวจสอบภายในของบริษัท สามารถให้ความเชื่อมั่น 

ได้ว่างบการเงินรวมของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด 

(มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 

2561 แสดงฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงาน และกระแส

เงินสด ถูกต ้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ซึ่งผู ้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและ 

แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ใน

รายงานประจ�าปีน้ีแล้ว

(นายประสงค์ พูนธเนศ)

ประธานกรรมการ

(นายนิตินัย ศิริสมรรถการ)

กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
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รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) 

ความเห็น 

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินรวม 

ของ บริษัท ท ่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) และ 

บริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของ  

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) (กิจการ) ซึ่งประกอบ

ด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน 

เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 งบก�าไรขาดทุนรวม 

และงบก�าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการ

เปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลง

ส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและ 

งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน  

และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบ

งบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย 

การบัญชีที่ส�าคัญ

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินรวม 

ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย  

จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ผลการด�าเนินงาน 

รวมและผลการด�าเ นินงานเฉพาะกิจการ และกระแส

เงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได ้ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบ 

บัญชี ความรับผิดชอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ได ้กล ่าวไว ้ในวรรคความรับผิดชอบของผู ้สอบบัญชีต ่อ 

การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ในรายงานของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส�านักงาน 

การตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและ

กิจการตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน และข้อก�าหนด 

จรรยาบรรณของผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชี ท่ีก�าหนดโดย 

สภาวิชาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน 

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและส�านักงานการตรวจ 

เงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณ 

อื่นๆ ซึ่งเป ็นไปตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและ 

ข้อก�าหนดจรรยาบรรณเหล่าน้ี ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง 

ความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบ

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือ เรื่องต่างๆ ท่ีมีนัยส�าคัญ 

ท่ีสุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู ้ประกอบวิชาชีพของส�านักงาน 

การตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับงวดปัจจุบัน ส�านักงาน 

การตรวจเงินแผ่นดินได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบท 

ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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โดยรวมและในการแสดงความเห็นของส�านักงานการตรวจเงิน 

แผ่นดิน ท้ังนี้ ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้แสดง 

ความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้ 

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ  

ดังนี้

การรับรู้รายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อท่ี 3.3.17 กิจการ

รับรู ้รายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ ตามระยะเวลาและอัตรา

ค่าตอบแทนตามที่ระบุไว ้ในสัญญา ซึ่งรายได้ส ่วนแบ่ง 

ผลประโยชน์จากการจ�าหน่ายสินค้าต่างๆ ของร้านค้า เป็นเรื่อง 

ส�าคัญในการตรวจสอบเนื่องจากรายได้ประเภทน้ีมีรายการ

ค้าท่ีเกิดขึ้นจ�านวนมากและมีจ�านวนเงินท่ีเป็นสาระส�าคัญ

ต่องบการเงิน ประกอบกับปัจจุบันมีการน�าระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีมีความซับซ้อนมาช่วยในกระบวนการน�าเข้า

ข ้อมูลรายการขายที่ เ กิดขึ้นในแต่ละวันและประมวลผล 

ข้อมูลรายการขายท้ังหมด เพ่ือจัดท�ารายงานที่แสดงผลลัพธ์ 

ที่กิจการสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ในการรับรู้รายได้ดังกล่าว 

ของกิจการ ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงให้ความส�าคัญ 

กับเรื่องนี้

ส�านักงานการตรวจเงินแผ ่นดินได ้ใช ้วิ ธีการตรวจสอบ 

ที่ส�าคัญ ดังน้ี

1 ท�าความเข้าใจและประเมินการออกแบบการควบคุม 

 ที่ส�าคัญ ที่เก่ียวข้องกับการรับรู ้รายได้ที่กิจการน�าไป 

 ปฏิบัติ

2.  ทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีส�าคัญ 

 ในการรับรู ้รายได้ รวมท้ังการทดสอบระบบสารสนเทศ 

 ทั้งในส่วนของการควบคุมท่ัวไป (IT General Control)  

 และ การควบคุมเฉพาะระบบงาน (IT Application  

 Control) ท่ีเก่ียวข้องกับรายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ 

 จากการจ�าหน่ายสินค้าต่างๆ ของร้านค้า

3.  สุ ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดขึ้น 

 ในระหว่างปีและช่วงใกล้ส้ินรอบระยะเวลาบัญชี เพ่ือ 

 ตรวจสอบความถกูต้องของการบนัทกึรายได้กับหลกัเกณฑ์ 

 และเงื่อนไขในสัญญานโยบายการบัญชีของกิจการ และ 

 ข้อก�าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

4.  ทดสอบค�านวณการรับรู ้รายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน ์

 ตามสัญญากับยอดขายท่ีได ้รับการตรวจสอบจาก 

 ผู ้ สอบบัญชีอื่นตามรายงานการรับรองและยืนยัน 

 ยอดรายได้จากการจ�าหน่ายสินค้าของร้านค้าในรอบปีนี้ 

5.  วิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้ที่รับรู ้ในงบก�าไรขาดทุน 

 กับประมาณการรายได้ และข้อมูลรายได้ของปีก่อน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย

ขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู ้สอบบัญชี 

ที่อยู่ในรายงานประจ�าปีนั้นซึ่งผู ้บริหารจะจัดเตรียมรายงาน

ประจ�าปีให้ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายหลังวันที่ 

ในรายงานของผู้สอบบัญชีน้ี

ความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและ

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อ

ข้อมูลอื่น 

ความรับผิดชอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ ่นดินที ่

เก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความ

ขัดแย้งท่ีมีสาระส�าคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการหรือกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของ

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่น 

มีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข ้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ 

หรือไม่  

เมื่อส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจ�าปี  

หากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่ามีการแสดง

ข้อมูลท่ีขัดต่อข ้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ส�านักงาน

การตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู ้มีหน้าที ่

ในการก�ากับดูแล

ความรับผิดชอบของผู ้บริหารและผู ้มีหน ้า ท่ี ในการก�ากับดูแล 

ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงิน 

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร 
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ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับ 

การควบคุมภายในท่ีผู ้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป ็นเพ่ือให้

สามารถจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ

ส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

ผู ้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม

กิจการและของกิจการในการด�าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผย

เรื่องท่ีเก่ียวกับการด�าเนินงานต่อเน่ืองตามความเหมาะสม 

และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเน่ือง  

เว้นแต่ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจท่ีจะเลกิกลุม่กิจการและเลกิกิจการ 

หรือหยุดด�าเนินงาน หรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่อง

ต่อไปได้ 

ผู ้ มีหน ้าที่ ในการก�า กับดูแลมีหน ้า ท่ี ในการก�า กับดูแล

กระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ 

และของกิจการ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของส� านั กงานการตรวจ เงิ นแผ ่นดินม ี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่า 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจาก

การแสดงข ้อมูลที่ขัดต ่อข ้อเท็จจริงอันเป ็นสาระส�าคัญ 

หรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ

รายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของส�านักงานการ

ตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผล

คือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า 

การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่น

ดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ี 

ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูล

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

และถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล 

ว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ 

รวมกันจะมีผลต ่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู ้ ใช  ้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช ้ 

งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตาม

มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี 

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกต 

และสงสัยเ ย่ียงผู ้ประกอบวิชาชีพ ตลอดการตรวจสอบ  

การปฏิบัติงานของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ 

 ข ้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว ่าจะเกิดจากการทุจริต 

 หรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการ 

 ตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และ 

 ได ้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เ พียงพอและเหมาะสม 

 เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�านักงาน 

 การตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อ 

 ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริต 

 จะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจาก 

 การทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง 

 เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว ้นการแสดงข ้อมูล  

 การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซง 

 การควบคุมภายใน 

• ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้อง 

 กับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่ 

 เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค ์

 ในการแสดงความเห็นต ่อความมีประสิทธิผลของ 

 การควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและของกิจการ

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหาร 

 ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญช ี

 และการเป ิดเผยข ้อมูลท่ี เ ก่ียวข ้องซึ่ งจัดท�าขึ้นโดย 

 ผู ้บริหาร

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญช ี

 ส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องของผู ้บริหารและจาก 

 หลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอน 

 ที่มีสาระส�าคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ ์

 ที่อาจเป ็นเหตุให ้ เ กิดข ้อสงสัยอย ่างมีนัยส�าคัญต่อ 

 ความสามารถของกลุ่มกิจการและของกิจการในการ 

 ด�าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าส�านักงานการตรวจเงิน 
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 แผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ  

 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงาน 

 ของผู ้สอบบัญชีของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวม 

 และงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวข้อง หรือถ้าการ 

 เปิดเผยข้อมลูดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเหน็ของส�านกังาน 

 การตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของ 

 ส�านักงานการตรวจเงินแผ ่นดินขึ้นอยู ่ กับหลักฐาน 

 การสอบบญัชท่ีีได้รบัจนถึงวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัช ี

 ของส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ 

 หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการ 

 หรือกิจการต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมนิการน�าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงนิรวม 

 และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย 

 ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มีการ 

 น�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

 เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ ่มหรือ 

 กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการ เพ่ือแสดงความเห็น 

 ต ่องบการเงินรวม ส�านักงานการตรวจเงินแผ ่นดิน 

 รับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทางการควบคุมดูแล และ 

 การปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ ่มกิจการ ส�านักงานการ 

 ตรวจเ งินแผ ่นดินเป ็นผู ้ รับผิดชอบแต ่ เพียงผู ้ เดียว 

 ต่อความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ส�านักงานการตรวจเงินแผ ่นดินได ้สื่อสารกับผู ้มีหน ้า ท่ี 

ในการก�ากับดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส�าคัญซึ่งรวมถึงขอบเขต 

และช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็น 

ที่มีนัยส�าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องท่ีม ี

นัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากส�านักงานการตรวจ 

เงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของส�านักงาน

การตรวจเงินแผ่นดิน ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ให้ 

ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าส�านักงานการตรวจ 

เงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน 

และข้อก�าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นอิสระ

และได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลเก่ียวกับความ

สัมพันธ์ท้ังหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งส�านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดินเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่า

กระทบต่อความเป็นอิสระของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

และมาตรการที่ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินใช้เพ่ือป้องกัน

ไม่ให้ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องท่ีสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ส�านักงาน

การตรวจเงินแผ่นดินได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ท่ีมีนัยส�าคัญ

มากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญ 

ในการตรวจสอบ ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อธิบาย

เรื่องเหล่าน้ีในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือ

ข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว  

หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ส�านักงานการตรวจ 

เงินแผ่นดินพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเรื่องดังกล่าวในรายงาน 

ของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพราะการกระท�าดังกล่าว 

สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบ

ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะ

จากการสื่อสารดังกล่าว  

(นางภัทรา โชว์ศรี)

  ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน รักษาการในต�าแหน่ง

 รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นายณรงค์ ภาณุสุวัฒน์)

ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบการเงิน

และบริหารพัสดุท่ี 12

ส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
วันท่ี	23	พฤศจิกายน	2561
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บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561

 2561 2560 2561 2560หมายเหตุ

หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินน้ี

 	 สินทรัพย์      

สินทรัพย์หมุนเวียน	        

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 8,602,097,052 9,317,749,917  8,541,937,498  9,308,828,800 

 เงินลงทุนชั่วคราว  8 64,204,146,570  58,354,085,894  64,204,146,570  58,354,085,894 

 ลูกหน้ีการค้า  9 3,282,228,300  3,068,565,761     3,236,267,565  3,085,456,126 

 ลูกหน้ีอื่น   10 191,028,922  221,821,444  188,524,195  221,817,272 

 สินค้าและวัสดุคงเหลือ 11 331,389,182  277,434,865  325,510,117  270,880,891 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  12 457,201,503  415,352,653  453,267,416  397,295,036 

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 	 77,068,091,529		 71,655,010,534		 76,949,653,361		 71,638,364,019	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

 เงินลงทุนในพันธบัตร  13 109,978,629  55,029,634  109,978,629  55,029,634 

 เงินลงทุนเผ่ือขาย  14 1,072,513,530  1,521,194,898  1,072,513,530  1,521,194,898 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อย  15 -    -    610,668,000  610,668,000 

 เงินลงทุนท่ัวไป  16 74,550,000  74,550,000  74,550,000  74,550,000 

 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 17 8,552,868,084  8,635,055,021  8,552,868,084  8,635,055,021 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 18 96,334,410,883  93,625,438,639  95,066,422,490  92,335,875,501 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  19 391,190,039  415,736,682  391,190,039  415,736,682 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 20 935,683,860  619,988,355  935,073,889  619,485,107 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 21 3,169,265,789  1,807,931,609  3,168,670,015  1,807,284,001 

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 110,640,460,814		 106,754,924,838		 109,981,934,676		 106,074,878,844	

รวมสินทรัพย์	 	 	 187,708,552,343		 178,409,935,372		 186,931,588,037		 177,713,242,863	
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 2561 2560 2561 2560หมายเหตุ

หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561

(นายนิตินัย ศิริสมรรถการ)
กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

(นายสมบูรณ์ น้อยน�้าค�า)
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

   หนี้สินและส่วนของเจ้าของ      

หน้ีสินหมุนเวียน	        

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 22 -    30,000,000  -    -   

 เจ้าหนี้การค้า  23 1,719,961,728  1,954,745,314  1,681,895,333  1,709,389,278 

 เจ้าหนี้งานระหว่างท�า   2,038,005,158  1,521,584,125  2,038,005,158  1,521,584,125 

 เจ้าหนี้อื่น  24 9,351,846,391  7,759,387,566  9,324,509,967  7,777,255,310 

 ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงก�าหนด      

  ช�าระภายในหน่ึงปี  26, 27 4,222,584,683  4,251,950,845  4,150,246,109  4,084,910,845 

 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย   2,389,331,701  2,013,280,444  2,378,375,176  2,002,197,090 

 ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 29 326,056,779  337,790,612  326,056,779  337,790,612 

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  25 3,154,939,176  2,859,455,691  3,098,080,859  2,802,131,791 

	 รวมหน้ีสินหมุนเวียน	 	 	 23,202,725,616		 20,728,194,597		 22,997,169,381		 20,235,259,051 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน	       

 เงินกู้ยืมระยะยาว  26 13,684,893,057  19,228,749,730  13,423,749,372  19,202,999,730 

 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 27 83,064,364  380,422,092  83,064,364  380,422,092 

 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 28 2,405,171,255  2,267,213,022  2,402,390,328  2,264,786,033 

 ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 29 585,253,081  672,688,677  585,253,081  669,248,677 

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  30 3,478,324,390  3,443,975,575  3,476,021,410  3,442,271,616 

	 รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน	 	 20,236,706,147		 	25,993,049,096		 19,970,478,555		 25,959,728,148	

รวมหน้ีสิน					 	 	 43,439,431,763		 46,721,243,693		 42,967,647,936		 46,194,987,199	

ส่วนของเจ้าของ       

 ทุนเรือนหุ้น       

  ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 14,285,700,000 หุ้น        

  มูลค่าหุ้นละ 1 บาท     14,285,700,000  14,285,700,000  14,285,700,000  14,285,700,000 

  ทุนท่ีออกและช�าระแล้ว      

  หุ้นสามัญ 14,285,700,000 หุ้น         

  มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  31 14,285,700,000  14,285,700,000  14,285,700,000  14,285,700,000 

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  31 12,567,669,243  12,567,669,243  12,567,669,243  12,567,669,243 

 ก�าไรสะสม       

  จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 32 1,428,570,000  1,428,570,000  1,428,570,000  1,428,570,000 

  ยังไม่ได้จัดสรร    114,780,431,121  101,894,954,912  114,841,590,034  102,036,960,503 

  องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ  840,410,824  1,199,355,918  840,410,824   1,199,355,918 

  รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	 	 143,902,781,188		 131,376,250,073		 143,963,940,101		 131,518,255,664	

  ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุม  366,339,392  312,441,606   -     -   

รวมส่วนของเจ้าของ	 	 	 144,269,120,580		 131,688,691,679		 143,963,940,101		 	131,518,255,664	

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ	 	 187,708,552,343		 178,409,935,372		 186,931,588,037		 177,713,242,863
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บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบก�าไรขาดทุน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

 2561 2560 2561 2560หมายเหตุ

หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(นายนิตินัย ศิริสมรรถการ)
กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

(นายสมบูรณ์ น้อยน�้าค�า)
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินน้ี

รายได้จากการขายหรือการให้บริการ      

 ค่าบริการสนามบิน   7,303,653,064  6,731,607,043  7,303,653,064  6,731,607,043 

 ค่าบริการผู้โดยสารขาออก  25,850,042,216  23,285,002,577  25,850,042,216  23,285,002,577 

 ค่าเคร่ืองอ�านวยความสะดวก  832,562,090  808,802,800  832,562,090  808,802,800 

 ค่าเช่าส�านักงานและอสังหาริมทรัพย์  2,264,964,496  2,264,830,018  2,285,147,056  2,285,012,578 

 รายได้เก่ียวกับบริการ   7,575,755,106  7,059,198,958  6,743,725,178  6,240,344,780 

 รายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์  16,710,430,845   14,751,720,962  16,727,881,550  14,769,062,815 

รวมรายได้จากการขายหรือการให้บริการ	 	 60,537,407,817		 54,901,162,358		 59,743,011,154		 54,119,832,593	

รายได้อื่น       

 ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 33 212,300,995  442,874,652  212,289,242  442,870,661 

 ดอกเบี้ยรับ   1,021,982,116  1,036,138,542  1,021,921,571  1,036,111,709 

 ก�าไร (ขาดทุน) จากการจ�าหน่ายสินทรัพย์  4,822,963  (53,315,239) 4,680,980  (53,335,799)

 รายได้อื่น    359,416,892  364,099,162  271,214,681  283,619,516 

รวมรายได้อ่ืน	 	 	 1,598,522,966		 1,789,797,117		 1,510,106,474		 1,709,266,087	

รวมรายได้	 	 	 62,135,930,783		 56,690,959,475		 61,253,117,628		 55,829,098,680	

ค่าใช้จ่าย       

 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน  7,001,730,249  6,499,044,448  6,995,878,685   6,492,994,613 

 ค่าสาธารณูปโภค   2,603,184,958  2,520,663,977  2,577,166,995  2,493,699,895 

 ค่าจ้างภายนอก   5,623,031,474  5,328,444,323  5,388,555,287  5,108,421,695 

 ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา  2,486,740,683  2,545,305,881  2,477,613,596  2,535,606,597 

 ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ 34 3,875,620,345  4,099,307,206  3,875,620,345  4,099,307,206 

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  5,641,672,817  5,644,512,808  5,590,661,431  5,597,234,974 

 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  35 158,125,227  138,054,159  154,341,614  135,280,677 

 ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ 36 82,133,656  148,704,508  82,133,656  148,704,508 

 ค่าใช้จ่ายอ่ืน   37 2,520,160,166  2,387,017,201  2,149,281,751  2,025,862,492 

 ต้นทุนทางการเงิน  38 1,016,164,062  1,194,932,809  1,002,658,226  1,178,039,660 

รวมค่าใช้จ่าย	 	 	 31,008,563,637		 30,505,987,320		 30,293,911,586		 29,815,152,317 

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้		 	 	 31,127,367,146		 26,184,972,155		 30,959,206,042		 26,013,946,363	

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้    5,902,708,277  5,445,396,478  5,869,291,637  5,414,303,468 

ก�าไรส�าหรับปี		 	 	 25,224,658,869		 20,739,575,677		 25,089,914,405		 20,599,642,895	

การแบ่งปันก�าไร		 	 	 	 	   

 ส่วนท่ีเป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่  25,170,761,083  20,683,602,564  25,089,914,405  20,599,642,895 

 ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  53,897,786  55,973,113   -     -   

      25,224,658,869  20,739,575,677  25,089,914,405  20,599,642,895 

ก�าไรต่อหุ้น	       

 ก�าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน  39 1.76 1.45 1.76   1.44 
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บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

 2561 2560 2561 2560หมายเหตุ

หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(นายนิตินัย ศิริสมรรถการ)
กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

(นายสมบูรณ์ น้อยน�้าค�า)
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินน้ี

ก�าไรส�าหรับปี	 	 	 25,224,658,869		 20,739,575,677		 25,089,914,405		 20,599,642,895	

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน	:	      

รายการท่ีจะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไร

 หรือขาดทุนในภายหลัง  

 ผลก�าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า

  เงินลงทุนเผ่ือขาย   (448,681,368) 354,552,793  (448,681,368) 354,552,793 

 ภาษีเงินได้เก่ียวกับผลก�าไร (ขาดทุน) 

  จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย  89,736,274  (70,910,559) 89,736,274  (70,910,559)

 รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่

  เข้าไปไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง  (358,945,094) 283,642,234  (358,945,094) 283,642,234 

รายการท่ีจะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไร

 หรือขาดทุนในภายหลัง       

 ผลก�าไรจากการวัดมูลค่าของภาระผูกพัน

  ผลประโยชน์หลังออกจากงาน  -    134,993,777  -    135,650,758 

 ภาษีเงินได้เก่ียวกับผลก�าไรจากการวัดมูลค่าของ

  ภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน  -    (26,998,756) -    (27,130,152)

 รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่

  เข้าไปไว้ในก�าไรขาดทุนในภายหลัง  -    107,995,021  -    108,520,606 

ก�าไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอ่ืนส�าหรับปี	-	สุทธิจากภาษี	 	 (358,945,094)	 391,637,255		 (358,945,094)	 392,162,840	

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี	 	 24,865,713,775		 21,131,212,932		 24,730,969,311		 20,991,805,735 

การแบ่งปันก�าไรเบ็ดเสร็จรวม      

 ส่วนท่ีเป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่  24,811,815,989  21,075,450,053  24,730,969,311  20,991,805,735 

 ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  53,897,786  55,762,879  -    -   

      24,865,713,775  21,131,212,932  24,730,969,311  20,991,805,735 
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บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 

 2561 2560 2561 2560หมายเหตุ

หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน	      

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้  31,127,367,146  26,184,972,155  30,959,206,042  26,013,946,363 

รายการปรับปรุงกระทบยอดก�าไรก่อนภาษีเงินได้      

 เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน       

  (กลับรายการ) หน้ีสงสัยจะสูญ   (6,575,656) (126,135,875) (6,755,336) (125,782,445)

  (กลับรายการ) ส�ารองวัสดุคงเหลือเสื่อมสภาพ  3,959,374  (4,553,287) 3,959,374  (4,553,287)

      ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย   5,641,672,817  5,644,512,808  5,590,661,431  5,597,234,974 

      รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์  (255,190) (271) (255,190) (271)

      ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์  82,133,656  148,704,508  82,133,656  148,704,508 

      ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน   (212,178,088) (442,771,338) (212,178,088) (442,771,338)

  (ก�าไร) ขาดทุนจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์   (3,540,675) 57,879,565  (3,398,696) 57,900,125 

      รายได้รอตัดบัญชี   (2,272,990) (2,272,990) (2,272,990) (2,272,990)

      ประมาณการหน้ีสิน  4,478,613  36,367,013  7,918,613  32,927,013 

      รายได้เงินปันผล  (100,037,214) (94,807,707) (100,037,214) (94,807,707)

      ส�ารองภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  217,337,729  244,073,617  216,983,792  243,815,721 

      ดอกเบี้ยรับ  (1,021,982,116) (1,036,138,542) (1,021,921,571) (1,036,111,709)

      ต้นทุนทางการเงิน  1,016,164,062  1,194,932,809  1,002,658,226  1,178,039,660 

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน      

 สินทรัพย์และหน้ีสินด�าเนินงาน  36,746,271,468  31,804,762,465  36,516,702,049  31,566,268,617 

สินทรัพย์ด�าเนินงานลดลง (เพ่ิมขึ้น)      

 ลูกหน้ีการค้า  (207,086,883) (71,465,018) (144,056,103) (69,962,111)

    ลูกหน้ีอื่น  (2,169,859) 3,786,460  316,083  3,761,847 

    สินค้าและวัสดุคงเหลือ  (57,913,692) (11,810,670) (58,588,601) (11,985,066)

    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (41,848,849) (30,875,720) (55,972,380) (34,207,601)

    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  75,947,735  889,640  75,895,901  668,244 

หนี้สินด�าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)      

 เจ้าหน้ีการค้า  238,254,725  85,161,154  446,396,407  85,794,388 

    เจ้าหน้ีอื่น  1,696,924,957  (543,791,475) 1,651,761,303  (496,973,819)

    หนี้สินหมุนเวียนอื่น  329,272,436  266,801,954  329,738,018  256,727,665 

    ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น  47,675,522  -    47,675,522  -   

    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  (79,379,497) (267,722,515) (79,379,497) (267,722,515)

    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  47,879,190  15,877,096  47,705,535  16,030,296 

      38,793,827,253  31,251,613,371  38,778,194,237  31,048,399,945 

    เงินสดรับจากดอกเบี้ย  1,054,955,958  961,310,828  1,054,910,028  961,283,954 

 เงินสดจ่ายภาษีเงินได้  (6,030,661,556) (5,110,703,742) (5,997,011,364) (5,090,322,235)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน  33,818,121,655  27,102,220,457  33,836,092,901  26,919,361,664 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินน้ี
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บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 

 2561 2560 2561 2560หมายเหตุ

หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      

 เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว  62,350,000,000  60,500,000,000  62,350,000,000  60,500,000,000 

 ลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว  (68,200,060,676) (63,550,062,795) (68,200,060,676) (63,550,062,795)

    ลงทุนในเงินลงทุนในพันธบัตร  (54,960,457) -    (54,960,457) -   

    เงินปันผลรับจากเงินลงทุน  100,037,214  94,807,707  100,037,214  94,807,707 

    เงินสดรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์  8,713,505  10,655,837  8,571,449  10,635,277 

 ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  (3,133,894) (156,503,763) (3,133,894) (156,503,763)

    ลงทุนในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (9,750,489,688) (5,146,106,730) (9,722,330,379) (5,135,774,974)

    ลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (57,949,226) (176,189,967) (57,949,226) (176,189,967)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (15,607,843,222) (8,423,399,711) (15,579,825,969) (8,413,088,515)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      

 จ่ายช�าระเงินกู้ยืมระยะสั้น  (150,000,000) (130,000,000) -    -   

 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น  120,000,000  130,000,000  -    -   

 จ่ายช�าระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน  (288,607,851) (261,633,071) (288,607,851) (261,580,196)

 จ่ายช�าระเงินกู้ระยะยาว  (5,468,107,559) (3,962,334,476) (5,393,799,818) (3,798,394,476)

 เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว  215,000,000  -    -    -   

 จ่ายเงินปันผล  (12,285,284,874) (9,756,741,850) (12,285,284,874) (9,756,741,850)

 เงินสดจ่ายดอกเบี้ย  (1,068,931,014) (1,266,622,744) (1,055,465,691) (1,249,738,530)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (18,925,931,298) (15,247,332,141) (19,023,158,234) (15,066,455,052)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	

	 (ลดลง)	เพิ่มขึ้น	สุทธิ	 	 (715,652,865)	 3,431,488,605		 (766,891,302)	 3,439,818,097	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันต้นปี	 7 9,317,749,917		 5,886,261,312		 9,308,828,800		 5,869,010,703	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันสิ้นปี	 7 8,602,097,052		 9,317,749,917		 8,541,937,498		 9,308,828,800 

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด      

การเพ่ิมข้ึนของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์

 จากการได้รับบริจาค  255,190  270  255,190   270 

การลงทุนในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์โดยท่ียังไม่ได้ช�าระ  1,910,237,711  1,941,479,883  1,908,515,503  1,941,013,547 

การลงทุนในอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน  234,843,305 84,397,317  234,843,305  84,397,317 

(นายนิตินัย ศิริสมรรถการ)
กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

(นายสมบูรณ์ น้อยน�้าค�า)
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินน้ี
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บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ หัวข้อเร่ือง

1. ข้อมูลทั่วไป

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

3. นโยบายการบัญชี

4. ประมาณการทางบัญชีท่ีส�าคัญ ข้อสมมติฐานและ

การใช้ดุลยพินิจ

5. การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน

6. ข้อมูลตามส่วนงาน

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

8. เงินลงทุนชั่วคราว

9. ลูกหนี้การค้า

10. ลูกหนี้อื่น

11. สินค้าและวัสดุคงเหลือ

12. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

13. เงินลงทุนในพันธบัตร

14. เงินลงทุนเผื่อขาย

15. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

16. เงินลงทุนท่ัวไป

17. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน

18. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

20. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้

21. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

22. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

23. เจ้าหน้ีการค้า

หมายเหตุ หัวข้อเร่ือง

24. เจ้าหน้ีอื่น

25. หน้ีสินหมุนเวียนอื่น

26. เงินกู้ยืมระยะยาว

27. หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน

28. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

29. ประมาณการหน้ีสิน

30. หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น

31. ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

32. ส�ารองตามกฎหมาย

33. ก�าไรจากอัตราแลกเปล่ียน

34. ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ

35. ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน

36. ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์

37. ค่าใช้จ่ายอื่น

38. ต้นทุนทางการเงิน

39. ก�าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน

40. เงินปันผล

41. ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

42. การเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน

43. รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

44. ภาระผูกพัน

45. หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพย์ท่ีอาจเกิดขึ้น

46. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

47. เหตุการณ์ภายหลังวันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน
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บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

1. ข้อมูลท่ัวไป

 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) (ทอท.) จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2545 โดยม ี

 กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 70 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือประกอบและส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน รวมทั้งการด�าเนิน 

 กิจการอื่นท่ีเก่ียวข้องหรือต่อเน่ืองกับการประกอบกิจการท่าอากาศยาน ปัจจุบันบริหารกิจการท่าอากาศยาน จ�านวน 6 แห่ง ได้แก่  

 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) และท่าอากาศยานภูมิภาค 4 แห่ง (ท่าอากาศยานเชียงใหม่  

 (ทชม.) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย (ทชร.)) โดยมีท่ีอยู่ 

 ตามที่ได้จดทะเบียน ดังน้ี

 เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รับอนุมัติเมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2561โดยคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบ 

 อ�านาจจากคณะกรรมการ ทอท. 

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดท�าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัต ิ

 การบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการบัญชีท่ีออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมถึงการตีความและ 

 แนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับ 

 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท�าและน�าเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด 

 หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม

 การจัดรายการในงบการเงินเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง “ก�าหนดรายการย่อท่ีต้องมีในงบการเงิน (ฉบับท่ี 2)  

 พ.ศ. 2559” ออกตามความในมาตรา 11 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน  

 ยกเว้นรายการบัญชีบางประเภทซึ่งใช้มูลค่ายุติธรรมในการวัดมูลค่าตามท่ีอธิบายในนโยบายการบัญชี

 รายการที่มีสาระส�าคัญซึ่งเกิดขึ้นระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยได้ถูกตัดรายการในการจัดท�างบการเงินรวม

 งบการเงินรวม แสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของ ทอท. และบริษัทย่อย 

 บริษัทย่อยประกอบด้วย บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ากัด (รทส.) โดย ทอท. ถือหุ้นร้อยละ 60 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของ ทอท. 

 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรียก ทอท. และบริษัทย่อยว่า “กลุ่มกิจการ”
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 งบการเงินน้ี แสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท โดยมีการปัดเศษทศนิยมในงบการเงิน และมีการปัดเศษเพ่ือให้แสดงเป็นหลักล้านบาท 

 ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 การจัดท�างบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยก�าหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญและ 

 การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจัดท�าข้ึนตามกระบวนการในการน�านโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบัติ และต้องเปิดเผย 

 เรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารหรือความซับซ้อนหรือเก่ียวกับข้อสมมติฐานและประมาณการท่ีมีนัยส�าคัญต่องบการเงินในหมายเหตุ 

 ประกอบงบการเงินข้อ 4

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษ จัดท�าขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทยท่ีจัดท�าตามกฎหมาย ในกรณี 

 ที่มีเน้ือความขัดแย้งกันหรือมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

3. นโยบายการบัญชี

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซ่ึงกลุ่มกิจการน�ามาถือปฏิบัติ 

 กลุ่มกิจการได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ท่ีมีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบ 

 ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2560 น�ามาถือปฏิบัติแล้ว ซึ่งฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วว่าไม่มีผลกระทบท่ีเป็น 

 สาระส�าคัญต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซ่ึงกลุ่มกิจการยังไม่ได้น�ามาถือปฏิบัติก่อนวันมีผลบังคับใช้

 มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี	1	มกราคม	2561

  - มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การน�าเสนองบการเงิน

  - มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินค้าคงเหลือ

  - มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบกระแสเงินสด

  - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ 

          ข้อผิดพลาด

  - มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

  - มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง

  - มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ภาษีเงินได้

  - มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

  - มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาเช่า

  - มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้

  - มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
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  - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล 

          เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

  - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

          ต่างประเทศ

  - มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม

  - มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

  - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

  - มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

  - มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

  - มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง

  - มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ก�าไรต่อหุ้น

  - มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล

  - มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

  - มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ประมาณการหน้ีสิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ ที่อาจเกิดขึ้น

  - มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  - มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน

  - มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เกษตรกรรม

  - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์     

   (ปรับปรุง 2560)

  - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ      

   (ปรับปรุง 2560)

  - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย     

   (ปรับปรุง 2560)

  - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงาน  

   (ปรับปรุง 2560)   ที่ยกเลิก

  - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 เรื่อง การส�ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่   

   (ปรับปรุง 2560)
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  - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานด�าเนินงาน     

   (ปรับปรุง 2560)

  - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม      

   (ปรับปรุง 2560)

  - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน     

   (ปรับปรุง 2560)

  - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น  

   (ปรับปรุง 2560)

  - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม     

   (ปรับปรุง 2560)

  - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวข้อง  

   (ปรับปรุง 2560)   อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�าเนินงาน

  - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 เรื่อง สัญญาเช่าด�าเนินงาน - สิ่งจูงใจท่ีให้แก่ผู้เช่า   

   (ปรับปรุง 2560)    

  - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 เรื่อง ภาษีเงินได้ - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของ  

   (ปรับปรุง 2560)   กิจการหรือของผู้ถือหุ้น

  - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท�าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

   (ปรับปรุง 2560)    

  - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ   

   (ปรับปรุง 2560)    

  - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเก่ียวกับบริการโฆษณา  

   (ปรับปรุง 2560)

  - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์     

   (ปรับปรุง 2560)

  - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการรื้อถอน  

   ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2560)   การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน

  - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่  

   ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2560)    

  - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ  

   ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2560)   การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
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  - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี   

   ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2560)   ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงิน  

          ในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง

  - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า  

   ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2560)   

  - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ     

   ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) 

  - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า     

   ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2560)   

  - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง ข้อจ�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�าหนด  

   ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2560)   เงินทุนขั้นต�่าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ ส�าหรับมาตรฐาน 

          การบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน

  - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์   

   ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2560)   

  - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ   

   ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2560)   

  - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า     

   ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2560)   

  - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�าหรับเหมืองผิวดิน  

   ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2560)   

  - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง เงินท่ีน�าส่งรัฐ      

   ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2560)

 ผู ้บริหารของกลุ ่มกิจการได้ประเมินและเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบ 

 ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2561 ดังกล่าวไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินเมื่อน�ามาถือปฎิบัติ 

	 มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี	1	มกราคม	2562

  - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาท่ีท�ากับลูกค้า

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาท่ีท�ากับลูกค้า ได้ก�าหนดหลักการท่ีกิจการต้องปฏิบัติ 

 เพ่ือรายงานข้อมูลที่มีประโยชน์ให้ผู ้ใช้งบการเงิน เก่ียวกับลักษณะ จ�านวนเงิน จังหวะเวลา และความไม่แน่นอนของรายได้และ 

 กระแสเงินสดท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาท่ีท�ากับลูกค้า ซึ่งผู้บริหารของกลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของการน�ามาตรฐาน 

 ฉบับน้ีมาถือปฏิบัติ  
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	 มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี	1	มกราคม	2563

  - มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32  เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

  - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

  - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน

  - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิ   

   ฉบับท่ี 16    ในหน่วยงานต่างประเทศ

  - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง การช�าระหน้ีสินทางการเงินด้วยตราสารทุน   

   ฉบับท่ี 19 

 ผู้บริหารของกลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม  

 2563 ดังกล่าวเมื่อน�ามาถือปฎิบัติ

3.3 นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

 3.3.1 การบัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อย

   บริษัทย่อย หมายถึง กิจการ (ซึ่งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ท่ีกลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมบริษัทย่อยเมื่อกลุ่มกิจการ 

   มีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเก่ียวข้องกับบริษัทย่อยและมีความสามารถท�าให้เกิดผลกระทบต่อ 

   ผลตอบแทนจากการใช้อ�านาจเหนือบริษัทย่อย กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ 

   กลุ ่มกิจการมีอ�านาจในการควบคุมบริษัทย่อย กลุ ่มกิจการจะไม่น�างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมไว้ในงบการเงินรวม 

   นับจากวันท่ีกลุ่มกิจการสูญเสียอ�านาจควบคุม

   กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกัน ยอดคงเหลือ และก�าไรท่ียังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการ ขาดทุนที่ยัง 

   ไม่เกิดข้ึนจริงก็จะตัดรายการในท�านองเดียวกัน เว้นแต่รายการน้ันมีหลักฐานว่าสินทรัพย์ท่ีโอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า  

   นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ

   ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยจะบันทึกบัญชีด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

   กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนน้ันอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น หากว่า 

   ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มกิจการจะบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่ารวมไว ้

   ในงบก�าไรขาดทุน 

 3.3.2 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

   (ก) สกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานและสกุลเงินท่ีใช้น�าเสนองบการเงิน

    รายการที่แสดงในงบการเงินของแต ่ละบริษัทในกลุ ่มกิจการถูกวัดมูลค ่าโดยใช ้สกุลเงินของสภาพแวดล ้อม  

    ทางเศรษฐกิจหลักที่บริษัทด�าเนินงานอยู่ (สกุลเงินท่ีใช้ในการด�าเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงิน 

    ที่ใช้ในการด�าเนินงานและสกุลเงินที่ใช้น�าเสนองบการเงินของบริษัท
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   (ข) รายการและยอดคงเหลือ

    รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด�าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด 

    รายการหรือวันที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการก�าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายช�าระท่ีเป็น 

    เงินตราต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศ ด้วยอัตรา 

    แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปี ได้บันทึกไว้ในก�าไรหรือขาดทุน 

    เมื่อมีการรับรู ้รายการก�าไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตัวเงินไว้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของ 

    อัตราแลกเปลี่ยนท้ังหมดของก�าไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้าม การรับรู้ก�าไร 

    หรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในก�าไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปล่ียนท้ังหมดของก�าไรหรือ 

    ขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในก�าไรขาดทุนด้วย

 3.3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด หมายรวมถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท แต่ไม่รวม 

   เงินฝากธนาคารประเภทท่ีต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาท่ีก�าหนด เงินลงทุนระยะสั้นอื่นท่ีมีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกิน 

   สามเดือนนับจากวันท่ีได้มา และไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช ้

   เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

 3.3.4 เงินลงทุนชั่วคราว

   เงินลงทุนชั่วคราว หมายถึง เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ�าที่ถึงก�าหนดเกินกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี ต๋ัวแลกเงิน  

   ตั๋วสัญญาใช้เงิน และเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุนท่ีฝ่ายบริหารมีความต้ังใจท่ีจะถือไว้ในช่วงเวลาน้อยกว่า  

   สิบสองเดือน 

 3.3.5 ลูกหนี้การค้า

   ลูกหนี้การค้ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจ�านวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  

   ซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ หมายถึง ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของ 

   ลูกหน้ีการค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้าโดยประมาณขึ้นจากประสบการณ์ในการเก็บเงินในอดีต  

   และตามสถานะปัจจุบันของลูกหน้ีคงค้าง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน หน้ีสูญ ที่เกิดขึ้นจะรับรู ้ไว้ในงบก�าไรขาดทุน 

   โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายอื่น

 3.3.6 สินค้าและวัสดุคงเหลือ 

   สินค้าและวัสดุคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า ราคาทุนของสินค้าและวัสดุ 

   คงเหลือค�านวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก ต้นทุนของการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ 

   การซือ้สนิค้าและวัสดนุัน้ เช่น ค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่ง เป็นต้น มลูค่าสทุธิทีจ่ะได้รบัประมาณจากราคาปกตทิีค่าดว่าจะขายได้ 

   ของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นเพ่ือให้สินค้าและวัสดุคงเหลือน้ันพร้อมขายรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย

   กลุ่มกิจการจะรับรู้ค่าเผื่อการลดมูลค่าและค่าเผื่อการเคลื่อนไหวช้าของสินค้าและวัสดุคงเหลือเก่า ล้าสมัย หรือ เสื่อมคุณภาพ 

   เท่าที่จ�าเป็น
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 3.3.7 เงินลงทุน

   กลุ ่มกิจการจัดประเภทเงินลงทุนท่ีนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็น 2 ประเภท คือ 1) เงินลงทุนเผื่อขาย และ  

   2) เงินลงทุนท่ัวไป การจัดประเภทขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้ก�าหนดการจัดประเภทที่เหมาะสม 

   ส�าหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภทเป็นระยะ 

   (1) เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนที่จะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพ่ือเสริมสภาพคล่องหรือเมื่ออัตราดอกเบ้ีย 

    เปลี่ยนแปลง ได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่กรณีที่ฝ่ายบริหารแสดงเจตจ�านงที่จะถือไว้ในช่วงเวลา 

    น้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ก็จะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน หรือ เว้นแต่กรณีที ่

    ฝ่ายบริหารมีความจ�าเป็นท่ีต้องขายเพ่ือเพ่ิมเงินทุนด�าเนินงาน จึงจะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน

    เงินลงทุนในตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาดถูกจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขายและแสดงใน งบแสดงฐานะ 

    การเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และรับรู้ผลต่างท่ีเปล่ียนแปลงไปเป็นรายการก�าไร (ขาดทุน) ท่ียังไม่เกิดข้ึน แสดงไว้ภายใต้ 

    หัวข้อองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ และแสดงมูลค่าการเปล่ียนแปลงระหว่างงวด ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

   (2) เงินลงทุนท่ัวไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยราคาทุนปรับด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า 

    ของเงินลงทุน

   กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น หากราคาตามบัญชีของ 

   เงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มกิจการจะบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่ารวมไว้ในงบก�าไรขาดทุน

   ในการจ�าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ�าหน่ายเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของ  

   เงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในงบก�าไรขาดทุน กรณีท่ีจ�าหน่ายเงินลงทุนท่ีถือไว้ในตราสารหน้ีหรือตราสารทุนชนิดเดียวกัน 

   ออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนท่ีจ�าหน่ายจะก�าหนดโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักด้วยราคาตามบัญชีจาก 

   จ�านวนทั้งหมดที่ถือไว้

 3.3.8 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

   อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าระยะยาว หรือ จากการเพ่ิม 

   มูลค่าของสินทรัพย์ หรือท้ังสองอย่าง และไม่ได้มีไว้เพ่ือใช้ในการด�าเนินงานในกลุ่มกิจการ 

   อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนในการท�ารายการ และวัดมูลค่าภายหลัง 

   การรับรู้ด้วยราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)

   ค่าเสื่อมราคาค�านวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพ่ือลดราคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์แต่ละประเภทตลอดอายุการให้ประโยชน์ 

   ที่ประมาณการไว้ ยกเว้นที่ดินซึ่งถือว่าประมาณการอายุการให้ประโยชน์มีไม่จ�ากัด

   ค่าเสื่อมราคาค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภท ดังน้ี

             จ�านวน	(ปี)

    - อาคารให้เช่า      30 และ 50
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   การรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็นมูลค่าบัญชีของสินทรัพย์จะกระท�าก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีกลุ่มกิจการ 

   จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายน้ัน และต้นทุนสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ ค่าซ่อมแซมและ 

   บ�ารุงรักษาท้ังหมดจะรับรู ้เป็นค่าใช้จ ่ายเมื่อเกิดขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  

   จะตัดมูลค่าตามบัญชีของส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก

 3.3.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ บันทึกบัญชีในราคาทุน ณ วันท่ีได้มาหรือก่อสร้างแล้วเสร็จ กลุ่มกิจการก่อสร้างอาคารและ 

   สิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในที่ราชพัสดุซึ่งเช่าจากกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เดิมระเบียบกระทรวงการคลังและกองทัพอากาศ 

   ก�าหนดให้อาคารและสิ่งปลูกสร้างตกเป็นกรรมสิทธ์ิของกระทรวงการคลังนับตั้งแต่วันก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่กลุ ่มกิจการ 

   บันทึกอาคารและสิ่งปลูกสร้างเป็นสินทรัพย์ เน่ืองจากเป็นผู้รับความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ดังกล่าว โดย ทอท. 

   เป็นผู ้จ ่ายค่าตอบแทน การใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุให้กรมธนารักษ์เมื่อ ทอท.แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน จ�ากัด  

   กระทรวงการคลังได้จัดท�าระเบียบกระทรวงการคลังและกองทัพอากาศจ�านวนหน่ึงระเบียบ และระเบียบกระทรวงการคลัง 

   และกรมการบินพาณิชย์จ�านวนสองระเบียบ ซึ่งท้ังสามระเบียบมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2545 โดยข้อ 8  

   ของทั้งสามระเบียบก�าหนดให้กรรมสิทธ์ิอาคารและส่ิงปลูกสร้าง ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของกระทรวงการคลัง เมื่อข้อตกลง 

   การใช้ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุที่ท�าข้ึนตามระเบียบน้ีส้ินผลบังคับผูกพัน ซึ่งเมื่อรวมระยะเวลาท้ังส้ินแล้วต้องไม่เกิน 50 ป ี

   นับแต่วันท่ีท�าข้อตกลงการใช้ประโยชน์ ทอท.ได้ท�าข้อตกลงการใช้ประโยชน์ รวม 4 ฉบับ เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2545 และ 

   ท�าข้อตกลงการใช้ประโยชน์ฉบับปรับปรุงแก้ไขอีก 1 ฉบับ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2547 โดยให้ ทอท.ใช้ประโยชน์ใน 

   ที่ราชพัสดุมีก�าหนดเวลา 30 ปี (วันท่ี 30 กันยายน 2575) และยินยอมให้ ทอท.แจ้งขอใช้ประโยชน์ต่อไปได้อีกสองครั้งๆ ละ  

   10 ปี (วันท่ี 30 กันยายน 2595) ซึ่ง ทอท.จ่ายค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุให้กรมธนารักษ์ตามหมายเหตุ 

   ประกอบงบการเงินข้อ 34

   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงรายการด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม 

   ราคาทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมถึง ราคาซื้อ อากรขาเข้า ภาษีซื้อท่ีเรียกคืนไม่ได้ (หลังหักส่วนลดการค้า  

   และจ�านวนที่ได้รับคืนจากผู้ขาย) และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพ่ือให้สินทรัพย์น้ันอยู่ในสถานท่ี 

   และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร รวมท้ังต้นทุนท่ีประมาณท่ีดีท่ีสุดส�าหรับการรื้อ การขนย้าย  

   และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกิจการที่เกิดขึ้นเมื่อกิจการได้สินทรัพย์น้ันมา หรือเป็นผล 

   จากการใช้สินทรัพย์น้ันในช่วงเวลาหน่ึง

   การรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์จะกระท�าก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ ท่ีกลุ่มกิจการ 

   จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น และต้นทุนสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ ค่าซ่อมแซม และ 

   บ�ารุงรักษาท้ังหมดจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดข้ึน เมื่อมีการเปล่ียนแทนชิ้นส่วนของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ จะตัดมูลค่า 

   ตามบัญชีของส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก
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   ค ่าเสื่อมราคาค�านวณโดยใช้วิธีเส ้นตรงเพ่ือลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์  

   ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

             จ�านวน	(ปี)

    - อาคาร สิ่งก่อสร้างและภูมิสถาปัตยกรรม     10 - 50

    - งานระบบ ไฟฟ้า ประปา เช้ือเพลิง ส่ือสาร และปรับอากาศ   10 - 20

    - เครื่องจักรกล เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์     5 - 10

    - ยานพาหนะ      5 - 8

    - เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้ส�านักงาน     2 - 10

   กลุ่มกิจการมีการทบทวนอายุการให้ประโยชน์ มูลค่าคงเหลือ และวิธีการคิดค่าเส่ือมราคาอย่างน้อยท่ีสุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี 

   ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

   ในกรณีท่ีมูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน  

   ทันที ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.3.11

   ผลก�าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจ�าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ค�านวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจาก 

   การจ�าหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้สุทธิเป็นรายได้อื่นหรือค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุน 

   ดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินมาใช้ในการได้มาซึ่งท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้บันทึกเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนของสินทรัพย์นั้น 

   ตลอดช่วงเวลาการก่อสร้างและเตรียมสินทรัพย์น้ันให้อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามประสงค์ 

 3.3.10 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

   สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของกลุ่มกิจการ คือ สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นส่วนประกอบท่ีสามารถแยกจากเครื่องมือ 

   ที่เก่ียวข้องได้แสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม การตัดจ�าหน่ายค�านวณโดยวิธีเส้นตรง 

   ตลอดประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ภายในระยะเวลา 5 ถึง 10 ปี 

 3.3.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์

   สินทรัพย์ที่ไม่ใช่ค่าความนิยมจะมีการทบทวนการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่า 

   มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู ้เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่า  

   จะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจ�านวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ สินทรัพย์ 

   จะถูกจัดเป็นกลุ่มที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้เพ่ือวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ซึ่งรับรู้รายการ 

   ขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้วจะถูกประเมินความเป็นไปได้ท่ีจะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันที่ในงบแสดง 

   ฐานะการเงิน
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 3.3.12 สัญญาเช่าระยะยาว 

  	 กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า

   สัญญาเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบท้ังหมดถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน  

   ซึ่งจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีเช่า หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�านวนเงินท่ีต้องจ่าย 

   ตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ากว่า จ�านวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

   เพื่อให้ได้อัตราดอกเบ้ียคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่าย 

   ทางการเงินจะบันทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส ่วนดอกเบี้ยจ ่ายจะบันทึกในงบก�าไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า 

   เพ่ือท�าให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่ส�าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินท่ีเหลืออยู่ สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่า 

   การเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ท่ีเช่าหรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า

   สญัญาระยะยาวเพ่ือเช่าสนิทรพัย์ซึง่ผูใ้ห้เช่าเป็นผูร้บัความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่ สญัญาเช่านัน้ 

   ถือเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน เงินท่ีต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่า)  

   จะบันทึกในงบก�าไรขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่าน้ัน 

   ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าด�าเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เงินเพ่ิมที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า จะบันทึกเป็น 

   ค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกน้ันเกิดข้ึน

  	 กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้ให้เช่า

   สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะทางการเงินในรายการอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  

   และตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ด้วยเกณฑ์เดียวกันกับรายการอาคารและอุปกรณ์ของ 

   กลุ่มกิจการซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีได้จ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า) รับรู้ด้วยวิธีเส้นตรง 

   ตลอดช่วงเวลาการให้เช่า

 3.3.13 เงินกู้ยืม

   เงินกู้ยืมรับรู้เร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดท�ารายการท่ีเกิดข้ึน และวัดมูลค่า  

   ในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริง ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทน (หักด้วยต้นทุน การจัดท�า 

   รายการที่เกิดข้ึน) เมื่อเทียบกับมูลค่าท่ีจ่ายคืนเพ่ือช�าระหน้ีน้ันจะรับรู้ในงบก�าไรขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกู้ยืม 

   เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เล่ือนช�าระหน้ีออกไปอีก เป็นเวลา 

   ไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน

 3.3.14 ภาษีเงินได้

   ภาษีเงินได้ส�าหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบัน และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้เป็นรายได้หรือ 

   ค่าใช้จ่าย และน�าไปรวมค�านวณก�าไร หรือขาดทุนสุทธิส�าหรับงวด ยกเว้นส่วนที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรับรู ้

   โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ ในกรณีนี้ ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ 

   ตามล�าดับ
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   • ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

    ภาษีเงินได้ปัจจุบันค�านวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีท่ีมีผลบังคับใช้อยู่ หรือท่ีคาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช ้

    ภายในสิ้นรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศที่บริษัทและบริษัทย่อยด�าเนินงานอยู่ และเกิดรายได้เพ่ือเสียภาษี  

    ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ ในกรณีท่ีมีสถานการณ์ท่ีการน�ากฎหมายภาษี 

    ไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับการตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจ�านวนท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายช�าระภาษี 

    แก่หน่วยงานจัดเก็บ

   • ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

    ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ตามวิธีหน้ีสิน เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และราคา 

    ตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีเกิดจาก การรับรู้เริ่มแรก 

    ของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สินท่ีเกิดจากรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันท่ีเกิดรายการ รายการน้ัน 

    ไม่มีผลกระทบต่อก�าไรทางบัญชี และก�าไร (ขาดทุน) ทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีค�านวณจากอัตราภาษี  

    (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือท่ีคาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลา 

    ที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะน�าไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ท่ีเก่ียวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรือ 

    หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายช�าระ

    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะถูกรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีก�าไรทางภาษี เพียงพอที่จะ 

    น�าจ�านวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ 

    กลุ ่มกิจการได้บันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลต่างชั่วคราวของเงินลงทุนในบริษัทย่อยท่ีต้องเสียภาษี เว้นแต่  

    กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชั่วคราว และการกลับรายการผลต่างชั่วคราว มีความ 

    เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาท่ีคาดการณ์ได้ในอนาคต

    สินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันได้ก็ต่อเมื่อกลุ่มกิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการน�า 

    สินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันมาหักกลบกัน และทั้งสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้อง 

    กับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน โดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือ 

    หน่วยภาษีต่างกัน ซึ่งกลุ่มกิจการตั้งใจจะจ่ายช�าระรายการดังกล่าวด้วยยอดสุทธิ

 3.3.15 ประมาณการหนี้สิน

   กลุ่มกิจการจะบันทึกประมาณการหน้ีสินอันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งการช�าระภาระผูกพันน้ัน มีความ 

   เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้กลุ่มกิจการต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการท่ีน่าเชื่อถือของจ�านวน 

   ที่ต้องจ่าย ในกรณีที่กลุ่มกิจการคาดว่าประมาณการหน้ีสินเป็นรายจ่ายท่ีจะได้รับคืน เช่น ภายใต้สัญญาประกันภัย เป็นต้น  

   กลุ่มกิจการจะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากเมื่อคาดว่าน่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน
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 3.3.16 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

   • ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

    ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานของกลุ่มกิจการประกอบด้วย ผลประโยชน์หลังออกจากงานท้ังท่ีเป็นโครงการ 

    สมทบเงินและโครงการผลประโยชน์ โครงการสมทบเงินเป็นโครงการที่กลุ ่มกิจการจ่ายเงินสมทบให้กับกิจการที่แยก 

    ต่างหาก โดยกลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะต้องจ่ายช�าระเพ่ิมเติมจาก 

    ที่ได้สมทบไว้แล้วหากกองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอท่ีจะจ่ายช�าระภาระผูกพันจากการให้บริการของพนักงานทั้งใน 

    งวดปัจจุบันและงวดก่อน โครงการผลประโยชน์เป็นโครงการที่ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน โดยปกติโครงการผลประโยชน ์

    จะก�าหนดจ�านวนผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหนึ่งหรือหลายปัจจัย เช่น  

    อายุพนักงาน อายุการท�างาน และค่าตอบแทน เป็นต้น

    ผลประโยชน์หลังออกจากงานประกอบด้วย

   	 โครงการสมทบเงิน	

    ทอท.ได้จัดตั้ง “กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พนักงานการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย” ซึ่งจดทะเบียนแล้วเมื่อวันท่ี  

    28 มีนาคม 2537 ตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (ปัจจุบันได้เปล่ียนชื่อเป็น “กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ  

    พนักงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)”) ซึ่งสมาชิกกองทุนฯ จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนฯ ในอัตราร้อยละ  

    2 - 15 ของเงินเดือนค่าจ้าง โดย ทอท.จะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ให้พนักงานและลูกจ้างท่ีเป็นสมาชิกแต่ละราย 

    ตามอัตราท่ีก�าหนด ดังนี้

    (1) กรณีพนักงานและลูกจ้างประจ�า 

      	 อายุการท�างาน	 	 	 	 	 	 อัตราร้อยละของเงินเดือน

       ไม่เกิน 10 ปี      9

       เกินกว่า 10 ปี      10

       เกินกว่า 20 ปี      12

       เกินกว่า 25 ปี      15

    (2) กรณีลูกจ้างชั่วคราวระยะเวลาการจ้าง 5 ปี และ 3 ปี ทอท.จะจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง

    ทอท. รับรู้เงินจ่ายสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนในงวดท่ีเกิดรายการ กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้ได้แยกออกจาก 

    กลุ่มกิจการและบริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการกองทุนส�ารอง 

    เล้ียงชีพ
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    โครงการผลประโยชน์

    (ก) โครงการเกษียณอายุ

    กรณีท่ี 1 พนักงานมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

    กลุ ่มกิจการจัดให้มีโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน โดยผลประโยชน์ของโครงการที่พนักงานจะได้รับ คือ  

    เงินตอบแทนซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์หรือกฎหมาย 

    แรงงานไทย โดยจ�านวนเงินดังกล่าวขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือน และจ�านวนปีท่ีพนักงานท�างานให้บริษัทนับถึงวันที่สิ้นสุด 

    การท�างานท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

    กรณีท่ี 2 พนักงานที่สมัครใจเกษียณอายุก่อนอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ - เฉพาะพนักงาน ทอท.

    ทอท. จัดให้มีโครงการเกษียณอายุก่อนก�าหนด โดยคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการและหลักเกณฑ์ในการจ่ายผลประโยชน์ 

    ตามโครงการต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของ ทอท. ซึ่งคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละปีแตกต่างกัน 

    ตามนโยบายของฝ่ายบริหาร ท�าให้ยากต่อการประมาณจ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการรวมถึง ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

    ได้อย่างสมเหตุสมผล ดังน้ัน ทอท.จึงไม่รวมโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

    (ข) โครงการกองทุนสงเคราะห์ - เฉพาะพนักงาน ทอท.

    ทอท. ได้จัดตั้ง “กองทุนสงเคราะห์การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย” โดยจ่ายสมทบเข้ากองทุนฯ ในอัตราร้อยละ 10  

    ของเงินเดือนพนักงานเฉพาะพนักงานที่เลือกไม่โอนไปกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เพ่ือให้กองทุนฯ มีเงินส�ารองเพียงพอ 

    ที่พึงต้องจ่ายพนักงาน ณ วันสิ้นงวดบัญชี โดยรวมไว้เป็นภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน  

    ทอท.จะจ่ายเงินให้พนักงานเมื่อออกจากงานตามระเบียบบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) ว ่าด ้วย 

    กองทุนสงเคราะห์ พ.ศ. 2546 โดยการค�านวณผลประโยชน์ของโครงการดังกล่าวประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

      1. ค�านวณจากระยะเวลาตั้งแต่ปฏิบัติงานในการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยจนถึงวันท่ี 29 กันยายน 2545  

       คูณด้วยเงินเดือน ณ วันท่ี 29 กันยายน 2545

      2. ค�านวณจากระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด(มหาชน) คูณด้วยเงินเดือนเดือนสุดท้าย 

       ที่ออกจากงาน

   • ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน - เฉพาะพนักงาน ทอท.

    ทอท.จัดให้มีโครงการตอบแทนให้แก่พนักงานท่ีท�างานครบ 25 ปี ซึ่งอายุงานนับต้ังแต่วันท่ีพนักงานเริ่มปฏิบัติงาน  

    โดยนับรวมระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานจนถึงวันท่ี 1 กรกฎาคมของแต่ละปี 

    หนี้สินซึ่งเกิดจากข้อก�าหนดท่ีเป็นผลจากผลประโยชน์หลังออกจากงานท่ีเป็นโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน ์

    ระยะยาวอ่ืนดังกล่าวค�านวณโดยผู ้เชี่ยวชาญอิสระตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งใช้วิธีคิดลด แต่ละหน่วยที ่

    ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันจากโครงการผลประโยชน์ดังกล่าวก�าหนด 

    โดยการคิดลดกระแสเงินสดที่ต้องจ่ายในอนาคตด้วยอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของ 

    ผลประโยชน์ท่ีจะต้องจ่ายให้แก่พนักงาน รวมท้ังมีเงื่อนไขและวันครบก�าหนดใกล้เคียงกับเงื่อนไขของภาระผูกพันของ 

    ผลประโยชน์หลังออกจากงานโดยประมาณ
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    ก�าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานจะ 

    รับรู ้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส่วนก�าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�าหรับ 

    โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน จะรับรู้ในงบก�าไรขาดทุนในงวดท่ีเกิดรายการ

   • ผลประโยชน์ระยะสั้น

    กลุ่มกิจการรับรู้หน้ีสินและค่าใช้จ่ายจากวันหยุดพักผ่อนประจ�าปีของพนักงานท่ีได้รับอนุมัติให้ยกยอดวันหยุดพักผ่อน 

    ไปใช้ในปีถัดไป โดยรับรู้ ณ ราคาต้นทุนท่ีคาดว่าจะมีการยกยอดวันหยุดพักผ่อนประจ�าปี โดยไม่ได้มีการปรับด้วยอัตรา 

    คิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน

 3.3.17 การรับรู้รายได้

   รายได้ค่าบริการสนามบิน ค่าบริการผู้โดยสารขาออก ค่าเครื่องอ�านวยความสะดวก และรายได้เก่ียวกับบริการรับรู้เป็นรายได้  

   เมื่อมีการให้บริการ 

   รายได้ค่าเช่าส�านักงานและอสังหาริมทรัพย์ และรายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ รับรู ้เป็นรายได้ตามระยะเวลาและอัตรา 

   ค่าตอบแทนตามที่ระบุไว้ในสัญญา

   รายได้จากกิจการโรงแรม และภัตตาคาร บันทึกเป็นรายได้เมื่อมีการให้บริการตามราคาในใบแจ้งหน้ีโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

   ส�าหรับค่าสินค้าและบริการหลังจากหักส่วนลดและค่าบริการท่ีบวกเพ่ิมแล้ว

   รายได้ดอกเบ้ียรับ รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของระยะเวลา โดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริง

   รายได้เงินปันผล รับรู้เมื่อสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลน้ันเกิดข้ึน

 3.3.18 การจ่ายเงินปันผล

   เงินปันผลที่จ่ายไปยังผู้ถือหุ้นของบริษัทจะรับรู้ในด้านหน้ีสินในงบการเงินของกลุ่มกิจการในรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งที่ประชุม 

   ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล เงินปันผลระหว่างกาลจะรับรู้เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ

 3.3.19 เครื่องมือทางการเงิน

   กลุ่มกิจการได้ใช้เครื่องมือทางการเงินเพ่ือลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งมีผลกระทบต่อหน้ีสิน  

   โดยมีเครื่องมือท่ีส�าคัญคือ สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินของหน้ีสินจากสกุลเงินเยนมาเป็นสกุลเงินบาท กลุ่มกิจการรับรู้สินทรัพย ์

   ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งจะได้รับจริง หรือรับรู้หนี้สินที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งจะต้องจ่ายช�าระ และแปลงค่าสินทรัพย์  

   หรือหน้ีสินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตามอ้างอิงประจ�าวันที่ธนาคาร 

   แห่งประเทศไทยประกาศไว้ โดยจะแสดงมูลค่าของสินทรัพย์และหน้ีสินจากรายการสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินเป็นยอดสุทธิ 

   ในงบแสดงฐานะการเงินเมื่อมีสิทธิตามกฎหมายในการน�าจ�านวนที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบหนี้กัน และ 

   ตั้งใจที่จะรับหรือจ่ายช�าระด้วยยอดสุทธิ รายการก�าไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายช�าระท่ีเป็นเงินตรา 

   ต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์ และหน้ีสินดังกล่าวได้บันทึกไว้ในงบก�าไรขาดทุน
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 3.3.20 ข้อมูลตามส่วนงาน

   ส่วนงานด�าเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่น�าเสนอให้ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงาน  

   ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงาน หมายถึง บุคคลที่ท�าหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   ของส่วนงานด�าเนินงาน ซึ่ง ทอท.พิจารณาว่าคือ กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

 3.3.21 การวัดมูลค่ายุติธรรม

   สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมได้ถูกก�าหนดล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามประเภทของข้อมูล ที่น�ามาใช้ 

   ในเทคนิคการประเมินมูลค่าเพ่ือวัดมูลค่ายุติธรรม ดังต่อไปน้ี 

   ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน 

        และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดน้ัน ณ วันท่ีวัดมูลค่า

   ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมส�าหรับสินทรัพย์น้ันหรือหน้ีสินน้ันนอกเหนือจาก 

        ราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1

   ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ส�าหรับสินทรัพย์น้ันหรือหน้ีสินน้ัน

4. ประมาณการทางบัญชีท่ีส�าคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ

 การประมาณการ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเน่ืองและอยู่บนพ้ืนฐานของประสบการณ ์

 ในอดีตและปัจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะน้ัน 

 กลุ ่มกิจการมีการประมาณการทางบัญชีและใช้ข้อสมมติฐานท่ีเก่ียวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญชี 

 อาจไม่ตรงกับผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมาณการทางบัญชีท่ีส�าคัญและข้อสมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอย่างเป็นสาระส�าคัญ ท่ีอาจเป็นเหตุ 

 ให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป ในระหว่างปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561  

 การประมาณการทางบัญชีท่ีส�าคัญของกลุ่มกิจการมีดังน้ี 

 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นการปรับมูลค่าของลูกหน้ีด้วยมูลค่าท่ีคาดว่าอาจเกิดความเสียหายเน่ืองจากการเก็บหน้ีไม่ได้ ผู ้บริหาร 

 ใช้ดุลยพินิจในการประมาณค่าความเสียหายส�าหรับยอดลูกหน้ีคงเหลือโดยพิจารณาจากการวิเคราะห์อายุหน้ี และประสบการณ์ 

 การเก็บหนี้ โดยพิจารณาสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจปัจจุบันร่วมด้วย อย่างไรก็ตาม การใช้วิธีประมาณมูลค่าและสมมติฐานต่างๆ  

 เหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าการประมาณการค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ และ อาจต้องมีการปรับปรุงค่าเผ่ือดังกล่าวในอนาคต

 อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

 ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือส�าหรับอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของกลุ่มกิจการ  

 โดยส่วนใหญ่อ้างอิงจากข้อมูลเชิงเทคนิคของสินทรัพย์น้ัน และรวมถึงการพิจารณาการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ท่ีเสื่อมสภาพหรือ 

 ไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรือเลิกใช้
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 ประมาณการการด้อยค่าของสินทรัพย์

 กลุ ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์เมื่อพบข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าตามที่ได้กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 ข้อ 3.3.11 มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดพิจารณาจากการค�านวณมูลค่าจากการใช้ โดยประมาณการ 

 กระแสเงินสดจากการด�าเนินงานตลอดอายุท่ีคาดว่าจะได้ประโยชน์จากสินทรัพย์ 

 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน

 กลุ ่มกิจการจัดให้มีโครงการผลประโยชน์พนักงานภายหลังออกจากงานหรือเกษียณอายุเพ่ือจ่ายให้แก่พนักงาน ตามกฎหมาย 

 ที่เก่ียวข้อง ซึ่งได้แก่ ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์หรือกฎหมายแรงงานไทย และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 

 ที่เป็นโครงการตอบแทนให้แก่พนักงานที่ท�างานครบ 25 ปี มูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานดังกล่าว 

 ค�านวณโดยใช้สมมติฐานหลายประการโดยรวมถึงอัตราคิดลด อัตราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนพนักงาน และอัตราการเปลี่ยนแปลง 

 ในจ�านวนพนักงาน การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหล่าน้ีมีผลต่อประมาณการค่าใช้จ่าย และหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน

 การประมาณการในเรื่องอื่นๆ ได้ถูกเปิดเผยในแต่ละส่วนท่ีเก่ียวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินน้ี 

5. การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน

 วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของกลุ่มกิจการน้ันเพ่ือด�ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ืองของ 

 กลุ่มกิจการ เพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีมีส่วนได้เสียอื่น และเพ่ือด�ารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม 

 เพ่ือลดต้นทุนทางการเงินของทุน

6. ข้อมูลตามส่วนงาน

 กลุ่มกิจการด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจเก่ียวกับการบริหารกิจการท่าอากาศยาน และกิจการโรงแรม ในการรายงานข้อมูล ตามส่วนงาน  

 กลุ่มกิจการได้แสดงส่วนงานด�าเนินงานกิจการท่าอากาศยานตามเขตภูมิศาสตร์ กิจการท่าอากาศยานประกอบด้วย รายได้ที่เก่ียวกับ 

 กิจการการบิน และรายได้ท่ีไม่เก่ียวกับกิจการการบิน โดยรายได้ท่ีเก่ียวกับกิจการการบินเป็นรายได้ท่ีเก่ียวข้องกับการจราจร 

 ทางอากาศโดยตรง ได้แก่ รายได้ค่าบริการสนามบิน รายได้ค่าบริการผู้โดยสารขาออก และรายได้ค่าเครื่องอ�านวยความสะดวก  

 ส่วนรายได้ที่ไม่เก่ียวกับกิจการการบินเป็นรายได้ ท่ีไม่เก่ียวข้องกับการจราจรทางอากาศโดยตรง ได้แก่ รายได้ค่าเช่าส�านักงานและ 

 อสังหาริมทรัพย์ รายได้เก่ียวกับบริการ และรายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานประเมินผล 

 การปฏิบัติงานของส่วนงานด�าเนินงานโดยใช้ก�าไรจากการด�าเนินงานของส่วนงาน

 นโยบายการบัญชีส�าหรับส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปตามนโยบายการบัญชีในการจัดท�างบการเงิน

 กลุ่มกิจการบันทึกรายการขายและโอนระหว่างส่วนงานเช่นเดียวกับการขายและโอนให้แก่บุคคลภายนอก
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 รายได้ของกลุ่มกิจการจากลูกค้ารายใหญ่จ�านวน 1 ราย ส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 มีจ�านวน 8,634.54 ล้านบาท  
 เป็นรายได้จาก ทดม.จ�านวน 2,438.27 ล้านบาท ทสภ.จ�านวน 5,107.82 ล้านบาท ทชม.จ�านวน 247.22 ล้านบาท ทหญ.จ�านวน  
 2.91 ล้านบาท และ ทภก.จ�านวน 838.32 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.46 ของรวมรายได้จากการขายหรือการให้บริการ

 รายได้ของกลุ่มกิจการจากลูกค้ารายใหญ่จ�านวน 1 ราย ส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 มีจ�านวน 7,393.91 ล้านบาท  
 เป็นรายได้จาก ทดม.จ�านวน 1,870.02 ล้านบาท ทสภ.จ�านวน 4,641.66 ล้านบาท ทชม.จ�านวน 209.10 ล้านบาท ทหญ.จ�านวน  
 2.67 ล้านบาท และ ทภก.จ�านวน 670.46 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.47 ของรวมรายได้จากการขายหรือการให้บริการ

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

เงินสด 609.74 593.38 606.92 590.63

เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์ 5,462.88 6,494.06 5,405.54 6,487.89

เงินฝากประจ�า 2,500.00 2,200.00 2,500.00 2,200.00

เงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์ ทอท. 29.48 30.31 29.48 30.31

รวม 8,602.10 9,317.75 8,541.94 9,308.83

8. เงินลงทุนช่ัวคราว

9. ลูกหน้ีการค้า

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

เงินฝากประจ�า 64,204.15 58,354.09

รวม 64,204.15 58,354.09

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก 3.913.38 3,706.30 3,860.49 3,671.26

ลูกหนี้การค้า-กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุฯข้อ 43.1) - - 6.66 51.83

รวม 3,913.38 3,706.30 3,867.15 3,723.09

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (631.15) (637.73) (630.88) (637.63)

ลูกหนี้การค้า-สุทธิ 3,282.23 3,068.57 3,236.27 3,085.46
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10. ลูกหน้ีอื่น

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จ�านวน 631.15 ล้านบาท ประกอบด้วยหน้ีอยู่ระหว่าง การบังคับคดี  
 30 ราย จ�านวน 173.26 ล้านบาท อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล 20 ราย จ�านวน 305.32 ล้านบาท อยู่ระหว่างด�าเนินการรวบรวม 
 หลักฐานเพ่ือด�าเนินคดี 26 ราย จ�านวน 49.43 ล้านบาท อยู่ระหว่างติดตามทวงถาม 100 ราย จ�านวน 97.70 ล้านบาท และ 
 ศาลพิพากษายุติ อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาตัดจ�าหน่ายหน้ีสูญ 4 ราย จ�านวน 5.44 ล้านบาท

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จ�านวน 637.73 ล้านบาท ประกอบด้วยหน้ีอยู่ระหว่าง การบังคับคดี  
 26 ราย จ�านวน 165.62 ล้านบาท อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล 12 ราย จ�านวน 226.82 ล้านบาท อยู่ระหว่างด�าเนินการรวบรวม 
 หลักฐานเพ่ือด�าเนินคดี 27 ราย จ�านวน 48.53 ล้านบาท และอยู่ระหว่างการประนอมหน้ีและติดตาม ทวงถาม 111 ราย จ�านวน  
 196.76 ล้านบาท

 ลูกหนี้การค้า แยกตามอายุหน้ีได้ดังน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 3,031.12 2,922.14 2,990.98 2,945.16

ไม่เกิน 6 เดือน 220.01 123.34 213.95 117.20

เกินกว่า 6 เดือน - 1 ปี 43.55 28.47 43.55 28.47

เกินกว่า 1 ปี - 2 ปี 38.25 35.46 38.25 35.44

เกินกว่า 2 ปี 580.45 596.89 580.42 596.82

รวม 3,913.38 3,706.30 3,867.15 3,723.09

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

ดอกเบี้ยค้างรับ 177.02 209.98 177.00 209.98

เงินยืมทดรอง 2.02 1.03 2.02 1.03

อื่นๆ 11.99 10.81 9.50 10.81

รวม 191.03 221.82 188.52 221.82
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11. สินค้าและวัสดุคงเหลือ

12. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

13. เงินลงทุนในพันธบัตร

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

สินค้าคงเหลือ 2.80 2.73 - -

วัสดุคงเหลือ 394.15 336.30 391.07 332.48

หัก ส�ารองการเสื่อมสภาพของวัสดุคงเหลือ (65.56) (61.60) (65.56) (61.60)

สินค้าและวัสดุคงเหลือ-สุทธิ 331.39 277.43 325.51 270.88

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

ภาษีซื้อท่ียังไม่ถึงก�าหนด 441.31 403.33 440.37 388.55

ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า 2.78 2.86 1.95 1.31

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 13.11 9.16 10.95 7.44

รวม 457.20 415.35 453.27 397.30

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 55.00 -

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีมีภาระผูกพัน 55.00 55.00

ส่วนเกิน (ต�่า) กว่ามูลค่าพันธบัตร (0.02) 0.03

รวม 109.98 55.03

 ทอท.ได้น�าพันธบัตรไปจ�าน�าสิทธิไว้กับกรมสรรพากรเป็นจ�านวน 55.00 ล้านบาท เพ่ือค�้าประกันเบี้ยปรับเงินเพ่ิม จนกว่า 
 ผลการพิจารณาค�าร้องของดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพ่ิมในส่วนท่ีเก่ียวกับภาษีมูลค่าเพ่ิมในการก่อสร้าง ทสภ. จะได้ข้อยุติ ท้ังนี ้
 พันธบัตรดังกล่าวได้ครบก�าหนดไถ่ถอนเมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2561 และ ทอท.ได้มีหนังสือถึงกรมสรรพากรเมื่อวันท่ี 3 มกราคม  
 2561 เพ่ือขอเปลี่ยนพันธบัตรฉบับใหม่แทนฉบับเดิม ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมสรรพากร ให้ด�าเนินการในเรื่อง 
 ดังกล่าว

224 รายงานประจ ำ าปี 2561



14. เงินลงทุนเผ่ือขาย

15. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

16. เงินลงทุนท่ัวไป

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดส่วนการถือหุ้น ราคาทุน ราคายุติธรรม ราคาตามบัญชี เงินปันผลรับ

2561
ร้อยละ

2560
ร้อยละ

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

- บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบิน  

  กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

 

4.94

 

4.94

 

21.00

 

21.00

 

1,071.00

 

1,519.87

 

1,071.00

 

1,519.87

 

39.69

 

38.43

- กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 0.00037 0.00037 1.00 1.00 1.51 1.32 1.51 1.32 0.01 0.01

22.00 22.00 1,072.51 1,521.19 1,072.51 1,521.19

งบการเงินเฉพาะกิจการ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ ประเภทธุรกิจ

สัดส่วนการถือหุ้น จ�านวนเงินลงทุน 
วิธีราคาทุน เงินปันผลรับ

2561
ร้อยละ

2560
ร้อยละ

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

- บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
  จ�ากัด (รทส.)

ไทย โรงแรมและ 
ภัตตาคาร

 
60.00

 
60.00

 
610.67

 
610.67

 
-

 
-

ช่ือบริษัท

งบการเงินรวม

สัดส่วนการถือหุ้น ราคาทุน ราคาตามบัญชี เงินปันผลรับ

2561
ร้อยละ

2560
ร้อยละ

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จ�ากัด 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 25.00 23.50

บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล  
 แอร์พอร์ต โฮเต็ล จ�ากัด

 
9.00

 
9.00

 
10.80

 
10.80

 
10.80

 
10.80

 
5.40

 
5.40

บริษัท เทรดสยาม จ�ากัด 1.50 1.50 0.75 0.75 0.75 0.75 0.21 0.18

บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จ�ากัด 10.00 10.00 53.00 53.00 53.00 53.00 29.72 27.29

บริษัท ไทยแอร์พอร์ตส์ กราวด์ เซอร์วิสเซส  
 จ�ากัด

 
28.50

 
28.50

 
311.26

 
311.26

 
311.26

 
311.26

 
-

 
-

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (311.26) (311.26) (311.26) (311.26)

รวม 74.55 74.55 74.55 74.55
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ช่ือบริษัท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดส่วนการถือหุ้น ราคาทุน ราคาตามบัญชี เงินปันผลรับ

2561
ร้อยละ

2560
ร้อยละ

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จ�ากัด 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 25.00 23.50

บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล  
 แอร์พอร์ต โฮเต็ล จ�ากัด

 
9.00

 
9.00

 
10.80

 
10.80

 
10.80

 
10.80

 
5.40

 
5.40

บริษัท เทรดสยาม จ�ากัด 1.50 1.50 0.75 0.75 0.75 0.75 0.21 0.18

บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จ�ากัด 10.00 10.00 53.00 53.00 53.00 53.00 29.72 27.29

บริษัท ไทยแอร์พอร์ตส์ กราวด์ เซอร์วิสเซส  
 จ�ากัด

 
28.50

 
28.50

 
285.00

 
285.00

 
285.00

 
285.00

 
-

 
-

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (285.00) (285.00) (285.00) (285.00)

รวม 74.55 74.55 74.55 74.55

 ทอท.มีเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ไทยแอร์พอร์ต กราวด์ เซอร์วิสเซส จ�ากัด จ�านวน 2,850,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท  
 ช�าระเต็มมูลค่าแล้วจ�านวน 142,500 หุ้น เป็นเงิน 14.25 ล้านบาท และส่วนท่ีช�าระค่าหุ้นไว้เพียงร้อยละ 50 จ�านวน 2,707,500 หุ้น  
 เป็นเงิน 135.38 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ เรียกให้ ทอท.ช�าระเพ่ิมอีกร้อยละ 50 เป็นเงิน 135.38 ล้านบาท ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2558  
 ทอท.น�าส่งเงินค่าหุ ้นค้างช�าระให้กับเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นเงิน 117.88 ล้านบาทแล้ว ส่วนท่ีเหลือ 17.50 ล้านบาท ทอท. 
 ได้น�าส่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 2559 ขณะน้ีอยู่ระหว่างด�าเนินการของเจ้าพนักงาน 
 พิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี และถือได้ว่า ทอท.ได้ช�าระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว แม้ว่า ทอท.ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 28.50 ของหุ้น 
 ที่มีสิทธิออกเสียง อย่างไรก็ตาม ทอท.ไม่มีอิทธิพลซึ่งเป็นสาระส�าคัญในการด�าเนินงาน (เน่ืองจากไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 เกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการด�าเนินงาน) ดังน้ัน บริษัท ไทยแอร์พอร์ต กราวด์ เซอร์วิสเซส จ�ากัด จึงไม่ถือว่าเป็นบริษัทร่วม
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน
ล้านบาท

อสังหาริมทรัพย์
ท่ีมี ไว้ ให้เช่า
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

ราคาทุน

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 1,730.68 10,741.75 12,472.43

- รับโอนจากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง - 3.13 3.13

- โอนเปลี่ยนประเภท - 287.60 287.60

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 1,730.68 11,032.48 12,763.16

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 3,836.85 3,836.85

- ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 247.53 247.53

- โอนเปลี่ยนประเภท - 125.39 125.39

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 - 4,209.77 4,209.77

ค่าเผ่ือการด้อยค่า  

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 0.52 0.52

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 - 0.52 0.52

ราคาตามบัญชี	-	สุทธิ

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 1,730.68 6,904.38 8,635.06

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 1,730.68 6,822.19 8,552.87

17. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนพิจารณาตามประเภทของสินทรัพย์ ดังน้ี

 •  อาคารหรือพ้ืนท่ีในอาคารท่ี ทอท.ถือครองและให้เช่าต่อด้วยสัญญาเช่าด�าเนินงาน

 •  อาคารหรือพ้ืนท่ีในอาคารท่ียังไม่มีผู้เช่าที่ ทอท.ถือครองเพ่ือให้เช่าต่อภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงาน

 •  ที่ดินที่ ทอท.ถือครองไว้ในปัจจุบันที่ยังมิได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนส�าหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มีจ�านวน 278,733.14 ล้านบาท ทั้งนี้ มูลค่ายุติธรรมของท่ีดินจ�านวน 2,688.28 ล้านบาท ก�าหนดโดยใช้วิธีการเปรียบเทียบตลาด  
 (Market Approach) และมูลค่ายุติธรรมของอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารจ�านวน 276,044.86 ล้านบาท ใช้วิธีวิเคราะห์จากรายได้  
 (Income Approach) โดยใช้ข้อสมมติฐานท่ีส�าคัญจากข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น การประมาณการรายได้ เป็นต้น
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

รายได้จากการขายหรือการให้บริการ

 ค่าเช่าส�านักงานและอสังหาริมทรัพย์ 1,542.56 1,528.76

 รายได้เกี่ยวกับบริการ 778.75 703.37

 รายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ 12,697.88 11,138.60

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานโดยตรงที่เกิดจากอสังหาริมทรัพย์  
 เพื่อการลงทุนซึ่งก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าส�าหรับปี

 
5,184.58

 
5,404.62

18. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

งบการเงินรวม

ที่ดิน  
ล้านบาท

อาคาร 
ส่ิงก่อสร้าง 

ภูมิ
สถาปัตยกรรม 

ล้านบาท

งานระบบ 
ไฟฟ้า ประปา 

เช้ือเพลิง 
สื่อสาร  

ปรับอากาศ 
ล้านบาท

เคร่ืองจักรกล  
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ 
อุปกรณ์  
ล้านบาท

ยาน
พาหนะ 

ล้านบาท

เคร่ือง
ตกแต่ง 
ติดตั้ง 

เคร่ืองใช้
ส�านักงาน 
ล้านบาท

สินทรัพย์
ระหว่าง

ก่อสร้าง 
ล้านบาท

รวม  
ล้านบาท

ราคาทุน

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 1,115.83 103,543.84 16,839.19 39,498.53 434.65 1,691.00 12,656.39 175,779.43

- สินทรัพย์เพ่ิม - 3.59 153.53 877.12 19.68 19.37 7,231.72 8,305.01

- รับโอนจากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง - 613.28 494.62 255.96 - 11.19 (1,409.65) (34.60)

- โอนเปลี่ยนประเภท - (285.88) (42.48) 44.98 (1.30) 0.97 (4.42) (288.13)

- บริจาค - - - 0.26 - - - 0.26

- ขายและจ�าหน่าย - (7.15) (134.69) (364.03) (13.56) (13.58) - (533.01)

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 1,115.83 103,867.68 17,310.17 40,312.82 439.47 1,708.95 18,474.04 183,228.96

ค่าเสื่อมราคาสะสม        

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 35,970.91 10,003.30 33,628.74 294.00 1,587.81 - 81,484.76

- ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 2,606.29 709.95 1,935.52 29.06 34.26 - 5,315.08

- โอนเปลี่ยนประเภท - (125.39) - 0.01 (0.01) - - (125.39)

- ขายและจ�าหน่าย - (5.33) (127.31) (361.45) (13.56) (12.80) - (520.45)

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 - 38,446.48 10,585.94 35,202.82 309.49 1,609.27 - 86,154.00

 จ�านวนเงินที่เก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ท่ีได้รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน ได้แก่
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งบการเงินรวม

ที่ดิน  
ล้านบาท

อาคาร 
ส่ิงก่อสร้าง 

ภูมิ
สถาปัตยกรรม 

ล้านบาท

งานระบบ 
ไฟฟ้า ประปา 

เช้ือเพลิง 
สื่อสาร  

ปรับอากาศ 
ล้านบาท

เคร่ืองจักรกล  
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ 
อุปกรณ์  
ล้านบาท

ยาน
พาหนะ 

ล้านบาท

เคร่ือง
ตกแต่ง 
ติดตั้ง 

เคร่ืองใช้
ส�านักงาน 
ล้านบาท

สินทรัพย์
ระหว่าง

ก่อสร้าง 
ล้านบาท

รวม  
ล้านบาท

ค่าเผ่ือการด้อยค่า        

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 262.69 135.92 235.94 25.51 9.17 - 669.23

- ค่าเผื่อการด้อยค่าส�าหรับปี - 11.05 23.66 38.30 4.90 0.92 - 78.83

- ขายและจ�าหน่าย - - (4.98) (1.78) - (0.75) - (7.51)

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 - 273.74 154.60 272.46 30.41 9.34 - 740.55

ราคาตามบัญชี	-	สุทธิ       

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 1,115.83 67,310.24 6,699.97 5,633.85 115.14 94.02 12,656.39 93,625.44

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 1,115.83 65,147.46 6,569.63 4,837.54 99.57 90.34 18,474.04 96,334.41

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน  
ล้านบาท

อาคาร 
ส่ิงก่อสร้าง 

ภูมิ
สถาปัตยกรรม 

ล้านบาท

งานระบบ 
ไฟฟ้า ประปา 

เช้ือเพลิง 
สื่อสาร  

ปรับอากาศ 
ล้านบาท

เคร่ืองจักรกล  
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ 
อุปกรณ์  
ล้านบาท

ยาน
พาหนะ 

ล้านบาท

เคร่ือง
ตกแต่ง 
ติดตั้ง 

เคร่ืองใช้
ส�านักงาน 
ล้านบาท

สินทรัพย์
ระหว่าง

ก่อสร้าง 
ล้านบาท

รวม  
ล้านบาท

ราคาทุน

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 1,115.83 101,932.22 16,318.13 39,290.58 434.65 1,321.21 12,656.39 173,069.01

- สินทรัพย์เพ่ิม - 1.23 150.47 866.56 19.68 13.17 7,224.47 8,275.58

- รับโอนจากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง - 608.92 494.62 255.96 - 8.61 (1,402.71) (34.60)

- โอนเปลี่ยนประเภท - (285.88) (42.48) 44.98 (1.30) 0.97 (4.42) (288.13)

- บริจาค - - - 0.26 - - - 0.26

- ขายและจ�าหน่าย - (3.12) (134.69) (363.57) (13.56) (13.16) - (528.10)

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 1,115.83 102,253.37 16,786.05 40,094.77 439.47 1,330.80 18,473.73 180,494.02

ค่าเสื่อมราคาสะสม        

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 35,613.26 9,485.08 33,441.08 294.00 1,230.48 - 80,063.90

- ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 2,570.85 709.16 1,924.98 29.06 30.02 - 5,264.07

- โอนเปลี่ยนประเภท - (125.39) - 0.01 (0.01) - - (125.39)

- ขายและจ�าหน่าย - (1.29) (127.31) (360.99) (13.56) (12.38) - (515.53)

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 - 38,057.43 10,066.93 35,005.08 309.49 1,248.12 - 84,687.05
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน  
ล้านบาท

อาคาร 
ส่ิงก่อสร้าง 

ภูมิ
สถาปัตยกรรม 

ล้านบาท

งานระบบ 
ไฟฟ้า ประปา 

เช้ือเพลิง 
สื่อสาร  

ปรับอากาศ 
ล้านบาท

เคร่ืองจักรกล  
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ 
อุปกรณ์  
ล้านบาท

ยาน
พาหนะ 

ล้านบาท

เคร่ือง
ตกแต่ง 
ติดตั้ง 

เคร่ืองใช้
ส�านักงาน 
ล้านบาท

สินทรัพย์
ระหว่าง

ก่อสร้าง 
ล้านบาท

รวม  
ล้านบาท

ค่าเผ่ือการด้อยค่า        

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 262.69 135.92 235.94 25.51 9.17 - 669.23

- ค่าเผื่อการด้อยค่าส�าหรับปี - 11.05 23.66 38.30 4.90 0.92 - 78.83

- ขายและจ�าหน่าย - - (4.98) (1.78) - (0.75) - (7.51)

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 - 273.74 154.60 272.46 30.41 9.34 - 740.55

ราคาตามบัญชี	-	สุทธิ       

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 1,115.83 66,056.27 6,697.13 5,613.56 115.14 81.56 12,656.39 92,335.88

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 1,115.83 63,922.20 6,564.52 4,817.23 99.57 73.34 18,473.73 95,066.42

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ทอท.มีค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จ�านวน 740.55 ล้านบาท  
 (ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 จ�านวน 669.23 ล้านบาท) กลุ่มกิจการพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ในระดับหน่วยสินทรัพย ์
 ที่ก่อให้เกิดเงินสดในระดับท่าอากาศยานแต่ละแห่ง โดยก�าหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนจากมูลค่าจากการใช้ เนื่องจาก ทอท.  
 เช่าใช้ประโยชน์ท่ีราชพัสดุในการด�าเนินกิจการท่าอากาศยาน และระเบียบกระทรวงการคลังฯ ว่าด้วยการให้ ทอท.ใช้ประโยชน ์
 ในที่ราชพัสดุก�าหนดว่า การปลูกสร้างอาคารและส่ิงปลูกสร้างใดๆ ในท่ีราชพัสดุให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของกระทรวงการคลัง  
 มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของทรัพย์สินส่วนใหญ่จึงมีค่าเท่ากับศูนย์

 การพิจารณามูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ ประมาณการจากกระแสเงินสดที่ได้ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ โดยใช้อัตรา 
 การเจริญเติบโตคงที่ส�าหรับประมาณการกระแสเงินสดหลังจากปีท่ี 5 ซึ่งเป็นอัตราท่ีไม่เกินไปกว่าอัตราเติบโตถัวเฉลี่ย ระยะยาว 
 ของ ทอท. การประมาณการกระแสเงินสดนี้  ฝ ่ายบริหารได้ศึกษาและพิจารณาความเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลร่วมกับ 
 ประมาณการจราจรทางอากาศ และจ�านวนผู้โดยสารซึ่งเป็นการประมาณการท่ีดีที่สุดมาประกอบการค�านวณโดยใช้อัตราต้นทุน 
 ของเงินลงทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (WACC) ของ ทอท. ในอัตราร้อยละ 9.06 เป็นอัตราคิดลด

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 และ 2560 สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน ซึ่งรวมอยู่ใน เครื่องจักรกล เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์  
 มีรายละเอียดดังน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

ราคาทุน 1,502.08 1,292.13 1,502.08 1,291.92

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (960.40) (698.18) (960.40) (697.97)

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (6.17) (6.17) (6.17) (6.17)

ราคาตามบัญชี 535.51 587.78 535.51 587.78
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19. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน 

งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ล้านบาท

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 2,064.44

- สินทรัพย์เพ่ิม 30.37

- รับโอนจากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 31.47

- โอนเปลี่ยนประเภท (3.90)

- ขายและจ�าหน่าย (3.22)

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 2,119.16

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 1,641.79

- ตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 79.06

- โอนเปลี่ยนประเภท -

- ขายและจ�าหน่าย (2.96)

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 1,717.89

ค่าเผ่ือการด้อยค่า

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 6.91

- ค่าเผื่อการด้อยค่าส�าหรับปี 3.30

- ขายและจ�าหน่าย (0.13)

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 10.08

ราคาตามบัญชี	-	สุทธิ

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 415.74

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 391.19

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 และ 2560 สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน ซึ่งรวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีรายละเอียดดังน้ี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

ราคาทุน 61.19 43.86

หัก ตัดจ�าหน่ายสะสม (36.78) (26.32)

ราคาตามบัญชี 24.41 17.54
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20.  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้

20.1 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
ล้านบาท

2560 
ล้านบาท

2561 
ล้านบาท

2560 
ล้านบาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 1,811.64 1,556.79 1,811.03 1,556.29

หัก หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (875.96) (936.80) (875.96) (936.80)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 935.68 619.99 935.07 619.49

 การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

งบการเงินรวม

หน้ีสินตาม
สัญญาเช่า

การเงิน 
ล้านบาท

ค่าเผื่อหนี้
สงสัย 
จะสูญ  

ล้านบาท

ค่าเสื่อม
ราคา 

อาคาร
และ

อุปกรณ ์
ล้านบาท

การ
ด้อยค่า

สินทรัพย์ 
ล้านบาท

การ 
ด้อยค่า 

เงินลงทุน 
ล้านบาท

ผล
ประโยชน์
พนักงาน 
ล้านบาท

ภาษี 
โรงเรือน
และท่ีดิน
ค้างจ่าย  
ล้านบาท

ประมาณ
การหนี้สิน 

ล้านบาท

รายการ
อื่น  

ล้านบาท
รวม  

ล้านบาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ 

	 รอการตัดบัญชี

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 29.09 152.68 285.10 105.94 57.00 483.91 57.24 210.37 286.95 1,668.28

- รายการทีบ่นัทึกในงบก�าไรขาดทนุ 4.86 (25.14) 8.32 29.38 - (4.59) (5.17) (47.06) (45.09) (84.49)

- รายการทีบ่นัทึกในงบก�าไรขาดทนุ 

  เบ็ดเสร็จอื่น

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

(27.00)

 

-

 

-

 

-

 

(27.00)

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 33.95 127.54 293.42 135.32 57.00 452.32 52.07 163.31 241.86 1,556.79

- รายการทีบ่นัทึกในงบก�าไรขาดทนุ 4.46 (1.31) 28.48 14.90 - 27.62 0.33 9.42 170.95 254.85

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 38.41 126.23 321.90 150.22 57.00 479.94 52.40 172.73 412.81 1,811.64

232 รายงานประจ ำ าปี 2561



งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน้ีสินตาม
สัญญาเช่า

การเงิน 
ล้านบาท

ค่าเผื่อหนี้
สงสัย 
จะสูญ  

ล้านบาท

ค่าเสื่อม
ราคา 

อาคาร
และ

อุปกรณ ์
ล้านบาท

การ
ด้อยค่า

สินทรัพย์ 
ล้านบาท

การ 
ด้อยค่า 

เงินลงทุน 
ล้านบาท

ผล
ประโยชน์
พนักงาน 
ล้านบาท

ภาษี 
โรงเรือน
และท่ีดิน
ค้างจ่าย  
ล้านบาท

ประมาณ
การหนี้สิน 

ล้านบาท

รายการ
อื่น  

ล้านบาท
รวม  

ล้านบาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ 

	 รอการตัดบัญชี

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 29.09 152.68 285.10 105.94 57.00 483.91 57.24 210.37 286.95 1,668.28

- รายการทีบ่นัทึกในงบก�าไรขาดทุน 4.86 (25.16) 8.32 29.38 - (4.94) (5.17) (47.06) (45.09) (84.86)

- รายการท่ีบนัทึกในงบก�าไรขาดทุน 

  เบ็ดเสร็จอื่น

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

(27.13)

 

-

 

-

 

-

 

(27.13)

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 33.95 127.52 293.42 135.32 57.00 451.84 52.07 163.31 241.86 1,556.29

- รายการท่ีบนัทึกในงบก�าไรขาดทุน 4.46 (1.35) 28.48 14.90 - 27.55 0.33 9.42 170.95 254.74

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 38.41 126.17 321.90 150.22 57.00 479.39 52.40 172.73 412.81 1,811.03

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุน 
ในหลักทรัพย ์

เผ่ือขาย  
ล้านบาท

ค่าเสื่อมราคา 
อาคารและ

อุปกรณ ์ 
ล้านบาท

รายการอื่น  
ล้านบาท

รวม  
ล้านบาท

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 228.94 11.31 674.18 914.43

- รายการท่ีบันทึกในงบก�าไรขาดทุน - 4.93 (53.47) (48.54)

- รายการท่ีบันทึกในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 70.91 - - 70.91

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 299.85 16.24 620.71 936.80

- รายการท่ีบันทึกในงบก�าไรขาดทุน - 20.93 7.97 28.90

- รายการท่ีบันทึกในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (89.74) - - (89.74)

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 210.11 37.17 628.68 875.96
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 ความเคลื่อนไหวของบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 และ 2560 มีดังน้ี

งบการเงินรวม

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 619.99 753.85

- รายการท่ีบันทึกในงบก�าไรขาดทุน 225.95 (35.95)

- รายการท่ีบันทึกในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 89.74 (97.91)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 935.68 619.99

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 619.49 753.85

- รายการท่ีบันทึกในงบก�าไรขาดทุน 225.84 (36.32)

- รายการท่ีบันทึกในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 89.74 (98.04)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 935.07 619.49

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู ้ไม่เกินจ�านวนที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอ 
 ที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีน้ัน

20.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงบก�าไรขาดทุน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2561
ล้านบาท

 2560
ล้านบาท

 2561
ล้านบาท

 2560
ล้านบาท

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน 6,418.25 5,413.54 6,384.63 5,382.08

การปรับปรุงจากงวดก่อน (289.59) (4.10) (289.50) (4.10)

รวมภาษีเงินได้ 6,128.66 5,409.44 6,095.13 5,377.98

รายการท่ีเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราว (225.95) 35.95 (225.84) 36.32

รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (225.95) 35.95 (225.84) 36.32

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 5,902.71 5,445.39 5,869.29 5,414.30
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 ภาษีเงินได้ส�าหรับก�าไรก่อนหักภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจ�านวนเงินแตกต่างจากการค�านวณก�าไรทางภาษีคูณกับอัตราภาษี ดังน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 31,127.37 26,184.97 30,959.21 26,013.95

ภาษีค�านวณจากอัตราภาษี ร้อยละ 20 6,225.47 5,236.99 6,191.84 5,202.79

รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี (20.00) (18.96) (20.00) (18.96)

ค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถหักภาษี 263.08 534.09 263.05 534.24

ค่าใช้จ่ายท่ีสามารถหักภาษีได้เพ่ิมขึ้น (276.25) (302.63) (276.10) (299.67)

ภาษีเงินได้ในงวดก่อนท่ีบันทึกไว้สูงไป (289.59) (4.10) (289.50) (4.10)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 5,902.71 5,445.39 5,869.29 5,414.30

21. สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

ลูกหนี้กรมสรรพากร 279.57 77.65 279.36 77.44

เงินน�าส่งศาล 0.52 0.52 0.52 0.52

เงินจ่ายล่วงหน้า 2,634.64 1,176.15 2,634.64 1,176.15

เงินประกัน 5.68 5.49 5.29 5.05

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ 248.86 548.12 248.86 548.12

รวม 3,169.27 1,807.93 3,168.67 1,807.28

 • ลูกหนี้กรมสรรพากร จ�านวน 279.57 ล้านบาท ในงบการเงินรวม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

  ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีเงินได้นิติบุคคล ท่ี ทอท.ขอคืนจากกรมสรรพากร จ�านวน 279.36 ล้านบาท (ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560  
  จ�านวน 77.44 ล้านบาท)

  ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายท่ีขอคืนจากกรมสรรพากรของ รทส. จ�านวน 0.21 ล้านบาท ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2560  
  จ�านวน 0.21 ล้านบาท) 

 • เงินจ่ายล่วงหน้า จ�านวน 2,634.64 ล้านบาท ในงบการเงินรวม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 ส่วนใหญ่เป็นเงิน จ่ายล่วงหน้าจาก 
  โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจ�านวน 2,502.85 ล้านบาท
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 • ทอท. มีการท�าสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศเพ่ือป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน โดย ทอท.จะบันทึกผลก�าไร 
  หรือขาดทุนจากผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนของแต่ละสัญญาท่ีจะรับหรือจ่ายแยกกันเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือหนี้สินไม่หมุนเวียน 
  โดยไม่หักกลบกัน แต่จะน�ามาหักกลบกันในกรณีสัญญาท่ี ทอท.ต้ังใจจะรับหรือจ่ายด้วยยอดสุทธิ 

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินต่างประเทศท่ีแสดงรวมในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น และหนี้สิน 
  ไม่หมุนเวียนอื่น (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30) เปลี่ยนแปลงเนื่องจากผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
  ของเงินกู้ยืมระยะยาว

22. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

งบการเงินรวม

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - 30.00

รวม - 30.00

23. เจ้าหน้ีการค้า

24. เจ้าหนี้อื่น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

เจ้าหน้ีการค้า 1,719.96 1,954.75 1,681.90 1,709.39

รวม 1,719.96 1,954.75 1,681.90 1,709.39

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

เจ้าหน้ีอื่น 129.19 118.96 129.25 118.96

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 7,896.94 6,446.46 7,875.48 6,464.12

รายได้รับล่วงหน้า 1,325.72 1,193.97 1,318.10 1,192.50

เจ้าหน้ีอื่น-กิจการที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุฯ ข้อ 43.1) - - 1.68 1.68

รวม 9,351.85 7,759.39 9,324.51 7,777.26
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25. หน้ีสินหมุนเวียนอื่น

26. เงินกู้ยืมระยะยาว 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

โบนัสพนักงานค้างจ่าย 1,949.66 1,776.33 1,940.81 1,767.89

เงินมัดจ�าและเงินประกันสัญญา 233.97 191.19 206.88 163.34

ภาษีขายท่ียังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 221.30 206.65 217.79 204.00

ภาษีโรงเรือนและท่ีดินค้างจ่าย 263.12 260.42 260.61 258.34

ภาษีมูลค่าเพ่ิมค้างจ่าย 253.93 193.50 252.25 191.64

ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย 52.38 58.64 51.14 57.41

อื่นๆ 180.58 172.73 168.60 159.51

รวม 3,154.94 2,859.46 3,098.08 2,802.13

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ล้านเยน ล้านบาท ล้านเยน ล้านบาท ล้านเยน ล้านบาท ล้านเยน ล้านบาท

เงินกู้ยืมต่างประเทศ 58,434.74 16,901.32 76,263.10 22,888.62 58,434.74 16,901.32 76,263.10 22,888.62

หัก  ส่วนที่ครบก�าหนด

 ช�าระภายในหน่ึงปี (12,023.36) (3,477.57) (12,280.18) (3,685.62) (12,023.36) (3,477.57) (12,280.18) (3,685.62)

คงเหลือ 46,411.38 13,423.75 63,982.92 19,203.00 46,411.38 13,423.75 63,982.92 19,203.00

เงินกู้ยืมในประเทศ - 333.48 - 192.79 - - - -

หัก  ส่วนที่ครบก�าหนด

 ช�าระภายในหน่ึงปี - (72.34) - (167.04) - - - -

คงเหลือ - 261.14 - 25.75 - - - -

ยอดรวม 46,411.38 13,684.89 63,982.92 19,228.75 46,411.38 13,423.75 63,982.92 19,203.00

 เงินกู้ยืมต่างประเทศ 

 ทอท.ได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในต่างประเทศเป็นสกุลเงินเยนโดยมีกระทรวงการคลังค�้าประกัน อัตราดอกเบี้ยคงท่ีร้อยละ  
 0.75 - 2.70 ต่อปี ครบก�าหนดช�าระคืนปี 2546 - 2585 โดย ทอท.ได้มีการท�าสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินส�าหรับเงินกู้ยืมต่างประเทศ  
 คิดเป็นร้อยละ 99.39 ของยอดเงินกู้คงเหลือ (อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 100 เยน เท่ากับ 28.9234 บาท) 
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 ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2560 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ฝ่ายบริหาร ทอท.เจรจากับ 
 สถาบันการเงินเพ่ือขอช�าระคืนหนี้ (บางส่วน) ก่อนครบก�าหนด (Prepayment) และเมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2561 ทอท.ได้ด�าเนินการ 
 ช�าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยแล้วเป็นจ�านวน 1,643.76 ล้านบาท (เงินต้น 5,628.48 ล้านเยน ดอกเบี้ย 3.79 ล้านเยน รวมเป็น  
 5,632.27 ล้านเยน)

 เงินกู้ยืมในประเทศ 

 รทส.ได้ท�าสัญญาสินเชื่อเงินกู้ระยะยาวกับสถาบันการเงินในประเทศภายในวงเงินจ�านวนไม่เกิน 778.00 ล้านบาท เพ่ือจ่ายช�าระหนี้ 
 เงินกู้ระยะยาวที่มีอยู ่กับธนาคาร (Refinance) และเพ่ือน�ามาใช้ในการบริหารกิจการโรงแรม โดยมีหลักประกันเป็นสิทธิการใช ้
 ประโยชน์ที่ดินและระบบของโรงแรม ตามสัญญาเช่าท่ีดินระหว่าง ทอท.(ผู้ให้เช่า) กับ รทส.(ผู้เช่า) และสิทธิตามสัญญาจ้างบริหาร 
 กิจการโรงแรม โดยช�าระดอกเบี้ยในอัตรา BIBOR (BANGKOK INTERBANK OFFERED RATE) (1 เดือน) บวกส่วนต่าง  
 2.10 - 2.42 ต่อปี ครบก�าหนดช�าระคืนเงินกู้ยืมทั้งหมดภายในระยะเวลา 7 ปี 3 เดือน นับตั้งแต่วันท�าสัญญา (ท�าสัญญาวันท่ี  
 27 พฤศจิกายน 2560) 

 การเปล่ียนแปลงของเงินกู้ยืมสามารถวิเคราะห์ได้ดังน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ล้านบาท ล้านบาท

ราคาตามบัญชีต้นงวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 23,081.41 22,888.62

- การรับเงินกู้ยืม 215.00 -

- การจ่ายคืนเงินกู้ยืม (5,425.08) (5,350.77)

- ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน (636.53) (636.53)

ราคาตามบัญชีปลายงวด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 17,234.80 16,901.32

27. หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 787.34 848.95 787.34 848.95

หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (31.60) (69.23) (31.60) (69.23)

รวม 755.74 779.72 755.74 779.72

หัก ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี (672.68) (399.30) (672.68) (399.30)

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (เกิน 1 ปี ) 83.06 380.42 83.06 380.42

ระยะเวลาท่ีเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 82.71 380.42 82.71 380.42

ระยะเวลาท่ีเกินกว่า 5 ปี 0.35 - 0.35 -

รวม 83.06 380.42 83.06 380.42
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28. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

 จ�านวนที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 และ 2560 แสดงดังต่อไปน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

1. ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

 - วันลาหยุดพักผ่อนประจ�าปีสะสม 79.49 76.40 79.49 76.40

2. ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

 - โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 2,308.57 2,174.78 2,305.79 2,172.35

 - ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 17.11 16.03 17.11 16.03

  รวม 2,325.68 2,190.81 2,322.90 2,188.38

รวมภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 2,405.17 2,267.21 2,402.39 2,264.78

 ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานแสดงดังต่อไปน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 2,325.68 2,190.81 2,322.90 2,188.38

 การเปลี่ยนแปลงของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 และ 2560 มีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2,190.81 2,357.58 2,188.38 2,356.06

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 153.33 135.96 153.05 135.77

ต้นทุนดอกเบี้ย 60.92 91.36 60.85 91.30

ผลก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ  
 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

 - ประสบการณ์ - 728.04 - 727.92

 - ข้อสมมติฐานทางประชากร - (1,141.55) - (1,141.58)

 - ข้อสมมติฐานทางการเงิน - 287.14 - 286.63

รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง (79.38) (267.72) (79.38) (267.72)

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2,325.68 2,190.81 2,322.90 2,188.38
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 ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 และ 2560 มีดังน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 156.42 144.08 156.14 143.89

ต้นทุนดอกเบี้ย 60.92 91.36 60.85 91.30

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - 8.63 - 8.63

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้ในงบก�าไรขาดทุน 217.34 244.07 216.99 243.82

 ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย มีดังน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

อัตราคิดลด (ร้อยละ) 3.0 3.0 3.0 3.0

อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ย (ร้อยละ) 7.0 7.5 9.0 9.5 10.0 7.0 7.5 9.0 9.5 10.0 7.0 9.0 9.5 10.0 7.0 9.0 9.5 10.0

อัตราเงินเฟ้อ (ร้อยละ) 5.0 5.0 5.0 5.0

 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

งบการเงินรวม

การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ

ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ท่ีก�าหนดไว้

การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ

2561
ร้อยละ

2560
ร้อยละ

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

อัตราคิดลด 0.50 0.50 (122.93) (119.56) 134.55  130.85

อัตราการขึ้นเงินเดือน 0.50 0.50  119.85  116.60 (111.05) (108.05)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ

ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ท่ีก�าหนดไว้

การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ

2561
ร้อยละ

2560
ร้อยละ

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

อัตราคิดลด 0.50 0.50 (122.77) (119.42) 134.37  130.69

อัตราการขึ้นเงินเดือน 0.50 0.50 119.68  116.46 (110.89)  (107.91)

 ปี 2561 และ 2560 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คือ 21 ปี
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29. ประมาณการหนี้สิน

งบการเงินรวม

ผลกระทบ 
ทางเสียง 
ล้านบาท

เบ้ียปรับเงินเพิ่ม 
ล้านบาท

ส�ารองคดีความ 
ล้านบาท

รวม  
ล้านบาท

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 471.46 - 539.02 1,010.48

- ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน - 47.68 37.59 85.27

- ใช้ไปในระหว่างงวด (151.33) - (23.23) (174.56)

- กลับรายการประมาณการหนี้สินท่ีไม่เกิดข้ึน - - (9.88) (9.88)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 320.13 47.68 543.50 911.31

- ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 278.38 47.68 - 326.06

- ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 41.75 - 543.50 585.25

รวม 320.13 47.68 543.50 911.31

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลกระทบ 
ทางเสียง 
ล้านบาท

เบ้ียปรับเงินเพิ่ม 
ล้านบาท

ส�ารองคดีความ 
ล้านบาท

รวม  
ล้านบาท

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 471.46 - 535.58 1,007.04

- ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน - 47.68 37.59 85.27

- ใช้ไปในระหว่างงวด (151.33) - (23.23) (174.56)

- กลับรายการประมาณการหนี้สินท่ีไม่เกิดขึ้น - - (6.44) (6.44)

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 320.13 47.68 543.50 911.31

- ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 278.38 47.68 - 326.06

- ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 41.75 - 543.50 585.25

รวม 320.13 47.68 543.50 911.31

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ทอท.ได้รับรู้ประมาณการหน้ีสินจากการถูกฟ้องร้องด�าเนินคดีดังกล่าวข้างต้นจ�านวน 31 คดี จ�านวน  
 863.63 ล้านบาท โดยเป็นคดีที่ ทอท.ถูกฟ้องร้องคดีท่ัวไปจ�านวน 3 คดี จ�านวน 543.50 ล้านบาท คดีผลกระทบจากมลภาวะ 
 ทางเสียงจ�านวน 28 คดี จ�านวน 320.13 ล้านบาท 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 ทอท.มีประมาณการหน้ีสินจากค่าชดเชยผลกระทบทางเสียงเพ่ือปรับปรุงอาคาร และส่ิงปลูกสร้างของ  
 ทสภ. จ�านวน 231.95 ล้านบาท 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 ทอท.มีประมาณการหน้ีสินจากค่าชดเชยผลกระทบทางเสียงเพ่ือปรับปรุงอาคาร และส่ิงปลูกสร้างของ  
 ทภก. จ�านวน 88.18 ล้านบาท
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 ทอท.ได้มีการขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมของค่าก่อสร้างของ ทสภ.ทั้งจ�านวนตั้งแต่เดือนภาษี มกราคม 2549 ถึง มิถุนายน 2551  
 จากกรมสรรพากร ต่อมา ทอท.ได้ส�ารวจการใช้พ้ืนท่ีจริงใหม่จึงด�าเนินการย่ืนแบบแจ้งรายการประมาณการ การใช้พ้ืนที่อาคาร  
 แบบแจ้งวันที่ก่อสร้างอาคารเสร็จสมบูรณ์ และแบบแจ้งรายการเริ่มใช้อาคาร ท�าให้ ทอท.ต้องน�าส่งภาษีมูลค่าเพ่ิมให้กรมสรรพากร 
 เพ่ิมเติม โดยมีเบี้ยปรับและเงินเพ่ิม ท้ังน้ี ทอท.ได้น�าส่งภาษีมูลค่าเพ่ิมดังกล่าวแล้วเมื่อ 12 มีนาคม 2553 ส่วนเบี้ยปรับและเงินเพ่ิม  
 ทอท.ได้ท�าหนังสือถึงกรมสรรพากร เพ่ือของดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพ่ิมพร้อมทั้งย่ืนเรื่องขอขยายเวลาการย่ืนแบบปรับปรุง 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิม และ ทอท.ได้น�าพันธบัตรจ�านวน 55.00 ล้านบาท (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13) ไปวางค�้าประกันค่าเบ้ียปรับ 
 และเงินเพ่ิมดังกล่าว เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 

 กรมสรรพากรได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเรื่อง การขอขยายเวลาการย่ืนแบบปรับปรุงภาษีมูลค่าเพ่ิมว่าไม่อนุมัติขยายเวลา 
 เนื่องจาก ทอท.ได้ย่ืนแบบภายในก�าหนดเวลาแล้ว ในส่วนของการพิจารณาเรื่องของดหรือลดเบี้ยปรับเงินเพ่ิม ปัจจุบันอยู่ระหว่าง 
 การพิจารณาของกรมสรรพากร ทั้งนี้ ทอท.ได้บันทึกประมาณการหน้ีสินเบี้ยปรับเงินเพ่ิมดังกล่าวแล้ว

30. หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

เงินประกันผลงาน 232.21 337.86 231.79 337.86

เงินมัดจ�าและเงินประกันสัญญาเกินหน่ึงปี 979.58 900.09 977.70 898.38

รายได้รอตัดบัญชี 37.61 39.89 37.61 39.89

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ 2,193.93 2,099.54 2,193.93 2,099.54

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ 34.99 66.60 34.99 66.60

รวม 3,478.32 3,443.98 3,476.02 3,442.27

31.  ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

จ�านวนหุ้น หุ้นสามัญ  
 

บาท

ส่วนเกินมูลค่า 
หุ้นสามัญ  

บาท

รวม  
 

บาท

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 และ 2560 14,285,700,000 14,285,700,000 12,567,669,243 26,853,369,243

 หุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจ�านวน 14,285,700,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ( 2560 : จ�านวน 14,285,700,000 หุ้น มูลค่า 
 หุ้นละ 1 บาท) หุ้นทั้งหมดได้ออกและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว
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34. ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ ในที่ราชพัสดุ

32. ส�ารองตามกฎหมาย

 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ทอท.ต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารอง 
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี จนกว่าทุนส�ารองน้ีจะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่ง ทอท.  
 มีส�ารองตามกฎหมายเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนท่ีออกและเรียกช�าระเต็มมูลค่าแล้ว

33. ก�าไรจากอัตราแลกเปล่ียน

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

 2561
ล้านบาท

 2560
ล้านบาท

ก�าไรที่เกิดขึ้นจริง 212.22 159.52 212.21 159.52

ก�าไรท่ียังไม่เกิดขึ้น 0.08 283.35 0.08 283.35

รวม 212.30 442.87 212.29 442.87

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

ทอท.ใช้ประโยชน์เอง 3,875.62 4,075.23

ทอท.น�าไปจัดให้บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต  
 โฮเต็ล จ�ากัด เช่าเพ่ือด�าเนินกิจการโรงแรม

 
-

 
24.08

รวม 3,875.62 4,099.31

34.1 ที่ราชพัสดุท่ี ทอท.ใช้ประโยชน์เอง

 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 กรมธนารักษ์มีหนังสือท่ี กค 0316/15722 วันที่ 29 กันยายน 2560 แจ้งผลการพิจารณาอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน ์
 ตามประเภททรัพย์สินที่ใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุแปลงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรวมทั้งกรอบระยะเวลาในการปรับเพิ่มอัตรา 
 ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ ดังน้ี

 • กรอบระยะเวลาการเริ่มต้นของอัตราผลตอบแทนใหม่ตามระเบียบกระทรวงการคลังและกรมการบินพาณิชย์ว่าด้วย การให ้
  การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.) ใช้ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุท่ีอยู ่ในความปกครองดูแลและใช้ประโยชน์ของ 
  กรมการบินพาณิชย์อันเกี่ยวกับสนามบินสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2545 จะต้องด�าเนินการปรับอัตราค่าตอบแทนรอบใหม่ในวันที่  
  1 ตุลาคม 2555 (งวดปี 2556)
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 • ก�าหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิงวดปี 2556 - 2565 ดังน้ี

  ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์งวดปี 2556 ถึงปี 2560 ให้ก�าหนดเพ่ิมเติมจากวิธีส่วนแบ่งรายได้ตามฐานของสัญญาเดิมโดย 

  การปรับเพ่ิมขึ้นตามค่าเฉลี่ยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป โดยหากบางปีที่การปรับดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปติดลบให้ปรับค่าดังกล่าว 

  เป็นศูนย์ ดังน้ัน ทอท.จะต้องช�าระค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์เพ่ิมเติมเป็นเงิน 1,380.11 ล้านบาท (ในปี 2560 กรมธนารักษ์ 

  ใช้ยอดประมาณการรายได้ค�านวณค่าตอบแทนฯ) ซึ่ง ทอท.ได้ช�าระเงินดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 และบันทึก 

  เป็นค่าใช้จ่ายจ�านวน 1,378.13 ล้านบาทแล้ว (ในปี 2560 ทอท.ใช้รายได้ที่เกิดขึ้นจริงค�านวณค่าตอบแทนฯ) เมื่อกันยายน 2560

  ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์นับตั้งแต่งวดปี 2561 ถึงปี 2565 ให้ก�าหนดตามวิธีส่วนแบ่งรายได้ในอัตราร้อยละ 5 ของรายได้ทั้งหมด 

  รวมกับวิธีอัตราผลตอบแทนจากมูลค่าทรัพย์สินซึ่งค�านวณจากมูลค่าทรัพย์สินในพ้ืนที่ ท่ีก่อให้เกิดรายได้เชิงพาณิชย์ในอัตรา 

  ร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินต่อปี เขตปลอดอากรในอัตราร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินต่อปี และพ้ืนท่ีพัฒนาโครงการใหม่ 

  ในอัตราร้อยละ 2 ของมูลค่าทรัพย์สินต่อปี รวมเป็นเงินตามวิธีอัตราผลตอบแทนจากมูลค่าทรัพย์สินท้ังส้ิน 900.27 ล้านบาทต่อป ี

  โดยให้ปรับปรุงเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 9 ทุก 3 ปี

 ท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานภูมิภาค

 ตามระเบียบกระทรวงการคลังและกองทัพอากาศว่าด้วย การให้การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.) ใช้ประโยชน์ใน 

 ที่ราชพัสดุท่ีอยู่ในความปกครองดูแล และใช้ประโยชน์ของกองทัพอากาศอันเก่ียวกับสนามบินดอนเมือง (บางส่วน) และสนามบิน 

 เชียงใหม่ (บางส่วน) พ.ศ. 2545 และระเบียบกระทรวงการคลังและกรมการบินพาณิชย์ว่าด้วย การให้การท่าอากาศยาน 

 แห่งประเทศไทย (ทอท.) ใช้ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุท่ีอยู่ในความปกครองดูแลและใช้ประโยชน์ของกรมการบินพาณิชย์อันเก่ียวกับ 

 สนามบินอนุญาตในส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2545 ให้กรมธนารักษ์เรียกเก็บเงินค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุจาก ทอท. 

 ในอัตราร้อยละ 5 ของรายได้ท้ังหมดของ ทอท. อันเกิดจากสนามบินดอนเมือง (บางส่วน) และ อัตราร้อยละ 2 ของรายได้ท้ังหมด 

 ของ ทอท.อันเกิดจากสนามบินภูมิภาคแต่ละแห่ง โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ินในช่วงปีบัญชีน้ันๆ จนกว่าจะมีการเปิดใช้ ทสภ.  

 และหลังจากน้ันให้มีการปรับอัตราค่าตอบแทน การใช้ประโยชน์ ตามอัตราท่ีกรมธนารักษ์ก�าหนด

 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 กรมธนารักษ์ได้มีหนังสือแจ้งค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุสนามบิน ดอนเมือง และสนามบิน 

 ในส่วนภูมิภาค (สนามบินเชียงใหม่ แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ภูเก็ต และหาดใหญ่) โดยเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ใน 

 ที่ราชพัสดุจากรายได้ท้ังหมดของ ทอท.อันเกิดจากการใช้ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุสนามบินแต่ละแห่งโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  

 ในช่วงปีบัญชีน้ันๆ มีก�าหนด 10 ปี นับตั้งแต่งวดปี 2550 ถึงปี 2559 ในอัตราร้อยละ 5 ส�าหรับสนามบินท่ีมีผลการด�าเนินงานก�าไร  

 และอัตราร้อยละ 2 ส�าหรับสนามบินที่มีผลการด�าเนินงานขาดทุนรวมเป็นเงิน 1,264.33 ล้านบาท และหลังจากน้ันให้มีการปรับปรุง 

 ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ตามท่ีกรมธนารักษ์ก�าหนดซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมธนารักษ์

 ทั้งนี้ ทอท.ได้บันทึกค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุของท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานภูมิภาค ส�าหรับ 

 ปี 2560 จนถึงปัจจุบันตามวิธีส่วนแบ่งรายได้ในอัตราร้อยละ 5 ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ินส�าหรับสนามบินที่มีผล 

 การด�าเนินงานก�าไร และอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นส�าหรับสนามบินท่ีมีผลการด�าเนินงานขาดทุน 

 ซึ่งเป็นจ�านวนที่ฝ่ายบริหารของ ทอท. ประมาณการว่าจะต้องจ่ายและเป็นประมาณการท่ีดีท่ีสุด
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

 2561
ล้านบาท

 2560
ล้านบาท

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 158.13 138.05 154.34 135.28

รวม 158.13 138.05 154.34 135.28

35. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

36. ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์

37. ค่าใช้จ่ายอื่น

38. ต้นทุนทางการเงิน

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

 2561
ล้านบาท

 2560
ล้านบาท

ขาดทุนจากการด้อยค่าท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 82.13 148.70 82.13 148.70

รวม 82.13 148.70 82.13 148.70

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

 2561
ล้านบาท

 2560
ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน 2,436.76 2,338.95 2,065.88 1,977.79

ค่าใช้จ่ายท่ีไม่เก่ียวข้องกับการด�าเนินงาน 83.40 48.07 83.40 48.07

รวม 2,520.16 2,387.02 2,149.28 2,025.86

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

 2561
ล้านบาท

 2560
ล้านบา

ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 960.02 1,135.59 946.52 1,118.70

ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 56.14 59.34 56.14 59.34

รวม 1,016.16 1,194.93 1,002.66 1,178.04
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39. ก�าไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน

 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค�านวณโดยการหารก�าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ ด้วยจ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก 
 ที่ออกและช�าระแล้วในระหว่างปี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ก�าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท) 25,170.76 20,683.60 25,089.91 20,599.64

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักท่ีออก 
 และช�าระแล้วในระหว่างปี (ล้านหุ้น)

 
14,285.70

 
14,285.70

 
14,285.70

 
14,285.70

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุ้น) 1.76 1.45 1.76 1.44

 กลุ่มกิจการไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างงวดท่ีน�าเสนอรายงาน ดังน้ันจึงไม่มีการน�าเสนอก�าไรต่อหุ้นปรับลด

40. เงินปันผล

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ท่ีประชุมได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2560 ในอัตราหุ้นละ  

 0.86 บาท ให้แก่ผู ้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผลคิดเป็นจ�านวนเงิน 12,285.28 ล้านบาท ทั้งนี้ ทอท.ได้จ่ายเงินปันผลแล้ว 

 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 (ทอท.มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญท่ีตราไว้ จากเดิมหุ้นสามัญจ�านวน 1 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ  

 10 บาท เป็นมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ท�าให้จ�านวนหุ้นจดทะเบียนและจ�านวนหุ้นท่ีออกและช�าระแล้วของ ทอท. เพ่ิมข้ึนจ�านวน  

 12,857,130,000 หุ้น โดยเพ่ิมขึ้นจาก 1,428,570,000 หุ้นเป็น 14,285,700,000 หุ้น โดย ทอท.ได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

 กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 มีผลในวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2560)

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ท่ีประชุมได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2559 ในอัตราหุ้นละ  

 6.83 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผลคิดเป็นจ�านวนเงิน 9,756.74 ล้านบาท ทั้งน้ี ทอท.ได้จ่ายเงินปันผลแล้วในวันท่ี  

 9 กุมภาพันธ์ 2560
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ระดับ 1
ล้านบาท

ระดับ 2
ล้านบาท

ระดับ 3
ล้านบาท

สินทรัพย์ที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์	ณ	วันท่ี	30	กันยายน	2561

- เงินลงทุนเผื่อขาย

 ตราสารทุน 1,072.51 - -

สินทรัพย์	ณ	วันท่ี	30	กันยายน	2560

- เงินลงทุนเผื่อขาย

 ตราสารทุน 1,521.19 - -

41. ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

 กลุ่มกิจการมีสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังน้ี

 กลุ่มกิจการมีสินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดงตามล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังน้ี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ระดับ 1
ล้านบาท

ระดับ 2
ล้านบาท

ระดับ 3
ล้านบาท

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

- อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (หมายเหตุฯ ข้อ 17)

 ที่ดิน - 2,688.28 -

 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร - - 276,044.86

- สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (หมายเหตุฯ ข้อ 42) - 2,128.82 -

42. การเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

 กลุ่มกิจการต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินท่ีส�าคัญดังต่อไปน้ี

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงาน และ 
 กระแสเงินสดท้ังในปัจจุบันและอนาคต ทอท.มีเงินฝากท้ังระยะสั้นและระยะยาวในสถาบันการเงินต่างๆ ทอท.มีหนี้สินจากการกู้ยืม 
 ที่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ และบริษัทย่อยของ ทอท. มีหน้ีสินจากการกู้ยืมท่ีเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
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งบการเงินรวม

2561

อัตราดอกเบ้ีย
ร้อยละ

ภายใน 1 ปี
ล้านบาท

มากกว่า 1 ปี
ล้านบาท

มากกว่า 2 ปี
ล้านบาท

มากกว่า 5 ปี
ล้านบาท

รวม 
ล้านบาท

เงินสดและเงินฝากกระแสรายวัน - 342.02 - - - 342.02

รายการเทียบเท่าเงินสด 0.90 8,260.08 - - - 8,260.08

เงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุน
 ในพันธบัตร

 
1.56

 
64,314.13

 
-

 
-

 
-

 
64,314.13

 72,916.23 - - - 72,916.23

เงินกู้ยืมภายในประเทศ 3.88 72.34 53.59 149.51 58.04 333.48

เงินกู้ยืมต่างประเทศ 1.82 3,477.57 3,045.40 6,864.40 3,513.95 16,901.32

3,549.91 3,098.99 7,013.91 3,571.99 17,234.80

 ตารางแสดงอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินแบบมีดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560  
 มีรายละเอียดดังน้ี

งบการเงินรวม

2560

อัตราดอกเบ้ีย
ร้อยละ

ภายใน 1 ปี
ล้านบาท

มากกว่า 1 ปี
ล้านบาท

มากกว่า 2 ปี
ล้านบาท

มากกว่า 5 ปี
ล้านบาท

รวม 
ล้านบาท

เงินสดและเงินฝากกระแสรายวัน - (898.13) - - - (898.13)

รายการเทียบเท่าเงินสด 0.79 10,215.88 - - - 10,215.88

เงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุน 
 ในพันธบัตร

 
1.67

 
58,409.12

 
-

 
-

 
-

 
58,409.12

 67,726.87 - - - 67,726.87

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 4.85 30.00 - - - 30.00

เงินกู้ยืมภายในประเทศ 5.48 167.04 25.75 - - 192.79

เงินกู้ยืมต่างประเทศ 1.71 3,685.62 3,685.62 8,308.62 7,208.76 22,888.62

3,882.66 3,711.37 8,308.62 7,208.76 23,111.41
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 

อัตราดอกเบ้ีย
ร้อยละ

ภายใน 1 ปี
ล้านบาท

มากกว่า 1 ปี
ล้านบาท

มากกว่า 2 ปี
ล้านบาท

มากกว่า 5 ปี
ล้านบาท

รวม 
ล้านบาท

เงินสดและเงินฝากกระแสรายวัน - 343.77 - - - 343.77

รายการเทียบเท่าเงินสด 0.91 8,198.17 - - - 8,198.17

เงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุน 
 ในพันธบัตร

 
1.56

 
64,314.13

 
-

 
-

 
-

 
64,314.13

 72,856.07 - - - 72,856.07

เงินกู้ยืมต่างประเทศ 1.82 3,477.57 3,045.40 6,864.40 3,513.95 16,901.32

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

อัตราดอกเบ้ีย
ร้อยละ

ภายใน 1 ปี
ล้านบาท

มากกว่า 1 ปี
ล้านบาท

มากกว่า 2 ปี
ล้านบาท

มากกว่า 5 ปี
ล้านบาท

รวม 
ล้านบาท

เงินสดและเงินฝากกระแสรายวัน - (896.80) - - - (896.80)

รายการเทียบเท่าเงินสด 0.79 10,205.63 - - - 10,205.63

เงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุน 
 ในพันธบัตร

 
1.67

 
58,409.12

 
-

 
-

 
-

 
58,409.12

 67,717.95 - - - 67,717.95

เงินกู้ยืมต่างประเทศ 1.71 3,685.62 3,685.62 8,308.62 7,208.76 22,888.62

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน

 ทอท.มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศซึ่งมีผลกระทบต่อหน้ีสิน ค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน และ 
 ดอกเบ้ียท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ทอท.มีนโยบายบริหารความเส่ียง โดยมีการจัดต้ังคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงหนี ้
 ต่างประเทศ และได้ท�าสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินของหน้ีสินจากสกุลเยนเป็นสกุลบาท คิดเป็น ร้อยละ 99.39 ของยอดเงินกู้คงเหลือ  
 โดยใช้อนุพันธ์ทางการเงินได้แก่ Cross Currency Swap, Participating Swap และ Cross Currency Swap KOT Link ที่อ้างอิง 
 ความสามารถในการช�าระหน้ีของรัฐบาลไทยในสัดส่วน 46 : 26 : 28 กับสถาบันการเงินท้ังไทยและต่างประเทศ

 ความเส่ียงด้านสินเชื่อ

 ความเส่ียงด้านสินเช่ือเกิดจากการที่ลูกค้าไม่ช�าระหน้ีตามก�าหนดเวลาหรือสัญญา ทอท.ป้องกันความเส่ียงโดยก�าหนดระยะเวลา 
 ช�าระค่าบริการแต่ละประเภทอย่างชัดเจน ติดตามลูกหน้ีท่ีมียอดค้างช�าระอย่างต่อเน่ือง และมีการเรียกหลักประกันจากลูกค้า  
 มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้ท่ีแสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน คือยอดสุทธิของลูกหน้ีหลังจากหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
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 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

 ทอท. และบริษัทย่อยบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยรักษาระดับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอเพ่ือสนับสนุน 

 การด�าเนินงานของบริษัท และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากผลกระทบของความผันผวนในกระแสเงินสด

 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินรวมทั้งเงินกู้ยืม มีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ผู้บริหารจึงเชื่อว่ามูลค่ายุติธรรม 

 ของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระส�าคัญกับมูลค่าตามบัญชี

 ทอท.มีมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินเป็นเชิงบวกจ�านวน 2,128.82 ล้านบาท ค�านวณด้วยการใช้แบบจ�าลองทางการเงิน  

 โดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ซึ่งอัตราคิดลดท่ีน�ามาใช้ค�านวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดน้ีมาจาก 

 ปัจจัยตลาดท่ีเก่ียวข้องต่างๆ เช่น อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น 

43. รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน

 กิจการและบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกิจการอื่นแห่งหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งแห่ง โดยท่ีบุคคล 

 หรือกิจการนั้นมีอ�านาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัท หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท บริษัทย่อย และ 

 บริษัทย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท บริษัทร่วม และบุคคลท่ีเป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของ 

 บริษัทซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญเหนือกิจการ ผู ้บริหารส�าคัญรวมท้ังกรรมการของบริษัทตลอดจนสมาชิกในครอบครัว 

 ที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่าน้ัน กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท

 ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันซึ่งอาจมีข้ึนได้ ต้องค�านึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ ์

 มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย 

 รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน ซึ่งการก�าหนดราคาระหว่าง ทอท. กับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน เป็นไป 

 ตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่ก�าหนดกับบุคคลหรือกิจการอื่นท่ีไม่เก่ียวข้องกัน 

43.1 ยอดค้างช�าระที่เกิดจากการซ้ือ ขาย และบริการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

ลูกหนี้การค้า

บริษัทย่อย 6.66 51.83

เจ้าหน้ีอื่น

บริษัทย่อย 1.68 1.68
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43.2 รายได้และค่าใช้จ่าย

43.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

 รายได้

 รายได้ค่าเช่าจากบริษัทย่อย 20.18 20.18

 รายได้เก่ียวกับบริการจากบริษัทย่อย 24.26 23.89

 รายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์จากบริษัทย่อย 17.45 17.34

 รวม 61.89 61.41

 ค่าใช้จ่าย

 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานแก่บริษัทย่อย 0.06 -

 ค่าใช้จ่ายอื่นแก่บริษัทย่อย 1.38 1.05

 รวม 1.44 1.05

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

ผลประโยชน์ระยะสั้น 152.69 141.75 146.52 136.72

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 1.59 2.96 1.59 2.96

รวม 154.28 144.71 148.11 139.68
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44. ภาระผูกพัน 

 กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันตามกฎหมายซึ่งยังไม่ถือเป็นรายจ่ายในงวดบัญชีน้ี ดังน้ี

 รายจ่ายฝ่ายทุน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

ภาระผูกพันตามสัญญาของ สนญ. ทดม. และท่าอากาศยานภูมิภาค 1,196.23 1,551.32

ภาระผูกพันตามสัญญาของ ทสภ. 23,994.15 24,069.22

ภาระผูกพันเก่ียวกับผลกระทบด้านเสียงของ ทภก. 48.07 46.07

ภาระผูกพันเก่ียวกับผลกระทบด้านเสียงของ ทสภ. 135.69 130.57

รวม 25,374.14 25,797.18

 รายจ่ายด�าเนินงาน (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

สัญญาจ้างเอกชนด�าเนินงาน 2,908.88 3,422.49 2,908.88 3,422.49

สัญญาจ้างบริหารกิจการโรงแรม และค่าสิทธิ 
 ในการใช้ช่ือเครื่องหมายการค้า

 
727.69

 
838.75

 
-

 
-

สัญญาซ่อมบ�ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ 1,470.90 2,265.90 1,470.90 2,265.90

การเช่าทรัพย์สินและอื่นๆ 1,050.17 1,303.67 1,050.02 1,303.67

รวม 6,157.64 7,830.81 5,429.80 6,992.06

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 รทส. มีภาระผูกพันจากการท�าสัญญาจ้างบริหารกิจการโรงแรมเป็นระยะเวลา 20 ปี (สัญญาเริ่มตั้งแต่ 
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2548 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2568) เป็นค่าจ้างในการบริหารกิจการโรงแรม (ค่าจ้างและค่าใช้จ่ายบุคลากรหลัก)  
 จ�านวน 721.27 ล้านบาท และเป็นค่าสิทธิในการใช้ชื่อเครื่องหมายการค้า (Logo) จ�านวน 6.42 ล้านบาท รวมเป็นภาระผูกพัน 
 ท้ังสิ้น 727.69 ล้านบาท 

 การเช่าทรัพย์สินของรายจ่ายด�าเนินงานซึ่งกลุ ่มบริษัทเป็นผู ้เช่า โดยกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�าเนินงานส�าหรับ 
 การเช่าทรัพย์สินโดยจ�านวนเงินขั้นต�่าท่ีต้องจ่ายในอนาคตภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได้ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561  
 และ 2560 มีรายละเอียดดังน้ี
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45. หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่ีอาจเกิดข้ึน

45.1  คดีความ

 กลุ่มกิจการถูกฟ้องร้องด�าเนินคดีจ�านวน 47 คดี และ 96 กลุ่มคดี ประกอบด้วย

 45.1.1 ทอท.ถูกฟ้องร้องด�าเนินคดีท่ัวไปจ�านวน 38 คดี โดยโจทก์ฟ้องให้ ทอท. ชดใช้ค่าเสียหายรวมเป็นเงินประมาณ 2,763.74 ล้านบาท  
   (ไม่รวมดอกเบ้ีย) เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลและคดียังไม่ถึงท่ีสุด โดยมีพนักงานอัยการ ส�านักงานอัยการสูงสุด  
   เป็นทนายความแก้ต่างคด ี

 45.1.2 ทอท.ถูกฟ้องร้องด�าเนินคดีเก่ียวกับผลกระทบจากมลภาวะทางเสียงต่อศาลปกครองจ�านวน 96 กลุ่มคดี (มีการจัดกลุ่มคดีใหม่)  
   โดยโจทก์ฟ้องให้ ทอท.ชดใช้ค่าเสยีหายรวมเป็นเงินประมาณ 1,919.39 ล้านบาท ซึง่คดอียู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง  
   โดยมีพนักงานอัยการ ส�านักงานอัยการสูงสุดเป็นผู้รับมอบอ�านาจในการแก้ต่างคดีให้ ทอท.

 45.1.3 ทอท.ถูกฟ้องร้องด�าเนินคดีเก่ียวกับการบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ประกอบกิจการบริหารจัดการอาคารและ ลานจอดรถ ณ ทสภ. 
   โดยไม่ชอบกบับรษิทัเอกชนรายหนึง่จ�านวน 1 คด ีโดยผูฟ้้องคดฟ้ีองศาลปกครองให้ ทอท.ชดใช้ค่าเสยีหายเป็นเงนิประมาณ 128.98  
   ล้านบาท ทอท.ผู้ถูกฟ้องคดีฟ้องแย้งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีช�าระค่าเสียหาย ฐานผิดสัญญาแก่ ทอท. โดยเมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2557  
   ศาลปกครองกลางพิพากษายกฟ้อง และให้ผู้ฟ้องคดี รับผิดชดใช้ค่าเสียหายฐานผิดสัญญาจ�านวน 82.68 ล้านบาทให้แก่ ทอท.  
   ผู้ถูกฟ้องคดี พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระแล้วเสร็จ และให้ธนาคาร 
   ร่วมรับผิดในจ�านวนเงินดังกล่าว แต่ท้ังน้ี ไม่เกิน 51.70 ล้านบาท ตามวงเงินค�้าประกันท่ีเหลือ ปัจจุบันธนาคารได้ช�าระหน้ี 
   ตามพิพากษาจ�านวน 51.70 ล้านบาท ให้แก่ ทอท.แล้ว ส่วนบริษัทเอกชนได้ย่ืนอุทธรณ์ คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของ ศาลปกครอง 
   สูงสุด

 45.1.4 ทอท.ถูกฟ้องร้องด�าเนินคดีเก่ียวกับการบอกเลิกสัญญาจ้างบริหารด้านการจัดการขนส่งสินค้าภายในเขตปลอดอากร 
   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยบริษัทเอกชนผู้ฟ้องคดีทั้ง 2 ฟ้องศาลปกครองกลางให้ ทอท.ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินประมาณ  
   165.80 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี และค่าธรรมเนียมรายปี หนังสือค�้าประกันธนาคารปีละ 2.96  
   ล้านบาท จนกว่า ทอท.จะคืนหนังสือค�้าประกันธนาคาร ซึ่ง ทอท.ได้เสนอขอให้ส�านักงานคดีปกครอง ส�านักงานอัยการสูงสุด 
   จัดพนักงานอัยการเป็นผู ้รับมอบอ�านาจด�าเนินการ แก้ต่างคดีแทน ทอท. ต่อมาผู้ฟ้องคดีขอแก้ไขเพ่ิมเติมค�าฟ้องเรียก 
   ค่าเสียหายเป็นเงิน 3,253.50 ล้านบาท ปัจจุบันคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

   ผลจากการที่  ทอท.บอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นท�าให้ผู ้รับจ้างงานช่วงฟ้องผู ้ฟ ้องคดีเป็นจ�าเลยต่อศาลยุติธรรม  
   เพื่อเรียกร้องเอาเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างงานช่วงแต่ละฉบับ ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ย่ืนค�าร้องต่อศาลให้หมายเรียก ทอท. 
   เข้ามาเป็นจ�าเลยร่วมในทุกคดีจึงท�าให้ ทอท.ตกเป็นจ�าเลยในคดีเหล่านั้นด้วย ซึ่งปัจจุบันมีคดีที่ ทอท.ตกเป็นจ�าเลยร่วม 
   ทั้งสิ้นจ�านวน 6 คดี จ�านวนทุนทรัพย์ที่พิพาท 495.24 ล้านบาท (ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลแพ่งกรุงเทพใต้)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

ไม่เกิน 1 ปี 441.28 441.25 441.13 441.07

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 572.51 805.63 572.51 805.48

รวม 1,013.79 1,246.88 1,013.64 1,246.55

253 บร ิษ ัท  ท่ าอากาศยานไทย จ ำ าก ัด  (มหาชน)



 45.1.5 รทส.มีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างบริหารกิจการโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรณีส�านักงานประกันสังคมได้มีหนังสือแจ้ง 
   ขอให้ผู ้รับจ้างบริหารกิจการโรงแรมน�าส่งเงินกองทุนประกันสังคม และเงินกองทุนทดแทนประจ�าปี 2554 จ�านวนเงิน  
   3.41 ล้านบาท และ 0.03 ล้านบาทตามล�าดับ โดยแจ้งว่าผู้รับจ้างน�าส่งเงินไม่ครบถ้วน เน่ืองจากส�านักงานประกันสังคม 
   ได้น�าค่าบริการท่ีจ่ายให้ลูกจ้างมารวมเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้าง ผู้รับจ้างไม่เห็นด้วยกับการพิจารณาดังกล่าวจึงด�าเนินการ 
   น�าเรื่องสู่ศาลแรงงานเมื่อวันท่ี 6 มกราคม 2560 ซึ่งเมื่อวันท่ี 19 มิถุนายน 2560 ศาลมีค�าพิพากษาว่าค่าบริการท่ีนายจ้างจ่าย 
   ให้แก่ลูกจ้างไม่ถือเป็นค่าจ้าง ส�านักงานประกันสังคมจึงได้ย่ืนอุทธรณ์คดีดังกล่าวเมื่อวันท่ี 29 สิงหาคม 2560 และเมื่อวันที ่ 
   29 มีนาคม 2561 ศาลอุทธรณ์คดีช�านัญพิเศษได้มีค�าพิพากษายืนตามศาลแรงงาน โดยศาลมีค�าพิพากษาว่าค่าบริการที ่
   นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างไม่ถือเป็นค่าจ้าง ปัจจุบันส�านักงานประกันสังคมไม่ย่ืนฎีกา คดีถึงท่ีสุด

 ทอท.เป็นผู้ฟ้องร้องด�าเนินคดี

 45.1.6 ทอท.ย่ืนฟ้องกลุ่มบุคคลรวม 13 คนต่อศาลแพ่งเป็นคดีหมายเลขคดีด�าที่ 6453/2551 และคดีหมายเลขด�าที่ 6474/2551  
   กรณีที่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยปิดล้อม ทสภ.และ ทดม. ศาลแพ่งพิพากษาให้จ�าเลยท้ัง 13 ร่วมกันช�าระเงิน 
   ให้แก่ ทอท.จ�านวน 522.16 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันท่ี 3 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไป  
   ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลแพ่ง จ�าเลยท้ัง 13 ไม่ได้ย่ืนฎีกาภายในก�าหนด และขอขยายระยะเวลาย่ืนฎีกาภายหลัง 
   ครบก�าหนดฎีกา ศาลแพ่งจึงสั่งไม่รับฎีกา จ�าเลยท้ัง 13 ย่ืนอุทธรณ์ค�าส่ัง ศาลอุทธรณ์มีค�าส่ังยืนตามศาลแพ่ง จ�าเลยท้ัง 13  
   ยื่นฎีกาค�าสั่งศาลแพ่งและศาลอุทธรณ์ ซึ่งเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ศาลฎีกามีค�าส่ังไม่รับฎีกา คดีจึงถึงท่ีสุด ปัจจุบัน 
   อยู่ระหว่างส�านักงานการบังคับคดี ส�านักงานอัยการสูงสุดด�าเนินการสืบหาหลักทรัพย์ และบังคับคดีเพ่ือยึดอายัดทรัพย์สิน 
   ของจ�าเลยทั้ง 13 ช�าระหนี้ตามค�าพิพากษา ซึ่งส�านักงานการบังคับคดีได้ตรวจพบทรัพย์สินของจ�าเลยทั้ง 13 และ ทอท.  
   ได้ด�าเนินการตั้งเรื่องบังคับอายัดทรัพย์สินของจ�าเลยท้ัง 13 ต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี ตามท่ีได้รับแจ้ง 
   จากส�านักงานการบังคับคดีแล้ว

45.2 ผลกระทบจากมลภาวะทางเสียง

 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 คณะกรรมการ ทอท. มีมติเมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้ด�าเนินการชดเชยผู ้ ท่ีได้รับผลกระทบด้านเสียงจาก 
 การด�าเนินกิจการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามสถานการณ์การบินจริง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550  
 และวันที่ 31 สิงหาคม 2553 เฉพาะอาคารที่ก่อสร้างก่อนปี 2544 ดังน้ี

 • พื้นที่ NEF มากกว่า 40 ให้เจรจาซื้อท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยเทียบเคียงแนวทางการก�าหนดค่าทดแทนความเสียหาย 
  ที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ท่ีถูกเวนคืน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 และหากเจ้าของ 
  ไม่ประสงค์จะขาย ให้รับเงินไปด�าเนินการปรับปรุงอาคารเอง

 • พื้นที่ NEF 30-40 ให้สนับสนุนการปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร้าง โดยการท�าการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน หากพบว่าโครงการ 
  ท�าให้ระดับเสียงรบกวนเกิน 10 เดซิเบล (เอ) ให้รับเงินไปด�าเนินการปรับปรุงอาคารและ สิ่งปลูกสร้างเอง โดยใช้หลักเกณฑ์ 
  การปรับปรุงอาคารเพ่ือลดผลกระทบด้านเสียงจากผลการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในหลักการให้ ทอท. พิจารณาขยายกรอบ 
 การชดเชยผลกระทบด้านเสียงจากการด�าเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม 2550 และ 
 วันที่ 31 สิงหาคม 2553 ให้แก่อาคารที่ปลูกสร้างตั้งแต่ปี 2544 จนถึงวันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเริ่มเปิดด�าเนินการในวันท่ี  
 28 กันยายน 2549 โดยใช้หลักเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม 2550 และวันที่ 31 สิงหาคม  
 2553 และเห็นควรให้ ทอท. เป็นผู้พิจารณาการชดเชยผลกระทบด้านเสียงจากการด�าเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในกรณีท่ีมี 
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 การร้องเรียนเรื่องผลกระทบด้านเสียงจากผู้ที่ได้รับ ผลกระทบด้านเสียงที่อยู่นอกเหนือจากบริเวณพ้ืนท่ีตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
 29 พฤษภาคม 2550 และวันที่ 31 สิงหาคม 2553 โดยขยายกรอบการชดเชยให้แก่อาคารท่ีปลูกสร้างจนถึงวันที่ท่าอากาศยาน 
 สุวรรณภูมิเริ่มเปิดด�าเนินการในวันท่ี 28 กันยายน 2549 เป็นกรณีไป

 อย่างไรก็ตาม ทอท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งกองทุนชดเชยผลกระทบจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้กองทุนฯ ดังกล่าวเป็นกลไกในการก�าหนดมาตรการ วิธีการช่วยเหลือและด�าเนินการเพ่ือบรรเทาผลกระทบท่ีประชาชน 
 อาจได้รับจากการด�าเนินงานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งท่ี 2/2552  
 เม่ือวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 

	 ท่าอากาศยานภูเก็ต

 คณะกรรมการ ทอท.มีมติเมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2559 เห็นชอบหลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านเสียง จากการด�าเนินงาน  
 ทภก. โดยชดเชยอาคารและสิ่งปลูกสร้างก่อนปี 2553 ดังน้ี

 • หลักเกณฑ์ในการด�าเนินการชดเชยในบริเวณพ้ืนท่ี NEF มากกว่า 40 ให้เจรจาซื้อท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีเจ้าของกรรมสิทธ์ิ 
  ไม่ประสงค์ขาย ต้องสนับสนุนการปรับปรุงอาคารเพ่ือลดผลกระทบด้านเสียง และให้รับเงินไปปรับปรุงอาคารเอง โดยใช้วิธี 
  การประเมินราคา ดังนี้

  กรณีซื้อท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ใช้หลักเกณฑ์การประเมินราคาท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง โดยวิธีเทียบเคียง แนวทางการก�าหนด 
  ค่าทดแทนความเสียหายท่ีต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ท่ีถูกเวนคืน ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  
  พ.ศ. 2530 

  กรณีปรับปรุงอาคาร ใช้หลักเกณฑ์การปรับปรุงอาคารเพ่ือลดผลกระทบด้านเสียงจากผลการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒน- 
  บริหารศาสตร์ (NIDA) 

 • หลักเกณฑ์ในการด�าเนินการชดเชยในบริเวณพ้ืนท่ี NEF 30-40 สนับสนุนการปรับปรุงอาคารท่ีเป็นท่ีอยู่อาศัย เพ่ือลดผลกระทบ 
  ด้านเสียง โดยใช้หลักการปรับปรุงอาคารเพ่ือลดผลกระทบด้านเสียงจากผลการศึกษาของ NIDA และให้รับเงินไปปรับปรุงเอง

 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 6 กันยายน 2559 เห็นชอบให้เพ่ิมกรอบวงเงินลงทุนโครงการพัฒนา ทภก. จ�านวน 3,069.90 ล้านบาท  
 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายชดเชยผลกระทบด้านเสียง 

45.3 ข้อพิพาท

 ทอท.ได้รับหนังสือน�าส่งค�าเสนอข้อพิพาทจากสถาบันอนุญาโตตุลาการ ส�านักงานศาลยุติธรรม กรณีกิจการร่วมค้าแห่งหน่ึง 
 ได้ยื่นค�าเสนอข้อพิพาทตามสัญญาจ้างงานก่อสร้างทางยกระดับหน้าอาคารผู้โดยสาร ทสภ. ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เป็นข้อพิพาท 
 หมายเลขด�าท่ี 33/2553 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 ขอให้ ทอท.ชดใช้ค่าเสียหายแก่กิจการร่วมค้ารวมเป็นเงินท้ังสิ้น 1,206.17  
 ล้านบาท และ 99.22 ล้านเยน พร้อมดอกเบี้ย ซึ่งสถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้แต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการเพ่ือพิจารณาข้อพิพาทน้ี  
 โดยปัจจุบันข้อพิพาทอยู่ระหว่างการสืบพยานฝ่ายผู ้เรียกร้อง ทอท.จึงยังไม่อาจประมาณการได้ว่าจะเกิดความเสียหายตามที ่
 ผู้เรียกร้องเสนอข้อพิพาทดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร และเป็นจ�านวนเงินเท่าใด
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46. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งท่ี 11/2560 เมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2560 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติซื้อพร้อมติดต้ังงานระบบขนส่ง 
 ผู ้โดยสารอัตโนมัติ (APM) โครงการพัฒนา ทสภ. (ปีงบประมาณ 2554-2560) จ�านวน 1 งาน เป็นเงิน 2,999.90 ล้านบาท  
 (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 7) โดย ทอท.ได้ท�าสัญญาแล้วเมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2560 มีก�าหนดระยะเวลาด�าเนินงานตามสัญญา 
 รวม 870 วันนับตั้งแต่วันท่ีก�าหนดให้เริ่มงานในใบแจ้งให้ลงมือท�างาน 

 ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2561 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติซื้อพร้อมติดต้ังระบบสายพาน 
 ล�าเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาออก) โครงการพัฒนา ทสภ. (ปีงบประมาณ 2554 - 2560) จ�านวน  
 1 งาน เป็นเงิน 3,646.56 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7) โดย ทอท.ได้ท�าสัญญาแล้วเมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2561  
 มีก�าหนดระยะเวลาด�าเนินงานตามสัญญารวม 810 วันนับต้ังแต่วันท่ีก�าหนดให้เริ่มงานในใบแจ้งให้ลงมือท�างาน 

 ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งท่ี 10/2561 เมื่อวันท่ี 19 กันยายน 2561 ท่ีประชุมมีมติรับทราบการรายงานความก้าวหน้า 
 การด�าเนินงานโครงการพัฒนา ทสภ.(ปีงบประมาณ 2554-2560) โดยงานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น B2  
 ชั้น B1 และชั้น G) ลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานโครงสร้าง  
 และงานระบบหลัก) อยู่ระหว่างก่อสร้าง และได้ผลงานร้อยละ 85.40 งานจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคอยู่ระหว่างการก่อสร้าง  
 และได้ผลงานร้อยละ 41.31 งานจัดซื้อพร้อมติดต้ังงานระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) อยู่ระหว่างด�าเนินการจัดท�าแผนการ 
 ด�าเนินงานและอยู่ระหว่างการส�ารวจออกแบบงานระบบต่างๆ ส่วนงานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น 2-4)  
 และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานระบบย่อย) อยู่ระหว่างด�าเนินการจัดท�าแผนงานก่อสร้าง และด�าเนินการก่อสร้าง งานจัดซื้อ 
 พร้อมติดตั้งระบบสายพานล�าเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาออก) อยู่ระหว่างจัดท�าแผนการบริหาร 
 โครงการ ออกแบบและอนุมัติแบบด�าเนินการผลิตและทดสอบท่ีจุดผลิต (FAT) และ Site Preparation งานควบคุมงานก่อสร้าง 
 ซึ่งเริ่มด�าเนินงานตั้งแต่วันท่ี 1 กันยายน 2559 ส�าหรับงานจ้างก่อสร้างอาคารส�านักงานสายการบินและท่ีจอดรถด้านทิศตะวันออก  
 งานจ้างก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันตก และงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานล�าเลียงกระเป๋า และระบบ 
 ตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาเข้า) อยู่ระหว่างการด�าเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

47. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

 ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.คร้ังที่ 15/2557 เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2557 วาระท่ี 1.2 เรื่องการพิจารณาแนวทางในการด�าเนินการ 
 ร่วมลงทุนกับบริษัทเอกชน ที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายบริหาร ทอท.รับนโยบายของประธานกรรมการ ทอท. ไว้เป็นแนวทางด�าเนินงาน  
 โดยส่วนหนึ่งของนโยบายดังกล่าว คือ ให้ฝ่ายบริหาร ทอท.พิจารณาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการด�าเนินการ 
 ร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัทจ�ากัดเพ่ือให้บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพ้ืน (Ground Services Equipment) และศูนย์ซ่อมอากาศยาน  
 ณ ท่าอากาศยานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. ซึ่ง ทอท.ได้ด�าเนินการตามนโยบายดังกล่าวโดย ทอท.ได้ร่วมลงทุนกับ 
 บริษัทเอกชนแห่งหน่ึงจัดตั้งบริษัท บริการภาคพ้ืนท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (AOT Ground Aviation Services Co.,Ltd.) โดยมี 
 วัตถุประสงค์ในการให้บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพ้ืน (Ground Services Equipment) ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความ 
 รับผิดชอบของ ทอท.และได้ด�าเนินการจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2561 โดยมี 
 รายละเอียดดังน้ี

 • ทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท ทอท.ถือหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 49 และบริษัทเอกชนถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ประกอบด้วย 
  หุ้นสามัญร้อยละ 47 และหุ้นบุริมสิทธิร้อยละ 4 โดยหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิเช่นเดียวกับหุ้นสามัญ ยกเว้นเรื่องการลงคะแนนเสียง 
  ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีสิทธิในสัดส่วน 10 หุ้นต่อ 1 เสียง

 • เรียกช�าระค่าหุ้นครั้งแรกจากผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนเป็นเงิน 49 ล้านบาท
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