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บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) ไดประกอบ
กิจการทาอากาศยาน เพ่ือสนับสนุน ภาคการขนสงทางอากาศ
มากวา 39 ป ปจจุบันบริหารงานทาอากาศยาน 6 แหง ไดแก 
ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิทาอากาศยานดอนเมือง ทาอากาศยาน
ภูเก็ต ทาอากาศยานเชียงใหม ทาอากาศยานหาดใหญ และ
ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทั้งภาคการขนสง ภาคการ
ทองเที่ยว และภาคการบริการของประเทศ ในปงบประมาณ 
2561 ทาอากาศยานท้ัง 6 แหง ใหบริการเท่ียวบิน 874,999 
เท่ียวบิน ผู โดยสาร 139.52 ลานคน และการขนถายสินคา
ทางอากาศ 1.65 ลานตัน เพ่ิมขึน้กวาปทีผ่านมาคิดเปนรอยละ 6.2
8 และ 4.6 ตามลําดับ 

ทอท. ไดกําหนดเปาหมายการดําเนินงานขององคกร คือ “ทอท. 
เปนองคกรท่ีสนบัสนนุการเช่ือมโยงการขนสงทางอากาศ และชวย
ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิประเทศไทยอยางย่ังยืน” ทัง้นี ้ มกีารดําเนินงาน
เชิงรัฐ และพาณิชยที่สมดุล เพ่ือนําองคกรบรรลุเปาประสงค
ทีกํ่าหนดไว โดย ทอท. มุงพัฒนาการใหบริการ ความปลอดภัย และ
การเพ่ิมขีดความสามารถของทาอากาศยานตามแผนแมบทการ
พัฒนาทาอากาศยาน เพ่ือประโยชนของผูใชบริการ รวมทั้ง ยังได
ประกาศนโยบายสิทธิมนษุยชนซ่ึงใหความสําคัญกับการดูแลลูกคา 
คูคาธุรกิจ พนักงาน ชุมชนและสิ่งแวดลอม ในขณะเดียวกัน ทอท. 
ไดมุงเนนดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและพัฒนาองคกรภายใต
หลักธรรมาภิบาล โดยในป 2561 ไดจัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอตาน
การทุจริต (ศปท.) ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต และ ทอท. ยังไดรับการประเมิน
ตามโครงการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ในระดับ
ที่สูงมาก รวมทั้งมีการนําระบบประเมินความเส่ียงมาใชเปน
เคร่ืองมือในการปองกันการทุจริตอีกดวย นอกจากน้ัน ในป 2561 
ทอท .ได ศึกษาแนวทางการเ พ่ิมศักยภาพโครงข ายระบบ
ทาอากาศยานของประเทศไทยท่ีจะทาํใหการเชือ่มตอการเดินทาง
ระหวางจุดหมายปลายทางอยางมีประสิทธิภาพ และคลองตัว

มากย่ิงขึ้น รวมทั้งการเตรียมรับโอนทาอากาศยานนานาชาติ
อุดรธานี ทาอากาศยานสกลนคร ทาอากาศยานชุมพร และ 
ทาอากาศยานตาก เพ่ือสงเสริมนโยบายรัฐบาลดานการทองเท่ียว
และสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การคา และการลงทุน 
เชื่อมโยงระหวางเมืองสําคัญ ในภูมิภาคอาเซียนและทุกภูมิภาค 
ตลอดจนการพิจารณาการพัฒนาทาอากาศยานเชียงใหม
แหงท่ี 2 และทาอากาศยานภูเก็ตแหงท่ี 2 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ในการรองรับผูโดยสารท่ีเพ่ิมมากขึ้น

จากการท่ี ทอท. มีการดําเนินงานโดยคํานึงถึงความสมดุลใน
มิติด านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม พรอมดวยหลัก
ธรรมาภิบาล รวมถึงการดําเนินงานท่ีประสบความสําเร็จเปน
ที่ประจักษ ทําใหป 2561 ทอท. ไดรับรางวัลเกียรติยศ อาทิ 
Thailand’s Top Corporate Brand Value 2018 รางวัลเกียรติยศ 
ASEAN’s Top Corporate Brand Value 2018 ไดรับการคัดเลือก
เขาเปนสมาชิกกลุมหลักทรัพยที่มีการดําเนินงานแบบย่ังยืน หรือ
หุนย่ังยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ตอเน่ือง 
รวมถึงไดรับคัดเลือกเปนสมาชิกกลุมดัชนีความย่ังยืนดาวนโจนส 
(Dow Jones Sustainability Indices : DJSI) ในกลุม Emerging
Market ตอเน่ืองเปนปที ่4 ซึง่การไดรบัรางวัล หรอืการธํารงการเปน
สมาชกิองคกรระดับสากลดังกลาว มาจากความต้ังใจในการพัฒนา
องคกรและกระบวนการทํางานเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพและประสิทธิภาพ
อยางตอเน่ือง ซึ่งสงผลตอความย่ังยืนขององคกร และการเปน
ปจจัยพ้ืนฐานที่แข็งแกรงในการสงเสริมกิจการการขนสงทาง
อากาศและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

ในนามของคณะกรรมการ ทอท. ผมขอแสดงความขอบคุณใน
ความไววางใจและความรวมมือของผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน
ที่มีตอ ทอท. อยางตอเนื่องตลอดปที่ผานมา รวมถึงความทุมเท
ของพนักงาน ที่เปนแรงขับเคล่ือนสําคัญในการบรรลุผลการ
ดําเนินงานท่ีโดดเดนและประสบความสําเร็จ ซึ่งสงผลดีตอความ
เชื่อมั่นของผูมีสวนไดเสียในการเปนองคกรท่ีดําเนินธุรกิจอยางมี
ความรบัผดิชอบ ยึดมัน่ ในหลกัธรรมาภบิาล ควบคูไปกบัการสราง
ผลประกอบการท่ีด ีเปนท่ียอมรับในระดับประเทศและระดับสากล 

(นายประสงค� พูนธเนศ)
ประธานกรรมการ

บริษัท ท�าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

(นายปร สงค� พนธเนศ)

Message from
the Chairman
สารจากประธานกรรมการ
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ในป 2561 บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) 
ไดมุ งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการทาอากาศยาน 
ความปลอดภัย การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต
ของชุมชนรอบทาอากาศยานใหดีขึ้นอยางตอเน่ือง เพ่ือบรรลุ
วิสัยทัศนในการเปนผูดําเนินการและจัดการทาอากาศยานท่ีดี
ระดับโลก ควบคูไปกับการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันทาง
ธุรกิจที่เปนเลิศตามเปาหมายของแผนวิสาหกิจภายในป 2564 
รวมถึงการตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืนของ
องคการสหประชาชาติ ซึ่งแนวทางดังกลาวจะเปนพ้ืนฐาน
ในการเตรียมความพรอมในการรับมอืตอความเส่ียงและการเปดรบั
โอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงหลักของโลก ไมวา
จะเปนการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการขนสงทางอากาศ
ในระยะ 20 ปขางหนา หรือการเปดรับการใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความสามารถในการใหบริการ 

เพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ตามนโยบาย Thailand 4.0 ทอท. ไดสรางความรวมมอืกบัหนวยงาน
ที่เก่ียวของในการยกระดับมาตรฐานการใหบริการทาอากาศยาน
ที่กําลังเขาสูยุคดิจิทัล โดยจัดตั้งฝายวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและ
คณุภาพการบริการ เพ่ือทาํหนาท่ีประยกุตใชเทคโนโลยสีมยัใหมใน
การพัฒนานวัตกรรมการใหบรกิารทาอากาศยาน และไดสรางสรรค
นวัตกรรมแอพพลิชันโทรศัพทมือถือ Digital Platform ที่รวบรวม
รายละเอียดของบริการภายในทาอากาศยานใหสามารถเขาถึง
ผูใชทาอากาศยานทุกคนผานโทรศัพทมือถือได รวมท้ัง ทอท.
ดําเนินการเพ่ือจัดตั้งศูนยตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคา
กอนสงออก (Certify Hub) ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิเพ่ือสนบัสนนุ
คุณภาพการขนสงสินคาเกษตรทางอากาศและสรางความเช่ือมั่น
ตอการสงออกของประเทศไทย 

ในดานการพัฒนาธุรกิจ ทอท.ดําเนินกลยุทธทางการตลาดตาม
ตาํแหนงทางยุทธศาสตรของแตละทาอากาศยาน ในขณะเดียวกัน 
ทอท.ก็สงเสริมรายไดที่ไมเก่ียวของกับกิจการการบินผานการ
บริหารจัดการพ้ืนท่ีภายในอาคารผูโดยสารและพื้นท่ีวางเปลา

ในทาอากาศยาน การใหสิทธ์ิสัมปทาน และการใชนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการใหบรกิารแกผูใชทาอากาศยาน   โดยในปทีผ่านมา ทอท.
มกีารดําเนินการจัดต้ังบรษิทัจาํกัด ทีใ่หบรกิารลานจอดและอุปกรณ
ภาคพ้ืนในทาอากาศยานเพ่ือเปนทางเลือกสําหรับผูใชบรกิาร รวมท้ัง
สรางโอกาสในการลงทุนในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของในระยะยาว 
นอกจากน้ี ทอท.ยังไดรับการคัดเลือกใหเปนเจาภาพงานประชุม
เจรจาธุรกิจดานการบินเชิงพาณิชยรวมกับจังหวัดเชียงใหม ในป 
2563 (Route Asia 2020) ซึ่งจะสามารถสงเสริมรายไดที่เก่ียวของ
กับกิจการการบินท่ีมุ งเนนการขยายเท่ียวบินและสายการบิน
ที่ใชบริการทาอากาศยานของ ทอท.

ในดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน ทอท.นําประเด็นการพัฒนาประเทศ
ความผาสุกและผลประโยชนของสังคมมาเปนสวนหน่ึงใน
ยุทธศาสตรและการปฏิบัติงานประจําวัน โดยดําเนินการกําหนด
กิจกรรมหรือใหการสนับสนุนเพ่ือใหสภาพแวดลอม สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจดีขึ้น ตลอดจนไดดําเนินงานตามแผนแมบทดาน
การพัฒนาท่ีย่ังยืนของ ทอท.ซึ่งบูรณาการบทบาทเชิงยุทธศาสตร
ของทาอากาศยานใหสอดคลองกับเอกลักษณของชุมชนโดยรอบ
ทาอากาศยาน ครอบคลุมการดําเนินโครงการท่ีเนนการพัฒนา
ชุมชน ตอบสนองบทบาทดานความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมของ ทอท.และสรางคุณคารวมกับผูมีสวนไดเสีย
ทุกฝาย เพ่ือบรรลุความสําเร็จในการเปนสนามบินท่ีเปนพลเมือง
ที่ดีของสังคมและเปนเพ่ือนบานท่ีดีของชุมชน

จากผลการดําเนินงานท่ีกลาวมา ในฐานะตัวแทนของผูบริหาร
ของ ทอท.ผมขอแสดงความขอบคุณและขอใหคํามั่นสัญญาวา
จะดําเนินธุรกิจใหเติบโตภายใตหลักธรรมาภิบาล และคํานึงถึง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม ควบคูไปกับการสรางคุณคา
รวมกันกับผูมีสวนไดเสียทุกฝายใหดําเนินสูอนาคตท่ีมั่นคง มั่งคั่ง 
และย่ังยืน

(นายนิตินัย ศิริสมรรถการ)
กรรมการผู�อํานวยการใหญ�

บริษัท ท�าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

Message from
the President
สารจากกรรมการผู�อํานวยการใหญ�
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วิสัยทัศน� >>

พันธกิจ >>

“ทอท.เป�นผู�ดําเนินการและจัดการท�าอากาศยานที่ดีระดับโลก : 
การมุ�งเน�นคุณภาพการให�บริการโดยคํานึงถึง
ความปลอดภัย และสร�างรายได�อย�างสมดุล”

“ประกอบและส�งเสริมกิจการท�าอากาศยาน
รวมท้ังดําเนินการกิจการอื่นท่ีเก่ียวข�องหรือ
ต�อเน่ืองกับการประกอบกิจการท�าอากาศยาน
โดยคํานึงถึงการพัฒนาท่ีย่ังยืน”

มั่นใจ 
(Safety & Security) 
เป�นเลิศในมาตรฐาน
ความปลอดภัย

ให�ใจ 
(Service Minded) 
ให�บริการด�วยใจ

เหนือความคาดหมาย

ร�วมใจ 
(Teamwork)  

รวมพลัง ให�เกียรติ 
ทุกความเห็น

เป�ดใจ 
(Innovation) 
พัฒนาไม�หยุดยั้ง

ภูมิใจ
(Integrity)

ยึดมั่นในผลประโยชน�
ขององค�กร

ค�านิยม

ม่ันใจ 
(Safety & Security) 
เป�นเลิศในมาตรฐาน
ความปลอดภัย

nded) 
วยใจ
ดหมาย

ร�วมใจ 
(Teamwork) 

รวมพลัง ให�เกียรติ 
ทุกความเห็น

เป�ดใจ 
(Innovation) 
พัฒนาไม�หยุดยั้ง

(
ยึดม่ัน

ข

AOT at a Glance
รู�จัก ทอท.
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ปของความมุงม่ัน
ทีจ่ะพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานทางดาน
คมนาคมทีส่าํคัญของ
ประเทศ เพ่ือเสริมสราง
มลูคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ

ผานบทบาทของ
ทาอากาศยาน

มุงม่ัน เตบิโต สรางคณุคารวมกัน
อยางยัง่ยืน

ปของการ
สรางคณุคารวมกัน

เพ่ือเปาหมายใน
การตอบสนองความตองการ
ของผูทีม่สีวนไดเสียทุกภาคสวน

ปของความมั่นคง
ที่จะเติบโตอยางตอเน่ือง

อยางยั่งยืน

ปของการเติบโต
ที่เกิดจากความรับผิดชอบ
ดวยหัวใจ ในทุกกระบวนการ

ของการดําเนินธุรกิจ

ธุรกิจของ ทอท.
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) หรือ ทอท. 
เปนรัฐวิสาหกิจภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงคมนาคม 
มีกระทรวงการคลังเปนผู ถือหุ นรายใหญ และจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชชื่อหลักทรัพยวา “AOT” 
มีสํานักงานใหญตั้งอยูที่ เลขท่ี 333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน 
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 ประเทศไทย 

ทอท.ประกอบธุรกิจใหบริการทาอากาศยานในประเทศไทย โดย
มีทาอากาศยานภายใตความรับผิดชอบทั้งสิ้น 6 ทาอากาศยาน 
ใหบริการเท่ียวบินท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศ

ในป 2561 ทาอากาศยานของ ทอท.รองรับผู โดยสารท้ังสิ้น 
139,518,484 คน  ขนถ ายสินค า ท้ังสิ้น  1,646,766 ตัน 
และ ให  บ ริ ก า ร เ ท่ี ย ว บิน ท้ั ง ส้ิ น  1 , 7 4 9 , 9 9 8  เ ท่ี ย ว บิน 
นอกจากน้ี ทอท.ยังดําเนินธุรกิจที่เก่ียวของกับธุรกิจหลักโดย
มีโครงสรางรายไดจากกิจการท่ีเก่ียวของและไมเก่ียวของกับ
การบิน รวมถึงรายไดจากบริษัทยอยและผูประกอบการภายนอก
ที่สนับสนุนธุรกิจการใหบริการ เชน บริษัท การบินไทย จํากัด 
(มหาชน) บริษัท ไทย แอรพอรตส กราวด เซอรวิสเซส จํากัด และ
ผูประกอบการรายอ่ืน ๆ  ซึง่ชาํระคาตอบแทนสวนแบงผลประโยชน 
คาเชาพ้ืนท่ี และคาบริการใหกับ ทอท.
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ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
Suvarnabhumi Airport
ประตูสูนานาชาติ
International Gateway

ทาอากาศยานดอนเมือง
Don Mueang International Airport

ทาอากาศยานท่ีรวดเร็ว และไมยุงยาก
Fast and Hassle-free Airport

ทาอากาศยานเชียงใหม
Chiang Mai International Airport
ประตูสูวัฒนธรรมลานนา
Gateway to Lanna Heritage

ทาอากาศยานหาดใหญ
Hat Yai International Airport
ประตูสูภาคใตสุดของไทย 

Gateway to Southern-most Thailand

ทาอากาศยานภูเก็ต
Phuket International Airport
ประตูสูอันดามัน 
Gateway to the Andaman

ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย
Mae Fah Luang-Chiang Rai

International Airport
ศูนยกลางภูมิภาคสําหรับธุรกิจท่ีเกี่ยวกับการบิน
Regional Center for Aviation-related Business

B K K

DMK

C N X

H DY

H K T

C E I
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นอกจากการดําเนินงานเพ่ือการเจริญเติบโตทางธุรกิจแลว ทอท.ยังกําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจใหเกิดความย่ังยืน เปนไปอยาง
มีทิศทาง สามารถรองรับความเส่ียงและโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถเติมเต็มความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย
ทีอ่าจไดรบัผลกระทบในดานของเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอมอยางตอเน่ืองตลอดหวงโซคณุคา ผานการดําเนินงานตามแผนวสิาหกิจ
ของ ทอท.(ปงบประมาณ 2560 - 2564) นโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมเพ่ือพัฒนาสูความย่ังยืน และแผนแมบทดานการพัฒนา
ที่ย่ังยืนของ ทอท.ป 2559 - 2562

โครงสรางรายไดและการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของ ทอท.โดยผูประกอบการภายนอก
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Project Location

Stakeholder Engagement

การส�งมอบคุณค�าของ ทอท.
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Sustainable Design Concept Sustainable
Financial Statement

Project Feasibility

Stakeholder
Engagement

Stakeholder
On-site visits

Sustainable Construction
Management

takehold akeholde
it i i

anageme
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(Thailand 4.0) แนวโนมความเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร 
สภาวะเศรษฐกิจ และอตุสาหกรรมการขนสงทางอากาศ ทีค่รอบคลมุ
การเติบโตของการเดินทางและการขนสงสนิคาทางอากาศ รปูแบบ
ธุรกิจสายการบินท่ีมีการแขงขันเพ่ิมสูงขึ้น การใชนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับการใหบริการ และสรางการมีสวนรวม
ในการบรหิารจดัการทาอากาศยาน ดงันัน้ การดําเนินงานของ ทอท.
ตามแผนวิสาหกิจจึงเปนการสรางความเช่ือมั่นตอผูมีสวนไดเสีย
ทกุกลุมวา ทอท.ดาํเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความเส่ียงและโอกาส
ตางๆ อยางเปนระบบ มีทิศทางท่ีชัดเจน และมีความตอเน่ือง 

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมปีระสทิธิภาพและมปีระสิทธิผล 
ทอท.ในฐานะรัฐวิสาหกิจตองสรางสมดุลใน 2 มิติ ไดแก มิติเชิงรัฐ 
และมิติเชิงพาณิชย ไดดําเนินงานเพ่ือตอบสนองตอวัตถุประสงค
เชงิยุทธศาสตรทีค่รอบคลมุดานการใหบรกิาร ดานมาตรฐาน และ 
ดานการเงิน โดยถายทอดสูการปฏบิตัผิาน 7 ยุทธศาสตรหลกัและ
กลยุทธที่กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จที่ชัดเจน ดังน้ี

ทอท.ในฐานะองคกรท่ีใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสง
ทางอากาศท่ีขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในภาคการขนสง 
การทองเท่ียว และการบริการ ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
ภายใตแผนวิสาหกิจ ทอท.(ปงบประมาณ 2560 - 2564) ซึ่ง
ผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย 
แผนวิสาหกิจ และงบประมาณ คณะอนุกรรมการกํากับดูแล
และบริหารงานใหเปนไปตามแผนวิสาหกิจของ ทอท.และ
คณะกรรมการ ทอท.ตามลําดับ โดยมีการประเมินและทบทวน
แนวทางการดําเนินงาน ตลอดจนกําหนดแผนยุทธศาสตรภายใต
แผนวิสาหกิจเปนประจําทุกป เพ่ือตอบรับวิสัยทัศนในการเปน
ผู ดําเนินการและจัดการทาอากาศยานท่ีดีระดับโลกท่ีมุ งเนน
คุณภาพการใหบริการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและสราง
รายไดอยางสมดุล

แผนวิสาหกิจของ ทอท.จัดทําข้ึนบนหลักคิดและบริบททางธุรกิจ
ที่เก่ียวของตางๆ เชน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรอบ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป   (2561 - 2580) แผนพัฒนาประเทศไทย 4.0

แผนวิสาหกิจของ ทอท. (ป�งบประมาณ 2560 - 2564)
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ยุทธศาสตร�ที่ 1 Airport Strategic Positioning :
กําหนดแนวทาง  (Roadmap) พัฒนาศักยภาพของ
ทาอากาศยาน ทอท.6 แหง เพ่ือมุงสูตาํแหนงเชิงยุทธศาสตร
ของแตละทาอากาศยาน

ยุทธศาสตร�ที่ 2 Airport Service Capacity : 
บริหารขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจร
ทางอากาศ เรงรดัการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอาํนวย
ความสะดวกของทาอากาศยาน

ยุทธศาสตร�ที่ 3 Regional Hub : 
พัฒนาการดําเนินงานทาอากาศยานเปนศูนยกลางการบิน
ทีร่องรบัรปูแบบธุรกิจในดานตางๆ ไดแก ศนูยกลางการบิน
ดานการทองเที่ยว ศูนยกลางการบินเพ่ือเปลี่ยนผาน ไปยัง
จุดหมายปลายทางอ่ืนๆ ศูนยกลางการบินดานธุรกิจ 
ศูนยกลางการบินดานโลจิสติกส และศูนยกลางการบิน
ดานการซอมบาํรุงอากาศยาน

ยุทธศาสตร�ที่ 4 Intelligent Services : 
พัฒนาบริการท่ีมุ งเน นด านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใชในการดําเนินงาน
และปฏิบตักิารทาอากาศยาน ควบคูกับการมุงเนนการพัฒนา
ดานมาตรฐานและคุณภาพบริการอยางตอเนื่อง โดยนํา
แนวคิดเชงินวัตกรรมมาประยุกตใชในการดําเนินงาน

ยุทธศาสตร�ที่ 5 Aeronautical Business : 
พัฒนาการดําเนินงานดานกิจการการบิน การพัฒนาธุรกิจ
ทีเ่ก่ียวของกับกิจการการบินในประเทศและตางประเทศ รวมท้ัง
การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการใหบรกิารผูโดยสารและ
กระบวนการใหบรกิารสายการบิน

ยุทธศาสตร�ที่ 6 Non-Aeronautical Business :
พัฒนาการดําเนินงานดานกิจการท่ีไมเก่ียวกับการบิน การเพ่ิม
บรกิารท่ีมคีวามหลากหลายและสอดคลองกบักลุมลกูคาและ
ผูที่มาใชบริการทาอากาศยาน การกํากับประสิทธิภาพของ
กิจการสัมปทาน รวมถึงการใชประโยชนทรัพยสินท่ีมีอยู 
เพ่ือสรางรายได

ยุทธศาสตร�ที่ 7 Business Development :
พัฒนารปูแบบธรุกจิใหมๆ  เพ่ือขยายการดําเนินงานท้ังธุรกจิ
หลักและธุรกิจเก่ียวเน่ือง รวมถึงการรวมลงทุนในธุรกิจ
ทาอากาศยานกับพันธมิตรทางธุรกิจในกิจการตางๆ
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วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 3 ดาน

Service Standard Finance

แผนวิสาหกิจ ทอท.(ปงบประมาณ 2560 - 2564) ถูกกําหนดข้ึนเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุจุดมุงหมายของการเปน
รัฐพาณิชย และยังครอบคลุมรากฐานของการพัฒนาอยางย่ังยืน ซึ่งประกอบไปดวยการกํากับดูแลกิจการท่ีดี การเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
การเปนเพ่ือนบานท่ีดขีองชมุชน การเปนพลเมืองทีด่ขีองสงัคม การดูแลมาตรฐานการรกัษาความปลอดภยั การประยุกตใชเทคโนโลยี และ
การพัฒนาบุคลากร เปนตน

พัฒนาโครงสร าง พ้ืนฐานของ
ทาอากาศยานเพ่ือรองรับลูกคา 
ผู โดยสาร และส่ิงอํานวยความ
สะดวก และเพ่ือสงมอบการบรกิาร
ระดับคุณภาพตามมาตรฐาน
สากล มกีารวัดผลความสาํเร็จผาน
คะแนนประเมินผลดานคุณภาพ
การใหบริการของทาอากาศยาน

บริหาร จัดการและให บริการ
ทาอากาศยานตามมาตรฐานสากล
ดานความปลอดภัยและการรักษา
ความปลอดภัยทาอากาศยานใน
ระดับสากล  โดยวัดผลความสาํเร็จ
จากการดําเนินงานดานความ
ปลอดภัย (Safety) และดานการ
รักษาความปลอดภัย (Security)

สรางการเติบโตของผลประกอบการ
ทางธุรกิจจากรายไดที่ เ ก่ียวกับ
กิจการการบินและรายไดทีไ่มเก่ียวกับ
กิจการการบิน  โดยวัดผลความสําเร็จ
จากอัตราการเติบโตและเสถยีรภาพ
ของรายได
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การกํากับดูแลองค�กร ความเส่ียง และจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ

ความภาคภูมิใจในการกํากับดูแลองคกร ความเส่ียง และจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ

ทอท.ดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลเพ่ือสงเสริม
ความเช่ือมั่นและรักษาผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
อยางเทาเทียม โดยมีโครงสรางการกํากับดแูลองคกร ประกอบดวย 
คณะกรรมการท่ีมีความรูความสามารถในการขับเคล่ือนธุรกิจให
บริการทาอากาศยานควบคูไปกับการกํากับดูแลอยางมีจริยธรรม 
ทัง้นี ้ทอท.ยังตระหนักถึงการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีเกิดขึน้จาก

ทัง้ปจจยัภายในและปจจยัภายนอกอุตสาหกรรมการบิน เพ่ือใหเกิด
ความตอเน่ืองในการดําเนินธุรกิจ โดยกําหนดใหมกีระบวนการระบุ
และบริหารจัดการความเส่ียงท่ีครอบคลุมประเด็นดานความย่ังยืน
ตลอดหวงโซคุณคา รวมถึงมีการดําเนินโครงการเพ่ือสนับสนุน
วัฒนธรรมความเส่ียง เพ่ือใหพนักงานทุกคนมีความรูความเขาใจ
ถึงความสําคัญในการบริหารจัดการความเส่ียงท่ัวท้ังองคกร

ผลประเมินระดับ “ดีเลิศ” ภายใตโครงการสํารวจ
การกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจําป 2561 
โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) 

ผลประเมินท่ี 82.10 คะแนน จากการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2561 (ITA) โดย
สํานักงานปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติ 

(ป.ป.ช.)

ผลประเมินระดับ “ดีเลิศ” 
จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุม
สามัญผูถือหุน ประจําป 2561 โดย
สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย (TIA)

หลักการกํากับดูแลกิจการ ทอท.

กรอบการกํากับดูแลกิจการของ ทอท.สอดคลองกับนโยบายและ
แนวทางการกํากับดูแลองคกรตามหลักการกํากับดูแลกิจการของ
องคการเพ่ือความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD 
Principles of Corporate Governance) หลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
(ตลท.) และสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ซึ่งรายละเอียดแนวปฏิบัติที่สอดคลองกับกรอบการดําเนินงาน
ดานการกํากับดูแลองคกรจะถูกรวบรวมในรูปแบบคู มือการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือใหคณะกรรมการ ผู บริหารและ
พนักงาน ทอท.ทุกฝายยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานอยาง
มีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส สุจริต เปนธรรม และตรวจสอบได 

(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดใน คูมือการกํากับดูแลกิจการท่ีดี https://corporate.airportthai.
co.th/wp-content/uploads/2018/06/AOT-CoC.pdf) 
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ผู�ถือหุ�น ทอท.

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการกําหนดค�าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

โครงสรางคณะกรรมการและทักษะในการนําองคกร

ทอท.จัดบรรยายเพ่ือสงเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมของ ทอท. ป 2561 

ในหัวขอ “ทอท.ยุคใหม ใสใจธรรมาภิบาล”

ทอท.ใหความสําคัญในการสงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ
ตามหลกัธรรมาภบิาล  โดยมุงเนนการกํากับดแูลกจิการท่ีด ี(Good 
Corporate Governance) และความรับผดิชอบตอสงัคม เพ่ือแสดง
ใหเห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส 
ตรวจสอบได ซึ่งชวยสรางความเช่ือมั่นตอผู ถือหุ น นักลงทุน 
ผูมีสวนไดเสีย และผูเก่ียวของทุกฝาย และนําไปสูการเติบโต
อยางย่ังยืนขององคกร 

ทอท.จึงจัดบรรยายเพ่ือสงเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรม
ของ ทอท.ป 2561 ในหัวขอ “ทอท.ยุคใหม ใสใจ ธรรมาภิบาล” 
เม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม 2561 ณ หองประชุมใหญ (Auditorium) 
โดยเชิญ ดร.ดนัย จันทรเจาฉาย ประธานท่ีปรึกษา บริษัท ดีซี 
คอนซัลแทนส   แอนด   มาร  เ ก็ตติ้ ง  คอมมูนิ เคชั่น  จํากัด 
เปนวิทยากรบรรยายใหความรู แก กรรมการ ทอท.ผู บริหาร
ระดับสูง พนักงาน และผูมีสวนไดเสียภายนอกของ ทอท.โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือกระตุนใหบุคลากร ทอท.เกิดจิตสํานึกในการ
บริหารงานและปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใสและความซื่อสัตย
สุจริต เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของ ทอท.และเพ่ือเปดโอกาสใหบุคลากร ทอท. 
และผู มีสวนไดเสียภายนอกสามารถแลกเปล่ียนเรียนรูดาน
ธรรมาภิบาลและจริยธรรมรวมกัน
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คณะกรรมการบริษัท ถือเปนหัวใจสําคัญในการกําหนดทิศทาง
การบริหารองคกร โครงสรางและทักษะของคณะกรรมการบริษัท
ที่เหมาะสม จึงชวยสนับสนุนการนําองคกรใหมีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมทุกมุมมองเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจที่นําไปสูการ
บริหารจัดการอยางย่ังยืน 

คณะกรรมการ ทอท.ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัทท้ังส้ิน 
15 คน เปนกรรมการอสิระ 11 คน (รอยละ 73.33) ทาํหนาท่ีกําหนด
วิสัยทัศน ภารกิจ และทิศทางการดําเนินงานขององคกร โดยแบง
คณะกรรมการชุดยอยออกเปน 5 คณะ ไดแก คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ซึง่คณะกรรมการธรรมาภิบาลเปนผูรบัผดิชอบหลกัในการกําหนด
ทศิทางการกํากับดแูลกจิการ รวมถงึ การติดตามผลการดาํเนินงาน
ด านธรรมาภิบาลและความยั่ ง ยืนภายในองค กร  และมี
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเปนผู รับผิดชอบหลักในการ
กําหนดทิศทางการบริหารจัดการความเสี่ยงองค กร  ทั้งนี้ 
คณะกรรมการ ทอท.มอบหมายใหกรรมการผูอํานวยการใหญ
ทําหนาท่ีเปนผูบริหารสูงสุด

คณะกรรมการ ทอท.

เพ่ือใหโครงสรางของคณะกรรมการ ทอท.ประกอบไปดวย
กรรมการท่ีทรงคุณวุฒิและมีทักษะท่ีหลากหลาย ซึ่งจําเปนตอ
การนําองคกรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด กระบวนการคัดเลือก
คณะกรรมการของ  ทอท .จึงพิจารณาจากทักษะท่ีจําเป น
ตอการดําเนินธุรกิจทาอากาศยาน (Board Skill Matrix)  เชน 
กลยุทธการบริหารและพัฒนาธุรกิจ บัญชีและการเงิน กฎหมาย 
ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และรัฐศาสตร เปนตน นอกจากน้ี ทอท.ไมมีนโยบาย
ในการกีดกันทางเพศ เชื้อชาติ หรือศาสนา ซึ่งกระบวนการ
คัดเลือกดังกล าวถูกกํากับดูแลโดยคณะกรรมการสรรหา
เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและสอดคลองตามกฎหมาย และ
หลักเกณฑที่ เ ก่ียวข อง  เช น  กฎหมายว าด วยคุณสมบัติ
มาตรฐานของกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจกฎหมาย
วาดวยบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี 
ตลอดจนขอบงัคับ ทอท.นโยบายธรรมาภิบาล และหลกัการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดีของ ทอท. เปนตน 

(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดใน คู มือการกํากับดูแลกิจการท่ีดี https://corporate.
airportthai.co.th/wp-content/uploads/2018/06/AOT-CoC.pdf)

คณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการชุดยอย

คณะกรรมการบริษัท

   :  21TO REACH OUR GOALS



15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

9

15

6 6

4

7

7

3

8 8 8 8

1

ทอท.จัดทําและทบทวนทักษะของกรรมการ
(Board Skill Matrix) เพื่อใชเปนเคร่ืองมือ
ในการสรรหาคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการดําเนินธุรกิจทาอากาศยาน 
และสามารถเสริมความสมดุลของทักษะของ

คณะกรรมการในภาพรวม เพื่อใหการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรขององคกรดําเนินไปไดอยาง

เปนเลิศและตอเน่ือง

ทอท.สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการผานโครงการฝกอบรมพื้นฐานตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และกําหนดใหมีโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความชํานาญเฉพาะดาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขงขันและพัฒนาความย่ังยืนใหแกองคกร ดวยเช่ือวากรรมการท่ีมีความรูความสามารถถือเปนปจจัยสําคัญในการนํา
องคกรสูความเปนผูนําในระดับสากล

ทักษะของคณะกรรมการ ทอท. (Board Skill Matrix) 

นายวราห ทองประสินธ (กรรมการ) เขารับการอบรมในหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders รุนท่ี 13/2018 
โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งมีเน้ือหาครอบคลุมบทบาทหนาท่ีในการกํากับดูแลความเสี่ยงประเภทตางๆ 
การกํากับดูแลและการบริหารโอกาส (Opportunities) และการบริหารวิกฤตการณ (Crises) เพ่ือสะทอนมุมมองของผูนําองคกร
ที่ตองทําหนาท่ีกํากับดูแลและติดตามการทํางานของผูบริหาร ซึ่งเปนผูบริหารจัดการความเส่ียงโดยตรง

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ (กรรมการผูอํานวยการใหญ) เขารับการอบรมในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
รุนท่ี 258/2018 ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมีเน้ือหาครอบคลุมบทบาทหนาท่ีของกรรมการ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี การพัฒนากลยุทธองคกรและนําไปสูการปฏิบัติ การพัฒนาประสิทธิภาพการตัดสินใจในระดับ
คณะกรรมการ รวมถึงกฎหมายและบริหารจัดการความเส่ียงท่ีเก่ียวของ

นายกฤชเทพ สิมลี (กรรมการ) เขารับการอบรมในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนท่ี 149/2018 โดยสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งมีเน้ือหาครอบคลุมบทบาทหนาท่ีของกรรมการตามหลักความไววางใจและการปฏิบัติหนาท่ี
ของกรรมการ (Fiduciary Duties) ความรับผิดชอบของกรรมการตามกฎหมาย และขอพึงปฏิบัติสําหรับกรรมการ

โครงการฝกอบรมคณะกรรมการดานการกํากับดูแลท่ีดี

โครงการฝกอบรมคณะกรรมการเพ่ือเพิ่มพูนความเช่ียวชาญ
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การอบรมพนักงานใหมดานการกํากับดูแลกิจการ
ท่ีดีและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
พรอมลงชื่อเพื่อรับทราบ ระบบเครือขาย AOT Intranet

การจัดฝกอบรมเพ่ือให
รายละเอียดของนโยบาย
และคูมือการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี

เว็บไชตของ
ทอท. www.airportthai.co.th

หนังสือแจงพนักงาน ทอท. 
สวนงาน ทอท.และผูมีสวนไดเสีย
ทุกฝายในการงดรับของขวัญ
ในชวงเทศกาลตางๆ

การเขารวมลงนามบันทึกความรวมมือ
การขับเคลื่อนการปองกันและปราบปราม
การทุจริต

การสงเสริมความตระหนักดานการกํากับดูแลท่ีดี

ทอท.จัดทําแนวทางการปฏิบัติอยางย่ังยืนของคูคาท่ีระบุประเด็นดานการกํากับดูแลสิ่งแวดลอมและสังคม โดยแนบไปพรอมกับ
ขอกําหนดรายละเอียดการจัดหา (Term of Reference) รวมถึงจัดใหมีชองทางรับเรื่องรองเรียนและมาตรการแกไขที่มีประสิทธิภาพ
สําหรับคูคา

จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ

การดําเนินธุรกิจใหเกิดความอยางย่ังยืนตองอาศัยการกํากับดูแลบนหลักจริยธรรม เพ่ือดํารงความเช่ือมั่นของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 
ทอท.กําหนดใหคณะกรรมการและพนักงานทุกคนตองปฏิบัติตามคูมือการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ซึ่งระบุแนวปฏิบัติในการดําเนินงาน
อยางมีจรรยาบรรณและสอดคลองตามนโยบายธรรมาภิบาลและนโยบายการตอตานคอรรัปชั่น ครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล 
โครงสรางการกํากับดูแล บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูง รวมถึง จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของ ทอท. 
และประเด็นท่ีมีสาระสําคัญดานความย่ังยืน เชน การเอ้ือตอการแขงขันทางการคา การสงเสริมความหลากหลายของพนักงาน 
ความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ ทอท.กําหนดใหมีชองทางตางๆ เพ่ือสื่อสารและสนับสนุนแนวปฏิบัติที่ดี
ในการดําเนินงานอยางมีจริยธรรมแกพนักงานรวมถึงผูมีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของ
(ดูรายละเอียดนโยบายธรรมาภิบาล และนโยบายการตอตานคอรรัปชั่นเพ่ิมเติม ไดที่ https://corporate.airportthai.co.th)

การประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ

ทอท.กําหนดใหมีกระบวนการประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการเปนประจําทุกป 
ดวยวิธีการประเมินตนเองและการประเมินสมาชกิคณะกรรมการภายในกลุม โดยมคีณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลเปนผู จัดทําแบบประเมินสําหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย 
และมีการรายงานผลในท่ีประชุมคณะกรรมการ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาการปฏิบัติงาน นอกจากน้ี 
ทอท.ยังไดประเมินคณะกรรมการโดยระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ภายใต
หมวดการนําองคกร ซึ่งดําเนินการโดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
กระทรวงการคลัง ทั้งน้ี ผลการประเมินคณะกรรมการภายในโดย สคร.จะเปนขอมูลสําคัญ
ทีน่าํมาใชเพ่ือขบัเคลือ่นใหเกิดการพัฒนาการกํากับดแูลกิจการทีด่ขีองคณะกรรมการอยางตอเนือ่ง

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

รายบคุคล
เฉลีย่ 4.68
คะแนน*

คณะกรรมการ
รฐัวสิาหกิจ
เฉลีย่ 2.98
คะแนน**

หมายเหตุ *คะแนนเต็ม 5 คะแนน **คะแนนเต็ม 3 คะแนน
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การตอตานการทุจริต

ทอท.จัดต้ังศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.)

ในป 2561 ทอท.จัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.) 
ซึ่งขึ้นตรงกับกรรมการผูอํานวยการใหญ ภายใตการกํากับดูแล
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยมีหนาท่ีความรับผิดชอบ
เก่ียวกับการจัดทําขอเสนอแนะแนวทางในการกําหนดนโยบาย 
มาตรการ และจัดทําแผนปฏิบัติการเก่ียวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทจุรติและประพฤติมชิอบของผูปฏบิตังิานในองคกร
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต โดยการปองกันการทุจริตจะมีการสงเสริมวัฒนธรรม
องคกรดานจริยธรรมและคุณธรรม ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝงให
พนักงานตระหนักถึงจรยิธรรมและจรรยาบรรณ พรอมทัง้ เสริมสราง
บรรยากาศในการปฏิบตังิานท่ีมุงเนนคุณธรรมตามคานิยมองคกร 

เพ่ือนําไปสูการสรางสังคมคุณธรรม และมีแนวทางสูภาคปฏิบัติ
ที่มุ งสัมฤทธ์ิผลและหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของและงานอ่ืน
ตามท่ีไดรับมอบหมาย รวมถึง ประสานงานและใหความรวมมือ
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รวมกับหนวยงานภายนอก อาทิ สํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแห งชาติ  (สํานักงาน  ป .ป .ช . ) 
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) สํานักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงคมนาคม และองคกร
รัฐวิสาหกิจอื่นๆ ผานการเขารวมประชุมและสัมมนาตางๆ

การรวมประชุมและสัมมนาโดยศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต ในป 2561

สํานักงานคณะ
กรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สํานักงานคณะ
กรรมการปองกัน

และปราบปรามการ
ทุจริต (ป.ป.ท.)

สํานักงานคณะ
กรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.)

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
คมนาคม (คค.)

การประชุมเพ่ือยกรางแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตในภาค
รัฐวิสาหกิจ ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564) ตามบันทึกขอตกลง
ความรวมมือ (Memorandum of Understanding : MOU) 3 ฝาย 
ระหวางสํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 54 แหง และหนวยงานรัฐวิสาหกิจอื่นๆ

การประชุมนานาชาติดานการตอตานการทุจริตเพ่ือยกระดับ
ธรรมาภิบาลและคาดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่น และประชาสัมพันธ
ศูนยรับเรื่องรองเรียนสําหรับนักลงทุนตางชาติ

การประชุมเพ่ือติดตามผลการดําเนินการขับเคล่ือนตามบันทึกขอตกลง
วาดวยการเปนแนวรวมปฏิบัติของภาครัฐ หนวยงานภาครัฐ หนวยงาน
รัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของกับการคาและการลงทุน

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ของรัฐวิสาหกิจ ประจําปบัญชี 2561

การประชุมการจัดทําแนวทางในการขับเคล่ือนหลักธรรมาภิบาล
เพ่ือสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย

การประชุม “แนวทางสรางความโปรงใสสูสังคมใหมไรสินบน”

การประชุมการมีสวนรวมเก่ียวกับมาตรการสรางความโปรงใส

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานปรับฐานความคิด
สรางคานิยมตอตานการทุจริตและสงเสริมความมีคุณธรรม จริยธรรม

การประชุมความเส่ียงการทุจริตจากกระบวนการอนุมัติ อนุญาตตาม
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558

การประชุมเครือขาย Integrity & Transparency Assessment (ITA) 
และ ศปท.ของหนวยงานรัฐวิสาหกิจ

จัดโดยเครือขาย ITA และ ศปท.รัฐวิสาหกิจ
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การดําเนินงานดานการตอตานการคอรรัปช่ัน

แนวปฏิบัติตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่น

เพ่ือใหการปฏิบตังิานดานการตอตานทุจรติคอรรปัชัน่เปนไปอยางมปีระสทิธิภาพและเปนรปูธรรม ทอท.ไดเขารวมลงนามบนัทึกขอตกลง
ความรวมมอื 3 ฝาย เร่ืองการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติ ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ระหวาง
สํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ในสวนของภาคเอกชน ทอท.ไดประกาศ
เจตนารมณเปนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against
Corruption - CAC) โดยปจจบุนั ทอท.ไดย่ืนขอรบัรองฐานะสมาชิกแนวรวมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจรติเปนท่ีเรียบรอยแลว 
และอยูระหวางการดําเนินการเพ่ิมเติมตามมติคณะกรรมการโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต

ไมของเก่ียวกับ
คอรรัปชั่นท้ังทาง
ตรงและทางออม

มีกระบวนการ
สรรหา พัฒนา 
และประเมินความ
สามารถบุคลากร
ท่ีสะทอนความ
มุงม่ันในการ
ตอตานคอรรัปชั่น

จัดชองทาง
การรายงาน 
และคุมครอง
พนักงานท่ี
รายงานการทุจริต

มีระบบการ
ควบคุมภายใน
และการเก็บ
หลักฐานเพ่ือ
ความโปรงใส
และตรวจสอบได

งดรับของขวัญ
ท่ีอาจกระทบตอ
การตัดสินใจ
ในการปฏิบัติ
หนาที่หรือการ
ดําเนินงานของ
บริษัท

ปฐมนิเทศ
พนักงานใหม
รวมถึงสื่อสาร
และฝกอบรม
อยางตอเน่ือง

มีการสื่อสาร
นโยบายแก
ผูมีสวนไดเสีย
ทางธุรกิจ
ตลอดจน
สาธารณชน

มีการรายงาน
ผลสอบทาน
และทบทวน
นโยบายและ
แนวทางปฏิบัติ
เปนประจําทุกป

แนวปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นของ ทอท. ฉบับป 2561 ครอบคลุมใจความสําคัญต้ังแตแนวปฏิบัติที่ดี การฝกอบรม
ชองทางการรายงาน และกระบวนการดําเนินงาน

นโยบายตอตานการคอรรัปช่ัน ทอท.

การทุจริตคอรรัปชั่นภายในองคกรจะสงผลกระทบดานลบอยาง
มีนัยสําคัญตอภาพลักษณและความเช่ือมั่นจากผูมีสวนไดเสีย
ตลอดหวงโซคุณคา ทอท.ตระหนักถึงประเด็นความเส่ียงดานการ
คอรรปัชัน่ทีอ่าจเกดิขึน้ จงึกําหนดใหมกีารดาํเนินการอยางเรงดวน
และเด็ดขาด โดยกําหนดนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นท่ีมีการ
ทบทวนเปนประจําทุกป เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพการดําเนินธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และบทบัญญัติ

ของกฎหมาย และเปนหนาท่ีของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ทุกคนในการปฏิบัติตามอยางเครงครัด ซึ่งนโยบายตอตานการ
คอรรัปชั่นฉบับลาสุดไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลในเดือนกันยายน 2561 และคณะกรรมการ ทอท.
ไดอนุมัติใหถือปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นตอไป
เมื่อเดือนตุลาคม 2561
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หลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม ทอท. (AOT Orientation) 

- หัวขอ “มาตรการตอตานการคอรรัปชั่นของ ทอท.”  

- หัวขอ “หลักสูตรการปฏิบัติการทาอากาศยาน (Airport Operations)” 

- หัวขอ “กิจการเพ่ือสังคมและกํากับดูแลกิจการ” 

การบรรยายพิเศษ 

-  หัวขอ “การบริหารความเส่ียงดานการทุจริต (Fraud RiskManagement) เพ่ือผูบริหาร”

-  หัวขอ “บริหารความเส่ียงเพ่ือ ทอท.เติบโตอยางม่ันคงและย่ังยืน”

- หัวขอ “ทอท.ยุคใหมใสใจธรรมาภิบาล”

หลักสูตรการจัดการทาอากาศยาน
- การจัดการทาอากาศยานระดับตน (Junior Airport Management) 

- การจัดการทาอากาศยานระดับกลาง (Intermediate Airport Management)

- การจัดการทาอากาศยานระดับสูง (SeniorAirport Management) 

 ในหัวขอ “กิจการเพ่ือสังคมและกํากับดูแลกิจการ”

การฝกอบรมและบรรยายพิเศษดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการตอตานคอรรัปช่ัน

การฝ�กอบรมและบรรยายพิเศษโดย ทอท.

ในป 2561 ทอท.กําหนดโครงการพัฒนาบุคลากรใหแกพนักงานทุกระดับดานการตอตานคอรรัปชั่นผานการบรรยายพิเศษและหลักสูตร
อบรมตางๆ

- หลักสูตร การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
 การทุจริตของหนวยงานภาครัฐแบบบูรณาการ

- หลักสูตร การบริหารความเส่ียงดานการทุจริต เพ่ือผูบริหาร ทอท.ระดับตน

- หลักสูตร กลยุทธและระบบปองกันทุจริตในองคกร

- หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต
 ระดับสูง (นยปส.) 

การฝ�กอบรม ณ สมาคม/สถาบันภายนอก

ของพนักงานและคณะกรรมการผ�าน
การอบรมหัวข�อเก่ียวกับการต�อต�านการ

คอร�รัปช่ัน

ร�อยละ 100

นอกเหนือจากการแสดงเจตจํานงตอการดําเนินงานตอตานการทุจริตแลว ทอท.ยังจัดใหมีการบริหารจัดการความเส่ียงดานทุจริต
ภายในองคกรอยางเปนระบบ และตอบสนองตอยุทธศาสตร Intelligence Service เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร 
ซึ่งสอดคลองกับแนวปฏิบัติที่ดี ตอบสนองความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย เชน ผูถือหุนและนักลงทุน หนวยงานกํากับดูแล 
และพนักงาน ทอท. โดยกําหนดใหมีระบบบริหารความเส่ียงดานทุจริต ซึ่งอยูระหวางการพัฒนาใหสมบูรณ ควบคูไปกับการกําหนด
ใหมีการฝกอบรมดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการตอตานคอรรัปชั่นแกพนักงานทุกระดับ โดยเปนองคประกอบหน่ึงใน
หลักสูตรฝกอบรมตางๆ เชน หลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม หลักสูตรการปฏิบัติการทาอากาศยาน หลักสูตรการจัดการ
ทาอากาศยาน และหลักสูตรที่จัดขึ้นโดยหนวยงานภายนอก
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การบริหารจัดการขอรองเรียนของ ทอท.

ทอท.ไดจัดใหมีช องทางการติดตอเสนอแนะการใหบริการ 
รวมถึงการรองเรียนและแจงเบาะแสท่ีเก่ียวของกับกรณีละเมิด
หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ ทอท.ซึ่งฝายส่ือสารองคกร
ภายใตสายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัทมีหนาท่ีรวบรวม
ขอรองเรียน/ขอเสนอแนะ รายงานตอคณะกรรมการธรรมาภิบาล
เปนรายไตรมาส เพ่ือพิจารณาและกําหนดมาตรการแกไขและ
ปองกันการละเมิดดังกลาว 

กระบวนการจัดการขอรองเรียนถูกระบุไวในข้ันตอนการปฏิบตักิาร
รบัเร่ืองรองเรียนและการแจงเบาะแสของ ทอท. ซึง่มคีวามสอดคลอง

กับระเบียบขอบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวของ อีกท้ัง ทอท.ยังให
ความคุมครองและไมยนิยอมใหมกีารขมขู คกุคาม กับพนกังานหรอื
บุคคลท่ีแจงเบาะแสและผูที่ใหความรวมมือหรือความชวยเหลือ
ในการสอบสวน รวมถึงการเลิกจาง พักงาน ลงโทษทางวินัย ตาม
แนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ทั้งน้ี ผลสํารวจขอรองเรียน
ในป 2561 พบวา ไมมีขอรองเรียนท่ีไดรับการยืนยันวาเปนการ
ละเมิดคูมือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีรวมถึงขอรองเรียนดาน
การทุจริตท่ีเกิดข้ึนใน ทอท.

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติการรับเร่ืองรองเรียนและการแจงเบาะแสของ ทอท.
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ชองทางการรับขอเสนอแนะและขอรองเรียน

การบริหารจัดการความเส่ียงภายในองคกร

นโยบายและการบริหารความเส่ียงของ ทอท.

หน่ึงในปจจัยท่ีสนับสนุนใหธุรกิจมีความตอเนื่องและคงความสามารถในการแขงขันในระดับสากลไดในยุคปจจุบัน คือ การบริหาร
จัดการความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกประเด็นความเส่ียงในมิติของการพัฒนาอยางย่ังยืน ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว 
ทอท.เล็งเห็นถึงความสําคัญของการบริหารจัดการความเส่ียงและไดกําหนดมาตรการเพ่ือควบคุมและลดผลกระทบจาก
ความเส่ียง รวมถึงกําหนดใหมีการบริหารจัดการความตอเน่ืองทางธุรกิจกรณีเกิดเหตุไมคาดคิด ผานโครงสรางการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงท่ีพิจารณาปจจัยเส่ียงและความสอดคลองตามมาตรฐานสากล COSO-ERM และมาตรฐาน ISO 22301:2012 ทั้งนี้ 
มาตรการและการบริหารจัดการดังกลาวจะเปนหลักประกันความเช่ือมั่นของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมในความสามารถของ ทอท.ในการ
บริหารจัดการธุรกิจอยางย่ังยืน 

ทอท.กําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง (Risk Policy) และ
โครงสรางการบริหารจัดการความเส่ียงในระดับองคกร ที่ระบุสาย
การรายงานและการมอบอํานาจต้ังแตระดับกรรมการจนถึงระดับ
ปฏิบัติการ รวมถึงการกําหนดเจาของความเส่ียง (Risk Owner) 
ไวอยางชัดเจน กระบวนการบริหารจัดการความเส่ียงดังกลาว
ถูกรับผิดชอบโดยฝายบริหารความเสี่ยงซึ่งเปนหนวยงานหลัก
ในการพัฒนาและติดตามการบริหารความเส่ียงภายใน ทอท.

อํานาจหนาท่ีในการบริหารความเส่ียงของ ทอท.มีการระบุชัดเจน
ตั้งแตระดับคณะกรรมการ ทอท.จนถึงคณะทํางานในระดับ
ทาอากาศยาน โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะทําหนาท่ี
กํากับดูแลการบริหารจัดการความเส่ียงและความตอเน่ืองทาง
ธุรกิจผานการกําหนดนโยบายและทิศทางการบริหารความเสี่ยง
องคกร เพ่ือใหคณะทํางานบริหารความเส่ียง ซึ่งประกอบไปดวย
กรรมการผูอาํนวยการใหญเปนหวัหนาคณะทํางาน คณะกรรมการ
แผนฉุกเฉินของทาอากาศยาน คณะทํางานบริหารความตอเน่ือง

ทางธุรกิจ คณะทํางานแผน ความตอเน่ืองทางธุรกิจของแตละ
ทาอากาศยาน และหนวยงานบรหิารความเสีย่งสําหรบัทาอากาศยาน
ทั้ง 6 แหง สามารถรวมกันทําหนาท่ีระบุ ประเมิน และวางแนวทาง
ในการตอบสนองตอความเส่ียงในระดับองคกรเหลาน้ันใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับได

ประเด็นความเส่ียงในระดับองคกรจะไดรับการระบุ พิจารณา 
และรายงานผลตามสายการรายงาน ซึ่งผลการประเมินความ
เส่ียงจะถูกรายงานตอคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ
คณะกรรมการ ทอท.ตามลําดับ เพ่ือขอความเห็นชอบในการ
กําหนดทิศทางและมาตรการลดผลกระทบของประเด็นความเส่ียง
องคกรเปนประจําทุกไตรมาสหรือตามท่ีประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียงจะเห็นสมควร และไดกําหนดใหมีการติดตามสถานะ
ของปจจัยเส่ียงระดับองคกรในปจจุบันและท่ีเปนประเด็นใหม
ในอนาคตเปนประจําทุกป

E-mail: 
goodgovernance@airportthai.co.th

ฝายสื่อสารองคกร
โทรศัพท 02 535 3738
โทรสาร 02 535 4099

E-mail: aotpr@airportthai.co.th

ตู ปณ.3 ปณฝ.ดอนเมือง กทม. 10211

จดหมายจาหนาซองถึง
คณะกรรมการ ทอท. 

กรรมการผูอํานวยการใหญ หรือ
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบ 

บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด 
(มหาชน) 

ท่ี ตู ปณ.3 ปณฝ.ดอนเมือง 
กทม. 10211

AOT Call Center 
1722

ตูรับความคิดเห็น
และขอเสนอแนะ 

ติดต้ัง ณ สํานักงานใหญ 
และบริเวณสํานักงาน

ทาอากาศยาน
ในความรับผิดชอบของ 

ทอท.ท้ัง 6 แหง

เว็บไซต www.airportthai.co.th 
ในสวน “ติดตอและรับเรื่อง
รองเรียน” หรือชองทาง

แชทออนไลน

www.airportthai.co.th หัวขอ “ติดตอและรับเรื่องรองเรียน” โดยเลือกใหสงถึง 
“การกํากับดูแลกิจการท่ีดี” (ติดตอคณะกรรมการธรรมาภิบาล)
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โครงสรางการบริหารความเส่ียงของ ทอท.

ระบบการบริหารจดัการความเส่ียงและความ
ตอเน่ืองทางธุรกิจของ ทอท.ในปจจบุนัถูกกํากับ
ดแูลและตดิตามการดําเนินงานใหสอดคลอง
ตามมาตรฐานสากล COSO-ERM และ
มาตรฐาน ISO 22301:2012 และมาตรฐาน 
มอก.22301 - 2556 ทั้งน้ี ประสิทธิผล
ของการบริหารจัดการความเส่ียงของ ทอท.
ในปที่ผ านมาไดรับการรับรองมาตรฐาน
ดังกลาวมาอยางตอเน่ือง ครอบคลุมทั้ง
สํานักงานใหญและทาอากาศยานท้ัง 6 แหง

การกําหนด
วัตถุประสงค

การระบุ
ความเสี่ยง

การวิเคราะห
และประเมิน
ความเสี่ยง

การตอบสนอง
ตอความเสี่ยง

การกําหนด
มาตรการและ
การควบคุม
เพิ่มเติม

การติดตามและ
รายงาน

ความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเส่ียงของ ทอท.

ปจจัยเส่ียงของ ทอท.

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของ ทอท.จะถูกใชในการบริหารจัดการประเด็นความเส่ียงท่ีไดรับการรวบรวมและพิจารณาตามบริบท
ของทาอากาศยานท่ีมีตําแหนงทางยุทธศาสตรที่แตกตางกัน เพ่ือทําการวิเคราะหและจัดกลุมประเภทปจจัยเส่ียงโดยพิจารณาจาก
วัตถุประสงคในการบริหารความเส่ียง เชน ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk) ความเส่ียงดานปฏิบัติการ (Operational Risk) 
ความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk) ความเส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ (Compliance Risk) รวมถึงการบริหาร
ความตอเน่ืองทางธุรกิจ ซึ่งผลการวิเคราะหปจจัยเส่ียงของ ทอท.ในป 2561 มีรายละเอียด ดังน้ี

มาตรฐานระบบการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีไดรับ

มาตรฐาน
COSO-ERM

มาตรฐาน ISO
22301: 2012

มาตรฐาน มอก.
22301 - 2556
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จากแนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินและการ
ทองเทีย่วของประเทศไทยทีม่กีารขยายตัวอยางตอเนือ่ง สงผล
ใหทาอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.โดยสวนใหญ
ตองรองรับจํานวนผูโดยสารและเท่ียวบินเกินกวาขีดความ
สามารถ ซึง่อาจมผีลกระทบตอคณุภาพการใหบรกิารและความ
เพียงพอของส่ิงอํานวยความสะดวกท้ังในปจจุบันและอนาคต 
ทอท.จึงไดจัดใหมีแผนแมบทพัฒนาทาอากาศยาน (Airport 
Master Plan) เพ่ือขยายขีดความสามารถใหสอดคลองกับ
การเติบโตของอุตสาหกรรม โดยจัดทําเปนโครงการลงทุนเชิง
ยุทธศาสตร  ซึง่ไดเริม่ดาํเนินการแลวในสวนของโครงการพัฒนา
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะท่ี 2 และโครงการกอสรางทาง
ว่ิงเสนท่ี 3 โดยใชระบบบริหารความเส่ียงเปนเคร่ืองมือในการ
กํากับดูแลกิจกรรมที่มีความสําคัญและสงผลตอกําหนดการ
แลวเสร็จของโครงการ (Critical Path) รวมทั้งจัดเตรียมแผน
จดัการความเส่ียงเพ่ิมเติม (Recovery Plan) เพ่ือใหมัน่ใจไดวา 
ทอท.จะสามารถบริหารจัดการโครงการลงทุนเชิงยุทธศาสตร
ไดบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว

การจัดการดานความปลอดภัย (Safety) และการรกัษาความ
ปลอดภัย (Security) ของทาอากาศยานเปนภารกิจที่ ทอท. 
ใหความสําคัญเปนอยางย่ิง โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
สูงสุดแกผูโดยสารและเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงาน
การบินพลเรือนแหงประเทศไทย (กพท.) รวมถึง มาตรฐาน
ขององคการการบินระหวางประเทศ (International Civil 
Aviation Organization: ICAO) ทั้งน้ี เพ่ือใหมั่นใจวา
กระบวนการดานความปลอดภัย (Safety) และการรักษา
ความปลอดภัย (Security) ของทาอากาศยานท้ัง 6 แหง 
จะสอดคลองและเปนไปตามขอกาํหนดและมาตรฐาน ทอท.
จึงใชระบบบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือในการกํากับ
ดูแล โดยไดกําหนดใหมีการบริหารความเสี่ยงดานความ
ปลอดภยั (Safety) และการรักษาความปลอดภัย (Security) 
เปนปจจัยเส่ียงระดับทาอากาศยานมีการวิเคราะหสาเหตุ 
(Root Cause Analysis) เพ่ือกําหนดแผนจัดการความเส่ียง
เพ่ิมเติมสําหรับกระบวนการท่ีสําคัญและอาจมีความเส่ียง
รวมทั้ง มีการติดตามรายงานผลการดําเนินงานอยางเปน
ระบบและตอเน่ือง

ทอท.มีความมุงมั่นท่ีจะดําเนินธุรกิจทาอากาศยานใหมีความ
สมดุลทั้งในดานการใหบริการและการสรางผลตอบแทน
ที่เหมาะสม เพ่ือตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสีย
และสรางความย่ังยืนใหแกองคกร ทอท.ใหความสําคัญในการ
บริหารความเส่ียงดานการเงิน เพ่ือเปนเคร่ืองมือสําคัญในการ
สรางความสมดุลระหวางเงินลงทุนและผลตอบแทน รวมถึง 
การดํารงสภาพคลองเพ่ือรองรบัโครงการลงทุนเชิงยุทธศาสตร
ที่มีอยู ในปจจุบัน ไดแก โครงการพัฒนาทาอากาศยาน
สวุรรณภูม ิระยะท่ี 2 และโครงการลงทุนท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต
จากการบริหารทาอากาศยานท่ีไดรบัโอนจากกรมทาอากาศยาน 
จํานวน 4 แหง ไดแก ทาอากาศยานอุดรธานี ทาอากาศยาน
สกลนคร ทาอากาศยานชุมพร และทาอากาศยานตาก 
เพ่ือรักษาระดับผลตอบแทนใหมีความสมดุลและสราง
ความย่ังยืนใหแกองคกรไดในระยะยาว

การปฏิบัติตามขอกําหนดของสํานักงานการบินพลเรือน
แหงประเทศไทย (กพท.) รวมถงึมาตรฐานขององคการการบิน
ระหวางประเทศ (International Civil Aviation Organization: 
ICAO) ถือเปนหัวใจสาํคัญในการบริหารจัดการทาอากาศยาน 
ทอท.จึงมุงเนนในการกํากับดูแลกระบวนการตามภารกิจ
ทุกดาน ทั้งการใหบริการ (Service) การจัดการดานความ
ปลอดภยั (Safety) และการรักษาความปลอดภัย (Security) 
เพ่ือใหมั่นใจวาการดําเนินงานดังกลาวสอดคลองกับ
ขอกําหนดและเปนไปตามมาตรฐานในระดับสากล ทั้งนี้ 
เพ่ือใหการกํากับดูแลกระบวนการตามภารกิจเปนไปดวย
ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ทอท.จึงมีการบริหาร
ความเสี่ยงในการจัดทํากฎ ระเบียบท่ีเก่ียวกับกระบวนการ
ดําเนินงานสนามบินของ ทอท.ใหมีความสอดคลองกับ
ขอกําหนดของ กพท.และมาตรฐานของ ICAO

รายละเอียดปจจัยเส่ียงของ ทอท.สามารถศึกษาเพ่ิมเติมไดในรายงานประจําป 2561

ปจจัยเสี่ยงดานกลยุทธ
(Strategic Risk)

ปจจัยเสี่ยงดานการเงิน
(Financial Risk)

ปจจัยเสี่ยงดานปฏิบัติการ
(Operational Risk)

ปจจัยเสี่ยงดานการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ (Compliance Risk)
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นอกจากการระบุและกําหนดมาตรการควบคุมตามปจจัยเส่ียง
แลว ทอท.ยังไดพิจารณาถึงประเด็นความเส่ียงในธุรกิจใหบริการ
ทาอากาศยานท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต  โดยผลการประเมนิประเดน็
ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม (Emerging Risks) ครอบคลุมประเด็น
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรท่ีเขาสูสังคมผูสูงอายุและการ

ความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นใหม ความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cybersecurity)

หลักการและเหตุผล มาตรการการจัดการของ ทอท.

ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสําคัญ
ตอการดําเนินธุรกิจการบินและการทองเท่ียว
เปนอยางมาก โดยเฉพาะการรับสงขอมูลผาน
ระบบดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนใหการบริการท่ีมี
ประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามความเส่ียงดานความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจเกิดขึ้นไดจากการกอการรายทางไซเบอร 
ซึ่งนับวันจะยิ่งทวีความซับซอนและสามารถ
สงผลกระทบมหาศาลตอผูมสีวนไดเสียหลายฝาย 
เชน การโจรกรรมขอมูล การฟองรองคาเสียหาย
ที่เกิดข้ึนจากการขาดความตอเน่ืองของระบบ
การดําเนินงานของสายการบิน หรือการเส่ือมเสีย
ชื่อเสียงและความเช่ือมั่นในกรณีที่ขอมูลสวน
บคุคลหรือขอมลูลบัทางธุรกิจมกีารร่ัวไหล เปนตน

• ตรวจรับรองระบบการบริหารจัดการความตอเน่ืองทางธุรกิจตามมาตรฐาน
 สากล ISO 22301: 2012 ที่รายละเอียดครอบคลุมความมั่นคงปลอดภัยของ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• ตรวจรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยของขอมูลตามมาตรฐาน 
 ISO 27001 ซึ่งไดรับการรับรองทุกป 

• บูรณาการประเด็นดานความปลอดภัยของขอมูลใหเปนสวนหน่ึงของ
 กระบวนการประเมินความเส่ียงองคกร 

• กําหนดใหใชระบบรักษาความปลอดภัย (Firewall) กับระบบขอมูลสารสนเทศ 

• จํากัดสิทธิการเขาถึงขอมูลสารสนเทศเฉพาะผูที่ไดรับอนุญาต 

• ดําเนินการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรูและตระหนักถึงความสําคัญของ
 ความปลอดภัยของขอมลูสารสนเทศอันเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรมความเส่ียง
 องคกรใหแกพนักงานท่ีเก่ียวของ 

• กระจายขาวสารที่เก่ียวของดานภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองคกร
 อยางตอเน่ือง

ความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นใหม การเปลีย่นแปลงโครงสรางประชากร - การเขาสูสงัคมผูสงูอาย ุ(Aging Society)

หลักการและเหตุผล มาตรการการจัดการของ ทอท.

การเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรเขาสูสังคม
ผูสูงอายุ เปนความทาทายท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
และตอเนื่อง โดยสถาบันประชากรแหงชาติ
ของสหรัฐอเมริกา (US National Institute 
on Aging) ไดระบุไววาผูสูงอายุที่มีอายุเกิน 
65 ปขึ้นไป ทั่วโลกมีจํานวนรอยละ 8.5 ของ
ประชากรโลก จะเพ่ิมสูงขึ้นเปนร อยละ 17 
ภายในป 2593 ประเทศไทยตองเผชิญกับ
ความทาทายและการเปล่ียนแปลงดังกลาว
เชนกัน  โดยคาดวาประเทศไทยจะเปน “สังคม
สูงวัยโดยสมบูรณ” (Complete Aged Society) 
ในป 2564  และเปน “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” 
(Super Aged Society) ภายในป 2578 ทอท.
จึงตระหนักถึงสิ่งอํานวยความสะดวกภายใน
ทาอากาศยานท่ีจําเปนจะตองเตรียมพรอม
รองรับกับความตองการของผูใชบริการในสังคม
สูงอายุที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

• ทบทวนและดําเนินการตามแผนพัฒนาทาอากาศยาน โดยพิจารณาขอมลูสถติิ
 ผูโดยสารท่ีมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นในอนาคตจนถึงป 2578 ซึ่งจัดทําโดยหนวยงาน
 ภาคธุรกิจการบินภายนอก เชน สมาคมผูประกอบการขนสงทางอากาศ
 ระหวางประเทศ (IATA) และ องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) 

• มุงเนนใหทาอากาศยานมีระดับคุณภาพในการใหบริการ (Level of Service) 
 ที่ดี

• ผนวกการออกแบบตามแนวคิดอารยสถาปตย (Universal Design) เพ่ืออาํนวย
 ความสะดวกแกผูโดยสารทุกกลุม 

• จัดฝกอบรมใหแกพนักงานเพ่ือพัฒนาความสามารถในการใหบริการกับกลุม
 ผูโดยสารสูงอายุและกลุมคนพิการอยางตอเน่ือง

เพ่ิมขึ้นของชนชั้นกลาง ซึ่ง ทอท.ไดกําหนดมาตรการเพื่อรองรับ
ประเด็นความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นใหมดังกลาว รวมถึงกําหนดใหมี
กระบวนการประเมินประเด็นความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหมที่อาจ
เกิดข้ึนไดจากกระแสโลกและการเปล่ียนแปลงในระดับสากล
ของภาคอุตสาหกรรมการบินอยางตอเน่ือง
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การสงเสริมวัฒนธรรมความเส่ียงในองคกร

การบริหารจัดการความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมักเกิดข้ึนภายในองคกรท่ีมีการปลูกฝงวัฒนธรรมความเส่ียงใหเปน
สวนหน่ึงขององคกร วัฒนธรรมดังกลาวจะเอ้ือใหพนักงานทุกคนตระหนักถึงความสําคัญและรวมกันทําหนาท่ีในการติดตามและ
จัดการความเส่ียงภายในองคกร ซึ่ง ทอท.ไดดําเนินโครงการสงเสริมวัฒนธรรมความเสี่ยงตลอดกระบวนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยฝายบริหารความเส่ียงไดกําหนดใหมีโครงการฝกอบรม การบรรยายพิเศษ และการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ดานความเสี่ยงทาอากาศยานใหแกบุคลากรทุกสายงานเปนประจําทุกป โดยในป 2561 มีโครงการฝกอบรมและสัมมนา 
7 โครงการ มีบุคลากรรวมกวา 500 คนเขารวม

โครงการบรรยาย
พิเศษ เรื่อง 
“การบริหาร
ความเสี่ยงดาน
การทุจริต (Fraud Risk 
Management)”

โครงการบรรยาย
พิเศษ เรื่อง 
“การบริหารความเสี่ยง
ดานทุจริต (Fraud 
Risk Management)
เพื่อผูบริหาร ทอท.
ระดับตน” 

โครงการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“บทบาทหนาที่
เลขานุการและผูชวย
เลขานุการคณะทํางาน
การควบคุมภายใน
และการบริหารความ
เสี่ยงของสวนงาน 
ทอท.”

โครงการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการ  
“การระบุความเสี่ยง
และการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง
ระดับทาอากาศยาน
ประจําปงบประมาณ 
2562 และการจัดทํา
รายงานการควบคุม
ภายในของสวนงาน  
ทอท. ประจํา
ปงบประมาณ 2561

โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร 
เรื่อง “การจัดทํา
รายงานการควบคุม
ภายในของสวนงาน
ทอท. ประจํา
ปงบประมาณ 2561”

โครงการบรรยาย
พิเศษ เรื่อง “บริหาร
ความเสี่ยงเพ่ือ ทอท.
เติบโตอยางมั่นคงและ
ย่ังยืน” 

โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง 
“บทบาทหนาที่
เลขานุการและผูชวย
เลขานุการคณะทํางาน
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในของ
สาย/สายงาน/
ทาอากาศยาน”

โครงการจัดนิทรรศการ 
“การบริหารความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน และ
การบริหารความ
ตอเน่ืองทางธุรกิจของ 
ทอท. ครั้งท่ี 7 (ประจําป
งบประมาณ 2561)

นาวาอากาศตรี ประจักษ สัจจโสภณ ประธาน
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เปนประธาน 
เป ดโครงการสัมมนา  “การสร างเค รือข าย
การบริหารความเส่ียง การควบคุมภายในและ
การบริหารความต อเ น่ืองทางธุรกิจ  (R.I .B. 
N e t w o r k ) ”  ประ จําป  งบประมาณ  2 5 6 1 
เมื่อวันท่ี 10 - 11 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม
ราวินทราบีช รีสอรท แอนด สปา อําเภอพัทยา 
จงัหวัดชลบุรี

การสรางเครือขายการบริหารความเส่ียง การควบคุมภายในและการบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ

(R.I.B. Network)
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โครงการดังกลาวถูกจัดข้ึนอยางตอเน่ืองเปนปที่ 5 โดยมีแนวคิดท่ีตองการใหบุคลากรทุกระดับในแตละฝาย รูจักกระบวนการบริหาร
จดัการความเส่ียงของ ทอท.ซึง่สอดคลองกับนโยบายการบริหารความเส่ียง รวมถึงการเพ่ิมพนูทักษะการทํางานผานการปลูกฝงพฤติกรรม
ดานการตระหนักรูดานการบริหารความเส่ียง เชน การระบุปจจัยเส่ียง การดําเนินการควบคุมความเส่ียง และการติดตามผลและรายงาน
ความคืบหนา และรวมผลักดันใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงาน

ทั้งน้ี กิจกรรมดังกลาวยังมุงสงเสริมการละลายพฤติกรรมของบุคลากร ซึ่งจะนําไปสูการเปดใจและมีทัศนคติที่ดีตอการจัดการความเส่ียง 
รวมทั้งเปนการเปดโอกาสใหพนักงานจากหลากหลายสายงานไดสานสัมพันธ ผานการแลกเปลี่ยนขอมูลเพ่ือการขับเคลื่อนงานดาน
การบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจในอนาคตอกีดวย
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การเติบโตของเครือขาย R.I.B. Network

จํานวนผู�ที่ได�รับการเข�าร�วมโครงการในแต�ละรุ�น ต้ังแต�ป� 2557 จนถึงป�จจุบัน

รุนท่ี 1
104 คน

รุนท่ี 2
91 คน

รุนท่ี 3
101 คน

รุนท่ี 4
100 คน รุนท่ี 5

98 คน

รวม 494 คน
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หนวยธุรกิจ สถานการณจําลอง จํานวน
ผูเขารวมฝกซอม

ผลการ
ประเมิน

สาํนกังานใหญ
 เกิดเหตุอุทกภัยน้ําทวมสูง สงผลใหพนักงาน
 ไมสามารถเขาพ้ืนท่ีเพ่ือปฏิบัติงานได

37 คน 
รอยละ 100

ดีมาก 
รอยละ 100

ทาอากาศยาน
สวุรรณภมิู

 อากาศยานเกิดอุบัติเหตุกีดขวางทางว่ิง สงผลให
 ไมสามารถใชทางว่ิงได 1 เสน

41 คน 
รอยละ 98

ดีมาก 
รอยละ 100

ทาอากาศยาน
ดอนเมือง

 การกอวินาศกรรมโดยการลอบวางระเบิดและ
 เกิดเหตุระเบิดในบรเิวณผูโดยสารขาออก อาคาร 2

46 คน 
รอยละ 98

ดีมาก 
รอยละ 100

ทาอากาศยาน
เชยีงใหม  ทางว่ิง-ทางขับ ชาํรุดเสียหายไมสามารถใชงานได 28 คน  

รอยละ 100

ดีมาก  
รอยละ 100

ทาอากาศยาน
หาดใหญ

 อากาศยานเกิดอุบัติเหตุในเขตการบิน สงผลให
 ทางว่ิง-ทางขับ เสียหายไมสามารถใชงานได

31 คน  
รอยละ 94

ดีมาก 
รอยละ 100

ทาอากาศยาน
ภเูกต็ 

 การกอวินาศกรรมโดยการลอบวางระเบิด และ
 เกิดเหตุระเบิดในอาคารผูโดยสารภายในประเทศ
 และระหวางประเทศ

26 คน  
รอยละ 100

ดีมาก 
รอยละ 100

ทาอากาศยาน
แมฟาหลวง
เชยีงราย

 การชุมนุมประทวงและปดลอมทาอากาศยาน 29 คน 
รอยละ 100

ดีมาก 
รอยละ 95

ในปงบประมาณ 2561 ทอท.ไดประเมนิความเสีย่งจากอบุตักิารณ
ที่สามารถนําไปสูการหยุกชะงักของการใหบริการทาอากาศยาน 
ครอบคลุมถึงเหตุการณที่เปนผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และภัยธรรมชาติ เชน 
การเกิดอุทกภัย แผนดินไหว สึนามิ เปนตน ซึ่งอุบัติการณดังกลาว
อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานของสํานักงานใหญของ ทอท. 
และทาอากาศยานภายใตการบริหารจัดการท้ัง 6 แหง จงึถูกนํามา
กําหนดเปนสถานการณสําหรับการฝกซอมและทดสอบแผน
บริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจรวมกับสวนงานตางๆ ทั้งภายใน
และภายนอกในรูปแบบสถานการณจาํลอง ทัง้การฝกซอมบนโตะ

จําลอง (Table Top Exercise) และการฝกซอมบางสวน (Partial 
Exercise)

การฝกซอมดังกลาวจะสนับสนุนใหบุคลากรในแตละฝาย
มีความพรอมในการรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและสามารถ
ตอบสนองไดอยางถูกตองและทันทวงที เพ่ือใหการดําเนินธุรกิจ
ของ ทอท.เปนไปอยางตอเน่ืองและเกิดความเสียหายอันเน่ือง
มาจากการหยุดชะงักในการใหบรกิารท่ีนอยท่ีสดุ อกีท้ัง ยังเปนการ
สรางความเช่ือมั่นใหแกผูมีสวนไดเสียทุกฝายในฐานะผูใหบริการ
ทาอากาศยานของประเทศอีกดวย

การฝกซอมแผนความตอเน่ืองทางธุรกิจของ ทอท.
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DJSI 2018

ทอท.ไดรับคัดเลือกใหเปนสมาชิกดัชนีความย่ังยืน
ดาวโจนส หรือ Dow Jones Sustainability Indices 
(DJSI) ในกลุมอุตสาหกรรมคมนาคมและโครงสราง
พ้ืนฐานดานคมนาคม (TRA: Transportation and 
Transportation Infrastructure) ตอเน่ืองเปนปที่ 4 
ในกลุม Emerging Market ประจําป 2018 สะทอน
ใหเห็นถึงความมุงมั่นในทิศทางการบริหารจัดการองคกร

ในทุกมิติ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม เพ่ือเปนผูดําเนินการและจัดการทาอากาศยานท่ีดีระดับโลก โดยมี
การเติบโตทางเศรษฐกิจ ดวยผลประกอบการท่ีดีควบคูไปกับความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมอยางสมดุล

THSI (Thailand Sustainability Investment) หุ�นย่ังยืน ประจําป� 2561

ทอท .ได รับการคัดเลือกเป นสมาชิกกลุ มหลักทรัพย ที่มีการดําเนินงาน
แบบยั่งยืนหรือหุ นย่ังยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) 
ประเภทบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) ที่มี
มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดสูงกวา 100,000 ลานบาท ตอเน่ืองกัน
เปนปท่ี 4 จัดทําโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งใชขอมูลจากการ
ตอบแบบประเมินความย่ังยืนเป นข อมูลในการจัดทํา  THSI โดยจัดทํา
รายช่ือหลักทรัพยที่ผ านเกณฑการประเมินดานส่ิงแวดลอม สังคม และ
บรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เพ่ือเปน
แบบอยางท่ีดีแกบริษัทจดทะเบียนอ่ืน และดึงดูดความสนใจของผู ลงทุน
ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยมีนายพัฒนพงศ สุวรรณชาต หัวหนา
เจาหนาท่ีบริหารดานการเงิน ทอท. เปนผู แทน ทอท.รับโลรางวัลหุ นย่ังยืน 
เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมศาสตราจารยสังเวียน อินทรวิชัย 
อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

Awards and Accolades
รางวัลแห�งความภาคภูมิใจ
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ทอท.ได�รับรางวัลเกียรติยศ 
Thailand’s Top Corporate Brand Value 2018 
และรางวัลเกียรติยศ 
ASEAN’s Top Corporate Brand Value 2018

ทอท.ไดรับรางวัลเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brand Value 
2018 ในหมวดธุรกิจขนสงและโลจิสติกส ประจําป 2561 (โดย ทอท.
เปนบริษัทท่ีมีมูลคาแบรนดองคกรสูงสุด คิดเปน 432,841 ลานบาท 
เมื่อเทียบกับองคกรอื่นในทุกหมวดธุรกิจของไทย) และปนี้ ทอท.
ไดรับรางวัลติดตอกันเปนปที่ 4 และรางวัลเกียรติยศ ASEAN’s Top 
Corporate Brand Value 2018 ในกลุมประเทศอาเซียน (โดย ทอท.มี
มูลคาแบรนด 13,607 ลานเหรียญสหรัฐ) จากคณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมี นายพัฒนพงศ สุวรรณชาต 
หัวหนาเจาหนาท่ีบริหารดานการเงิน ทอท.เปนผูแทน ทอท. รับมอบ
รางวัลดังกลาวเม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2561 ณ หอประชุมศุกรีย  
แกวเจริญ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ทอท.รับ “รางวัลดีเย่ียม” รางวัลรายงานความย่ังยืน
ประจําป� 2561 (Sustainability Report Award 2018)

ทอท.รับรางวัลรายงานความย่ังยืน ประจําป 2561 หรือ Sustainability Report 
Award 2018 ประเภท “รางวัลดีเยี่ยม” ในโครงการประกาศรางวัลรายงาน
ความยั่งยืนป 2561 จากการสนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย   (ก .ล .ต . )  และสถาบันไทยพัฒน  โดย 
CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เมื่อวันท่ี 7 ธันวาคม 2561 ณ อาคาร
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีบริษัทท่ีใหความสนใจสงรายงาน
ความย่ังยืนเขารับการพิจารณารางวัล จํานวนท้ังส้ิน 100 บริษัท ซึ่ง ทอท.เปน 
1 ใน 12 บริษัทท่ีไดรับรางวัลดีเย่ียมในครั้งน้ี
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62,135.93

BKK

DMK
CNX

CNX

ผลการดําเนินงานเดนดานความย่ังยืนในป 2561

*คาคะแนนดังกลาวเปนคะแนนของเดือนมิถุนายน-สิงหาคม

To Reach our Goals of 
Sustainable Airports
ก�าวสู�ท�าอากาศยานแห�งความย่ังยืน
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โครงสร�างการกํากับดูแลเพ่ือการพัฒนาสู�ความย่ังยืนของ ทอท.

กระบวนการดําเนินงานด�านความย่ังยืน

การดําเนินงานเพ่ือการพัฒนาสูความย่ังยืนของ ทอท.กํากับ
ดูแลโดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลของ ทอท. ทําหนาท่ีกําหนด
นโยบายดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอ
สังคม พรอมใหคําแนะนําในการดําเนินงานเพ่ือขับเคล่ือนการ
บริหารจัดการตามยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีย่ังยืนของ ทอท. 
คณะกรรมการดานความรับผิดชอบตอสังคมเพ่ือพัฒนาสูความ

คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการด�านความรับผิดชอบ
ต�อสังคมเพ่ือพัฒนาสู�ความย่ังยืน

คณะทํางานด�านความรับผิดชอบ
ต�อสังคมเพ่ือพัฒนาสู�ความย่ังยืน

(ประจําท�าอากาศยาน) 

• กําหนดนโยบายดานการกํากับดูแล
 กิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม 
 เพ่ือการพัฒนาสูความย่ังยืนของ ทอท. 

• ทบทวน พิจารณาและพัฒนาทิศทาง
 การดําเนินงานดานการพัฒนา
 อยางย่ังยืนอยางตอเน่ือง

• กํากับดูแล กําหนดแนวทางดําเนินงาน
 และการส่ือสารดานความรับผิดชอบ
 ตอสังคมเพ่ือการพัฒนา
 สูความย่ังยืน ตามมาตรฐานสากล 
 นโยบายท่ีเก่ียวของและแผนการดําเนินงาน 

• กําหนดแนวทางการประชาสัมพันธ
 ดานความย่ังยืนแกผูมสีวนไดเสียทุกกลุม 

• รายงานผลตอคณะกรรมการ
 ธรรมาภิบาลของ ทอท. 

• ดําเนินโครงการดานความรับผิดชอบ
 ตอสังคมรวมกับผูมีสวนไดเสีย รวมถึง
 สื่อสารการดําเนินงานดังกลาว 

• รายงานผลตอคณะกรรมการ
 ดานความรับผิดชอบตอสังคม
 เพ่ือพัฒนาสูความย่ังยืน

ทอท.ดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคมผานกระบวนการ
ดําเนินงานท่ีเปนท่ียอมรับในระดับประเทศและระดับสากล 
โดยกําหนดนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมเพ่ือพัฒนา
สูความย่ังยืน เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานตามแผนแมบท
ดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนของ ทอท.(ปงบประมาณ 2559 - 2562) 
และสามารถบรรลุตามเปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืนในระดับ
องคกร ระดับประเทศ และระดับสากล

ย่ังยืน ทาํหนาท่ีกําหนดแนวทางการดําเนินงานกํากับดแูล ตดิตาม
ประเมินผลเปนประจําทุกป และมีคณะทํางานดานความรับผดิชอบ
ตอสังคมเพ่ือพัฒนาสูความย่ังยืน ประจําทาอากาศยานท้ัง 6 แหง 
เปนผูรบัผดิชอบการดําเนินโครงการดานความรับผดิชอบตอสงัคม
รวมกับผูมีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของ

 โครงสรางการกํากับดูแลดานความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือการพัฒนาสูความย่ังยืน
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นโยบายการบริหารจัดการดานความย่ังยืน

แผนแมบทดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนของ ทอท.

ทอท.กําหนดและดําเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการดานความย่ังยืน ครอบคลุมแนวทางการดําเนินธุรกิจเพ่ือสงมอบ
คุณคาตอสังคมและสิ่งแวดลอมดวยหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ตามหลักธรรมาภิบาล

ทอท .ดําเนินงานตามนโยบายการบริหารด านความย่ังยืน 
โดยกําหนดแผนแมบทดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนของ ทอท. ป 2559 - 
2562 เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานภายใตแนวคิด “การเปน
สนามบินท่ีเปนพลเมืองท่ีดีของสังคมและเปนเพื่อนบานที่ดี
ของชมุชน (Corporate Citizenship Airport)” และมวัีตถุประสงค
เพ่ือสงเสริมการเติบโตอยางย่ังยืนจากภายในสูภายนอกจากการ
ดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ สรางคุณคาอยางสมดุล
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม และเพ่ิมพูนความสัมพันธ
และสรางความเชือ่มัน่ตอผูมสีวนไดสวนเสียท้ังในและตางประเทศ 

แผนแมบทดังกลาวถูกใชในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
ที่ย่ังยืน และมีความสอดคลองตามหลักคิดและมาตรฐานท่ีเปน
ที่ยอมรับในระดับสากล เชน เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของ
สหประชาชาติ (United Nations’ Sustainable Development 
Goals: SDGs) ดัชนีความย่ังยืนดาวนโจนส (Dow Jones 
Sustainability Indics: DJSI) แนวปฏิบัติดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กรอบการรายงาน

ของ Global Reporting Initiatives (GRI) มาตรฐานความ
รับผิดชอบตอสังคม ISO 26000 และมาตรฐาน AA 1000 
Stakeholder Engagement Standard (AA 1000 SES) เปนตน

ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล เคารพ
กฎหมาย สุจริต โปรงใส ดําเนินกิจการ
โดยรักษาสมดุลทางดาน
ความย่ังยืน  

เคารพสิทธิมนุษยชนและใหความ
สําคัญในการปฏิบัติตอแรงงาน ทั้งใน
ดานความเทาเทียมและอาชีวอนามัย
สงเสริมการบําเพ็ญประโยชน
เพ่ือสังคม

หลีกเล่ียงการผูกขาดทางการคา
ผลประโยชนทับซอน และการทุจริต
ทุกประเภท

ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบ
ตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม 
พรอมสนับสนุนการสงมอบคุณคา
รวมระหวาง ทอท.และชุมชน

สงเสริมการใชเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพ่ือสงมอบบริการท่ีดี
เหนือความคาดหมาย

เปดเผยขอมูล ผลการดําเนินงานตอ
สาธารณะอยางโปรงใส และเช่ือถือได

การกํากับดูแลกิจการท่ีดี

สทิธิมนุษยชนและ
สทิธิประโยชนของพนกังาน

การประกอบธุรกิจ
ดวยความเปนธรรม

การมีสวนรวมใน
การพัฒนาชุมชน

ความรับผิดชอบตอผูใช
บริการและการพัฒนา
นวัตกรรม

แนวทางการเปดเผยขอมูล
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สรางความตระหนักรู 
Recognition

การพัฒนา 
Evolution

การนําไปสูการปฏิบัติ 
Roll-out

การสรางความ
เปลี่ยนแปลง 

Transformation

ทาอากาศยานท่ีย่ังยืน 
Smart (Sustainable) 

Airport

2558 - 2559 2560 2561 2562 2563 - 2564

สรางความตระหนักรู
ใหองคกรและจัดทํา
แผนแมบทดาน
การพัฒนาท่ีย่ังยืน
ป 2559 - 2562

การบริหารจัดการ
ความย่ังยืนโดย
หนวยงานนํารอง
และการมีสวนรวมกับ
ผูมีสวนไดเสีย

การดําเนินการตาม
แนวทางความย่ังยืน
พรอมกันทุกหนวยงาน
ทั่วท้ังองคกรโดยมีการ
ติดตามวิเคราะหผล

การหากลไกการบริหาร
จัดการความย่ังยืน
ที่เหมาะสมเพ่ือมุงไป
ขางหนา โดยอาศัย
การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การจัดการความรู

การเปนผูประกอบการ
ทาอากาศยาน
ที่รับผิดชอบตอสังคม
เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

ทอท.จัดทํายุทธศาสตรเพ่ือตอบสนองแผนแมบทดานการพัฒนา
ที่ย่ังยืน และเพ่ือใหเกิดผลในเชิงการปฏิบัติงานและเชิงกลยุทธ 
โดยเปนกระบวนการท่ีดําเนินการอยางตอเน่ือง (Continual 
Process) ขบัเคล่ือนใหเกิดความเปล่ียนแปลงไดโดยผานภาวะผูนาํ
ที่มีประสิทธิภาพ (Efficient Leadership) และมีระบบการบริหาร

จัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System)
ยุทธศาสตรดังกลาวจะมุงเนนการบริหารจัดการความย่ังยืน 
การดําเนินการเช่ือมโยงผูมีสวนไดเสียและการดําเนินกิจกรรม
เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การบริหารจัดการความ
ย่ังยืน (Sustainability 
Management)

ยุทธศาสตรท่ี 2
การเช่ือมโยงผูมีสวน
ไดเสีย (Stakeholder 
Engagement)

ยุทธศาสตรท่ี 3
กิจกรรมเพ่ือการพัฒนา
ที่ย่ังยืน (Sustainability 
Initiatives)

เป
าห
มา
ย

ทาอากาศยานท่ีมีความ
เปนเลิศในการบริหาร
จัดการดานความย่ังยืน

ทาอากาศยานท่ีผูมี
สวนไดเสียใหการ
ยอมรับและมีสวนรวม
ในการพัฒนาท่ีย่ังยืน

สนามบินท่ีสรางคุณคา
รวมใหกับชุมชนและ
สังคม

วัต
ถุป
ระ
สง
ค

เพ่ือพัฒนาสถานะ
ผลประเมินความย่ังยืน
และคุณภาพองคกร 
รวมถึงบูรณาการ
แนวปฏิบัติความย่ังยืน
กับการดําเนินธุรกิจ

เพ่ือสรางการยอมรับและ
ยกระดับผลกระทบท่ี
ครอบคลุมผูมีสวนไดเสีย
ทุกกลุ มทั้งชุมชนและ
สังคม

เพ่ือสรางคุณคารวมกัน
กับชุมชนและสังคม
รวมกับการบูรณาการ
การดําเนินธุรกิจ
อยางย่ังยืน

กระบวนการดําเนินงานดานความย่ังยืนของ ทอท.

Corporate
Citizenship

AirportStakeholder
Engagement

Sustainability
Management

Sustainability
Initiatives
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3 Sphere of Sustainability

เปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืนของ ทอท.

กรอบการดําเนินงานการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SD Framework) ของ 
ทอท.กําหนดข้ึนเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ความรับผิดชอบตอสังคมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ตอยอดมาจาก
การวิเคราะหผลกระทบ ความเส่ียง และโอกาสท่ีสําคัญในชวง
ระยะเวลาของแผนแมบทฯ โดยจําแนกเปน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอม ในแตละมิติแบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก 

องคการสหประชาชาติไดประกาศเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
(Sustainable Development Goals - SDGs) 17 ขอ เมื่อวันท่ี
15 กันยายน 2558 มีกรอบระยะเวลาในการดําเนินการ 15 ป 
เพ่ือเปนแนวทางใหภาครัฐ เอกชน และองคกรไมแสวงหาผลกําไร
อื่นๆ พิจารณาทบทวนจุดมุงหมายขององคกรใหสอดคลองกัน
ในการบรรลุการพัฒนาท่ีย่ังยืนเหลาน้ี โดยประเทศไทยไดเขารวม

 1) การพัฒนาท่ีย่ังยืนภายในองคกร (Internal Sphere)

 2) ระดับการพัฒนาท่ีย่ังยืนของพ้ืนท่ีโดยรอบทาอากาศยาน 
  (Closed Sphere)

 3) ระดับการพัฒนาท่ีย่ังยืนของสังคมและภูมิภาค   
  (Wide Sphere)

ลงนามสนับสนุนท่ีจะดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือบรรลุเปาหมาย
ดงักลาว ทอท.ตระหนักถึงความสําคัญและพลังของการรวมมอืกนั
ในทุกภาคสวน จึงไดเชื่อมโยงยุทธศาสตรการบริหารจัดการความ
รับผิดชอบตอสังคมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนภายใตแผนแมบท
การพัฒนาท่ีย่ังยืนของ ทอท.เขากับเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
(SDGs) ดวยเชนกัน

กรอบการดําเนินงานการพัฒนาท่ีย่ังยืน

ทอท.ใหความสําคัญกับ
การรองรับการขยายตัว

ของอุตสาหกรรม 
การขนสงทางอากาศ
อยางมีประสิทธิภาพ 
มุงพัฒนาและขยาย
ขีดความสามารถของ

ทาอากาศยานอันจะเปน
ปจจัยหลักตอการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ

ทอท.ใหความสําคัญกับ
การรักษาความสมบูรณ
ของสิ่งแวดลอม โดยรอบ
ทาอากาศยาน โดยมุง
พัฒนา “ทาอากาศยานท่ี
เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม” 

(Green Airport)

ทอท.ใหความสําคัญกับ
การพัฒนาทุนมนุษย

(Human Capital) 
เพื่อสรางบุคลากร
คุณภาพใหพรอมตอ
การเติบโตของธุรกิจ

ทาอากาศยานไปพรอม
กับการดูแลและพัฒนา
สังคมโดยรอบใหมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
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ทอท.มุงมัน่ในการสงมอบคณุคาตามเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ขององคการสหประชาชาติที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของ 
ทอท. จํานวน 11 เปาหมาย ไดแก การมีสุขภาพและความเปนอยู
ทีด่ ี(เปาหมายท่ี 3) การศึกษาท่ีเทาเทียมและท่ัวถึง (เปาหมายท่ี 4) 
การรับรองการมีนํ้าสะอาดและสุขาภิบาล (เปาหมายท่ี 6)
การจางงานท่ีมคีณุคาและการเติบโตทางเศรษฐกจิ (เปาหมายท่ี 8) 
อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสรางพ้ืนฐาน (เปาหมายท่ี 9) 
เมืองและชุมชนที่ย่ังยืน (เปาหมายท่ี 11) แผนการบริโภคและ

การผลติท่ีย่ังยืน (เปาหมายที ่12) การรบัมอืการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (เปาหมายท่ี 13) การใชประโยชนจากมหาสมุทรและ
ทรัพยากรทางทะเล (เปาหมายท่ี 14) การใชประโยชนจากระบบ
นิเวศทางบก (เปาหมายท่ี 15) สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไมแบงแยก 
(เปาหมายท่ี 16) และความรวมมือเพ่ือการพัฒนาที่ ย่ังยืน 
(เปาหมายท่ี 17)  ซึ่งสอดคลองกับประเด็นท่ีมีสาระสําคัญดาน
ความย่ังยืนในป 2561 ดังรายละเอียดท่ีแสดงไวในรายงานฉบับนี้

42  : ก � าวสู � ท � าอากาศยานแห � งความ ย่ั ง ยืน   : [  รายงานการพัฒนาอย � า ง ย่ั ง ยืน  2561  :  AOT  ]



เปาหมายการพัฒนา
อยางยั่งยืนป 2560

เปาหมายการพัฒนา
อยางยั่งยืน ป 2561 เนื้อหาในรายงานฉบับนี้

เปาหมายท่ี 3 
การมีสุขภาพ
และความเปนอยูที่ดี

• บริหารทรัพยากรอยางรับผิดชอบ
• ตอยอดความปลอดภัย
• สงมอบทาอากาศยานแหงความปลอดภัย

เปาหมายท่ี 4 
การศึกษาท่ีเทาเทียมและท่ัวถึง

เปาหมายท่ี 4 
การศึกษาท่ีเทาเทียมและท่ัวถึง

• ปรับตัวสูยุคแหงดิจิทัล
• มุงเนนการสรางสวนรวม

เปาหมายท่ี 6 
การรับรองการมีนํ้าสะอาด
และสุขาภิบาล

• บริหารทรัพยากรอยางรับผิดชอบ

เปาหมายท่ี 8 
การจางงานท่ีมีคุณคา
และการเติบโตทางเศรษฐกิจ

เปาหมายท่ี 8 
การจางงานท่ีมีคุณคา
และการเติบโตทางเศรษฐกิจ

• ยกระดับการดําเนินธุรกิจอยางเปนเลิศ
• ตอยอดความปลอดภัย
• ขับเคลื่อนองคกรดวยพนักงานเปยมศักยภาพ

เปาหมายท่ี 9 
อุตสาหกรรม นวัตกรรม 
โครงสรางพ้ืนฐาน

เปาหมายท่ี 9 
อุตสาหกรรม นวัตกรรม
โครงสรางพ้ืนฐาน

• มุงสูทาอากาศยานแหงความมั่นคง
• ยกระดับการดําเนินธุรกิจอยางเปนเลิศ
• สงเสริมความรวมมือ
• เสริมสรางการปรับตัวตอสภาพภูมิอากาศ

เปาหมายท่ี 11 
เมืองและชุมชนที่ย่ังยืน

เปาหมายท่ี 11 
เมืองและชุมชนที่ย่ังยืน

• บริหารทรัพยากรอยางรับผิดชอบ
• สงมอบทาอากาศยานแหงความปลอดภัย

เปาหมายท่ี 12 
แผนการบริโภคและการผลิต
ที่ย่ังยืน

• สงเสริมความรวมมือ
• บริหารทรัพยากร
 อยางรับผิดชอบ
• มุงเนนการสรางสวนรวม

เปาหมายท่ี 13 
การรับมือการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

เปาหมายท่ี 13 
การรับมือการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

• สงมอบทาอากาศยานแหงความปลอดภัย

เปาหมายท่ี 14 
การใชประโยชนจากมหาสมุทร
และทรัพยากรทางทะเล

เปาหมายท่ี 14 
การใชประโยชนจากมหาสมุทร
และทรัพยากรทางทะเล

• มุงเนนการสรางสวนรวม

เปาหมายท่ี 15 
การใชประโยชน
จากระบบนิเวศบนบก

เปาหมายท่ี 15 
การใชประโยชน
จากระบบนิเวศบนบก

• มุงเนนการสรางสวนรวม

เปาหมายท่ี 16 
สังคมสงบสุข ยุติธรรม 
ไมแบงแยก

• การกํากับดูแลองคกร ความเส่ียง และจริยธรรม
 ในการดําเนินธุรกิจ
• ยกระดับการดําเนินธุรกิจอยางเปนเลิศ
• สงมอบทาอากาศยานแหงความปลอดภัย

เปาหมายท่ี 17 
ความรวมมือเพ่ือการพัฒนา
ที่ย่ังยืน

เปาหมายท่ี 17 
ความรวมมือเพ่ือการพัฒนา
ที่ย่ังยืน

• มุงสูทาอากาศยานแหงความมั่นคง
• สงเสริมความรวมมือ
• ยกระดับการดําเนินธุรกิจอยางเปนเลิศ
• มุงเนนการสรางสวนรวม
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ธุรกิจการให�บริการ
ท�าอากาศยานถือเป�นหนึ่งในธุรกิจ

เก่ียวกับโครงสร�างพ้ืนฐานการ
คมนาคมท่ีเป�นป�จจัยสําคัญในการ
สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ

และสังคม และเป�นการกระจาย
ความเจริญให�ทั่วถึง ส�งเสริมการ

พัฒนาเมืองและพ้ืนท่ี เพื่อคุณภาพ
ชีวิตและความเป�นอยู�ที่ดีของ

ประชาชน

กาวแหงความเปนเลิศในการบริหารธุรกิจ

ธุรกิจการใหบริการทาอากาศยานถือเปนหน่ึงในธุรกิจเก่ียวกับ
โครงสรางพ้ืนฐานการคมนาคมท่ีเปนปจจยัสําคัญในการสนับสนุน
การเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคม และเปนการกระจายความเจริญ
ใหทั่วถึง พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีของประชาชน  
ซึ่ง ทอท.มุงเนนความเปนรัฐพาณิชย จึงดําเนินธุรกิจดวยความ
ตระหนักถึงผูมีสวนไดเสียและรวมยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย 

เพ่ือกาวสูความเปนเลิศในการบริหารธุรกิจ ทอท.ไดกําหนด
แผนพัฒนาทาอากาศยาน โดยสนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานและ
การเขาถึงบริการของทาอากาศยานใหสามารถรองรับปริมาณ
สายการบนิและผูโดยสารทีเ่พ่ิมขึน้ตามบรบิทของโลกทีเ่ปล่ียนแปลง
ไปอยางตอเน่ือง ซึง่การพัฒนาทาอากาศยานจะสามารถบรรลุตาม
เปาหมาย ตองอาศัยความรวมมือจากคูคาธุรกิจในหวงโซอุปทาน
และพันธมิตรทางธุรกิจในระดับสากล และใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางโปรงใสและตระหนักถึงการจัดการดานสิ่งแวดลอม 
สังคม และธรรมาภิบาล ทั้งยังยกระดับการพัฒนาทาอากาศยาน

ในเชิงกายภาพและเชิงการบริหารจัดการ ดวยมุมมองที่มีความ
หลากหลายจากพันธมิตรของทาอากาศยานท่ัวทุกมุมโลก 

ในยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไป การกาวเขาสูสังคมแหงเทคโนโลยี 
ทําใหการเช่ือมตอโลกและถายโอนขอมูลหรือขาวสารตางๆ
สามารถทาํไดอยางรวดเรว็และไรขอจาํกัดมากขึน้ ทอท.จงึพัฒนา
กระบวนการรักษาความปลอดภัยของขอมลูและความเปนสวนตัว
ของลกูคาทุกกลุมตามมาตรฐานสากล และมุงประยุกตใชนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาการดําเนินงานและสงมอบบริการระดับคุณภาพใหแก
ลูกคาทุกกลุม

ทั้งน้ี ความใสใจในทุกกระบวนการดําเนินธุรกิจของ ทอท.และ
การนําเสนอจุดเดนของทาอากาศยานตามตําแหนงทางยุทธศาสตร 
ผานการบริหารจัดการการตลาดอยางมีความรับผดิชอบ จะสามารถ
ตอบสนองตอเปาประสงคหลักขององคกรท่ีจะบรรลุการเติบโต
ทางธุรกจิและความพงึพอใจสงูสุดจากการใหบรกิาร และเพ่ือเปน
การยืนยันวาการดําเนินธุรกิจของ ทอท.เปนองคประกอบสําคัญ
สูการพัฒนาอยางย่ังยืนตอไป

To Reach Airport Continual 
Excellence 
ก�าวแห�งความเป�นเลิศในการบริหารธุรกิจ

44  : ก � าวแห � งความ เป � น เ ลิศ ในการบ ริหารธุ ร กิ จ   : [  รายงานการพัฒนาอย � า ง ย่ั ง ยืน  2561  :  AOT  ]



มุ�งสู�ท�าอากาศยานแห�งความม่ันคง

ระบบการคมนาคมขนสงทางอากาศท่ีมั่นคงและสามารถขยายการรองรับผูโดยสารอยางตอเนื่องเปนปจจัยสําคัญในการสงเสริม
การเติบโตทางเศรษฐกิจของธุรกิจการใหบริการทาอากาศยานและของประเทศ ทอท.มีความมุงมั่นดําเนินงานตามแผนแมบท
การพัฒนาทาอากาศยาน เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถของทาอากาศยานในการรองรับปรมิาณการเดินทางของผูโดยสารและการขนสงสนิคา
และยังเปนการเชื่อมโยงทาอากาศยานกับจุดยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจที่สงเสริมการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมการขนสง รวมถึง
อตุสาหกรรมการทองเทีย่วและบรกิาร ทีเ่ปนกลไกสําคัญในการขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศใหเติบโตอยางเขมแขง็และย่ังยืน

แผนพัฒนาท�าอากาศยานของ ทอท.ในระยะเวลา 20 ป�

จากแนวโนมการขยายตวัดานการขนสงทางอากาศเปนผลจากการเตบิโตของเศรษฐกจิโลก ทอท.จงึไดทบทวนและดาํเนินการตามแผนพฒันา
ทาอากาศยานท้ัง 6 แหง เพ่ือรองรับความตองการใชบริการทาอากาศยานของผูโดยสาร เท่ียวบิน และปริมาณการขนสงสินคาท่ีเพ่ิมขึ้น 
ซึ่งแผนดังกลาวรวมถึงการพัฒนาการใชประโยชนในพ้ืนท่ีทาอากาศยานเพ่ือสงมอบการบริการไดดีย่ิงขึ้นอีกดวย

แผนพัฒนาทาอากาศยานและสถานะการดําเนินงานของ  ทอท.

ในป 2561 ความคบืหนาการดําเนินการพัฒนาทาอากาศยานของ ทอท.เปนไปตามแผนทีกํ่าหนด และแผนแมบทการพัฒนาทาอากาศยาน
ไดรับการทบทวนใหเหมาะสมตามผลการคาดการณปริมาณผูโดยสารท่ีมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน โดยปรับปรุงข้ันตอนการดําเนินงาน 
ขอบเขต และรายละเอียดของโครงการพัฒนาทาอากาศยาน เพ่ือเรงรัดโครงการเหลาน้ันใหแลวเสร็จเร็วข้ึนกวากําหนด รวมถึง
เพ่ิมแผนงานระยะเรงดวนและระยะกลางในป 2561 - 2562 เพ่ือบรรเทาความแออัดและรักษาคุณภาพการใหบริการระหวาง
การดําเนินการพัฒนาทาอากาศยานตามแผนงาน

รองรับผูโดยสาร 
270 

ลานคนตอป

รองรับเท่ียวบินได 
1.52

ลานเท่ียวบินตอป 

รองรับการขนสง
สินคาและ

พัสดุไปรษณียได 

2.66 
ลานตันตอป  

ผูอํานวยการ
ทาอากาศยานท้ัง 6 
แหง เปนผูกํากับดูแล
ตามแผนท่ีกําหนด
และแผนวิสาหกิจ

เพิ่มขีดความ
สามารถในการ
ดําเนินงานของ
ทาอากาศยาน

กําหนดทิศทางการใช
ประโยชนของพื้นท่ี

เชิงพาณิชย

การใชประโยชนของ
พื้นท่ีวางเปลา
นอกอาคาร

ผู�รับผิดชอบและจุดประสงค�ของแผนพัฒนาท�าอากาศยานของ ทอท.

เป�าหมายแผนพัฒนาท�าอากาศยานของ ทอท.ป� 2578

*การคาดการณปริมาณการจราจรทางอากาศ
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2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569

ท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ

48 90

105

ท�าอากาศยานดอนเมือง 30 40

ท�าอากาศยานเชียงใหม� 8 16.5
20

ท�าอากาศยานหาดใหญ� 2.5
10.5

ท�าอากาศยานภูเก็ต 12.5 18

ท�าอากาศยาน
แม�ฟ�าหลวง เชียงราย

3 3

เป�าหมายการพัฒนาในป� 

25782
รองรับผู�โดยสารได�ไม�น�อยกว�า 

270 ล�านคนต�อป�

แผนพัฒนาทาอากาศยานของ ทอท.ในระยะเวลา 20 ป

 1

ระยะที่ 2 (+15 MAP)

ระยะที่ 3 (+30 MAP)

ระยะที่ 1 (+8.5 MAP)

ระยะที่ 2 (+5.5 MAP)

เพิ่มเติมสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารผูโดยสาร ระยะที่ 1 (+1.8 MAP)

ระยะที่ 2 (+8 MAP)

ระยะที่ 2 (+3.5 MAP)

ระยะที่ 3 (+10 MAP)

ระยะที่ 4 (+15 MAP)

หมายเหตุ: 

1 ขอมูลท่ีนําเสนอเปนเพียงการคาดการณในอนาคตซึ่งอาจมีการปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม

2 คํานวณจากผลรวมของความสามารถในการรองรับตามแผนระยะยาวท่ีมีในปจจุบันของทุกทาอากาศยาน

46  : ก � าวแห � งความ เป � น เ ลิศ ในการบ ริหารธุ ร กิ จ   : [  รายงานการพัฒนาอย � า ง ย่ั ง ยืน  2561  :  AOT  ]



2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581

120

4.8 5.2

รองรับเท่ียวบินได�ไม�น�อยกว�า 
1.52  ล�านเท่ียวบินต�อป�

รองรับการขนส�งสินค�า
และพัสดไุปรษณีย�ได�ไม�น�อยกว�า

2.66 ล�านตันต�อป�

ระยะที่ 2 (+0.4 MAP)

ระยะที่ 5 (+15 MAP)

หนวย : Million Annual Passenger (MAP) ลานคน ผูโดยสารตอป
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ผลดําเนินงานและความคืบหนาตามแผนพัฒนาทาอากาศยานของ ทอท.

ท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ผลการดําเนินงานป� 2561

แผนการดําเนินงานป� 2562

150 ลานคนตอป 120 เท่ียวบินตอชั่วโมง 1.7 ลานตันตอป

ปริมาณผูโดยสาร
ตอป

ปริมาณเท่ียวบิน
ตอชั่วโมง

สินคาและ
พัสดุไปรษณียตอป

โครงการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ระยะที่ 2

• อยูระหวางดําเนินการกอสราง

โครงการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ระยะที่ 3

• อาคารผูโดยสารหลังท่ี 2 ดําเนินการจัดหา
 ผูรับจางออกแบบฯ

• ทางว่ิงเสนท่ี 3 ออกแบบแลวเสร็จ

โครงการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ระยะที่ 2

• ดําเนินการกอสรางตอตามแผนฯ

โครงการพัฒนาทาอากาศยานสวุรรณภูมิ
ระยะที่ 3

• ดาํเนินการออกแบบอาคารผูโดยสาร หลงัที ่2

• ออกแบบทางวิ่งเสนท่ี 3 ดําเนินการจัดหา
 ผูควบคุมงานฯ และผูรับจางกอสราง

วิธีการดําเนินงาน

• ทอท.แบงแผนดําเนินการออกเปน 5 ระยะ สิ้นสุดท่ีป 2573

• ปจจุบัน ทอท.กําลังดําเนินโครงการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 ระยะท่ี 3 (ป 2559 - 2564) โดยมีแผนการดําเนินการโครงการพัฒนา
 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะท่ี 4 (ป 2564 - 2569) และแผนการ
 ดําเนินการโครงการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะท่ี 5 (ป 2568 - 
 2573)

กรอบเวลาภายในป 2573

48  : ก � าวแห � งความ เป � น เ ลิศ ในการบ ริหารธุ ร กิ จ   : [  รายงานการพัฒนาอย � า ง ย่ั ง ยืน  2561  :  AOT  ]



ท�าอากาศยานดอนเมือง

ผลการดําเนินงานป� 2561

แผนการดําเนินงานป� 2562

40 ลานคนตอป 50 เท่ียวบินตอชั่วโมง 860,000
ตันตอป

ปริมาณผูโดยสาร
ตอป

ปริมาณเท่ียวบิน
ตอชั่วโมง

สินคาและ
พัสดุไปรษณียตอป

โครงการพัฒนาทาอากาศยานดอนเมือง 
ระยะที่ 3 

•  คณะกรรมการ  ทอท .อนุมัติแผนแมบท
 ทาอากาศยานดอนเมือง

• คณะกรรมการ ทอท.อนุมัติงบประมาณ 
 โครงการพัฒนาทาอากาศยานดอนเมือง 
 ระยะท่ี 3

โครงการพัฒนาทาอากาศยานดอนเมือง 
ระยะที่ 3 

• อยูระหวางดําเนินการขออนุมัติงบประมาณ
 กอสรางโครงการฯ จากกระทรวงคมนาคม

• จดัทําแบบ ขอกําหนด รายละเอียด ประมาณ
 ราคา สาํหรับงานโครงการพัฒนาทาอากาศยาน
 ดอนเมือง ระยะท่ี 3

วิธีการดําเนินงาน

• ทอท.แบงแผนดําเนินการออกเปน 3 ระยะ สิ้นสุดป 2567

• ปจจุบัน ทอท.กําลังดําเนินการโครงการพัฒนาทาอากาศยานดอนเมือง 
 ระยะท่ี 3 (ป 2561 - 2567)

กรอบเวลาภายในป 2567
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ผลการดําเนินงานป� 2561 แผนการดําเนินงานป� 2562

โครงการพัฒนาทาอากาศยานเชียงใหม
ระยะที่ 1 

• คณะกรรมการ  ทอท .อนุมัติแผนแมบท
 ทาอากาศยานเชียงใหม

• คณะกรรมการ ทอท.อนุมัติงบประมาณ 
 โครงการพัฒนาทาอากาศยานเชียงใหม 
 ระยะท่ี 1

โครงการพัฒนาทาอากาศยานเชียงใหม ระยะที่ 1 

• อยูระหวางดําเนินการขออนุมัติงบประมาณกอสรางโครงการฯ จาก
 กระทรวงคมนาคม

• จัดทําแบบ ขอกําหนด รายละเอียด ประมาณราคา สําหรับงานโครงการ
 พัฒนาทาอากาศยานเชียงใหม ระยะท่ี 1

วิธีการดําเนินงาน

• ทอท.แบงแผนดําเนินการออกเปน 2 ระยะ สิ้นสุดป 2568

• ปจจุบัน ทอท.กําลังดําเนินการโครงการพัฒนาทาอากาศยานเชียงใหม 
 ระยะท่ี 1 (ป 2561 - 2565) โดยมีแผนการดําเนินการโครงการพัฒนา
 ทาอากาศยานเชียงใหม ระยะท่ี 2 (ป 2564 - 2568)

ท�าอากาศยานเชียงใหม�

20 ลานคนตอป 31 เท่ียวบินตอชั่วโมง 35,114
ตันตอป

ปริมาณผูโดยสาร
ตอป

ปริมาณเท่ียวบิน
ตอชั่วโมง

สินคาและ
พัสดุไปรษณียตอป

กรอบเวลาภายในป 2568

50  : ก � าวแห � งความ เป � น เ ลิศ ในการบ ริหารธุ ร กิ จ   : [  รายงานการพัฒนาอย � า ง ย่ั ง ยืน  2561  :  AOT  ]



ผลการดําเนินงานป� 2561

แผนการดําเนินงานป� 2562

โครงการพัฒนาทาอากาศยานหาดใหญ

• คณะกรรมการ  ทอท .อนุมัติแผนแมบท
 ทาอากาศยานหาดใหญ

การเพิ่มเติมส่ิงอํานวยความสะดวก
ทาอากาศยานหาดใหญ

• ขออนุมัติงบประมาณสําหรับงานเรงดวน
 เพ่ือบรรเทาความแออัด จากคณะกรรมการ 
 ทอท.

• จดัทําแบบ ขอกําหนด รายละเอียด ประมาณ
 ราคา สําหรับงานเรงดวนเพ่ือบรรเทาความ
 แออัด

วิธีการดําเนินงาน

• ทอท.แบงแผนดําเนินการออกเปน 1 ระยะ สิ้นสุดป 2568 ไดแก 
 โครงการพัฒนาทาอากาศยานหาดใหญ ระยะท่ี 1 (ป 2564 - 2568)

ท�าอากาศยานหาดใหญ�

10.5 ลานคนตอป 12 เท่ียวบินตอชั่วโมง 14,000
ตันตอป

ปริมาณผูโดยสาร
ตอป

ปริมาณเท่ียวบิน
ตอชั่วโมง

สินคาและ
พัสดุไปรษณียตอป

กรอบเวลาภายในป 2568
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ผลการดําเนินงานป� 2561

แผนการดําเนินงานป� 2562

โครงการพัฒนาทาอากาศยานภูเกต็ ระยะที ่2 

• คณะกรรมการ  ทอท .อนุมัติแผนแม บท
 ทาอากาศยานภูเก็ต

โครงการพัฒนาทาอากาศยานภูเกต็ ระยะที ่2 

• ขออนุมัติ งบประมาณโครงการพัฒนา
 ทาอากาศยานภูเก็ต ระยะท่ี 2

• จดัทําแบบ ขอกําหนด รายละเอียด ประมาณ
 ราคา สาํหรับงานโครงการพัฒนาทาอากาศยาน
 ภูเก็ต ระยะท่ี 2

ท�าอากาศยานภูเก็ต

วิธีการดําเนินงาน

• ทอท.แบงแผนดําเนินการออกเปน 2 ระยะ สิ้นสุดป 2565

• ปจจุบัน ทอท.กําลังดําเนินการโครงการพัฒนาทาอากาศยานภูเก็ต 
 ระยะท่ี 2 (ป 2561 - 2565)

18 ลานคนตอป 25 เท่ียวบินตอชั่วโมง 45,000
ตันตอป

ปริมาณผูโดยสาร
ตอป

ปริมาณเท่ียวบิน
ตอชั่วโมง

สินคาและ
พัสดุไปรษณียตอป

กรอบเวลาภายในป 2565

52  : ก � าวแห � งความ เป � น เ ลิศ ในการบ ริหารธุ ร กิ จ   : [  รายงานการพัฒนาอย � า ง ย่ั ง ยืน  2561  :  AOT  ]



ผลการดําเนินงานป� 2561

แผนการดําเนินงานป� 2562

โครงการพัฒนาทาอากาศยานแมฟาหลวง 
เชียงราย

• คณะกรรมการ  ทอท .อนุมัติแผนแม บท
 ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย

การเพิ่มเติมสิ่งอํานวยความสะดวก
ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย

• ขออนุมตังิบประมาณสําหรับงานเรงดวนเพ่ือ
 บรรเทาความแออดัจาก คณะกรรมการ ทอท.

• จดัทําแบบ ขอกําหนด รายละเอียด ประมาณ
 ราคา สําหรับงานเรงดวนเพ่ือบรรเทาความ
 แออัด

วิธีการดําเนินงาน

• ทอท.แบงแผนดําเนินการออกเปน 2 ระยะ สิ้นสุดป 2576 ไดแก 
 โครงการพัฒนาทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย ระยะท่ี 1 (ป 2567 - 
 2571) และโครงการพฒันาทาอากาศยานแมฟาหลวง เชยีงราย ระยะท่ี 2 
 (ป 2572 - 2576)

ท�าอากาศยานแม�ฟ�าหลวง เชียงราย

5.2 ลานคนตอป 16 เท่ียวบินตอชั่วโมง 3,400
ตันตอป

ปริมาณผูโดยสาร
ตอป

ปริมาณเท่ียวบิน
ตอชั่วโมง

สินคาและ
พัสดุไปรษณียตอป

กรอบเวลาภายในป 2576
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แผนงานระยะเรงดวนและระยะกลางในป 2561 - 2562

ความต�องการใช�ท�าอากาศยาน ความสามารถในการรองรับของทุกท�าอากาศยาน

จํานวนผู�โดยสาร ไมนอยกวา 101 ลานคนตอป

จํานวนเท่ียวบิน 
(ขีดความสามารถ)

- ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  68 เท่ียวบินตอชั่วโมง 

- ทาอากาศยานดอนเมือง  50  เท่ียวบินตอชั่วโมง

- ทาอากาศยานเชียงใหม  24  เท่ียวบินตอชั่วโมง

- ทาอากาศยานหาดใหญ  12  เท่ียวบินตอชั่วโมง

- ทาอากาศยานภูเก็ต  20  เท่ียวบินตอชั่วโมง

- ทาอากาศยานแมฟาหลวง 11  เท่ียวบินตอชั่วโมง
 เชียงราย  

ปริมาณการขนส�งสินค�าและพัสดุไปรษณีย� - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 1.7  ลานตันตอป

- ทาอากาศยานดอนเมือง   860,000  ตันตอป

- ทาอากาศยานเชียงใหม 35,114  ตันตอป

- ทาอากาศยานหาดใหญ 14,000  ตันตอป

- ทาอากาศยานภูเก็ต 45,000  ตันตอป

- ทาอากาศยานแมฟาหลวง 3,400  ตันตอป
 เชียงราย

การเช่ือมตอการคมนาคมภาคพ้ืนดินแบบบรูณาการและไรรอยตอ
เปนปจจัยสําคัญตอประสิทธิภาพการใชงานโครงสรางพ้ืนฐาน
ของประเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยอํานวยความสะดวกและ
ลดความซับซอนในการเดินทางของผูโดยสารท่ีตองการเดินทาง
เขาออกทาอากาศยาน ลดระยะเวลาการเดินทางใหสัน้ลง ชวยสงเสรมิ
เศรษฐกิจโดยรอบที่เก่ียวของกับการทองเท่ียว ใหเขาถึงแหลง
ทองเท่ียวไดสะดวกข้ึน นอกจากน้ี การบริหารจัดการเสนทางสัญจร
เขาออกอาคารผูโดยสารที่ดียังชวยลดผลกระทบตอการจราจร
ในชุมชนโดยรอบทาอากาศยานอีกดวย 

ทอท.ตระหนักถึงความสําคัญในการเช่ือมตอระบบการคมนาคม
ภาคพ้ืนดิน จึงพัฒนาการดําเนินงานดังกลาวอยางตอเนื่องตาม
แผนแมบทการพัฒนาทาอากาศยานรวมกับหนวยงานภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เช น การเช่ือมตอกับระบบขนสง
สาธารณะเขาสู ใจกลางเมืองโดยรถโดยสารสาธารณะ รถตู 

การเช่ือมตอการคมนาคมภาคพ้ืนดินของทาอากาศยาน

และรถแท็กซ่ีในทุกทาอากาศยาน และการเช่ือมโยงกับรถไฟฟา 
ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งชวยสนับสนุนการเดินทางเขาสู
เมืองอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงแผนในการเชื่อมตอกับรถไฟฟา 
ณ ทาอากาศยานดอนเมือง ที่คาดวาจะพรอมใหบริการในป 2564
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ส�งเสริมความร�วมมือ

ความรวมมือระหวางทาอากาศยาน

การบริหารจัดการเพ่ือกาวสูความเปนเลิศในการบริหารธุรกิจและการขยายตัวทางธุรกิจการบริการทาอากาศยานของ ทอท.
ตองอาศัยความรวมมือกับทาอากาศยานพันธมิตรในระดับสากลและคูคาธุรกิจในระดับหวงโซอุปทาน เพ่ือพัฒนาการดําเนินธุรกิจ
อยางย่ังยืนผานกิจกรรมตางๆ รวมกัน เชน การแลกเปล่ียนความรูระหวางทาอากาศยานพันธมิตรท่ีรวมลงนามขอตกลงความรวมมือ
ระหวางทาอากาศยาน และการรวมมือกับคูคาธุรกิจในการติดตามการดําเนินงานใหสอดคลองกับจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติ
ดานหวงโซอุปทานท่ีย่ังยืน ซึ่ง ทอท.คาดวาการแลกเปล่ียนแนวทางการปฏิบัติที่เปนเลิศจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ
เพ่ือมุงสูการพัฒนาอยางย่ังยืนรวมกัน

การดําเนินธุรกิจในยุคปจจุบัน ความรวมมือระหวางพันธมิตรทางธุรกิจถือเปนสิ่งท่ีสําคัญในการสรางโอกาสทางการคา การลงทุน 
รวมถึงการพัฒนากระบวนการดําเนินงาน ความรวมมือระหวางทาอากาศยานพันธมิตรสามารถสงผลกระทบเชิงบวกตอการดําเนิน
ธุรกิจขององคกรเชนกัน โดยการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน ความรู เทคโนโลยี ขอมูลการเดินทาง ซึ่งนําไปสูการสรางโอกาสทางธุรกิจ
และพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการทาอากาศยาน ภายใตโครงการบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางทาอากาศยานและการเปน
สมาชิกของสภาสมาคมทาอากาศยานระหวางประเทศ ซึ่งเปนการสรางสวนรวมกับพันธมิตรทางธุรกิจของ ทอท. รับผิดชอบโดย
สํานักกิจการตางประเทศ สายงานยุทธศาสตร โดยดําเนินงานตามแผนแมบทดานกิจการระหวางประเทศของ ทอท.ปงบประมาณ 
2561 - 2567 (AOT International Business Development Master Plan) ทีมุ่งขยายขอบเขตการดําเนินธุรกิจของ ทอท.ไปยงัตางประเทศ 
และเปนการดําเนินงานตามกลยุทธ 7.1 การพัฒนาธุรกิจระหวางประเทศของแผนวิสาหกิจ ทอท. (ป 2560 - 2564)

โครงการจัดต้ังศูนยตรวจสอบและรบัรองคุณภาพสินคากอนสงออก (Certify Hub) ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ป 2561 ทอท.เสนอโครงการจัดตั้งศูนยตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคากอนสงออก (Certify Hub) ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
โดยจัดตั้งบริษัทรวมทุน เพ่ือเปนศูนยตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาการเกษตรกอนสงออกไปยังประเทศปลายทาง
ใหไดมาตรฐานสากล ซึ่งจะเปนการเพ่ิมมูลคาของสินคาเกษตร โดยการใชประโยชนจากเขตปลอดอากรทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ในการรวบรวม คดัแยก และกระจายสินคาในกลุมภมูภิาคและเพ่ิมโอกาสการสงออก และสามารถลดปญหาการปฏิเสธการนําเขา
สินคาจากประเทศปลายทางได

ทอท.ศึกษาขอมูลเบ้ืองตนกับทาอากาศยานท่ีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางทาอากาศยาน (Sister Airport 
Agreements - SAA) ไดแก ทาอากาศยาน Munich สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เพ่ือพัฒนารูปแบบการขนสงสินคาเนาเสียงาย
และสินคาเกษตรระหวางกัน และทาอากาศยาน Liege ราชอาณาจักรเบลเยียม ซึ่งเปนทาอากาศยานท่ีมีโครงการ Green 
Channel เพ่ือตรวจสอบสินคาเกษตรประเภทไมดอกกอนสงออกจากประเทศตนทาง คือ สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตย
เอธิโอเปยมายังประเทศปลายทางราชอาณาจักรเบลเยียม นอกจากนี้ ทอท.ไดเขาประชุมคณะกรรมการสงเสริมตลาดเกษตร
ดิจิทัลเพ่ือนําเสนอโครงการ Certify Hub ใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรยกระดับการเกษตร 4.0 (ยุทธศาสตรพระพิรุณ) ที่จัดโดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือตอยอดความรวมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งเปนหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของโดยตรง
ในการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาการเกษตรกอนสงออก

ทั้งนี้ ทอท.จะเสนอแนวทางดําเนินโครงการจัดตั้งศูนยตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคากอนสงออกตอกระทรวงคมนาคมและ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาเห็นชอบตอไป
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การจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางทาอากาศยาน 
(Sister Airport Agreement: SAA) เปนหน่ึงในกิจกรรมหลักท่ี ทอท.
ดําเนินการเพ่ือสงเสริมความรวมมือกับทาอากาศยานพันธมิตร
ซึ่งจะเอ้ือประโยชนดานการแบงปนขอมูลสําหรับการดําเนินงาน
และพัฒนาขีดความสามารถเพ่ือบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธ ทั้งนี้
การจัดทํา SAA ประกอบไปดวยการดําเนินกิจกรรมหลกั 4 ดาน ไดแก 
การจัดประชุมรวมกันเปนประจํา การแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร 
การสงเสริมการตลาดรวมกัน และการดําเนินกิจกรรมรวมกัน 
โดยในป 2561 ทอท.ไดลงนามจัดทํา SAA รวมกับ 13 องคกร
บรหิารทาอากาศยานจาก 10 ประเทศ รวมทัง้สิน้ 17 ทาอากาศยาน

บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางทาอากาศยาน

แผนยุทธศาสตร ทอท.ผลักดันประเทศไทย เปนศูนยกลางการคาอาเซียน

โครงการจัดต้ังศูนยตรวจสอบและ
รบัรองคุณภาพสนิคากอนสงออก 
(Certify Hub) และการจดัทํา
โครงการจัดต้ังศูนยตรวจสอบ
และรบัรองคุณภาพสนิคา
กอนสงออก (Certify Hub) 
ณ ทาอากาศยานสวุรรณภมิู

การประชุมรวมกันเปนประจํา 
เปนการประชุมของผูบริหารระดับสูงเพ่ือรวมกัน
กําหนดทิศทางการดําเนินกิจกรรมรวมกัน
ในแตละป และเพ่ือแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน

ในการบริหารงานทาอากาศยาน

การสงเสริมการตลาดรวมกัน
เปนการดําเนินกิจกรรมสงเสริมการตลาดและการ
ทองเท่ียวเพ่ือเพ่ิมปริมาณเท่ียวบินและการขนสง
สินคาทางอากาศระหวางทาอากาศยานของ ทอท. 

และทาอากาศยานภายใต SAA

การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
เปนการแลกเปล่ียนขอมูลผานจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสหรือการตอบแบบสอบถามเก่ียวกับ
การปฏิบัติงานในเร่ืองตางๆ เชน การบริหารจัดการ
ขยะจากอากาศยาน อัตราคาเชาพ้ืนท่ี ระบบการ
รักษาความปลอดภัย และการสํารวจการใช

รถดับเพลิง เปนตน

การดําเนินกิจกรรมรวมกัน
เปนการเย่ียมชมทาอากาศยานเพ่ือแลกเปล่ียน
ประสบการณ (Airport Visit) และ การฝก
ปฏิบัติงาน (On-the-Job Training)

กิจกรรมหลักจากการจัดทําบันทึกข�อตกลงความร�วมมือระหว�างท�าอากาศยาน

ก�าวต�อไปป�ที่ 40 
“โครงการ Certify Hub & Green Channel”

ศนูยกลาง
นําเขาและสงออก
สนิคาเกษตร

ตรวจสอบ และรบัรองคณุภาพ
สนิคาตามมาตรฐานปลายทาง

เพิม่มูลคา
ของสนิคาเกษตร

ลดปญหาการปฏิเสธ
นําสนิคาจากประเทศ

ปลายทาง

ป� 2560 ผลประกอบการธุรกิจส�งออก
เพ่ิมข้ึน ยอดขนส�งสินค�า

1.42 ล�านตัน            12.45%
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ในป 2561 ทอท.จัดสงพนักงานไปแลกเปล่ียนความรู และ
ประสบการณ ณ ทาอากาศยานท่ีไดจัดทํา SAA จํานวน 6 คณะ 
แบงออกเป นการเ ย่ียมชมทาอากาศยานเพ่ือแลกเปล่ียน
ประสบการณ (Airport Visit) 5 คณะ และการฝกปฏิบัติงาน 
(On-the-Job Training) 1 คณะ หัวขอในการแลกเปลี่ยน
ประสบการณครอบคลุมตั้งแตเ ร่ืองการบริหารจัดการธุรกิจ 
การปฏิบัติงาน สิ่งแวดลอม และดานทรัพยากรมนุษย โดย
คณะผูแทน ทอท.จากโครงการดังกลาวไดนําเสนอความรูและ
ประสบการณทีไ่ดรบัใหแกผูบรหิารและพนักงาน ทอท.เพ่ือรบัทราบ
ถึงวิธีการในการปฏิบตังิานของทาอากาศยานตางๆ เพ่ือนาํจดุเดน
มาปรับใชในการปฏิบัติงานของ ทอท.ตอไป

โครงการแลกเปล่ียนความรูและประสบการณ 

และการฝกปฏิบัติงาน ณ ทาอากาศยานภายใต SAA

ทาอากาศยานท่ีไดจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางทาอากาศยาน (SSA)

จํานวนองคกรท่ีลงนามเปนสมาชิก SSA

1. ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน (สาธารณรัฐเกาหลี)
 ในหัวขอ Technology and Innovation for Passenger Services และ Commercial Operations and Development Trends                                        

2.  ทาอากาศยานนานาชาติปกก่ิง (สาธารณรัฐประชาชนจีน)
 ในหัวขอ Aviation Standard, Airport Planning & Development และ Human Resources Management and Development

3.  ทาอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮผูตง (สาธารณรัฐประชาชนจีน)
 ในหัวขอ High Performance Organization, Risk Prevention and Control และ Capacity Management

4. ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ (ญี่ปุน)
 ในหัวขอ Security Screening, Airside Operations Process และ Landside Services and Facilities 

5.  ทาอากาศยานนานาชาติคันไซและโอซากา (ญี่ปุน)
 ในหัวขอ Waste Management และ Technology and Innovation for Passenger Services and Driving Revenues

6.  On-the-Job-Training
 เปนการจัดสงพนักงาน ทอท.เขารับการฝกปฏิบัติงานในหนาท่ี โดยในป 2561 ทอท.ไดจัดสงพนักงาน ทอท.เขารับการฝก
 ปฏิบัติงานในหนาท่ี ณ ทาอากาศยานมิวนิก (สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี) ในหัวขอ Terminal Operations, Business
 และ Airside Operations
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AOT Sister Airport CEO Forum

ทอท.จัดประชุมเชิงอภิปราย AOT Sister Airport CEO Forum 2018 
เม่ือวันท่ี 11 - 13 กรกฎาคม 2561 ภายใตหัวขอหลัก “Aviation 
Industry as It Experiences Constant Evolution in Technology and 
Innovation” รวมกับผูบริหารระดับสูงจากองคกรบริหารทาอากาศยาน 
ที่ไดจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางทาอากาศยาน (Sister 
Airport Agreement: SAA)รวมถึงหนวยงานราชการและหนวยงาน
ที่เก่ียวของเขารวมงานกวา 296 คน โดย ทอท.ไดนําเสนอโครงการ 
“Digital Platform” เพ่ือเช่ือมโยงเครือขายทาอากาศยานท่ัวโลกและ
เอื้อตอการพัฒนาระบบการตัดสินใจในการบริหารทาอากาศยานรวม
ระหวางหนวยงาน (Airport Collaborative Decision Making : A-CDM) 
และ AOT Application ที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการและความ
สะดวกสบายแกผูโดยสารอยางสอดคลองกับโครงการปฏริปู Thailand 4.0

รวมทั้งมีการอภิปรายจากผูบริหารระดับสูงจากทาอากาศยานภายใตโครงการ SAA และองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) 
เพ่ือสรางความรูความเขาใจและแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีดานการใชนวัตกรรมเพ่ือความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย 
การปรบัปรงุบรกิารของทาอากาศยานผานเทคโนโลยี และการสรางสรรคนวัตกรรม นอกจากน้ี ทอท.ยังไดประชาสมัพนัธถึงโครงการจดัตัง้
ศูนยตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคากอนสงออก (Certify Hub) เพ่ือลดการถูกปฏิเสธสินคา ณ ปลายทาง โดยมุงหวังใหประเทศไทย
เปนศูนยกลางการขนสงสินคาการเกษตรในระดับภูมิภาค

ทอท.เปนสมาชิกสภาสมาคมทาอากาศยานระหวางประเทศ (Airports Council International - ACI) ซึ่งเปนสมาคมการคา
ของทาอากาศยานท่ัวโลก กอตั้งข้ึนป 2534 เพ่ือสนับสนุนความรวมมือในหมูทาอากาศยานสมาชิก รวมถึงพันธมิตรการบินท่ัวโลก 
และทําหนาท่ีสรางและดูแลผลประโยชนของทาอากาศยานสมาชิก ผานการพัฒนามาตรฐานและกําหนดนโยบายที่เก่ียวของ
เชน การใหบริการ ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม เปนตน รวมถึงจัดการอบรมและเผยแพรความรู แนวการปฏิบัติที่ดี 
ซึ่งมีผลตอโอกาสทางธุรกิจ การตลาด และการเปนผูนําในการกําหนดนโยบายในอนาคตท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของทาอากาศยาน
สมาชิก โดย ทอท.มีคาใชจายในการเปนสมาชิกในป 2561 คิดเปนเงิน 2,102,600 บาท

คาใชจายในการเปนสมาชิก ACI ของ ทอท. ป 2558 - 2561

2 5 5 8 2 5 5 9 2 5 6 0 2 5 6 1

1.96 
ลานบาท

2.36 
ลานบาท

2.34 
ลานบาท

2.10 
ลานบาท

นอกจากน้ี ทอท.ยังเปนตัวแทนทาอากาศยาน
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ในการแลกเปล่ียน
ความรู ในหัวขอ ความปลอดภัยทาอากาศยาน 
สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ ทรัพยากรมนุษย และ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทาอากาศยาน 
การไดรับบทบาทเหลาน้ีใน ACI นับเปน
การเพ่ิมโอกาสใหกับ ทอท.ในการกําหนด
ทิศทางในอนาคตของการ ดํา เ นินการ
ทาอากาศยานตางๆ ทั้งในระดับประเทศ
และนานาชาติ

การเปนสมาชิกสภาสมาคมทาอากาศยานระหวางประเทศ (Airports Council International - ACI)
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ทอท.บรหิารจัดการหวงโซอปุทานเพ่ือความย่ังยืนและความตอเน่ืองในการดําเนินธุรกิจ โดยจดัทําแนวทางการปฏิบตัอิยางย่ังยืนของคูคา 
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) คูมือการจัดซื้อจัดจาง และคูมือปฏิบัติการดานพัสดุ ซึ่งไดดําเนินการทบทวนเปนประจําทุกป 
จากฝายพัสดุของสํานักงานใหญและแตละทาอากาศยาน เพ่ือสงเสริมใหคูคาของ ทอท.มีการดําเนินงานท่ีโปรงใส มีจริยธรรมในการ
ดําเนินธุรกิจ เคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตามแนวทางอาชีวอนามัย คํานึงถึงความปลอดภัยของลูกจาง และใสใจผลกระทบตอชุมชน
และสิ่งแวดลอม 

ความรวมมือในหวงโซอุปทาน

สาระสําคัญของแนวทางการปฏิบัติอยางย่ังยืนของคูคา

การเข�าร�วมประชุม 25th ACI Asia Pacific Regional Board 

นางสาวศศิศุภา สุคนธทรัพย รองกรรมการผูอํานวยการใหญ สายงาน
ยุทธศาสตร ทอท. ในฐานะกรรมการบริหาร ACI Asia - Pacific 
ไดเขารวมการประชุม 25th ACI Asia Pacific Regional Board 
ณ โรงแรมนิว โอทานิ มาคุฮาริ (Hotel New Otani Makuhari) จังหวัด
ชิบะ ประเทศญี่ปุน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 โดยมีคณะกรรมการ
ทีเ่ปนผูแทนจากทาอากาศยานกวา 28 แหง ไดประชมุหารอืแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นในประเด็นสําคัญเพ่ือผลักดันและติดตามการดําเนินงาน
ตามนโยบายการขนสงทางอากาศในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 

การกํากับดูแลที่ดี

ปฏิบัติตามขอกําหนด ไมสนับสนุน
ผลประโยชนทับซอน

และการผูกขาดทางการคา

สิทธิมนุษยชน

ปฏิบัติตอแรงงานอยางเทาเทียมและ
มีมนุษยธรรม มีสภาพการจางงานท่ีดี 
คาตอบแทนท่ีเปนธรรม ปราศจาก
แรงงานบังคับและแรงงานเด็ก

อนุรักษสิ่งแวดลอม

มีระบบการจัดการส่ิงแวดลอมใหเปน
ไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล
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12
หลักสูตรอบรมเพื่อการดําเนินงานตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

รวมเวลากวา 

500 ชั่วโมง พนักงาน
5 หลักสูตรเกี่ยวกับ 

e-GP และ e-Market/e-Bidding

ทอท.ดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งเปนการจัดซื้อจัดจางตามระบบ
กรมบญัชกีลาง โดยมุงเนนการนํานวัตกรรมมาใชเพ่ือเอ้ือใหเกิดความโปรงใสและเปนธรรม สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนและ
ผูประกอบการในการปองกันการทุจริต และไดมีการใชขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ในกรณีที่เก่ียวของ ทั้งน้ี ทอท.จัดใหมี
โครงการฝกอบรมและสัมมนาแกพนักงานโดยเชิญวิทยากรภายนอกจากกรมบัญชีกลาง และสถาบันชั้นนําท่ีเก่ียวของ ในการสราง
ความรูความเขาใจตอการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ฉบับใหม รวมทั้งสิ้น 12 
หลักสูตร ในปงบประมาณ 2561 โดยมี 3 หลักสูตรที่เก่ียวของกับ e-Government Procurement (e-GP) และ 2 หลักสูตรท่ีเก่ียวของกับ 
e-Market และ e-Bidding มีพนักงานเขารวมกวา 300 คน

ขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) คือ กลไกการปองกันการทุจริตคอรรัปชันท่ีไดรับการยอมรับจากนานาชาติ ในรูปแบบขอตกลง
รวมกันท่ีเปนลายลักษณอักษรในการจัดซื้อจัดจางท่ีกําหนดใหมีการลงนามรวมกัน 3 ฝาย ระหวางหนวยงานของรัฐ (หรือรัฐวิสาหกิจ) 
ภาคเอกชนท่ีสนใจเขาเสนอราคา และผูสังเกตการณจากภาคประชาสังคมซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญอิสระ โดยแตละฝายมีอํานาจและหนาท่ี
ที่แตกตางกันในข้ันตอนการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งมุงเนนใหเกิดความโปรงใส กอใหเกิดการแขงขันท่ีเปนธรรมและปราศจากการทุจริต

โครงการฝ�กอบรมและสัมมนาท่ีเก่ียวข�องในด�านห�วงโซ�อุปทาน

ขอตกลงคุณธรรม คือ อะไร 

นวัตกรรมในการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ 

ระบบ Electronic - Government Procurement (e-GP) 

Electronic-Government Procurement (e-GP) คือ ศูนยกลางในการใหบริการขอมูลและดําเนินธุรกรรมการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อเิล็กทรอนิกส เพ่ือความโปรงใสและพัฒนาประสิทธิภาพในหนวยงานภาครัฐ พัฒนาประสิทธิภาพการปรับปรงุนโยบายการจัดซือ้จดัจาง
ภาครัฐ อํานวยความสะดวกใหกับผู คา กระตุนตลาดและพัฒนาขีดความสามารถของภาคเอกชน ทั้งนี้ประโยชนโดยตรงของ 
e-GP ไดแก การทําใหหนวยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลการจัดซื้อจัดจางและพัสดุภาครัฐที่ถูกตอง
รวดเร็ว ครบถวน และทั่วถึง และชวยใหผูบริหารและสวนราชการสามารถติดตามสถานะหรือความคืบหนาของการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐได ซึ่งมีประโยชนในการบริหารจัดการงบประมาณ

ที่มา: สํานักงานวิชาการ  สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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e-Market  เป นการซ้ือสินคาหรือจ างงานบริการท่ัวไปท่ีมี
รายละเอียดคุณลักษณะไมซับซอน เป นไปตามมาตรฐาน
ที่กําหนด ซึ่งกําหนดใหสวนราชการจัดซื้อสินคาหรืองานจาง
ที่กําหนดไวในระบบ e-Catalog

e -B i d d i n g  เป นการ ซ้ือ สินค  าห รือจ  า งงานบ ริการ ท่ีมี
รายละเอียดคุณลักษณะท่ีซับซอน มีเทคนิคเฉพาะ หรือสินคา
และบริการท่ีไมไดกําหนดไวในระบบ e-Catalog

ระบบ Electronic - Market (e-Market) และ Electronic - Bidding (e-Bidding) 

Electronic - Market (e-Market) และ Electronic - Bidding (e-Bidding) คือ วิธีการ
จัดหาพัสดุของรัฐ โดยการประกวดราคาผานระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง

คูคาของ ทอท.

จําแนกตามประเภทของกิจกรรมแบงออกไดเปน 3 กลุมหลัก ดังน้ี

กลุมงานจางกอสราง

กลุมงาน
จางเหมาท่ัวไป

กลุมงาน
จางเหมาบริการ

แรงงาน

กลุมงาน
จางท่ีปรึกษา

กลุมงานจางอื่นๆ

 กลุมงานซื้อ
 กลุมงานจาง

 กลุมงานการเชา
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ปรับตัวสู�ยุคแห�งดิจิทัล

เทคโนโลยีดิจิทัลในปจจุบันมีบทบาทตอธุรกิจการทองเที่ยวและ
การบินมากขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่ง ทอท.เล็งเห็นโอกาสในการนํา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการใหบริการเพ่ือขยาย
โอกาสทางธุรกจิและสงมอบประสบการณใหมใหแกลกูคา ตลอดจน
นําระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมีความแมนยํา ถูกตอง เช่ือถือไดและ
เปนปจจุบัน มาใชในการสนับสนุนการบริหารจัดการภายในและ
การตัดสินใจใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ พรอมจัดใหมีการ

ปองกันการกอการรายทางไซเบอร (Cyber Terrorism) ที่มีความ
ซับซอนมากขึ้นในปจจุบันและสามารถสงผลกระทบตอความ
เช่ือมั่นของผูมีสวนไดเสียได ทอท.จึงตระหนักและบริหารจัดการ
ความปลอดภัยของขอมูลและควบคุมดูแลความเปนสวนตัวของ
ผูใชงานอยางจริงจงัและรัดกุม ซึง่สะทอนถึงความมุงมัน่ของ ทอท.
ในการปรับตัวสูยุคแหงดิจิทัลอยางเปนเลิศ เพ่ือสงเสริมใหการ
ดําเนินงานขององคกรสําเร็จตามเปาหมายและวิสัยทัศนที่วางไว

ทอท.เปดตัว Digital Platform

ในงานสัมมนา AOT Sister Airport CEO Forum 2018 ทอท.มีโครงการพัฒนา 
Digital Platform เพ่ือเช่ือมโยงการใหบริการภายในทาอากาศยาน ซึ่งเปนการ
อํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการภายในทาอากาศยาน ผานการใชงาน
แอพพลิเคชันโทรศัพทมือถือเชน การเช็คอินออนไลน ขอมูลการสัญจรเขาออก
อาคารผูโดยสาร ขอมลูตารางเวลาเครือ่งขึน้–ลง ประตขูึน้เครือ่ง แผนทีเ่สมอืนจรงิ 
ตัวชวยแปลภาษาปายบอกทาง ตําแหนงท่ีจอดรถ รวมถึง การประชาสัมพันธ
กิจกรรมสงเสริมการขายและสิทธิพิเศษตางๆ ของรานคาและบริการ
ภายในทาอากาศยาน

Digital Platform สามารถยกระดับการใหบริการผานการวิเคราะห
ความหนาแนนและความตองการใชสิ่งอํานวยความสะดวกภายใน
ทาอากาศยานของผูโดยสาร ทําใหการบริหารจัดการเวลารอคิว 
และการคาดคะเนปริมาณส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจุดใหบริการ
เปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดย ทอท.มีแผนจะเร่ิม
ใชงานท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิและทาอากาศยานดอนเมือง

การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 

ทอท.กําหนดใหการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
เปนประเด็นพ้ืนฐานของแผนวิสาหกิจ ทอท. (ปงบประมาณ 
2560 - 2564) เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเชิงรุกดานประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการทาอากาศยาน องคกร และการสรางความ
รวมมอืกบัพนัธมติรทางธุรกจิและผูมสีวนไดเสยีสาํคัญ นอกจากน้ี 
ทอท.ยังไดกําหนดแผนยทุธศาสตรนวัตกรรม ทอท. (ปงบประมาณ 
2560 - 2564) หรือ AOT’s Innovation Strategies ที่มุงเนน
ความรวมมือกับสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) 

โดยกําหนดโครงสรางการบริหารจัดการนวัตกรรม ประกอบดวย 
คณะกรรมการบริหารจดัการนวัตกรรมและคณะทํางานดําเนินการ
พัฒนานวัตกรรม ทาํหนาท่ีกําหนดยุทธศาสตร เปาหมาย นโยบาย 
และแนวทางการดําเนินงานดานนวัตกรรม และจัดตั้งฝายวิจัย 
พัฒนานวัตกรรมและคณุภาพการบริการ ภายใตสายงานยุทธศาสตร 
เพ่ือขับเคล่ือนการดําเนินงานดานนวัตกรรมใหสัมฤทธ์ิผลอยาง
เปนรูปธรรม

ภายในป 2562 กอนขยายขอบเขตการใหบริการไปในทาอากาศยานภูมิภาคตอไปภายในป 2563

(ดูรายละเอียด Digital Platform เพ่ิมเติมไดที่ https://aotinter.airportthai.co.th/th/aot-sister-airport-ceo-forum-2018/)
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ทอท.จัดตั้งฝายวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและคุณภาพ

การบริการ 

ในป 2561 ทอท.ไดจัดตั้งฝายวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและคุณภาพการ
บริการภายใตสายงานยุทธศาสตร เพ่ือสนับสนุนการยกระดับคุณภาพ
การใหบริการผานกระบวนการทํางานรวมกันของฝายท่ีเก่ียวของ และ
ตอบสนองเปาหมายพัฒนาการใหบริการโดยประยุกตใชเทคโนโลยี
สมัยใหม

 

2560 - 2564

องคกรนวัตกรรม

Innovation Organization

เปาหมาย มุงสูองคกรนวัตกรรม 
เกิดวัฒนธรรมองคกรท่ีชวยขับเคลือ่น
นวัตกรรมเชงิรุก (Active Innovation) 
ในทุกมติ ิทัง้บคุลากร องคกร
กระบวนงานและบริการ

นวตักรรมรวม

Synergy Innovation

เปาหมาย มุงสูการบูรณาการรวมกับ
หนวยงานพันธมิตรและเครือขายทาง
ธุรกิจเพ่ือเช่ือมโยงกระบวนการทาง
ธุรกิจอยางไรรอยตอ

นวัตกรรมบรกิาร
Service Innovation

เปาหมาย มุงสูการใหบรกิารท่ีเปนเลิศ 
เกิดการพัฒนานวัตกรรมดานผลิตภัณฑ
และบรกิารท่ีตอบสนองการแกไขปญหา
การใหบรกิาร ความตองการ และความ
พึงพอใจของลกูคากลุมเปาหมาย
(Passive Innovation)

นวัตกรรมบนฐานองคความรู
และขอมูล

Data - driven Innovation

เปาหมาย มุงสูการดําเนินงานท่ี
ชาญฉลาด เกิดการบริหารจดัการขอมลู
และองคความรู เพ่ือใชใหเกิดประโยชน
ในการขับเคลือ่นองคกร

AOT’s Innovation Strategies
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วจัิยและวเิคราะห
ปญหาการบรหิาร
จัดการและการ

บรกิารทาอากาศยาน

จัดทําแผนงาน
โครงการและเกณฑ
การพิจารณาคุณภาพ

การใหบรกิาร

คิดคนและกาํหนด
กลยุทธการพฒันา

นวตักรรม
ทาอากาศยาน และ
แสวงหานวตักรรม
ใหมๆ  ท่ีเหมาะสม

“การทําส่ิงใหมที่ไมเคยมีมากอน มันยากและทาทายต้ังแต
ตอนเร่ิมแลว เราตองยอมฝนตัวเองในวิธีความคิดและพฤติกรรม
แบบใหม ซึง่หากเราไมยอมบงัคับความรูสกึสวนน้ีบาง รบัฟงและ
เปดกวางกับทุกความเห็น นวัตกรรมก็เปนแคคําบอกเลาและ
วนรอหาทางไปสูการปฏิบัติอยูรํ่าไป”

คุณอนันต� ฉัตรศรัทธา
รองผู�อํานวยการฝ�ายวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและคุณภาพการบริการ

นวัตกรรมเดน

ในป 2561 ทอท.ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองตอ
แผนวิสาหกิจ ทอท.(ป 2560 - 2564) และแผนยุทธศาสตรนวัตกรรม ทอท.(ป 2560 - 
2564) เชน AOT Digital Platform ระบบตรวจสอบกระเปาสัมภาระผูโดยสาร
กอนขึ้นเคร่ือง (Passenger Baggage Reconciliation System-PBRS) และระบบ
ตรวจสอบขอมูลคัดกรองผูโดยสารลวงหนา (Advance Passenger Processing 
System-APPS) ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้

ภารกิจหลักของ ฝายวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและคุณภาพการบริการ
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ขอมลูจากแอพพลเิคชันดงักลาวจะถูกวิเคราะหและประมวลขอมลู เพ่ือให ทอท.ทราบและสามารถตอบสนองความตองการของผูโดยสาร 
ตลอดจนประสานงานกับคูคาและผูใหบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับทาอากาศยานในการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี แอพพลิเคชัน
 ดงักลาวไดรบัการอนุมตัใินเดือนมิถุนายน 2561 และดําเนินการพัฒนาต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2561 โดยมีแผนเร่ิมใชงาน ณ ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิในระยะแรก และขยายสูทาอากาศยานดอนเมืองในระยะท่ีสอง และทาอากาศยานอีก 4 แหง ในระยะท่ีสาม ภายในเวลา 2 ป
นับตั้งแตเร่ิมตนพัฒนาโครงการ

AOT Digital Platform

ขอมูลและบริการหลักของแอพพลิเคชัน AOT Digital Platform ครอบคลุมตลอดเสนทางการเดินทางของผู โดยสาร
 ไดแก

ขอมูลเทีย่วบนิ
ของผูโดยสาร

ขอมูลรานคา บรกิาร และ
กิจกรรมสงเสรมิการขาย

บรกิารเรยีกรถแท็กซ่ี
และลมูีซนี

บรกิารขนสงสมัภาระ

บรกิารชองทางพิเศษ

ระบบนาํทาง (Navigation) 
ภายในทาอากาศยานและ

อาคารผูโดยสาร

ตารางการบนิขาเขาและ
ขาออกของสายการบนิตางๆ

บรกิารเชารถ

บรกิารชาํระเงนิซ้ือสนิคา
ภายในทาอากาศยาน

Free WiFi

ขอมูลการเดนิทาง
เขา-ออกทาอากาศยาน

(Transportation Information)

บรกิารรบัขอรองเรยีน
และขอเสนอแนะ

การจองท่ีจอดรถ

บรกิารสะสมคะแนน
Loyalty Point

ขอมูลของทาอากาศยานและ
สิง่อํานวยความสะดวกตางๆ 

ภายในทาอากาศยาน

บรกิารแปลภาษา
บนปายชีท้าง

บรกิารหองรบัรองภายใน
ทาอากาศยาน

บรกิารเตอืนภัยฉุกเฉินและ
บรกิารชวยเหลอืผูมีความ

ตองการพเิศษ
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ระบบเช็คอินด�วยตนเองอัตโนมัติ 
(Common Use Self Service - CUSS)

ทอท.ติดตั้งเครื่องเช็คอินดวยตนเองอัตโนมัติ เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็ว
ในการเช็คอินของผูโดยสาร ลดเวลารอคิว และลดการใชทรัพยากรทาง
ดานบุคลากรสาํหรบัสายการบนิ ปจจบุนั ทอท.มเีคร่ืองเชค็อนิดวยตนเอง
อัตโนมัติติดตั้งอยูกวา 16 จุด ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ระบบตรวจสอบกระเป�าสัมภาระผู�โดยสารก�อนข้ึนเคร่ือง
(Passenger Baggage Reconciliation System-PBRS)

ระบบตรวจสอบกระเปาสัมภาระผูโดยสารกอนขึ้นเครื่อง หรือ PBRS 
ถูกนํามาใช ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนท่ีแรก ซึ่งเปนระบบท่ีได
มาตรฐานสากล ICAO Annex 17 สามารถตรวจตดิตามกระเปาสมัภาระได
ทัง้ในบรเิวณอาคารผูโดยสารและเขตการบนิ โดยการสแกนแถบบารโคด 
ทั้งนี้ ทอท.มีแผนจะขยายระบบไปยังทาอากาศยานอ่ืนตามปริมาณ
ผูโดยสารและสัมภาระท่ีเพ่ิมขึ้นในอนาคต

ระบบข�อมูลตรวจสอบและคัดกรองผู�โดยสารล�วงหน�า 
(Advance Passenger Processing System - APPS) 

ระบบใหบริการตรวจสอบและคัดกรองผูโดยสารลวงหนาเปนระบบ
ที่ใชสําหรับตรวจสอบสถานะของผูโดยสารระหวางประเทศท้ังขาเขา 
- ขาออก หรือ ผานเขาราชอาณาจักรไทยในฐานขอมูลของสํานักงาน
ตรวจคนเขาเมือง (ตม.) วาติดเง่ือนไขในการเดินทางไปสูประเทศ
จุดหมายปลายทางหรือไม หรือมีประวัติอาชญากรรมหรือไม โดยแสดง
ผลการตรวจคัดกรองแบบปจจุบัน (Real-time) ณ จุดตรวจ

ทอท.กําหนดใหฝายกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
สังกัดสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทําหนาท่ี
บรหิารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัยของขอมลู 
และจดักิจกรรมตางๆ เพ่ือตอบสนองแผนแมบทและแผนปฏบิตักิาร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ป 2558 - 2562) 
นโยบายความม่ันคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารของ ทอท.นโยบายในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ของ ทอท.และแนวปฏิบัติดานความม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีการทบทวนแผนการดําเนินงาน

เปนประจําทุกป และรายงานผลตอคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร โดยตัวชีวั้ดความสําเร็จของการบริหาร
จัดการดังกลาว ไดแก การไดรับการรับรองมาตรฐานดานความ
มั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ISO/IEC 
27001:2013 และการสํารวจความพึงพอใจดานการใชบริการ
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ประกอบดวย ปจจยัดานความแมนยํา 
ความถูกตอง และเชือ่ถอืได ความทันตอเวลา และความปลอดภยั
และเปนความลับ

การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัยของขอมูล
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เปาหมายการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ทอท.กําหนดใหระบบการบริหารความมั่นคงปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information 
and Communicat ion Technology Securi ty 
Management System - ISMS) เปนไปตามมาตรฐาน
สากล ISO/IEC 27001:2013 โดยมีคณะกรรมการ 
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ ทอท. 
ทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย กํากับดูแล และบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยดาน ICT และมีคณะกรรมการ
บริหาร ICT ทําหนาท่ีกํากับติดตามผลการดําเนินงาน
ดาน ICT

ทอท.ตระหนักถึงบทบาทสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีใชสนบัสนนุการบริหารและกิจกรรมขององคกร จงึกําหนด
นโยบายความม่ันคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ ทอท. เพ่ือใหระบบทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของ ทอท.มีความมั่นคงปลอดภัยในการรักษาความลับ (Confidentiality) มีความถูกตองครบถวน (Integrity) 
และมีสภาพพรอมใชงาน (Availability) โดยครอบคลุม 4 เน้ือหาหลัก

ทอท.ไดกําหนดใหมีการตรวจสอบและประเมินความเส่ียงดานสารสนเทศเปนประจํา พัฒนาระบบสํารองของสารสนเทศใหอยู
ในสภาพพรอมใชงานและจัดทําแผนเตรียมพรอมกรณีฉุกเฉินเพ่ือความตอเน่ืองทางธุรกิจ และกําหนดใหมีการทบทวนนโยบาย
ดงักลาว รวมถงึเอกสารท่ีเก่ียวของเปนประจาํ พรอมเผยแพรนโยบายดังกลาวและแนวทางการปฏิบตัใินการคุมครองขอมลูสวนบคุคล
ของ ทอท.ใหกับพนักงานทุกระดับและทุกหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหทุกฝายรับทราบและนําไปปฏิบัติตามอยางเครงครัด

การเขาถงึ
ระบบสารสนเทศ

การเขาถงึ
ระบบปฏบิตักิาร

การเขาถงึ
ระบบเครอืขาย

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

และการสือ่สาร
การเขาถงึ

โปรแกรมประยุกต
หรือแอพพลิเคชนั
และสารสนเทศ

นโยบายความม่ันคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ ทอท.
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การเตรียมความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความตอเน่ืองทางธุรกิจ (AOT ICT Security Policy)

การบรรยายพิเศษ “การสร�างความตระหนักด�านความม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร
สําหรับผู�บริหาร ทอท.”

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รวมกับคณะทํางานบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ จัดทําระบบบริหาร
ความตอเนื่องของธุรกิจทั้ง 6 ทาอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.โดยวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact 
Analysis: BIA) เพ่ือจัดทําแผนความตอเน่ืองทางธุรกิจของ ทอท.และซักซอมแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ แผนฉุกเฉิน
ทาอากาศยาน แผนระงับอัคคีภัย และแผนรองรับภัยพิบัติ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมของฮารดแวร ซอฟทแวร 
และขอมูลสารสนเทศใหสามารถเขาถึงและใชงานไดอยางตอเน่ืองในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

ทอท.จัดใหมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสรางความตระหนักดาน
ความม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร สําหรับ
ผูบรหิาร ทอท.”  โดยมวัีตถุประสงคเพ่ือใหผูบรหิารมคีวามรู ความเขาใจ
ถึงความสําคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสาร และสรางความตระหนักถึงภัยและผลกระทบ
ที่เกิดจากการใชงาน โดยไมระมัดระวังหรือรูเทาไมถึงการณ รวมท้ัง 
สรางความเขาใจในมาตรการเชิงปองกัน การเขาถึงขอมูลของผูใชงาน
และหนาท่ีความรับผิดชอบของผูใชงาน กฎหมาย นโยบายของ ทอท.
และแนวปฏิบตัดิานความม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่สารทีเ่ก่ียวของ เพ่ือใหสามารถนาํไปปฏบิตัไิดอยางถูกตองเหมาะสม

ทอท.กําหนดใหมีการดําเนินงานเพ่ือสรางความตระหนักและ
เตรียมความพรอมสําหรับการตรวจรับรองมาตรฐานดานความ
มั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ISO/IEC 
27001:2013 โดยจัดอบรมแกผูที่มีสวนเก่ียวของโดยตรง รวมถึง
ผู บริหารและพนักงาน ทอท.และจัดงาน ICT Security Day 
ซึ่งประกอบดวย นิทรรศการ การบรรยายพิเศษ และซุมกิจกรรม
เพ่ือสงเสริมความรูเทาทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

การดําเนินงานดานความม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
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กิจกรรม ICT Security Day ประจําปงบประมาณ 2561

ทอท.จัดกิจกรรม ICT Security Day เพ่ือสราง
ความตระหนักดานความม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสาร   โดยกิจกรรมประกอบดวย 
ซุ มกิจกรรมเลนเกมใหความรู เก่ียวกับมาตรฐาน 
ISO/IEC 27001:2013 (ISMS) การรูเทาทันการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน พรอมทั้ง
เล นเกมทดสอบ  ICT Security Awareness 
การทดสอบทักษะความเขาใจและการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล

ไดรับการรับรองมาตรฐาน
ดานมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

ISO/IEC 27001:2013

กรณีการร่ัวไหล
ของขอมูลลูกคาท่ีไดรับ

การยืนยันเปน 0

มีการอบรมกวา 

1,992  ชั่วโมงพนักงาน 

7 หลักสูตรอบรม

1 การบรรยายพิเศษ

ผลการดําเนินงานดานความม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
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ยกระดับการดําเนินธุรกิจอย�างเป�นเลิศ

ทอท.มุงสรางและดํารงไวซึ่งผลการดําเนินธุรกิจที่เปนเลิศ โดยไมเพียงแตสรางผลตอบแทนและความเช่ือมั่นแกผูถือหุน แตยังเปน
หลักประกันในการสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึง่สะทอนจากโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมท่ีมัน่คงและมี
ประสิทธิภาพ การดําเนินธุรกิจอยางเปนเลิศของ ทอท.ครอบคลุมถงึการสรางรายไดทีเ่ก่ียวของกับการบินและธุรกิจทีไ่มเก่ียวของกับ
การบิน ผานการบริหารการตลาดและการจัดการช่ือเสียงองคกร โดยมุงสรางความพึงพอใจแกลูกคาและผูใชบริการทาอากาศยาน
ไปพรอมๆ กับการพัฒนาการดําเนินงานอยางตอเน่ืองผานโครงการรับฟงความเห็นและการสํารวจความพึงพอใจของลูกคา

35,000,000

30,000,000

25,000,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

0

ผลการดําเนินงานทางธุรกิจของ ทอท.

โดยสารพาณิชย�

860,934
ทั่วไป

5,302
สินค�าพาณิชย�

8,763
รวม

874,999
ภาครัฐ

15,272

จํานวน
เท่ียวบิน
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ทอท.มีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศผานการ
ดําเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ทอท.(ปงบประมาณ 2560 - 2564) 
ซึง่สอดคลองกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาตฉิบบัที ่11 
และยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2554 - 2558 โดยหน่ึงใน
วัตถุประสงคหลักของแผนวิสาหกิจ คือ สรางการเติบโตดาน
ผลประกอบการทางการเงิน ซึ่งรับผิดชอบโดยฝายพัฒนาธุรกิจ 
สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด ผานการดําเนินงานตาม
แนวทางเพ่ือความเปนเลิศทางธุรกิจและบรรลุวัตถุประสงคหลัก

ทอท.มุงสรางการเติบโตทางธุรกิจที่เก่ียวของกับการบิน โดยเนนการเพ่ิมจํานวนเท่ียวบินและจํานวนสายการบินท่ีเขามาใชบริการ
ในแตละทาอากาศยาน ทั้งการติดตอกับตัวแทนสายการบินโดยตรง และการจูงใจสายการบินท่ีมีศักยภาพมาขยายธุรกิจรวมกับ 
ทอท.ผานการประชุมทางดานอุตสาหกรรมการบินท่ีจัดข้ึนท้ังในประเทศและตางประเทศ

สายการบินท่ีใหบริการในทาอากาศยาน ทอท.

ภายในประเทศ ระหวางประเทศ

8 สายการบิน
ภายในประเทศ
เทียบเทากับป 2560

412,774 เที่ยวบิน
ภายในประเทศ

เพ่ิมขึ้นจาก 408,236 เท่ียวบิน
ในป 2560 หรือรอยละ 1.1

135 สายการบินระหวาง
ประเทศ

เทียบเทากับป 2560

462,225 เที่ยวบิน
ระหวางประเทศ 

เพ่ิมขึ้นจาก 415,339 เท่ียวบิน
ในป 2560  หรือรอยละ 11.30

การจัดการเพ่ือการขยายตัวทางธุรกิจ

การสงเสริมรายไดที่เก่ียวกับกิจการการบิน

ดังกลาว ไดแก การสรางรายไดจากกิจกรรมเชิงพาณิชย ทั้งที่
เก่ียวของกับกิจการการบิน (Aeronautical Revenue) และ
รายไดที่ไมเก่ียวของกับกิจการการบิน (Non-Aeronautical 
Revenue) และการพัฒนารูปแบบทางธุรกิจใหมๆ (Business 
Development) ทั้งน้ี ทอท.มีสวนผลักดันใหเกิดการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศผานรายไดที่เกิดขึ้นโดยตรงและมูลคา
ทางเศรษฐกิจที่กระจายกลับคืนสูประเทศ

The Route Development Forum เปนงานประชุมเจรจาธุรกิจดานการบิน
เชิงพาณิชยที่ใหญที่สุดของโลก จัดข้ึนโดยบริษัท UBM Live PLC., ประเทศ
อังกฤษ โดยองคกรท่ีดําเนินธุรกิจการบินจะหมุนเวียนกันเปนเจาภาพจัดงาน
ขึ้นในประเทศตางๆ ทั่วโลก ซึ่งผูบริหารของบริษัทสายการบินและทาอากาศยาน
จากท่ัวโลกกวารอยบริษัท รวมทั้งหนวยงานดานการทองเท่ียวท้ังภาครัฐและ
เอกชนจะเขารวมงานเปนประจําทุกป 

ทอท.ไดเสนอตัวเปนเจาภาพจัดงาน The Route Asia Development Forum 
2020 ณ จังหวัดเชียงใหม ซึ่งคณะกรรมการฯ จากบริษัท UBM ไดเดินทาง
มาตรวจความพรอมของเมอืงเจาภาพจัดงานฯ และประกาศให ทอท.เปนเจาภาพ
จดังานฯ อยางเปนทางการในป 2561 ซึง่งานดงักลาวจะมขีึน้ในชวงเดือนมนีาคม
ป 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม ทั้งนี้ ทอท.และหนวยงานพันธมิตรจะรวมกัน
จดังานดังกลาวเพ่ือสงเสริมธุรกิจการทองเท่ียวและการบินของไทยใหเจรญิเติบโต
ในท่ัวทุกภูมิภาค

ทอท.ได�เป�นเจ�าภาพจัดงาน The Route Asia Development Forum 
2020 ณ จังหวัดเชียงใหม�
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ทอท.บริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชยที่ไมเก่ียวกับกิจการการบินเพ่ือลดการพึ่งพิงรายไดที่เก่ียวกับกิจการการบินที่มีความ
ผันผวนตามสถานการณและวิกฤตการณตางๆ โดยอาศัยการบริหารจัดการพ้ืนท่ีในทาอากาศยาน การใหสัมปทาน และการใช
นวัตกรรมที่เก่ียวของ

การบริหารจัดการพ้ืนท่ี
เชิงพาณิชย (Zoning) 

ที่มุงจดัผังรานคาใหเปนสัดสวน
และเหมาะสมกับ

ความตองการของผูโดยสาร
เพ่ือกระตุนการใชจาย

การใหสัมปทานศูนยซอม
บํารุงอากาศยาน (Aircraft 
Maintenance Repair and 

Overhaul - MRO) 
ณ ทาอากาศยานแมฟาหลวง 

เชียงราย ซึ่งถือเปน
หน่ึงในกิจกรรมเชิงพาณิชย

ที่ใหบริการตาม 
Positioning ของ ทอท.

โครงการ Digital Platform 
ผาน Mobile Application 

เพ่ือมอบสิทธิประโยชนในการ
จบัจายใชสอยภายในทาอากาศยาน

แกลูกคาผานระบบการ
แลกคะแนนสะสม พรอมทั้งให

ขอมูลในแตละดานผาน 
Application ใหแกผูโดยสาร

แผนแมบทดานการพัฒนาธุรกิจของ ทอท.นอกเหนือจากการสนับสนุน
กิจกรรมเชิงพาณิชยที่เก่ียวของกับกิจการการบินและไมเก่ียวของกับ
กิจการการบิน ยังมีแนวทางดําเนินงานครอบคลุมการพัฒนาธุรกิจ
ในดานอืน่ เชน  การพัฒนาธุรกจิในรปูแบบการขยายบรษิทัลกูหรือบรษิทั
รวมทุน โดย ทอท.จะพิจารณาโอกาสทางธุรกิจจากบริบทแวดลอม เชน 
จุดเดนทางภูมิศาสตร หรือโอกาสทางธุรกิจกับประเทศเพ่ือนบานท่ีอยู
ในชวงการเติบโตทางเศรษฐกิจ

กิจกรรมเชิงพาณิชยที่ ไมเก่ียวกับกิจการการบิน

การสงเสริมรายไดจากธุรกิจดานอ่ืน

การบริหารทาอากาศยานในปจจุบันมีแนวโนมใหความสําคัญ
กับกิจกรรมเชิงพาณิชยที่ไม เ ก่ียวกับกิจการการบินมากข้ึน
เพ่ือพัฒนาโอกาสทางธุรกิจทีไ่มถูกจํากัดดวยโครงสรางพ้ืนฐานของ
ทาอากาศยาน โดยมุงเนนการสงมอบประสบการณที่ตอบสนอง
ความตองการของผู ใช บริการทาอากาศยานใหไดรับความ
พึงพอใจสูงสุดและเปนการเพ่ิมโอกาสการสรางรายไดภายใน

การสงเสริมรายไดที่ ไมเก่ียวกับกิจการการบิน

ทาอากาศยานใหสูงข้ึน ทอท.กําหนดกลยุทธเพ่ือสงเสริมรายได
ที่ไมเก่ียวกับกิจการการบิน โดยมุ งเนนการพัฒนากิจกรรม
เชงิพาณิชยภายในอาคารผูโดยสาร การใชประโยชนจากสนิทรพัย
ภายนอกอาคารและพ้ืนท่ีวางเปลา รวมถึงการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสงเสริมการดําเนินธุรกิจ
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ทอท.ต้ังบริษัทใหการบริการภาคพ้ืนเพ่ือรับการเติบโตธุรกิจการบินของภูมิภาค

การบริหารการตลาดท่ีเปนเลิศเปนการสรางภาพลักษณและ
ชื่อเสียงขององคกร เพ่ือดึงดูดนักลงทุนและสรางความเช่ือมั่น
ใหแกผูมีสวนไดเสียวาเปนองคกรท่ีมีจุดยืนทางธุรกิจ และมีการ
เติบโตอยางมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน โดย ทอท.ในฐานะองคกร
ผูนําดานการใหบริการทาอากาศยานในภูมิภาค มีการบริหาร
จัดการดานการตลาดและช่ือเสียงองคกรตามแผนวิสาหกิจของ 
(ปงบประมาณ 2560 - 2564) ซึ่งสอดคลองกับกลยุทธที่ 4.2 
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร และกลยุทธที่ 
5.2 การพัฒนาเสนทางการบินเชิงรุก รับผิดชอบโดยฝายกลยุทธ
องคกรและฝายพัฒนาธุรกิจและการตลาดในการกําหนดตําแหนง
เชิงยุทธศาสตรใหแกทาอากาศยานของ ทอท.เพ่ือดึงจุดเดน
มาปรบัใชในการดาํเนินงานท่ีเก่ียวของกับการบนิและทีไ่มเก่ียวของ
กับการบิน

การจัดการดานการตลาดและช่ือเสียงองคกร

เน่ืองจากอุตสาหกรรมการบินของภูมิภาคเอเชีย
มีการเติบโตมาโดยตลอด โดยเฉพาะอยางย่ิง
ประเทศไทยมกีารเติบโตอยางตอเนือ่ง และมจีดุเดน
ทางภูมิศาสตรที่ตั้งอยูก่ึงกลางของอาเซียน และมี
ความใกลชิดกับประเทศกลุม CLMV ซึ่งสนับสนุน
การเพ่ิมขึน้ของจาํนวนผูโดยสารและเท่ียวบิน ทาํให
ท าอากาศยานตองมีการเตรียมความพร อม
ในการใหบริการในดานตางๆ ที่เก่ียวของ เชน 
การใหบริการภาคพ้ืน ณ ทาอากาศยานท่ีมีมาตรฐานสูงและมีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ เปนเร่ืองที่มีความจําเปนอยางย่ิง 

ทอท.จึงไดจัดตั้ง บริษัท บริการภาคพ้ืน ทาอากาศยานไทย จํากัด (AOTGA) เมื่อเดือนตุลาคม 2561 โดยมีเปาหมายเพ่ือยกระดับ
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการ รวมถึง เพ่ิมความสามารถในการแขงขันกับอุตสาหกรรมการบิน นําไปสูการสรางความ
พึงพอใจใหกับผูใชบริการและสรางรายไดที่ย่ังยืนตอไป โดยคาดวาจะเปดใหบริการในชวงตนป 2562

ทั้งนี้ การจัดตั้ง AOTGA มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนวิสาหกิจ ของ ทอท.และชวยสนับสนุนวิสัยทัศน (Vision) 
“ทอท. เปนผูดาํเนินการและจัดการทาอากาศยานท่ีดรีะดับโลก”  และพันธกิจ (Mission) “ประกอบและสงเสริมกจิการทาอากาศยาน 
รวมทั้ง ดําเนินการกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตอเน่ืองกับการประกอบกิจการทาอากาศยาน โดยคํานึงถึงการพัฒนาท่ีย่ังยืน” 
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ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
(Suvarnabhumi Airport) 
ประตูสูนานาชาติ
International Gateway

• ประตูสูประเทศไทยและเปนศูนยกลางอาเซียน 
• เปนตัวเลือกแรกของผูโดยสารในการเปล่ียนเคร่ือง โดยมีทางเลือกในการตอ
 สายการบินนานาชาติที่หลากหลาย เชื่อมตอประเทศตางๆกวา 50 ประเทศ ผานกวา 
 160 เสนทางบิน โดยบริการของ 110 สายการบินแบบประจํา

ทาอากาศยานดอนเมือง
(Don Mueang International Airport) 
ทาอากาศยานท่ีรวดเร็ว
และไมยุงยาก
Fast and Hassle-free Airport

• เปนจุดใหบริการสายการบินตนทุนต่ําในภูมิภาค
• มีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือชวยผูโดยสารท่ีตองการความรวดเร็ว ความสะดวก
 และความสบายใจ 
• มุงเนนการใหบริการการเดินทางอากาศท่ีงายและรวดเร็วในประเทศไทย
• มีการลงทุนอยางตอเน่ืองในการพัฒนาบริการเช็คอินอัตโนมัติ ประตูอัตโนมัติและ
 ชองทางขนสงสัมภาระดวน

ทาอากาศยานเชียงใหม
(Chiang Mai International Airport)
ประตูสูวัฒนธรรมลานนา
Gateway to Lanna Heritage

• ประตูหลักและเปนตัวเลือกแรกสูภูมิภาคลานนาทางภาคเหนือของประเทศไทย 
• มีบรรยากาศท่ีมุงเนนใหนักทองเท่ียวสัมผัสประสบการณเชิงประวัติศาสตร
 ที่สวยงามและยาวนานของจังหวัดเชียงใหม
• นักทองเท่ียวสามารถสัมผัสมรดกทางวัฒนธรรมของลานนาผานการเดินทาง
 ตอไปยังเมืองโบราณในจงัหวัดแมฮองสอน ลําพูน และลําปาง ไดอยางสะดวกสบาย
• ผสมผสานมรดกทางวัฒนธรรมลานนาเขากับการออกแบบอาคารผูโดยสาร

ทาอากาศยานหาดใหญ
(Hat Yai International Airport)
ประตูสูภาคใตสุดของไทย
Gateway to Southern-most 
Thailand

• จุดเชื่อมตอหลักสู 5 จังหวัดใตสุดของไทย ไดแก สงขลา สตูล นราธิวาส ยะลา
 และปตตานี 
• ประชาชนในภาคใตสุดของไทยสวนใหญเปนชาวมุสลิมจึงมีบริการส่ิงอํานวย
 ความสะดวกท่ีเปนมิตรกับฮาลาลและถูกตองตามหลักศาสนา 
• รองรับผูโดยสารนอกเหนือจากท่ีจังหวัดหาดใหญ เชน ผูโดยสารจากประเทศ
 มาเลเซียตอนเหนือในรัฐเปอรลิส รัฐเกดะห รัฐกลันตัน และรัฐเประ ซึ่งระยะทาง
 ใกลกับเมืองกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย

ทาอากาศยานภูเก็ต
(Phuket International Airport)
ประตูสูอันดามัน
Gateway to the Andaman

• ประตูหลักสูแหลงทองเท่ียวทางทะเลท่ีมชีือ่เสยีงระดับโลก เชน เกาะพีพี เกาะสิมลินั ฯลฯ
• ทาอากาศยานระดับพรีเมียม ใหบริการรานคาปลีกระดับหรูหรา รานอาหาร
 ระดับโลก และบริการช้ันเย่ียม เปนทาอากาศยานท่ีเอ้ือตอการพักผอนของ
 นักทองเท่ียวท่ีมีรายไดและอํานาจการใชจายสูง โดยในเมืองภูเก็ตมีโรงแรมระดับ
 หรูหราใหบริการมากกวา 200 แหง

ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย
(Mae Fah Luang-Chiang Rai 
International Airport)
ศูนยกลางภูมิภาคสําหรับธุรกิจ
ที่เก่ียวกับการบิน
Regional Center for
 Aviation-related Business

• เปนศูนยกลางธุรกิจที่เก่ียวของกับการบิน เพ่ือใหบริการแกกลุมประเทศลุมแมนํ้าโขง 
 รวมถึงภูมิภาคจีนตอนใตที่กําลังเติบโตอยางรวดเร็ว
• มีความพรอมดานบุคลากรในสายงานท่ีเก่ียวของและมีพ้ืนท่ีทาอากาศยาน
 ขนาดใหญ ซึ่งเอ้ือตอโอกาสทางธุรกิจ เชน โรงเรียนการบิน และศูนยบํารุงรักษา
 และซอมแซม ซึ่งตอบสนองตอความสนใจของบริษัทชั้นนําในภูมิภาคท่ีตองการ
 สนับสนุนใหจังหวัดเชียงรายเปนศูนยบํารุงรักษาและซอมแซมอากาศยาน

ตําแหนงทางยุทธศาสตรของทาอากาศยาน ทอท.
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ทอท.ตระหนักดีวาการใหบริการถือเปนหัวใจสําคัญของการดําเนินกิจการทาอากาศยาน ดังนั้น จึงกําหนดใหประเด็นดังกลาวบรรจุ
ในแผนวสิาหกิจ ทอท.(ป 2560 - 2564) กลยุทธที ่4.3 พัฒนาประสิทธิภาพการสรางความรวมมอืกบัพนัธมติรทางธุรกจิและผูมสีวนไดเสยี
สาํคัญ และถูกตอยอดเปนแผนแมบทการบริหารลูกคาสัมพนัธของ ทอท.(ป 2557 - 2562) โดยมผีูชวยกรรมการผูอาํนวยการใหญ สายงาน
พัฒนาธุรกิจและการตลาด รบัผดิชอบกาํกับการดําเนินงานของคณะทํางานใหเปนไปตามแผนแมบทฯ ควบคูไปกบักลยุทธออนไลนท่ีเนน
การพัฒนาการดาํเนินงานโดยประยุกตใชนวัตกรรมเพือ่การใหบรกิาร รวมถงึโครงการเขาถึงความตองการของลกูคาและโครงการบรูณาการ
จัดการเสียงของลูกคา (Voice Of Customer - VOC) ป 2561 - 2563 ที่มุงเนนการจัดเก็บรายละเอียดความพึงพอใจและความคาดหวัง
ของลูกคา เพ่ือกําหนดแนวปฏิบัติใหไดมาตรฐานการใหบริการในทุกทาอากาศยาน และการตรวจติดตามคุณภาพการใหบริการ
ผานการจัดการขอรองเรียนและการสํารวจความพึงพอใจของลูกคา

ทอท.กําหนดกลยุทธเพ่ือตอบสนองแผนแมบทการบริหารลูกคาสัมพันธของ ทอท.(ป 2557 - 2562) ครอบคลุมการสรางความเขาใจถึง
ความตองการของลูกคาจนถึงการสรางภาพลักษณที่ดีของ ทอท.

คุณภาพการใหบริการและความพึงพอใจของลูกคา

กลยุทธลูกคาสัมพันธและบริการออนไลน

เขาใจความตองการของ
ลูกคาผานการศึกษา

พฤติกรรมและพัฒนาเปน
ฐานขอมูลซึ่งใชในการ
ออกแบบโครงการบริหาร

ลูกคาสัมพันธ

ตอบสนองความตองการ
ลูกคาอยางเหนือความ

คาดหมาย

พัฒนากระบวนการสราง
นวัตกรรมและยกระดับ

คุณภาพผลิตภัณฑและการ
ใหบริการของ ทอท.

ยกระดับความสามารถ
ในการแขงขัน
ขององคกร

ดําเนินโครงการท่ีมี
เปาหมายจําเพาะกับ
กลุมลูกคาเพ่ือกระชับ

ความสัมพันธ

สรางแรงจูงใจและเชื่อม
ความสัมพันธกับลูกคา

สรางความตระหนัก
ดานภาพลักษณใหกับ
พนักงานภายในองคกร 

โดยจัดใหมีการฝกอบรมและ
การประชาสัมพันธดาน

ลูกคาสัมพันธ

สงเสริมภาพลักษณท่ีดี
ขององคกร

ทอท.ยังไดพัฒนากลยุทธออนไลน 6C เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผูบริโภคที่พ่ึงพาเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น และตอบสนอง
ความตองการของลูกคาผานการใชบริการชองทางออนไลน เชน เว็บไซต แอพพลิเคชันโทรศัพทมือถือ ซึ่งสามารถเขาถึงไดหลากหลาย
อุปกรณ เชน โทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอร แท็บเล็ต ทําใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดมากข้ึน

ใหขอมูลที่เปนประโยชนกับผูโดยสาร

Content

เปาหมายของเราคือความพึงพอใจ
ของลูกคา

CRM

เขาถึงไดในทุกอุปกรณเชื่อมตอ

Channel

เปลี่ยนการซ้ือของหนารานใหเปน 
Online Shopping

Commerce

รวมการใหบริการท้ังหมดไวในจุดเดียว

Convenience

เชื่อมตอทั้งออนไลนและออฟไลน

Community
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ตั้งแตป 2560 ทอท.ไดริเร่ิมแนวความคิดของการนําเทคโนโลยี
ทีท่นัสมยัเพ่ือสนบัสนนุการใหบรกิารดานตางๆ ของทาอากาศยาน
ภายใตความดูแลของ ทอท.ผนวกกับแนวความคิดทางดานการ
ตลาดดิจิตอลที่ตองการจะหาวิธีในการเขาใจถึงพฤติกรรมของ
ผูโดยสารใหมากท่ีสดุ เพ่ือทีจ่ะสงมอบบรกิารท่ีสรางมลูคาเพ่ิม และ
ความพึงพอใจในการใชบริการทาอากาศยานของ ทอท.จึงไดรวม
พัฒนาโครงการ Digital Platform ตามนโยบาย AOT 4.0 
กับบริษัทเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญทางดานการออกแบบ
แอพพลิเคชัน เพ่ือใชเปนสื่อกลางในการสรางประสบการณการมี

สวนรวมระหวางลูกคา ผูประกอบการ และ ทอท.โดยลูกคา
สามารถไดรับสิทธิประโยชนตางๆ จากการเปนสมาชิกมากมาย 
เชน รายการสงเสริมการขายเฉพาะตัวบุคคล คะแนนสะสม
ที่นํามาใชเปนสวนลดการใชจายสินคาหรือบริการ เปนการสราง
แรงจงูใจและเชือ่มความสมัพนัธกับลกูคาอยางตอเนือ่ง นอกจากน้ี
ขอมูลเชิงลึกจากฐานขอมูลพฤติกรรมการบริโภคของลูกคา
ยังสามารถนําไปใชในการปรับปรุงการใหบริการของ ทอท.และ
ชวยพัฒนาแผนธุรกิจใหสามารถตอบความตองการของลูกคา
แตละกลุมไดอยางตรงจุดอีกดวย 

โครงการบูรณาการจัดการเสียงของลูกคา (Voice of Customer - VOC) ของ ทอท.ประกอบไปดวย 4 แนวทางการดําเนินงาน ครอบคลุม
การจัดการขอรองเรียน การพัฒนาผลสํารวจดานความพึงพอใจและความตองการของลูกคา การประชาสัมพันธ และการประเมินผล
อยางเปนระบบ โดยมีฝายพัฒนาธุรกิจและการตลาดเปนผูรับผิดชอบและดําเนินการตามแนวทางการจัดการเสียงของลูกคาเพ่ือ
พัฒนาการใหบริการอยางตอเน่ือง

แนวทางการพัฒนาดานขอรองเรียน

นําระบบเทคโนโลยี IT การจัดการขอรองเรียนมาใชใน
การรับและแยกประเภทขอรองเรียนพรอมประสานงาน
กับเจาหนาท่ีที่เก่ียวของ เพ่ือนําไปสูการจัดลําดับ

ขอรองเรียนตามระดับผลกระทบและดําเนินการแกไข
ตามขอรองเรียนท่ีสําคัญอยางทันทวงที

แนวทางการประชาสัมพันธ

การประชาสัมพันธภาพรวมของปญหาท่ีเกิดขึ้นให
สวนงานท่ีเก่ียวของรับทราบและสรุปลําดับประเด็น

ปญหาท่ีตองการการแกไขและดําเนินการ

แนวทางการพัฒนาดานผลสํารวจความพึงพอใจ

การนําประเด็นเสียงจากลูกคา (ในประเด็นขอเสนอแนะ
การบริการ) จากชองทางรับขอรองเรียนตางๆ
มาวิเคราะหผานแบบจําลอง Impact Analysis 

เพ่ือจัดลําดับความเรงดวนและความสําคัญท่ีมีผลตอ
ความพึงพอใจของลูกคาตอไป

แนวทางการประเมินผล

การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดาน
การยกระดับคุณภาพการใหบริการ ซึ่งจัดทําโดยฝาย
พัฒนาธุรกิจและการตลาดตามแผนแมบทการบริหาร

ลูกคาสัมพันธของ ทอท.

การจัดการเสียงของลูกคา
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แนวทางการพัฒนาดานขอรองเรียนและแนวทางการประชาสัมพนัธ
มุงเนนการจัดใหมีชองทางรองเรียนการใหบริการสําหรับลูกคา
ของ ทอท.ครอบคลุมผูโดยสาร ผูประกอบการ และสายการบิน 
ซึ่งจะผานเขากระบวนการจัดการขอรองเรียนและแจงการตอบรับ
ขอรองเรียนดังกลาวภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

ชองทางรับขอรองเรียนของลูกคา

ทอท.มีระบบในการรับขอรองเรียนหลากหลายชองทางสําหรับลูกคาแตละกลุม

ลูกคาผูโดยสาร ผูประกอบการ

• แบบฟอรมขอรองเรียน ณ เคานเตอร
 ประชาสัมพันธในทาอากาศยาน

• Call Center 1722

• Facebook AOT Official

• อีเมล aotpr@airportthai.co.th

• Online Chat
 ผาน www.airportthai.co.th

• Call Center 1722

• เบอรติดตอภายใน

• Line

• กลองรับฟงความคิดเห็น

• รับตรงผานหนังสือแจงเร่ืองรองเรียน

สายการบิน

• Call Center 1722

• อีเมล csd@airportthai.co.th
 (Customer Service Department)

• แบบฟอรมขอรองเรียน ณ เคานเตอร
 ประชาสัมพันธในทาอากาศยาน

• Facebook AOT Official

• อีเมล aotpr@airportthai.co.th

• การประชุมคณะกรรมการอํานวย
 ความสะดวก (FAL) รายเดือน

• การประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
 ธุรกิจการบินกรุงเทพ (AOC) รายเดือน

• การประชุมอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย
 (SMS) รายไตรมาส

• การประชุม Baggage Committee
 รายเดือน

• การประชุม Working Group
 รายเดือนการนัดหมายเขาพบ / 
 การเย่ียมเยียน /
 การสัมมนา
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กระบวนการจัดการขอรองเรียน
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ขอรองเรยีนท่ีถูกคัดกรองจะถูกสงตอไปยงัสวนงานท่ีเก่ียวของเพ่ือ
ดาํเนินการปรับปรงุแกไขตามกระบวนการจัดการขอรองเรยีน และ
จัดทํารายงานสถิติขอรองเรียนและผลการดําเนินการแกไขเพ่ือสง
ตอผูบริหารระดับสูงของแตละทาอากาศยานเปนประจําทุกเดือน
และทุกไตรมาสโดยหนวยงานรับขอรองเรียน และจะส่ือสารใหกับ

 หมายเหตุ
 การจัดแบงประเภทขอรองเรียนท้ัง 8 ประเภท ดานบน ไดจัดแบงเพ่ือรองรับการนําเทคโนโลยีระบบ IT รับเรื่องรองเรียนมาใชงาน ซึ่งในปจจุบันยังไมมีการนํามาใชงาน ทั้งน้ี ในเบ้ืองตนคาดวา 
เทคโนโลยีฯ ดังกลาวจะถูกนํามาใชงานในปงบประมาณ 2562

ประเภทขอรองเรียน แบงเปน 8 ประเภท

พฤติกรรมและการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีภายในทาอากาศยาน

ดานการจราจรและขนสง

ดานส่ิงอํานวยความสะดวก
ภายในทาอากาศยาน

ดานราคาและคุณภาพ

ดานกระบวนการ
และข้ันตอนการใหบริการ

ดานการแสดงขอมูล
ประชาสัมพันธ

ดานสภาพแวดลอม
ของทาอากาศยาน

ดานอ่ืนๆ

ฝายส่ือสารองคกร ฝายพัฒนาธุรกิจ และฝายวิจยั พัฒนา นวัตกรรม
และคุณภาพการบริการ เพ่ือยกระดับคุณภาพการใหบริการแก
ลกูคาและสรางความสามารถในการแขงขนั พรอมทบทวนแนวทาง
การจัดการขอรองเรียนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ทอท.สาํรวจความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบรกิารทาอากาศยานผาน
โครงการประเมนิคณุภาพการใหบรกิารของทาอากาศยาน (Airport 
Service Quality - ASQ) และศึกษาความตองการของลูกคา
ทกุกลุมผานโครงการเขาถึงความตองการของลกูคา (Satisfaction 
Survey) โดยการสัมภาษณแบบตัวตอตัว (F2F) การสัมภาษณ
เชิงลึก (Deep Interview) และสํารวจความภักดีของลูกคา
ผานการประเมิน Net Promotor Score (NPS) ที่สะทอนใหเห็นถึง
ระดับความพึงพอใจ ขอควรปรับปรุง และความภักดีของลูกคา
ในแตละทาอากาศยาน ตามแนวทางการพัฒนาดานผลสํารวจ
ความพึงพอใจและแนวทางการประเมินผลภายใตแนวทางการ
จัดการเสียงของลูกคา และนําผลการประเมินมาใชประกอบการ
กําหนดกลยุทธและโครงการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ และ
ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการทํางานใหพัฒนาอยางตอเน่ือง

ผลสํารวจความพึงพอใจของลูกคา
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ป 2561 ทั้ง 4 ทาอากาศยานไดรับการประเมินระดับคุณภาพการใหบริการผานโครงการประเมินคุณภาพการใหบริการของ
ทาอากาศยาน (Airport Service Quality - ASQ) จัดทําโดยสภาทาอากาศยานสากล (Airport Council International - ACI) 
ซึ่ง ทอท.กําหนดแผนใหทุกทาอากาศยานเขารวมการตรวจประเมินภายในป 2562

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทาอากาศยานดอนเมือง

ผลประเมิน ASQ 

4.46 คะแนน  

ผลประเมิน ASQ 

4.10 คะแนน  

ประเภทผูโดยสารมากกวา  

40 ลานคน/ป

ประเภทผูโดยสารสูงสุด  

25 - 40 ลานคน/ป

ทาอากาศยานเชียงใหม ทาอากาศยานภูเก็ต

ผลประเมิน ASQ  

4.5 คะแนน 

ผลประเมิน ASQ  

4.15 คะแนน  

ประเภทผูโดยสารสูงสุด  

5 - 15 ลานคน/ป

ประเภทผูโดยสารสูงสุด  

15 - 25 ลานคน/ป

โครงการจัดอันดับคุณภาพการใหบริการทาอากาศยาน (Airport Service Quality - ASQ)
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NPS ยอมาจากคําวา Net Promotors Score คือ คาสุทธิของลูกคาผูซึ่งจะแนะนําองคกร ทอท.ตอคนรอบขางวาใหใชบริการของเรา
โดยมีวิธีการคํานวณ คือ การแบงจํานวนกลุมตัวอยางท่ีทําการสํารวจออกเปน 3 กลุม 

กลุมที่ 1 ผูที่ใหคะแนนความภักดี ระดับ 9 - 10 เรียกวา Promotors 

กลุมที่ 2 ผูที่ใหคะแนนความภักดี ระดับ 7 - 8 เรียกวา Neutrals

กลุมที่ 3 ผูที่ใหคะแนนความภักดี ระดับ 0 - 6 เรียกวา Detractors

NET PROMOTORS SCORE = % PROMOTORS  - % DETRACTORS

DETRACTORS NEUTRALS PROMOTORS

ผลสํารวจระดับความภักดีตอทาอากาศยาน (คา NPS: Net Promotors Score)

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิติด World’s Top 100 Airports 2018 ในลําดับท่ี 36

จากผลสํารวจความเห็นของนักเดินทางท่ัวโลกกวา 13.73 ลานคน มากกวา 100 สญัชาติ 
ในป 2560 - 2561 โดย SKYTRAX ซึง่เปนองคกรจัดอนัดับอสิระท่ีไมมกีารเก็บคาใชจาย
ในการประเมินความพึงพอใจของลูกคาสําหรับสายการบินและทาอากาศยานท่ีเขารวมโครงการ 
พบวาทาอากาศยานสุวรรณภูมิไดรับการยกยองใหเปน World’s Top 100 Airports 
ในอนัดบัที ่ 36 ในป 2561 จากทัง้หมด กวา 500 ทาอากาศยาน เกณฑการประเมนิอางองิ
จากระดับความพึงพอใจตอประสบการณการใชทาอากาศยาน เร่ิมตัง้แตการเดินทางมายัง
ทาอากาศยาน จนถงึจดุรับกระเปา เชน ตวัเลือกการเดินทางมายังสนามบนิท้ังความยากงาย
ในการเขาถึงและราคา สิง่อาํนวยความสะดวกตางๆ ในอาคารผูโดยสาร ระบบการเขาคิวและ
ทศันคติการใหบรกิารของพนักงาน การรับรูดานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
ของผูโดยสาร เปนตน

การดําเนินการสํารวจระดับความภักดีตอทาอากาศยานจะดําเนินการเปนประจําทุกป โดยมีการสอบถามเพ่ือใหทราบทัศนคติและพฤติกรรม
ลกูคาท่ีมคีวามสมัพนัธสงผลตอระดับความภักดีของลกูคาตอองคกร ทัง้ 3 กลุมของ ทอท. ผานการสัมภาษณแบบ F2F ระบปุระเด็นคาํถามเปน 
4 ประเด็นดังน้ี 1)  ทานจะบอกส่ิงท่ีดแีละสิง่ท่ีประทับใจเก่ียวกับการมาใชบรกิารใหกับคนท่ีทานรูจกั 2) เมือ่ทานเกิดความไมพึงพอใจในการมาใช
บรกิาร ทานยินดทีีจ่ะเสนอแนะเพ่ือใหองคกรทราบเพือ่ปรบัปรงุการใหบรกิารท่ีดขีึน้ 3) สมมตวิามทีาอากาศยานอ่ืนเปดใหบรกิารในพืน้ที่
ใกลเคียงกันทานยังยินดีทีจ่ะใชบริการและแนะนําใหคนท่ีทานรูจกัมาใชบรกิารท่ี ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิตอไป 4) ทานมีแนวโนมทีจ่ะขยาย
รานคา/สาขา เพ่ิมในทาอากาศยานแหงอ่ืนในการกํากับดแูลของ ทอท. ซึง่ประเด็นสุดทายจะสอบถามเฉพาะผูประกอบการ และสายการบิน

ผลการสาํรวจระดับความภักดีตอทาอากาศยานหรือคา NPS ในป 2561 พบวา ประเด็นทีผู่โดยสารทัง้ High Season และ Low Season 
มคีวามภักดีตอ ทาอากาศยานหาดใหญ มากท่ีสดุ คอื เร่ืองการแนะนําบอกตอ ทีล่กูคาจะบอกส่ิงท่ีดแีละส่ิงท่ีประทับใจเกีย่วกับการมาใชบรกิาร
ใหกับคนทีรู่จกั และ มคีวามภกัดีตอ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ินอยท่ีสดุในประเดน็ดงักลาว ถาเปรยีบเทียบระหวาง 3 กลุมลกูคา จะเหน็วา 
สายการบิน เปนกลุมทีม่คีวามภักดีในประเด็นตางๆ นอยท่ีสดุเมือ่เทียบกับอกี 2 กลุม และลูกคากลุมผูประกอบการ มคีวามภกัดีตอ ทาอากาศยาน
แมฟาหลวง เชยีงรายนอยทีส่ดุ เมือ่สอบถามในประเดน็ตางๆ เก่ียวกับความภกัดี ซึง่ตองคอยเฝาระวังและจดัแผนเพือ่จดัการความสมัพนัธกับ
ผูประกอบการเพ่ือรกัษาความสัมพนัธกับกลุมดงักลาวตอไป
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ทอท.ตระหนักถึงผลกระทบด�าน
สิ่งแวดล�อมและให�ความสําคัญ
ต�อการควบคุมการดําเนินงาน
ในท�าอากาศยานให�เป�นไปตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด ทั้งระดับ

ประเทศและระดับสากล 
ตลอดจนวางมาตรการเพ่ือลด
ผลกระทบท่ีอาจเกดิขึน้ต�อชมุชน

รอบท�าอากาศยาน

การดําเนินธุรกจิอยางมปีระสทิธิภาพและสอดคลองกับขอกาํหนด
ดานส่ิงแวดลอมทั้งระดับประเทศและระดับสากลเปนการยืนยัน
ถึงความรับผิดชอบขององคกรตอประเด็นดานส่ิงแวดลอมและ
สังคม รวมทั้งปณิธานในการดําเนินธุรกิจอยางย่ังยืน 

ทอท.ตระหนักถึงผลกระทบดานส่ิงแวดลอมและใหความสําคัญ
ตอการควบคุมการดําเนินงานในทาอากาศยานใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด ทั้งระดับประเทศและระดับสากล ตลอดจน
วางมาตรการเพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต อชุมชนรอบ
ทาอากาศยาน ซึ่งถือเปนกลุมผู มีสวนไดเสียท่ีสําคัญ โดยมุง
บริหารจัดการเพ่ือลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้นจาก
การดําเนินงาน นอกจากนี้ ทอท.ยังคงตระหนักถึงสถานการณ
ดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีอาจสงผลกระทบตอการ
ดําเนินธุรกิจ โดยกําหนดมาตรการควบคุมและลดการใชพลังงาน 
เพ่ือลดการปลอยกาซเรือนกระจกซ่ึงเปนปจจัยหลักของการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ เพ่ือเปนการแสดงจดุยืนอยางชดัเจน
ในการเปนทาอากาศยานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และจะยังคง
พัฒนาการดําเนินงานอยางตอเน่ืองและย่ังยืน

To Achieve Global Airport 
Standards
ก�าวแห�งมาตรฐานท�าอากาศยานระดับสากล

   :  83TO REACH OUR GOALS



การจัดการดานส่ิงแวดลอม 

ทอท.บริหารจัดการส่ิงแวดลอมโดยมุงเนนการใชทรัพยากรใหเกิด
ประโยชนสูงสุดและควบคุมผลกระทบดานส่ิงแวดลอมที่สงผลตอ
ชมุชนรอบทาอากาศยานใหนอยท่ีสดุ โดยการปฏิบตัติามมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวในรายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมอยางเครงครดั พรอมทัง้ ตดิตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมในดานตางๆ เชน ระดับเสียง 
คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ํา อยางตอเน่ืองมาโดยตลอด เพ่ือมุงสู
การเปน “ทาอากาศยานท่ีเปนมิตรตอสิง่แวดลอม” และสอดคลอง
กับเปาประสงคแผนวิสาหกิจของ ทอท.

นอกจากน้ี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งเปนทาอากาศยานหลัก
ยังมีระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามแนวทางมาตรฐานสากล 

นโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมของ ทอท.

ทอท.กําหนดนโยบายส่ิงแวดลอม เพ่ือใหทาอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.มีการดําเนินการดานส่ิงแวดลอมเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน สอดคลองกับแผนแมบทดานส่ิงแวดลอม และเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายอยางเครงครัด

ทอท.ไดจัดทําแผนแมบทดานสิ่งแวดลอม (Towards Green Airport 
Master Plan) โดยมีวิสัยทัศนในการกาวสูการเปนผูนําทางดาน Eco-
Airport ในระดับนานาชาติ ผานการดําเนินงาน 4 ดาน ไดแก การจัดการ
ทรัพยากร การจัดการสิ่งแวดลอม การจัดการพลังงาน และการจัดการ
ผู มีสวนไดเสีย เพ่ือตอบสนองปณิธานในการเปน “สนามบินท่ีเปน
พลเมืองดีของสังคมและเปนเพ่ือนบานท่ีดีของชุมชน

(ดูรายละเอียดนโยบายดานส่ิงแวดลอมเพ่ิมเติมไดที่ http://service.airportthai.co.th/ewtadmin85_aot/ewt/aot_web/download/article/article_20170530164407.pdf)

แผนแมบทดานส่ิงแวดลอม (Towards Green Airport Master Plan) 

บริหารทรัพยากรอย�างรับผิดชอบและการปรับตัวต�อสภาพภูมิอากาศ

โดยการจัดจางผูรบัเหมาท่ีไดดาํเนินงานตามมาตรฐานการจัดการ
สิง่แวดลอมระดบัสากล ISO 14001 ในการบรหิารจดัการระบบจาย
นํ้าประปา ระบบระบายน้ําทาอากาศยาน ระบบรวบรวมนํ้าเสีย 
ระบบการบําบัดน้ําเสีย และการจัดการขยะมูลฝอย 

ปฏบิตัติามกฎหมาย
และขอกําหนดทางดาน

สิง่แวดลอม

บรหิารจัดการทรพัยากร
และการใชพลงังาน 
เพ่ือรกัษาคุณภาพ

สิง่แวดลอมทัง้ภายใน
และรอบทาอากาศยาน

ปฏบิตัติามมาตรการ
ปองกันและติดตาม

ผลกระทบทางส่ิงแวดลอม 
เพ่ือนาํไปสูการแกไข

สรางความเขาใจและ
การมีสวนรวมกับชมุชน
และผูมสีวนไดเสีย 
เพ่ือรกัษาและพัฒนา
คณุภาพส่ิงแวดลอม

สรางจติสาํนกึแก
พนักงานในการรักษา
คณุภาพส่ิงแวดลอมและ
การใชพลังงานอยางย่ังยืน
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ในป 2561 ทอท.บรหิารจดัการดานส่ิงแวดลอม
ใหเกิดประสิทธิภาพตามแผนแมบทดาน
สิง่แวดลอมและนโยบายการจดัการส่ิงแวดลอม
ในทาอากาศยาน ผานการลงทุนดานสิง่แวดลอม
ในโครงการตางๆ ดังน้ี

การลงทุนทางดานส่ิงแวดลอม

Towards Green Airport

กาวไปสูการเปนผูนําทางดานทาอากาศยานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในระดับนานาชาติวิสัยทัศน 

การจัดการทรัพยากร

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

เปาหมายท่ี 1 
ลดฟุตปริ้นดานส่ิงแวดลอม

การปลอยน้ําเสียเปน 0

รีไซเคิลของเสียอยางนอยรอยละ 20

ลดฟุตปริ้นดานส่ิงแวดลอมตอผูโดยสาร

การจัดซื้อจัดจางสีเขียว

การชดเชยการปลอย
 คารบอนใหเปน 0

สัดสวนพลังงานหมุนเวียน

รวมมือกับผูมีสวนไดเสีย 
 ในการลดการปลอย
 กาซเรือนกระจก

ผูไดรับผลกระทบ
 ทางเสียงไดรับการชดเชย
 ทั้งหมด

เปาหมายท่ี 2 
ทาอากาศยานคารบอนต่ํา

เปาหมายท่ี 3 
การมีสวนรวมกับผูมีสวน
ไดเสียทุกภาคสวน

ประสิทธิภาพการใช
พลังงาน

การมีสวนรวม

การจัดการสิ่งแวดลอม การจัดการพลังงาน
การจัดการ

ผูมีสวนไดเสีย
พันธกิจ

คานิยม

เปาหมาย

 เปาประสงค

เงนิลงทุน
ดานสิง่แวดลอม

คาใชจาย
ในการดาํเนนิงาน
ดานสิง่แวดลอม

615,676,611 
บาท

11,407,000 
บาท
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ทอท.ดําเนินการวัดและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
(Eco-Efficiency) ตามแนวทางที่กําหนดโดยคณะกรรมการ
นักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอมโลก (World Business Council for 
Sustainable Development: WBCSD) และสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ (สคร.) ซึง่ ทอท.ไดจดัทาํบนัทึก
ขอตกลงประเมนิผลการดาํเนินงานรัฐวสิาหกิจระหวางรฐับาลไทย
กับ ทอท. ประจําปงบประมาณ 2561 และไดทําการวัดและ
ประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของทาอากาศยาน

ทอท.กําหนดการประเมินออกเปน 2 กรณี ไดแก 

• กรณีท่ี 1 รายไดจากการขายหรือใหบริการเปนตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ ปริมาณการใชไฟฟาท้ังหมดเปนตัวชี้วัดทางส่ิงแวดลอม

• กรณีท่ี 2 กําไรจากการดําเนินงานเปนตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจ ปริมาณการใชไฟฟาในสวนของ ทอท.เปนขอมูลตัวชี้วัดทางส่ิงแวดลอม

ผลการประเมินพบวาคาประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ ทอท.โดยคํานวณจากผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2560 กรณีที่ 1 
และกรณีที่ 2 มีคาเทากับ 94.65 และ 85.36 ตามลําดับ สําหรับในการดําเนินงานข้ันตอไป ทอท.จะดําเนินการจัดเก็บขอมูลอยาง
ตอเน่ืองและเปนระบบ เพ่ือใหเปนไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานสากล ISO 14045 และพิจารณากําหนดเปาหมายคา Factor 
ที่เหมาะสมกับองคกร พรอมทั้งกําหนดมาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจใหสามารถบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว

• ระดับที่ 1 

 มีการต้ังคณะทํางานเพื่อเตรียมความพรอมการดําเนินงานในการวัด
 และประเมินองคกร 

การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) 

 เกณฑในการวัดประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

ในความรับผิดชอบ ทั้ง 6 แหง ไดแก ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ทาอากาศยานดอนเมือง ทาอากาศยานเชียงใหม ทาอากาศยาน
หาดใหญ ทาอากาศยานภูเก็ต และทาอากาศยานแมฟาหลวง
เชยีงราย ในระยะท่ี 1 ป 2561 เพ่ือพจิารณาการเตรียมความพรอม
ในการศึกษาและกําหนดแนวทางการวัดและประเมินในเรื่องของ
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ขององคกร
ใหครบถวนท้ัง 5 ระดับคาเกณฑวัด ดังน้ี

• ระดับที่ 2 

 ทําการศึกษาและกําหนดแนวทางในการวัดและประเมินในเร่ืองของ
 ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององคกร 

• ระดับที่ 3 

 รายงานผลการศึกษา และการกําหนดแนวทางในการวัดและประเมิน
 ในเรื่องของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององคกร ไดรับ
 การอนุมัติจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

• ระดับที่ 4 

 ดาํเนนิการตามแนวทางในการวัดและประเมนิในเรือ่งของประสทิธิภาพ
 เชิงนิเวศเศรษฐกิจขององคกร โดยเริ่มจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของ 

• ระดับที่ 5 

 ดาํเนนิการตามแนวทางในการวัดและประเมนิในเร่ืองของประสทิธิภาพ
 เชิงนิเวศเศรษฐกิจขององคกร โดยสามารถจัดเก็บขอมูลที่เก่ียวของ
 ไดครบถวน
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ทอท.จดัใหมชีองทางในการรบัเรือ่งรองเรยีนปญหาดานส่ิงแวดลอม ครอบคลมุประเดน็ทัง้ดานเสียงและผลกระทบดานอืน่ๆ เพ่ือสนบัสนนุ
การแกปญหารวมกันอยางย่ังยืน ทั้งน้ี ทอท.ยังไดจัดตั้งศูนยประสานงานการแกไขปญหาผลกระทบส่ิงแวดลอมขึ้นในทาอากาศยาน
หลักของ ทอท. (ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ) ในความรับผิดชอบของฝายส่ิงแวดลอม เพ่ือทําหนาท่ีรับขอรองเรียนปญหาจากชุมชนที่ไดรับ
ผลกระทบดานส่ิงแวดลอมจากการดําเนินงานทาอากาศยาน โดยมีภารกิจหลัก 2 สวน คือ

นอกจากน้ี ศูนยประสานงานฯ ยังสงเสริมและสรางความสัมพันธอันดีระหวาง ทอท.และชุมชนโดยรอบทาอากาศยาน โดยการทําหนาท่ี
เปนสื่อกลางประสานความรวมมือ สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน และงานประเพณีสําคัญตางๆ ของชุมชน 

ทั้งน้ี ในป 2561 จากขอรองเรียน ทอท.ไดดําเนินการตรวจสอบการดําเนินงาน พบวา ทอท.ไมมีการละเมิดขอกําหนดดานส่ิงแวดลอม

ติดตอ ศูนยประสานงานการแกไขปญหาผลกระทบ
สิ่งแวดลอมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ไดที่ 

โทร 02-132-9088, 02-133-1888 และ 02-132- 9089
เวลา 08.00 - 17.00 น. ทุกวัน ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ

การจัดการขอรองเรียนดานส่ิงแวดลอมเพ่ือลดผลกระทบตอชุมชน

รับขอรองเรียนทางโทรศัพท (Call Center)

รับเรื่องราวรองทุกข ตอบขอซักถามดานขั้นตอน 
กระบวนการในการดําเนินงานชดเชยฯ แผนงาน 
ขั้นตอน และผลการดําเนินงานการแกไขปญหา 

และใหขอมูลในสวนท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ ในกรณีมีการ
สอบถามขอมูลเชงิลกึของ ทอท.ศนูยประสานงานฯ 

จะเปนผูประสานงานขอคําตอบ เพื่อชี้แจงและสราง
ความเขาใจใหกับผูรองเรียน/ผูสอบถาม

งานมวลชนสัมพันธ

ลงพื้นท่ีเพื่อพบปะชี้แจง ทําความเขาใจกับประชาชน
ในประเด็นตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานและ
การแกไขปญหาผลกระทบของ ทอท. ตลอดจน

ติดตามสถานการณภายในชุมชน และพื้นท่ีโดยรอบ
ทาอากาศยาน เพื่อรายงานประเด็น

ความคิดเห็น/ขอรองเรียนของประชาชนแก ทอท.

สําหรับขอรองเรียนของทาอากาศยานอ่ืนๆ กรุณาติดตอไดที่ AOT Call Center 
1722 หรือฝายส่ือสารองคกร โทรศัพท 02-535-3738 โทรสาร 02-535-4099 
www.airportthai.co.th ในสวน “ติดตอและรับเร่ืองรองเรียน”
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แนวคิดท�าอากาศยานสีเขียวเพื่อส่ิงแวดล�อม

ทอท.ใหความสําคัญตอการเปนทาอากาศยานสีเขียวเพ่ือ
สิ่งแวดลอม (Green Airport Concept) และการประยุกตใช
การออกแบบเพ่ือการใชงานสําหรับคนทุกกลุม (Universal 
Design) โดยระบุเง่ือนไขท่ีตอบสนองแนวคิดดังกลาวไวใน
ขอพิจารณาเพ่ิมเติมพิเศษสําหรับการออกแบบอาคารผูโดยสาร
หลังที่ 2 ของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยแนวคิดดังกลาว
จะสนับสนุนการอนุรักษพลังงาน บริหารจัดการพลังงานและ

ทอท.พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอาํนวยความสะดวกภายในทาอากาศยานตามแผนวิสาหกิจและแผนพัฒนาทาอากาศยานของ ทอท. 
โดยคํานึงถึงผลกระทบตอผูใชบรกิารชุมชนโดยรอบทาอากาศยานและส่ิงแวดลอม พรอมกบัพัฒนาการจัดการส่ิงแวดลอมภายใตแนวคิด
ทาอากาศยานสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดลอม

การบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอมของ ทอท.คํานึงถึงการควบคุม
เสียงรบกวนและการบริหารการใชทรัพยากรภายในทาอากาศยาน
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ครอบคลุมการจัดการคุณภาพอากาศ 
การจัดการนํ้าและนํ้าเสีย และการจัดการทรัพยากรและของเสีย
จากการดําเนินงานอยางตอเน่ือง

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

การบริหารจัดการทรัพยากร

ทรัพยากรของอาคารอยางมีประสิทธิภาพ คํานึงถึงการรักษา
สิ่งแวดลอม และ ทอท.ยังกําหนดใหการออกแบบและกอสราง
อาคารและภูมิทัศนมีความยืดหยุน สามารถปรับเปลี่ยนได
ตามแนวทางการออกแบบอาคารเขียว (Green Building) 
ตามเกณฑมาตรฐานของ LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) ซึ่งเปนมาตรฐานการออกแบบอาคาร
เพ่ือสิ่งแวดลอมที่เปนท่ียอมรับในระดับสากล
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เน่ืองจากทาอากาศยานเปนบริเวณท่ีมคีวามเส่ียงสูงในการกอใหเกิดมลพิษทางเสียงแกชมุชนรอบขาง ทอท.ไดนาํแนวทาง “Guidance on 
the Balanced Approach to Aircraft Noise Management” ซึ่งเปนแนวทางปฏิบัติในการจัดการเสียงรบกวนภายใตหลักการพ้ืนฐาน 
4 ประการ มาพิจารณาปรับใชใหเหมาะสมกับทาอากาศยานของ ทอท.ดังน้ี

นอกจากน้ี ทอท.ไดมีระบบติดตามตรวจสอบระดับเสียงท่ีสถานีตรวจวัดระดับเสียงท่ัวไป และสถานีตรวจวัดเสียงอากาศยานถาวร
ที่เชื่อมโยงกับขอมูลการบิน เพ่ือเปนการเฝาระวังระดับเสียงในพ้ืนท่ีชุมชน

ทาอากาศยาน ดัชนีตรวจวัด

สถานีตรวจวัดระดับเสียง
ท่ัวไปทุก 6 เดือน

ทาอากาศยานดอนเมือง 11 สถานี
คาระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.)

คาระดับเสียงกลางวัน - กลางคืน (L
dn

)

คาระดับเสียงสูงสุด (L
max

)

ทาอากาศยานเชียงใหม 4 สถานี

ทาอากาศยานแมฟาหลวง
เชียงราย 4 สถานี

สถานีตรวจวัด
ระดับเสียงถาวร

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 19 สถานี 
(แบบเคลื่อนท่ี 2 สถานี) คาระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.)

คาระดับเสียงกลางวัน - กลางคืน (L
dn

)
คาระดับเสียงสูงสุด (L

max
)

คาระดับเสียงสูงสุด (Sound Exposure Level : SEL)
คาระดับเสียงเปอรเซนไทลที่ 10 และ 90 (L

10
, L

90
)

ทาอากาศยานภูเก็ต 4 สถานี 
(แบบเคลื่อนท่ี 2 สถานี)

ทาอากาศยานเชียงใหม 4 สถานี 
(อยูระหวางการติดต้ังคาดวา
จะแลวเสร็จ เม.ย. 2562)

แนวทางปฏิบัติในการจัดการมลพิษทางเสียง

การจัดการเสียง

ดัชนีการตรวจวัดและพื้นท่ีที่ครอบคลุมของการตรวจวัด

1.การลดเสยีงท่ีแหลงกําเนดิ :
รณรงคใหสายการบิน
ดแูลรกัษาเคร่ืองยนต
ใหเปนไปตามมาตรฐาน

2. การจดัการวางแผนการใช
ประโยชนท่ีดนิ : 
ทอท.จดัทําแผนท่ีระดับ
ความดังเสียง (Noise Contour)
จากแผนคาดการณในการสราง
ทาอากาศยาน เพ่ือประกอบ
การพิจารณาของหนวยงาน
ทองถ่ินท่ีมหีนาท่ีในการวางแผน
การใชประโยชนทีด่นิ 

3. วธิปีฏบิตัใินการลด
ผลกระทบดานเสยีง : 
รณรงคใหสายการบินปฏิบัติ
ตามวิธีการบิน และการข้ึน-ลง 
ทีก่อใหเกิดมลพษิทางเสียง
ตํา่ท่ีสดุ แตทัง้น้ีตองไมกระทบ
กับปจจยัดานความปลอดภัย

4. ขอจํากดัในการปฏบิติัการ
ของอากาศยาน
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ผลการตรวจวัดมลพิษทางเสียง

ทอท.มีการตรวจวัดมลพิษทางเสียงตามขอกําหนดของ EIA ของแตละ
ทาอากาศยานเปนประจําอยางนอยทุกๆ 6 เดือน เทียบกับมาตรฐาน
ตามกฎหมายของไทยและระดับสากล ในป 2561 พบวา ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิมีผลตรวจวัดเสียงอยูในเกณฑมาตรฐานทุกพารามิเตอร 
ในขณะท่ีทาอากาศยานอ่ืน ๆ * พารามิเตอรที่ทําการตรวจวัดสวนใหญ
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานในทุกทาอากาศยาน ยกเวน คาระดับเสียง
เฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) ในบางสถานีตรวจวัดบรเิวณทาอากาศยาน
ภูเก็ต และคาระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (L

dn
) ในบางสถานี

ตรวจวัดบริเวณทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย ทั้งนี้ ในบริเวณ
ที่ระดับเสียงเกินมาตรฐาน พบวา สวนมากเปนสถานีในเขตปฏิบัติการ
เขตการบิน จึงไมสงผลกระทบตอชุมชนโดยรอบทาอากาศยาน

* หมายเหตุ ไมรวมทาอากาศยานหาดใหญ เน่ืองจากไมอยูในขอบขายท่ีตองมีการติดตามตรวจสอบผล EIA เพราะไมมีการขยายขีดความสามารถเพ่ิมเติมหลังการประกาศใช
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535

การแก ไขปญหาผลกระทบดานเสียงจากการดําเนินงานทาอากาศยาน

ในป 2561 ทอท.ดําเนินการแกไขปญหาผลกระทบ
ดานเสียงจากการดําเนินงานของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
และทาอากาศยานภูเก็ตท่ีมตีออาคารท่ีอยูอาศัยและสถานท่ี
ออนไหวตอผลกระทบดานเสียง ไดแก สถานศึกษา สถาน
พยาบาล และศาสนสถาน โดยมหีลกัเกณฑในการดําเนินการ 
ดังน้ี

พื้นท่ี NEF มากกวา 40 

ซื้อที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง หากเจาของกรรมสิทธ์ิ
ไมประสงคขาย ทอท.จะสนับสนุนการปรับปรุงอาคาร

เพ่ือลดผลกระทบดานเสียง

เงื่อนไขปการชดเชย

•  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ: อาคารท่ีปลูกสรางจนถึง
 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปดใหดําเนินการในวันท่ี 
 28 กันยายน 2549

•  ทาอากาศยานภูเก็ต: อาคารท่ีปลูกสรางกอนป 2553

พื้นท่ี NEF 30 - 40

สนับสนุนการปรับปรุงอาคาร
เพ่ือลดผลกระทบดานเสียง

หาผลกระทบาผลกระท
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487 

28

17,908 

NEF30 - 40 
17,908 

• กรณีอาคารท่ีอยูอาศัย ทอท.ไดซื้อที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง 
และจายเงินคาปรับปรุงอาคารเพ่ือลดผลกระทบดานเสียง
ไปแลวประมาณรอยละ 90 โดยสวนท่ีเหลือมสีาเหตุมาจากเจาของ
กรรมสิทธ์ิไมตกลงราคาประเมิน และเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิ
ไมครบถวน ซึ่ง ทอท.มิไดมีการเพิกเฉย โดยเรงแกปญหาเพ่ือให
สามารถจายเงินไดครบทุกอาคาร จัดการประชุมเพ่ือหาขอสรุป
รวมกัน และประสานหนวยงานราชการในการรับรองเอกสาร
ใหถูกตองตามกฎหมาย

ความคืบหนาการแก ไขปญหาผลกระทบดานเสียงจากการดําเนินงานทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

• กรณีสถานที่ออนไหวตอผลกระทบดานเสียง เน่ืองจาก
สถานท่ีเหลาน้ีอยูในพ้ืนท่ี NEF 30 - 40 ทั้งหมด ทอท.จึงไดดําเนิน
การสนับสนุนการปรับปรุงอาคารในรูปแบบการจายเงินใหไป
ปรับปรุงอาคารเอง การไปปรับปรุงอาคารใหและการสนับสนุน
การศึกษาวิจัย โดยในป 2561 ทอท.ไดจายเงินคาปรับปรุงอาคาร
เปนเงิน 100,156,781 บาท
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NEF>40 
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NEF>40 : 
1 
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465 

 9

1,023 

NEF30 - 40 
1,023 

• กรณีอาคารท่ีอยูอาศัย พ้ืนท่ี NEF มากกวา 40 มีเจาของกรรมสิทธ์ิตองการขายจํานวน 76 อาคาร ทอท.อยูระหวางการประเมิน
ราคาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ในสวนการปรับปรุงอาคารเพื่อลดผลกระทบดานเสียงท้ังในพื้นท่ี NEF มากกวา 40 และ NEF 30 - 40 
ทอท.ไดจายเงินคาปรับปรุงอาคารเพ่ือลดผลกระทบดานเสียงแลวประมาณรอยละ 64  

• กรณีสถานท่ีออนไหวตอผลกระทบดานเสียง ทอท.ไดจายเงินคาปรับปรุงอาคารเพ่ือลดผลกระทบดานเสียงท้ังหมดเรียบรอยแลว 
จํานวน 9 แหง

ความคืบหนาการแก ไขปญหาผลกระทบดานเสียงจากการดําเนินงานทาอากาศยานภูเก็ต
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เพ่ือสรางการมีสวนรวมและแสดงความรับผิดชอบตอชุมชน
ที่ไดรับผลกระทบดานเสียง ฝายส่ิงแวดลอมจัดใหมีโครงการ
ตรวจสขุภาพหูและสมรรถภาพการไดยินสาํหรับประชาชนท่ีอาศัย
โดยรอบทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดวยวิธีตรวจสมรรถภาพ
การไดยิน (Audiometry หรือ Audiometric Test) ในป 2561 
มีประชาชนเขารับการตรวจดังกลาวในโครงการ 3,002 คน พบวา
มีผู ที่มีสมรรถภาพการไดยินผิดปกติจํานวน 927 คน คิดเปน 
30.88% แบงออกไดเปน 5 กลุม คือ 

1. ผูสูงอายุ มีสาเหตุมาจากการเส่ือมสภาพการไดยินตามวัย 
 จํานวน 497 คน 

2. ผู มีประวัติการเจ็บปวย เปนหวัด หูอื้อ ภูมิแพ หูหนวก 
 จํานวน 49 คน 

3. ผูไดรบัเสยีงดังมากกวาปกติเปนระยะเวลานานจากการทํางาน
 ในโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 8 คน 

4. ผูมปีระวัตบิาดเจ็บบริเวณใบหู ใบหนา และศีรษะจากอุบตัเิหตุ 
 จํานวน 4 คน 

5. ผูไมไดยินบางเสียง บางความถ่ี (ความถ่ีใด ความถ่ีหน่ึง 
 เกิน 25 dB คาเฉล่ียปกติ) จํานวน 369 คน

โครงการตรวจสุขภาพหูและสมรรถภาพการไดยิน

การบริหารจัดการคุณภาพอากาศ

สําหรับการตรวจสมรรถภาพการไดยินอยางละเอียดเพ่ือสนับสนุนเคร่ืองชวยฟงใหกับผู ที่สูญเสียการไดยินระดับหูตึง
มาก-รุนแรงมากฯ ที่เขารวมโครงการกับ ทอท.อยางตอเน่ืองตั้งแตป 2557 - 2560 มีจํานวนท้ังสิ้น 10 ราย โดย โสต ศอ นาสิกแพทย 
วินิจฉัยแลว พบวา มีผูที่บกพรองทางการไดยินสมควรไดรับเครื่องชวยฟง จํานวน 7 ราย  8 เคร่ือง ทั้งน้ี จํานวน 6 ราย ควรไดรับ
1 ขาง และจํานวน 1 ราย ควรไดรับ 2 ขาง เพ่ือใหผูบกพรองทางการไดยินสามารถใชในชีวิตประจําวันไดอยางปกติ และสงเสริม
คุณภาพชีวิตพรอมฟนฟูสมรรถภาพการไดยินใหดีขึ้นหรือใกลเคียงบุคคลท่ัวไป โดยในป 2561 ทอท.ไดมีโครงการตรวจ
สมรรถภาพการไดยินและสนับสนุนเคร่ืองชวยฟงใหกับผูที่สูญเสียการไดยินในระดับหูตึงมาก-รุนแรงมากฯ ในวันท่ี 30 พ.ย. 2561

ทอท.บรหิารจดัการและควบคุมคณุภาพอากาศในพ้ืนท่ีอนัเปนผล
มาจากการดาํเนินงานของทาอากาศยาน* ใหเปนไปตามมาตรการ
ที่กําหนดในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม และ
กําหนดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ เปนประจําทุก 
6 เดือน ซึ่งครอบคลุมดัชนีคุณภาพอากาศท่ีสําคัญ ไดแก ความ
เขมขนฝุนละอองรวม (Total Suspended Particle - TSP) ฝุนละออง
ขนาดเล็กไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) กาซไนโตรเจนไดออกไซด 
(NO

2
) กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) กาซไฮโดรคารบอนรวม 

(THC) รวมทั้งทําการตรวจวัดปริมาณสารอินทรียระเหยงาย 
(VOCs) นอกจากน้ี ชวงการพัฒนาโครงการ (ระยะกอสราง) ทอท.
ไดมีมาตรการในการปองกันและลดผลกระทบดานอากาศ และ
ตดิตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในเร่ืองฝุนละออง อยางสม่ําเสมอ
เพ่ือสุขภาพและทัศนวิสัยท่ีดีของชุมชนรอบขาง

* หมายเหตุ ไมรวมทาอากาศยานหาดใหญ เน่ืองจากไมอยูในขอบขายท่ีตองมีการติดตาม
ตรวจสอบผล EIA เพราะไมมีการขยายขีดความสามารถเพ่ิมเติมหลังการประกาศใช
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535
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ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดลอม คามาตรฐานท่ีกําหนด1 ผลการตรวจประเมิน

ความเขมขนฝุนละอองรวม (TSP) 0.33 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ไมเกินคามาตรฐานท่ีกําหนด

ฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน 10 ไมครอน 
(PM10)

0.12 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ไมเกินคามาตรฐานท่ีกําหนด

กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO
2
) 0.17 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ไมเกินคามาตรฐานท่ีกําหนด

กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) 30 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ไมเกินคามาตรฐานท่ีกําหนด

กาซไฮโดรคารบอนรวม (THC) ไมมีมาตรฐานกําหนด -

ปริมาณสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) คาเฝาระวังในเวลา 24 ชม. ไมเกินคามาตรฐานท่ีกําหนด

ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศ

1

การจัดการน้ําและน้ําเสีย

1มาตรฐานท่ีใชอางอิงตาม

• ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)

•  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538)

•  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552)

• ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ือง กําหนดคาเฝาระวังสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศท่ัวไปในเวลา 24 ชั่วโมง ประกาศ ณ วันท่ี 18 ธันวาคม 2551

* หมายเหตุ ไมรวมทาอากาศยานหาดใหญ เน่ืองจากไมอยูในขอบขายท่ีตองมีการติดตามตรวจสอบผล EIA เพราะไมมีการขยายขีดความสามารถเพ่ิมเติมหลังการประกาศใชพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2535

ทอท .ให ความสําคัญตอการบริหารจัดการนํ้าสะอาดให มี
ปริมาณเพียงพอตอการรองรับผูโดยสารและการอุปโภคภายใน
ทาอากาศยาน รวมถึงการจัดการเพ่ือปองกันปญหาส่ิงแวดลอม
ที่อาจเกิดขึ้นตอระบบนิเวศและควบคุมผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน
ตอชุมชนรอบขาง ทั้งน้ี นํ้าประปาท่ีใชภายในทาอากาศยาน
มาจากการประปานครหลวง การประปาภูมิภาค และระบบปรับปรงุ
คุณภาพน้ําของทาอากาศยาน ซึ่งอาศัยน้ําดิบจากแหลงน้ําผิวดิน
และแหลงน้ําบาดาล โดยทาอากาศยานมีกระบวนการควบคุม

คุณภาพน้ําท่ีผลิตเองใหไดมาตรฐานน้ําเพ่ือการอุปโภคและ
บริโภคตามท่ีองคการอนามัยโลก (WHO) กําหนด และมีการ
ตดิตามตรวจสอบคณุภาพน้ําประปาภายในอาคารผูโดยสารใหได
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเปนประจําทุกเดือน 
นอกจากน้ี ทอท.ยังมีการติดตามผลคุณภาพน้ําจากระบบบําบัด
นํ้าเสียใหเปนไปตามมาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ใ 
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* หมายเหตุ ไมรวมทาอากาศยานหาดใหญ เน่ืองจากไมอยูในขอบขายท่ีตองมีการติดตามตรวจสอบผล EIA เพราะไมมีการขยายขีดความสามารถเพ่ิมเติมหลังการประกาศใชพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2535

ในป 2561 ทอท.มีปริมาณการดึงนํ้ามาใช รวม 10.6 ลานลูกบาศกเมตร เพ่ิมขึ้นจากป 2560
รอยละ 8.0 หรือคิดเปน 0.076 ลูกบาศกเมตรตอผูโดยสาร เพ่ิมขึ้นจากป 2560 ที่รอยละ 3.6 
ทั้งนี้ แหลงนํ้าท่ีใชมาจากนํ้าประปา รอยละ 97.2 และจากแหลงนํ้าบาดาลและน้ําผิวดิน
รวม รอยละ 2.8

ทอท.ตรวจติดตามคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียตามขอกําหนดของ EIA ของแตละทาอากาศยาน* เปนประจําอยางนอย
ทุกๆ 3 เดือน ในป 2561 พบวา ทาอากาศยานสุวรรณภูมิมีผลตรวจวัดคุณภาพน้ําท้ิงที่ผานการบําบัดแลวอยูในเกณฑมาตรฐาน
ทกุพารามิเตอร ในทาอากาศยานอ่ืนๆ พารามเิตอรทีท่าํการตรวจวัดสวนใหญเปนไปตามเกณฑมาตรฐานในทกุทาอากาศยาน ทัง้นี ้ทอท.
ไดดําเนินการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย และดําเนินวาจางบริษัทเอกชนมาควบคุมดูแลระบบบําบัดใหสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพการจัดการน้ํา

นํา้ประปา
รวม 10.3 

ลานลูกบาศกเมตร

นํา้บาดาล
และน้ําผวิดิน 
รวม  0.3

ลานลูกบาศกเมตร

ปรมิาณการดึงน้ํามาใช
10.6 

ลานลูกบาศกเมตร

คดิเปนปรมิาณการ
ดงึน้ํามาใช
0.076 

ลกูบาศกเมตร
ตอผูโดยสาร

นํา้เสียท่ีเขาระบบ
บาํบัดและปลอยคืนสู
แหลงธรรมชาติ
รวม 4.3

ลานลูกบาศกเมตร
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การนํานํ้ากลับมาใช�ใหม� (Reuse & Recycle water)

ในดานการปรับปรงุคณุภาพน้ํากอนปลอยออกสูภายนอก ทกุทาอากาศยาน
ของ ทอท.มีระบบบําบัดนํ้าเสียแบบชีวภาพ (Biological Treatment)
ทีร่องรบัปรมิาณนํา้เสียไดอยางเพียงพอ และมปีระสทิธิภาพในการบาํบดั
นํ้าเสียใหไดมาตรฐานกอนปลอยสูแหลงน้ําภายนอก

นอกจากน้ี แตละทาอากาศยานยังมีการรณรงคใหมีการใชนํ้าอยาง
คุ มคา สําหรับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และทาอากาศยานภูเก็ต 
มกีารนําน้ําท้ิงท่ีไดรบัการบําบัดตามมาตรฐานแลวนํากลับมาใชประโยชนใหม 
เชน การรดน้ําตนไม การนําน้ํากลับมาใชในหองสุขา เปนตน

การจัดการทรัพยากรและของเสีย

ปญหาขยะมูลฝอยนับเปนหน่ึงในปญหาสําคัญ โดยเฉพาะทาอากาศยานเปนสถานท่ีที่ผู โดยสารจํานวนมากเดินทางผานเขาออก
และมีกิจกรรมอุปโภคบริโภคซ่ึงกอใหเกิดขยะมูลฝอยเปนจํานวนมาก ทั้งน้ี ทอท.ไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงมีการดําเนินการ
จัดการขยะใหเปนไปตามมาตรฐาน

ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมในทาอากาศยานสามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภทหลัก คือ ขยะมูลฝอยจากกิจกรรม
อุปโภคบริโภคของอากาศยาน และจากอาคารซอมบํารุง

แหล�งกําเนิดขยะมูลฝอยภายในท�าอากาศยาน

ลดการใชน้ําได

376,385
ลูกบาศกเมตรตอป
ณ ทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิ

ลดการใชน้ําได

24,176
ลูกบาศกเมตรตอป

ณ ทาอากาศยานภูเก็ต

ขยะมูลฝอยจากกิจกรรมอุปโภคบริโภค
ของอากาศยาน

รวมถึงอาคารผูโดยสาร อาคารสํานักงาน และอาคาร
สนับสนุนอ่ืนๆ ภายในทาอากาศยาน คุณลักษณะ

ของขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นจึงมีลักษณะเปนขยะมูลฝอย
ท่ัวไป (Domestic Solid Waste) จําพวกเศษอาหาร 
ภาชนะบรรจุ เศษกระดาษ เศษพลาสติก เศษไม

ใบหญา เปนตน

ขยะมูลฝอยจากอาคารซอมบํารุง
ของทาอากาศยาน

ซึ่งกิจกรรมสวนใหญเปนการซอมบํารุงเครื่องจักร 
อุปกรณ เครื่องยนต มีการใชน้ํามันประเภทตางๆ 
รวมท้ังสารละลายสําหรับทําความสะอาด สงผลให
ขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นสวนใหญเปนขยะปนเปอน 

จัดเปนขยะอันตราย (Hazardous Waste) ซึ่งอาจสง
ผลเสียรายแรงตอสิ่งแวดลอมได หากไมมี

ระบบการจัดการท่ีเหมาะสม

96  : ก � าวแห � งมาตรฐานท � าอากาศยานระดั บสากล   : [  รายงานการพัฒนาอย � า ง ย่ั ง ยืน  2561  :  AOT  ]



การจัดการขยะมูลฝอยของท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

การขนสงขยะมูลฝอยออกไปกําจัดนอกพ้ืนท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
จะดาํเนินการแยกตามประเภทของขยะมลูฝอย โดยนาํระบบเอกสารกาํกับ
การขนสง (Manifest System) มาใชในการควบคุมการขนสงทุกคร้ัง เพ่ือให
แนใจวาขยะมูลฝอยทั้งหมดจะถูกขนสงไปกําจัดอยางถูกตองตามหลัก
วิชาการ และสามารถติดตามตรวจสอบไดในทุกข้ันตอน โดยสําเนาใบกํากับ
การขนสงของเสยีจะถูกสงและรายงานตอ ทอท.ทกุคร้ังท่ีมกีารขนสงขยะ
มลูฝอยประเภทตางๆ ออกไปกาํจัด

ทอท.เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยโดยการเตรียมภาชนะในการรองรับขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมกระจายอยูตามพ้ืนท่ีตางๆ และมีจุดพักขยะ
ที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล กอนสงตอใหผูใหบริการกําจัดขยะ ทั้งนี้ ทาอากาศยานกําหนดใหผูรับจางขนถายขยะตองเก็บขนขยะ
มลูฝอยออกจากทาอากาศยานทุกวัน โดยไมใหมขียะตกคางภายในทาอากาศยาน และตองดแูลความสะอาดของพืน้ท่ีใหเรยีบรอยทกุครัง้
ภายหลังการจัดเก็บในแตละคร้ัง รวมท้ังดแูลความสะอาดเรียบรอยตลอดเสนทางท่ีรถขนขยะมูลฝอยผาน ไมใหมเีศษขยะมูลฝอยรวงหลน 
หรือเปยกแฉะบนพ้ืนถนน สําหรับขยะอันตรายตองดําเนินการเก็บขนยายและกําจัดหรือบําบัดโดยเอกชนท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมาย

 1) ขยะมูลฝอยท่ัวไป

 ขยะมลูฝอยประเภทเศษอาหาร : มเีกษตรกรนํารถกระบะขนาดเล็กเขามารับซือ้ เพ่ือนําไปใชเปน
 อาหารปลาเปนประจําทุกวัน โดยมีการจัดทําบัญชีรายช่ือและขอตกลงในการซ้ือขายกับ
 เกษตรกรดังกลาวไวดวย กรณีที่ชุมชนหรือกลุมเกษตรกรผูเล้ียงปลาไมสามารถรับเศษอาหาร
 ไปใชในการเล้ียงสัตวได ทางโครงการจะใหผูที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการหรือตาม
 กฎหมายกําหนดนําเศษอาหารเหลาน้ันไปกําจัดดวยวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล

 ขยะมูลฝอยท่ีสามารถนําไปรไีซเคลิได : จะมเีอกชนนํารถเขามารบัซือ้ภายในพ้ืนท่ีสถานีขนถาย 
 โดยจะมีการช่ังน้ําหนักขยะมูลฝอยท่ีสามารถนําไปรีไซเคิลท่ีนําออกไปทุกคร้ัง

 ขยะมลูฝอยท่ีเหลอืจากการคัดแยก : จดัเก็บไวในกระบะรองรับขยะในอาคารคัดแยกขยะ เพ่ือรอ
 ขนถายออกไปกําจดัเปนประจําทุกวัน ดวยวิธีการฝงกลบอยางถูกตองตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary 
 Landfill) และสวนหน่ึงจะนาํไปทาํเปนเชือ้เพลงิ (Refuse Derived Fuel : RDF) โดยผูทีไ่ดรบัอนญุาต
 จากหนวยงานราชการหรือตามกฎหมาย ปจจบุนั ไดแก บรษิทั ทเีออารเอฟ จาํกัด และบรษิทั ทพีีไอ
  โพลีน เพาเวอร จํากัด พาหนะท่ีใชในการขนสงขยะมูลฝอยไปกําจัดเปนรถบรรทุกพวง มีผาใบ
 ปดคลุมมิดชิด และจํากัดความเร็วไมเกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง

2) ขยะอันตราย

ขยะอันตรายถูกเก็บแยกไวในอาคารสําหรับเก็บขยะอันตรายไมเกิน 90 วัน เพ่ือรอสงไปบําบัด 
กําจัด หรือรีไซเคิลใหถูกตองตามหลักวิชาการ โดยผูที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการบําบัด/กําจัด
ของเสียอันตรายจากหนวยงานราชการ ปจจุบัน คือ บริษัท ทีเออารเอฟ จํากัด พาหนะท่ีใชในการ
ขนสงขยะอันตรายเปนรถบรรทุกขนาดใหญ มีผาใบปดคลุมมิดชิด และจํากัดความเร็วไมใหเกิน 
60 กิโลเมตร/ชั่วโมง
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3) ขยะติดเชื้อ

ขยะติดเช้ือซึ่งสวนใหญมีที่มาจากหนวยใหบริการทางการแพทยของทาอากาศยานหรือ
การควบคุมโรคติดตอที่มาจากขยะมูลฝอยของอากาศยานตองสงสัยในบางกรณี ถือเปน
สวนหน่ึงของขยะอันตราย จะถูกเก็บไวในหองควบคุมอุณหภูมิตํ่ากวา 10 องศาเซลเซียส 
เพ่ือระงับการเจรญิเติบโตของเชือ้ โดยจดัเก็บไวไมเกิน 30 วัน จากน้ันจะถูกขนถายไปกําจัด
ดวยวิธีการเผาในเตาเผาขยะติดเชื้อของ บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซิสเท็มส จํากัด 
พาหนะท่ีใชในการขนสงขยะติดเช้ือไปยังสถานท่ีกําจดั เปนรถบรรทุกขนาดเล็กท่ีใชสาํหรับ
บรรทุกขยะติดเชื้อโดยเฉพาะ ซึ่งมีการควบคุมอุณหภูมิไมใหเกิน 10 องศาเซลเซียส

การจัดการขยะมูลฝอยของท�าอากาศยานเชียงใหม� 

ทาอากาศยานเชียงใหมมีการขนถายขยะมูลฝอยออกนอกพื้นท่ี ใหบริการโดย
องคการบริหารสวนตําบลสุเทพ ซึ่งรถเก็บขยะขององคการบริหารสวนตําบลสุเทพ
จะเขามาขนถายขยะทุกวัน และนําไปกําจัดโดยวิธีฝ งกลบในพ้ืนท่ีเอกชน 
อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม

สําหรับทาอากาศยานอ่ืนๆ ภายใตความรับผิดชอบของ ทอท.
การจัดการขยะมูลฝอยจะไดรบัการจัดการดวยวิธีทีเ่หมาะสมและ
อาศัยความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของทั้งภาครัฐและภาค
เอกชน เชน ทาอากาศยานภูเก็ต ทําการวาจางบริษัทเอกชนใน
การขนสงขยะท้ังหมดไปกําจัดดวยวิธีการเผาท่ีเทศบาลเมืองภูเก็ต 

ในภาพรวมแมปริมาณขยะมูลฝอยรวมจากทาอากาศยานท้ัง 6 แหงของ ทอท.จะมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนทุกป แตความเขมขน
ของขยะมูลฝอยตอผูโดยสารมีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง

ปริมาณขยะมูลฝอย

ทาอากาศยานยานดอนเมือง ทาํการขนสงขยะมูลฝอยท่ัวไปไปยัง
สํานักงานเขตดอนเมืองกอนทําการสงตอไปศูนยกําจัดขยะเขต
สายไหม เพ่ือกําจัดโดยวิธีการทําปุยหมักและฝงกลบ หรือกําจัด
ขยะอันตรายและขยะติดเช้ือดวยวิธีการเผาท่ีศูนยกําจัดขยะเขต
ออนนุช เปนตน

รวมปริมาณขยะ

31,852.6ตัน
หรือคิดเปน 0.23 กิโลกรัม

ตอผูโดยสาร

ขยะมูลฝอยท่ัวไป

31,706.5ตัน
คิดเปน รอยละ 99.54

ขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ

146.1ตัน
คิดเปน รอยละ 0.46
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ในสวนของมาตรการเชิงรุก ทอท.ไดรณรงคใหลดปริมาณขยะต้ังแต
ตนทาง (Reduce) การนํากลับมาใชซํ้า (Reuse) และการคัดแยก
ตามประเภทของขยะมูลฝอยเพ่ือการนํากลับมาใชใหม (Recycle) 
ผานโครงการตางๆ ภายในทาอากาศยาน เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกของ
พนักงาน ทอท.ในดานการใชทรัพยากรและการจัดการขยะอยาง
มีประสิทธิภาพ

รณรงค�การจัดการขยะมูลฝอยท�าอากาศยาน
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โครงการบรรยายพิเศษ “เปลี่ยนขยะ เปนประโยชน”

ทอท.จัดการบรรยายพิเศษในประเด็น “เปลี่ยนขยะ เปนประโยชน” เน่ืองใน
วันสิ่งแวดลอมไทย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความตระหนักรูถึงปญหาและเขาใจ
การคัดแยกขยะมูลฝอย สงเสริมใหพนักงาน และลูกจาง ทอท. มสีวนรวมในการจัดการ 
อันนําไปสูการลดปริมาณขยะมูลฝอยภายในสํานักงานใหญและทุกทาอากาศยาน
ในความรับผิดชอบของ ทอท.

การบรรยายประกอบไปดวยหัวขอ “รปูแบบการจดัการขยะท่ีตนทางดวยหลักการ 3Rs” 
โดย นางสาวระเบียบ ภูผา นกัวิชาการเผยแพรชาํนาญการพิเศษ กรมสงเสริมคณุภาพ
สิ่งแวดลอม และหัวขอ “รีไซเคิลขยะแลวไดอะไร” โดย นายสายชล สิทธิกุลวณิชย 
ผูจดัการฝายการตลาด บรษิทั ไฟเบอรพัฒน จาํกัด  โดยมพีนักงานเขารวมกวา 200 คน

โครงการ “ทอท.รวมใจ ลดใชถุงพลาสติก”

ทอท.จัดโครงการ “ทอท.รวมใจ ลดใชถุงพลาสติก” 
เพ่ือสรางจิตสํานึกท่ีดีใหพนักงานในการลดปญหา
ดานส่ิงแวดลอม โดยการรวมกัน ลด ละ เลิก การกอ
ใหเกิดขยะท่ีมาจากถุงพลาสติก และรณรงคให
พนักงาน ทอท.ชวยใชถุงผาแทนถุงพลาสติก 
กิจกรรมประกอบดวยการบรรยายพิเศษในหัวขอ
เร่ือง “ลดพลาสติก หยุดวิกฤตโลกรอน” เน่ืองใน
โอกาสวันส่ิงแวดลอมโลก (World Environment 
Day) เมื่อวันศุกรที่ 8 มิถุนายน 2561 และไดมี
การจัดกิจกรรมรับบริจาคถุงผาเพ่ือนําไปใชใสยา
สําหรับผูใชบริการหองพยาบาลของ ทอท.อีกดวย

กิจกรรมดังกลาวยังเปนสวนหน่ึงของโครงการนํารองในการดําเนินการตามแผนการสงเสริมการมีสวนรวมในการคัดแยกขยะ
มูลฝอยท่ีตนทางเพ่ือลดปญหาส่ิงแวดลอมจากขยะท้ังภายในองคกรและลดผลกระทบในการกําจัดขยะภายนอกองคกรโดยการ
นําทรัพยากรกลับมาใชใหมอีกดวย
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ป 2560 ป 2561
แนวโนมความเขมขน
การใชพลังงานเทียบ

กับป 2560

การใช
พลังงานไฟฟา

(เมกะวัตต-ชั่วโมง)

ความเขมขน
การใชพลังงาน

(เมกะวัตต-ชั่วโมงตอ 
ผูโดยสาร)

การใช
พลังงานไฟฟา

(เมกะวัตต-ชั่วโมง)

ความเขมขน
การใชพลังงาน

(เมกะวัตต-ชั่วโมงตอ 
ผูโดยสาร)

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 353,154 5.9776 349,623 5.5660 ลดลง
รอยละ 6.9

ทาอากาศยานดอนเมือง 132,479 3.5628 134,581 3.3178 ลดลง
รอยละ 6.9

ทาอากาศยานเชียงใหม 20,227 2.0281 20,717 1.9166 ลดลง
รอยละ 5.5

ทาอากาศยานหาดใหญ 7,840 1.8036 7,857 1.8419 เพ่ิมขึ้น
รอยละ 2.1

ทาอากาศยานภูเก็ต 52,213 3.2170 50,358 2.7577 ลดลง
รอยละ 14.3

ทาอากาศยานแมฟาหลวง 
เชียงราย 5,862 2.4576 6,608 2.3562 ลดลง

รอยละ 4.1

รวม 6 ทาอากาศยาน 571,775 4.4255 569,745 4.0837 ลดลง
รอยละ 7.7

การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศเปนปจจัยสําคัญท่ีสง
ผลกระทบตอคณุภาพการใหบรกิารทาอากาศยาน เชน สภาพอากาศ
แปรปรวนหรือรุนแรงอาจสงผลกระทบตอความตอเน่ืองของ
การใหบรกิารลานจอดอากาศยาน หรอือณุหภูมทิีเ่พ่ิมมากข้ึนสงผล
ใหองคกรตองใชพลังงานในการปรับอากาศอาคารผูโดยสาร
มากขึ้น ซึ่งเหตุการณดังกลาวจะสามารถสงผลกระทบตอ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทได ทอท.ตระหนักถึงผลกระทบ

ป 2561 ทอท.มีการใชพลังงานไฟฟาใน 6 ทาอากาศยาน รวมท้ังส้ิน 569,745 เมกะวัตตชั่วโมง คิดเปน 0.0041 เมกะวัตต-ชั่วโมง
ตอผูโดยสาร มีแนวโนมความเขมขนการใชพลังงานลดลงรอยละ 7.7 จากป 2560 ปริมาณการใชไฟฟาดังกลาวคํานวณเปนคาใชจาย
ทั้งสิ้นกวา 1.85 พันลาน

หมายเหตุ 

- ปรมิาณท่ีใชไฟฟาในรายงานการพัฒนาอยางย่ังยืน ป 2560 - 2561 ครอบคลมุการใชไฟฟาของผูประกอบการในทาอากาศยาน และรวบรวมขอมลูโดยพิจารณาจากใบแจงคาไฟฟา
 ของทาอากาศยาน

การใชพลังงานและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ปริมาณการใชพลังงาน

ตารางสรุปข�อมูลการใช�พลังงานไฟฟ�า

ที่อาจเกิดขึ้นดังกลาว จึงมุ งเสริมสรางการปรับตัวขององคกร
ตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการลดการปลอย
กาซเรือนกระจกและสนับสนนุการใชพลังงานอยางมปีระสทิธิภาพ 
ตามกรอบดําเนินงานท่ีระบุในแผนแมบทดานส่ิงแวดลอม
ซึ่งรับผิดชอบโดยผูอํานวยการทาอากาศยานในฐานะผูจัดการ
คารบอนรวมกับคณะกรรมการอนุรกัษพลังงานประจําทาอากาศยาน
ใหสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนด
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หมายเหตุ

- ปริมาณท่ีใชไฟฟาในรายงานการพัฒนาอยางย่ังยืน ป 2560 - 2561 ครอบคลุมการใชไฟฟาของผูประกอบการในทาอากาศยาน และรวบรวมขอมูลโดยพิจารณา
 จากใบแจงคาไฟฟาของทาอากาศยาน

- การใชพลังงานไฟฟาในป 2558 ไมรวมทาอากาศยานภูเก็ต

การใช�พลังงานไฟฟ�ารวม 6 ท�าอากาศยาน  (เมกะวัตต�-ช่ัวโมง)

สัดส�วนการใช�พลังงานไฟฟ�ารวม 6 ท�าอากาศยาน ป� 2561

-
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หมายเหตุ

- การใชพลังงานไฟฟาในป 2558 ไมรวมทาอากาศยานภูเก็ต

ความเข�มข�นการใช�พลังงานไฟฟ�ารวม 6 ท�าอากาศยาน (เมกะวัตต�-ช่ัวโมง ต�อ ผู�โดยสาร)

ระบบไฟฟาและความเยน็ภาคพืน้ดินสาํหรบัทาอากาศยาน

ทอท.สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากการ
ตดิเคร่ืองยนตชวงจอดรอของอากาศยานท่ีทาเทียบอากาศยาน
ของท าอากาศยานสุวรรณภูมิและท าอากาศยานภูเก็ต 
โดยใชระบบไฟฟาและระบบทําความเย็นผานหนวยจําหนาย
ไฟฟา (Fixed Ground Power Units) และหนวยเคร่ืองปรบัอากาศ 
(Fixed Preconditioned Air Units: PC Air) แทนการใชรถ
เคร่ืองปรับอากาศเช้ือเพลิงดีเซล โดยมีการติดตั้งระบบดังกลาว
ที่หลุมจอดอากาศยาน
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การบรรลุเป�าหมายของการ
ดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะ

อย�างย่ิงธุรกิจที่ยึดมั่นในการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน ต�องอาศัย
ความร�วมมือจากพนักงาน
ซ่ึงเป�นหนึ่งในผู�มีส�วนได�เสีย

หลักขององค�กร

การบรรลุเปาหมายของการดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอยางย่ิงธุรกิจ
ที่ยึดมั่นการพัฒนาท่ีย่ังยืน ตองอาศัยความรวมมือจากพนักงาน
ซึ่งเปนหน่ึงในผูมีสวนไดเสียหลักขององคกร ทอท.ในฐานะผูนํา
ดานการใหบริการทาอากาศยานและเปนโครงสรางพ้ืนฐานดาน
คมนาคมของประเทศไทย ตระหนักถึงบริบททางธุรกิจท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยางตอเน่ือง โดยการขับเคล่ือนองคกรตองอาศัย
ความรู ความเช่ียวชาญของบุคลากร จึงจะสามารถสงเสริมการได
เปรียบในการแขงขันและรองรับการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ ดังน้ัน
การพัฒนาบุคลากรใหมคีวามเช่ียวชาญในหนาท่ีตามตาํแหนงงาน
ทีไ่ดรบัมอบหมาย สนบัสนนุ สงเสริม และรักษาพนักงานท่ีมศีกัยภาพ 
เพ่ือสรางความผูกพันตอองคกร รวมถึงการใชความไดเปรียบทางความ
หลากหลายของพนักงานในการพัฒนาองคกรอยางเปนรูปธรรม

ทอท.ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการเพ่ือตอยอดความปลอดภัย และมุ งขับเคลื่อนองคกรดวยพนักงานท่ีเป ยมศักยภาพ 
เพ่ือสรางความเช่ือมั่นใหผู มีส วนไดเสียวา ทอท.ยึดมั่นตอการดําเนินธุรกิจอยางย่ังยืนดวยความใสใจตอทรัพยากรบุคคล
อันทรงคุณคา 

To Reach Human Capital
Optimization
ก�าวของความใส�ใจต�อบุคลากร
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ต�อยอดความปลอดภัย

ทอท.ใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมการทํางานท่ีปลอดภัย 
ตามหลกัอาชวีอนามยั ปราศจากอนัตรายและอบุตัเิหตุในทกุพ้ืนที่
การดําเนินงานท้ัง 6 ทาอากาศยานและสํานักงานใหญ  โดยถือเปน
พ้ืนฐานสําคัญของการดําเนินงานอยางย่ังยืนตามแผนวิสาหกิจ
ของ ทอท.ซึ่งพนักงานทุกคนท่ีปฏิบัติงานภายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ของ ทอท.ตองปฏบิตัติามนโยบายดานความปลอดภยัและกิจกรรม
ทางดานความปลอดภัยตางๆ เชน การฝกอบรมดานความปลอดภัย 

การทบทวนสถิติความปลอดภัยและสภาพแวดลอมการทํางาน 
พรอมทั้ง ตรวจติดตามและพัฒนาการดําเนินงานอยางตอเน่ือง 
เพ่ือใหเกิดการเติบโตทางธุรกิจอยางมั่นคง สรางคุณคาใหกับผูมี
สวนไดเสียโดยไมสงผลกระทบดานความปลอดภัยและความ
เปนอยูที่ดีของพนักงาน ลูกจาง และผูรับเหมา ซึ่งเปนกําลังสําคัญ
ในการดําเนินธุรกิจของ ทอท.

ทอท.ดําเนินงานดานความปลอดภัยในการทํางานภายใน
ทาอากาศยานกับผูมสีวนไดเสียทุกกลุม โดยกําหนดนโยบายความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอมในการทาํงาน เพ่ือเปน

การวัดผลการดําเนินงานดานความปลอดภัยเพ่ือตรวจติดตาม
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและประเมินความสําเร็จ
ของโครงการ รวมทั้ง สรางความตระหนักดานอาชีวอนามัยและ

หลักปฏิบัติอยางเครงครัดใหกับพนักงานและลูกจาง ตลอดจน
ผูรับเหมาของ ทอท.ทุกคน ครอบคลุมทั้ง 6 ทาอากาศยานและ
สํานักงานใหญ

ความปลอดภัย ทอท.มีการกําหนดเปาหมายดานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ครอบคลุมดานการจัดการตามมาตรฐาน 
ดานอาชีวอนามัย และดานความปลอดภัยในการทํางาน

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

เปาหมายและผลการดําเนินงานดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ปฏิบัติตาม
กฎหมายและ
มาตรฐาน
ที่เก่ียวของ

มีมาตรการ
ควบคุม

และปองกัน
ความสูญเสีย

สนับสนุนการเปน
สถานประกอบการ
ดีเดนดานความ
ปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย

มีการบริหาร
จัดการ

ความเส่ียง

สนับสนุนให
หนวยธุรกิจไดรับ

การรับรองมาตรฐาน
ระบบการบริหาร
จัดการดานความ
ปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย

สรางจิตสํานึก
และการมีสวนรวม
ในวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยใหผูบริหาร 
พนักงาน ลูกจาง
และผูรับเหมา

ปจจุบัน ทอท.ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007/มอก.18001:2554 
ครบทั้ง 6 ทาอากาศยาน ซึ่งเปนมาตรฐานภาคสมัครใจมิไดบังคับตามกฎหมาย และเปนความมุงมั่นของ ทอท.ในการเปนสถานท่ีทํางาน
ที่ปลอดภัยสําหรับพนักงานและลูกจางทุกคน

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ https://corporate.airportthai.co.th/th/
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ปฏิบัติตามกฎหมาย
ท่ีเก่ียวของได ครบถวน

6 ทาอากาศยาน ไดรับการ
รับรองและคงสถานภาพการ
มีมาตรฐานระบบการจัดการ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
OHSAS/TIS 18001

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจาก
การทํางานถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) 
และอัตราของความรุนแรงของ
การบาดเจ็บจากการทํางานถึงขั้น

หยุดงาน (LTSIR) เปน 0

ไมมี ผูเสียชีวิตจากการทํางาน

จํานวนผูปวยโรคจากการทํางาน
ท่ีขอรับเงินทดแทน

เปน 0

 การจัดการตามมาตรฐาน  อาชีวอนามัย  ความปลอดภัยในการทํางาน

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (คปอ.)  

จํานวน
คณะกรรมการฯ

ประธาน
คณะกรรมการฯ

กรรมการ
ผูแทนนายจาง

ระดับบังคับบัญชา
กรรมการ

ผูแทนลูกจาง
เจาหนาที่

ความปลอดภัย
ระดับวิชาชีพ

รวม

7 คณะ 7 คน 68 คน 75 คน 7 คน 157 คน

จํานวนคณะกรรมการรวม ฝายนายจาง ฝายลูกจาง เลขานุการ (จป. วิชาชีพ)

สํานักงานใหญ ทอท. 23 11 11 1

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 45 22 22 1

ทาอากาศยานดอนเมือง 23 11 11 1

ทาอากาศยานเชียงใหม 17 8 8 1

ทาอากาศยานหาดใหญ 25 12 12 1

ทาอากาศยานภูเก็ต 11 5 5 1

ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย 13 6 6 1

ทอท.กําหนดใหทุกทาอากาศยานมีคณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ทําหนาท่ีกํากับ
ดูแลดานความปลอดภัยและความเปนอยูที่ดีของพนักงานและ
ลูกจางทุกคน ซึ่งคณะกรรมการฯ ประกอบดวย ประธานคณะ
กรรมการความปลอดภัย (นายจางแตงตัง้) กรรมการผูแทนนายจาง
ระดับบงัคบับญัชา (นายจางแตงตัง้) กรรมการผูแทนลูกจางระดับ

ปฏิบัติการทุกระดับ (มาจากการเลือกต้ัง) และเจาหนาท่ีความ
ปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) เปนกรรมการ
และเลขานุการ โดยมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย
เดือนละคร้ัง เพ่ือรับทราบและหารือถึงประเด็นสําคัญทางดาน
ความปลอดภัยตางๆ

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

ตัวชี้วัดดานความปลอดภัย
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จํานวนพนักงาน
ที่ฝกอบรม
1,510 คน

จํานวนช่ัวโมง
เฉลี่ยตอพนักงาน
267 ชั่วโมง

จํานวนหลักสูตร
18 หลักสูตร

หลักสูตรตามกฎหมาย 
11 หลักสูตร

หลักสูตรนอกเหนือจากท่ี
กฎหมายกําหนด 7 หลักสูตร

ทอท.กําหนดใหมีการตรวจสภาพแวดลอมใน
การทํางานของพนักงานและลูกจางเปนประจํา
ตอเน่ืองทุกป ซึ่งรับผิดชอบโดยหนวยงานดาน
ความปลอดภัยและหนวยงานดานส่ิงแวดลอม
ของแตละทาอากาศยานในการตรวจติดตาม
สภาพแวดล อมในการ ทํางานให มีความ
สอดคลองตามกฎหมายและมาตรฐานดาน
อาชวีอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดลอม
การทํางานท่ีเก่ียวของ ครอบคลมุคณุภาพอากาศ
ภายในอาคาร  ไดแก อณุหภูม ิความชืน้ แสงสวาง 
เสียง สารเคมี/ฝุนละออง และเช้ือแบคทีเรียและ
เชื้อราในอากาศ เปนตน

ผลการตรวจวัดสภาพแวดลอมการทํางาน ณ สํานักงานใหญ และ
ทาอากาศยานท้ัง 6 แหง พบวา ปจจัยสภาพแวดลอมสวนใหญ
ผานเกณฑมาตรฐานทีเ่ก่ียวของในจดุตรวจประเมนิ ยกเวน อณุหภูมิ
ซึ่งสวนใหญมีแนวโนมตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน โดย ทอท.
จะดําเนินการปรับอุณหภูมิใหอุ นย่ิงข้ึน เพ่ือเปนการลดการใช
พลังงานและปรับปรงุสภาพแวดลอมดานอ่ืนๆ เพ่ือสขุภาพท่ีดขีอง
พนักงานและผูใชทาอากาศยานในปตอไป

สภาพแวดล�อมการทํางานท่ีปลอดภัย

ผลการตรวจสภาพแวดล�อมการทํางาน

การฝกอบรมและวัฒนธรรมองคกรดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ ทอท.

จํานวนพื้นท่ีตรวจวัด 
(แห�ง)

จุดที่ผ�านการตรวจ
ประเมิน (ร�อยละ)

อุณหภูมิ 72 26.4%

ความชื้น 72 97.2%

แสงสวาง 45 95.6%

เสียง 90 100.0%

ฝุนละออง 153 86.9%

เชื้อแบคทีเรียและ
เชื้อราในอากาศ 112 92.9%

หมายเหตุ 
ขอมูลที่นําเสนอครอบคลุม สํานักงานใหญ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และทาอากาศยาน
เชียงใหม

การตรวจประเมิน
สภาพแวดลอม
ในการทํางาน

อุณหภูมิ

เสียง

ความชื้น
สารเคมี/
ฝุนละออง

แสงสวางเชื้อแบคทีเรีย
และเชื้อราใน

อากาศ

การฝ�กอบรมด�านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   :  107TO REACH OUR GOALS



ทอท.สงเสริมการดําเนินงานและสรางวัฒนธรรมทางดานความ
ปลอดภัยในองคกร โดยจัดใหมกีารฝกอบรมและรณรงคใหความรู
ดานความปลอดภัยแกพนักงาน ทอท. รวมทั้ง พนักงานใหม ดาน
มาตรฐานความปลอดภัยเบ้ืองตนตามที่กฎหมายและองคการ
การบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) กําหนด เชน ความปลอดภัย
พ้ืนฐานในทาอากาศยานและแผนฉุกเฉินตางๆ การซอมหนีไฟ 

รวมถึง การฝกอบรมดานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยตามมาตรฐานระดับสากล OHSAS 18001:2007 
เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับระบบ ISO 45001:2018 สําหรับ
ผู บริหาร ผู ปฏิบัติงาน และผูควบคุมงาน และการฝกอบรม
เจาหนาท่ีควบคุมงานเพ่ือกํากับดูแลผูรับเหมา

โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานดานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ฝกอบรมเตรียมพรอมการรับรองมาตรฐาน ISO 45001:2018

ทอท.ไดจัดโครงการสัมมนาฯ เพ่ือเตรียมความพรอมตอการรับรองมาตรฐานสากลวาดวยเร่ือง
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 ซึ่งจะมาทดแทนมาตรฐาน 
OHSAS 18001:2007 รวมถึง กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ เข่ือนศรีนครินทร จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันท่ี 
25 - 27 เมษายน 2561 โดยมีผูเขารวม จํานวน 57 คน ประกอบดวย ผูบริหาร คณะผูตรวจประเมิน 
และคณะทํางานจากสํานักงานใหญและทาอากาศยานท้ัง 6 แหง โดยความรูและประสบการณ
จากการสัมมนาคร้ังน้ี ทําใหทราบถึงขอกําหนดและแนวทางการดําเนินงานใหสอดคลองกับ
มาตรฐานสากล ISO 45001: 2018 และเปนการแลกเปล่ียนความรูและประสบการณระบบการ
จัดการอาชีวอนามัย

โครงการฝกซอมดับเพลิงและการฝกซอมอพยพหนีไฟ 
ประจําป 2561

ทอท.จัดใหมีโครงการฝกซอมดับเพลิงและการฝกซอมอพยพ
หนีไฟภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งจัดขึ้นเปนประจําทุกป 
ณ สํานักงานใหญและทาอากาศยานท้ัง 6 แหง เพ่ือเปนไปตาม
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและ

ดาํเนินการดานความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอม
ในการทํางานเก่ียวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหพนักงาน ทอท.มีความรู ความเขาใจ
ขัน้ตอนการอพยพหนีไฟ และใหผูทีร่บัผดิชอบเกิดความชาํนาญ
และปฏิบัติหนาท่ีไดอยางถูกตอง กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม
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โครงการงานสัปดาหความปลอดภัยในการทํางานและ
รณรงคการขบัขีด่วยความปลอดภัยในชวงเทศกาลสงกรานต 
ประจําป 2561

โครงการงานสัปดาหความปลอดภัยในการทํางานและการรณรงค
ขบัขีด่วยความปลอดภยัในชวงเทศกาลสงกรานตจดัข้ึนเปนประจาํ
ทุกป โดยไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากสวนงาน ทอท.และ
หนวยงานภายนอก โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหพนักงาน ทอท.
ไดรบัความรู ความเขาใจเก่ียวกับความปลอดภยัในการทํางานและ
อาชวีอนามัย มาตรการ และวิธีการปองกันอุบตัเิหตุจากการเดินทาง
ในชวงเทศกาลสงกรานต และนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติ
ใหเกิดความปลอดภัย รวมทั้ง แนวทางการดูแลสุขภาพท่ีแข็งแรง 
ปลอดจากโรคที่เกิดจากการทํางาน 

กิจกรรมภายในงาน ประกอบดวย นิทรรศการดานความปลอดภัย
ในการทํางานและการขับข่ีดวยความปลอดภัยในชวงเทศกาล
สงกรานต กิจกรรมสาธิตอุปกรณเพ่ือความปลอดภัย เชน การ
สาธิตอุปกรณดานความปลอดภัยในการทํางาน อุปกรณปองกัน

อันตรายสวนบุคคล การสาธิต
และใหคําแนะนําการใชถัง
ดับเพลิงและอุปกรณดับเพลิง
ชนิดตางๆ 

นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรมดาน
การสงเสริมสุขภาพอนามัย

การจัดทําวีดิทัศนสงเสริมสุขภาพอนามัยของพนักงาน ลูกจาง และผูปฏิบัติงานในทาอากาศยาน ทอท.

ในป 2561 ฝายความปลอดภัยในการทํางานและอาชีวอนามัย ไดจัดต้ังชมรม
จิตอาสาสรางวินัยและวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) และมี
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพอนามัยของพนักงาน ลูกจาง ทอท.และผูปฏิบัติงาน
ในทาอากาศยาน โดยจัดทําวีดิทัศนการออกกําลังกายประกอบเพลง โดยใช
สถานท่ี และขอความรวมมือบุคลากรจากสวนงานตางๆ ของ ทอท.รวมทั้ง 
ผูปฏบิตังิานภายในทาอากาศยาน เชน เจาหนาท่ีสายการบิน และผูประกอบการ 
มารวมกิจกรรมฯ ซึ่งวีดิทัศนนี้ไดมีการเผยแพรตามสื่อตางๆ เพ่ือนําไปใชในการ
สงเสริมการออกกําลังกายระหวางการปฏิบัติงาน อันเปนการสงเสริมสุขภาพท่ีดี
ของพนักงานและเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของ ทอท.

โครงการฝกซอมใหความชวยเหลือเม่ือเกิดเหตุการณลิฟตโดยสารคาง ณ อาคารสํานักงานใหญ ทอท.

ทอท.จัดการฝกซอมใหความชวยเหลือ กรณีเกิดเหตุการณลิฟตโดยสารขัดของ ณ อาคาร
สํานักงานใหญ ทอท.เพ่ือใหสวนงาน ทอท.และเจาหนาท่ีที่เก่ียวของไดรับความรูเก่ียวกับ
การใหความชวยเหลือผูที่ติดคางในลิฟตโดยสารท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เมื่อวันท่ี 
24 กรกฎาคม 2561 โดยมีผูเขารวมการฝกซอมฯ จํานวน 27 คน 

โครงการนีิ้ ประกอบดวย การบรรยายภาคทฤษฎี เปนการใหความรูเร่ืองการใชลิฟต
อยางถูกวิธีและการชวยเหลือผูโดยสารขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน และการฝกภาคปฏิบัติ 
เปนการสาธิตขั้นตอน การฝกปฏิบัติวิธีการท่ีถูกตองและปลอดภัย รวมทั้ง ทบทวนและ
ซักซอมการประสานงานระหวางเจาหนาท่ีและสวนงานท่ีเก่ียวของ

อืน่ๆ ประกอบดวย การจัดแสดงผลิตภัณฑและอาหารเพ่ือสขุภาพ 
การจัดแสดงจักรยานและอุปกรณเคร่ืองออกกําลังกายในราคา
พิเศษ รวมทั้ง จัดพยาบาลและเจาหนาท่ีพรอมเครื่องมือทางการ
แพทยจากโรงพยาบาลวิภาวดีมาใหบริการตรวจสุขภาพฟรีแก
พนักงานและผูสนใจภายในงาน เชน การตรวจวัดองคประกอบ
ของรางกายดวยคล่ืนแมเหล็กไฟฟา การตรวจวัดไขมันใตผิวหนัง 
และการตรวจวัดมวลกระดูก 

ทั้งน้ี โครงการฯ ประสบความสําเร็จดวยดี เน่ืองจาก ไมมี
พนักงานและลูกจาง ทอท.ประสบอุบัติเหตุจากการเดินทาง
ในชวงเทศกาลสงกรานตป 2561 ที่ผานมา
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ฝายความปลอดภัยในการทํางานและอาชีวอนามัยของ ทอท.
ไดจัดทําขอบังคับและคูมือวาดวยความปลอดภัยในการทํางาน
สําหรับผูรับเหมา เพ่ือใชเปนแนวทางการดําเนินการดานความ
ปลอดภัยในการทํางานท่ีถูกตองครบถวนตามท่ีกฎหมายกําหนด 
ควบคุมความเส่ียงในการปฏิบัติงานของผูรับเหมาท่ีเขามาทํางาน
ในพ้ืนท่ี และผลักดันผลลัพธดานความปลอดภัยแกผูปฏิบัติงาน
ในพ้ืนท่ีของ ทอท.ทุกคน รวมถึงผูรับเหมาภายนอก และมีการ
ระบุเ ง่ือนไขการปฏิบัติงานของผู รับเหมาที่สอดคลองตาม
ขอกําหนดดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและแนวทาง

การปฏิบัติอยางย่ังยืนของคูคาไวอยางชัดเจนในขอกําหนด
รายละเอียดงานจาง (Term of Reference) และสื่อสาร
กับผูปฏิบัติงานถึงขอควรปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย
กอนเร่ิมดําเนินงานทุกคร้ัง

ปจจุบัน ทอท.กําหนดใหผูรับเหมาสงรายงานดานความปลอดภัย
ในการทํางานใหทราบเปนประจําทุกเดือนผานระบบสารสนเทศ
ในการจัดการขอมลูดานความปลอดภัยสําหรับผูรับเหมา

การบริหารจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสําหรับผูรับเหมา

รายงานดานความ
ปลอดภัยในการทํางาน

ของผูรับเหมา

รายงานการเกิดอุบตัเิหตุ
ดวยวาจา และรายงาน
อยางเปนทางการ

ยินยอมและอํานวย
ความสะดวกในการ
วเิคราะหหาสาเหตุ

สรปุรายงานการเกดิ
อุบตัเิหตแุละการ
เจบ็ปวยจากการ
ทํางานทกุเดอืน

มีมาตรการแกไข ปองกัน 
ตดิตามและรายงานผล

ปฏบิตัติาม
กฎหมายเรือ่งความ
ปลอดภยัท่ีเกีย่วของ
ทุกฉบับ

ผลดําเนินงานดานความปลอดภัย

ผลการปฏิบัติงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ 
ทอท.ในป 2561 สอดคลองตามกฎหมายและไดรับรองระบบ
มาตรฐาน OHSAS/TIS 18001:2007 ครบทุกทาอากาศยาน
รวมถึงสํานักงานใหญ สถิติดานความปลอดภัยในภาพรวมมีการ

พัฒนาข้ึน อัตราความถ่ีของการบาดเจ็บจากการทํางานถึง
ขั้นหยุดงาน (LTIFR) และอัตราของความรุนแรงของการบาดเจ็บ
จากการทํางานถึงข้ันหยุดงาน (LTSIR) ของท้ังพนักงาน ทอท.
และผูรบัเหมามีแนวโนมลดลง
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* หนวยเปน ครั้งตอ 1 ลานชั่วโมงการทํางาน

รอยละ 97.93 มีการปฏบิตัิ
สอดคลองตามกฎหมาย
และรอยละ 2.07 

อยูระหวางดาํเนนิการแกไข

 รอยละ 100
ทุกทาอากาศยาน ไดรบัการรบัรอง

มาตรฐานระบบการจดัการ
อาชวีอนามัยและความปลอดภยั 

OHSAS/TIS 18001

อัตราความถีข่องการบาดเจบ็จาก
การทํางานถึงขัน้หยุดงาน (LTIFR)* 

พนักงาน 0.32
ผูรบัเหมา 0.27 

อัตราของความรนุแรงของการ
บาดเจบ็จากการทํางานถึงขัน้

หยุดงาน (LTSIR)* 
พนักงาน 1.76

ผูรบัเหมา 361.55

จํานวนผูเสยีชวีติระหวาง
ปฏบิตังิาน (ราย)
พนักงาน 0
ผูรบัเหมา 1

จํานวนผูปวยโรค
จากการทํางานท่ี

ขอรบัเงนิทดแทน (ราย)
0

ผลดําเนินงานด�านความปลอดภัยของทุกท�าอากาศยาน

อยางไรก็ตาม ในป 2561 มีกรณีอุบัติเหตุถึงข้ันเสียชีวิตของผูรับเหมา 1 ราย ซึ่งเกิดจากการถูกรถยนตชนขณะปฏิบัติงาน โดย ทอท.
ไดทําการสอบสวนถึงสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เพ่ือกําหนดมาตรการปองกันการเกิดเหตุซํ้า และเปนการปองกันความผิดพลาดไมให
เกิดขึ้นอีก ทอท.จึงไดขยายผลไปสูผูรับเหมารายอ่ืนใหมีความตระหนักและสามารถดําเนินงานไดอยางปลอดภัยตอไป

การสงเสริมความเปนอยูที่ดีใหแกพนักงาน

ทอท.เล็งเห็นความสําคัญของการสรางสุขภาวะและความเปนอยู
ที่ดีแกพนักงาน นอกเหนือจากการกําหนดมาตรการปองกัน
อุบัติเหตุและสนับสนุนสภาพแวดลอมการทํางานท่ีดี ทอท.
จึงกําหนดใหมีโครงการสงเสริมความเปนอยูที่ดีและสนับสนุน
ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตของพนักงาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญ
ตอคุณภาพของพนักงานและเปนการเพ่ิมโอกาสสูความสําเร็จ
ขององคกร 

นอกจากน้ี ทอท.ไดจัดใหมีการตรวจสุขภาพพนักงานประจําป 
เพ่ือเปนการสงเสริมใหพนักงานและลูกจาง ทอท.มีสุขภาพท่ีดี 
รวมทั้ง จัดใหมีคลินิกสํานักแพทยประจําทุกทาอากาศยาน และ
สํานักงานใหญ เพ่ือใหบริการแกพนักงาน ลูกจาง ทอท.และ
ผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีของ ทอท.ในกรณีเจ็บปวยหรือไดรับอุบัติเหตุ
ระหวางปฏิบัติงานอีกดวย
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โครงการสงเสริมความเปนอยูที่ดีใหแกพนักงาน

โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาลใหแก
พนักงานและลูกจาง

ทอท .จัดให มี โครงการรณรงค ฉีด วัคซีนป อง กันโรคไข ห วัดใหญ  
ประจําป 2561 เพ่ือปองกันการแพรระบาดและลดอัตราการหยุดงาน
ของพนักงานและลูกจาง เน่ืองจากโรคไขหวัดใหญเปนโรคที่ติดตอไดงาย
และระบาดไดรวดเร็วทันทีทีม่กีารติดเชือ้ ทาํใหเสียเวลาและคาใชจายในการ
รักษา อีกท้ัง เชื้อไขหวัดใหญมีการเปล่ียนแปลงสายพันธุทุกป การฉีดวัคซีน
ปองกันไขหวัดใหญควบคู กับการดูแลสุขภาพจะชวยเพ่ิมภูมิคุ มกันให
พนักงานและลูกจาง ซึ่งเปนบุคลากรสําคัญในการขับเคล่ือนองคกร

โครงการ AOT WE Exercise ป 2561

ทอท.จัดใหมีโครงการ AOT WE Exercise ซึ่งเปน
โครงการออกกําลังกาย ทกุวันพุธ เวลา 15.00 - 17.00 น. 
ณ สํานักงานใหญ ทอท.และทาอากาศยานท้ัง 6 แหง 
โดยสงเสรมิใหพนักงาน ทอท.ทกุระดับเขารวมโครงการฯ 
เพ่ือเปนการสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
ลดความเครียดในการทํางาน เพ่ิมความแข็งแรง
ใหกับรางกาย ตามแผนยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีไทย  
พ.ศ. 2554  - 2563 ของกระทรวงคมนาคม

โครงการ ทอท.ลดพุง ลดโรค ครั้งท่ี 7

ทอท.ไดจัดโครงการ ทอท.ลดพุง ลดโรค ครั้งท่ี 7 ประจําป  2561 สําหรับ
พนักงาน ทอท.เพ่ือสงเสริมสุขภาพรางกายใหมีความสมบูรณแข็งแรง
ปราศจากโรคภัยและลดความเส่ียงในการเกิดโรคในอนาคต ตลอดจน 
สงเสริมบุคลิกภาพท่ีดีแกพนักงาน และสรางภาพลักษณที่ดีใหแกองคกร 
โดยมีผูเขารวมโครงการ จํานวน 2 รุน รุนละ 120 คน ดําเนินโครงการเปน
ระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพรางกาย 
การอบรมด านพฤติกรรมการบริโภคและการลดน้ําหนัก  รวมถึง 
การออกกําลังกายอยางถูกวิธี โดยมีรางวัลสําหรับผูเขารวมโครงการฯ 
ที่ประสบความสําเร็จ ไดแก รางวัลจอมขยับ รางวัลจอมฟต และรางวัล
จอมขยัน ซึ่งวัดจากสมรรถภาพรางกายท่ีเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดีขึ้น
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โครงการ “ฟนฟูสมรรถภาพการทํางาน เพิ่มความสุขงายๆ สไตลการยศาสตร”

ทอท.จัดใหมีโครงการ “ฟนฟูสมรรถภาพการทํางาน เพ่ิมความสุขงายๆ สไตลการยศาสตร” โดยทีมผูเชี่ยวชาญ ระหวางวันท่ี 
28 - 29 สิงหาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงคใหพนักงานมีความรูเก่ียวกับการยศาสตรกับการทํางาน การปวดเมื่อย การเจ็บปวย 
อันเน่ืองมาจากทาทางการทํางานท่ีไมเหมาะสม เปนการสนับสนุนใหพนักงานมีสุขภาพท่ีดีในระยะยาว นอกจากน้ี มีกิจกรรม
สาธิตการนวดฟนฟูสมรรถภาพการทํางาน เพ่ือชวยลดและบรรเทาอาการปวดเม่ือยใหแกผูเขารวมอบรม จํานวน 112 คน  

ทั้งนี้ โครงการฯ ไดรับการตอบรับอยางดี เน่ืองจากมีการแจกแผนพับและติดตั้งปายประชาสัมพันธเก่ียวกับทาออกกําลังกาย
ทีเ่หมาะสม

โครงการแผนพับสงเสริมสุขภาพจิตท่ีดีสําหรับพนักงาน

ทอท.ไดจัดใหมีมุมประชาสัมพันธแผนพับ เพ่ือเผยแพรความรูดานสุขภาวะทางจิตใจ
สงเสริมสุขภาพจิตท่ีดี เชน แบบประเมินความเครียด องคความรูสุขภาพจิตสําหรับ
ประชาชน การปฐมพยาบาลทางใจ และวิธีคลายเครียดโดยกระทรวงสาธารณสุข 
รวมทั้ง จัดโครงการบรรยายใหความรู เร่ือง “ทอท.บริหารจิต พิชิตความเครียด” ครั้งท่ี 2 
เพ่ือเปนการสงเสริมสุขภาวะท่ีดีอยางรอบดานใหแกพนักงาน

หองปมน้ํานมใหบุตร  

ทอท.ได จัดใหมีห องป มนมบุตร สําหรับพนักงานและลูกจางหญิงท่ีต องมาทํางาน
ขณะมีบุตรวัยทารก ซึ่งเปนการสงเสริมโครงการนํ้านมแมตามนโยบายของรัฐบาล 
โดยจัดพ้ืนท่ีเปนสัดสวน และมีตู สําหรับแชเย็นใหอีกดวย ปจจุบันหองป มนมบุตรมีที่
ท าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย และสํานักงานใหญ 
โดยมีแผนจะขยายใหครบทั้ง 6 ทาอากาศยาน

สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ

ทอท.ใหความสําคัญกับความเปนอยูที่ดีของพนักงานเพ่ือสราง
ความผูกพันของพนักงานตอองคกร ผานการสรางการมีสวนรวม
กับพนักงานทุกคน โดยฝายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธและ
ฝายการแพทย รวมกันรับผิดชอบดําเนินงานตามนโยบายดาน
สวัสดกิารและการแพทย ทีมุ่งเนนจัดสวัสดกิารและใหบรกิารดาน

การแพทยแกพนักงาน เพ่ือสงเสริมใหมคีณุภาพชีวิตท่ีด ีซึง่นโยบาย
ดังกลาวไดรับการทบทวนผลการดําเนินงานเปนประจําทุกป และ
มีการกําหนดโครงการสวัสดิการตางๆ เพ่ือสนองตอบตอความ
ตองการและความพึงพอใจของพนักงาน
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สวัสดิการ

ทุนการศึกษาสําหรับบุตรพนักงานและลูกจาง

ทอท.มุ งหวังใหบุตรพนักงานและลูกจางไดรับโอกาส
ทางการศึกษา จึงมีสวัสดิการใหพนักงานสามารถเบิก
คาเลาเรียนบุตรไดตั้งแตระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับ
ปริญญาตรี เปนการสงเสริมสนับสนุนการศึกษา โดยใหทุน
การศึกษาแกบุตรพนักงานและลูกจางท่ีมีผลการเรียนดี
ตามหลกัเกณฑทีกํ่าหนดต้ังแตระดับชัน้ประถมศกึษาจนถงึ
ระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ ไดตั้งงบประมาณทุนการศึกษา
ใหแกบุตรพนักงานเปนประจําทุกป ซึ่งในปนี้ มีผู ไดรับ
ทุนการศึกษาท้ังสิ้น จํานวน 401 คน รวมเปนเงินกวา 
3 ลานบาท

โครงการเตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุครบ 60 ป
ของพนักงาน ประจําปงบประมาณ 2561

ทอท.มีการจัดโครงการเตรียมความพรอมกอนเกษียณ
อายุครบ 60 ปของพนักงาน ซึ่งเปนกิจกรรมปจฉิมนิเทศใน
ชวงตนปงบประมาณของทุกป โดยมีวิทยากรมาบรรยาย
ให ข อมูลการเตรียมความพร อมแก ผู จะเกษียณอายุ 
เพ่ือใหความรูเก่ียวกับแนวทางการใชชีวิตอยางมีคุณภาพ 
เชน การดูแลรักษาสุขภาพอยางถูกวิธี สิทธิประโยชนตางๆ 
ที่จะไดรับหลังเกษียณ วิธีการวางแผนดานการเงิน การสราง
สมัพันธภาพทางสังคมในกลุมผูเกษียณอายุ การบริหารจิตใจ
ใหมีความสุขในชีวิตประจําวัน ซ่ึงในป 2561 มีผูเกษียณ 
จํานวน 56 คน เขารวมกิจกรรมฯ ในชวงเดือนมีนาคม - 
เมษายน 2561
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โครงการคายเยาวชน

ในป 2561 ทอท.ไดจดั “โครงการทองเท่ียว SEA LIFE Bangkok 
Ocean World และเย่ียมชมพิพิธภัณฑหุนข้ีผึ้ง มาดามทุสโซ” 
ซึ่งเปนสวัสดิการท่ีจัดใหแกบุตร/ธิดาของพนักงานและลูกจาง 

ทอท.ที่มีอายุระหวาง 9 - 12 ป จํานวน 80 คน เดินทางไป
ทัศนศึกษานอกสถานท่ี เพ่ือปลูกฝงใหมีจิตสํานึกรักธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม ตลอดจน เรียนรูประวัติศาสตรบุคคลสําคัญ 
และเปนการสรางความสัมพันธระหวางกันของพนักงานและ
ครอบครัวในชวงเวลาปดเทอมเปนประจําทุกป

สวัสดิการบานพักพนักงาน  

ทอท.มีสวัสดิการบานพักท้ังในสวนกลางและทาอากาศยานภูมิภาคตางๆ 
สาํหรบัพนักงานท่ีมคีณุสมบตัคิรบถวนตามระเบยีบ ทอท. โดยพิจารณาจาก
ผูทีไ่ดรบัความเดอืดรอนดานท่ีพักอาศัยเปนลาํดับแรก เชน ผูทีบ่านพักอาศัย
เดิมประสบอัคคีภัย หรือวินาศภัย ผู มีหนาท่ีอํานวยการปฏิบัติกรณี
เกิดเหตุการณไมปกติ ผู ที่มีหนาท่ีปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีมีภารกิจ
รบัผดิชอบตลอด 24 ชัว่โมง รวมทัง้ ผูทีโ่ยกยายไปปฏบิตังิานในทาอากาศยาน
ภูมิภาค ซึ่งเปนสวัสดิการท่ีจัดใหพนักงานไดพักอาศัยโดยไมเสียคาใชจาย

AOT MOBILE  

ทอท .ประยุกต ใช  เทคโนโลยีสารสนเทศในการให บริการ
ดานสวัสดิการผาน 3 ชองทาง ดังน้ี

1. AOT MOBILE ทางโทรศัพทมือถือ

2. Line Application

3. คอมพิวเตอรสวนบุคคล (PC) 

 โดยสามารถใชตรวจสอบขอมูล ดังน้ี

 ประวัติขอมูลการเบิกคารักษาพยาบาล

 ประวัติขอมูลการลา

 ประวัติขอมูลการลงเวลาปฏิบัติงาน

 ประวัติขอมูลการเบิกคาเลาเรียนบุตร

 ขอมูลภาษี 

 คนหาขอมูลเบอรติดตอพนักงาน/ลูกจาง

 ดูประกาศ/ ขาวสารของ ทอท.
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แรงงานสัมพันธและความพึงพอใจของพนักงาน

พนักงานและลูกจางของ ทอท.สามารถแสดงความคิดเห็นตอ
การดําเนินงานดานสภาพการจางงานและสวัสดิการของ ทอท.
ผานคณะกรรมการกิจการสัมพนัธ ซึง่ไดรบัการแตงตัง้เพ่ือสงเสรมิ
และพัฒนาดานแรงงานสัมพนัธ โดยมีคณะกรรมการฯ จาํนวนท้ังสิน้ 
19 คน ประกอบดวย ประธานซ่ึงเปนบุคคลภายนอก ผูแทนฝาย
นายจางและผูแทนฝายลูกจาง จํานวนฝายละ 9 คน และจัดใหมี

นอกจากนี้ ทอท.ยังสนับสนุนสิทธิของพนักงานทุกคนในการรวมเจรจาตอรอง โดยดําเนินงานรวมกับสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
ทาอากาศยานไทย (สร.ทอท.) และมีการจัดประชุมใหญสามัญรายปเพ่ือหารือสถานะและแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสมดานสวัสดิการและ
สภาพการทํางาน

(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม ไดที่ http://www.thailabordatabase.org/th/union.php?c=detail&id=1369)

การประชุมคณะกรรมการฯ รายเดือน เพ่ือติดตามและรวม
พัฒนาการดําเนินงานดานแรงงานสัมพันธ  ในปที่ผ านมา 
พบขอร องเ รียนด านสวัสดิการหรือความเป นอยู ที่ดี  เช น 
การพิจารณาความดีความชอบ การเขารับการอบรมในวันหยุด
พักเวร ทั้งน้ี ไดนําขอรองเรียนดังกลาวเขาประชุมคณะกรรมการฯ 
เพ่ือพิจารณาแกไขปญหาตอไป

สวัสดิการคารักษาพยาบาล  

ทอท.ใหสวัสดิการแกพนักงานสามารถใชสิทธ์ิเบิกคารักษาพยาบาลไดทั้งผูปวยนอกและผูปวยใน 
สาํหรับโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ตามอัตราท่ีกระทรวงการคลังกําหนดไว หรอืสงูกวาในอัตราท่ี 
ทอท.กําหนด นอกจากน้ี ในป 2561 ทอท.มีการปรับวิธีการใชสวัสดิการเก่ียวกับคารักษา
พยาบาลของพนักงาน ทอท.โดยใหไดรับสิทธิการเบิกคารักษาพยาบาลประเภทผูปวยนอก (OPD) 
การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน เน่ืองจากอุบัติเหตุ และคาทันตกรรมสําหรับโรงพยาบาลเอกชน
ในวงเงิน 40,000.- บาท/คน/ป และไดปรับเพ่ิมอัตราคาหองคาอาหารสําหรับผูปวยใน (IPD) 
ใหสูงขึ้นเม่ือเทียบกับรัฐวิสาหกิจอื่นๆ ในระดับเดียวกัน เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตและความ
เปนอยูที่ดีของพนักงานใหมากข้ึน

การปรับเพิ่มคาตอบแทน และสวัสดิการอ่ืนๆ 

เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจในปจจบุนั ทอท.จงึไดปรบัเพ่ิมคาตอบแทนและสวัสดกิารอ่ืนๆ
ของพนักงานในป 2561 เชน เงินคาปฏิบัติงานสําหรับพนักงานและลูกจางท่ีปฏิบัติงานนอกเวลา
งานปกติ เพ่ือชดเชยการทํางานในเวลากลางคืน คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ
และตางประเทศ และเพ่ิมวงเงินคาจัดการงานศพของพนักงานและบุคคลในครอบครัว

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจท�าอากาศยานไทย

จํานวนพนักงานในสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจทาอากาศยานไทย

3,892 คน

คิดเปน

รอยละ 50.441
พนักงานท่ีมีสิทธิเขารวมใน

สหภาพแรงงานและมีสิทธิในการ
รวมกลุมเพื่อเจรจาตอรอง

รอยละ 100
1ตอพนักงานประจําท้ังหมด
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ขับเคล่ือนองค�กรด�วยพนักงานเป��ยมศักยภาพ

ทอท.ใหความสําคัญกับบุคลากร เน่ืองจากเปนปจจยัสําคัญในการ
พัฒนาองคกรใหบรรลเุปาหมายการเติบโตทางธุรกิจ พรอมกับการ
สงเสริมการเปนทาอากาศยานแหงความย่ังยืน โดยพัฒนาบุคลากร
ใหมีความรู ความสามารถ สงเสริมความไดเปรียบจากความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของพนักงาน เพ่ือสรางสรรคนวัตกรรม
ใหเกิดข้ึนในองคกรและยังตอยอดความสามารถในการแขงขัน

ดวยการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ นอกจากนี้ ทอท.
มีการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยพิจารณาจากทุกความคิดเห็น
ของพนักงาน เพ่ือกําหนดโครงการการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบ
ตางๆ ใหตอบสนองความพึงพอใจ ความผูกพันตอองคกร และ
ความเปนอยูที่ดีของพนักงาน ควบคูกับสรางการมีสวนรวม
เพ่ือพัฒนาองคกรอยางย่ังยืน

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แผนแม�บทด�านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของ ทอท.

ทอท.มุงสรางบคุลากรเปยมศกัยภาพผานการพัฒนาความรูความ
สามารถอยางตอเนื่องและยึดมั่นในคานิยมองคกร ซึ่งบุคลากร
จะเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญตอการพัฒนาอยางย่ังยืน ซึ่งการ
บริหารจัดการบุคลากรเปนปจจัยพ้ืนฐานของแผนวิสาหกิจ ทอท.
(ปงบประมาณ 2560 - 2564) โดยมีฝายทรัพยากรบุคคลทําหนาท่ี
รบัผดิชอบการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนแมบทการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ทอท.ที่ครอบคลุมโครงการสงเสริม
คานิยมองคกร โครงการจัดทําระบบการจัดการความรู และ
โครงการพัฒนาบุคลากรตามศักยภาพของพนักงาน รวมทั้ง 
ผลการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากรฯ จะไดรับการทบทวน
เปนประจําทุกป เพ่ือใหแนใจวาโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ที่กําหนดข้ึนในแตละปมีความสอดคลองกับแนวทางการพัฒนา
องคกรท่ีเพ่ิมคุณคาและสรางเสนทางการทํางานท่ีมีความหมาย
ใหแกบุคลากรทุกระดับ

แผนแมบทดานการ
บรหิารและพฒันา
ทรัพยากรบุคคล

ของ ทอท.

โครงการสงเสริม
คานิยมองคกร
(Core Value

โครงการจดัทําระบบ
การจัดการความรู

(Knowledge
Management 

- KM)

โครงการพัฒนา
บคุลากรตามศักยภาพ

ของพนักงาน
(Core Competency
และ Functional
Competency

โครงการสงเสริมคานิยมองคกร (Core Value)

ทอท.สงเสริมการปลูกจิตสํานึกตอคานิยมองคกร ประกอบดวย 
ใหใจ มั่นใจ รวมใจ เปดใจ ภูมิใจ ผานโครงการสงเสริมคานิยม
องคกรแกพนักงานทุกระดับตัง้แตผูบรหิารระดบัสงูจนถงึพนักงาน

ระดับปฏิบัติการ โดยพนักงานในระดับตางๆ จะมีบทบาทหนาท่ี
แตกตางกันในการผลักดันคานิยม

บทบาทของพนักงานในแตละระดับในการสงเสริมคานิยมองคกร (Core Value)

ผูบริหารระดับสูงในฐานะตนแบบ  
(Role Model) 

เปนบุคคลตนแบบทางดานความคิด
และพฤติกรรมตามคานิยม ทอท. 
เพ่ือจุดประกายใหกับพนักงาน

กลุมผูอํานวยการสวนในฐานะ
ผูขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง 

(Change Agent) 
ขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงและ

สรางบรรยากาศเพ่ือเสริมสรางคานิยม 
ทอท.ใหกับผูใตบังคับบัญชา

พนักงานระดับปฏิบัติการ
ในฐานะตนแบบรุนเยาว 

(Young Role Model) 
มีสวนรวมในกิจกรรมและประยุกตคานิยม
เขากับการทํางาน รวมถึงเปนแบบอยาง
ที่ดีใหกับเพ่ือนรวมงาน เพ่ือใหเกิดพลัง

ในการขับเคล่ือนอยางตอเน่ือง
จนกลายเปนวัฒนธรรม

   :  117TO REACH OUR GOALS



โครงการกิจกรรมประกวดภาพถาย Clip VDO และ Mr. & Miss AOT Core 
Values 2018

เพ่ือเปนการสงเสริมคานิยม และวัฒนธรรม และปลูกฝงพฤติกรรมที่พึงประสงค
แกพนักงานและลูกจาง ทอท.ทั้งองคกร เกิดบรรยากาศกระตุน สงเสริม คานิยม 
ทอท.รวมกัน ทอท.จงึไดจดักิจกรรมประกวดภาพถายคานิยม ทอท. 2018 กิจกรรม
ประกวด Clip VDO คานิยม ทอท. 2018 และกิจกรรมประกวด Mr. & Miss AOT 
Core Values 2018

ทอท.ดําเนินโครงการการจัดทําระบบการความรู (Knowledge 
Management - KM) ซึ่งรับผิดชอบโดยฝายพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สถาบันวิทยาการทาอากาศยานรวมกับคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนวัฒนธรรมองคกรและการจัดการความรู ทอท.และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของตามกระบวนการจัดการความรูในองคกร 
โดยใชโมเดล 4Learn เปนฐานชวยในการขับเคลื่อน นอกจากน้ี 

ทอท.ไดนํา KM Maturity Model (KMMMM) ของ APQC 
(American Productivity and Quality Center) ที่เปนองคกรท่ีมี
ชือ่เสียงระดับโลก ซีง่องคกรน้ีเปนผูจดัการรางวัลคณุภาพแหงชาติ
ของอเมริกา Malcom Baldridge Quality Award เพ่ือใหระบบ
การจัดการและแลกเปล่ียนความรูของพนักงานภายในองคกร
เปนระบบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โครงการจัดทําระบบการจัดการความรู (Knowledge Management - KM)

โครงสรางการบริหารจัดการโครงการการจัดการความรู

คณะกรรมการขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องคกรและการจัดการความรู

ทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย ทิศทาง เปาหมาย
ดานการจัดการความรูของ ทอท.

ฝายระบบสารสนเทศ 
ทําหนาท่ีสนับสนุนการพัฒนาและ
จัดทําระบบจัดเก็บองคความรู 
(Knowledge Management 

System - KMS)

กลุมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
เปนผูรวบรวม จัดเก็บองคความรู 

และนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้ง ใหขอเสนอแนะในการพัฒนา

กระบวนการจัดการความรูของ ทอท.(KM Process)

ขั้นตอนท่ี 1 กําหนดและระบุองคความรูท่ีสําคัญ (Define/Identify) 
กําหนด Critical Knowledge เก่ียวกับ Disruptive Innovation และจัดทํา Airport Operation System K-Map ใหงายตอการใชงาน

ขั้นตอนท่ี 2 รวบรวมองคความรู (Collect/Capture/Acquire) 
รวบรวมความรู (Collect) ที่สนับสนุนจากการปฏิบัติงานขององคกร, ถายโอนความรู (Capture) จากผูรูทั้งภายในและภายนอกองคกร 
รวมทั้งเสาะหา (Acquire) ขอมูลสารสนเทศจากทาอากาศยานตางประเทศ และนําความรูมาปรับใชกับ ทอท.

ขั้นตอนท่ี 3 การจัดหมวดหมูองคความรู (Classification/Organize) 
จัดเก็บองคความรูเพ่ือใหผูปฏิบัติงานสามารถเขาถึงความรูไดงายข้ึนบนโครงสรางของ Airport Operation System

ขั้นตอนท่ี 4 สรางชองทางการแบงปนความรู (Share/Transfer) 
ปรับรูปแบบการนําความรูไปใชงานไดสะดวกย่ิงขึ้น ในรูปแบบของ VDO Micro Learning

ขั้นตอนท่ี 5 การเรียนรูและนําไปใช (Use/Learn) 
นําความรูมาปรับปรุงการปฏิบัติงานและพัฒนาองคกร
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ทอท.ดําเนินการพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีศักยภาพในการ
บริหารจัดการทาอากาศยาน ทั้งในดานปฏิบัติการและการบริหาร
จัดการใหสอดคลองกับมาตรฐานการขนสงทางอากาศของ
หนวยงานภายในและภายนอกประเทศ เชน สํานักงานการบิน
พลเรอืนแหงประเทศไทย องคการการบินพลเรอืนระหวางประเทศ 

(ICAO) และสํานักงานบริหารการบินแหงชาติสหรัฐอเมรกิา (FAA) 
โดยในป 2561 ทอท.ไดจดัฝกอบรมจํานวนท้ังสิ้น 1,072 หลักสูตร/
โครงการ มีพนักงานเขารวมฝกอบรมจํานวนท้ังสิ้น 9,330 คน 
ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี

โครงการพัฒนาบุคลากรตามศักยภาพของพนักงาน (Core Competency และ Functional Competency)

ตนแบบ 4Learn ของ ทอท.

ทอท.พัฒนาและดําเนินระบบการจัดการความรู โดยใชโมเดล 4Learn ที่มุงเนนการสรางกลุมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เพ่ือเช่ือมโยง
และเผยแพรความรูที่เกิดข้ึนจากภายในและภายนอกองคกร พรอมจัดเก็บองคความรูในระบบการจัดการความรูของ ทอท. 
(Knowledge Management System-KMS) อยางเปนระบบ และนําความรูดังกลาวไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน
ภายในองคกรตอไป

Learn to Learn (LO) 
การเรียนรู  วิธีการเรียนรูแบบบุคคล ทีม และระดับองคกร 
(Organizational Learning-OL)

Learn to Share (KM) 
การจัดการความรู ผานการรวบรวม การเสาะหา การปนความรู
และสรางความรู (Knowledge Management-KM) อยางเปน
ระบบ

Learn to Connect (CoP) 
การสรางชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice-CoP) 
เพ่ือคนหา รวบรวม ระบุองคความรู ใหม และแลกเปลี่ยน
แนวทางการทํางานท่ีเปนเลิศระหวางทาอากาศยาน รวมทั้ง
การแลกเปล่ียนความรูกับหนวยงานภายในและภายนอก

Learn to Innovate (Innovate) 
สร างความรู  ความเข าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแบบ
พลิกโฉมโลก (Disruptive Technology) ที่ส งผลกระทบ
อยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจทาอากาศยาน เพ่ือสงเสริมการ
ประยุกตใชความรูจากภายนอก บูรณาการองคความรูเพ่ือ
ปรับปรุงหรือสรางกระบวนการทํางานใหม และจัดเก็บไว
ในระบบการจัดการความรู (KMS) เพ่ือเปนองคความรูในการ
ตอยอดการสรางนวัตกรรมตามแผยุทธศาสตรนวัตกรรมของ 
ทอท.(ป 2560 - 2564)

โครงการกิจกรรม KM Day 2018

ทอท.จัดกิจกรรม KM Day 2018 เพ่ือเสริมสรางการแลกเปล่ียนเรียนรูในองคกร 
และนําเสนอผลงานท่ีเกิดจากการตอยอดความคิดของกลุมผู เชี่ยวชาญ 
(KM Expert) ขามสายงาน รวมทั้ง สงเสริมการมีสวนรวมของผูบริหาร พนักงาน 
ทอท.และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานภายนอก เชน บริษัท วิทยุการบิน
แหงประเทศไทย จาํกัด รวมจดันิทรรศการใหความรูดานการบิน กิจกรรมสงเสริม
ความรูดานเทคโนโลยีทาอากาศยาน โดย บริษัท SITA Group ทั้งน้ี มีผูบริหาร 
พนักงาน ทอท.ทุกระดับจากทุกสวนงานเขารวมโครงการประมาณ 300 คน
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การดําเนินการพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร จํานวน 

1,072  
โครงการ/หลักสูตร

การฝกอบรมดานการบริหารจัดการทาอากาศยาน (Airport Management Training)
จํานวน 308 โครงการ

การฝกอบรมดานการบริหารจัดการท่ัวไป (General Management Training)
จํานวน 206 โครงการ

การฝกอบรมดานวิชาชีพและการปฏิบัติการ (Functional & Operation Training)
จํานวน 432 โครงการ

การฝกอบรมดานความรูทั่วไป (Soft Skills Training) 
จํานวน  126   โครงการ

โครงการฝกอบรมพ้ืนฐานดานการจัดการทาอากาศยานในแตละระดับของพนักงาน ทอท.

ประกอบไปดวย 4 โครงการหลัก ซึ่งมีวัตถุประสงคดังน้ี

การปฏิบัติการท�าอากาศยาน 
(Airport Operations: AO)

การจัดการท�าอากาศยาน
ระดับต�น (Junior Airport 

Management: JAM)

การจัดการท�าอากาศยาน
ระดับกลาง (Intermediate 

Airport Management: IAM)

การจัดการท�าอากาศยาน
ระดับสูง (Senior Airport 

Management: SAM)

พนักงาน ระดับ 1 - 4

มีความรู ความเขาใจ
ในกิจกรรมตางๆ ที่เก่ียวของ
กับอุตสาหกรรมการขนสง
ทางอากาศ และมีทักษะ

ในการปฏิบัติการ 
ณ ทาอากาศยาน 

โดยพรอมรับกับเทคโนโลยี
ที่เปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา

พนักงาน ระดับ 4 - 5

มีความรู ความเขาใจ
ในหนาท่ี ความรับผิดชอบของ

นักบริหารระดับตน 
เปนโอกาสในการแลกเปล่ียน
ความรูและประสบการณ 
เพ่ือใหสามารถแกไขปญหา
ในการปฏิบัติงานไดพัฒนา

บุคลิกลักษณะของ
การเปนผูนําและมีการ

ทํางานเปนทีม

พนักงาน ระดับ 5 - 6

มีแนวความคิดและวิสัยทัศน
ในการบริหารและปฏิบัติงาน

กิจการทาอากาศยาน 
เขาใจเทคนิคการบริหาร 

จัดการสมัยใหม 
ไดแลกเปล่ียนความรู
และประสบการณ และ
เพ่ิมขีดความสามารถ

ในการทํางานดานการตลาด

พนักงาน ระดับ 6 - 7

มีวิสัยทัศนในการบริหารงาน
ทาอากาศยาน มีทักษะ
ในการวางแผนกลยุทธ 
และการแกปญหาตางๆ 
ตามสถานการณและ

สิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง 
และแลกเปล่ียนความรูและ
ประสบการณเพ่ือพัฒนาธุรกิจ
ทาอากาศยานสูความเปนเลิศ

โครงการฝกอบรมอ่ืนๆ

นอกจากน้ี ทอท.จัดใหมีหลักสูตรและโครงการพัฒนาบุคลากรซ่ึงมีความจําเพาะตามสายงาน ไดแก การปฏิบัติการดานความปลอดภัย
ทาอากาศยาน การบริหารจัดการและความรูทั่วไป การพัฒนาศักยภาพผูบริหาร การกํากับดูแลกิจการท่ีดี หลักสูตรตางประเทศเพ่ือ
ความย่ังยืน การพัฒนาพนักงานผูมีศักยภาพ และหลักสูตรท่ีรวมกับสถาบันการบินพลเรือน เปนตน
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โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร ทอท.

ในป 2561 ทอท.จัดฝกอบรมหลักสูตรดานการพัฒนาภาวะผูนํา สําหรับ
ผู ดํารงตําแหนงบริหารในระดับผู อํานวยการ/รองผู อํานวยการฝาย 
รองผูอํานวยการสํานัก รองผูอํานวยการทาอากาศยาน ผูอํานวยการศูนย 
รวมทั้ง ผูอํานวยการสวนของ ทอท.โดยมีวัตุประสงคเพ่ือใหเขาใจบทบาท
ของผู นําในการสรางแรงจูงใจและสงเสริมศักยภาพพนักงานใหมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้ง ลดวิกฤตการณในการทํางานดวยการมีทิศทาง
และบริหารเวลาไดอย างมีประสิทธิผล ซึ่งจะชวยใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ทั้งน้ี การอบรมประกอบไปดวย 5 หลักสูตร ดังน้ี
หลักสูตร 7 อุปนิสัยสําหรับผูมีประสิทธิภาพสูง หลักสูตรการคิดเชิงกลยุทธ
ในหัวขอมองสงัเวียนธุรกิจในอนาคต หลกัสูตรกลยุทธเพ่ือนาํการเปล่ียนแปลง 
หลักสูตรเสริมสรางทักษะเพ่ือการเปนผูนําบุคลากรมืออาชีพในปจจุบัน
และหลักสูตรการวางแผนและสรางสรรคอยางเปนระบบ โดยโครงการดังกลาวอบรมระหวางเดือนสิงหาคม - กันยายน 2561 และ
มีผูเขารวมอบรมจํานวนท้ังสิ้น 248 คน

โครงการฝกอบรมหลักสูตร AOT Advanced Airport Management Program (AAMP)

ขีดความสามารถในการบริหารจัดการทาอากาศยานใหทันตอความเปล่ียนแปลงและความทาทายในการบริหารงานทาอากาศยาน
ของ ทอท.และเตรียมความพรอมใหกับพนักงานท่ีมีศักยภาพใหสามารถบริหารจัดการทาอากาศยานไดอยางบูรณาการ 
(Silo - Breaking) และยังเปนการเตรียมความพรอมบุคลากรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญในดานการบริหารทาอากาศยาน
ดานตางๆ ของ ทอท.นอกจากน้ี พนักงานท่ีผานการฝกอบรมโครงการ “Global ACI - ICAO Airport Management Professional

ทอท.มีวิสัยทัศน “เปนผู ดําเนินการและจัดการทาอากาศยานท่ีดีระดับโลก 
(AOT Operates The World’s Smartest Airports)” และหนึ่งในเปาหมาย
สมรรถนะหลักของ ทอท.คือ ความเช่ียวชาญดานการบริหารทาอากาศยาน 
(Expertise in Airport Operation Management) ทอท.จึงไดจัดโครงการ
ฝกอบรมหลักสูตร “AOT Advanced Airport Management Program 
(AAMP)” ประจําปงบประมาณ 2561 รวมกับ สถาบัน Aviation Strategies 
International Institute (ASI-I) โดยความรวมมือภายใตโครงการ Trainair 
Plus (ICAO) ใหกับพนักงาน ทอท.จํานวน 24 คน ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนา

Accreditation Programme (AMPAP)” รวมเปนวิทยากรรวม 
เพ่ือถายทอดองคความรู ด านตางๆ ถูกตองตามแนวทางของ 
Trainair Plus (ICAO) และเตรียมความพรอมในการพัฒนา
หลักสูตรหลักของ ทอท.ดาน Airport Management ตามมาตรฐาน 
Trainair Plus (ICAO) ซึ่งสามารถออกประกาศนียบัตรที่รับรอง
โดย ทอท. Aviation Strategies International Institute (ASI-I) - 
Trainair Plus (ICAO) และสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงอื่นๆ 
ไดในอนาคต
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ผลการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากร

จํานวนพนักงานเขารวมฝกอบรมทั้งสิ้น

9,330 คน

ชั่วโมงการฝกอบรมเฉลี่ย

43.68 ชั่วโมง ตอคนตอป

เงินลงทุนดานการอบรมท้ังสิ้น 

264,677,731.8 
บาท

คาใชจายในการอบรมเฉล่ีย 

28,368.46 บาท 
ตอคนตอป

Human Capital Return on 
Investment (HCROI) 

5.45

อัตราการโอนยายตําแหนง
ภายใน ของพนักงาน ทอท. 

รอยละ 20.89

ความหลากหลายของพนักงาน

ความหลากหลายของพนักงานเปนปจจัยท่ีทําใหองคกรมีความ
ไดเปรียบทางความคิดและมุมมองท่ีแตกตาง ซึ่งเอ้ือประโยชน
ตอการสรางสรรคนวัตกรรมและการปรับตัวของธุรกิจใหเขากับ
สถานการณปจจุบัน ดังนั้น ทอท.จึงดําเนินงานดวยความเคารพ
ในความหลากหลายและความเทาเทียมกันของพนักงาน โดยไม
แบงแยกเพศ พ้ืนฐานทางความคิด ความเช่ือ ศาสนา และความ
แตกตางทางรางกาย จงึมกีารระบุไวในจรรยาบรรณพนักงานตาม

คูมือการกํากับดูแลกิจการท่ีดี พรอมทั้ง เปดโอกาสใหพนักงานมี
ความกาวหนาในสายงานตามความสามารถ โดยพนักงานทุกคน
ของ ทอท.ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนรายบุคคลจาก
ผู บังคับบัญชาเปนประจําทุกป และนําผลที่ไดรับไปกําหนด
แนวทางการพัฒนาตนเองและเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานให
มากย่ิงขึ้น

จํานวนพนักงานท้ังหมด 

7,716 คน

รอยละ 

39.76 
ของพนักงาน 
ทอท.เพศหญิง

สัดสวนพนักงานเพศหญิง

ระดับคณะกรรมการ รอยละ 13.33

ระดับผูบริหารระดับสูง (ระดับ 9 - 11) รอยละ 34.89

ระดับผูจัดการ (ระดับ 7 - 8) รอยละ 50.08

ระดับปฏิบัติการ (ระดับ 6 ลงไป) รอยละ 35.8

สัดสวนพนักงานแยกตามหนวยธุรกิจ

สํานักงานใหญ ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

ทาอากาศยาน
ดอนเมือง

ทาอากาศยาน
เชียงใหม

ทาอากาศยาน
หาดใหญ

ทาอากาศยาน
ภูเก็ต

ทาอากาศยาน
แมฟาหลวง 
เชียงราย

1,271 คน  
เปนเพศหญิง 
รอยละ 54.8

2,273 คน 
เปนเพศหญิง 
รอยละ 30.9

892 คน 
 เปนเพศหญิง 
รอยละ 38.6

225 คน  
เปนเพศหญิง 
รอยละ 41.3

191 คน 
เปนเพศหญิง 
รอยละ 31.9

524 คน 
เปนเพศหญิง 
รอยละ 36.8

146 คน 
เปนเพศหญิง 
รอยละ 33.6
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ความพึงพอใจของพนักงาน

ทอท.จัดทําโครงการสํารวจความผูกพันและความพึงพอใจ
ของบุคลากรท่ีมีตอ ทอท.เปนประจําทุกป โดยสํารวจพนักงาน
และลูกจาง ทอท.รวมทั้งสิ้น 7,173 คน ในการตอบแบบสํารวจ
ในระบบออนไลน แบงกลุมบุคลากรเปน 4 กลุม ไดแก กลุม
ผู บริหารระดับสูง กลุ มพนักงานปฏิบัติการ กลุ มพนักงาน
สนับสนุน และกลุมลูกจางช่ัวคราว โดยทําการสํารวจความเห็น
ความผูกพันและความพึงพอใจในประเด็นตางๆ เชน ความ
รับผิดชอบตอหนาท่ี ดานความกาวหนา ดานคาตอบแทน 
ดานสัมพันธภาพ ดานการยอมรับจากผูอื่น และดานบรรยากาศ
ในการทํางาน 

ในป 2561 ตัง้เปาหมายระดับความพึงพอใจของพนักงานท่ีคะแนน
รอยละ 75 ผลสํารวจ พบวา พนักงานและลูกจาง ทอท.มีความ
พึงพอใจสงูขึน้จากปทีผ่านมาท่ีคะแนนรอยละ 83.46 ซึง่ผานเกณฑ

เปาหมายท่ีตั้งไว และจากการจําแนกเพศ พบวา พนักงานชาย มี
คะแนนความพงึพอใจเฉลีย่ รอยละ 80.75 พนักงานหญิง มคีะแนน
ความพึงพอใจเฉล่ีย รอยละ 78.12 โดยประเด็นท่ีพนักงานและ
ลูกจาง ทอท.ไดรับความพึงพอใจสูงสุด รอยละ 88.89 คือ ความ
รบัผิดชอบตอหนาท่ีทีไ่ดรบัมอบหมายงาน ความภาคภูมใิจในงาน 
และกระบวนการทํางานท่ีเปนระบบและมีมาตรฐาน สวนประเด็น
ที่พนักงานใหความเห็นวาควรพัฒนา คือ ดานระบบเสนทาง
การเติบโตในอาชพี ระบบการประเมินผลการปฏิบตังิาน และระบบ
การรับขอเสนอแนะและการริเร่ิมสรางสรรค ทั้งน้ี ขอมูลที่ไดจาก
การประเมินความพึงพอใจของพนักงานจะถูกนํามาวิเคราะห
แยกตามระดับตาํแหนง กลุมอายุ และเพศ เพ่ือใชในการพัฒนาแผน
ดําเนินงานดานความพึงพอใจของพนักงานตอไป 

ทอท.สนับสนุนภาครัฐในการณรงค
แตงชุดผาไทยตามอัตลักษณของแตละ
ท  อ งถิ่ น  ซึ่ ง สอดคล  อ ง กับความ
หลากหลายของ พ้ืน ท่ีการดํ า เ นิน
ธุรกิจการให บริการท าอากาศยาน
ในความรับผิดชอบทั้ง  6 แหง  ใน
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  และภาคใต  
เพ่ือเปนการอนุรักษและเสริมสร าง
ความเป นไทยให แก  เยาวชนและ
ประชาชน ทอท.จงึเปดโอกาสใหพนักงาน
และลูกจาง ทอท.แสดงออกซึ่งความ
เป นเอกลักษณของแต ละท อง ถ่ิน 
โดยสงเสริมใหแตงกายดวยชุดผาไทย 
หรือ ชุดทองถ่ินพ้ืนเมืองทุกๆ วันศุกร

การสงเสริมความหลากหลายดานอัตลักษณทางวัฒนธรรมของพนักงาน
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ความพึงพอใจของพนักงานและการดึงดูดพนักงาน

คะแนนความพึงพอใจของพนักงาน
สัดสวนพนักงานท่ีเขารวมทําการ

ประเมินความพึงพอใจ

คะแนนป 2560 

รอยละ 80.75 
เพศชาย รอยละ 82.54 
เพศหญิง รอยละ 78.12

คะแนนป 2561 

รอยละ 83.46 
เพศชาย รอยละ 80.75 
เพศหญิง รอยละ 78.12

เปาหมายป 2561 

รอยละ 75  
“บรรลุเปาหมาย”

รอยละ 92.57

อัตราการออกจากงานท้ังหมด1 

รอยละ 0.42
อัตราการออกจากงานโดยสมัครใจ1 

รอยละ 0.42
อัตราการกลับมาทํางานและคงอยู

ของพนักงานท่ีลาคลอด 

รอยละ 100
1 ตอพนักงานประจําท้ังหมด

ประเด็นท่ีไดรับความพึงพอใจสูงสุด ประเด็นท่ีควรไดรับการพัฒนา

• ความรับผิดชอบตอหนาท่ีที่ไดรับมอบหมายงาน • ระบบเสนทางการเติบโตในอาชีพ

• ความภาคภูมิใจในงาน  • ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

• กระบวนการทํางานท่ีเปนระบบและมีมาตรฐาน • ระบบการรับขอเสนอแนะ

•  การริเร่ิมสรางสรรค

รางวัลพนักงานดีเดน

ทอท.ใหการสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานหรือลูกจางท่ีมีผลงานดีเดน ทําความดี 
มีจิตอาสา เปนบุคคลตัวอยางของสังคมในโอกาสครบรอบการดําเนินงานของ ทอท.
เปนประจําทุกป โดยในป 2561 ไดจดัใหมพิีธีมอบโลเกียรติคณุสําหรับบคุคล หรอืหนวยงาน
ภายนอกท่ีทําคุณประโยชนแก ทอท.โดยมอบรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานท่ีมีผลงานดีเดน
พนักงาน/ลูกจางท่ีมีผลงานไดรับการยกยองเปนกรณีพิเศษ และกลุม/หนวยงานดีเดน 
รวมทั้งสิ้น 10 คน ตัวอยางผลงาน ไดแก

• การใหบริการท่ีเอาใจใสตอผูโดยสารอยางเหนือความคาดหมายและสราง   
 ความประทับใจใหแกผูมาใชบริการทาอากาศยานของ ทอท. 

• การชวยชีวิตผูโดยสารและผูที่หมดสติดวยวิธีการฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน (CPR) 

• การคิดคนสิ่งประดิษฐที่เพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการของสวนงาน

สาํหรับการพิจารณาคัดเลือกพนักงานดีเดนเปนไปดวยความโปรงใสยุตธิรรม โดยใชเกณฑ
การคัดเลือกท่ีกําหนดจากความสอดคลองกับคานิยม ทอท.(Core Values) รอยละ 40 
และหลักฐานสนับสนุน (Supporting Evidence) ที่สอดคลองกับคานิยม ประกอบดวย 
ผลงาน ประโยชนตอ ทอท. หนังสือชมเชยหรือรางวัลท่ีเคยไดรับจากผลงาน รอยละ 60

พนักงานดีเดน

กลุมดีเดน

พนักงาน ลูกจางท่ีไดรับการยกยองเปนกรณีพิเศษ
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ขอแสดงความเสียใจ

นาวาตรี สมาน กุนัน
เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 4 สวนตระเวนระงับเหตุ
ฝายรักษาความปลอดภัยทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ผูเสียสละปฏิบัติภารกิจชวยเหลือ
ทีมหมูปา อะคาเดมี แมสาย
ดวยจิตใจที่สูงสงและมุงมั่น

อยางสุดซึ้งในการจากไปของ 

งานเชิดชูเกียรติวีรชนแหงถํ้าหลวง นาวาตรี สมาน กุนัน

เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2561 ทอท.จัดงานเชิดชูเกียรติวีรชนแหงถ้ําหลวง นาวาตรี สมาน กุนัน ร.น.
เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 4 สวนตระเวนระงับเหตุ ฝายรักษาความปลอดภัย ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ และเพ่ือนพนักงาน ทอท.รวมทั้งสิ้น 32 คน ที่มีความเสียสละ กลาหาญ มีจิตอาสาเขารวม
ปฏิบัติภารกิจชวยคนหาทีมนักฟุตบอลเยาวชนหมูปาอะคาเดมี 13 คน ที่ติดอยูภายในถ้ําหลวงขุนน้ํา
นางนอน จงัหวัดเชยีงราย ในระหวางวันท่ี 23 มถุินายน - 11 กรกฎาคม 2561 เพ่ือเชดิชเูกียรตพินักงาน
ที่ปฏิบัติงานเพ่ือสังคมเปนกรณีพิเศษ ซึ่ง นาวาตรี สมาน กุนัน เสียชีวิตในขณะปฏิบัติภารกิจดังกลาว
และไดรับการกลาวถึงและสดุดีในวีรกรรมอยางกวางขวาง

นอกจากน้ี ยังมีการพิจารณารับนางวลีพร กุนัน 
ภรรยาของนาวาตรี สมาน กุนนั เขาเปนพนักงาน 
ทอท.ในตําแหนงเจาหนาท่ีตรวจคน 4 สวน
ตรวจคน ฝายรักษาความปลอดภัย ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ เพ่ือตอบแทนคุณงามความดีของ
นาวาตรี สมาน กุนัน ที่เสียสละตนในคร้ังน้ี
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การยอมรับจากชุมชนโดยรอบ
ท�าอากาศยานภายใต�ความ

รับผิดชอบของ ทอท. รวมถึง
ปลูกฝ�งจิตสํานึกในการดําเนิน

ธุรกิจอย�างเคารพสิทธิ
มนุษยชนของผู�มีส�วนได�เสีย
ทุกกลุ�ม เพื่อความสําเร็จของ
การดําเนินธุรกิจสู�การเป�น

ท�าอากาศยาน
ที่เป�นเพ่ือนบ�านท่ีดีของ

ชุมชนอย�างแท�จริง

กาวของทาอากาศยานที่เปนเพ่ือนบานท่ีดีของชุมชน

การดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืน สงผลใหเกิดความมั่นคงและความมั่งคั่งแกประเทศ เพ่ือบรรลุจุดประสงคแหงการเปน
องคกรแหงความย่ังยืน ทอท.ซึ่งเปนผูใหบริการทาอากาศยานหลักของประเทศ จึงดําเนินธุรกิจใหมีความสอดคลองกับขอกําหนด
ดานความปลอดภัยทําใหเกิดเสถียรภาพการดําเนินงาน

ทอท.ตระหนักถึงการสรางการมีสวนรวมและการยอมรับจากชุมชนโดยรอบทาอากาศยานภายใตความรับผิดชอบ รวมถึงปลูกฝง
จิตสํานึกในการดําเนินธุรกิจอยางเคารพสิทธิมนุษยชนของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม เพ่ือมุงสูการเปนทาอากาศยานท่ีเปนเพ่ือนบานท่ีดีของ
ชุมชนอยางแทจริง

To Reach Corporate
Citizenship Airport
ก�าวของท�าอากาศยานท่ีเป�นเพ่ือนบ�านท่ีดีของชุมชน
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ส�งมอบท�าอากาศยานแห�งความปลอดภัย

ทอท.ในฐานะผูใหบริการทาอากาศยานหลักของประเทศตระหนักดีวาการดําเนินธุรกิจการใหบริการทาอากาศยานมีความเก่ียวของกับ
ความม่ันคงของประเทศ ทอท.สรางความเช่ือมั่นในการดําเนินธุรกิจตอผูมีสวนไดเสียดวยนโยบายดานความปลอดภัยทาอากาศยาน
และการบริหารจัดการความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยในทาอากาศยาน ซึ่งไดนํามาปฏิบัติอยางเครงครัด และกําหนด
เปาหมายการดําเนินงานควบคูกับการสรางความตระหนักรู ด านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยแกพนักงาน 
ผูประกอบการ สายการบิน และผูโดยสารอยางตอเน่ือง เพ่ือใหมั่นใจวาทุกพ้ืนท่ีของทาอากาศยานของ ทอท.มีมาตรฐานความปลอดภัย
และการรักษาความปลอดภัยในระดับประเทศและระดับสากล

โครงสร�างการบริหารความปลอดภัยท�าอากาศยาน

ระดับองคกร 
กรรมการผูอํานวยใหญ เปน ประธาน 

คณะกรรมการบริหารความปลอดภัยทาอากาศยาน 
(Aerodrome Safety Management Committee)

ระดับทาอากาศยาน 
ผูอํานวยการทาอากาศยาน เปน ประธานคณะกรรมการ

ความปลอดภัยทาอากาศยาน 
(Aerodrome Safety Committee)

• จัดทํานโยบายและกําหนดแผนงาน วิธีการปฏิบัติ 
 ระดับความปลอดภัยท่ียอมรับได (Acceptable Level of 
 Safety - ALOS) ของ ทอท.

• ติดตามและเรงรัดการดําเนินงาน แกไขขอบกพรองของ
 ทาอากาศยานท้ัง 6 แหง เพ่ือสามารถรักษาใบรับรอง
 การดําเนินงานสนามบินสาธารณะ (Public Aerodrome 
 Operating Certificate)

• สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาระบบการจัดการดาน
 นิรภัยของสนามบิน (Safety Management System - SMS) 
 อยางตอเน่ือง

• กําหนดนโยบายท่ีสอดคลองกับนโยบายความปลอดภัย
 ของ ทอท.เพ่ือเปนแนวในการจัดการดานความปลอดภัย
 ทาอากาศยาน

• กําหนดหนาท่ีใหดําเนินการกํากับดูแล ติดตามผล
 การดําเนินงาน บริหารความปลอดภัย ตามระบบการจัดการ
 ดานนิรภัยของสนามบิน (Safety Management 
 System-SMS) ที่เปนไปตามกฎหมายดานการบิน
 ภายในประเทศและมาตรฐานสากล 

• ฝายมาตรฐานและความปลอดภัยทาอากาศยาน
 เปนเลขานุการ

• ฝายมาตรฐานทาอากาศยานและอาชีวอนามัย หรือ
 สวนมาตรฐานทาอากาศยานและอาชีวอนามัย เปนเลขานุการ

นโยบายและการบริหารจัดการมาตรฐานความ

ปลอดภัยทาอากาศยาน

ทอท.มีนโยบายความปลอดภัยของทาอากาศยาน (Aerodrome 
Safety Policy) และมีคณะกรรมการบริหารความปลอดภัย
ทาอากาศยาน (Aerodrome Safety Management Committee) 
โดยมีกรรมการผูอํานวยใหญเปนประธานในการกําหนดนโยบาย
ดงักลาว เพ่ือเปนแนวในการจดัการดานความปลอดภยัทาอากาศยาน
ระดับองคกร และมฝีายมาตรฐานและความปลอดภัยทาอากาศยาน
เปนเลขานุการคณะกรรมการ สวนในระดับทาอากาศยานมี

ผู อํานวยการทาอากาศยานเปนประธานคณะกรรมการความ
ปลอดภัยทาอากาศยาน (Aerodrome Safety Committee) 
กําหนดนโยบายท่ีสอดคลองกับนโยบายความปลอดภัยของ 
ทอท . เ พ่ือเป นแนวทางในการจัดการด านความปลอดภัย
ทาอากาศยานในระดับทาอากาศยาน โดยฝายมาตรฐาน
ทาอากาศยานและอาชีวอนามัย หรอืสวนมาตรฐานทาอากาศยาน
และอาชีวอนามัย เปนเลขานุการคณะกรรมการ
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นโยบายความปลอดภัยของทาอากาศยาน (Aerodrome Safety Policy)

พัฒนามาตรฐานและ
การจัดการดานนิรภัย

ของทาอากาศยานควบคู
ไปกับการเติบโตของ

กิจการขนสงทางอากาศ
ภายใตมาตรฐานของ 

ICAO

สนับสนุนบุคลากรและ
จัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินระบบการ
จัดการดานนิรภัยของ
ทาอากาศยาน (SMS)

ผูบริหารทุกระดับ
มีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบ
ความปลอดภัยของ

ทาอากาศยานใหเปนไป
ตามขอกําหนด ตัวชี้วัด 

และเปาหมาย

พนักงานและลูกจาง
ทุกคนตองตระหนักและ
ใหความรวมมือเรื่อง
ความปลอดภัยของ
ทาอากาศยานอยาง

เครงครัด

จัดฝกอบรม ทบทวน 
และส่ือสารเพ่ือมั่นใจวา
บุคลากรมีความรู 
ความชํานาญในการ

ดําเนินการตามนโยบาย
ความปลอดภัยของ
ทาอากาศยาน ทอท.

รณรงค ประชาสัมพันธ 
และจูงใจผูเก่ียวของ
ใหปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบ มาตรฐานความ
ปลอดภัย ยอมรับและมี
จิตสํานึกเปนวัฒนธรรม

ความปลอดภัย

ติดตามและประเมิน
ผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายและระบบการ
จัดการดานนิรภัยของ
สนามบิน (SMS)

สงเสริมการทํารายงาน
ความปลอดภัย (Safety 

Report) อยางอิสระ

มุงมั่นสอบสวนหา
สาเหตุของเหตุการณ
ดานความปลอดภัย

สงเสริมและสนับสนุน
การรวมประสานและ
บูรณาการระบบความ

ปลอดภัยอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวของ

นอกจากน้ี ทาอากาศยานท้ัง 6 แหง ในความรับผิดชอบของ ทอท.ยังไดจัดทําคูมือการดําเนินงานสนามบิน (Aerodrome Manual) 
ที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล ICAO Doc 9774 Manual on Certification of Aerodrome เพ่ือใชดําเนินการใหเกิดความปลอดภัย
ตอการใชบริการของอากาศยานท่ีมาปฏิบัติการบินท่ีทาอากาศยานของ ทอท. 

คูมือการดําเนินงานสนามบิน (Aerodrome Manual) 

สวนท่ี 1 บทท่ัวไป (General Information)

จุดประสงคและขอบเขตของคูมือการดําเนินงานสนามบิน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่เก่ียวของกับการดําเนินงานสนามบิน เง่ือนไข
การใชสนามบิน ระบบบริการขาวสารการบินและวิธีการในการประกาศใช ระบบการบันทึกขอมูลอากาศยาน พันธะของผูดําเนินการ
สนามบิน 

สวนท่ี 2 รายละเอียดของสถานท่ีตั้งสนามบิน (Particulars of the Aerodrome Site)

สถานท่ีตั้งของสนามบิน ขอบเขตของสนามบิน แผนผังแสดงตําแหนงของสนามบินกับชุมชนใกลเคียง รายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวกับ
สนามบิน 

สวนท่ี 3 รายละเอียดของสนามบินท่ีตองรายงานในการบริการขาวสารการบิน (เอ ไอ เอส) (Particulars of the Aerodrome 
Required to be Reported to the Aeronautical Information Service) 

ขอมูลทั่วไป ขนาดและขอมูลที่เก่ียวของกับสนามบิน
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การดําเนินการดานการรักษาความปลอดภัย 

ในป 2561 ทอท.พบกรณีการละเมิดขอกําหนดทางดานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย จํานวน 1 กรณี จากการ
ที่เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยใชกําลังเกินกวาเหตุในการควบคุมผูโดยสารตางชาติที่แสดงพฤติกรรมไมเหมาะสม โดย ทอท.
จัดใหมีการสอบสวนเหตุการณดังกลาว และพักงานผูอํานวยการทาอากาศยานและผูอํานวยการฝายรักษาความปลอดภัย
ของทาอากาศยานเพ่ือความโปรงใสในการสอบสวน และ ทอท.อยูระหวางสอบสวนเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยผูกอเหตุ
เน่ืองจากเปนความผิดทางวินยัรายแรง นอกจากน้ี ทอท.ไดออกหนังสอืแสดงความเสียใจอยางเปนทางการผานสถานทูตเพ่ือขอโทษ
ผูโดยสารคนดังกลาว

สวนท่ี 5 การบริหารสนามบินและระบบการจัดการความ
ปลอดภัย (Aerodrome Administration and Safety 
Management System)

โครงการฝกอบรมดานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของ ทอท.

หลักสูตรด�านความปลอดภัย หลักสูตรด�านการรักษาความปลอดภัย

1. หลักสูตร การปองกันอันตรายจากนกในสนามบิน 

2. หลักสูตร ACI-ICAO Aerodrome Certification 

3. หลักสูตร GSN 5: Advanced Safety 
 Management Systems 

4. หลักสูตร GSN 3: Emergency Planning and 
 Crisis Management 

5. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การตระหนัก
 ดานความปลอดภัย (Safety Awareness 
 Seminar)

หลักสูตรภายในตามขอกําหนด
ของรัฐบาล

หลักสูตรที่จัดใหกับหนวยงาน
ภายนอก (ตามที่รองขอ)

หลักสูตร 3 ม.เพ่ือมาตรฐาน
การรักษาความปลอดภัย 

(ระดับตนและระดับทบทวน)

หลักสูตร 3 ม.เพ่ือมาตรฐาน
การรักษาความปลอดภัย 

(ระดับตน)

หลักสูตร ผูตรวจสอบดานการรักษา
ความปลอดภัยการบิน 

หลักสูตร การตระหนักรู
ดานการรักษาความปลอดภัย
และการตรวจหาวัตถุระเบิด

ดวยเคร่ืองเอกซเรย 

หลักสูตร ผูควบคุมการปฏิบัติงาน
ดานการรักษาความปลอดภัยการบิน

หลักสูตร ทบทวนความรู
การวิเคราะหภาพ
จากเคร่ืองเอกซเรย

สวนท่ี 4 รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานสนามบิน 
(Particulars of the Aerodrome Operating Procedures and 
Safety Measures)

การรายงานของสนามบิน การเขา/ออก พ้ืนท่ีปฏิบัติการบิน
ของสนามบิน แผนฉุกเฉินของสนามบิน การดับเพลิงและกูภัย 
การตรวจสนามบิน เครื่องชวยการเดินอากาศดวยทัศนวิสัย 
และระบบไฟฟาสนามบิน การบํารุงรักษาพ้ืนท่ีปฏิบัติการบิน
การปฏิบัติดานความปลอดภัยระหวางการกอสรางและซอมบํารุง
สนามบิน การจัดการหลุมจอดอากาศยาน การบริหารจัดการ
ความปลอดภัยในลานจอด การควบคุมยานพาหนะในเขตพ้ืนที่
การบิน การจัดการในการปองกันอันตรายจากสัตว การควบคุม
สิ่งกีดขวาง การเคล่ือนยายอากาศยาน ที่ไมสามารถใชงานได 
การดําเนินการเก่ียวกับวัตถุอันตราย การปฏิบัติในสภาวะ
ทัศนวิสัยต่ํา การปองกันเรดาร และเคร่ืองชวยการเดินอากาศ
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หลักสูตรดานความปลอดภัยท่ีอบรมภายใน

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทาอากาศยานของ ทอท.

วัฒนธรรมความปลอดภัยภายในทาอากาศยานถือเปนหัวใจสําคัญ
ในการดําเนินธุรกิจใหบริการทาอากาศยานใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด ทอท.
จงึกําหนดโครงการฝกอบรมสมัมนา โดยบคุลากรภายในองคกรท่ีไดรบัการ
รับรอง และบุคลากรภายนอกจากสถาบันท้ังในและตางประเทศ รวมท้ัง
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรูดานความปลอดภัยระหวางผูเชี่ยวชาญ
จากทาอากาศยานตางๆ ภายใตโครงการบันทึกความรวมมือระหวาง
ทาอากาศยาน (Sister Airport Agreement - SAA) เพ่ือสรางความตระหนัก
และตอยอดความรู  ความชํานาญดานความปลอดภัยรวมกับองคกร
พันธมิตร

หลักสูตรดานการรักษาความปลอดภัยท่ีอบรมภายใน 

หลักสูตร “ผูควบคุมการปฏิบัติงานดานการรักษาความปลอดภัยการบิน 
(AVSEC Supervisors) ใหกับผูมีหนาท่ีในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ดานการตรวจคน/การรักษาความปลอดภัย ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ

ทอท.ไดดาํเนินการจัดฝกอบรมใหกับผูมหีนาท่ีในการควบคุมการปฏิบตังิาน
ดานการตรวจคน/การรักษาความปลอดภัย ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
จํานวน 36 คน เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ไดรับความรู ความเขาใจใน
บทบาทของหัวหนาชุด และผูควบคุมการปฏิบัติงาน มีความมั่นใจ มีความ
เปนผู นํา และมีทักษะในการเปนหัวหนาชุด/ผู ควบคุมการปฏิบัติงาน 
มีทักษะในการการควบคุม/สั่งการ และบริหารจัดการการปฏิบัติงานของ
พนักงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด รวมถึง 
เตรียมความพรอมในการรับการตรวจสอบดานการรักษาความปลอดภัย
จากหนวยงานในระดับชาติและระดับสากลตอไป

หลักสูตรดานการรักษาความปลอดภัยท่ีจัดใหกับหนวยงานภายนอก

การบรรยายหัวขอ Security Operations ใหกับ Civil Aviation Authority of Nepal 
(CAAN) ราชอาณาจักรเนปาล

ทอท.จัดวิทยากรบรรยายภายใตหัวขอ “Security Operations” ตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยระดับสากลของ ICAO ใหกับเจาหนาท่ีจาก Civil Aviation Authority of Nepal 
(CAAN) ราชอาณาจักรเนปาล ซึ่งการบรรยายน้ีเปนสวนหน่ึง ในการฝกอบรมหลักสูตร 
“Aviation Administration and Financial Management Training Course” ซึ่งจัดข้ึน 
ณ บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด กรุงเทพฯ เพ่ือเปนการกระชับความสัมพันธอันดีระหวางผูดําเนินกิจการทาอากาศยาน
ในภูมิภาคเอเชีย และการสงเสริมถายทอดองคความรูดานการบริหารจัดการมาตรฐานตางๆ ระหวางทาอากาศยาน
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การบรรยายหัวขอการตระหนักรูดานการรักษา
ความปลอดภัย (Security Awareness)

ทอท.รวมกับกรมขาวทหารอากาศ กองทัพ
อากาศ ใหการบรรยายในหัวขอการตระหนักรู
ด านการรักษาความปลอดภัย (Security 

Awareness )  ให  กับนายทหารกรมข  าว
ทหารอากาศ โดยการบรรยายดังกลาวเปน
สวนหน่ึงในการสมัมนาการรกัษาความปลอดภยั
สนามบินกองทัพอากาศสูมาตรฐานระดับสากล 
และเปนการเผยแพรความรูทางดานการรักษา
ความปลอดภัยของ ทอท.ให กับหนวยงาน
ภายนอก เพ่ือยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
ทางการบินในภาคสวนตางๆ ของประเทศ

นอกจากการฝกอบรมดานความปลอดภัยและการรักษาความ
ปลอดภัยแลว ทอท.ยังจัดใหมีการประชาสัมพันธเชิงรุกถึง
มาตรการดานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยผาน
สื่อประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกสและบอรดประชาสัมพันธภายใน
ทาอากาศยาน รวมทัง้จดัการอบรมเร่ืองการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน

และการใชเคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟาชนิดอัตโนมัติ (Automated 
External Defibrillators - AED) ใหกับพนักงาน ลกูจาง ผูประกอบการ
และหนวยงานราชการภายในทาอากาศยาน เพ่ือใหสามารถ
ชวยชีวิตผูที่อยูในสภาวะอันตรายไดอยางถูกวิธี

การควบคุมอากาศยานชนนก 

อากาศยานชนนกนับเปนความทาทายดานความปลอดภัยของทาอากาศยานท่ีเกิดจากปจจัย
ดานพฤติกรรมของนกและสภาวะแวดลอมที่ดึงดูดนกเขามาในพ้ืนท่ีทาอากาศยาน โดยเหตุการณ
ดังกลาวจําเปนตองไดรับการบริหารจัดการอยางเหมาะสมเพ่ือความปลอดภัยดานการบิน ลดความ
เสียหายตออากาศยาน ลดความลาชาในการเดินทาง ทอท.จึงกําหนดใหมีมาตรการดําเนินการ
ในการปองกันอันตรายจากนกในสนามบินอยางตอเน่ือง เชน การจัดการแหลงอาหาร ที่พักอาศัย 
และส่ิงดึงดูดนก นอกจากน้ัน เพ่ือไมใหนกเกิดความคุนเคยกับพ้ืนท่ี จึงดําเนินการไลนกออกจาก
พ้ืนท่ีทาอากาศยานดวยวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีพัฒนาข้ึนมาดําเนินการเอง และตามขอแนะนํา
ใน ICAO , Doc 9137 Airport Service Manual Part 3 Wild Control 
and Reduction. เชน ขบัไลดวยเสียง ใชรปูสตัวนกัลาท่ีนกกลัว รวมทัง้ พนักงาน
ของ ทอท.ทีม่คีวามเช่ียวชาญดานปกษวิีทยา 

ทอท.ไดเก็บขอมลูและรายงานอากาศยานชนนกอยางตอเนือ่ง ตามมาตรฐาน
การรายงานของ ICAO (IBIS:ICAO Bird Strike Information System) 
เพ่ือแสดงใหผูมสีวนไดเสยีทราบวา ทอท.ดาํเนินการตามมาตรฐานสากลอยางมี
ประสิทธิภาพ อีกท้ัง ยังไดทําการเผยแพรความรูดานการปองกันอันตราย
จากนกใหทาอากาศยานอ่ืน เชน สนามบนินานาชาติอูตะเภา
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การประชาสัมพันธดานความปลอดภัยภายในทาอากาศยาน 

ทอท .มีการประสัมพันธ ให แก ผู  ใช ท าอากาศยานทุกกลุ มทราบความคืบหน าในการดําเนินงานและเกร็ดความรู 
ด านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยภายในทาอากาศยาน เช น โครงการ “ปใหมขับขี่ปลอดภัย ขับชา-
เป ดไฟหนา-คาดเข็มขัดนิรภัย” โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับความปลอดภัย และขาวสารการอบรมดาน
ความปลอดภัยในทาอากาศยานตางๆ โดยสื่อสารผานบอรดประชาสัมพันธและสื่ออิเล็กทรอนิกส เพ่ือสรางความตระหนัก

สวนมาตรฐานทาอากาศยานและอาชีวอนามัย ทหญ. โทร. 074-227687-9 โทรสาร 074-227059

ทาอากาศยานหาดใหญ บริษัท ทาอากาศยานไทย ทย (ย (จํากัดศยานไททยย ( กัาจํา
สื่อสัมพันธ สรางสรรคเพื่อความปลอดภัย
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..แลรอบตัว..

ประวัติการบินของไทยัติการบินของไทย

สวนมาตรฐานทาอากาศยานและอาชีวอนามัย ทหญ. โทร. 074-227687-9 โทรสาร 074-227059

ใหแกพนักงาน ลูกจาง ผูประกอบการ 
และผูโดยสาร รวมทั้งเปนการสงเสริม
ภาพลักษณองคกรที่ให ความสําคัญ
ตอความปลอดภัยและการรักษาความ
ปลอดภัยใหผูมีสวนไดเสียไดรับทราบ

โครงการปฐมพยาบาลเบื้องตนและการใชเครื่อง AED 

ทอท.จัดใหมีโครงการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนและการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 
(Basic Life Support - BLS) สาํหรับพนักงาน ลูกจาง ผูประกอบการและหนวยงาน
ราชการ ภายในทาอากาศยาน ตามขอกําหนดของ ICAO เพ่ือพัฒนาความรู 
ในการปฐมพยาบาลและชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน (CPR) และเตรียมพรอมสําหรับ
เหตุการณฉุกเฉินดานสุขภาพท่ีอาจขึ้นภายในทาอากาศยาน อาคารผูโดยสาร 
และพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน โดยกําหนดใหติดตั้งเคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟาชนิดอัตโนมัติ 
(Automated External Defibrillators - AED) กระจายตามจุดตางๆ ภายใน
ทาอากาศยานท้ัง 6 แหง และอาคารสํานักงานใหญ ซึ่งเปนการเพ่ิมโอกาสรอดชีวิต
ใหกับผูปวยฉุกเฉินโรคหัวใจ หรือภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ

การควบคุมโรคติดต�อระหว�างประเทศ

ทาอากาศยานเปนสถานท่ีทีม่ผีูโดยสารเดินทางมาจากหลากหลาย
ประเทศ จึงเปนจุดยุทธศาสตรในการควบคุมความเส่ียงของการ
แพรกระจายของโรคตดิตอระหวางประเทศกรณีเกิดเหตุโรคระบาด 
ทอท.ตระหนักถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอผูใชทาอากาศยาน
ทั้งชาวไทยและตางชาติ จึงกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน
เฝาระวังโรคตดิตอระหวางประเทศ ซึง่รบัผดิชอบโดยฝายการแพทย 
ตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 กําหนดโดยกระทรวง

สาธารณสุข และกฎอนามัยระหวางประเทศ 2548 ที่กําหนดโดย
องคการอนามัยโลก ไดประสานความรวมมือกับดานควบคุม
โรคติดตอระหวางประเทศ ศูนยบําราศนราดูร และสํานักระบาด
วิทยา สังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือควบคุม
โรคติดตอกรณีมีผู ต องสงสัยติดเชื้อในทาอากาศยาน เช น 
เชือ้โคโรนาไวรสัสายพันธุใหม 2012 (MERS-CoV) เชือ้ไวรสัอโีบลา 
และเช้ือไขหวัดนกชนิดรุนแรง สายพันธุ H7N9 เปนตน
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แนวทางปฏิบัติงานเฝาระวังโรคติดตอระหวางประเทศ

แนวทางการปฏิบัติงานเฝาระวังโรคติดตอจากตางประเทศ
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การฝกซอมแผนตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศ (PHEIC) 

ทอท.กําหนดใหทาอากาศยานสุวรรณภูมิจัดการฝกซอมแผนตอบโต
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศ (Public Health 
Emergency of International Concern: PHEIC) เมื่อวันท่ี 17 
กรกฎาคม 2561 ในกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไขหวัดนกชนิด
รุนแรง สายพันธุ H7N9 รวมกับ กรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยเปนการฝกซอมแผนตอบโตภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุขในรปูแบบการฝกซอมแผนบนโตะจาํลอง (Table-Top 
Exercise) ผานสถานการณจําลอง 2 กรณี ไดแก การตรวจพบเช้ือ
ไขหวัดนกจากสัตวปกท่ีมีการลักลอบนําเขามาภายในประเทศ และกรณีพบผูปวยโรคไขหวัดนกสายพันธุ H7N9 ซึ่งไดรับเชื้อ
มาจากประเทศตนทางและมาแสดงอาการปวยภายในประเทศไทย ทัง้นี ้ผลประเมนิการฝกซอมจะถกูวิเคราะหเพ่ือหาโอกาสในการ
ปรับปรุงและพัฒนาแผนฯ ใหมีความสมบูรณและพรอมรับสถานการณจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเปนการพัฒนาสมรรถนะ
ทางดานสาธารณสุขของประเทศตามขอกําหนดท่ีเก่ียวของ

การฝกซอมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุ

ทอท.เตรียมความพรอมและทดสอบประสิทธิภาพของระบบการ
จัดการเม่ือมีเหตุฉุกเฉิน โดยจัดใหมีการฝกซอมแผนฉุกเฉินและ
แผนเผชิญเหตุกับสวนงานภายในท่ีเก่ียวของ โดยเน้ือหาการฝก
อบรมครอบคลมุดานความปลอดภยัการบิน (Aviation Safety) และ
การรกัษาความปลอดภยัการบิน (Aviation Security) ตามแนวทาง
ปฏบิตัขิอง ICAO ในรปูแบบสถานการณจาํลองทัง้การฝกซอมแผน
แบบเต็มรูปแบบและบางสวน ซึ่งเปนไปตามขอบังคับของคณะ
กรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 82 เร่ือง ระบบการจัดการดาน
นิรภัยสนามบิน และแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน
แหงชาต ิ(National Civil Aviation Security Programme: NCASP)

ทั้งน้ี ทอท.จัดใหมีการฝกซอมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุ
เปนประจําทุกปในทุกทาอากาศยาน โดยมีสถานการณจําลอง
แตกตางกันตามบริบทของแตละทาอากาศยาน เพ่ือเตรียมความ
พรอมตอสถานการณฉุกเฉินและพัฒนาระบบการตอบสนอง
และประสานงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและลดความ
เสียหายใหนอยท่ีสดุ และเปนการสรางความเช่ือมัน่แกผูใชบรกิาร
และผูมีสวนไดเสียทุกฝายในมาตรการการรักษาความปลอดภัย 
และความปลอดภัยของทาอากาศยาน
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ทาอากาศยานสุวรรณภูมิซอมแผนฉุกเฉินกรณีการจับตัวประกัน 

เมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม 2561 ทอท.กําหนดใหทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิจัดการฝกซอมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบ ภายใต
สถานการณจําลองกรณีการจับตัวประกัน โดยเปนการฝกซอม
รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน ศูนยปฏิบัติการตอตานการ
กอการรายสากล กองบัญชาการกองทัพไทย สถานีตํารวจภูธร
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ 
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร โรงพยาบาลบางพลีและ
โรงพยาบาลอ่ืนๆ โดยมีผูอํานวยการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
รองกรรมการผูอาํนวยการใหญ สายงานมาตรฐานทาอากาศยาน
และการบิน และผูบรหิารระดับสงูของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เขารวมชมการฝกซอม

การฝกซอมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในทาอากาศยาน 

ทอท.จัดใหมีการฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพหนีภัยเปนประจําทุกป เพ่ือ
เตรียมความพรอมรบัมอืสถานการณอคัคีภัยท่ีอาจเกิดข้ึนภายในทาอากาศยาน 
และสรางความเช่ือมั่นตอผูใชทาอากาศยาน และผูมีสวนไดเสีย ซ่ึงแตละ
ทาอากาศยานจัดใหมีการฝกซอมยอยและฝกทบทวนเปนประจํา โดยฝาย
ดบัเพลิงและกูภัยเปนผูรบัผดิชอบ ทัง้น้ี สาเหตุและความรุนแรงของสถานการณ
จําลองอาจมีความแตกตางกันไปในแตละทาอากาศยาน เชน การเกิดไฟไหม
ในอาคารผู โดยสาร การเกิดไฟไหมอากาศยานบนทางว่ิง การหกร่ัวไหล
ของเช้ือเพลิง และการเก็บกูวัตถุระเบิด เปนตน
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ผลการฝกซอมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุของ ทอท.

ความพร�อมของอุปกรณ�

“ดีมาก”
การประสานงาน

“ดีมาก”
ความเช่ือมั่นของผู�มีส�วนได�เสีย

“ดีมาก”
ความเสียหายจากการฝ�กซ�อม

“ไม�มี”

การฝกซอมตามแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุของ ทอท.

ท�าอากาศยาน สถานการณ�จําลอง วันท่ีฝ�กซ�อม รูปแบบการฝ�กซ�อม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ การเขายึดโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
กรณีการจับตัวประกัน

23 สิงหาคม 
2561

การฝกซอมเต็มรูปแบบ  
(Full Scale Exercise)

ทาอากาศยานดอนเมือง การขูวางระเบิดอาคารผูโดยสารและเกิดเหตุระเบิด 8 - 9 สิงหาคม 
2561

การฝกซอมเต็มรูปแบบ
(Full Scale Exercise)

ทาอากาศยานเชียงใหม เหตุฉุกเฉินทางการแพทย - 
เช้ือโรคติดตอและกักกันโรค

20 กรกฎาคม 
2561

การฝกซอมเต็มรูปแบบ
(Full Scale Exercise)

ทาอากาศยานหาดใหญ อากาศยานประสบภัยขณะทําการบิน 
และอากาศยานเกิดอุบัติเหตุในเขตทาอากาศยาน

29 มิถุนายน 
2561

การฝกซอมเต็มรูปแบบ
(Full Scale Exercise)

ทาอากาศยานภูเก็ต เกิดแผนดินไหวในทะเลอันดามันบริเวณ 
หมูเกาะนิโครบาร (หางจากทาอากาศยาน 
460 กิโลเมตร วัดแรงสั่นสะเทือนได 9.0 ริกเตอร)

31 พฤษภาคม 
2561

การฝกซอมบางสวน
(Partial Exercise)

การกอวินาศกรรมโดยการลอบวางระเบิด
และเกิดเหตุระเบิดในอาคารผูโดยสารภายในประเทศ

30 สิงหาคม 
2561

การฝกซอมเต็มรูปแบบ
(Full Scale Exercise)

ทาอากาศยาน
แมฟาหลวง เชียงราย

การปลนยึดอากาศยานภาคพ้ืน 2 - 3 สิงหาคม 
2561

การฝกซอมเต็มรูปแบบ
(Full Scale Exercise)

การประเมินผลการฝกซอม พบวา อุปกรณดานการดับเพลิงและ
กูภัย อุปกรณรักษาความปลอดภัย และอุปกรณทางการแพทย 
มีความพรอมในการปฏิบัติงานในระดับ “ดีมาก” การประสานงาน
ระหวางหนวยงานท่ีเขารวมฝกซอม อยูในระดบั “ดมีาก” หนวยงาน
ที่เก่ียวของและผูมีสวนไดเสียมีความเช่ือมั่นตอการปฏิบัติการ
ฉุกเฉินของ ทอท.ในระดับ “ดีมาก” โดยในข้ันตอนและลําดับการ
ฝกซอม ไมทําใหเกิดความเสียหายในขณะฝกซอม อยางไรก็ตาม 

ควรมีการกําหนดหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการปรับความถ่ี
ของระบบการส่ือสารทางวิทยุ และพิจารณาเพ่ิมการฝกซอม
กระบวนยอย เชน การดําเนินการกับญาติผู ประสบภัย และ
กระบวนการแถลงขาว ทั้งน้ี ทุกทาอากาศยานในความรับผิดชอบ
ของ ทอท.จะนําผลการประเมินท้ังหมดไปพิจารณาทบทวนและ
ปรับปรุงแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุตอไป
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มุ�งสร�างการมีส�วนร�วม

“การเป นสนามบินท่ีเป นพลเมืองที่ดีของสังคมและเป นเ พ่ือนบ านท่ีดีของชุมชน :  Corporate Cit izenship Airport”
 เปนแนวคิดท่ี ทอท.ยึดถือในการบริหารจัดการความย่ังยืนของทาอากาศยานเสมอมา โดยมุงเนนการสรางคุณคารวมกันใหเกิดแกชุมชน
และสังคมโดยรอบทาอากาศยาน ผานการสงมอบคุณคาทางสังคมในระดับองคกรและระดับทาอากาศยาน ซึ่งถือเปนการสรางความ
เชื่อมั่นและความไววางใจวา ทอท.และชุมชนจะเติบโตไปพรอมกันอยางมีเสถียรภาพและเก้ือกูลซึ่งกันและกัน

การสรางความสัมพันธกับชุมชน

สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมและเกิดการรวมกลุม ซึ่งจะ
เปนการพัฒนาความเขมแข็งใหเกิดข้ึนแกชุมชน เพ่ือการ
เติบโตรวมกันอยางย่ังยืน

การพัฒนาทุนมนุษย

การสรางตนทุนทางความรูทักษะความสามารถตางๆ 
ของคนในทองถ่ินท่ี ทอท.ไดเขาไปดําเนินการควบคูไปกับ
คุณภาพชีวิตท่ีดีของคนในชุมชน แตยังคงไวซึ่งความเปน
วัฒนธรรม ประเพณีหรือภูมิปญญาด้ังเดิมของทองถ่ิน

การพัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ิน

รวมเปนสวนหน่ึงในการสนับสนุนความเจริญเติบโตของ
ระบบเศรษฐกิจในทองถ่ินที ่ทอท.เขาไปดําเนินงานผานการ
สงเสริมการทองเท่ียว การคาขายผลิตภัณฑในทองถ่ินและ
การบริการตางๆ ท่ีเปนธุรกิจเก่ียวเน่ือง

การอนุรักษระบบนิเวศ

การเปนสวนหน่ึงที่จะร วมมือกับชุมชนในทองถ่ินใน
การฟนฟูและอนุรักษระบบนิเวศเดิมที่ ทอท.ไดเขาไป
ดําเนินงานและสงเสริมการอนุรักษระบบนิเวศของชุมชน
ใกลเคียงใหมีความอุดมสมบูรณเพ่ิมมากข้ึน แตยังคงไว
ซึ่งความปลอดภัยในการบิน

กรอบแนวการสงมอบคุณคาทางสังคม

แนวทางสรางการมีสวนรวมตอชุมชนและสังคม

ทอท.ดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมและการพัฒนา
ที่ ย่ังยืนตามกลยุทธ 1.3 การพัฒนาท่ีย่ังยืนภายใต Airport 
Strategic Positioning ที่เปนหน่ึงในกลยุทธของแผนวิสาหกิจ 
(ป 2560 - 2564) โดยมีฝายกิจการเพ่ือสงัคมและกํากับดแูลกิจการ 
รบัผดิชอบดาํเนินงานตามกรอบแนวทางดานการสงมอบคุณคา
ทางสังคมและแผนดําเนินงานกิจกรรมเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
ซึ่งมียุทธศาสตร 3 ดาน คือ ยุทธศาสตรที่ 1 การบริหารจัดการ

ความย่ังยืน ยุทธศาสตรที่ 2 การเช่ือมโยงผูมีสวนไดเสีย และ
ยุทธศาสตรที่ 3 กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

ภายใตยุทธศาสตรที ่3 กิจกรรมเพือ่การพัฒนาท่ีย่ังยืน มเีปาหมาย
เพ่ือการเปนสนามบินท่ีสรางคุณคารวมใหกับชุมชนและสังคม 
ผานกิจกรรม 3 ระดับ ไดแก กิจกรรมระดับองคกร ภายใตแนวคิด 
“สนามบินแหงการเรียนรู (Learning Airport)” กิจกรรมระดับ
ทาอากาศยาน ที่มีความสอดคลองกับ Positioning ของ
ทาอากาศยาน และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ
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ป 2560
บงชี้ความรูของ ทอท.

ป 2561
จัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ

ป 2562
จัดการความรู

• การขนสงทางอากาศ

• การบริหารจัดการทาอากาศยาน

• ความรูที่เก่ียวของกับ
 Core Competency ของ ทอท.
 (Safety & Security, Network)

• การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสราง
 ระบบฐานความรูการรวบรวม
 การจัดเก็บ การคนหา การเผยแพร
 และการถายทอดแบงปน

• การคัดกรองความรู

• การสรางสรรคความรู

• การแบงปนความรู

• การใชประโยชนจากความรู

ทั้งน้ี กลยุทธและแผนการดําเนินงานดังกลาวนํามาจัดทํากิจกรรมเพ่ือสังคมทั้งในระดับองคกรและระดับทาอากาศยาน

การดําเนินงานกิจกรรมเพ่ือสังคมของ ทอท.

ในป 2561 ทอท.สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบตางๆ 
ครอบคลุมการสนับสนุนงบประมาณ การอนุมัติใหพนักงาน
เขารวมกิจกรรมเพื่อสังคม การสนับสนุนสิ่งของหรือบริการ และ
คาใชจายในการดําเนินงานของสวนชุมชนสัมพันธ ซึ่งกิจกรรม
ทีส่นับสนุนจาํแนกออกเปน 3 ประเภท คอื การบริจาคเพ่ือการกุศล

แผนดําเนินงานกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนระดับองค�กร

โดยไมหวังผลกําไรหรือการจดจํา การลงทุนในชุมชนเพื่อ
สิ่ งปลูกสร างสาธารณประโยชน   และกิจกรรมเพ่ือสังคม
เชิงพาณิชยที่ ทอท.ใหการสนับสนุน

สัดสวนการสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคมของ ทอท.

จํานวนกิจกรรมเพ่ือสังคม ทั้งสิ้น

128 โครงการ

มูลคารวมกวา

35 ลานบาท

มูลคาการสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคม

เวลาของพนักงาน 4,784 ชั่วโมง

คิดเปนมูลคา1.5 ลานบาท
สินคาและบริการคิดเปนมูลคา1.6 ลานบาท

สัดสวนการสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคม 

การบริจาคเพ่ือการกุศล

รอยละ 41
การลงทุนในชุมชน

รอยละ 22
กิจกรรมเพ่ือสังคมเชิงพาณิชย

รอยละ 37
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือสังคมจัดทําเพ่ือตอบสนองตอวิสัยทัศนและกลยุทธภายใตกรอบแนวการสงมอบคุณคาทางสังคมระดับ
องคกรและระดับทาอากาศยาน
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กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนระดับองคกร 

ทอท.กําหนดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนระดับองคกรเปน 3 กิจกรรมหลัก ไดแก โครงการสนามบินแหงการเรียนรู (Learning Airport) 
โครงการศึกษาดูงาน ณ ทาอากาศยาน และโครงการ AOT พ่ีอาสา

โครงการศึกษาดูงาน ณ ทาอากาศยาน

 โครงการศึกษาดูงาน ณ ทาอากาศยาน
 สําหรับหนวยงานและสถาบันการศึกษา
 ที่สนใจ สามารถเขามาเรียนรูระบบการ
 บริหารจัดการทาอากาศยาน เชน ดาน
 ความปลอดภัยการจัดการรถโดยสาร
สาธารณะภายใน ทําใหเกิดความรู ความเขาใจ และเกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู รวมทั้ง เปนปจจัยดึงดูดบุคลากรเขามา
รวมงานกับ ทอท.ตอไป

ขอบเขตโครงการ
ทาอากาศยาน 6 แหง

จํานวนผูเยี่ยมชม

17,894  คน 

เทียบกับ 17,290 
คน 

ในป 2560

โครงการ AOT พี่อาสา

เปนการถายทอดความรูที่เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมโดยรอบทาอากาศยาน ปจจุบันประกอบไปดวย
กิจกรรมการอบรมดับเพลิงขั้นตน และกิจกรรมวัยใส ใสใจ สิ่งแวดลอม

กิจกรรมการอบรมดับเพลิงขั้นตน

 กิจกรรมเสรมิสรางความรูดานการดับเพลิง
 ขัน้ตนท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ รวมถึง
 ใหความรู ด านความปลอดภัยในชีวิต
 ประจําวันสําหรับเยาวชน สถานศึกษา 
 และชุมชนโดยรอบสํานักงานใหญ และ
ทาอากาศยานท้ัง 6 แหง โดยมีพนักงาน ทอท.เปนวิทยากร

สํานักงานใหญ 
และทาอากาศยาน

ทั้ง 6 แหง

มูลคาโครงการ 

350,000  บาท

จํานวนผูเขาอบรม 

1,620 คน 
เทียบกับ 350 คน ในป 2560

ชุมชนที่เขารวมอบรม 

8 ชุมชน

ทาอากาศยานสวุรรณภมิู  13,405  คน

ทาอากาศยานดอนเมือง  397  คน

ทาอากาศยานเชยีงใหม  1,125  คน

ทาอากาศยานหาดใหญ  270  คน

ทาอากาศยานภเูกต็  1,594  คน

ทาอากาศยาน
แมฟาหลวง เชยีงราย  1,103  คน
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กิจกรรม วัยใส ใสใจ สิ่งแวดลอม

 กิ จกรรมให  ความรู  ด  านการ รักษา
 สิ่งแวดลอมและวิธีการประหยัดพลังงาน
 ที่ถูกตองในชีวิตประจําวัน ใหกับนักเรียน
 ระดับชั้นมัธยมศึกษากวา 1,650  คน 
 ให  แ ก  โ ร ง เ รี ยน ใน ชุมชน โดย รอบ
 สํานักงานใหญ  และท าอากาศยาน
 ทั้ง 6 แหง เพ่ือสนับสนุนใหนักเรียน
 สามารถนําความรูไปใชในการประหยัด
 พลังงานไฟฟาของโรงเรียนและท่ีบาน 
รวมถึงมีการมอบรางวัลใหแกโรงเรียนท่ีสามารถประหยัด
ปริมาณการใชไฟฟาไดมากท่ีสุด เพ่ือใหเยาวชนมีทัศนคติที่ดี
ตอทาอากาศยานในดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม และ
มีความรู ความเขาใจที่ถูกตองในการรักษาสิ่งแวดลอม และ
ประหยัดพลังงาน

 
สํานักงานใหญ 

และทาอากาศยาน 
6 แหง

มูลคาโครงการ 

732,720 บาท

จํานวนผูรวมกิจกรรม 

1,650 คน 
เทียบกับ 1,600 คน 

ในป 2560

จํานวนโรงเรียนท่ีเขารวม 

6 โรงเรียน

ยอดการประหยัดพลังงาน
ของทั้งโครงการ  

1.42 MWh
ของทังโครงการ 

1.42 MWh
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ท�าอากาศยานและกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 

นอกเหนือจากแผนการดําเนินงานดานความย่ังยืนในระดับองคกรแลว ทอท.ยังไดถายทอดกรอบแนวทางดานการสงมอบคุณคา
ทางสังคมของ ทอท. ออกมาเปนแผนการดําเนินกิจกรรมในระดับทาอากาศยาน เพ่ือตอบสนองตอความตองการท่ีแตกตางกันของชุมชน
ในแตละพ้ืนท่ีตามแผนงานท่ีกําหนด

ระดับ
ท�าอากาศยาน แผนงาน/โครงการ ความสําคัญ

ทาอากาศยาน 
สุวรรณภูมิ

นํารองการพัฒนาระบบนิเวศชุมชน
โดยรอบทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

เปนโครงการท่ีสามารถตอบสนองตอความจําเปน (Need) ของหนวยงาน
ราชการสวนทองถ่ิน และสมาชิกชุมชนไดอยางแทจริง โดยกิจกรรม
กําจัดผักตบชวา วัชพืช สิ่งปฏิกูลท่ีกีดขวางทางน้ํา ทําใหคุณภาพน้ํา
ดีขึ้นเหมาะกับการเกษตร การประมง การสัญจรทางนํ้า และการ
ระบายน้ํา รวมท้ัง ลดความเส่ียงจากการใชยาฆาหญาในการกําจัดวัชพืช 
ซึง่สงผลกระทบเชิงลบตอพืชและสัตวนํา้ท่ีเปนอาหารของมนุษย และลด
ความเส่ียงเชิงปฏิบัติการของทาอากาศยาน เร่ืองนํ้าทวม

ทาอากาศยาน
ดอนเมือง

กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูดาน
พลังงานสะอาด

กิจกรรมสงเสรมิการเรยีนรูดานพลังงานสะอาดแกโรงเรยีนบาํรงุรววิรรณ
วิทยา สามารถสรางการเรียนรูจากแผงโซลาเซลลใหกับนักเรียน ครู 
โดยโรงเรียนสามารถนําองคความรูไปบูรณาการเขากับสะเต็มศึกษา 
(STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics) กิจกรรม
ของชุมนุมวิทยาศาสตรของโรงเรียน ปจจุบันโรงเรียนสามารถเปน
ตนแบบในการจัดการเรียนรูผานนิทรรศการเร่ืองพลังงานสะอาดใหแก
โรงเรียนอ่ืนในเขตดอนเมืองได

ทาอากาศยาน
เชียงใหม

โครงการสรางอางเก็บนํ้าสาธารณะ
จอมแจง

ชมุชนบานจอมแจงเปนชมุชนทีม่ศีกัยภาพท่ีจะพัฒนาเปนพ้ืนท่ีทองเท่ียว
โดยชุมชน เน่ืองจากมีความพรอมดานวัฒนธรรม ภูมิปญญา เสนทาง
ปาชมุชน และเสนทางการเกษตรอยางตอเน่ือง นบัตัง้แตการอนุรกัษพ้ืนท่ี
ปาไม การปลูกปา การสรางฝายชะลอน้ํา และสรางอางเก็บน้ําสาธารณะ

ทาอากาศยาน
หาดใหญ

โครงการสงเสริมนิเวศวิถีชุมชน
เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนอําเภอ
คลองหอยโขง

เปนโครงการท่ีมุงเนนการพัฒนาชุมชน อาศัยกิจกรรมการทองเท่ียว
เปนเคร่ืองมือ โดยจัดกิจกรรมทดลองจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน จัดให
มกีารทองเท่ียวตามเสนทางทดลอง ทําใหสมาชกิชมุชนสามารถพฒันา
ทกัษะการบริหารจดัการ ทกัษะการพัฒนาและนําเสนอสินคาทองเท่ียว 
สรางองคความรู วิธีจดัการพ้ืนท่ี และเกิดการเช่ือมโยงกับชมุชนในเชงิลกึ
มากกวากิจกรรมการให การบริจาค หรือจิตอาสาทั่วไป และชุมชน
เกิดความพึงพอใจและเห็นวาเปนประโยชนตอการพัฒนาชุมชน
อยางแทจริง

ทาอากาศยานภูเก็ต HKT Loves Coral เปนกิจกรรมเกีย่วกับการฟนฟูนเิวศทางทะเล การสรางจติสาํนึกในการ
อนุรักษนิเวศทางทะเล และการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานในทะเล
สาํหรับพนักงาน ซึง่สามารถตอบสนองตอบรบิทท่ีตัง้ของทาอากาศยาน 
บทบาทเชิงยุทธศาสตร “ประตูสูอนัดามัน” (Gateway to the Andaman) 
และตอบสนองตอสมรรถนะหลัก (Core Competency) โดยสราง
ผลลัพธของกิจกรรมไดตามที่กําหนดไว
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ระดับ
ท�าอากาศยาน แผนงาน/โครงการ ความสําคัญ

ทาอากาศยาน
แมฟาหลวง เชียงราย

- หองสงเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปางลาว 

- มหกรรมผูสูงอายุสุขภาพดี 
 วิถีชีวิตไทย ตําบลริมกก 

- สงเสริมศูนยกลางการเรียนรู  
 และพัฒนาผูสูงวัย ตําบลทาสาย

สามารถตอบสนองตอแนวคิดการพัฒนาทุนท่ีย่ังยืน (ทุนมนุษย)
และผูมีสวนไดเสียไดรับประโยชนจากกิจกรรมตามเปาหมายท่ีวางไว

การเช่ือมโยง
และการมีส�วนร�วม

ส�งเสริม
การท�องเท่ียว

พัฒนาศักยภาพ
ของคน

อนุรักษ�ระบบนิเวศ

ทาอากาศยานภูเก็ต

โครงการ HKT Loves Coral ป 2560  ป 2561

รายละเอียดโครงการ “โครงการอนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศ
ทางทะเล และชายหาด ของพื้นท่ีโดยรอบทาอากาศยานภูเก็ต
เพ่ือระบบนเิวศท่ีสมดลุ และเสริมสรางความเขมแขง็ใหแกวิถีชวิีต 
และเศรษฐกิจของคนในชุมชน ผานกิจกรรมยอย ดังน้ี 

1. โครงการจัดทําแปลงอนุบาลปะการัง และเก็บขยะใตทะเล 

2. โครงการกิจกรรมนักอนุรักษนอย HKT 

3. โครงการฝกอบรมนักดําน้ํา HKT Loves Coral

จํานวนผูเขารวม/
ไดรับประโยชน/

ครัวเรือน/พ้ืนท่ี 2 ชุมชน

จํานวนผูเขารวม/
ไดรับประโยชน/
ครัวเรือน/พ้ืนท่ี 

จํานวน 2,500 คน

- ตําบล/ชุมชนบานไมขาว 
 จํานวน 6 หมูบาน
 ประมาณ 1,600 คน

- ตําบล/ชุมชนสาคู
 จํานวน 5 หมูบาน
 ประมาณ 1,000 คน

เพ่ิมเติมจากป 2560 
โดยมีโรงเรียนเขารวม
กิจกรรม 7 แหง

- ครู 14 คน

- นักเรียน 70 คน

 

มูลคา
การลงทุนในกิจกรรม 

180,000 บาท

มูลคา
ทางสังคมพยากรณ

(3 ป) 

1,343,747.51 บาท

SROI = 1,343,747.51
           180,000.00 1 : 7.46

ทุกๆ การลงทุน 1 บาทของกิจกรรมจะไดรับ

ผลตอบแทนทางสังคม 7.46 บาท

การคํานวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน
Social Return on Investment : SROI

กิจกรรมจัดทําแปลงอนุบาลปะการังและเก็บขยะใตทะเล
โครงการ HKT Loves Coral ทาอากาศยานภูเก็ต
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พิทักษ�สิทธิมนุษยชน

ทอท.ตระหนักดีวาการดําเนินกิจกรรมตลอดหวงโซคณุคาของการ
ใหบริการทาอากาศยานต้ังแตการกอสรางทาอากาศยานจนถึง
ชวงการดําเนินงานท้ังหมด อาจมีความเส่ียงดานการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนกับผูมีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของ ครอบคลุมทั้งคูคาธุรกิจ 
ลูกคา ชุมชน และสิ่งแวดลอมโดยรอบทาอากาศยาน ทอท.จึงมุง
ดําเนินงานโดยเคารพเละปกปองสิทธิของผูมีสวนไดเสียท่ีมีความ
เส่ียงดังกลาว ตามนโยบายสิทธิมนุษยชนของ ทอท. พรอมจัดใหมี
กระบวนการการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน เพ่ือระบุ
และจดัลาํดับความสําคัญของประเด็นความเส่ียงดานสิทธิมนษุยชน
ตลอดจน จัดทําแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับประเด็น
สิทธิมนุษยชนเหลาน้ัน ทําใหผู มีสวนไดเสียมั่นใจวา ทอท.
มีการดําเนินงานตามแนวความคิด “การเปนสนามบินที่เปน
พลเมืองที่ดีของสังคมและเปนเพ่ือนบานท่ีดีของชุมชน”

ทอท .ดําเนินงานโดยเคารพสิทธิมนุษยชนของผู ใช บริการ
ทาอากาศยานทุกคนและสอดคลองกับแผนวิสาหกิจของ ทอท. 
รวมท้ัง มีนโยบายสิทธิมนุษยชนท่ีประกาศใชครั้งแรกในป 2561 
เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงานดานสิทธิมนุษยชนตลอดหวงโซ
คุณคา ซึ่งมีความสอดคลองกับหลักการทางดานสิทธิมนุษยชน
ที่เปนสากล

นโยบายและกระบวนการการตรวจสอบสิทธิมนุษยชน

อยางรอบดาน

สิทธิของพนักงาน สิทธิของชุมชนและสิ่งแวดลอม

มีสภาพการจางงานที่เหมาะสมและเปนธรรม โดยคํานึง
ถึงสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงปองกัน
การเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ และมีเสรีภาพในการรวมกลุม
เพ่ือเจรจาตอรอง

มีมาตรฐานการครองชีพ สุขภาพ ความปลอดภัยของชุมชน 
โดยการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อควบคุมผลกระทบ
ที่เกิดข้ึนตอชุมชนใหนอยท่ีสุด

สิทธิของคูคาธุรกิจ สิทธิของลูกคา

มีสภาพการจางงานท่ีเหมาะสมและเปนธรรม โดยคํานึงถึง
สุขภาพและความปลอดภัยของแรงงาน รวมถึงการปองกัน
การใชแรงงานที่ผิดกฎหมาย และมีการตรวจติดตามผลการ
ดําเนินงานอยางตอเน่ืองตลอดการดําเนินงาน

คํานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
และปองกันการเลือกปฏิบตัทิกุรูปแบบ รวมถึงการรักษาความ
เปนสวนตัวของลูกคา

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ https://corporate.airportthai.co.th/wpcontent/uploads/2018/06/humanRightsPolicy.pdf

นโยบายสิทธิมนุษยชนของ ทอท.

นโยบายสิทธิมนุษยชนของ ทอท.ถูกจัดทําข้ึนโดยอางอิงหลักการ
ดานสิทธิมนุษยชนที่เปนสากล ไดแก หลักปฏิญญาสากลวา
ดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) 
ขององคการสหประชาชาติ กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม อนุสัญญาหลักดานสิทธิ
แรงงานขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO Declaration on 
Fundamental Principles on Business and Human Rights: 
UNGP) และหลักการวาดวยการปกปองสิทธิ การเคารพสิทธิ 
และการเยียวยาผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น 
(Protect, Respect and Remedy) หรือ Ruggie’s Framework 

นโยบายสิทธิมนุษยชนฉบับน้ีครอบคลุมสิทธิของพนักงาน 
คูคาธุรกิจ ลูกคา และชุมชนและสิ่งแวดลอม โดยมีรายละเอียด
ครอบคลุมการเคารพกฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 
มีการกําหนดกระบวนการรับฟงและชองทางรับขอรองเรียนระบบ
บริหารจัดการขอรองเรียน และมาตรการเยียวยาในกรณีเกิดการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน
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ทอท.มคีวามมุงมัน่ใหผูใชบรกิารทุกกลุมสามารถเขาถึงการบริการ
ทาอากาศยานไดอยางเทาเทียมกัน ครอบคลุมกลุมคนพิการ
และกลุมผูสูงอายุ โดยกําหนดใหออกแบบโครงสรางพ้ืนฐานของ
ทาอากาศยานตามหลักอารยสถาปตย (Universal Design) และ
จัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือสนับสนุนผูโดยสารทุกกลุม รวมถึง 
เตรียมความพรอมของบุคลากรในการอํานวยความสะดวกตอ
ผู โดยสารตลอดการเดินทางเขาสู ทาอากาศยานจนถึงภายใน

อาคารผูโดยสาร เชน หองน้ําและเคานเตอรที่ใหบริการสําหรับ
ผูพิการ ทางลาดบริเวณจุดรับสง ที่จอดรถ การติดตั้งตูบริการ
ถ ายทอดการสื่อสารสําหรับผู  พิการทางการได  ยิน  (Thai 
Telecommunication Relay Service - TTRS) และการติดต้ัง
พ้ืนผิวตางสัมผัสสําหรับผูพิการทางสายตา รวมถึงการจัดใหมี
พนักงานอํานวยความสะดวกแกผูสูงอายุและคนพิการคอยให
บริการในทุกทาอากาศยาน

การดําเนินงานสงเสริมการเขาถึงการใหบริการของทาอากาศยาน

ทอท.จัดใหมีการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน (Human 
Rights Due Diligence) เพ่ือประเมินประเด็นความเส่ียงดาน
สิทธิมนุษยชนขององคกร กําหนดมาตรการจัดการประเด็นความ
เสี่ยงดังกลาว อีกท้ัง ยังมีการติดตามผลเพ่ือรายงานในท่ีประชุม

ผูบริหารระดับสูง ทั้งน้ี การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน
กําหนดใหจัดทําเปนประจํา เพ่ือใหสอดคลองกับความเส่ียงดาน
สทิธิมนุษยชนท่ีอาจเปล่ียนแปลงไปตามบริบทของธุรกิจใหบรกิาร
ทาอากาศยาน

ผลการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน

ความครอบคลุมของการตรวจสอบ
สิทธิมนุษยชนอยางรอบดานในองคกร 

(Human Rights Due Diligence)

รอยละ 100 
ครอบคลุมสํานักงานใหญ และ
ทาอากาศยานท้ัง 6 แหง

ประเด็นสิทธิมนุษยชน
ท่ีบริษัทควรใหความสําคัญ

มาตรการจัดการในปจจุบัน

สภาพการจางงานท่ีเปนธรรม
ของคูคาและผูรับเหมา

ปจจุบัน ทอท.ดําเนินงานอยางเคารพ
สิทธิมนุษยชน ซึ่งแนวปฏิบัติดังกลาว
ถูกกําหนดในแนวทางการปฏิบัติอยาง
ย่ังยืนของคูคาของ ทอท.จรรยาบรรณ
การดําเนินธุรกิจของคู ค า นโยบาย
ธรรมาภิบาล คูมอืการกํากับดแูลกจิการ
ที่ดี  มาตรฐานดานความปลอดภัย
ท าอากาศยานระดับประเทศและ
ที่ กําหนดโดย ICAO และนโยบาย
ที่เก่ียวของอื่นๆ ที่บังคับใชใน ทอท.

ความปลอดภัยของลูกคา
และผูโดยสาร

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ https://corporate.airportthai.co.th/wp-content/uploads/2018/06/AOT-HRDD-2017-2018.pdf

ผลการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอยางรอบดานในป 2561 พบวา 
ประเด็นความเส่ียงดานสิทธิมนุษยชนของ ทอท.ที่ควรใหความ
สนใจเปนลําดับตน จําแนกออกเปน 2 เรื่อง ไดแก สภาพการ
จางงานท่ีเปนธรรมของคูคาและผูรับเหมา และสุขภาพและความ
ปลอดภัยของลูกคาและผูโดยสาร ซึ่งจากการพิจารณามาตรการ
ที่มีในปจจุบัน พบวา เพียงพอตอการควบคุมประเด็นความเส่ียง

ดานสิทธิมนุษยชน เชน การดําเนินการตามแนวทางการปฏิบัติ
อยางย่ังยืนของคูคาของ ทอท.นโยบายธรรมาภิบาล และคูมือการ
กํากับดแูลกจิการท่ีด ีโดย ทอท.ไดแตงตัง้สวนงานผูรบัผดิชอบหลกั
และสวนงานสนับสนุน เปนแนวทางในการกําหนดมาตรการ
เพ่ือบริหารจัดการความเส่ียง 2 ประเด็นตอไป 
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สิ่งอํานวยความสะดวกภายในทาอากาศยานสําหรับคนพิการและผูสูงอายุ
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ทอท.ไดมีการจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกไวใหผู โดยสาร
ที่ตองการความชวยเหลือพิเศษ เชน คนพิการและผู สูงอายุ 
เด็ก และสตรีมีครรภ ทั้งนี้ เพ่ือใหทาอากาศยานท้ัง 6 แหง ของ 
ทอท.มีมาตรฐานในการใหบริการในแนวทางเดียวกัน ทอท.จึงมี
กระบวนการตรวจสอบ และบํารุงรักษาส่ิงอํานวยความสะดวก
อยางตอเน่ือง รวมทั้ง มีการจัดฝกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาค
ปฏิบัติใหกับพนักงานทุกทาอากาศยานท่ีปฏิบัติงานเก่ียวของ
กับการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และการอํานวยความสะดวก

คนพิการและผูสูงอายุเปนประจําทุกป โดยไดเชิญวิทยากรท่ีมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และวิทยากรท่ีเปนคนพิการมารวม
บรรยายเพ่ือแลกเปลีย่นแนวคิด ตลอดจน แนวทางในการใหบรกิาร
ที่ตอบสนองความตองการอยางแทจริง และนําความรูที่ไดรับ
ไปพฒันาการใหบรกิารใหดย่ิีงขึน้ ซึง่การดําเนินงานดงักลาวแสดง
ใหเห็นถึงการใหความสําคัญกับคนพิการและผูสูงอายุ เพ่ือให
สามารถเขาถึงการบริการของ ทอท.ไดอยางท่ัวถึงและทัดเทียม

โครงการอบรมหลักสูตรการใหบริการแกคนพิการและผูสูงอายุสําหรับผูปฏิบัติงาน ณ ทาอากาศยาน

การฝกภาคปฏิบัติในการชวยเหลือคนพิการและผูสูงอายุการแลกเปล่ียนทัศนคต ิและการใหความชวยเหลือคนพิการจาก
ทีมวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน

การฝกภาคปฏิบตัเิพ่ือใหผูเขารบัการอบรมเขาใจถงึมาตรฐานและหลกัเกณฑ
ในการจัดส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและผูสูงอายุ

โครงการฝกอบรมดานการออกแบบ การตรวจสอบและการประเมินผลเกี่ยวกับการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก
ภายในทาอากาศยาน เพื่อคนพิการและผูสูงอายุ

การใหคาํแนะนําเร่ืองการจดัสิง่อาํนวยความสะดวกจากทีม
วิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน
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ทอท .ตระหนักถึงสิทธิและความปลอดภัยของผู ใช บริการ
ทาอากาศยานท่ีมีความหลากหลายทางเช้ือชาติและศาสนา 
โดยเฉพาะประเด็นการละเมิดสทิธิความเปนสวนตัวและการเลือก
ปฏบิตัใินการใหบรกิารของพนักงาน ทอท.จงึกําหนดใหผูปฏบิตังิาน
ตรวจคนและรักษาความปลอดภัยทุกคนตองผานการฝกอบรมตาม
แผนฝกอบรมการรักษาความปลอดภัยดานการบิน ซึ่งไดรับการ
รบัรองจากสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย (กพท.) แลว 
โดยเนื้อหาการฝกอบรมจะสอดคลองกับแผนฝกอบรมการรักษา
ความปลอดภัยการบินพลเรือนแหงชาติของ กพท.และขอบังคับ
ของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 83 วาดวยการตรวจคน

เพ่ือรักษาความปลอดภัยในการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ 
ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงานดวยความสุภาพและมีมารยาทกับ
ผูโดยสารและผูมาใชบรกิาร รวมถึงการคํานึงถึงสทิธิมนษุยชน เพศ 
ศาสนา ความเช่ือ ความเปนสวนตัว การไมเลือกปฏิบัติ ตลอดจน 
การปฏบิตังิานรกัษาความปลอดภยัทาอากาศยาน การปฏบิตังิาน 
ณ จุดตรวจคน การตรวจคนผูโดยสาร การตรวจคนสัมภาระ การ
ตรวจตระเวนพ้ืนท่ี และกระบวนการควบคุมการผานเขา-ออก
พ้ืนท่ี เพ่ือการรักษาความปลอดภัย ทัง้น้ี การดําเนินงานโดยเคารพ
สิทธิมนุษยชนจะถูกตรวจประเมินโดยถือเปนสวนหน่ึงของการ
ตรวจสอบดานมาตรฐานการรกัษาความปลอดภยัภายในของ ทอท.

การเคารพสิทธิมนุษยชนในการตรวจรักษาความปลอดภัย 

หองตรวจคนเฉพาะบุคคล 

ทอท.จดัใหมหีองตรวจคนเฉพาะบุคคล (Private Screening Room) ในทุกจดุตรวจคนของทุกทาอากาศยาน เพ่ือใหบรกิารผูโดยสาร
ทีไ่มสะดวกจะรับการตรวจคนรางกายและกระเปาสัมภาระในทีส่าธารณะ โดยผูโดยสารสามารถแจงเจาหนาท่ีเพ่ือขอรับการตรวจคน
เปนการเฉพาะบุคคลไดทุกเวลา
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About this Report
เก่ียวกับรายงานฉบับน้ี

รายงานการพัฒนาอยางย่ังยืนประจําป 2561 ของ ทอท.ฉบับนี้ 
เปนรายงานท่ีจัดทํามาอยางตอเน่ืองเปนปที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือสื่อสารใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุมทราบถึงความกาวหนาและ
ความมุงมั่นของ ทอท.ในการดําเนินงานตามแผนแมบทการดาน
พัฒนาท่ีย่ังยืน (ป 2559 - 2562) และแผนวิสาหกิจ ทอท. (ป 2560 
- 2564) ครอบคลุมทกุมิตขิองความย่ังยืนท้ังในดานเศรษฐกิจ สงัคม 
สิ่งแวดลอม และการกํากับดูแล 

รายละเอียดท่ีนาํเสนอในรายงานฉบับนีเ้ปนผลการดําเนินงานชวง
วันท่ี 1 ตลุาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 ครอบคลมุสาํนักงานใหญ
และทาอากาศยานภายใตความรับผิดชอบของ ทอท.ทั้ง 6 
แหง ไดแก ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทาอากาศยานดอนเมือง 

ทาอากาศยานเชียงใหม ทาอากาศยานหาดใหญ ทาอากาศยาน
ภูเก็ต และทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย 

รายงานฉบับนีจ้ดัทําตามแนวทางการรายงานระดับสากล Global 
Reporting Initiative (GRI) Standards แบบทางเลือกหลัก (Core) 
แนวทางการรายงานระดับสากลตามอุตสาหกรรม GRI Airport 
Operators Sector Supplement (AOSS) และเปาหมายการพัฒนา
ที่ย่ังยืนขององคการสหประชาชาติ (Sustainable Development 
Goals - SDGs) โดยมีพ้ืนฐานในการจัดทํารายงานต้ังอยูบนหลัก 
4 ประการ คือ การพิจารณาบริบทแหงความย่ังยืน การประเมิน
ประเด็นท่ีมสีาระสาํคัญ ความครบถวนสมบรูณของขอมลู และการ
มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดทํารายงาน  

กระบวนการกําหนดเน้ือหาของรายงาน

ขั้นตอนท่ี 1 การประเมินประเด็นท่ีมีสาระสําคัญ ขั้นตอนท่ี 2 การจัดลําดับประเด็นท่ีมีสาระสําคัญ

รวบรวมประเด็นท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวของในธุรกิจการบิน
โดยคํานึงถึงปจจัยสําคัญท้ังภายในและภายนอก เชน ทิศทาง
กลยุทธขององคกร ประเด็นท่ีทัว่โลกกําลงัใหความสนใจ ประเด็น
ที่เกิดขึ้นใหม ประเด็นท่ีผูมีสวนไดเสียใหความสําคัญ เปนตน

จัดลําดับประเด็นท่ีมีสาระสําคัญผานการประชุมเชิงปฏิบัติการ
โดยผูบริหารระดับสูงและตัวแทนจากสวนงานท่ีเก่ียวของ 
โดยคํานึงถึงระดับผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของ ทอท.และ
ผูมีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของ พรอมยืนยันระดับผลกระทบผาน
การสัมภาษณผูไดเสียภายนอกโดยการสอบถามมุมมองและ
ขอคิดเห็นตอการบริหารจัดการประเด็นท่ีมีสาระสําคัญเหลาน้ัน

ขั้นตอนท่ี 3 การตรวจสอบความถูกตอง ขั้นตอนท่ี 4 การพัฒนาอยางตอเน่ือง

ฝ ายกิจการเพ่ือสังคมและกํากับดูแลกิจการดําเนินการ
ตรวจสอบและเรียบเรียงผลการจัดลาํดับประเด็นท่ีมสีาระสําคัญ 
กอนนําเสนอตอผูบริหารเพ่ือขอความเห็นชอบ และพิจารณา
อนุมัติโดยกรรมการผูอํานวยการใหญและผูบริหารระดับสูง
ของ ทอท.

ทอท.จัดใหมีการดําเนินการในข้ันตอนท่ี 1 ถึง 3 ขึ้นเปนประจํา
ทุก 2 ป เพ่ือใหประเด็นดานความย่ังยืนท่ีมีสาระสําคัญสะทอน
บรบิทของ ทอท.ในปจจบุนั ซึง่จะเปนขอมลูในการกําหนดทิศทาง
การดําเนินธุรกิจและสามารถตอบสนองความตองการของผูมี
สวนไดเสียไดตรงตามความคาดหวังสอดคลองกับมาตรฐาน
การรายงานในระดับสากล โดยความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ในการพัฒนาการรายงานจะถูกนํามาใชในการพัฒนากระบวนการ
การรายงานในอนาคตตอไป
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ผลการประเมินและจัดลําดับประเด็นท่ีมีสาระสําคัญ
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ประเด็นสาระสําคัญ กรอบของ GRI 

ขอบเขตผลกระทบ
ภายใน
องค�กร

ภายนอกองค�กร

ผู�บริหาร
และ

พนักงาน
ลูกค�า

พันธมิตร
ทางธุรกิจ

ผู�ถือหุ�น
หน�วยงาน
กํากับดูแล

ชุมชน
และสังคม

มิติด�าน
เศรษฐกิจ

โครงสรางพ้ืนฐานและการเขาถึง
ทาอากาศยาน

- ผลกระทบทางออม
 ตอเศรษฐกิจ

√ √ √ √

ความรวมมือและพันธมิตรทาง
ธุรกิจ

- การมีสวนรวมกับผูมี 
 สวนไดเสีย

√ √

หวงโซอุปทานท่ีย่ังยืน - การจัดซื้อจัดจาง √ √
ดิจิทัลและนวัตกรรม - √ √ √
ความปลอดภัยของขอมูลและ
ความเปนสวนตัว

- ความเปนสวนตัว
 ของลูกคา

√ √ √ √

ผลการดําเนินงานเชิงเศรษฐกิจ - ผลการดําเนินงาน
 เชิงเศรษฐกิจ 
- การถือครองตลาด*

√ √ √ √

การตลาดและช่ือเสียงองคกร - √ √ √ √ √ √
ความพึงพอใจของลูกคา - คุณภาพการใหบริการ* √ √ √

มิติด�าน
สังคม

อาชีวอนามัย ความปลอดภัย 
สภาพการทํางาน และความ
เปนอยูที่ดีของพนักงาน

- อาชีวอนามัย
 และความปลอดภัย**

√

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย - การฝกอบรม
 และการศึกษา

√ √

การดึงดูดบุคลากร - การจางงาน √ √
ความหลากหลายของพนักงาน - ความหลากหลาย

 และความเทาเทียม 
- การจางงาน

√

ความปลอดภัยและการรักษา
ความปลอดภัยทาอากาศยาน

- การปฏิบัติการรักษา
 ความปลอดภัย

√ √ √ √

ชุมชนสัมพันธ - ชุมชนทองถ่ิน √ √ √ √ √ √
สิทธิมนุษยชนและแรงงาน
ที่ถูกกฎหมาย

- การประเมิน
 ดานสิทธิมนุษยชน

√ √ √ √ √

มิติด�าน
สิ่งแวดล�อม

ผลกระทบทางเสียง - เสียงรบกวน* √ √ √ √ √
การบริหารทรัพยากรน้ําและ
นํ้าเสีย

- นํ้าและการปลดปลอย
 นํ้าเสีย**

√ √ √

พลังงานและการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

- พลังงาน 
- การปลอยกาซ
 เรือนกระจก

√ √ √ √ √

การจัดการทรัพยากรและของเสีย - การปลดปลอยน้ําเสีย
 และของเสีย

√ √ √

หมายเหตุ *อางอิงจาก GRI G4 Sector Supplement Airport Operators ** อางอิงจาก GRI STANDARDS 2018
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ผูมีสวนไดเสียของ ทอท.

ทอท.ดําเนินการระบุกลุมผูมีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของกับธุรกิจใหบริการทาอากาศยานของ ทอท.ทั้งภายในและภายนอกองคกรตลอด
หวงโซคุณคา ซึ่งผลการระบุกลุมสะทอนออกมาเปน 6 กลุมผูมีสวนไดเสีย ไดแก ลูกคา พันธมิตรทางธุรกิจ ผูถือหุนและนักลงทุน 
หนวยงานกํากับดูแล ชุมชนและสังคม ผูบริหารและพนักงาน

การมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสีย

กระบวนสรางการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสียเปนกระบวนการสําคัญของการดําเนินธุรกิจ เน่ืองจากความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก
ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมจะเปนปจจัยสําคัญให ทอท.มุงยกระดับมาตรฐานการใหบริการและการดําเนินงานระดับสากล ตอบโจทยความ
คาดหวังของผูมีสวนไดเสีย รวมทั้งยังเปนตัวกําหนดทิศทางการดําเนินงานใหประสบความสําเร็จ ท้ังนี้ ทอท.ไดกําหนดชองทางการมี
สวนรวมของผูมีสวนไดเสียแตละกลุมตามความเหมาะสม เพ่ือสื่อสารถึงเปาหมาย กระบวนการจัดการ และผลการดําเนินงาน ควบคู
ไปกบัการรบัฟงขอคดิเห็นและขอรองเรียน เชน การจดัประชมุเชงิปฏิบตักิาร การสํารวจความพึงพอใจ การจดักิจกรรมสานสมัพันธ เปนตน 
โดย ทอท.ไดดําเนินการรวบรวม วิเคราะห และนําผลลัพธไปใชประกอบการวางแผนพัฒนาทาอากาศยานในอนาคต
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กลุ�มผู�มีส�วนได�เสีย วิธีการ ความคาดหวัง การตอบสนองความคาดหวัง 

ลูกคา - สายการบิน
- ผูโดยสาร
- ผูประกอบการ

- การสํารวจความ
 พึงพอใจลูกคา
- การประชุมรวมกับ
 สายการบิน
- โครงการบริหาร
 ลูกคาสัมพันธ 
 (CRM)
- Call Center และ
 ชองทางในการ
 รองเรียนและแสดง
 ความคิดเห็นตางๆ
- Information 
 Counter ภายใน
 ทาอากาศยาน
- ชองทาง
 สื่ออิเล็กทรอนิกส
 ขององคกร
- การสัมภาษณ
 ตัวแทนผูบริหาร 
 (One on One 
 Interview)

- การดูแลรักษาความปลอดภัยและ
 อาชีวอนามัยตอชีวิต และทรัพยสินใหมี 
 ความพรอมในทุกสถานการณตาม
 มาตรฐานสากล
- การสนับสนุนและใหบริการขอมูล 
 สิ่งอํานวยความสะดวก อปุกรณ 
 อยางถูกตองและท่ัวถึง
- เปนทาอากาศยานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
 และสังคม มีการดําเนินงานเชิงรุกเกินกวา
 ขอบังคับตามกฎหมาย
- การจัดสรรพื้นท่ี สิ่งอํานวยความสะดวก 
 และการเช่ือมตอที่ทั่วถึงและเพียงพอตอ
 ความตองการในการดําเนินธุรกิจของ
 ทาอากาศยาน เพ่ือดึงดูดและสราง
 ประสบการณที่ดีแกลูกคา (Customer 
 Experience) โดยครอบคลุมผูใช
 ทาอากาศยานทุกกลุม (Universal Design)
- การพัฒนาและสงเสริมดานนวัตกรรมและ
 เทคโนโลยี ที่ชวยบริหารจัดการ Passenger 
 Flow
- มีกระบวนการบริหารจัดการ Social Media 
 และ Digital Sign ในทาอากาศยาน
- ความเพียงพอของแรงงานท่ีมีคุณภาพของ 
 ทอท.เพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจการบิน
- เพ่ิมการมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็น
 ของผูมีสวนไดเสียเพ่ือการวางแผน
 การพัฒนาการดําเนินงานรวมกัน
- เพ่ิมความรวดเร็วในการบริหารจัดการ
 เพ่ือยกระดับคุณภาพการบริการและ
 ตอบสนองตอความคาดหวังของผูมี
 สวนไดเสีย

- การเตรียมพรอมและฝก 
 ซอมแผนฉุกเฉินใน 
 สถานการณตางๆ เพ่ือ 
 ความปลอดภัยตอผูมี
 สวนไดเสีย
- การไดรบัการรับรอง 
 มาตรฐานดานการบิน ดาน 
 การรักษาความปลอดภัย  
 และดานความปลอดภัย 
 และอาชีวอนามัย ตาม 
 มาตรฐานสากล
- จัดประชุมกลุมยอยกับ
 สายการบิน
- ติดตามตรวจสอบและ
 พัฒนา การบริการ อุปกรณ
 ของทาอากาศยานเปน 
 ประจํา
- เพ่ิมชองทางการติดตอ
 สื่อสารแกผูมีสวนไดเสีย
 อยางตอเน่ืองและ 
 ครอบคลุม
- ศึกษาแนวทาง การให 
 บริการนวัตกรรม และ 
 พัฒนาในการใหบริการ
 แกผูมีสวนไดเสีย
 อยางสมํ่าเสมอ
- จัดโครงการเพ่ือสาน 
 สัมพันธกับผูที่มีสวนไดเสีย

พันธมิตร
ทางธุรกิจ

- ผูสงมอบสินคาและ
 บริการ
- ผูรับเหมาแรงงาน
 และบริการ
- หนวยงานภาครัฐ
 และเอกชน
 ที่ดําเนินงาน
 ในทาอากาศยาน
- คูความรวมมือ

- การจัดประชุม
 พันธมิตรทางธุรกิจ
- โครงการบริหาร
 ลูกคาสัมพันธ 
 (CRM)
- Call center และ
 ชองทางในการ
 รองเรียนและแสดง
 ความคิดเห็นตางๆ
- การสัมภาษณ
 ตัวแทนผูบริหาร 
 (One on One 
 Interview)

- ผลการดําเนินงานท่ีดีขึ้น
- การใหการสนับสนุนขอมูล การฝกอบรม 
 อุปกรณ หรือพ้ืนท่ีที่เอ้ือตอการดําเนินงาน
 ของพันธมิตรทางธุรกิจ
- การเตรียมสิง่อาํนวยความสะดวกท่ีเหมาะสม
 และไดมาตรฐาน พรอมดูแลใหอยูใน
 สภาพพรอมใชงาน และรองรับภัยธรรมชาติ 
 ตางๆ ไดอยางเหมาะสม
- การดึงดูดและรักษาบุคลากรท่ีมี
 ความสามารถ
- การสงเสริมการใชและรวมกันพัฒนา
 เทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยเพ่ือบริหาร
 จัดการ Passenger Flow และสราง
 ประสบการณที่ดีใหแกผูมาใชบริการ 
 (Customer Experience)

- การรับฟงปญหาและ 
 เปล่ียนความเห็นและ 
 พัฒนากระบวนการ
 ตามที่ไดประชุมหารือกัน 
 อยางสมํ่าเสมอ
- การเตรียมส่ิงอํานวยความ
 สะดวกและการบริการ
 ทีเ่หมาะสมตอการ
 ดาํเนินงานของคูคา
- การยกระดับคูคาของ
 องคกรใหมีมาตรฐานท่ี
 สูงกวากฎหมายกําหนด
- การปฏิบัติตามขอตกลง 
 สัญญา กฎหมาย
- ดําเนินงานตามระบบและ
 กระบวนการในการประมูล 
 หรือจัดหาพัสดุใหมีความ
 โปรงใสและตรวจสอบได
- จัดโครงการเพ่ือสาน 
 สัมพันธกับผูมีสวนไดเสีย
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กลุ�มผู�มีส�วนได�เสีย วิธีการ ความคาดหวัง การตอบสนองความคาดหวัง 

ผูถอืหุนและ
นักลงทุน

- ผูถือหุนภาครัฐ
- ผูถือหุนและ
 นักลงทุน

- การประชุม
 นักวิเคราะห
- การใหขอมูลกับ
 ผูถือหุน ผูจัดการ
 กองทุน และ
 นักลงทุนท้ังใน
 และตางประเทศ
- การประชุมสามัญ
 ผูถือหุน
- Call center
- ผานทางส่ือ
 อิเล็กทรอนิกส
 ขององคกร
- พาผูถือหุนเย่ียมชม
 กิจการ
- การประชุม/พูดคุย
 ทางโทรศัพท 
 (Conference Call)

- การจายเงินปนผลของบริษัทฯ ในระดับ
 ที่นาพอใจ และมีการจายอยางสมํ่าเสมอ
- ผลตอบแทนที่สูงขึ้น (Capital Gain)
- ผลประกอบการท่ีดีและเติบโตอยาง
 ตอเน่ือง โปรงใส และมั่นคง
- มีความสามารถในการดําเนินธุรกิจ
 ที่มีความสามารถในการแขงขันท่ีดี
 เมื่อเปรียบเทียบกับทาอากาศยานอ่ืน
 ในตางประเทศ
- แสดงเปาหมายและทิศทางการดําเนิน 
 ธุรกิจในอนาคตขององคกร
- การเตรียมพรอมรับมือกับแนวโนม
 การเปล่ียนแปลงในอนาคตของโลก 
 โดยเฉพาะอยางย่ิงดานนวัตกรรมและ 
 สังคมผูสูงอายุ
- สื่อสารการบริหารจัดการและผลการ
 ดําเนินงานดานความย่ิงยืนในดานสังคม
 และสิ่งแวดลอมอยางโปรงใสในเชิงรุก 
 ผานชองทางท่ีเขาถึงไดงาย รวมถึงการ
 มีการจัดการการส่ือสารที่ดีในสภาวะวิกฤต

- การจัดสรรชองทาง
 การติดตอกับองคกร
 ที่หลากหลาย
- จัดทําขอมูลการดําเนินงาน
 ขององคกร เพ่ือเปนขอมูล
 ใหแกผูถือหุน นักลงทุน 
 ตลอดจนผูที่สนใจ เพ่ือให
 ทราบถึง ธุรกิจขององคกร 
 ทิศทางการดําเนินธุรกิจ 
 ผลประกอบการ
 รายไตรมาส 
 เพ่ือความโปรงใสและ
 ตรวจสอบไดของการ
 ดําเนินธุรกิจ
- การจายเงินปนผลอยาง
 ตอเน่ือง และสอดคลอง
 กับผลประกอบการของ
 การดําเนินธุรกิจขององคกร
- การพาผูถือหุนเย่ียมชม
 กิจการและติดตามผลการ
 ดําเนินงานขององคกร

หนวยงาน
กํากับดูแล

- สํานักงานกํากับ
 ดูแลคณะกรรมการ
 พัฒนาการเศรษฐกิจ
 และสังคมแหงชาติ
- กระทรวงคมนาคม
- กระทรวงการคลัง
- สํานักงานตรวจ
 เงินแผนดิน
- สํานักงาน
 คณะกรรมการ
 กํากับหลักทรัพย
- ตลาดหลักทรัพย
 แหงประเทศไทย

- การพบปะ ประชุม
 รวมกับหนวยงาน
 กํากับดูแล
- การดําเนินธุรกิจ
 อยางมปีระสทิธิภาพ
 และการประเมินผล
 จากหนวยงาน
 กํากับดูแล

- การดําเนินธุรกิจที่สอดคลองตามกฎหมาย
 หรือเหนือกวากฎหมาย
- การดําเนินธุรกิจที่คํานึงถึงความรับผิดชอบ
 ตอสังคมและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน
- ระบบการจัดการองคกรท่ีไดมาตรฐานและ
 มีประสิทธิภาพ
- การดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

- ปฏบิตัติามกฎหมาย 
 ระเบียบ ขอบงัคบัตางๆ 
 ทีเ่ก่ียวของกับการดําเนิน 
 ธุรกิจอยางถูกตอง โปรงใส
- การลดหรือดแูลผลกระทบ
 เชงิลบดานส่ิงแวดลอม 
 ใหมมีาตรฐานท่ีสงูกวา
 กฎหมายกําหนด และสราง
 ผลกระทบเชิงบวกใหกับ
 ชมุชนโดยรอบทาอากาศยาน
- การเขารวมการประเมินและ
 เขาช้ีแจงขอมลูกับหนวยงาน
 ทีกํ่ากับดแูลอยางถูกตอง 
 รวดเร็ว
- รวมมอืกับหนวยงานกํากับ
 ดแูลในการสงเสริมการ
 ดาํเนินโครงการท่ีเปนมิตร
 กับสิง่แวดลอม
- ศกึษาและพัฒนา
 กระบวนการในการดําเนิน
 ธุรกิจ เพ่ือใหสอดคลองกับ
 แนวทางปฏิบตัทิางการบิน
 สากลอยางตอเน่ือง
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กลุ�มผู�มีส�วนได�เสีย วิธีการ ความคาดหวัง การตอบสนองความคาดหวัง 

ชุมชนและ
สังคม

- ชุมชนและสังคม
 โดยรอบ
- ชุมชนและสังคม
 ในระดับประเทศ
- สื่อสารมวลชน

- ลงพ้ืนท่ีเพ่ือสอบถาม
 และตรวจสอบ
 ผลกระทบรวมถึง
 สอบถามความ
 ตองการของชุมชน
- การสงขาวท่ีถูกตอง
 และรวดเร็วผาน
 ทางชองทางตางๆ

- การดําเนินงานดวยความปลอดภัย 
 โดยบริหารจัดการผลกระทบตอชุมชน
- การดูแลผลกระทบทางส่ิงแวดลอม
 แกชุมชน
- กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตองสื่อสารและใหการ
 สนับสนุนไปยังชุมชนใหเร็วท่ีสุด
- การรวมกิจกรรมชมุชนสัมพันธของบริษัท 
 สรางความเปนอยูที่ดีของชุมชนโดยเฉพาะ
 กิจกรรมดานการศึกษาและเยาวชน
- การส่ือสารการบริหารจัดการดานความ 
 ย่ังยืนท่ีกําลังดําเนินการในเชิงรุกเพ่ือสราง 
 ความเขาใจใหกับสังคม
- การผลักดันใหเกิดความโปรงใสและสราง
 ความรูความเขาใจในขั้นตอนการกํากับ 
 ดูแลตางๆ ตอสาธารณะ
- การใหการสนับสนุนพ้ืนท่ีภายใน
 ทาอากาศยานเพ่ือการสงเสริมการ
 ทองเท่ียวและเศรษฐกิจทองถ่ิน
- การประยุกตใชนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ
 การใหบริการ

- การบริหารจัดการ
 ผลกระทบทางส่ิงแวดลอม
 แกชุมชน
- ศึกษา ตรวจสอบ และ 
 พัฒนากระบวนการจัดการ
 ผลกระทบ โดยเฉพาะ
 ดานส่ิงแวดลอมแกชุมชน
- ดําเนินโครงการ CSR 
 ที่ครอบคลุมดานเศรษฐกิจ 
 สังคม และสิ่งแวดลอม 
 เพ่ือเปนการพัฒนาชุมชน
 ในระยะยาวอยางย่ังยืน
- การส่ือสารการดําเนินงาน
 ทางชองทางออนไลน และ
 สื่อสาธารณะตางๆ

ผูบริหาร
และ
พนักงาน

- พนักงานประจํา
- ลูกจางชั่วคราว
- พนักงานจัดจาง

- กรรมการ
 ผูอํานวยการใหญ
 พบพนักงาน
 และสื่อสารผาน
 เสียงตามสาย
 ในองคกร
- คณะกรรมการ
 การสํารวจ
 ความผูกพันและ
 ความพึงพอใจของ
 พนักงานตอองคกร
- ชองทางการติดตอ
 ผานท้ังทางตรง 
 และทางออม เชน 
 สื่อสังคมออนไลน 
 สื่ออิเล็กทรอนิกส
 ภายในองคกร

- ความมั่นคงและสวัสดิการท่ีดีเมื่อเทียบกับ
 กลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน
- การใหผลตอบแทนที่สมเหตุสมผล
 ตามสภาวะเศรษฐกิจ
- ความปลอดภัยในการทํางาน
- ความกาวหนาในอาชีพ

- วางระบบความปลอดภัย
 และอาชีวอนามัย 
 ในการทํางานโดยไดการ
 รับรองในระดับสากล 
 OHSAS 18001
- การจัดทําแผนความ
 กาวหนารายบุคคล เพ่ือใช
 ในการพัฒนาบุคลากรและ
 รักษาบุคลากรท่ีดีไวกับ
 องคกร
- การทบทวนคาตอบแทน
 ของพนักงานใหสอดคลอง
 กับผลการดําเนินงานของ
 องคกร สภาวะทาง 
 เศรษฐกิจ จนไปถึงสามารถ 
 แขงขันไดในอุตสาหกรรม
- การจัดสวัสดกิารใน
 ระยะยาวใหแกพนักงาน 
 และครอบครวั
- ทํากิจกรรมเพ่ือสรางความ
 ผูกพันและกําลังใจใหกับ
 พนักงาน
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“เน่ืองจากปจจุบันเทคโนโลยี ขอมูลขาวสารมีความรวดเร็ว และสามารถเขาถึงไดทุกท่ี ทุกเวลา สงผลทําใหประเด็นท่ีสังคมตองการ
รับรูเก่ียวกับการบริหารจัดการทาอากาศยานในมิติตางๆ ดวยเหตุนี้เอง ทอท.จึงควรทําความเขาใจ หรือชี้แจงขอมูลในประเด็น
ตางๆ โดยเฉพาะการส่ือสารอยางเปนทางการตอสาธารณชนใหทันเวลา เพ่ือบริหารจัดการความเส่ียงและสะทอนความโปรงใส
ของการดําเนินงาน อีกท้ัง ควรมีการส่ือสารถึงการดําเนินงานดานความย่ังยืนของบริษัทอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนผลดีตอภาพลักษณ
และเปนปจจัยเสริมความเช่ือมั่นใหแกนักลงทุนและผูใชบริการ

สําหรับมิติเศรษฐกิจ ทอท.อาจจะตองมีการศึกษา พัฒนานวัตกรรมรวมกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพ่ือสงมอบประสบการณที่ดี
แกลูกคา รวมถึงริเร่ิมโครงการใหมๆ เพ่ือสนับสนุนการตลาดดานการทองเท่ียวและผลิตภัณฑทองถ่ินในพ้ืนท่ีทาอากาศยาน

ในสวนของมิติสิ่งแวดลอม ทอท.ควรพิจารณามาตรการการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ิมเติม
เพ่ือรองรับจํานวนผูโดยสารท่ีเพ่ิมขึ้น และสามารถรองรับบริการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม อาทิ 
กรณีผูโดยสารใชยานพาหนะไฟฟาเขามาในพ้ืนท่ีทาอากาศยาน

ขณะท่ีมติสิงัคมน้ัน ทอท.ควรพิจารณาความพรอมของการบริการและส่ิงอาํนวยความสะดวกสําหรับผูสงูอายุและผูใชบรกิารทุกกลุม 
รวมถึงการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลใหแกบุคลากร เพ่ือยกระดับการใหบริการในทาอากาศยานในอนาคต”

ผูสื่อขาวหนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ
ชุมชนและสังคม: สื่อสารมวลชน

ความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย

“รถไฟฟาแอรพอรตลิงคเห็นวาการเขาถึงบริการของผูโดยสารท่ีเดินทางเขาสูทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เปนประเด็นสําคัญสูงสุด
ในการพัฒนาธุรกิจใหกาวไปพรอมกัน โดยบริษัทฯ เห็นวาควรมีการแบงปนขอมูลของผูโดยสารระหวาง ทอท.กับบริษัทฯ 
เพ่ือนํามาใชวิเคราะหและปรับปรุงการใหบริการ รวมถึงนําขอมูลดังกลาวมาพัฒนาแอพพลิเคชันโทรศัพทมือถือ เพ่ือใหผูโดยสาร
เขาถึงขอมูลการเดินทางท่ีเช่ือมตอเปนระบบและสามารถเดินทางเขาออกทาอากาศยานไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 
นอกจากน้ี บริษัทฯ และ ทอท.ยังใหความสําคัญกับความปลอดภัยของผูโดยสาร ในแงของการเกิดอาชญากรรมระหวาง
การเดินทางไปยังทาอากาศยาน รวมถึงการหยุดชะงักในการใหบริการซึ่งมีความเสี่ยงเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศ โดยบริษัทฯ และ ทอท.จะดําเนินการอยางตอเน่ืองเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถดานความปลอดภัยรวมกันใน
จดุเช่ือมตอระหวางรถไฟฟาแอรพอรตลงิคและทาอากาศยานสุวรรณภูม ิเพ่ือจดัการความเส่ียงดานความปลอดภัยใหแกผูโดยสาร”

บริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด
พันธมิตรทางธุรกิจ: หนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีดําเนินงานในทาอากาศยาน

หากทานตองการสอบถามขอมูลหรือมีขอเสนอแนะเก่ียวกับรายงานฉบับนี้ สามารถติดตอไดที่
ฝายกิจการเพ่ือสังคมและกํากับดูแลกิจการ
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.)
333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ  10210 
โทรศัพท 0 2535 6230
Email: aotcsr@airportthai.co.th
www.airportthai.co.th  
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Sustainability Performance
ผลการดําเนินงานด�านความย่ังยืน

ขอบเขตการรายงาน

ขอบเขตการรายงาน

ความ
ครอบคลุม
ของข�อมูล
ป� 2561
(ร�อยละ)

เศรษฐกิจ

ผลการดําเนินธุรกิจ

 ผลการดําเนินธุรกิจ √ √ √ √ √ √ √ 100

 การประเมินคุณภาพการบริการทาอากาศยาน NR √ √ √ - √ - 66.7

 ขอรองเรียน* √ √ √ √ √ √ √ 100

ขอมูลพื้นฐานของแตละทาอากาศยาน*

 จํานวนผูโดยสาร NR √ √ √ √ √ √ 100

 จํานวนเท่ียวบินแยกตามประเภทการบินและชวงเวลา NR √ √ √ √ √ √ 100

 ปริมาณสินคาและพัสดุไปรษณียภัณฑ NR √ √ √ √ √ √ 100

 จํานวนสายการบินท่ีดําเนินงานในแตละทาอากาศยาน NR √ √ √ √ √ √ 100

 การจํานวนการเช่ือมตอโดยตรงของแตละทาอากาศยาน NR √ √ √ √ √ √ 100

 คุณลักษณะของแตละทาอากาศยาน NR √ √ √ √ √ √ 100
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NR : ไมเก่ียวของกับพ้ืนท่ีนั้น
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ขอบเขตการรายงาน

ความ
ครอบคลุม
ของข�อมูล
ป� 2561
(ร�อยละ)

สิ่งแวดลอม 

การใชทรัพยากรและการลงทุนดานสิ่งแวดลอม

 ปริมาณการใชพลังงานไฟฟา NA √ √ √ √ √ √ 85.71

 ปริมาณน้ําท่ีเขาสูระบบ (Water withdrawal) NA √ √ √ √ √ √ 85.71

 ปริมาณน้ําท่ีออกจากระบบ (Water discharge) NA √ √ √ √ √ √ 85.71

 ปริมาณน้ําท่ีใช (Water consumption) √ √ √ √ √ √ √ 100

 ปริมาณส่ิงปฏิกูลไมอันตราย NA √ √ √ √ √ √ 85.71

 ปริมาณส่ิงปฏิกูลอันตราย NA √ √ √ √ NA √ 71.4

 การลงทุนดานส่ิงแวดลอม √ √ √ √ √ √ √ 100

สังคม

ขอมูลพ้ืนฐานดานทรัพยากรบุคคลของ ทอท. √ √ √ √ √ √ √ 100

ความหลากหลายของพนักงาน √ √ √ √ √ √ √ 100

การดึงดูดและรักษาพนักงาน √ √ √ √ √ √ √ 100

การพัฒนาบุคลากร √ √ √ √ √ √ √ 100

ความพึงพอใจของพนักงาน √ √ √ √ √ √ √ 100

สิทธิในการรวมกลุมและเจรจาตอรอง √ √ √ √ √ √ √ 100

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 อัตราการบาดเจ็บถึงข้ันหยุดงาน (LTIFR) - พนักงาน √ √ √ √ √ √ √ 100

 อัตราการบาดเจ็บถึงข้ันหยุดงาน (LTIFR) - ผูรับเหมา √ √ √ √ √ √ √ 100

 อัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LTISR) - พนักงาน √ √ √ √ √ √ √ 100

 อัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LTISR) - ผูรับเหมา √ √ √ √ √ √ √ 100

 การเสียชีวิตเน่ืองจากการทํางาน - ผูรับเหมา √ √ √ √ √ √ √ 100
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NA : ไมมีขอมูล
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GRI หนวย 2558 2559 2560 2561

*201-1 ผลการดําเนินธุรกิจ

รายไดจากการดําเนินงาน ลานบาท 45,773 52,783 56,744 62,135.93

คาใชจายในการดําเนินงาน ลานบาท 22,438 28,359 30,559 31,008.56

คาตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน ลานบาท 5,648 5,934 6,499 7,001.73

การจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป ลานบาท 9,342 9,757 12,286 14,999

การจายภาษีใหแกรัฐบาล ลานบาท 7,415 4,932 5,584 6,060.84

เงินลงทุนเพ่ือสังคม* ลานบาท  293  28  18  35 

สินทรัพยรวม ลานบาท 159,624 172,216 178,409.93 187,708.55

หน้ีสินรวม ลานบาท 50,812 51,902 46,721 43,493.43

สวนของเจาของรวม ลานบาท 108,812 120,314 131,688.69 144,269.12

การประเมินคุณภาพการบริการทาอากาศยาน (Airport Service Quality)  (เต็ม 5 คะแนน) 

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คะแนน 4.59 4.58 4.53 4.46**

ทาอากาศยานดอนเมือง คะแนน - - 4.20 4.10**

ทาอากาศยานเชียงใหม คะแนน 4.49 4.50 4.53 4.50**

ทาอากาศยานหาดใหญ*** คะแนน - - - -

ทาอากาศยานภูเก็ต คะแนน - - - 4.15**

ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย*** คะแนน - - - -

ขอรองเรียน  

การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและพนักงานภายใต
กํากับดูแลของ ทอท.

กรณี - - 931 732****

การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและพนักงานภายใต
กํากับดูแลของหนวยงานภายนอก

กรณี - - 270 202****

พฤติกรรมการแสดงออกไมสุภาพของเจาหนาท่ีและ
พนักงานภายใตการกํากับดูแลของ ทอท.

กรณี - - 568 422****

ขอทราบรายละเอียดและมาตรการ กรณี - - 194 161****

สิ่งอํานวยความสะดวก กรณี - - 227 172****

หมายเหตุ 

* เงินลงทุนเพ่ือสังคม พิจารณาจากมูลคาเงินสดท่ีบริจาคเพ่ือการกุศลและมูลคาของสินคาท่ีใชในกิจกรรมเพ่ือสังคม

** คะแนนประจําไตรมาสที่ 3 ประจําป 2561

*** เขารวมการประเมินในป 2562 

**** จํานวนขอรองเรียนไตรมาส 1 - 3 ประจําปงบประมาณ 2561

เศรษฐกิจ

ผลการดําเนินธุรกิจ

158  : ผลการ ดํา เ นินงานด � านความยั่ ง ยืน   : [  รายงานการพัฒนาอย � า ง ย่ั ง ยืน  2561  :  AOT  ]



ข�อมูลพื้นฐานของแต�ละท�าอากาศยาน

จํานวนผูโดยสารปงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)

GRI ท�าอากาศยาน หน�วย
เท่ียวบินระหว�างประเทศ เท่ียวบินภายในประเทศ รวม

ขาเข�า ขาออก ผ�าน ขาเข�า ขาออก ผ�าน ขาเข�า ขาออก ผ�าน

G4-AO1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คน 25,265,903 25,237,352 651,131 5,909,465 5,736,252 14,541 31,175,368 30,973,604 665,672

ทาอากาศยานดอนเมือง คน 7,845,956 7,949,462 37,289 12,393,153 12,333,191 4,676 20,239,109 20,282,653 41,965

ทาอากาศยานเชียงใหม คน 1,279,868 1,251,278 11,437 4,062,809 4,202,570 904 5,342,677 5,453,848 12,341

ทาอากาศยานหาดใหญ คน 175,221 170,815 661 1,956,116 1,960,298 2,607 2,131,337 2,131,113 3,268

ทาอากาศยานภูเก็ต คน 5,172,257 5,207,731 18,388 3,943,581 3,917,218 1,658 9,115,838 9,124,949 20,046

ทาอากาศยาน
แมฟาหลวง เชียงราย

คน 112,633 102,051 98 1,301,991 1,287,055 872 1,414,624 1,389,106 970

รวม คน
39,851,838 39,918,689 719,004 29,567,115 29,436,584 25,258 69,418,953 69,355,273 744,262

80,489,531 59,028,957 139,518,488

จํานวนเท่ียวบินแยกตามประเภทการบินและชวงเวลาปงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)

GRI ท�าอากาศยาน หน�วย

เท่ียวบินระหว�างประเทศ เท่ียวบินภายในประเทศ
รวมช�วงเวลา 

06.00 - 17.59
ช�วงเวลา 

18.00 - 05.59
ช�วงเวลา 

06.00 - 17.59
ช�วงเวลา 

18.00 - 05.59

ขาเข�า ขาออก ขาเข�า ขาออก ขาเข�า ขาออก ขาเข�า ขาออก ขาเข�า ขาออก

G4-AO2 โดยสารพาณิชย เท่ียวบิน 119,258 119,870 105,948 105,477 225,206 225,347 133,917 152,395 430,467 430,467

สินคาพาณิชย เท่ียวบิน 2,232 2,468 2,150 1,913 - - - - 4,382 4,381   

ทั่วไป เท่ียวบิน 962 1,086 510 351 927 1,043 261 162 2,660 2,642

รวม เท่ียวบิน 122,452 123,424 108,608 107,741 134,844 153,438 71,605 52,887 437,509 437,490

ภาครัฐ เท่ียวบิน 15,272

หมายเหตุ  สําหรับภาครัฐไมสามารถแยกตามชวงเวลาได เน่ืองจากไมไดอยูในระบบขอมูลการบินของ ทอท. ซึ่ง ทอท.ไดรับขอมูลจาก บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด (บวท.)

ปริมาณสินคาและพัสดุไปรษณียภัณฑ

GRI ประเภทเท่ียวบิน หน�วย
2558 2559 2560 2561

ขาเข�า ขาออก ขาเข�า ขาออก ขาเข�า ขาออก ขาเข�า ขาออก

G4-AO3 เท่ียวบินสินคา ตัน 115,631 132,750 451,490 575,664 112,935 117,115 104,855 113,422

เท่ียวบินพรอมผูโดยสาร ตัน 452,380 653,449 162,916 217,437 584,594 760,211 625,732 802,757

รวม ตัน 1,354,210 1,407,507 1,574,855 1,646,766
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จํานวนสายการบินท่ีดําเนินงานในแตละทาอากาศยาน

GRI ท�าอากาศยาน หน�วย สายการบิน
ภายในประเทศ

สายการบิน
ระหว�างประเทศ รวม*

102-7 (AO) ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ สายการบิน 4 110 110

ทาอากาศยานดอนเมือง สายการบิน 4 15 15

ทาอากาศยานเชียงใหม สายการบิน 8 29 32

ทาอากาศยานหาดใหญ สายการบิน 6 5 10

ทาอากาศยานภูเก็ต สายการบิน 8 50 51

ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย สายการบิน 6 7 12

รวม สายการบิน 8 135 135

การจํานวนการเชื่อมตอโดยตรงของแตละทาอากาศยาน

GRI ท�าอากาศยาน หน�วย ท�าอากาศยาน
ภายในประเทศ

ท�าอากาศยานในต�างประเทศ

เอเชีย
แปซิฟ�ก

ตะวันออก
กลาง แอฟริกา ยุโรป

หมู�เกาะ
ต�างๆ ใน
มหาสมุทร
แปซิฟ�ก รวม

102-7 
(AO)

ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

จํานวนปลายทาง 14 110 10 4 26 5 155

ทาอากาศยานดอนเมือง จํานวนปลายทาง 28 70 - - - - 70

ทาอากาศยานเชียงใหม จํานวนปลายทาง 13 27 - - - - 27

ทาอากาศยานหาดใหญ จํานวนปลายทาง 8 5 - - - - 5

ทาอากาศยานภูเก็ต จํานวนปลายทาง 11 40 3 - 10 2 55

ทาอากาศยาน
แมฟาหลวง เชียงราย

จํานวนปลายทาง 4 7 - - - - 7

รวม จาํนวน
เสนทางบนิ

32 130 10 4 26 5 175

คุณลักษณะของแตละทาอากาศยาน

GRI ท�าอากาศยาน
พื้นท่ีของท�าอากาศยาน 

(ตารางกิโลเมตร)
จํานวนทางว่ิง

(เลน)
ความยาวทางว่ิง

(เมตร)

102 -7 (AO) ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 35.2 2 ทางว่ิงท่ี 1: 3,700 
ทางว่ิงท่ี 2: 4,000

ทาอากาศยานดอนเมือง 6.32 2 ทางว่ิงท่ี 1: 3,700 
ทางว่ิงท่ี 2: 3,500

ทาอากาศยานเชียงใหม 2.57 1 3,400 

ทาอากาศยานหาดใหญ 4.75 1 3,050 

ทาอากาศยานภูเก็ต 2.21 1 3,000

ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย 5.24 1 3,000

หมายเหตุ 
*บางสายการบินอาจมีการดําเนินงานท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศ
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สิ่งแวดลอม

การใช�ทรัพยากรและการลงทุนด�านส่ิงแวดล�อม

GRI หน�วย 2558 2559 2560 2561

ประสิทธิภาพการใชทรัพยากร

302-1 ปริมาณการใชพลังงาน* เมกะวัตต-ชั่วโมง    473,686**   554,330   571,775   569,745 

302-3 ความเขมขน การใชพลังงาน เมกะวัตต-ชั่วโมง
ตอผูโดยสาร

 0.0050  0.0046  0.0044  0.0041 

- ไฟฟา เมกะวัตต-ชั่วโมง    473,686   554,330   571,775   569,745 

303-3 
(2018)

ปริมาณน้ําท่ีเขาสูระบบ 
(Water withdrawal)

พันลูกบาศกเมตร 7,970 8,591 9,473 10,600

- นํ้าประปา พันลูกบาศกเมตร 6,261 8,052 9,000 10,299

- นํ้าผิวดิน พันลูกบาศกเมตร
1,971 539 474 301

- นํ้าบาดาล พันลูกบาศกเมตร

303-4 
(2018)

ปริมาณน้ําท่ีออกจากระบบ 
(Water discharge)***

พันลูกบาศกเมตร 4,272 4,516 4,611 4,315

- นํ้าผิวดิน พันลูกบาศกเมตร 4,272 4,516 4,611 4,315

303-5 
(2018)

ปริมาณน้ําท่ีใช 
(Water consumption )

พันลูกบาศกเมตร 3,959 4,075 4,863 6,285

306-2 ปริมาณส่ิงปฏิกูลรวม กิโลกรัม 29,114,939 26,525,782 30,931,998 31,852,556

- ปริมาณส่ิงปฏิกูลไมอันตราย กิโลกรัม 29,083,449 26,445,362 30,810,048 31,706,488

- ปริมาณส่ิงปฏิกูลอันตราย กิโลกรัม 31,490 80,420 121,950 146,068

การลงทุนดานสิ่งแวดลอม 

คาใชจายรวม บาท 1,103,464,006 597,040,830 388,983,120 627,083,611

- เงินลงทุน บาท 1,021,829,006 515,519,830 316,686,586 615,676,61

- คาใชจายในการดําเนินงาน บาท 81,635,000 81,521,000 72,296,534 11,407,000

หมายเหตุ

* ปรมิาณท่ีใชไฟในรายงานการพัฒนาอยางย่ังยืน ป 2560 - 2561 ครอบคลมุการใชไฟของผูประกอบการในทาอากาศยาน และรวบรวมขอมลูโดยพิจารณาจากใบแจงคาไฟฟาของทาอากาศยาน

** การใชพลังงานไฟฟาในป 2558 ไมรวมทาอากาศยานภูเก็ต

*** ปริมาณน้ําท่ีออกจากระบบ พิจารณาจากน้ําท่ีปลอยหลังผานการบําบัดน้ําเสียซึ่งมีคุณภาพน้ําเทียบเทาหรือดีกวาน้ําจากแหลงธรรมชาติที่เขาสูระบบ
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GRI พนักงาน หน�วย
2558 2559 2560 2561

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
102-8 จํานวนพนักงานท้ังหมด

รวม 
คน

6,044 6,809 7,229 7,716
3,688 2,356 4,199 2,610 4,346 2,610 4,648 3,068

รอยละ 61.02 38.98 61.67 38.33 60.12 38.33 60.24 39.76
จําแนกตามอายุ 
นอยกวา 30 ป คน 1,458 2,013 2,054 2,132
30 - 50 ป คน 3,647 3,856 4,163 4,515
มากกวา 50 ป คน 939 940 1,012 1,069
จําแนกตามประเภทสัญญาจาง
ผูบริหารสัญญาจาง คน 1 - 1 - 1 - 2 -
พนักงานประจํา 

คน
4,969 5,253 5,432 5,522

3,082 1,887 3,242 2,011 3,348 2,084 3,382 2,140
ลูกจางช่ัวคราว

คน
1,074 1,557 1,797 2,192

605 469 958 599 998 799 1,264 928
จําแนกตามประเภทการวาจาง
จางเต็มเวลา คน 2,918 1,755 3,082 1,887 3,242 2,011 3,382 2,140
จางไมเต็มเวลา คน - - - - - - - -
จําแนกตามพ้ืนท่ี (พนักงานประจํา)
รวม คน 4,969 5,253 5,432 5,522
 สํานักงานใหญ คน 1,235 1,231 573 678 574 697
 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คน 2,222 2,200 1,553 701 1,570 703
 ทาอากาศยานดอนเมือง คน 654 782 537 336 548 344
 ทาอากาศยานเชียงใหม คน 204 204 129 77 132 93
 ทาอากาศยานหาดใหญ คน 175 142 125 52 130 61
 ทาอากาศยานภูเก็ต คน 343 516 335 195 331 193
 ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย คน 136 178 96 45 97 49
จําแนกตามพ้ืนท่ี (ลูกจางชั่วคราว)
รวม คน 1,074 1,557 1,797 2,192
 สํานักงานใหญ คน 0 0 0 0 0 0
 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คน 469 549 360 357 500 401
 ทาอากาศยานดอนเมือง คน 308 513 280 204 299 232
 ทาอากาศยานเชียงใหม คน 53 111 83 59 117 74
 ทาอากาศยานหาดใหญ คน 52 61 87 25 95 25
 ทาอากาศยานภูเก็ต คน 153 221 153 128 217 168
 ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย คน 39 102 35 26 36 28

สังคม

ข�อมูลพื้นฐานด�านทรัพยากรบุคคลของ ทอท.
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ความหลากหลายของพนักงาน

GRI พนักงาน หน�วย
2558 2559 2560 2561

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

405-1 ความหลากหลายของพนักงาน 

ระดับคณะกรรมการ

รวม
คน

14 12 15 15

12 2 10 2 13 2 13 2

รอยละ 85.71 14.29 83.33 16.67 86.67 13.33 86.67 13.33

อายุนอยกวา 30 ป ในระดับเดียวกัน คน - - - -

อายุ 30 - 50 ป ในระดับเดียวกัน คน 1 2 2 2

อายุมากกวา 50 ป ในระดับเดียวกัน คน 13 10 13 13

ระดับผูบริหารระดับสูง (ระดับ 9 - 11)

รวม
คน

145 151 158 149

93 52 99 52 103 55 97 52

รอยละ 64.14 35.86 65.56 34.44 65.19 34.81 65.10 34.90

อายุนอยกวา 30 ป ในระดับเดียวกัน คน 0 0 0 0

อายุ 30 - 50 ป ในระดับเดียวกัน คน 19 19 22 26

อายุมากกวา 50 ป ในระดับเดียวกัน คน 126 132 136 123

ระดับผูบริหาร (ระดับ 7 - 8)

รวม
คน

1,019 1,046 1,106 1,150

517 502 530 516 552 554 574 576

รอยละ 50.74 49.26 50.67 49.33 49.91 50.09 49.91 50.09

อายุนอยกวา 30 ป ในระดับเดียวกัน คน 0 0 0 0

อายุ 30 - 50 ป ในระดับเดียวกัน คน 551 565 603 608

อายุมากกวา 50 ป ในระดับเดียวกัน คน 468 481 503 542

ระดับปฏิบัติการ (ระดับ 6 ลงมา)

รวม
คน

4,880 4,056 4,168 4,223

3,078 1,802 2,613 1,443 2,693 1,475 2,711 1,512

รอยละ 63.07 36.93 64.42 33.58 64.61 35.39 64.20 35.80

อายุนอยกวา 30 ป ในระดับเดียวกัน คน 1,458 882 883 836

อายุ 30 - 50 ป ในระดับเดียวกัน คน 3,077 2,847 2,943 3,006

อายุมากกวา 50 ป ในระดับเดียวกัน คน 345 327 342 381
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การดึงดูดและรักษาพนักงาน

GRI พนักงาน หน�วย
2558 2559 2560 2561

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

401-1 จํานวนการจางงาน

จํานวนการวาจางพนักงานประจําใหม

รวม
คน

532 419 300 195

329 203 250 169 183 117 105 90

อัตราจางงานใหม
รอยละ

10.71 7.98 5.52 3.53

6.62 4.09 4.76 3.22 3.36 2.15 3.10 4.21

จํานวนการวาจางพนักงานประจําใหม (จําแนกตามอายุ)

นอยกวา 30 ป คน 317 316 184 115

รอยละ 6.38 6.02 3.39 1.01 1.07

30 - 50 ป คน 214 103 116 77

รอยละ 4.31 1.96 2.13 0.83 0.56

มากกวา 50 ป คน 1 0 0 3

รอยละ 0.02 0 0 0.05 0

จํานวนการวาจางลูกจางชั่วคราวใหม

รวม
คน

385 639 366 859

175 210 485 144 149 217 457 402

อัตราจางงานใหม
รอยละ

35.85 40.40 20.36 39 .19

16.29 19.55 31.15 9.25 8.29 12.07 20.85 18.34

จํานวนการวาจางลูกจางชั่วคราวใหม (จําแนกตามอายุ)

นอยกวา 30 ป คน 322 582 201 414

รอยละ 29.98 37.38 11.18 10.99 7.89

30 - 50 ป คน 63 47 136 423

รอยละ 5.87 3.02 7.57 9.44 9.85

มากกวา 50 ป คน 0 0 29 22

รอยละ 0 0 1.61 0.41 0.59

จํานวนการออกจากบริษัท

การออกจากบริษัทของพนักงานประจํา 

รวม
คน

128 139 124 86

84 44 91 48 79 45 51 35

อัตราการออกจากบริษัท 
(ตอพนักงานประจําท้ังหมด) รอยละ

2.58 2.65 2.28 0.42

1.69 0.89 1.73 0.91 1.45 0.83 0.18 0.24

อัตราการออกโดยสมัครใจ 
(ตอพนักงานประจําท้ังหมด) รอยละ

0.34 0.28 0.38 0.42

0.20 0.14 0.22 0.05 0.22 0.83 0.18 0.24
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GRI พนักงาน หน�วย
2558 2559 2560 2561

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

401-1 การออกจากบริษัทของพนักงานประจํา (จําแนกตามอายุ)

นอยกวา 30 ป คน 8 8 16 8

รอยละ 0.16 0.15 0.29 0.07 0.07

30 - 50 ป คน 23 16 13 14

รอยละ 0.46 0.30 0.24 0.09 0.16

มากกวา 50 ป คน 97 115 95 1

รอยละ 1.95 2.19 1.75 0.02 0

การออกจากบริษัทของลูกจางชั่วคราว 

รวม
คน

238 294 49 42

186 52 218 76 36 13 25 17

อัตราการออกจากบริษัท 
(ตอพนักงานประจําท้ังหมด) รอยละ

22.16 18.88 2.72 1.92

17.32 4.84 14.00 4.88 2.0 0.72 1.14 0.78

จํานวนการวาจางลูกจางชั่วคราว (จําแนกตามอายุ)

นอยกวา 30 ป คน 112 181 36 23

รอยละ 10.43 11.62 2.0 0.5 0.54

30 - 50 ป คน 126 113 13 17

รอยละ 11.73 7.26 0.72 0.55 0.23

มากกวา 50 ป คน 0 0 0 2

รอยละ 0 0 0 0 0

401-3 การลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร  

จํานวนพนักงานท่ีมีสิทธ์ิลากิจ
เพ่ือเลี้ยงดูบุตร คน

4,969 5,253 5,432 5,522

3,082 1,187 3,242 2,011 3,348 2,084 3,382 2,140

จํานวนพนักงานท่ีลากิจ
เพ่ือเลี้ยงดูบุตร

คน 0 5 0 2 0 5 0 10

จํานวนพนักงานท่ีกลับมาทํางาน
หลังจากส้ินสุดระยะการลากิจ
เพ่ือเลี้ยงดูบุตร

คน 0 5 0 2 0 5 0 10

จํานวนพนักงานท่ีกลับมาทํางาน
หลังจากส้ินสุดระยะการลากิจ
เพ่ือเลี้ยงดูบุตรและยังทํางานตอ
หลังจากน้ันไปอีก 1 ป

คน 0 5 0 2 0 5 0 10

อัตราการกลับมาทํางานและ
การคงอยูของพนักงานท่ีกลับมา
ทํางานหลังจากระยะการลากิจ
เพื่อเลี้ยงดูบุตรสิ้นสุดลงแลว

รอยละ - 100 - 100 - 100 - 100
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การพัฒนาบุคลากร

GRI พนักงาน หน�วย
2558 2559 2560 2561

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

404-1 การฝกอบรมพนักงานประจํา

จํานวนช่ัวโมงฝกอบรมเฉลี่ย 
ชั่วโมงตอคน

39.12 41.05 29.65 43.68

45.09 29.42 47.30 30.42 34.97 22.48 46.32 33.47

จําแนกตามระดับพนักงาน

คณะกรรมการบริษัท ชั่วโมงตอคน - - - 18.00

พนักงานระดับผูบริหาร
ระดับสูง (ระดับ 9 - 11)

ชั่วโมงตอคน 22.58 23.50 17.37 20.45

พนักงานระดับผูบริหาร 
(ระดับ 7 - 8) 

ชั่วโมงตอคน 39.51 41.48 30.66 36.2

พนักงานระดับปฏิบัติการ 
(ระดับ 1 - 6)

ชั่วโมงตอคน - - - 39.35

จําแนกตามอายุ

นอยกวา 30 ป ชั่วโมงตอคน 32.12 33.18 24.53 31.50

30 - 44 ป ชั่วโมงตอคน 44.13 46.45 34.34 48.20

45 - 60 ป ชั่วโมงตอคน 36.06 38.27 28.29 29.30

ผลตอบแทนจากการลงทุนมนุษย

HCROI - 4.06 5.13 5.12 5.45

อัตราการโอนยายตําแหนงภายใน

อัตราการโอนยาย
ตําแหนงภายใน 
(เชน การปรับตําแหนงข้ึน)

รอยละ 1.69 2.00 2.64 20.89

ความพึงพอใจของพนักงาน

GRI พนักงาน หน�วย
2558 2559 2560 2561

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

ความพึงพอใจของพนักงาน

ผลสํารวจความพึงพอใจพนักงาน 
(เต็มรอยละ 100)

รอยละ 84.69 84.69 80.75 83.46 

รอยละ - - - - 82.54 78.12 80.75 78.12
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สิทธิในการรวมกลุมและเจราจาตอรอง

GRI พนักงาน หน�วย 2558 2559 2560 2561

สิทธิในการรวมกลุมและเจราจาตอรอง

พนักงานในสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ คน 3,009 3,242 3,509 3,892

รอยละตอ
พนักงานประจํา

ทั้งหมด
60.56 61.72 64.60 50.44

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

GRI อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หน�วย 2558 2559 2560 2561 เป�าหมายป� 
2561

403-9 
(2018)

พนักงาน
อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน 
(LTIFR) รวม

กรณีตอ 
1 ลานชั่วโมงการทํางาน

0 0.07 0.27 0.08 0

 สํานักงานใหญ กรณีตอ 
1 ลานชั่วโมงการทํางาน

- - 0.00 0.00 0
 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - - 0.49 0.32 0
 ทาอากาศยานดอนเมือง - - 0.37 0.00 0
 ทาอากาศยานเชียงใหม - - 0.00 0.00 0
 ทาอากาศยานหาดใหญ - - 0.00 0.00 0
 ทาอากาศยานภูเก็ต - - 0.00 0.00 0
 ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย - - 0.00 0.00 0 
อัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุถึงข้ัน
หยุดงาน (LTISR) รวม

วันท่ีหยุดงาน ตอ 
1 ลานชั่วโมงการทํางาน

- - 3.67 0.66 0

 สํานักงานใหญ วันท่ีหยุดงาน ตอ 
1 ลานชั่วโมงการทํางาน

- - 0.00 0.00 0
 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - - 2.93 1.76 0
 ทาอากาศยานดอนเมือง - - 0.74 0.00 0
 ทาอากาศยานเชียงใหม - - 0.00 0.00 0
 ทาอากาศยานหาดใหญ - - 0.00 0.00 0
 ทาอากาศยานภูเก็ต - - 0.00 0.00 0
 ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย - - 0.00 0.00 0
ผูรับเหมา
อัตราการบาดเจ็บถึงข้ันหยุดงาน 
(LTIFR) 

กรณีตอ 
1 ลานชั่วโมงการทํางาน 

- - - 0.27 0

 สํานักงานใหญ กรณีตอ 
1 ลานชั่วโมงการทํางาน

- - - 0 0
 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - - - 0.27 0
 ทาอากาศยานดอนเมือง - - - 0 0
 ทาอากาศยานเชียงใหม - - - 0 0
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GRI อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หน�วย 2558 2559 2560 2561 เป�าหมายป� 
2561

403-9 
(2018)

 ทาอากาศยานหาดใหญ กรณีตอ 
1 ลานชั่วโมงการทํางาน

- - - 0 0
 ทาอากาศยานภูเก็ต - - - 0 0
 ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย - - - 0 0
อัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุถึงข้ัน
หยุดงาน (LTISR)

วันท่ีหยุดงาน ตอ 
1 ลานชั่วโมงการทํางาน

- - - 0 0

 สํานักงานใหญ วันท่ีหยุดงาน ตอ 
1 ลานชั่วโมงการทํางาน

- - - 0 0
 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - - - 0 0
 ทาอากาศยานดอนเมือง - - - 0 0
 ทาอากาศยานเชียงใหม - - - 0 0
 ทาอากาศยานหาดใหญ - - - 0 0
 ทาอากาศยานภูเก็ต - - - 0 0
 ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย - - - 0 0
การเสียชีวิตเน่ืองจากการทํางาน กรณี 1 1 0 0 0
 สํานักงานใหญ กรณี - - 0 0 0
 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - - 0 0 0
 ทาอากาศยานดอนเมือง - - 0 0 0
 ทาอากาศยานเชียงใหม - - 0 0 0
 ทาอากาศยานหาดใหญ - - 0 0 0
 ทาอากาศยานภูเก็ต - - 0 0 0
 ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย - - 0 0 0

* - หมายถึง ยังไมมีการเก็บขอมูล
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GRI Standard Disclosure
Page 

Number (s) 
and/or URL

Omission/
Remarks

GENERAL DISCLOSURES

GRI 102: General 
Disclosures 2016

102-1 Name of the organization 6, 9, 11, 155, 180 -

102-2 Activities, brands, products, and services 11 - 13, 70 -

102-3 Location of headquarters 11, 155, 180 -

102-4 Location of operations 11 -

102-5 Ownership and legal form 11 -

102-6 Markets served 6, 11 - 13, 71 - 75 -

102-7 Scale of the organization 11, 37, 70 -  71, 
158 - 160, 162

-

102-8 Information on employees and other workers 162 -

102-9 Supply chain 15, 59 - 61 -

102-10 Significant changes to the organization and 
its supply chain

48 - 53, 55, 60 -

102-11 Precautionary Principle or approach 28, 31 - 32, 34 -

102-12 External initiatives 19, 35 - 36, 42, 
58, 86, 128, 143,

-

102-13 Membership of associations 6, 35, 58 -

102-14 Statement from senior decision-maker 6, 9 -

102-15 Key impacts, risks, and opportunities 6, 9, 31 -

102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 10 - 11, 19, 23, 25 -

102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 27 - 28 -

102-18 Governance structure 20 - 21, 38 -

102-19 Delegating authority 21, 38 -

102-20 Executive-level responsibility for economic, 
environmental, and social topics 

21 -

102-22 Composition of the highest governance body and 
its committees 

21 - 22 -

GRI Content Index
ดัชนีตัวช้ีวัด GRI
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GRI Standard Disclosure
Page 

Number (s) 
and/or URL

Omission/
Remarks

GENERAL DISCLOSURES

GRI 102: General 
Disclosures 2016

102-23 Chair of the highest governance body See remark Chairman of 
AOT is not 
an executive 
officer. This 
information is 
disclosed in 
Annual Report 
2018

102-24 Nominating and selecting the highest governance 
body 

21 -

102-27 Collective knowledge of highest governance body 22 -

102-28 Evaluating the highest governance body’s 
performance

23

102-29 Identifying and managing economic, environmental, 
and social impacts

28, 148 -

102-30 Effectiveness of risk management processes 28 -

102-31 Review of economic, environmental, and social 
topics

28 -

102-32 Highest governance body’s role in sustainability 
reporting 

148 -

102-33 Communicating critical concerns 27 - 28 -

102-34 Nature and total number of critical concerns 27 - 28 -

102-40 List of stakeholder groups 150 - 155 -

102-41 Collective bargaining agreements 116 -

102-42 Identifying and selecting stakeholders 151 -

102-43 Approach to stakeholder engagement 151 - 154 -

102-44 Key topics and concerns raised 152 - 154 -

102-45 Entities included in the consolidated financial 
statements 

148 -

102-46 Defining report content and topic Boundaries 148 -

102-47 List of material topics 149 - 150 -

102-48 Restatements of information See remark Information on 
Climate Change 
will be disclosed 
on AOT website 
in 2019
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บริษัท ท�าอากาศยานไทย 
จํากัด (มหาชน) 

หรือ ทอท. เป�นรัฐวิสาหกิจ
ภายใต�การกํากับดูแลของ

กระทรวงคมนาคม 
มีกระทรวงการคลังเป�น
ผู�ถือหุ�นรายใหญ� และ

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�
แห�งประเทศไทยโดยใช�ช่ือ
หลักทรัพย�ว�า “AOT”

GRI Standard Disclosure
Page 

Number (s) 
and/or URL

Omission/
Remarks

GENERAL DISCLOSURES

GRI 102: General 
Disclosures 2016

102-49 Changes in reporting See remark AOT has 
reviewed 
materiality 
assessment in 
2018; therefore, 
details of 
materiality were 
updated in this 
report.

102-50 Reporting period 148 -

102-51 Date of most recent report 148 -

102-52 Reporting cycle 148 -

102-53 Contact point for questions regarding the report 155 -

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI 
Standards

148 -

102-55 GRI content index 169 - 178 -

102-56 External assurance See remark No external 
assurance for the 
report in 2018

MATERIAL TOPICS

GRI Standards Disclosure
Page 

Number (s) 
and/or URL

Omission/
Remarks SDG

Airport Infrastructure and Accessibility

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

45, 54 - Goal 9, 
Goal 17

103-2 The management approach and 
its components

45, 48 - 54 - Goal 9, 
Goal 17

103-3 Evaluation of the management approach 45 - Goal 9, 
Goal 17

GRI G4: 
Sector Specific 
(Airport Operator)

G4-DMA Transport, Inter-modality, 
Provision of Services or Facilities for 
Persons with Special Needs

144 - 146 - Goal 9, 
Goal 17

Not Applicable - Achievement against airport expansion 
plan

45 - 54 Goal 9, 
Goal 17
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MATERIAL TOPICS

GRI Standards Disclosure
Page 

Number (s) 
and/or URL

Omission/
Remarks SDG

Partnership and Collaboration

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary

55 - Goal 9, 
Goal 17

103-2 The management approach and 
its components

55 - 59 - Goal 9, 
Goal 17

103-3 Evaluation of the management approach 55 - Goal 9, 
Goal 17

Not Applicable - Completeness of Sister Airport Agreement 
(SAA) against plan

 56 - 57 - Goal 9, 
Goal 17

Sustainable Supply Chain

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary

55, 61 - Goal 8

103-2 The management approach and 
its components

59 - 60 - Goal 8

103-3 Evaluation of the management approach 59 - Goal 8

Not Applicable - Training for procurement personnel to 
comply with regulations

60  Goal 8

Information Security and Privacy

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary

62 - Goal 4

103-2 The management approach and 
its components

66 - 69 - Goal 4

103-3 Evaluation of the management approach 66 - 67  Goal 4

GRI 418: 
Customer 
Privacy 2016

418-1 Substantiated complaints concerning 
breaches of customer privacy and losses 
of customer data

69 - Goal 4

Economic Performance

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary

44, 70 - Goal 8, Goal 9, 
Goal 17

103-2 The management approach and 
its components

70, 72 - 74 - Goal 8, Goal 9, 
Goal 17

103-3 Evaluation of the management approach 72 - Goal 8, Goal 9, 
Goal 17
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MATERIAL TOPICS

GRI Standards Disclosure
Page 

Number (s) 
and/or URL

Omission/
Remarks SDG

GRI 201: 
Economic 
Performance 2016

201-1 Direct economic value generated and 
distributed

158 - Goal 8, Goal 9, 
Goal 17

GRI G4:
Sector Specific 
(Airport Operator)

AO1 AO1 Number of passengers 70, 159 - Goal 8, Goal 9, 
Goal 17

AO2 AO2 Number of aircraft movements 70, 159 - 160 - Goal 8, Goal 9, 
Goal 17

AO3 Total amount of cargo tonnage 71, 159 - Goal 8, Goal 
9,Goal 17

Marketing and Reputation Management

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary

74 - -

103-2 The management approach and 
its components 

74 - 75 - -

103-3 Evaluation of the management approach 74 - -

Not Applicable - Achievement against airport strategic 
position

75  - -

Customer Satisfaction

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary

76 - Goal 16

103-2 The management approach and 
its components

76 - 80, 82 - Goal 16

103-3 Evaluation of the management approach 76 - Goal 16

GRI G4: Sector 
Specific 
(Airport Operator)

G4-DMA Procedure/process for quality control of 
service

76 - Goal 16

Not Applicable - Customer Satisfaction Score (ASQ, NPS) 81 - 82 - Goal 16

Digitization and Innovation

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary

62 - -

103-2 The management approach and 
its components

62 - 66 - -

103-3 Evaluation of the management approach 62, 64 - -

Not Applicable - Achievement on launching innovation 
project

62, 65 - 66 - -
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MATERIAL TOPICS

GRI Standards Disclosure
Page 

Number (s) 
and/or URL

Omission/
Remarks SDG

Energy and Climate Change

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary

83, 101 - Goal 7, 
Goal 9

103-2 The management approach and 
its components

83 - 85, 88, 
101, 103

- Goal 7, 
Goal 9

103-3 Evaluation of the management approach 86, 101 - Goal 7, 
Goal 9

GRI 302: 
Energy 2016

302-1 Energy Consumption within the 
organization

101 - 102, 
161

- Goal 7, 
Goal 9

302-2 Energy consumption outside of the 
organization

101 - -

302-3 Energy intensity 103, 161 - Goal 7, 
Goal 9

302-4 Reduction of energy consumption 101 - Goal 7, 
Goal 9

GRI 307: 
Environmental 
Compliance 2016

307-1 Non-compliance with environmental laws 
and regulations

87 - Goal 7, 
Goal 9

GRI 305: 
Emissions 2016

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions - - Goal 7, 
Goal 9

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions - - Goal 7, 
Goal 9

305-4 GHG emissions intensity - - Goal 7, 
Goal 9

305-5 Reduction of GHG emissions - - Goal 7, 
Goal 9

305-7 Nitrogen oxides (NOX) and other significant 
air emissions

94 - Goal 7, 
Goal 9

GRI G4: 
Sector Specific 
(Airport Operator)

AO5 Ambient air quality levels 94 - Goal 7, 
Goal 9

Noise

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary

83, 89 - -

103-2 The management approach and 
its components

90, 93 - -

103-3 Evaluation of the management approach 89 - -
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MATERIAL TOPICS

GRI Standards Disclosure
Page 

Number (s) 
and/or URL

Omission/
Remarks SDG

GRI G4: 
Sector Specific 
(Airport Operator)

G4-DMA Noise targets or limits applicable to the 
airport

90 - -

AO7 Number and percentage change of people 
residing in areas affected

90 - 92 - -

Water and Wastewater

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary

83, 94 - Goal 3, Goal 6

103-2 The management approach and 
its components

84 , 94 - Goal 3, Goal 6

103-3 Evaluation of the management approach 94 - Goal 3, Goal 6

GRI 303: 
Water 2016

303-3 Water recycled and reused 96 - Goal 3, Goal 6

GRI 303: 
Water and 
Effluents 2018

303-3 Water withdrawal 95, 161 - Goal 3, Goal 6

303-4 Water discharge 95, 161 - Goal 3, Goal 6

303-5 Water consumption 161 - Goal 3, Goal 6

Resource and Waste Management

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary

83, 96 - Goal 11, 
Goal 12

103-2 The management approach and 
its components

84 - 85, 97, 
99 -100

- Goal 11, 
Goal 12

103-3 Evaluation of the management approach 97 - Goal 11, 
Goal 12

GRI 306: 
Effluents 
and Waste 2016

306-2 Waste by type and disposal method 97 - 99, 161 - Goal 11, 
Goal 12

Occupational Health, Safety, Well-being and Labor Working Condition

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary

104 - 105 - Goal 3, Goal 8

103-2 The management approach and 
its components

105 - 113 - Goal 3, Goal 8

103-3 Evaluation of the management approach 105, 107, 111 - Goal 3, Goal 8

GRI 403: 
Occupational 
Health & Safety 
2016

403-1 Workers representation in formal joint 
management-worker health and safety 
committees

106 - Goal 3, Goal 8

   :  175TO REACH OUR GOALS



MATERIAL TOPICS

GRI Standards Disclosure
Page 

Number (s) 
and/or URL

Omission/
Remarks SDG

GRI 403: 
Occupational 
Health and Safety 
2018

403-1 Occupational health and safety 
management system 

105 - 111 - Goal 3, Goal 8

403-3 Occupational health services 106 - 111 - Goal 3, Goal 8

403-4 Worker participation, consultation, 
and communication on occupational health 
and safety

106 - 110 - Goal 3, Goal 8

403-5 Worker training on occupational health 
and safety 

107 - 109 - Goal 3, Goal 8

403-6 Promotion of worker health 112, 116 - Goal 3, Goal 8

403-7 Prevention and mitigation of occupational 
health and safety impacts directly linked by 
business relationships 

108 - 109 - Goal 3, Goal 8

403-9 Work-related injuries 111, 
167 - 168

- Goal 3, Goal 8

Human Capital Development

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary

117 - Goal 8

103-2 The management approach and 
its components

117 - 125 - Goal 8

103-3 Evaluation of the management approach 117 - Goal 8

GRI 404: 
Training and 
Education 2016

404-1 Average hours of training per year per 
employee

122, 166 - Goal 8

404-2 Programs for upgrading employee skills and 
transition assistance programs

119 - 121 - Goal 8

404-3 Percentage of employees receiving regular 
performance and career development reviews

122 - Goal 8

Talent Attraction and Retention

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary

104 - Goal 8

103-2 The management approach and 
its components

123 - Goal 8

103-3 Evaluation of the management approach 123 - 124 - Goal 8

GRI 401: 
Employment 2016

401-1 New employee hires and employee 
turnover 

124, 165 - Goal 8

401-3 Parental leave 124, 165 - Goal 8
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MATERIAL TOPICS

GRI Standards Disclosure
Page 

Number (s) 
and/or URL

Omission/
Remarks SDG

Diversity and Inclusion

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary

104, 122 - Goal 8

103-2 The management approach and 
its components

122 - Goal 8

103-3 Evaluation of the management approach 122 - Goal 8

GRI 405: 
Diversity 
and Equal 
Opportunity 2016

405-1 Diversity of governance bodies and 
employees

122, 163 - Goal 8

Customer Safety and Airport Security

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary

126 - Goal 3, Goal 11, 
Goal 13, 
Goal 16

103-2 The management approach and 
its components

127 - 128, 
130

- Goal 3, Goal 11, 
Goal 13, 
Goal 16

103-3 Evaluation of the management approach 127 - 128 - Goal 3, Goal 11, 
Goal 13, 
Goal 16

GRI G4: 
Sector Specific 
(Airport Operator)

G4-DMA Business Continuation and Emergency 
Preparedness

134 - 136 - Goal 3, Goal 11, 
Goal 13, 
Goal 16

G4-DMA Security Practices 127 - 136 - Goal 3, Goal 11, 
Goal 13, 
Goal 16

Not Applicable - Completed airport security emergency 
training as planned

136 - Goal 3, Goal 11, 
Goal 13, 
Goal 16

GRI 416: 
Customer Health 
and Safety 2016

416-2 Incidents of non-compliance concerning 
the health and safety impacts of products 
and services

129 Goal 3, Goal 11, 
Goal 13, 
Goal 16
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MATERIAL TOPICS

GRI Standards Disclosure
Page 

Number (s) 
and/or URL

Omission/
Remarks SDG

Community Engagement

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary

137 - Goal 4, Goal 12, 
Goal 17

103-2 The management approach and 
its components

137 - 142 - Goal 4, Goal 12, 
Goal 17

103-3 Evaluation of the management approach 137 - Goal 4, Goal 12, 
Goal 17

GRI 413: 
Local 
Communities 2016

413-1 Operations with local community 
engagement, impact assessments, 
and development programs

141 - 142 - Goal 4, Goal 12, 
Goal 17

Human Rights and Legal Labor

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary

143 - -

103-2 The management approach and 
its components

143 - 147 - -

103-3 Evaluation of the management approach 144 - -

GRI 412: 
Human Rights 
Assessment 2016

412-1 Operations that have been subject to 
human rights reviews or impact 
assessments

144 - -
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1. เพศ

 ช ชาย  ช หญิง

2. ระดับการศึกษา

 ช ตํ่ากวาปริญญาตรี  ช ปริญญาตรี

 ช ปริญญาโท  ช สูงกวาปริญญาโท

3. ทานเปนผูอานในกลุมใด

 ช ผูถือหุน/นักลงทุน ช ลูกคา (ผูโดยสาร/สายการบิน) ช ชุมชนรอบสถานประกอบการ

 ช พนักงาน ช คูคา   ช นักวิชาการ

 ช หนวยงานราชการ ช ส่ือมวลชน   ช นักเรียน/นักศึกษา

 ช อื่นๆ กรุณาระบุ ................................................................................................

4. ทานไดรับรายงานการพัฒนาอยางย่ังยืนของ ทอท.จากชองทางใด

 ช เว็บไซตของ ทอท. ช งานสัมมนา/บรรยาย/นิทรรศการ ช หนวยงานภายใน ทอท.

 ช เว็บไซตอื่นๆ ช งานประชุมสามัญผูถือหุน ช อื่นๆ กรุณาระบุ .......................

5. ทานมีวัตถุประสงคใดในการอานรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืนของ ทอท. ประจําป 2561

 ช รูจัก ทอท.  ช ประกอบการตัดสินใจลงทุน

 ช การวิจัย/การศึกษา  ช เตรียมจัดทํารายงานของตนเอง

 ช อื่นๆ กรุณาระบุ ..................................................................................................

6. ความสมบูรณและความนาเชื่อถือของรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืนของ ทอท. ป 2561

 •  ทานเขาใจประเด็นดานความย่ังยืนของ ทอท.เพียงใด ช มาก ช ปานกลาง ช นอย ช ควรปรับปรุง

 •  ผลการดําเนินงานดานความย่ังยืนสอดคลอง  ช มาก ช ปานกลาง ช นอย ช ควรปรับปรุง 
     ตามกลยุทธความย่ังยืนของ ทอท.เพียงใด

 •  เน้ือหามีความเหมาะสมและนาเช่ือถือเพียงใด ช มาก ช ปานกลาง ช นอย ช ควรปรับปรุง

 •  เน้ือหาตรงกับสิ่งท่ีทานตองการทราบเพียงใด  ช มาก ช ปานกลาง ช นอย ช ควรปรับปรุง

แบบสํารวจความคิดเห็น

รายงานการพัฒนาอยางย่ังยืน ประจําป 2561 บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) หรือ ทอท.

ขอมูลจากแบบสํารวจความคิดเห็นน้ีจะนํามาใชในการปรับปรุงเน้ือหา

และรูปแบบการเปดเผยขอมูลในรายงานการพัฒนาอยางย่ังยืน ประจําป 2562 ของ ทอท.ตอไป

ขอขอบพระคุณสําหรับความรวมมือของทานเปนอยางสูง

กรุณาทําเคร่ืองหมาย   X   ลงในชอง   ช  และแสดงขอคิดเห็นของทานลงในชองวาง
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7. ทานสนใจประเด็นดานความย่ังยืนของ ทอท.เรื่องใดบาง

 ช  โครงสรางพ้ืนฐานและการเขาถึงทาอากาศยาน ช  ความรวมมือและพันธมิตรทางธุรกิจ 

 ช  หวงโซอุปทานท่ีย่ังยืน ช  ดิจิทัลและนวัตกรรม 

 ช  ความปลอดภัยของขอมูลและความเปนสวนตัว ช  ผลการดําเนินงานดานเศรษฐกิจ 

 ช  การตลาดและการจัดการช่ือเสียงองคกร ช  ความพึงพอใจของลูกคา 

 ช  ผลกระทบทางเสียง ช  การบริหารทรัพยากรน้ําและน้ําเสีย 

 ช  การจัดการทรัพยากรและของเสีย ช  พลังงานและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 ช  อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สภาพการทํางาน และความเปนอยูที่ดีของพนักงาน 

 ช  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ช  การดึงดูดและรักษาบุคลากร

 ช  ความหลากหลายของพนักงาน ช  ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยทาอากาศยาน 
 ช  การสรางการมีสวนรวมกับชุมชนโดยรอบทาอากาศยาน ช  สิทธิมนุษยชนและแรงงานท่ีถูกกฎหมาย 

 ช  อื่นๆ กรุณาระบุ ............................................................................................................................................................ 

8. ทานคิดวาเนื้อหาในรายงานครอบคลุมประเด็นดานความย่ังยืนของ ทอท.หรือไม

 ช  ครอบคลุม ช  ไมครอบคลุม

 หากทานคิดวาไมครอบคลุม โปรดระบุประเด็นท่ีทานคิดวาควรเพิ่มเติม

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

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

9. ขอเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุงรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืนของ ทอท.ฉบับตอไป

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

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

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

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

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

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

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

กรุณาสงคืนท่ี ฝายกิจการเพื่อสังคมและกํากับดูแลกิจการ
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
กรุงเทพฯ 10210

180  : [  รายงานการพัฒนาอย � า ง ย่ั ง ยืน  2561  :  AOT  ]






