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สารจากประธานกรรมการ
การเติบโตอยางรวดเร็วของธุรกิจการขนสงทางอากาศในปจจุบัน มีความ
ทาทายเพิ่มสูงขึ้นเปนอยางมาก อันเนื่องมาจากการเปดเสรีทางการคา การ
ตกลงรวมกันของกลุม ประเทศอาเซียนทีเ่ ปดเสรีทางการบิน การเขาสูป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC นโยบายการทองเทีย่ วเชิงรุกจากภาครัฐ การขยายตัว
ของการเดินทางโดยสายการบินตนทุนตํ่า (Low Cost Carriers) ปจจัยตางๆ
เหลานี้สงผลใหแนวโนมการเติบโตของกลุมอุตสาหกรรมธุรกิจการขนสง
ทางอากาศเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วและตอเนื่อง ประกอบกับทิศทางการ
พัฒนาการดําเนินงานขององคกรในปจจุบนั ตองมีความสอดคลองกับเปาหมาย
การพั ฒ นาประเทศที่ ภ าครั ฐ ได ป ระกาศไว “มั่ น คง (Stability) มั่ ง คั่ ง
(Prosperity) ยั่งยืน (Sustainability)” อีกทั้งตองตอบสนองตอเปาหมายใน
ระดับสากลขององคการสหประชาชาติ ในเรื่องของดานการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) เพื่อการเปนองคกรที่ดําเนิน
ธุรกิจควบคูไปกับความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม อันเปนรากฐาน
สูการเปนองคกรที่ยั่งยืนและเปนที่ยอมรับของสังคมตอไป
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) ไดตระหนักและเล็งเห็น
ความสําคัญของภาคอุตสาหกรรมการขนสงทางอากาศ ซึง่ เปนพืน้ ฐานและเปน
กลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ จึงมีความมุงมั่นผลักดันองคกรสูการเปนผูดําเนินการและจัดการ
ทาอากาศยานที่ดีระดับโลก (AOT Operates the World’s Smartest
Airports) ตามวิสัยทัศนของ ทอท. (ป 2559 - 2562) และมีความสอดคลอง
เชือ่ มโยงกับเปาหมายของภาครัฐและระดับสากล ดวยพันธกิจในการประกอบ
กิจการทาอากาศยาน โดยคํานึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน ปนี้จึงถือเปนปที่สําคัญ
ของการบริหารจัดการสูความยั่งยืนของ ทอท.ในระดับสากล โดยไดประกาศ
และนําเปาหมาย รวมทั้งตัวชี้วัดที่เกี่ยวของมาใชเปนแนวทางประกอบการ
จัดทํากลยุทธขององคกร การพัฒนานวัตกรรม การตัดสินใจลงทุน ตลอดจน
เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน พลิกวิกฤติใหเปนโอกาส สามารถ
พัฒนาและนําเสนอผลิตภัณฑ การบริการในระดับสากลที่ตอบโจทยความ
ตองการของผูมีสวนไดเสีย ตลอดจนสรางคุณคารวมในระยะยาวใหแกสังคม
ควบคูไปกับการจัดการสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ ทอท.ไดใหความสําคัญกับการสราง
เครือขายความรวมมือ (Partnership) กับทั้งผูมีสวนไดเสีย และผูใหบริการ
ในกลุม ของอุตสาหกรรมการขนสงทางอากาศ ดวยตระหนักดีวา การดําเนินงาน
เพื่อใหเกิดความมั่นคงอยางยั่งยืนนั้น จะตองอาศัยความรวมมือรวมใจจาก
ทุกภาคสวนเปนสําคัญ

จากความมุงมั่นดังกลาวสงผลตอเนื่องใหในปที่ผานมา
เปนอีกปหนึ่งของความภาคภูมิใจที่ ทอท.ไดรับการ
คัดเลือกใหเปนสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส
(Dow Jones Sustainability Indices 2016)
ในกลุมอุตสาหกรรมการคมนาคมและโครงสราง
พื้นฐานดานคมนาคม (TRA: Transportation and
Transportation Infrastructure) เปนปที่ 2 ซึ่งกลาว
ไดวา ทอท.เปนบริษัทที่บริหารทาอากาศยานแหงแรก
ของเอเชีย และเปนบริษัทแรกของประเทศไทยในกลุม
อุตสาหกรรมดังกลาวอีกดวย ซึ่งเปนบทพิสูจน
เจตนารมณในการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ
ภายใตสมดุลทั้ง 3 มิติของความยั่งยืน คือ เศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดลอม

อยางมีความรับผิดชอบภายใตสมดุลทั้ง 3 มิติของความยั่งยืน คือ เศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดลอม

ในนามของ ทอท.ผมขอขอบคุณพนักงาน ลูกคา คูคา พันธมิตรทางธุรกิจ
ตลอดจนผูม สี ว นไดเสียในทุกกลุม ทีท่ าํ ใหปท ผี่ า นมาเปนปทนี่ า จดจําของ ทอท.
ผมเชื่อมั่นวาความรวมมือจากทุกภาคสวนผนวกกับความมุงมั่นตั้งใจในการ
ลงทุนของ ทอท.เพื่อดําเนินธุรกิจทาอากาศยานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
อุตสาหกรรมดานการคมนาคม จะเปนกลไกที่สําคัญในการสรางความมั่นคง
มั่งคั่งของเศรษฐกิจในระดับประเทศ ซึ่งจะสงผลดีตอความเชื่อมั่นของผูที่มี
สวนไดเสียวาบริษัทมีการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ ใหความสําคัญ
กับหลักธรรมาภิบาล มีความโปรงใส ตรวจสอบได ควบคูไปกับการสราง
จากความมุงมั่นดังกลาวสงผลตอเนื่องใหในปที่ผานมาเปนอีกปหนึ่งของความ ผลประกอบการทีด่ ี เพือ่ ให ทอท.เปนผูบ ริหารทาอากาศยานทีไ่ ดรบั การยอมรับ
ภาคภูมิใจที่ ทอท.ไดรับการคัดเลือกใหเปนสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส ในระดับสากล สามารถสรางคุณคาใหสังคมและเติบโตไดอยางยั่งยืนตลอดไป
(Dow Jones Sustainability Indices 2016) ในกลุม อุตสาหกรรมการคมนาคม
และโครงสรางพืน้ ฐานดานคมนาคม (TRA: Transportation and Transportation
(นายประสงค พูนธเนศ)
Infrastructure) เป น ป ที่ 2 ซึ่ ง กล า วได ว  า ทอท.เป น บริ ษั ท ที่ บ ริ ห าร
ประธานกรรมการ
ทาอากาศยานแหงแรกของเอเชีย และเปนบริษัทแรกของประเทศไทยในกลุม
อุตสาหกรรมดังกลาวอีกดวย ซึ่งเปนบทพิสูจนเจตนารมณในการดําเนินธุรกิจ

11

12

สารจากกรรมการผู  อํ า นวยการใหญ
กวา 37 ปของการดําเนินงานของบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
(ทอท.) กับภารกิจที่ยิ่งใหญในการเปนพื้นฐานที่สําคัญของภาคอุตสาหกรรม
การขนสงทางอากาศและเปนกลไกขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศ ผานบทบาทผูบริหารทาอากาศยานที่ใหการตอนรับ
บุคคลสําคัญของประเทศและนักทองเทีย่ วจากทัว่ ทุกมุมโลกเขาสูป ระเทศไทย
ดวยวิสัยทัศนและความมุงมั่นที่จะเปนผูดําเนินการและจัดการทาอากาศยาน
ที่ดีระดับโลก หรือ “AOT Operates the World’s Smartest Airports”

ทอท.มีเปาหมายที่จะมุงสูการเปนทาอากาศยานสากลชั้นนําที่เปนมิตรตอ
สิง่ แวดลอม (The World’s Leading eco-frienfty Airports) ตามแผนแมบท
ด า นสิ่ ง แวดล อ ม (Green Airport Master Plan) ซึ่ ง เป น ที่ น  า ยิ น ดี ว  า
ทาอากาศยานภายใตความดูแลของ ทอท.นั้น ไดรับการรับรองของโปรแกรม
Airport Carbon Accreditation ระดับ 1 และ 2 เปนที่เรียบรอย และมี
เปาหมายใหครบทุกทาอากาศยานทีเ่ ขารวมโปรแกรมดังกลาวไดรบั การรับรอง
ระดับ 3 ในป 2560 ทั้งนี้ ยังไดดําเนินการตรวจติดตามผลการดําเนินงานดาน
สิง่ แวดลอมอยางใกลชดิ โดยเฉพาะการจัดการผลกระทบทางเสียง ควบคูไ ปกับ
การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ในภาคอุ ต สาหกรรมการขนส ง ทางอากาศในป จ จุ บั น มี
การสรางความเขาใจ การมีสว นรวมของชุมชนและผูม สี ว นไดเสีย เพือ่ เสริมสราง
ความหลากหลาย สรางสรรค และทาทายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการตอบสนอง
ศักยภาพในการรักษาและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมในระยะยาว
ความตองการของผูมีสวนไดเสีย สงผลให ทอท.ตองพัฒนาการดําเนินงาน
ทุกดานเพื่อรองรับการเติบโตของกิจการดังกลาว โดยไดดําเนินงานไปพรอมๆ เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถขององคกรในบริบทของการดําเนินธุรกิจอยางมัน่ คง
กันใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ในป 2559 ทอท. บนพื้นฐานของความยั่งยืน ทอท.ไดปรับปรุงแผนแมบทดานการพัฒนาอยาง
ไดเริม่ งานกอสรางตามโครงการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 การ ยัง่ ยืนป 2559 - 2562 ภายใตแนวคิด “การเปนสนามบินทีเ่ ปนพลเมืองทีด่ ขี อง
เปดใชอาคารผูโ ดยสารระหวางประเทศทาอากาศยานภูเก็ต ตลอดจนไดทาํ แผน สังคมและเปนเพื่อนบานที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)”
แมบท 20 ป ในการพัฒนาทาอากาศยานในความรับผิดชอบ ควบคูก บั การเพิม่ ซึง่ หมายถึง การเปนสนามบินทีช่ มุ ชนและสังคมยอมรับและตองการ มีสว นรวม
ขีดความสามารถทาอากาศยาน ทอท.ไดพัฒนาบุคลากร ทั้งดานการใหบริการ ดวยการเปนสนามบินที่สรางคุณคา ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ดานความปลอดภัย และไดรับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดนประเภทรางวัลพัฒนา โดยกําหนดทิศทางการดําเนินงานของ ทอท.ใหมคี วามสอดคลองกับสถานการณ
องคกรดีเดนดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําป 2559 จากสํานักงาน ปจจุบันและตอบสนองตอความทาทายตางๆ ไดในระยะยาว ทั้งนี้แผนแมบท
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นอกจากนั้น ทอท.ยังไดใหความสําคัญ ดังกลาวประกอบไปดวยยุทธศาสตร 3 ดานหลัก คือ การบริหารจัดการความ
ในการสงเสริมการพัฒนาดานนวัตกรรมและการนําเทคโนโลยีตางๆ เขามาใช ยั่ ง ยื น (Sustainability Management) การเชื่ อ มโยงผู  มี ส  ว นได เ สี ย
ในการปฏิบตั งิ านเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและการอํานวยความสะดวก โดยจัดทํา (Stakeholder Engagement) และกิ จ กรรมเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
โครงการอาคารประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อพัฒนา (Sustainability Initiatives) ซึ่ง ทอท.ไดมีการจัดโครงการและกิจกรรมที่เปน
แนวทางและขั้นตอน รวมทั้งคูมือการออกแบบการกอสรางอาคารประหยัด ประโยชนรว มกับชุมชนโดยรอบทาอากาศยานและมีการประเมินผลเพือ่ นําไป
พลังงานและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอีกดวย
ปรับปรุงการดําเนินงานในปตอไป
เพือ่ ใหเกิดความตอเนือ่ งในการดําเนินธุรกิจ ทอท.จึงใหความสําคัญอยางยิง่ ใน
การติดตามเฝาระวังสถานการณตางๆ ที่จะมีผลกระทบตอกิจการขนสงทาง
อากาศทัง้ ในระดับโลกและระดับประเทศ เชน ภัยดานการกอการราย ภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติและโรคระบาด โดย ทอท.ไดจัดใหมีการฝกซอมแผนฉุกเฉิน
ณ ทาอากาศยานทุกแหง และพัฒนาการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ
(Business Continuity Management System: BCM) ใหเปนที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ และบรรลุพันธกิจในความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม
และชุมชนโดยเปนผูดําเนินธุรกิจทาอากาศยานรายแรกของประเทศไทย และ
ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทีไ่ ดรบั การรับรองระบบการบริหารความตอเนือ่ ง
ทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 และ มอก.22301-2556 และ
ไดรบั การตรวจประเมินรักษาระบบ BCM อยางตอเนือ่ ง (Surveillance Audit)
นอกจากนั้น ทอท.ยังไดประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
ในการปฏิบัติงานใหสอดคลอง และสนับสนุนซึ่งกันและกัน และใหความรู
แก ชุ ม ชนถึ ง วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ต นที่ ถู ก ต อ ง เพื่ อ ให กิ จ การขนส ง ทางอากาศ
ของประเทศ และการดําเนินกิจการทาอากาศยานเปนไปอยางราบรื่นหาก
ประสบวิกฤตการณตางๆ

ตลอดเสนทางของการเติบโต ทอท.จึงมีความทาทายทีต่ อ งบริหารจัดการความ
เปลีย่ นแปลงดังกลาว รวมทัง้ ในบทบาทของรัฐพาณิชยทจี่ ะรวมสรางความมัน่ คง
และมูลคาเพิม่ ทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ ผานบทบาทผูบ ริหารทาอากาศยาน
ที่ตองมีการบริหารงานอยูบนความสมดุลระหวางบริบทเชิงรัฐ ที่ตระหนักถึง
ผลประโยชนของประเทศและประชาชนเปนหลัก และบริบทเชิงพาณิชยที่จะ
ตองสรางรายไดเพือ่ นําไปพัฒนา ทาอากาศยานเพือ่ เสริมศักยภาพของประเทศ
และความพึงพอใจของผูใชบริการ เพื่อสรางการบริการที่มีความประทับใจ
ใหแกผูใชบริการไดตรงตามความตองการและเหนือความคาดหมาย สงผลให
องคกรดําเนินธุรกิจตอไปได สุดทายนี้ ผมขอบคุณเปนอยางยิง่ ทีท่ กุ ทานใหความ
ไววางใจและสนับสนุนการใหบริการของ ทอท.เสมอมา เราสัญญาวาเราจะ
ดําเนินธุรกิจเคียงขางสังคมไทยเพื่อสงมอบ “คุณคา” ที่ยั่งยืนตลอดไป

(นายนิตินัย ศิริสมรรถการ)
กรรมการผูอํานวยการใหญ
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ตลอดเสนทางของการเติบโต ทอท.จึงมีความทาทาย
ที่ตองบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงดังกลาว รวมทั้ง
ในบทบาทของรัฐพาณิชยที่จะรวมสรางความมั่นคงและ
มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ ผานบทบาท
ผูบริหารทาอากาศยาน ที่ตองมีการบริหารงาน
อยูบนความสมดุลระหวางบริบทเชิงรัฐ ที่ตระหนักถึง
ผลประโยชนของประเทศและประชาชนเปนหลัก และ
บริบทเชิงพาณิชยที่จะตองสรางรายไดเพื่อนําไป
พัฒนา ทาอากาศยานเพื่อเสริมศักยภาพของประเทศ
และความพึงพอใจของผูใชบริการ
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วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ ค า นิ ย ม
วิสัยทัศน
ทอท.ดําเนินธุรกิจดวยหัวใจ
ที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ตอสังคมตามแนวทางการพัฒนา
อยางยั่งยืน ภายใตคําขวัญ

“ปลอดภัยคือมาตรฐาน
บริการคือหัวใจ”

“ทอท.เป น ผู  ดํ า เนิ น การและจั ด การ
ทาอากาศยานที่ดีระดับโลก”

พันธกิจ
ประกอบและสงเสริมกิจการทาอากาศยาน
รวมทั้งดําเนินการกิจการอื่นที่เกี่ยวของ
หรื อ ต อ เนื่ อ งกั บ การประกอบกิ จ การ
ทาอากาศยาน โดยคํานึงถึงการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

คานิยม
1. ใหใจ (Service Minded):
ใหบริการดวยใจเหนือความคาดหมาย
2. มั่นใจ (Safety & Security):
เปนเลิศในมาตรฐานความปลอดภัย
3. รวมใจ (Teamwork):
รวมพลัง ใหเกียรติ ทุกความเห็น
4. เปดใจ (Innovation):
พัฒนาไมหยุดยั้ง
5. ภูมิใจ (Integrity):
ยึดมั่นในผลประโยชนขององคกร
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ทอท.เป น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ในกํ า กั บ ดู แ ล
ของกระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง
เปนผูถ อื หุน รายใหญ และเปนบริษทั จํากัด
(มหาชน) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย โดยใชชื่อหุนวา “AOT”
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ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi Airport)
ประตูสูนานาชาติ International Gateway

ทาอากาศยานนานาชาติ
ในความรับผิดชอบ
ทอท.ประกอบธุรกิจทาอากาศยานของประเทศไทย
รวมทั้ ง กิ จ การอื่ น ที่ เ กี่ ย วกั บ หรื อ ต อ เนื่ อ งกั บ
การประกอบกิจการทาอากาศยาน โดยธุรกิจหลัก
ประกอบดวย การจัดการการดําเนินงานและการพัฒนา
ทาอากาศยาน

สํานักงานใหญ
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ทาอากาศยานดอนเมือง (Don Mueang International
Airport) ทาอากาศยานที่รวดเร็วและสะดวกสบาย
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) ศูนยกลางภูมิภาคสําหรับธุรกิจที่เกี่ยวกับการบิน
Regional Center for Aviation-related Business
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เกี่ ย วกั บ รายงานฉบั บ นี้

ทอท.ไดจัดทํารายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development Report) เปนปที่ 6
ตอเนื่องกัน เพื่อสื่อสารใหผูมีสวนไดเสียทราบถึงความกาวหนาและความมุงมั่นในการดําเนินงาน
ตามแผนแมบทดานการพัฒนาที่ยั่งยืนป 2559 - 2562 และแผนวิสาหกิจของ ทอท.ซึ่งครอบคลุมทุกมิติ
ของความยัง่ ยืน คือ เศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดลอม และธรรมาภิบาล ตอเนือ่ งจากรายงานการพัฒนาอยางยัง่ ยืน
ป 2558 โดยจัดทําเปน 2 ภาษา ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในรูปแบบสิง่ พิมพ แผนซีดี และสามารถ
ดาวนโหลดฉบับอิเล็กทรอนิกสผานทางเว็บไซต www.airportthai.co.th

Sector Supplement (AOSS) ภายใตหลักสําคัญ
4 ประการ คือ การพิจารณาบริบทแหงความยั่งยืน
(Sustainability Context) การประเมินประเด็น
ที่มี ส าระสํ า คั ญ (Materiality) ความครบถ ว น
สมบูรณของขอมูล (Completeness) และการมี
สวนรวมของผูมีสวนไดเสียในการจัดทํารายงาน
(Stakeholder Engagement) สําหรับผลการ
ขอมูลที่นําเสนอในรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืนประจําป 2559 เปนขอมูลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558
ดําเนินงานดานการเงินสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดที่
ถึง 30 กันยายน 2559 ครอบคลุมทัง้ 6 ทาอากาศยานภายใตความรับผิดชอบของ ทอท.ไดแก ทาอากาศยาน
รายงานประจําป 2559 (สามารถดาวนโหลดผาน
สุวรรณภูมิ ทาอากาศยานดอนเมือง ทาอากาศยานเชียงใหม ทาอากาศยานหาดใหญ ทาอากาศยานภูเก็ต
ทางเว็บไซต www.airportthai.co.th)
และทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย โดยรายงานฉบับนี้จัดทําตามแนวทางการรายงานในระดับสากล
Global Reporting Initiative Version 4 (GRI-G4) แบบทางเลือกหลัก (Core) และ Airport Operators
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กระบวนการจัดทํารายงาน
J_2.F20N^

1

J_2.F20N^

2

การประเมิน
ประเด็นที่มีสาระ
สําคัญ

การจัดลําดับ
ประเด็นที่มีสาระ
สําคัญ

ทอท.ดําเนินการจัดเตรียมประเด็น
ความยั่งยืนและประเด็นที่เกี่ยวของ
โดยพิจารณาจากปจจัยภายในและ
ภายนอกองคกร เชน ทิศทางกลยุทธ
ขององคกร ประเด็นที่ ทอท.เห็นวามี
ผลกระทบตอความยั่งยืนของ ทอท.
ประเด็นที่ทั่วโลกใหความสนใจใน
บริบทของอุตสาหกรรมการขนสง
ทางอากาศ ประเด็นทีผ่ มู สี ว นไดเสีย
ใหความสนใจทั้ง 3 มิติของความ
ยั่งยืน

ผูบริหารระดับสูงและผูแทนจาก
สวนงานที่เกี่ยวของไดเขารวมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวมกัน
จัดลําดับประเด็นที่มีสาระสําคัญ
จากขั้นตอนที่ 1 โดยพิจารณาจาก
ความสํ า คั ญ ต อ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
ของ ทอท.และความสํ า คั ญ ของ
ตอผูมีสวนไดเสีย นอกจากนี้ ทอท.
ยังไดดําเนินการสัมภาษณผูมีสวน
ไดเสียภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด า นถึ ง มุ ม มองและความ
คิ ด เห็ น ต อ ประเด็ น ที่ มี นั ย สํ า คั ญ
ดานความยัง่ ยืนในการดําเนินธุรกิจ
ของ ทอท.รวมถึ ง แนวทางการ
บริหารจัดการในประเด็นตางๆ

J_2.F20N^

3

J_2.F20N^

4

การตรวจสอบ
ความถูกตอง

การพัฒนา
อยางตอเนื่อง

ฝายกิจการเพือ่ สังคมและกํากับดูแล
กิจการไดดาํ เนินการตรวจสอบความ
ถูกตองของการจัดลําดับประเด็นทีม่ ี
สาระสําคัญในเบือ้ งตนวาผลทีไ่ ดนนั้
ถูกตอง ครอบคลุม แลวจึงนําเสนอ
ตอผูบริหารเพื่อขอความเห็นชอบ
และพิจารณาอนุมัติจากกรรมการ
ผู อํ า นวยการใหญ แ ละผู บ ริ ห าร
ระดับสูงของ ทอท.ในลําดับตอไป

ทอท.จั ด ให มี ก ระบวนการใน
ขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ขึ้นเปนประจํา
ทุก 1 ถึง 2 ป เพื่อใหมั่นใจวาการ
ดําเนินงานของ ทอท.นัน้ สอดคลอง
ตอทิศทางการดําเนินธุรกิจสูความ
ยั่งยืน ตามมาตรฐานสากล และ
ตอบสนองต อ ความคาดหวั ง ของ
ผูมีสวนไดเสีย นอกจากนี้ ทอท.
ยังไดจดั เตรียมชองทางตางๆ สําหรับ
ผู มี ส ว นได เ สี ย ทั้ ง ภายในและ
ภายนอกองคกรไดรวมแสดงความ
คิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนา โดย ทอท.จะเก็บรวบรวม
ความคิดเห็นที่ไดนํามาใชประกอบ
การจั ด ทํ า รายงานความยั่ ง ยื น
ฉบับตอไป เพือ่ ใหเนือ้ หาในรายงาน
การพัฒนาอยางยั่งยืนนั้นสมบูรณ
สื่ อ ถึ ง ตั ว ตน ความมุ ง มั่ น และ
ผลการดําเนินงานในทุกมิติอยาง
ครบถวน

19
●

ที่มาของสาระสําคัญขององคกร
ทบทวน
ประเด็น
และทบทวน
ลําดับ
ความสําคัญ

ผูมีสวนไดเสีย
ภายใน

ผูมีสวนไดเสีย
ภายนอก

Impact to Stakeholder

ผลการประเมินประเด็นดานความยั่งยืนที่สําคัญ

Impact to AOT
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ขอบเขตผลกระทบ
มิติ
ความยั่งยืน

ภายในองคกร

ประเด็นสาระสําคัญ

ผูบริหารและ
พนักงาน
●

●

●

มิติดาน
เศรษฐกิจ
●
●
●
●
●

●

●

●

มิติดาน
สังคม

●
●
●

●

●

●

ความปลอดภัยและการรักษา
ความปลอดภัย
การเขาถึงพื้นที่และการใหบริการ
ของทาอากาศยาน
การมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสีย
ผลกระทบจากการดําเนินงานตอชุมชน
การพัฒนาบุคลากร
แรงงานสัมพันธและความพึงพอใจ
ของพนักงาน
สุขชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในการทํางาน
การเขาถึงบริการของผูพิการหรือ
ผูที่มีปญหาเรื่องการเคลื่อนไหว
ความหลากหลายและความเทาเทียม

●

ผลกระทบตอความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
การบริหารจัดการของเสีย
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
การควบคุมคุณภาพอากาศ
การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
การควบคุมผลกระทบทางเสียง

●

ทาอากาศยานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

●

●

มิติดาน
สิ่งแวดลอม

การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการดําเนินธุรกิจ
จริยธรรมและคุณธรรมในการ
ดําเนินธุรกิจ
การสรางการมีสวนรวมกับพันธมิตร
ทางธุรกิจ
การกํากับดูแลองคกร
ความพึงพอใจของผูมาใชบริการ
การพัฒนานวัตกรรม
การบริหารจัดการหวงโซอุปทาน
การรักษาความปลอดภัยของขอมูล

●
●
●

ภายนอกองคกร

กรอบของ GRI

●

ศักยภาพทางเศรษฐกิจ

●

การกํากับดูแล

●

การมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสีย

●

การกํากับดูแล
ผลิตภัณฑและการใหบริการ

●

ผลิตภัณฑและการใหบริการ

●

●

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

●

ผลิตภัณฑและการใหบริการ

●

การมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสีย
การกํากับดูแล
การฝกอบรมและการศึกษา
การบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ

●

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

●
●
●

●

ความหลากหลายและความเทาเทียม
ผลิตภัณฑและการใหบริการ
ความหลากหลายและความเทาเทียม

●

ความหลากหลายทางชีวภาพ

●
●

ลูกคา




พันธมิตร
ทางธุรกิจ

ผูถือหุน









หนวยงาน ชุมชน
กํากับดูแล และสังคม






























































●

















●

การปลอยกาซเรือนกระจก









●
●
●





นํ้าทิ้งและของเสีย
นํ้า
การปลอยกาซเรือนกระจก
พลังงาน
เสียง

●



หากทานตองการสอบถามขอมูลหรือมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ สามารถติดตอไดที่

ฝายกิจการเพื่อสังคมและกํากับดูแลกิจการ
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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ผู  มี ส  ว นได เ สี ย ของ ทอท.
สรางแนวทางการดําเนินงาน
และดูผลกระทบตอธุรกิจ

óĆîíöĉêøìćÜíčøÖĉÝ
ǰÙĎŠÙšćǰ ñĎšðøąÖĂïÖćø ǰñĎšđßŠć
ǰĀîŠü÷ÜćîõćÙøĆåĒúąđĂÖßî
ǰÙĎŠÙüćöøŠüööČĂ
ǰñĎšÿŠÜöĂï

úĎÖÙšć
ǰÿć÷Öćøïĉî
ǰñĎšēé÷ÿćø

เครื่องมือ
ในการสานสัมพันธ
ประยุกตเปนแนวทาง
และปรับกระบวนการ
อยางตอเนื่อง

ñĎšïøĉĀćøĒúąóîĆÖÜćî
ǰóîĆÖÜćîðøąÝĈ
ǰúĎÖÝšćÜßĆęüÙøćü
ǰóîĆÖÜćîÝĆéÝšćÜ

ñĎšëČĂĀčšî
ĒúąîĆÖúÜìčî

ßčößîĒúąÿĆÜÙö
ǰßčößîēé÷øĂï
ǰÿĆÜÙößčößîøąéĆïðøąđìý
ǰÿČęĂöüúßî

ĀîŠü÷ÜćîÖĈÖĆïéĎĒú

เรียนรู
และจัดทํากรณีศึกษา

เขาถึง
และสานสัมพันธ

22

กระบวนการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสียของ ทอท.
กระบวนการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสียเปนหนึ่งในกระบวนการที่สําคัญของการดําเนินธุรกิจทาอากาศยาน ดวยตระหนักดีวาความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดเสียทุกกลุมจะเปนแรงผลักดัน และเปนเสียงสะทอนความสําเร็จที่สําคัญให ทอท.มุงมั่นพัฒนาตนเองเพื่อยกระดับการให
บริการทีด่ เี ยีย่ มและรักษาไวซงึ่ มาตรฐานในระดับสากล ตอบโจทยความตองการและความคาดหวังของผูม สี ว นไดเสียอยางตรงจุด ทอท.จึงไดจดั เตรียม
ชองทางการมีสวนรวมในรูปแบบตางๆ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของผูมีสวนไดเสียแตละกลุม เพื่อสื่อสารถึงเปาหมาย กระบวนการ และ
ผลการดําเนินงาน ควบคูไปกับการรับฟงขอคิดเห็นและขอรองเรียนอยางครอบคลุม เชน การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การสํารวจความพึงพอใจ
การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ เปนตน ซึ่ง ทอท.ไดดําเนินการรวบรวม วิเคราะห และนําผลลัพธไปใชประกอบการวางแผนพัฒนาทาอากาศยาน
ในอนาคต

กลุมผูมีสวนไดเสีย

1.

ลูกคา

●

●

สายการบิน
ผูโดยสาร

วิธีการ
●

●

●

●

●

●

●

การสํารวจความพึงพอใจ
กับลูกคา
การประชุมรวมกับ
สายการบิน
โครงการบริหารลูกคา
สัมพันธ (CRM)
Call Center และ
ชองทางในการรองเรียน
และแสดงความคิดเห็น
ตางๆ
Information Counter
ภายในทาอากาศยาน
ผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส
ขององคกร
การสัมภาษณตัวแทน
ผูบริหาร (One on One
Interview)

ความคาดหวัง
●

●

●

●

●

●

การดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ตอชีวิต และทรัพยสิน
ใหมีความพรอมในทุก
สถานการณตามมาตรฐาน
สากล
การสนับสนุนและให
บริการขอมูล สิ่งอํานวย
ความสะดวก อุปกรณ
อยางถูกตองและทั่วถึง
ทาอากาศยานที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมและสังคม
การจัดสรรพื้นที่
สิ่งอํานวยความสะดวก
ที่เพียงพอตอความตองการ
ในการดําเนินธุรกิจของ
ทาอากาศยานเพื่อดึงดูด
และสรางประสบการณ
ที่ดีแกลูกคา (Customer
Experience)
การพัฒนาและสงเสริม
ดานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ที่ชวยบริหาร
จัดการ Passenger Flow
มีกระบวนการบริหาร
จัดการ Social Media
และ Digital Sign
ในทาอากาศยาน

การตอบสนองความคาดหวัง
●

●

●

●

●

●

●

การเตรียมพรอมและ
ฝกซอมแผนฉุกเฉินใน
สถานการณตางๆ เพื่อ
ความปลอดภัยตอผูที่มี
สวนไดเสีย
การไดรับการรับรอง
มาตรฐานดานการบิน
ดานการรักษาความ
ปลอดภัย และดานความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ตามมาตรฐานสากล
จัดประชุมกลุมยอยกับ
สายการบิน
ติดตามตรวจสอบและ
พัฒนาการบริการ อุปกรณ
ของทาอากาศยาน
เปนประจํา
เพิ่มชองทางการติดตอ
สื่อสารแกผูที่มีสวนไดเสีย
อยางตอเนือ่ งและครอบคลุม
ศึกษาแนวทาง การให
บริการนวัตกรรม และ
พัฒนาการใหบริการ
แกผูที่มีสวนไดเสีย
อยางสมํ่าเสมอ
จัดโครงการเพื่อสาน
สัมพันธกับผูที่มีสวนไดเสีย

ผลลัพธ
●

●

●

●

●

ผลการสํารวจความ
พึงพอใจของ ASQ = 4.59
และการทํา CRM
การไดรบั การรับรอง
OHSAS 18001
ISO22301:2012
การพัฒนาชองทาง
การติดตอผาน Social
media และชองทาง
อิเล็กทรอนิกสอื่นๆ
ติดตั้งระบบ Information
Kiosk ระบบตรวจสอบ
ผูโดยสารลวงหนา และ
เพิ่ม Sensor ในสวนของ
Baggage claim ใหมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองใน
ความรวดเร็วของการให
บริการ
โครงการคนบานเดียวกัน
เพื่อสรางความสัมพันธ
กับผูที่มีสวนไดเสีย
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กลุมผูมีสวนไดเสีย

2.

พันธมิตร
ทางธุรกิจ

คูคา
หนวยงาน
ภาครัฐและ
เอกชนที่
ดําเนินงานใน
ทาอากาศยาน
คูความ
รวมมือ
ผูสงมอบ
(Supplier)

●

●

●

●

วิธีการ
●

●

●

●

การจัดประชุมพันธมิตร
ทางธุรกิจ
โครงการบริหารลูกคา
สัมพันธ (CRM)
Call center และ
ชองทางในการรองเรียน
และแสดงความคิดเห็น
ตางๆ
การสัมภาษณตัวแทน
ผูบริหาร (One on
One Interview)

ความคาดหวัง
●

●

●

●

●

ผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น
การใหการสนับสนุนขอมูล
อุปกรณ หรือพื้นที่ที่เอื้อ
ตอการดําเนินงานของคูค า
การเตรียมสิ่งอํานวยความ
สะดวก ที่เหมาะสมและ
ไดมาตรฐาน
การดึงดูดและรักษา
บุคลากรที่มีความสามารถ
การสงเสริมการใช
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยเพื่อบริหาร
จัดการ Passenger Flow
และสรางประสบการณ
ที่ดีใหแกผูมาใชบริการ
(Customer Experience)

การตอบสนองความคาดหวัง
●

●

●

●

●

●

กลุมผูมีสวนไดเสีย

3.

ผูถือหุน
และนักลงทุน

●

●

ผูถือหุน
ภาครัฐ
ผูถือหุน
และ
นักลงทุน

วิธีการ
●

●

●

●

●

●

●

การประชุมนักวิเคราะห
การใหขอมูลกับผูถือหุน
ผูจัดการกองทุน และ
นักลงทุนทั้งในและ
ตางประเทศ
การประชุมสามัญผูถือหุน
Call center
ผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส
ขององคกร
พาผูถือหุนเยี่ยมชมกิจการ
การประชุม/พูดคุยทาง
โทรศัพท (Conference
Call)

ความคาดหวัง
●

●

●

●

●

การจายเงินปนผลของ
บริษัทฯ วามีการจาย
ในระดับที่นาพอใจ มีการ
จายสมํ่าเสมอ
ผลตอบแทนที่สูงขึ้น
(Capital Gain)
ผลประกอบการที่ดีและ
เติบโตอยางตอเนื่อง
โปรงใส และมั่นคง
มีความสามารถในการ
ดําเนินธุรกิจที่สามารถ
แขงขันไดดี เมื่อเปรียบ
เทียบกับทาอากาศยาน
อื่นในตางประเทศ
เปาหมายและทิศทางการ
ดําเนินธุรกิจในอนาคต
ขององคกร

การรับฟงปญหา
แลกเปลี่ยนความเห็นและ
พัฒนากระบวนการตาม
ที่ไดประชุมหารือกันอยาง
สมํ่าเสมอ
การเตรียมสิ่งอํานวยความ
สะดวกและการบริการที่
เหมาะสมตอการดําเนินงาน
ของคูคา
การยกระดับคูคาของ
องคกรใหมีมาตรฐานที่สูง
กวากฎหมายกําหนด
การปฏิบัติตามขอตกลง
สัญญา กฎหมาย
พัฒนาระบบ กระบวนการ
ในการประมูล หรือจัดหา
พัสดุใหมีความโปรงใส
และตรวจสอบได
จัดโครงการเพื่อสาน
สัมพันธกับผูที่มีสวนไดเสีย

ผลลัพธ
●

●

●

●

●

●

การตอบสนองความคาดหวัง
●

●

●

การจัดสรรชองทางการ
ติดตอกับองคกรที่
หลากหลาย
จัดทําขอมูลการดําเนินงาน
ขององคกร เพื่อเปนขอมูล
ใหแกผูถือหุน นักลงทุน
ตลอดจนผูที่สนใจเพื่อ
ใหทราบถึงธุรกิจของ
องคกร ทิศทางการดําเนิน
ธุรกิจ ผลประกอบการ
รายไตรมาส เพื่อความ
โปรงใสและตรวจสอบได
ของการดําเนินธุรกิจ
การจายเงินปนผลอยาง
ตอเนื่อง และสอดคลอง
กับผลประกอบการของ
การดําเนินธุรกิจของ องคกร

การปรับกระบวนการ
ตามที่แลกเปลี่ยนหารือ
กับคูคา
การพัฒนาสิ่งอํานวย
ความสะดวกอยางตอเนือ่ ง
การวัดผลความพึงพอใจ
กับคูคา
โครงการยกระดับ
ศักยภาพของคูคา เชน
Suvarnabhumi
Service Excellence
(SSE) ตอเนื่องเปนปที่ 5
การตอบสนองตอ
ขอรองเรียนที่เกิดขึ้น
กับคูคาอยางรวดเร็ว
โครงการคนบานเดียวกัน
เพื่อสรางความสัมพันธ
กับผูที่มีสวนไดเสีย
ตอเนื่องเปนปที่ 8

ผลลัพธ
●

●

●

●

การไดรับคัดเลือกเปน
สมาชิก DJSI (Dow
Jones Sustainability
Indices ประจําป 2559)
การเติบโตของมูลคา
ทางตลาดขององคกร
(Market capital growth)
อยางตอเนื่อง
การเขารวม COST
(Construction Sector
Transparency Initiative)
เพื่อสรางความโปรงใส
และความเชื่อมั่นในการ
ดําเนินธุรกิจขององคกร
ใหมากขึ้น
ผลประกอบการขององคกร
ที่เติบโตอยางตอเนื่อง
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วิธีการ

ความคาดหวัง

การตอบสนองความคาดหวัง
●

กลุมผูมีสวนไดเสีย

4.

●

หนวยงาน
กํากับดูแล

●

●

●

●

●

สํานักงาน
กํากับดูแล
คณะ
กรรมการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหงชาติ
กระทรวง
คมนาคม
กระทรวง
การคลัง
สํานักงาน
ตรวจเงิน
แผนดิน
สํานักงาน
คณะ
กรรมการ
กํากับ
หลักทรัพย
ตลาดหลัก
ทรัพยแหง
ประเทศไทย

วิธีการ
●

●

การพบปะ ประชุมรวมกับ
หนวยงานกํากับดูแล
การดําเนินธุรกิจอยางมี
ประสิทธิภาพและการ
ประเมินผลจากหนวยงาน
กํากับดูแล

ความคาดหวัง
●

●

●

●

การดําเนินธุรกิจที่ดีตาม
กฎหมายหรือเหนือกวา
กฎหมาย
การดําเนินธุรกิจที่คํานึงถึง
ความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ระบบการจัดการองคกร
ที่ไดมาตรฐานและ
มีประสิทธิภาพ
การดําเนินธุรกิจโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล

ผลลัพธ

การพาผูถือหุนเยี่ยมชม
กิจการและติดตามผลการ
ดําเนินงานขององคกร

●

การตอบสนองความคาดหวัง
●

●

●

●

●

ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับตางๆ
ที่เกี่ยวของกับการดําเนิน
ธุรกิจอยางถูกตอง โปรงใส
การลดหรือดูแลผลกระทบ
เชิงลบดานสิ่งแวดลอม
ใหมีมาตรฐานที่สูงกวา
กฎหมายกําหนด และ
สรางผลกระทบเชิงบวก
ใหกับชุมชนโดยรอบ
ทาอากาศยาน
การเขารวมการประเมิน
และเขาชี้แจงขอมูลกับ
หนวยงานที่กํากับดูแล
อยางถูกตอง รวดเร็ว
รวมมือกับหนวยงานกํากับ
ดูแลในการสงเสริมการ
ดําเนินโครงการที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
ศึกษาและพัฒนา
กระบวนการในการดําเนิน
ธุรกิจ เพื่อใหสอดคลองกับ
แนวทางปฏิบัติทางการบิน
สากลอยางตอเนื่อง

“AOT” เปนหนึ่งใน
55 บริษัท ที่ได
รับคัดเลือกใหเปนหุน
ที่ยั่งยืน THSI (Thailand
Sustainability
Investment list)

ผลลัพธ
●

●

●

●

●

การไดรับความไววางใจ
ในการบริหารทาอากาศยาน
ซึ่งถือวาเปนประตูดานแรก
ของประเทศ
การไดรับคัดเลือกเปน
สมาชิก DJSI (Dow Jones
Sustainability Indices
ประจําป 2559)
“AOT” เปนหนึ่งใน
55 บริษัทที่
ไดรับคัดเลือกให
เปนหุนที่ยั่งยืน THIS
(Thailand Sustainability
Investment list)
ไดรับการรับรองมาตรฐาน
ทางสิ่งแวดลอมที่ดี เชน
Airport Carbon
Accreditation ISO
อยางตอเนื่อง
การปรับกระบวนการ
ตามแนวทางมาตรฐานสากล
และตามหนวยงาน
กํากับดูแล เพื่อสรางความ
สามารถในการดําเนินธุรกิจ
ในระยะยาวขององคกร
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5.

●

ชุมชน
และสังคม
●

●

ชุมชน
และสังคม
โดยรอบ
ชุมชน
และสังคม
ในระดับ
ประเทศ
สื่อสาร
มวลชน

วิธีการ
●

●

ลงพื้นที่เพื่อสอบถามและ
ตรวจสอบผลกระทบ
รวมถึงสอบถามความ
ตองการของชุมชน
การสงขาวที่ถูกตองและ
รวดเร็วผานทางชองทาง
ตางๆ

ความคาดหวัง

การดําเนินงานดวยความ
ปลอดภัย โดยบริหาร
จัดการผลกระทบตอชุมชน
การดูแลผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอมแกชุมชน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ตองสื่อสารและใหการ
สนับสนุนไปยังชุมชน
ใหเร็วที่สุด
การรวมกิจกรรมชุมชน
สัมพันธของบริษัท สราง
ความเปนอยูที่ดีของชุมชน
โดยเฉพาะกิจกรรมดาน
การศึกษาและเยาวชน

●

●

●

●

กลุมผูมีสวนไดเสีย

6.

ผูบริหาร
และ
พนักงาน

●

●

●

พนักงาน
ประจํา
ลูกจาง
ชั่วคราว
พนักงาน
จัดจาง

วิธีการ
●

●

●

●

ผูอํานวยการใหญพบ
พนักงานและสื่อสารผาน
เสียงตามสายในองคกร
คณะกรรมการ
การสํารวจความผูกพันและ
ความพึงพอใจของพนักงาน
ตอองคกร
ชองทางการติดตอผาน
ทั้งทางตรง และทางออม
เชน สื่อสังคมออนไลน
สื่ออิเล็กทรอนิกส
ภายในองคกร

ความคาดหวัง
●

●

●

●

ความมั่นคงและสวัสดิการ
ที่ดีเมื่อเทียบกับกลุม
อุตสาหกรรมเดียวกัน
การใหผลตอบแทน
ที่สมเหตุสมผลตาม
สภาวะเศรษฐกิจ
ความปลอดภัยในการทํางาน
ความกาวหนาในอาชีพ

การตอบสนองความคาดหวัง
●

●

●

การบริหารจัดการ
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม
แกชุมชน
ศึกษา ตรวจสอบ และ
พัฒนากระบวนการ
จัดการผลกระทบ โดย
เฉพาะดานสิ่งแวดลอม
แกชุมชน
ดําเนินโครงการ CSR ที่
ครอบคลุมดานเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดลอม
เพื่อเปนการพัฒนาชุมชน
ในระยะยาวอยางยั่งยืน

ผลลัพธ
●

●

●

●

การตอบสนองความคาดหวัง
●

●

●

●

●

วางระบบความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย ในการ
ทํางานโดยไดการรับรอง
ในระดับสากล OHSAS
18001
การจัดทําแผนความ
กาวหนารายบุคคล เพื่อใช
ในการพัฒนาบุคลากรและ
รักษาบุคลากรที่ดีไวกับ
องคกร
การทบทวนคาตอบแทน
ของพนักงานใหสอดคลอง
กับผลการดําเนินงานของ
องคกร สภาวะเศรษฐกิจ
ไปจนถึงสามารถแขงขันได
ในอุตสาหกรรม
การจัดสวัสดิการใน
ระยะยาวใหแกพนักงาน
และครอบครัว
ทํากิจกรรมเพื่อสราง
ความผูกพันและกําลังใจ
ใหแกพนักงาน

การไดรับการยอมรับ
ในการดําเนินธุรกิจ
ขององคกร
ผลความพึงพอใจในการ
ดําเนินงานขององคกร
ผลสําเร็จของโครงการ
CSR ขององคกร
การรองเรียนดาน
ผลกระทบจากการดําเนิน
ธุรกิจที่สงผลตอชุมชน
ลดลงอยางตอเนือ่ ง

ผลลัพธ
●

●

●

คาความพึงพอใจของ
พนักงานอยูในระดับรอยละ
84.69 และความผูกพัน
ของพนักงานตอองคกร
เทากับรอยละ 95.07
(ทั้งนี้ ทอท.มีการสํารวจ
2 ป/ครั้ง)
อัตราความถี่ของการ
บาดเจ็บของพนักงาน
และผูรับเหมาที่ลดลง
อยางตอเนื่อง
อัตราการลาออกของ
พนักงานเพิ่มขึ้นเล็กนอย
เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
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ภาพรวมความยั่ ง ยื น ของ ทอท.
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ทอท.คงสถานภาพการเปนสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices 2016 ในกลุมอุตสาหกรรมการคมนาคมและโครงสรางพื้นฐาน
ดานคมนาคม (Transportation and Transportation Infrastructure: TRA) ติดตอกันเปนปที่ 2 ซึง่ สะทอนใหเห็นถึงความมุง มัน่ ของ ทอท.
ทีเ่ ปนผูด าํ เนินการและจัดการทาอากาศยานทีด่ รี ะดับโลก เพือ่ ขับเคลือ่ นและพัฒนาองคกรในการเติบโตอยางมัน่ คงและยัง่ ยืน ซึง่ ถือวา ทอท.
เปนบริษัทที่บริหารทาอากาศยานแรกของเอเชียและเปนบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมดังกลาวแหงแรกของประเทศไทย
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กลยุทธเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ทอท.ดําเนินการตามแผนวิสาหกิจ ซึง่ ไดกาํ หนดยุทธศาสตรการดําเนินงาน 7 ดาน ภายใตกรอบกลยุทธและโครงสรางในการบริหารจัดการ ทอท. (AOT Strategy
House) เพื่อรองรับการเติบโตอยางยั่งยืน บรรลุวิสัยทัศนและเปาหมาย โดยการดําเนินการตามแผนวิสาหกิจนั้นก็เพื่อสรางความตอเนื่องในการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตรขององคกร สอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
ทอท.ไดทาํ การวิเคราะหทศิ ทางและแนวโนมของอุตสาหกรรม ปจจัยความยัง่ ยืนขององคกร ประเด็น ความไดเปรียบและความทาทายเชิงยุทธศาสตร เพือ่ กําหนด
ตําแหนงทางยุทธศาสตรของทาอากาศยาน (Strategic Positioning) ใหมคี วามชัดเจนขึน้ ทัง้ นี้ ทอท.ไดทาํ การพัฒนารูปแบบทางธุรกิจเพือ่ รองรับทัง้ ตลาดเดิม
(Mature Market) ที่เติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง และตลาดเกิดใหม (Emerging Market) โดยพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมที่จะสรางความสามารถดาน
การแขงขันในอุตสาหกรรมการบิน รวมทั้งเพื่อยกระดับการใหบริการของทาอากาศยานในความรับผิดชอบใหมีความสะดวกสบาย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

กรอบกลยุทธและโครงสรางในการบริหารจัดการ ทอท.
AOT STRATEGY HOUSE
Sustainable Growth

Vertical & Horizontal
Foundation

G1 Service

G2 Financial

G3 Standards

Mature Market
S1
Airport
Strategic
Positioning

S2
Airport
Service
Capacity

S3
Aero
Business

S4
Non-Aero
Business

Emerging Market
S5
Intelligent
Service

S6
Regional
Hub

F 3.1 Green Airport F 3.2 Social F 3.3 Technology
Capability

F 2.1 Safety & F 2.2 Security
Career
F 1 People
Climate

Culture

A7
Business
Development

F4
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การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ทอท.ดําเนินการสรางกรอบแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเปนแนวปฏิบัติ ซึ่งเชื่อมโยงกับกลยุทธขององคกร โดยประยุกตหลักการและแนวคิดจากการ
ดําเนินงานของสนามบินชั้นนํามาเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินงาน รวมถึงการเทียบเคียงกับหลักการและมาตรฐานสากล เพื่อนํามาวิเคราะหรวมกับ
ผลกระทบที่เกิดจากการดําเนินงานของ ทอท.ทั้งในระดับพื้นที่และประเด็นดานความยั่งยืนที่เกี่ยวของที่สามารถจําแนกออกเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับภายใน
องคกร ระดับพื้นที่โดยรอบทาอากาศยาน และระดับสังคมวงกวางไปจนถึงภูมิภาคในระดับสากล

ยุทธศาสตร ภายใต AOT Strategy House
1. Airport Strategic
Positioning
การกําหนดแนวทาง (Roadmap) พัฒนาศักยภาพของทาอากาศยาน
ทอท.6 แหง เพื่อมุงสูตําแหนงเชิงยุทธศาสตรของแตละทาอากาศยาน

2. Airport Service
Capacity
มุ  ง เน น การบริ ห ารขี ด ความสามารถในการรองรั บ ปริ ม าณการจราจร
ทางอากาศ เร ง รั ด การพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานและสิ่ ง อํ า นวยความ
สะดวกของทาอากาศยาน

3. Aeronautical
Business
การพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวของกับกิจการการบินในประเทศและตางประเทศ
รวมทั้ ง การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพกระบวนการให บ ริ ก ารผู  โ ดยสารและ
กระบวนการใหบริการสายการบิน

4. Non - Aeronautical
Business
การพั ฒ นาธุ ร กิ จ ที่ ไ ม เ กี่ ย วกั บ กิ จ การการบิ น การเพิ่ ม บริ ก ารที่ มี ค วาม
หลากหลายและสอดคลองกับกลุมลูกคาและผูมาใชบริการทาอากาศยาน
การพัฒนาเขตปลอดอากรและคลังสินคา การกํากับประสิทธิภาพของกิจการ
สัมปทาน รวมถึงการใชประโยชนจากทรัพยสินที่มีอยูเพื่อสรางรายได

5. Intelligent
Service
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใชในการดําเนินงานและปฏิบัติ
การทาอากาศยาน ควบคูกับการมุงเนนการพัฒนาดานมาตรฐานและ
คุณภาพบริการอยางตอเนื่อง โดยนําแนวคิดเชิงนวัตกรรมมาประยุกต
ใชในการดําเนินงาน

6. Regional Hub
เนนการพัฒนาการดําเนินงานทาอากาศยานเปนศูนยกลางการบิน
ที่รองรับรูปแบบธุรกิจในดานตางๆ ไดแก ศูนยกลางการบินดานการ
ทองเที่ยว ศูนยกลางการบินเพื่อเปลี่ยนผานไปยังจุดหมายปลายทาง
อื่นๆ ศูนยกลางการบินดานธุรกิจโลจิสติกส และศูนยกลางการบิน
ดานการซอมบํารุงอากาศยาน

7. Business
Development
พั ฒ นารู ป แบบธุ ร กิ จ ใหม ๆ เพื่ อ ขยายการดํ า เนิ น งานทั้ ง ธุ ร กิ จ หลั ก
และธุ ร กิ จ เกี่ ย วเนื่ อ ง รวมถึ ง การร ว มทุ น ในธุ ร กิ จ ท า อากาศยาน
กับพันธมิตรทางธุรกิจในกิจการดานตางๆ
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ด ว ยบทบาทของผู บ ริ ห ารท า อากาศยานที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ สาธารณะ ทอท.จึ ง มี ค วามมุ ง มั่ น ในการดํ า เนิ น การเพื่ อ ส ง มอบคุ ณ ค า ที่ ยั่ ง ยื น สู สั ง คม
โดยมีเจตนารมณในการนําเปาหมายดานการพัฒนาที่ยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ในขอที่เกี่ยวของ
มาประยุกตเปนแนวทางในการดําเนินการ โดยเปาหมายดานการพัฒนาอยางยัง่ ยืน (SDGs) ประกอบไปดวย 17 เปาหมายหลัก และ 169 เปาหมายยอย ซึง่ สะทอน
ประเด็นดานความยั่งยืนที่หลากหลาย โดย ทอท.มีความมุงมั่นในการบรรลุเปาหมายในป 2573 ไดแก เปาหมายที่ 8 เปาหมายที่ 9 เปาหมายที่ 11 เปาหมายที่
13 และ เปาหมายที่ 17

เป า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (SDGs)

นับตั้งแตองคการสหประชาชาติไดมีการประกาศเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จํานวน 17 ขอ เพื่อใชเปนเปาหมายสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยมุงเนนความสมดุลระหวางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 มีชาติสมาชิกกวา 190 ประเทศ เขารวมลงนามใหการรับรอง
ที่จะดําเนินกิจการตางๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว ซึ่งมีกรอบระยะเวลาในการดําเนินการ 15 ป จนกระทั่ง พ.ศ. 2573 ทั้งนี้ ความรวมมือของทุกภาคสวน
เปนเครื่องมือสําคัญในการผลักดันใหการบรรลุเปาหมายดังกลาวสัมฤทธิ์ผล
ทอท.ในฐานะผูนําดานการบริหารกิจการทาอากาศยาน มุงมั่นที่จะเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนสูความยั่งยืน โดยในป พ.ศ. 2559 ทอท.ไดเชื่อมโยงเปาหมาย
ยุทธศาสตรดานความยั่งยืน (SDGs) ภายใตกรอบขององคการสหประชาชาติ เขากับกลยุทธในการดําเนินกิจการของ ทอท.ทั้งสิ้น 5 ดาน ซึ่งสอดคลอง
กับประเด็นที่มีสาระสําคัญดานความยั่งยืน (Materiality) ที่ผูมีสวนไดเสีย ทั้งภายในและภายนอกองคกรตางใหความสนใจ
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ตามเปาหมายที่ 8

ตามเปาหมายที่ 13

ทอท.มุงมั่นในการสงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ ยั่ ง ยื น และทั่ ว ถึ ง ผ า นแผนยุ ท ธศาสตร ต  า งๆ
สงเสริมการจางงานที่มีความเทาเทียม และมีคุณคา
สนับสนุนการดึงศักยภาพในการทํางานของบุคลากร
อย า งเต็ ม ที่ เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการอย า ง
เท า เที ย มกั น ในทุ ก ๆ กลุ  ม และสถานะต า งๆ
ทางสังคมบนพื้นฐานความยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และความสมดุลทางธรรมชาติ เปนประเด็นที่กระทบ
ตอประชาคมโลกในภาพรวม มิใชเพียงชาติใดชาติหนึ่ง ดังนั้น ดวยความตระหนักดี
ถึงความสําคัญดังกลาว ทอท.จึงมุงมั่นในการมีสวนรวมรับมือและบรรเทาความรุนแรง
ของการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญในปจจุบัน ผานการกําหนด
นโยบาย กลยุทธ และแผนงาน โดยผนวกประเด็นดานสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอชุมชน
เพื่ อ รั ก ษาความหลากหลายทางระบบนิ เวศของชุ ม ชน และป จ จั ย อั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ
การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ปรับปรุงการดําเนินการเพื่อใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
อีกทั้งยังสงเสริมใหการศึกษา ความตระหนักรูใหแกบุคลากร รวมถึงการเพิ่มศักยภาพ
แกองคกรในการลดผลกระทบ เชิงลบและเพิ่มผลกระทบเชิงบวก

ตามเปาหมายที่ 9

ทอท.มุงมั่นในการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานและนวัตกรรมซึ่งเปนกุญแจสําคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตและ
พั ฒ นาการทางเศรษฐกิ จ ได แ ก การสร า งระบบการขนส ง ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การสร า งช อ งทางเพื่ อ ให ส ามารถ
เขาถึงไดงาย การใชพลังงานทดแทน รวมทั้ง การสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมตางๆ ในการ
ดําเนินกิจการ เปนตน ดวยตระหนักถึงความสําคัญของการสรางสังคมแหงการเรียนรู เพื่อนําไปสูสังคมที่ยั่งยืน

ตามเปาหมายที่ 11

ทอท.มุงมั่นในการสงเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนอยางยั่งยืน
ผ า นการดํ า เนิ น กิ จ การท า อากาศยานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เมื่ อ
ท า อากาศยานเติ บ โต ชุ ม ชนโดยรอบและสั ง คมก็ จ ะเติ บ โต
ไปพร อ มกั น และสามารถเข า ถึ ง ได รวมทั้ ง มี ค วามปลอดภั ย
ลดผลกระทบต อ ชุ ม ชนโดยรอบท า อากาศยานทั้ ง ในด า นสั ง คม
และสิ่งแวดลอม และยังประโยชนในทางบวก ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาประเทศโดยรวมและในระดับมหภาค

ตามเปาหมายที่ 17

ทอท.มุงมั่นตอการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใตกรอบองคการ
สหประชาชาติ (SDGs) โดยตระหนักวาการที่องคกรจะประสบความสําเร็จ
บรรลุตามเปาหมายนั้น สิ่งสําคัญคือการไดรับความรวมมือและสรางใหเกิด
การมีสว นรวมจากหลายภาคสวน ทัง้ ในภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ประชาสังคม
และผูมีสวนไดเสียในทุกกลุม ทั้งภายในประเทศและระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ เพือ่ สนับสนุนใหเกิดการเติบโตทีย่ งั่ ยืน บนพืน้ ฐานทีแ่ ข็งแรง
นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมกัน

32

กรอบแนวทางดานการพัฒนาที่ยั่งยืนของ ทอท.
หลักการและมาตรฐานสากล
หลั ก การด า นความยั่ ง ยื น
(SD Principles)
ประเด็ น ด า นการบริ ห าร
จั ด การความยั่ ง ยื น (SD
Management Issues)
●

●

กรณีศึกษา (Best Practices)
หลักการและพันธสัญญาดาน
ความยั่งยืน
ประเด็นหลักดานความยั่งยืน
(Aspects)
●

●

บริบทภายใน ทอท.
พันธสัญญา (วิสยั ทัศน พันธกิจ คานิยม)
การแลกเปลี่ยนความรูผานการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
กรอบแนวทางและแนวปฏิบตั ดิ า นความ
ยั่งยืนและความรับผิดชอบตอสังคม

●
●

●

Internal Sphere
ระดับของการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภายในองคกร

การวิเคราะหผลกระทบ
(Impact Analysis)
Issues Management
ประเด็นดาน
SD/CSR
กับการดําเนินงาน
ของ ทอท.

Cluster Development
พื้นที่ผลกระทบ
ของ ทอท.
6 ทาอากาศยาน

3 Spheres of
Sustainability

Closed Sphere
ระดับของการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในระดับพื้นที่โดยรอบ
ทาอากาศยาน
Wide Sphere
ระดับของการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในระดับสังคมและระดับภูมิภาค

Social: สังคม

ทอท.ใหความสําคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย เพื่อสรางบุคลากรคุณภาพ
ใหพรอมแกการเติบโตของธุรกิจทาอากาศยานไปพรอมกับการดูแลและ
พัฒนาสังคมโดยรอบใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี

Environment: สิ่งแวดลอม

ทอท.ใหความสําคัญกับการรักษาความสมบูรณของสิ่งแวดลอม โดยรอบ
ท า อากาศยาน โดยมุ ง พั ฒ นาท า อากาศยานที่ เ ป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ ม
(Green Airport)
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Economic: เศรษฐกิจ

ทอท.ใหความสําคัญกับการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม การขนสง
ทางอากาศอยางมีประสิทธิภาพ จึงมุงพัฒนาและขยายขีดความสามารถ
ของทาอากาศยาน อันจะเปนปจจัยหลักตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
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กรอบแนวทางดานการพัฒนาที่ยั่งยืนของ ทอท.
มิติดานเศรษฐกิจ
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ทอท.ใหความสําคัญกับการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการขนสงทางอากาศ
อยางมีประสิทธิภาพ จึงมุง พัฒนาและขยายขีดความสามารถของทาอากาศยานอันจะเปน
ปจจัยหลักตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
● Internal Economic Development - มุงพัฒนาสถานะทางเศรษฐกิจให
เติบโตอยางมั่นคง มุงเนนในเรื่องการเจริญเติบโตทางธุรกิจ (Business Growth)
ขององคกรเปนสําคัญ
● Local Economic Development - รวมพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่นใหเติบโต
ไปพรอมกัน มุง เนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชนหรือสังคม อันหมายความถึง
ชุมชนหรือสังคมโดยรอบของทุกทาอากาศยาน
● Regional Economic Development - รวมเปนสวนหนึ่งในการสรางการ
เติบโตทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ มุงเนนการพัฒนาหรือสนับสนุนใหเกิดการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับประเทศหรือระดับภูมิภาค

ทอท.ใหความสําคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย เพื่อสรางบุคลากรคุณภาพใหพรอมแกการ
เติบโตของธุรกิจทาอากาศยานไปพรอมกับการดูแลและพัฒนาสังคมโดยรอบใหมคี ณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดี
● Socio-organizational Development - พั ฒ นาสั ง คมภายในองค ก ร
อยางสมดุล การพัฒนาระบบสังคมภายในองคกรอยางสมดุลดวย Soft Side
Management และ Hard Side Management โดยมุงเนนการพัฒนาทุนมนุษย
(Human Capital) เพื่อสรางรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนใหแกองคกร
● Business Ecosystem Promotion - พัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจใหเขมแข็ง
การสงเสริมชุมชนหรือสังคมโดยรอบทาอากาศยาน โดยมุง เนนการพัฒนาระบบนิเวศ
ทางธุรกิจที่เหมาะแกการเติบโตทางเศรษฐกิจ
● Community and Society as a whole - รวมเปนพลเมืองที่ดีของประเทศ
การสงเสริมสังคมในวงกวาง โดยยึดหลักการเปนพลเมืองทีด่ ี (Corporate Citizenship)
ของธุรกิจตอสังคม มุงยกระดับคุณภาพชีวิต (Quality of life) อยางเหมาะสม
กับชุมชนหรือสังคมในวงกวาง
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ทอท.ใหความสําคัญกับการรักษาความสมบูรณของสิ่งแวดลอมโดยรอบทาอากาศยาน
โดยมุงพัฒนาสูทาอากาศยานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Airport)
● Environmental Management System - พัฒนาระบบการจัดการสิง่ แวดลอม
ภายในองคกร การใหความสําคัญกับระบบการจัดการดานสิง่ แวดลอมภายในองคกร
เพือ่ ใหสามารถรักษาและปรับปรุงผลงานดานสิง่ แวดลอมใหสอดคลองและเปนไปตาม
มาตรฐานสากล
● Eco-friendly Community - มุง สรางสังคมทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม การใหความ
สําคัญกับประเด็นดานสิง่ แวดลอมทีส่ ง ผลกระทบตอชุมชนเพือ่ รักษาความหลากหลาย
ทางระบบนิเวศของชุมชน
● Global Environment - รวมอนุรก
ั ษระบบนิเวศโลก การใหความสําคัญกับประเด็น
มุงเนนที่สําคัญในระดับโลกดานสิ่งแวดลอม
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การส ง มอบคุ ณ ค า ของ ทอท.
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การมุงสูเปาหมายความยั่งยืน
ผานกลยุทธทางธุรกิจ
การพัฒนาทาอากาศยานซึ่งเปน
โครงสรางพื้นฐานที่สําคัญใหมีประสิทธิภาพ
ทันสมัย และมีนวัตกรรมที่กาวหนาเปนหนึ่ง
ในปจจัยสําคัญที่สนับสนุนการเจริญเติบโต
เศรษฐกิจมหภาคของประเทศ ทอท.จึงมุงมั่น
ในการดําเนินธุรกิจผานการวางกลยุทธ
ในหลายดาน เพื่อพัฒนาทาอากาศยาน
อยางตอเนื่องและตอบรับตอการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมการบินที่มีแนวโนมสูงขึ้น
ประกอบกับการเชื่อมโยงระบบขนสงมวลชน
อยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหผูโดยสารสามารถ
เขาถึงการบริการของทาอากาศยาน
ในทุกๆ ทาอากาศยาน และสรางพันธมิตร
กับคูคาทางธุรกิจและการรวมมือระหวาง
ทาอากาศยานอยางตอเนื่องตามยุทธศาสตร
สําคัญภายใต AOT Strategy House
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การมุ  ง สู  เ ป า หมายความยั่ ง ยื น ผ า นกลยุ ท ธ ท างธุ ร กิ จ

การพัฒนาเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบิน
โลกาภิวัตนของเศรษฐกิจโลกในปจจุบันสงผลตอการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการขนสงทางอากาศทั่วโลก จึงเปนแรงผลักดันให ทอท.เรงยกระดับ
ขีดความสามารถในการแขงขันเพื่อรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกของ
ทาอากาศยาน ดวยตระหนักดีวาธุรกิจทาอากาศยานเปนปจจัยสําคัญในการกระจายความเจริญสูภูมิภาคตางๆ และเปนกําลังหลักในการเสริมสราง
ความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจของชาติ ทอท.จึงใหความสําคัญกับการพัฒนาทุกภาคสวนขององคกรตามยุทธศาสตรหลัก โดยเฉพาะการบริหารขีดความ
สามารถในการดําเนินงานและการพัฒนาบุคลากร อันนํามาซึ่งการใหบริการที่สะดวกสบาย เทาเทียม คุมคา ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
ในป 2559 ทอท.ไดทบทวนแผนวิสาหกิจ ทอท.ปงบประมาณ 2558 - 2562 และติดตามการดําเนินงานตามแผนแมบทการพัฒนาทาอากาศยาน
เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณ 2559 - 2562 ที่จะนําไปสูการบริหารทาอากาศยานในความรับผิดชอบทั้ง 6 แหง ใหสอดคลอง
กับสถานการณปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพ
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สถิติการขนสงทางอากาศปงบประมาณ 2559
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ทอท.ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาระบบท า อากาศยาน (Airport System) โดยคํ า นึ ง ถึ ง การ
เชื่ อ มโยงระหว า งท า อากาศยานกั บ ท า อากาศยาน และท า อากาศยานกั บ ระบบขนส ง มวลชน
ซึ่ ง แนวทางการพั ฒ นาตั้ ง อยู  บ นพื้ น ฐานความสอดคล อ งของการบริ ห ารจั ด การปริ ม าณการจราจร
ทางอากาศ (Air Space) การบริหารจัดการโครงสรางทางวิ่ง ทางขับ ลาดจอด (Air Fil) การบริหาร
จัดการอาคารสําหรับรองรับผูโดยสาร (Terminal) และการจัดเตรียมโครงสรางและอุปกรณตางๆ
สําหรับเชื่อมโยงกับภายนอกพื้นที่ทาอากาศยาน (Accessibility) ในการวางแผนพัฒนาทาอากาศยาน
ทอท.ใชโปรแกรม AeroTURN โดยพิจารณาถึงมาตรฐานการพัฒนาทาอากาศยานในระดับสากล
ประเภทอากาศยาน (Aircraft Type) การเพิ่มขึ้นของจํานวนเที่ยวบินและผูโดยสาร ความพอเพียง

ทอท.คาดการณ แ นวโน ม จํ า นวนผู  โ ดยสาร
เพื่อดูลักษณะการเดินทางและรูปแบบกิจกรรม
ที่เปลี่ยนแปลงเทียบกับยุทธศาสตร บริบท หรือ
สภาพแวดลอมของการดําเนินงาน และลักษณะ
ของแตละทาอากาศยาน (Character) โดยการ
วางแผนการพั ฒ นาท า อากาศยานนั้ น จะใช
ข อ มู ล การคาดการณ จํ า นวนผู  โ ดยสารที่ ร ะดั บ
Ultimate Phase เพือ่ ใหมนั่ ใจไดวา ทาอากาศยาน
จะสามารถรองรับจํานวนผูโดยสารที่เพิ่มสูงขึ้น
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากในอดีต ทอท.
ประสบปญหาดานความสามารถในการรองรับ
ผู  โ ดยสารที่ มี อั ต ราเพิ่ ม ขึ้ น อย า งก า วกระโดด
เชน ทาอากาศยานภูเก็ต
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1. โครงการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการรองรั บ ผู  โ ดยสารของท า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ
จากเดิ ม 45 ล า นคนต อ ป (ผู  โ ดยสารในประเทศ 12 ล า นคนต อ ป ผู  โ ดยสาร
ระหวางประเทศ 33 ลานคนตอป) เปน 60 ลานคนตอป โดยแบงเปนผูโดยสาร
ภายในประเทศ 10 ลานคนตอป และผูโดยสารระหวางประเทศ 50 ลานคนตอป

2. โครงการพัฒนาทาอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3
เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการรองรั บ ผู  โ ดยสารจาก 30 ล า นคนต อ ป เป น 40
ลานคนตอป

3. โครงการพัฒนาทาอากาศยานเชียงใหม
แผนพั ฒ นาระยะที่ 1 เป า หมายรองรั บ ผู  โ ดยสารได 18 ล า นคนต อ ป รองรั บ
ปริ ม าณจราจรทางอากาศได ถึ ง ป พ.ศ. 2573 ระบบทางวิ่ ง และทางขั บ
รองรั บ เที่ ย วบิ น ได 34 เที่ ย วบิ น ต อ ชั่ ว โมง ลานจอดอากาศยาน 31 หลุ ม จอด
ที่จอดรถยนต 6,300 คัน
แผนพั ฒ นาระยะที่ 2 เป า หมายรองรั บ ผู  โ ดยสารได 20 ล า นคนต อ ป รองรับ
ปริมาณจราจรทางอากาศไดถึงป 2578 ระบบทางวิ่งและทางขับรองรับเที่ยวบิน
ได 34 เที่ ย วบิ น ต อ ชั่ ว โมง ลานจอดอากาศยาน 38 หลุ ม จอด ประกอบด ว ย
3 งาน ไดแก งานกอสรางหลุมจอดอากาศยาน 7 หลุมจอด ดานทิศใต งานปรับปรุง
อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เพื่อรองรับผูโดยสาร 8 ลานคนตอป งานปรับปรุง
อาคารผูโดยสารภายในประเทศ เพื่อรองรับผูโดยสาร 12 ลานคนตอป

4. โครงการพัฒนาทาอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผูโดยสารจาก 12.5 ลานคนตอป เปน 18
ลานคนตอป
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5. โครงการพัฒนาทาอากาศยานหาดใหญ
แผนพั ฒ นาระยะที่ 1 เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการรองรั บ ปริ ม าณผู  โ ดยสารจาก
2.5 ลานคนตอป เปน 8.5 ลานคนตอป
แผนพั ฒ นาระยะที่ 2 เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการรองรั บ ปริ ม าณผู  โ ดยสารจาก
8.5 ล า นคนต อ ป เป น 10 ล า นคนต อ ป เป า หมายในการรองรั บ ปริ ม าณจราจร
ทางอากาศในป 2578 มีการคาดการณปริมาณผูโดยสารที่ 9.97 ลานคนตอป

6. โครงการพัฒนาทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย
แผนการพัฒนาระยะที่ 1 เปาหมายรองรับผูโดยสารได 3 ลานคนตอป รองรับปริมาณ
จราจรทางอากาศไดถึงป พ.ศ. 2568 ระบบทางวิ่ง และทางขับรองรับเที่ยวบินได
16 เที่ยวบินตอชั่วโมง หลุมจอดอากาศยาน 10 หลุมจอด ที่จอดรถยนต 1,200 คัน
แผนการพัฒนาระยะที่ 2 เพื่อรองรับผูโดยสารไดประมาณ 3.3 ลานคนตอป รองรับ
ปริมาณจราจรทางอากาศไดถึงป 2573 ระบบทางวิ่งและทางขับรองรับเที่ยวบินได
16 เที่ยวบินตอชั่วโมง หลุมจอดอากาศยาน 12 หลุมจอด
แผนการพัฒนาระยะที่ 3 (ปงบประมาณ 2569 - 2573) เปาหมายรองรับผูโดยสาร
ได ป ระมาณ 3.7 ล า นคนต อ ป รองรั บ ปริ ม าณจราจรทางอากาศได ถึ ง ป 2578
ระยะทางวิ่ง และทางขับ รองรับเที่ยวบินได 30 เที่ยวบินตอชั่วโมง หลุมจอดอากาศยาน
13 หลุมจอด

นอกจากการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทาอากาศยาน
แลว ทอท.ยังใหความสําคัญกับการพัฒนาธุรกิจตาม
แผนแมบททางธุรกิจ (Master Business Plan)
ประจําปงบประมาณ 2559 - 2562 ซึ่งเชื่อมโยงกับ
ยุ ท ธศาสตร ห ลั ก ของแผนวิ ส าหกิ จ ทอท.ได แ ก
ยุทธศาสตรที่ 3 Aeronautical Business ยุทธศาสตร
ที่ 4 Non - Aeronautical Business และยุทธศาสตร
ที่ 7 Business Development ภายใตกลยุทธหลัก
คือ การรักษารายไดที่ไมเกี่ยวของกับกิจการการบิน
และการสร า งรายได ข องท า อากาศยานให เ ติ บ โต
อยางยั่งยืน ทั้งนี้ ทอท.ไดนําขอมูลแผนการพัฒนา
ทาอากาศยานทัง้ 6 แหง มารวมพิจารณาเพือ่ หาโอกาส
ในการขยายพื้นที่รองรับดานการบินและการพัฒนา
กิจกรรมเชิงพาณิชย
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จุดมุงหมายของการพัฒนาตามแผนแมบททางธุรกิจ

1
2
3
4
5

การพัฒนาการตลาดเชิงรุกทางการบิน

การขยายและเพิ่มประสิทธิภาพในการใชพื้นที่
เชิงพาณิชยจากพื้นที่เดิม รวมถึงกิจการอื่นๆ

เพิ่มรายไดจากพื้นที่ใหมที่เพิ่มขึ้นจากการขยาย
ทาอากาศยาน

การรวมลงทุน และ/หรือสรางพันธมิตร
ในกิจการเชิงพาณิชย ใหม

การพัฒนาและใชประโยชนพื้นที่วางเปลาโดยรอบ
ทาอากาศยาน
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แนวทางในการดําเนินงานสรางรายได (Revenue Portfolio) 3 แนวทาง

1. พั ฒ นาธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
กิ จ การการบิ น
(Aero Business)

2. พั ฒ นาธุ ร กิ จ ที่ ไ ม เ กี่ ย วข อ ง
กั บ กิ จ การการบิ น
(Non-Aero Business)

3. การพั ฒ นาธุ ร กิ จ ด า นอื่ น ๆ
(Business Development)

มุง เนนการพัฒนาธุรกิจทีเ่ กีย่ วของกับการบิน
โดยตรง โดยการพัฒนาตลาดเชิงรุก เพื่อเพิ่ม
เที่ยวบิน จํานวนผูโดยสาร และรายไดจาก
กิจการการบินตอหนวย

มุ ง เน น การพั ฒ นาธุ ร กิ จ ที่ ส ร า งรายได
ที่ไมเกี่ยวกับกิจการการบิน เชน การจัดการ
Zoning ภายในและภายนอกอาคารผูโ ดยสาร
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและเร ง รั ด การใช
ประโยชนที่ดินราชพัสดุ

ด ว ยการลงทุ น และ/หรื อ สร า งพั น ธมิ ต ร
ในกิจการเชิงพาณิชยใหม

การเขาถึงบริการของทาอากาศยาน

ความสะดวกสบายในการเขาถึงพื้นที่และบริการของทาอากาศยานเปนอีกหนึ่งปจจัยสําคัญที่ชวยดึงดูดใหลูกคาเขามาใชบริการของทาอากาศยาน เนื่องจาก
ในปจจุบันผูบริโภคมีทางเลือกสําหรับการเดินทางที่หลากหลายมากขึ้น ดังนั้น การสรางประสบการณที่ดีมิไดจํากัดเพียงการใหบริการครบวงจรภายในพื้นที่
ท า อากาศยานเท า นั้ น แต ยั ง รวมถึ ง การเชื่ อ มโยงระบบขนส ง มวลชนกั บ ท า อากาศยานและการเตรี ย มสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกต า งๆ ให ผู ที่ เข า มาใช
บริการของทาอากาศยานอยางครบครัน โดย Airport Accessibility ประกอบไปดวย 2 สวนหลัก คือ เขตการบิน (Airside) และเขตนอกการบิน (Landside)
ซึ่งในที่นี้จะกลาวถึงผลการบริหารจัดการในเขตนอกการบินเปนหลัก
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A6'8
(Airside)

A16'8
(Landside)
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ทอท.เล็งเห็นความสําคัญของการจัดสรรและเชื่อมโยงระบบขนสงมวลชน โดยเนนการประสาน
ความรวมมือระหวางทาอากาศยานกับหนวยงานตางๆ เชน กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) ในการกอสรางสาธารณูปโภคเพือ่ บริหาร
จัดการการจราจรและอํานวยความสะดวกใหผูโดยสารเดินทางเขา - ออก ทาอากาศยานไดอยาง
รวดเร็ว ทั้งนี้ ในป 2559 ทอท.รวมมือกับ สนข. ในการกอสรางระบบขนสงมวลชนจังหวัดภูเก็ต
ในเสนทางทาอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ต - หาแยกฉลอง โดย ทอท.รับผิดชอบในสวน
เชื่อมตอกับอาคารทาอากาศยานภูเก็ตครอบคลุมพื้นที่ 1,872 ตารางเมตร

โครงการระบบขนสงมวลชนภูเก็ต (Tramway)
สําหรับการใหบริการในพื้นที่ทาอากาศยานจะมุงเนนที่การ
จั ด การเพื่ อ ให ผู โ ดยสารได รั บ ความสะดวกสบายในทุ ก ๆ
กระบวนการตั้งแตเช็คอินจนถึงขึ้นเครื่อง และตั้งแตลงจาก
เครือ่ งจนถึงเดินทางออกนอกทาอากาศยาน โดย ทอท.จะเก็บ
รวบรวมขอมูลเพือ่ นําไปวิเคราะห Processing Time ซึง่ จะนํา
ไปใชเปนขอมูลสําหรับการออกแบบและจัดเตรียมสิ่งอํานวย
ความสะดวกตางๆ เชน ทีจ่ อดรถ รถเข็น จุดโหลดกระเปา ทัง้ นี้
ทอท.ไดกําหนดตัวชี้วัดระดับมาตรฐานการใหบริการ โดย
แบงออกเปน 2 สวน คือ ตัวชีว้ ดั ของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
และตัวชีว้ ดั ทาอากาศยานดอนเมืองและทาอากาศยานภูมภิ าค
ซึ่งจะวัดระยะเวลาที่ผูโดยสารใช (Passenger Flow) ตั้งแต
เช็คอินจนถึงประตูขึ้นเครื่อง
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การสรางพันธมิตรกับคูคาทางธุรกิจ
การสรางพันธมิตรกับคูค า ทางธุรกิจ (Business Partner Engagement) เปนหนึง่ ในยุทธศาสตร
หลักทีส่ าํ คัญภายใต AOT Strategy House และเปนไปตามแผนแมบทการบริหารลูกคาสัมพันธ
ประจําปงบประมาณ 2557 - 2562 ซึง่ มุง เนนการพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหมๆ เพือ่ ขยายการดําเนินงาน
ทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึง การรวมทุนในธุรกิจทาอากาศยานกับพันธมิตร
ทางธุรกิจในกิจการดานตางๆ โดยพันธมิตรทางธุรกิจเปนหนึง่ ในผูม สี ว นไดเสียทีส่ าํ คัญของ ทอท.
ประเทศไทยตั้งอยูที่ศูนยกลางของภูมิภาค ซึ่งเชื่อมตอกับประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคอาเซียน
หลายๆ ประเทศ ทําใหมีความไดเปรียบในแงยุทธศาสตรการคา สงผลใหทาอากาศยาน
ทั้ง 6 แหง ภายใตความรับผิดชอบของ ทอท.ไดรับการยอมรับและประสบความสําเร็จ
ซึ่ ง สะท อ นได จ ากจํ า นวนสายการบิ น ระดั บ โลกที่ มี ก ารดํ า เนิ น การในประเทศไทย ทอท.
มุงมั่นในการมีสวนรวมสรางความมั่นคั่งในทางเศรษฐกิจมหภาค ผานการสรางมูลคาเพิ่มดาน
เศรษฐกิ จ ให แ ก ป ระเทศ บทบาทการดํ า เนิ น การของท า อากาศยานจึ ง เปรี ย บเสมื อ น
หองรับแขกและประตูดานแรกในการตอนรับนักทองเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเขาสูประเทศไทย
อีกทั้งทาอากาศยานยังมีบทบาทในฐานะโครงสรางพื้นฐานสําคัญในการรองรับอุตสาหกรรม
ดานการคมนาคม ระบบการขนสง และโลจิสติกสของประเทศอีกดวย
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ความรวมมือระหวางทาอากาศยาน
ทอท.ไดมีการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางทาอากาศยาน
(Sister Airport Agreement: SAA) เพือ่ แลกเปลีย่ นความรูแ ละประสบการณ
ในการบริหารจัดการทาอากาศยานในดานตางๆ เชน ดานการพัฒนาบุคคล
ดานเทคโนโลยี ดานธุรกิจ ในรูปแบบการประชุม สัมมนา และการฝกปฏิบตั งิ าน
ตัง้ แตป 2552 ถึงปจจุบนั ทอท.ไดจดั ทําบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวาง
ทาอากาศยานกับองคการบริหารทาอากาศยาน 11 แหงจาก 8 ประเทศ โดย
มีทา อากาศยานภายใตความรวมมือ จํานวน 16 แหง ในปงบประมาณ 2559
ทอท.ไดขยายความรวมมือกับทาอากาศยาน Shanghai Airport Authority
(SAA) ซึง่ เปนรัฐวิสาหกิจทําหนาทีบ่ ริหารทาอากาศยาน 2 แหง ในนครเซีย่ งไฮ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ไดแก ทาอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮผูตง และ
ทาอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮหงเฉียว

ตลอดป 2559 ทอท.ไดเขารวมกิจกรรมตางๆ กับทาอากาศยานภายใตขอ ตกลง
เชน จัดการประชุมเชิงอภิปราย AOT Sister Airport CEO Forum ภายใต
แนวคิดการสรางเครือขายความรวมมือ เพือ่ ความสําเร็จในอนาคต การเขารวม
ประชุม The 5th Beijing Global Friend Airports CEO Forum

ขอบเขตความรวมมือ
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Passenger Terminal Conference & Expo 2016
วันที่ 15 - 17 มีนาคม 2559
ณ เมืองโคโลญจน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู นวัตกรรมใหมๆ
ในการบริหารจัดการทาอากาศยานและดําเนินธุรกิจการบิน

ลําดับการจัดทําบันทึกขอตกลง
ความรวมมือระหวางทาอากาศยาน
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Ļǰ ìŠćĂćÖćý÷ćîîćîćßćêĉôĎŜēÖüŢÖ

2552

Ļǰ ìŠćĂćÖćý÷ćîöĉüîĉÙ

2554

Ļǰ ìŠćĂćÖćý÷ćîîćîćßćêĉðŦÖÖĉęÜǰ
ĻǰìŠćĂćÖćý÷ćîîćîćßćêĉĂĂÿêĉîđïĉøŤÖÿêĂøŤö

2555
2558

2557
ĻǰìŠćĂćÖćý÷ćîîćîćßćêĉ÷ŠćÜÖčšÜ
ĻǰìŠćĂćÖćý÷ćîîćîćßćêĉđîð÷ĊéĂøŤ
ĻǰìŠćĂćÖćý÷ćîîćîćßćêĉÙĆîĕà
ĻǰìŠćĂćÖćý÷ćîîćîćßćêĉēĂàćÖšć

2559
ĻǰìŠćĂćÖćý÷ćîîćîćßćêĉđàĊę÷ÜĕăšñĎŠêÜǰ
ĻǰìŠćĂćÖćý÷ćîîćîćßćêĉđàĊę÷ÜĕăšĀÜđÞĊ÷üǰ
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และโอกาสทางธุรกิจของ ทอท.

ทอท.มุงมั่นที่จะเปนศูนยกลางการบินหลักในภูมิภาค ซึ่งสะทอนไดจากอัตราการเติบโตของจํานวนผูโดยสารที่เพิ่มขึ้นมากกวาเทาตัวในชวงระยะเวลา 5 ป
ที่ผานมา รวมทั้ง ทาอากาศยานดอนเมืองที่ไดรับการจัดอันดับใหเปนทาอากาศยานที่รองรับสายการบินตนทุนตํ่าอันดับหนึ่งของโลก ซึ่งเปนไปตามแผนแมบท
การบริหารลูกคาสัมพันธของ ทอท.
ป 2559 ทอท.ไดประสานความรวมมือกับทาอากาศยานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพือ่ ตอบสนองนโยบายของภาครัฐ ซึง่ กําหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ภายใตแนวคิดการเปน “เขตการผลิตเดียว
ตลาดเดียว” (Single Market and Production Base) มีการเคลื่อนยายปจจัยการผลิตไดอยางเสรี สามารถใชทรัพยากรทั้งวัตถุดิบ แรงงาน การกําหนดระดับ
มาตรฐานสินคา กฎเกณฑ กฎระเบียบ รวมกัน เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง การพัฒนาเศรษฐกิจอยางเสมอภาคและ
บูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก ผานการกระชับความสัมพันธและการสรางความรวมมือระหวางองคกรบริหารทาอากาศยานของประเทศตางๆ ในภูมิภาค
เพือ่ การแลกเปลีย่ นขอมูลขาวสาร ความรู และประสบการณ เพือ่ สงเสริมความสัมพันธและกําหนดนโยบายรวมกัน และสงเสริมโอกาสหรือความรวมมือทางธุรกิจ

การทําการตลาดเชิงรุกผานการสรางเครือขายระดับโลก
จากแนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรมดานการบินทั่วโลก โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟคมีการเติบโตอยางกาวกระโดดในชวงหลายปที่ผานมา
หนึ่งในกิจกรรมประชาสัมพันธการตลาดหลักของ ทอท.คือ การทําการตลาดเชิงรุกผานการเขารวมกิจกรรมเพื่อสรางเครือขายธุรกิจระดับโลกอยางตอเนื่อง
เปนประจําทุกป เพื่อพบปะเจรจากับผูบริหารทาอากาศยานนานาชาติและสายการบินจากทั่วโลกกวา 250 บริษัท ทั้งที่เปนลูกคาสายการบินที่ใชบริการของ
ทอท.ในปจจุบนั และสายการบินเปาหมายใหมทมี่ ศี กั ยภาพในการเปดเสนทางการบินมายังทาอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.อีกทัง้ ยังเปนโอกาสอันดี
ที่ ทอท.จะไดประชาสัมพันธ แลกเปลี่ยนความรู ตลอดจนเจรจากับสายการบินใหมาใชบริการทาอากาศยานทั้ง 6 แหง จากการเขาพบสายการบินในกิจกรรม
สรางเครือขายธุรกิจในปทผ่ี า นมามีสายการบินจํานวนมากจากทัว่ โลกใหความสนใจทีจ่ ะเปดเสนทางการบินใหม ทัง้ เสนทางการบินภายในประเทศ (Domestic routes)
และเสนทางการบินจากตางประเทศ (International routes) ซึง่ ทอท.ใหความสําคัญกับการวิเคราะหความเปนไปไดทางการบิน (Air Service Development)
เพื่อเปนขอมูลใหสายการบินใชประกอบการพิจารณาในการเปดเสนทางการบินใหมไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
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2. The 20th World Routes 2014 ณ เมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส ประเทศสหรัฐอเมริกา

1. The 12th Routes Asia 2014 ณ เมืองคุชชิ่ง
รัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย
3. The 13th Routes Asia 2015 ณ เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

4. The 21st World Routes 2015 ณ เมืองเดอรบัน สาธารณรัฐแอฟริกาใต
5. The 14th Routes Asia 2016 ณ เมืองมะนิลา ประเทศฟลิปปนส
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การสรรสรางนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
การพัฒนานวัตกรรมเปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจสูความยั่งยืนขององคกร ดวยลักษณะ
อุตสาหกรรมการขนสงทางอากาศที่มุงเนนการใหบริการที่มีคุณภาพจะตองแขงขันกับเวลา เพื่อสราง
ประสบการณทนี่ า ประทับใจใหแกผใู ชบริการ ดังนัน้ การผลักดันสูก ารเปนองคกรแหงนวัตกรรม ทัง้ ในดาน
กระบวนทัศน การดําเนินธุรกิจ การปรับแนวความคิดทางดานการบริหารจัดการ การนําเทคโนโลยีสมัยใหม
มาใช และการพัฒนาบุคลากรใหมแี นวความคิดดานนวัตกรรม จึงเปนองคประกอบสําคัญทีจ่ ะชวยยกระดับ
ความสามารถในการแขงขัน สรางความไดเปรียบ และเปนแรงผลักดันในการพัฒนาตนเองอยางไมหยุดยัง้
ทอท.สงเสริมใหเกิดการรับรูและความเขาใจเรื่องนวัตกรรมใหกับพนักงาน ทอท.ทุกระดับ ตลอดจน
กระตุน ใหพนักงานเริม่ มีแนวคิดดานนวัตกรรมใหมๆ เพือ่ นํามาปรับใชในการทํางานและพัฒนาสูร ะบบงาน
ของ ทอท.นําไปสูการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน
เพื่อการขับเคลื่อนสูการเปนองคกรแหงนวัตกรรมอยางเปนรูปธรรม ทอท.แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
จัดการนวัตกรรมและคณะทํางานดําเนินการพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนหารือรวมกับสํานักงานนวัตกรรม
แหงชาติ (สนช.) ซึ่งเปนหนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญดานการจัดทํานวัตกรรมในการพิจารณา ทบทวน
แผนงานดานการวิจยั และพัฒนาเพือ่ พัฒนาองคความรูแ ละสรางนวัตกรรมของ ทอท.ปงบประมาณ 2559
รวมไปถึงแผนงานฯ ระยะยาว ประจําปงบประมาณ 2560 - 2562 โดยตลอดปงบประมาณ 2559 ทอท.
ไดจัดกิจกรรมตางๆ เชน Innovation Day การบรรยายพิเศษจากผูเชี่ยวชาญ การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อสรางความรูความเขาใจดานนวัตกรรมใหกับพนักงาน และเปดโอกาสใหพนักงานไดนําเสนอโครงการ
นวัตกรรม ควบคูกับการจัดทํา Innovation Strategy รวมกับ สนช. เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงาน
ดานนวัตกรรมของทั้ง 6 ทาอากาศยาน

โครงสรางการบริหารจัดการนวัตกรรม ทอท.
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การทบทวนแผนงานดานการวิจัยและพัฒนาองคความรูและสรางนวัตกรรมของ ทอท.
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โครงการพัฒนาเทคโนโลยีอาคารผูโดยสารเพื่อประหยัดพลังงาน

เพื่อพัฒนาขั้นตอนการดําเนินงาน และ
แนวทางการออกแบบกอสรางอาคารประหยัด
พลังงานและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
สําหรับ ทอท.

ทอท.

จางที่ปรึกษา
โครงการเพื่อ
ดําเนินการดังนี้

เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนแมบท
ดานสิ่งแวดลอม ประจําปงบประมาณ
2556 - 2560 ของ ทอท.ตามแผนงาน
การจัดการดานพลังงาน
จัดทํารายงานการพัฒนาขั้นตอน
การดําเนินงาน การออกแบบ และ
กอสรางอาคารประหยัดพลังงาน
และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สําหรับ ทอท.

จัดทําคูมือการออกแบบการกอสรางอาคารประหยัด
พลังงานและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สําหรับ ทอท.

ภาพการฝกอบรมในหัวขอ “นวัตกรรม.. “โอกาส”
หรือ “ความจําเปน” สําหรับธุรกิจทาอากาศยาน”

จํานวนผูเขารวมการฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรดานนวัตกรรม
- ฝก อบรมในหัวขอ “นวัตกรรม.. “โอกาส” หรือ “ความจําเปน” สําหรับธุรกิจทาอากาศยาน” = 210 คน
- ทิศทางการพัฒนานวัตกรรมไทย = 30 คน
- “จุดประกายขยายฝนทาอากาศยานไทย IGNITE@AOT” = 30 คน
การฝกอบรมไดแบงผูเขาฝกอบรม
เปน 5 กลุมๆ ละ 6 คน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
“จุดประกายขายฝน ทาอากาศยานไทย”

ลักษณะการฝกอบรม
สังเกตการณ และ/หรือสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับการดําเนินการ
ทาอากาศยาน เชน ผูใชบริการ ผูประกอบการ หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
ทํ า ให ท ราบประเด็ น ป ญ หา ผู เ ข า ร ว มฝ ก อบรมจะนํ า ประเด็ น ป ญ หาที่ พ บมาทํ า กิ จ กรรม
Workshop กระบวนการสรางสรรคนวัตกรรม โดยผลการทํา Workshop ของแตละกลุม
จะถูกสรุปไวในตารางตัวแบบธุรกิจ (Business Model Canvas) โดยผลการอบรมสรุปมีดังนี้

Group 1

บุคลากรของ ทอท.เขารวมอบรม จํานวน 30 คน
ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ จํานวน 4 ครั้ง

วิทยากรจากสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.)
เปนผูดําเนินการฝกอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

วัตถุประสงค
เขาใจความหมาย รูปแบบ และความสําคัญของ
การจัดการความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม
สามารถใช เ ครื่ อ งมื อ เพื่ อ ส ง เสริ ม ให เ กิ ด การ
สรางสรรคและนวัตกรรมใหสามารถตอยอดไปสู
การสรางธุรกิจนวัตกรรม
สามารถนําเสนอโครงการนวัตกรรมในมุมมอง
ดานเทคโนโลยี ดานการตลาดกลยุทธนวัตกรรม
และการเงินการลงทุน

การสรางสิ่งอํานวยความ
สะดวกใหกับผูสูงอายุ เด็ก
สตรี และคนพิการ

Group 3

Group 2

ระบบการตรวจสอบ
กระเปา สัมภาระขาเขา

การบริหารจัดการรถแท็กซี่
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

Group 4

ระบบรับขอเสนอแนะ
อัจฉริยะ

Group 5

การสงเสริมใหใช
Self Check-in Kiosk
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ภาพกิจกรรม
“จุดประกายขยายฝน
ทาอากาศยานไทย
IGNITE@AOT”

นวัตกรรมเดนของ ทอท.ป 2559

●

ระบบเช็คอินดวยตนเองอัตโนมัติ (CUSS - Common Use Self Service)

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิไดจัดใหมีระบบเช็คอินดวยตนเองอัตโนมัติ หรือระบบ CUSS โดยผูโดยสารสามารถเช็คอินผานเครื่อง Kiosk ที่ไดมาตรฐาน
International Air Transport Association (IATA) ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํา Early Check-in ใหสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยในปจจุบัน
มีการติดตั้งระบบ CUSS ทั้งหมดจํานวน 16 เครื่อง และมีสายการบินเขารวมใชงานทั้งหมด 15 สายการบิน
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●

ระบบรับสัมภาระผูโดยสารอัตโนมัติ
ทอท.ได ติ ด ตั้ ง ระบบรั บ สั ม ภาระผู  โ ดยสารอั ต โนมั ติ 2 แห ง
ที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเปนระบบที่ใหบริการรับกระเปา
สัมภาระผูโ ดยสารดวยตนเอง โดยอุปกรณสามารถตรวจสอบนํา้ หนัก
ขนาด และจํ า นวนกระเป า สั ม ภาระที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตตามเงื่ อ นไข
ของแตละสายการบินกอนที่จะเขาสูระบบลําเลียงกระเปาสัมภาระ
ตอไป สามารถอาน Bar Code จากแถบติดกระเปา แลวสงขอมูล
ไปยัง Distributed Control System (DCS) เพื่อตรวจสอบ
Weight & Balance กับเครื่องบิน การนําอุปกรณนี้มาใชจะชวย
ลดปญหาการจัดสรรเคานเตอรทมี่ อี ยูจ าํ กัดในปจจุบนั เพิม่ ประสิทธิภาพ
ใหเปน Self-service check-in ที่สมบูรณมากยิ่งขึ้น ตลอดจน
เพิ่มศักยภาพของสนามบินในการรองรับผูโดยสารที่เพิ่มมากขึ้น
ในแตละป

01
●

02

03

ลําดับขั้นตอนการใชงานระบบ CUSS และ CUBD

เมื่ อ ผู  โ ดยสารเช็ ค อิ น ที่ CUSS จะได รั บ
Boarding Pass ตามจํานวนผูโดยสารที่จะ
เดินทาง และไปทําการ Drop กระเปาทีเ่ ครือ่ ง
CUBD ตอไป

เมื่อผูโดยสารมาถึงเครื่อง CUBD จะตองนํา
Boarding Pass มาอานที่เครื่อง CUBD และ
ทํ า การพิ ม พ Baggage Tag ตามจํ า นวน
ทีเ่ ช็คอิน (จํานวนและนํา้ หนักกระเปาเปนไปตาม
เงื่อนไขของแตละสายการบิน) โดยผูโดยสาร
จะตองนํา Baggage Tag มาติดกระเปาเอง
โดยมีเจาหนาที่คอยใหคําแนะนํา

เครื่อง CUBD จะทําการชั่งนํ้าหนัก วัดขนาด
กระเปา และสแกนแถบติดกระเปา หากกระเปามี
ขนาดหรือนํา้ หนักผานตามเงือ่ นไขทีส่ ายการบิน
กําหนด กระเปาจะถูกสงเขาระบบสายพาน
ลํ า เลี ย งต อ ไป แต ห ากกระเป า มี ข นาดหรื อ
นํ้าหนักไมผานเงื่อนไขที่สายการบินกําหนด
ระบบ CUBD จะไม รั บ กระเป า ดั ง กล า ว
ซึ่ ง ผู  โ ดยสารจะต อ งไปติ ด ต อ พนั ก งาน
สายการบินที่เคานเตอรเช็คอินตอไป

การมุงสูเปาหมายความยั่งยืน
ผานการตรวจสอบได

ดวยความเชื่อมั่นเปนอยางยิ่งวา
การดําเนินธุรกิจอยูบนพื้นฐานความโปรงใส
และสามารถตรวจสอบไดนั้นเปนองคประกอบ
ที่สําคัญของความสําเร็จสําหรับธุรกิจในระยะยาว
ทอท.ดําเนินการในหลากหลายดาน
เพือ่ สรางความเชือ่ มัน่ แกผมู สี ว นไดเสีย
ผานการจัดการธรรมาภิบาลขององคกร
การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สําหรับบริษัทจดทะเบียน การปฏิบัติตาม
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและการเคารพ
หลักสิทธิมนุษยชนเพื่อไดรับการยอมรับ
ในฐานะรัฐวิสาหกิจตนแบบ และการจัดการ
บริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อตอบสนองตอความทาทายใน
อุตสาหกรรมขนสงทางอากาศของไทย
ที่เติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว
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การมุ  ง สู  เ ป า หมายความยั่ ง ยื น ผ า นการตรวจสอบได

ความยั่งยืนผานหลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาลหรือการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนกลไกหลักที่สําคัญขององคกรในการประสานความสัมพันธและกําหนดหลักปฏิบัติที่เหมาะสมในการดําเนิน
กิจการและการบริหารงานอยางมีความตอเนือ่ ง โดยตระหนักถึงความสําคัญและความรับผิดชอบทีม่ ตี อ ผูถ อื หุน และผูม สี ว นไดเสีย โดย ทอท.ไดกาํ หนดนโยบาย
ธรรมาภิบาล เพื่อใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อสงเสริมใหมีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ มีการกํากับ
ดูแลกิจการและบริหารจัดการที่ดี มีคุณธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีความโปรงใส และตรวจสอบได
ดวยเปาหมายในการเปนองคกรทีม่ มี าตรฐานดานธรรมาภิบาลในระดับสากล ทอท.จัดใหมคี ณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยแตงตัง้ จากกรรมการบริษทั อยางนอย
3 คน เปนคณะกรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการธรรมาภิบาลอยางนอย 1 คน ตองเปนกรรมการอิสระ เพื่อทําหนาที่กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
ในการกํากับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบตอสังคมเพือ่ การพัฒนาสูค วามยัง่ ยืน อีกทัง้ ใหคาํ แนะนํา ติดตาม ประเมิน และทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ี
ทั้งดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีและดานความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อการพัฒนาสูความยั่งยืน
เพื่อแสดงใหเห็นถึงเจตนารมณในการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ทอท.ไดจัดทําคูมือกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหแนวทางในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ ผูบ ริหาร และพนักงาน และสงเสริมใหเปนองคกรทีม่ กี ารกํากับดูแลกิจการทีด่ ี มีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ คํานึงถึงความโปรงใส เปนธรรม
ตรวจสอบได เคารพกฎหมายและขอบังคับอยางเครงครัด โดยมุงเนนการปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและรักษา
มาตรฐานการดําเนินงานภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อกอประโยชนสูงสุดแกนักลงทุน ผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย และสังคมโดยรวม
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คณะกรรมการ ทอท.มุงมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของ ทอท.ขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ
ที่เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย อีกทั้งมุงมั่นที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับ
การกํากับดูแลกิจการของ ทอท.ไปสูแนวปฏิบัติอันเปนเลิศในระดับสากล ซึ่งจะสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นแกผูถือหุน นักลงทุน และผูเกี่ยวของทุกฝาย และ
มุงมั่นที่จะกํากับดูแลการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ โดยไดกําหนดและดําเนินการตามหลักการและนโยบายธรรมาภิบาลตามที่กําหนดไวดังนี้
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OUR COMMITMENT

คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนของ ทอท.เขาใจ ยึดถือ และปฏิบัติงานตาม “นโยบายธรรมาภิบาล” ขององคกร
ซึ่งมีหลัก 7 ประการ คือ

สิทธิของผูถือหุน

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม

ความรับผิดรับชอบของคณะกรรมการ โครงสราง
และองคประกอบของคณะกรรมการชุดตางๆ

บทบาทของผูมีสวนไดเสีย

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อพัฒนาสูความยั่งยืน

หลักทั้ง 7 ประการนี้ เปนกรอบพื้นฐานในการทํางาน เปน

ภูมิคุมกันและเปนกลไกควบคุมภายใน เพื่อใชในการบริหาร
ความเสี่ ย งให กั บ ทุ ก ๆ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน และเพื่ อ
สงเสริมให ทอท.เปนบริษัทที่มีประสิทธิภาพในการดําเนิน
ธุ ร กิ จ มี ก ารกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การและบริ ห ารจั ด การที่ ดี
มีคุณธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีความโปรงใสตรวจสอบได

ทั้งนี้ ในป 2559 มีจํานวนขอรองเรียนและขอเสนอแนะประจําไตรมาสที่ 2 ของทาอากาศยานทั้ง 6 แหง จํานวน 760 เรื่อง แบงเปนขอรองเรียน 627 เรื่อง
ชมเชย 55 เรื่อง และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการใหบริการ 78 เรื่อง ซึ่งไดสงตอใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการเปนที่เรียบรอย
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1

ทอท.ไดเขารวมโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียน ประจําป
2559 กับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of
Directors: IOD) ในการสนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และปฏิบตั ติ ามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนอยางตอเนื่องมาตั้งแตป 2549
โดยเปน 1 ใน 80 บริษทั ทีไ่ ดรบั ผลคะแนนในภาพรวมอยูใ นชวง 90 - 100 คะแนน
หรืออยูใ นระดับ “ดีเลิศ” จากบริษทั จดทะเบียนทีเ่ ขารวมโครงการทัง้ หมดจํานวน
601 บริษัท นอกจากนี้ ทอท.ยังเปน 1 ใน 49 บริษัท ที่ไดรับการประเมินผล
ที่ ดี ที่ สุ ด ในกลุ  ม บริ ษั ท ที่ มี มู ล ค า ทางการตลาดมากกว า 10,000 ล า นบาท
(Top Quartile)

2
3

ทอท.ไดรับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2559 จากสมาคมสงเสริมผูล งทุนไทย โดยมีผลคะแนนการประเมิน 100 คะแนน
หรืออยูในเกณฑ “ดีเลิศ” ซึ่งสูงกวาผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียน
โดยรวมที่ไดรับการสํารวจในป 2559 จํานวนทั้งสิ้น 601 บริษัท

ทอท.ไดรบั ผลประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ ประจําป 2558 จากสํานักงานปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติ
โดยมีผลคะแนนการประเมินฯ 81.88 คะแนน (80 - 100 คะแนน = มีระดับ
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานสูงมาก)

การปฏิบัติตามจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
ประมวลจริยธรรมและการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน
ดวยความมุงมั่นที่จะปองกันและขจัดการกระทําที่สอไปทางทุจริต เพื่อสรางคานิยมและภาพลักษณที่ดี
รวมทั้งการพัฒนายกระดับการกํากับดูแลกิจการ ทอท.ไดทําการประกาศนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น
โดยกําหนดใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ทอท.นํานโยบายตอตานการคอรรัปชั่นของ ทอท.
ไปปฏิบัติโดยทั่วกัน อีกทั้งไดเขารวมในคําประกาศเจตนารมณ “แนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการตอตานการทุจริต” (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)
ทอท.มุง มัน่ ในการดําเนินกิจการบนพืน้ ฐานของการเคารพและปฏิบตั ติ ามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
และกําหนดไวในจรรยาบรรณของพนักงานและคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.นอกจากนี้
ทอท.ไดกาํ หนดนโยบายเกีย่ วกับการจัดการประเด็นเรือ่ งผลประโยชนทบั ซอน การจัดการขอรองเรียนตางๆ
การปองกันการคอรรัปชั่น และการดําเนินการที่เกี่ยวของกับภาครัฐ พนักงานใหมของเราทุกคน
จะไดรับการสื่อสารเรื่องจรรยาบรรณของพนักงานและคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. ตั้งแต
ชวงแรกของการเริ่มทํางาน และตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงานกับ ทอท.นั้น พนักงานจะไดรับ
การสื่อสารอยางสมํ่าเสมอในขอกําหนด กฎเกณฑ กติกาในการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง

ทอท.มุงเนนใหการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ผูบ ริหาร และพนักงานทุกคน รวมทัง้ ผูม สี ว นไดเสีย
ทุกฝายตองปฏิบตั ติ อ กันดวยความเคารพ ใหเกียรติ
ซึง่ กันและกัน บนพืน้ ฐานของศักดิศ์ รีของความเปน
มนุษยหรือไมกระทําการใหกระทบสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลอื่นที่ขัดตอบทบัญญัติของกฎหมาย โดยแนว
ปฏิ บั ติ ดั ง กล า วข า งต น เป น มาตรฐานจริ ย ธรรม
องค ก ร ที่ กํ า หนดไว ใ นประมวลจริ ย ธรรมของ
ผูปฏิบัติงาน พ.ศ. 2554 ของ ทอท.ที่บุคลากร
ทุ ก คนใน ทอท.ต อ งปฏิ บั ติ ต ามอย า งเคร ง ครั ด
ซึง่ หากมีการฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามก็จะถูกลงโทษ
ตามความรายแรงแหงการกระทําและถือเปนการ
กระทําผิดทางวินัยอีกดวย
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ชองทางการติดตอ รองเรียนหรือการแจงเบาะแส

E-mail:
goodgovernance@airportthai.co.th

www.airportthai.co.th หัวขอ “ติดตอและรับเรื่องรองเรียน”
โดยเลือกใหสงถึง “การกํากับดูแลกิจการที่ดี
(ติดตอคณะกรรมการธรรมาภิบาล)”
ทอท.ใหความสําคัญตอการติดตอสื่อสารกับผูมีสวน
ไดเสียทุกกลุมเพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน
ตลอดจนรับฟงความคิดเห็น และคําแนะนําของผูมี
สวนไดเสียทุกกลุม เพื่อผลประโยชนรวมกัน ในกรณี
ที่ ผู  มี ส  ว นได เ สี ย ไม ไ ด รั บ ความเป น ธรรมจากการ
ปฏิบัติของ ทอท.สามารถรองเรียนแนะนําติชมตอ
ทอท.ได โดย ทอท.ไดจดั ทําชองทางใหผมู สี ว นไดเสีย
สามารถติดตอผานเว็บไซต www.airportthai.co.th
รองเรียนหรือแจงเบาะแสไดหลายดาน รวมทั้งดาน
ธรรมาภิบาล และจัดตูร บั ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ
ณ จุดบริการทีท่ า อากาศยานทุกแหงในความรับผิดชอบ
ของ ทอท.รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสอถึงการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคกร ทั้งจาก
พนักงานเองและผูม สี ว นไดเสียอืน่ ดวย ทอท.ใหความ
สํ า คั ญ กั บ การเก็ บ ข อ มู ล ร อ งเรี ย นเป น ความลั บ
ซึ่งเรื่องรองเรียนดังกลาวจะรับรูเพียงเฉพาะกลุม
บุคคลที่ไดรับมอบหมาย และเกี่ยวของดวยเทานั้น
เพือ่ สรางความมัน่ ใจใหแกผรู อ งเรียน และไดกาํ หนด
ขั้ น ตอนการรั บ เรื่ อ ง และการสอบสวนไว เ ป น
ลายลักษณอักษร โดยมีชองทางการติดตอ รองเรียน
หรือการแจงเบาะแส ดังนี้

ตู ปณ.3 ปณฝ.ดอนเมือง
กทม. 10211

ตูรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ติดตั้ง ณ สํานักงานใหญ
และบริเวณสํานักงานทาอากาศยาน
ในความรับผิดชอบของ ทอท.ทั้ง 6 แหง
ฝายสื่อสารองคกร
โทรศัพท 02-535-3738 โทรสาร 02-535-4099
E-mail: aotpr@airportthai.co.th

AOT Call center

1722

AOT Online Chat ผานหนาเว็บไซต
www.airportthai.co.th
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การประยุกตหลักธรรมาภิบาลกับการดําเนินธุรกิจ
(Construction Sector Transparency Initiative)
ทอท.นําโครงการลงทุนกอสรางของ ทอท. เขารวมเปนโครงการตนแบบลําดับแรกในกลุมรัฐวิสาหกิจ
ตามโครงการของ CoST (Construction Sector Transparency Initiative) โดยเปนองคกรที่มี
วัตถุประสงคหลักในการชวยยกระดับมาตรฐานความโปรงใสและการตรวจสอบโครงการกอสรางของ
ภาครัฐ โดย ทอท.ไดทําการเปดเผยขอมูล 2 ดานคือ การเปดเผยขอมูลเชิงรุก (Proactive disclosure)
ผานชองทางหนาเว็บไซตเพื่อใหผูที่มีสวนไดเสียสามารถเขาถึงขอมูลของ ทอท.ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และการเปดเผยขอมูลเชิงรับ (Reactive disclosure) โดยมีการจัดเตรียมเอกสาร ขอมูล อยางโปรงใส
และพรอมใหหนวยงานภายนอกตรวจสอบการดําเนินงานของ ทอท.

การบริหารความเสี่ยง
ทอท. ใหความสําคัญกับการบริหารความเสีย่ ง โดย
ไดพฒ
ั นาระบบการบริหารความเสีย่ งสําหรับปฏิบตั ิ
ใชโดยผูบ ริหารและพนักงานทุกระดับชัน้ ครอบคลุม
ทั่วทั้งองคกร ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง
เชิงบูรณการของ The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission Enterprise Risk Management (COSO - ERM)
โดยระบบการบริ ห ารความเสี่ ย งของ ทอท.ได
กํ า หนดกรอบการดํ า เนิ น งานด า นการบริ ห าร
ความเสี่ยง (Risk Management Framework)
ประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก ไดแก
1. การกํ า กั บ ดู แ ลการบริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk
Governance) โดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
มีการกําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงที่แสดงถึง
ความมุง มัน่ ในการดําเนินการดานการบริหารความ
เสี่ยงเชิงบูรณาการ และถายทอดไปสูภาคปฏิบัติ
อย า งเป น รู ป ธรรมผ า นการกํ า กั บ ดู แ ลของคณะ สนับสนุนในการดําเนินงานดานการบริหารความเสีย่ งของคณะทํางานบริหารความเสีย่ งและควบคุม
ทํางานบริหารความเสี่ยง ทอท.เพื่อใหมั่นใจวา ภายในของสาย/สายงาน/ทาอากาศยาน คณะทํางานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ทอท.ไดมกี ารดําเนินการดานการบริหารความเสีย่ ง ของสวนงาน ทอท.ผูรับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) และฝายบริหารความเสี่ยง
ที่กําหนดไวอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
3. กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) ประกอบดวย 6 ขั้นตอน ไดแก
2. โครงสรางพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยง การกําหนดวัตถุประสงคการระบุปจจัยเสี่ยง การวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง การตอบสนอง
(Risk Management Infrastructure) ทอท. ตอความเสี่ยง การกําหนดแผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม และการติดตาม และรายงานความเสี่ยง
ไดจัดเตรียมระบบฐานขอมูล และเครื่องมือการ โดยมีการดําเนินการอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป เพื่อพิจารณาถึงสถานะความเสี่ยงที่มีในปจจุบัน
บริหารความเสี่ยง เชน แผนที่ความเสี่ยง และคูมือ รวมทั้งพิจารณาความเสี่ยงใหมที่อาจจะเกิดขึ้นในแตละป
การบริ ห ารความเสี่ ย ง สํ า หรั บ เป น เครื่ อ งมื อ
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กรอบการบริหารความเสี่ยง
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จากกรอบการดําเนินงานดานการบริหารความเสีย่ งขางตน ทอท.ถายทอดสูก ารปฏิบตั ติ ามกระบวนการบริหารความเสีย่ ง และโครงสรางพืน้ ฐานของการบริหาร
ความเสีย่ ง ทีม่ อี งคประกอบสมบูรณครบถวนตามแนวทางการบริหารความเสีย่ งเชิงบูรณาการ COSO - ERM และมีการกํากับดูแลอยางใกลชดิ จากคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะทํางานบริหารความเสี่ยงของ ทอท.โดยจัดใหมีการติดตามรายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับองคกรรวมถึงเหตุการณความเสี่ยง
ที่สําคัญเปนประจําทุกเดือน และนําเสนอผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการ ทอท.เพื่อใหมั่นใจวา ทอท.จะสามารถสรางโอกาสในการแสวงหา
ผลตอบแทนทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น ลดความสูญเสียหรือความเสียหายจากความเสี่ยงหรือภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น และสามารถตอบสนองตอนโยบายภาครัฐ
ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย และกลุมที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของ ทอท.ไดอยางสมดุล
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ปจจัยเสี่ยงในปงบประมาณ 2559

ในปงบประมาณ 2559 ทอท.ระบุปจจัยเสี่ยงระดับองคกร ที่อาจสงผลตอการดําเนินธุรกิจและ
ความเสี่ยงตอการลงทุนของผูถือหลักทรัพย รวมถึงไดกําหนดแผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
เพือ่ ลดระดับความรุนแรงของปจจัยเสีย่ งใหอยูใ นระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได (Risk Appetite)
หรืออยูใ นระดับความเสีย่ งทีย่ อมใหเบีย่ งเบนได (Risk Tolerance) โดยมีปจ จัยเสีย่ งระดับองคกร
ประจําปงบประมาณ 2559 ดังนี้

ปจจัยเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)
เพื่อใหการดําเนินงานของ ทอท.บรรลุวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรในการพัฒนาทาอากาศยาน
และสิ่งอํานวยความสะดวกที่ดีระดับโลก รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถการใหบริการเพื่อรองรับ
ปริมาณการจราจรทางอากาศทีย่ งั คงเติบโตอยางตอเนือ่ ง โดยมีปจ จัยสนับสนุนจากการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวของรัฐบาล การเติบโตของ
ธุรกิจสายการบินตนทุนตํ่า (Low Cost Carriers: LCCs) รวมทั้งราคานํ้ามันในตลาดโลกที่มี
แนวโนมทรงตัวอยูใ นระดับตํา่ ลวนเปนปจจัยบวกในการพัฒนาศักยภาพทาอากาศยานในภูมภิ าค
เอเชียมากยิ่งขึ้น ในปงบประมาณ 2559 ทอท.อยูระหวางดําเนินโครงการพัฒนาทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ (ทสภ.) ระยะที่ 2 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเปน
โครงการกอสรางระยะยาวขนาดใหญ ใชเงินลงทุนเปนจํานวนมากและมีหนวยงานที่เกี่ยวของ
จากหลายภาคสวน อาจสงผลใหการดําเนินโครงการเกิดความลาชา เพื่อใหโครงการแลวเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนดอยูภายใตงบประมาณ และมีคุณภาพที่เหมาะสม ทอท.จึงไดนําระบบ
การบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือหนึ่งในการกํากับดูแลกิจกรรมที่มีความสําคัญตอการ
แลวเสร็จของโครงการ (Critical Path) และจัดทําแผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมรองรับในกรณี
ที่การดําเนินงานไมเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว

ปจจัยเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk)
จากแนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรมการบิน สงผลใหการจราจรทางอากาศมีความหนาแนน
เพิ่มมากขึ้น ทาอากาศยานจึงมีบทบาทสําคัญในการรองรับปริมาณการขึ้น-ลงของอากาศยาน
และจํานวนผูโดยสารที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ซึ่งเปน
ทาอากาศยานทีส่ าํ คัญของประเทศไทยในการเพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขันในระดับภูมภิ าค
เอเชีย ตองเตรียมพรอมรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพิ่มมากขึ้นและมีแนวโนนที่จะ
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จึงอาจสงผลกระทบตอประสิทธิภาพของทางวิ่ง (Runway) และทางขับ
(Taxiway) ของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดังนั้น ทอท.จึงไดตระหนักถึงความปลอดภัยในการให
บริการบนมาตรฐานการบริหารงานทาอากาศยานในระดับสากล อีกทั้งเพื่อแกปญหาความ
เสียหายของพื้นผิวทางวิ่ง (Runway) ทางขับ (Taxiway) ในปงบประมาณ 2559 ทอท.มีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงจากความเสียหายของพื้นผิวทางวิ่ง (Runway) ทางขับ (Taxiway)
ทีเ่ กิดขึน้ ในระหวางการดําเนินการตามแผนแกไขปญหาความเสียหายของพืน้ ผิวทางวิง่ (Runway)
ทางขับ (Taxiway) โดยไดมีการติดตามเรงรัดการดําเนินการซอมแซมพื้นผิวทางวิ่ง (Runway)
ทางขับ (Taxiway) ใหเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด เพื่อใหทาอากาศยานสุวรรณภูมิสามารถ
ดําเนินกิจการผูใหบริการทาอากาศยานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ปจจัยเสี่ยงดานการเงิน
(Financial Risk)
ในปงบประมาณ 2559 ทอท.เริม่ ดําเนินโครงการพัฒนา
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ระยะที่ 2 เพือ่ เพิม่ ขีด
ความสามารถในการรองรับผูโดยสารจาก 45 ลานคน
ตอป เปน 60 ลานคนตอป ประกอบดวยโครงการยอย
ไดแก การกอสรางอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1
ลานจอด อากาศยานรอบอาคารเทียบเครื่องบินและ
สวนเชือ่ มอุโมงคทางทิศใต การกอสรางระบบสาธารณูปโภค
และงานกอสรางระบบขนสงผูโดยสารใหม นอกจากนี้
ในปงบประมาณ 2560 ทอท.มีแผนดําเนินโครงการ
เพิม่ เติม ไดแก อาคารเทียบเครือ่ งบินรองหลังที่ 1 สวน
ตอขยายอาคารผูโ ดยสาร อาคารจอดรถ อาคารสํานักงาน
ของสายการบิน รวมถึงระบบลําเลียงสัมภาระผูโ ดยสาร
และระบบตรวจวัตถุระเบิด ซึ่งโครงการดังกลาวเปน
โครงการกอสรางขนาดใหญ จําเปนตองใชเงินงบประมาณ
การลงทุนสูงถึงประมาณ 6.25 หมืน่ ลานบาท ดังนัน้ ทอท.
จึงไดจดั เตรียมงบประมาณรองรับไว เปนเงินลงทุนจาก
กระแสเงินสดของ ทอท.ทั้งหมด โดยคํานึงถึงความ
สอดคลองของกระแสเงินสดในการลงทุนใหมสี ภาพคลอง
ทีเ่ พียงพอ นอกจากนี้ เมือ่ พิจารณาอัตราสวนหนีส้ นิ สุทธิ
ตอทุน (D/E Ratio) พบวา ทอท.มีสัดสวนหนี้สินสุทธิ
ตอทุนอยูใ นระดับตํา่ ในกรณีที่ ทอท.ตองการเงินลงทุน
เพิ่มจากการกูยืม จึงยังมีความสามารถในการกูยืมเงิน
เพิ่มเติมได ดังนั้นจึงสามารถมั่นใจไดวา ทอท.จะมีเงิน
ลงทุนเพือ่ รองรับโครงการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ระยะที่ 2 และมีการบริหารสภาพคลองไดอยางเพียงพอ
ตลอดโครงการ
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ปจจัยเสี่ยงดานการปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ
(Compliance Risk)
เพื่อใหการดําเนินงานของ ทอท.บรรลุวัตถุประสงคเชิง
ยุทธศาสตรในการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และการดําเนินงานของทาอากาศยานใหเปนไปตาม
มาตรฐานความปลอดภัย (Safety) และการรักษาความ
ปลอดภัย (Security) ซึ่งเปนภารกิจที่สําคัญของ ทอท.
ให เ ป น ไปตามข อ กํ า หนดของหน ว ยงานกํ า กั บ ดู แ ล
ในฐานะผู  ป ระกอบกิ จ การท า อากาศยานที่ ต  อ ง
พัฒนาการดําเนินงานดานกิจการการบิน (Aeronautical
Business) รวมทัง้ การดําเนินกิจการอืน่ ทีเ่ กีย่ วของหรือ
ตอเนื่องกับการประกอบกิจการทาอากาศยานใหเปน
ไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของหนวยงานกํากับดูแล
และเปนไปมาตรฐานสากล โดยในปงบประมาณ 2559
ทอท.มีการเตรียมความพรอมในการรับการตรวจสอบ
ตามโครงการตรวจสอบและกํากับดูแลระบบรักษา
ความปลอดภัยสากล (Universal Security Audit
Programme: USAP) ขององคการการบินพลเรือน
ระหวางประเทศ (International Civil Aviation
Organization: ICAO) ซึ่งคาดวาจะมีการตรวจสอบใน
ปงบประมาณ 2560 โดยไดมีการแตงตั้งคณะทํางาน
เตรี ย มความพร อ มในการรั บ การตรวจสอบตาม
โครงการดังกลาว และจัดทําแผนจัดการความเสี่ยง
เพิม่ เติม เพือ่ ใหมนั่ ใจไดวา ทอท.จะมีความพรอมในการ
รับการตรวจสอบตามโครงการตรวจสอบและกํากับ
ดูแลระบบรักษาความปลอดภัยสากลไดอยางเหมาะสม

ปจจัยเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
(External Risk)
ในปงบประมาณ 2559 มีเหตุการณตางๆ ที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานของ ทอท.
ทั้งการกอการรายในสถานที่สําคัญ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาด และภัยคุกคามอื่นๆ
เชน เหตุการณกลุมผูกอเหตุโจมตีทั้งระเบิดและกราดยิงหลายจุดทั่วกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
เหตุการณลอบวางระเบิดสนามบิน ณ กรุงบรัสเซลส ประเทศเบลเยี่ยม เหตุการณแผนดินไหว
ในประเทศญี่ปุนและประเทศเอกวาดอร รวมทั้งการแพรระบาดของไวรัสซิการในประเทศบราซิล
และประเทศในทวีปอเมริกาใต ทัง้ นี้ ทอท.ตระหนักถึงความพรอมในการรับมือกับเหตุการณตา งๆ
ที่อาจจะเกิดขึ้น และสงผลกระทบตอความสามารถในการดําเนินธุรกิจของ ทอท.จึงไดจัดให
มีการพัฒนาระบบบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management
System: BCM) ตามมาตรฐานสากล ISO 22301 : 2012 และ มอก. 22301 - 2556 ครอบคลุม
ทั้งสํานักงานใหญและ 6 ทาอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.โดยมีการกําหนดกลยุทธ
มาตรการปองกัน การเตรียมความพรอมครอบคลุมเหตุการณความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึง
จัดใหมีการฝกซอมแผนความตอเนื่องทางธุรกิจ เพื่อใหมั่นใจไดวาการดําเนินงานของ ทอท.
จะเปนไปไดอยางตอเนื่อง
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การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ
(Business Continuity Management
System: BCM)
ทอท.ในฐานะบริษัทจํากัดมหาชน และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ไดพัฒนาการบริหาร
ความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System: BCM) ใหเปนที่ยอมรับ
ในระดับนานาชาติ และบรรลุพันธกิจในความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และชุมชนโดยเปน
ผูดําเนินธุรกิจทาอากาศยานรายแรกของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่ไดรับ
การรับรองระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 22301 : 2012 และ
มอก. 22301 - 2556 ประกอบดวยพืน้ ที่ สํานักงานใหญ ทอท. ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทาอากาศยาน
ดอนเมือง ทาอากาศยานเชียงใหม ทาอากาศยานหาดใหญ ทาอากาศยานภูเก็ต และทาอากาศยาน
แมฟา หลวง เชียงราย จากหนวยงานรับรอง (Certify Body : CB) บริษทั ยูไนเต็ด รีจสิ ตรา ออฟ ซิสเท็มส
(ประเทศไทย) จํากัด (United Registrar of Systems Ltd. : URS) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558
ในปงบประมาณ 2559 เพือ่ ยืนยันความคงอยูข องระบบการบริหารความตอเนือ่ งทางธุรกิจ ทอท.ตาม
มาตรฐานสากล ISO 22301 : 2012 และ มอก. 22301 - 2556 และการเตรียมความพรอมเพือ่ บริหาร
จัดการอุบัติการณที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานของ ทอท.ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการบรรลุ
เปาหมายของยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมแหงชาติ (พ.ศ. 2557 - 2561) ในประเด็นยุทธศาสตร
ที่ 1 การเตรียมความพรอมของทุกภาคสวนใหพรอมเผชิญกับภาวะไมปกติ ทอท.จึงไดเขารับการตรวจ
ประเมินการรักษาระบบ BCM (Surveillance Audit) จากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตรา ออฟ ซิสเท็มส
(ประเทศไทย) จํากัด เมื่อเดือนกันยายน 2559 - กันยายน 2560 โดยผลการตรวจประเมินฯ เพื่อการ
รักษาระบบ BCM ของ สํานักงานใหญ ทอท. ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทาอากาศยานดอนเมือง
ทาอากาศยานเชียงใหม ทาอากาศยานหาดใหญ ทาอากาศยานภูเก็ต และทาอากาศยานแมฟาหลวง
เชียงราย สามารถผานการตรวจประเมินฯ เพื่อการรักษาระบบ BCM และสถานะใบรับรองระบบ
มาตรฐานการบริ ห ารความต อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ ISO 22301: 2012 และ มอก.22301-2556
ไวไดทั้ง 7 พื้นที่
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การควบคุมภายใน
ทอท.ใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน โดย
ดําเนินการตามกรอบและแนวทางของสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) กําหนด
ซึ่งสอดคลองกับกรอบแนวทางปฏิบัติดานการควบคุม
ภายในของ The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission:
COSO ป ค.ศ. 2013 ทีก่ าํ หนดองคประกอบหลักในการ
ควบคุมภายในไว 5 ดาน ไดแก สภาพแวดลอมการ
ควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม
สารสนเทศและการสือ่ สาร รวมทัง้ การติดตามประเมินผล
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุ
สมผลวาการดําเนินงานของ ทอท.จะบรรลุวตั ถุประสงค
ของการควบคุ ม ภายในด า นประสิ ท ธิ ภ าพของการ
ดําเนินงาน การใชทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพยสิน
การป อ งกั น หรื อ ลดความผิ ด พลาด ความเสี ย หาย
การรั่วไหล การสิ้นเปลือง ความเชื่อถือไดของรายงาน
ทางการเงินการบัญชี และรายงานอื่นๆ รวมถึงการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครัง้ ที่ 14/2558 เมือ่
วันที่ 23 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการ ทอท.ได
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของ ทอท.โดยผานการรายงานผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เรื่อง รายงานการควบคุม
ภายในของ ทอท.ประจําปงบประมาณ 2558 สรุปได
ดังนี้
(1) สภาพแวดลอมการควบคุม ทอท.ตระหนักและ
ใหความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในที่ดีอยาง
ตอเนือ่ ง ผูบ ริหารเปนแบบอยางการปฏิบตั ติ ามแนวทาง
ธรรมาภิบาล สือ่ สารใหพนักงานรับทราบในการปฏิบตั ิ
ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ โดยมีสายการบังคับ
บัญชาแบงตามหนาทีค่ วามรับผิดชอบ มีการถวงดุลและ
การบริหารจัดการที่เหมาะสม มีการพัฒนาบุคลากร
และดําเนินงานตามนโยบายภาครัฐ เชน การเปดเผย
ขอมูลโครงการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิตาม
แนวทางโครงการความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ
(Construction Sector Transparency Initiative:
CoST) มีการจัดนิทรรศการและบรรยายพิเศษ เพื่อให
ผูบริหาร พนักงาน ทอท.มีจิตสํานึกที่ดี ทํางานดวย
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ความซื่อตรงมีจริยธรรม มีการใหความสําคัญตอความ
เพียงพอของการควบคุมภายในทีส่ อดคลองกับดัชนีการ
ประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย (Down Jones Sustainability Indices:
DJSI) มาตรการปองกันการทุจริต และติดตามความเสีย่ ง
จากการทุจริต
(2) การประเมินความเสีย่ ง ทอท.มีการประเมินความเสีย่ ง
ครอบคลุมสาเหตุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เปนไปตาม
วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน คือ การดําเนินงาน
(Operation: O) การรายงาน (Reporting: R) และ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
(Compliance: C) โดยผูบริหารทุกระดับของ ทอท.
มีสวนรวมในการระบุ ประเมินความเสี่ยง โดยใหความ
สําคัญในการพิจารณาความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิด และ
สงผลกระทบถึงวัตถุประสงค เปาหมายขององคกรดวย
การระบุปจจัยเสี่ยงที่ครอบคลุมเหตุการณทุจริตที่อาจ
เกิดขึ้น มีการประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดลําดับความ
สําคัญของความเสี่ยงโดยพิจารณาคาคะแนนระดับ
ความเสีย่ ง (Risk Score) ไดจากโอกาสเกิดและผลกระทบ
ที่อาจจะเกิดขึ้นและกําหนดกิจกรรมการควบคุม เพื่อ
จัดการหรือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
(3) กิจกรรมการควบคุม ทอท.กําหนดกิจกรรมการ
ควบคุมกําหนดตามวัตถุประสงคในแตละกิจกรรม เพือ่
ให ผู  บ ริ ห ารทราบขั้ น ตอนกระบวนการปฏิ บั ติ ง าน
ที่ สํ า คั ญ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ป อ งกั น หรื อ ลดความเสี่ ย งที่ มี
ผลกระทบตอความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการ
ควบคุมภายใน โดยใหพนักงานมีสวนรวมในกิจกรรม
การควบคุมที่กําหนด
ดวยการสื่อสารใหเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มีการ
แบงแยกหนาที่และมอบหมายใหพนักงานปฏิบัติงาน
ที่สําคัญในแตละขั้นตอนอยางชัดเจน ซึ่งเปนไปตาม
หลักการ Check and Balance รวมถึงมีการทบทวน
ปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมใหสอดรับกับสถานการณ
ปจจุบันอยางตอเนื่อง
(4) สารสนเทศและการสื่อสาร ระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศเปนเครือ่ งมือหลักในการสือ่ สารขอมูลใหกบั
ผูบริหารและพนักงานของ ทอท.โดยสายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารจัดทําแผนแมบท และแผน
ปฏิบัติการดาน ICT เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงาน
โครงการที่ จํ า เป น ต อ การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของ ทอท.มีกระบวนการประมวลผลขอมูลอยางเปนระบบ โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักที่ ทอท.ใชในปจจุบนั ประกอบดวย ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหาร (Management Information
System: MIS) ระบบ System Application Program: SAP และระบบ Airport Operations
Database: AODB
การสื่อสารขอมูลภายใน ทอท.มีการสื่อสารผานชองทางที่เหมาะสมกับกลุมผูรับสารผานระบบ
เครือขาย อาทิ ระบบ Internet/Intranet e-mail และระบบการสือ่ สารพืน้ ฐาน อาทิ โทรศัพทเคลือ่ นที่
โทรสาร การสงขอความ (SMS) รวมทัง้ ไดนาํ ระบบสารสนเทศมาใชในการสนับสนุนการประมวลผลขอมูล
เชน ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร ทอท. (Executive Support System: ESS) ดวย
การสือ่ สารกับผูม สี ว นไดเสียภายนอก ทอท.ไดกาํ หนดกระบวนการและชองทางทีเ่ หมาะสมกับแตละ
กลุมเปาหมาย เชน Website www.airportthai.co.th e-mail address: goodgovernance@
airportthai.co.th ตู ปณ.3 ปณฝ.ดอนเมือง กทม. 10211 ตูร บั ความคิดเห็น และกิจกรรม Company
Visit เปนตน
(5) การติดตามประเมินผล ทอท.มีระบบการติดตามประเมินผลของกิจกรรมการควบคุมตางๆ อยาง
ตอเนือ่ งสมํา่ เสมอ มีการประเมินผลความเพียงพอของประสิทธิผลของการควบคุมภายในและประเมิน
การบรรลุตามวัตถุประสงคของ ทอท.ดวยการประเมินการควบคุมดวยตนเอง และประเมินการควบคุม
อยางเปนอิสระ โดยผลการประเมินการควบคุมดวยตนเองจะถูกประมวลผลและจัดทําเปนรายงาน
การควบคุมภายในของ ทอท.ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ขอ 6
นอกจากนี้ ทอท.ไดมีการติดตามผลในระหวางปฏิบัติงาน และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุ ม ภายใน รวมทั้ ง ติ ด ตามผลการแก ไขข อ บกพร อ งที่ พ บจากการประเมิ น ผล
ดวยตนเองเปนประจําทุกไตรมาส และไดกําหนดใหผูบริหารตองรายงานตอผูบังคับบัญชา และ/
กรรมการผูอํานวยการใหญ กรณีมีการทุจริตหรือสงสัยวามีการทุจริต การไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
และมติคณะรัฐมนตรี การกระทําอื่นที่มีผลกระทบตอ ทอท.อยางมีนัยสําคัญ

การมุงสูเปาหมายความยั่งยืน
ดวยการบริการที่เปนเลิศ

การสงมอบการบริการที่เปนเลิศนั้น
เปนหัวใจสําคัญของการดําเนินธุรกิจ
ทาอากาศยานในการขับเคลื่อนและดําเนิน
กลยุทธทางธุรกิจขององคกรอยางยั่งยืน
ซึ่งตลอดมา ทอท.ได ใหความสําคัญ
เปนอยางยิ่งในการตอบสนองความตองการ
เพื่อสรางความประทับใจใหแกผู ใชบริการ
ตลอดจนคูคา พันธมิตรทางธุรกิจในทุกกลุม
โดยมีการบริหารจัดการดานลูกคาสัมพันธ
ดวยตระหนักวา ทุกกลุมคือ
“ค น บ า น เ ดี ย ว กั น” อันสอดคลอง
กับแผนกลยุทธการพัฒนาธุรกิจและ
การตลาด รวมทั้งการดําเนินการ
เพื่อจัดการหวงโซอุปทานอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อชวยใหลูกคา พันธมิตรทางธุรกิจ
คูความรวมมือทุกกลุมสามารถดําเนินงาน
รวมกันไดอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
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การมุ  ง สู  เ ป า หมายความยั่ ง ยื น ด ว ยบริ ก ารที่ เ ป น เลิ ศ

การบริหารลูกคาสัมพันธ
ลูกคาเปนหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนและดําเนินกลยุทธทางธุรกิจขององคกรอยางยั่งยืน ดวยสภาพแวดลอมในอุตสาหกรรมการขนสงทางอากาศ และการ
แขงขันทางธุรกิจการบิน ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลกที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทอท.จึงไดพัฒนาแนวทางการดําเนินงาน
ในการใหบริการทีส่ ามารถตอบสนองตอความตองการ และความคาดหวังของลูกคาแตละกลุม ทัง้ สายการบิน ผูป ระกอบการ และผูโ ดยสาร อยางมีประสิทธิภาพ
โดยประยุกตใชแนวคิดการบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management หรือ CRM) มาเปนเครื่องมือสําหรับวางกลยุทธในการสรางความ
สัมพันธและสรางความพึงพอใจแกลูกคาหรือผูรับบริการ เพื่อรักษาฐานลูกคาเกา ขยายฐานลูกคาใหม เพิ่มโอกาสในการแขงขัน และเสริมสรางภาพลักษณที่ดี
ตอ ทอท.ตามแผนแมบทดานการบริหารลูกคาสัมพันธของ ทอท.ประจําป 2556 - 2562 ที่สอดคลองกับแผนกลยุทธพัฒนาธุรกิจและการตลาด บรรษัทภิบาล
ซึ่งเปนหนึ่งในกลยุทธหลักของแผนวิสาหกิจของ ทอท.โดยมุงเนนการสรางมาตรฐานดานการบริหารลูกคาสัมพันธใหเปนไปในทิศทางเดียวกันทุกหนวยงาน
เพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายในป 2562 ในการจัดทําฐานขอมูลสายการบิน ผูประกอบการ และผูโดยสาร อยางครบถวนไมนอยกวารอยละ 80 และมีจํานวน
สายการบิน เสนทางการบิน และเที่ยวบินเพิ่มขึ้นรอยละ 20
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ภาพรวมของแผนแมบทดานการบริหารลูกคาสัมพันธของ ทอท.ประจําป 2556 - 2562

วิสัยทัศน

พันธกิจ

องคกรชั้นนําที่มีระบบ
การบริหารลูกคาสัมพันธ
ที่ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ

ดําเนินงานลูกคาสัมพันธ
กับสายการบิน ผูป ระกอบการ
และผูโ ดยสาร เพือ่ สรางความ
พึงพอใจแกกลุม ลูกคาและ
สรางพันธมิตรทางธุรกิจ

ป

25572558

เน น การสร า งความรู  ความเข า ใจเรื่ อ งการ
บริ ห ารลู ก ค า สั ม พั น ธ แกพนักงานในองคกร
ปลูกจิตสํานึกเรื่องการใหบริการกับพนักงาน
ทุกคน ในประเด็นของความหมาย วัตถุประสงค
กระบวนการ และประโยชนของการดําเนินการ
บริ ห ารลู ก ค า สั ม พั น ธ ใ นมุ ม มองด า นต า งๆ
โครงการทีจ่ ดั ทําขึน้ ภายใตหลักการการดําเนินการ
ด า นลู ก ค า สั ม พั น ธ ใ นกรอบระยะเวลาแรก
ไดแก โครงการสัมมนา CRM ประจําป 2557
และ 2558 โครงการเขาถึงความตองการของ
ลูกคาประจําป 2557 และ 2558 เปนตน

ป

25592560
การบริหารลูกคาเชิงประสบการณ (Customer
Experience Management) เปนการสราง
ความจงรักภักดีในสินคาและบริการ ทําให
ลู ก ค า มี ค วามพึ ง พอใจผ า นประสบการณ
การใชสินคาและบริการ รวมถึง การดูแล
เอาใจใส ในลูกคาอยางตอเนื่องจนครบอายุ
การใชงาน โครงการทีจ่ ดั ทําขึน้ ภายใตหลักการ
การดําเนินการดานลูกคาสัมพันธในกรอบ
ระยะเวลาที่ ส อง ได แ ก การกํ า หนดกลุ  ม
ลูกคาเปาหมาย การสรางความพึงพอใจใน
ตราสินคาและบริการ เพราะจะเปนประสบการณ
ของผูบ ริโภคทีจ่ ะทําใหเกิดการซือ้ ซํา้ ในสินคา
และบริการนั้นๆ โครงการสรางความเขาใจ
แนวทางการจัดการขอรองเรียนของลูกคา
โครงการสัมมนา CRM ประจําป 2559 โดย
มีหัวขอมุงเนนการทําสินคา/บริการใหเกิด
ความแตกตาง (CRM Creative Thinking)
เปนตน

ป

25612562
ดําเนินงานบริหารลูกคาสัมพันธผานการ
สร า งความผู ก พั น กั บ ลู ก ค า (Customer
Engagement) ซึ่งเปนระดับที่ลูกคาเกิด
ความผู ก พั น ทางด า นอารมณ มี ค วามรั ก
ในแบรนด และมีแนวโนมที่จะใชตอไปใน
อนาคตและหาลูกคาเพิม่ ใหโครงการทีจ่ ดั ทํา
ขึน้ ภายใตหลักการการดําเนินการดานลูกคา
สั ม พั น ธ ใ นกรอบระยะเวลาที่ ส าม ได แ ก
โครงการสัมมนา CRM ประจําป 2559 โดย
มีหัวขอมุงเนนการทําการสรางความผูกพัน
ของลูกคาดวยตัวคน (Human Touch)
และการสร า งความผู ก พั น ของลู ก ค า
ด ว ยเครื่ อ งมื อ สื่ อ สารและสารสนเทศ
(Technology) เปนตน
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จากความมุงมั่นยกระดับประสิทธิภาพการบริหารลูกคาสัมพันธใหไดมาตรฐานในระดับสากล ทอท.ไดจัดทําแผนงานภายใตกรอบกลยุทธทั้ง 4 กลุม ซึ่งแตละ
กรอบกลยุทธไดกําหนดแนวทางการดําเนินงาน กลุมลูกคา และผูรับผิดชอบอยางชัดเจน ผานคณะทํางานกํากับและดูแลกิจกรรมภายใตแผนแมบทการบริหาร
ลูกคาสัมพันธของ ทอท.ที่มีหนาที่การกํากับดูแลกิจกรรมใหเปนไปตามที่ไดกําหนดไว อันนําไปสูการเพิ่มความสามารถในการแขงขัน ดําเนินธุรกิจและ
แผนการตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ สรางความภักดีกับลูกคาในแตละกลุม และสรางภาพลักษณที่ดีตอองคกร
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โครงการจัดอันดับคุณภาพการบริการทาอากาศยาน (Airport Service Quality: ASQ)
โครงการจั ด อั น ดั บ คุ ณ ภาพการบริ ก ารท า อากาศยาน เป น โครงการของ
สภาทาอากาศยานสากล (Airport Council International: ACI) กรุงเจนีวา
ประเทศสวิตเซอรแลนด ซึ่งไดทําการประเมินคุณภาพการบริการทาอากาศยาน
ชัน้ นําทัว่ โลก จํานวน 268 ทาอากาศยาน ในการนี้ ทอท.ไดเขารวมโครงการ ASQ
โดยสํารวจความพึงพอใจของผูโ ดยสาร ผูใ ชบริการทาอากาศยานดวยแบบสอบถาม
มาตรฐานเดียวกันทัว่ โลก จํานวน 34 หัวขอ เชน ระบบขนสง การตรวจบัตรโดยสาร
การตรวจคนเขาเมือง รานคา รานอาหาร ความสะอาด และบรรยากาศภายใน
อาคารผูโดยสาร ในป 2559 ทอท.ไดรับการจัดอันดับที่ 461 ที่มีคุณภาพการให
บริการดีเดนของโลก และอันดับที่ 102 ที่มีคุณภาพการใหบริการดีเดนของ
ทาอากาศยานประเภทผูโดยสารผูโดยสารมากกวา 40 ลานคน
1, 2

เปนการจัดอันดับจากผลคะแนนในไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2559)
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ป 2559 SKYTRAX ไดจัดอันดับ
The World’s Top 100 Airports 2016
ใหทาอากาศยานสุวรรณภูมิอยูในอันดับที่

ตารางแสดงคาคะแนนประจําป 2550 - 2559
ป 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559
คะแนน 3.90 4.12 4.23 4.19 4.32 4.38 4.43 4.48 4.59 4.50 3
The 14th Routes Asia 2016
ทอท.ไดมีโอกาสเขารวมประชุม The 14th Routes Asia 2016 ณ เมืองมะนิลา ประเทศฟลิปปนส ซึ่งเปนงานกระชับสัมพันธไมตรี มีโอกาสไดพบปะเจรจา
กับผูบริการทาอากาศยานนานาชาติและสายการบินทั่วโลกกวา 250 บริษัท ที่เปนลูกคาสายการบินที่ดําเนินธุรกิจรวมกับ ทอท.ในปจจุบัน และเปดโอกาส
สรางสัมพันธทางการคากับสายการบินเปาหมายใหมที่มีศักยภาพในการเปดเสนทางการบินมายังทาอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.นอกจากนี้
ทอท.ยังไดมีโอกาสประชาสัมพันธ แลกเปลี่ยนความรู และเจรจากับสายการบินที่มีศักยภาพ เพื่อจูงใจใหมาใชบริการทาอากาศยานทั้ง 6 แหงของ ทอท.

โครงการฝกอบรม หลักสูตร
“การบริหารลูกคาสัมพันธของ ทอท.ประจําปงบประมาณ 2559”
ทอท.ไดจัดฝกอบรม หลักสูตร “การบริหารลูกคาสัมพันธของ ทอท.ประจําปงบประมาณ 2559” เพื่อใหพนักงานในองคกรมีความรู ความเขาใจแนวคิด
การบริหารลูกคาสัมพันธ และใหพนักงานสามารถบริการและตอบสนองลูกคาแตละกลุม ใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด สรางความผูกพันและความภักดีกบั ลูกคา
ในระยะยาว อีกทั้งเปนสรางกระบวนการมีสวนรวมกับลูกคาผานการสํารวจความพึงพอใจอีกดวย

3

คะแนนของไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2559)
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ในป 2559 ทอท.ไดจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
“ปฏิบัติการมัดใจลูกคา” เพื่อสรางการรับรู
และความเขาใจในดานการบริหารลูกคา
สัมพันธ (CRM: Customer Relationship
Management) ให พ นั ก งานในองค ก ร
อยางตอเนื่อง

สื่อประชาสัมพันธ “ปฏิบัติการมัดใจลูกคา”
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ในป 2559 ทอท.ได ดํ า เนิ น “โครงการ
เขาถึงความตองการของลูกคา” ตามแผนแมบท
การบริ ห ารลู ก ค า สั ม พั น ธ ข อง ทอท.ซึ่ ง มี
วัตถุประสงค เพือ่ ทําการสํารวจความพึงพอใจ
ไมพอใจ รวมถึงความภักดีของลูกคาทั้ง 3 กลุม
ได แ ก กลุ  ม ลู ก ค า ผู  โ ดยสาร กลุ  ม ลู ก ค า
ผูประกอบการ กลุมลูกคาสายการบิน ทั้งนี้
ผลการสํ า รวจจะนํ า ไปใช ใ นการวางแผน
ดานการตลาด เพื่อตอบสนองความตองการ
ของลูกคาแตละกลุม ไดอยางมีประสิทธิภาพ

Voice
of
customer

กลุมลูกคาผูโดยสาร:
คะแนนความพึงพอใจ
โดยรวม

4.08
คะแนน

กลุมลูกคา
สายการบิน:
คะแนนความพึงใจรวม

3.48
คะแนน

กลุมลูกคา
ผูประกอบการ:
คะแนนความพึงพอใจรวม

3.48
คะแนน
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การจัดการหวงโซอุปทาน
ทอท.บริหารจัดการหวงโซอุปทานซึ่งครอบคลุมการดําเนินกิจการ
ทาอากาศยานและกิจการอื่นที่เกี่ยวของหรือตอเนื่องกับการประกอบ
กิ จ การท า อากาศยาน เพื่ อ บริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งและป อ งกั น
ผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของ ทอท.ตลอดจน เสริมสรางศักยภาพ
ในการดําเนินธุรกิจตลอดหวงโซอุปทานใหมีความคลองตัวบนบริบท
ของความยั่งยืน ทอท.กําหนดและเผยแพร “แนวทางการปฏิบัติอยาง
ยั่งยืนของคูคา ทอท.” โดยพิจารณาเนื้อหาและขอบเขตใหอยูภายใต
กฎหมายที่เกี่ยวของและเปนไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งครอบคลุมทั้ง
3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อสงเสริมใหคูคามีการ
ดําเนินงานที่โปรงใส มีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน และคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกจาง ไมกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนและ
สิง่ แวดลอม ผานการกํากับดูแลกิจการทัง้ 3 ดาน ไดแก การกํากับดูแล
กิจการที่ดี การจางงานและการเคารพสิทธิมนุษยชน และการบริหาร
จัดการสิง่ แวดลอม ซึง่ คูค า ของ ทอท.จะตองลงนามรับทราบและนําไป
ปฏิบัติอยางเครงครัด
นอกจากนี้ ทอท.ไดกําหนดใหมี “คูมือปฏิบัติงานดานการพัสดุ” เพื่อ
เปนแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการจัดซือ้ จัดจาง
บนหลักการวาทุกขั้นตอนในการดําเนินธุรกิจตองมีความโปรงใส
ตรวจสอบได และเปนธรรม รวมไปถึง ทอท.ไดกําหนดใหมีขั้นตอน
ปฏิบัติสําหรับคูสัญญา ซึ่งมุงเนนใหผูเชาหรือผูประกอบการภายใน
ทาอากาศยานปฏิบัติงานภายใตกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ควบคูไปกับ
การจัดชองทางรับขอรองเรียนและขอติชมตางๆ เพื่ออํานวยความ
สะดวกแกผูเชาหรือผูประกอบการในการติดตอหรือสอบถามขอมูล
เพิ่มเติม ในกรณีการจางงานผูรับเหมา ทอท.ไดจัดทํา “คูมือความ
ปลอดภัยของผูรับเหมา” สําหรับควบคุมการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง
เพื่อใหผูรับเหมาที่เขามาทํางานในพื้นที่ ทอท.ไดใชเปนแนวทาง
ในการดําเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติ
ใหถูกตองครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด
ทอท.มีการเปดเผยทะเบียนผูคาทั้ง 5 กลุมงาน ขั้นตอนการประมูล
ราคากลาง และผลการจัดหาไวที่เว็บไซตของ ทอท.อยางโปรงใส และ
กําหนดใหมีกระบวนการตรวจสอบความถูกตองและการดําเนินการ
การจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามมาตรฐาน รวมถึงระบุขั้นตอนการ
พิจารณาขอรองเรียนจากบริษัทตางๆ ที่เขารวมการประมูลอยาง
ชัดเจน เพื่อใหมั่นใจไดวาการบริหารจัดการหวงโซอุปทานของ ทอท.
มีประสิทธิภาพ โปรงใส ชัดเจน ตรวจสอบได

ทะเบียนผูคาของ ทอท.
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การมุงสูเปาหมายความยั่งยืน
ดวยการใสใจ

ทรัพยากรบุคคล คือ หัวใจสําคัญในการ
ขับเคลื่อนองคกรสูความสําเร็จและกอใหเกิด
ความยั่งยืน ทอท.จึงใหความสําคัญที่จะใสใจ
ดูแลและเห็นคุณคาของ “ค น ข อ ง เ ร า”
ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในการ
ทํางาน อันเปนรากฐานที่สําคัญใหธุรกิจ
ประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน โดยสราง
ความสัมพันธกับพนักงานหรือบุคลากร
และสงมอบคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน
อยางสมํ่าเสมอ รวมทั้งใหความสําคัญ
และสงเสริมใหมีการพัฒนาศักยภาพ
อยางตอเนื่อง เพื่อการเปนบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพเปนกําลังหลักที่สําคัญ
ในการขับเคลื่อนองคกร ใหความเคารพ
ในแงของความเปนมนุษย และใหโอกาส
ที่เทาเทียมกัน รวมทั้งมีการจัดการดาน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เหมาะสม
ในการทํางาน
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การมุ  ง สู  เ ป า หมายความยั่ ง ยื น ด ว ยการใส ใ จ

พนักงานทรัพยากรที่มีคุณคา
ทอท.เชื่อวาบุคลากรมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนองคกรและสนับสนุนทิศทางการเติบโตอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการตอบสนองธุรกิจที่มีพลวัตและสงเสริม
เปาหมายการพัฒนาองคกรในระยะยาว ทอท.กําหนดยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อสรางทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะ ประสบการณ
รวมทั้ง แรงจูงใจตอการดําเนินงานในอนาคต
ทอท.เล็งเห็นถึงความสําคัญในการดึงดูด พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพทุกระดับบนพื้นฐานความยั่งยืนอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความรู ความชํานาญ
ความคิดสรางสรรคและเพิม่ ทักษะการทํางานอยางมืออาชีพ รวมทัง้ สงเสริมความหลากหลายและทักษะการทํางานเฉพาะดานของแตละบุคคลทีช่ ว ยขับเคลือ่ น
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ชาย 4,200 คน

62%

จํ า นวนพนั ก งาน

6,180 คน

หญิ ง 2,610 คน

38%

จํานวนบุคลากรจําแนกตามระดับพนักงาน

2.22%

74.92%

2.69%

20.18%

พนักงานระดับบริหาร
(ตั้งแตระดับ 9 ขึ้นไป)

พนักงานระดับปฏิบัติการ
(ไมเกินระดับ 8)

ลูกจางชั่วคราว
ระยะเวลาการจาง 5 ป

ลูกจางชั่วคราว
ระยะเวลาการจาง 1 ป

ชาย
หญิง
รวม

ชาย
หญิง
รวม

ชาย
หญิง
รวม

ชาย
หญิง
รวม

99
52
151

คน
คน
คน

3,143
1,959
5,102

คน
คน
คน

66
117
183

คน
คน
คน

892
482
1,374

คน
คน
คน
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จํานวนพนักงานจําแนกตามพื้นที่
(พนักงานไมนับรวมลูกจางชั่วคราว)

จํานวนพนักงานจําแนกตามพื้นที่
(ลูกจางชั่วคราว)

0

สํ า นั ก งานใหญ

1,231

สํ า นั ก งานใหญ

ท า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ

2,200

ท า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ

782

ท า อากาศยานดอนเมื อ ง

549

513

ท า อากาศยานดอนเมื อ ง

204

111

ท า อากาศยานเชี ย งใหม

ท า อากาศยานเชี ย งใหม

ท า อากาศยานหาดใหญ

142

ท า อากาศยานหาดใหญ

61

516

ท า อากาศยานภู เ ก็ ต

178

ท า อากาศยานแม ฟ  า หลวง เชี ย งราย

221

ท า อากาศยานภู เ ก็ ต

102

ท า อากาศยานแม ฟ  า หลวง เชี ย งราย

5,253

1,557

รวมทั้ ง สิ้ น

อัตราการโอนยายภายในของพนักงาน ทอท.
จํานวน
มีการโอนยายภายในของพนักงาน
พนักงานที่พนสภาพ
ลูกจางที่พนสภาพ

รวมทั้ ง สิ้ น

105
139
294

คน
คน
คน

คิดเปนรอยละ

2
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แรงงานสัมพันธและคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน
ทอท.ใหความสําคัญกับการดําเนินการดานแรงงานสัมพันธอยางตอเนื่อง โดยการตกลงรวมกันระหวางระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ เพื่อบริหารจัดการ
ความเปลีย่ นแปลงของบริบททัง้ ภายในและภายนอกองคกร ทัง้ นี้ เพือ่ ใหองคกรเตรียมพรอมตอการเติบโตซึง่ เปนไปตามแผนวิสาหกิจ ทอท.รวมทัง้ การมีมาตรฐาน
ดานแรงงานสัมพันธ การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพที่จําเปนตอการเติบโตและขับเคลื่อนองคกร
ทอท.มีชอ งทางการติดตอสือ่ สารระหวางพนักงานระดับบริหารและระดับปฏิบตั กิ าร เชน การประชุมระหวางระดับบริหารและระดับปฏิบตั กิ าร และการประชุม
ของผูแ ทนทัง้ สองฝาย โดยสนับสนุนแนวทางการมีสว นรวมจากลางขึน้ บน จึงไดจดั ใหมกี ารประชุมดังกลาวเปนประจําทุกเดือนเพือ่ เปนการสือ่ สารความตองการ
รวมทั้ง รับขอรองเรียนตางๆ เชน การเปลี่ยนแปลงตําแหนงงานหรือการโยกยายการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานและลูกจางในองคกร ซึ่งจะมีการออกคําสั่ง
ประกาศใหพนักงานไดรับทราบทั่วกัน

กิจกรรมแรงงานสัมพันธ

ท อ ท . จั ด ใ ห  มี ก า ร ม อ บ ร า ง วั ล ผู  ทํ า
คุ ณ ประโยชน แ ก พ นั ก งาน ทอท.ดี เ ด น
เนื่องในโอกาสวันครบรอบการดําเนินงาน
37 ป ของ ทอท.

กิจกรรมการสรางชีวิตที่ดี
ในการทํางาน
ทอท.ได จั ด นิ ท รรศการสั ป ดาห สุ ข ภาพ
ครัง้ ที่ 2 โดยมีการบรรยายวิชาการดานสุขภาพ
เพื่อใหพนักงานมีความรู ความเขาใจ และ
ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพตนเอง ใหมสี ขุ ภาพ
รางกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย รวมทั้ง
ไดรบั ขอมูลขาวสารดานการสรางเสริมสุขภาพ
ที่ถูกตองอีกดวย
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ทอท.จัดโครงการ ทอท.ลดพุง ลดโรค ครั้งที่ 5 เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงผลเสียจากโรคอวนและ
ภาวะนํา้ หนักเกิน เพือ่ ใหมสี ขุ ภาพทีด่ แี ละลดคาใชจา ยเกีย่ วกับสวัสดิการคารักษาพยาบาล อันเนือ่ งมาจากโรคอวนและภาวะนํา้ หนักเกิน
รวมทั้ง สนองนโยบายของกระทรวงคมนาคมในวาระครบรอบ 100 ป ตามแผนยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีไทย พ.ศ.2554 - 2563
ดวยความมุง มัน่ ของ ทอท.ในการเปนผูด าํ เนินการและจัดการทาอากาศยาน
ที่ ดี ร ะดั บ โลก จึ ง ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานด า นความยั่ ง ยื น ในระดั บ สากล
ที่เกี่ยวของ และสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และชุมชน
รวมทั้งมีความหวงใยในแงการสรางชีวิตที่ดีในการทํางาน ทอท.เขาใจและ
เล็งเห็นถึงความสําคัญของการมีวิถีชีวิตที่ดีของของบุคลากรและคนภายใต
การดําเนินการของ ทอท.
ทอท.ไดรณรงคอยางตอเนือ่ งเพือ่ สงเสริมและปรับปรุงเงือ่ นไขการทํางานที่
ทําใหพนักงานมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีผานการสงเสริมกิจกรรม
สัมพันธที่กอใหเกิดความตระหนักตอสุขภาวะ รวมทั้ง กิจกรรมกีฬาตางๆ
ครอบคลุมทาอากาศยานทัง้ 6 แหง ของ ทอท.คูค า ทางธุรกิจ และผูร บั เหมา
นอกจากนี้ ทอท.สรางแรงจูงใจดวยการยกยองเชิดชูพนักงานเพื่อเปนการ
ใหความสําคัญตอคุณคาของบุคลากร สรางวัฒนธรรมองคกรทีเ่ ปนเลิศดวย
คานิยมองคกร 5 ใจ สงเสริมสุขภาพที่ดีดวยสวัสดิการดานการแพทย
ในการดูแลพนักงานและลูกจางเปนประจําทุกป เชน การตรวจสุขภาพ
ประจําป การบรรยายใหความรูทางดานสุขภาพอนามัย ดานโภชนาการ
กิจกรรมการสงเสริมสุขภาพ ทอท.ไดสรางวัฒนธรรมของการมีวิถีชีวิตที่ดี
ในที่ทํางาน ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารขององคกร และไดกําหนด
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
เพื่อเปนหลักประกันวิถีชีวิตที่ดีของบุคลากร
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ
ผลการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ 2559

1,052
โครงการ/

ผลการดําเนินงาน
การพัฒนาบุคลากร
ในปงบประมาณ 2559 ทอท.มี
ผลการดําเนินการพัฒนาบุคลากร
รวมจํานวน 1,052 โครงการ/
หลักสูตรฝกอบรม และมีผูเขารวม
โครงการ/หลักสูตร รวมจํานวน
6,815 คน แบงตามหมวดความรู
ได ดังนี้

หลักสูตรฝกอบรม

6,815
คน

41.05
ชั่วโมง

34,848.15
บาท

จํานวนผลการ
ดําเนินการ
พัฒนาบุคลากร

จํานวน
ผูเขารวมโครงการ/
หลักสูตร

ที่พนักงาน
ไดรับการพัฒนา

คาอบรมเฉลี่ย
ตอคน

การบริหารจัดการทาอากาศยาน
(Airport Management Training)

262

คน
โครงการ/หลักสูตรอบรม

210

คน
โครงการ/หลักสูตรอบรม

423

คน
โครงการ/หลักสูตรอบรม

โครงการ
โครงการ/หลักสูตรอบรม

การบริหารจัดการทั่วไป
(General Management Training)

โครงการ
โครงการ/หลักสูตรอบรม

ดานวิชาชีพและการปฏิบตั กิ าร
(Functional & Operations Training)

โครงการ
โครงการ/หลักสูตรอบรม

ดานความรูทั่วไป
(Soft Skill Training)

157

โครงการ
โครงการ/หลักสูตรอบรม

การสงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหเติบโตไปพรอมกับองคกรเปนสิง่ ที่ ทอท.ยึดมัน่ อยางสมํา่ เสมอ ในแตละป
บุคลากรไดรับการฝกอบรมโดยเฉลี่ยมากกวา 41 ชั่วโมง/คน/ป ซึ่งมากกวาเปาหมายที่ตั้งไวที่ 35 ชั่วโมง/
คน/ป โดยสถาบันวิทยาการทาอากาศยาน (สบวท.) มุง พัฒนาบุคลากรของ ทอท.ใหมคี วามรู ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน เพื่อใหบริหารจัดการทาอากาศยานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามมาตรฐาน
การขนสงทางอากาศของหนวยงานภายในประเทศ ไดแก กรมการบินพลเรือน และเปนไปตามมาตรฐาน
สากล ไดแก องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO)
และสํานักงานบริหารการบินแหงชาติ สหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration: FAA) เพื่อให
มีศักยภาพในการขับเคลื่อนองคกรไดอยางยั่งยืน
ทอท.ไดกาํ หนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร (AOT Training Roadmap) ใหกบั พนักงานระดับตางๆ ตัง้ แต
ระดับ 1 ถึง ระดับ 11 ทั้งในดานอุตสาหกรรมการบิน (Industry) หรือสายวิชาชีพ (Functional)
และดานการบริหารจัดการ (Selective/Management) ในป 2559 ทอท.ไดจัดใหมีหลักสูตรมากกวา
1,000 หลักสูตร โดยออกแบบหลักสูตรใหเหมาะสมกับอายุงานและหนาทีค่ วามรับผิดชอบ ซึง่ การฝกอบรม
ตางๆ เปนไปตามมาตรฐานสากลทีอ่ งคการการบินพลเรือนระหวางประเทศไดกาํ หนดไว อีกทัง้ การประเมิน
ความจํ า เป น ในแง ก ลยุ ท ธ ข องการเจริ ญ เติ บ โตขององค ก รตามแผนวิ ส าหกิ จ ทอท.ความท า ทาย
เชิงยุทธศาสตรและความจําเปนของสวนงาน
การรักษาและดึงดูดบุคลากรนั้น ทอท.กําหนดใหมีการจายคาตอบแทนพนักงานในอัตราที่เหมาะสม
กับหนาที่ ความรับผิดชอบ และมีความเทาเทียมกันทัง้ ชายและหญิง ประกอบดวย เงินเดือน คาจาง โบนัส
เงินเบีย้ เลีย้ ง เงินชวยเหลือตางๆ เชน สิทธิในการเบิกคารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของรัฐบาลและ

1,855

1,259

2,762
939

คน
โครงการ/หลักสูตรอบรม

เอกชนตามเกณฑที่ ทอท.กําหนด การจัดตัง้ สหกรณ
ออมทรัพย ทอท.เพือ่ เปนสวัสดิการในการฝาก - ถอน
เงิน และกูยืมเงินสําหรับพนักงาน การจัดตั้งสโมสร
ทาอากาศยานเพื่อสนับสนุนสวัสดิการดานตางๆ
คาทีพ่ กั สําหรับการเดินทางไปปฏิบตั งิ านตางจังหวัด
คาชวยเหลือการศึกษา และอืน่ ๆ รวมถึง เงินสวัสดิการ
กองทุนสํารองเลีย้ งชีพในทุกๆ ป ทอท.กําหนดและ
ทบทวนคาตอบแทนในแตละป โดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมกับภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ ที่ไดรับ
มอบหมาย และผลการดําเนินงานของบริษัท และ
รักษาบุคลากรที่มีความสามารถใหอยูคูกับ ทอท.
และเป น เครื่ อ งมื อ ในการสร า งแรงจู ง ใจให เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการทํางาน รวมถึง สภาพความ
เปนจริงทางเศรษฐกิจ โดยเปรียบเทียบกับอัตรา
คาตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมและธุรกิจ
ทีม่ ขี นาดใกลเคียงกันทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
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AOT’s Training Roadmap
Experience
(year)

Level

10 UP
Top Management
(L. 10 - 11)
Vice Present
(L. 9)

7 - 10
Director
(L. 7 - 8)

5-7
Supervisor
(L. 5 - 6)

1-5
New entry/
Staff

Main Courses

Scholarship/P.3

Functional: P.1, P.2

-

CSR
Business Ethics
English Proficiency
Leadership Program
(Top Management)
- Public Aerodrome Manager

- AMPAP
- Management Program
USA: Wharton,
Kellogg,
Harvard
Europe: INSEAD

- DAP/DCP
- หลักสูตรสําหรับผูบริหาร
ระดับสูงจากสถาบันภายนอก
เชน กระทรวงตางๆ
สถาบันพระปกเกลา เปนตน

-

CSR
English Proficiency
Business Ethics
AAMP
High Potential Program:
AMDP/IST/AODP
- Leadership Program (Middle)
- Mini MBA: Airport Management
- Senior Airport Management

- Professional Certificate
Courses: ACI/IATA/SAA
Sister Airport

- หลักสูตรสายวิชาชีพเฉพาะ
- หลักสูตรสําหรับผูบริหารระดับ
กลางจากสถาบันภายนอก
เชน กระทรวงตางๆ
สถาบันพระปกเกลา เปนตน

-

CSR
Business Ethics
English Proficiency
Intermediate Airport
Management
- Junior Airport Management

- Operational & Regulatory
Courses: ACI/IATA/SAA
Sister Airport
- Master’ degree

- หลักสูตรสายวิชาชีพเฉพาะ

-

- Operational & Regulatory
Courses: ACI/IATA/SAA
Sister Airport
- Master’ degree

- หลักสูตรสายวิชาชีพเฉพาะ

English Proficiency
CSR
Business Ethics
Safety & Security
Airport Operations
Airport Business
Core Value
Orientation

การพัฒนาความรูดานความรับผิดชอบตอสังคม
เพื่อพัฒนาสูความยั่งยืนแกพนักงาน

ในป 2559 ทอท.มี ก ารจั ด ฝ ก อบรมเกี่ ย วกั บ หลั ก การด า น
ความรับผิดชอบตอสังคม และแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนใหแก
พนักงานทุกระดับ ตั้งแตผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง
ผูบ ริหารระดับตน และพนักงานระดับปฏิบตั กิ าร ประมาณ 150 คน
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหพนักงาน ทอท.มีความรู ความเขาใจ
แนวทางดานความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อพัฒนาสูความยั่งยืน
ซึง่ เปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
มาตรฐานสากล โดยส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให ป รั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรม การดําเนินงานของพนักงานที่คํานึงถึงผลกระทบ
ทัง้ 3 มิติ (เศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดลอม) เพือ่ ความยัง่ ยืนของ ทอท.
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AOT Potential Management Program
Identify

By Internal
- Proafile
- Competency
- Performance
By External
(Assessment)
- Attitudes
- Characters
- Potential

Potential Pool

Star Staff
Level 7 up

Development Program
Training
- Knowledge
- Skills
- Attitude

Exit

Year 1
AMDP*
Year 3
AODP*
(ACI Online)

Selection

Successor
Pool

Fast Track

NonSelection

Normal
Track

Promotable
After Fast
Track

Experience

Star
Level
4-6

- Projects
- OJT
- Coaching
- Job Rotation
- Visiting
Abroad
(IDP/Group)

Year 2
IST*

Year 1

Education
Master Degree

Abroad

Year 2

In country

Year 3

AMDP: Airport Management Development Program
IST: I-STAR Action-Learning Project
AODP: Airport Operations Diploma Program

ความหลากหลายและการมีโอกาสที่เทาเทียม
สําหรับ ทอท.นัน้ ความหลากหลายและการมีโอกาสทีเ่ ทาเทียม หมายถึง การไมกดี กันและการตระหนักถึงความแตกตางในแงของภูมหิ ลัง การศึกษา วัฒนธรรม
และประสบการณ โดยในป 2559 คณะกรรมการ ทอท.สนับสนุนวิสยั ทัศนดา นความหลากหลายและการมอบโอกาสทีเ่ ทาเทียมกันของพนักงาน ทอท.คูค า ทางธุรกิจ
และผูร บั เหมามากยิง่ ขึน้ ซึง่ ดําเนินการตามแนวทางดานความหลากหลายและความเทาเทียมในระดับสากล ไดแก การคัดเลือกบุคลากร การจางงาน การพัฒนา
และการสนับสนุนสงเสริมศักยภาพในสายงาน โดยไมเลือกปฏิบัติในแงเพศสภาวะชาติพันธุ เชื้อชาติ ชนชั้น สีผิว อายุ ความพิการ ศาสนา สถานภาพ และ
แนวคิดทางการเมือง

คาใชจายในการรับพนักงานใหมตอหัว เชน
คาพัสดุภัณฑ คอมพิวเตอร พนักงานใหม บาท/คน

27,200
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การจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ดวยความมุง มัน่ ในการเปนผูด าํ เนินการและจัดการทาอากาศยานทีด่ รี ะดับโลก ทัง้ ในแงการสงมอบคุณคาตอสังคมและชุมชน รวมทัง้ ความหวงใยในการคุม ครอง
สุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของพนักงานและลูกจางทุกคน การดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางานใหกับพนักงาน ทอท.และผูปฏิบัติงานภายใน ทอท.จึงเปนสิ่งที่ ทอท.ใหความสําคัญอยางยิ่ง
ทอท.กําหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยมุงเนนในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมาย การประเมินความเสี่ยง
การควบคุมปองกัน และการปรับปรุงแกไข รวมถึงการทบทวนกระบวนการตางๆ เพือ่ ใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนือ่ ง รวมทัง้ ไดกาํ หนดมาตรการควบคุมปองกัน
อุบัติเหตุในการทํางาน โดยดําเนินงานรวมกับสวนงานตางๆ ของ ทอท.ในการดําเนินการตามมาตรฐานที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 กฎหมายความปลอดภัยในการทํางานฉบับตางๆ รวมทั้ง มาตรฐานสากล และหลักวิชาการดาน
ความปลอดภัยในการทํางานและอาชีวอนามัยที่เกี่ยวของ

คณะกรรมการความปลอดภัย

ประธาน
คณะกรรมการ
จํานวน

1

คน

กรรมการผูแทนนายจาง
ระดับบังคับบัญชา
จํานวน

10

คน

กรรมการ
ผูแทนลูกจาง
จํานวน

11

เจาหนาที่ความปลอดภัย
ในการทํางานระดับวิชาชีพ
คน

1

จํานวน
คน
เปนกรรมการและเลขานุการ
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ทั้งนี้ ทอท.ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อทําหนาที่พิจารณานโยบายและแผนงานดานความ
ปลอดภัยในการทํางาน เพือ่ ปองกันและลดการเกิดอุบตั เิ หตุ การประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนือ่ งมาจากการทํางานหรือ
ความไมปลอดภัย รวมถึง รายงานเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแกไขใหถูกตองตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานและมาตรฐาน
ความปลอดภัยในการทํางานตอนายจาง เพื่อความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง ผูรับเหมา และบุคคลภายนอกที่เขามาปฏิบัติงานหรือเขามาใชบริการ
ในสถานประกอบกิจการ รวมทัง้ ตรวจสอบสภาพแวดลอมในการทํางาน ตรวจสอบการประสบอุบตั เิ หตุในสถานประกอบการตางๆ เชน การฝกอบรมและสัมมนา
ดานความปลอดภัย กิจกรรมรณรงคดานความปลอดภัย
ในป 2559 ทอท.ไดดําเนินการตอเนื่องตามแผนงานที่กําหนดไว คือ การขอการรับรองตามมาตรฐาน อาชีวอนามัย และความปลอดภัย OHSAS 18001-2007/
มอก.18001:2554 กับทาอากาศยาน 2 แหง ไดแก ทาอากาศยานเชียงใหม และทาอากาศยานหาดใหญ ซึง่ ขณะนีไ้ ดผา นการตรวจประเมินและไดรบั การรับรอง
เรียบรอยแลว การไดรับรองมาตรฐานสากลของทั้ง 2 ทาอากาศยานดังกลาว เปนการยกระดับการดําเนินงานตอเนื่องจากสํานักงานใหญ ทาอากาศยานภูเก็ต
และทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย ซึ่งไดรับรองมาตรฐานดังกลาวนี้ในป 2557 และในปงบประมาณ 2560 ทอท.ไดกําหนดแผนดําเนินการ เพื่อขอรับ
การรับรองมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001-2007/มอก.18001:2554 ของทาอากาศยานสุวรรณภูมิและทาอากาศยานดอนเมือง
เพื่อให ทอท.มีการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเปนรูปแบบเดียวกัน และสอดคลองกับ
มาตรฐานสากล ทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน

01

06
L=A4R;

AL;5?G.:K<Z3L=
1M"L3G"6S=K4WE;L
X?JE3A<"L3#K.#L"
:L<3G
(Outsource)

05

L=/=A#DG4
.L3AL;5?G.:K<
(Audit)

3Y<4L<AL;5?G.:K<
GL%OAG3L;K<
X?JD:L8XA.?G;
Z3L=1M"L3

กรอบการดําเนินงาน
ดานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

04

K`3/G3L=5)N4K/N"L3
G4K"K4Aþ2O5)N4K/N"L3
.L3GL%OAG3L;K<
X?JAL;5?G.:K<

02

AK/0R5=JD"X?J
W5LE;L<L=.MW3N3"L3
.L3GL%OAG3L;K<
X?JAL;5?G.:K<

03

;L/=*L3=J44
L=#K.L=GL%OAG3L;K<
X?JAL;5?G.:K<
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นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) มีความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจเพื่อเปนผูดําเนินการและจัดการทาอากาศยานที่ดีระดับโลก โดยใหบริการดวยใจรัก
ที่เหนือมาตรฐาน สํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และชุมชน และมีความหวงใยในการคุมครองสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางานของพนักงานและลูกจางทุกคน จึงกําหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ดังนี้

01

บริ ษั ท ท า อากาศยานไทย จํ า กั ด (มหาชน)
จะมุงมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน รวมถึง กฎหมายและมาตรฐานสากลอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวของ

02

บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) จะควบคุมและปองกันความสูญเสียที่เกิดจาก
อุบัติเหตุ การเจ็บปวย การบาดเจ็บ การประสบอันตราย โรคจากการทํางาน หรือการ
เกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ อันเนื่องมาจากการทํางาน รวมถึง ความปลอดภัยนอกงานของ
พนักงานและลูกจาง และกําหนดมาตรการในการควบคุมและปองกันที่เหมาะสม

04

บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) จะสรางจิตสํานึกให
ผูบ ริหาร พนักงาน และลูกจาง ตลอดจน ผูร บั เหมา ในการมีสว นรวม
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
เพื่อใหนําไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง ตลอดจน สนับสนุนและ
สงเสริมการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยใหเกิดขึ้นในองคกร

05

บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
จะสนั บ สนุ น ให ห น ว ยธุ ร กิ จ เป น สถาน
ประกอบกิจการดีเดนดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานระดับประเทศ รวมทัง้ รักษาสถานภาพ
การเป น สถานประกอบกิ จ การดี เ ด น
อยางตอเนื่อง

06

03

บริษทั ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) จะบริหารจัดการความเสีย่ ง
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
เพือ่ ปองกันอันตรายทีอ่ าจสงผลตอผูป ฏิบตั งิ าน ผูโ ดยสาร ผูป ระกอบการ
ผูร บั เหมา และทรัพยสนิ ของ บริษทั ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
โดยกําหนดมาตรการตางๆ ในการปองกัน ควบคุม และลดระดับ
ความเสี่ยงใหอยูในเกณฑที่ยอมรับได

บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) จะสนับสนุนใหหนวยธุรกิจไดรับการรับรองมาตรฐาน
ระบบการบริหารจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล รวมทัง้ การรักษา
สถานภาพการรับรองตามมาตรฐานดังกลาว และจัดใหมีการทบทวน ปรับปรุง เพื่อใหเกิด
การพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน
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การฝกอบรม การสัมมนา ศึกษาดูงาน และการรณรงคสงเสริม
ดานความปลอดภัยในการทํางาน
เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของ
ทอท.รวมทัง้ เปนการการยกระดับการดําเนินงานดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอยางตอเนือ่ ง
ทอท.ไดจัดใหมีการฝกอบรมและใหความรูแกพนักงานอยางสมํ่าเสมอ เพื่อเปนการสรางวัฒนธรรม
ดานความปลอดภัยและการมีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี โดยมีหลักสูตรการฝกอบรมดาน
ความปลอดภัยในการทํางาน ประกอบไปดวย

1. หลักสูตรที่เปนไปตามกฎหมายกําหนด ดังนี้
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

หลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน (จป.) ระดับหัวหนางาน ระดับบริหาร
หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยฯ
หลักสูตรการดับเพลิงขั้นตน
หลักสูตรความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา
หลักสูตรมาตรฐานการใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลและการจัดเก็บ
บํารุงรักษา
1.6 หลักสูตรความปลอดภัยในการทํางานสําหรับพนักงานใหม
1.7 หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องตน

2. หลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนความรู
และเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางาน ดังนี้
2.1 หลักสูตรระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภั ย ตามมาตรฐาน OHSAS
18001:2007/มอก.18001-2554
2.2 หลักสูตรการชี้บงและประเมินความเสี่ยง
ตามระบบการจั ด การอาชี ว อนามั ย และ
ความปลอดภัย
2.3 หลักสูตรผูตรวจประเมินภายในตามระบบ
OHSAS 18001:2007/ มอก.18001-2554
2.4 หลักสูตรความปลอดภัยในการทํางานแบบ
ยั่งยืนเพื่อควบคุมความสูญเสีย
2.5 หลักสูตรกายศาสตรเพื่อความปลอดภัย
2.6 หลักสูตรการสํารวจและตรวจความปลอดภัย
อยางมืออาชีพ
2.7 หลักสูตรกฎหมายความปลอดภัยสําหรับ
ผูบริหาร
2.8 หลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการ
ทํางาน (จป.) ระดับเทคนิคขั้นสูง

3. การฝกซอมตามแผนฉุกเฉิน ดังนี้
3.1 การฝกซอมดับเพลิงและการฝกซอมหนีไฟ
3.2 การฝกซอมตามแผนภัยพิบัติ
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รางวัลและผลงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ในป 2559 ทอท.โดยสํานักงานใหญ ทาอากาศยานภูเก็ต และทาอากาศยานแมฟา หลวง เชียงราย ไดเขารวมกิจกรรมการประกวดสถานประกอบกิจการตนแบบ
ดีเดน ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานระดับประเทศ ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ทัง้ 3
หนวยงานผานเกณฑการประเมินไดรบั รางวัลสถานประกอบกิจการตนแบบดีเดนฯ ประจําป 2559 โดยสํานักงานใหญ ไดรบั รางวัลติดตอกัน 10 ป (2550 - 2559)
ทาอากาศยานภูเก็ต ไดรับรางวัลติดตอกัน 13 ป (2547 - 2559) และทาอากาศยานแมฟาหลวงเชียงราย ไดรับรางวัลติดตอกัน 7 ป (2553 - 2559)
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สถิติอุบัติเหตุจากการทํางาน
สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานของพนักงาน และ
ลูกจางชัว่ คราว (ระยะเวลาการจาง 5 ป และ 1 ป) ของ ทอท.
โดยในป 2557 มีการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน จํานวน
3 ราย ไดแก ทาอากาศยานภูเก็ต 1 ราย ทาอากาศยาน
ดอนเมือง 1 ราย และสํานักงานใหญ ทอท. 1 ราย และ
ในป 2558 เกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน ณ สํานักงานใหญ
ทอท. 1 ราย โดยในป 2559 เกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน
ติกสะท
ารเกิอดนให
อุบเห็ัตนิเหตุ
จากการทํ
างานของพนั
กงาน
2สถิราย
ถึงความมุ
ง มัน่ ของ
ทอท.ในการดํ
าเนินและ
งาน
ลูดกานความปลอดภั
จางชัว่ คราว (ระยะเวลาการจ
า
ง
5
ป
และ
1
ป
)
ของ
ทอท.
ยที่เปนระบบและสอดคลองกับกฎหมาย
โดยในป
2557
มี
การเกิ
ดอุบัติเหตุจากการทํ
งาน จํยานวน
รวมทั้ง มีการพัฒนาด
านความปลอดภั
ย อาชีวาอนามั
และ
3สภาพแวดล
ราย ไดแกอมในการทํ
ทาอากาศยานภู
เ
ก็
ต
1
ราย
ท
า
อากาศยาน
างานของ ทอท.อยางยั่งยืน ทําให
ดอนเมื
1 รายลสถานประกอบการดี
และสํานักงานใหญเดทอท.
1 บราย
และ
ทอท.ไดอรงับรางวั
นฯ ระดั
ประเทศ
ในป
2558
เกิ
ด
อุ
บ
ต
ั
เ
ิ
หตุ
จ
ากการทํ
า
งาน
ณ
สํ
า
นั
ก
งานใหญ
ทุกป ตั้งแตป 2550 เปนตนมา
ทอท. 1 ราย โดยในป 2559 เกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน
2 ราย สะทอนใหเห็นถึงความมุง มัน่ ของ ทอท.ในการดําเนินงาน
ดานความปลอดภัยที่เปนระบบและสอดคลองกับกฎหมาย
รวมทั้ง มีการพัฒนาดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานของ ทอท.อยางยั่งยืน ทําให
ทอท.ไดรับรางวัลสถานประกอบการดีเดนฯ ระดับประเทศ
ทุกป ตั้งแตป 2550 เปนตนมา

สถิติอุบัติเหตุจากการทํางาน
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อัตราความรุนแรงของการประสบอันตราย (Injury Severity Rate: ISR) ของพนักงานและลูกจาง ทอท.
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7.25
6.46
6.29
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4.46
3.21
0.87
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0.77
0.55
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2554

2555
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2557

2558
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หนวย: วัน (จํานวนวันหยุดงาน)

อัตราความถี่ของการประสบอันตราย (Injury Frequency Rate: IFR) ของพนักงานและลูกจาง ทอท.

2
1.51

1
0.53
0.43
0.39
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0.28

0.37

0.14
2551

2552
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หนวย: ราย (จํานวนพนักงานที่บาดเจ็บจากการทํางาน)

2554

2555

2556

2557

2558

0.11
2559

การมุงสูเปาหมายความยั่งยืน
บนพื้นฐานความรับผิดชอบ

การดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความ
รับผิดชอบตอสังคมและชุมชน เปนสิ่งที่ ทอท.
ยึดมั่นอยางตอเนื่องเสมอมา อันเปนปจจัย
สําคัญที่ทําให ทอท.สามารถดําเนินกิจการ
ไดอยางราบรื่นบนพื้นฐานของการไดรับการ
ยอมรับจากชุมชมและสังคม ทอท.ตระหนักถึง
ผลกระทบเชิงลบของการดําเนินธุรกิจ
ทากาศยาน จึงมุงมั่นและวางแผน
เพื่อลดผลกระทบดังกลาวอยางตอเนื่อง
และเพิ่มผลกระทบในเชิงบวก ดวยการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมจากความมุงมั่น
ในการเปนทาอากาศยานที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม สงมอบคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับ
ชุมชนโดยรอบ และสงมอบการใหบริการที่ดี
อยางทั่วถึงและเทาเทียมกับสาธารณชน
รวมถึงการดําเนินการในทุกเรื่องตองคํานึงถึง
หัวใจหลักของการใหบริการทาอากาศยาน
คือ เรื่องของความมั่นคงและปลอดภัย
ของผู ใชบริการ
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ท า อากาศยานกั บ ความมุ  ง มั่ น ในการส ง มอบความยั่ ง ยื น สู  สั ง คมและชุ ม ชน

กวา 37 ป ของความมุงมั่นในการสรางคุณคารวมกันกับสังคมและชุมชนอยางยั่งยืน ทอท.ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมกับชุมชนอยางใกลชิด ผานการ
ดําเนินกิจกรรมตามแผนแมบทดานการพัฒนาที่ยั่งยืนของ ทอท.ปงบประมาณ 2559 - 2562 โดย ทอท.ใชตําแหนงทางยุทธศาสตรของทาอากาศยานทั้ง 6 แหง
ในความรับผิดชอบ ความพรอมของบุคลากรและลักษณะพืน้ ฐานทางสังคมของแตละทาอากาศยานมาประกอบการวางแนวทางการดําเนินงานดานความรับผิดชอบ
ตอสังคม ทัง้ นี้ ทอท.อยูร ะหวางการเตรียมความพรอมการประเมินคุณคาทางสังคม (Social Value Assessment) ของกิจกรรมตางๆ เพือ่ สะทอนผลการดําเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนอยางเปนรูปธรรม ซึ่งจะเริ่มดําเนินการในป 2560 ควบคูไปกับการสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินกิจกรรมจากผูมีสวนไดเสีย
ทีเ่ กีย่ วของ และนําผลลัพธมากําหนดแนวทางและรูปแบบกิจกรรมทีส่ ามารถตอบสนองความตองการ และชวยพัฒนาสังคมตามบริบททีเ่ ปนเอกลักษณของแตละพืน้ ที่
ที่มีความแตกตางกันไดตรงตามเปาประสงคและเปนไปตามกรอบกลยุทธที่วางไว
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จํานวนผูบริหารและพนักงานที่เขารวมโครงการ
เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
ของทั้ง 6 ทาอากาศยาน

=11,679 คน

63 กิจกรรม

จํานวนกิจกรรม
มากกวา

เสนทางสูการอยูรวมกันกับสังคมอยางยั่งยืนของ ทอท.
การพัฒนาการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ ทอท.สูก ารสรางคุณคาใหแกสงั คม ไดมกี ารกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพือ่ บรรลุผลสูก ารอยูร ว มกับ
สังคมไดอยางยั่งยืน 3 ลําดับ ดังนี้

Social License to Operate
Expand Social
Value

2561
2560
2558 2559

Social Value
Assessment

Define

นําผลลัพธที่ไดมากําหนดแนวทาง
การพัฒนาโครงการที่สะทอน
เปาหมายและกลยุทธของแตละ
ทาอากาศยาน

ประเมินคุณคาทางสังคมในแตละทาอากาศยาน
ออกมาเปนมูลคาทางสังคมและประเมินผลตอบแทน
ทางสังคมจากการลงทุนของ ทอท.ได

คนหาและสรางคุณคารวมกันในทุกกระบวนการ
ดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม
ของ 6 ทาอากาศยาน
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แนวทางการกําหนดกรอบในการสรางคุณคาทางสังคมของ ทอท.
Airports
Positioning
AOT Initiatives

Service
Orientation

Non-Aero
Business

Efficiency
Orientation

Airports Strategy
Airport Service
Capacity

Airport Context

Social Values

กรอบการดําเนินงานเพื่อสงมอบคุณคาทางสังคมของ ทอท.
ทอท.กําหนดกรอบแนวทางในการดําเนินงานเพื่อสงมอบคุณคาทางสังคม รวมทั้งชุมชนรอบทาอากาศยาน ซึ่งพิจารณาบริบทและความจําเปนควบคูไปกับ
กลยุทธของ ทอท.โดยกําหนดกรอบแนวทาง 4 ดาน ดังนี้
1. การสร า งความสั ม พั น ธ แ ละการมี ส ว นร ว มกั น ระหว า ง ทอท.และชุ ม ชน
(Community Engagement & Social Participation)
การสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมระหวางกันเพื่อกอใหเกิดการรวมกลุม ซึ่งจะเปนการ
พัฒนาความเขมแข็งใหเกิดขึ้นแกชุมชน เพื่อการเติบโตรวมกันอยางยั่งยืน

Community
Engagement &
Social Participation
Local Economic
Development

Ecosystem
Preservation

Human Capital
Human Capital
Development
Development

2. การสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจในทองถิน่ (Local Economic Development)
การรวมเปนสวนหนึง่ ในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจในทองถิน่
ที่ ทอท.เขาไปดําเนินงานผานการสงเสริมการทองเที่ยว การคาขายผลิตภัณฑ
ในทองถิ่นและการบริการตางๆ ที่เปนธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
3. การพัฒนาทุนมนุษย (Human Capital Development)
การสรางตนทุนทางความรู ทักษะ ความสามารถตางๆ ของคนในทองถิ่นที่ ทอท.
ไดเขาไปดําเนินการควบคูไปกับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน แตยังคงไวซึ่ง
ความเปนวัฒนธรรม ประเพณี หรือภูมิปญญาดั้งเดิมของทองถิ่น
4. การอนุรักษระบบนิเวศ (Ecosystem Preservation)
เปนความรวมมือกับชุมชนในทองถิ่น ในการฟนฟูและอนุรักษระบบนิเวศที่ ทอท.
ไดเขาไปดําเนินงานและสงเสริมการอนุรักษระบบนิเวศของชุมชนใกลเคียงใหมี
ความอุดมสมบูรณเพิ่มมากขึ้น แตยังคงมีความปลอดภัยในการบิน
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กรอบการดําเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคม
และชุมชนของแตละทาอากาศยาน

ความรวมมือ
และการเชื่อมโยงกับ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
สงเสริม
เอกลักษณ
ของประเทศ

BKK

สุขภาพและ
ความสุข

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
การรวมมือเพื่อสงเสริมเอกลักษณของประเทศ การพัฒนาคนใหแกสังคม
การสงเสริมและพัฒนาระบบคมนาคมขนสงและการดูแลสุขภาพ
ความปลอดภัย

สนับสนุน
การศึกษาและ
การฝกฝน

พัฒนาการ
เชื่อมตอขนสง
สาธารณะ

การเชื่อมโยง
และการมีสวนรวม

DMK
การเติบโต
ของการบิน

เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม

ทาอากาศยานดอนเมือง
การรวมมือกับคูธุรกิจเพื่อการพัฒนาการบริการ การสรางทุนมนุษย
ดานการบินและการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดลอม

พัฒนาการบริการ
การเชื่อมโยง
และการมีสวนรวม

CNX

การลด
กาซเรือนกระจก

การอนุรักษ
ธรรมชาติ

ทาอากาศยานเชียงใหม
การอนุรักษระบบนิเวศ วิถีการดําเนินชีวิตของชุมชนและการสรางเครือขาย
เพื่อการเรียนรูและพัฒนารวมกัน

วิถีชีวิต
และวัฒนธรรม
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HDY

การเชื่อมโยง
และการมีสวนรวม

ทาอากาศยานหาดใหญ
การสงเสริมวิถีชีวิตและความเชื่อ การสรางเครือขายเพื่อการพัฒนาสังคม
รวมกันเพื่อทําใหคนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี

การสนับสนุน
ภาครัฐ

วิถีชีวิต
และศาสนา

การเชื่อมโยง
และการมีสวนรวม

HKT
สงเสริม
การทองเที่ยว

ทาอากาศยานภูเก็ต
การอนุรักษระบบนิเวศทางทะเล ศิลปะ วัฒนธรรม สงเสริมการทองเที่ยว
ของประเทศ มุงมั่นเพื่อการพัฒนาทุนมนุษย

อนุรักษระบบนิเวศ

พัฒนาศักยภาพ
ของคน
การเชื่อมโยง
และการมีสวนรวม

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

สรางคุณคา
และการอนุรักษ

CEI

ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย
วัฒนธรรม
และทักษะความ
สามารถ

การฟนฟูทรัพยากรและแหลงนํ้าโดยรอบทาอากาศยานและการมีสวนรวม
ในวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชน
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●

โครงการ “Sky Lane”

จาก “สนามเขียว” ในป 2557 สู “Sky Lane” ในป 2558 เสนทางจักรยาน
ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมยิ งั คงเปนหนึง่ ในเปาหมายลําดับตนๆ ของผูท ชี่ นื่ ชอบ
การปน จักรยานและรักการออกกําลังกาย ซึง่ ไดรบั การยอมรับจากบรรดานักปน
วาเปนหนึ่งในสุดยอดลูปนจักรยานที่ดีที่สุดในประเทศไทย และเปนลูปน
จักรยานกลางคืนแหงแรกของโลกที่ตั้งอยูในบริเวณทาอากาศยาน
ปจจุบัน Sky Lane สามารถรองรับผูมาใชบริการไดประมาณ 14,000 คน
ตอสัปดาห ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2557 ถึง 2 เทา และยังคงมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น
เรื่อยๆ ดวยลูปนที่ไดมาตรฐานตลอดระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ลูวิ่งสําหรับ
ผูที่รักการวิ่ง กฎระเบียบที่รัดกุม ระบบการใชงานที่ทันสมัย ความปลอดภัย
ในระดับสูงสุด และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ อีกมากมาย
จากความสําเร็จของ Sky Lane ทอท.ไดตอยอดการดําเนินโครงการเสนทาง
จักรยานไปยังทาอากาศยานหาดใหญ และทาอากาศยานแมฟา หลวง เชียงราย
โดย ทอท.รวมมือกับหนวยงานในพืน้ ที่ และใชเสนทางจักรยานทีท่ าอากาศยาน
สุวรรณภูมเิ ปนตนแบบ เพือ่ สงมอบการบริการสําหรับคนรักสุขภาพ และสงเสริม
การใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง โดยเสนทาง
จักรยานที่ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย จะดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ
ในป 2560

●

โครงการ “AOT พี่อาสา”

ทอท.ดําเนินโครงการ “AOT พี่อาสา” ตั้งแตป 2553 จนถึงปจจุบัน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความรูดานการดับเพลิงขั้นตน ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิ รวมถึง ความรูด า นความปลอดภัยใหกบั เยาวชน สถานศึกษา และชุมชน
โดยรอบทาอากาศยานทั้ง 6 แหง ซึ่งวิทยากรที่บรรยายและสาธิตเปนพนักงาน
ฝายดับเพลิงและกูภัยของทาอากาศยานแตละแหง

●

โครงการ
“สนามบินแหงการเรียนรู”

ทอท.ดําเนินโครงการ “สนามบินแหงการเรียนรู” ตั้งแตป 2556
จนถึ ง ป จ จุ บั น โดยในป 2559 ทอท.ได เรี ย นเชิ ญ หน ว ยงาน
ดานกิจการขนสงทางอากาศในสังกัดกระทรวงคมนาคม ไดแก
กรมทาอากาศยาน (ทย.) บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
(บกท.) บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด (บวท.) และ
สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รวมจัดนิทรรศการและกิจกรรม
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความรู ความเขาใจในกิจการดาน
การขนสงทางอากาศใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ของโรงเรี ย นในพื้ น ที่ ใ กล เ คี ย งท า อากาศยานดอนเมื อ งและ
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จํานวน 14 แหง แหงละ 35 คน โดยมี
นักเรียนเขารวมโครงการ 490 คน
ภายในงานมี ก ารจั ด แสดงนิ ท รรศการ กิ จ กรรมตอบคํ า ถาม
เกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ การบิ น รวมถึ ง การเสวนาโดยผู แ ทนจากทั้ ง
5 หนวยงาน เพือ่ แนะนําภารกิจและบทบาทของแตละหนวยงาน
และการประกอบอาชี พ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ กิ จ การด า นการขนส ง
ทางอากาศ นอกจากนี้ นักเรียนยังสามารถนําความรู ความเขาใจ
เกีย่ วกับกิจการดานการขนสงทางอากาศ ไปใชประโยชนในการเลือก
สาขาทางการศึกษาสําหรับประกอบอาชีพในอนาคต
จากการสัมภาษณผแู ทนหนวยงานทีเ่ ขารวมโครงการ ทุกหนวยงาน
เห็นวาโครงการนีเ้ ปนโครงการทีด่ แี ละมีประโยชนตอ เยาวชน รวมทัง้
เปนการชวยสงเสริมภาพลักษณที่ดีของแตละหนวยงานในดาน
การสงเสริมความรูและการพัฒนาศักยภาพใหแกเยาวชนไทย
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ผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจ
ตอชุมชนและสังคม
ในชวงทศวรรษที่ผานมา ธุรกิจการคมนาคมทางอากาศของประเทศไทย
มีการพัฒนาอยางตอเนือ่ ง เพือ่ ยกระดับการใหบริการทีส่ ามารถตอบสนองตอ
การขยายตัวของเศรษฐกิจ การลงทุน และความตองการของผูใชบริการ
ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ อยางไรก็ตามธุรกิจการคมนาคมทางอากาศเปนโครงสรางพืน้ ฐาน
ดานคมนาคมขนสงที่มีขนาดใหญและสําคัญของประเทศ ดังนั้น การดําเนิน
ธุรกิจอาจสงผลกระทบตอชุมชนและสิง่ แวดลอมในวงกวาง หากไมมมี าตรการ
ปองกันและการบริหารจัดการทีด่ ี ทอท.ตระหนักถึงความสําคัญในการบริหาร
จัดการทาอากาศยานอยางมีความรับผิดชอบ เพื่อปองกันและลดผลกระทบ
ที่อาจจะเกิดขึ้นตอชุมชนและสังคม โดยเฉพาะชุมชนโดยรอบทาอากาศยาน
ทอท.จึงดูแล พัฒนา ปรับปรุงโครงสรางและระบบตางๆ อยางสมํ่าเสมอ เชน
การนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามแผนแมบทดานสิ่งแวดลอมของ ทอท.
ซึง่ ครอบคลุมการบริหารจัดการทีเ่ กีย่ วของกับสิง่ แวดลอมและชุมชนใน 4 ดาน
ไดแก ดานทรัพยากร ดานพลังงาน ดานมลภาวะ และดานชุมชน นอกจากนี้
ทอท.ยังไดดําเนินกิจกรรมรวมกับชุมชนโดยรอบทาอากาศยานอยางตอเนื่อง
เพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ซึ่ง ทอท.จะนําความคิดเห็นที่ไดมา
ใชประกอบการวางแผนพัฒนาการดําเนินธุรกิจทาอากาศยานและพัฒนา
กิจกรรมตางๆ เพื่อสรางการมีสวนรวมกับชุมชนตอไป

การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม
ทอท.มุ ง มั่ น สร า งความสมดุ ล ระหว า งการดํ า เนิ น งานท า อากาศยานและ
การจั ด การสิ่ ง แวดล อ มของท า อากาศยานทั้ ง 6 แห ง เพื่ อ มุ ง สู ก ารเป น
ทาอากาศยานทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม (Green Airport) โดยดําเนินงานผาน
นโยบายสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับดาน
สิ่งแวดลอมตางๆ อยางครบถวน ไดแก การจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment: EIA)
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535 เรื่อง
การกําหนดประเภทและขนาดโครงการ โดย ทอท.กําหนดมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ซึ่งไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง และสอดคลองตามที่ระบุ
ในรายงาน EIA และมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

การจัดการผลกระทบทางเสียง
ทอท.ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการผลกระทบทางเสียงที่เกิดขึ้นจาก
การดําเนินงานธุรกิจ โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับขอกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
และมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม

มาตรการปองกัน แก ไข
และลดผลกระทบทางเสียง
ทอท.กําหนดมาตรการปองกัน แก ไขและ
ลดผลกระทบทางเสียง ตามรายงาน
การประเมินผลกระทบดานเสียงของ
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยกําหนดให

01

สนับสนุนการปองกันเสียงแกสถานที่ซึ่งตองการความเงียบ
เปนพิเศษ เชน สถาบันการศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล
และสถานที่ราชการ เปนตน

02

เพิ่มการใชทางวิ่งที่มีผลกระทบนอยที่สุด

03

จํากัดการใชเครื่องบินเสียงดังโดยเก็บคาธรรมเนียมหรืออื่นๆ

04

กําหนดใหสายการบินที่ใชทาอากาศยานปฏิบัติวิธีการบิน
ขึ้น - ลงที่กอใหเกิดเสียงรบกวนตํ่าที่สุด

05

กําหนดใหนักบินปฏิบัติตามหลักเกณฑในการบินและ
รอนเครื่องลงตามที่ ICAO กําหนดไวอยางเครงครัด

06

ประชาสัมพันธขอมูลการดําเนินงานของทาอากาศยานและ
รับฟงคํารองเรียนและแนะนําจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
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สรุปการแก ไขปญหาผลกระทบดานเสียงจากการดําเนินงานทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
กอสรางตั้งแต 1 มกราคม 2544 วันที่ 28 กันยายน 2549
คาชดเชย
ความกาวหนา
ความกาวหนา จํานวน
อาคาร
(บาท)
(รอยละ)
(รอยละ)

กอสรางกอนป 2544
การแก ไขปญหาผลกระทบดานเสียงจากการ
ดําเนินงานทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสราง
โดยมีการโอนกรรมสิทธิ์แลว
พื้นที่
เสนเสียง
NEF>40

เจาของกรรมสิทธิ์ที่
ไมตองการขาย ทอท.ได
สนับสนุนการปรับปรุงอาคาร
และสิ่งปลูกสราง

พื้นที่
สนับสนุนการปรับปรุง
เสนเสียง NEF อาคารและสิ่งปลูกสราง
30-40
สถานที่
ออนไหว สนับสนุนการปรับปรุงอาคาร
ตอผลกระทบ
ดานเสียง*

จํานวน
อาคาร

คาชดเชย
(บาท)

188

1,124,537,542.16

4

34,643,710.06710.06
57.89

96.54
426

115,232,145.22

14,797

2,979,452,125.34

23

303,600,392.25

29

11,582,519.88

96.79

861

199,375,061.61

38.92

100

2

10,586,474.02

50

* สถานที่ออนไหวตอผลกระทบทางเสียง ไดแก สถานศึกษา สถานพยาบาล และศาสนสถาน

โครงการตรวจสุขภาพหูของประชาชนที่ไดรบั ผลกระทบ
จากการดําเนินงานทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในป 2559
ทอท.ใหความสําคัญกับการตรวจการไดยินของชุมชนที่ไดรับผลกระทบดานเสียง
อยางตอเนือ่ งเปนปที่ 4 โดยในป 2559 มี ชุมชน หมูบ า น และโรงเรียน เขารวมโครงการ
38 แหง ทั้งนี้ผูเขารับการตรวจทั้งสิ้น 3,040 คน

ทอท.เล็งเห็นความสําคัญของการสื่อสารใหผูมีสวนไดเสียภายนอกไดรับรูและทําความเขาใจกับการดําเนินงานดังกลาวผานการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ
และการลงพื้นที่ของเจาหนาที่เทคนิคที่มีความรูความชํานาญ เขาใจถึงปญหา พรอมที่จะตอบขอสงสัย ตลอดจนรวบรวมขอมูลมาวิเคราะหเพื่อนําไปปรับปรุง
แผนการดําเนินงานตอไป นอกจากนี้ ทอท.ไดจัดใหมีชองทางรองเรียนสําหรับผูมีสวนไดเสีย เชน ศูนยรับเรื่องรองเรียน สายตรงรองเรียน (Call Center)
จดหมาย โดย ทอท.จะประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตรวจวัดเสียงในบริเวณที่มีการรองเรียนและแกไขปญหาผลกระทบตามมาตรการ
ที่ไดกําหนดไว
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บริการทั่วถึงอยางเทาเทียม
ปจจุบันโลกกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) ประกอบกับจํานวนประชากรโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลการใหบริการนั้นมิไดจํากัดอยูแค
ความสามารถในการรองรับจํานวนผูโดยสาร แตยังหมายรวมถึงคุณภาพและความเอาใจใส ทอท.ตระหนักดีวาการใหบริการดวยมาตรฐานสากล เขาถึง
เพียงพอ ปลอดภัย และเทาเทียม เปนหัวใจสําคัญของการเปนทาอากาศยานระดับโลก โดยเฉพาะการออกแบบโครงสราง การจัดเตรียมสิง่ อํานวยความสะดวก
และบุคลากรที่มีความรูความชํานาญ เพื่อสงมอบคุณคาและการบริการที่ดีที่สุดใหแกลูกคาทุกกลุม รวมถึงผูสูงอายุ ผูพิการ ผูที่มีความจําเปนที่จะตองใชรถเข็น
สตรีมีครรภ หรือเด็กที่ตองเดินทางคนเดียวและบุคคลอื่นๆ ที่ตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ ใหเกิดความสะดวกสบายและปลอดภัยสูงสุด
สืบเนื่องจาก ทอท.ไดเขารวมโครงการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการสําหรับคนพิการในโครงการนํารอง (Pilot Project) ของกระทรวงคมนาคม ในป
2556 ภายใตแนวคิด “สะดวก ปลอดภัย คมนาคมยุคใหม ใสใจคนพิการ” โดยมีทาอากาศยานดอนเมืองเปนทาอากาศยานนํารอง ทั้งนี้ ทอท.ไดประสานความ
รวมมือกับกระทรวงคมนาคม ตัวแทนจากมูลนิธพิ ระมหาไถเพือ่ การพัฒนาคนพิการ และสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภในการปรับปรุงและพัฒนา
สิง่ อํานวยความสะดวกและบริการสําหรับการเดินทางของผูพ กิ าร ตลอดจนสรางการมีสว นรวมกับกลุม ผูพ กิ ารและผูม สี ว นไดสว นเสียทุกกลุม เพือ่ ใหรบั ทราบถึง
ปญหา ความตองการ และหาวิธีการในการพัฒนารวมกัน โดย ทอท.ไดนําองคความรูดานอารยสถาปตย (Universal Design) ซึ่งเปนการออกแบบที่คํานึงถึง
การใชงานอยางคุมคา สมประโยชน เทาเทียม ครอบคลุมสําหรับทุกคน มาประยุกตใชในการพัฒนาการใหบริการทาอากาศยานทั้ง 6 แหงอยางตอเนื่อง เชน
การปรับปรุงทางลาดสําหรับคนพิการหนาอาคารผูโดยสาร พรอมทั้งเพิ่มพื้นที่จอดรถยนต และติดตั้งปายสัญลักษณใหชัดเจน การปรับปรุงเคานเตอร
ประชาสัมพันธโดยเพิม่ ชองพิเศษสําหรับใหบริการคนพิการการติดตัง้ ตูล า มภาษามือ การปรับปรุงหองสุขาใหมรี าวจับแบบพับได และติดตัง้ ปุม สัญญาณขอความ
ชวยเหลือ รวมทั้งเปลี่ยนประตูบานเปดใหเปนประตูเลื่อนที่มีนํ้าหนักเบา

การติดตั้งตู TTRS
สําหรับผูพิการทางการไดยิน

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)
รวมกับมูลนิธสิ ากลเพือ่ คนพิการในการดําเนินโครงการ
ศูนยบริการถายทอดการสือ่ สารแหงประเทศไทย (Thai
Telecommunication Relay Service หรือ TTRS)
ทําหนาที่สงเสริมและสนับสนุนใหผูบกพรองทางการ
ไดยินและผูบกพรองทางการพูดไดมีโอกาสใชบริการ
โทรคมนาคมเพื่ อ ติ ด ต อ สื่ อ สารกั บ บุ ค คลทั่ ว ไปใน
สังคม ทั้งนี้ 1 ในบริการหลักของศูนยบริการถายทอด
การสื่อสารคือ บริการตู TTRS ซึ่งเปนตูอินเทอรเน็ต
สาธารณะที่ ช ว ยให ผู บ กพร อ งทางการได ยิ น และ
ผูบกพรองทางการพูดสามารถติดตอสื่อสารผานระบบ
ลามออนไลน ใน 2 รูปแบบคือ 1. แบบที่มีผูบกพรอง
ทางการไดยินยืนอยูหนาตู TTRS คนเดียว และ 2. แบบ
ที่ มี ผู บ กพร อ งทางการได ยิ น และบุ ค คลทั่ ว ไปยื น อยู
หนาตู TTRS ทัง้ นี้ ทอท.ใหความสําคัญกับการใหบริการ
ผูที่มาใชบริการทาอากาศยานทุกคนอยางเทาเทียม
กัน ทอท.ไดดําเนินการติดตั้งตู TTRS ที่ทาอากาศยาน
ดอนเมือง ทาอากาศยานเชียงใหม และทาอากาศยาน
ภูเก็ต นอกจากนี้ไดจัดสรรพื้นที่เพื่อดําเนินการติดตั้ง
ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่ออํานวยความสะดวก
และสรางประสบการณที่นาประทับใจใหกับลูกคา
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การจัดการสิ่งเเวดลอมเพื่อความยั่งยืน
ในปจจุบันสภาพภูมิอากาศทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงและทวีความรุนแรงมากขึ้นกวาในอดีต กอใหเกิดความเสียหายตอภาคธุรกิจ สงผลตอความมั่นคงของ
ประเทศ ซึ่งในชวงหลายปที่ผานมา ประเทศตางๆ ทั่วโลกตางตื่นตัวกับสภาวะดังกลาว จึงผลักดันใหเกิดความรวมมือตางๆ ควบคูไปกับการสรางเสริมความ
สามารถในการรับมือตอการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ในป 2558 ประเทศไทยไดเขารวมเปนภาคีความตกลงปารีส (Paris Agreement) ตามกรอบอนุสญ
ั ญา
สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC) สมัยที่ 21 (COP21)
โดยมุงเนนการประสานความรวมมือกับประเทศตางๆ เพื่อรักษาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกเฉลี่ยไมใหเกิน 2 องศาเซลเซียส และในป 2559 องคการการบิน
พลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) ไดประกาศเจตนารมณที่จะใชมาตรการ Global Market-based Measure (GMBM) โดยกําหนดใหธุรกิจการบินทั่วโลก
เขารวมมาตรการการปลอยกาซเรือนกระจกผานกลไกตลาดภายใตขอ ตกลง Carbon Offset and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA)
ทอท.ในฐานะที่เปนรัฐวิสาหกิจและเปนผูบริหารทาอากาศยานทั้ง 6 แหงของประเทศไทย เปนหนึ่งในกุญแจสําคัญในการชวยผลักดันใหรัฐประสบความสําเร็จ
ตาม Road Map เพื่อมุงสูสังคมคารบอนตํ่า ตลอดจนใหการสนับสนุนกับภาคสวนตางๆ ในอุตสาหกรรมอากาศยาน เชน องคการการบินพลเรือน สายการบิน
และพันธมิตรทางธุรกิจ ในการเตรียมความพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของกลไกการบริหารจัดการคารบอนทั่วโลก และอีกหนึ่งความกาวหนาที่สําคัญคือ
ในป 2559 ทอท.ไดนําเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs) ที่ 13 วาดวยเรื่องการดําเนินการอยางเรงดวนเพื่อตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น มาใชเปนแนวทางในการวางยุทธศาสตรและกําหนดแนวทางการดําเนินงานของ ทอท.ในสวนของการบริหารจัดการเพื่อลดการปลดปลอย
กาซเรือนกระจกและการบริหารจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
เพือ่ ตอบรับตอสภาพการณตา งๆ ทัง้ ภายในและภายนอกองคกรทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยูต ลอดอยางมัง่ คง ทอท.ไดประกาศนโยบายการจัดการสิง่ แวดลอม ฉบับปรับปรุง
ป 2558 และแผนแมบทดานสิ่งแวดลอม (Green Airport Master Plan) ประจําปงบประมาณ 2556 - 2560 ซึ่งนํามาใชเปนกรอบการบริหารจัดการทรัพยากร
และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินงานอยางเปนระบบ นอกจากนี้ ทอท.ยังมุงมั่นพัฒนาระบบบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม (Environmental
Management System) ของทั้ง 6 ทาอากาศยานอยางตอเนื่องตามมาตรฐานสากล เชน ISO 14001:2015 เปนตน

ทาอากาศยานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Airport)
ตั้งแตป 2556 ตอเนื่องมาถึงปจจุบัน ทอท.เขารวมโปรแกรม Airport Carbon
Accreditation ซึ่งเปนโครงการที่สนับสนุนใหทาอากาศยานประเมินคารบอน
ฟุตพริ้นท และวางแนวทางการดําเนินงานเพื่อลดการปลดปลอยคารบอน โดย
ทอท.ตั้งเปาหมายที่จะการลดคารบอนตอผูโดยสารลง รอยละ 20 ภายในป 2566
(คิดเปนการลดลง รอยละ 2 ตอปเทียบกับป 2556) ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ลดไดรอยละ 18 ภายในป 2563 (เทียบกับป 2554) นอกจากนี้ ทอท.ยังได
ดําเนินการจัดการกาซเรือนกระจกตามหลัก ISO 14064-1 ซึ่งทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ทาอากาศยานดอนเมือง ทาอากาศยานเชียงใหม ทาอากาศยานหาดใหญ
ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย ไดรับการรับรองเปนที่เรียบรอยในระดับ
ที่ 2 (Reduction) และทั้ง 5 ทาอากาศยานอยูระหวางการขอรับการรับรอง
ในระดับที่ 3 (Optimization) สําหรับทาอากาศยานภูเก็ตยังไมไดเขารวมโปรแกรม
ดังกลาวเนื่องจากอยูในระหวางการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาทาอากาศยาน
ภูเก็ต (ปงบประมาณ 2553 - 2557)
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ผลการรับรอง Airport Carbon Accreditation ในป 2559 และเปาหมาย
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การบริหารจัดการ
ทรัพยากรอยางรูคุณคา
ทอท.ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรตามคานิยมหลัก
เนื่องจากการดําเนินธุรกิจทาอากาศยานมีความซับซอน ประกอบไปดวย
กิ จ กรรมที่ ห ลากหลายและต อ งใช ท รั พ ยากรต า งๆ เป น จํ า นวนมาก
ดังนัน้ การบริหารจัดการทีเ่ ปนระบบตามมาตรฐานสากลจึงเปนสิง่ ที่ ทอท.
มุงพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดการใชประโยชนจากทรัพยากรอยาง
คุ  ม ค า เป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ มทั้ ง ในอากาศยานและชุ ม ชนโดยรอบ
นอกจากนี้ ทอท.ยังเนนยํา้ การเสริมสรางจิตสํานึกแกพนักงานในการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม ดวยตระหนักดีวาพนักงานทุกคนเปนกําลังสําคัญ
ที่จะชวยผลักดันใหองคกรบรรลุเปาหมายการเปนทาอากาศยานสากล
ชัน้ นําทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอมและชุมชน (Moving Toward International
Leading Eco-Airports)

การบริหารจัดการพลังงาน
ทอท.มีคณะทํางานดานการจัดการพลังงานทัง้ 6 ทาอากาศยาน โดยแตละ
ทาอากาศยานจะมีนโยบายการจัดการพลังงานของตนเองเพือ่ ใหเหมาะสม
กับลักษณะทางกายภาพและการดําเนินงาน ซึง่ ทอท.ไดดาํ เนินการจัดเก็บ
ขอมูลแหลงการใชพลังงานจากทาอากาศยาน 5 แหง ยกเวน ทาอากาศยาน
หาดใหญซึ่งจะเริ่มตนเก็บขอมูลในป 2561 และ ทอท.ยังมีแผนที่จะ
เปดเผยการใชพลังงานของอาคารสํานักงานใหญในป 2560 เปนตนไป

เปาหมายการประหยัดพลังงาน
ในระยะยาว
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ลดการใชพลังงานลง รอยละ
ภายในป 2563 เทียบกับปฐาน 2554

18

ทาอากาศยานดอนเมือง
ทาอากาศยานเชียงใหม
ทาอากาศยานหาดใหญ และ
ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย
ลดการใชพลังงานลง รอยละ
ภายในป 2566 เทียบกับปฐาน 2556

20

Green Life Smart Life
เนือ่ งในวันสิง่ แวดลอมโลก ทอท.ไดจดั บรรยายพิเศษเรือ่ ง “Green Life Smart
Life” ใหกับพนักงาน ทอท.ทุกระดับ จํานวน 300 คน ในวันที่ 7 มิถุนายน
2559 โดยเชิญคุณอภินันท ปานสาย และคุณอนุชิต พึ่งกลอม วิทยากร
ผูเชี่ยวชาญดานอาคารอนุรักษพลังงานและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green
Building) จากบริษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด เปนวิทยากรบรรยายพิเศษ
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การบริหารจัดการขยะ
ทอท.ไดดําเนินการจัดเก็บขอมูลขยะของทั้ง 6 ทาอากาศยาน โดยการจัดเก็บขอมูลที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิจะแบงตามประเภทของขยะ ไดแก
ขยะรวมทั่วไป ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ สําหรับทาอากาศยานอื่นยังจัดเก็บขอมูลในรูปแบบปริมาณสิ่งปฏิกูลรวมในหนวยกิโลกรัม ทั้งนี้ ทอท.มีแผน
ที่จะจัดเก็บขอมูลแยกตามประเภทที่ทาอากาศยานดอนเมืองและสํานักงานใหญในรูปแบบเดียวกันกับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งจะเริ่มดําเนินการใน
ป 2560 ในสวนของการบําบัดและขนสงขยะออกนอกพื้นที่ทาอากาศยานนั้น ทอท.ไดดําเนินการรวมกับองคกรภายนอกที่มีใบอนุญาตการกําจัดสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอยอยางถูกตองตามกฎหมายและหนวยงานเทศบาล เพื่อใหมั่นใจไดวาการบริหารจัดการขยะของ ทอท.มีประสิทธิภาพ ถูกสุขลักษณะ และไมกอใหเกิด
ผลกระทบตอชุมชน

ปริมาณสิ่งปฏิกูล

ขยะรวมทั่วไป

ขยะอันตราย

ขยะติดเชื้อ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทาอากาศยานดอนเมือง
ทาอากาศยานเชียงใหม
ทาอากาศยานหาดใหญ
ทาอากาศยานภูเก็ต
ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย

16,979,390
4,930,000
497,598
262,500
3,617,604
76,570

76,990
3,430
-

1,280
หนวย: กิโลกรัม

การบริหารจัดการนํ้า
ดวยตระหนักดีวาทรัพยากรนํ้าเปนทรัพยากรที่มี
คุ ณ ค า และสํ า คั ญ ต อ การดํ า รงชี วิ ต ทอท.จึ ง
วางแผนการบริหารจัดการนํ้า ทั้งนํ้าดีและนํ้าเสีย
อยางเปนระบบบนพืน้ ฐาน 3Rs (Reduce Reuse
Recycle) โดยเริม่ จากการรณรงคใหพนักงานและ
ผูที่เขามาใชบริการในพื้นที่ทาอากาศยานใชนํ้า
อยางประหยัด การเปลี่ยนสุขภัณฑประหยัดนํ้า
และการบริหารจัดการระบบนํ้าดีและนํ้าเสียใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ไมใหสงผลกระทบตอการ
ดําเนินชีวิตของชุมชนโดยรอบทาอากาศยาน โดย
ทอท.มีระบบการจัดเก็บขอมูลครอบคลุมการใชนาํ้
จําแนกตามแหลงที่มาและปริมาณนํ้าที่สงเขาสู
การบําบัด

การใชนํ้าและปริมาณนํ้าเสียที่เขาสูการบําบัด
จําแนกตามทาอากาศยานป 2559
แหลงงนํนํ้า้า
แหล

ปริมาณนํ้าที่ใช

ปริมาณนํ้า
ที่เขาสูการบําบัด

สํานักงานใหญ

นํ้าประปา

43,260

-

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

นํ้าประปา

6,124,003

2,771,925

ทาอากาศยานดอนเมือง

นํ้าประปา

1,324,368

1,231,232

ทาอากาศยานเชียงใหม

นํ้าบาดาล

198,769

139,138

ทาอากาศยานหาดใหญ

นํ้าบาดาล
นํ้าประปา

282,614
54,800

146,000

ทาอากาศยานภูเก็ต

นํ้าประปา

505,914

201,448

นํ้าบาดาล นํ้าผิวดิน

57,402

26,495

ทาอากาศยานแมฟาหลวง
เชียงราย

หนวย: (ลาน ลบ.ม.)
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การจัดการทาอากาศยานเพื่อความปลอดภัยและมั่นคง
ทอท.ใหความสําคัญสูงสุดกับการบริหารจัดการความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานระดับสากลทั้งในเขตการบินและนอกเขตการบิน
เพือ่ เสริมสรางความเชือ่ มัน่ ใหแกผมู าใชบริการ ดวยตระหนักดีวา ความปลอดภัยเปนปจจัยหลักในการใหบริการของทาอากาศยาน ประกอบกับการดําเนินกิจการ
อากาศยานนั้นมีความซับซอน หลากหลาย และมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ อันนําไปสูความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินหากไมมีการบริหารจัดการอยาง
เขมงวด ดังนัน้ ทอท.จึงมุง เนนการวางมาตรการและการปฏิบตั งิ านเชิงรุก ผานการพัฒนานวัตกรรม การสรรหาเทคโนโลยีสมัยใหม การพัฒนาบุคลากรทัง้ บุคลากร
ของ ทอท.และผูรับเหมาใหมีความรูความชํานาญในการปฏิบัติงาน ควบคูไปกับการสรางความตระหนักรู (Safety Awareness) แกผูเขามาใชบริการและ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ทาอากาศยาน

การดําเนินงานดานมาตรฐานความปลอดภัยทาอากาศยาน
ทอท.วางแนวทางการดําเนินงานใหสอดคลองกับขอกําหนดของสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทยและองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ
(International Civil Aviation Organization: ICAO) ซึง่ จัดใหมกี ารตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามกรอบขอกําหนดตางๆ อยูเ ปนประจํา
โดย ทาอากาศยานทั้ง 6 แหงของ ทอท.ไดรับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ (Public Aerodrome Certification) และไดรับการตรวจสอบระบบ
การกํากับดูแลของรัฐจาก ICAO ตามโครงการตางๆ เชน โครงการตรวจสอบการกํากับดูแลความปลอดภัยการบินพลเรือน หรือ Universal Safety Oversight
Audit Program (USOAP) โครงการตรวจสอบดานการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน หรือ Universal Security Audit Program (USAP) เปนตน
เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานดานความปลอดภัยอยางเปนรูปธรรม ทอท.ไดจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความปลอดภัย โดยมีผูอํานวยการใหญเปนประธาน
กรรมการ ซึง่ มีบทบาทสําคัญในการวางนโยบาย ควบคุม ดูแล และใหขอ แนะนําการดําเนินงานใหเปนไปตามมาตรฐาน ตลอดจนพิจารณาแกไขในกรณีทพี่ จิ ารณา
แลววามีผลกระทบตอความปลอดภัยและไมสามารถแกไขไดในระดับทาอากาศยาน
ทอท.ไดจัดทําคูมือการดําเนินงานสนามบิน (Aerodrome Manual) ของทุกทาอากาศยานตามมาตรฐานที่ ICAO กําหนดและไดรับการรับรองจากสํานักงาน
การบินพลเรือนแหงประเทศไทย เพื่อใชเปนมาตรฐานในการดําเนินงานสนามบินใหมีความปลอดภัย รวมไปถึงมีระบบและคูมือการจัดการดานนิรภัยของ
ทาอากาศยาน (Safety Management System หรือ SMS) ซึ่งเปนเครื่องมือสําหรับควบคุมและติดตามปจจัยเสี่ยงตางๆ ที่อาจกอใหเกิดความไมปลอดภัย
ในการปฏิบัติการบิน ประกอบไปดวย 4 องคประกอบหลัก คือ 1. นโยบายและโครงสรางองคกร (Safety Policy) 2. การจัดการความเสี่ยงดานความปลอดภัย
(Safety Risk Management) 3. การไดรับการรับรองดานความปลอดภัย (Safety Assurance) 4. การสงเสริมความปลอดภัย (Safety Promotion)

องคประกอบและการดําเนินงานตามระบบ SMS
องคประกอบ

คําอธิบาย

นโยบายและโครงสรางองคกร
(Safety Policy)

การจัดการความเสี่ยง
ดานความปลอดภัย
(Safety Risk Management)

การไดรับการรับรอง
ดานความปลอดภัย
(Safety Assurance)

การกําหนดนโยบาย โครงสราง
องคกร หนาที่ความรับผิดชอบ
ระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติ
กระบวนการทํางาน เพื่อมุงสู
เปาหมายดานความปลอดภัย

การระบุสภาวะอันตราย
ที่อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุ/
อุบัติการณ และนําขอมูล
มาประเมินความเสี่ยงเพื่อ
กําหนดมาตรการในการ
ปองกัน

การตรวจตามแบบฟอรม
ในคูมือ SMS
การสุมตรวจพื้นที่ปฏิบัติ
การบิน
การตรวจในระหวางมีการ
กอสรางซอมบํารุงสนามบิน
การตรวจระหวางมีการ
จัดกิจกรรมในพื้นที่ปฏิบัติ
การบิน

การสงเสริมความปลอดภัย
(Safety Promotion)

การอบรมใหความรู
การจัดโครงการรณรงค
การติดสื่อประชาสัมพันธ
ดานความปลอดภัย
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การดําเนินงานดานมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย
ทอท.ดําเนินการรักษาความปลอดภัยอยางครบวงจร ประกอบไปดวย 3 กิจกรรมหลักคือ 1. การกําหนด
มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยตามกฎระเบียบของรัฐซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานสากลของ ICAO 2. การ
จัดฝกอบรม และ 3. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยการดําเนินงานดานความปลอดภัยนั้นครอบคลุม
กลุมผูโดยสาร ลูกเรือ ผูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ทาอากาศยาน ผูใชบริการ ณ ทาอากาศยาน เพื่อปองกันมิใหมีการ
นําอาวุธ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายอื่นๆ ซึ่งสามารถนําไปใชในการแทรกแซงโดยมิชอบดวยกฎหมายตอ
การบินพลเรือน (Unlawful Interference) เชน การยึดอากาศยานโดยมิชอบดวยกฎหมาย การกอวินาศกรรม
เปนตน
นอกจากนี้ ทอท.ยังใหความสําคัญกับการประสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งในและนอกประเทศ
เพือ่ ยกระดับการดําเนินงาน การแลกเปลีย่ นขาวสาร ความรูค วามชํานาญ อันเปนประโยชนตอ การดําเนินงาน
ดานการรักษาความปลอดภัย เชน ใหความรวมมือกับหนวยงานขาวกรองแหงชาติ ศูนยปฏิบัติการตอตาน
การกอการรายสากล
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ǰ đßĉÜðŜĂÜÖĆî
öćêøÖćøøĆÖþćÙüćöðúĂéõĆ÷
ǰ éšćî×šĂöĎú×Šćüÿćø
öćêøÖćøÙüćöðúĂéõĆ÷
ǰ ĔîõćüąÞčÖđÞĉîǰđßŠîǰöćêøÖćø
ǰ đòŜćøąüĆÜĒúąÙüïÙčöēøÙøąïćéǰ
ǰ ÖćøđêøĊ÷öÙüćöóøšĂöđóČęĂøĆïöČĂ
ǰ đĀêčÞčÖđÞĉîĒúąõĆ÷óĉïĆêĉǰ
ǰ đðŨîêšî

ÖćøòřÖĂïøöĒúąÖćøóĆçîć
ïčÙúćÖøđóČęĂđÿøĉöÿøšćÜÙüćöøĎš
ÙüćößĈîćâĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćîǰ
ĒúąđðŨîÖćøðúĎÖòŦÜüĆçîíøøö
éšćîÙüćöðúĂéõĆ÷ǰ 4BGFUZǰ$VMUVSF
ĔîĂÜÙŤÖøǰàċęÜĔîðŘǰǰ
ìĂìĕéšÝĆéÖćøòřÖĂïøöéšćî
ÙüćöðúĂéõĆ÷ìĆĚÜÿĉĚîǰǰĀúĆÖÿĎêøǰ
đßŠîǰĀúĆÖÿĎêøǰ4FDVSJUZǰ4VQFSWJTPSǰ
.BOBHFNFOUǰ$PVSTFǰ
ÿĈĀøĆïǰĀĆüĀîšćßčéǰ
ñĎšÙüïÙčöǰ 4VQFSWJTPS

ÖćøêøüÝÿĂïöćêøåćî
ÖćøøĆÖþćÙüćöðúĂéõĆ÷
ìĆĚÜĔîøąéĆïìŠćĂćÖćý÷ćî
ĒúąøąéĆïĂÜÙŤÖøǰ
ÙøĂïÙúčöìĆĚÜÖćø
êøüÝÿĂïøąïïǰ "VEJU ǰ
ÖćøêøüÝÿĂï
đÞóćąđøČęĂÜǰ *OTQFDUJPO ǰ
ÖćøÿĈøüÝÖćøøĆÖþć
ÙüćöðúĂéõĆ÷ǰ 4VSWFZ ǰ
ĒúąÖćøìéÿĂïöćêøÖćø
éšćîÖćøøĆÖþć
ÙüćöðúĂéõĆ÷ǰ 5FTU ǰ
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การฝกซอมแผนฉุกเฉิน
ดวยการขยายตัวของธุรกิจอุตสาหกรรมการบิน สงผลใหมกี จิ กรรมในเขตการบินเพิม่ ขึน้ และมีแนวโนมหนาแนนขึน้ เปนลําดับ ประกอบกับมีเหตุการณการกอการราย
และเหตุภยั พิบตั เิ กิดขึน้ ทัว่ โลกทีน่ บั วันจะทวีความรุนแรงมากยิง่ ขึน้ ทําใหทา อากาศยานจะตองตืน่ ตัว เตรียมความพรอม และดูแลควบคุมการรักษาความปลอดภัย
อยางเขมงวดมากยิ่งขึ้น ทอท.ไดจัดใหทั้ง 6 ทาอากาศยานมีการฝกซอมเหตุฉุกเฉินทาอากาศยานครอบคลุมทั้งดานความปลอดภัยการบิน (Aviation Safety)
และการรักษาความปลอดภัยการบิน (Aviation Security) ตามขอแนะนําของ ICAO ที่ระบุใหทาอากาศยานแตละแหงควรจัดใหมีการฝกซอมแผนฉุกเฉิน
ในรูปแบบตางๆ เพือ่ ใหทกุ หนวยงานทีเ่ กีย่ วของมีความพรอม สามารถบูรณาการติดตอสือ่ สารระหวางหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเสริมสรางประสิทธิภาพ
ในการอํานวยความสะดวกผูโดยสารที่อยูในภาวะฉุกเฉินใหไดรับความปลอดภัยและความพึงพอใจมากที่สุด

ฝกซอมเต็มรูปแบบ (Full Scale Emergency Exercise)

BKK

DMK

CNX

CEI

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
การขูวางระเบิด
ทาอากาศยาน

ทาอากาศยาน
ดอนเมือง
การขูวางระเบิด
ทาอากาศยาน
ทาอากาศยาน
เชียงใหม
ภัยธรรมชาติ
กรณีแผนดินไหว
และอาคารถลม
ทาอากาศยาน
แมฟาหลวง เชียงราย
กรณีอากาศยาน
ระหวางประเทศเกิดอุบัติเหตุ
ที่ทาอากาศยาน

ฝกซอมบางสวน (Partial Emergency Exercise)

HDY

HKT

ทาอากาศยาน
หาดใหญ
กรณีอากาศยาน
เกิดอุบัติเหตุที่
ทาอากาศยานหาดใหญ
ทาอากาศยาน
ภูเก็ต
การขูวางระเบิด
ทาอากาศยาน
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กระบวนการและแนวทางการปองกันอันตรายจากนกในทาอากาศยาน ทอท.
ในป 2559 ทอท.ไดแตงตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณากระบวนการและแนวทางการปองกันอันตรายจากนกใหกับทาอากาศยานในความรับผิดชอบทั้ง 6 แหง
โดยมีพันธกิจหลักในการกําหนดมาตรการและวิธีการปฏิบัติที่เปนมาตรฐานเดียวกันตามมาตรฐานสากล ตลอดจนศึกษาและพิจารณาความเหมาะสมของ
เครือ่ งมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีทสี่ นับสนุนการดําเนินการปองกันอันตรายจากนก นอกจากนี้ ทอท.ยังไดจดั ตัง้ หนวยงานกํากับดูแลในเรือ่ งการปองกันอันตราย
จากนก (Bird Control Unit-BCU) ซึ่งเปนไปตามขอกฎหมาย กฎระเบียบ ขอกําหนดของภาครัฐ และมาตรฐานขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ
(ICAO) และเพื่อการแกไขปญหาอันตรายจากนกอยางเปนระบบ
ขณะนี้ ทอท.อยูระหวางการพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลอากาศยานชนนกใหมีความถูกตองแมนยํามากยิ่งขึ้น สงผลใหขอมูลนั้นมีความแตกตางจากที่
เปดเผยในรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน ประจําป 2558 ซึ่ง ทอท.จะดําเนินการเปดเผยขอมูลสถิติชนนกตามมาตรฐานสากลในรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน
ฉบับตอไป

มาตรการปองกันอากาศยานชนนก

การจััดหาวััสดุ อุปกรณและเทคโนโลยีในการ
ปองกันอันตรายจากนกและสัตว ประกอบดวย

กลุ  ม อุ ป กรณ ใ นการขั บ ไล (Cashing
and Scared) คือ อุปกรณปนเสียง/คลื่น
ความถี่เสียง/เสียงรบกวน เพื่อขับไลนกใน
ทาอากาศยาน

กลุมรวบรวมขอมูล (Data Collection)
คือ เครื่องมือที่ใชในการสํารวจพฤติกรรม
ได แ ก กล อ งถ า ยภาพ กล อ งส อ งทางไกล
กลองวัดระยะทางดวยแสงเลเซอร

กลุมอุปกรณในการแจงเตือน/เฝาระวัง
(Monitoring/Detect/warning) ที่จะนํามา
ใช ใ นการป อ งกั น และเฝ า ระวั ง สํ า หรั บ
ทาอากาศยานขนาดใหญ ไดแก ระบบเรดาร
ตรวจจับนก และเทคโนโลยีการตรวจจับวัตถุ
แปลกปลอมบนทางวิ่ง (FOD Detector)

การจัดโครงสรางการปองกันอันตรายจากนก
ทั้ ง ในระดั บ องค ก ร (ทอท.) และระดั บ
ท า อากาศยาน โดยมี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
การบริ ห ารจั ด การสั ต ว แ ละวั ต ถุ ใ นอากาศ
ที่เปนอันตรายตอการบิน

การบ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล อ มภายใน
การบริ
ทาอากาศยาน ใหเปนไปตามมาตรฐาน
กฎ ระเบียบขอกําหนดของภาครัฐ คูม อื การ
ดําเนินงานทาอากาศยาน โดยมุงเนนไปที่
การทําลายแหลงทีอ่ ยูอ าศัยและแหลงหากิน
ของนกและสัตวอันตราย เชน การตัดหญา
การจัดการแหลงนํ้า การตัดทําลายตนไม
การทําความสะอาด การกําจัดขยะ การปรับ
สภาพพืน้ ที่ และการจัดการกับสิง่ ปลูกสราง
ทีไ่ มใชงาน ฯลฯ ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก บั สภาพแวดลอม
ทางดานกายภาพของแตละทาอากาศยาน
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รางวั ล แห ง ความภาคภู มิ ใ จ
อี ก ก า วความสํ า เร็ จ ของ ทอท.

1. DJSI 2016
ดั ช นี Dow Jones Sustainability Indices หรื อ DJSI เป น ดั ช นี
การประเมินความยั่งยืนระดับสากล ทอท. ไดรับการคัดเลือกใหเปนสมาชิก
อยางเปนทางการติดตอกันเปนปที่ 2 ในกลุม Emerging Market ประจําป 2016
ในกลุมอุตสาหกรรมการคมนาคมและโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคม (TRA:
Transportation and Transportation Infrastructure) ซึ่ง ทอท.เปนบริษัท
ทีบ่ ริหารทาอากาศยานแหงแรกของเอเชีย และเปนบริษทั แรกของประเทศไทย
ในกลุมอุตสาหกรรมดังกลาวที่ไดรับการคัดเลือกในครั้งนี้

2. ESG 100
ทอท.เปน 1 ใน 100 บริษัทที่ไดรับการเปดเผยรายชื่อ 100 บริษัทจดทะเบียน
หรือเรียกวา กลุมหลักทรัพย ESG 100 จากสถาบันไทยพัฒน วามีความ
โดดเด น ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ยั่ ง ยื น โดยสํ า รวจและประเมิ น ข อ มู ล ด า น
ความยัง่ ยืนในสิง่ แวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment Social and
Goverence: ESG) จาก 621 บริษัท

3. THSI (Thailand Sustainability Investment) หุนยั่งยืน
ทอท.ได รั บ การคั ด เลื อ กเป น สมาชิ ก กลุ  ม หลั ก ทรั พ ย ที่ มี ก ารดํ า เนิ น งาน
แบบยั่งยืนหรือหุนยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI)
จัดทําโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งใชขอมูลจากการตอบแบบ
ประเมินความยั่งยืนเปนขอมูลในการจัดทํา THSI โดยจัดทํารายชื่อหลักทรัพย
ที่ผานเกณฑการประเมินดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ตามหลัก
ธรรมาภิ บ าลเพื่ อ เป น แบบอย า งที่ ดี แ ก บ ริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น และดึ ง ดู ด
ความสนใจของผูลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ

4. ทอท.รับมอบโลรางวัลนายกรัฐมนตรี EIT-CSR Awards
2016
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานในพิธีมอบโลรางวัล
นายกรัฐมนตรี EIT-CSR Awards 2016 โครงการสงเสริมผลงานจัดทํากิจกรรม

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของรัฐวิสาหกิจและสถานประกอบการ
ซึง่ จัดโดยคณะกรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ ในการนี้ ทอท.ไดรับคัดเลือกใหเขารับรางวัลผลงาน
การจัดทํากิจกรรมรับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอมของหนวยงานรัฐวิสาหกิจ
และสถานประกอบการที่ทํากิจกรรมดีเดน โดยมี นายมนตรี มงคลดาว
รองกรรมการผูอํานวยการใหญ (สายงานทรัพยากรบุคคลและอํานวยการ)
เปนผูแทน ทอท.รับโล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด
แอท เซ็นทรัลเวิลด เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

5. ทอท.รับ “รางวัลดีเดน” รางวัลรายงานความยั่งยืน ประจําป
2559 (Sustainability Report Awards 2016)
ทอท.รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจําป 2559 หรือ Sustainability
Report Awards 2016 ประเภท “รางวัลดีเดน” ในโครงการประกาศรางวัล
รายงานความยั่งยืนป 2559 จากความรวมมือของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) สมาคมบริษัทจดทะเบียน
ไทย โดย CSR Club และสถาบันไทยพัฒน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559
ณ อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีบริษัทที่ใหความสนใจ
สงรายงานความยัง่ ยืนเขารวมประกวด จํานวนทัง้ สิน้ 124 บริษทั ซึง่ ทอท.เปน
1 ใน 23 บริษัทที่ไดรับรางวัลดีเดนในครั้งนี้
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ผลงานในรอบป ง บประมาณ 2558 - 2559

นายประสงค พูนธเนศ ประธานกรรมการ ทอท.
และนายนิตินัย ศิริสมรรถการ
กรรมการผูอํานวยการใหญ ทอท. พรอมผูบริหารรวมงาน
มอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดน ประจําป 2559
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด แอท เซ็นทรัลเวิลด

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 พันตํารวจโท ปติ ตรีกาลนนท ผูอํานวยการ
ฝายการทาอากาศยาน ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เปนผูแทนทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ เขารับโลประกาศเกียรติคุณจาก พลตํารวจเอก อดุลย แสงสิงแกว
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เนื่องใน
โอกาสที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ไดรับรางวัลองคกรที่มีผลงาน CSR ที่มี
ความเปนเลิศ ประจําป 2559 ในงานวันคลายวันสถาปนากระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยครบรอบ 14 ป
โดยทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มีผลงานที่โดดเดนในการสนับสนุนมูลนิธิและ
องคกรการกุศล ที่มีกิจกรรมชวยเหลือสังคมในดานตางๆ ไมวาจะเปนการ
สนับสนุนสภากาชาดไทย การชวยเหลือผูสูงอายุ การชวยเหลือคนพิการ
การชวยเหลือเด็กดอยโอกาส การปราบปรามยาเสพติด การบํารุงขวัญทหาร
ตํารวจ การรักษาพยาบาลผูยากไร การอนุรักษสัตว เปนตน นอกจากนี้
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิยังไดจัดกิจกรรมชวยเหลือสังคมและชุมชนโดยรอบ
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เปนประจําทุกปดวย ดังนั้นกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย จึงพิจารณามอบรางวัลใหในครั้งนี้
ทั้งนี้ภายในงานมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยังมีหนวยงานราชการและ
ภาคเอกชนเข า ร ว มรั บ รางวั ล ในครั้ ง นี้ ด  ว ย ซึ่ ง พิ ธี จั ด ขึ้ น ณ ห อ งประชุ ม
ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย

นาวาอากาศเอก สมัย จันทร รองกรรมการผูอ าํ นวยการใหญ
(สายงานท า อากาศยานภู มิ ภ าค) รั บ รางวั ล เกี ย รติ ย ศ
Thailand’s Top Corporate Brands 2016 ในกลุมธุรกิจ
ขนสงและโลจิกติกส ประจําป 2559 ณ ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
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ทอท.รับรางวัลในงาน Thailand Friendly Design Expo 2016
มหกรรมอารยสถาปตยและนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล
ครั้งที่ 1
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาปกรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา การกระทรวง
ตางประเทศ และ พลตํารวจเอก อดุลย แสงสิงแกว รัฐมนตรีวาการกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย เปนประธานในงาน Thailand Friendly
Design Expo 2016 มหกรรมอารยสถาปตย และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคน
ทั้งมวล ครั้งที่ 1 โดยภายในงานมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ สินคา เทคโนโลยี
และนวัตกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับอารยสถาปตยเพื่อคนทั้งมวล อีกทั้งยังมี
การมอบประกาศเกียรติคุณยกยองสถานที่ องคกร บุคคล ที่ทําคุณประโยชน
ทางด า นอารยสถาป ต ย เพื่ อ ผู  พิ ก าร ผู  สู ง อายุ แ ละประชาชนทั้ ง มวล
ซึ่งทาอากาศยานภูเก็ตไดรับประกาศเกียรติคุณดาน “ตึกอาคาร Friendly
Design” โดยมีนางมนฤดี เกตุพันธุ ผูอํานวยการทาอากาศยานภูเก็ต เปน
ผู  รั บ มอบ และนายอนั น ต หวั ง ชิ ง ชั ย ผู  ช  ว ยกรรมการผู  อํ า นวยการใหญ
สายงานวิศวกรรมและการกอสรางเปนผูแ ทน ทอท.รับมอบประกาศเกียรติคณ
ุ
ประเภท “องคกรสงเสริมอารยสถาปตยแหงป” และนายเพ็ชร ชั้นเจริญ
ผู  อํ า นวยการท า อากาศยานดอนเมื อ งเป น ผู  รั บ มอบประกาศเกี ย รติ คุ ณ
ประเภท “หองสุขา Friendly Design” ณ ฮอลล 6 ศูนยการแสดงสินคา
และการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

นาวาอากาศเอก วิสูธ จันทนา ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
และนายอิทธิพล บุญอารีย
ผูอํานวยการทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย
ไดรับรางวัลประเภทบุคคล ระดับดีเดน
ดานการสงเสริมการแกไขปญหายาเสพติด ประจําป 2559

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม ผูอํานวยการ
ทาอากาศยานหาดใหญ รับมอบใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ตามมาตรฐาน OHSAS 18001: 2007 และ มอก.18001-2551
ของทาอากาศยานหาดใหญ ณ หองประชุมคณะกรรมการ ทอท. ชั้น 7
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นาวาอากาศโท รณกร เฉลิมแสนยากร ผูอํานวยการฝายความปลอดภัย
ในการทํางานและอาชีวอนามัย ผูอํานวยการทาอากาศยานภูเก็ตและ
ผู  อํ า นวยการท า อากาศยานแม ฟ  า หลวง เชี ย งราย รั บ รางวั ล
สถานประกอบกิ จ การดี เ ด น ด า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน ระดับประเทศ ป 2559 ณ ศูนยนิทรรศการ
และการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

วันที่ 3 ธันวาคม 2558 นางมนฤดี เกตุพันธุ ผูอํานวยการทาอากาศยานภูเก็ต
พร อ มด ว ยผู  บ ริ ห ารและพนั ก งานท า อากาศยานภู เ ก็ ต เข า รั บ รางวั ล
สถานประกอบการดีเดนที่เอื้อตอคนพิการ ในระดับดีมาก ติดตอกัน 2 ปซอน
และรั บ รางวั ล Citation Awards รางวั ล เกี ย รติ ย ศ ณ ห อ งรอยั ล จู บิ ลี่
บอลรูม อาคารชาเลนเจอร เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 นางมนฤดี เกตุพนั ธุ ผูอ าํ นวยการทาอากาศยานภูเก็ต
เข า รั บ รางวั ล สถานประกอบกิ จ การต น แบบดี เ ด น ด า นความปลอดภั ย ฯ
ตอเนื่องกันตั้งแต 10 ปขึ้นไป ระดับทอง จากหมอมหลวง ปุณฑริก สมิติ
ปลัดกระทรวงแรงงานในงานสัปดาหความปลอดภัยในการทํางานแหงชาติ
ครั้งที่ 30 ณ หองแกรนดฮอลล 201-203 ศูนยนิทรรศการและการประชุม
ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
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ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย ไดรับรางวัลหนวยงานดีเดนของ
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ประจําป 2559

ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย ไดรับการรับรองในระดับที่ 1 ‘Mapping’
และระดับที่ 2 ‘Reduction’ ในโครงการ Airport Carbon Accreditation
ของ Airport Council Internation : ACI

ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย
ไดรับรางวัลสถานประกอบการดีเดน
ดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางานรางวัลระดับประเทศ
ระดับทอง ตอเนื่องเปนปที่ 7 (พ.ศ. 2553 - 2559)

ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย
ผานการตรวจประเมินและรับรองระบบ
การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ
ตามมาตรฐาน ISO 22301:2012
และ มอก.22301:2556
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ผลการดํ า เนิ น งาน
เศรษฐกิจ
จํานวนผูโดยสารปงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559)
GRI

ทาอากาศยาน

หนวย

เที่ยวบินระหวางประเทศ
ขาเขา
ขาออก
ผาน

เที่ยวบินภายในประเทศ
ขาเขา
ขาออก
ผาน

ขาเขา

รวม
ขาออก

ผาน

G4-AO1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คน 22,595,706 22,570,729 819,657 4,787,414 4,684,528 14,987 27,383,120 27,255,257

834,644

ทาอากาศยานดอนเมือง

คน

5,829,370

5,827,849 99,180 11,477,801 11,450,457

5,233 7,307,171 17,278,306

104,413

ทาอากาศยานเชียงใหม

คน

1,055,722

1,028,343 14,320 3,493,289 3,614,857

1,725 4,549,011 4,643,200

16,045

ทาอากาศยานหาดใหญ

คน

134,347

127,394

268 1,805,640 1,802,094

1,725 1,939,987 1,929,488

1,993

ทาอากาศยานภูเก็ต

คน

3,955,984

3,976,922

3,550 3,395,957 3,388,166

1,431 7,351,941 7,365,088

4,981

ทาอากาศยานแมฟา หลวง คน
เชียงราย

14,962

12,397

รวม

GRI G4-AO1
หนวย : คน

1

971,820

959,649

524

986,782

972,046

525

คน 33,586,091 33,543,634 936,976 25,931,921 25,899,751 25,625 59,518,012 59,443,385

962,601

จํานวนผูโดยสารของ 6 ทาอากาศยานปงบประมาณ 2556 - 2559

200,000,000
119,923,998

106,789,914

100,000,000
90,000,000

87,572,416

86,134,962

80,000,000
70,000,000

68,066,701
61,337,060

60,000,000
54,264,577

50,000,000

51,857,297

51,195,490
45,452,854

40,000,000
36,376,926

30,000,000

31,870,385

20,000,000
10,000,000

ป 2556

ป 2557
ระหวางประเทศ

ป 2558
ภายในประเทศ

ป 2559
รวม
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จํานวนเที่ยวบินแยกตามประเภทการบินและชวงเวลาปงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559)
GRI

ประเภทเที่ยวบิน

G4-AO2 โดยสารพาณิชย
สินคาพาณิชย
ทั่วไป
รวม
ภาครัฐ

หนวย
เที่ยวบิน
เที่ยวบิน
เที่ยวบิน
เที่ยวบิน
เที่ยวบิน

เที่ยวบินระหวางประเทศ
เที่ยวบินภายในประเทศ
ชวงเวลา
ชวงเวลา
ชวงเวลา
ชวงเวลา
06.00 - 17.59 น.
18.00 - 05.59 น.
06.00 - 17.59 น.
18.00 - 05.59 น.
เขา
ออก
เขา
ออก
เขา
ออก
เขา
ออก
104,293 106,107 90,195 88,587 120,176 139,580 62,527 42,895
2,286
2,603
2,171 1,865
1,361
1,738
975
540
2,860
3,609
1,623
931
218,388
184,333
266,255
107,976

รวม
754,360
8,925
13,637
776,922
32,565

หมายเหตุ สําหรับเที่ยวบินภาครัฐ ทอท.ไดรับขอมูลจาก บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด

GRI G4-AO2
หนวย : เที่ยวบิน

จํานวนเที่ยวบินของ 6 ทาอากาศยาน แยกตามประเภทการบิน
ปงบประมาณ 2556 - 2559

1,000,000
900,000

809,487

800,000
742,700

700,000

699,941

600,000

645,318

754,360

691,759

593,020

500,000
400,000

444,676

300,000
241,338

200,000
100,000
0

10,110

3,817

ป 2556
โดยสารพาณิชย

9,992 6,925 35,381

ป 2557
สินคาพาณิชย

9,073 6,530

ทั่วไป

32,565
8,925 13,637

35,338

ป 2558
ภาครัฐ

ป 2559
รวม
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ปริมาณสินคาและพัสดุไปรษณียภัณฑ
GRI

ประเภทเที่ยวบิน

หนวย

G4-AO3 เที่ยวบินสินคา
เที่ยวบินพรอมผูโดยสาร
รวม

ตัน
ตัน
ตัน

2556

2557

เขา
ออก
120,622 144,878
477,216 578,445
1,321,161

2558

เขา
ออก
116,277 134,162
463,552 615,057
1,329,048

2559

เขา
ออก
115,631 132,750
452,380 653,449
1,354,210

เขา
ออก
451,490 575,664
162,916 217,437
1,407,507

ปริมาณสินคาและพัสดุไปรษณียภัณฑ

GRI G4-AO3
หนวย : ตัน
2,000,000

1,329,048

1,321,161

1,000,000

1,407,507

1,354,210

900,000
800,000
700,000

653,449

600,000

615,057

578,445

500,000

477,216

575,664
452,380

463,552

451,490

400,000
300,000
217,437

200,000
100,000
0

120,622

144,878

116,277

162,916

134,162

115,631 132,750

เขา ออก เขา ออก รวม

เขา ออก เขา ออก รวม

ป 2556

ป 2557
เที่ยวบินสินคา

เขา ออก เขา ออก รวม

เขา ออก เขา ออก รวม

ป 2558
เที่ยวบินพรอมผูโดยสาร

ป 2559
รวม

130

สังคม
GRI

พนักงาน
พนักงาน

G4-10 จํานวนพนักงานทั้งหมด
รวม
แยกตามประเภทการจาง
- ผูบริหารสัญญาจาง
- พนักงาน
- ลูกจางชั่วคราว
G4-LA12 แยกตามแประเภทพนักงาน
- คณะกรรมการ
- พนักงานระดับบริหาร
(ตั้งแตระดับ 9 ขึ้นไป)
- พนักงานระดับบริหาร
(ตั้งแตระดับ 7 - 8)
- พนักงานระดับปฏิบัติการ
(ตั้งแตระดับ 6 ลงมา)
G4-LA1 การจางงานใหม (พนักงาน)
รวม
แยกตามอายุ
- นอยกวา 30 ป
- 30 - 50 ป
- มากกวา 50 ป
อัตราการจางงานใหม
การจางงานใหม (ลูกจางชั่วคราว)
รวม
แยกตามอายุ
- นอยกวา 30 ป
- 30 - 50 ป
- มากกวา 50 ป
อัตราการจางงานใหม
การลาออก (พนักงาน)
รวม
แยกตามอายุ
- นอยกวา 30 ป
- 30 - 50 ป

หนวย

2556
ชาย

2557
หญิง

ชาย

2558
หญิง

ชาย

หญิง

2559
ชาย
หญิง

คน

3,418

1,885

3,594

2,093

3,688

2,356

4,200

2,610

คน
คน
คน

2,832
586

1,656
229

1
2,918
675

1,755
338

1
3,082
605

1,887
469

1
3,242
958

2,011
599

คน
คน

11
72

2
41

10
88

7
47

13
93

2
52

11
99

2
52

คน

366

323

531

492

517

502

530

516

คน

2,394

1,292

2,966

1,548

3,085

1,800

2,613

1,443

คน

163

85

82

34

329

203

250

169

คน
คน
คน
% ของจํานวน
พนักงาน
ทั้งหมด
คน

162

คน
คน
คน
% ของจํานวน
ลูกจางทั้งหมด
คน
คน
คน

46

172
76
-

199
60
-

317
214
1

316
103
-

5.53%

5.54%

10.71%

8%

142

-

4

175

210

485

144

279
25
-

4
-

322
63
-

582
47
-

37.30%

0.39%

35.85%

40.40%

18
4
19

82

34
10
24

84

44
8
23

91

48
8
16
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GRI

พนักงาน

G4-LA1 - มากกวา 50 ป
อัตราการลาออก
การลาออก (ลูกจางชั่วคราว)
รวม
แยกตามอายุ
- นอยกวา 30 ป
- 30 - 50 ป
- มากกวา 50 ป
อัตราการลาออก
G4-LA3 การลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร
จํานวนพนักงานที่มีสิทธิ์ลากิจ
เพื่อเลี้ยงดูบุตร
จํานวนพนักงานที่กลับมาทํางาน
หลังจากสิ้นสุดระยะการลากิจ
เพื่อเลี้ยงดูบุตร
จํานวนพนักงานที่กลับมาทํางาน
หลังจากสิ้นสุดระยะการลากิจ
เพื่อเลี้ยงดูบุตรและยังทํางานตอ
หลังจากนั้นไปอีก 1 ป
อัตราการกลับมาทํางานและการคงอยู
ของพนักงานที่กลับมาทํางานหลังจาก
ระยะการลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรสิ้นสุด
ลงแลว
G4-LA9 การฝกอบรม
จํานวนชั่วโมงฝกอบรมเฉลี่ย
แยกตามระดับพนักงาน
- พนักงานระดับบริหาร
(ตั้งแตระดับ 9 ขึ้นไป)
- พนักงานระดับปฏิบัติการ
(ไมเกินระดับ 8)
แยกตามอายุ
- ไมเกิน 29 ป
- 30 - 44 ป
- 45 - 60 ป

หนวย

2556
ชาย

คน
% ของจํานวน
พนักงาน
ทั้งหมด
คน

83

คน
คน
คน
% ของจํานวน
ลูกจางชั่วคราว
ทั้งหมด

2557
หญิง
ชาย
41

หญิง
ชาย
82

2559
หญิง
ชาย
หญิง
97
115

1.43%

2.48%

2.58%

40

64

2558

41

186

52

2.66%

218

76

83
40
-

78
27
-

112
126
-

113
42
-

15.09%

10.37%

22.16%

18.88%

คน

2,832

1,656

3,593

2,093

3,685

2,344

คน

-

6

-

6

-

5

2

คน

-

6

-

6

-

5

2

%

-

100%

-

100%

-

100%

100%

31.32

20.47

37.58

24.56

45.09

29.42

ชม./คน/ป

3,242

47.30

2,011

30.42

ชม./คน/ป

15

18

22.58

23.50

ชม./คน/ป

28

34

39.51

41.48

ชม./คน/ป
ชม./คน/ป
ชม./คน/ป

23.13
31.22
25.09

27.76
37.46
30.11

32.12
44.13
36.06

33.18
46.45
38.27
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
GRI
G4-LA6

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หนวย
อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR)
- พนักงาน
คน/
พนักงาน
ทั้งหมด
การเสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน
- พนักงาน
คน
- ผูรับเหมา
คน

2556

2557

2558

2559

0.17%

0.05%

0.01%

0.03%

-

-

-

-

2556
247,129.21
2,817,562.00**
1,243,530.00
24,053,550.50

2557
240,428.79
8,221,440.00
3,734,307.20
25,736,020.50

2558
250,784.81
7,970,712.80
4,272,011.73
29,083,449.00

สิ่งแวดลอม
GRI
G4-EN3
G4-EN8
G4-EN10
G4-EN23

ปริมาณการใชไฟฟา
ปริมาณนํ้าที่ใช
ปริมาณนํ้าที่เขาสูการบําบัด
ปริมาณสิ่งปฏิกูล

หนวย
เมกะวัตต-ชั่วโมง
ลูกบาศกเมตร
ลูกบาศกเมตร
กิโลกรัม

2559
-*
8,591,130.00
4,516,238.00
26,445,362.00

หมายเหตุ * ขอมูลอยูระหวางการสอบทาน
** ไมรวมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

การปลอยกาซเรือนกระจก ปงบประมาณ 2555 - 2558
GRI
หนวย
G4-EN15 การปลอยกาซเรือนกระจก กิโลคารบอนไดออกไซด
ทางตรง (Scope 1)
เทียบเทา
G4-EN16 การปลอยกาซเรือนกระจก กิโลคารบอนไดออกไซด
ทางออม (Scope 2)
เทียบเทา
หมายเหตุ *** ขอมูลเฉพาะทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

2555

2556

1,951,755.00***

2,450,606.00

86,487,576.00***

138,738,735.00

2557
2,596,442.00

2558
2,506,271.00

139,875,779.00 145,913,175.00
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การปลอยกาซเรือนกระจก ปงบประมาณ 2555 - 2558 แยกตามทาอากาศยาน
GRI
การปลอยกาซเรือนกระจก
หนวย
G4-EN15 การปลอยกาซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1)
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
รวม
กิโลคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา
- ตอเที่ยวบิน
กิโลคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา
- ตอผูโดยสาร
กิโลคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา
ทาอากาศยานดอนเมือง
รวม
กิโลคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา
- ตอเที่ยวบิน
กิโลคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา
- ตอผูโดยสาร
กิโลคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา
ทาอากาศยานเชียงใหม
รวม
กิโลคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา
- ตอเที่ยวบิน
กิโลคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา
- ตอผูโดยสาร
กิโลคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา
ทาอากาศยานหาดใหญ
รวม
กิโลคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา
- ตอเที่ยวบิน
กิโลคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา
- ตอผูโดยสาร
กิโลคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา
ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย
รวม
กิโลคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา
- ตอเที่ยวบิน
กิโลคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา
- ตอผูโดยสาร
กิโลคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา

2555

2556

2557

2558

เปลี่ยนแปลง

1,951,755

1,878,871

1,863,742

1,782,821

-4.34%

6.212

6.313

6.436

5.623

-12.63%

0.037

0.037

0.040

0.034

-15.00%

-

375,623

422,619

375,682

-11.11%

-

2.61

2.45

1.68

-31.43%

-

0.023

0.020

0.012

-40.00%

-

106,966

110,751

120,813

9.09%

-

2.467

2.104

1.892

-10.08%

-

0.020

0.017

0.014

-17.65%

-

74,546

84,804

94,993

12.01%

-

4.247

3.800

3.860

1.58%

-

0.029

0.027

0.026

-3.70%

-

14,600

114,526

131,962

15.22%

-

15.96

10.43

9.85

-5.56%

-

0.105

0.083

0.076

-8.43%
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GRI
การปลอยกาซเรือนกระจก
หนวย
G4-EN16 การปลอยกาซเรือนกระจกทางออม (Scope 2)
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
รวม
กิโลคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา
- ตอเที่ยวบิน
กิโลคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา
- ตอผูโดยสาร
กิโลคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา
ทาอากาศยานดอนเมือง
รวม
กิโลคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา
- ตอเที่ยวบิน
กิโลคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา
- ตอผูโดยสาร
กิโลคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา
ทาอากาศยานเชียงใหม
รวม
กิโลคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา
- ตอเที่ยวบิน
กิโลคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา
- ตอผูโดยสาร
กิโลคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา
ทาอากาศยานหาดใหญ
รวม
กิโลคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา
- ตอเที่ยวบิน
กิโลคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา
- ตอผูโดยสาร
กิโลคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา
ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย
รวม
กิโลคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา
- ตอเที่ยวบิน
กิโลคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา
- ตอผูโดยสาร
กิโลคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา

2555

2556

2557

2558

เปลี่ยนแปลง

86,487,576

83,214,282

82,082,947

86,492,325

5.37%

275.264

279.603

283.467

272.790

-3.77%

1.632

1.620

1.768

1.635

-7.52%

-

42,154,483

43,850,293

44,834,563

2.24%

-

292.52

253.94

200.09

-21.21%

-

2.56

2.04

1.48

-27.45%

-

8,348,089

8,672,531

8,837,051

1.90%

-

192.503

164.745

138.418

-15.98%

-

1.528

1.308

1.056

-19.27%

-

2,838,555

2,993,025

3,301,799

10.32%

-

161.732

134.102

134.181

0.06%

-

1.112

0.951

0.907

-4.63%

-

2,183,326

2,276,983

2,447,437

7.49%

-

304.04

207.28

182.62

-11.90%

-

2.00

1.65

1.40

-15.15%
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GRI Index
GENERAL STANDARD DISCLOSURES
General Standard Disclosures
Strategy and Analysis
G4-1
G4-2
Organizational Profile
G4-3
G4-4
G4-5
G4-6
G4-7
G4-8
G4-9
G4-10
G4-11

Description
Message from the Chairman, Message from the President
Key Impacts, Risks, and Opportunities
Name of the organization
Primary brands, products, and services
Location of organization’s headquarters
Countries of operation
Nature of ownership and legal form
Markets served
Scale of the reporting organization
Total workforce by type
Percentage of total employees covered by collective
bargaining agreements

G4-12 Describe the organization’s supply chain
G4-13 Significant changes during reporting period regarding the
organization’s size structure, ownership, or supply chain

Identified Material
Aspects and
Boundaries

G4-14 Report whether and how the precautionary approach or
principle is addressed by the organization
G4-15 List externally developed economic, environmental and
social charters, principles, or other initiatives to which the
organization subscribes or endorses
G4-16 List memberships of associations and national or
international advocacy organizations in which the
organization is part
G4-17 List all entities included in the organization’s consolidated
financial statements or equivalent documents, and whether
any entity is not covered by the report
G4-18 Explain the process for defining report content and the
Aspect Boundaries, and how the organization implements
the Reporting Principles for Defining Report Content
G4-19 List all the material Aspects identified in the process for
defining report content
G4-20 Report the Aspect Boundary within the organization for each
material Aspect
G4-21 Report the Aspect Boundary outside the organization for
each material Aspect
G4-22 Report the effect of any restatements of information
provided in previous reports, and the reasons for such
restatements
G4-23 Report significant changes from previous reporting periods in
the Scope and Aspect Boundaries

Page/Link/Comment
SR 10-13, AR 12
SR 28-35, AR 28-29
SR 20, AR 11
SR 14-15, AR 31-32
SR 20, AR 35
SR 15
SR 15, AR 36
SR 15
SR 17
SR 130
All AOT employees have a right
to participate a collective
bargaining agreements
SR 36-37, AR 31
No significant changes regarding
the organization’s size structure,
ownership, or supply chain in
2016
SR 12, 112-113
SR 12, 22, 69-70, 112
SR 27
SR 15, AR 31
SR 17-20
SR 19
SR 20
SR 20
No significant changes from
previous reporting periods
No significant changes from
previous reporting periods
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General Standard Disclosures
Stakeholder
G4-24
Engagement
G4-25
G4-26
G4-27
Report Profile

G4-28
G4-29
G4-30
G4-31
G4-32
G4-33

Governance

G4-34
G4-35
G4-36
G4-38
G4-39
G4-40
G4-45
G4-46
G4-47
G4-48

Ethics and Integrity

G4-56
G4-58

Description
List of stakeholder groups engaged by the organization
Basis for identification and selection of stakeholders
Organization’s approach to stakeholder engagement
Key topics and concerns raised through stakeholder
engagement, and how the organization has responded
Reporting period
Date of the most recent previous report
Reporting cycle
Contact point for the report
GRI Content Index for “in accordance” option the
organization has chosen
Report the organization’s policy and current practice
regarding external assurance for the report
Governance structure of the organization
Process for delegating authority for economic,
environmental, and social topics
Appointment of an executive-level position or positions with
responsibility for economic, environmental and social topics
Composition of the highest governance body and its
committees
Report whether the Chair of the highest governance body is
also an executive officer
Nomination and selection processes for the highest
governance body and its committees
Role of the highest governance body in identifying and
managing economic, environmental, social impacts, risks
and opportunities
Role of highest governance body in reviewing the
effectiveness of the organization’s risk management
processes for economic, environmental, and social topics
Frequency of the highest governance body reviewing
economic, environmental, social impacts, risks and
opportunities
Highest committee or position that formally reviews and
approves the organization’s sustainability report and ensures
all material Aspects are covered
Organization’s values, principles, standards and norms of
behavior
Internal and external mechanisms for reporting concerns
about unethical or unlawful behavior, and matters related
to organizational integrity

Page/Link/Comment
SR 21
SR 22-25
SR 22-25
SR 22-25
SR 17
SR 17
SR 17
SR 20
SR 17
No external assurance for the
report in 2016
SR 62, AR 39
SR 62
SR 62
SR 62
SR 62
AR 100-101
SR 67
SR 67
SR 67
SR 67
SR 14
SR 65
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SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES AND UN SDGs
Specific Standard Disclosures
Economic
Performance
Market Presence

Indirect Economic
Impacts

G4-DMA
G4-EC1
G4-AO1
G4-AO2
G4-AO3
G4-DMA
G4-EC7
G4-EC8

Energy
Water

G4-DMA
G4-EN3
G4-DMA
G4-EN8
G4-EN10
G4-AO4

Emissions

Effluents and Waste

G4-DMA
G4-EN15
G4-EN16
G4-AO5
G4-DMA
G4-EN22
G4-EN23

Noise

G4-DMA
G4-AO7

Employment

G4-DMA
G4-LA1
G4-LA2
G4-LA3

Description
CATEGORY: ECONOMIC
Disclosure on Management Approach
Direct economic value generated and distributed
Total number of passengers annually
Total annual number of aircraft movements
Total amount of cargo tonnage
Disclosure on Management Approach
Development and impact of infrastructure
investments and services supported
Significant indirect economic impacts
CATEGORY: ENVIRONMENTAL
Disclosure on Management Approach
Direct energy consumption
Disclosure on Management Approach
Total water withdrawal by source
Percentage and total volume of water recycled
and reused
Quality of storm water by applicable regulatory
standards
Disclosure on Management Approach
Direct greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 1)
Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions
(Scope 2)
Ambient air quality
Disclosure on Management Approach
Total water discharge by quality and destination
Total weight of waste by type and disposal
method
Disclosure on Management Approach
Number and percentage change of people residing
in areas affected by noise
CATEGORY: SOCIAL
Disclosure on Management Approach
Total number and rates of new employee hires
and employee turnover
Benefits provided to full-time employees
Return to work and retention rates after parental
leave

Page/Link/Comment

SDGs

SR 41-46
SR 27
SR 27,127
SR 27,128
SR 27,129
SR 103-108
SR 103-108

Goal 11
Goal 11

SR 103-108

Goal 11

SR 114
SR 132
SR 115
SR 132
SR 132

Goal 13
Goal 13
Goal 13
Goal 13
Goal 13

www.airportthai.co.th

-

SR 112
SR 132-133
SR 132, 134

Goal 13
Goal 13
Goal 13

www.airportthai.co.th
SR 115
www.airportthai.co.th
SR 115, 132

Goal 13
-

SR 109-110
SR 110

-

SR 85-89
SR 130-131
SR 88-92
SR 131

Goal 8

138

Specific Standard Disclosures
Occupational Health
G4-DMA
and Safety
G4-LA6

Anti-Corruption

G4-DMA
G4-SO4

Grievance Mechanisms
for Impacts on Society

G4-DMA

Description
Disclosure on Management Approach
Types of injury and rates of injury, occupational
diseases, lost days, absenteeism, and total
number of work-related fatalities
Disclosure on Management Approach
Average hours of training per year per employee
Programs for skills management and lifelong
learning
Disclosure on Management Approach
Composition of governance bodies and
breakdown of employees per employee category
SUB-CATEGORY: SOCIETY
Disclosure on Management Approach
Percentage of operations with local community
engagement, impact assessments, and
development programs
Disclosure on Management Approach
Communication and training on anti-corruption
policies and procedures
Disclosure on Management Approach

Customer Health and
Safety
Product and Service
Labelling

G4-DMA

SUB-CATEGORY: PRODUCT RESPONSIBILITY
Disclosure on Management Approach

Business Continuation
and Emergency
Preparedness
Provision of Service or
Facilities for Persons
with special needs

Training and Education

G4-DMA
G4-LA9
G4-LA10

Diversity and Equal
Opportunity

G4-DMA
G4-LA12

Local Communities

G4-DMA
G4-SO1

SDGs
Goal 8
Goal 9
Goal 11
Goal 13
Goal 17

G4-DMA
G4-PR5

Page/Link/Comment
SR 93-99
SR 99, 132

SDGs
-

SR 90-92, 96
SR 90, 131
SR 90-92, 96

Goal 8

SR 92
SR 130

Goal 8

SR 104-108
SR 109

Goal 11

SR 63-66
SR 64-65

Goal 8

SR 65

-

SR 116-117

-

SR 75-80
SR 78

-

G4-DMA

Disclosure on Management Approach
Results or key conclusions of customer
satisfaction surveys
Disclosure on Management Approach

SR 70, 118

-

G4-DMA

Disclosure on Management Approach

SR 111

-

Chapter
Going on to the destination with care
Our strategy to the destination
Going on to the destination with responsibility
Going on to the destination with responsibility
Our strategy to the destination

Page
SR 82-100
SR 39-57
SR 101-111
SR 112-115
SR 48-52

แบบสํารวจความคิดเห็นของผูอาน
รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน ประจําป 2559 บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) หรือ ทอท.
ขอมูลจากแบบสํารวจความคิดเห็นนี้จะนํามาใชในการปรับปรุงเนื้อหา
และรูปแบบการเปดเผยขอมูลในรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน ประจําป 2560 ของ ทอท. ตอไป
ขอขอบพระคุณสําหรับความรวมมือของทานเปนอยางสูง
กรุณาทําเครื่องหมาย X ลงในชอง ● และแสดงขอคิดเห็นของทานลงในชองวาง

1. เพศ
● ชาย

● female

2. ระดับการศึกษา
● ตํ่ากวาปริญญาตรี
● ปริญญาตรี
● ปริญญาโท
● สูงกวาปริญญาโท

3. ทานเปนผูอานในกลุมใด
● ผูถือหุน/นักลงทุน
● พนักงาน

● ลูกคา (ผูโดยสาร/สายการบิน)
● คูคา

● ชุมชนรอบสถานประกอบการ
● นักวิชาการ

● หนวยงานราชการ
● สื่อมวลชน
● นักเรียน/นักศึกษา
● อื่นๆ กรุณาระบุ _____________________________________________

4. ทานไดรับรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืนของ ทอท.จากชองทางใด
● เว็บไซตของ ทอท.
● เว็บไซตอื่นๆ

● งานสัมมนา/บรรยาย/นิทรรศการ
● งานประชุมสามัญผูถือหุน

5. ทานอานรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน ประจําป 2559 เพื่อ
● รูจัก ทอท.
● ประกอบการตัดสินใจลงทุน
● การวิจัย/การศึกษา
● เตรียมจัดทํารายงานของตนเอง
● อื่นๆ กรุณาระบุ _____________________________________________

● หนวยงานภายใน ทอท.
● อื่นๆ กรุณาระบุ______________

6. ความสมบูรณและความนาเชื่อถือของรายงานความยั่งยืน ป 2559
- ทานเขาใจประเด็นดานความยั่งยืนของ ทอท.เพียงใด
- ผลการดําเนินงานดานความยั่งยืนสอดคลอง
ตามกลยุทธความยั่งยืนของ ทอท.เพียงใด
- เนื้อหามีความเหมาะสมและนาเชื่อถือเพียงใด
- เนื้อหาตรงกับสิ่งที่ทานตองการทราบเพียงใด

● มาก
● มาก

● ปานกลาง
● ปานกลาง

● นอย
● นอย

● ปรับปรุง
● ปรับปรุง

● มาก
● มาก

● ปานกลาง
● ปานกลาง

● นอย
● นอย

● ปรับปรุง
● ปรับปรุง

7. ทานสนใจประเด็นดานความยั่งยืนของ ทอท.เรื่องใดบาง
● การพัฒนาเพื่อรองรับการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมการบิน

● การเขาถึงบริการของทาอากาศยาน

● การสรางพันธมิตรกับคูคาทางธุรกิจ

● การสรรสรางนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

● การดําเนินงานดวยหลักธรรมาภิบาล

● การปฏิบัติตามจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

● การบริหารจัดการความเสี่ยง
● แรงงานสัมพันธและคุณภาพชีวิตที่ดี
ในการทํางาน

● การบริหารลูกคาสัมพันธ
● การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
การรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ

● การบริหารจัดการหวงโซอุปทาน
● ความหลากหลายและการมีโอกาส
ที่เทาเทียมของพนักงาน

● การจัดการดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ● การมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสียและชุมชน ● การลดผลกระทบจากการดําเนินการธุรกิจ
ทาอากาศยานตอชุมชนและสังคม
● การใหบริการอยางทั่วถึงและเทาเทียม
● การจัดการสิ่งเเวดลอมเพื่อความยั่งยืน
● อื่นๆ กรุณาระบุ _____________________________________________

8. ทานคิดวาเนื้อหาในรายงานครอบคลุมประเด็นดานความยั่งยืนของ ทอท.หรือไม

● ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย

● ครอบคลุม ● ไมครอบคลุม

หากทานคิดวาไมครอบคลุม โปรดระบุประเด็นที่ทานคิดวาควรเพิ่มเติม

9. กรุณาระบุขอเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุงรายงานความยั่งยืนฉบับตอไป

กรุณาสงคืนที่

ฝายกิจการเพื่อสังคมและกํากับดูแลกิจการ
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
333 ถ.เชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
กรุงเทพฯ 10210

