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สนามบินแห่งแรงบันดาลใจ
40 ปี ท่าอากาศยานไทย ก้าวไกลทัดเทียมสากล

ศักยภาพที่ภาคภูมิใจ
ท่าอากาศยานไทยไม่แพ้ต่างชาติ

ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการบินในเอเชียที่มีศักยภาพในระดับสากล
ด้วยสายการบินชั้นน�ำ 135 สายการบิน ให้บริการในท่าอากาศยาน 6 แห่ง
ปีละ 9 แสนเที่ยวบิน รวมเป็นผู้โดยสาร 142 ล้านคน ด้วยความได้เปรียบ
ที่ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคและจากทั่วโลก
มีพื้นที่ที่เอื้อต่อการขยายและพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการบิน
รวมทั้งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการท่าอากาศยานที่มีมาตรฐานระดับสากล
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)

7

4 ทศวรรษท่าอากาศยานไทย

เลือกพื้นที่
ดอนเมือง
เป็นสนามบิน
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8
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พัฒนาสู่ความทันสมัย เชื่อมไทยสู่สากล

ทอท.บริหารท่าอากาศยานนานาชาติ 6 แห่ง อ�ำนวยความสะดวกการเข้าออกประเทศ
และการขนส่งระหว่างประเทศ พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง อาทิ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ มีความทันสมัยเคียงคู่กับความเป็นไทย
ท่าอากาศยานดอนเมือง อายุกว่า 100 ปี พัฒนาเป็นจุดให้บริการสายการบินต้นทุนต�่ำในภูมิภาค
ท่าอากาศยานภูเก็ต มีอาคารผู้โดยสารใหม่ที่ทันสมัย เพิ่มศักยภาพประตูสู่อันดามัน
รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติสัมผัสเมืองชายทะเลที่สวยงาม
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CEI

CNX

ท่าอากาศยานเชียงใหม่
จ�ำนวนเที่ยวบินที่รองรับได้ 24 เที่ยวบิน/ชั่วโมง
จ�ำนวนผู้โดยสารที่รองรับได้ 8 ล้านคน/ปี

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
จ�ำนวนเที่ยวบินที่รองรับได้ 12 เที่ยวบิน/ชั่วโมง
จ�ำนวนผู้โดยสารที่รองรับได้ 3 ล้านคน/ปี
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BKK

DMK

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานดอนเมือง

จ�ำนวนเที่ยวบินที่รองรับได้ 68 เที่ยวบิน/ชั่วโมง
จ�ำนวนผู้โดยสารที่รองรับได้ 45 ล้านคน/ปี

จ�ำนวนเที่ยวบินที่รองรับได้ 48 เที่ยวบิน/ชั่วโมง
จ�ำนวนผู้โดยสารที่รองรับได้ 30 ล้านคน/ปี

HKT

HDY

ท่าอากาศยานภูเก็ต
จ�ำนวนเที่ยวบินที่รองรับได้ 20 เที่ยวบิน/ชั่วโมง
จ�ำนวนผู้โดยสารที่รองรับได้ 12.5 ล้านคน/ปี
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
จ�ำนวนเที่ยวบินที่รองรับได้ 12 เที่ยวบิน/ชั่วโมง
จ�ำนวนผู้โดยสารที่รองรับได้ 2.6 ล้านคน/ปี

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)

11

AOT Digital Platform ถือเป็นก้าวส�ำคัญ
ที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบและโครงสร้างธุรกิจ
ของ ทอท. ยกระดับการให้บริการ

ที่ตอบสนองพฤติกรรม
ที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ ใช้บริการ
และสร้างภูมิคุ้มกันทางธุรกิจ
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สารจากประธานกรรมการ
ตลอดระยะเวลา 4 ทศวรรษที่ผ่านมา บริษัท ท่าอากาศยานไทย
จ�ำกัด (มหาชน) (ทอท.) ด�ำเนินงานด้วยความภาคภูมิใจในฐานะ
รัฐวิสาหกิจที่มีบทบาทส�ำคัญทั้งเชิงรัฐและเชิงพาณิชย์ ส่งเสริม
และขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ส่งมอบคุณค่า
ให้ กั บ ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารท่ า อากาศยาน ควบคู ่ ไ ปกั บ การตอบสนอง
ความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยให้ความส�ำคัญ
ในการก�ำกับดูแลและพัฒนาองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พร้อมน�ำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอด
เส้นทางการด�ำเนินธุรกิจท่าอากาศยาน
อุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศเผชิญความเปลี่ยนแปลงและ
ความท้าทายต่าง ๆ ตลอดช่วงปีที่ผ่านมา ทอท.เร่งด�ำเนินการ
ขยายขีดความสามารถในการรองรับของท่าอากาศยานให้ทัน
ต่อการจราจรทางอากาศทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งทุกท่าอากาศยาน
ในความรับผิดชอบ ควบคู่ไปกับการยกระดับองค์กรด้วย Digital
Technology และ Innovation ภายใต้ AOT Digital Platform
ที่ส่งเสริมการบริหารจัดการในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น กล่าวคือ ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงการให้บริการของ
ท่าอากาศยานและข้อมูลแบบ Real Time วางแผนกิจกรรม และ
บริหารเวลาได้ดียิ่งขึ้น สนับสนุนกิจกรรม E-commerce และ
พัฒนา Loyalty Program ผ่าน Platform ซึ่งมีพันธมิตรทางธุรกิจ
ร่วมให้บริการหลากหลาย เช่น Duty Free, บริการรถเช่า, บริการ
ห้องรับรอง (Lounge) ในท่าอากาศยาน, บริการจองโรงแรม
เป็นต้น ทั้งนี้ AOT Digital Platform ถือเป็นก้าวส�ำคัญที่จะ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบและโครงสร้างธุรกิจของ ทอท. ยกระดับการ
ให้บริการทีต่ อบสนองพฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปของผูใ้ ช้บริการ
และสร้างภูมิคุ้มกันทางธุรกิจท่ามกลางปัจจัยท้าทายทั้งจากภาค
การท่องเทีย่ วและภาคการขนส่งทางอากาศ เพือ่ ผลักดันให้ ทอท.
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและให้บริการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก
ต่อไปอย่างยั่งยืน
ความมุ ่ ง มั่ น ของ ทอท.ในการเป็ น ผู ้ ด� ำ เนิ น การและจั ด การ
ท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก มีรางวัลเป็นเครื่องการันตีคุณภาพ
องค์กรจากหน่วยงานทัง้ ในและต่างประเทศ อาทิ รางวัลเกียรติยศ
Thailand’s Top Corporate Brand Value 2019 ติดต่อกันเป็นปี
ที่ 5 ในฐานะองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรม

บริการด้านขนส่งและโลจิสติกส์ และรางวัลเกียรติยศ ASEAN’s
Top Corporate Brand Value 2019 ซึ่งแสดงถึงบทบาทที่ส�ำคัญ
ขององค์กรต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ในขณะเดียวกัน
ทอท.มีการด�ำเนินธุรกิจทีค่ ำ� นึงถึงสิง่ แวดล้อมเพือ่ การเติบโตอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน ด้วยการรับรอง Airport Carbon Accreditation
ที่แสดงถึงการบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการด�ำเนินงานตาม
นโยบายท่าอากาศยานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Airport)
โดยท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ ท่ า อากาศยานดอนเมื อ ง
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยาน
แม่ ฟ ้ า หลวง เชี ย งราย ได้ รั บ การรั บ รอง Airport Carbon
Accreditation ระดับที่ 3 Optimisation และท่าอากาศยาน
ภูเก็ตอยู่ระหว่างการขอรับรองระดับที่ 1 Mapping สะท้อนถึง
เจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ
เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเฉลิม
พระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอท.มีความปีติยินดี
อย่ า งยิ่ ง ที่ ไ ด้ ร ่ ว มกั บ 11 องค์ ก รชั้ น น� ำ จั ด กิ จ กรรมวิ่ ง และ
ปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ หรือ “Happy and Healthy Run
and Bike for the King” มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประวัติศาสตร์นี้
กว่า 15,000 คน ณ สนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต ซึ่งติด
อั น ดั บ สนามลู ่ ป ั ่ น จั ก รยานที่ ดี ที่ สุ ด ในโลกและตั้ ง อยู ่ ใ นพื้ น ที่
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมถึงจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน
ปรับภูมิทัศน์ท่าอากาศยานให้มีความสะอาดเรียบร้อยในช่วง
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี
และน้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ในนามของคณะกรรมการ ทอท.ขอขอบคุณผูถ้ อื หุน้ พันธมิตรทาง
ธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ที่สนับสนุนการด�ำเนินงาน
ของ ทอท.ด้วยดีตลอดมา รวมถึงขอบคุณผู้บริหารและพนักงาน
ทอท.ที่ร่วมแรงร่วมใจทุ่มเทในภารกิจ เพื่อยกระดับการด�ำเนิน
ธุรกิจท่าอากาศยานด้วยมาตรฐานเหนือระดับ ให้บริการด้วยใจรัก
พร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างมูลค่าเพิ่มและส�ำนึกในความ
รับผิดชอบต่อสังคม และการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล
เพื่อก้าวสู่ปีที่ 41 ของการด�ำเนินงานอย่างยั่งยืน

นายประสงค์ พูนธเนศ
ประธานกรรมการ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด
(มหาชน) (ทอท.) ประกอบด้ ว ยกรรมการอิ ส ระซึ่ ง เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
รายนามของคณะกรรมการตรวจสอบ ระหว่าง ตุลาคม
ถึง ธันวาคม 2561
1. พลอากาศโท ประกิต ศกุณสิงห์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายมานิต นิธิประทีป
กรรมการตรวจสอบ
3. นายวราห์ ทองประสินธุ์
กรรมการตรวจสอบ (ครบวาระ 23 มกราคม 2562)
รายนามของคณะกรรมการตรวจสอบ ระหว่าง มกราคม
ถึง มิถุนายน 2562
1. พลอากาศโท ประกิต ศกุณสิงห์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
(ครบวาระ 30 มิถุนายน 2562)
2. นายมานิต นิธิประทีป
กรรมการตรวจสอบ
3. นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์
กรรมการตรวจสอบ (ตั้งแต่ 23 มกราคม 2562)
รายนามของคณะกรรมการตรวจสอบ ระหว่าง กรกฎาคม
ถึง กันยายน 2562
1. นายมานิต นิธิประทีป ประธานกรรมการตรวจสอบ
(ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562)
2. นายวราห์ ทองประสินธุ์ กรรมการตรวจสอบ
3. นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นายอ�ำนาจ สันตนานนท์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักตรวจสอบ
เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็นอิสระตาม
ขอบเขต หน้ า ที่ ความรับผิด ชอบที่ไ ด้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษั ท โดยถื อ ปฏิ บั ติ ต ามกฎบั ต รของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบกระทรวง
การคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบ
ภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2555 คูม่ อื การปฏิบตั งิ านส�ำหรับ
คณะกรรมการตรวจสอบในรั ฐ วิ ส าหกิ จ ส� ำ นั ก งาน
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รายงานประจำ�ปี 2562

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และ
เป็นไปตามแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องคณะกรรมการตรวจสอบตามที่
ตลาดหลักทรัพย์แ ห่ ง ประเทศไทยก� ำ หนด โดยสอบทาน
การบริหารงาน การด�ำเนินงานของบริษทั ด้านการก�ำกับดูแล
กิ จ การที่ ดี การบริ ห ารความเสี่ ย ง การควบคุ ม ภายใน
การตรวจสอบภายใน รายงานทางการเงิน และการปฏิบตั งิ าน
ด้านต่าง ๆ ของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม และ
สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามแนวทางการต่ อ ต้ า น
การคอร์รปั ชันของบริษทั เพือ่ สร้างความโปร่งใสให้กบั องค์กร
ในปีงบประมาณ 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม
จ�ำนวน 13 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมตามที่ก�ำหนดไว้ 12 ครั้ง
และเป็นการประชุมวาระพิเศษ 1 ครัง้ โดยมีกรรมการตรวจสอบ
เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้เชิญฝ่ายบริหาร ผูเ้ กีย่ วข้อง และผูส้ อบบัญชีเข้าร่วมประชุม
ตามวาระต่าง ๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดท�ำ
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
เสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างต่อเนื่อง โดยสรุป
สาระส�ำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ ส อบทานรายงานทางการเงิ น ของบริ ษั ท
ทัง้ ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล และงบการเงินประจ�ำปีของ
บริษัท รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที่มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ซึ่งรายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดท�ำ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยสอบทานประเด็น
ที่ เ ป็ น สาระส� ำ คั ญ และได้ รั บ ค� ำ ชี้ แ จงจากผู ้ ส อบบั ญ ชี
ฝ่ า ยบริ ห าร และผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก ตรวจสอบ ในเรื่ อ ง
ความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงิน และงบการเงิน
การปรับปรุงรายการบัญชีท่ีส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อข้อมูล
ทางการเงินและงบการเงิน ความเพียงพอ เหมาะสมของ
วิธีการบันทึกบัญชี และขอบเขตการตรวจสอบจนเชื่อมั่น
ได้ว่าการจัดท�ำข้อมูลทางการเงินและงบการเงิน รวมทั้ง
หมายเหตุประกอบในงบการเงินถูกต้องตามที่ควรในสาระ
ส�ำคัญเป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย และมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน จึงให้ความเห็นชอบข้อมูลทางการเงิน

และงบการเงิ น ดั ง กล่ า วที่ ผู ้ ส อบบั ญ ชี ไ ด้ ส อบทานและ
ตรวจสอบแล้ว ซึ่งเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัท จ�ำนวน 3 ครั้ง เพื่อปรึกษา
หารืออย่างอิสระถึงการได้รับข้อมูลในการตรวจสอบ และ
ข้อมูลที่มีสาระส�ำคัญในการจัดท�ำข้อมูลทางการเงินและ
งบการเงิน การเปิดเผยข้อมูล การน�ำเสนอเรื่องส�ำคัญในการ
ตรวจสอบ (Key Audit Matters: KAM) ทีจ่ ะปรากฏในรายงาน
ของผู้สอบบัญชี โดยให้ความส�ำคัญกับการน�ำเสนอข้อมูล
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ รวมทั้งความเป็นอิสระของ
ผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดท�ำข้อมูลทางการเงินและ
งบการเงินเป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมายและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน มีความเชือ่ ถือได้และทันเวลา รวมทัง้
มีการเปิดเผยข้อมูลทีส่ ำ� คัญอย่างเพียงพอ เพือ่ เป็นประโยชน์
กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน
2. การสอบทานการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี คณะกรรมการ
ตรวจสอบส่งเสริมให้มกี ารบริหารจัดการเพือ่ ให้เกิดการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี มีความโปร่งใส น่าเชือ่ ถือ ซึง่ เป็นปัจจัยส�ำคัญ
ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
โดยสอบทานการปฏิบตั งิ านตามระบบงานทีก่ ำ� หนดไว้ เพือ่ ให้มี
การปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท และได้สอบทานการปฏิบัติตาม
มาตรการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต
(Whistleblowing) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมหารือกับฝ่ายบริหาร
เกีย่ วกับผลการด�ำเนินงานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน
และรายงานผลการด�ำเนินการให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ
เพื่อให้ค�ำแนะน�ำข้อควรปฏิบัติที่เป็นประโยชน์
3. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานรายงานที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายการ
ทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการเปิดเผยข้อมูล
รายการระหว่างกัน เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุ

สมผล มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
4. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายใน และการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
เหมาะสม และมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล โดยสนั บ สนุ น ให้ มี ร ะบบ
การควบคุมเชิงป้องกัน (Preventive Control) ในขั้นตอน
การด�ำเนินงานต่าง ๆ ทีเ่ พียงพอ เหมาะสม และสอบทานรายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายในของบริษัทตามมาตรฐาน
การควบคุมภายในส�ำหรับหน่วยงานของรัฐ (Internal Control
Standard for Government Agency) ของกระทรวงการคลัง
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์และ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้
กรอบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล (The Committee
of Sponsoring Organization of the Treadway
Commission: COSO 2013) โดยมีผลการประเมินที่เชื่อมั่น
ได้ว่าการควบคุมภายในของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ก�ำหนด นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุม
ร่ ว มกั บ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่ อ บู ร ณาการ
การท�ำงานร่วมกัน โดยมีการสอบทานการบริหารความเสี่ยง
แผนงานและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อน�ำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
5. การก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ�ำปี แผนการตรวจสอบระยะยาว และการปรับแผนการ
ตรวจสอบให้เชื่อมโยงเป้าหมายขององค์กร สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและความเสีย่ งทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป มีการสอบทาน
การปฏิบตั งิ านและผลการปฏิบตั งิ านตามแผนการตรวจสอบ
ที่ก�ำหนด โดยให้ข้อแนะน�ำและติดตามการด�ำเนินการแก้ไข
ในประเด็ น ที่ มี นั ย ส� ำ คั ญ ตามรายงานผลการตรวจสอบ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและมี
การควบคุมภายในที่เพียงพอ อีกทั้งสนับสนุนให้มีการน�ำ
เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัตงิ าน รวมทัง้ พิจารณา
อนุ มั ติ ก ฎบั ต รของส� ำ นั ก ตรวจสอบ คู ่ มื อ ปฏิ บั ติ ง าน
การตรวจสอบภายใน เพื่อให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุงปี 2555
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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ของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวง
การคลัง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติ
แผนการฝึกอบรมประจ�ำปีของส�ำนักตรวจสอบ โดยให้ความ
ส�ำคัญและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัฒนาความรู้
ประสบการณ์ เพือ่ ให้ได้รบั วุฒบิ ตั รทางวิชาชีพต่าง ๆ และเพือ่
พัฒนาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้มีความรู้ ความสามารถใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งพิจารณาความเพียงพอเหมาะสมของทรัพยากรของ
ส� ำ นั ก ตรวจสอบ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการแต่ ง ตั้ ง
โยกย้าย และการเลือ่ นต�ำแหน่งพนักงานของส�ำนักตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบตั งิ านและพิจารณาความดีความชอบ
ประจ� ำ ปี ข องผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก ตรวจสอบและพนั ก งาน
ส� ำ นั ก ตรวจสอบ นอกจากนี้ ค ณะกรรมการตรวจสอบ
สนับสนุนให้มกี ารประเมินคุณภาพการตรวจสอบภายในจาก
ผูป้ ระเมินอิสระภายนอก (External Assessment) และได้นำ�
ข้อเสนอแนะมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
6. การรั ก ษาคุ ณ ภาพคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้ มี ค วามเหมาะสมเป็ น ไปตามกฎ ระเบี ย บ
หลั ก เกณฑ์ ข องหน่วยงานก�ำกับดูแล และสอดคล้ องกั บ
ภารกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทัง้ คณะ และประเมินตนเอง
แบบรายบุคคลตามแนวปฏิบตั ทิ ดี่ เี กีย่ วกับการรักษาคุณภาพ
งานของคณะกรรมการตรวจสอบของส� ำ นั ก งานคณะ
กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วย
ตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 เพื่อให้มั่นใจ
ว่าการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และบรรลุ ผ ลตามที่ ก� ำ หนดไว้ โดยมี ผ ล
การประเมินโดยรวมอยูใ่ นเกณฑ์ดมี าก นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีการรายงานผลการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้คณะกรรมการ
บริ ษั ท ทราบทุ ก ไตรมาส โดยให้ ข ้ อ คิ ด เห็ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
กระบวนการก�ำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การควบคุม
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ภายใน และการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนด กฎ ระเบียบของบริษทั
7. การพิจารณาเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการเสนอให้
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
การเสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปีงบประมาณ 2562
และเสนอคณะกรรมการบริษั ทเพื่ อน�ำเสนอขออนุ มัติต่อ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และอนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ปีงบประมาณ 2562
โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และ
ความรับผิดชอบตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้
ความรู ้ ความสามารถ และความระมั ด ระวั ง รอบคอบ
มี ค วามเป็ น อิ ส ระอย่ า งเพี ย งพอ รวมทั้ ง ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น
และข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
อย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
การบริหารและการด�ำเนินงานของ ทอท.มีการพัฒนาด้านการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างต่อเนือ่ ง มีระบบการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง มีการจัดวางระบบควบคุมภายใน และระบบ
การตรวจสอบที่ เ หมาะสม เพี ย งพอ และมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษทั มีความถูกต้องตามทีค่ วร
ในสาระส�ำคัญ เชือ่ ถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และบริษัทมี
การปฏิบตั งิ านสอดคล้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการด�ำเนินธุรกิจ

(นายมานิต นิธิประทีป)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการสรรหา
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการสรรหา บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด
(มหาชน) (ทอท.) ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการ
ทอท.เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทอท.
โดยมีอ�ำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ก�ำหนดไว้ใน
กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา โดยได้ก�ำหนดนโยบาย
หลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาสรรหากรรมการ ทอท.และ
ได้คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและ
ระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการ
ทอท.พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทอท.แทนกรรมการ
ที่พ้นจากต�ำแหน่งตามข้อบังคับ รวมถึงการด�ำเนินการอื่น
ตามที่ ค ณะกรรมการ ทอท.มอบหมายและรายงานผล
การด�ำเนิ น งานของคณะกรรมการสรรหาต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ ทอท.ในเดือนถัดไป และรายงานต่อผู้ถือหุ้น
ในรายงานประจ�ำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปีดว้ ย
ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาจัดให้มีการประชุมคณะ
กรรมการสรรหา จ�ำนวน 3 ครั้ ง เพื่ อ ด�ำเนิ น การสรรหา
กรรมการ ทอท.ตามทีค่ ณะกรรมการ ทอท.มอบหมาย ซึง่ คณะ
กรรมการสรรหาได้รายงานผลการด�ำเนินงานพร้อมความเห็น
และข้อเสนอแนะให้กับคณะกรรมการ ทอท.อย่างต่อเนื่อง
และได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามที่ ก�ำหนดไว้ ใ นกฎบั ต รของ
คณะกรรมการสรรหาอย่างครบถ้วน ด้วยความระมัดระวัง
รอบคอบ และเป็นอิสระ โดยมีสาระส�ำคัญของการปฏิบัติ
หน้าที่ ดังนี้
1. พิ จ ารณาสรรหาบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ห ลากหลาย
ทัง้ ในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ และคุณสมบัติ
เฉพาะด้านที่จ�ำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ขององค์กร และเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของ ทอท.เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ทอท.ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกีย่ วข้อง เช่น กฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ ม าตรฐานของกรรมการและพนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบสํานักนายก
รัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนข้อบังคับ ทอท.และ
หลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข อง ทอท. เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้
ได้นํารายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director’s Pool) ของ
กระทรวงการคลังมาประกอบการพิจารณาร่วมกับ Board
Skill Matrix มาวิ เ คราะห์ ทั ก ษะที่ จ�ำเป็ น ที่ ยั ง ขาดอยูู ่ ใ น
คณะกรรมการ ทอท. เพื่อให้มั่นใจว่า จะได้คณะกรรมการ
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถเข้ า ใจและตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้ มีประวัติการทํางาน
ที่โปร่งใสและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับ ทอท. (Conflict
of Interest) ซึ่งมีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ดังนี้:

1) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม
วาระการดํารงตําแหน่ง โดยคณะกรรมการสรรหาได้ดาํ เนินการ
ตามกระบวนการสรรหาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
ทอท.เพื่อให้คณะกรรมการ ทอท.พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มี
ความเหมาะสมก่ อ นจะน�ำเสนอที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ทอท.
ในปี 2562 คณะกรรมการ ทอท.ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ส่ ว นน้ อ ยสามารถเสนอรายชื่ อ บุ ค คลที่ เ ห็ น ว่ า เหมาะสม
เพื่ อ คั ด เลื อ กเป็ น กรรมการตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก�ำหนด
ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2562 ปรากฏว่า
ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าสู่กระบวนการ
สรรหากรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562
2) พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง กรรมการแทนตํ า แหน่ ง กรรมการ
ที่ ว ่ า งลงเพราะเหตุ อื่ น นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระ
โดยกรรมการสรรหาได้พจิ ารณาสรรหาบุคคลทีเ่ หมาะสมและ
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
ให้เป็นกรรมการ ทอท.
ทั้งนี้ บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทอท.
จะต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจก่อน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่ า ด้ ว ยการกํ า หนดนโยบายและกํ า กั บ ดู แ ลรั ฐ วิ ส าหกิ จ
พ.ศ.2557
2. พิ จ ารณาแบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการสรรหา ประจําปี 2562 ให้มีความครบถ้วน
เหมาะสม สอดคล้องตามนโยบายธรรมาภิบาล และหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.
3 . จั ด ใ ห ้ มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
คณะกรรมการสรรหาประจําปี 2562 รายงานผลการประเมิน
ต่ อ คณะกรรมการ ทอท. และเปิ ด เผยผลการประเมิ น
ในรายงานประจําปี
คณะกรรมการสรรหาได้ ป ฏิ บั ติ ง านตามหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายอย่างละเอียดครบถ้วน ด้วยความรอบคอบ รัดกุม
โปร่งใส และเป็นอิสระ ตลอดจนให้ความเห็นอย่างตรงไป
ตรงมา เพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ของผู ้ ถื อ หุ ้ น นั ก ลงทุ น และ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่
ให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีเพื่อให้ ทอท.พัฒนาไปสู่ความยั่งยืนต่อไป

(นายมานิต นิธิประทีป)
ประธานกรรมการสรรหา
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด
(มหาชน) (ทอท.) ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการก�ำหนด
ค่ า ตอบแทน ทอท. ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยกรรมการอิ ส ระเป็ น
ส่วนใหญ่ โดยมีรายนามดังนี้
1. นายธวัชชัย อรัญญิก
ด�ำรงต�ำแหน่ง ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
2. นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการ
			
3. นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์
ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการ (กรรมการอิสระ)

กรรมการ ทอท. โดยพิจารณาจากผลประกอบการและขนาด
ธุรกิจของบริษัท แนวปฏิบัติที่บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ ที่ อ ยู ่ ใ นอุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น หรื อ ที่ มี ข นาด
ใกล้เคียงกัน รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ ทอท. โดยน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ ทอท.
เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ นอกจากนี้
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์
หรือวิธีการก�ำหนดค่าตอบแทนให้บุคคลภายนอกที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นกรรมการ อนุกรรมการ และผู้ท�ำงานของ ทอท.
เพือ่ น�ำเสนอคณะกรรมการ ทอท. เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ รวมถึง
การประเมิ น ผลปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการก� ำ หนด
ค่าตอบแทน

ทั้งนี้ ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการแต่ละท่านปรากฏอยู่ใน
โดยมีรองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ สายงานบัญชีและ หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงในรายงาน
การเงิ น ท� ำ หน้ า ที่ เ ลขานุ ก ารคณะกรรมการก� ำ หนด ประจ�ำปี 2562 ด้วย
ค่าตอบแทน คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติ
หน้าทีอ่ ย่างอิสระ รอบคอบ เป็นธรรม และสมเหตุสมผล ภาย
ใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีร่ ะบุไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นไปตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้ให้ไว้
ส�ำหรับปี 2562 คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนได้มี
การประชุมจ�ำนวน 3 ครั้ง เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนส�ำหรับ
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(นายธวัชชัย อรัญญิก)
ประธานกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
(ทอท.) ให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลการบริหารจัดการ
องค์ ก ร ภายใต้ ห ลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เพื่ อ ให้
การบริ ห ารความเสี่ ย งของ ทอท. มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล สร้างความมัน่ ใจและความเชือ่ ถือให้กบั นักลงทุน
และผูม้ สี ว่ นได้เสียของ ทอท. โดยแต่งตัง้ คณะกรรมการ ทอท.
จ�ำนวน 4 ท่าน เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทอท.
ประกอบด้วย นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ เป็น
ประธานกรรมการ นายธานินทร์ ผะเอม และนายมนัส แจ่มเวหา
เป็นกรรมการ และกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ เป็นกรรมการ
และเลขานุการ ท�ำหน้าที่วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์
ความเสีย่ งด้านต่าง ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ พร้อมทัง้ น�ำเสนอแนวทาง
ป้องกันให้คณะกรรมการ ทอท.ทราบ เพื่อก�ำหนดทิศทาง
การด�ำเนินงานของ ทอท. และก�ำหนดนโยบายด้านการบริหาร
ความเสี่ยงของ ทอท. รวมถึงการถ่ายทอดลงไปสู่การปฏิบัติ
ทั่วทั้งองค์กร

การตรวจสอบของคณะผูต้ รวจสอบเพือ่ ประเมินผลการแก้ไข
ข้อบกพร่องขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
(International Civil Aviation Organization Coordinated
Validation Mission: ICVM) การน�ำดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
(Key Risk Indicators: KRIs) เพื่อใช้ในการติดตามและ
บริหารจัดการความเสี่ยง การปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐาน
การปฏิบตั งิ าน เพือ่ ป้องกันข้อผิดพลาดซึง่ จะส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ของ ทอท. และการทบทวนนโยบายการบริหาร
ความต่อเนือ่ งทางธุรกิจของ ทอท. ประจ�ำปีงบประมาณ 2562
ให้สอดคล้องและครอบคลุมตามข้อก�ำหนดของมาตรฐาน
สากล ISO 22301:2012 และ มอก.22301-2556 ให้เหมาะสม
กับแนวทางการด�ำเนินงานที่ ทอท.ถือปฏิบัติ เป็นต้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมุ่งมั่นที่จะน�ำประสบการณ์
และแนวคิดการบริหารจัดการมาเพื่อก�ำกับดูแล ติดตาม
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และเป็ น กลไกในการขั บ เคลื่ อ น
การด�ำเนินงานด้านการควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ ง
ในปีงบประมาณ 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ทอท.ให้เติบโต
ยั ง คงมุ ่ ง เน้ น การด� ำ เนิ น งานด้ า นการบริ ห ารความเสี่ ย ง อย่างยั่งยืน และเป็นวัฒนธรรมองค์กร (Risk Culture) ต่อไป
การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมีแนวทางการด�ำเนินการและการให้
ความส�ำคัญในการเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ที่อาจเกิดผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน ทอท. เช่น การเตรียม
ความพร้อมในการแก้ไขปัญหากรณีที่อาจเกิดผลกระทบ
ต่ อ การด� ำ เนิ น งานของ ทอท.จากโครงการกํ า กั บ ดู แ ล
ด้านความปลอดภัยสากลอย่างต่อเนื่อง และโครงการก�ำกับ
นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ
ดูแลการรักษาความปลอดภัยสากลอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ รองรับ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการธรรมาภิบาล บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด
(มหาชน) (ทอท.) ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการ
ทอท.เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทอท.
โดยมีอ�ำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ก�ำหนดไว้ใน
กฎบั ต รของคณะกรรมการธรรมาภิ บ าล ในการก�ำหนด
นโยบายและแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ดี า้ นต่าง ๆ เกีย่ วกับการก�ำกับดูแล
กิ จ การที่ ดี และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ตามแนวทาง
ข้อบังคับของ ทอท. และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ รวมทั้ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลตามมาตรฐาน
สากลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะนํามาสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างบูรณาการ
ในปี 2562 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจัดให้มีการประชุม
จ�ำนวน 2 ครั้ง เพื่อดําเนินการในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอํานาจ
หน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้

ด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี

• พิจารณาทบทวนนโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท.ให้มี
ความสอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับ
บริษทั จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินโครงการ CGR หลักเกณฑ์
ASEAN CG Scorecard และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal:
SEPA) รวมถึงได้มีการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สําหรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
(สํานักงาน ก.ล.ต.) มาปรับใช้ตามความเหมาะสมกับบริบท
ของธุรกิจ ทอท.
• ให้ ค วามเห็ น ชอบนโยบายต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั น
ของ ทอท.
• พิจารณาผลการประเมินโครงการสํารวจการกํากับดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance
Report of Thai Listed Companies: CGR) ทีจ่ ดั โดยสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) และ
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ให้ ข ้ อ เสนอแนะเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นานโยบายและ
แนวปฏิ บั ติ ต ่ า ง ๆ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ รวมทั้ ง
ข้อเสนอแนะของโครงการประเมินดังกล่าว
• พิ จ ารณาข้ อ มู ล การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม ASEAN CG
Scorecard Coaching และรับทราบหลักเกณฑ์ที่ ทอท.
ควรระมัดระวังไม่ให้เกิดการฝ่าฝืน และพิจารณาปรับปรุง
การด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
• กํ า กั บ ดู แ ลให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า น
การทุ จ ริ ต ของ ทอท. เพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบดํ า เนิ น งานด้ า น
การส่งเสริมรณรงค์ขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายต่อต้าน
การคอร์รัปชันของ ทอท. และจัดทําแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
• กํากับดูแลและติดตามผลการปฏิบตั ติ ามประกาศ ทอท.
เรื่องนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท.
• พิจารณารายงานการรับข้อเสนอแนะและเรื่องร้องเรียน
จากผู้มีส่วนได้เสียของ ทอท. ตามที่ได้มีกําหนดช่องทางและ
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียของ ทอท.
ผ่านเว็บไซต์ ทอท. www.airportthai.co.th โดยจะมีการส่ง
ข้อมูลดังกล่าาวไปที่ E-mail address: goodgovernance
@airportthai.co.th ซึ่ ง คณะกรรมการธรรมาภิ บ าล
จะเป็นผู้รับข้อร้องเรียนโดยตรง โดยในปีงบประมาณ 2562
ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียของ ทอท.
• จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลประจําปี 2562 รายงานผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการ ทอท.และเปิดเผยผลการประเมินในรายงาน
ประจําปี

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ดําเนินการตามแผนแม่บทด้านการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของ ทอท.
ปี ง บประมาณ 2559-2562 ประกอบด้ ว ย ยุ ท ธศาสตร์
การบริ ห ารจั ด การด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมเพื่ อ
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน จ�ำนวน 3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ 1) การบริหาร

จั ด การความยั่ ง ยื น (Sustainability Management)
2) การเชือ่ มโยงผูม้ สี ว่ นได้เสีย (Stakeholder Engagement)
และ 3) กิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability
Initiatives) ซึ่งเป็นการพัฒนากระบวนการดําเนินธุรกิจของ
ทอท.ให้สอดคล้องกับแนวทาง มาตรฐาน ทิศทาง กลยุทธ์ของ
ทอท. ควบคู่กับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

• ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสใน
การด�ำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity &
Transparency Assessment: ITA) ที่จัดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ประจําปี 2562 โดย ทอท.มีผลประเมินในภาพรวม 85.29
คะแนน ซึ่งเมื่อเทียบตามเกณฑ์การประเมินผลแล้ว ทอท.
อยู่ในระดับ A
• ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2561 ในระดับ 100 คะแนนเต็ม โดยสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• รางวัล “Thailand Sustainability Investment Awards
(THSI)” ประจํ า ปี 2562 ที่ จั ด โดย ตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการธรรมาภิบาลได้เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของท่าอากาศยานหาดใหญ่
(ทหญ.) และรับทราบข้อมูลการด�ำเนินงานภาพรวมของ
ทหญ. รวมทั้งได้เยี่ยมชมโครงการส่งเสริมนิเวศ วิถีชุมชน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อ�ำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ซึ่งเป็นการด�ำเนินงานตามโครงการพัฒนาที่ยั่งยืนของ ทอท.
ที่ มุ ่ ง เน้ น การพั ฒ นาชุ ม ชนผ่ า นกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย ว
การสร้างองค์ความรู้ และเรียนรู้วิธีจัดการพื้นที่ ก่อให้เกิด
การเชื่อมโยงกับชุมชนในเชิงลึกภายใต้แนวคิด “การเป็น รางวัลแห่งความภาคภูมิใจดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึง
สนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้าน ความมุ ่ ง มั่ น ที่ ทอท.ดํ า เนิ น งานด้ ว ยความโปร่ ง ใสและ
ที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)”
เป็ น ธรรม คณะกรรมการธรรมาภิ บ าลยั ง คงมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะ
พัฒนาประสิทธิภาพในด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
จากความมุง่ มัน่ ในการดําเนินงานของ ทอท.ด้วยความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อสังคมควบคูไ่ ปกับการกํากับดูแลให้ ทอท.
เป็นธรรม และคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนของ ทอท. มีการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาล หลักการกํากับดูแล
ส่ ง ผลให้ ทอท.รั บ รางวั ล ด้ า นการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี กิจการทีด่ ขี อง ทอท. นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน ประมวล
และความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและ จริ ย ธรรม และกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง าน
ต่างประเทศ อันได้แก่
อย่างเคร่งครัด เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ นักลงทุน
• ได้รบั การคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยัง่ ยืนดาวโจนส์ และผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก ฝ่ า ย ซึ่ ง ถื อ เป็ น ปั จ จั ย สํ า คั ญ ใน
หรื อ DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) การส่งเสริมให้ ทอท.สามารถเติบโตได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
ประจํ า ปี 2019 ในระดั บ DJSI Emerging Market อันจะส่งผลดีต่อประเทศชาติโดยรวม และเป็นที่ยอมรับ
อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และปีแรกในระดับ DJSI World ในระดับสากลยิ่งขึ้นไป
ในหมวดอุ ต สาหกรรมคมนาคมและโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ด้านคมนาคม (TRA: Transportation and Transportation
Infrastructure)
• ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
จดทะเบียนไทย ประจําปี 2562 (Corporate Governance
Report of Thai Listed Companies 2019) ระดับ 5 ดาว
จากสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย
(นายนิตินัย ศิริสมรรถการ)
(Thai Institute of Directors: IOD)
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาล
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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คณะกรรมการ ทอท.

01

02

03

นายประสงค์ พูนธเนศ

นายธวัชชัย อรัญญิก

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ

04

05

นายมานิต นิธิประทีป

นายธานินทร์ ผะเอม

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
22
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กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน

กรรมการ
กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ
กรรมการธรรมาภิบาล และรักษาการ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยง และรักษาการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

06

07

08

นายมนัส แจ่มเวหา

พลอากาศเอก ภานุพงศ์ เสยยงคะ

นายกฤชเทพ สิมลี

09

10

พลตำ�รวจเอก มนู เมฆหมอก

นายสราวุธ เบญจกุล

กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา
(ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทอท.
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562)

กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา

กรรมการ

กรรมการอิสระ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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11

12

13

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ

นายวราห์ ทองประสินธุ์

นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์

14

15

นายกฤษณ์ เสสะเวช

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ

กรรมการ
กรรมการสรรหา

กรรมการอิสระ
(ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทอท.
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562)

ตอบแทน,
24
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กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการธรรมาภิบาล

กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ตอบแทน,

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน

คณะผู้บริหาร ทอท.

01

02

03

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ

นายศิโรตม์ ดวงรัตน์

นางฉฎาณิศา ชำ�นาญเวช

04

05

06

นายสมบูรณ์ น้อยน้ำ�คำ�

นายวิชัย บุญยู้

นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย

กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่

รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
(สายงานบัญชีและการเงิน)

รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
(สายงานยุทธศาสตร์)

รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
(สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด)

รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
(สายงานทรัพยากรบุคคลและอำ�นวยการ)

รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
(สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง)

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)

25

07

08

09

เรืออากาศเอก ธรรมาวุธ นนทรีย์

นายมนตรี มงคลดาว

นายพัฒนพงศ์ สุวรรณชาต

10

11

นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์

เรืออากาศโท สัมพันธ์ ขุทรานนท์

รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
(สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน)

ผู้อำ�นวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

26
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รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
(สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค)

ผู้อำ�นวยการท่าอากาศยานดอนเมือง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

12

13

14

เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู

นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา

นายจิตเมต โกมลวนิช

15

16

นายอัครพันธ์ ทองสลวย

นางสาวชนาลัย ฉายากุล

ผู้อำ�นวยการท่าอากาศยานภูเก็ต

ผู้อำ�นวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่

ผู้อำ�นวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ผู้อำ�นวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่

เลขานุการบริษัท

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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ผังโครงสร้างองค์กร
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บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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ความเป็นมา
กิจการของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) (ทอท.)
มีความเป็นมาที่ยาวนาน โดยเมื่อปี 2454 ได้มีการเลือกพื้นที่
ดอนเมืองเพื่อเป็นสนามบิน และเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2457
มีเครื่องบินลงเป็นปฐมฤกษ์ ซึ่งในขณะนั้นกรมการบินทหารบก
เป็นผู้ดูแลสนามบินดอนเมือง ในระยะต่อมาได้มีการปรับปรุง
สนามบิ น ดอนเมื อ งเป็ น ท่ า อากาศยานสากล ใช้ ชื่ อ ว่ า
“ท่าอากาศยานดอนเมือง” และปี 2498 ได้เปลี่ยนมาใช้ชื่ออย่าง
เป็นทางการว่า “ท่าอากาศยานกรุงเทพ” โดยอยู่ในความดูแล
ของกองทัพอากาศ ต่อมารัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติว่าด้วย
การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 ก�ำหนดให้จัดตั้ง
การท่ า อากาศยานแห่ ง ประเทศไทย หรื อ ทอท. และใช้ ช่ื อ
ภาษาอั ง กฤษว่ า Airports Authority of Thailand
ย่อว่า AAT ให้ ทอท.เป็นนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
ประกอบและส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน รวมทั้งการด�ำเนิน
กิ จ การอื่ น ที่ เ กี่ ย วกั บ หรื อ ต่ อ เนื่ อ งกั บ การประกอบกิ จ การ
ท่าอากาศยาน ซึ่งพนักงาน ทอท.ได้เข้าปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ เมือ่ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2522 จากนัน้ ทอท.ได้รบั โอน
ท่าอากาศยานสากลในส่วนภูมิภาคอีก 4 แห่งจากกรมการบิน
พาณิชย์ในขณะนัน้ มาด�ำเนินการตามล�ำดับ ได้แก่ ท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ (รับโอนเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2531) ท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ (รับโอนเมือ่ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2531) ท่าอากาศยาน
ภู เ ก็ ต (รั บ โอนเมื่ อ วั น ที่ 8 ตุ ล าคม พ.ศ.2531) และ
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (รับโอนเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม
พ.ศ.2541) และเข้าบริหารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งต่อมา
เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2549
ทอท.ได้ ส ร้ า งสรรค์ แ ละพั ฒ นาการด� ำ เนิ น งานมาอย่ า ง
ต่อเนื่อง และแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัดเมื่อปี 2545
โดยใช้ชื่อ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) และยังคง
เรียกชื่อย่อว่า ทอท.เช่นเดิม ส่วนภาษาอังกฤษให้ใช้ว่า Airports
of Thailand Public Company Limited เรียกโดยย่อว่า AOT
ทอท.ได้ค�ำนึงถึงการมุ่งสร้างองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยมุ่งมั่น
ยกระดับการพัฒนาคุณภาพบริการ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
การปรั บ ปรุ ง ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศให้ มี ค วามพร้ อ ม
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวไปอย่างไม่หยุดนิ่ง รวมทั้งได้ให้
ความส�ำคัญในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐานสากล อันจะเป็นแนวทางทีน่ ำ� ไปสูก่ ารพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนเพื่อสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ
ท่าอากาศยาน ภายใต้ค�ำขวัญ “ปลอดภัยคือมาตรฐาน บริการ
คือหัวใจ”

AOT 3131
บริษัท ท่รายงานความยั
าอากาศยานไทย่งยืจำ�นกั2562
ด (มหาชน)

เป้าหมายและการพัฒนา
ทอท. สู่ความยั่งยืน
แผนวิสาหกิจของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
(ทอท.) (ปีงบประมาณ 2560-2565) ฉบับทบทวน ก�ำหนด
ยุ ท ธศาสตร์ แ ละกลยุ ท ธ์ ก ารด� ำ เนิ น งานขององค์ ก ร
(AOT Strategy House) ภายใต้กรอบแนวคิดการเติบโต
อย่างยั่งยืน (Sustainable Growth) มุ่งเน้นความเป็นเลิศ
ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบริการ ด้านมาตรฐาน และด้านการเงิน
ซึ่ ง มี ก ารทบทวนบริ บ ทแวดล้ อ มองค์ ก รทั้ ง ภายในและ
ภายนอกเป็นประจ�ำทุกปี โดยตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของธุรกิจ ซึ่งองค์กรจ�ำเป็นต้องมีความสามารถ
ในการปรับตัวอย่างเท่าทันสถานการณ์ ตลอดจนบทบาท

ที่ส�ำคัญของ ทอท.ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่สร้างสมดุลการ
ด� ำ เนิ น งานโดยค� ำ นึ ง ถึ ง เป้ า หมายของประเทศควบคู ่
ไปกับการเติบโตของธุรกิจ เพื่อให้ ทอท.สามารถเติบโต
อย่างยัง่ ยืนได้ ทอท.จึงก�ำหนดแนวทางการขับเคลื่อนองค์กร
สู่ความยั่งยืนทั้งในระดับองค์กรและระดับท่าอากาศยาน
ผ่าน 7 ยุทธศาสตร์หลักของ AOT Strategy House ทีก่ ำ� หนด
กลยุ ท ธ์ ย ่ อ ยของแต่ ล ะยุ ท ธศาสตร์ เ ป็ น แนวทางในการ
ถ่ า ยทอดสู ่ ก ารปฏิ บั ติ พร้ อ มปรั บ เปลี่ ย นองค์ ก รโดยน� ำ
Digital Technology และ Innovation มาร่วมขับเคลื่อน
สู่ความยั่งยืนด้วย

ยุทธศาสตร์ท่ี 3
ยุทธศาสตร์ท่ี 2
ยุทธศาสตร์ท่ี 1

AIRPORT
STRATEGIC
POSITIONING

ก�ำหนดแนวทาง (Roadmap)
พัฒนาศักยภาพของท่าอากาศยาน
ทอท. 6 แห่ง เพื่อมุ่งสู่ต�ำแหน่ง
เชิงยุทธศาสตร์ของแต่ละ
ท่าอากาศยาน โดยใช้ประโยชน์
จากฐานข้อมูลของแต่ละ
ท่าอากาศยาน สร้างความแตกต่าง
การด�ำเนินงานมุ่งสู่ความยั่งยืน
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AIRPORT
SERVICE
CAPACITY
การเพิ่มขีดความสามารถ
ท่าอากาศยานในการรองรับ
ปริมาณการจราจรทางอากาศ
และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกของ
ท่าอากาศยาน การพัฒนาระบบ
บ�ำรุงรักษาท่าอากาศยาน ตลอดจน
การพิจารณาความเป็นไปได้ในการ
บริหารท่าอากาศยานแห่งใหม่

REGIONAL HUB

การพัฒนาท่าอากาศยาน
สู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่ง
ทางอากาศที่สนับสนุนอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวของประเทศ และ
ศูนย์กลางการขนส่งสินค้า
ทางอากาศ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4

INTELLIGENT
SERVICES
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการท่าอากาศยานและองค์กร
โดยน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
และแนวคิดเชิงนวัตกรรมมา
ประยุกต์ใช้ร่วมกับการยกระดับ
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย
ส�ำคัญ

ยุทธศาสตร์ท่ี 7

ยุทธศาสตร์ท่ี 5

AERONAUTICAL
BUSINESS
การพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการการบิน โดยการเพิ่มศักยภาพ
การรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบิน
รวมถึงการพัฒนาการตลาด
เส้นทางการบินเชิงรุก

ยุทธศาสตร์ท่ี 6

NONAERONAUTICAL
BUSINESS
การพัฒนาธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกับ
กิจการการบิน โดยการพัฒนา
พื้นที่และกิจกรรมเชิงพาณิชย์
ภายในและภายนอกอาคาร
ผู้โดยสาร รวมถึงการพัฒนา
ธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน

BUSINESS
DEVELOPMENT
พัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ
เพื่อขยายการด�ำเนินงาน
ของธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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บทบาทคณะกรรมการ ทอท. : การขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น
THE WORLD’S SMARTEST AIRPORTS
คณะกรรมการ ทอท.มีบทบาทส�ำคัญอย่างยิ่ง
ในการผลักดัน ทอท.ให้สามารถด�ำเนินการ
อย่างสัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน์ขององค์กร
โดยในปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา
คณะกรรมการ ทอท.ก�ำกับและติดตาม
การขับเคลื่อนองค์กรภายใต้วิสัยทัศน์
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ผ่านกลไก
การก�ำกับติดตาม 2 ระดับ ดังนี้

(1) การสัมมนา AOT Strategic Board Session

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ทอท.จัดการสัมมนา AOT Strategic Board
Session ประจ�ำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของคณะ
กรรมการ ทอท. ในกระบวนการพิจารณาและทบทวนทิศทางการด�ำเนินงาน
ขององค์กรที่เป็นไปเพือ่ ความยั่งยืนและสอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้ง
กิจการ ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรอบ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารระดับสูงในทิศทางการด�ำเนินงานของ ทอท. เป็นไปตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560 หรือ CG Code 2017
โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการ ทอท. และผู้บริหาร
ระดับสูงของ ทอท.
โอกาสนี้ AOT Strategic Board Session ได้รับเกียรติจากปลัดกระทรวง
คมนาคม (นายชั ย วั ฒ น์ ทองค� ำ คู ณ ) มอบปาฐกถาพิ เ ศษในหั ว ข้ อ
“Next Challenges for Thai Aviation” ส�ำหรับ ทอท.ใช้เป็นกรอบการ
ขับเคลือ่ นองค์กรระยะต่อไป นอกจากนี้ คณะกรรมการ ทอท.ได้รว่ มกันเสวนา
ถึงมุมมองอุตสาหกรรมการบิน อนาคตและความท้าทายการด�ำเนินงานของ
ทอท.ในหัวข้อ “Executive Direction for AOT” ซึ่งข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็นของกรรมการ ทอท.จะเป็นข้อมูลน�ำเข้าในกระบวนการทบทวน
ทิศทางการด�ำเนินงานประจ�ำปีถัดไปด้วย
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(2) การกำ�กับติดตามของคณะกรรมการภายในที่เกี่ยวข้อง

ทอท.ก�ำหนดกลไกภายในทีค่ ณะกรรมการ ทอท.จะก�ำกับติดตามการด�ำเนิน
งานให้เป็นไปตามทิศทางการด�ำเนินงานขององค์กร โดยมีคณะอนุกรรมการ
ก� ำ กั บ ดู แ ลและบริ ห ารงานให้ เ ป็ น ไปตามแผนวิ ส าหกิ จ ของ ทอท.
ซึ่งคณะกรรมการ ทอท.แต่งตั้งขึ้นรับผิดชอบพิจารณากลั่นกรอง และให้
ข้อเสนอแนะการจัดท�ำและทบทวนแผนวิสาหกิจของ ทอท.ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ รวมทั้ง
ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของ ทอท.ให้เป็นไปตามทีก่ ำ� หนดในแผนวิสาหกิจ
ของ ทอท. และก�ำหนดให้รายงานผลการด�ำเนินการต่อคณะกรรมการ ทอท.
เป็นประจ�ำทุก 6 เดือน
ในปีงบประมาณ 2562 ทีป่ ระชุมคณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลและบริหารงาน
ให้เป็นไปตามแผนวิสาหกิจของ ทอท. ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม
2562 พิจารณาความสอดคล้องและเหมาะสมของการทบทวนแผนวิสาหกิจ
ของ ทอท. (ปีงบประมาณ 2560-2565) ฉบับทบทวน และก�ำกับติดตามความ
ก้าวหน้าการด�ำเนินงานตามแผนฯ และคณะกรรมการ ทอท.พิจารณาการ
ทบทวนทิศทางการด�ำเนินงานขององค์กรในคราวประชุมคณะกรรมการ
ทอท. ครัง้ ที่ 10/2562 เมือ่ วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เพือ่ ใช้เป็นกรอบการด�ำเนิน
งานในระยะต่อไป
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ
ธุรกิจการให้บริการท่าอากาศยาน
ถือเป็นหนึ่งในธุรกิจเกี่ยวกับ
โครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม
ที่เป็นปจจัยสําคัญในการสนับสนุน
การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
และเป็นการกระจายความเจริญ
ให้ทั่วถึง ส่งเสริมการพัฒนาเมือง
และพื้นที่ เพื่อคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

ทอท.ส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
และพื้นที่
เพื่อคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่
ที่ดีของประชาชน

นโยบายและภาพรวมในการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) (ทอท.) จัดตัง้ ขึน้ โดยการ
แปลงสภาพจากการท่ า อากาศยานแห่ ง ประเทศไทย ซึ่ ง เป็ น
รัฐวิสาหกิจมาเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด (Corporatization) และ
ได้รบั การจัดตัง้ ในรูปของบริษัทมหาชนจ�ำกัด เมื่อวันที่ 30 กันยายน
2545 โดยมีส�ำนักงานซึ่งจดทะเบียนเป็นส�ำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่
เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
ประเทศไทย โทรศัพท์ (66) 2535-1192 ทอท.เป็นผู้น�ำในการ
ประกอบธุรกิจท่าอากาศยานของประเทศไทย ธุรกิจหลักของ ทอท.
ประกอบด้ ว ย การจั ด การ การด� ำ เนิ น งาน และการพั ฒ นา
ท่าอากาศยาน โดยมีท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 6 แห่ง
ประกอบด้วย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยาน
ภูเก็ต และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ซึ่งท่าอากาศยาน
ทั้ง 6 แห่งให้บริการส�ำหรับเที่ยวบินในประเทศและระหว่างประเทศ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานที่เปิดให้บริการเชิง
พาณิชย์ เมือ่ วันที่ 28 กันยายน 2549 และใช้เป็นท่าอากาศยานหลัก
ของประเทศ มีความสามารถในการรองรับผู้โดยสารในเบื้องต้นได้
45 ล้านคนต่อปี สามารถรองรับการขนถ่ายสินค้าได้ 3 ล้านตันต่อปี
และรองรับเที่ยวบินได้ 68 เที่ยวบินต่อชั่วโมง
ทอท.มีรายได้หลักมาจาก (ก) รายได้จากกิจการการบิน (Aeronautical
Revenues) ประกอบด้วย ค่าบริการในการขึ้น-ลงของอากาศยาน
และค่าบริการที่เก็บอากาศยาน (Landing & Parking Charges)
ค่าบริการผู้โดยสารขาออก (Passenger Service Charges) และ
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ค่าเครื่องอ�ำนวยความสะดวก (Aircraft Service Charges)
(ข) รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน (Non-Aeronautical
Revenues) ประกอบด้วย ค่าเช่าส�ำนักงานและพื้นที่ (Rental
Revenues) รายได้เกี่ยวกับบริการ (Service Revenues) และ
รายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ (Concession Revenues) ทั้งนี้
ในการด� ำ เนิ น งานท่ า อากาศยาน ทอท.ยั ง มี ผู ้ ป ระกอบการ
ภายนอกเป็นผู้ด�ำเนินการในกิจกรรมสนับสนุนทางการเงิน เช่น
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท บริการภาคพื้น
การบินกรุงเทพ เวิลด์ไวด์ไฟลท์ เซอร์วิส จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ
ภาคพื้ น รวมทั้ ง การให้ บ ริ ก ารผู ้ โ ดยสาร นอกจากนี้ ยั ง มี
ผูป้ ระกอบการครัวการบิน การให้บริการเติมน�้ำมันอากาศยาน
การให้บริการร้านค้าปลีก การให้บริการร้านค้าปลอดอากร
เป็ น ต้ น โดยผู ้ ประกอบการเหล่านี้จะต้อ งช�ำระค่ า ตอบแทน
ส่วนแบ่งผลประโยชน์ (Concession Fees) ค่าเช่าพื้นที่ (Rent)
และค่าบริการ (Service Charges)
บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องของ ทอท.
ทอท.เข้ า ร่ ว มลงทุ น ในบริ ษั ท ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ
ท่ า อากาศยาน และธุ ร กิ จ อื่ น ที่ เ กี่ ย วกั บ หรื อ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ
กิจการของ ทอท.รวมทั้งสิ้น 8 บริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษทั ดังกล่าวระหว่างร้อยละ 1.50 - 60.00 ของทุนจดทะเบียน
คิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 1,197.72 ล้านบาท แบ่งเป็น
บริษัทย่อย (ทอท.ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50) จ�ำนวน 1 บริษัท
คือ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ำกัด (รทส.)
และบริษทั ร่วม (ทอท.ถือหุน้ น้อยกว่าร้อยละ 50) จ�ำนวน 7 บริษทั
ดังนี้
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)

37

ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดของบริษัทย่อย
และบริษัทที่เกี่ยวข้องของ ทอท. ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

*บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพิทักษ์ทรัพย์ของศาลล้มละลายกลาง
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การบริหารความเสี่ยง
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีความ
มุ ่ ง มั่ น ในการด� ำเนิ น การด้ า นการบริ ห ารความเสี่ ย ง โดย
ก�ำหนดเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Policy)
ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับถือปฏิบัติอย่างบูรณาการ
ทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) สอดคล้อง
ตามแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล และหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มีการก�ำหนด
โครงสร้ า งองค์ ก รอั น ประกอบด้ ว ยคณะกรรมการบริ ห าร
ความเสีย่ ง คณะท�ำงานบริหารความเสีย่ งในระดับต่าง ๆ เพือ่
ก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ รวมถึง
ส่ ว นงานที่ ท� ำ หน้ า ที่ ใ นการพั ฒ นาการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ทั้งในส่วนกลางและแต่ละท่าอากาศยาน เพื่อส่งเสริมให้
การบริ ห ารความเสี่ ย งมี ก ารพั ฒ นาอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 ทอท.ได้มีการจัดท�ำแผนแม่บท
บริหารความเสี่ยง ปีงประมาณ 2562 – 2564 เพื่อพัฒนา
แนวทางการบริหารความเสีย่ งให้สามารถขับเคลือ่ นองค์กรให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ทไี่ ด้กำ� หนดไว้ อีกทัง้ ยังเป็นการสร้างมูลค่า
เพิ่ ม และความยั่ ง ยื น เพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ของผู ้ มี ส ่ ว น
ได้เสีย

ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

จากแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินและการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.โดย
ส่วนใหญ่ตอ้ งรองรับจ�ำนวนผูโ้ ดยสารและเทีย่ วบินเกินกว่าขีด
ความสามารถ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการ
และความเพียงพอของสิ่งอ�ำนวยความสะดวกทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต ทอท.จึ ง ได้ จั ด ให้ มี แ ผนแม่ บ ทพั ฒ นา
ท่าอากาศยาน (Airport Master Plan) เพื่อขยายขีดความ
สามารถให้สอดคล้องกับการเติบโตของอุตสาหกรรม โดยจัด
ท�ำเป็นโครงการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ ซึง่ ได้เริม่ ด�ำเนินการแล้ว
ในส่วนของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะ
ที่ 2 และโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 โดยใช้ระบบบริหาร
ความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการก�ำกับดูแลกิจกรรมที่มีความ
ส� ำ คั ญ และส่ ง ผลต่ อ ก� ำ หนดการแล้ ว เสร็ จ ของโครงการ
(Critical Path) รวมทั้งจัดเตรียมแผนจัดการความเสี่ยง
เพิ่ ม เติ ม (Recovery Plan) เพื่ อ ให้ มั่ น ใจได้ ว ่ า ทอท.
จะสามารถบริ ห ารจั ด การโครงการลงทุ น เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์
ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)

การจัดการด้านความปลอดภัย (Safety) และการรักษาความ
ปลอดภัย (Security) ของท่าอากาศยานเป็นภารกิจที่ ทอท.
ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัย
สูงสุดแก่ผู้โดยสารและเป็นไปตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน
การบิ น พลเรื อ นแห่ ง ประเทศไทย รวมถึ ง มาตรฐานของ
องค์การการบินระหว่างประเทศ (International Civil Aviation
Organization: ICAO) ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ากระบวนการด้าน
ความปลอดภัย (Safety) และการรักษาความปลอดภัย
(Security) ของท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง จะสอดคล้องและ
เป็นไปตามข้อก�ำหนดและมาตรฐาน ทอท.จึงใช้ระบบบริหาร
ความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการก�ำกับดูแล โดยได้ก�ำหนดให้
มีการบริหารความเสีย่ งในด้านความปลอดภัย (Safety) และ
การรักษาความปลอดภัย (Security) เป็นปัจจัยเสี่ยงระดับ
ท่าอากาศยาน มีการวิเคราะห์สาเหตุ (Root Cause Analysis)
เพื่ อ ก� ำ หนดแผนจั ด การความเสี่ ย งเพิ่ ม เติ ม ส� ำ หรั บ
กระบวนการที่ส�ำคัญและอาจมีความเสี่ยง รวมทั้งมีการ
ติ ด ตามรายงานผลการด� ำ เนิ น งานอย่ า งเป็ น ระบบและ
ต่อเนื่อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ทอท.มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจท่าอากาศยานให้มคี วาม
สมดุลทั้งในด้านการให้บริการและการสร้างผลตอบแทนที่
เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
และสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร ทอท.ให้ความส�ำคัญใน
การบริหารความเสี่ยงด้านการเงินเพื่อเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญ
ในการสร้างความสมดุลระหว่างเงินลงทุนและผลตอบแทน
รวมถึ ง การด� ำ รงสภาพคล่ อ งเพื่ อ รองรั บ โครงการลงทุ น
เชิงยุทธศาสตร์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ โครงการพัฒนา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 รวมถึงโครงการลงทุน
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากการเข้าไปดูแลและบริหารจัดการ
ท่าอากาศยานบางแห่งแทนกรมท่าอากาศยาน เพื่อรักษา
ระดับผลตอบแทนให้มีความสมดุลและสร้างความยั่งยืน
ให้แก่องค์กรได้ในระยะยาว
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ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับ (Compliance Risk)

การปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย รวมถึงมาตรฐานขององค์การการบินระหว่าง
ประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO)
ถือเป็นหัวใจส�ำคัญในการบริหารจัดการท่าอากาศยาน ทอท.
จึงมุ่งเน้นในการก�ำกับดูแลกระบวนการตามภารกิจทุกด้าน
ทั้งการให้บริการ (Service) การจัดการด้านความปลอดภัย
(Safety) และการรักษาความปลอดภัย (Security) เพื่อให้
มั่นใจว่าการด�ำเนินงานดังกล่าวจะสอดคล้องกับข้อก�ำหนด
และเป็นไปตามมาตรฐานในระดับสากล ทั้งนี้ เพื่อให้การ
ก�ำกับดูแลกระบวนการตามภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ ทอท.จึงมีการบริหารความเสี่ยงในการ
จัดท�ำกฎ ระเบียบทีเ่ กีย่ วกับกระบวนการด�ำเนินงานสนามบิน
ของ ทอท.ให้มีความสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและมาตรฐานของ ICAO

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท
ชื่อย่อหลักทรัพย์
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
จำ�นวนหุ้นสามัญ
ผู้ถือหุ้น
ปีที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รอบปีบัญชี
เว็บไซต์
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
ฝ่ายเลขานุการองค์กรและ
กำ�กับดูแลกิจการ
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
ฝ่ายสื่อสารองค์กร

• นายทะเบียนหลักทรัพย์

• ผู้สอบบัญชี

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน) หรือ ทอท.
AOT
ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107545000292
ประกอบกิจการท่าอากาศยาน รวมทั้งกิจการอื่นที่เกี่ยวกับ
หรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการท่าอากาศยาน
14,285,700,000 บาท
14,285,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ปัจจุบันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ กระทรวงการคลัง ถือหุ้นร้อยละ 70
ส่วนที่เหลือเป็นการถือหุ้นโดยสถาบันและนักลงทุนทั่วไป
11 มีนาคม 2547
1 ตุลาคม - 30 กันยายน
http://www.airportthai.co.th
333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0 2535 1192 โทรสาร 0 2535 3864
โทรศัพท์ 0 2535 5180 โทรสาร 0 2535 5255
e-mail: goodgovernance@airportthai.co.th
โทรศัพท์ 0 2535 5900 โทรสาร 0 2535 6009
e-mail: aotir@airportthai.co.th
โทรศัพท์ 0 2535 5210 โทรสาร 0 2535 5216
e-mail: aotpr@airportthai.co.th
บุคคลอ้างอิง
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2009 9000 โทรสาร 0 2009 9991
SET Contact Center 0 2009 9999
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2271 8000 ต่อ 1410 โทรสาร 0 2298 5933
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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1
100

637,500,000
2,000,000

637,500,000
50,000,000

637,500,000
200,000,000

1,000,000,000

ด�ำเนินธุรกิจทางด้านการบริหารจัดเก็บ
น�ำ้ มันเชือ้ เพลิงอากาศยาน และให้บริการ
เติมน�้ำมันเชื้อเพลิงแก่อากาศยาน

ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์

ให้บริการคลังสินค้า บริการในลานจอด
อากาศยานและบริการช่างอากาศยาน

6. บริษัท บริการเชื้อเพลิง
การบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

7. บริษัท เทรดสยาม จ�ำกัด

8. บริษัท ไทย แอร์พอร์ตส์
กราวด์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด

100

100

1,200,000

120,000,000

120,000,000

บริหารงานและด�ำเนินการเกี่ยวกับ
โรงแรม ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

5. บริษัท ดอนเมือง
อินเตอร์เนชั่นแนล
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จ�ำกัด

10,000,000

100

5,300,000

530,000,000

ให้บริการท่อส่งน�้ำมันและเติมน�้ำมัน
ด้วยระบบ Hydrant

4. บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน
จ�ำกัด

643,000,000

100

1,000,000

100,000,000

100,000,000

ให้บริการผลิตอาหารส่งสายการบิน
ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต

3. บริษัท ครัวการบินภูเก็ต
จ�ำกัด

530,000,000

100

4,000,000

400,000,000

400,000,000

ให้บริการลานจอด อุปกรณ์ภาคพื้น
บริการผู้โดยสารภาคพื้น และกิจการ
ที่เกี่ยวเนื่อง ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ ทอท.

2. บริษัท บริการภาคพื้น
ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด

28.50

1.50

4.94

9.00

10.00

10.00

49.00

60.00

100

มูลค่าหุ้น สัดส่วน
ต่อหน่วย การถือหุ้น
(บาท)
(%)

จำ�นวนหุ้น
ที่จำ�หน่ายแล้ว
ทั้งหมด (หุ้น)

10,177,800

ทุนชำ�ระแล้ว
(บาท)

1,017,780,000 1,017,780,000

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

บริหารงานและด�ำเนินการเกี่ยวกับ
โรงแรม ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ประเภทธุรกิจ

1. บริษัท โรงแรม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จ�ำกัด

ชื่อบริษัท

นิติบุคคลที่ ทอท.ถือหุ้น

(ศาลล้มละลายกลางมีค�ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขาดตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2558
และพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2561)

อาคารศูนย์อีดีไอ กรมศุลกากร
ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2350 3200

171/2 ถนนก�ำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0 2834 8900

333 หมู่ที่ 10 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0 2566 1020

99 หมู่ 10 ต�ำบลศีรษะจรเข้น้อย
อ�ำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
10540 โทรศัพท์ 0 2134 4021 - 6

10/3 หมู่ที่ 6 ถนนสนามบิน ต�ำบลไม้ขาว
อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ 0 7632 7497 - 502

222 ห้องเลขที่ 4326 อาคารผู้โดยสาร
อาคาร 1 ชั้น 4 ท่าอากาศยานดอนเมือง
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

999 อาคารโรงแรมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ หมู่ที่ 1 ต�ำบลหนองปรือ
อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
10540 โทรศัพท์ 0 2131 1111

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

หลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน) (ทอท.)
ทอท.มีทุนจดทะเบียน 14,285,700,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 14,285,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว

ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของ ทอท. ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ได้แก่

ลำ�ดับ

รายชื่อ

1

กระทรวงการคลัง

2

จำ�นวนหุ้น

ร้อยละของ
จำ�นวนหุ้นทั้งหมด

10,000,000,000

70.000

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด

641,028,434

4.487

3

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

394,568,386

2.762

4

STATE STREET EUROPE LIMITED

238,587,771

1.670

5

สำ�นักงานประกันสังคม

165,071,600

1.156

6

THE BANK OF NEW YORK MELLON

64,592,700

0.452

7

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED

64,047,780

0.448

8

BNY MELLON NOMINEES LIMITED

56,569,231

0.396

9

กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

49,717,700

0.348

10

กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)

49,717,700

0.348

11

ผู้ถือหุ้นอื่น

2,561,798,698

17.933

14,285,700,000

100.000

หมายเหตุ:
• ผูถ้ อื หุน้ ล�ำดับที่ 3, 7 และ 8 มีชอื่ เป็นบริษทั นิตบิ คุ คล หรือ Nominee Account ซึง่ ทอท.ได้ตรวจสอบกับบริษทั ศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (TSD) แล้ว ไม่สามารถตรวจสอบและเปิดเผย Ultimate Shareholder ได้
• ผู้ถือหุ้นในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด ซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Non-Voting
Depository Receipt: NVDR) ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ยกเว้น กรณีการใช้สทิ ธิออกเสียงเพือ่ ลงมติเกีย่ วกับ
การเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)

43

ผู้ถือหุ้นที่ถือผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด ตั้งแต่ร้อยละ 0.50 ของจ�ำนวนหุ้นที่ช�ำระแล้วของ
หลักทรัพย์อ้างอิงขึ้นไป* ได้แก่
รายชื่อ
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

จำ�นวนหุ้น

ร้อยละของ
จำ�นวนหุ้นทั้งหมด

133,180,079

0.93

STATE STREET EUROPE LIMITED

78,780,124

0.55

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

72,129,393

0.50

ข้อมูลในตารางอ้างอิงจาก http://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=AOT-R
* เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2553 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด ได้เปลี่ยนหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลรายชื่อผู้ถือ
เอ็นวีดีอาร์ เป็นเปิดเผยข้อมูลผู้ถือเอ็นวีดีอาร์ ตั้งแต่ร้อยละ 0.50 ของจ�ำนวนหุ้นที่ช�ำระแล้วของหลักทรัพย์อ้างอิงขึ้นไป
กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ทอท. คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของหุ้นทั้งหมด
ท�ำให้ ทอท.มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ อันจะมีผลต่อ ทอท.ในการท�ำธุรกรรมบางประเภท ได้แก่
(1) ทอท.ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการด�ำเนินการลงทุนขนาดใหญ่
(2) ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของ ทอท.

การออกหลักทรัพย์อื่น

ทอท.ไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ทอท.มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 25 ของก�ำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทที่เหลือหลังหักเงินส�ำรองต่าง ๆ
ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้ก�ำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน
ความจ�ำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยมติคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลนั้น ให้น�ำเสนอ
เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอ�ำนาจอนุมัติให้จ่าย
ได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
ในการประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ� ำ ปี 2561 เมื่ อ วั น ที่ 25 มกราคม 2562 ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ จ ่ า ยเงิ น ปั น ผล
ประจ�ำปีบญ
ั ชี 2561 ในอัตราหุน้ ละ 1.05 บาท ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เฉพาะผูม้ สี ทิ ธิรบั เงินปันผล คิดเป็นจ�ำนวน 14,998,387,541.55 บาท
ทั้งนี้ ทอท.ได้จ่ายเงินปันผลแล้วเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
ส�ำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ ทอท.ขึ้นอยู่กับผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด
ในแต่ละปี และเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โครงสร้างเงินทุนของบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ำกัด (รทส.)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 รทส.มีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 1,017,780,000 บาท โดยมี ทอท.เป็นผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 6,106,680
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60 ของหุ้นที่ออกและจ�ำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยได้มีการช�ำระค่าหุ้นแล้ว
เต็มจ�ำนวน
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รายงานประจำ�ปี 2562

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
โครงสร้างบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) (ทอท.) ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วยคณะกรรมการ ทอท.
และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจ�ำนวน 5 คณะ เพื่อช่วยกลั่นกรองงานที่มีความส�ำคัญ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยมีกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท

บริษทั ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผูอ าํ นวยการใหญ

หัวหนาเจาหนาทีบ่ ริหารดานการเงิน
ศูนยปฏิบตั กิ ารตอตานการทุจริต
สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษทั
สายกฎหมาย

สายงานยุทธศาสตร

สายเลขานุการบริษทั

สายงานทรัพยากรบุคคล
และอํานวยการ

สายงาน
ทาอากาศยานภูมภิ าค

ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

สํานักตรวจสอบ
ศูนยปฏิบตั กิ ารพิเศษ
สายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
สายงานมาตรฐานทาอากาศยานและการบิน
สายงานบัญชีและการเงิน

ทาอากาศยาน
ดอนเมือง

สายงานพัฒนาธุรกิจ
และการตลาด

สายงานวิศวกรรม
และการกอสราง

ทาอากาศยาน
ภูเก็ต

ทาอากาศยาน
เชียงใหม

ทาอากาศยานหาดใหญ
ทาอากาศยานแมฟา หลวง เชียงราย

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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คณะกรรมการ ทอท.

องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ข้อบังคับ ทอท.ก�ำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ ดังนี้
• มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
• มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
• กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
• กรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการบัญชีและการเงิน
คณะกรรมการ ทอท.ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 13 คน เป็นผู้หญิงจ�ำนวน 2 คน แบ่งเป็น
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 12 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน โดยในจ�ำนวนนี้ มีกรรมการอิสระ 8 คน ซึ่งเกินกว่า
1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด ดังนี้
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ล�ำดับ

รายชื่อกรรมการ

1.

นายประสงค์ พูนธเนศ*

ประธานกรรมการ

20 มิถุนายน 2557

2.

นายธวัชชัย อรัญญิก*

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน

9 ตุลาคม 2557

3.

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ*

กรรมการ
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน

27 มกราคม 2555

4.

นายมานิต นิธิประทีป*

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา

18 กันยายน 2557

5.

นายธานินทร์ ผะเอม*

กรรมการอิสระ
กรรมการธรรมาภิบาล และรักษาการ
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยง และรักษาการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

18 กันยายน 2557

6.

นายมนัส แจ่มเวหา*

กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

15 พฤศจิกายน 2559

7.

นายสราวุธ เบญจกุล*

กรรมการอิสระ

19 ตุลาคม 2559

8.

พลต�ำรวจเอก มนู เมฆหมอก

กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา

15 พฤศจิกายน 2559

9.

นายวราห์ ทองประสินธุ์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการธรรมาภิบาล

16 กรกฎาคม 2557

10.

นายกฤชเทพ สิมลี*

กรรมการ

24 มกราคม 2561
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ต�ำแหน่ง

วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง

ล�ำดับ

รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง

11.

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ*

กรรมการ
กรรมการสรรหา

25 มกราคม 2562

12.

นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน

25 มกราคม 2562

13.

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ*

กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยง

22 มิถุนายน 2559

หมายเหตุ
• กรรมการในล�ำดับที่ 1 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทอท.ครั้งแรกระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552-1 ตุลาคม 2554
ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น ประธานกรรมการ ทอท.เมื่ อ วั น ที่ 20 มิ ถุ น ายน 2557-27 มกราคม 2560 และได้ รั บ
การแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ทอท.อีกครั้งเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
• กรรมการในล�ำดับที่ 11 และ 12 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562
• กรรมการในล�ำดับที่ 9 เป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
• *กรรมการที่อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director’s Pool) ของกระทรวงการคลัง

กรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งระหว่างปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562)
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.

พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ
นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ
นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ
พลอากาศโท ประกิต ศกุณสิงห์

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการสองคนลงลายมือชือ่ ร่วมกันและประทับตราส�ำคัญ
ของบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการ

มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ
คุ ณ สมบั ติ ม าตรฐานส� ำ หรั บ กรรมการและพนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด
พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 ข้อบังคับ ทอท.และนโยบายธรรมาภิบาลของ
ทอท. อาทิ
• มีสัญชาติไทย
• มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์

การด�ำรงต�ำแหน่ง
24 พฤษภาคม 2560 – 25 มกราคม 2562
24 ธันวาคม 2557 – 25 มกราคม 2562
20 มิถุนายน 2557 – 12 พฤษภาคม 2562
21 สิงหาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2562

• (1) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและหรือ
นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินสาม (3) แห่ง
(2) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกินสาม (3) แห่ง
ทั้งนี้ การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตามความในข้อ (1)
และ (2) รวมกันแล้วต้องไม่เกินห้า (5) แห่ง
• ไม่เคยได้รบั โทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จำ� คุก
เว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับความผิดทีไ่ ด้กระท�ำโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
• ไม่ เ ป็ น ข้ า ราชการการเมื อ ง เว้ น แต่ เ ป็ น การด� ำ รง
ต�ำแหน่งกรรมการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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• ไม่เป็นผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ของพรรคการเมือง
• ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะ
ทุจริตต่อหน้าที่
• ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจนั้นหรือผู้ถือหุ้นของ
นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นถือหุ้นอยู่
• ไม่เป็นผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งใดในนิตบิ คุ คลทีร่ ฐั วิสาหกิจนัน้
เป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น เว้ น แต่ ค ณะกรรมการของรั ฐ วิ ส าหกิ จ นั้ น
มอบหมายให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ หรือด�ำรงต�ำแหน่งอื่น
ในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น
• ไม่ เ ป็ น กรรมการ หรือ ผู้บริหาร หรือ ผู้มีอ� ำ นาจใน
การจัดการ หรือมีสว่ นได้เสียในนิตบิ คุ คลซึง่ เป็นผูร้ บั สัมปทาน
ผู ้ ร ่ ว มทุ น หรื อ มี ป ระโยชน์ ไ ด้ เ สี ย เกี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ การ
ของรัฐวิสาหกิจนั้น เว้นแต่เป็นประธานกรรมการ กรรมการ
หรือผู้บริหารโดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น

การแต่งตั้งและการพ้นต�ำแหน่งของกรรมการ

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียง
ข้างมาก โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�ำนวน
หุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่งคน ทั้งนี้ บุคคลซึ่ง
ได้ รั บ คะแนนเสี ย งสู ง สุ ด ตามล� ำ ดั บ ลงมาเป็ น ผู ้ ไ ด้ รั บ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้
ในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการ
ที่ จ ะพึ ง มี ห รื อ จะพึงเลือ กตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการออก
จากต�ำแหน่งตามวาระ 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจ�ำนวนกรรมการ
ที่จะออกจากต�ำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการ
ที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลัง
จดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้กรรมการจับสลากกันว่าผูใ้ ดจะออก
ส่วนในปีที่สามและปีหลังต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ใน
ต�ำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง กรรมการที่ออก
ตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ก็ได้
3. นอกจากการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการ
จะพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก (มีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท)
(3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก
(4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(5) ขาดการประชุมคณะกรรมการเกิน 3 ครั้งติดต่อกัน
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
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(6) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายหรือในข้อบังคับบริษัท
(7) ศาลมีค�ำสั่งให้ออกหรือพ้นจากต�ำแหน่ง
(8) ต้องค�ำพิพากษาให้จ�ำคุก
4. ในกรณี ที่ ต� ำ แหน่ ง กรรมการว่ า งลงเพราะเหตุ อื่ น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้ง
บุ ค คลซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ และไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามที่
ก� ำ หนดไว้ ใ นข้ อ บั ง คั บ บริ ษั ท เข้ า เป็ น กรรมการแทนใน
ต�ำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปก็ได้
เว้นแต่วาระของกรรมการทีพ่ น้ จากต�ำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า
2 เดือน มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ บุคคล
ซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระ
ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

อ�ำนาจของคณะกรรมการ
1. แต่ ง ตั้ ง ผู ้ อ� ำ นวยการใหญ่ ซึ่ ง มาจากการสรรหา
ตามขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารที่ ก� ำ หนดไว้ ต ามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งถอดถอนออกจากต�ำแหน่งได้
2. เลื อ กตั้ ง บุ ค คลซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ และไม่ มี ลั ก ษณะ
ต้องห้ามตามที่ก�ำหนดในข้อบังคับ ทอท.เข้าเป็นกรรมการ
แทนต� ำ แหน่ ง กรรมการที่ ว ่ า งลงเพราะเหตุ อื่ น นอกจาก
ถึงคราวออกตามวาระ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจาก
ต�ำแหน่งจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน
3. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือ
บุคคลอืน่ ใดปฏิบตั กิ ารอย่างใดอย่างหนึง่ แทนคณะกรรมการ
4. แต่งตัง้ บุคคลอืน่ ใดให้ดำ� เนินกิจการของบริษทั ภายใต้
การควบคุ ม ของคณะกรรมการ หรื อ อาจกระท� ำ หนั ง สื อ
มอบอ�ำนาจแต่งตั้ง และมอบหมายให้บุคคลอื่นมีอ�ำนาจ
ภายในก�ำหนดระยะเวลาตามทีค่ ณะกรรมการจะเห็นสมควร
และคณะกรรมการอาจมอบอ�ำนาจเช่นนั้น รวมกันไปหรือ
แยกจากกัน และแทนที่อ�ำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนของ
คณะกรรมการในส่วนนัน้ และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ�ำนาจนั้น ๆ เป็นครั้งคราวก็ได้
5. จัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น 5 คณะ ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ
ก� ำ หนดค่ า ตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิ บ าล และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณากลั่นกรอง
การด�ำเนินงานที่ส�ำคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ
6. พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่
ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีก�ำไรสมควร

พอที่ จ ะกระท� ำ เช่ น นั้ น และเมื่ อ ได้ จ ่ า ยเงิ น ปั น ผลแล้ ว
ให้รายงานให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
7. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท (Corporate Secretary)
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
เพื่อท�ำหน้าที่จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสาร และการอื่น ๆ
ตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนก�ำหนด และเพื่อช่วย
ด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ ทอท. ได้แก่
การประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท และผู ้ ถื อ หุ ้ น ตลอดจน
การให้ค�ำแนะน�ำแก่กรรมการ ทอท.ในการปฏิบัติตนและ
ด�ำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ต่าง ๆ อย่างสม�่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและ ทอท.
เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
ประเมินผลงานของผู้อ�ำนวยการใหญ่อย่างสม�่ำเสมอ และ
ก� ำ หนดค่ า ตอบแทนผู ้ อ� ำ นวยการใหญ่ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ
ผลการด�ำเนินงาน
8. อนุมตั จิ ดั หาพัสดุในวงเงินทีเ่ กินอ�ำนาจของกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ (Accountability)
ความระมัดระวัง (Duty of Care) และความซื่อสัตย์สุจริต
(Duty of Loyalty)
2. ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบและความระมัดระวัง
กรรมการและผู้บริหารต้องกระท�ำเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบ
ธุรกิจนั้นจะพึงกระท�ำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์
สูงสุดของ ทอท.มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และ
ไม่กระท�ำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของ
ทอท.อย่างมีนัยส�ำคัญ
4. ด�ำเนินกิจการของ ทอท.ให้เป็นไปตามกฎหมาย
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ บั ง คั บ และมติ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ด้ ว ย
ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี จ ริ ย ธรรมและจรรยาบรรณใน
การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ รวมทั้ ง จะต้ อ งระมั ด ระวั ง และรั ก ษา
ผลประโยชน์ของ ทอท.และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
5. ก�ำหนดทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจ และ
ก�ำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด�ำเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบายและแผนที่ ก� ำ หนดไว้ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้การก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ
และความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
6. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการปีละไม่น้อยกว่า
สิบสอง (12) ครั้ง โดยต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือน
ต่อครั้ง ณ สถานที่ที่คณะกรรมการก�ำหนด

7. กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น
8. กรรมการจะต้ อ งไม่ ป ระกอบกิ จ การอั น มี ส ภาพ
อย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือ
เข้ า เป็ น หุ ้ น ส่ ว นในห้ า งหุ ้ น ส่ ว นสามั ญ หรื อ เป็ น หุ ้ น ส่ ว น
ไม่จ�ำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด หรือเป็นกรรมการ
ของบริษทั อืน่ ไม่วา่ บริษทั เอกชนหรือบริษทั มหาชนทีป่ ระกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ
กิ จ การของบริ ษั ท ไม่ ว ่ า จะเพื่ อ ประโยชน์ ข องตน หรื อ
ประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่กรรมการผู้นั้นจะได้แจ้งให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งตนเป็นกรรมการ
9. จัดให้มีการท�ำงบดุล และบัญชีก�ำไรขาดทุน และ
รายงานการตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีทผี่ า่ นความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งรายงานประจ�ำปีของ
คณะกรรมการ ณ วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�ำปีเพื่อพิจารณา
อนุมัติภายในก�ำหนดสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี
10. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและ
การสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้ง
ดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของ
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มปี ระสิทธิภาพ
11. จัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมและข้อมติ
ทัง้ หมดของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และของทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
ลงไว้ในสมุดโดยถูกต้อง สมุดนัน้ ให้เก็บรักษาไว้ ณ ส�ำนักงาน
ของบริษัท บันทึกเช่นว่านี้ เมื่อได้ลงลายมือชื่อของผู้เป็น
ประธานแห่งการประชุมซึ่งได้ลงมติ หรือแห่งการประชุม
ถัดจากครั้งนั้นมา ให้ถือว่าเป็นหลักฐานอันถูกต้องของเรื่อง
ที่ ป รากฏอยู ่ ใ นรายงานการประชุ ม นั้ น และมติ แ ละ
การพิจารณาทีบ่ นั ทึกไว้ให้ถอื ว่าได้ดำ� เนินการไปโดยถูกต้อง
12. จัดส่งเอกสารดังต่อไปนีใ้ ห้ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือ
นัดประชุมสามัญประจ�ำปี
		 (1) ส�ำเนางบดุลและบัญชีกำ� ไรขาดทุนทีผ่ สู้ อบบัญชี
ตรวจสอบแล้ ว พร้ อ มทั้ ง รายงานการตรวจสอบบั ญ ชี
ของผู้สอบบัญชี
		 (2) รายงานประจ�ำปีของ ทอท.
13. ทุ ่ ม เทเวลาและให้ ค วามส� ำ คั ญ ในการก� ำ หนด
วิสยั ทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็น
อย่ า งเต็ ม ที่ มี ก ารแสวงหาข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ
การก�ำหนดทิศทางดังกล่าว รวมถึงมีการพิจารณาประเด็น
ความเสี่ ย งที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น เพื่ อ ให้ มั่ น ใจได้ ว ่ า ผู ้ บ ริ ห าร
จะสามารถน�ำวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ที่ก�ำหนดขึ้นไป
ปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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14. ทบทวนและมี ส ่ ว นร่ ว มในการก� ำ หนดวิ สั ย ทั ศ น์
พันธกิจ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปใน
ทิศทางเดียวกัน และพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์
และพันธกิจของบริษทั อย่างน้อยทุก 5 ปี และให้ความเห็นชอบ
และติดตามให้ฝา่ ยบริหารปฏิบตั ติ ามแผนงานให้เป็นไปตาม
ทิศทางและกลยุทธ์องค์กรอย่างสม�่ำเสมอ
15. ก�ำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และมีระบบ
บริหารจัดการความเสีย่ งและควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ครอบคลุมทั้งองค์กร และติดตามให้ฝ่ายบริหารรายงานผล
การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง และแนวทางการจั ด การ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี
16. รายงานให้ ทอท.ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน
หรื อ ของบุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นได้ เ สี ย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การกิ จ การของ ทอท.หรื อ
บ ริ ษั ท ย ่ อ ย แ ล ะ ร า ย ง า น ข ้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม ทุ ก ค รั้ ง
ที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยกรอกรายละเอียดการมีส่วนได้เสีย
ของตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในแบบรายงานการมี
ส่วนได้เสียของกรรมการ ทอท.ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
17. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น รวมถึ ง รายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน ให้ความส�ำคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลัก
ทีม่ คี วามส�ำคัญ โดยมุง่ เน้นให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้
และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
18. จัดให้มรี ะบบ หรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ระดับสูงของ ทอท.ทีม่ คี วามเหมาะสม เพือ่ ก่อให้เกิดแรงจูงใจ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
19. ประเมินผลงานของกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
อย่างสม�ำ่ เสมอ และก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่
ให้สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงาน
20. จัดให้มชี อ่ งทางในการสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้ แต่ละกลุม่
อย่างเหมาะสมและประเมินผลในด้านการเปิดเผยข้อมูล
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชือ่ ถือและ
มีมาตรฐานสูง
ขอบเขตอ�ำนาจของคณะกรรมการ
ตามข้อบังคับ ทอท.และพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด
พ.ศ.2535 คณะกรรมการ ทอท.จะด�ำเนินการได้ตอ่ เมือ่ ได้รบั
การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในเรื่อง
ต่อไปนี้
1. การอนุมัติงบดุลและบัญชีก�ำไรขาดทุน
2. การอนุมัติจัดสรรเงินปันผล
3. การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
50

รายงานประจ�ำปี 2562

และก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
4. การเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าตอบแทนแก่
ผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)
ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง ในเรื่องต่อไปนี้
1. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
บริษัท
2. การเพิ่มทุนจดทะเบียน
3. การลดทุนจดทะเบียน
4. การออกหุ้นและเสนอขายหุ้นกู้
5. การควบบริษัท
6. การเลิกบริษัท
7. การขายหรื อ โอนกิ จ การของบริ ษั ท ทั้ ง หมดหรื อ
บางส่วนที่ส�ำคัญให้แก่บุคคลอื่น
8. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นไม่ว่าจะเป็น
บริษัทมหาชนจ�ำกัด หรือบริษัทเอกชน
9. การท� ำ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หรื อ เลิ ก สั ญ ญาเกี่ ย วกั บ
การให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญ
10. การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของ
บริษัท หรือ
11. การรวมกิ จ การกั บ บุ ค คลอื่ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์
จะแบ่งก�ำไรขาดทุนกัน
บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ
1. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด�ำเนินการประชุม
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ตามล�ำดับระเบียบวาระที่ก�ำหนดไว้
ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ทปี่ ระชุมจะมีมติให้เปลีย่ นล�ำดับ
ระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3)
ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม
2. เรียกประชุมคณะกรรมการ หรือมอบหมายให้บคุ คลอืน่
ด�ำเนินการแทน
3. เป็นประธานในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ในกรณี
ที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
4. จั ด สรรเวลาในการประชุ ม คณะกรรมการ ทอท.
ทีเ่ พียงพอ เพือ่ ให้กรรมการอภิปรายประเด็นต่าง ๆ ในการบริหาร
จัดการและก�ำกับดูแลกิจการ หรือก�ำกับให้การเสนอชื่อเรื่อง
เข้าสู่วาระการประชุมได้อย่างรอบคอบและมีประสิทธิผล
ส่งเสริมให้ใช้ดลุ ยพินจิ อย่างเป็นอิสระและเชิญผูบ้ ริหารระดับ
สูงเป็นผู้ให้ข้อมูลสารสนเทศที่จ�ำเป็นประกอบการพิจารณา
ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
5. เป็ น ผู ้ น� ำ ของคณะกรรมการ ทอท.และควบคุ ม
การด�ำเนินงานของผู้บริหาร ทอท.ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้

ทอท.มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าทีร่ ะหว่างประธานกรรมการ
ทอท.และกรรมการผู ้ อ� ำ นวยการใหญ่ อ อกจากกั น
อย่างชัดเจน
6. ให้ ค วามเห็ น ชอบในการจั ด วาระการประชุ ม
คณะกรรมการ ทอท.โดยการปรึก ษาหารือ กับกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่
การประชุมคณะกรรมการ
ทอท.ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ทอท.เป็นประจ�ำ
ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง โดยในปีงบประมาณ 2562
คณะกรรมการ ทอท.ได้ให้ความเห็นชอบก�ำหนดการประชุม
เป็นวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือนไว้เป็นการล่วงหน้า
เพื่อให้คณะกรรมการสามารถจัดตารางเวลาและสามารถ
เข้าร่วมประชุมได้อย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งส่วนงานของ ทอท.
สามารถวางแผนการท� ำ งานและจั ด เตรี ย มข้ อ มู ล และ
ระเบี ย บวาระการประชุ ม เพื่ อ คณะกรรมการ ทอท.
ใช้ประกอบการพิจารณาได้อย่างละเอียดรอบคอบและ
มี ข ้ อ มู ล ครบถ้ ว นเพี ย งพอต่ อ การพิ จ ารณา ซึ่ ง ประธาน
กรรมการจะแจ้งก�ำหนดการประชุมครั้งถัดไปให้ที่ประชุม
ทราบก่อนเลิกประชุมทุกครั้ง ในปีงบประมาณ 2562 ได้มี
การประชุมคณะกรรมการ ทอท.ทั้งหมด 15 ครั้ง
ฝ่ายเลขานุการองค์กรซึ่งเป็นส่วนงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การจัดประชุมคณะกรรมการ ทอท. ได้จัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมพร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม
ที่มีสารสนเทศส�ำคัญครบถ้วน ทั้งที่เป็นรูปแบบเอกสาร
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (CD) และระบบ Service Board
(I-pad คณะกรรมการ ทอท.) นอกจากนี้ ฝ่ายเลขานุการ
องค์กร ได้นำ� ระบบ QR Code มาใช้ในการจัดส่งระเบียบวาระ
และเอกสารประกอบการประชุม โดยเริ่มตั้งแต่การประชุม
คณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม
2562 เป็นต้นมา ทัง้ นี้ เพือ่ ให้กรรมการได้มเี วลาศึกษาข้อมูล
อย่างเพียงพอเป็นการล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันประชุม
การก�ำหนดระเบียบวาระการประชุมจะเป็นการพิจารณา
ร่ ว มกั น ระหว่ า งประธานกรรมการ ทอท. และกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการก� ำ กั บ ดู แ ลการจั ด ท� ำ ข้ อ มู ล และเอกสารประกอบ
วาระการประชุ ม เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า คณะกรรมการ ทอท.
จะมีข้อมูลประกอบพิจารณาครบถ้วนทุกด้าน นอกจากนี้
กรรมการสามารถเสนอเรื่องเข้าพิจารณาได้เช่นกัน

ประธานกรรมการจะท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และ
เปิดโอกาสให้กรรมการได้แสดงความคิดเห็น ปรึกษาหารือ
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
ในแต่ละวาระ โดยฝ่ายบริหารจะเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร
ระดับสูง ทอท.เข้าร่วมประชุมเพือ่ ชีแ้ จงข้อมูลรายละเอียดใน
ฐานะผู้รับผิดชอบต่องานนั้น ๆ โดยตรง เพื่อให้มีข้อมูล
เพี ย งพอต่ อ การพิ จ ารณาจนเป็ น ที่ พ อใจก่ อ นการลงมติ
ในแต่ละวาระ ซึง่ การประชุมปกติแต่ละครัง้ ใช้เวลาประมาณ
3 ชั่วโมง นอกจากนี้ ก่อนการประชุม ประธานกรรมการ
จะเชิญกรรมการร่วมหารือถึงประเด็นต่าง ๆ ของเรื่องที่บรรจุ
ไว้ในระเบียบวาระ และที่นอกเหนือจากเรื่องที่ปรากฏใน
ระเบียบวาระการประชุม
เลขานุการบริษัทจัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุม
และออกมติที่ประชุมในแต่ละวาระอย่างชัดเจน เพื่อให้
ฝ่ายบริหารใช้เป็นข้อมูลประกอบการด�ำเนินงาน รวมทั้ง
จั ด ท� ำ รายงานการประชุ ม ที่ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
อย่างถูกต้อง และให้เก็บรักษาไว้ ณ ส�ำนักงานของบริษัท
เมื่ อ ประธานกรรมการบริ ษั ท ผู ้ เ ป็ น ประธานการประชุ ม
ได้ ล งลายมื อ ชื่ อ พร้ อ มกรรมการผู ้ อ� ำ นวยการใหญ่
ผู ้ เ ป็ น เลขานุ ก ารคณะกรรมการ ให้ ถื อ ว่ า เป็ น หลั ก ฐาน
อันถูกต้องของเรื่องที่ปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมนั้น
และให้ถือว่ามติและการพิจารณาที่บันทึกไว้ได้ด�ำเนินการ
ไปอย่างถูกต้องแล้ว
การประชุ ม คณะกรรมการ ทอท.ใช้ ม ติ เ สี ย งข้ า งมาก
โดยกรรมการหนึ่ ง คนมี เ สี ย งหนึ่ ง เสี ย งในการลงคะแนน
ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมมีสิทธิ
ออกเสี ย งเพิ่ ม ขึ้ น อี ก หนึ่ ง เสี ย งเป็ น เสี ย งชี้ ข าด โดยในปี
งบประมาณ 2562 กรรมการที่เข้าร่วมประชุม และลงมติ
ในแต่ละวาระ มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมด และนอกจากนี้ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ได้มีการประชุมร่วมกันเพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การบริ ห ารจั ด การที่ อ ยู ่ ใ นความสนใจ โดยไม่ มี ผู ้ บ ริ ห าร
เข้าร่วมประชุมด้วย จ�ำนวน 1 ครัง้ เมือ่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการแต่ละคน สรุปได้ดังนี้
ครั้งที่ 3/2562 (20 ก.พ.62)

ครั้งที่ 4/2562 (20 มี.ค.62)

ครั้งที่ 5/2562 (28 มี.ค.62)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

2.

นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

3.

พลอากาศโท ประกิต ศกุณสิงห์

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

4.

นายธวัชชัย อรัญญิก

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

5.

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ

✓

✓

✗

✓

✓

✓

✓

6.

นายมานิต นิธิประทีป

✓

✓

✓

✓

✓

✓

7.

นายธานินทร์ ผะเอม

✓

✓

✓

✓

✓

8.

พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ

✓

✓

✗

✓

✓

9.

นายมนัส แจ่มเวหา

✓

✓

✓

✓

✓

10. นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ

✓

✓

✓

✓

✓

11. นายสราวุธ เบญจกุล

✓

✓

✓

✓

12. นายกฤชเทพ สิมลี

✓

✓

✓

13. พลต�ำรวจเอก มนู เมฆหมอก

✓

✓

14. นายวราห์ ทองประสินธุ์

✓

15. นายนิตินัย ศิริสมรรถการ

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

15/15

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

14/15

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

15/15

✓

✓

✗

✓

✓

✓

✗

✓

✓

✓

13/15

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

15/15

✗

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

14/15

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

15/15

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

15/15

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

16. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ

15/15

✓

✓

✗

✗

✓

✓

✓

✓

✓

17. นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์

7/9

✓

✓

✓

✗

✓

✓

✓

✓

✓

8/9

15/15
10/10
12/12

4/5
15/15
5/5

รวมกรรมการที่เข้าประชุม

15 15 13 14 15 13 15 14 14 13 14 13 13 13 13

จ�ำนวนกรรมการทั้งหมด

15 15 15 15 15 13 15 15 15 15 14 14 13 13 13

คิดเป็นร้อยละ (%) ของการเข้าประชุม
คณะกรรมการบริษัทของกรรมการทั้งหมด
ในแต่ละครั้งที่ประชุม

		

รายชื่อกรรมการ

100.00
100.00
86.67
93.34
100.00
100.00
100.00
93.34
93.34
86.67
100.00
92.86
100.00
100.00
100.00

ล�ำดับ

รวม

ครั้งที่ 11/2562 (18 ก.ย.62)

ครั้งที่ 2/2562 (25 ม.ค.62)

✓

ครั้งที่ 10/2562 (21 ส.ค.62)

ครั้งที่ 1/2562 (23 ม.ค.62)

✓

ครั้งที่ 9/2562 (24 ก.ค.62)

ครั้งที่ 14/2561 (19 ธ.ค.61)

✓

ครั้งที่ 8/2562 (19 มิ.ย.62)

ครั้งที่ 13/2561 (30 พ.ย.61)

นายประสงค์ พูนธเนศ

ครั้งที่ 7/2562 (22 พ.ค.62)

ครั้งที่ 12/2561 (21 พ.ย.61)

1.

ครั้งที่ 6/2562 (24 เม.ย.62)

ครั้งที่ 11/2561 (24 ต.ค.61)

วันที่/ครั้งประชุมคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ
• กรรมการในล�ำดับที่ 2 พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการ ทอท. เนือ่ งจากมีอายุครบ 65 ปีบริบรู ณ์ โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 12 พฤษภาคม
2562 เป็นต้นไป
• กรรมการในล�ำดับที่ 3 พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการ ทอท. เนื่องจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน
2562 เป็นต้นไป
• กรรมการในล�ำดับที่ 8 และ 10 พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2561 เมือ่ วันที่ 25 มกราคม
2562
• กรรมการในล�ำดับที่ 16 และ 17 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562
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รายงานประจ�ำปี 2562

สรุปการเข้าประชุม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562 ของคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 5 คณะ ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ การประชุม
บริษัท
ตรวจสอบ
สรรหา
ก�ำหนด ธรรมาภิบาล
บริหาร สามัญผู้ถือหุ้น
ค่าตอบแทน
ความเสี่ยง ประจ�ำปี 2561
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
การประชุมทั้งปี การประชุมทั้งปี การประชุมทั้งปี การประชุมทั้งปี การประชุมทั้งปี การประชุมทั้งปี การประชุมทั้งปี
2 ครั้ง
15 ครั้ง
12 ครั้ง
3 ครั้ง
3 ครั้ง
8 ครั้ง
1 ครั้ง

1. นายประสงค์ พูนธเนศ

15/15

-

-

-

-

-

1/1

2. นายธวัชชัย อรัญญิก

15/15

-

-

3/3

-

-

1/1

3. นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ

14/15

-

-

3/3

-

-

1/1

4. นายมานิต นิธิประทีป

15/15

12/12

3/3

-

-

-

1/1

5. นายธานินทร์ ผะเอม

13/15

-

-

-

-

4/4

1/1

6. นายมนัส แจ่มเวหา

15/15

-

-

-

-

8/8

1/1

7. นายสราวุธ เบญจกุล

15/15

-

-

-

-

-

1/1

8. พลต�ำรวจเอก มนู เมฆหมอก

15/15

-

2/2

-

-

-

1/1

9. นายวราห์ ทองประสินธุ์

15/15

4/4

-

2/2

0/1

4/4

1/1

3/3
10. นายกฤชเทพ สิมลี

14/15

-

-

-

-

-

1/1

11. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ

7/9

-

2/2

-

-

-

-

12. นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์

8/9

8/8

-

1/1

-

-

-

13. นายนิตินัย ศิริสมรรถการ

15/15

6/8

1/1

14. พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ

4/5

-

-

-

-

-

0/1

15. นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ

5/5

-

1/1

-

1/1

-

1/1

-

1/1

-

2/2

8/8

1/1

9/12

-

-

2/2

-

1/1

16. นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ 10/10
17. พลอากาศโท ประกิต ศกุณสิงห์

12/12

1/2
กรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งระหว่างปี 2562

หมายเหตุ
• กรรมการในล�ำดับที่ 5 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
• กรรมการในล�ำดับที่ 11 และ 12 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562
• กรรมการในล�ำดับที่ 14 และ 15 พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562
• กรรมการในล�ำดับที่ 16 พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการ ทอท. เนื่องจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่
12 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
• กรรมการในล�ำดับที่ 17 พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการ ทอท. เนื่องจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่
30 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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ผู้บริหาร ทอท.

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ผู้บริหาร ทอท.ตามนิยามในประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 23/2551 ซึ่งหมายความถึง
“ผูจ้ ดั การหรือผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งระดับบริหารสีร่ ายแรกนับต่อจากผูจ้ ดั การลงมา ผูซ้ งึ่ ด�ำรงต�ำแหน่งเทียบเท่ากับผูด้ ำ� รงต�ำแหน่ง
ระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ
ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า” มีจ�ำนวน 20 คน ดังนี้
รายชื่อผู้บริหาร
1. นายนิตินัย ศิริสมรรถการ
2. นางสาวชนาลัย ฉายากุล

ต�ำแหน่ง

3. นางสาวศศิศุภา สุคนธทรัพย์
4. นางฉฎาณิศา ช�ำนาญเวช

กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ (สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท)
และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ (สายงานยุทธศาสตร์)
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ (สายงานทรัพยากรบุคคลและอ�ำนวยการ)

5. นายสมบูรณ์ น้อยน�้ำค�ำ
6. นายวิชัย บุญยู้
7. นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย
8. นาวาอากาศโท ฤทธิรงค์ ก้อนมณี
9. นายมนตรี มงคลดาว
10. นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์
11. นายศิโรตม์ ดวงรัตน์
12. เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู
13. นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา
14. นายประพนธ์ ปัทมกิจสกุล
15. นายพัฒนพงศ์ สุวรรณชาต
16. นายเจนวิทย์ มุสิกรัตน์
17. นางสาวดาลัด อัศเวศน์
18. นางรพีพร คงประเสริฐ
19. นายสรายุทธ จ�ำปา
20. นางสาวณัฐนันท์ มุ่งธัญญา

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน)
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด)
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง)
รองกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ (สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน)
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค)
ผู้อ�ำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้อ�ำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้อ�ำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้อ�ำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้เชี่ยวชาญ 11 ทอท.
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO)
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน)
รองผู้อ�ำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายสนับสนุนธุรกิจ)
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงิน
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชี
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

หมายเหตุ
• ผู้บริหารล�ำดับที่ 1-15 คือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดการหรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา
และผู้ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย
• ผู้บริหารล�ำดับที่ 16-20 คือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงิน
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รายงานประจ�ำปี 2562

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 มีผู้บริหาร ทอท.จ�ำนวน 19 คน
รายชื่อผู้บริหาร

ต�ำแหน่ง

1. นายนิตินัย ศิริสมรรถการ

กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

2. นายศิโรตม์ ดวงรัตน์

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ (สายงานยุทธศาสตร์)

3. นางฉฎาณิศา ช�ำนาญเวช

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ (สายงานทรัพยากรบุคคลและอ�ำนวยการ)

4. นายสมบูรณ์ น้อยน�้ำค�ำ

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน)

5. นายวิชัย บุญยู้

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด)

6. นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง)

7. เรืออากาศเอก ธรรมาวุธ นนทรีย์

รองกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ (สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน)

8. นายมนตรี มงคลดาว

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค)

9. นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์

ผู้อ�ำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

10. เรืออากาศโท สัมพันธ์ ขุทรานนท์

ผู้อ�ำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง

11. เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู

ผู้อ�ำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต

12. นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา

ผู้อ�ำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่

13. นายประพนธ์ ปัทมกิจสกุล

ผู้เชี่ยวชาญ 11 ทอท.

14. นายพัฒนพงศ์ สุวรรณชาต

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO)

15. นายเจนวิทย์ มุสิกรัตน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน)

16. นางสาวผานิต เสถียรเสพย์

รองผู้อ�ำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายสนับสนุนธุรกิจ)

17. นางอัญชลี ประมวลเจริญกิจ

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงิน

18. นายสรายุทธ จ�ำปา

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชี

19. นางรพีพร คงประเสริฐ

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

หมายเหตุ
• ผู้บริหารล�ำดับที่ 1-14 คือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดการหรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา
และผู้ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย
• ผู้บริหารล�ำดับที่ 15-19 คือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงิน

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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เลขานุการบริษัท

ในการประชุ ม คณะกรรมการ ทอท.ครั้ ง ที่ 10/2552
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นางสาว
ชนาลัย ฉายากุล เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งต่อมาได้รับ
การแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
(สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท) และปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการบริษัท และในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.
ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุมมีมติ
แต่งตั้ง นางสาวชนาลัย ฉายากุล ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการ
บริษัทต่อไปหลังจากที่ครบเกษียณอายุการท�ำงานในวันที่
30 กั น ยายน 2562 โดยเลขานุ ก ารบริ ษั ท มี ห น้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้
(1) ให้คำ� แนะน�ำและค�ำปรึกษาแก่คณะกรรมการ ทอท.
ในการด� ำ เนิ น งานตามหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ
ตามกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
และหน่วยงานก�ำกับที่เกี่ยวข้อง
(2) จั ด ให้ มี ก ารบรรยายให้ แ ก่ ก รรมการใหม่
(Orientation) เพื่ อ ให้ ท ราบลั ก ษณะธุ ร กิ จ ทอท.
ผลการด�ำเนินงาน แผนวิสาหกิจ โครงการลงทุนที่ส�ำคัญ
บทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบของกรรมการตามหลั ก
การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การส� ำ หรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย นของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการ
ที่ก�ำกับดูแล
(3) แจ้ ง ให้ ค ณะกรรมการ ทอท.ทราบการได้ รั บ
ประเมิ น ผล บทบาท และหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการ
โดยสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย และ
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นประจ�ำทุกปี
(4) เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในการให้ค�ำแนะน�ำและ
เป็นที่ปรึกษาให้แก่กรรมการของบริษัท รวมทั้งรับผิดชอบ
ในการติดต่อสือ่ สารข้อมูลระหว่างกรรมการบริษทั และบริษทั
ย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย คณะกรรมการ
ตลาดทุน ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องต่าง ๆ และมติทปี่ ระชุม
ผู้ถือหุ้น
(5) ประสานและติ ด ตามข้ อ มู ล จากฝ่ า ยบริ ห าร
ด้านการเงิน งบประมาณ การบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน การตรวจสอบภายใน และรายงานให้คณะกรรมการ
ทอท.ทราบสม�่ำเสมอทุกไตรมาส
(6) จัดท�ำและเก็บรวบรวมทะเบียนประวัติกรรมการ
(7) เก็ บ รั ก ษาบั น ทึ ก เกี่ ย วกั บ นโยบายและระเบี ย บ
ต่าง ๆ ของบริษัทที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ ทอท.
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รายงานประจ�ำปี 2562

รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ ทอท.
และรายงานการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
(8) จัดท�ำและจัดเก็บรักษาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารประกอบการประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วนภายในก�ำหนดเวลาของกฎหมาย
(9) จัดเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน
โดยกรรมการและผู้บริหาร
(10) ดูแล ก�ำกับ รับผิดชอบการจัดท�ำ และจัดเก็บรักษา
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจ�ำปี (แบบ 56-2)
(11) ดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ
ต่อหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล
(12) ส่งเสริมให้กรรมการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีของ
กรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code 2017)
ของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หลักการและแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562 ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ และ Asean CG Scorecard เช่น
การฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของกรรมการ การประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการปีละครั้ง และรายงานผลการประเมิน
ให้คณะกรรมการทราบและพิจารณาจัดท�ำแผนเพื่อพัฒนา
การปฏิบัติงานต่อไป
(13) ภารกิจอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการ ทอท.มอบหมาย

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาค่าตอบแทน
ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่สอดคล้องกับภาระ
ความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะการเงินของบริษทั และ
เปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยน�ำ
เสนอคณะกรรมการ ทอท.และผู้ถือหุ้นพิจารณาตามล�ำดับ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 เมื่อวันที่ 25
มกราคม 2562 ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนเบี้ยประชุม
กรรมการประจ� ำ ปี 2562 และเงิ น โบนั ส คณะกรรมการ
ประจ�ำปี 2561 ดังนี้
(1) ค่าตอบแทนกรรมการ ทอท.
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 35,000 บาท หากเป็น
กรรมการในระหว่างเดือนให้ค�ำนวณตามสัดส่วนของเดือน
1.2 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ 20,000
บาท จ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน

(2) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย
2.1 คณะกรรมการบริหาร ทอท.
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ 10,000 บาท
เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม จ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้ง
ต่อเดือน
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
2.2.1 ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 20,000 บาท เดือนใด
ไม่ มี ก ารประชุ ม คงให้ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนด้ ว ย หากเป็ น
กรรมการในระหว่างเดือน ให้ค�ำนวณตามสัดส่วนของเดือน
2.2.2 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ 5,000
บาท เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม จ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน
1 ครั้งต่อเดือน
2.3 กรรมการ ทอท.ที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
ทอท.ให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือผู้ท�ำงานในคณะ
กรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท�ำงานชุดย่อยอื่น ๆ
ให้ได้รบั ค่าเบีย้ ประชุมต่อครัง้ ทีเ่ ข้าประชุมคนละ 15,000 บาท

และให้ได้รับค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกินเดือนละ 30,000
บาทต่อคน ทั้งนี้ ไม่รวมค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร
(3) ประธานและรองประธานของทุกคณะได้เพิ่มอีก
ร้อยละ 25 และ 12.5 ตามล�ำดับ
(4) ก�ำหนดวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการ ทอท.
ประจ�ำปีงบประมาณ 2562 ไม่เกิน 18,000,000 บาท
(5) ก� ำ หนดวงเงิ น โบนั ส กรรมการ ทอท.ประจ� ำ ปี
งบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561)
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลจ่าย โดยค�ำนวณจ่าย
ตามระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งในปีงบประมาณ 2561 ทัง้ นี้
ไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อคน ประธานกรรมการ และ
รองประธานกรรมการได้ รั บ เงิ น โบนั ส สู ง กว่ า กรรมการ
ร้ อ ยละ 25 และ 12.5 ตามล� ำ ดั บ ยกเว้ น กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของ ทอท.
ไม่มีสิทธิได้รับเงินโบนัสกรรมการ

(1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561)
ล�ำดับ

รายชื่อกรรมการ

หน่วย : บาท
เงินโบนัส

1.

นายประสงค์ พูนธเนศ

1,875,000.00

2.

นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ

1,687,500.00

3.

พลอากาศโท ประกิต ศกุณสิงห์

1,500,000.00

4.

นายธวัชชัย อรัญญิก

1,500,000.00

5.

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ

1,500,000.00

6.

นายมานิต นิธิประทีป

1,500,000.00

7.

นายธานินทร์ ผะเอม

1,500,000.00

8.

พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ

1,500,000.00

9.

นายมนัส แจ่มเวหา

1,500,000.00

10.

นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ

1,500,000.00

11.

นายสราวุธ เบญจกุล

1,500,000.00

12.

พลต�ำรวจเอก มนู เมฆหมอก

1,500,000.00

13.

นายวราห์ ทองประสินธุ์

1,500,000.00

14.

นายกฤชเทพ สิมลี

1,032,258.06

15.

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล
รวม

215,625.00
21,310,383.06
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ทอท.และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในปี 2562 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562)
คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ

ค่าเบี้ย
ประชุม

ค่าตอบแทน
รายเดือน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าเบี้ย
ประชุม

ค่าตอบแทน
รายเดือน

คณะ
กรรมการ
สรรหา

-

-

-

คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
ก�ำหนด ธรรมาภิบาล บริหาร ชุดย่อยอื่น ๆ
ค่าตอบแทน
ความเสี่ยง

1. นายประสงค์ พูนธเนศ
2. นายธวัชชัย อรัญญิก

300,000.00 525,000.00
240,000.00 420,000.00

3. นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
4. นายมานิต นิธิประทีป

240,000.00 420,000.00
240,000.00 420,000.00 63,750.00 255,000.00

5. นายธานินทร์ ผะเอม
6. นายมนัส แจ่มเวหา
7. นายสราวุธ เบญจกุล

220,000.00 420,000.00
240,000.00 420,000.00
240,000.00 420,000.00

8. พลต�ำรวจเอก มนู เมฆหมอก
9. นายวราห์ ทองประสินธุ์

240,000.00 420,000.00
240,000.00 420,000.00 35,000.00 136,795.70

15,000.00
37,500.00

-

10. นายกฤชเทพ สิมลี
11. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
12. นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์
13. นายนิตินัย ศิริสมรรถการ

220,000.00
140,000.00
140,000.00
240,000.00

30,000.00
15,000.00
-

-

-

-

420,000.00
287,903.23
287,903.23 40,000.00 164,516.13
420,000.00
-

รวม

48,750.00

-

-

161,250.00

45,000.00
18,750.00
-

-

-

90,000.00 795,000.00
343,125.00 1,340,625.00

-

-

กรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่ง ระหว่างปี 2562
14. พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ
80,000.00 133,225.81
15. นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ
80,000.00 133,225.81
15,000.00
16. นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ 157,500.00 289,596.76
17. พลอากาศโท ประกิต ศกุณสิงห์
180,000.00 313,833.43 56,250.00 224,166.57
-

-

825,000.00
870,000.00

60,000.00 112,500.00 812,500.00
120,000.00 262,500.00 1,042,500.00
318,750.00 978,750.00
270,000.00
60,000.00 48,750.00
-

945,000.00
978,045.70

300,000.00 940,000.00
15,000.00 472,903.23
15,000.00 662,419.36
369,375.00 1,029,375.00

112,500.00
18,750.00
30,000.00 150,000.00 93,750.00
33,750.00
-

325,725.81
246,975.81
720,846.76
808,000.00

หมายเหตุ : (นอกเหนื อ จากค่ า ตอบแทนดั ง ตารางข้ า งต้ น ทอท.ไม่ มี ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนหรื อ สวั ส ดิ ก าร
ในรูปแบบอื่นให้แก่กรรมการ)
• กรรมการในล�ำดับที่ 11 และ 12 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562
• กรรมการในล�ำดับที่ 14 และ 15 พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562
• กรรมการในล�ำดับที่ 16 พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการ ทอท. เนื่องจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่
12 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
• กรรมการในล�ำดับที่ 17 พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการ ทอท. เนื่องจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่
30 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
• คณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ๆ ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เพือ่ ช่วยสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ ทอท. คณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูอ้ �ำนวยการใหญ่ ทอท. คณะกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท. คณะกรรมการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ทอท. คณะท�ำงานเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนของ ทอท. คณะอนุกรรมการกฎหมายของ ทอท.
คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานชดเชยผลกระทบด้านเสียงจากการด�ำเนินงานของ ทอท. คณะกรรมการก�ำกับ
บริหารโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและคดี
คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลและบริหารงานให้เป็นไปตามแผนวิสาหกิจของ ทอท. คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สารของ ทอท. คณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่ กรองงานด้านพัสดุของ ทอท. คณะอนุกรรมการพิจารณาการเงิน
และการลงทุนของ ทอท. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ทอท. คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของผูอ้ ำ� นวยการใหญ่
ทอท. คณะท�ำงานเตรียมความพร้อมและติดตามแก้ไขปัญหากรณีที่อาจเกิดผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของ ทอท.จาก
โครงการก�ำกับดูแลด้านความปลอดภัยสากลอย่างต่อเนื่องและโครงการก�ำกับดูแลการรักษาความปลอดภัยสากล
อย่างต่อเนือ่ ง และคณะท�ำงานเพือ่ เตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2
(Operational Readiness and Airport Transfer: ORAT)
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ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

ค่าตอบแทน
ประจ�ำปี 2562
(ตุลาคม 2561กันยายน 2562)
(บาท)

บริษัท

1. นายนิตินัย ศิริสมรรถการ

กรรมการ

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

2. นางสาวศศิศุภา สุคนธทรัพย์

ประธานกรรมการ

บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จ�ำกัด

878,920.00

3. นางสาวชนาลัย ฉายากุล

กรรมการ

บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จ�ำกัด

625,909.19

1,481,400.00

(ตุลาคม 2561 - ครบวาระด�ำรงต�ำแหน่งในเดือนมีนาคม 2562)
4. นายวิชัย บุญยู้

กรรมการ

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด

96,000.00

กรรมการ

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด

32,000.00

(ตุลาคม 2561 - ลาออกจากต�ำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2562)
5. นายศิโรตม์ ดวงรัตน์

กรรมการ

บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ำกัด

151,250.00

(ตุลาคม 2561 - ลาออกจากต�ำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2562)
กรรมการ

65,255.81

บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จ�ำกัด
(ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562)

6. นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ กรรมการ

บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ำกัด

59,666.66

(ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562)
7. นายพัฒนพงศ์ สุวรรณชาต

กรรมการ

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด

8. เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู

กรรมการ

บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จ�ำกัด

96,000.00
158,630.14

(ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตั้งแต่เดือนมกราคม 2562)
9. นายวิสิฏฐ์ บาลี

กรรมการ

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด

40,000.00

(พฤศจิกายน 2561 - ลาออกจากต�ำแหน่งในเดือนมีนาคม 2562)
10. เรืออากาศโท สัมพันธ์ ขุทรานนท์

กรรมการ

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด

24,000.00

(ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562)
11. นายมนต์ชัย ตะโหนด

กรรมการ

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด

24,000.00

(ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562)
12. นางสาวสุพักตร์ พวงวราพันธ์

กรรมการ

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด

8,000.00

(ตุลาคม 2561 - ลาออกจากต�ำแหน่งในเดือนพฤศจิกายน 2561)

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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ค่าตอบแทนของกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาก� ำ หนดผลตอบแทนของ
ผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการ ทอท.และผูแ้ ทน
กระทรวงการคลั ง (ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการนโยบาย
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ) จะพิ จ ารณาก� ำหนดอั ต ราค่ า ตอบแทนของ
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ รวมถึงกรอบการพิจารณาปรับ
อัตราค่าตอบแทนในแต่ละปี ภายใต้กรอบอัตราค่าตอบแทน
ที่กระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว
ทั้ ง นี้ การพิ จ ารณาปรั บ ค่ า ตอบแทนของกรรมการ
ผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ในแต่ละปี จะพิจารณาจากผลการประเมิน
การปฏิ บั ติ ง านตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ที่
คณะกรรมการ ทอท.ก� ำ หนด ซึ่ ง เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผล
ที่ใช้ประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนจะประกอบไปด้วย
ตัวชี้วัด 4 หัวข้อหลัก ดังต่อไปนี้ 1) การแปลงวิสัยทัศน์ และ
การด�ำเนินการตามแผนงานของกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่
ที่คณะกรรมการ ทอท.ให้ความเห็นชอบ 2) แผนยุทธศาสตร์
และข้ อ ตกลงที่ จั ด ท� ำ ขึ้ น ระหว่ า ง ทอท.กั บ รั ฐ บาลไทย
3) การด�ำเนินงานตามทีค่ ณะกรรมการ ทอท.มอบหมายและ
สั่งการ และ 4) อัตราก�ำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

การก�ำหนดโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน และลูกจ้าง
ทอท.จะก� ำ หนดเที ย บเคี ย งจากอั ต ราการจ่ า ยและ
ผลการส�ำรวจค่าตอบแทนของบริษัทชั้นน�ำ ซึ่งอยู่ในธุรกิจ
ด้านการบิน โดยเปรียบเทียบจากหน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมาย
ส� ำ หรั บ การปรั บ เงิ น เดื อ นประจ� ำ ปี ข องผู ้ บ ริ ห ารระดั บ
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึน้ ไปนัน้ คณะกรรมการ ทอท.
จะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยในปีงบประมาณ
2562 คณะกรรมการ ทอท.ได้ ม อบอ� ำ นาจให้ ก รรมการ
ผูอ้ ำ� นวยการใหญ่มอี ำ� นาจในการบริหารหรือพิจารณาความดี
ความชอบประจ�ำปีให้กับพนักงานตั้งแต่ระดับผู้อ�ำนวยการ
ฝ ่ า ย ห รื อ เ ที ย บ เ ท ่ า ขึ้ น ไ ป โ ด ย จ ะ พิ จ า ร ณ า จ า ก
ผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ประกอบกับผลการปฏิบัติงาน
ตามเป้าหมายทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ลว่ งหน้าของแต่ละสายงานด้วย

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร ทอท.ปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
ค่าตอบแทน

หน่วย : บาท
ปี 2562

จ�ำนวนราย

จ�ำนวนเงิน

15

47,526,566.36
23,674,613.17
71,201,179.53

เงินเดือน
โบนัส/ค่าตอบแทนซึ่งประเมินจากผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี
รวม

เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพที่ให้แก่ผู้บริหาร ทอท.ปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ทอท.ได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2537 โดย ทอท.จะจ่ายเงินสมทบให้แก่สมาชิก
แต่ละรายเพื่อเข้ากองทุนฯ ภายในวันเดียวกับที่สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนฯ ของสมาชิกในอัตราตามจ�ำนวนปี
ที่ท�ำงาน ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ที่มีจ�ำนวนปีที่ท�ำงานไม่เกิน 10 ปี จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 9 ของค่าจ้าง
(2) ผู้ที่มีจ�ำนวนปีที่ท�ำงานเกินกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้าง
(3) ผู้ที่มีจ�ำนวนปีที่ท�ำงานเกินกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 12 ของค่าจ้าง
(4) ผู้ที่มีจ�ำนวนปีที่ท�ำงานเกินกว่า 25 ปีขึ้นไป จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 15 ของค่าจ้าง
หน่วย : บาท
ค่าตอบแทน
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

ปี 2562
จ�ำนวนราย

จ�ำนวนเงิน

13*

4,799,123.70

หมายเหตุ *ไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
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บุคลากร

การบริหารท่าอากาศยานสากลทั้ง 6 แห่งของ ทอท. บุคลากรทุกคนมีส่วนส�ำคัญในการที่จะน�ำพาองค์กรไปสู่ความส�ำเร็จ
ดังนั้น ทอท.จึงมีนโยบายที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง พัฒนา ปรับปรุงการบริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีใจในการให้บริการ
สร้างความมัน่ ใจในความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน ซึง่ เป็นหัวใจของการให้บริการ ตลอดจน
มีสว่ นร่วมในการช่วยเหลือสังคมโดยส่วนรวม และมุง่ เน้นให้พนักงานเป็นกลไกหลักในการพัฒนา ทอท.ก้าวไปสูผ่ ดู้ ำ� เนินการ
และจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก
จ�ำนวนพนักงาน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ทอท.มีจำ� นวนบุคลากร รวมทัง้ สิน้ 8,117 คน และแรงงานจัดจ้างภายนอกอีกประมาณ 14,404 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มธุรกิจ

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ส�ำนักงานใหญ่

1,232

1,226

1,193

1,274

1,299

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

2,695

2,739

2,971

3,175

3,259

ท่าอากาศยานดอนเมือง

964

1,236

1,357

1,423

1,531

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

257

315

348

416

481

ท่าอากาศยานหาดใหญ่

225

280

289

311

346

ท่าอากาศยานภูเก็ต

496

727

811

909

940

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

175

203

202

210

261

รวม

6,044

6,726

7,230

7,718

8,117

หมายเหตุ : ไม่รวมแรงงานจัดจ้างภายนอก Outsource Worker
การเปลี่ ย นแปลงจ� ำ นวนพนั ก งานที่ ส� ำ คั ญ ในช่ ว ง
3 ปีที่ผ่านมา
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงจ� ำ นวนพนั ก งาน โดยในปี 2562
มีจ�ำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 5.17%
ค่าตอบแทนของพนักงาน
ปัจจุบนั อัตราค่าตอบแทนพนักงานอยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม
กับอัตราค่าตอบแทนของตลาด โดยมีการจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงาน ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าท�ำงานกะ
ค่าตอบแทนรายชัว่ โมง ค่าท�ำงานล่วงเวลา โบนัส เงินเบีย้ เลีย้ ง
นอกจากนี้ ยั ง รวมถึ ง เงิ น สมทบกองทุ น ส� ำ รองเลี้ ย งชี พ
โดยกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพของ ทอท.นั้น ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 28 มีนาคม 2537 ตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพในปี พ.ศ.2530 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิก
ทุกคนในกองทุนฯ ได้มเี งินออมจ�ำนวนหนึง่ ไว้ใช้เมือ่ ออกจากงาน
ซึง่ กองทุนเป็นส่วนหนึง่ ทีส่ นับสนุนการออม เพือ่ เป็นทุนทรัพย์
ให้แก่พนักงานกรณีที่พนักงานเกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือ

ออกจากงาน หรือจากกองทุน รวมทั้งเป็นหลักประกันให้แก่
ครอบครัวของพนักงานในกรณีที่พนักงานเสียชีวิต ส�ำหรับ
เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ประกอบด้วยเงิน 4 ส่วน ได้แก่
เงินสะสม เงินสมทบ ผลประโยชน์เงินสะสม และผลประโยชน์
เงินสมทบ
ปัจจุบันสมาชิกกองทุนประกอบด้วย พนักงานและลูกจ้าง
ชัว่ คราวระยะเวลาการจ้าง 3 ปี และ 5 ปี ทอท. โดยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินสะสมและการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้กับ
สมาชิก มีหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
1. การจ่ายเงินสะสม สมาชิก (พนักงานและลูกจ้างชัว่ คราว
ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี และ 5 ปี ทอท. จะต้องจ่ายเงินสะสม
เข้ากองทุนในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 2 แต่ไม่เกินร้อยละ 15
ของค่าจ้าง)
2. การจ่ายเงินสมทบของ ทอท. พนักงานกับลูกจ้างชัว่ คราว
ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี และ 5 ปี ทอท. จะได้รับอัตรา
เงินสมทบที่แตกต่างกัน ดังนี้
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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2.1 พนักงาน
• ผู้ที่มีจ�ำนวนปีที่ท�ำงานไม่เกิน 10 ปี จ่ายให้ในอัตรา
ร้อยละ 9 ของค่าจ้าง
• ผู้ที่มีจ�ำนวนปีที่ท�ำงานเกินกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี
จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้าง
• ผู้ที่มีจ�ำนวนปีที่ท�ำงานเกินกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี
จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 12 ของค่าจ้าง
• ผูท้ มี่ จี ำ� นวนปีทที่ ำ� งานเกินกว่า 25 ปีขนึ้ ไป จ่ายให้ในอัตรา
ร้อยละ 15 ของค่าจ้าง
2.2 ลูกจ้างชั่วคราวระยะเวลาการจ้าง 3 ปี และ 5 ปี ทอท.
นายจ้างจ่ายให้ในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง

ปัจจุบันกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ทอท.มีกรรมการกองทุน
จ� ำ นวน 17 คน ประกอบด้ ว ยประธานกรรมการกองทุน
กรรมการกองทุนที่มาจากการแต่งตั้งจ�ำนวน 8 คน และ
กรรมการกองทุนทีม่ าจากการเลือกตัง้ อีกจ�ำนวน 8 คน ซึง่ เป็น
ผูท้ ำ� หน้าทีค่ วบคุม ดูแลการบริหารจัดการกองทุน ประกอบกับ
กองทุนฯ ได้ว่าจ้างบริษัทจัดการกองทุนเพื่อเข้ามาบริหาร
กองทุนให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่สมาชิกโดยรวม โดยปัจจุบนั
มีบริษทั จัดการกองทุนทีเ่ ข้ามาท�ำหน้าทีบ่ ริหารกองทุนส�ำรอง
เลีย้ งชีพ ทอท.จ�ำนวน 2 บริษทั ได้แก่ บริษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) (เริ่มสัญญาตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)

ในรอบปีบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 มีการจ่ายเงินสมทบของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานดังนี้
ประเภทค่าตอบแทน
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

ปี 2560

ค่าตอบแทน
ปี 2561

ปี 2562

326.94 ล้านบาท

349.90 ล้านบาท

371.28 ล้านบาท

ส�ำหรับสวัสดิการและผลตอบแทนอื่น ๆ นั้น ประกอบด้วย ค่าช่วยเหลือบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเล่าเรียนบุตร
และค่าใช้จา่ ยพนักงานอืน่ ๆ รวมถึงการด�ำเนินงานเกีย่ วกับข้อพิพาทเรือ่ งแรงงานทีส่ ำ� คัญต่าง ๆ โดยสามารถสรุปรายละเอียด
ในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาได้ดังนี้
ปี 2560

ค่าตอบแทน
ปี 2561

ปี 2562

ค่าช่วยเหลือบุตร

14.58 ล้านบาท

14.78 ล้านบาท

15.44 ล้านบาท

ค่ารักษาพยาบาล

187.31 ล้านบาท

214.24 ล้านบาท

241.56 ล้านบาท

ค่าเวชภัณฑ์

36.64 ล้านบาท

32.84 ล้านบาท

35.17 ล้านบาท

ค่าเล่าเรียนบุตร

14.82 ล้านบาท

14.76 ล้านบาท

15.84 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายพนักงานอื่น ๆ

89.62 ล้านบาท

94.71 ล้านบาท

87.60 ล้านบาท

ประเภทค่าตอบแทน

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�ำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี
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บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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คณะกรรมการ ทอท.
คณะกรรมการ ทอท. ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 13 คน ดังนี้
1. นายประสงค์ พูนธเนศ (อายุ 60 ปี)
ประธานกรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 20 มิถุนายน 2557
สัดส่วนการถือหุ้น
ณ 1 ตุลาคม 2561 ไม่มี
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี
ณ 30 กันยายน 2562 ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการการบริหารองค์กร) 		
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัย			
เทคโนโลยีราชมงคล
ประวัติการอบรม
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 2
สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 สถาบันวิทยาการ		
ตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 52
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
• หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 49
วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันด�ำรงราชานุภาพ
• หลักสูตรการบริหารงานต�ำรวจชั้นสูง (บตส.)
รุ่นที่ 18 กระทรวงมหาดไทย 				
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 76/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
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การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง
2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
		
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
		
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2555-ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/
องค์กรอื่น: 1 แห่ง
10 พฤษภาคม 2562-ปัจจุบัน ปลัดกระทรวงการคลัง
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2557-2561 อธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
2555-2557 ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออก
		
และน�ำเข้าแห่งประเทศไทย
2555-2557 รองประธานกรรมการ คณะกรรมการ		
		
จัดการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา
		
ระบบสถาบันการเงิน
2554-2557 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคณะกรรมการ		
		
นโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

2. นายธวัชชัย อรัญญิก (อายุ 64 ปี)
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 ตุลาคม 2557
สัดส่วนการถือหุ้น
ณ 1 ตุลาคม 2561 ไม่มี
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี
ณ 30 กันยายน 2562 ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
• Bachelor of Science, University of the East, Manila,
Philippines
ประวัติการอบรม
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 17 สถาบันวิทยาการ		
ตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตร TAT Successors Development Program 		
(INSEAD) ณ ประเทศสิงคโปร์
• หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการและผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 10
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.)
(ผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม)
• หลักสูตร Executive Development Institute for 		
Tourism (EDIT) Program, Hawaii, USA
• หลักสูตร Risk Management for Corporate Leaders 		
(RCL) รุ่นที่ 9/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ		
บริษัทไทย (IOD)

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง
2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท อสมท. จ�ำกัด		
		
(มหาชน)
2557-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/
		
ประธานกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
		
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/
องค์กรอื่น: 1 แห่ง
2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
		
องค์กรพัฒนาท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2557-2558
ประธานกรรมการ
		
บริษัท Thailand Privilege Card จ�ำกัด
2557-2558
ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2553-2557
รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ
		
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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3. นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ (อายุ 60 ปี)
กรรมการ/กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 27 มกราคม 2555
สัดส่วนการถือหุ้น
ณ 1 ตุลาคม 2561 ไม่มี
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี
ณ 30 กันยายน 2562 ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
• บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 73/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง
2555-ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
		
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด
		
(มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/
องค์กรอื่น: 2 แห่ง
2559-ปัจจุบัน อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2559-ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและ
		
น�ำเข้าแห่งประเทศไทย (Exim Bank)
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2551-2562 กรรมการบริหารกิจการ
		
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2558-2559 รองปลัดกระทรวงการคลัง
2557-2558 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
2553-2557 ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงิน
		
การคลัง กรมบัญชีกลาง
		
กระทรวงการคลัง
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4. นายมานิต นิธิประทีป (อายุ 64 ปี)
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหา
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 18 กันยายน 2557
สัดส่วนการถือหุ้น
ณ 1 ตุลาคม 2561 ไม่มี
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี
ณ 30 กันยายน 2562 ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
• พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม/พัฒนาการเศรษฐกิจ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์) 			
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ประวัติการอบรม
• หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ องค์การมหาชน
รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ กรมสรรพากร
• หลักสูตรการศึกษาดูงานด้านระบบการบริหาร
งบประมาณ (Budgetary Management) กรมสรรพากร
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 สถาบันวิทยาการ		
ตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ 		
(TEPCoT) รุ่นที่ 6 จัดโดย สถาบันวิทยาการการค้า
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• หลักสูตร HR Management กรมสรรพากร
• หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหาร		
ทรัพยากรมนุษย์ : ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง
กระทรวงการคลัง
• หลักสูตรโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง ส�ำนักงาน ก.พ.
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์ 		
ส�ำนักงาน ก.พ.
• หลักสูตรโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง :
การพัฒนาผู้น�ำองค์กรภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์

5. นายธานินทร์ ผะเอม (อายุ 63 ปี)
(Executive Program for Senior Management) 		
กระทรวงการคลัง
• หลักสูตร Leading Change Seminar กระทรวงการคลัง
• หลักสูตร Administration Course ADB
• หลักสูตร Thailand Technical Assistance Program 		
(Phase II) Senior Student Visit
• หลักสูตร Middle Management & Professional 		
Development Program, the Canada Customs
and Revenue Agency
• หลักสูตร Combating Capital Flight through Tax 		
Measures, OECD
• หลักสูตร Intax Seminar for Tax Administration, IRS
หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ		
บริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 225/2016
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 126/2016
• หลักสูตร Risk Management Program for Corporate 		
Leaders (RCL) รุ่นที่ 8/2017
• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program 		
(AACP) รุ่นที่ 26/2017
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง
2560-ปัจจุบัน		 กรรมการ
			 บริษัท อาม่า มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
2559-ปัจจุบัน		 กรรมการ
			 บริษัท ริช สปอร์ต จ�ำกัด (มหาชน)
2557-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/
			 ประธานกรรมการตรวจสอบ/
			 ประธานกรรมการสรรหา บริษทั
			 ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/
องค์กรอื่น: ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2556-2558 ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี
		
(กลุ่มธุรกรรมทางการเงิน การธนาคาร)
		
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

กรรมการอิสระ/กรรมการธรรมาภิบาล
และรักษาการ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และรักษาการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 18 กันยายน 2557
สัดส่วนการถือหุ้น
ณ 1 ตุลาคม 2561 ไม่มี
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี
ณ 30 กันยายน 2562 ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
• M.Sc. in Economics, Lancaster University, UK
• Diploma in Development Studies, Lancaster
University, UK
• รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 49
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์
(TEPCoT) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการการค้า
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7
สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
• หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการและผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 6
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน รุ่นที่ 2
(ASEAN Executive Management Program)
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน กระทรวงการต่างประเทศ และสถาบันศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 204/2015
• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)
รุ่นที่ 7/2015
• หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan 		
Program (HRP) รุ่นที่ 7/2015
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
รุ่นที่ 31/2016
• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program 		
(AACP) รุ่นที่ 27/2017
• หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)
รุ่นที่ 15/2019
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง
2557-ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระ/กรรมการธรรมาภิบาล
			 และรักษาการ
			 ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/		
			 กรรมการบริหารความเสี่ยง
			 และรักษาการ
			 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/
องค์กรอื่น: 7 แห่ง
2562-ปัจจุบัน		 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส�ำนักงาน
			 ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 		
			 (สสปน.) Thailand Convention & 		
			 Exhibition Bureau (TCEB)
2560-ปัจจุบัน		 ประธานผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ
			 ด้านความมัน่ คง ส�ำนักงานคณะกรรมการ
			 วิจัยแห่งชาติ (วช.)
2558-ปัจจุบัน		 ประธานคณะกรรมการติดตามพิจารณา
			 ประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย
			 ภายใต้ทุนวิจัย โครงการวิจัยท้าทายไทย
			 และโครงการวิจัยตอบสนองนโยบาย		
			 เป้าหมายรัฐบาลและตามวาระแห่งชาติ
			 กลุ่มนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ 		
68

รายงานประจ�ำปี 2562

			 ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
2558-ปัจจุบัน		 ที่ปรึกษาศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
			 และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
			 ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
			 เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
2557-ปัจจุบัน		 กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
			 กระทรวงการคลัง
2557-ปัจจุบัน		 กรรมการ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
			 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2553-ปัจจุบัน		 กรรมการ บริษัท ไทยเดินเรือทะเล
			 จ�ำกัด (ร่วมทุนระหว่างรัฐบาล
			 และเอกชน)
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2557Member of Advisory
2561 (เมษายน) Council: Powering the Future
		
We Want-Recognizing Innovative
		
Practices in Energy for Sustainable
		
Development, United Nations
		
Department of Economics and
		
Social Affairs (UNDESA) and China
		
Energy Fund Committee (CEFC)
2558สมาชิกคณะกรรมการ
เมษายน 2560 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
		
สภาขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศ (สปท.)
2553-2558 รองเลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการ
		
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
		
(สศช.)

6. นายมนัส แจ่มเวหา (อายุ 63 ปี)
กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 15 พฤศจิกายน 2559
สัดส่วนการถือหุ้น
ณ 1 ตุลาคม 2561 ไม่มี
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี
ณ 30 กันยายน 2562 ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 71/2006
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
รุ่นที่ 41/2012
• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)
รุ่นที่ 32/2013
• หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)
รุ่นที่ 1/2015
• หลักสูตร Successful Formulation and Execution
of Strategy (SFE) รุ่นที่ 27/2016
• หลักสูตร Risk Management Program for Corporate 		
Leaders (RCL) รุ่นที่ 9/2017
หลักสูตรที่จัดโดยสถาบันอื่น ๆ
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ 		
(TEPCoT) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการการค้า
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 5
สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 สถาบันวิทยาการ		
ตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
(Public Director Institute: PDI) รุ่นที่ 1

สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับกระทรวงการคลัง
• หลักสูตรผูบ้ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง (บ.ย.ส.) 		
รุ่นที่ 11 วิทยาลัยการยุติธรรม ส�ำนักงานศาลยุติธรรม
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 50
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุน่ ที่ 46
ส�ำนักงาน ก.พ.
• หลักสูตร Executive Development Program,
Kellogg, School of Management,
Northwestern University, USA
• หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรวิชากฎหมายปกครอง รุ่นที่ 1
ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• หลักสูตร Middle Management Professional, 		
Revenue Canada, Quebec, Canada
• หลักสูตร Financial Management
กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา Texas, USA
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง
2560-ปัจจุบัน		 กรรมการ บริษัท ออล อินสไปร์ 		
			 ดิเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2559-ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระ/กรรมการบริหาร		
			 ความเสี่ยง บริษัท ท่าอากาศยานไทย 		
			 จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/
องค์กรอื่น: 5 แห่ง
2561-ปัจจุบัน		 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
2560-ปัจจุบัน		 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ		
			 ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
2560-ปัจจุบัน		 คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยี		
			 ป้องกันประเทศ
2559-ปัจจุบัน		 กรรมการกฤษฎีกา
2559-ปัจจุบัน		 กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2555-2559		 อธิบดีกรมบัญชีกลาง
			 กระทรวงการคลัง
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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7. นายกฤชเทพ สิมลี (อายุ 60 ปี)
		 กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 24 มกราคม 2561
สัดส่วนการถือหุ้น
ณ 1 ตุลาคม 2561 ไม่มี
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี
ณ 30 กันยายน 2562 ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้น�ำทางสังคม ธุรกิจ
และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา 			
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการอบรม
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 53
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
• หลักสูตรบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 9 		
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรนักบริหารงานระดับสูง รุน่ ที่ 54 กระทรวงมหาดไทย
• หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง กรมโยธาธิการ
• ศึกษาดูงานออกแบบการใช้งานและการบ�ำรุงรักษา
ทางลอดและทางต่างระดับ ประเทศนอร์เวย์
• หลักสูตรการบริหารส�ำหรับผู้บังคับบัญชาระดับกลาง
กรมโยธาธิการ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 149/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)
รุ่นที่ 15/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง
2561-ปัจจุบัน		 กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย 		
			 จ�ำกัด (มหาชน)
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การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/
องค์กรอื่น: 3 แห่ง
2562-ปัจจุบัน		 อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
2561-ปัจจุบัน		 กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2560-ปัจจุบัน		 กรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2559-2562		 รองปลัดกระทรวงคมนาคม
2559		 ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
2553-2559		 รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
			 กระทรวงคมนาคม

8. พลต�ำรวจเอก มนู เมฆหมอก (อายุ 58 ปี)
กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 15 พฤศจิกายน 2559
สัดส่วนการถือหุ้น
ณ 1 ตุลาคม 2561 ไม่มี
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี
ณ 30 กันยายน 2562 ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
• พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี รป.บ (ตร.) โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ
(นรต. รุ่น 38)
ประวัติการอบรม
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)
รุ่นที่ 19
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 55
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
• หลักสูตรการบริหารงานต�ำรวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นที่ 24
• หลักสูตรผู้ก�ำกับการ รุ่นที่ 38
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 137/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Risk Management Program for Corporate 		
Leaders (RCL) รุ่นที่ 9/2017 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
รุ่นที่ 16 สถาบันพระปกเกล้า
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง
2559-ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา
			 บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/
องค์กรอื่น: 1 แห่ง
2562-ปัจจุบัน		 รองผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ 		
			 ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2559-2562		 ผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ 		
			 ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
2557-2559		 ผู้บัญชาการส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐาน		
			 ต�ำรวจ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
2556-2557		 รองผู้บัญชาการต�ำรวจภูธรภาค 7 		
			 ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

9. นายสราวุธ เบญจกุล (อายุ 54 ปี)
กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 19 ตุลาคม 2559
สัดส่วนการถือหุ้น
ณ 1 ตุลาคม 2561 ไม่มี
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี
ณ 30 กันยายน 2562 ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ร้อยละ 0.0005 (72,900 หุ้น)/ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโทด้านกฎหมายธุรกิจ (L.L.M.)
University of Bristol สหราชอาณาจักร
• ปริญญาโทด้านกฎหมายระหว่างประเทศ (L.L.M.) 		
American University สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโทด้านกฎหมายเปรียบเทียบ (M.C.J.)
Howard University สหรัฐอเมริกา
• เนติบัณฑิต ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Risk Management Program for Corporate 		
Leaders (RCL) รุ่นที่ 8/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบัน		
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 108/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง
2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
		
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/
องค์กรอื่น: 2 แห่ง
2560-ปัจจุบัน เลขาธิการส�ำนักงานศาลยุติธรรม
2561-ปัจจุบัน กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2549-2560
รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลยุติธรรม
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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10. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ (อายุ 56 ปี)
กรรมการ/กรรมการสรรหา
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 25 มกราคม 2562
สัดส่วนการถือหุ้น
ณ 1 ตุลาคม 2561 ไม่มี
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี
ณ 30 กันยายน 2562 ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
• Master of Business Administration (M.B.A.),
University of New Haven, USA
• นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 54
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
• โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ
(นบส.2) ปี 2553 ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (หลักสูตรที่ 1) รุ่นที่ 56/2550
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
• หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมเชิงรุกแบบบูรณาการ
รุ่นที่ 4/2549 ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม
• Financial Instrument and Markets 2004,
Harvard Business School
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 189/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง
2562-ปัจจุบัน		 กรรมการ/กรรมการสรรหา
			 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด 		
			 (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/
องค์กรอื่น: 3 แห่ง
2561-ปัจจุบัน		 อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
2560-ปัจจุบัน		 กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตร
			 และสหกรณ์
2558-ปัจจุบัน 		 กรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2560-2561		 อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
2557-2560		 ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
			 กระทรวงการคลัง
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11. นายวราห์ ทองประสินธุ์ (อายุ 48 ปี)
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการธรรมาภิบาล
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 16 กรกฎาคม 2557
สัดส่วนการถือหุ้น
ณ 1 ตุลาคม 2561 ไม่มี
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี
ณ 30 กันยายน 2562 ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor)
และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
ประวัติการอบรม
• หลักสูตรภาษีอากรทั้งระบบและบัญชี
จัดโดย บริษัท กรินทร์ ออดิท จ�ำกัด
หลักสูตรทีจ่ ดั โดย บริษทั เอส.พี.โอ.ออร์แกไนเซอร์ จ�ำกัด
• หลักสูตรการวางแผนภาษีและการบัญชีส�ำหรับ SMEs
ปี 2557
• หลักสูตรการบัญชีต้นทุนการผลิต ประจ�ำปี 2558
• หลักสูตรสรุปประเด็นหลักมาตรฐานการบัญชีไทย
ประจ�ำปี 2559
• หลักสูตรการเงินที่นักบัญชีต้องรู้ ประจ�ำปี 2560
• หลักสูตรภาษีอากรและมาตรฐานการสอบบัญชี
ประจ�ำปี 2560
• หลักสูตรรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่
ใช้บังคับปี 2560 (รุ่นที่ 1)
• หลักสูตร Update กฎหมายภาษีอากรและบัญชี
ประจ�ำปี 2561
• เทคนิคการวางแผนภาษีทั้งระบบและการตรวจสอบบัญชี
ภาษีอากร
• หลักสูตรการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญส�ำหรับมาตรฐาน
การบัญชีฉบับใหม่
• หลักสูตรเจาะประเด็นกฎหมายภาษีอากรใหม่
และการบัญชี
• หลักสูตรระบบภาษีและการบัญชีภาษีอากร

หลักสูตรทีจ่ ดั โดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
• หลักสูตรประเด็นหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 		
NPAEs ทั้งหมด
• หลักสูตรการวางแผนภาษีใหม่ทั้งระบบ
และมุมมองภาษีต่อ AEC (หลักสูตร 2)
• หลักสูตรประเด็นการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐาน
การบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ปรับปรุง 2552
• หลักสูตรมาตรฐานการบัญชีใหม่ ปี 2552
• หลักสูตร Update ภาษีอากรและบัญชี
(ปรับปรุงปี 2552)
• หลักสูตรมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงล่าสุด
• หลักสูตรภาษีอากรส�ำหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ
(ปรับปรุง)
• หลักสูตรกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต
หลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานอื่น
• หลักสูตรที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
(มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2557)
จัดโดย บริษัท เอน วาย ซี แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด
• หลักสูตรภาษีอากรทั้งระบบ พร้อมบทสรุป
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
จัดโดย บริษัท กรินทร์ ออดิท จ�ำกัด
• หลักสูตร Update ภาษีอากรพร้อมประเด็นปัญหาภาษี
ที่เกิดขึ้นและมาตรฐานการบัญชีส�ำหรับผู้สอบบัญชี
ภาษีอากร จัดโดย บริษัท เอ.อาร์.แอ็คเคานติ้ง 			
คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด
หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ		
บริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 80/2009
• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program 		
(AACP) รุ่นที่ 20/2015

• หลักสูตร Risk Management Program for Corporate 		
Leaders (RCL) รุ่นที่ 13/2018
หลักสูตรที่จัดโดย Price Water House ได้แก่
• หลักสูตรการอบรมมาตรฐานการบัญชีประจ�ำปี 2562 		
ให้กับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• หลักสูตรการอบรมมาตรฐานการบัญชีประจ�ำปี 2561 		
ให้กับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
หลักสูตรที่จัดโดย บริษัท พัฒนา การอบรม จ�ำกัด
ได้แก่
• หลักสูตรภาษีอากรทั้งระบบพร้อมมาตรฐานการบัญชี 		
ประจ�ำปี 2562
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง
2557-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 		
		
กรรมการธรรมาภิบาล
		
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2562-ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการอิสระ/
		
กรรมการตรวจสอบ
		
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/
องค์กรอื่น: 2 แห่ง
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดวงดี เซอร์วิส
		
(2020) จ�ำกัด
2548-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ แอคเซส 		
		
ออดิต จ�ำกัด
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ไม่มี

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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12. นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ (อายุ 49 ปี)
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 25 มกราคม 2562
สัดส่วนการถือหุ้น
ณ 1 ตุลาคม 2561 ไม่มี
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี
ณ 30 กันยายน 2562 ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
• Master of Business Administration,
Shenandoah University, USA
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 159/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program 		
(AACP) รุ่นที่ 33/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง
2562-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 		
		
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
		
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/
องค์กรอื่น: 1 แห่ง
2560-ปัจจุบัน รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
		
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
		
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
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ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2559-2560
ที่ปรึกษาประจ�ำส�ำนักเลขาธิการ
		
คณะรัฐมนตรี (นักวิเคราะห์นโยบาย
		
และแผนระดับทรงคุณวุฒิ)
		
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
		
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
2558-2559
ผู้อ�ำนวยการกองวิเคราะห์เรื่อง
		
เสนอคณะรัฐมนตรี (ผู้อ�ำนวยการระดับสูง)
		
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
		
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
2558
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักจัดท�ำงบประมาณ
		
ด้านเศรษฐกิจฯ (ผู้อ�ำนวยการระดับสูง)		
		
ส�ำนักงบประมาณ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
2557-2558
ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
		
การงบประมาณ (นักวิเคราะห์
		
งบประมาณเชี่ยวชาญ)
		
ส�ำนักงบประมาณ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี

กรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งระหว่างปีงบประมาณ 2562

13. นายนิตินัย ศิริสมรรถการ (อายุ 48 ปี)
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่/กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการ/กรรมการธรรมาภิบาล/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ (อายุ 63 ปี)
กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 24 พฤษภาคม 2560
วันที่พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการ 25 มกราคม 2562
สัดส่วนการถือหุ้น
ณ 1 ตุลาคม 2561 ไม่มี
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี
ณ 30 กันยายน 2562 ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร)
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
• วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ประวัติการอบรม
• หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่าปืนใหญ่ รุ่นที่ 17
• หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าปืนใหญ่ รุ่นที่ 30
• หลักสูตรหลักประจ�ำ ชุดที่ 66 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 53
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 211/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 18 สถาบันวิทยาการ		
ตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 9
สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย: ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/
องค์กรอื่น: ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 22 มิถุนายน 2559
สัดส่วนการถือหุ้น
ณ 1 ตุลาคม 2561 ไม่มี
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี
ณ 30 กันยายน 2562 ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
• ดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) Florida State University
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
University of Southern California
• ประกาศนียบัตรการบริหารการคลัง
University of Southern California
• ประกาศนียบัตรการบริหารการเงิน
University of Southern California
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 138/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 258/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง
2559-ปัจจุบัน		 กรรมการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบิน
			 กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
2559-ปัจจุบัน		 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ/
			 กรรมการธรรมาภิบาล/
			 กรรมการบริหารความเสี่ยง
			 บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/
องค์กรอื่น: ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
		
2558-ปัจจุบัน 		 ผู้อ�ำนวยการใหญ่
			 บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2556-2557		 รองผู้อ�ำนวยการ มูลนิธิสถาบันวิจัย		
			 นโยบายเศรษฐกิจการคลัง

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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2. นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ (อายุ 65 ปี)
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/ 		
กรรมการสรรหา
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2560-2562		 กรรมการอิสระ บริษัท ท่าอากาศยานไทย
			 จ�ำกัด (มหาชน)
2559-2560		 รองปลัดกระทรวงกลาโหม
2559-2560		 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2558-2560		 กรรมการ บริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2558-2559 		 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณกลาโหม 		
			 กระทรวงกลาโหม
2557-2560		 กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2556-2558		 รองเสนาธิการทหารบก
			 กองบัญชาการกองทัพบก
2556-2557		 กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
			 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
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วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 24 ธันวาคม 2557
วันที่พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการ 25 มกราคม 2562
สัดส่วนการถือหุ้น
ณ 1 ตุลาคม 2561 ไม่มี
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี
ณ 30 กันยายน 2562 ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
• ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการอบรม
• หลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ 36
วิทยาลัยการทัพอากาศ
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 207/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรที่จัดโดย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด
(มหาชน)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
• หลักสูตร The Spirit of AOC
• หลักสูตรการพัฒนาความรู้การบริหารธุรกิจและกฎหมาย
• หลักสูตรบทบาทผู้บริหารกับการบริหารจัดการ
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
• หลักสูตรผู้จัดการสนามบินสาธารณะของ ทอท.
• หลักสูตรการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
และจริยธรรมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร
หลักสูตรที่จัดโดยสถาบันอื่น ๆ
• หลักสูตร Airport Operation Management
ณ ประเทศอินโดนีเซีย
• หลักสูตร Intermediate Airport Management (IAMTI)
ณ ประเทศแคนาดา
• หลักสูตร Flight Information Display System (FIDS)
ณ ประเทศอิตาลี
• หลักสูตร Civil Aviation Management (ICAO)
ณ ประเทศฟิลิปปินส์

3. นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ (อายุ 65 ปี)
รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหา/
กรรมการธรรมาภิบาล
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย: ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/
องค์กรอื่น: ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2557-2562 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
		
ธรรมาภิบาล/กรรมการสรรหา
		
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2556-2557 ผู้อ�ำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 		
		
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 20 มิถุนายน 2557
วันที่พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการ 12 พฤษภาคม 2562
สัดส่วนการถือหุ้น
ณ 1 ตุลาคม 2561 ไม่มี
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี
ณ 30 กันยายน 2562 ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
• รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาบริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ได้รับทุนการศึกษาจาก บริษัท วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด)
• โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 22 (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)
• โรงเรียนเตรียมทหาร รุน่ ที่ 15 (ได้รบั ทุนจากกองทัพอากาศ
จนส�ำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศ)
ประวัติการอบรม
• หลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ 37 วิทยาลัยการทัพอากาศ
• หลักสูตร Imagery Intelligence Lowry Air Force Base,
Colorado, USA
• หลักสูตร Executive Communications Program และ 		
Advanced Management Program
ณ WHARTON School, University of Pennsylvania, 		
USA
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย		
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 11
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 2
สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
• หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง
รุ่นที่ 3 (มส.3) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ในพระบรมราชูปถัมภ์
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 17 สถาบันวิทยาการ		
ตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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4. พลอากาศโท ประกิต ศกุณสิงห์ (อายุ 65 ปี)
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)
รุ่นที่ 20/2006
• หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD)
รุ่นที่ 11/2011
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 214/2015
• หลักสูตร Risk Management Program for Corporate 		
Leaders (RCL) รุ่นที่ 8/2017
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย: ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/
องค์กรอื่น: ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2557-2562
รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ 		
		
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
		
กรรมการสรรหา/
		
กรรมการธรรมาภิบาล
		
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2557-2562
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
		
คณะกรรมาธิการคมนาคม
		
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2554-2557
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
		
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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รายงานประจ�ำปี 2562

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 21 สิงหาคม 2557
วันที่พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการ 30 มิถุนายน 2562
สัดส่วนการถือหุ้น
ณ 1 ตุลาคม 2561 ไม่มี
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี
ณ 30 กันยายน 2562 ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
• Master of Engineering
มหาวิทยาลัยทหารมิวนิค เยอรมัน
• โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 21
• โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 14
ประวัติการอบรม
• หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 62
• หลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ 36 วิทยาลัยการทัพอากาศ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 		
รุ่นที่ 137/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย: ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/
องค์กรอื่น: 1 แห่ง
2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยาม เฮอร์เบิล
		
โปรดักส์ จ�ำกัด
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2557-2562
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
		
ตรวจสอบ/ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
		
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2558-2559
กรรมการผู้จัดการ
		
บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จ�ำกัด
2556-2557
เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
		
ทหารอากาศ กองทัพอากาศ

คณะผู้บริหาร ทอท.
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คณะผู้บริหาร ทอท.มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 19 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. นางสาวชนาลัย ฉายากุล (อายุ 60 ปี)
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ (สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท) และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท
(เกษียณอายุมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป)  
สัดส่วนการถือหุ้น
ณ 1 ตุลาคม 2561 ร้อยละ 0.0001 (21,700 หุ้น)
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี
ณ 30 กันยายน 2562 ร้อยละ 0.0001 (21,700 หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ณ 1 ตุลาคม 2561 ไม่มี
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี
ณ 30 กันยายน 2562 ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา
ประวัติการอบรม
• หลักสูตรพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน
หรือด�ำเนินการในกิจการของรัฐ
• หลักสูตร Finance for Non-Finance
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
(Thailand Management Association: TMA)
หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ได้แก่
• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)
รุ่นที่ 33/2009
• หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 1/2009
• หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 16/2010
• หลักสูตร Company Reporting Program (CRP)
รุ่นที่ 1/2011
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 87/2011

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 191/2014
• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 4
• หลักสูตรโครงการภาวะผู้น�ำ ทอท.
“7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิภาพสูง” รุ่นที่ 3
• หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท
(Advance for Corporate Secretaries)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
1 ตุลาคม 2562-		 เลขานุการบริษัท
ปัจจุบัน
1 ตุลาคม 2557-		 รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
30 กันยายน 2562		 (สายงานกฎหมายและ
			 เลขานุการบริษัท)
			 และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท
1 ตุลาคม 2556-		 เลขานุการบริษัท 11 ทอท.
30 กันยายน 2557
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2. นางสาวศศิศุภา สุคนธทรัพย์ (อายุ 60 ปี)

3. นางฉฎาณิศา ช�ำนาญเวช (อายุ 51 ปี)
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
(สายงานทรัพยากรบุคคลและอ�ำนวยการ)

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ (สายงานยุทธศาสตร์)
(เกษียณอายุมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป)
สัดส่วนการถือหุ้น
ณ 1 ตุลาคม 2561 ร้อยละ 0.0023 (335,200 หุ้น)
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี
ณ 30 กันยายน 2562 ร้อยละ 0.0023 (335,200 หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ณ 1 ตุลาคม 2561 ไม่มี
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี
ณ 30 กันยายน 2562 ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
• การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต
(การจัดการภาครัฐและเอกชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (เลขานุการ)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประวัติการอบรม
• หลักสูตร NIDA Wharton Executive Leadership Program
• หลักสูตรการพัฒนาความรู้การบริหารธุรกิจ
และกฎหมายธุรกิจ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 87/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 54
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
• หลักสูตรผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน
หน่วยสวัสดิการศาลแรงงานกลาง
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 สถาบันวิทยาการ		
ตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7
สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ 		
(TEPCoT) รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการการค้า
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• หลักสูตรวิทยาการจัดการส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)
รุ่นที่ 1 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
1 ตุลาคม 2556-		 รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
30 กันยายน 2562		 (สายงานยุทธศาสตร์)		
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สัดส่วนการถือหุ้น
ณ 1 ตุลาคม 2561 ไม่มี
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี
ณ 30 กันยายน 2562 ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ณ 1 ตุลาคม 2561 ไม่มี
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี
ณ 30 กันยายน 2562 ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 		
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประวัติการอบรม
• หลักสูตรผู้จัดการสนามบินสาธารณะของ ทอท. รุ่นที่ 2
• หลักสูตรผู้จัดการสนามบินสาธารณะของ ทอท. รุ่นที่ 3
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP)
รุ่นที่ 6 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
• หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง
กทส. รุ่นที่ 2 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
1 ตุลาคม 2561-		 รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
ปัจจุบัน		 (สายงานทรัพยากรบุคคล
			 และอ�ำนวยการ)
1 ตุลาคม 2558-		 รองผู้อ�ำนวยการ
30 กันยายน 2561		 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
			 (สายปฏิบัติการ 2)
1 ตุลาคม 2557-		 ผู้เชี่ยวชาญ 10 ทอท.
30 กันยายน 2558		 รักษาการ ผู้อ�ำนวยการ
			 ฝ่ายบริการลูกค้า
			 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1 ตุลาคม 2553-		 ผู้เชี่ยวชาญ 9 ทอท.
30 กันยายน 2557 		
		

4. นายสมบูรณ์ น้อยน�้ำค�ำ (อายุ 58 ปี)
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
(สายงานบัญชีและการเงิน)
สัดส่วนการถือหุ้น
ณ 1 ตุลาคม 2561 ร้อยละ 0.0001 (22,540 หุ้น)
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี
ณ 30 กันยายน 2562 ร้อยละ 0.0001 (22,540 หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ณ 1 ตุลาคม 2561 ร้อยละ 0.0002 (37,600 หุ้น)/ไม่มี
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี
ณ 30 กันยายน 2562 ร้อยละ 0.0002 (37,600 หุ้น)/ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ประวัติการอบรม
• หลักสูตรการน�ำมาตรฐานการบัญชีสากล (IFRS)
มาใช้ในการจัดท�ำรายงานทางการเงิน ทอท.
และมาตรฐานการบัญชีประจ�ำปี 2559
• หลักสูตรการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
และจริยธรรมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร
• หลักสูตรการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ
(Business Impact Analysis) ส�ำหรับหน่วยธุรกิจ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
• หลักสูตรกฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
• หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�ำ ทอท.
“การคิดเชิงกลยุทธ์ในหัวข้อสังเวียนธุรกิจในอนาคต”
• หลักสูตรแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางปฏิบัติ
การควบคุมภายในของ COSO และการวางแผน
การตรวจสอบเชิงกลยุทธ์
• หลักสูตรผู้จัดการสนามบิน
• หลักสูตรบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร
ตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• หลักสูตรการด�ำเนินการทางวินัย ตามข้อก�ำหนด ทอท.
ว่าด้วยการด�ำเนินการทางวินัยและลงโทษผู้กระท�ำผิด
วินัย พ.ศ.2559
• หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG)
• หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยสนามบิน
• หลักสูตรการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุ
เพื่อความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
• หลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของ		
หน่วยงานภาครัฐประจ�ำปี 2559 เรื่อง ความเป็นธรรม
ในการมอบหมายงาน

• หลักสูตร “แนวทางการตรวจสอบ (Audit Program)”
และหลักสูตร “Ethical Audit และ Fraud Audit”
• หลักสูตรกฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
• หลักสูตร “สร้างความตระหนักระบบบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ ทอท. (ICT BCM)”
• มาตรฐานบัญชี ประจ�ำปี 2560
• มาตรฐานบัญชี ประจ�ำปี 2561
• สัมมนาชี้แจงทิศทางการด�ำเนินงานของ ทอท. 			
ปีงบประมาณ 2560-2564 ผู้บริหารระดับสูง
และผู้มีส่วนได้เสียส�ำคัญของ ทอท.
• สัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับผู้บริหาร ทอท.
ผ่านการประเมินศักยภาพ
• บรรยายพิเศษ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการจัดการ
ของผู้บริหารระดับสูง
• บรรยายพิเศษ เรื่อง “หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี		
ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560”
• หลักสูตร “IT Audit for Non IT Auditor”
• สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รายงานผลการประเมิน		
ศักยภาพผู้บริหาร
• บรรยายพิเศษ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
• บรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต
(Fraud Risk Management) เพื่อผู้บริหาร
• หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน”
• หลักสูตร “ทักษะที่ใช้ในการตรวจสอบยุคใหม่”
• หลักสูตร “การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ”
• สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนการตรวจสอบ		
เชิงกลยุทธ์ และการบริหารจัดการกระบวนการท�ำงาน
(Process Management)
• สัมมนา Executive Strategic Session
• สัมมนาเชิงปฏิบัติการ AOT Core Values & Culture 		
Catalyze Program
• สัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการภาวะผู้น�ำ ทอท.
ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง ประจ�ำปีงบประมาณ 2561
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
1 ตุลาคม 2561-		 รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
ปัจจุบัน 		 (สายงานบัญชีและการเงิน)
6 พฤษภาคม 2558- ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบ
30 กันยายน 2561
4 ตุลาคม 2556-		 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
5 พฤษภาคม 2558 (สายงานบัญชีและการเงิน)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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5. นายวิชัย บุญยู้ (อายุ 59 ปี)
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
(สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด)
สัดส่วนการถือหุ้น
ณ 1 ตุลาคม 2561 ไม่มี
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี
ณ 30 กันยายน 2562 ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ณ 1 ตุลาคม 2561 ไม่มี
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี
ณ 30 กันยายน 2562 ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางการบัญชี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) 		
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ประวัติการอบรม
• หลักสูตรบทบาทผู้บริหารในระบบบริหารความต่อเนื่อง		
ทางธุรกิจ รุ่นที่ 1
• หลักสูตรการสร้างมาตรฐานการท�ำงานที่มีคุณภาพ รุ่นที่ 1
• หลักสูตรความรู้ด้านการจัดการตารางการบิน
กับความสัมพันธ์ทางการตลาด รุ่นที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้น�ำ ทอท.
“7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิภาพสูง” รุ่นที่ 1
• หลักสูตรผู้จัดการสนามบินสาธารณะของ ทอท. รุ่นที่ 1
• หลักสูตรการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและ		
จริยธรรมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร รุ่นที่ 1
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
1 ตุลาคม 2558-		 รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ 		
ปัจจุบัน		 (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด)
1 ตุลาคม 2557-		 ผู้เชี่ยวชาญ 10 ทอท.
30 กันยายน 2558 		 รักษาการ
			 รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
			 (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด)
1 ตุลาคม 2556-		 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
30 กันยายน 2557 		 (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด)
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รายงานประจ�ำปี 2562

6. นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย (อายุ 50 ปี)
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
(สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง)
สัดส่วนการถือหุ้น
ณ 1 ตุลาคม 2561 ไม่มี
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี
ณ 30 กันยายน 2562 ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ณ 1 ตุลาคม 2561 ไม่มี
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี
ณ 30 กันยายน 2562 ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
• สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) 		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอาคาร) 		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
• หลักสูตรการสร้างมาตรฐานการท�ำงานที่มีคุณภาพ รุ่นที่ 30
• หลักสูตรนักบริหารการคมนาคมระดับกลาง รุ่นที่ 7 		
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
• หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�ำ ทอท. “การคิด
เชิงกลยุทธ์ในหัวข้อมองสังเวียนธุรกิจในอนาคต” รุ่นที่ 1
• หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�ำ ทอท.
“การรายงานผลและน�ำเสนอผลงาน” รุ่นที่ 1
• หลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ 49 กรมก�ำลังพลทหารอากาศ
• หลักสูตรผู้จัดการสนามบินสาธารณะของ ทอท. รุ่นที่ 3
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย		
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารแรงงานสัมพันธ์ในยุค 4G รุน่ ที่ 1
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง 		
(มหานคร) รุ่นที่ 6
• หลักสูตรการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและ		
จริยธรรมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร รุ่นที่ 1

7. นาวาอากาศโท ฤทธิรงค์ ก้อนมณี (อายุ 60 ปี)

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
1 ตุลาคม 2560-		 รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
ปัจจุบัน 		 (สายงานวิศวกรรม			
			 และการก่อสร้าง)
1 ตุลาคม 2559-		 ที่ปรึกษา 10 ทอท. รักษาการ
30 กันยายน 2560 		 รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
			 (สายงานวิศวกรรม
			 และการก่อสร้าง)
6 พฤษภาคม 2558- รองผู้อ�ำนวยการ
30 กันยายน 2559 		 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
			 (สายบ�ำรุงรักษา)
1 ตุลาคม 2557-		 ผู้เชี่ยวชาญ 9 ทอท. รักษาการ
5 พฤษภาคม 2558 รองผู้อ�ำนวยการท่าอากาศยาน
			 สุวรรณภูมิ (สายบ�ำรุงรักษา)
20 พฤศจิกายน 2555- ผู้อ�ำนวยการ
30 กันยายน 2557 		 ฝ่ายสนามบินและอาคาร
			 ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ
		

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
(สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน)
(เกษียณอายุมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป)
สัดส่วนการถือหุ้น
ณ 1 ตุลาคม 2561 ร้อยละ 0.0000 (5,670 หุ้น)
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี
ณ 30 กันยายน 2562 ร้อยละ 0.0000 (5,670 หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ณ 1 ตุลาคม 2561 ไม่มี
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี
ณ 30 กันยายน 2562 ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
• การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
(การจัดการภาครัฐและเอกชน)
ประวัติการอบรม
• หลักสูตรผู้จัดการสนามบินสาธารณะของ ทอท. รุ่นที่ 3
• หลักสูตรกฎหมายความปลอดภัยส�ำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1
• หลักสูตรการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 26
แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 รุ่นที่ 3
• หลักสูตรการพัฒนาแผนความต่อเนื่องทางแผน BCP
และแผน PR ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รุ่นที่ 1
• หลักสูตร BCMR Leadership รุ่นที่ 1
• หลักสูตร AOT International Affairs รุ่นที่ 1
• หลักสูตรการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและ		
จริยธรรมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร รุ่นที่ 1
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
1 ตุลาคม 2561- รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
30 กันยายน 2562 (สายงานมาตรฐานท่าอากาศยาน
		
และการบิน)
1 ตุลาคม 2560- ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
30 กันยายน 2561 (สายงานมาตรฐานท่าอากาศยาน
		
และการบิน)
1 ตุลาคม 2559- รองผู้อ�ำนวยการท่าอากาศยาน
30 กันยายน 2560 สุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1)
1 ตุลาคม 2558- ผู้อ�ำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่
30 กันยายน 2559
1 ตุลาคม 2557- ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิทยาการ
30 กันยายน 2558 ท่าอากาศยาน
		
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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8. นายมนตรี มงคลดาว (อายุ 57 ปี)
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
(สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค)
สัดส่วนการถือหุ้น
ณ 1 ตุลาคม 2561 ไม่มี
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี
ณ 30 กันยายน 2562 ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ณ 1 ตุลาคม 2561 ร้อยละ 0.0001 (23,400 หุ้น)/ไม่มี
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี
ณ 30 กันยายน 2562 ร้อยละ 0.0001 (23,400 หุ้น)/ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
• รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) 		
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (SASIN)
ประวัติการอบรม
• หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง 		
(บยป.) รุ่นที่ 1 ส�ำนักงานศาลปกครอง
• หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรม (ยธส.) รุ่นที่ 4
ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 102/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร The 7 Habits 4.0 Launch in Bangkok
บริษัท แพคริม จ�ำกัด
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.)
รุ่นที่ 19 สถาบันพัฒนาข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ส�ำนักงานศาลยุติธรรม
• หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�ำ ทอท.
“7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิภาพสูง” รุ่นที่ 3
• หลักสูตรผู้จัดการสนามบินสาธารณะ ทอท.รุ่นที่ 3
• หลักสูตร Management Development Program (MDP)
รุ่นที่ 24 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 10
สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
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ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
1 ตุลาคม 2561รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
ปัจจุบัน
(สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค)
1 กรกฎาคม 2557- รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
30 กันยายน 2561 (สายงานทรัพยากรบุคคล
		
และอ�ำนวยการ)
1 เมษายนรองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
30 มิถุนายน 2557 (สายงานทรัพยากรบุคคล
		
และอ�ำนวยการ)
		
รักษาการ
		
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
		
(สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค)
1 ตุลาคม 2556รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
31 มีนาคม 2557 (สายงานทรัพยากรบุคคล
		
และอ�ำนวยการ)
		

9. นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ (อายุ 58 ปี)
ผู้อ�ำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สัดส่วนการถือหุ้น
ณ 1 ตุลาคม 2561 ไม่มี
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี
ณ 30 กันยายน 2562 ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ณ 1 ตุลาคม 2561 ไม่มี
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี
ณ 30 กันยายน 2562 ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการอบรม
• หลักสูตรโรงเรียนบริหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 76
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูงกองทัพอากาศ
• หลักสูตรนายทหารช่างโยธาขั้นต้น รุ่นที่ 22
โรงเรียนเหล่าทหารช่างโยธาทหารอากาศ
• หลักสูตร Logistic and Supply Chain Management
รุ่นที่ 3 สถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
• หลักสูตรภาพรวมธุรกิจท่าอากาศยาน ส�ำหรับผู้บริหาร		
งานท่าอากาศยาน รุ่นที่ 1 ทอท.
• หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 16 ทอท.
• หลักสูตร Implementing an Effective Human Factors
and Error Management จาก Airport Transport 		
Training College Pte Ltd Division for Professional 		
Development of The Singapore Institute of
Aerospace Engineers
• หลักสูตร Airside Paved Area Maintenance Survey 		
จาก Civil Aviation Bureau, Ministry of Land,
Infrastructure and Transport and the
related institutions
• หลักสูตร Airport Management Professional
Accreditation Programme (AMPAP)
จาก Airports Council International (ACI) and
International Civil Aviation Organisation (ICAO)
• หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ รุ่นที่ 6 		
ส�ำนักข่าวกรองแห่งชาติ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
1 ตุลาคม 2561-ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการ			
				
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
5 มิถุนายน 2560-		
ผู้อ�ำนวยการ
30 กันยายน 2561 		
ท่าอากาศยานดอนเมือง
1 ตุลาคม 2559- 		
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
4 มิถุนายน 2560		
(สายงานมาตรฐาน
				
ท่าอากาศยานและการบิน)
1 ตุลาคม 2558- 		
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
30 กันยายน 2559 		
(สายงานวิศวกรรม
				
และการก่อสร้าง)
6 พฤษภาคม-			
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหาร
30 กันยายน 2558 		
โครงการก่อสร้างท่าอากาศยาน
				
สุวรรณภูมิ รักษาการ
				
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
				
(สายงานวิศวกรรมและ
				
การก่อสร้าง)
5 มกราคม-			
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหาร
5 พฤษภาคม 2558
โครงการก่อสร้างท่าอากาศยาน
				
สุวรรณภูมิ
1 ตุลาคม 2557-			
รองผู้อ�ำนวยการ
4 มกราคม 2558 		
ท่าอากาศยานภูเก็ต
				
(สายปฏิบัติการและบ�ำรุงรักษา)
		

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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10. นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ (อายุ 52 ปี)
ผู้อ�ำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง
[ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 และได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งรองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ (สายงานยุทธศาสตร์) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป]
สัดส่วนการถือหุ้น
ณ 1 ตุลาคม 2561 ไม่มี
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี
ณ 30 กันยายน 2562 ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ณ 1 ตุลาคม 2561 ไม่มี
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี
ณ 30 กันยายน 2562 ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) สถาบันบัณฑิต		
บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Master of Engineering (วิศวกรรมโครงสร้าง)
University of Texas at Arlington
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Airport Commercial Revenue Development,
Crainfield University, UK
• หลักสูตร Executive Development Program (EDP) 		
Wharton Business School
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ 		
(TEPCoT) รุ่นที่ 7
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 สถาบันวิทยาการ		
ตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย		
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน 		
รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
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ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
1 ตุลาคม 2562-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
			
(สายงานยุทธศาสตร์)
1 ตุลาคม 2561-		
ผู้อ�ำนวยการ			
30 กันยายน 2562		
ท่าอากาศยานดอนเมือง
6 พฤษภาคม 2558ผู้อ�ำนวยการ
30 กันยายน 2561		
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
5 มกราคม-		
ผู้เชี่ยวชาญ 11 ทอท.
5 พฤษภาคม 2558
รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการ
			
ผู้อ�ำนวยการใหญ่
			
(สายเทคโนโลยีสารสนเทศ		
			
และการสื่อสาร)
1 ตุลาคม 2556-		
ผู้เชี่ยวชาญ 11 ทอท.
4 มกราคม 2558
		

11. เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู (อายุ 57 ปี)

12. นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา (อายุ 58 ปี)

		 ผู้อ�ำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต

		ผู้อ�ำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่

สัดส่วนการถือหุ้น
ณ 1 ตุลาคม 2561 ร้อยละ 0.0000 (700 หุ้น)
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี
ณ 30 กันยายน 2562 ร้อยละ 0.0000 (700 หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ณ 1 ตุลาคม 2561 ไม่มี
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี
ณ 30 กันยายน 2562 ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
• ศิลปศาสตรบัณฑิต (การตลาด)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประวัติการอบรม
• หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�ำ ทอท.
“การคิดเชิงกลยุทธ์ในหัวข้อมองสังเวียนธุรกิจในอนาคต”
รุ่นที่ 2
• หลักสูตรผู้จัดการสนามบินสาธารณะของ ทอท. รุ่นที่ 1
• หลักสูตร The Habits 4.0 Launch in Bangkok
บริษัท แพคริม จ�ำกัด
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
1 ตุลาคม 2561-ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการ			
				
ท่าอากาศยานภูเก็ต
1 ตุลาคม 2558- 		
รองผู้อ�ำนวยการ
30 กันยายน 2561 		
ท่าอากาศยานภูเก็ต
				
(สายสนับสนุนธุรกิจ)
1 ตุลาคม 2557-			
ผู้เชี่ยวชาญ 9 ทอท.
30 กันยายน 2558 		
รักษาการ รองผู้อ�ำนวยการ
				
ท่าอากาศยานภูเก็ต
				
(สายสนับสนุนธุรกิจ)

สัดส่วนการถือหุ้น
ณ 1 ตุลาคม 2561 ร้อยละ 0.0001 (26,180 หุ้น)
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี
ณ 30 กันยายน 2562 ร้อยละ 0.0001 (26,180 หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ณ 1 ตุลาคม 2561 ไม่มี
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี
ณ 30 กันยายน 2562 ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
• พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารงานบุคคล) 		
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกริก
ประวัติการอบรม
• หลักสูตร The Habits 4.0 Launch in Bangkok
บริษัท แพคริม จ�ำกัด
• หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�ำ ทอท.
“7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิภาพสูง” รุ่นที่ 3
• หลักสูตรผู้จัดการสนามบินสาธารณะของ ทอท. รุ่นที่ 3
• หลักสูตรการพัฒนาแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) 		
และแผนฟื้นฟู (RP) สนญ. รุ่นที่ 1
• หลักสูตร BCMR Leadership รุ่นที่ 1
• หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารแรงงานสัมพันธ์ในยุค 4G รุน่ ที่ 1
• หลักสูตร ทอท.ยุคใหม่ใส่ใจธรรมาภิบาล รุ่นที่ 1
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
24 เมษายน 2562-		 ผู้อ�ำนวยการ
ปัจจุบัน			 ท่าอากาศยานเชียงใหม่
1 ตุลาคม 2557-			 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
23 เมษายน 2562 		 (สายงานทรัพยากรบุคคล
				 และอ�ำนวยการ)
1 ตุลาคม 2556-			 ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิทยาการ
30 กันยายน 2557 		 ท่าอากาศยาน
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13. นายประพนธ์ ปัทมกิจสกุล (อายุ 58 ปี)

14. นายพัฒนพงศ์ สุวรรณชาต (อายุ 57 ปี)

		 ผู้เชี่ยวชาญ 11 ทอท.

		หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO)

สัดส่วนการถือหุ้น
ณ 1 ตุลาคม 2561 ไม่มี
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี
ณ 30 กันยายน 2562 ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ณ 1 ตุลาคม 2561 ไม่มี
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี
ณ 30 กันยายน 2562 ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
•วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเกษตร) 		
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการอบรม
• หลักสูตรบทบาทผู้บริหารกับการบริหารจัดการ
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ รุ่นที่ 1
• หลักสูตรบทบาทผู้บริหารในระบบบริหารความต่อเนื่อง		
ทางธุรกิจ รุ่นที่ 1
• หลักสูตรการสร้างมาตรฐานการท�ำงานที่มีคุณภาพ รุ่นที่ 4
• หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�ำ ทอท.
“7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิภาพสูง” รุ่นที่ 1
• หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�ำ
“กลยุทธ์เพื่อน�ำการเปลี่ยนแปลง” รุ่นที่ 1
• หลักสูตร “Global ACI-ICAO Airport Management 		
Professional Accreditation Program (AMPAP)
• หลักสูตรผู้จัดการสนามบินสาธารณะของ ทอท. รุ่นที่ 2
• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 6
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
6 พฤษภาคม 2558ผู้เชี่ยวชาญ 11 ทอท.
ปัจจุบัน
1 ตุลาคม 2557-			
ผู้อ�ำนวยการ
5 พฤษภาคม 2558
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1 ตุลาคม 2556รองผู้อ�ำนวยการ
30 กันยายน 2557 		
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
				
(สายการพาณิชย์)
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สัดส่วนการถือหุ้น
ณ 1 ตุลาคม 2561 ไม่มี
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี
ณ 30 กันยายน 2562 ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ณ 1 ตุลาคม 2561 ไม่มี
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี
ณ 30 กันยายน 2562 ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
• บัญชีบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการอบรม
• หลักสูตรการจัดท�ำระบบกระแสเงินสด (ภาคปฏิบัติ) 		
Cash Flows Statement Workshop สถาบันธรรมนิติ
• หลักสูตร Orientation Course รุ่นที่ 5 ส�ำหรับ CFO
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2 เมษายน 2561-		 หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร
ปัจจุบัน 			 ด้านการเงิน (CFO)
				 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด 		
				 (มหาชน)
2559-2561 			 General Manager,
				 Eagle Technology Co., Ltd.
2556-2558			 Financial Controller,
				 บริษัท อาหารสากล จ�ำกัด (มหาชน)

15. นายเจนวิทย์ มุสิกรัตน์ (อายุ 52 ปี)

16. นางสาวดาลัด อัศเวศน์ (อายุ 60 ปี) 		

		 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
		 (สายงานบัญชีและการเงิน)

		 รองผู้อ�ำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
		 (สายสนับสนุนธุรกิจ)
(เกษียณอายุมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป)

สัดส่วนการถือหุ้น
ณ 1 ตุลาคม 2561 ร้อยละ 0.0000 (1,000 หุ้น)
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี
ณ 30 กันยายน 2562 ร้อยละ 0.0000 (1,000 หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ณ 1 ตุลาคม 2561 ไม่มี
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี
ณ 30 กันยายน 2562 ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
• บัญชีบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Mini MBA Airport Management รุ่นที่ 1 		
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุน่ ที่ 3
ส�ำนักงบประมาณ
• หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.)
รุ่นที่ 4 กรมบัญชีกลาง
• หลักสูตร Professional Controller Certification Program
รุ่นที่ 1 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• หลักสูตรมาตรฐานการบัญชี PricewaterhouseCoopers
ABAS Ltd.
• หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร
PricewaterhouseCoopers Legal & Tax Consultants Ltd.
• หลักสูตร Airport Management Development Program
(AMDP) รุ่นที่ 2 Cornell University,
Compass Institute (Thailand)
• หลักสูตร Airport Operations Diploma Program (AODP)
สภาสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ
(Airports Council International: ACI)
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
1 ตุลาคม 2561- 		 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
ปัจจุบัน 			 (สายงานบัญชีและการเงิน)
2 มิถุนายน 2558- ผู้อ�ำนวยการฝ่ายงบประมาณ
30 กันยายน 2561
29 ตุลาคม 2556- รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชี
1 มิถุนายน 2558

สัดส่วนการถือหุ้น
ณ 1 ตุลาคม 2561 ร้อยละ 0.0006 (97,600 หุ้น)
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี
ณ 30 กันยายน 2562 ร้อยละ 0.0006 (97,600 หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ณ 1 ตุลาคม 2561 ไม่มี
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี
ณ 30 กันยายน 2562 ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต (กฎหมาย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
• หลักสูตรผู้จัดการสนามบิน ทอท. รุ่นที่ 3
• หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�ำ ทอท.
“7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิภาพสูง” รุ่นที่ 2
• หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�ำ ทอท. “การคิด
เชิงกลยุทธ์ในหัวข้อมองสังเวียนธุรกิจในอนาคต” รุ่นที่ 2
• หลักสูตรระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1
• หลักสูตรบทบาทผู้บริหารในระบบบริหารความต่อเนื่อง		
ทางธุรกิจ รุ่นที่ 1
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
1 ตุลาคม 2561-			 รองผู้อ�ำนวยการ
30 กันยายน 2562 		 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
				 (สายสนับสนุนธุรกิจ)
1 ตุลาคม 2557-			 รองผู้อ�ำนวยการ
30 กันยายน 2561 		 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
				 (สายการพาณิชย์)
				 รักษาการ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหาร		
				 การขนส่งสินค้าทางอากาศ
				 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
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17. นางรพีพร คงประเสริฐ (อายุ 59 ปี)		

18. นายสรายุทธ จ�ำปา (อายุ 45 ปี)		

		 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงิน

		ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชี

สัดส่วนการถือหุ้น
ณ 1 ตุลาคม 2561 ร้อยละ 0.0005 (79,600 หุ้น)
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี
ณ 30 กันยายน 2562 ร้อยละ 0.0005 (79,600 หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ณ 1 ตุลาคม 2561 ไม่มี
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี
ณ 30 กันยายน 2562 ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• บัญชีบัณฑิต (ตรวจสอบบัญชี)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประวัติการอบรม
• หลักสูตรกฎหมายแรงงานในรัฐวิสาหกิจ
• หลักสูตรนักบัญชีมืออาชีพ
• หลักสูตรการบริหารท่าอากาศยาน (Airport Management
Program Kaset Mini MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�ำ ทอท.
“7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิภาพสูง”
• หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�ำ ทอท.
“เสริมสร้างทักษะเพื่อเป็นผู้น�ำบุคลากรมืออาชีพ
ในปัจจุบัน”
• หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�ำ ทอท.
“กลยุทธ์เพื่อน�ำการเปลี่ยนแปลง”
• หลักสูตรการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและ		
จริยธรรมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร
• หลักสูตรระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1
• หลักสูตร Modern Banking Executive Development 		
Program (MOBEX)
• หลักสูตรกฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร รุ่นที่ 1
• หลักสูตรมาตรฐานการบัญชี รุ่นที่ 1
• หลักสูตรการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและ		
จริยธรรมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร รุ่นที่ 1
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
1 ตุลาคม 2556-			 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงิน
ปัจจุบัน
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สัดส่วนการถือหุ้น
ณ 1 ตุลาคม 2561 ไม่มี
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี
ณ 30 กันยายน 2562 ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ณ 1 ตุลาคม 2561 ไม่มี
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี
ณ 30 กันยายน 2562 ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
• บัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Cost Control for Large Building Project
รุ่นที่ 4 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
• หลักสูตร Professional Communication: Presentation
รุ่นที่ 1 ทอท.
• หลักสูตร Financial Model 1 Fundamental of Finance
รุ่นที่ 1 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• หลักสูตร Advanced Management Program: AMPplus
รุ่นที่ 1 ทอท. ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program
รุ่นที่ 22 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• หลักสูตรมาตรฐานการบัญชี
• หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร
• หลักสูตรภาษีศุลกากร
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
1 ตุลาคม 2561-			 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชี
ปัจจุบัน
8 พฤศจิกายน 2560- รองผู้อ�ำนวยการ
30 กันยายน 2561 		 ฝ่ายสนับสนุนโครงการ
				 รักษาการ ผู้อ�ำนวยการ
				 ส่วนงบประมาณ
				 ฝ่ายสนับสนุนโครงการ
29 พฤษภาคม 2557- ผู้อ�ำนวยการส่วนงบประมาณ
7 พฤศจิกายน 2560 ฝ่ายสนับสนุนโครงการ

19. นางสาวณัฐนันท์ มุ่งธัญญา (อายุ 60 ปี)		
		 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
		 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(เกษียณอายุมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป)
สัดส่วนการถือหุ้น
ณ 1 ตุลาคม 2561 ร้อยละ 0.0000 (4,900 หุ้น)
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี
ณ 30 กันยายน 2562 ร้อยละ 0.0000 (4,900 หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ณ 1 ตุลาคม 2561 ไม่มี
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี ไม่มี
ณ 30 กันยายน 2562 ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ประวัติการอบรม
• หลักสูตรการจัดท�ำแผนธุรกิจ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 		
ปีงบประมาณ 2552-2556
• หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะเชิงพฤติกรรมรายบุคคล
ขั้นพื้นฐานส�ำหรับผู้บริหาร ทอท.
• หลักสูตรบทบาทผู้บริหารในระบบบริหารความต่อเนื่อง		
ทางธุรกิจ
• หลักสูตรการสร้างมาตรฐานการท�ำงานที่มีคุณภาพ
• หลักสูตรการบริหารท่าอากาศยาน
(Airport Management Program Kaset Mini MBA)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�ำ ทอท.
“7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิภาพสูง” รุ่นที่ 1
• หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�ำ ทอท. “เสริมสร้าง		
ทักษะเพื่อเป็นผู้น�ำบุคลากรมืออาชีพในปัจจุบัน” รุ่นที่ 1
• หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�ำ ทอท.
“กลยุทธ์เพื่อน�ำการเปลี่ยนแปลง” รุ่นที่ 1
• หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�ำ ทอท.
“การวางแผนและสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ” รุ่นที่ 2
• หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�ำ ทอท. “ความคิด
เชิงกลยุทธ์ในหัวข้อมองสังเวียนธุรกิจในอนาคต” รุ่นที่ 4
• หลักสูตรการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและ		
จริยธรรมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร รุ่นที่ 1
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
1 ตุลาคม 2556-			 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
30 กันยายน 2562 		 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
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รายงานประจำ�ปี 2562

การกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการ ทอท.ให้ความส�ำคัญกับการบริหารกิจการ
ที่ยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาลของ ทอท. ข้อพึงปฏิบัติที่ดี
ส�ำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบ หลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 และ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หลักการและแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ใี นรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ.2562 คณะกรรมการ ทอท.จึ ง ได้ ม อบหมายให้
คณะกรรมการธรรมาภิบาลด�ำเนินการติดตาม ประเมิน และ
ทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย จรรยาบรรณ ตลอดจนแนวปฏิบัติ
ที่ดีด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.ให้สอดคล้อง
กั บ กฎหมายและแนวปฏิ บั ติ ส ากล รวมทั้ ง ข้ อ เสนอแนะ
ของสถาบั น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และเสนอคณะกรรมการ ทอท.
เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�ำทุกปี
ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของ ทอท.ที่จะน�ำพาองค์กรไปสู่
ความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดการบริหารองค์กร
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเป็นผู้น�ำที่มีความเป็นเลิศ
ทางด้ า นธรรมาภิบาล โดยเฉพาะในกลุ่ม ด้านการขนส่ ง
ทอท.จึงได้เผยแพร่นโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท.ไว้บน
ระบบเครือข่าย AOT Intranet และบนเว็บไซต์ของ ทอท.
www.airportthai.co.th เพือ่ ให้พนักงานและลูกจ้างของ ทอท.
ทุกคนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน�ำนโยบาย
ธรรมาภิบาลของ ทอท.ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ านให้เกิด
เป็นรูปธรรม โดยในปี 2562 ทอท.ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
สมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ DJSI (Dow Jones
Sustainability Indices) ประจ�ำปี 2562 ในกลุ่ม World
เป็นปีแรก และกลุ่ม Emerging Market ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
ในกลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมคมนาคมและโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ด้ า นคมนาคม (Transportation and Transportation
Infrastructure: TRA) ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนบริษัทมีการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบ ควบคูไ่ ปกับการสร้างผลประกอบการ
และผลตอบแทนทีด่ ใี ห้แก่ผลู้ งทุนในระยะยาว ส่งผลให้ธรุ กิจ
สามารถเติบโตต่อเนื่องได้อย่างยั่งยืน

นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ ทอท.ได้ก�ำหนดให้มีนโยบายธรรมาภิบาล
เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรตั้ ง แต่ ป ี 2549 และมี ก ารทบทวน
เป็นประจ�ำทุกปี ส�ำหรับในปี 2562 คณะกรรมการ ทอท.
ได้มีการทบทวนนโยบายธรรมาภิบาล และพิจารณาเห็นว่า
นโยบายธรรมาภิ บ าลของ ทอท.ฉบั บ ปั จ จุ บั น ซึ่ ง ได้ มี
การปรับปรุงเมื่อปี 2560 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ทอท.ครั้ ง ที่ 4/2560 เมื่ อ วั น ที่ 22 มี น าคม 2560 และ
ได้ประกาศใช้เมือ่ วันที่ 4 เมษายน 2560 ยังคงมีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ ดี และเป็ น ไปตามกฎเกณฑ์ ประกาศ และแนวทาง
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย จึงเห็นชอบให้ ทอท.ใช้นโยบายธรรมาภิบาล
ของ ทอท.ฉบับดังกล่าวต่อไป
ทั้ ง นี้ ทอท.ได้ เ ผยแพร่ น โยบายธรรมาภิ บ าลของ ทอท.
บนระบบเครือข่าย AOT Intranet และบนเว็บไซต์ของ ทอท.
www.airportthai.co.th แล้ ว โดยมี เ นื้ อ หาสาระส� ำ คั ญ
แยกองค์ประกอบ 5 หมวด ดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

สิทธิของผู้ถือหุ้น

(1) ทอท.ตระหนักถึงความส�ำคัญของการให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้
ในความเป็นเจ้าของซึง่ ควบคุม ทอท. โดยผ่านคณะกรรมการ
ทอท.ทีเ่ ลือกตัง้ เข้ามา นอกเหนือจากสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
และลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง
มี ค ะแนนเสี ย งเท่ า กั บ จ� ำ นวนหุ ้ น ที่ ต นถื อ และสิ ท ธิ
ในการตัดสินใจเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญ นอกจากนัน้
ทอท.ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานอื่น ๆ เช่น สิทธิ
การได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกันและการได้รบั ส่วนแบ่ง
ผลก�ำไร/เงินปันผล การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อ
บรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
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เหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการส�ำหรับ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีของ ทอท. และสามารถ
ส่งค�ำถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการรวมถึงการด�ำเนินงาน
ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิการแสดง
ความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อร่วม
ตัดสินใจและอนุมัติในเรื่องส�ำคัญของ ทอท.ได้แก่ วาระ
การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ วาระอนุมัติ
จ่ายเงินปันผล จะมีการแจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัท อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูล
ประกอบ วาระการเลื อ กตั้ ง กรรมการ ทอท.จะเสนอชื่ อ
กรรมการให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ลงคะแนนที ล ะคน โดยในหนั ง สื อ
นัดประชุมผู้ถือหุ้น ทอท.จะระบุชื่อ นามสกุล พร้อมแนบ
ประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่เสนอแต่งตั้ง เช่น อายุ
ประวัติการศึกษา ประวัติการท�ำงาน จ�ำนวนบริษัทที่ด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการที่แยกเป็นบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัท
ทัว่ ไป หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหา ประเภทกรรมการทีเ่ สนอ
เช่น กรรมการ หรือกรรมการอิสระ หากกรณีเสนอชือ่ กรรมการ
เดิมกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ ทอท.จะให้ขอ้ มูลการเข้าร่วม
ประชุมในปีที่ผ่านมา และวัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการ ทอท. วาระก�ำหนดค่าตอบแทน จะเสนอนโยบาย
ก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารให้ ค ่ า ตอบแทนส� ำ หรั บ กรรมการ
แต่ละต�ำแหน่ง วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะเสนอแต่งตั้ง
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นองค์กรอิสระเป็นผู้สอบ
บัญชี ทอท. รวมทั้งเปิดเผยค่าบริการตรวจสอบบัญชี และ
การอนุมัติธุรกรรมที่ส�ำคัญที่มีผลต่อทิศทางการด�ำเนินธุรกิจ
ของ ทอท. เป็นต้น โดยคณะกรรมการ ทอท.ได้กำ� หนดนโยบาย
ธรรมาภิบาลไว้ชดั เจนว่า ทอท.จะส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิ
ขัน้ พืน้ ฐาน โดย ทอท.จะไม่กระท�ำการใด ๆ อันเป็นการละเมิด
หรือจ�ำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น และ ทอท.ได้ยึดถือแนวปฏิบัติ
ทีด่ ตี ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ทีจ่ ะไม่เพิม่ ระเบียบวาระ
ในการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระก่อนตัดสินใจ
(2) ทอท.ได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น
โดยเน้ น เรื่ อ งการจั ด สถานที่ ใ ห้ เ หมาะสมและสะดวกต่ อ
การเดินทางมาร่วมประชุมฯ ของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ทอท.ได้จัด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 25
มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุวรรณภูมิ แกรนด์
บอลรูม โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ โดยได้จัดรถบริการ
รับ-ส่ง เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกผูถ้ อื หุน้ ในการเดินทางเข้าร่วม
ประชุมจากส�ำนักงานใหญ่ ทอท. ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกนั
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ไปยังสถานทีจ่ ดั ประชุมผูถ้ อื หุน้
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โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา ดังนี้ เวลา 11.30 น. 12.00 น. และ
12.30 น. นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถใช้บริการรถไฟฟ้า
Airport Rail Link สาย City Line เพื่อเดินทางมาเข้าร่วม
ประชุ ม โดยไม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ ่ า ย ซึ่ ง ทอท.ได้ จั ด พิ ม พ์ คู ป อง
การใช้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link ไปพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมด้วย
(3) ทอท.ได้เปิดเผยก�ำหนดวันจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ประมาณ 2 เดือน เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถวางแผนตารางเวลา
ในการเข้าร่วมประชุมได้ โดยแจ้งตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน
2561 เมื่อคณะกรรมการ ทอท.มีมติให้ก�ำหนดวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 รวมทั้งได้แจ้ง
ก�ำหนดวัน ก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิ
เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 และสิทธิใน
การรับเงินปันผล ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561
(4) ทอท.ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น 23
วั น ล่ ว งหน้ า ก่ อ นวั น ประชุ ม ทั้ ง ฉบั บ ภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ โดยหนังสือเชิญประชุมมีขอ้ มูลรายละเอียดประกอบ
วาระการประชุมอย่างเพียงพอและครบถ้วนพร้อมความเห็น
ของคณะกรรมการ ทอท.แยกเรื่องแต่ละวาระอย่างชัดเจน
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามแบบที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนด ค�ำชี้แจง
วิธกี ารมอบฉันทะ ข้อบังคับ ทอท.เฉพาะทีเ่ กีย่ วกับการประชุม
ผู้ถือหุ้น รายชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระจ�ำนวน
3 คน ที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
เลือกทีจ่ ะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ เงือ่ นไข หลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและ
การออกเสียงลงคะแนน แผนที่แสดงสถานที่ประชุม ส่งให้
ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม รวมทั้งลงประกาศ
ในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
นอกจากนี้ ทอท.ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ก�ำหนดการ
ประชุม และข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม
และหนั ง สื อ มอบฉั น ทะทุ ก แบบทางเว็ บ ไซต์ ข อง ทอท.
(www.airportthai.co.th) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 39 วัน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบด้วยเมือ่ มีการเผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าว ซึง่ เป็นข้อมูลเดียว
กับที่ ทอท.จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นและใช้ในการประชุม เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณารายละเอียดของแต่ละวาระ ส�ำหรับ
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทอท.ได้เสนอ
ให้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลอืน่ เข้าร่วมประชุม
และลงคะแนนเสียงแทน

(5) ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ทอท.ได้อ�ำนวยความสะดวก
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ และนักลงทุนสถาบันอย่างเท่าเทียมกันทุกราย
ให้ ค วามมั่ น ใจด้ า นการรั ก ษาความปลอดภั ย แก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
ก�ำหนดจุดตรวจเอกสาร จุดบริการรับลงทะเบียนอย่างเหมาะสม
และเพียงพอ โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมได้ลว่ งหน้าก่อนเวลาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัว่ โมง และ
ต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยจัดเจ้าหน้าที่
อ�ำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม รวมถึงการน�ำเทคโนโลยี
มาใช้กับการประชุมโดยการน�ำระบบบาร์โค้ด (Barcode)
มาใช้ในการลงทะเบียน การนับคะแนนและแสดงผล เพือ่ ความ
สะดวกรวดเร็ว และมีการจัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้ส�ำหรับ
ผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ ต ้ อ งการมอบฉั น ทะ รวมทั้ ง มี ก ารเลี้ ย งรั บ รอง
ที่เหมาะสมส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วย
(6) คณะกรรมการ ทอท.และผู้บริหารของ ทอท.ได้ให้
ความส�ำคัญในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เว้นแต่
กรรมการที่ติดภารกิจส�ำคัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 เมื่อวันศุกร์
ที่ 25 มกราคม 2562 กรรมการที่เข้าประชุมประกอบด้วย
ประธานกรรมการ ทอท.ท�ำหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุม รวมถึง
กรรมการ ทอท. ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา กรรมการสรรหา ประธานกรรมการ
ก�ำหนดค่าตอบแทน กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน ประธาน
กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการธรรมาภิบาล ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ
ผูอ้ ำ� นวยการใหญ่และเลขานุการคณะกรรมการ รองกรรมการ
ผู ้ อ� ำ นวยการใหญ่ (สายงานบั ญ ชี แ ละการเงิ น ) และ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน หรือ CFO รองกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่ (สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท)
และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท รวมถึงผู้บริหารระดับสูง
ร่วมชี้แจงรายละเอียดวาระต่าง ๆ ตอบข้อซักถามและรับฟัง
ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น
(7) จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก
(Inspector) เพื่อท�ำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไป
อย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ ทอท. ได้แก่
กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉั น ทะที่ มี สิ ท ธิ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ที่ ใ ช้ สิ ท ธิ
ออกเสี ย ง วิ ธี ก ารนั บ คะแนน โดยในการนั บ คะแนนนั้ น
ต้องสอดคล้องกับข้อบังคับ ทอท. โดยต้องมีการตรวจสอบผล
ของมติกับผลของการลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนนว่า
ถูกต้องตรงกัน ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทอท.ได้จัดให้มี

อาสาสมั ค รผู ้ ถื อ หุ ้ น เป็ น กรรมการกลางและผู ้ ต รวจสอบ
การนับคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระอีกด้วย
(8) การประชุมด�ำเนินไปตามล�ำดับของระเบียบวาระ
การประชุมที่ก�ำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้แจ้งให้
ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า มีการระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล
ของแต่ละวาระที่เสนอ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ
ประธานในทีป่ ระชุมเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ แสดงความคิดเห็น
และซักถามเรื่องต่าง ๆ ในแต่ละวาระโดยก่อนเริ่มพิจารณา
วาระการประชุ ม ประธานในที่ ป ระชุ ม ได้ ม อบหมายให้
เลขานุการบริษทั อธิบายถึงวิธกี ารอภิปรายและการออกเสียง
ลงคะแนน รวมถึงวิธีการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงมติ
ในแต่ละวาระตามข้อบังคับของ ทอท.ให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อน
เริ่มการประชุม และมีการใช้บัตรลงคะแนน
(9) ประธานกรรมการถือเป็นตัวแทนของคณะกรรมการ
ทั้ ง คณะเข้ า ร่ ว มประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ทุ ก ครั้ ง เพื่ อ พบปะและ
ตอบค�ำถามผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ ผูบ้ ริหารสูงสุดขององค์กรเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งเพื่อตอบค�ำถามเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการบริษทั ต่อผูถ้ อื หุน้ นอกจากนัน้ ประธานคณะกรรมการ
ชุดย่อยตามข้อบังคับ ทอท.จ�ำนวน 5 ชุด ได้เข้าร่วมใน
การประชุมผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ เพือ่ ตอบค�ำถามผูถ้ อื หุน้ ในประเด็น
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยในระหว่ า งการประชุ ม จะเปิ ด โอกาสให้
ผูถ้ อื หุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทัว่ ถึงก่อนจะ
ลงคะแนนและสรุ ป มติ ที่ ป ระชุ ม แต่ ล ะวาระ ในระหว่ า ง
การประชุม ถ้าค�ำถามใดไม่เกีย่ วกับการพิจารณาในวาระนัน้ ๆ
ประธานกรรมการหรือผูบ้ ริหารระดับสูงจะน�ำไปตอบข้อซักถาม
ในวาระเรื่ อ งอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ ก ารใช้ เ วลาในการพิ จ ารณา
แต่ละวาระเป็นไปอย่างเหมาะสม โปร่งใส และจัดสรรเวลา
การประชุมอย่างเพียงพอ
(10) ทอท.ให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ ทีม่ าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ได้ภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว และมีสิทธิออกเสียงหรือ
ลงคะแนน ในวาระทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
(11) ทอท.ได้แจ้งมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย และบนเว็ บ ไซต์ ข อง ทอท.ทั น ที ใ น
วันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดท�ำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
ส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน
14 วั น นั บ จากวั น ประชุ ม เสมอ โดยได้ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน เกี่ยวกับรายชื่อกรรมการ
ที่เข้าร่วมประชุมและไม่เข้าร่วมประชุม ค�ำถาม-ค�ำตอบ
ค�ำชี้แจงที่เป็นสาระส�ำคัญหรือข้อคิดเห็น ผลการลงคะแนน
ในแต่ละวาระแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรือ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)

95

งดออกเสี ย ง รวมถึ ง เผยแพร่ ม ติ ที่ ป ระชุ ม และรายงาน
การประชุมเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของ
ทอท. www.airportthai.co.th นอกจากนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ได้รับข้อมูลข่าวสารรวดเร็ว และถูกต้องในทิศทางเดียวกัน
ทอท.ได้จดั ส่งรายงานการประชุมให้ผถู้ อื หุน้ ทราบและรับรอง
รวมถึงให้สามารถแก้ไขรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง และส่งกลับ ทอท.ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานในการประชุมครั้งต่อไป
(12) ทอท.เปิดเผยโครงสร้างการถือหุน้ ในบริษทั ย่อยและ
บริษัทร่วมอย่างชัดเจน ไว้ในเว็บไซต์ ทอท. และรายงาน
ประจ�ำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่ามีโครงสร้างการด�ำเนินงาน
ที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
(13) ทอท.ได้ เ ปิ ด เผยสั ด ส่ ว นหุ ้ น ที่ ถื อ โดยบริ ษั ท
ไทย เอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด (Thai NVDR) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ไม่มี
สิทธิออกเสียงในการบริหาร รวมทั้งแสดงข้อมูลของผู้ถือหุ้น
ที่ถือผ่าน Thai NVDR ตั้งแต่ร้อยละ 0.50 ของหุ้นที่ช�ำระแล้ว
ไว้อย่างชัดเจนในรายงานประจ�ำปีด้วย

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ทอท.ให้ความส�ำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยไม่ค�ำนึงถึงเพศ
อายุ เชือ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชือ่ ฐานะทางสังคม หรือ
ความพิการ โดยได้ด�ำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่มีสัดส่วนการถือหุ้น
ขัน้ ต�ำ่ ไม่นอ้ ยกว่า 100,000 หุน้ โดยอาจเป็นผูถ้ อื หุน้ รายเดียว
หรือหลายรายรวมกัน สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ และเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพือ่ เข้ารับ
การพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการส�ำหรับการประชุมสามัญ
ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ� ำ ปี ข อง ทอท.ได้ ล ่ ว งหน้ า ก่ อ นการประชุ ม
ตามหลักเกณฑ์ ซึ่ง ทอท.ได้ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
โดยทั่ ว กั น ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทยและเว็บไซต์ของ ทอท. โดยก�ำหนดระยะเวลาการ
เปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1
มิถุนายน - 31 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งคณะกรรมการจะเป็น
ผู้พิจารณาความเหมาะสมในการบรรจุไว้ในระเบียบวาระ
การประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ จะน�ำเสนอต่อคณะ
กรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของ
ทอท.ว่ า ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว น
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติกรรมการ ทอท. และ
เสนอคณะกรรมการ ทอท.เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอ
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ผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเลือกตัง้ ในทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ทอท.
จัดให้ผถู้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการเป็นรายบุคคล
โดยในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2561 ไม่มผี ถู้ อื หุน้
รายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
(2) ด�ำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามล�ำดับระเบียบวาระ
ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายที่จะ
ไม่เพิ่มระเบียบวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้
ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษา
ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจ
(3) อ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงด้วยการมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทน
ตนได้โดยใช้หนังสือมอบอ�ำนาจแบบหนึ่งแบบใดที่ ทอท.
ได้ จั ดส่ง ไปพร้ อมกั บหนัง สื อเชิ ญประชุ ม ซึ่ งเป็ นรู ปแบบ
ที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�ำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงเองได้
ตามแบบทีก่ รมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก�ำหนด
โดย ทอท.ได้แนบเอกสารและหลักฐานทีผ่ เู้ ข้าร่วมประชุมต้อง
แสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน
และการออกเสียงลงคะแนนไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
พร้อมทั้งมีข้อมูลของกรรมการอิสระที่ ทอท.ก�ำหนดให้เป็น
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และเป็นกรรมการอิสระที่มิได้
มีส่วนได้เสียในวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการไว้ใน
หนังสือเชิญประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบ
หนั ง สื อ มอบฉั น ทะผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข อง ทอท.ทั้ ง ฉบั บ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นที่เป็น
ผู้ลงทุนต่างประเทศและได้แต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ทอท.ได้ประสานงาน
เรือ่ งเอกสารและหลักฐานทีจ่ ะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้การลงทะเบียนในวันประชุมเป็นไป
อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
(4) จัดให้มเี อกสารเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็น 2 ภาษา คือ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส�ำหรับผู้ถือหุ้นชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ รวมทัง้ จัดให้มพี นักงานทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
ทางภาษาคอยให้ความสะดวกในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ในกรณีที่
มี ผู ้ ถื อ หุ ้ น ชาวต่ า งชาติ ซั ก ถามข้ อ สงสั ย หรื อ อภิ ป รายใน
ทีป่ ระชุม ทอท.จะจัดให้มกี ารสือ่ สารทีเ่ หมาะสม และมีการแปล
เป็นภาษาไทยทัง้ ค�ำถามและค�ำตอบ ส�ำหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ท่ า นอื่ น ในที่ ป ระชุ ม เพื่ อ รั ก ษาผลประโยชน์ แ ละอ� ำ นวย
ความสะดวกในการสือ่ สารส�ำหรับผูถ้ อื หุน้ ชาวต่างชาติ

(5) จั ด ให้ มี บั ต รลงคะแนนเสี ย งทุ ก ระเบี ย บวาระ
โดยจั ด ท� ำ บั ต รลงคะแนนแยกตามวาระ เพื่ อ ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
สามารถลงคะแนนได้ตามทีเ่ ห็นสมควร ซึง่ ในระหว่างประชุม
จะมีการเก็บบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ โดย ทอท.ได้นำ� ระบบ
บาร์โค้ดมาใช้ ใ นการบั น ทึ ก และแสดงผลการลงคะแนน
ดังกล่าว พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่อ�ำนวยความสะดวก
ในการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในห้องประชุม เพื่อน�ำ
ผลคะแนนของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมมารวมค�ำนวณกับคะแนน
เสี ย งที่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ได้ ล งไว้ ล ่ ว งหน้ า ในหนั ง สื อ มอบฉั น ทะ
ก่ อ นประกาศผลคะแนนเสี ย งและมติ ที่ ป ระชุ ม และ
เพื่อความโปร่งใส ทอท.ได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้น
โดยให้ที่ปรึกษาอิสระจากภายนอก และอาสาสมัครจาก
ผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนและลงชื่อก�ำกับไว้
เพื่อการตรวจสอบในภายหลังด้วย
(6) ในวาระเลือกตัง้ กรรมการ ทอท.เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้
ได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยผู้ที่
ได้ รั บ คะแนนเสี ย งเห็ น ด้ ว ยสู ง สุ ด ตามจ� ำ นวนกรรมการ
ที่ พึ ง ได้ รั บ เลื อ กตั้ ง ในครั้ ง นั้ น จะได้ รั บ การเลื อ กตั้ ง
เป็นกรรมการ
(7) การให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงที่เท่าเทียมกัน
โดยถือว่าหุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
(8) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากกรรมการ
บริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่อง
ทีก่ ำ� ลังพิจารณา กรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียจะต้องไม่มสี ว่ นร่วม
ในการตัดสินใจในเรื่องนั้น โดยอาจไม่เข้าร่วมประชุมหรือ
งดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท
เป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ทอท.ให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ สิ ท ธิ ข องผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ ่ ม
ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและ
ผู้บริหารของ ทอท.และบริษทั ย่อย หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก
ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า รัฐบาล ผู้ร่วมทุน คู่ค้า เจ้าหนี้ สังคม
ชุมชน และหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ สิทธิ
ขั้นพื้นฐานของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองและ
ดูแลเป็นอย่างดี ตามข้อก�ำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก ทอท.ตระหนักถึงแรงสนับสนุน
จากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการ
แข่งขันและสร้างก�ำไรให้กับ ทอท. ซึ่งถือว่าเป็นการสร้าง
ความส�ำเร็จในระยะยาวของ ทอท. โดยคณะกรรมการ ทอท.
ได้ ก� ำ หนดนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นการปฏิ บั ติ ต ่ อ

ผูม้ สี ว่ นได้เสียเป็นลายลักษณ์อกั ษรไว้ในคูม่ อื การก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ขี อง ทอท.ซึง่ ได้เผยแพร่ขอ้ มูลผ่านทางเว็บไซต์ของ
ทอท.ด้วย และในการด�ำเนินการต่าง ๆ ทอท.เคารพสิทธิของ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียในทุก ๆ ทีท่ ี่ ทอท.ด�ำเนินธุรกิจเสมอ นอกจากนัน้
ทอท.ได้จดั ท�ำรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ทัง้ เป็นส่วนหนึง่
ในรายงานประจ�ำปี และแยกต่างหากเป็นรายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืนตามกรอบมาตรฐานสากล (Global Reporting
Initiative: GRI)
(ดูรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจ�ำปี 2562)

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหลัก ๆ ของ ทอท.

ทอท.มีเจตนารมณ์สง่ เสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษทั
กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงทางการเงินและ
ความยั่งยืนของกิจการ ในปี 2562 ทอท.ได้ดูแลและค�ำนึงถึง
ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ ่ ม ทั้ ง ภายในและภายนอก ทอท.
ดังที่ได้ก�ำหนดเป็นจรรยาบรรณไว้ในคู่มือการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ขี อง ทอท.ทีไ่ ด้แจกพนักงานและเผยแพร่ในเว็บไซต์
ทอท.ดังนี้
ผู้ถือหุ้น

• ทอท.มีความมุ่งมั่ นในการเป็นตัวแทนที่ดี
ของผูถ้ อื หุน้ ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
โดยค�ำนึงถึงความเจริญเติบโตของมูลค่า
บริษัทในระยะยาวและผลตอบแทนที่ดี
• ทอท.ยึ ด มั่ น ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด ้ ว ย
ความซือ่ สัตย์ สุจริต และเป็นธรรม โดยค�ำนึงถึง
ผู ้ ถื อ หุ ้ น ทั้ ง ร า ย ใ ห ญ ่ แ ล ะ ร า ย ย ่ อ ย
เพือ่ ผลประโยชน์ของกลุม่ ผูท้ เี่ กีย่ วข้องโดยรวม
• ทอท.บริหารกิจการของ ทอท.ให้มคี วามเจริญ
ก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทน
ที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น
• ทอท.เปิ ด เผยข้ อ มู ล และสารสนเทศ
ทัง้ ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน ทีเ่ กีย่ ว
กั บ ธุ ร กิ จ และผลประกอบการของ ทอท.
ทีเ่ ป็นจริงอย่างครบถ้วนเพียงพอ สม�่ำเสมอ
ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของ
การประกอบการและสถานภาพทางการเงิน
ที่แท้จริงของ ทอท.
• ทอท.จั ด ให้ มี ห ้ อ งสมุ ด ธรรมาภิ บ าล
เป็นพื้นที่ต่างหากที่จัดไว้ในห้องสมุดและ
ศู น ย์ ข ้ อ มู ล ข่ า วสาร ทอท. เพื่ อ เผยแพร่
การด�ำเนินงานของ ทอท. เช่น เอกสารแผน
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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พนักงาน
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พัฒนาท่าอากาศยาน เอกสารการจัดซื้อจัด
จ้างและสัญญาต่าง ๆ ของ ทอท.ที่มีวงเงิน
เกิน 1 ล้านบาท เป็นต้น
• ทอท.ถื อ ว่ า พนั ก งานเป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง สู ่
ความส�ำเร็จ คณะกรรมการจึงมีนโยบาย
เกี่ ย วกั บ การดู แ ลเรื่ อ งค่ า ตอบแทนและ
สวัสดิการของพนักงาน และเปิดเผยระเบียบ
ทอท.ว่าด้วยสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
ทอท.โดยการแจ้ ง เป็ น หนั ง สื อ เวี ย นให้
พนั ก งานทราบ และลงไว้ ใ น Intranet
ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารพั ฒ นาความรู ้ ค วาม
สามารถของพนั ก งานทุ ก ระดั บ เพื่ อ เพิ่ ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ตลอดทั้งปี
• ทอท.จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
หากมีปัญหาระหว่างพนักงาน หรือระหว่าง
พนักงานกับผู้บังคับบัญชา พนักงานมีสิทธิ
ร้องทุกข์ โดยผู้ที่รับผิดชอบด�ำเนินการตาม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ก�ำหนดไว้ และ
หากพิ สู จ น์ ไ ด้ ว ่ า กระท� ำ ไปโดยสุ จ ริ ต
จะได้รบั ความคุม้ ครองโดยไม่สง่ ผลกระทบใด ๆ
ซึง่ ทอท.จะไม่ถอื เป็นเหตุเลิกจ้างหรือกระท�ำ
การลงโทษในอันทีจ่ ะส่งผลเสียต่อพนักงาน
หรือพยานผู้เกี่ยวข้องแต่ประการใด
• ทอท.ได้มีแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
ที่ ชั ด เจนพร้ อ มทั้ ง ปฏิ บั ติ กั บ พนั ก งาน
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน พร้อมทั้ง
ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตตลอดระยะ
เวลาการท�ำงาน และการให้ผลตอบแทน
และสวัสดิการทีเ่ หมาะสมและเป็นธรรม เช่น
การจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ สิทธิใน
การเบิ ก ค่ า รั ก ษาพยาบาลจากสถาน
พยาบาลของรัฐบาลและเอกชนตามเกณฑ์
ที่ ทอท.ก�ำหนด การจัดตัง้ สหกรณ์ออมทรัพย์
ทอท.เพื่อเป็นสวัสดิการในการฝาก - ถอน
เงิน และกูย้ มื เงินส�ำหรับพนักงาน การจัดตัง้
สมาคมสโมสรท่าอากาศยานเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนสวัสดิการด้านต่าง ๆ เช่น
ทัศนศึกษา ท่องเทีย่ ว กีฬาภายใน ทอท.และ
กีฬารัฐวิสาหกิจ

รายงานประจำ�ปี 2562

รัฐบาล

สังคม
ชุมชน
และ
สิ่งแวดล้อม

คู่ค้า

• ทอท.ถือปฏิบตั เิ พือ่ แสดงความรับผิดชอบ
ต่ อ ภาครั ฐ โดยด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้
ข้อก�ำหนดของกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
ของหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลอย่างเคร่งครัด
และให้การสนับสนุนโครงการจากภาครัฐ
โดยมี เ ป้ า หมายเพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ของ
สังคมส่วนรวม และด�ำรงไว้ซึ่งสัมพันธภาพ
ที่ ดี กั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ โดยการติ ด ต่ อ
ประสานงานอย่างเปิดเผย และพร้อมให้
ความร่ ว มมื อ ในการให้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสาร
ที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่หน่วยงานภาครัฐ
ร้องขอ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส ตลอดจน
สร้างความมั่นใจและความเชื่อถือร่วมกัน
• ทอท.พัฒนาท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง
ในความรั บ ผิ ด ชอบ ให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลาง
ทางการบินและการท่องเที่ยว โดยอาศัย
ข้อได้เปรียบด้านท�ำเลทีต่ งั้ ของประเทศและ
เสริ ม สร้ า งการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศ
• ทอท.ได้ แ บ่ ง ปั น คุ ณ ค่ า ขององค์ ก ร
ผ่านการจัดกิจกรรมส�ำหรับชุมชนและสังคม
ในพื้ น ที่ ปฏิ บั ติ ก ารผ่ า นการสนั บ สนุ น
ทางด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรม และ
การพัฒนาอาชีพ เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชน
• ทอท.ให้ความส�ำคัญในความรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม ทั้ ง ภายใน
กระบวนการด�ำเนินธุรกิจ โดยมุ่งมั่นที่จะ
บริหารจัดการเพื่อเพิ่มผลกระทบเชิงบวก
และลดผลกระทบเชิ ง ลบ เพื่ อ ให้ ทอท.
อยูร่ ว่ มกับชุมชนและสังคมในพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ าร
โดยสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน ร่วมแก้
ปัญหาเพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ แก่ชมุ ชน และ
สังคมได้อย่างยั่งยืน (ดูรายละเอียดได้ที่
รายงานการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี
2562)
• ทอท.จะด� ำ เนิ น การคั ด เลื อ กคู ่ ค ้ า
ตามหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ คุณลักษณะทีไ่ ด้
ก� ำ หนดไว้ ใ นข้ อ ก� ำ หนด ทอท.ว่ า ด้ ว ย
การด�ำเนินการคัดเลือกเพือ่ ให้สทิ ธิประกอบ

คู่แข่ง

กิ จ กรรมเชิ ง พาณิ ช ย์ รวมถึ ง การจั ด ซื้ อ
จั ด จ้ า งที่ มี ห ลั ก เกณฑ์ แ ละขั้ น ตอนตาม
กฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อให้การประกอบ
กิจการพาณิชย์และการจัดซื้อจัดจ้างของ
ทอท.เป็นไปอย่างมีระบบ เป็นธรรม โปร่งใส
และดูแลให้มกี ารคัดเลือกอย่างเท่าเทียมกัน
รวมถึงเป็นการสนับสนุนคู่ค้าที่ด�ำเนินธุรกิจ
อ ย ่ า ง มี จ ริ ย ธ ร ร ม ซื่ อ สั ต ย ์ สุ จ ริ ต
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
• ทอท.ยึ ด มั่ น ในการปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญา
ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อคู่ค้าของ
ทอท.บนพื้นฐานของความเสมอภาคและ เจ้าหนี้
เป็ น ธรรม พร้ อ มทั้ ง สื่ อ สารและพั ฒ นา
กระบวนการของการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ดี
เพื่อประโยชน์สูงสุดร่วมกันทั้งสองฝ่าย
• ทอท.ไม่เรียก ไม่รบั และต่อต้านการกระท�ำ
หรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริต แก่คู่ค้า
• ทอท.ก�ำหนดแนวปฏิบัติแก่คู่ค้าที่ต้อง
รับทราบและให้ความร่วมมือต่อนโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท. โดยระบุ
เป็นเงื่อนไขทั่วไปในข้อก�ำหนดรายละเอียด
การจัดหา (Terms of Reference: TOR)
เพื่อที่จะให้การด�ำเนินธุรกิจร่วมกันกับคู่ค้า
เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
• ทอท.ได้ มี ก ารพั ฒ นาช่ อ งทางติ ด ต่ อ
กั บ ท อ ท . ใ น ก า ร รั บ เ รื่ อ ง ร ้ อ ง เ รี ย น
เพื่ อ อ� ำ นวยความสะดวกให้ กั บ คู ่ ค ้ า และ ลูกหนี้
ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทั้ ง ช่ อ งทางออนไลน์
และออฟไลน์ พร้ อ มทั้ ง มี ส ่ ว นงาน
ที่รับผิดชอบโดยตรงในการดูแลบริหารและ
รับเรื่องร้องเรียน
• ทอท.ด�ำเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี และ
ค� ำ นึ ง ถึ ง การแข่ ง ขั น อย่ า งเป็ น ธรรม
โดยจะไม่ ใ ส่ ร ้ า ยป้ า ยสี ห รื อ โจมตี คู ่ แ ข่ ง
อย่างไรก็ตาม ทอท.จะให้ความร่วมมือกับ
คู่แข่งทางการค้าหากเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของผู้ใช้บริการ
• ทอท.ประพฤติปฏิบตั ติ ามกรอบกติกาของ
การแข่ ง ขั น ที่ ดี โดยการปรั บ ปรุ ง การให้

บริการต่าง ๆ ให้ดีขึ้นและอย่างต่อเนื่อง
เพือ่ สร้างความพึงพอใจให้ผโู้ ดยสาร โดยใช้
กลยุ ท ธ์ Airport of Smiles เพื่ อ สร้ า ง
ความประทับใจแก่ผู้โดยสารด้วยรอยยิ้ม
• ทอท.จะแข่งขันอย่างเต็มที่ เป็นอิสระ
ไม่ขึ้นกับใคร ด้วยความยุติธรรม โดยใช้
ข้ อ เสนอในการแข่ ง ขั น บนพื้ น ฐานของ
Airport Council International: ACI
หรือสภาท่าอากาศยานสากลที่ก�ำกับดูแล
มาตรฐานการให้ บ ริ ก าร และสิ่ ง อ� ำ นวย
ความสะดวกที่เกี่ยวกับกิจการการบินของ
ท่าอากาศยานทั่วโลก
• ทอท.ปฏิ บั ติ ต ่ อ เจ้ า หนี้ อ ย่ า งเป็ น ธรรม
มีความรับผิดชอบ และโปร่งใส โดยปฏิบัติ
ตามเงื่ อ นไขข้ อ ก� ำ หนดของสั ญ ญา และ
พันธะทางการเงินทีม่ ตี อ่ เจ้าหนีโ้ ดยเคร่งครัด
ทั้ ง การช� ำ ระคื น การดู แ ลหลั ก ทรั พ ย์
ค�้ำประกัน และเงื่อนไขอื่น ๆ รวมทั้งไม่ใช้
เงิ น ทุ น ที่ ไ ด้ จ ากการกู ้ ยื ม เงิ น ไปในทาง
ทีข่ ดั กับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงทีท่ ำ� กับผูใ้ ห้
กู้ยืมเงิน ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต
ปกปิ ด ข้ อ มู ล หรื อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น จะท� ำ ให้
เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย
• ในกรณีที่ ทอท.ไม่สามารถปฏิบัติตาม
ข้ อ ผู ก พั น ในสั ญ ญาได้ ทอท.จะรายงาน
ให้ เ จ้ า หนี้ ท ราบล่ ว งหน้ า เพื่ อ พิ จ ารณา
หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
• ทอท.จะปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือ
เงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกหนี้ โดยไม่เลือก
ในการติ ด ตามเร่ ง รั ด หนี้ สิ น กรณี ที่
ไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ ต้องรีบเจรจากับลูกหนี้
เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทาง
แก้ ไ ขปั ญ หา และป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด
ความเสียหาย โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
• ทอท.จะด�ำเนินการรายงานข้อมูลลูกหนี้
ค้างช�ำระที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลา
ให้แก่ลูกหนี้อย่างสม�่ำเสมอ
• ทอท.ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ
และเงื่ อ นไขที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ
ที่มีต่อลูกหนี้
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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• ทอท.ให้ ค วามร่ ว มมื อ สนั บ สนุ น
การพัฒนาชุมชน ส่งเสริมวัฒนธรรมและ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของสั ง คมรอบ ๆ ธุ ร กิ จ
ท่าอากาศยานให้มีความเจริญควบคู่กับ
ธุรกิจท่าอากาศยาน
• ทอท.มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจ
และความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชน
ให้ ไ ด้ รั บ ความปลอดภั ย การบริ ก ารที่ ดี
มีคณ
ุ ภาพ และความพึงพอใจ โดยยกระดับ
มาตรฐานให้สงู ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งและจริงจัง
• ทอท.มุ ่ ง เน้ น ในการให้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสาร
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร บ ริ ก า ร ที่ ดี มี คุ ณ ภ า พ
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และ
ไม่ บิ ด เบื อ นข้ อ เท็ จ จริ ง รวมทั้ ง รั ก ษา
สัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน
• ทอท.จัดระบบเพือ่ ให้ลกู ค้าและประชาชน
สามารถร้องเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัย
การบริ ก ารอ� ำ นวยความสะดวก และ
ความพึงพอใจ และด�ำเนินการอย่างดีที่สุด
เ พื่ อ ใ ห ้ ลู ก ค ้ า แ ล ะ ป ร ะ ช า ช น ไ ด ้ รั บ
การตอบสนองอย่างรวดเร็ว
พนักงาน
• ทอท.บริหารท่าอากาศยานขนาดใหญ่
จัดจ้าง
มีหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในท่าอากาศยาน
แรงงาน
สุ ว รรณภู มิ แ ละบริ ษั ท ที่ จั ด จ้ า งแรงงาน
ภายนอก
ภายนอก (Outsource) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
(Outsource) ให้บริการผู้โดยสารโดยตรงเป็นจ�ำนวนมาก
ทอท.จึ ง ได้ จั ด สั ม มนาภายใต้ โ ครงการ
สัมมนา “คนบ้านเดียวกัน” ซึ่ง ทอท.ก�ำหนด
จัดเป็นประจ�ำทุกปี และในปี 2562 ทอท.
ได้ จั ด สั ม มนาเพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานและ
ผู้ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
มี ค ว า ม เ ข ้ า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร เ ต รี ย ม
ความพร้อมในการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เพื่อร่วมมือร่วมใจพัฒนาความรู้
ความเข้ า ใจบทบาทหน้ า ที่ และสร้ า ง
ความตระหนักให้หน่วยงานและผูป้ ฏิบตั งิ าน
ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นกลไก
ส�ำคัญในการขับเคลือ่ นภารกิจท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมเิ ห็นถึงประโยชน์และความส�ำคัญ
ของตนเอง
ลูกค้าและ
ประชาชน
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รายงานประจำ�ปี 2562

ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ ่ ม เป็ น ไป
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทอท.จึ ง ได้ ก� ำ หนดนโยบายและ
แนวปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งาน

ทอท. มีความมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจเพื่อเป็นผู้ด�ำเนินการ
และจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก โดยให้บริการด้วย
ใจรักที่เหนือมาตรฐาน ส�ำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และชุมชน และมีความห่วงใยในการคุ้มครอง
สุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ของพนั ก งานและลู ก จ้ า งทุ ก คน จึ ง ก� ำ หนดนโยบาย
ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ ม
ในการท�ำงาน ดังนี้
1. ทอท.จะมุ ่ ง มั่ น ในการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายด้ า น
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
รวมถึงกฎหมายและมาตรฐานสากลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ทอท.จะควบคุมและป้องกันความสูญเสียที่เกิดจาก
อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย การบาดเจ็บ การประสบอันตราย
โรคจากการท� ำ งาน หรื อ การเกิ ด เหตุ เ ดื อ ดร้ อ นร� ำ คาญ
อันเนื่องมาจากการท�ำงาน รวมถึงความปลอดภัยนอกงาน
ของพนักงานและลูกจ้าง และก�ำหนดมาตรการในการควบคุม
และป้องกันที่เหมาะสม
3. ทอท.จะบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เพื่อป้องกัน
อันตรายทีอ่ าจส่งผลต่อผูป้ ฏิบตั งิ าน ผูโ้ ดยสาร ผูป้ ระกอบการ
ผูร้ บั เหมา และทรัพย์สนิ ของ ทอท. โดยก�ำหนดมาตรการต่างๆ
ในการป้องกันควบคุมและลดระดับความเสีย่ งให้อยูใ่ นเกณฑ์
ที่ยอมรับได้
4. ทอท.จะสร้างจิตส�ำนึกให้ผบู้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
ตลอดจนผู้รับเหมา ในการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เพือ่ ให้นำ� ไปสู่
การปฏิ บั ติ อ ย่ า งจริ ง จั ง ตลอดจนสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม
การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในองค์กร
5. ทอท.จะสนับสนุนให้หน่วยธุรกิจเป็นสถานประกอบการ
ดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท� ำ งานระดั บ ประเทศ รวมทั้ ง รั ก ษาสถานภาพ
การประกอบกิจการดีเด่นอย่างต่อเนื่อง
6. ทอท.จะสนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยธุ ร กิ จ ได้ รั บ การรั บ รอง
มาตรฐานระบบการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภั ย ตามมาตรฐานสากล รวมทั้ ง การรั ก ษา

สถานภาพการรับรองตามมาตรฐานดังกล่าว และจัดให้มี แรงงาน กระทรวงแรงงาน 13 ปีติดต่อกัน ท่าอากาศยาน
การทบทวน ปรับปรุง เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งและ แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้รับรางวัลฯ ระดับประเทศติดต่อกัน
เป็นปีที่ 10 และท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้รับรางวัลฯ ระดับ
ยั่งยืน
ประเทศเป็นปีแรกด้วยเช่นกัน
เพื่อให้การด�ำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ของ ทอท.มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทอท. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร
จึ ง ได้ ด� ำ เนิ น การตามระบบการจั ด การอาชี ว อนามั ย และ อย่างมีประสิทธิภาพ
ความปลอดภัย ตามมาตรฐาน OHSAS 18001 : 2007/มอก. ทอท.ได้ มี ค วามมุ ่ ง มั่ น บริ ห ารจั ด การท่ า อากาศยานตาม
18001-2554 โดยส�ำนักงานใหญ่ ทอท. ท่าอากาศยานภูเก็ต แนวทางการปฏิบตั ดิ า้ นสิง่ แวดล้อมทีด่ ี จึงได้กำ� หนดวิสยั ทัศน์
ท่าอากาศยานแม่ฟา้ หลวง เชียงราย ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่ อ มุ ่ ง สู ่ ก ารเป็ น ท่ า อากาศยานสากลชั้ น น� ำ ที่ เ ป็ น มิ ต ร
ท่ า อากาศยานหาดใหญ่ ท่ า อากาศยานดอนเมื อ ง และ ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืน “Moving toward
ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ ได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานฯ International Leading Eco-Airport” และก�ำหนดนโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติเพื่อน�ำ
ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ไปสู่ความส�ำเร็จด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ดังนี้
1. ทอท.จะรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตาม
นอกจากนี้ ในปี 2562 ทอท.ได้จัดท�ำโครงการพัฒนาระบบ
การจั ด การอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย ของ ทอท. มาตรการที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นรายงานการประเมิ น ผลกระทบ
สู่มาตรฐาน ISO 45001 : 2018 เพื่อปรับเปลี่ยนระบบ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
การจั ด การอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย ของ ทอท. สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
2. ทอท.จะด�ำเนินธุรกิจ กิจกรรม และการให้บริการ
ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลฉบับใหม่ ISO 45001 : 2018
(Occupational Health and Safety Management System) ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ปั จ จั ย ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยมี เ ป้ า หมายเพื่ อ ให้ ทอท.สามารถขอรั บ การรั บ รอง ให้ เ ข้ ม งวดกว่ า ที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นกฎระเบี ย บและกฎหมาย
ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
มาตรฐานดังกล่าวได้ภายในปีงบประมาณ 2563
3. ทอท.จะเฝ้ า ระวั ง และติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพ
ทอท.ได้ จั ด โครงการรณรงค์ ส ่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย ใน สิง่ แวดล้อม พร้อมทัง้ พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล การรายงานผล
การท�ำงานและส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การฝึกซ้อมดับเพลิง และการทวนสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการเปิดเผย
และอพยพหนีไฟ สัปดาห์ความปลอดภัยในการท�ำงานและ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
4. ทอท.จะวางแผนพัฒนาท่าอากาศยานและอาคาร
รณรงค์การขับขีด่ ว้ ยความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์
การฝึกซ้อมการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์ลิฟต์ สนั บ สนุ น ในความรั บ ผิ ด ชอบอย่ า งยั่ ง ยื น โดยออกแบบ
โดยสารค้าง ณ อาคารส�ำนักงานใหญ่ ทอท. และโครงการ ก่ อ สร้ า ง ตลอดจนการด� ำ เนิ น การในรู ป แบบที่ เ พิ่ ม
ส่งเสริมสุขภาพ “ฟื้นฟูสมรรถภาพการท�ำงาน เพิ่มความสุข ประสิ ท ธิ ภ าพในการใช้ พ ลั ง งานและการใช้ ท รั พ ยากร
ง่ า ยๆ สไตล์ ก ารยศาสตร์ ” การตรวจวั ด สภาพแวดล้ อ ม โดยจะมีการน�ำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม
ในการท�ำงาน รวมถึงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ด้าน มาประยุกต์ใช้ทั้งระบบของท่าอากาศยาน
5. ทอท.มุง่ ทีจ่ ะเป็นท่าอากาศยานคาร์บอนต�ำ่ โดยมีการตัง้
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
เป้าหมายการลดปริมาณการปล่อยก๊าคาร์บอนไดออกไซด์
จากผลการด�ำเนินงานของ ทอท.ที่มุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายสากล พร้อมทั้งบูรณาการมาตรการ
เพื่อเป็นผู้ด�ำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก ในการรั บ มื อ กั บ การเปลี่ ย นแปรสภาพภู มิ อ ากาศส�ำ หรั บ
มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการ โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัย การด� ำ เนิ น การในปั จ จุ บั น และการออกแบบสิ่ ง อ� ำ นวย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ส�ำนักงานใหญ่ ความสะดวกใหม่ ๆ
6. ทอท.มุ ่ ง มั่ น ด� ำ เนิ น การจั ด การขยะมู ล ฝอย
ทอท.จึงได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน อย่างครบวงจร โดยประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน
การท�ำงานระดับประเทศ ทีจ่ ดั โดยกรมสวัสดิการและคุม้ ครอง ในการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าให้เกิดประโยชน์สงู สุด ทุกขัน้ ตอน
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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การด�ำเนินธุรกิจ เพือ่ ลดปริมาณขยะมูลฝอยทีจ่ ะน�ำไปก�ำจัด
ให้เหลือน้อยที่สุด
7. ทอท.จะสนั บ สนุ น แนะน� ำ ให้ พ นั ก งานและ
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย รวมถึงบริษทั ในเครือ คูค่ า้ ผูป้ ระกอบการ และ
ผู ้ รั บ จ้ า งอื่ น ๆ ร่ ว มเพิ่ ม มู ล ค่ า การบริ ก าร ในขณะที่
ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการด�ำเนินการและ
การขนส่ง
8. ทอท.จะพิจารณาต้นทุนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
ให้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการตัดสินใจขยายควบรวม หรือ
ซื้อกิจการ (ถ้ามี)

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่สำ�คัญของท่าอากาศยาน

การจัดการด้านเสียง
ทอท.ได้ น� ำ หลั ก การวิ ธี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หามลพิ ษ ทางเสี ย ง
อย่างสมดุล (Noise Balanced Approaches) ขององค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation
Organization: ICAO) มาปรั บ ใช้ ใ นการด� ำ เนิ น งาน
ท่าอากาศยาน โดยหลักการของ Balanced Approaches
มีดังนี้
- การลดเสียงทีอ่ ากาศยาน (Reduction of Noise at Source):
สนั บ สนุ น รณรงค์ ใ ห้ ส ายการบิ น ใช้ อ ากาศยานที่ มี
การออกแบบ หรือเลือกใช้เครื่องยนต์ที่ปลดปล่อยเสียงใน
ระดั บ ที่ ต�่ ำ กว่ า ปั จ จุ บั น และก� ำ หนดน�้ ำ หนั ก บรรทุ ก ของ
อากาศยานให้เหมาะสม
- การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land-use Planning
and Management) : ทอท.ได้สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ แผนพัฒนาท่าอากาศยาน พื้นที่ผลกระทบด้านเสียง
ให้หน่วยงานด้านการวางแผน การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ เพือ่ น�ำไป
พิจารณาก�ำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม
- วิ ธี ป ฏิ บั ติ ก ารบิ น ที่ ล ดเสี ย ง (Noise Abatement
Operational Procedures) : ก�ำหนดให้สายการบินที่ใช้
ท่าอากาศยานปฏิบัติตามวิธีการบินและการขึ้น-ลงที่ก่อให้
เกิดมลพิษทางเสียงต�่ำที่สุด ทั้งนี้ต้องไม่กระทบต่อปัจจัย
ด้านความปลอดภัย (Safety) รวมทั้งต้องพิจารณาควบคู่กับ
ปั จจัยด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความสามารถรองรับ
เทีย่ วบิน (Capacity) ประสิทธิภาพของการบริหารการจราจร
(Efficiency) และการเข้าถึง (Accessibility)
- ข้อจํากัดในการปฏิบัติการ (Operating Restrictions) :
จ� ำ กั ด อากาศยานเสี ย งดั ง โดยก� ำ หนดให้ อ ากาศยาน
ทีท่ ำ� การบินในพืน้ ที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง และท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต้องมีระดับเสียง
ไม่เกินที่ก�ำหนดไว้ใน Chapter 3 ของ Annex 16 ของ
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (อนุสญ
ั ญา
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ชิคาโก) ซึ่งประกาศใน Aeronautical Information Circular
(AIC) เพื่อให้สายการบินต่าง ๆ ยึดถือปฏิบัติ
นอกจากนี้ เ พื่ อ เป็ น การติ ด ตามตรวจสอบและเฝ้ า ระวั ง
ผลกระทบด้ า นเสี ย ง ทอท.ได้ มี ก ารตรวจวั ด ระดั บ เสี ย ง
ทั้งที่เป็นสถานีถาวรและสถานีชั่วคราว ดังนี้
- สถานีตรวจวัดระดับเสียงถาวร : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จ�ำนวน 19 สถานี, ท่าอากาศยานภูเก็ต จ�ำนวน 4 สถานี และ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตั้งจ�ำนวน
4 สถานี
- สถานีตรวจวัดระดับเสียงชัว่ คราว : ท่าอากาศยานดอนเมือง
และท่าอากาศยานแม่ฟา้ หลวง เชียงราย ด�ำเนินการตรวจวัด
ระดับเสียงปีละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 7 วันต่อเนื่อง
การจัดการด้านอากาศ
ทอท.ได้รณรงค์ให้สายการบินทีใ่ ช้ทา่ อากาศยานฯ ดูแลรักษา
เครื่ อ งยนต์ และปฏิ บั ติ ต ามวิ ธี ก ารบิ น และการขึ้ น -ลง
ที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่
กฎหมายก�ำหนด ส�ำหรับกิจกรรมภาคพืน้ ได้กำ� หนดมาตรการ
เพื่อลดผลกระทบ ดังนี้
- ก�ำหนดให้อากาศยานดับเครื่องยนต์และควบคุมการใช้
Auxiliary Power Unit (APU) ขณะเข้าหลุมจอดหรือเทียบกับ
Passenger Loading Bridge โดยก�ำหนดและให้ใช้อุปกรณ์
จ่ายไฟฟ้าและระบบปรับอากาศที่สนับสนุนโดยผ่านระบบ
สาธารณูปโภคของท่าอากาศยาน
- ส่งเสริมให้มีการใช้ยานพาหนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เช่น ใช้พลังงานไฟฟ้า
- จัดระเบียบการจราจรภายในท่าอากาศยานฯ โดยเฉพาะ
บริ เ วณอาคารผู ้ โ ดยสารและลานจอดรถยนต์ ไ ม่ ใ ห้ เ กิ ด
การติดขัด เพื่อลดการระบายมลสารทางอากาศ
- รณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานและผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน
ใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ลดการใช้
พลังงานและมลพิษจากรถยนต์
ทอท.ได้มีระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
(Air Quality Monitoring) เพือ่ ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวัง
คุณภาพอากาศ ให้ครอบคลุมพื้นที่ภายในและภายนอก
ท่าอากาศยาน ดังนี้
- สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศชั่วคราว ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
เชียงราย ด�ำเนินการตรวจวัดปีละ 2 ครั้งต่อเนื่อง 7 วัน ดัชนี
ทีต่ รวจวัด ได้แก่ Nitrogen Oxide (NO ), Carbon monoxide
(CO), Total Hydrocarbons (THC), Total Suspended
Particles (TSP), Particulate Matter 10 Micrometers (PM ),

Volatile Organic Compounds (VOCs) ทิ ศ ทางและ
ความเร็วลม
- รถตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบเคลื่อนที่
(Air Monitoring Mobile Unit) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ NO , CO, THC, PM , และสภาพ
อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา ได้ แ ก่ ความดั น บรรยากาศ อุ ณ หภู มิ
ความชืน้ สัมพัทธ์ ทิศทางและความเร็วลม ซึง่ ผลการตรวจวัด
พบว่าคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมาย
ก� ำ หนด โดยเฉพาะในช่ ว งที่ พื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานครและ
ปริมณฑลประสบปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก
บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทอท. ได้มีการรายงาน
ค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กทุกวัน เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง
ระดั บ มลสารทางอากาศที่ อ าจจะกระทบต่ อ สุ ข ภาพของ
ผู้มาใช้บริการ
การจัดการน�้ำเสียและของเสีย
การจัดการน�ำ้ เสีย ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ
ทอท. ได้มีระบบบ�ำบัดน�้ำเสียส่วนกลางซึ่งสามารถรองรับ
ปริมาณน�้ำเสียทุกวันได้อย่างเพียงพอ มีการควบคุมและ
ตรวจสอบการท�ำงานของระบบบ�ำบัดน�้ำเสียให้ท�ำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบคุณภาพน�้ำทิ้งให้เป็นไป
ตามมาตรฐานตามกฎหมาย ส�ำหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
และท่าอากาศยานภูเก็ต น�้ำทิ้งที่ผ่านระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
ส่วนกลางแล้ว จะมีการบ�ำบัดน�ำ้ เพิม่ เติม เพือ่ น�ำกลับมาใช้ใหม่
การจัดการของเสีย เริ่มต้นตั้งแต่การรณรงค์ให้ผู้โดยสาร
และพนักงาน ลดอัตราการเกิดขยะและให้มีการคัดแยกขยะ
โดยภายในอาคารผูโ้ ดยสารและอาคารส�ำนักงานจะมีภาชนะ
ตามประเภทของขยะมูลฝอย เช่น ขยะทัว่ ไป และขยะรีไซเคิล
จากนั้ น จะรวบรวมขยะมู ล ฝอยไปก� ำ จั ด ให้ ถู ก ต้ อ งตาม
หลักสุขาภิบาล ส�ำหรับขยะอันตรายและขยะติดเชื้อจะแยก
จัดเก็บไว้โดยเฉพาะ ไม่ปะปนกับขยะประเภทอื่น และน�ำไป
ก�ำจัดให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักสุขาภิบาลต่อไป
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ทอท. ได้ออกข้อก�ำหนดบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด
(มหาชน) ว่าด้วยการสุขาภิบาลสิง่ แวดล้อมในท่าอากาศยาน
พ.ศ.2562 เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข โรคติดต่อ
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง

บู ร ณาการเทคนิ ค การจั ด การทางกายภาพและชี ว ภาพ
มาใช้ในการควบคุม ป้องกัน ก�ำจัดสัตว์และแมลงพาหะ
น�ำโรคและสัตว์รบกวน ก่อนจะใช้สารเคมีเป็นมาตรการ
สุ ด ท้ า ย เพื่ อ มิ ใ ห้ เ กิ ด ผลกระทบกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ร่ ว มกั บ
การตรวจสุขาภิบาลอาคารและสถานที่
2. ด้านสุขาภิบาล น�้ำดื่ม น�้ำใช้ : ท�ำการเก็บตัวอย่าง
น�้ำดื่ม น�้ำประปา ภายในอาคารผู้โดยสาร เพื่อส่งตรวจทาง
เคมีและจุลชีววิทยา และการตรวจสอบเชือ้ Legionella spp.
ในหอผึ่งเย็นจากระบบปรับอากาศ เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์
คุณภาพทางจุลชีววิทยา (Legionella spp.)
3. ด้านสุขาภิบาลอาหาร : ทอท.และผู้ประกอบการ
ร้านอาหารภายในอาคารผู้โดยสารได้ด�ำเนินการตามหลัก
สุขาภิบาลอาหาร ทั้งร้านอาหารที่ได้มาตรฐาน และผู้สัมผัส
อาหารที่ ผ ่ า นการรรั บ รอง และ ทอท.ยั ง ได้ มี ก ารตรวจ
สุ ข าภิ บ าลอาหารเป็ น ประจ� ำ เพื่ อ สร้ า งความมั่ น ใจแก่
ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารท่ า อากาศยานว่ า สามารถบริ โ ภคอาหารได้
อย่างปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ดังนี้
(1) การตรวจสุ ข าภิ บ าลร้ า นอาหารภายในอาคาร
ผู้โดยสาร ทั้งทางด้านกายภาพ จุลชีววิทยา และเคมี
(2) ร้านอาหารภายในอาคารผู้โดยสาร ได้ผ่านการตรวจ
ประเมินและได้รบั ป้ายรับรองมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติ
อร่อย (Clean Food Good Taste) ของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข
(3) ร้านอาหารภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยาน
ดอนเมื อ ง ได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานอาหารปลอดภั ย
ของกรุ ง เทพมหานครตามโครงการกรุ ง เทพเมื อ งอาหาร
ปลอดภัย (Bangkok Food Safety) ของกรุงเทพมหานคร
ตามข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ ง สถานทีจ่ ำ� หน่ายอาหาร
และสถานที่สะสม พ.ศ.2545 และกฎกระทรวงสุขลักษณะ
ของสถานที่จ�ำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561
(4) การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้สัมผัสอาหาร
ทอท.ได้ มี ก ารจั ด อบรมและบรรยายพิ เ ศษ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
และพัฒนาศักยภาพของผู้สัมผัสอาหารในการสร้างความรู้
การตระหนั ก รู ้ ที่ ดี แก่ บุ ค ลากรผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ในด้ า นสุ ข าภิ บ าลอาหาร โดยผู ้ ที่ เ ข้ า ร่ ว มอบรมและ
สอบผ่านตามเกณฑ์ประเมินจะได้รับบัตรประจ�ำตัวผู้สัมผัส
อาหาร
การตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร
ส� ำ หรั บ การด� ำ เนิ น งานด้ า นสุ ข าภิ บ าลสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ให้ ผู ้ โ ดยสารและบุ ค ลากร ทอท. มี ส ภาพแวดล้ อ ม
ทีเ่ หมาะสม จึงมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศภายใน
ท่าอากาศยาน สรุปได้ดังนี้
อาคาร บริเวณอาคารผูโ้ ดยสารและอาคารส�ำนักงาน โดยดัชนี
การติดตามตรวจสอบด้านสุขาภิบาล
1. การควบคุม ป้องกัน และก�ำจัดสัตว์และแมลงรบกวน คุณภาพอากาศทีต่ รวจ ได้แก่ Carbon dioxide (CO2), CO,
ด้ ว ยวิ ธี Integrated Pest Management (IPM) : VOCs อุณหภูมิ ความชื้น เชื้อจุลินทรีย์และเชื้อราในอากาศ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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นิทรรศการสิ่งแวดล้อม
ในปี ง บประมาณ 2562 ทอท.จั ด บรรยายพิ เ ศษและ
จัดนิทรรศการทางวิชาการเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยและ
สิ่งแวดล้อมโลก ดังนี้
- การบรรยายพิ เ ศษ เรื่ อ ง “การจั ด การบรรจุ ภั ณ ฑ์
อย่างยั่งยืน” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อสร้างจิตส�ำนึก
ที่ดีในการลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
รวมถึงส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุด
- การเสาวนา เรือ่ ง “น�ำ้ คือ ชีวติ ” น�ำเสนอผลงานวิชาการ
และนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
เพื่ อ สร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจถึ ง ปั ญ หาการใช้ ท รั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ
การใช้ทรัพยากรน�ำ้ อย่างรูค้ ณ
ุ ค่าและเกิดประโยชน์สงู สุดเพือ่
น�ำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Growth)

รั บ ผิ ด ชอบในการป้ อ งกั น และดู แ ลให้ ร ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารของ ทอท.ทีอ่ ยูใ่ นความครอบครอง
หรือหน้าทีร่ บั ผิดชอบของตนไม่ให้ถกู บุคคลทีไ่ ม่ได้รบั อนุญาต
เข้าถึงโดยมิชอบ และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีความส�ำคัญ
ทางธุรกิจต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง ทั้งต้องมีวินัยในการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ทอท. ไม่ให้ส่ง
ผลกระทบในแง่ลบต่อ ทอท.และผู้อื่น
ทัง้ นี้ หาก ทอท. พบว่าพนักงานมีการละเมิด และผลการสอบสวน
อย่างเป็นธรรมปรากฏว่าเป็นจริง จะได้รับการพิจารณา
ลงโทษทางวินยั และ/หรือโทษทางกฎหมายตามความเหมาะสม
แล้วแต่กรณี

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมาย

การด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการเคารพและปฏิบัติตาม
กฎหมายนั้น เป็นสิ่งที่บุคลากรทุกคนใน ทอท.ตระหนักและ
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ให้ความส�ำคัญ โดยก�ำหนดไว้เป็นจรรยาบรรณ ทอท.ในคูม่ อื
ทอท.มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิด การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข อง ทอท. ที่ ต ้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยก�ำหนดไว้ในนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อก�ำหนด และมติที่ประชุม
ธรรมาภิบาลของ ทอท. ที่ก�ำหนดว่า ทอท.จะให้การปกป้อง ผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง
และคุ้มครองรักษาทรัพย์สินทางปัญญาที่ ทอท.เป็นเจ้าของ
ให้พ้นจากการถูกละเมิดหรือการถูกน�ำไปใช้โดยไม่ได้รับ นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน
อนุ ญ าต อี ก ทั้ ง ก� ำ หนดให้ บุ ค ลากรของ ทอท.ต้ อ งให้ ทอท.ให้ความส�ำคัญกับการดูแลลูกค้า คู่ค้าธุรกิจ พนักงาน
ความเคารพและไม่กระท�ำการละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สิน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ผ่านการตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิ
มนุษยชนอย่างรอบด้าน เพื่อประเมินผลกระทบด้านสิทธิ
ทางปัญญาของผู้อื่น
มนุ ษ ยชนอั น อาจเกิ ด ขึ้ น จากการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ทอท.
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยี
อาจเข้าไปมีส่วนสนับสนุนให้เกิดขึ้น ทั้งนี้การเคารพสิทธิ
และสารสนเทศ
มนุษยชนเป็นส่วนส�ำคัญอย่างยิ่งในการด�ำเนินธุรกิจของ
ทอท.ก� ำ หนดให้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ทอท. และได้ถกู ก�ำหนดเป็นจรรยาบรรณและหลักการที่ ทอท.
เป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ ช ่ ว ยส่ ง เสริ ม การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ และ ยึดมั่นเสมอมา ซึ่งตลอดระยะเวลาการด�ำเนินงานที่ผ่านมา
เพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน ฉะนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบ ทอท.มุ่งเน้นให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
ร่ ว มกั น ของพนั ก งาน ทอท.ทุ ก คนที่ จ ะต้ อ งใช้ เ ทคโนโลยี ต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
สารสนเทศและการสือ่ สารภายใต้ขอ้ บังคับของกฎหมาย และ บนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ หรือไม่กระท�ำ
ตามประกาศ ทอท. เรื่อง นโยบายความมั่นคงปลอดภัยทาง การให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นที่ขัดต่อบทบัญญัติ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ทอท. (AOT ICT ของกฎหมาย โดยการกระท�ำดังกล่าวให้รวมถึงการปฏิบัติ
Security Policy) ที่ได้มีการก�ำหนดการเข้าถึงหรือควบคุม ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วย และเพื่อเป็นการสนับสนุน
การใช้งานสารสนเทศ ทีม่ เี นือ้ หาครอบคลุม อย่างน้อย 4 ด้าน การปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุษยชน ทอท.ได้ออกประกาศ ทอท.
คือ 1. การเข้าถึงระบบสารสนเทศ 2. การเข้าถึงระบบเครือข่าย เรื่อง นโยบายสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561
3. การเข้าถึงระบบปฏิบัติการ และ 4. การเข้าถึงโปรแกรม เพื่ อ แสดงความมุ ่ ง มั่ น ให้ ป ระจั ก ษ์ ว ่ า ทอท. ด� ำ เนิ น งาน
ประยุกต์หรือแอปพลิเคชันและสารสนเทศ นอกจากนีใ้ นคูม่ อื อย่างมีความรับผิดชอบ โปร่งใส และมีสว่ นร่วมในการบริหาร
การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข อง ทอท. ได้ มี ก ารก� ำ หนด จั ด การผลกระทบด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ตลอด
เรื่องจรรยาบรรณว่าด้วยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของ ทอท. โดยนโยบายสิทธิมนุษยชน ได้กำ� หนด
และการสื่อสาร ที่ก�ำหนดให้พนักงาน ทอท. ทุกคนมีหน้าที่ ให้พนักงานและคูค่ า้ ธุรกิจรับทราบ โดยบูรณาการแนวปฏิบตั ิ
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ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเข้ า กั บ การด� ำ เนิ น กิ จ กรรมของ ผู้อ�ำนวยการใหญ่/ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบ บริษัท
ท่าอากาศยาน ทั้งนี้กระบวนการบริหารจัดการด้านสิทธิ ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) 333 ถนนเชิดวุฒากาศ
มนุษยชนของ ทอท. ครอบคลุม 4 เรื่องหลัก ได้แก่ สิทธิของ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
พนักงาน สิทธิของชุมชนและสิ่งแวดล้อม สิทธิของคู่ค้าธุรกิจ
(3) ตู้ ปณ.3 ปณฝ.ดอนเมือง กทม.10211
และสิทธิของลูกค้า
(4) ตู ้ รั บ ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะ ติ ด ตั้ ง
ณ ส�ำนักงานใหญ่ และบริเวณส�ำนักงานท่าอากาศยาน
นอกจากนี้ นโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท.ได้กำ� หนดให้คณะ ในความรับผิดชอบของ ทอท.ทั้ง 6 แห่ง
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ทอท.ทุกคนต้อง
(5) ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 02-535-5210 โทรสาร
เคารพและปฏิ บั ติ ต ามหลั ก กฎหมายเรื่ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน 02-535-5216 E-mail: aotpr@airportthai.co.th
โดยให้ความส�ำคัญกับการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
(6) AOT Call Center 1722
สิ ท ธิ เสรี ภ าพ และความเสมอภาคของบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ
(7) AOT Online Chat ผ่ า นหน้ า เว็ บ ไซต์
การรั บ รองหรื อ คุ ้ ม ครอง ทั้ ง กฎหมายไทยและกฎหมาย www.airportthai.co.th
ระหว่างประเทศ โดยไม่แบ่งแยกเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ
ศาสนา ความเชือ่ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ ทั้งนี้ ในการรับข้อเสนอแนะและเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วน
นอกจากนี้ ประมวลจริยธรรมของผูป้ ฏิบตั งิ าน พ.ศ.2554 ของ ได้เสียนั้น จะถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการ
ทอท.ได้ ก� ำ หนดให้ บุ ค ลากรทุ ก คนใน ทอท.ต้ อ งเคารพ เพื่อให้มีการชี้แจง แก้ไข ปรับปรุง และสรุปผลเพื่อรายงาน
ต่ อ ความเป็ น ปั จ เจกชน และศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ ต่อคณะกรรมการ ทอท. และเพื่อให้การด�ำเนินการติดตาม
โดยก�ำหนดไว้เป็นมาตรฐานจริยธรรมขององค์กรที่บุคลากร เรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ ก ารด� ำ เนิ น งานของ ทอท.เป็ น ไป
ทุกคนใน ทอท.ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากมี ด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิผล ทอท.ได้แต่ง
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามก็จะถูกลงโทษตามความร้ายแรง ตัง้ “คณะท�ำงานติดตามเรือ่ งราวร้องทุกข์การด�ำเนินงานของ
แห่งการกระท�ำและถือเป็นการกระท�ำผิดทางวินัยอีกด้วย
ทอท.” เพื่อท�ำหน้าที่ในการติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ และรายงานความ
ช่องทางการติดต่อ ร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแส
คืบหน้าให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาเรือ่ งราวร้องทุกข์ประจ�ำ
ทอท.ให้ความส�ำคัญต่อการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย กระทรวงคมนาคมทราบ อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่น
ทุกกลุม่ เพือ่ การแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างกัน ตลอดจนรับฟัง ในการแก้ ไ ขปั ญ หาจากการด� ำ เนิ น งานของ ทอท.ให้ แ ก่
ความคิ ด เห็ น และค� ำ แนะน� ำ ของผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ ่ ม ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอีกทางหนึ่งด้วย
เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของ ทอท.สามารถร้องเรียน ส�ำหรับการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส ทอท.ได้ก�ำหนดไว้
หรือแนะน�ำติชมต่อ ทอท.ได้ โดย ทอท.ได้จัดท�ำช่องทางให้ ในขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ก ารรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นและการแจ้ ง
ผูม้ สี ว่ นได้เสียสามารถติดต่อผ่านเว็บไซต์ www.airportthai. เบาะแสของ ทอท. โดยจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส
co.th ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้หลายด้าน รวมทั้งด้าน กระบวนการสอบสวนและการลงโทษ ซึง่ เป็นไปตามระเบียบ
ธรรมาภิ บ าล และจั ด ตู ้ รั บ ข้ อ คิ ด เห็ น หรื อ ข้ อ เสนอแนะ ข้ อ บั ง คั บ และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งเคร่ ง ครั ด
ณ จุดบริการที่ท่าอากาศยานทุกแห่งในความรับผิดชอบของ นอกจากนี้ ยั ง สร้ า งความมั่ น ใจให้ กั บ พนั ก งานหรื อ
ทอท. รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติ ผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ โดย ทอท.จะให้ความคุ้มครอง และ
มิชอบของบุคคลในองค์กรทั้งจากพนักงานเอง และผู้มีส่วน จะไม่ยนิ ยอมให้มกี ารข่มขู่ คุกคาม กับพนักงานหรือบุคคลอืน่
ได้เสียอืน่ ด้วย ทอท.ให้ความส�ำคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียน ใด ทีแ่ จ้งเบาะแส และผูท้ ใี่ ห้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือ
เป็นความลับ ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เพียงเฉพาะ ในการสอบสวนด้วยเจตนาสุจริต รวมถึง ทอท.จะไม่เลิกจ้าง
ในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น พักงาน ลงโทษทางวินัย หรือขู่ว่าจะด�ำเนินการใด ๆ จาก
เพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้แก่ผรู้ อ้ งเรียน และได้กำ� หนดขัน้ ตอน การที่พนักงาน ทอท.หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ร้องเรียนหรือ
การรับเรื่องและการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมี แจ้งเบาะแส
ช่องทางการติดต่อ ร้องเรียนหรือ การแจ้งเบาะแส ดังนี้
(1) ทาง E-mail: goodgovernance@airportthai.co.th
(2) จดหมายถึ ง คณะกรรมการ ทอท./กรรมการ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

ในการเปิ ด เผยข้อ มูล ส�ำคัญของ ทอท.นอกจากเผยแพร่
ตามเกณฑ์ท่ีก�ำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้ว ทอท.จะเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ ทอท.
ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ เช่ น รายงานประจ� ำ ปี
นโยบายธรรมาภิ บ าล ข้ อ มู ล บริ ษั ท ข่ า วประชาสั ม พั น ธ์
โดยการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและ
บุคคลภายนอกสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทนั ต่อเหตุการณ์
เข้าถึงโดยสะดวก และได้รับประโยชน์มากที่สุด ดังนี้
(1) สารสนเทศที่ส�ำคัญของ ทอท.ประกอบด้วย ข้อมูล
ทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูล
ทางการเงิน โดยเฉพาะในส่วนของงบการเงินนั้นได้ผ่าน
การสอบทาน/ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี ว่าถูกต้องตามทีค่ วร
ในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการ
ทอท.ก่อนเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการ ทอท.
รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับ
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผูส้ อบ
บัญชีในรายงานประจ�ำปีด้วย นอกจากนี้ ทอท.ได้เปิดเผย
รายการระหว่างกัน รวมถึงบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารไว้ใน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2562 (แบบ 56-1) และ
รายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) เป็นต้น
(2) ข้อมูลต่าง ๆ ของ ทอท.ที่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน
ผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการ ปี 2540 นอกจากในห้องสมุดธรรมาภิบาลแล้ว

ยังเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ ทอท.ทั้งภาษาไทย และภาษา
อังกฤษ เช่น ข้อมูลบริษทั ประวัตคิ ณะกรรมการ ทอท. รายงาน
ประจ�ำปี รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน หนังสือเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น คู่มือการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีของ ทอท. และระเบียบประมวลจริยธรรมส�ำหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน ทอท. ปี 2554 เป็นต้น
(3) ทอท.ได้เปิดเผยประวัตขิ องคณะกรรมการ ทอท.และ
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุดตามข้อบังคับ
จ� ำ นวนครั้ ง ของการประชุ ม และจ� ำ นวนครั้ ง ที่ ก รรมการ
แต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปี 2562 และเปิดเผยการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ ป็นไปตามมติทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
และผูบ้ ริหารระดับสูงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
2562 (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) ด้วย
(4) ทอท.จั ดให้ มี ฝ่ า ยนั กลงทุ น สั มพั นธ์ เ พื่ อท� ำ หน้า ที่
สื่อสารข้อมูลส�ำคัญต่อนักลงทุน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น
และนั กวิ เ คราะห์ หลั กทรั พย์ ทั้ง ในและต่ า งประเทศ ทั้ง นี้
ผู้ลงทุนสามารถติดต่อกับหน่วยงานได้โดยตรง หรือผ่านทาง
เว็บไซต์ของ ทอท.ซึ่งมีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ทีไ่ ด้ปรับปรุงให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ โดย ทอท.ได้ให้ความส�ำคัญ
กับการเปิดเผยข้อมูลทีม่ คี วามถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และ
ทัว่ ถึง รวมทัง้ การน�ำเสนอผลงานและการแจ้งสารสนเทศของ
องค์กรต่อนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น และ
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องทั้งในทางตรงและทางอ้อมมาโดยตลอด ดังนี้

ปีงบประมาณ 2562

กิจกรรม
Company Visit
Conference Call / Telephone Call
การติดต่อสอบถามข้อมูลทาง E-mail (ฉบับ)
Opportunity Day
Analyst Briefing
International Roadshow
Domestic Roadshow
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รายงานประจำ�ปี 2562

จำ�นวนครั้ง/ปี
40
1,024
45
1
2
4
10

ซึ่งต่อมาในปี 2552 ได้มีการปรับปรุงแก้ไขคู่มือจรรยาบรรณ
ทอท.ปี 2545 เป็นคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.
ฉบับปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2552) และส่งมอบให้
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ทอท.ทุกคน ลงนามรับทราบ
และถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก และในปี 2559 ทอท.ได้ปรับปรุง
คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.ครั้งล่าสุด เป็นคู่มือ
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี พ.ศ.2559 เพือ่ ให้มคี วามสอดคล้อง
กับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน
ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความเป็น
สากลตาม ASEAN CG Scorecard และเป็นไปตามเกณฑ์
ของการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise
Performance Appraisal: SEPA) ของส� ำ นั กงานคณะ
กรณี ที่ นั ก ลงทุ น และผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งมี ข ้ อ สงสั ย และต้ อ งการ กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รวมถึงมีความสอดคล้องกับ
สอบถาม สามารถติ ด ต่ อ ฝ่ า ยนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ ทอท. พันธกิจของ ทอท.
โทรศัพท์ 02-535-5900 โทรสาร 02-535-6009 Email:
aotir@airportthai.co.th หรื อ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข อง ทอท. คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ.2559 นั้น เป็นแนวทาง
การปฏิบตั งิ านทีก่ รรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน ทอท.ทุกคน
www.airportthai.co.th
(5) ทอท.ได้ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล ทั่ ว ไป ข้ อ มู ล ทางการเงิ น ต้ อ งรั บ ทราบและยึ ด ถื อ เป็ น หลั ก ปฏิ บั ติ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด
บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management นอกจากนี้ ในการบริหารงานบุคคลยังใช้คู่มือการก�ำกับดูแล
Discussion and Analysis: MD&A) ประกอบงบการเงิน กิ จ การที่ ดี ฯ เป็ น เอกสารส� ำ หรั บ ให้ ค วามรู ้ แ ก่ พ นั ก งาน
ทุกไตรมาส รวมถึงข้อมูลส�ำคัญอย่างถูกต้องครบถ้วน เป็นไป ทุกระดับ รวมถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทตี่ อ้ งก�ำหนดให้
ตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ มีหัวข้อเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมไว้ใน
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลั ก สู ต รพื้ น ฐานที่ ฝ ่ า ยพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลจั ด อบรม
(6) จัดท�ำรายงานข้อมูลทางการเงินทีเ่ ป็นไปตามมาตรฐาน พนักงานตามแผนพัฒนาบุคคลประจ�ำปี
การบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า ข้อมูลที่แสดงในรายงาน ประมวลจริยธรรม
ทางการเงินมีความถูกต้อง
ทอท.มี ร ะบบและกลไกในการสร้ า งธรรมาภิ บ าลและ
จริยธรรมขององค์กรที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรปรากฏ
ตาม “ระเบียบ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผูป้ ฏิบตั งิ าน พ.ศ.2554” เพือ่ ใช้
คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ทอท.ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เป็นมาตรฐานทางจริยธรรมที่ทุกคนในองค์กรต้องยึดถือ
มาโดยตลอด โดยก�ำหนดให้ “บริษัทต้องจัดท�ำนโยบายเกี่ยว ปฏิบัติ และหากมีการฝ่าฝืน หรือการกระท�ำใด ๆ อันเป็น
กับจรรยาบรรณทางธุรกิจตลอดจนจริยธรรมในการประกอบ การหลีกเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ ก็จะได้รับการลงโทษตาม
ธุรกิจของบริษทั คณะกรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูง ฝ่ายจัดการ ความร้ายแรงแห่งการกระท�ำ และถือเป็นการกระท�ำความผิด
และพนักงาน ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็น ทางวินัยอีกด้วย
แนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่
ถูกต้อง” ไว้ในข้อบังคับของ ทอท.และในปี 2545 ทอท.จึงได้ การส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมของ ทอท.
จัดท�ำคู่มือจรรยาบรรณ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ในปี 2562 ทอท.จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมให้พนักงาน
ให้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทอท.ไว้ยึดถือ และลู ก จ้ า ง ทอท.เพื่ อ สร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก ที่ ดี มี จ ริ ย ธรรม
ปฏิบัติเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นการแสดงปณิธานที่จะด�ำเนิน ในการท�ำงาน สามารถสร้างสุขในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน
ธุรกิจที่มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และการท�ำงาน เช่น
ทั้งนี้ ทอท.ได้จัดโครงการน�ำผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมท่าอากาศยาน
ทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของ ทอท. เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้มโี อกาส
รับทราบและซักถามนโยบายและผลการด�ำเนินงาน รวมถึง
แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของ ทอท.
จากผู้บริหารระดับสูง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและ
ความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งโครงการจะจัดปีละ 1 ครั้ง
โดยคัดเลือกผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมโครงการด้วยวิธีการจับ
รายชือ่ จากใบสมัครทีผ่ ถู้ อื หุน้ ส่งเข้ามา ทัง้ นี้ ในปี 2562 ทอท.
ได้พาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
โดยมีผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมโครงการเยีย่ มชมกิจการจ�ำนวน 100 คน
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
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1. กิจกรรม “ท�ำบุญตักบาตรพระสงฆ์ทุกวันอังคารและ
ทุ ก วั น พฤหั ส บดี ” โดยนิ ม นต์ พ ระจากวั ด ดอนเมื อ งมารั บ
บิณฑบาต เวลา 07.00 - 08.00 น. ณ บริเวณห้องโถงอาคาร
ส�ำนักงานใหญ่ ทอท.
2. พิธที ำ� บุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จ�ำนวน
59 รู ป ในโอกาสเทศกาลวั น ขึ้ น ปี ใ หม่ 2562 โดยมี
เจ้าคุณอลงกต พระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน�ำ้ พุ
จังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธสี งฆ์ เมือ่ วันที่ 4 มกราคม 2562
ณ บริ เ วณลานพระอนุ ส าวรี ย ์ จอมพล สมเด็ จ พระเจ้ า บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถฯ ส�ำนักงานใหญ่ ทอท.
3. กิจกรรมเยีย่ มเยียนผูส้ งู อายุ เนือ่ งในโอกาสวันผูส้ งู อายุ
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ สถานสงเคราะห์
คนชรา บ้านบางแค 2 กรุงเทพมหานคร
4. พิธที ำ� บุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จ�ำนวน
59 รูป และสรงน�้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
ปี 2562 โดยมีเจ้าคุณอลงกต พระอุดมประชาทร เจ้าอาวาส
วัดพระบาทน�ำ้ พุ จังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธสี งฆ์ เมือ่ วันที่
10 เมษายน 2562 ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ จอมพล
สมเด็ จ พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ เจ้ า ฟ้ า จั ก รพงษ์ ภู ว นารถฯ
ส�ำนักงานใหญ่ ทอท.
5. จั ด พิ ธี ท� ำ บุ ญ ตั ก บาตรพระสงฆ์ จ� ำ นวน 68 รู ป
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษกและเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและ
แสดงความจงรักภักดี โดยนิมนต์คณะสงฆ์จากวัดโดยรอบ
ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ ม ารั บ บิ ณ ฑบาต ณ บริ เ วณ
ด้ า นหน้ า อาคารส� ำ นั ก งานท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ
เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562
6. จั ด กิ จ กรรม “โครงการจิ ต อาสา เราท� ำ ความดี
ด้วยหัวใจ” โดย ทอท.ร่วมกับกองทัพอากาศ โดยกรมกิจการ
พลเรื อ นทหารอากาศ พั ฒ นาคู น ายใช้ เขตดอนเมื อ ง
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562
7. จัดให้มีโครงการมอบรางวัลพนักงานดีเด่น พนักงาน
ลูกจ้างทีไ่ ด้รบั การยกย่องเป็นกรณีพเิ ศษ กลุม่ หรือหน่วยงาน
ท อ ท . ดี เ ด ่ น แ ล ะ บุ ค ค ล ห รื อ ห น ่ ว ย ง า น ภ า ย น อ ก
ผูท้ ำ� คุณประโยชน์ให้แก่ ทอท. เพือ่ เป็นการยกย่อง ชมเชย สร้าง
ขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติงานเป็นประจ�ำทุกปี ซึ่งในปี
2562 ได้ มี พิ ธี ม อบโล่ เ กี ย รติ คุ ณ แก่ ผู ้ ท� ำ คุ ณ ประโยชน์
หน่วยงานดีเด่น พนักงานดีเด่น พนักงาน ลูกจ้างที่ได้รับ
การยกย่องเป็นกรณีพิเศษ และมอบของที่ระลึกแก่พนักงาน
ทีท่ ำ� งานครบ 25 ปี ประจ�ำปี 2562 ในวันครบรอบการด�ำเนินงาน
ของ ทอท.ครบรอบ 40 ปีการด�ำเนินงาน ในวันจันทร์ที่ 1
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กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ทอท. (Auditorium)
ชัน้ 2 อาคารส�ำนักงานใหญ่ ทอท. โดยกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่
ทอท.เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบโล่เกียรติคุณ
8. จัดกิจกรรมโครงการ “สืบสานประเพณีถวายเทียน
พรรษา” ประจ�ำปี 2562 เพื่อส่งเสริม ท�ำนุบ�ำรุง และสืบสาน
ประเพณีที่ดีงามของไทย และสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
เมือ่ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ วัดดอนเมือง พระอารามหลวง
วัดเทพนิมิตต์ และวัดคลองบ้านใหม่
9. กิจกรรม “ทอท.ร่วมใจท�ำบุญ 5 วัดเพือ่ เฉลิมพระเกียรติ
และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้ า อยู ่ หั ว เนื่ อ งในวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา 67 พรรษา
28 กรกฎาคม 2562” เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ
วัด 5 แห่ง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง
10. จั ด กิ จ กรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ พระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ศ รี สิ น ทร มหาวชิ ร าลงกรณ์
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ 10) เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 67 พรรษา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
และแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม
2562 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
11. จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร “ปรับฐานความคิด ส่งเสริม
คุณธรรม สร้างค่านิยม ไม่ยอมรับการทุจริต” ประจ�ำปี 2562
เพื่อเผยแพร่ปลูกฝังให้พนักงานตระหนักถึงจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ พร้อมทัง้ เสริมสร้างบรรยากาศในการปฏิบตั งิ าน
ที่ มุ ่ ง เน้ น คุ ณ ธรรมตามค่ า นิ ย มองค์ ก ร โดยเชิ ญ อาจารย์
จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ มาเป็นวิทยากรบรรยายเมื่อวันที่
24-25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้ อ งประชุ ม ใหญ่ ทอท.
(Auditorium) ชั้น 2 อาคารส�ำนักงานใหญ่ ทอท.
12. จัดกิจกรรมท�ำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร
จ�ำนวน 88 รูป และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
พระบรมราชชนนี พั น ปี ห ลวง เนื่ อ งในวโรกาสมหามงคล
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 87 พรรษา เมื่อวันที่
8 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ จอมพล
สมเด็ จ พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ เจ้ า ฟ้ า จั ก รพงษ์ ภู ว นารถฯ
ส�ำนักงานใหญ่ ทอท.
13. ทอท.เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของกระทรวงคมนาคม
ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด�ำริ
“เราท�ำความดีดว้ ยหัวใจ” มีแนวทางด�ำเนินกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาพืน้ ทีบ่ ริเวณริมทางรถไฟ ชานเมืองช่วงหัวล�ำโพง - รังสิต
โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
เมือ่ วันที่ 24 กันยายน 2562 ณ สถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวล�ำโพง)

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2560 ทอท.ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
3 ฝ่าย เรือ่ งการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
ระหว่างส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ส�ำนักงาน ป.ป.ช.), ส�ำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ (สคร.) และหน่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ
เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานทาง
คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจ
อีกทั้งยังได้เข้าร่วมยกร่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ในภาครัฐวิสาหกิจ ระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ตามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ฯ เพื่ อ สนั บ สนุ น
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตฯ รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และ
ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม

และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านการต่อ
ต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ทอท.ได้ประกาศเจตจ�ำนง
สุจริตในการบริหารงานของ ทอท. พร้อมทั้งเข้าร่วมประกาศ
เจตจ�ำนงสุจริตฯ ร่วมกับกระทรวงคมนาคม รัฐวิสาหกิจ และ
ส่วนราชการ ภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม เพื่อแสดงออก
ถึงความมุ่งมั่นในการด�ำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล และ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ปัจจุบนั ทอท.เป็นองค์กรต้นแบบให้กบั หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ในการจัดตัง้ ศปท. เป็นโครงสร้างหลักขององค์กร โดยเข้าร่วม
เ ป ็ น ห นึ่ ง ใ น ค ณ ะ ท� ำ ง า น ศึ ก ษ า รู ป แ บ บ / แ น ว ท า ง
การด�ำเนินงาน ศปท.ในรัฐวิสาหกิจ เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนิน
งานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ข้อ 2.4 ร่วมส่งเสริม
และสนับสนุนให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีการจัดตั้ง ศปท.
ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือก�ำหนดให้มีผู้บริหารหรือรอง
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบด�ำเนินงาน
ในปี 2561 ทอท.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ศปท.) ขึน้ ตรงกับกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ และอยูภ่ ายใต้ ในหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม
การก� ำ กั บ ดู แ ลของคณะกรรมการธรรมาภิ บ าล มี ห น้ า ที่
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท�ำข้อเสนอแนะแนวทางใน ทอท.ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การก�ำหนดนโยบาย มาตรการ และจัดท�ำแผนปฏิบัติการ ในการด� ำ เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity &
เกีย่ วกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ Transparency Assessment: ITA) ตั้ ง แต่ ป ี 2557
มิชอบของผูป้ ฏิบตั งิ านในองค์กรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ จนถึ ง ปั จ จุ บั น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมิ น ผล
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการป้องกัน การปฏิบตั งิ านด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนิน
การทุจริตจะมีการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านจริยธรรม งานของหน่วยงานภาครัฐ โดยผลการประเมิน ITA ในรอบปี
และคุ ณ ธรรม ด� ำ เนิ น การเผยแพร่ ปลู ก ฝั ง ให้ พ นั ก งาน ที่ ผ ่ า นมา ทอท. มี ร ะดั บ คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส
ตระหนักถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณ พร้อมทั้งเสริมสร้าง ในการด�ำเนินงานสูงมาก
บรรยากาศในการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นคุณธรรมตามค่านิยม
องค์กร เพื่อน�ำไปสู่การสร้างสังคมคุณธรรม โดยมีแนวทาง ทอท.ตอบสนองนโยบายของภาครัฐที่ให้น�ำระบบประเมิน
น�ำไปสูภ่ าคปฏิบตั ทิ มี่ งุ่ สัมฤทธิผล และงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องตาม ความเสี่ ย งมาเป็ น หนึ่ ง ในเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการป้ อ งกั น
ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงประสานงานและให้ความร่วมมือ ความเสีย่ งด้านทุจริต โดยท�ำการประเมินความเสีย่ งการทุจริต
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ จากกระบวนการอนุมัติอนุญาต ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก อาทิ ส�ำนักงาน ป.ป.ช., ส�ำนักงาน การเป็นแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาครัฐขับเคลือ่ นปีแห่งการอ�ำนวย
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ความสะดวกในการพิจารณาอนุมตั ิ อนุญาตของทางราชการ
(ส�ำนักงาน ป.ป.ท.), สคร. และกระทรวงคมนาคม เครือข่าย ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ นอกจากนี้ ยังได้ประเมิน
องค์กรรัฐวิสาหกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้องกันและปราบปราม ความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การทุจริต และหน่วยงานก�ำกับที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อ ก� ำ หนดมาตรการควบคุ ม ภายในป้ อ งกั น มิ ใ ห้ เ กิ ด
ความเสี่ยงด้านการทุจริต และเพื่อให้การด�ำเนินงานด้าน
เพื่ อ เป็ น การตอบสนองต่ อ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี การป้องกันความเสี่ยงทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(พ.ศ. 2561-2580) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุล ขณะนี้ ทอท.อยู่ระหว่างจัดท�ำระบบบริหารความเสี่ยงทุจริต
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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(Fraud Risk Management) ซึง่ จะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว อาทิ เว็บไซต์ของ ทอท.
(www.airportthai.co.th) เครือข่ายอินเทอร์เน็ต จดหมาย
2563
จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และการติ ด ประกาศในจุ ด ที่
ทอท.จัดท�ำแผนการด�ำเนินงานด้านการป้องกันและต่อต้าน ผู ้ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งเห็ น ได้ ชั ด เจน ทั้ ง นี้ ทอท.อยู ่ ร ะหว่ า ง
การทุจริตให้สอดคล้องและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ การด� ำ เนิ น การเพิ่ ม เติ ม ตามมติ ค ณะกรรมการโครงการ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ แผนปฏิรูป แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
ประเทศด้านที่ 11 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ พ.ศ.2561-2564 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ทอท.ได้จัดท�ำประกาศ เรื่อง การงดรับของขวัญในเทศกาล
แห่งชาติ พ.ศ. 256-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐาน ปีใหม่ โดยขอความร่วมมือพนักงานและลูกจ้างของ ทอท.
การเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย และแผนยุทธศาสตร์ งดการรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่จากบุคคลหรือหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2560-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบ ภายนอก เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งและเป็ น ไปตามแนวปฏิ บั ติ
ธรรมาภิบาลให้มคี วามโปร่งใสและมีคณ
ุ ธรรม รวมถึงก�ำหนด ของประกาศ ทอท.เรื่อง นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตในนโยบาย อั น จะเป็ น การสร้ า งมาตรฐานที่ ดี ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของ ทอท. อาทิ นโยบายต่อต้าน บุคลากร ทอท. ในการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์
การคอร์รัปชัน นโยบายธรรมาภิบาล ประมวลจริยธรรม โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
ผูป้ ฏิบตั งิ าน หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับความขัดแย้ง นอกจากนี้ ทอท.ได้ ท� ำ หนั ง สื อ ถึ ง ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ ่ ม
เพื่อขอความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่
ทางผลประโยชน์
ซึ่ ง ถื อ เ ป ็ น ก า ร ต อ ก ย�้ ำ ถึ ง ค ว า ม มุ ่ ง มั่ น ข อ ง ท อ ท .
ในการด� ำ เนิ น งานป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ใน ในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และเป็นการเสริมสร้าง
ภาคเอกชน ทอท.มีความมุ่งมั่นที่จะประกาศเจตนารมณ์ ความเชื่ อ มั่ น และไว้ ว างใจจากผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ ่ ม
เป็ น แนวร่ ว มปฏิ บั ติ ข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้ า น ของ ทอท.
การทุจริต ของโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริต หรือโครงการ Thailand’s Private เพื่อเสริมสร้างความรู้ และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้าน
Sector Collective Action Coalition Against Corruption การต่อต้านการทุจริต ทอท.จึงได้จดั ให้มกี ารฝึกอบรมให้ความรู้
(CAC) เพื่ อ แสดงออกถึ ง ความมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในหลักสูตรหลักของ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจน ทอท.ประกอบด้วย หลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสียของ ทอท.ทุกกลุม่ และ (AOT Orientation), หลักสูตรการปฏิบัติการท่าอากาศยาน
ได้แสดงออกถึงเจตนารมณ์ทแี่ น่วแน่ทจี่ ะเป็นหนึง่ ในสมาชิก (Airport Operations), หลักสูตรการจัดการท่าอากาศยาน
แนวร่วมปฏิบัติฯ จึงได้พัฒนา ปรับปรุงนโยบายและขั้นตอน ระดั บ ต้ น (Junior Airport Management), หลั ก สู ต ร
การปฏิบัติตามที่โครงการ CAC ก�ำหนดโดยคณะกรรมการ การจัดการท่าอากาศยานระดับกลาง (Intermediate Airport
ทอท.ได้ จั ด ท� ำ ประกาศ ทอท.เรื่ อ ง นโยบายต่ อ ต้ า น Management) และหลักสูตรการจัดการท่าอากาศยานระดับสูง
การคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 และประกาศใช้ (Senior Airport Management) รวมถึงได้เชิญวิทยากร
ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งนโยบายฯ ฉบับดังกล่าวได้ก�ำหนดค�ำนิยาม ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการป้องกันและต่อต้าน
หน้าที่ความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และบทลงโทษ เพื่อให้ การทุจริตมาให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ทอท. ผ่าน
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทอท.ได้ยึดถือปฏิบัติ การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ผลประโยชน์ทับซ้อน ภัยร้าย
อย่างเคร่งครัด และก�ำหนดให้มีการทบทวนนโยบายต่อต้าน ท�ำลายองค์กร” และในหัวข้อ “ปรับฐานความคิด ส่งเสริม
การคอร์รัปชันเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่านโยบาย คุ ณ ธรรม สร้ า งค่ า นิ ย ม ไม่ ย อมรั บ การทุ จ ริ ต ” รวมถึ ง
ดั ง กล่ า วสอดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงของสภาพ น�ำพนักงานเข้าศึกษาดูงาน ณ พิพธิ ภัณฑ์ตา้ นโกง ส�ำนักงาน
การด�ำเนินธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และบทบัญญัติของ ป.ป.ช.
กฎหมาย พร้อมทัง้ เผยแพร่ให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ ภายในและ
ภายนอกทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ในปี 2562 ทอท.ได้จัดโครงการ “วันต่อต้านการทุจริตของ
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ทอท.” โดยจัดให้มนี ทิ รรศการเผยแพร่ความรูท้ างวิชาการด้าน
การป้องกันและต่อต้านการทุจริต อีกทัง้ ยังได้รบั ความร่วมมือ
จากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจชั้นน�ำ ประกอบด้วย
ส�ำนักงาน ป.ป.ช., ศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริต กระทรวง
คมนาคม บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ�ำกัด
(มหาชน) และธนาคารออมสิน ในการเข้าร่วมเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านการป้องกันและต่อต้าน
การทุ จ ริ ต พร้ อ มทั้ ง ได้ จั ด ให้ มี ก ารประกาศเจตจ� ำ นงใน
การปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความสุจริตของผูบ้ ริหารและพนักงาน ทอท.

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการ ทอท.ถือเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เป็นนโยบายที่ส�ำคัญ โดยก�ำหนดเป็นนโยบายธรรมาภิบาล
ของ ทอท. ทีก่ ำ� หนดห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงาน
ใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ทอท.
แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน จึงห้ามไม่ให้กรรมการประกอบ
ธุรกิจที่แข่งขันกับ ทอท. หลีกเลี่ยงการท�ำรายการที่เกี่ยวโยง
กับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
ทอท. หรื อ ในกรณี ที่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งท� ำ รายการเช่ น นั้ น
คณะกรรมการ ทอท.จะดูแลให้การท�ำรายการนัน้ มีความโปร่งใส
และเทีย่ งธรรม เสมอเหมือนการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก
ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียใน
รายการนั้ น จะต้ อ งไม่ มี ส ่ ว นในการพิ จ ารณาอนุ มั ติ และ
ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการ ทอท.
จะดู แ ลให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และ
การเปิดเผยข้อมูลรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั จดทะเบียน
อย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ คูม่ อื การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี อง ทอท. ได้กำ� หนด
เรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นจรรยาบรรณว่าด้วย
รายการที่ เ ป็ น ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ที่ ก� ำ หนด
ข้อปฏิบัติส�ำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ ทอท.
ดังต่อไปนี้
(1) หลี ก เลี่ ย งการท� ำ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั บ ตนเอง
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ทอท.
(2) ในกรณีที่จ�ำเป็นต้องท�ำรายการเพื่อประโยชน์ของ
ทอท. รายการนัน้ จะต้องเป็นไปตามเงือ่ นไขการค้าทัว่ ไปตาม
หลักการที่คณะกรรมการ ทอท.อนุมัติด้วยความโปร่งใสและ
เป็นธรรม เสมือนการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก และค�ำนึง
ถึงประโยชน์สูงสุดของ ทอท. ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย

ในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
(3) ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการ ทอท.
จะดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และการเปิดเผย
ข้ อ มู ล รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ของบริ ษั ท จดทะเบี ย น
อย่างเคร่งครัด
(4) ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานหรือบุคคล
ในครอบครัวเข้าไปมีสว่ นร่วม หรือเป็นผูถ้ อื หุน้ ในกิจการใด ๆ
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ทอท.
จะต้องแจ้งให้ผู้บริหารสูงสุดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
(5) กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานไปเป็น
กรรมการ หรือที่ปรึกษาในบริษัทหรือองค์กรทางธุรกิจอื่น ๆ
การไปด�ำรงต�ำแหน่งนั้นจะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์ของ ทอท.
และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงใน ทอท.
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของ
กรรมการและผู้บริหาร หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
คณะกรรมการ ทอท. ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการรายงาน
การมี ส ่ ว นได้ เ สี ย ดั ง กล่ า ว โดยก� ำ หนดให้ ก รรมการและ
ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสีย ภายใน 7 วันท�ำการ
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ให้แจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 7 วันท�ำการ นับแต่วันที่มี
การเปลีย่ นแปลง โดยเลขานุการบริษทั ต้องส่งส�ำเนารายงาน
ให้ ป ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
ทราบด้วย
นอกจากนี้ ทอท. ได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนโดยออกเป็น
ค� ำ สั่ ง ทอท. ที่ 461/2553 ลงวั น ที่ 10 มิ ถุ น ายน 2553
เรื่อง “หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์” เพือ่ ให้พนักงานและลูกจ้างของ ทอท. กรอกแบบ
เปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจ�ำทุกปี
และค�ำสั่ง ทอท.ที่ 648/2555 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2555
เรือ่ ง “แนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์”
เพื่อเป็นการก�ำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และเป็ น การจั ด วางระบบการควบคุ ม
ให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โปร่งใสในการบริหารจัดการที่ดี
รวมทั้ ง ได้ จั ด ท� ำ คู ่ มื อ การเรี ย นรู ้ แ ละแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ
การขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น การ
จัดเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ ทอท.ได้จัดเตรียม
เอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการ เช่ น ข้ อ บั ง คั บ ทอท. คู ่ มื อ กรรมการบริ ษั ท
จดทะเบี ย น กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย น
หลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ส� ำ หรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย น
ปี 2555 คู ่ มื อ การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข อง ทอท. และ
แผนวิสาหกิจ ทอท. ตลอดจนรายละเอียดของการด�ำเนินงาน
โครงการพัฒนาต่าง ๆ เป็นต้น ให้กรรมการได้ศึกษาและ
ใช้เป็นคูม่ อื ในการปฏิบตั หิ น้าที่ พร้อมทัง้ จัดการบรรยายสรุป
ให้กรรมการใหม่ได้รบั ทราบเกีย่ วกับลักษณะธุรกิจของ ทอท.
ผลประกอบการ แผนการด�ำเนินงานในอนาคต ประเด็นต่าง ๆ
ที่มีนัยส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจ ตลอดจนอ�ำนาจ หน้าที่
ความรับผิดชอบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน
โดยผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องและทีป่ รึกษากฎหมายเป็นผูบ้ รรยาย
และตอบข้อซักถาม

การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทอท.

คณะกรรมการ ทอท.ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาความรูแ้ ละ
เพิ่มพูนประสบการณ์ใหม่ ๆ อย่างสม�่ำเสมอ และต่อเนื่อง
โดยสนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรต่าง
ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD
ทีจ่ ดั ขึน้ ส�ำหรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง ได้แก่ หลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Director
Certification Program (DCP) หลักสูตร Advanced Audit
Committee Program (AACP) หลักสูตร Ethical Leadership
Program (ELP) หลักสูตร Financial Statements for
Directors (FSD) หลักสูตร Monitoring the System of
Internal Control and Risk Management (MIR) หลักสูตร
Monitoring the Internal Audit Function (MIA) หลักสูตร
Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
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โดย ทอท. จะประสานกับ IOD อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ส่งกรรมการ
และผู้บริหารเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ตามที่ IOD เสนอ รวมทั้ง
สนับสนุนให้เลขานุการบริษทั และผูท้ ตี่ อ้ งท�ำหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง
เข้ า รั บ การอบรมหลั ก สู ต รส� ำ หรั บ เลขานุ ก ารบริ ษั ท เช่ น
หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) เพือ่ ให้ทราบ
บทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมายก�ำหนด หลักสูตร Effective
Minute Taking (EMT) เพื่อทราบรูปแบบและมาตรฐานของ
การจัดท�ำบันทึกรายงานการประชุม ประเด็นการก�ำกับดูแล
กิจการ กฎหมาย และข้อก�ำหนดทีค่ วรบันทึก หลักสูตร Board
Reporting Program (BRP) เพื่อจัดเตรียมเอกสารประกอบ
การประชุมน�ำเสนอกรรมการทั้งรายงานทางการเงิน และ
รายงานที่ ไ ม่ ใ ช่ ท างการเงิ น รวมทั้ ง การบั น ทึ ก รายงาน
เพื่ อ แสดงความคิ ด เห็ น ในประเด็ น ส� ำ คั ญ หลั ก สู ต ร
Company Reporting Program (CRP) เพือ่ ช่วยให้เลขานุการ
บริษัทสามารถจัดเตรียมข้อมูลได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
ตามหลักกฎหมายและกฎเกณฑ์ เพื่อท�ำให้ผู้มีส่วนได้เสีย
เกิดความเชื่อมั่น
นอกจากนี้ ยั ง สนั บ สนุ น ให้ ก รรมการและผู ้ บ ริ ห ารเข้ า รั บ
การอบรมหลักสูตร Finance for Non-Finance Executives
ของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand
Management Association: TMA) ซึง่ เป็นหลักสูตรวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพือ่ วางแผนการลงทุน ตลอดจนใช้
ข้อมูลทางการเงินในการจัดท�ำกลยุทธ์เพือ่ การแข่งขันส�ำหรับ
ผู้บริหาร และหลักสูตร Role of the Nomination and
Governance Committee (RNG) ซึ่ ง เป็ น หลั ก สู ต รใน
การสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สรรหา และคณะกรรมการธรรมาภิบาล ในการสร้างมูลค่า
เพิม่ ให้กบั องค์กร พัฒนาระบบการติดตามผลการปฏิบตั งิ าน
โดยใช้ตวั ชีว้ ดั เป็นเครือ่ งมือพัฒนาระบบการสรรหากรรมการ
และ CEO ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร และ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และ
หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG)
ซึ่ ง เป็ น หลั ก สู ต รเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาแบบประเมิ น ตนเอง
(Self-Evaluation Tool) หลั ก การและวิ ธี ก ารวางระบบ
การป้องกันการทุจริตในองค์กร เป็นต้น
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รุ่น 9/2017
รุ่น 137/2017
รุ่น 20/2015 รุ่น 13/2018
รุ่น 80/2009
รุ่น 15/2019
รุ่น 149/2018
รุ่น 189/2014
รุ่นที่ 33/2019
รุ่น 159/2019
รุ่น 138/2017
กรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่ง ระหว่างปี 2562
รุ่น 211/2015
14. พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ
รุ่น 207/2015
15. นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ
รุ่น 8/2017
รุ่น 214/2015
16. นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ
17. พลอากาศโท ประกิต ศกุณสิงห์ รุ่น 137/2017
1. นายประสงค์ พูนธเนศ
2. นายธวัชชัย อรัญญิก
3. นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
4. นายมานิต นิธิประทีป
5. นายธานินทร์ ผะเอม
6. นายมนัส แจ่มเวหา
7. นายสราวุธ เบญจกุล
8. พลต�ำรวจเอก มนู เมฆหมอก
9. นายวราห์ ทองประสินธุ์
10. นายกฤชเทพ สิมลี
11. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
12. นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์
13. นายนิตินัย ศิริสมรรถการ

ในปีงบประมาณ 2562 มีกรรมการเข้ารับการอบรมจาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นายธานินทร์ ผะเอม อบรมหลักสูตร Ethical Leadership
Program (ELP) รุ่นที่ 15/2019
2. นายกฤชเทพ สิมลี อบรมหลักสูตร Ethical Leadership
Program (ELP) รุ่นที่ 15/2019

ผู้บริหารระดับสูง การกำ�กับดูแลกิจการ
(สถาบันวิทยาการ สำ�หรับกรรมการ
ตลาดทุน)
และผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชน
(สถาบัน
พระปกเกล้า)

รุ่น 14
รุ่น 17
รุ่น 14
รุ่น 13
รุ่น 5
-

รุ่น 10
รุ่น 12
รุ่น 6
รุ่น 1
รุ่น 3
รุ่น 16
-

รุ่น 17
-

-

3. นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ อบรมหลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 159/2019 และหลักสูตร
Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่
33/2017
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แผนการสืบทอดตำ�แหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร

ทอท.มีการจัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่ง (Sucession Plan)
โดยคณะกรรมการบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล
ซึ่งมีกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ ในฐานะกรรมการ ทอท.
เป็นประธาน รองกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ และผูอ้ ำ� นวยการ
ท่ า อากาศยาน เป็นกรรมการ จะเป็นผู้ก�ำหนดและระบุ
ต�ำแหน่งงานส�ำคัญขององค์กร (Strategic Positions/Key
Positions) และคัดเลือก Eligible list จากกลุ่มผู้บริหารที่มี
คุณสมบัติใกล้เคียงกับ Success Profile ของต�ำแหน่ง
จากนั้ น จะประเมิ น สมรรถนะ ความพร้ อ มในการด� ำ รง
ต�ำแหน่งของ Eligible list เพื่อจัดท�ำ Successors Pool ทั้งนี้
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการคั ด เลื อ กผู ้ บ ริ ห ารที่ มี
ความเหมาะสมทีจ่ ะเข้าด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญ เมือ่ ต�ำแหน่งนัน้
ว่างลง และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กลุ่มผู้บริหารที่เป็น
Successors มี โ อกาสได้ รั บ การพั ฒ นาตามแนวทาง
การพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหาร เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ขี ด ความสามารถให้ พ ร้ อ มที่ จ ะก้ า วสู ่ ต� ำ แหน่ ง ส� ำ คั ญ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความต่อเนื่อง
ในการด�ำเนินธุรกิจ และบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจของ ทอท.
ทอท.ได้ก�ำหนดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหาร
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบตั งิ านตาม
คุณสมบัตทิ เี่ หมาะสมส�ำหรับการทดแทนต�ำแหน่งในอนาคต
และพั ฒ นาผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยการส่ ง
ผู้บริหารเข้ารับอบรมในหลักสูตรส�ำคัญต่าง ๆ อาทิ หลักสูตร
วิทยาลัยเหล่าทัพ หลักสูตรสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร
การบริหารคมนาคมระดับสูง หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPPs for Executives Program)
หลั ก สู ต รเตรี ย มความพร้ อ มส� ำ หรั บ ผู ้ จั ด การสนามบิ น
สาธารณะ และหลักสูตร Leadership Succession Program
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รายงานประจำ�ปี 2562

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ทอท.ได้ก�ำหนดไว้ในนโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท.และ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ในคูม่ อื การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
ของ ทอท.ให้คณะกรรมการ ทอท.ต้องประเมินตนเองรายปี
เพือ่ ใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านในหน้าทีข่ อง
คณะกรรมการ และร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อ
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการ
โดยคณะกรรมการเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินของส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ กระทรวงการคลั ง
ที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นเอกสาร “แนวทางการด� ำ เนิ น งานของ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิผล”
ส�ำหรับกระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ทอท.นั้ น คณะกรรมการธรรมาภิ บ าลจะพิ จ ารณาแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทอท.และ
คณะกรรมการชุดย่อย ก่อนทีจ่ ะเสนอต่อคณะกรรมการ ทอท.
เพื่อพิจารณา และ ทอท.จะด�ำเนินการจัดส่งแบบประเมินให้
กรรมการ ทอท.ทุกคนเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ ทอท.และส่งกลับมายัง ทอท.เพื่อวิเคราะห์
ผลประเมิน จากนัน้ ทอท.จะน�ำผลประเมินและข้อคิดเห็นต่าง ๆ
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.เพื่อรับทราบและ
หาแนวทางร่ ว มกั น ในการสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการ ทอท.ให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ต่ อ ไป โดยในปี 2562
คณะกรรมการ ทอท.ได้มีมติเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทอท.จ�ำนวน 2 แบบ
ประกอบด้ ว ย แบบประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ (รายบุคคล) และแบบประเมินผลคณะกรรมการ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ โดยแบบประเมิ น ผลทั้ ง 2 แบบ มี เ กณฑ์
การประเมินผล ดังนี้

ในการประเมินของคณะกรรมการ ทอท.ประจ�ำปี 2562
คณะกรรมการ ทอท.พิจารณารายงานสรุปผลการประเมิน
คณะกรรมการ ทอท.ประจ�ำปี 2562 และข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะเพิม่ เติมของกรรมการ เพือ่ ให้ ทอท.น�ำมาก�ำหนด
แนวทางที่จะปรับปรุงแก้ไขและแนวทางที่ท�ำให้การปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม
โดยสรุปผลการประเมินได้ดังนี้
1. การประเมินตนเองของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
(รายบุคคล) แบบประเมินประกอบด้วย 6 ส่วน มีค�ำถาม
ทั้งหมด 32 ข้อ ประกอบด้วยหัวข้อประเมิน ดังนี้
- ความโดดเด่ น ในความรู ้ ค วามสามารถ (Core
Competency)
- ความเป็นอิสระ (Independence)
- ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ (Preparedness)
- ความเอาใจใส่ตอ่ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ (Practice
as a Director)
- การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นคณะกรรมการ (Committee Activities)
- การมีวสิ ยั ทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิม่ แก่กจิ การในระยะยาว
(Vision to Create Long - Term Value)
สรุปการประเมินตนเองของกรรมการในภาพรวม เห็นว่า
กรรมการส่วนใหญ่ถือปฏิบัติ อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 90.40
2. การประเมินผลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ แบบประเมิน
แบ่งเป็น 6 ส่วน มีค�ำถามทั้งหมด 42 ข้อ ประกอบด้วย
หัวข้อประเมิน ดังนี้
- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ

- การสื่อสารของคณะกรรมการ
- ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการกับฝ่ายบริหาร
- การจัดเตรียมและด�ำเนินการประชุม
สรุ ป การประเมิ น ผลคณะกรรมการในภาพรวม เห็ น ว่ า
ประสิทธิภาพในการท�ำงานอยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 98.33
ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์
ในการพิจารณา ท�ำให้สามารถไตร่ตรองได้อย่างรอบคอบ
มากขึ้น เพื่อฝ่ายเลขานุการองค์กรจะสามารถประสานงาน
และจัดท�ำเอกสารข้อมูลให้กรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

นโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท.ก�ำหนดให้คณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยมี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ด้วยตนเองปีละ 1 ครัง้ เพือ่ ให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา
ผลงานและปั ญ หา เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขต่ อ ไป
โดยการประเมิ น ตนเองของกรรมการชุ ด ย่ อ ยทุ ก ชุ ด
มีการด�ำเนินการดังนี้
1) คณะกรรมการธรรมาภิบาลพิจารณาแบบประเมินผล
การปฏิบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
2) คณะกรรมการชุดย่อยพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบตั ิ
งานเพือ่ ให้เหมาะสมและใช้เป็นแบบประเมินผลในการปฏิบตั ิ
งานต่อไป
3) เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย สรุปและรายงานผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยและด�ำเนินการ
ปรับปรุงการด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4) เลขานุ ก ารคณะกรรมการรายงานผลประเมิ น ของ
คณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการ ทอท.
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การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำ�นวยการใหญ่ ทอท.

คณะกรรมการ ทอท.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้อ�ำนวยการใหญ่ ทอท. ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการ ทอท. และฝ่ายบริหาร ทอท.ท�ำหน้าที่เลขานุการ
คณะอนุ ก รรมการ โดยคณะอนุ ก รรมการประเมิ น ผล
การปฏิบตั งิ านของผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ ทอท.จะประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ง านของผู ้ อ� ำ นวยการใหญ่ ทอท.ทุ ก 6 เดื อ น
โดยพิ จ ารณาจากผลการด� ำ เนิ น งานในรอบปี ที่ ผ ่ า นมา
ตามตัวชี้วัดที่ได้เสนอคณะกรรมการ ทอท.ให้ความเห็นชอบ
ไว้ ซึง่ แผนการด�ำเนินงานดังกล่าวจะครอบคลุมในด้านต่าง ๆ
เช่น การเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาธุรกิจ
และการตลาด การพัฒนาองค์กรและบุคลากร และการสร้าง
ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี เป็นต้น

ระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง
และการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในปีถดั ไป) มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ตามที่ ก� ำ หนดในกฎบั ต รทั้ ง หมดซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
คณะกรรมการทัง้ หมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการธรรมาภิ บ าล และคณะกรรมการบริ ห าร
ความเสีย่ ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ ทอท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตาม
ข้ อ บั ง คั บ ทอท.ซึ่ ง ก� ำ หนดให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วย กรรมการ ทอท.อย่างน้อย 3 คน และกรรมการ
อย่ า งน้ อ ย 1 คน ต้ อ งมี ค วามรู ้ ด ้ า นบั ญ ชี แ ละการเงิ น
โดยมี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
คณะกรรมการชุดย่อย
ตลาดหลักทรัพย์กำ� หนด ในปีงบประมาณ 2562 มีการประชุม
คณะกรรมการ ทอท.มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยตาม 12 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ข้อบังคับ ทอท.เพื่อช่วยกลั่นกรองงานที่ส�ำคัญ ซึ่งมีวาระ ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยทุกคนเป็นกรรมการอิสระ
อยู่ในต�ำแหน่งคราวละ 1 ปี (1 ปี ในที่นี้ หมายถึงช่วงเวลา ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ

ตำ�แหน่ง

(1) นายมานิต นิธิประทีป

ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

(2) นายวราห์ ทองประสินธุ์

กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

(3) นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์

กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

หมายเหตุ กรรมการตรวจสอบในล�ำดับที่ 2 และ 3 มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน และมีความสามารถในการสอบทาน
งบการเงินของ ทอท.
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดให้มกี ารประชุมอย่างน้อย
ไตรมาสละหนึ่ ง ครั้ ง โดยในการประชุ ม แต่ ล ะครั้ ง ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ต้ อ งมี ก รรมการตรวจสอบ
เข้าประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�ำนวนที่มีอยู่ทั้งหมด
ในขณะนั้ น จึ ง ถื อ เป็ น องค์ ป ระชุ ม การลงมติ ข องคณะ
กรรมการตรวจสอบให้ประธานและกรรมการตรวจสอบมี
เสียงคนละหนึ่งเสียง และให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็น
เกณฑ์ กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานมีสิทธิลง
คะแนนอีกเสียงหนึง่ เป็นเสียงชีข้ าด คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ก�ำหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีจากส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน โดยไม่มฝี า่ ยบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย
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อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ซึง่ ในปีงบประมาณ 2562 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้มกี ารประชุมร่วมกับส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่น
ดินทั้งสิ้นจ�ำนวน 3 ครั้ง

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

(1) คณะกรรมการตรวจสอบต้องจัดท�ำกฎบัตรหรือขอบเขต
การปฏิ บั ติ ง านเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร โดยครอบคลุ ม ถึ ง
โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรายละเอียด ซึง่ กฎบัตรนีจ้ ะช่วยสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับ
บทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการ

ทอท. กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และ
ผู้สอบบัญชี
(2) คณะกรรมการ ทอท.เป็นผู้อนุมัติกฎบัตร และคณะ
กรรมการตรวจสอบต้องสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตร
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
และการปฏิบตั งิ านจริง การแก้ไขเปลีย่ นแปลงกฎบัตรจะต้อง
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ทอท.
(3) สอบทานให้ ทอท.มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบ
ควบคุ ม ภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริ ห าร
ความเสี่ ย ง ระบบรายงานทางการเงิ น และบั ญ ชี และ
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า
เป็ น ไปตามมาตรฐานสากล มี ค วามรั ด กุ ม เหมาะสม
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(4) สอบทานผลการปฏิ บั ติ ง านภายใน ทอท.พร้ อ มให้
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ทอท.และหรือฝ่ายบริหาร
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อการก�ำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของ ทอท. และส่วนงาน
ของ ทอท.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวตั ถุประสงค์
โดยสอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
(5) สอบทานความถู ก ต้ อ งของเอกสารอ้ า งอิ ง และ
แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
ของ ทอท.ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต รวมทัง้ ก�ำกับดูแลและตรวจสอบนโยบาย
และแนวปฏิบตั กิ ารต่อต้านการคอร์รปั ชันว่ามีความเหมาะสม
และเพียงพอ
(6) ก� ำ กั บ ดู แ ลการควบคุ ม ภายใน การจั ด ท� ำ รายงาน
ทางการเงิน และกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการ
ต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งก�ำกับดูแลการปฏิบัติตาม
มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
(7) สอบทานการประเมิ น ความเสี่ ย ง และให้ ค� ำ แนะน� ำ
ต่อคณะกรรมการ ทอท.เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ควรมีเพื่อลด
ความเสี่ยงนั้น โดยผู้บริหารต้องน�ำค�ำแนะน�ำไปปฏิบัติ
(8) คณะกรรมการตรวจสอบประชุ ม ร่ ว มกั บ กรรมการ
ผู ้ อ� ำ นวยการใหญ่ เกี่ ย วกั บ ประเด็ น การรายงานผล
การด� ำ เนิ น งานตามนโยบายต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั น โดย
สม�่ำเสมออย่างน้อยปีละครั้ง และรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท.
ต่อคณะกรรมการ ทอท.อย่างสม�่ำเสมอ และให้ค�ำแนะน�ำ
ข้อควรปฏิบัติแก่คณะกรรมการ ทอท. และผู้บริหาร
(9) สอบทานความถูกต้องเหมาะสมของมาตรฐานการบัญชี
ที่ใช้ สอบทานรายงานทางการเงินของ ทอท. และส่วนงาน

ทอท.ให้มคี วามถูกต้องครบถ้วนและเชือ่ ถือได้ รวมทัง้ เปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และมาตรฐานการบัญชีสากล
(10) สอบทานการปฏิ บั ติ ง านของ ทอท.ให้ เ ป็ น ไปตาม
กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ข้อก�ำหนด ระเบียบ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทอท. พร้ อ มทั้ ง สอบทานกระบวนการ
ในการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของ ทอท.
(11) สอบทานให้ ทอท.ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ทอท.
(12) เสนอข้อแนะน�ำต่อคณะกรรมการ ทอท.ในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนต�ำแหน่ง และ
ประเมินผลงานของผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบ
(13) พิจารณาความดีความชอบประจ�ำปีของผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักตรวจสอบร่วมกับกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ และ
พิ จ ารณาความเหมาะสมของการแต่ ง ตั้ ง โยกย้ า ย และ
พิจารณาความดีความชอบของพนักงานในส�ำนักตรวจสอบ
ร่ ว มกั บ ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก ตรวจสอบ และกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่
(14) ก�ำกับดูแล แนะน�ำ ติดตาม และสนับสนุนการปฏิบัติ
งานอย่างเป็นอิสระของส�ำนักตรวจสอบ สอบทานรายงาน
การตรวจสอบของส� ำ นั ก ตรวจสอบ เพื่ อ ให้ ร ายงาน
การตรวจสอบมีคุณภาพ เป็นประโยชน์ และสามารถใช้
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ทอท. และเพื่อให้มี
การน� ำ ข้ อ เสนอแนะที่ เ ป็ น ประโยชน์ ไ ปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ ที่ มี
ส่วนช่วยลดระดับความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของ ทอท.ให้อยู่ใน
เกณฑ์ที่ยอมรับได้สว่ นงานด้านบริหารของส�ำนักตรวจสอบ
กรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ในฐานะผูร้ บั ผิดชอบการบริหารงาน
ของ ทอท.เป็นผู้ก�ำกับดูแล รวมทั้งสนับสนุนการตรวจสอบ
ให้ครอบคลุมทุกส่วนงานของ ทอท.และตัดสินใจสั่งการ
ต่ อ ผลการตรวจสอบ ข้ อ สั ง เกต และข้ อ เสนอแนะของ
ส� ำ นั ก ตรวจสอบได้ ทั น กาล เหมาะสม และให้ ก รรมการ
ผู ้ อ� ำ นวยการใหญ่ มี ห น้ า ที่ อ ธิ บ ายชี้ แ จงเหตุ ผ ลต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบในกรณีทไี่ ม่สงั่ การตามข้อเสนอแนะ
(15) ให้ความเห็นชอบงบประมาณ และอนุมตั แิ ผนการตรวจสอบ
ประจ�ำปี แผนอัตราก�ำลัง แผนพัฒนาความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะเฉพาะของบุคลากรส�ำนักตรวจสอบ เพือ่ ให้มนั่ ใจ
ได้ว่าการตรวจสอบเป็นไปอย่างครอบคลุมทั้งด้านการเงิน
การบัญชี การบริหาร การปฏิบัติการ และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ พร้อมทัง้ ติดตามผลการปฏิบตั งิ านตามแผนการต่าง ๆ
เหล่านั้น
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(16) พิจารณาความเหมาะสมเพียงพอของทรัพยากรต่าง ๆ
เพื่ อ ช่ ว ยสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบให้ เ ป็ น ไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ทอท.
(17) ทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ ข้อก�ำหนด ค�ำสัง่ และประกาศ
ของ ทอท.เกี่ ย วกั บ การก� ำ หนดอ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องส� ำ นั ก
ตรวจสอบทุ ก หนึ่ ง ปี เพื่ อ ให้ มั่ น ใจได้ ว ่ า ส� ำ นั ก ตรวจสอบ
มี ค วามเป็ น อิ ส ระอย่ า งเพี ย งพอในการปฏิ บั ติ ง าน
ให้มีประสิทธิภาพ หากการทบทวนดังกล่าวข้างต้นพบว่า
มีการด�ำเนินการทีส่ ง่ ผลกระทบต่อความเป็นอิสระ ให้นำ� เสนอ
ต่อคณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณาแก้ไข ปรับปรุง
(18) คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานโดยผ่านส�ำนัก
ตรวจสอบ ดังนั้น จึงควรจัดให้มีช่องทางการติดต่อระหว่าง
คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบ
ที่สามารถติดต่อและรายงานได้อย่างมีประสิทธิผล
(19) คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการพิจารณา
กฎบัตร และแผนการตรวจสอบของส�ำนักตรวจสอบ และ
อนุมัติในกรณีที่ได้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการ ทอท.
นอกจากนีย้ งั รับผิดชอบในการพิจารณา และให้ความเห็นต่อ
คณะกรรมการ ทอท.เกีย่ วกับคุณสมบัติ และผลการปฏิบตั งิ าน
ของผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของส�ำนักตรวจสอบ
(20) คณะกรรมการตรวจสอบควรพิจารณาเปรียบเทียบ
การปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในของ ทอท.กับองค์กรชัน้ น�ำอืน่
โดยจัดให้มีการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในจากบุคคลที่มีความเป็นอิสระจากภายนอกองค์กร
(External Quality Review) อย่างสม�่ำเสมอ อย่างน้อย
ทุก 5 ปี ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิผลของส�ำนักตรวจสอบ
เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางและ
วัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้
(21) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการ
ดั ง กล่ า วสมเหตุ ส มผล มี ค วามถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ ทอท.
(22) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็น
อิสระ เพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเสนอการเลิกจ้าง
ผู้สอบบัญชีของบริษัท
(23) พิ จ ารณาหนั ง สื อ ที่ ผู ้ ส อบบั ญ ชี มี ถึ ง ผู ้ บ ริ ห าร ทอท.
แจ้งข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเกีย่ วกับรายการทีผ่ ดิ ปกติหรือ
ข้อบกพร่อง ที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบ พิจารณา
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และให้ข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการ ทอท. โดยอาจสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้สอบบัญชีก่อนเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
ในหนังสือดังกล่าว และติดตามเพือ่ ให้มนั่ ใจว่า ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์นั้นได้รับการพิจารณาจากคณะ
กรรมการ ทอท. และน� ำ ไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ ในกรณี ที่
ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะใดไม่ได้รบั การพิจารณาหรือด�ำเนิน
การโดยไม่มีเหตุผลอันควร ให้หารือร่วมกับฝ่ายบริหารและ
น�ำเสนอต่อคณะกรรมการ ทอท. เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
(24) คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการหารือเกีย่ วกับ
ขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี รวมทั้ง
หารือเกี่ยวกับผลการตรวจสอบ และผลการปฏิบัติงานของ
ผู้สอบบัญชี
(25) คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเชิญผูส้ อบบัญชีเข้าร่วม
ประชุม โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อย
ปีละครั้ง
(26) ส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และสนับสนุน
การปฏิ บั ติ ง านของส� ำ นั ก ตรวจสอบให้ มี ค วามเป็ น อิ ส ระ
เที่ยงธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงาน
วิชาชีพตรวจสอบภายใน รวมทัง้ ส่งเสริมให้มกี ารประสานงาน
ระหว่ า งฝ่ า ยบริ ห ารของ ทอท.ผู ้ ส อบบั ญ ชี และส� ำ นั ก
ตรวจสอบ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
(27) คณะกรรมการตรวจสอบหารือกับฝ่ายบริหาร ทอท.
เกี่ ย วกั บ ความเสี่ ย งทางธุ ร กิ จ ที่ ทอท.เผชิ ญ อยู ่ แ ละแผน
การจัดการกับความเสี่ยงนั้น รวมถึงประเด็นผลกระทบทาง
กฎหมาย ภาษีอากร หรือกฎระเบียบอื่นที่มีผลกระทบต่อ
ทอท.และคดีความ หรือการฟ้องร้องใด ๆ ทีม่ อี ยู่ หรือประเด็น
ที่ก�ำลังจะด�ำเนินการ รวมทั้งที่ยังไม่ได้ด�ำเนินการ
(28) คณะกรรมการตรวจสอบอาจจัดให้มกี ารประชุมร่วมกับ
ผู้บริหาร อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเชิญผูบ้ ริหารสูงสุด ผูบ้ ริหาร และบุคคลใด ๆ เข้าร่วม
การประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น ๆ และ
ควรมีการหารือกับผู้บริหารบางต�ำแหน่งเป็นประจ�ำ เช่น
ผู ้ บ ริ ห ารที่ ก� ำ กั บ ดู แ ลหน่ ว ยงานด้ า นบั ญ ชี แ ละการเงิ น
ด้านกฎหมาย และหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นต้น
(29) คณะกรรมการตรวจสอบต้องค�ำนึงถึงความมีสาระ
ส�ำคัญของเรือ่ งทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของ ทอท.
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะ
กรรมการ ทอท.โดยตรง
(30) สอบทานข้อสรุปและหลักฐานประกอบ ในกรณีที่
พนักงานหรือผูบ้ ริหารอาจมีการกระท�ำอันเป็นการทุจริต หรือ
ใช้ อ� ำ นาจหน้ า ที่ ใ นทางมิ ช อบ เป็ น ผลให้ ทอท.ได้ รั บ

ความเสียหาย และน�ำเสนอผลการสอบทานดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณาโดยเร็ว
(31) กรรมการที่ได้รับต�ำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบใหม่
ควรได้รับข้อมูลที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยได้ รั บ เอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งและหารื อ กั บ
ฝ่ า ยบริ ห าร ผู ้ ส อบบั ญ ชี ผู ้ ต รวจสอบภายในเพื่ อ ให้ มี
ความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
(32) จัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยไตรมาสละ
หนึง่ ครัง้ และไตรมาสทีส่ จี่ ดั ท�ำเป็นรายงานผลการด�ำเนินงาน
ประจ�ำปี โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของ ทอท.
ซึง่ รายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีตอ้ งลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และต้ อ งประกอบด้ ว ยข้ อ มู ล
อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(32.1) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ กระบวนการจั ด ท� ำ และ
การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินถึงความถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
(32.2) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ ความเพี ย งพอของระบบ
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ ทอท.
(32.3) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ ก� ำ หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของ ทอท.
(32.4) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(32.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

(32.6) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(32.7) ความเห็น หรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(32.8) การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(32.9) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
ควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทอท.
ในการด�ำเนินงานข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบค�ำนึงถึง
ความมีสาระส�ำคัญของเรือ่ งทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน
ของ ทอท.

การเปิดเผยข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่
19 กันยายน 2561 ทีป่ ระชุมมีมติแต่งตัง้ นายอ�ำนาจ สันตนานนท์
ให้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก ตรวจสอบ ตั้ ง แต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์เกีย่ วกับด้านบัญชีการเงิน การตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสีย่ ง และการควบคุมภายใน ซึง่ มีความจ�ำเป็น
และเป็นประโยชน์ตอ่ การตรวจสอบภายในของ ทอท. รวมทัง้
ส า ม า ร ถ ใ ห ้ ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
คณะกรรมการตรวจสอบในการท�ำหน้าที่ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมีความเข้าใจในกิจกรรม
การด�ำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการ ทอท.ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาตามข้อบังคับ ทอท. ซึง่ ก�ำหนดให้ประกอบด้วยกรรมการ ทอท.อย่างน้อย
3 คน และกรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ในปีงบประมาณ 2562 มีการประชุม 3 ครัง้ คณะกรรมการสรรหา
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วยกรรมการ ทอท. ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ

ตำ�แหน่ง

(1) นายมานิต นิธิประทีป

ประธานกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)

(2) นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ

กรรมการสรรหา (กรรมการ)

(3) พลต�ำรวจเอก มนู เมฆหมอก

กรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่

(1) ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ ทอท.
(2) สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
แล้วน�ำเสนอคณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทอท.
(3) เสนอคณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ทอท.แทนกรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งตามข้อบังคับ
(4) ด�ำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ ทอท.มอบหมาย

คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ ทอท. ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนตามข้อบังคับ ทอท. ซึง่ ก�ำหนดให้ ต้องประกอบด้วยกรรมการ
ทอท. อย่างน้อย 3 คน และกรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
เป็นกรรมการอิสระ ในปีงบประมาณ 2562 มีการประชุม 3 ครัง้ คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ประกอบด้วยกรรมการ ทอท. ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ

ตำ�แหน่ง

(1) นายธวัชชัย อรัญญิก

ประธานกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

(2) นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ

กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน (กรรมการ)

(3) นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์

กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่

(1) พิจารณาแนวทางการก�ำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ทอท.
(2) พิจารณาหลักเกณฑ์หรือวิธีการก�ำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ให้แก่กรรมการ ทอท.ที่เป็นธรรมและสมเหตุ
สมผล และน�ำเสนอคณะกรรมการ ทอท.เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
(3) พิจารณาหลักเกณฑ์หรือวิธีการก�ำหนดค่าตอบแทนให้แก่บุคคลภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ อนุกรรมการ
และผู้ท�ำงาน และน�ำเสนอคณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ ทอท.มอบหมาย

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการ ทอท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลตามข้อบังคับ ทอท. ซึ่งก�ำหนดให้ประกอบด้วย กรรมการ ทอท.
อย่างน้อย 3 คน และกรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ในปีงบประมาณ 2562 มีการประชุม 2 ครั้ง
คณะกรรมการธรรมาภิบาล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน เป็นกรรมการอิสระ 2 คน ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ

ตำ�แหน่ง

(1) นายธานินทร์ ผะเอม

รักษาการ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล (กรรมการอิสระ)

(2) นายวราห์ ทองประสินธุ์

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

(3) กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

กรรมการและเลขานุการ
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ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่

(1) ก�ำหนดนโยบายด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของ ทอท.
เสนอต่อคณะกรรมการ ทอท.เพื่ออนุมัติ
(2) ส่งเสริมและให้ค�ำแนะน�ำแนวปฏิบัติที่ดีแก่คณะกรรมการ ทอท.เพื่อให้เกิดการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการ
ที่กระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด รวมทั้งหลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
(3) ส่งเสริมให้การด�ำเนินงานของ ทอท. ค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมครอบคลุมทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการทั่วทั้งองค์กร
(4) ติดตาม ประเมิน และทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย จรรยาบรรณ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ
ทอท.ให้สอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติสากล รวมทั้งข้อเสนอแนะของสถาบันที่เกี่ยวข้อง และเสนอคณะกรรมการ
ทอท.เพื่ออนุมัติ
(5) ติดตาม ทบทวน และประเมินผลเพื่อส่งเสริมให้การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ ทอท.พัฒนาสู่
ความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล
(6) แต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม
(7) รายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการ ทอท.เป็นระยะ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ ทอท.ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งตามข้อบังคับ ทอท.ข้อ 59 ประกอบด้วยกรรมการ ทอท. จ�ำนวน
3 คน ซึง่ ในปีงบประมาณ 2562 มีการประชุม 8 ครัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย
กรรมการ ทอท. ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ

ตำ�แหน่ง

(1) นายธานินทร์ ผะเอม

รักษาการ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง (กรรมการอิสระ)

(2) นายมนัส แจ่มเวหา

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

(3) กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

กรรมการและเลขานุการ

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่

(1) ก�ำหนดนโยบาย และกรอบการด�ำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของ ทอท. รวมทั้งให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมการ ทอท.
และฝ่ายบริหาร ทอท.ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
(2) ก�ำกับดูแล สนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความส�ำเร็จในระดับองค์กร
(3) เสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
(4) ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการด�ำเนินงาน เพือ่ ลดความเสีย่ งอย่างต่อเนือ่ งและเหมาะสมกับสภาวะการด�ำเนิน
ธุรกิจ
(5) แต่งตั้งคณะท�ำงาน และ/หรือ พนักงานเพื่อให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานได้ตามความเหมาะสมและความจ�ำเป็น

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้อำ�นวยการใหญ่ ทอท.

กรรมการอิสระ มีจ�ำนวนมากกว่าร้อยละ 50 ของกรรมการ
บริษัท ประกอบด้วย
(1) นายธวัชชัย อรัญญิก
(2) นายมานิต นิธิประทีป
(3) นายธานินทร์ ผะเอม
(4) นายมนัส แจ่มเวหา
(5) นายสราวุธ เบญจกุล
(6) พลต�ำรวจเอก มนู เมฆหมอก
(7) นายวราห์ ทองประสินธุ์
(8) นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์
ข้อก�ำหนดคุณสมบัตกิ รรมการอิสระของ ทอท.มีความเข้มข้นกว่า
ข้อก�ำหนดขั้นต�่ำของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยกรรมการอิสระ (Independent Director) ของ ทอท.นั้น
ต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้ หมดใน ทอท. บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วมทุน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ ทอท. ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้น
ของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
(2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของ ทอท. บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ ทอท. โดยต้องไม่มี
ผลประโยชน์ หรือ ส่วนได้เสีย ในลัก ษณะดังกล่า วมาแล้ ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว
ไม่รวมถึงกรณี ที่ ก รรมการอิ ส ระเคยเป็ น ข้ า ราชการ หรื อ
ที่ ป รึ ก ษาของส่ ว นราชการซึ่ ง เป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ ทอท.
(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้/
ลู ก หนี้ ก ารค้ า เจ้ า หนี้ / ลู ก หนี้ เ งิ น กู ้ เป็ น ต้ น รวมทั้ ง ไม่ มี
ผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ทัง้ ในด้านการเงินและการบริหารงานของ ทอท. บริษทั ในเครือ
บริษัทร่วมทุน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
ทอท. ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระ และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ทอท.
บริษัทในเครือ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของ ทอท.
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(4) ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสัมพันธ์อื่นที่อาจท�ำให้ขาด
ความเป็นอิสระกับกรรมการรายอืน่ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ของ ทอท. บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของ ทอท. หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ
ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของ ทอท. หรือบริษทั ในเครือ
รวมทั้ ง ไม่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น ตั ว แทนเพื่ อ รั ก ษา
ผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(5) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1- 4 อาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ ทอท.ให้ตดั สินใจในการด�ำเนิน
กิจการของ ทอท. บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อย
ล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของ ทอท. โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้
(Collective Decision)
(6) ไม่เป็นผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึง
การให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน
ของ ทอท. บริษัทในเครือ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ ทอท. และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
ผู ้ มี อ� ำ นาจควบคุ ม หุ ้ น ส่ ว นของส� ำ นั ก งานสอบบั ญ ชี
ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ ทอท. บริษัทในเครือ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ ทอท. สังกัดอยู่ หรือ
หุ ้ น ส่ ว นของผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ นั้ น โดยต้ อ งไม่ มี
ผลประโยชน์ ห รื อส่ ว นได้ เสี ยในลั กษณะดั ง กล่ า วมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
(7) ไม่ ป ระกอบกิ จ การที่ มี ส ภาพอย่ า งเดี ย วกั น และเป็ น
การแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ ทอท. หรือบริษัทย่อย หรือ
ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มี
ส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของ ทอท.
หรือบริษัทย่อย
(8) ไม่ มี ลั ก ษณะอื่ น ใดที่ ท� ำ ให้ ไ ม่ ส ามารถให้ ค วามเห็ น
อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของ ทอท.
ทั้งนี้ กรรมการ ทอท.ที่ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการตาม
หลักเกณฑ์และกระบวนการตามสรรหาและมีคณ
ุ สมบัตคิ รบ
ถ้วนตามค�ำนิยามกรรมการอิสระของ ทอท.ข้างต้น จะได้รบั การ
แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ทอท.และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การสรรหากรรมการ

เมือ่ ต�ำแหน่งกรรมการของ ทอท.ว่างลง คณะกรรมการสรรหา
มีหน้าทีส่ รรหาและคัดเลือกบุคคลทีส่ มควรได้รบั การเสนอชือ่
เป็ น กรรมการ โดยพิ จ ารณาจากกฎหมาย กฎระเบี ย บ
มติคณะรัฐมนตรี และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) มีคณ
ุ สมบัตสิ อดคล้องตามข้อบังคับ ทอท. พระราชบัญญัติ
คุ ณ สมบั ติ ม าตรฐานส� ำ หรั บ กรรมการและพนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด
พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 และหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของส�ำนักงาน
คณะกรรมก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2) ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการก�ำหนดนโยบาย
แ ล ะ ก� ำ กั บ ดู แ ล รั ฐ วิ ส า ห กิ จ พ . ศ . 2 5 5 7 แ ล ะ ม ติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560
(3) จากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director’s Pool)
ของกระทรวงการคลังซึ่งเป็นบัญชีที่ได้รวบรวมผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ มี ป ระสบการณ์ แ ละความเชี่ ย วชาญใน
ด้ า นต่ า ง ๆ ที่ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ ธุ ร กิ จ ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ
ไว้อย่างครบถ้วน
(4) มีคณ
ุ ลักษณะทีส่ ง่ เสริมการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแล
กิจการ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
(Accountability) ความระมัดระวัง (Care) และความซือ่ สัตย์
(Loyalty) อุทิศเวลาอย่างเต็มที่ เป็นต้น
(5) มีสมรรถนะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix)
ในสาขาวิ ช าชี พ ต่ า ง ๆ ตามกรอบที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบ
จากคณะกรรมการ ทอท. ในการประชุมครั้งที่ 10/2562
เมื่ อ วั น ที่ 21 สิ ง หาคม 2562 ทั้ ง นี้ ทอท.ไม่ มี น โยบาย
ในการกีดกันทางเพศ หรือเชื้อชาติ
ทอท.ได้กำ� หนดวิธกี ารสรรหาบุคคลเพือ่ แต่งตัง้ เป็นกรรมการ
ทอท. ดังนี้
(1) เมื่อต�ำแหน่งกรรมการ ทอท.ว่างลง ทั้งในกรณีกรรมการ
ที่ออกจากต�ำแหน่งเมื่อครบวาระหรือกรรมการที่พ้นจาก
ต�ำแหน่งก่อนครบก�ำหนดวาระ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ ทอท.
จะมีมติให้คณะกรรมการสรรหาด�ำเนินการสรรหากรรมการ
แทนต�ำแหน่งกรรมการที่ว่างลง
(2) คณะกรรมการสรรหาจะด�ำเนินการสรรหา โดยค�ำนึงถึง
คุณสมบัติของกรรมการที่ยังขาดอยู่ ตามความจ�ำเป็นและ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของ ทอท.
(3) คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอชื่อ

บุคคลทีม่ คี วามเหมาะสมทีจ่ ะเป็นกรรมการ ทอท. พร้อมเหตุผล
ประกอบและเสนอต่อคณะกรรมการ ทอท.เพือ่ ขอความเห็นชอบ
(4) คณะกรรมการ ทอท.พิ จ ารณาคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ มี
คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมตามรายชื่ อ ที่ ค ณะกรรมการสรรหา
น�ำเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือเสนอรายชื่อ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป
โดยรายชื่ อ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ จะต้ อ งได้ รั บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจตาม
หลั ก เกณฑ์ ที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นระเบี ย บส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี
ว่าด้วยการก�ำหนดนโยบายรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2557
(5) ส�ำหรับการลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ออกจากต�ำแหน่งเมื่อครบวาระ หรือกรรมการ
ที่พ้นจากต�ำแหน่งก่อนครบก�ำหนดวาระ มีดังนี้
1) การเลือกตั้งกรรมการแทนต�ำแหน่งที่ว่างในกรณีที่
พ้นจากต�ำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้ง
กรรมการแทนต�ำแหน่งทีว่ า่ งได้ดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า
สามในสี่ ข องจ�ำ นวนกรรมการที่ ยั ง เหลื อ อยู ่ ทั้ ง นี้ บุ ค คล
ที่ เ ข้ า มาเป็ น กรรมการแทนจะมี ว าระการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
เท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป
2) การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ� ำ ปี
ซึ่ ง บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ คะแนนเสี ย งสู ง สุ ด ตามล� ำ ดั บ ลงมา
เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการ
ที่ จ ะพึ ง มี ห รื อ จะพึ ง เลื อ กตั้ ง ในครั้ ง นั้ น โดยมี ห ลั ก เกณฑ์
และวิธีการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้
		 2.1) คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณารายชือ่ บุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ ทอท. และเสนอให้
คณะกรรมการ ทอท.พิจารณาอีกครัง้ หนึง่ ก่อนเสนอทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง ทั้งนี้ ทอท.ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกราย
ที่จะเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการได้ ทอท.จึงได้เพิ่มช่องทาง
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่
1 มิถุนายน - 31 สิงหาคมของทุกปี โดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของ ทอท.โดยมีหลักเกณฑ์
การให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชือ่ กรรมการล่วงหน้าพร้อมทัง้ แบบเสนอ
ชื่อกรรมการแสดงอยู่บนเว็บไซต์ของ ทอท.ด้วย
		 2.2) รายชือ่ บุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ เป็นกรรมการ
จะต้ อ งผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการ ทอท. และคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 				
		 2.3) ในกรณีที่จ�ำนวนบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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เป็นกรรมการมีไม่เกินกว่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงได้รับการ
เลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลที่
ได้ รั บ การเสนอชื่ อ เป็ น กรรมการทั้ ง ชุ ด โดยออกเสี ย งลง
คะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล		
		 2.4) ในกรณีที่จ�ำนวนบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ
เป็นกรรมการ มีจำ� นวนเกินกว่าจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงได้รบั
การเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเพื่อ
เลื อ กตั้ ง บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ เป็ น กรรมการ
เป็นรายบุคคลได้ไม่เกินจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงได้รับการ
เลือกตั้งในครั้งนั้น และให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตาม
ล�ำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจ�ำนวน
กรรมการที่จะพึงมี

การสรรหาผู้อำ�นวยการใหญ่ ทอท.

(1) คณะกรรมการ ทอท.แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหา
ผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ ทอท. พร้อมทัง้ ก�ำหนดกรอบอ�ำนาจหน้าที่
ในการด�ำเนินการเพื่อสรรหาผู้อ�ำนวยการใหญ่ ทอท.ตาม
หลั ก เกณฑ์ ที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ คุ ณ สมบั ติ
มาตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518
โดยต้องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 8
ตรี (1) (3) (4) (5) (6) (11) และ (12) รวมทั้งตามคุณสมบัติ
เฉพาะต�ำแหน่งทีค่ ณะกรรมการ ทอท.ได้เห็นชอบในหลักการ
(2) คณะกรรมการสรรหาผู้อ�ำนวยการใหญ่ ทอท.ด�ำเนินการ
เพือ่ สรรหาบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ และประสบการณ์
เหมาะสมทีจ่ ะเป็นผูบ้ ริหารของ ทอท.ซึง่ ต้องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 ตรี (1) (3) (4) (5) (6) (9)
(10) (11) และ (12) แห่งพระราชบัญญัตคิ ณ
ุ สมบัตมิ าตรฐาน
ส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ
(3) การสรรหาให้ใช้วิธีประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผยตาม
สื่อต่าง ๆ อย่างน้อย 2 ประเภท
(4) เมื่อสรรหาได้ผู้ที่มีความเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการ
สรรหาผู้อ�ำนวยการใหญ่ ทอท.เสนอชื่อต่อคณะกรรมการ
ทอท.เพื่อพิจารณา
(5) คณะกรรมการ ทอท.ส่งรายชือ่ ผูท้ ผี่ า่ นการคัดเลือกพร้อม
ประวั ติ แ ละคุ ณ สมบั ติ ใ ห้ ค ณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณา
ผลตอบแทนของผู ้ อ� ำ นวยการใหญ่ ทอท. (แต่ ง ตั้ ง โดย
คณะกรรมการ ทอท.) เพื่อพิจารณาผลตอบแทน
(6) คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของผูอ้ ำ� นวยการใหญ่
ทอท.ด�ำเนินการในการพิจารณาก�ำหนดผลตอบแทน เงือ่ นไข
การจ้ า ง และรายละเอี ย ดสั ญ ญาจ้ า ง รวมทั้ ง เจรจา
ต่ อ รองเรื่ อ งผลตอบแทนกั บ ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กตาม
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หลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางการจ่ า ยผลตอบแทนฯ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2543 และวันที่ 22
มิถุนายน 2547 โดยมีประเด็นส�ำคัญที่ควรพิจารณา ดังนี้
(6.1) การก�ำหนดเงินค่าตอบแทน ต้องพิจารณาให้เหมาะสม
สอดคล้ อ งกั บ คุ ณ สมบั ติ ความรู ้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ของผู้ที่จะมาเป็นผู้บริหารสูงสุด ตลอดจน
ภารกิ จ และเป้ า ประสงค์ ที่ จ ะมอบหมายให้ รั บ ผิ ด ชอบ
ด�ำเนินการให้บรรลุต่อไป
(6.2) การท�ำสัญญาจ้าง ต้องก�ำหนดเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดที่จะต้องด�ำเนินการให้ได้ผลในระยะเวลาที่ก�ำหนด
ส�ำหรับประเมินผู้บริหารสูงสุด
(6.3) เพื่ อ ให้ ไ ด้ บุ ค คลที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถใน
การบริหารจัดการอย่างแท้จริง ต้องก�ำหนดระดับความส�ำเร็จ
ของเป้ า หมายหรื อ พั น ธกิ จ ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ต ้ อ งการให้
ผูบ้ ริหารสูงสุดเข้ามารับผิดชอบ หรือด�ำเนินการ รวมทัง้ ตัวชีว้ ดั
อย่ า งชั ด เจน หากไม่ ส ามารถด� ำ เนิ น การให้ บ รรลุ ผ ลได้
ก็สามารถยกเลิกสัญญาจ้างได้
(7) คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผูอ้ ำ� นวยการใหญ่
ทอท.เสนอผลการพิจารณาตาม (6) พร้อมร่างสัญญาจ้าง
ต่อคณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณา แล้วเสนอกระทรวง
การคลังให้ความเห็นชอบ
(8) เมื่อกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบค่าตอบแทน
และร่ า งสั ญ ญาจ้ า งแล้ ว ทอท.เสนอผู ้ มี อ� ำ นาจแต่ ง ตั้ ง
(ตามกฎหมายจัดตัง้ รัฐวิสาหกิจนัน้ ) เพือ่ แต่งตัง้ โดยในการท�ำ
สั ญ ญาจ้ า ง ให้ ป ระธานกรรมการ ทอท.หรื อ กรรมการ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทอท.เป็นผู้ลงนาม
ในสัญญาจ้าง

อำ�นาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ ทอท.

ตามข้อบังคับ ทอท.ได้ก�ำหนดให้กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
ทอท.มีอ�ำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัท ตามที่
คณะกรรมการจะมอบหมายและจะต้องบริหารตามแผนงาน
หรื อ งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการ
อย่ า งเคร่ ง ครั ด ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และระมั ด ระวั ง รั ก ษา
ผลประโยชน์ของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ อย่างดีทสี่ ดุ อ�ำนาจหน้าที่
ของกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ ให้รวมถึงเรือ่ งหรือกิจกรรมต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ด�ำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจ�ำวันของบริษัท
(2) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน
หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินยั พนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนให้
พนั ก งานและลู ก จ้ า งออกจากต� ำ แหน่ ง ตามระเบี ย บที่
คณะกรรมการก�ำหนด แต่ถ้าเป็นพนักงานระดับฝ่ายหรือ

เทียบเท่าขึน้ ไป จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
(3) ด�ำเนินการให้มีการจัดท�ำและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจ
ของบริษทั รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อคณะกรรมการ
ทอท.เพื่ อ ขออนุ มั ติ แ ละมี ห น้ า ที่ ร ายงานความก้ า วหน้ า
ตามแผนงานและงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ดั ง กล่ า วต่ อ
คณะกรรมการฯ ตามระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการฯ เห็นสมควร
(4) ด�ำเนินการ และ/หรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย
แผนงาน และงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ทอท.
(5) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัท

การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
นั้น ทอท.ในฐานะผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้แทน ทอท. เข้าร่วมเป็น
กรรมการตามสิทธิ เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการก�ำกับดูแล
ก�ำหนดนโยบาย ตลอดจนท�ำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ และ
ประสานความร่วมมือระหว่างบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
โดยผู้แทน ทอท.จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ฝ่ายบริหารของ ทอท. หรือผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ทอท. เพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและ
บริษทั ร่วม แล้วแต่กรณี ซึง่ ผูแ้ ทนทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการ
นัน้ ประกอบด้วยบุคคลจากคณะกรรมการ ทอท. ฝ่ายบริหาร
ทอท. หรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ
สามารถให้แนวทางบริหารที่เป็นประโยชน์ต่อ ทอท.ได้ และ
ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ ณ สมบั ติ
มาตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.
2518 สัญญาร่วมทุน และระเบียบ ทอท. ว่าด้วยการก�ำกับ
ดูแลบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม พ.ศ.2554 ซึง่ ระเบียบดังกล่าว
ได้ก�ำหนดอ�ำนาจการแต่งตั้งผู้แทน ทอท. อ�ำนาจหน้าที่ของ
ผู้แทน ทอท. และการรายงานผลการด�ำเนินงานของบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วมให้คณะกรรมการ ทอท.ทราบเป็นประจ�ำ
ทุ ก หกเดื อ น และก� ำ หนดให้ ห น่ ว ยงานก� ำ กั บ ดู แ ลจั ด ท� ำ
รายงานการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ
ทอท.เสนอคณะกรรมการ ทอท. เพื่อทราบเป็นประจ�ำทุกปี

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ทอท.มีมาตรการดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ หาผลประโยชน์
ตามหลักการก�ำกับดูแลทีด่ ขี อง ทอท. จรรยาบรรณ ทอท.และ
แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยก�ำหนดไว้
ในคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ของ ทอท.ซึ่งมีสาระส�ำคัญ
ดังนี้

1. คณะกรรมการ ทอท. และผูบ้ ริหารของ ทอท. ตามค�ำนิยาม
ของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงาน ก.ล.ต.) มีหน้าที่จัดท�ำและส่ง
รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ ตามแบบทีจ่ ดั ไว้
ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ และส่งต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต.
ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1.1 ผู้มีหน้าที่ในการรายงาน
		 (1) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี
		 (2) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา
		 (3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
		 (4) นิติบุคคลซึ่งบุคคลตาม (1) (2) และ (3) ถือหุ้น
รวมกันเกินร้อยละ 30 ของจ�ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
นิตบิ คุ คลดังกล่าว และการถือหุน้ รวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วน
ที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น
1.2 การเริ่มต้นหน้าที่รายงาน
		 (1) กรณี มี ก ารถื อ หลั ก ทรั พ ย์ ก ่ อ นที่ จ ะมาด� ำ รง
ต�ำแหน่งที่ต้องรายงาน เมื่อกรรมการหรือผู้บริหารมาด�ำรง
ต�ำแหน่ง ยังไม่มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 59 จนกว่าจะมี
การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์
		 (2) กรณีมกี ารถือหรือเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์
ภายหลังการด�ำรงต�ำแหน่งที่ต้องรายงานให้รายงานเมื่อมี
การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์
1.3 ระยะเวลาในการรายงาน
		 (1) กรณีกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้ง
ใหม่และยังไม่มรี ายชือ่ ในระบบรายชือ่ กรรมการและผูบ้ ริหาร
ของบริ ษั ท ที่ อ อกหลั ก ทรั พ ย์ ที่ แ จ้ ง กั บ ส� ำ นั ก งาน ก.ล.ต.
ให้รายงานภายใน 7 วันท�ำการ นับแต่วนั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
การถือหลักทรัพย์
		 (2) กรณีกรรมการและผู้บริหารที่มีรายชื่อในระบบ
ข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารแล้ว ให้รายงานภายใน
3 วันท�ำการนับแต่วนั ทีม่ กี ารซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์
1.4 วิธีการรายงาน
		 ร า ย ง า น ผ ่ า น ร ะ บ บ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส ์ ท า ง
https://www.sec.or.th/ โดยการจั ด ท� ำ และส่ ง รายงาน
แบบออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นอกจากนี้ ในนโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท.ได้ก�ำหนดให้
กรรมการและผู้บริหาร ทอท.มีหน้าที่ที่จะต้องรายงานการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ ทอท. ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย และจ�ำกัด
การซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ทอท.ในช่ ว งเวลาที่ ก� ำ หนด และ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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ต้ อ งแจ้ ง ให้ ทอท.ทราบอย่ า งน้ อ ย 1 วั น ล่ ว งหน้ า ก่ อ น
ท�ำการซือ้ /ขายหลักทรัพย์ ผ่านเลขานุการบริษทั และรายงาน
ให้ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ ทอท.ทราบ ทั้ ง นี้ ทอท.
ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวของกรรมการ
และผู้บริหาร ทอท. โดยก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร
ทอท.รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์และเปิดเผย
จ�ำนวนหุ้นทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ�ำปี
2. ทอท.มีนโยบายในการก�ำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
โดยห้ามบุคลากรทุกระดับของ ทอท.ใช้ข้อมูลภายในอันเป็น
สาระส�ำคัญและมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของ
หลักทรัพย์ ซึง่ ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน และตนล่วงรูจ้ าก
การปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนหรือบุคคลอื่น
3. คณะกรรมการ ทอท. ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน โดยด�ำเนินการ
ให้ มี ค วามเสมอภาคและยุ ติ ธ รรมต่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ทุ ก ราย
อย่ า งเท่ า เที ย มกั น และเพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น การกระท� ำ
ผิดกฎหมายของบุคลากรทุกระดับของ ทอท.และครอบครัว
ทุ ก คนที่ ไ ด้ รั บ ทราบ หรื อ อาจได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล ภายใน
ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ทอท.จึงห้ามบุคคลดังกล่าว
ท�ำการซื้อขายหุ้นหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือ
เสนอซือ้ หรือเสนอขายหุน้ ทอท.ไม่วา่ จะด้วยตนเอง หรือผ่าน
นายหน้ า ในขณะที่ ยั ง ครอบครองข้ อ มู ล ที่ ยั ง ไม่ เ ปิ ด เผย
ต่ อ สาธารณชนอยู ่ โดย ทอท.และตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทยถือว่าเป็นการซือ้ ขายหลักทรัพย์เพือ่ เก็งก�ำไร
หรือสร้างความได้เปรียบให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
4. ทอท.ได้ จั ด ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ในการท� ำงาน
เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
รายงานทางการเงินทีอ่ าจมีผลเปลีย่ นแปลงต่อราคาหุน้ ทอท.
และได้ จ� ำ กั ด การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ภายในที่ ไ ม่ เ ปิ ด เผย
ต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง และที่จ�ำเป็น
เท่านั้น จึงถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของข้อมูลหรือผู้ครอบครอง
ข้อมูลทีย่ งั ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะต้องก�ำชับผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ให้ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการรักษาความปลอดภัย และปฏิบตั ติ าม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
โดยเคร่งครัด

ผู้บริหาร ทอท.จะให้ความส�ำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้
และสร้างความเข้าใจให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และ
ลูกจ้างทุกคนของ ทอท. อย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ เป็นการคุม้ ครอง
ความเสี่ยงด้านกฎหมายและเป็นการสร้างความเชื่อมั่น
ที่ ค วบคู ่ ไ ปกั บ การสร้ า งคุ ณ ค่ า และความสามารถใน
การแข่งขันอย่างยั่งยืนในการด�ำเนินธุรกิจของ ทอท.ต่อไป

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
ในปี 2562 ทอท.จ่ า ยค่ า ตอบแทนการสอบบั ญ ชี ใ ห้ แ ก่
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซึง่ เป็นผูส้ อบบัญชีของ
ทอท.เป็นจ�ำนวนเงิน 4,150,000 บาท เมื่อรวมค่าตอบแทน
จากการสอบบัญชีของบริษทั ย่อย โดย สตง.และผูส้ อบบัญชีอนื่
จะเป็ น จ� ำ นวนเงิ น 4,825,000 บาท ทั้ ง นี้ ไม่ มี ก ารจ่ า ย
ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่าย
เดินทางของผู้สอบบัญชี เพื่อไปตรวจสอบด้านบัญชีและ
การเงิน ณ ท่าอากาศยานภูมิภาค เป็นต้น
ค่าบริการอื่น ๆ
ในรอบปีบัญชี 2562 ทอท.และบริษัทย่อย ไม่มีค่าบริการอื่น
นอกเหนื อ จากค่ า สอบบั ญ ชี ที่ ต ้ อ งจ่ า ยให้ กั บ ส� ำ นั ก งาน
สอบบัญชี

การนำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน
ปี 2560 มาปรับใช้

ทอท. ได้ให้ความส�ำคัญกับการน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance
Code 2017: CG Code 2017) ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงาน ก.ล.ต.)
ได้จัดท�ำและประกาศใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 โดยในปี
2562 ทอท.ได้ด�ำเนินการจัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�ำปี (แบบ 56-1) ฉบับใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุนที่ ทจ.79/2561 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และ
วิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน
และผลการด�ำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่
15) ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ให้กับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การจัดท�ำแบบ 56-1 มีข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน
ตามหัวข้อที่กฎหมายก�ำหนด และสอดคล้องกับ CG Code
นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติตาม ของส�ำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดท�ำข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือมีแนวปฏิบัติ ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. เพื่อเปิดเผยใน
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของกรรมการและ รายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2)
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การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

จากผลส�ำรวจตามโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนประจ�ำปี 2562 (Corporate Governance
Report of Thai Listed Companies 2019: CGR 2019)
ทีส่ มาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทยได้ทำ� การส�ำรวจ
จากบริษัทจดทะเบียนจ�ำนวน 677 บริษัท โดยผลส�ำรวจ
โครงการ CGR ประจ�ำปี 2562 ทอท.ได้รบั คะแนนในภาพรวม
อยู ่ ใ นเกณฑ์ “ดี เ ลิ ศ ” และเป็ น 1 ใน 43 บริ ษั ท ที่ ไ ด้ รั บ
การประเมินผลทีด่ ที สี่ ดุ ในกลุม่ บริษทั ทีม่ มี ลู ค่าทางการตลาด
มากกว่า 10,000 ล้านบาท (Top Quartile) จากผลการด�ำเนินงาน
ที่ผ่านมาของ ทอท. เป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของ
ทอท.ในการพัฒนามาตรฐาน CG อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ ทอท.
เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการแข่งขันและ
เป็นที่ยอมรับของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
อย่างไรก็ตามในปี 2562 ทอท.ยังไม่อาจปฏิบัติได้ครอบคลุม
ตามเกณฑ์ของโครงการ CGR และ ASEAN CG Scorecard
ในประเด็นดังต่อไปนี้
(1) การก�ำหนดให้บริษทั เปิดเผยถึงสิทธิในการออกเสียง
ของหุน้ แต่ละประเภทในกรณีทบี่ ริษทั มีหนุ้ มากกว่าหนึง่
ประเภท (One Class of Share)
ตามข้อบังคับของ ทอท.ข้อ 8 ก�ำหนดให้หนุ้ ของบริษทั เป็นหุน้
สามัญที่มีมูลค่าเท่ากัน ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อ
ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นมีสิทธิพื้นฐานเท่าเทียมกันทุกประการ
ตามที่กฎหมายก�ำหนด

(2) การก�ำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ
โดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)
ตามข้อบังคับของ ทอท.ข้อ 38(1) ก�ำหนดให้ผถู้ อื หุน้ รายหนึง่
มี ค ะแนนเสี ย งเท่ า กั บ จ� ำ นวนหุ ้ น ที่ ต นถื อ ในการเลื อ กตั้ ง
กรรมการหนึ่ ง คน ดั ง นั้ น ทอท.จึ ง ไม่ ไ ด้ ก� ำ หนดวิ ธี ก าร
ลงคะแนนโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative
Voting) อย่างไรก็ตาม ทอท.ได้ก�ำหนดให้มีวิธีการอื่นใน
การดูแลสิทธิของผูถ้ อื หุน้ รายย่อย เช่น การให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อย
สามารถเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ได้ล่วงหน้า เป็นต้น
(3) การก�ำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ตามข้อบังคับของ ทอท.ข้อ 36 ก�ำหนดให้มคี ณะกรรมการเพือ่
ด�ำเนินกิจการของบริษทั มีจำ� นวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน
15 คน โดยปัจจุบนั ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ทอท.มีจำ� นวน
กรรมการทั้ ง สิ้ น 13 คน ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ บั ง คั บ และ
การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ท่ า อากาศยานที่ ต ้ อ งการผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
หลากหลายสาขาอาชีพที่จ�ำเป็นในการบริหารกิจการของ
ทอท. ซึง่ ปัจจุบนั คณะกรรมการ ทอท.ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ
เฉพาะเรือ่ งตามข้อบังคับ ทอท.จ�ำนวน 5 คณะ ช่วยกลัน่ กรอง
งานที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ได้ แ ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการธรรมาภิ บ าล และคณะกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ยง

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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การควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) (ทอท.) ครั้งที่ 14/2561
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการ ทอท.ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในผ่านการรายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เรือ่ ง รายงานการควบคุม
ภายในของ ทอท.ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 โดย ทอท.ด�ำเนินงานตามกรอบแนวทางปฏิบัติ
ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO 2013
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส�ำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560
ตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ดังนี้
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1. สภาพแวดล้อมการควบคุม ประกอบด้วย

สภาพแวดล้ อ มในปั จ จุ บั น เช่ น จั ด ตั้ ง ฝ่ า ยวิ จั ย พั ฒ นา
1.1 องค์กรแสดงถึงความยึดมัน่ ในคุณค่าของความซือ่ ตรง นวัตกรรมและคุณภาพการบริการเพื่อวางแผนและก�ำหนด
มาตรฐานการให้บริการส�ำหรับการจัดอันดับท่าอากาศยาน
(Integrity) และจริยธรรม
ผู้บริหาร ทอท.บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยปฏิบัติ ในความรับผิดชอบของ ทอท.ให้ได้มาตรฐานการให้บริการ
ตนเป็นแบบอย่างทีด่ ี มีการสือ่ สารภายในให้บคุ ลากรรับทราบ เป็นที่ยอมรับในระดับสากลตามโครงการต่าง ๆ เป็นต้น
สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความซื่ อ ตรง
และมีจริยธรรมตามคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. 1.4 องค์กรแสดงถึงความมุง่ มัน่ ในการจูงใจ พัฒนา และ
พ.ศ.2559 มีกรอบแนวทางการปฏิบตั ิ เช่น หลักการก�ำกับดูแล รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
กิ จ การที่ ดี ส� ำ หรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย นปี 2560 นโยบาย ทอท.ก�ำหนดเกณฑ์ระดับความรู้ ทักษะ และความสามารถ
ธรรมาภิบาลของ ทอท. พ.ศ.2560 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ ของบุคลากรไว้ในการปฏิบัติงานตามเอกสารค�ำบรรยาย
ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ และนโยบายต่ อ ต้ า น คุณลักษณะงาน และมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ที่จ�ำเป็นโดยส่วนงานภายใต้สาย/สายงาน/ท่าอากาศยาน
การคอร์รัปชัน เป็นต้น
มี แ ผนการฝึ ก อบรมในหลั ก สู ต รที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตามแผน
1.2 คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และ การพั ฒ นาบุ ค ลากรในด้ า นต่ า ง ๆ เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู ้
ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแล (Oversight) และพัฒนาการด�ำเนินการ ความสามารถของบุคลากรแต่ละต�ำแหน่งอย่างต่อเนือ่ งตาม
ภารกิ จ และหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบหลั ก และมี แ ผนงาน
ด้านการควบคุมภายใน
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ทอท.ได้ถูกก�ำหนดให้แยก การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาระบบการจัดการ
จากฝ่ า ยบริ ห ารอย่ า งชั ด เจน โดยคณะกรรมการ ทอท. ความรู ้ รวมทั้ ง แผนสื บทอดต� ำ แหน่ ง และมี การก� ำ หนด
ได้ก�ำหนดนโยบายการด�ำเนินธุรกิจของ ทอท.ให้เป็นองค์กร แนวทางวิธีปฏิบัติเรื่องการสรรหาพัฒนาและรักษาบุคลากร
ที่ด�ำเนินงานสอดคล้องและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ประเทศ ในทุ ก ต� ำ แหน่ ง อย่ า งชั ด เจน เพื่ อ รั ก ษาความต่ อ เนื่ อ ง
และยุทธศาสตร์ของหน่วยก�ำกับดูแล กฎหมาย วัตถุประสงค์ และความสามารถของบุคลากรในต�ำแหน่งที่มีนัยส�ำคัญ
ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การก�ำกับดูแล ขององค์ ก ร มี ก ารก� ำ หนดกระบวนการประเมิ น ผล
การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ การปฏิ บั ติ ง าน โดยเริ่ ม ตั้ ง แต่ มี แ นวทาง หลั ก เกณฑ์
ทอท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อบังคับ ทอท.จ�ำนวน 5 ตั ว ชี้ วั ด และวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ ชั ด เจน
ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา เป็นลายลักษณ์อักษร
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล
1.5 องค์กรก�ำหนดให้บคุ ลากรมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ในการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
1.3 ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน ขององค์กร
การก�ำหนดอ�ำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบ ผู ้ บ ริ ห าร ทอท.มี ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลการพั ฒ นาและปฏิ บั ติ
ที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้ เรื่องการควบคุมภายใน และมีการก�ำหนดให้ส่วนงาน ทอท.
จัดท�ำรายงานการประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายใน
การก�ำกับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ
ทอท.ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและส่วนงาน ซึ่ ง ระบุ ไ ว้ ใ นค� ำ บรรยายหน้ า ที่ ง าน โดยให้ ค ณะท� ำ งาน
ให้สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจ การด�ำเนินกิจการและ การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน
การพัฒนาท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ เพื่อเสริมสร้าง ทอท.จัดท�ำรายงานการควบคุมภายในเป็นประจ�ำทุกปี และ
ศักยภาพในการรองรับการเติบโตของจ�ำนวนอากาศยาน มี ก ารติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น งานเป็ น ประจ� ำ ทุ ก ไตรมาส
ผู ้ โ ดยสาร สิ น ค้ า และพั ส ดุ ภั ณ ฑ์ ที่ มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น รวมทั้ ง เพื่อรายงานต่อคณะท�ำงานบริหารความเสี่ยงของ ทอท.
ความยั่งยืนขององค์กรอย่างสม�่ำเสมอ โดยในปีงบประมาณ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ
2561 มี ก ารปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งองค์ ก รให้ เ หมาะสมกั บ และคณะกรรมการ ทอท.ทราบ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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ทอท.บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี
มีการสื่อสารภายใน
ให้บุคลากรรับทราบ
สนับสนุนส่งเสริม
การปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อตรงและมีจริยธรรม

ผิดพลาด เสียหาย ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนด รวมทั้ง
ความเสี่ยงของสินทรัพย์ที่จ�ำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกัน
รักษา เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในสามารถควบคุม
จุดอ่อนที่มีความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตามแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีซึ่งหน่วยงานก�ำกับดูแลก�ำหนด
			
2.3 องค์ ก รได้ พิ จ ารณาถึ ง โอกาสที่ จ ะเกิ ด การทุ จ ริ ต
ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร
ทอท.น� ำ ระบบควบคุ ม ภายในมาใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการ
ป้องกันความเสี่ยงด้านทุจริต ครอบคลุมขอบเขตความเสี่ยง
ด้ า นการทุ จ ริ ต ของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐผ่านกิจกรรมการควบคุมของ
กระบวนการ โดยก�ำหนดจุดควบคุมในกิจกรรมทีม่ ปี จั จัยเสีย่ ง
เพือ่ ระบุมาตรการป้องกันจุดอ่อนของกระบวนการท�ำงาน หรือ
2. การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย
ประเด็นที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงด้านทุจริต และผลกระทบ
2.1 องค์กรก�ำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ ของความเสี่ ยง รวมทั้ ง การค้ นหาสาเหตุ ข องปั จ จั ยเสี่ยง
เพื่ อ ให้ ส ามารถระบุ แ ละประเมิ น ความเสี่ ย งต่ า ง ๆ เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน
ที่เกีย่ วข้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
ทอท.ก�ำหนดวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยง 2.4 องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลีย่ นแปลง
ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดจากลักษณะงานหรือกิจกรรม ที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
ขององค์ ก รที่ ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ มี อ ยู ่ ใ นปั จ จุ บั น ทอท.มีการระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญจากปัจจัยภายในและ
ไม่ครอบคลุมหรือไม่สามารถป้องกันข้อผิดพลาดจากการ ภายนอกองค์กร โดยจัดแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ความเสีย่ ง
ด�ำเนินงานได้ รวมถึงการไม่ปฏิบัติตามระบบการควบคุม ด้ า นกลยุ ทธ์ ความเสี่ ยงด้ า นการปฏิ บั ติง าน ความเสี่ยง
ภายในที่จัดไว้ สาเหตุของความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัย ด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ภายในและ/หรือปัจจัยภายนอกอย่างชัดเจน ส�ำหรับการ การก�ำหนดเกณฑ์พจิ ารณาระดับความส�ำคัญของความเสีย่ ง
ด�ำเนินงานด้านบัญชี ทอท.มีการก�ำหนดวัตถุประสงค์และ หลังจากระบุปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประมาณ
วิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้การจัดท�ำรายงานทางการเงิน โอกาสเกิดและความถี่ที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นว่ามีมากน้อย
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปสอดคล้อง เพียงใด ภายหลังจากการพิจารณามาตรการควบคุมภายใน
กับภารกิจหลักขององค์กร เชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร ทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั เพือ่ พิจารณาผลกระทบจากความเสีย่ งและ
แผนวิ ส าหกิ จ และแผนปฏิ บั ติ ก าร โดยครอบคลุ ม จั ด ล� ำ ดั บ ความส� ำ คั ญ ของความเสี่ ย งที่ มี ผ ลต่ อ ส่ ว นงาน
ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในทั้ง 3 ด้าน คือ ภายใต้สาย/สายงาน/ท่าอากาศยาน โดยการประเมินการ
การด�ำเนินงาน การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ควบคุมด้วยตนเอง จากระดับส่วนงานและจัดส่งให้ผู้บริหาร
และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ซึ่ ง ผู ้ บ ริ ห ารจะพิ จ ารณาความส� ำ คั ญ ต่ อ ความเสี่ ย งที่ มี
ระดับความรุนแรงสูงและสูงมาก โดยจัดเรียงล�ำดับความ
2.2 องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภท ส� ำ คั ญ ของความเสี่ ย งและก� ำ หนดกิ จ กรรมการควบคุ ม
ที่ อ าจกระทบต่ อ การบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ไ ว้ อ ย่ า ง เพื่อจัดการหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
มีความเหมาะสม โดยมีการเฝ้าระวังและติดตามแผนการ
ทอท.ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยง ปรับปรุงการควบคุมภายใน/แผนการบริหารจัดการเพิ่มเติม
ที่อาจเกิดขึ้นจากลักษณะงานหรือกิจกรรมที่อาจเกิดความ อย่างต่อเนื่องหรือเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป
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3. กิจกรรมการควบคุม ประกอบด้วย

3.1 องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะ
ไม่ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก ร ให้ อ ยู ่ ใ นระดั บ ที่
ยอมรับได้
ทอท.ก�ำหนดให้ส่วนงานจัดท�ำจุดควบคุมของกิจกรรมหลัก
เพื่อเป็นแนวทางอ้างอิงในการปฏิบัติงาน ป้องกันไม่ให้เกิด
ความซ�้ำซ้อนหรือละเว้นการปฏิบัติงาน ปรับปรุงเพื่อลด
โอกาสเกิ ด ความเสี่ ย งจากกระบวนการท� ำ งาน ด้ ว ยการ
ออกแบบกิจกรรมการควบคุมภายในที่มีความสอดคล้องกับ
ระดับความเสี่ยงโดยรวม เช่น กิจกรรมใดที่มีผลการประเมิน
ความเสีย่ งสูงมาก/สูง จ�ำเป็นต้องมีการก�ำหนดแผน/มาตรการ
การปรับปรุงการควบคุมภายในเป็นล�ำดับแรก โดยแผน
ดังกล่าวต้องมีความสอดคล้องกับสาเหตุความเสี่ยงและ
ความเหมาะสมของการด�ำเนินธุรกิจ รวมทั้งความคุ้มค่า
เมื่อเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่ได้รับ และสอดคล้อง
กับวิธีการพื้นฐานในการจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
3.2 องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไป
ด้ ว ยระบบเทคโนโลยี เพื่ อ ช่ ว ยสนั บ สนุ น การบรรลุ
วัตถุประสงค์
ทอท.จัดท�ำ ทบทวนประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติด้าน
ความมัน่ คงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเป็นประจ�ำ
ทุกปี และจัดท�ำรายละเอียดของขั้นตอน/ระเบียบปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทอท. ให้เป็นไป
ตามกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศกฎระเบียบข้อบังคับของ
ทอท. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการรักษาความปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทอท.จึงจัดท�ำแผนป้องกัน
และลดความเสียหายของระบบงานหลัก โดยมีการบ�ำรุง
รักษาเชิงป้องกันตามระยะเวลาที่ก�ำหนด การทดสอบความ
พร้อมใช้งานระบบระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกับศูนย์
คอมพิวเตอร์ส�ำรอง และการเตรียมความพร้อมให้รองรับ
ภัยคุกคามด้าน Cyber Attack

3.3 องค์กรจัดให้มกี จิ กรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย
ซึ่ ง ได้ ก� ำ หนดสิ่ ง ที่ ค าดหวั ง และขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ
เพื่ อ ให้ น โยบายที่ ก� ำ หนดไว้ นั้ น สามารถน� ำ ไปสู ่ ก าร
ควบคุมผ่านทางนโยบายปฏิบัติได้
กิจกรรมการควบคุมก�ำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
เพื่อให้ผู้บริหารระดับสาย/สายงาน/ท่าอากาศยาน ทราบว่า

ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีความเสี่ยงที่ส�ำคัญในเรื่องใดและ
ในขั้นตอนใดของการปฏิบัติงาน มีระดับความส�ำคัญและ
โอกาสที่จะเกิด เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากผลการ
ประเมิ น ความเสี่ ย งที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความส� ำ เร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านใดด้านหนึ่งหรือ
หลายด้าน โดยบุคลากรทุกคนที่มีส่วนร่วมทราบและเข้าใจ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมตามทีอ่ งค์กรก�ำหนด มี
การสือ่ สารให้ผปู้ ฏิบตั งิ านเห็นความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ในการ
ปฏิบัติงานให้ส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ มีการแบ่งแยกหน้าที่
การมอบหมายบุคลากรในการปฏิบัติงานที่ส�ำคัญในแต่ละ
ขั้ น ตอนตามหลั ก การว่ า ด้ ว ยการถ่ ว งดุ ล (Check and
Balance) หรืองานที่มีความเสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้น
จนจบ ซึ่งมีการแบ่งหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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4. สารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย

4.1 องค์ ก รมี ข ้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและมี คุ ณ ภาพ เพื่ อ
สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด�ำเนินไปได้
ตามที่ก�ำหนดไว้
ทอท.จัดท�ำแผนแม่บท แผนปฏิบตั กิ าร และประกาศนโยบาย
ความมั่นคงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ทอท.
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ซึ่งมีการทบทวนเป็นประจ�ำ
ทุกปี เพือ่ ก�ำหนดทิศทางในการด�ำเนินงาน โครงการทีม่ คี วาม
จ�ำเป็นต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ทอท.
โดยจัดให้มีกระบวนการประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ
และสามารถรายงานข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ
ของผู้บริหารระดับต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และ
ทันเวลา

ทอท.สื่อสารข้อมูลภายในองค์กรเพื่อให้บุคลากรในองค์กร
ได้รับข้อมูลและสามารถบริหารจัดการเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันให้ประสบผลส�ำเร็จ โดยมีการสื่อสารจากบนลงล่าง
และจากล่างขึ้นบน ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่หลากหลายตามความ
เหมาะสม

4.3 องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับ
ประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
ทอท.สื่ อ สารกั บ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ภายนอกองค์ ก รอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและมี ช ่ อ งทางการสื่ อ สารที่ เ หมาะสมตาม
กลุ่ มเป้าหมายที่ประกอบด้ วยลู กค้ า พั นธมิ ตรทางธุ รกิจ
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน หน่วยงานก�ำกับดูแล ชุมชน สังคม
ผู้บริหาร และพนักงาน ตัวอย่างเช่น กลุ่มชุมชนโดยรอบ
4.2 องค์ ก รสื่ อ สารข้ อ มู ล ภายในองค์ ก ร ซึ่ ง รวมถึ ง ท่าอากาศยาน: ท่าอากาศยานแต่ละแห่งจะจัดกิจกรรมชุมชน
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน สัมพันธ์ ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง สม�่ำเสมอ เพื่อให้สร้างความ
ทีจ่ ำ� เป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถ สัมพันธ์ที่ดีและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
ด�ำเนินไปได้ตามที่วางไว้
ของท่าอากาศยาน เป็นต้น
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5. กิจกรรมการติดตามผล ประกอบด้วย

5.1 องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด�ำเนินไปอย่าง
ครบถ้วน เหมาะสม
ทอท.มี ร ะบบการติ ดตามประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งานและ
กิจกรรมการควบคุมต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างการด�ำเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ มีการประเมินผลความเพียงพอและ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการ
ควบคุมด้วยตนเอง และ/หรือการประเมินการควบคุมอย่าง
เป็นอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ รวมทัง้ มีการตรวจสอบภายใน
ด้านมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน
5.2 องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการ
ควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่ง
รวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความ
เหมาะสม
ทอท.ก�ำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างปฏิบัติงาน และ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่
ก�ำหนดไว้และมีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องอย่างเหมาะสม
มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในและประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
องค์ ก รในลั ก ษณะการประเมิ น การควบคุ ม ด้ ว ยตนเอง
และ/หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง มีรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
ของส�ำนักตรวจสอบ และสายงานมาตรฐานท่าอากาศยาน
และการบินโดยตรงต่อผู้ก�ำกับดูแลและ/หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจาก
การประเมินผล มีการรายงานต่อคณะท�ำงานบริหารความ
เสี่ยงของ ทอท. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทราบ
โดยหากพบข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญ คณะท�ำงานบริหาร
ความเสี่ ย งของ ทอท. คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ได้ก�ำหนดแนวทางแก้ไขในระดับนโยบาย ซึ่งมีการสื่อสาร
ให้ส่วนงานรับผิดชอบทราบและถือปฏิบัติอย่างครบถ้วน
พร้อมทั้งมีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อบูรณาการ
การท�ำงานร่วมกัน และมีการก�ำหนดให้ผบู้ ริหารต้องรายงาน
ต่อผู้ก�ำกับดูแลทันทีในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการ
ทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมี
การกระท�ำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยส�ำคัญ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันมีลักษณะของรายการและสัญญาโดยสรุปดังต่อไปนี้
1.รายการระหว่างกันกับกระทรวงการคลังซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ของบริษทั ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน) (ทอท.)
ลักษณะรายการ
ทอท.เช่ า ใช้ ป ระโยชน์ ใ นที่ ร าชพั ส ดุ ซึ่ ง เป็ น ที่ ตั้ ง ของ
ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง โดยต้องช�ำระค่าตอบแทนการใช้
ประโยชน์ที่ราชพัสดุตามข้อตกลงฯ ให้แก่กระทรวงการคลัง
นอกจากนี้ กระทรวงการคลังได้เข้าค�ำ้ ประกันเงินกูข้ อง Japan
International Cooperation Agency (JICA) ทั้งหมดของ
ทอท. ในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจ โดยกระทรวงการคลังไม่ได้
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค�้ำประกันดังกล่าวจาก ทอท.
เนื่องจากการค�้ำประกันเกิดขึ้นก่อนที่กฎกระทรวงก�ำหนด
อัตราและเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค�้ำประกัน
ของกระทรวงการคลั ง พ.ศ.2551 บั ง คั บ ใช้ เ มื่ อ วั น ที่
7 กรกฎาคม 2551 ซึ่งอาศัยอ�ำนาจแห่งพระราชบัญญัติการ
บริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ.2548 ก�ำหนดให้กระทรวงการคลัง
มีอ�ำนาจในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค�้ำประกันจาก
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินภาครัฐ
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2. รายการที่เกิดจากการซื้อ ขาย และบริการกับบริษัทย่อย
ลักษณะรายการ
2.1 ทอท.ได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท โรงแรมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จ�ำกัด เพื่อประกอบกิจการโรงแรมและให้บริการ
ซักรีด โดย บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ำกัด
ได้ท�ำสัญญาเช่าที่ดินกับ ทอท. ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โดยมีวัตถุประสงค์การเช่าเพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงแรม
ซึง่ มีอายุสญ
ั ญา 25 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีท่ า่ อากาศยานสุวรรณภูมิ
เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ (28 กันยายน 2549) และ
ขยายอายุสญ
ั ญาตามมาตรการให้ความช่วยเหลือสายการบิน
และผู้ประกอบการปี 2552 และมาตรการให้ความช่วยเหลือ
สายการบินและผู้ประกอบการปี 2553 คราวละ 2 ปี รวมเป็น
ระยะเวลา 29 ปี ต่อมา ทอท.ได้อนุญาตให้ขยายอายุสัญญา
เป็น 30 ปี และให้สิทธิแก่ผู้รับอนุญาตที่จะต่ออายุสัญญา
ได้อีกสองครั้ง ครั้งละ 10 ปี ตามหนังสือ ทอท.ที่ 1759/2555
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 โดย ทอท.คิดค่าเช่าที่ดินและ
เรียกเก็บส่วนแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนจากการประกอบ

กิ จ การโรงแรมตั้ ง แต่ วั น ที่ บ ริ ษั ท โรงแรมท่ า อากาศยาน
สุวรรณภูมิ จ�ำกัด ได้เปิดให้บริการโรงแรม ในระหว่างอายุ
สัญญาเช่า ทอท.สงวนสิทธิ์ในการปรับอัตราค่าเช่าที่ดิน
เพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม
2.2 ทอท.ได้เข้าร่วมลงทุนกับบริษัทเอกชนด�ำเนินการจด
ทะเบียนจัดตัง้ บริษทั บริการภาคพืน้ ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด
(AOT Ground Aviation Services Co., Ltd.) กับกระทรวง
พาณิชย์โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการหรือเช่าอุปกรณ์
ภาคพืน้ ดิน (Ground Services Equipment) ซึง่ ได้ทำ� สัญญา
กับ ทอท.ในการให้บริการภาคพื้นส�ำหรับอากาศยานและ
ผูโ้ ดยสาร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์
2562 - 29 กันยายน 2575 ตามหนังสือ ทอท.ที่ 15756/2561
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 โดย ทอท.จะเรียกเก็บค่า
ผลประโยชน์ตอบแทนรายเดือนในอัตราร้อยละ 7.5 ของยอด
รายได้จากการประกอบกิจการในรอบเดือนนั้น ๆ ก่อนหักค่า
ใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามบัญชี
อัตราค่าภาระการใช้ท่าอากาศยาน ทรัพย์สิน บริการ และ
ความสะดวกต่าง ๆ ในกิจการของ ทอท. ณ ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง ตามที่ ทอท.ก�ำหนด

นโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่าง
กันของ ทอท.ในอนาคต
ทอท.จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าว
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตว่าจะเป็นไปด้วยความ
สมเหตุสมผลและมีอัตราตอบแทนที่ยุติธรรม
พร้อมทั้งผ่านการอนุมัติตามขั้นตอนและกฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง และจะเปิด
เผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกันของ
ทอท.กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งภายใต้
ประกาศและข้อบังคับของคณะกรรมการก�ำกับ
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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ข้อมูลทางการเงิน
โดยสรุปของบริษัท
ผลการดำ�เนินงาน (ล้านบาท)

2560

2561

2562

รายได้จากการขายหรือการให้บริการ
กำ�ไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำ�หน่าย
รวมทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การดำ�เนินงาน (EBITDA)
กำ�ไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัท

54,901.16

60,537.41

62,783.41

31,431.39
20,683.60

36,352.22
25,170.76

36,052.76
25,026.37

ฐานะการเงิน (ล้านบาท)

2560

2561

2562

178,409.93
46,721.24
131,688.69

187,708.55
43,439.43
144,269.12

198,381.55
43,842.92
154,538.63

2560

2561

2562

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของเจ้าของรวม

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตรากำ�ไรสุทธิต่อรายได้จากการขายหรือการให้บริการ (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (%)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (เท่า)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
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3.46
37.67
16.45
11.80
0.35
9.20
1.45

3.32
41.58
18.29
13.75
0.30
10.07
1.76

3.09
39.86
16.81
12.96
0.28
10.77
1.75

รายได้จากการขายหรือการให้บริการ (ล้านบาท)
65,000

60,537.41
เพิ่มขึ้น 10.27%

60,000

62,783.41

เพิ่มขึ้น 3.71%

17,467.13

16,710.43

54,901.16

55,000

14,751.72

50,000
8,009.68

45,000

7,575.76

40,000

7,059.20

35,000

2,264.83
808.80
23,285.00

30,000

2,296.46
841.84
26,742.55

2,264.96
832.56
25,850.04

25,000
20,000
15,000
10,000
6,731.61

5,000
0

2560

7,425.75

7,303.66

2561

2562

คาบริการสนามบิน

คาเครื่องอํานวยความสะดวก

รายไดเกี่ยวกับบริการ

คาบริการผูโดยสารขาออก

คาเชาสํานักงานและอสังหาริมทรัพย

รายไดสวนแบงผลประโยชน

กำ�ไรสุทธิ (ล้านบาท)
30,000
25,170.76

25,000
20,000

20,683.60

ลดลง 0.57%

25,026.37

เพิ่มขึ้น 21.69%

15,000
10,000
5,000
0

2560

2561

2562
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ฐานะการเงิน (ล้านบาท)

154,538.63

154,538.63

144,269.12

144,269.12

131,688.69
131,688.69

100,000

100,000

198,381.55

187,708.55

187,708.55

178,409.93
178,409.93

150,000

150,000

198,381.55

200,000
200,000

0

2561

2560

2561

2562
สินทรัพยรวม

สินทรัพยรวม

43,842.92

0

43,842.92

43,439.43

2560

50,000

43,439.43

46,721.24
46,721.24

50,000

สวนของเจาของรวม

หนี้สินรวม

2562

สวนของเจาของรวม

หนี้สินรวม

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราผลตอบแทนตอสวนของเจาของ (%)

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)

อง (เทา)
3.46อัตราสวนสภาพคล
3.32
3.09

3.462560
2560

2561

3.32

2562

3.09

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของ (เทา)

2561

2562

0.35

อัตราสวนหนี้สินต0.30
อสวนของเจาของ 0.28
(เทา)

2560

2561

2562

18.29อสวนของเจาของ (%)
อัตราผลตอบแทนต

2560

16.45
2560

9.20
2560

0.30

0.28

9.20

2560

2561

2562

2560
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16.81

16.45

0.35
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อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)

18.29

16.81

2561

2562

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)

2561

10.07

10.07
2561

13.75
อัตราผลตอบแทนจากสิ
นทรัพย (%)
12.96

2560

11.80

12.96
2562

1.75

กำไรสุทธิตอหุน (บาท)

2560

2561

1.45
2562

2561

1.76

1.45

10.77

13.75 2562

กำไรสุทธิตอหุน (บาท)

10.77

2562

2561

2560

2562

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)

2561

11.80

2560

1.76
2561

2562

1.75
2562

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

คำ�อธิบายและการวิเคราะห์งบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
ภาพรวมและเหตุการณ์สำ�คัญ

ภาพรวมของผลการด� ำ เนิ น งานด้ า นปริ ม าณการจราจร
ทางอากาศของบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) (ทอท.)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562 เติบโตขึน้ เล็กน้อย
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ท่ามกลางปัจจัยลบ
หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าระหว่างประเทศ
สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน การปิดน่านฟ้า
ของประเทศปากีสถาน เหตุการณ์ประท้วงที่ฮ่องกง และ
การแข็งตัวของค่าเงินบาท รวมถึงการใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต�่ำที่เริ่มถึงจุดอิ่มตัว ด้วยสภาวการณ์ต่าง ๆ ข้างต้น
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในภาพรวม
ชะลอตัวลง แต่อย่างไรก็ตาม ภาครัฐยังคงใช้มาตรการกระตุน้
การท่องเทีย่ วในเชิงรุกอย่างต่อเนือ่ ง โดยได้ขยายเวลาส�ำหรับ
มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม Visa on Arrival ให้กบั นักท่องเทีย่ ว
จากเดิมสิ้นสุดในเดือนตุลาคม 2562 เป็นสิ้นสุดในเดือน
เมษายน 2563 ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวให้ต่อเนื่อง
ไปจนถึงช่วงเทศกาลตรุษจีนและสงกรานต์ของปี 2563

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ปริมาณการจราจร
ทางอากาศของท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท. มีจ�ำนวน
เที่ ย วบิ น รวม 896,097 เที่ ย วบิ น เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 2.41
เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ
491,994 เที่ยวบิน และเที่ยวบินภายในประเทศ 404,103
เทีย่ วบิน ส่วนจ�ำนวนผูโ้ ดยสารรวมมีทงั้ หมด 141.87 ล้านคน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.69 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน แบ่งเป็น
ผู้โดยสารระหว่างประเทศ 84.05 ล้านคน และผู้โดยสาร
ภายในประเทศ 57.82 ล้านคน โดยการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่
มาจากเที่ยวบินและผู้โดยสารระหว่างประเทศ
ในปี 2562 ทอท.มีก�ำไรสุทธิ 25,026.37 ล้านบาท ลดลงจาก
ปีก่อน 144.39 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.57 โดยมีรายได้รวม
เพิ่มขึ้น 2,430.86 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น 2,073.92
ล้านบาท และภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 486.05 ล้านบาท
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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1. การวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงาน
1.1 ผลการดำ�เนินงานสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
รายได้จากการขายหรือการให้บริการ
รายได้เกี่ยวกับกิจการการบิน
สัดส่วน
รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน
สัดส่วน
รายได้อื่น
รวมรายได้
หัก ค่าใช้จ่ายรวม
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี
การแบ่งปันกำ�ไร
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)

หน่วย : ล้านบาท
2562

2561

เพิ่ม (ลด)

ร้อยละ

62,783.41
35,010.14
56%
27,773.27
44%
1,783.38
64,566.79
33,082.48
31,484.31
6,388.76
25,095.55

60,537.41
33,986.26
56%
26,551.15
44%
1,598.52
62,135.93
31,008.56
31,127.37
5,902.71
25,224.66

2,246.00
1,023.88

3.71
3.01

1,222.12

4.60

184.86
2,430.86
2,073.92
356.94
486.05
(129.11)

11.56
3.91
6.69
1.15
8.23
(0.51)

25,026.37
69.18
1.75

25,170.76
53.90
1.76

(144.39)
15.28
(0.01)

(0.57)
28.35
(0.57)

ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 จ�ำนวน 25,026.37 ล้านบาท ลดลง 144.39 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.57
เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีรายได้จากการขายหรือการให้บริการเพิ่มขึ้น 2,246.00 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.71 จากการเพิ่มขึ้น
ทัง้ รายได้เกีย่ วกับกิจการการบิน 1,023.88 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.01 และรายได้ทไี่ ม่เกีย่ วกับกิจการการบิน 1,222.12 ล้านบาท
หรือร้อยละ 4.60 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนเที่ยวบินและจ�ำนวนผู้โดยสาร รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 184.86 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 11.56 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิม่ ขึน้ ของดอกเบีย้ รับ ค่าใช้จา่ ยรวมเพิม่ ขึน้ 2,073.92 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.69 ส�ำหรับ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 486.05 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.23
การวิเคราะห์ในรายละเอียดแยกแต่ละประเภทของรายได้และค่าใช้จ่าย มีดังนี้

1.2 รายได้เกี่ยวกับกิจการการบิน (Aeronautical Revenue)

ค่าบริการสนามบิน
ค่าบริการผู้โดยสารขาออก
ค่าเครื่องอำ�นวยความสะดวก
รวม
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หน่วย : ล้านบาท
2562

2561

เพิ่ม (ลด)

ร้อยละ

7,425.75
26,742.55
841.84
35,010.14

7,303.66
25,850.04
832.56
33,986.26

122.09
892.51
9.28
1,023.88

1.67
3.45
1.11
3.01

ค่าบริการผู้โดยสารขาออก

ค่าบริการสนามบิน

ค่าเครื่องอำ�นวยความสะดวก

รายได้เกีย่ วกับกิจการการบินมีสดั ส่วนของรายได้แต่ละประเภทในปี 2562 ไม่แตกต่างจากปีกอ่ นอย่างมีสาระส�ำคัญ โดยรายได้
เกี่ยวกับกิจการการบินส่วนใหญ่มาจากรายได้ค่าบริการผู้โดยสารขาออก
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 รายได้เกีย่ วกับกิจการการบินจ�ำนวน 35,010.14 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 1,023.88 ล้านบาท
หรือร้อยละ 3.01 เมือ่ เปรียบเทียบกับปีกอ่ น เนือ่ งจากการเพิม่ ขึน้ ของรายได้คา่ บริการผูโ้ ดยสารขาออกจ�ำนวน 892.51 ล้านบาท
หรือร้อยละ 3.45 โดยมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนผู้โดยสารโดยรวมของทั้ง 6 ท่าอากาศยานร้อยละ 1.69
โดยเป็นการเพิม่ ขึน้ จากผูโ้ ดยสารของสายการบินต้นทุนต�ำ่ ถึงร้อยละ 5.44 นอกจากนี้ รายได้คา่ บริการสนามบินและค่าเครือ่ ง
อ�ำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจ�ำนวน 122.09 ล้านบาท และ 9.28 ล้านบาท ตามล�ำดับ จากการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวน
เที่ยวบินร้อยละ 2.41 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของสายการบินต้นทุนต�่ำถึงร้อยละ 6.28

1.3 รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน (Non-Aeronautical Revenue)

ค่าเช่าสำ�นักงานและอสังหาริมทรัพย์
รายได้เกี่ยวกับบริการ
รายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์
รวม

รายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์

หน่วย : ล้านบาท

2562

2561

เพิ่ม (ลด)

ร้อยละ

2,296.46
8,009.68
17,467.13
27,773.27

2,264.96
7,575.76
16,710.43
26,551.15

31.50
433.92
756.70
1,222.12

1.39
5.73
4.53
4.60

รายได้เกี่ยวกับบริการ

ค่าเช่าสำ�นักงานและอสังหาริมทรัพย์
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รายได้ทไี่ ม่เกีย่ วกับกิจการการบินมีสดั ส่วนของรายได้แต่ละประเภทในปี 2562 ไม่แตกต่างจากปีกอ่ น โดยรายได้ทไี่ ม่เกีย่ วกับ
กิจการการบินส่วนใหญ่มาจากรายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบินจ�ำนวน 27,773.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,222.12
ล้านบาท หรือร้อยละ 4.60 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์จ�ำนวน 756.70
ล้านบาท หรือร้อยละ 4.53 ซึ่งเพิ่มขึ้นตามจ�ำนวนผู้โดยสารและผู้ใช้บริการภายในท่าอากาศยาน และการปรับเพิ่มอัตรา
ส่วนแบ่งรายได้ตามสัญญา นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มขึ้นของรายได้เกี่ยวกับบริการจ�ำนวน 433.92 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.73
ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นเนื่องจากรายได้กิจการบริการภาคพื้น และค่าบริการตรวจสอบผู้โดยสารล่วงหน้า

1.4 รายได้อื่น

หน่วย : ล้านบาท
2562

กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ดอกเบี้ยรับ
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์
อื่น ๆ
รวม

178.65
1,168.24
3.40
433.09
1,783.38

2561

เพิ่ม (ลด)

ร้อยละ

212.30
1,021.98
4.82
359.42
1,598.52

(33.65)
146.26
(1.42)
73.67
184.86

(15.85)
14.31
(29.46)
20.50
11.56

รายได้อื่นส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 จ�ำนวน 1,783.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 184.86 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.56
เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยรับจ�ำนวน 146.26 ล้านบาท และรายได้อื่น ๆ เพิ่มขึ้น
73.67 ล้านบาท ในขณะที่ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง 33.65 ล้านบาท เนื่องจากการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับ
เงินเยนลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน

1.5 ค่าใช้จ่ายรวม

หน่วย : ล้านบาท
2562

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าจ้างภายนอก
ค่าซ่อมแซมและบำ�รุงรักษา
ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ขาดทุน(กลับรายการผลขาดทุน)จากการด้อยค่า
สินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
รวม
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2561

เพิ่ม (ลด)

ร้อยละ

8,204.21
2,688.27
5,893.85
2,802.28
4,357.48
5,851.47
137.23

7,001.73
2,603.19
5,623.03
2,486.74
3,875.62
5,641.67
158.13

1,202.48
85.08
270.82
315.54
481.86
209.80
(20.90)

17.17
3.27
4.82
12.69
12.43
3.72
(13.22)

(427.28)
2,760.44
814.53
33,082.48

82.13
2,520.16
1,016.16
31,008.56

(509.41) (620.25)
240.28
9.53
(201.63) (19.84)
2,073.92
6.69

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ค่าใช้จ่ายรวมจ�ำนวน 33,082.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,073.92 ล้านบาท หรือร้อยละ
6.69 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจ�ำนวน
1,202.48 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 730.49 ล้านบาท ทั้งนี้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ประกอบกับประกาศของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
เรื่องมาตรฐานขั้นต�่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 4) ภายใต้พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
พ.ศ.2543 ซึง่ มีผลบังคับใช้เมือ่ 26 กันยายน 2562 ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 481.86 ล้านบาท
ส่วนหนึ่งเกิดจากการปรับปรุงค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุตามที่กรมธนารักษ์ให้ความเห็นชอบก�ำหนดอัตรา
ผลตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ร าชพัส ดุของสนามบิ น ดอนเมื อง และสนามบิ นภู มิ ภาค งวดปี 2560 ถึ ง ปี 2575
ในอัตราร้อยละ 5.5 ของรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากนั้นแล้วยังมีค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษา
เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 315.54 ล้านบาท ค่าจ้างภายนอกเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 270.82 ล้านบาท ค่าใช้จา่ ยอืน่ เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 240.28 ล้านบาท
รวมทั้งมีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่ายเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 209.80 ล้านบาท ในขณะที่ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ลดลง
จ�ำนวน 509.41 ล้านบาท จากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
(ทชร.) เนื่องจาก ทอท.ได้มีการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ ทชร.ใหม่ โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ซึง่ ก�ำหนดจากมูลค่าจากการใช้สงู กว่ามูลค่าตามบัญชี ทอท.จึงกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ของ ทชร.
นอกจากนีย้ งั มีตน้ ทุนทางการเงินลดลงจ�ำนวน 201.63 ล้านบาท ส�ำหรับค่าใช้จา่ ยประเภทอืน่ ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงอย่างเป็น
สาระส�ำคัญจากปีก่อน

2. การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ของ ทอท.มีรายละเอียด ดังนี้

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของเจ้าของรวม

หน่วย : ล้านบาท

2562

2561

เพิ่ม (ลด)

ร้อยละ

198,381.55
43,842.92
154,538.63

187,708.55
43,439.43
144,269.12

10,673.00
403.49
10,269.51

5.69
0.93
7.12

รายการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เปรียบเทียบกับ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีดังต่อไปนี้

2.1 การวิเคราะห์สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ทอท.มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 198,381.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 30 กันยายน 2561 จ�ำนวน
10,673.00 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.69 โดยมีรายละเอียดส�ำคัญ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุน
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ
สินทรัพย์รวม

2562

2561

เพิ่ม (ลด)

ร้อยละ

80,787.15
1,161.91

77,068.09
1,257.04

3,719.06
(95.13)

4.83
(7.57)

104,887.28 7,388.14
4,496.14 (339.07)
187,708.55 10,673.00

7.04
(7.54)
5.69

112,275.42
4,157.07
198,381.55
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• สินทรัพย์หมุนเวียน จ�ำนวน 80,787.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,719.06 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.83 เกิดจากการเพิ่มขึ้นของ
เงินลงทุนชัว่ คราวจ�ำนวน 1,772.71 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ�ำนวน 1,330.37 ล้านบาท ส�ำหรับรายการ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ เช่น ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น รวมทั้งสินค้าและวัสดุคงเหลือ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระ
ส�ำคัญจากปีก่อน
• เงินลงทุน จ�ำนวน 1,161.91 ล้านบาท ลดลง 95.13 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.57 เกิดจากการลดลงของเงินลงทุน
ในพันธบัตรที่มีภาระผูกพันจ�ำนวน 55.56 ล้านบาท และเงินลงทุนเผื่อขายลดลงจ�ำนวน 39.56 ล้านบาท จากการปรับมูลค่า
ยุติธรรม
• ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จ�ำนวน 112,275.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,388.14 ล้านบาท
หรือร้อยละ 7.04 การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากงานระหว่างก่อสร้าง ได้แก่ งานจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ในส่วนของงานก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น 2-4) ส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานระบบ
ย่อย) และระบบสาธารณูปโภค
• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ จ�ำนวน 4,157.07 ล้านบาท ลดลง 339.07 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.54 เนื่องจากการลดลง
ของเงินจ่ายล่วงหน้าจ�ำนวน 608.06 ล้านบาท ในขณะที่สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 296.43 ล้านบาท

2.2 การวิเคราะห์หนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ทอท.มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 43,842.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 30 กันยายน 2561 จ�ำนวน
403.49 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.93 โดยมีรายละเอียดส�ำคัญ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2562
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ระยะยาว
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ๆ
หนี้สินรวม

26,182.04
10,515.94
7,144.94
43,842.92

2561

เพิ่ม (ลด)

ร้อยละ

23,202.73 2,979.31
13,684.89 (3,168.95)
6,551.81
593.13
43,439.43
403.49

12.84
(23.16)
9.05
0.93

• หนี้สินหมุนเวียน จ�ำนวน 26,182.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,979.31 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.84 ส่วนใหญ่เกิดจาก
การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้งานระหว่างท�ำจ�ำนวน 2,395.91 ล้านบาท เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 1,835.41 ล้านบาท ในขณะที่
ส่วนของหนีส้ นิ ระยะยาวทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระภายในหนึง่ ปีลดลงจ�ำนวน 1,041.83 ล้านบาท และเจ้าหนีก้ ารค้าลดลงจ�ำนวน 210.70
ล้านบาท
• เงินกู้ระยะยาว จ�ำนวน 10,515.94 ล้านบาท ลดลง 3,168.95 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.16 เนื่องจากการจ่ายคืน
เงินกู้ยืมจ�ำนวน 3,549.91 ล้านบาท และผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
• หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ๆ จ�ำนวน 7,144.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 593.13 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.05 เนื่องจากการเพิ่มขึ้น
ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ�ำนวน 841.24 ล้านบาท ในขณะที่มูลค่าสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ
ด้านที่เป็นหนี้สินลดลงจ�ำนวน 346.64 ล้านบาท มูลค่าสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศด้านที่เป็นหนี้สินเกิดจากการ
ที่อัตราแลกเปลี่ยนที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศสูงกว่าอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด โดยมูลค่า
ดังกล่าวลดลงเนื่องจากการอ่อนค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินเยน

2.3 การวิเคราะห์ส่วนของเจ้าของ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ส่วนของเจ้าของมีจ�ำนวน 154,538.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10,269.51 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.12
เนื่องจากก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 จ�ำนวน 25,063.90 ล้านบาท หักเงินปันผลที่จ่ายจ�ำนวน
14,998.39 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการเรียกช�ำระค่าหุ้นของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมจ�ำนวน 204.00
ล้านบาท
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3. การวิเคราะห์สภาพคล่อง

ทอท.มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จ�ำนวน 9,932.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่
30 กันยายน 2561 จ�ำนวน 1,330.36 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี

32,916.11
(11,577.64)
(20,008.11)
1,330.36
8,602.10
9,932.46

การเปลีย่ นแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 สามารถอธิบายตามกิจกรรม
ต่าง ๆ ดังนี้
• เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน จ�ำนวน 32,916.11 ล้านบาท เกิดจากผลการด�ำเนินงานของปีปัจจุบัน
• เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ�ำนวน 11,577.64 ล้านบาท เกิดจากการลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จ�ำนวน
9,736.00 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมแิ ละท่าอากาศยานภูเก็ต และเงินสดจ่ายจากเงินลงทุน
ชั่วคราวสุทธิจ�ำนวน 1,772.71 ล้านบาท
• เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จ�ำนวน 20,008.11 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายเงินปันผล จ�ำนวน
14,998.39 ล้านบาท และจ่ายช�ำระเงินกู้ระยะยาว จ�ำนวน 3,753.33 ล้านบาท

4. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำ�คัญ
2562

2561

อัตราส่วนความสามารถในการทำ�กำ�ไร
อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน/รายได้จากการดำ�เนินงาน (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (ROE) (%)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) (%)

48.10
16.81
12.96

50.73
18.29
13.75

อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

0.28
3.09

0.30
3.32

ทอท.มีอัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงานต่อรายได้จากการด�ำเนินงาน อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ และอัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากผลการด�ำเนินงานปี 2562 ลดลงเล็กน้อย ส�ำหรับ
อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน ทอท.สามารถด�ำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของน้อยกว่า 1 เท่า และอัตราส่วน
สภาพคล่องมากกว่า 3 เท่า
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5. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำ�เนินงานในอนาคต

จากสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงของอุตสาหกรรมการบิน ประกอบกับความต้องการเดินทางทางอากาศที่เพิ่มขึ้น ท�ำให้
ต้องพัฒนาการให้บริการด้านท่าอากาศยานในประเทศไทย โดยมีแผนการด�ำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นการเตรียม
ความพร้อมเพือ่ รองรับปริมาณความต้องการในการเดินทางและการขนส่งทางอากาศทีค่ าดว่าจะเพิม่ ขึน้ ในอนาคต โดยเฉพาะ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการบิน
ทอท.ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่บริหารท่าอากาศยานหลักทั้ง 6 แห่งของประเทศ ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญในการรองรับ
ปริมาณการจราจรทางอากาศ จึงได้เน้นพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานท่าอากาศยานในความรับผิดชอบเพือ่ รองรับปริมาณเทีย่ วบิน
และผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดย ทอท.ได้เร่งพัฒนาและยกระดับท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งที่อยู่ในความดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะ “โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูม”ิ ระยะที่ 2 ซึง่ ประกอบด้วย อาคารเทียบเครือ่ งบินรองหลังที่ 1
หรือ SAT 1 และลานจอดอากาศยาน โดยโครงการดังกล่าวมีการก่อสร้างอุโมงค์พร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ
ให้บริการเชื่อมต่อระหว่างอาคารผู้โดยสารหลักกับอาคาร SAT 1 โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2563
ซึ่งจะรองรับผู้โดยสารได้ 60 ล้านคนต่อปี รวมทั้งการพัฒนาในอีกหลายโครงการในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการผูโ้ ดยสารให้ได้รบั ประโยชน์จากระดับการให้บริการทีด่ ี รวมทัง้ มีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกทีไ่ ด้มาตรฐานและโครงสร้าง
พื้นฐานที่เพียงพอ ท�ำให้เกิดความสะดวกสบายและรวดเร็วในการใช้บริการท่าอากาศยาน โดย ทอท.ยังคงให้ความส�ำคัญ
ในเรือ่ งการเพิม่ ประสิทธิภาพ และควบคุมคุณภาพ\การให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ปัจจุบัน ทอท.ได้ร่วมลงทุนกับบริษัทเอกชนจ�ำนวนสามรายจัดตั้งบริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด
โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท.

A

E
G

D
B

C

F

ทอท.มีนโยบายพัฒนารายได้เชิงพาณิชย์ หรือรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน ให้มีสัดส่วนรายได้มากขึ้น รองรับภาวะ
การท่องเทีย่ วทีม่ แี นวโน้มชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก ปัจจุบนั ทอท.ได้ลงนามในสัญญาร่วมกับกลุม่ คิงเพาเวอร์ ซึง่ เป็น
ผู้ชนะการประมูลสิทธิบริหารโครงการร้านค้าปลอดอากรและพื้นที่เชิงพาณิชย์ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมถึงสิทธิ
ในการประกอบกิจการจ�ำหน่ายสินค้าปลอดอากรของท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานหาดใหญ่
ซึ่งข้อเสนอทางการเงินที่ได้รับจะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ช่วยให้สัดส่วนรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบินของ ทอท.เพิ่มขึ้นใน
อนาคต ในขณะเดียวกัน ทอท.มีแผนที่จะสร้างรายได้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการขนส่งสินค้า โดยพัฒนาให้เกิดศูนย์กลางการค้า
และการลงทุน รวมทัง้ เดินหน้าโครงการศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตรก่อนการส่งออก และจัดช่องทางจัดการสินค้าเกษตรแบบ
พิเศษ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเวลาในการจัดการสินค้าเน่าเสีย นอกจากนั้นแล้ว ในช่วงปลายปีงบประมาณ 2562 ทอท.
ได้เปิดตัว “AOT DIGITAL AIRPORTS : สนามบินมีชีวิต” ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เชื่อมโยงระบบไอทีทั้งหมดในท่าอากาศยาน
ในรูปแบบแอปพลิเคชันที่จะสื่อสารเพื่ออ�ำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน โดยจะพัฒนา
เชือ่ มโยงระบบไปยังอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วนอกท่าอากาศยาน และเชือ่ มโยงการคมนาคมกับแหล่งท่องเทีย่ วภายในประเทศ
โดยในช่วงแรก แอปพลิเคชันดังกล่าวจะน�ำร่องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และในอนาคตจะเชื่อมโยงไปยังท่าอากาศยาน
ที่เป็นพันธมิตรทั่วโลก ซึ่งจะเป็นการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับ
คุณภาพในการให้บริการ ทั้งนี้ เพื่อให้ ทอท.ก้าวเป็นท่าอากาศยานที่ดีระดับโลกอย่างมั่นคงและยั่งยืน
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สถิติการขนส่งทางอากาศ
ผลการด�ำเนินงานด้านการให้บริการ

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) (ทอท.) ด�ำเนินกิจการ
ท่าอากาศยานในประเทศไทยทัง้ หมด 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ท่ า อากาศยานหาดใหญ่ ท่ า อากาศยานภู เ ก็ ต และ
ท่าอากาศยานแม่ฟา้ หลวง เชียงราย ในปีงบประมาณ 2562
ให้ บ ริ ก ารสายการบิ น แบบประจ� ำ รวม 135 สายการบิ น
เป็นสายการบินขนส่งผู้โดยสารผสมสินค้า 124 สายการบิน
และขนส่งสินค้าอย่างเดียว 11 สายการบิน
ปริมาณการขึน้ -ลงของอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานของ ทอท.
6 แห่ง รวม 896,097 เทีย่ วบิน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.41 ประกอบด้วย
เที่ยวบินระหว่างประเทศ 491,994 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ
6.44 และภายในประเทศ 404,103 เทีย่ วบิน ลดลงร้อยละ 2.10
ให้บริการผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น 141,871,016 คน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.69 เป็นผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ 84,049,315 คน
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.42 และผูโ้ ดยสารภายในประเทศ 57,821,701
คน ลดลงร้ อ ยละ 2.05 มี ป ริ ม าณการขนส่ ง สิ น ค้ า และ
พัสดุไปรษณียภัณฑ์เข้า-ออก 1,470,615 ตัน ลดลงร้อยละ
10.70 โดยเป็นการขนส่งระหว่างประเทศ 1,397,580 ตัน
และในประเทศ 73,035 ตัน ลดลงร้อยละ 10.07 และ 21.17
ตามล�ำดับ

เศรษฐกิจจีน-สหรัฐฯ ทีไ่ ม่แน่นอน รวมทัง้ การแข็งค่าของเงินบาท
ไทยที่ท�ำให้ต้นทุนการท่องเที่ยว และการที่แหล่งท่องเที่ยว
ใกล้เคียงประเทศไทยได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น แม้ว่า
จะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่น อินเดีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น
ที่เพิ่มขึ้น แต่ก็ไม่สามารถชดเชยจ�ำนวนนักท่องเที่ยวจีน
ทีล่ ดลงได้ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเรือ่ งค่าเงินและแหล่งท่องเทีย่ ว
ก็ ท� ำ ให้ ค นไทยเดิ น ทางไปท่ อ งเที่ ย วต่ า งประเทศเพิ่ ม ขึ้ น
ด้วยเช่นกัน ซึ่งช่วยให้จ�ำนวนผู้เดินทางระหว่างประเทศ
กระเตื้องขึ้นได้
ส่ ว นปริ ม าณการจราจรทางอากาศภายในประเทศ
ลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จากการปรั บ ตั ว ของสายการบิ น
ที่ เ ริ่ ม อิ่ ม ตั ว กั บ ตลาดเส้ น ทางบิ น ภายในประเทศ และ
การหลีกเลี่ยงการแข่งขันที่รุนแรงของสายการบินต้นทุนต�่ำ
และทรัพยากรสิ่งอ�ำนวยความสะดวกของท่าอากาศยานที่มี
อย่ า งจ� ำ กั ด จึ ง ท� ำ ให้ ก ลุ ่ ม สายการบิ น หั น ไปท� ำ ตลาด
ในเส้นทางต่างประเทศแทน นอกจากนี้ การที่นักท่องเที่ยว
เดินทางเข้าประเทศไทยน้อยลงโดยเฉพาะชาวจีน ยังเป็น
ผลท� ำ ให้ ก ารเดิ น ทางแบบจุ ด ต่ อ จุ ด (Point-to-Point)
ของกลุม่ ดังกล่าวในเส้นทางภายในประเทศลดลงตามไปด้วย

ส�ำหรับภาคการขนส่งทางอากาศได้รับผลกระทบจากภาวะ
ปริมาณการจราจรทางอากาศระหว่างประเทศเริม่ ชะลอตัวลง เศรษฐกิจและสงครามการค้า ซึ่งภาพรวมท่าอากาศยาน
ตั้งแต่กลางปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นมา เนื่องจากตลาด ทั่วโลกมีการขนส่งที่ลดลง ท�ำให้การขนส่งทั้งภายในประเทศ
นักท่องเทีย่ วจีนซึง่ เป็นกลุม่ หลักปรับตัวลดลงจากภาวะสงคราม และระหว่างประเทศของไทยได้รับผลกระทบเช่นกัน
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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ปริมาณการจราจรทางอากาศของ ทอท.
จ�ำนวนเที่ยวบินรวมของ ทอท.
รวม

896,097 เที่ยวบิน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 42.28%
ท่าอากาศยานดอนเมือง 30.53%
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 8.99%

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 3.02%
ท่าอากาศยานภูเก็ต 12.89%

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 2.29%

จ�ำนวนผู้โดยสารรวมของ ทอท.
รวม

141,871,016 คน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 45.61%
ท่าอากาศยานดอนเมือง 28.91%
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 7.98%

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 2.84%
ท่าอากาศยานภูเก็ต 12.58%

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 2.08%

ปริมาณสินค้าและพัสดุไปรษณียภัณฑ์ (ไม่รวมผ่าน) ของ ทอท.
รวม

1,470,615 ตัน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 91.79%
ท่าอากาศยานดอนเมือง 2.92%
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0.89%

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0.54%
ท่าอากาศยานภูเก็ต 3.68%

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.19%
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: ปีงบประมาณ
การขึ้น-ลงของอากาศยานพาณิชย์ (เที่ยวบิน)
2561
2562
%
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

364,047

378,886

4.08%

ท่าอากาศยานดอนเมือง

269,964

273,594

1.34%

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

75,593

80,534

6.54%

ท่าอากาศยานหาดใหญ่

29,184

27,045

-7.33%

ท่าอากาศยานภูเก็ต

116,487

115,527

-0.82%

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

19,724

20,511

3.99%

รวม 6 แห่ง

874,999

896,097

2.41%

2561

ผู้โดยสารรวม (คน)
2562

%

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

62,814,644

64,711,010

3.02%

ท่าอากาศยานดอนเมือง

40,563,727

41,008,379

1.10%

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

10,808,866

11,321,459

4.74%

ท่าอากาศยานหาดใหญ่

4,265,718

4,028,410

-5.56%

ท่าอากาศยานภูเก็ต

18,260,833

17,848,662

-2.26%

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

2,804,700

2,953,096

5.29%

139,518,488

141,871,016

1.69%

รวม 6 แห่ง

ปริมาณสินค้าและพัสดุไปรษณียภัณฑ์เข้า-ออก (ตัน)
2561
2562
%
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

1,500,139

1,349,857

-10.02%

ท่าอากาศยานดอนเมือง

57,692

42,906

-25.63%

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

14,911

13,032

-12.60%

ท่าอากาศยานหาดใหญ่

8,754

7,888

-9.89%

ท่าอากาศยานภูเก็ต

61,624

54,102

-12.21%

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

3,646

2,830

-22.38%

1,646,766

1,470,615

-10.70%

รวม 6 แห่ง
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ท่าอากาศยานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ในปีงบประมาณ 2562 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง ให้บริการเที่ยวบินขึ้น-ลงรวม 652,480 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจาก
ปีงบประมาณ 2561 ร้อยละ 2.91 รวมมีผู้โดยสารทั้งสิ้น 105,719,389 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.26 มีปริมาณสินค้าและพัสดุ
ไปรษณียภัณฑ์เข้า-ออก 1,392,763 ตัน ลดลงร้อยละ 10.60

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานดอนเมือง

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีสายการบินให้บริการแบบ
ประจ�ำรวม 115 สายการบิน เป็นสายการบินขนส่ง
ผูโ้ ดยสารผสมสินค้า 104 สายการบิน และเทีย่ วบินขนส่ง
สินค้าอย่างเดียว 11 สายการบิน ในปีงบประมาณ 2562
ปริมาณจราจรทางอากาศระหว่างประเทศยังคงเติบโตได้
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจากปี ที่ ผ ่ า นมา โดยส่ ว นหนึ่ ง เกิ ด จาก
สายการบินปรับเปลี่ยนแผนการบินภายในประเทศและ
หันไปท�ำการบินเส้นทางระหว่างประเทศแทนมากขึ้น
ท�ำให้ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมมิ เี ทีย่ วบินพาณิชย์ขนึ้ -ลง
รวม 378,886 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.08 โดยเป็น
เที่ยวบินระหว่างประเทศ 292,207 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5.14 และเทีย่ วบินภายในประเทศ 86,679 เทีย่ วบิน
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.65 รองรับผูโ้ ดยสารรวม 64,711,010 คน
เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 3.02 เป็ น ผู ้ โ ดยสารระหว่ า งประเทศ
52,694,699 คน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.01 และภายในประเทศ
12,016,311 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.05 ปริมาณสินค้าและ
พัสดุไปรษณียภัณฑ์เข้า-ออก 1,349,857 ตัน ลดลง
ร้อยละ 10.02 เป็นการขนส่งระหว่างประเทศ 1,316,886
ตัน ลดลงร้อยละ 9.74 และการขนส่งภายในประเทศ
32,971 ตัน ลดลงร้อยละ 19.74

ท่าอากาศยานดอนเมือง มีสายการบินให้บริการแบบ
ประจ� ำ ทั้ ง หมด 14 สายการบิ น ในจ� ำ นวนดั ง กล่ า ว
เป็ น สายการบิ น ต้ น ทุ น ต�่ ำ 13 สายการบิ น โดยในปี
ที่ผ่านมาตลาดสายการบินต้นทุนต�่ำเน้นท�ำการตลาด
เส้นทางบินต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมาก ท�ำให้ปริมาณ
จราจรทางอากาศ ณ ท่ า อากาศยานดอนเมื อ ง
ในปีงบประมาณ 2562 มีเที่ยวบินพาณิชย์ขึ้น-ลงรวม
273,594 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.34 เป็นเที่ยวบิน
ระหว่างประเทศ 106,121 เทีย่ วบิน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10.36
และเที่ยวบินภายในประเทศ 167,473 เที่ยวบิน ลดลง
ร้อยละ 3.64 รองรับผูโ้ ดยสารรวมทั้งสิ้น 41,008,379 คน
เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 1.10 เป็ น ผู ้ โ ดยสารระหว่ า งประเทศ
17,263,362 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.04 และผู้โดยสาร
ภายในประเทศ 23,745,017 คน ลดลงร้อยละ 3.99
มี ป ริ ม าณสิ น ค้ า และพั ส ดุ ไ ปรษณี ย ภั ณ ฑ์ เ ข้ า -ออก
42,906 ตัน ลดลงร้อยละ 25.63 เป็นการขนส่งระหว่าง
ประเทศ 36,747 ตัน ลดลงร้อยละ 24.79 และการขนส่ง
สินค้าภายในประเทศ 6,159 ตัน ลดลงร้อยละ 30.25
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ท่าอากาศยานเชียงใหม่

ท่าอากาศยานหาดใหญ่

ในปีงบประมาณ 2562 ปริมาณจราจรทางอากาศระหว่าง
ประเทศของท่ า อากาศยานเชี ย งใหม่ มี เ ที่ ย วบิ น ตรง
จากต่ า งประเทศเพิ่ ม มากขึ้ น ขณะที่ ป ริ ม าณจราจร
ทางอากาศภายในประเทศได้รับผลกระทบจากเที่ยวบิน
ภายในประเทศที่ อ อกเดิ น ทางจากท่ า อากาศยาน
สุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองลดลง โดยมี
สายการบินให้บริการแบบประจ�ำรวม 30 สายการบิน
มีเที่ยวบินขึ้นลงรวม 80,534 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ
6.54 เป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 25,122 เที่ยวบิน
เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 22.36 และเที่ ย วบิ น ภายในประเทศ
55,412 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.64 รองรับผู้โดยสาร
รวม 11,321,459 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.74 เป็นผู้โดยสาร
ระหว่างประเทศ 3,135,466 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.32
ผู้โดยสารภายในประเทศ 8,185,993 คน ลดลงร้อยละ
0.97 มีปริมาณสินค้าและพัสดุไปรษณียภัณฑ์เข้า-ออก
13,032 ตัน ลดลงร้อยละ 12.60 เป็นการขนส่งระหว่าง
ประเทศ 1,900 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.74 และการขนส่ง
สินค้าภายในประเทศ 11,132 ตัน ลดลงร้อยละ 16.93

ในปี ง บประมาณ 2562 ท่ า อากาศยานหาดใหญ่ มี
สายการบินให้บริการแบบประจ�ำ 9 สายการบิน มีเทีย่ วบิน
ขึ้ น -ลงรวม 27,045 เที่ ย วบิ น ลดลงร้ อ ยละ 7.33
ประกอบด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศ 2,284 เที่ยวบิน
ลดลงร้อยละ 30.32 และเทีย่ วบินภายในประเทศ 24,761
เที่ยวบิน ลดลงร้อยละ 4.42 ให้บริการผู้โดยสารรวม
4,028,410 คน ลดลงร้อยละ 5.56 เป็นผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศ 298,305 คน ลดลงร้อยละ 13.96 และผูโ้ ดยสาร
ภายในประเทศ 3,730,105 คน ลดลงร้อยละ 4.82
มี ป ริ ม าณสิ น ค้ า และพั ส ดุ ไ ปรษณี ย ภั ณ ฑ์ เ ข้ า -ออก
7,888 ตัน ลดลงร้อยละ 9.89 โดยในจ�ำนวนนี้เป็นการ
ขนส่งระหว่างประเทศ 73 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 563.64
และภายในประเทศ 7,815 ตัน ลดลงร้อยละ 10.61

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)

151

ท่าอากาศยานภูเก็ต

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ปีงบประมาณ 2562 ท่าอากาศยานภูเก็ตยังคงมีการ
เติบโตของนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ ขณะที่การเดินทาง
ภายในประเทศลดลงจากท่ า อากาศยานต้ น ทาง
ที่ ก รุ ง เทพฯ โดยมี ส ายการบิ น ให้ บ ริ ก ารแบบประจ� ำ
รวม 53 สายการบิน มีเที่ยวบินขึ้น-ลงรวม 115,527
เทีย่ วบิน ลดลงร้อยละ 0.82 เป็นเทีย่ วบินระหว่างประเทศ
63,451 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.43 ส่วนเที่ยวบิน
ภายในประเทศมี 52,076 เที่ยวบิน ลดลงร้อยละ 3.44
ให้บริการผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น 17,848,662 คน ลดลง
ร้อยละ 2.26 ประกอบด้วยผู้โดยสารระหว่างประเทศ
10,318,327 คน ลดลงร้อยละ 0.77 และผูโ้ ดยสารภายใน
ประเทศมี 7,530,335 คน ลดลงร้อยละ 4.22 ส่วนปริมาณ
สิ น ค้ า และพั ส ดุ ไ ปรษณี ย ภั ณ ฑ์ เ ข้ า -ออกรวมทั้ ง สิ้ น
54,102 ตัน ลดลงร้อยละ 12.21 ประกอบด้วยการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศ 41,972 ตัน ลดลงร้อยละ 6.05
และการขนส่งสินค้าภายในประเทศ 12,130 ตัน ลดลง
ร้อยละ 28.43

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ในปีงบประมาณ
2562 มี ส ายการบิ น ให้ บ ริ ก ารแบบประจ� ำ รวม 11
สายการบิน มีเที่ยวบินขึ้น-ลงรวม 20,511 เที่ยวบิน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.99 เป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 2,809
เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 58.70 และเที่ยวบินภายใน
ประเทศ 17,702 เที่ยวบิน ลดลงร้อยละ 1.40 ให้บริการ
ผู ้ โ ดยสารรวม 2,953,096 คน เพิ่ มขึ้ นร้ อยละ 5.29
ประกอบด้วยผู้โดยสารระหว่างประเทศ 339,156 คน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.91 และผู้โดยสารภายในประเทศ
2,613,940 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.93 ปริมาณการขนส่ง
สินค้าและพัสดุไปรษณียภัณฑ์เข้า-ออกรวม 2,830 ตัน
ลดลงร้อยละ 22.38 โดยเป็นการขนส่งระหว่างประเทศ
2 ตัน และการขนส่งภายในประเทศ 2,828 ตัน ลดลง
ร้อยละ 22.44
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สถิติการขนส่งทางอากาศ

ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิและดอนเมือง)
จํานวนเที่ยวบิน

ระหวางประเทศ

เที่ยวบิน
700,000

573,864

423,992

230,609
133,502

2553

2554

2555

2556

2557

จํานวนผูโดยสาร

2558

ระหวางประเทศ

2559

2560

2561

ภายในประเทศ

90,162,911

39,834,940

51,773,461 55,086,125

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

ปริมาณสินคาและพัสดุไปรษณียภัณฑ

2558

2559

ระหวางประเทศ

800,000

1,328,117

1,255,430

1,219,440

1,300,130

1,281,635

1,225,027

1,000,000

993,769

947,348

1,200,000

1,238,453

1,400,000

1,281,107
1,249,340 1,254,939

1,200,277

1,291,931

2562      ปงบประมาณ
การขนถายรวม (ไมรวมผาน)

1,490,869 1,557,831

1,192,786

1,360,879
1,280,271 1,341,352

2561

ภายในประเทศ

ตัน
1,800,000
1,600,000

2560

1,392,763
1,353,633

45,255,781

1,507,922

46,932,118

1,421,917

0

105,719,389

45,921,183
19,294,933
1,247,334
42,349,994
22,455,858
1,041,346
51,409,839
28,521,649
1,042,041
56,823,654
32,400,200
939,057
60,477,523
34,956,324
828,985
66,298,673
36,372,061
707,637
69,364,922
35,753,450
601,017

20,000,000

103,378,371

66,463,450 65,847,198

32,472,599
12,874,283
1,585,236
26,707,121
11,695,843
1,431,976
30,907,223
12,850,551
1,498,007
35,812,750
14,348,685
1,612,026
37,359,537
16,284,942
1,441,646

40,000,000

96,262,832

ผูโดยสารรวม

80,973,529

80,000,000
60,000,000

2562      ปงบประมาณ

ผูโดยสารผาน

คน
120,000,000
100,000,000

398,328
254,152

270,812
183,951

215,466
120,582

2552

2551

268,213
155,779

190,293
105,092

199,505
111,930

177,356
95,716

0

374,088
259,923

364,111
343,170
256,142

295,385

273,072

336,048

334,955
238,909

311,435

300,000

100,000

652,480

634,011

454,763

304,324
221,355

500,000

200,000

599,312

เที่ยวบินรวม

525,679

600,000

400,000

ภายในประเทศ

600,000

39,130

49,909

68,952

72,687

61,667

54,662

56,554

60,749

59,717

55,244

46,421

200,000

53,478

400,000

0
2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562      ปงบประมาณ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)

153

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ระหวางประเทศ

292,207

257,951
75,312

243,450
67,420

66,057

59,536

228,102
98,868

212,959
75,581

188,586
73,196

100,000

175,895
66,067

150,000

59,139

200,000

196,979

250,000

277,928

292,932

86,119

241,962

288,004

333,263

310,870

259,907

288,540

261,782

226,875

300,000

256,118

228,468

326,970

350,000

เที่ยวบินรวม
378,886

364,047

345,768

85,861

เที่ยวบิน
400,000

ภายในประเทศ

86,679

จํานวนเที่ยวบิน

50,000
0
2558

ระหวางประเทศ

2559

2560

ภายในประเทศ

2551

2552

2553

2554

2555

ปริมาณสินคาและพัสดุไปรษณียภัณฑ

800,000

1,191,132

1,199,774

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

2561

834,644

ภายในประเทศ

1,263,013

12,013,413

47,283,643
11,056,024

45,166,435

2560

1,420,289

1,184,312

1,300,070

1,334,218 1,357,167

1,281,611

978,119

1,224,991

1,000,000

1,273,504

947,308

1,200,000

1,234,413

1,400,000

2559

ระหวางประเทศ

ตัน
1,600,000
1,259,685

2558

9,471,942

42,995,200

2557

8,427,079
961,938

37,016,569

40,871,003
2556

1,217,125

0

8,450,245
1,030,443

10,000,000

32,446,453
7,152,096
1,581,907
26,689,961
8,936,047
1,425,195
30,892,238
10,109,207
1,495,505
35,785,426
10,405,422
1,609,737
37,258,815
13,670,220
1,439,677

20,000,000

46,497,257

37,051,203

40,000,000
30,000,000

52,384,217

548,459

42,496,950

41,180,456

59,079,215

55,473,021

ผูโดยสารรวม
64,711,010
62,814,644

52,149,138

52,368,712 50,900,697

8,793,476
1,236,218

50,000,000

47,800,585

2562      ปงบประมาณ

ผูโดยสารผาน

คน
70,000,000
60,000,000

2561

2562      ปงบประมาณ
การขนถายรวม (ไมรวมผาน)

1,500,139
1,349,857
1,316,886

จํานวนผูโดยสาร

2557

11,645,717

2556

665,672

2555

50,503,255

2554

739,548

2553

1,459,060

2552

1,374,043

2551

600,000

0
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2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

32,971

41,079

46,246

45,888

40,546

39,749

47,690

57,097

52,607

48,513

30,811

200,000

25,272

400,000

2562      ปงบประมาณ

ท่าอากาศยานดอนเมือง
จํานวนเที่ยวบิน

ระหวางประเทศ

เที่ยวบิน
300,000

ภายในประเทศ
269,964

253,544

240,601

เที่ยวบินรวม

273,594

214,809

250,000
200,000

161,831

106,121

167,473

173,804
96,160

170,281

163,597

83,263

2557

77,004

2556

153,935

2555

60,874

2553

37,141

43,937
117,894

2552

50,000

47,508

39,745
96,243

33,603

2,507
34,634

31,110

55,317

2,507
45,001

1,707
31,896

100,000

1,461
29,649

150,000

2,526
52,791

135,988

0
2551

2554

จํานวนผูโดยสาร

2558

ระหวางประเทศ

2559

2560

ภายในประเทศ

2561

2562      ปงบประมาณ

ผูโดยสารผาน

คน
45,000,000

ผูโดยสารรวม

40,563,7247 41,008,379
34,689,890

40,000,000
35,000,000

37,183,617

28,589,312

30,000,000
25,000,000

5,000,000
0
2553

2554

2555

2556

2557

ปริมาณสินคาและพัสดุไปรษณียภัณฑ

2558

2559

ระหวางประเทศ

ตัน
80,000

2560

2561

ภายในประเทศ

52,558

3,972,876
2,717,413
2,783,737 2,758,831

17,215,784
12,013,413
23,740,037

2552

5,050,180
10,501,457
11,116
5,333,425
14,005,613
10,903
8,414,639
20,094,570
80,103
11,657,219
22,928,258
104,413
13,193,880
11,056,02423,900,300
89,437
15,795,418
11,645,71724,726,344
41,965

2551

27,324
3,943,263
2,289

5,751,662

100,722
2,614,722
1,969

10,000,000

17,160
2,759,796
6,781
14,985
2,741,344
2,502

15,000,000

26,146
5,722,187
3,329

20,000,000

19,349,941

15,562,753

2562      ปงบประมาณ
การขนถายรวม (ไมรวมผาน)

70,580
65,104

70,000

57,692

60,000

8,830

6,159

36,747
1,316,886

48,862

47,874
22,706

2554

38,305
26,799

2553

3,712

19,666
21,121

7,134

17,338

24,058
9,145
14,913

8,474
8,864
6,767

60
3,652

24
7,110

15,650

36
6,731

10,000

4,040

20,000

28,206

30,000

40
15,610

32,246

30,811

40,000

42,906

40,787

50,000

0
2551

2552

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562      ปงบประมาณ
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โครงการพัฒนา
ท่าอากาศยาน
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แผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานของ ทอท.
1. แผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2549
มี ขี ด ความสามารถในการรองรั บ ผู ้ โ ดยสารได้ 45 ล้ า นคนต่ อ ปี
เมื่ อ พิ จ ารณาจากการเจริ ญ เติ บ โตของปริ ม าณเที่ ย วบิ น และปริ ม าณ
ผูโ้ ดยสารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมทิ เี่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งทุกปี โดยใน
ปี 2561 มีผู้โดยสารทั้งสิ้น 63.37 ล้านคน ทอท.จ�ำเป็นต้องพิจารณาจัดท�ำ
แผนแม่บทการพัฒนาให้สอดคล้องกับการเติบโต รวมทั้งปัจจัยที่ส่งผล
ท�ำให้การพัฒนาล่าช้า เช่น การพิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ระเบียบขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การวางแผน
พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมมิ คี วามเป็นไปได้และสามารถน�ำไปใช้ได้
ตรงกับความเป็นจริง โดยแบ่งการพัฒนาเป็น 4 ระยะ ดังนี้
1.1 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 ด�ำเนินการ
ในปี ป ั จ จุ บั น -2564 เป้ า หมายที่ จ ะด� ำ เนิ น การพั ฒ นาท่ า อากาศยาน
สุวรรณภูมิให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 60 ล้านคนต่อปี
ปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างด�ำเนินการก่อสร้าง
1.2 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 3 ด�ำเนินการ
ในปี 2560-2565 มี เ ป้ า หมายที่ จ ะด� ำ เนิ น การพั ฒ นาท่ า อากาศยาน
สุ ว รรณภู มิ ใ ห้ ส ามารถรองรั บ ปริ ม าณจราจรทางอากาศได้ จ นถึ ง
ปี 2568 รองรับผู้โดยสารได้ไ ม่น้อ ยกว่า 90 ล้ า นคนต่ อปี แบ่ ง การ
ด�ำเนินการเป็น 2 โครงการดังนี้
1.2.1 โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิรองรับผู้โดยสารได้ 30 ล้านคนต่อปี ประมาณการเงินลงทุน
41,261.364 ล้ า นบาท (รวมส� ำ รองราคาเปลี่ ย นแปลง และภาษี
มู ล ค่ า เพิ่ ม ไม่ ร วมดอกเบี้ ย ระหว่ า งการก่ อ สร้ า ง) ปั จ จุ บั น โครงการ
ดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงคมนาคมและส�ำนักงาน
คณะกรรมการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ เ พื่ อ เสนอ
คณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บประมาณ และตามแผนงานจะเริ่ ม
ด�ำเนินการก่อสร้างในปี 2562 และแล้วเสร็จในปี 2565
1.2.2 โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ประมาณการเงิ น ลงทุ น 21,795 ล้ า นบาท (รวมส� ำ รองราคา
เปลี่ยนแปลง และภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมดอกเบี้ยระหว่างการก่อสร้าง)

ปริมาณผู้โดยสาร
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

63.37

ล้านคน
ปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอน
การจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง และตามแผนงาน
จะเริ่ ม ด� ำ เนิ น การก่ อ สร้ า งในปี 2562 และ
แล้วเสร็จในปี 2565
1.3 โครงการพั ฒ นาท่ า อากาศยาน
สุวรรณภูมิ ระยะที่ 4 ด�ำเนินการในปี 25652569 เป้ า หมายที่ จ ะด� ำ เนิ น การพั ฒ นา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้สามารถรองรับ
ปริมาณจราจรทางอากาศได้จนถึงปี 2573
สามารถรองรับปริมาณผูโ้ ดยสารได้ไม่นอ้ ยกว่า
105 ล้านคนต่อปี
1.4 โครงการพั ฒ นาท่ า อากาศยาน
สุวรรณภูมิ ระยะที่ 5 ด�ำเนินการในปี 25682573 เป้ า หมายที่ จ ะด� ำ เนิ น การพั ฒ นา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้สามารถรองรับ
ปริมาณจราจรทางอากาศได้จนถึงปี 2578
สามารถรองรับปริมาณผูโ้ ดยสารได้ไม่นอ้ ยกว่า
120 ล้านคนต่อปี
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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2. แผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง

ท่าอากาศยานดอนเมืองได้ดำ� เนินงานพัฒนาท่าอากาศยาน
ระยะที่ 2 แล้วเสร็จเมื่อปี 2558 ท�ำให้เพิ่มขีดความสามารถ
ในการรองรั บ ผู ้ โ ดยสารได้ เ ป็ น 30 ล้ า นคนต่ อ ปี
แต่อย่างไรก็ตาม จากการเจริญเติบโตของปริมาณเที่ยวบิน
และปริมาณผูโ้ ดยสารของท่าอากาศยานดอนเมืองทีเ่ พิม่ ขึน้
อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2560 มีผู้โดยสารทั้งสิ้น 38.30
ล้านคนต่อปี และในปี 2563 คาดว่าจะมีผู้โดยสาร 47.66
ล้านคนต่อปี ดังนั้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับ
ผู ้ โ ดยสาร ทอท.ได้ ก� ำ หนดการพั ฒ นาภายในพื้ น ที่ ข อง
ท่าอากาศยานดอนเมือง ดังนี้
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 เป็นการ
พัฒนาต่อเนือ่ งจากงานพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะ
ที่ 2 ประมาณการเงิ น ลงทุ น 34,331.046 ล้ า นบาท
(รวมส�ำรองราคาเปลี่ยนแปลง และภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวม
ดอกเบี้ยระหว่างการก่อสร้าง) ด�ำเนินการในปี 2561-2567
โดยมี เ ป้ า หมายที่ จ ะด� ำ เนิ น การพั ฒ นาท่ า อากาศยาน
ดอนเมื อ งให้ ส ามารถคื น สภาพขี ด ความสามารถเดิ ม
ในการรองรับปริมาณผู้โดยสาร สามารถรองรับปริมาณ
ผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 40 ล้านคนต่อปี
ทอท.ได้เสนอโครงการดังกล่าวให้กระทรวงคมนาคมและ
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พิ จ ารณาเมื่ อ เดื อ นสิ ง หาคม 2561 ปั จ จุ บั น อยู ่ ร ะหว่ า ง
การพิ จ ารณาของกระทรวงคมนาคมและส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
เพื่ออนุมัติงบประมาณ
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ปริมาณผู้โดยสาร
ท่าอากาศยานดอนเมือง

38.30
ล้านคน

3. แผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่

ปั จ จุ บั น ท่ า อากาศยานเชี ย งใหม่ มี ขี ด ความสามารถในการรองรั บ
ผู้โดยสารได้ 8 ล้านคนต่อปี เมื่อพิจารณาจากปริมาณการจราจร
ทางอากาศทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยในปี 2560 ท่าอากาศยานเชียงใหม่มผี โู้ ดยสาร
ทั้งสิ้น 10.23 ล้านคน ส่งผลให้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ประสบปัญหา
สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกไม่ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการ ท� ำ ให้ เ กิ ด
ความแออั ด คั บ คั่ ง ในการให้ บ ริ ก าร เพื่ อ แก้ ป ั ญ หาดั ง กล่ า ว ทอท.
ได้ก�ำหนดแผนการพัฒนาดังนี้
3.1 โครงการพั ฒ นาท่ า อากาศยานเชี ย งใหม่ ระยะที่ 1
ประมาณการเงินลงทุน 14,473.307 ล้านบาท (รวมส�ำรองราคา
เปลี่ ย นแปลง และภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ไม่ ร วมดอกเบี้ ย ระหว่ า ง
การก่อสร้าง) ด�ำเนินการในปี 2561-2565 เป้าหมายที่จะด�ำเนินการ
พั ฒ นาท่ า อากาศยานเชี ย งใหม่ ใ ห้ ส ามารถรองรั บ ปริ ม าณจราจร
ทางอากาศได้จนถึงปี 2568 สามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารได้
ไม่น้อยกว่า 16.5 ล้านคนต่อปี
ทอท.ได้เสนอโครงการดังกล่าวให้กระทรวงคมนาคมและส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณา เมื่อเดือน
สิงหาคม 2561 ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของกระทรวงคมนาคม
และส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เพื่ออนุมัติงบประมาณ
3.2 โครงการพั ฒ นาท่ า อากาศยานเชี ย งใหม่ ระยะที่ 2
ประมาณการเงิ น ลงทุ น 5,261.430 ล้ า นบาท (รวมส� ำ รองราคา
เปลี่ ย นแปลง และภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ไม่ ร วมดอกเบี้ ย ระหว่ า ง
การก่อสร้าง) ด�ำเนินการในปี 2564-2568 เป้าหมายที่จะด�ำเนินการ
พั ฒ นาท่ า อากาศยานเชี ย งใหม่ ใ ห้ ส ามารถรองรั บ ปริ ม าณจราจร
ทางอากาศได้จนถึงปี 2578 สามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารได้
ไม่น้อยกว่า 20 ล้านคนต่อปี

ปริมาณผู้โดยสาร
ท่าอากาศยานเชียงใหม่

10.23
ล้านคน

4. แผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่

ปริมาณผู้โดยสาร
ท่าอากาศยานหาดใหญ่

4.36

ล้านคน

ปัจจุบันท่าอากาศยานหาดใหญ่มีขีดความสามารถในการรองรับ
ผู้โดยสารได้ 2.55 ล้านคนต่อปี โดยในปี 2560 ท่าอากาศยาน
หาดใหญ่มีผู้โดยสารทั้งสิ้น 4.36 ล้านคนต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่ม
สูงขึ้น ส่งผลให้เกิดความแออัดในการให้บริการ นอกจากนี้สภาพ
ปัจจุบันของท่าอากาศยานหาดใหญ่ พบว่ามีความคับคั่งในการ
ให้บริการภายในเขตท�ำการบินเนือ่ งจากข้อจ�ำกัดของหลุมจอดและ
ระบบทางวิ่งทางขับ อีกทั้งอาคารผู้โดยสารเดิมก็ไม่สามารถรองรับ
ปริมาณผู้โดยสารที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตได้ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
ทอท.ได้ก�ำหนดแผนการพัฒนาเป็น 2 ระยะ ดังนี้
		
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่ ระยะที่ 1 ประมาณการเงิน
ลงทุน 4,486.840 ล้านบาท (รวมส�ำรองราคาเปลี่ยนแปลง และ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมดอกเบี้ยระหว่างการก่อสร้าง) ด�ำเนินการ
ในปี 2564-2568 เป้าหมายที่จะด�ำเนินการพัฒนาท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ให้สามารถรองรับปริมาณจราจรทางอากาศได้จนถึง
ปี 2581 สามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 10.5
ล้านคนต่อปี

5. แผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต

ปัจจุบันท่าอากาศยานภูเก็ตด�ำเนินการก่อสร้างตามโครงการพัฒนา
ท่ า อากาศยานภู เ ก็ ต (ปี ง บประมาณ 2553-2557) แล้ ว เสร็ จ และ
เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 สามารถรองรับผู้โดยสารได้
12.5 ล้านคนต่อปี ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากปริมาณการจราจรทางอากาศ
ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2560 มีผู้โดยสารทั้งสิ้น 16.85 ล้านคน
ต่อปี ดังนัน้ ท่าอากาศยานภูเก็ตจะต้องด�ำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
โดยมีการด�ำเนินการพัฒนาในระยะต่อไปดังนี้
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2 ประมาณการเงินลงทุน
5,749.449 ล้านบาท (รวมส�ำรองราคาเปลีย่ นแปลง และภาษีมลู ค่าเพิม่
ไม่รวมดอกเบีย้ ระหว่างการก่อสร้าง) ด�ำเนินการพัฒนาสิง่ อ�ำนวยความ
สะดวกต่ อ เนื่ อ งจากงานโครงการพั ฒ นาท่ า อากาศยานภู เ ก็ ต
(ปีงบประมาณ 2553-2557) ด�ำเนินการในปี 2561-2565 เมือ่ ด�ำเนินการ
แล้วเสร็จ ท่าอากาศยานภูเก็ตจะมีขีดความสามารถรองรับปริมาณ
ผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 18 ล้านคนต่อปี
ทอท.ได้เสนอโครงการดังกล่าวให้กระทรวงคมนาคมและส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณา เมื่อเดือน
ธันวาคม 2561 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงคมนาคม
และส� ำ นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
เพื่ออนุมัติงบประมาณ
ทั้งนี้การพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2 เป็นการพัฒนาจนเต็ม
ขีดความสามารถภายในพื้นที่ของท่าอากาศยานภูเก็ตแล้ว
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ปริมาณผู้โดยสาร
ท่าอากาศยานภูเก็ต

16.85
ล้านคน

ปริมาณผู้โดยสาร
ท่าอากาศแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

2.50

ล้านคน

6. แผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ปัจจุบันท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย มีขีดความ
สามารถในการรองรับผูโ้ ดยสาร 3 ล้านคนต่อปี โดยในปี 2560
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย มีผู้โดยสารทั้งสิ้น 2.50
ล้ า นคน ซึ่ ง ยั ง คงไม่ เ กิ น ขี ด ความสามารถในการรองรั บ
ผู้โดยสารในปัจจุบัน แต่เนื่องจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
เชียงราย มีปัญหาความคับคั่งของพื้นที่ให้บริการผู้โดยสาร
ซึ่งยังไม่สอดคล้องตามมาตรฐานการให้บริการ ดังนั้นการ
พัฒนาในระยะเร่งด่วนจะเป็นการพัฒนาเพื่อจัดสรรพื้นที่
ภายในอาคารให้มีความเหมาะสมในการให้บริการ ปรับปรุง
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกอืน่ ๆ โดยจะแบ่งการด�ำเนินการพัฒนา
เป็น 3 ระยะดังนี้
6.1 งานเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความแออัด ด�ำเนินการ
ปรับปรุงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกท่าอากาศยาน แม่ฟ้าหลวง
เชียงราย ให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการ ด�ำเนินการ
ในปี 2561-2565 เป็ น งานด� ำ เนิ น การปรั บ ปรุ ง และ
จัดสรรการใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสารให้มี
ความเหมาะสมในการให้บริการ และแก้ปัญหาพื้นที่แออัด
ในการให้ บ ริ ก าร รวมทั้ ง การปรั บ ปรุ ง ระบบถนนภายใน
ท่าอากาศยาน โดยเมื่อแล้วเสร็จยังคงมีขีดความสามารถ
ในการรองรับผู้โดยสารได้ 3 ล้านคนต่อปี งานดังกล่าว
ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการออกแบบ จัดท�ำข้อก�ำหนดรายละเอียด
และขออนุมัติงบประมาณ
6.2 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟา้ หลวง เชียงราย
ระยะที่ 1 ประมาณการเงินลงทุน 1,456.110 ล้านบาท
(รวมส�ำรองราคาเปลี่ยนแปลง และภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวม
ดอกเบี้ยระหว่างการก่อสร้าง) ด�ำเนินการในปี 2567-2571
เป้าหมายที่จะด�ำเนินการพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
เชี ย งราย ให้ ส ามารถรองรั บ ปริ ม าณจราจรทางอากาศ
ได้ จ นถึ ง ปี 2576 สามารถรองรั บ ปริ ม าณผู ้ โ ดยสาร
ได้ไม่น้อยกว่า 4.8 ล้านคนต่อปี

6.3 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟา้ หลวง เชียงราย
ระยะที่ 2 ประมาณการเงิ น ลงทุ น 359.010 ล้ า นบาท
(รวมส�ำรองราคาเปลี่ยนแปลง และภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวม
ดอกเบี้ยระหว่างการก่อสร้าง) ด�ำเนินการในปี 2572-2576
เป้าหมายที่จะด�ำเนินการพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
เชี ย งราย ให้ ส ามารถรองรั บ ปริ ม าณจราจรทางอากาศ
ได้ จ นถึ ง ปี 2581 สามารถรองรั บ ปริ ม าณผู ้ โ ดยสารได้
ไม่น้อยกว่า 5.2 ล้านคนต่อปี
ทั้ ง นี้ แ ผนงานพั ฒ นาดั ง กล่ า วเป็ น ไปตามแผนแม่ บ ท
การพัฒนา ทอท.ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ ทอท.
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสาร
ที่แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน ทอท.ได้พิจารณาศึกษา
เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ
โดยจะด�ำเนินการปรับปรุงขั้นตอน การด�ำเนินงาน ขอบเขต
และรายละเอียดของงานเพื่อเร่งรัดโครงการพัฒนาในแต่ละ
ระยะให้ แ ล้ ว เสร็ จ เร็ ว ขึ้ น กว่ า แผนที่ ก� ำ หนดไว้ และเพิ่ ม
แผนงานระยะเร่งด่วน และระยะกลางในปี 2561-2562
เพื่อด�ำเนินการบรรเทาความแออัด และยกระดับการให้
บริการระหว่างที่รอการด�ำเนินการโครงการพัฒนา ส่งผลให้
ทอท.สามารถยกระดั บ การบริ ห ารจั ด การภาคการขนส่ ง
ทางอากาศของประเทศอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่ ง ขึ้ น อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การส่ ง เสริ ม การเติ บ โตของภาค
อุตสาหกรรมการขนส่ง โลจิสติกส์ การท่องเที่ยวและบริการ
ซึ่งเป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศในภาพรวม ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศให้ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
		

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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การรายงานระดับการให้บริการของท่าอากาศยาน
(Level of Service : LoS)
สืบเนื่องจากปัจจุบันท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) (ทอท.)
ทัง้ 6 แห่ง มีผโู้ ดยสารระหว่างประเทศและในประเทศเดินทาง
ผ่านรวมมากกว่า 140 ล้านคน สถานการณ์ในภาพรวมที่
ท่าอากาศยานให้บริการผู้โดยสารเกินกว่าขีดความสามารถ
ท�ำให้ ทอท.ตระหนักและให้ความส�ำคัญในการติดตามและ
แก้ไขปัญหาความคับคั่ง เพื่อให้การเดินทางของผู้โดยสาร
เกิดความคล่องตัวและสะดวกสบาย ทัง้ ในส่วนของผูโ้ ดยสาร
ขาออกและผู้โดยสารขาเข้า ซึ่งได้แก่ กระบวนการมาถึง
ชานชาลา (Curbside), การตรวจบัตรโดยสาร (Check-in),
การตรวจค้นผูโ้ ดยสารและสัมภาระ (Security Checkpoint),
การตรวจหนังสือเดินทาง (Immigration Control), การรอขึ้น
เครือ่ ง (Boarding Gate), การรับสัมภาระ (Baggage Claim),
การตรวจสิง่ ของต้องส�ำแดง (Custom Control) จนถึงบริการ
ขนส่งสาธารณะออกจากท่าอากาศยาน
ทอท.จึงพัฒนาระบบการรายงานระดับการให้บริการของ
ท่าอากาศยาน (Level of Service: LoS) เพื่อเป็นตัวชี้วัด
ติดตามระดับการให้บริการ ณ กระบวนการต่าง ๆ ว่าผูโ้ ดยสาร
จะได้รับการบริการในระดับที่เหมาะสม ซึ่ง ทอท.ได้อ้างอิง
เกณฑ์การประเมินระดับการให้บริการระดับสากล (IATA
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และ FAA) โดยน�ำมาประยุกต์รูปแบบ LoS ของ ทอท.
โดยในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นปีที่ 2 ของการใช้งาน
รายงานดังกล่าวได้พฒ
ั นาระบบการจัดเก็บข้อมูลจากรูปของ
Manual เป็นรูปแบบของการบันทึกผ่านทาง Smartphone
โดยเจ้าหน้าที่ของแต่ละท่าอากาศยานท�ำการส�ำรวจระยะ
เวลารอรับบริการและความหนาแน่นของพื้นที่ให้บริการ
ณ จุดต่าง ๆ ในชั่วโมงคับคั่งของแต่ละวันทั้งกระบวนการ
ผู้โดยสารขาออกและขาเข้า โดยบันทึกลงใน Web Based
Application (AOT’s Level of Service Application: LoS
APP) โดยระบบจะประมวลผลโดยอัตโนมัติให้กับผู้บริหาร
และส่วนงานที่เกี่ยวข้องแบบ Realtime ให้สามารถรับทราบ
ข้ อ มู ล ประกอบการตั ด สิ น ใจในการบริ ห ารจั ด การ
ท่าอากาศยานในการติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้า
ในการแก้ไขปัญหาบนฐานข้อมูลทีถ่ กู ต้องแม่นย�ำ เป็นระบบ
และรวดเร็ ว LoS APP นั บ เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ พั ฒ นาขึ้ น
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันขององค์กรของท่าอากาศยาน
ทั้ ง 6 แห่ ง ให้ ส ามารถติ ด ตามและประเมิ น ระดั บ
ของการให้บริการเพื่อการวางแผนบริหารทรัพยากรได้อย่าง
เหมาะสม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและทั น เหตุ ก ารณ์ ม ากยิ่ ง ขึ้ น
อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น ประโยชน์ ต ่ อ การวางแผนแก้ ไ ขปั ญ หา
ในระยะยาวเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการให้สูงขึ้น

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ทอท.
บุคลากรของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) (ทอท.) ทุกคนเป็นทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในการดําเนินธุรกิจ มีส่วน
ส�ำคัญต่อความส�ำเร็จและการเติบโตขององค์กร โดย ทอท.มีความเชื่อมั่นว่า การเติบโตขององค์กรขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มี
คุณภาพ โดยในปีงบประมาณ 2562 ทอท.ได้ปรับโครงสร้างสถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน (สบวท.) โดยได้จดั ตัง้ ฝ่ายพัฒนา
วิทยาการและข้อมูลสารสนเทศท่าอากาศยาน เพื่อที่จะเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาบุคลากรให้มีแนวคิดเชิงนวัตกรรม
เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในยุค Thailand 4.0 และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เทียบได้ในระดับสากล ควบคู่ไปกับการเสริม
สร้างบุคลากรให้มีจิตส�ำนึกสูงสุดด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นหัวใจของการปฏิบัติงาน อีกทั้งมี
จิตส�ำนึกในการให้บริการ ค�ำนึงถึงความส�ำคัญกับเป้าหมายขององค์กรมากกว่าเป้าหมายส่วนตัว พร้อมรับการแข่งขันทาง
ธุรกิจ และให้มีการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และส�ำนึกในความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า สังคม และ
ประเทศชาติ ตามค่านิยมองค์กร (Core Values) ของ ทอท.
ทอท.ยังมุ่งเน้นการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
โดยจัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในหลักสูตร
ต่าง ๆ ทัง้ ทีเ่ ป็นการจัดฝึกอบรมภายใน ทอท.และการฝึกอบรม
ภายนอก ทอท. เพื่อให้มีความรู้ความช�ำนาญแบบมืออาชีพ
มีทศั นคติและใจรักต่องานบริการ ควบคูไ่ ปกับความตระหนัก
เรือ่ งความปลอดภัยอย่างต่อเนือ่ งและสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้มนั่ ใจ
ว่าบุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบตั งิ าน อีกทัง้ ได้นำ� ระบบ
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) และการน�ำ
แนวทางจั ด การความรู ้ (Knowledge Management)
มาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้
ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการเปิดโลกทัศน์ให้กับบุคลากร
ได้มีการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากการมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวแล้ว
ทอท.ยังให้การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
ณ ต่างประเทศ อีกทั้งเสริมสร้างค่านิยมองค์กรให้บุคลากร
เป็ น กลไกหลั ก ในการพั ฒ นาผลั ก ดั น องค์ ก รสู ่ ก ารเป็ น
“ผูด้ ำ� เนินการและจัดการท่าอากาศยานทีด่ รี ะดับโลก: การมุง่ เน้น
คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารโดยค� ำ นึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย
และสร้ า งรายได้ อ ย่ า งสมดุ ล ” ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรให้
ความส�ำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคมโดยส่วนรวม
เพื่อให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่องค์กรคาดหวัง และน�ำองค์กร
ไปสู่ความยั่งยืน
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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กรอบการดำ�เนินงาน
ด้านการพัฒนาบุคลากร
สรุป ได้ดังนี้
1. แผนพัฒนาบุคคล ทอท. ประจำ�ปีงบประมาณ 2562

1.1 หลักสูตรหลักด้านการบริหารจัดการท่าอากาศยาน
ทอท. ประกอบด้วย หลักสูตรการปฏิบัติการท่าอากาศยาน
(Airport Operations) หลักสูตรการจัดการท่าอากาศยาน
ระดับต้น (Junior Airport Management) หลักสูตรการจัดการ
ท่ า อากาศยานระดั บ กลาง (Intermediate Airport
Management) และหลั ก สู ต รการจั ด การท่ า อากาศยาน
ระดับสูง (Senior Airport Management) โดยมีรูปแบบ
การฝึ ก อบรมเป็ น การเรี ย นรู ้ ใ นห้ อ งเรี ย น (Classroom),
e-Learning, ส�ำหรับหลักสูตรการจัดการท่าอากาศยาน
ระดับสูง ทอท.ได้เชิญบุคลากรจากส�ำนักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย, บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
และท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา เข้ารับการฝึกอบรม
เพื่อสร้างสัมพันธภาพและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์
ร่วมกัน
1.2 หลักสูตรด้านการปฏิบัติการท่าอากาศยาน เช่น
หลักสูตรมาตรฐานสนามบิน (Annex 14: Aerodrome),
หลักสูตร GSN 3 - Emergency Planning and Crisis
management, หลักสูตร AVSEC QC Best Practices,
หลักสูตรระบบการจัดการด้านนิรภัยของสนามบิน, หลักสูตร
Aviation Security Management, หลักสูตร Dangerous
Goods Awareness, หลั ก สู ต รการดั บ เพลิ ง และกู ้ ภั ย
อากาศยานพาณิชย์ และหลักสูตรปฏิบัติการด้านการแพทย์
ท่าอากาศยาน (Airport Medical Co-operator) เป็นต้น
1.3  หลักสูตรด้านการบริหารจัดการและความรูท้ วั่ ไป เช่น
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ, หลักสูตรการวิเคราะห์ผลกระทบ
ทางธุรกิจ การประเมินความเสี่ยง และการก�ำหนดกลยุทธ์
ความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ , หลั ก สู ต รการประเมิ น คุ ณ ภาพ
รัฐวิสาหกิจ, หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมการท�ำงาน, หลักสูตรส่งเสริมด้านธรรมาภิบาลและ
จริ ย ธรรม และหลั ก สู ต รการตลาดและการบริ ห ารลู ก ค้ า
สัมพันธ์ เป็นต้น
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1.4 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ทอท.
1.4.1 การส่ ง เสริ ม สมรรถนะด้ า นการจั ด การ
(Managerial Competency) ของผูบ้ ริหารระดับสูง ให้เป็นไป
ตามผลการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการที่มีช่องว่าง
มากที่สุด 2 ด้าน ได้แก่ Airport Acumen และ Strategic
Management
1.4.2 หลักสูตรส�ำหรับคณะกรรมการ ทอท.และ
ผู้บริหารระดับสูง เช่น หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการ
บริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน, หลักสูตรหลักประจ�ำ
วิ ท ยาลั ย การทั พ บก, การเมื อ งการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยส�ำหรับนักบริหารระดับสูง, หลักสูตรผู้บริหาร
กระบวนการยุติธรรมระดับสูง, หลักสูตรผู้บริหารการให้
เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ (PPPs for Executives
Program: PEP, หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน, หลักสูตรวิทยาการการจัดการส�ำหรับนักบริหาร
ระดับสูง และหลักสูตร Chief Financial Officer Certification
Program เป็นต้น
1.5 หลักสูตรด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate
Governance: CG) และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility: CSR) เช่น โครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติปรับฐานความคิด ส่งเสริมคุณธรรม สร้างค่านิยม
ไม่ยอมรับการทุจริต โครงการวันต่อต้านการทุจริต และ
การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ผลประโยชน์ทับซ้อน ภัยร้าย
ท�ำลายองค์กร” เป็นต้น

1.6 หลักสูตรฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ เช่น หลักสูตร
Airport Master Planning ณ IATA ประเทศสิงคโปร์, หลักสูตร
Runway Rubber Removal ณ ICAO ประเทศอินเดีย,
หลักสูตร Managing Air Cargo Operations ณ IATA
เขตบริ ห ารพิ เ ศษฮ่ อ งกงแห่ ง สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ,
หลักสูตร ICAO Risk Management Workshop ณ ICAO
สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มประชาธิ ป ไตยศรี ลั ง กา, หลั ก สู ต ร
Airport Slots and Coordination ณ IATA ประเทศสิงคโปร์
และหลักสูตร ICAO Scholarship Airport Construction and
Operation ณ IAAA สาธารณรัฐเกาหลี เป็นต้น
    1.7 หลักสูตรด้านความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ทอท.
กั บ สถาบั น การบิ น พลเรื อ น ได้ แ ก่ หลั ก สู ต รการจั ด การ
การขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Management)
ซึ่งเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนา
บุคลากรทางด้านการบิน ในปีงบประมาณ 2562-2564
จ�ำนวน 3 สาขา
สาขาที่ 1 นิ ร ภั ย และการรั ก ษาความปลอดภั ย
ด้านการบิน (Aviation Safety and Security)
สาขาที่ 2 การบริ ห ารจั ด การสนามบิ น (Airport
Management)
สาขาที่ 3 การจั ด การการขนส่ ง ทางอากาศ
(Air Transport Management)
1.8 การให้บริการจัดฝึกอบรมด้านมาตรฐานการขนส่ง
ทางอากาศแก่ หน่วยงานภายนอก ทอท. เช่น หลั กสู ตร
มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน (ระดับต้น),
หลักสูตร Airport Collaborative Decision Making (A - CDM),
หลักสูตร Safety Management System, หลักสูตรความ
ปลอดภัยในเขตการบิน (Airside Safety), และหลักสูตรการ
สร้างความตระหนักรู้ด้านการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

1.9 การให้ ทุ น การศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ปริ ญ ญาโท
ณ ต่างประเทศ จ�ำนวน 3 ทุน ได้แก่ Master of Science in
Air Transport Management, Coventry University, Master
of Science in Airport Planning and Management,
Cranfield University สหราชอาณาจักร และ Master of
Science in Business Administration Aviation Management,
Embry - Riddle Aeronautical University สหรัฐอเมริกา
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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2. โครงการเสริมสร้างค่านิยมองค์กร (Core Values)

ทอท.ได้ดำ� เนินการโครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กร โดยการมุง่ เน้นการพัฒนาบุคลากรทุกระดับของ ทอท.
ให้มีค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร โดยมีการให้ความรู้และ
ทักษะ (Skill set) ทัศนคติ (Mind set) และเครือ่ งมือ (Tool set)
เพื่อให้บุคลากรสามารถน�ำความรู้และทักษะไปใช้ในการ
ขับเคลื่อนและผลักดันค่านิยมให้ครอบคลุมในทุกส่วนงาน
ของ ทอท.
การเสริมสร้างค่านิยมให้กับกลุ่มบุคลากรนั้น เริ่มตั้งแต่
ผู้บริหารระดับสูง (Role Model) เพื่อการเป็นต้นแบบและ
ปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อค่านิยม, ผู้บริหาร
ระดับฝ่าย (Change Leader) เพื่อให้สามารถวางแผนและมี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนค่านิยม ทอท., กลุ่มพี่เลี้ยงค่านิยม
(AOT Core Values Mentor) เพื่อให้สามารถเป็นแบบอย่าง
และปลูกฝังค่านิยมให้กบั พนักงานใหม่ได้, พนักงานต้นแบบ
ค่านิยมระดับปฏิบัติการ (AOT Core Values Young Role
Model) เพือ่ ให้พนักงานสามารถถ่ายทอดค่านิยมให้กบั เพือ่ น
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ร่วมงานและเกิดผลงานเป็นรูปธรรม และกลุ่มพนักงานสาย
งานบัญชีและการเงิน เพื่อเสริมสร้างให้เกิดพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ในการปฏิบตั งิ านในสายงาน รวมทัง้ มีการเสริมสร้าง
บรรยากาศและกระตุ้นส่งเสริมค่านิยม ทอท.ให้กับพนักงาน
และลูกจ้าง ทอท. และเพือ่ สร้างการมีสว่ นร่วมในการส่งเสริม
และผลักดันค่านิยมให้เกิดขึน้ ภายในองค์กร โดยการน�ำเสนอ
ผลงานของกลุ่มพี่เลี้ยงค่านิยม และพนักงานกลุ่มต้นแบบ
ที่ได้ร่วมส่งเสริมและผลักดันให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ภายในส่วนงานของพนักงานกลุ่มดังกล่าว ผ่านโครงการ
กิจกรรม AOT Core Values Day 2019 “40 ปี ทอท.กับการ
ส่งต่อค่านิยมแห่งความภูมิใจสู่อนาคต”   
นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบั หน่วยงานภายนอก
โดย ทอท.ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิธีปฏิบัติในการ
ส่งเสริมค่านิยมของ ทอท.ให้กบั องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย ทีไ่ ด้มาศึกษาดูงานเกีย่ วกับการจัดกิจกรรม
สือ่ สารและส่งเสริมวัฒนธรรมของ ทอท. รวมทัง้ กระบวนการ
คัดเลือกบุคคลต้นแบบ (Role Model) ในโครงการเสริมสร้าง
ค่านิยม ทอท.

3. โครงการจัดทำ�ระบบการจัดการความรู้
(Knowledge Management: KM)

ทอท.ได้ด�ำเนินการพัฒนาองค์กรในด้านต่าง ๆ รวมถึงการ
ขยายขีดความสามารถในการให้บริการท่าอากาศยาน เพือ่ ยก
ระดับคุณภาพการให้บริการผ่านเทคโนโลยี AOT Digital
Platform ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาประเทศสู ่
Thailand 4.0 โดย ทอท.ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้
(Knowledge Management: KM) เพือ่ สนับสนุนยุทธศาสตร์
องค์กรที่ 4 Intelligent Service ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญ
ในการสนับสนุนให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนได้อย่างยั่งยืน
โดยการสร้ า งและรวบรวมความรู ้ จ ากกลุ ่ ม ผู ้ เ ชี่ ย วชาญ
(KM Expert) และกลุ่มบุคลากรรุ่นใหม่ (KM CoP New
Generation) ที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถ
ด้ า นเทคโนโลยี ในการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ป ระสบการณ์
(Experience) ทักษะ (Skill) ด้วยแนวคิด Digital Knowledge
Creation โดยเป็นการบูรณาการความรู้ของบุคลากรภายใน
องค์กร และการเสาะแสวงหาความรูจ้ ากภายนอก (Knowledge
Creation) เพื่อใช้ในการต่อยอดและการพัฒนาระบบ AOT
Digital Airport: สนามบินที่มีชีวิต ใน 2 ระดับ คือ
• ระดับที่ 1 Digital Operation & Service Improvement
เพือ่ ยกระดับการท�ำงานให้สะดวกและง่ายขึน้ โดยใช้หลักการ
Kaizen ได้แก่ ECRS (Eliminate, Combine, Reduce,
Simplify) ส� ำหรับการปรับปรุงกระบวนการ และ EDIA
(Eliminate, Decrease, Increase, Added) ส�ำหรับการ
ปรับปรุงคุณภาพงานบริการ
• ระดับที่ 2 Digital Service Creation เพื่อเสาะหา
ข้อมูลสารสนเทศ ความรู้ใหม่ ๆ โดยน�ำมาประยุกต์ ใช้งาน
จากแนวคิดและแบบจ�ำลอง Prototype (Paper Prototype
หรือ Simulation) เพือ่ แสดงให้เห็นว่าแนวคิดดังกล่าวสามารถ
น�ำไปใช้ได้จริง และมีโอกาสสร้างคุณค่าให้กับองค์กร

การพัฒนาความรู้ร่วมกันของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (KM Expert)
และ KM CoP New Generation ได้มีการน�ำแนวคิดและ
ผลงานในงาน KM Day 2019 เพื่อสร้างบรรยากาศการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร รวมถึงโอกาสในการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก และสถาบันการศึกษา
ด้ า นการบิ น ตลอดจนเพื่ อ ให้ โ ครงการจั ด การความรู ้
ให้สามารถเข้าถึงบุคลากรในทุกพื้นที่ และสามารถน�ำองค์
ความรู้มาใช้ในการแก้ไขปัญหา พัฒนา และต่อยอดไปสู่
นวัตกรรม และสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ซึ่งผลงานดังกล่าวประกอบด้วยความรู้หลัก 4 ด้าน
ได้ แ ก่ Digital Smart Service ส� ำ หรั บ การให้ บ ริ ก าร
ท่าอากาศยาน, Digital Smart Work เพื่อการพัฒนาและ
ปรับปรุงงานประจ�ำ, Digital Service and Support เพื่อเป็น
แนวคิดต่อยอดจาก AOT Airport Application ในการหา
รายได้ที่นอกเหนือจากกิจการการบิน (Non-Aeronautical
Revenues) และ Airport Rescue Fire Fighting Learning
Center เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้ดับเพลิงและกู้ภัยให้เป็นศูนย์
การเรียนรู้ของท่าอากาศยานของประเทศ โดยการพัฒนา
ระบบจัดการศูนย์เรียนรู้ และการเรียนรู้ในรูปแบบ Blended
Learning & Micro Learning
นอกจากนี้ ทอท.ยังให้ความส�ำคัญกับการถ่ายโอนความรู้
และประสบการณ์ (Knowledge Capture: Tacit Knowledge
to Explicit Knowledge) จากบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้
ความเชี่ยวชาญที่ก�ำลังจะเกษียณอายุ เพื่อจัดเก็บความรู้
ที่เป็นประโยชน์ในการด�ำเนินการท่าอากาศยาน ซึ่งจะช่วย
ยกระดับ ทอท.ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning
Organization)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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4. ผลการดำ�เนินการพัฒนาบุคลากร ในปีงบประมาณ 2562

ทอท.มีผลการด�ำเนินการพัฒนาบุคลากร รวมจ�ำนวน 1,242 โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม
และมีผู้เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร รวมจ�ำนวน 24,734 คน แบ่งตามหมวดความรู้ได้ดังนี้

การฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการท่าอากาศยาน
(Airport Management Training)
• โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม
• ผู้เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร

จำ�นวน 316 โครงการ
จำ�นวน 5,457 คน

การฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการทั่วไป
(General Management Training)
• โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม
• ผู้เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร

จำ�นวน 303 โครงการ
จำ�นวน 4,734 คน

การฝึกอบรมด้านวิชาชีพและการปฏิบัติการ
(Functional & Operation Training)
• โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม
• ผู้เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร

จำ�นวน 469 โครงการ
จำ�นวน 8,252 คน

การฝึกอบรมด้านความรู้ทั่วไป
(Soft Skills Training)
• โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม
• ผู้เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร
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จำ�นวน 154 โครงการ
จำ�นวน 6,291 คน

โครงการ

ศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ก่อนส่งออก

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้ให้ความ
ส� ำ คั ญ ในกิ จ กรรมการขนส่ ง สิ น ค้ า ทางอากาศ ซึ่ ง เป็ น
การสนับสนุนนโยบายการขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์
ของประเทศที่ผ่านเข้ามาด�ำเนินการในพื้นที่เขตปลอดอากร
และคลังสินค้า (Free zone) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โดยปัจจุบนั ประเทศไทยมีปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศ
ผ่านทางเขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประมาณ
1.5 ล้านตันต่อปี ทัง้ นี้ ร้อยละ10 ของสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้า
ทางการเกษตร เช่น ผัก ผลไม้ และดอกไม้ ซึ่งประเทศต่าง ๆ
จะมีการเข้มงวดในการตรวจสอบน�ำเข้าสินค้าประเภทนี้
เนื่องจากเป็นสินค้าเน่าเสียง่าย และอาจมีแมลงศัตรูพืชและ
สารเคมีตา่ ง ๆ ปนเปือ้ น ดังนัน้ เพือ่ เป็นการยกระดับมาตรฐาน
การตรวจสอบสินค้าเกษตรให้แก่ผู้ส่งออกและเกษตรกรไทย
ทอท.จึ ง ได้ จั ด ท� ำ โครงการศู น ย์ ต รวจสอบคุ ณ ภาพสิ น ค้ า
ก่อนส่งออก (Pre-Shipment Inspection Center) ภายในเขต
ปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ เป็นศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าการเกษตรก่อนส่งออก
ไปยังประเทศปลายทางได้อย่างมีมาตรฐานสากล เป็นการ
สนับสนุนการส่งออกสินค้าภาคการเกษตรเพิม่ มูลค่าประเภท
พืช ผัก ผลไม้ ไปสู่ตลาดต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในการส่งเสริมกิจการการขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์
ในภาพรวมของประเทศ

โดยในระยะแรก ทอท.จะจัดตัง้ โครงการจัดตัง้ สถานทีส่ ำ� หรับ
เตรียมสินค้าเกษตรและสินค้าเน่าเสียง่ายผ่านช่องทางพิเศษ
[Perishable Premium Lane (PPL)] ก่อนการด�ำเนินโครงการ
ศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งออก (Pre-Shipment
Inspection Center) ต่ อ ไปในอนาคต โดยโครงการ
Pre-Shipment Inspection Center เป็นการให้บริการเสริม
และอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ส่งออก เปรียบเสมือนการให้
บริการชัน้ ธุรกิจ (Business Class) ส�ำหรับผูโ้ ดยสาร ซึง่ สินค้า
ที่ใช้บริการในโครงการ Pre-Shipment Inspection Center
จะได้ รั บ การดู แ ลและจั ด เตรี ย มขึ้ น เครื่ อ งโดยผู ้ ช� ำ นาญ
ในการจัดเตรียมสินค้าทางอากาศโดยเฉพาะ ทั้งนี้ โครงการ
Pre-Shipment Inspection Center ดังกล่าว เป็นการท�ำงาน
ร่ ว มกั น ระหว่ า งกระทรวงคมนาคมและกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ รวมถึงบริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจี คาร์โก้ จ�ำกัด และบริษัทเอกชน
หลายแห่งที่ให้ความร่วมมือส่งเสริมและยกระดับมาตรฐาน
สิ น ค้ า การเกษตรของไทยให้ ทั ด เที ย มนานาชาติ เ พื่ อ ให้
ผู ้ ส ่ ง ออกไทยสามารถแข่ ง ขั น ในตลาดโลก และเพื่ อ ให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศของ
อาเซียนต่อไป

โดยในปี 2562 ทอท.จึ ง ได้ ร ่ ว มลงนามในบั น ทึ ก ความเข้ า ใจ
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเน่าเสียง่าย
ก่อนส่งออกกับบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(Central Labs) โดยมี นายนิ ติ นั ย ศิ ริ ส มรรถการ กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่ ทอท. และพันโท นราวิทย์ เปาอินทร์ กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการ Central Labs ให้เกียรติลงนาม เมื่อวันที่ 11 เมษายน
2562 ณ ห้องประชุม ทอท. ซึ่ง Central Labs เป็นห้องปฏิบัติการ
ของรั ฐ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า นการตรวจวิ เ คราะห์ ม าตรฐานสิ น ค้ า
ให้กับกลุ่มผู้ส่งออก และเป็นหน่วยงานเดียวของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานยุโรป ซึ่งตามข้อตกลงดังกล่าว ทอท.และ
Central Labs จะร่วมกันวางระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่ประเทศปลายทาง
ก�ำหนดต่อไป
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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การจัดตั้งบริษัท
บริการภาคพื้น
ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด
ด้วยอุตสาหกรรมการบินของภูมภิ าคเอเชียมีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยที่มีการเติบโตขยาย
ตัวโดยตลอด เนื่องจากประเทศไทยมีจุดเด่นทางภูมิศาสตร์
ที่ตั้งอยู่กึ่งกลางของอาเซียน และมีความใกล้ชิดกับกลุ่ม
ประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม (CLMV) ทีม่ แี นวโน้ม
การเติ บ โตของเศรษฐกิ จ ที่ ดี ซึ่ ง สนั บ สนุ น การเพิ่ ม ขึ้ น
ทั้งจ�ำนวนผู้โดยสารและเที่ยวบิน ท�ำให้ท่าอากาศยานต้อง
เตรียมพร้อมในการให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การมี
ผูใ้ ห้บริการภาคพืน้ ทีม่ มี าตรฐานสูงและมีการด�ำเนินงานทีม่ ี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งที่ มี ค วามจ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ต่ อ
การให้บริการท่าอากาศยานของบริษัท ท่าอากาศยานไทย
จ�ำกัด (มหาชน) (ทอท.) ตามแผนวิสาหกิจ ทอท.ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 7: Business Development
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ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่
เพื่อขยายการด�ำเนินงานของธุรกิจหลักและธุรกิจต่อเนื่อง
ทั้งในรูปแบบการร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจในด้าน
ที่เกี่ยวกับกิจการการบินและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการ
การบิน ดังนั้น เพื่อสนับสนุนแผนวิสาหกิจและยุทธศาสตร์
ดังกล่าว ในกลยุทธ์ที่ 7.2 ทอท.จึงได้กำ� หนดการพัฒนาธุรกิจ
รูปแบบบริษัทลูก/บริษัทร่วมทุน โดย ทอท.มีนโยบายใน
การจัดตั้งบริษัทจ�ำกัด เพื่อให้บริการลานจอดและอุปกรณ์
ภาคพื้น ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท.
ทอท.ได้พิจารณาแนวทางการร่วมลงทุนกับบริษัทเอกชน
เพื่อจัดตั้งบริษัทจ�ำกัด เพื่อให้บริการลานจอดและอุปกรณ์
ภาคพื้น ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท.

INSPIRING
THE WORLD
WITH SMARTEST
AIRPORTS

โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ
ลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้นโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
(Customer Centric) และการปฏิ บั ติ อ ย่ า งเท่ า เที ย ม
2) เพื่อให้เกิดการประสานงานและบูรณาการอย่างใกล้ชิด
กั บ การด� ำ เนิ น งานท่ า อากาศยานและกลุ ่ ม ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ที่เกี่ยวข้อง และ 3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการน�ำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่มาใช้เพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการลานจอด
และอุปกรณ์ภาคพื้น ทั้งนี้ ทอท.ได้ศึกษาความเป็นไปได้
ในการร่วมลงทุนจัดตัง้ บริษทั และได้ดำ� เนินกระบวนการและ
ก�ำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาผู้ร่วมทุนซึ่งเป็นผู้ประกอบการ
ให้บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพืน้ อิสระทีม่ ปี ระสบการณ์
ซึ่งจากการด�ำเนินการข้างต้น ทอท.ได้บริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป
(ไทยแลนด์) จ�ำกัด (SAL) เป็นผู้ร่วมทุน
ทอท.และบริ ษั ท เอสเอแอล กรุ ๊ ป (ไทยแลนด์ ) จ� ำ กั ด
ได้ ร ่ ว มกั น จดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง บริ ษั ท บริ ก ารภาคพื้ น
ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (AOT Ground Aviation Services
Company Limited) (AOTGA) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561
เพื่อด�ำเนินธุรกิจให้บริการลานจอด อุปกรณ์ภาคพื้น บริการ
ผู้โดยสารภาคพื้น และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ณ ท่าอากาศยาน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. โดยมีทุนจดทะเบียน
400,000,000 บาท (ประกอบด้ ว ยหุ ้ น สามั ญ จ� ำ นวน
3,840,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และหุ้นบุริมสิทธิ
จ�ำนวน 160,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดย ทอท.
ถื อ หุ ้ น สามั ญ ร้ อ ยละ 49 และ บริ ษั ท เอสเอแอล กรุ ๊ ป
(ไทยแลนด์) จ�ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 51 (เป็นหุ้นสามัญร้อยละ
47 และหุ้นบุริมสิทธิร้อยละ 4 ซึ่งหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิเทียบเท่า
หุ้นสามัญ ยกเว้นสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 1 เสียง
ต่อหุ้นบุริมสิทธิ 10 หุ้นที่ถืออยู่) ส�ำหรับคณะกรรมการของ
AOTGA มีทั้งหมด 11 คน ประกอบด้วยกรรมการกลุ่ม ทอท.
จ�ำนวน 6 คน (รวมประธานกรรมการ) และกรรมการกลุ่ม
บริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ�ำกัด จ�ำนวน 5 คน

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด ได้เข้า
ประกอบกิจการให้บริการภาคพื้นส�ำหรับอากาศยานและ
ผูโ้ ดยสาร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์
2562 โดยมีขอบเขตการให้บริการลานจอดและอุปกรณ์
ภาคพืน้ ซึง่ ประกอบด้วย การบริการด้านสัมภาระ (Baggage
Handling) การบริ ก ารในลานจอดอากาศยาน (Ramp
Handling) การบริการอากาศยาน (Aircraft Service) และ
การให้ บ ริ ก ารด้ า นผู ้ โ ดยสาร (Passenger Handling)
โดยผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารส่ ว นใหญ่ เ ป็ น สายการบิ น ที่ มี เ ที่ ย วบิ น
แบบประจ�ำ (Schedule) เช่น สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์
และสายการบิน นกสกู๊ต เป็นต้น
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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การดำ�เนินงานด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
การบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีความมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจ มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการ โดยค�ำนึง
ถึงความปลอดภัยและการคุม้ ครองสุขภาพของพนักงานและลูกจ้างทุกคน รวมถึงรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อมและชุมชน
จึงได้ก�ำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน โดยมุ่งเน้นในเรื่องการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย การประเมินความเสี่ยง การควบคุมป้องกัน และการปรับปรุงแก้ไข รวมถึงการทบทวนกระบวนการต่าง ๆ
เพือ่ ให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง โดยยึดกรอบการด�ำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทีส่ อดคล้องกับระบบ
การจัดการตามมาตรฐาน OHSAS 18001:2007/มอก.18001-2554

สถิติการประสบอันตรายจากการทำ�งานของพนักงานและลูกจ้าง

อัตราความถีข่ องการบาดเจ็บ (Injury Frequency Rate: IFR) และอัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (Injury Severity Rate:
ISR) กรณีถึงขั้นหยุดงาน เป็นค่าดัชนีวัดผลส�ำเร็จด้านความปลอดภัยเชิงรับที่บ่งบอกถึงจ�ำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บ
ถึงขั้นหยุดงาน (ราย/ล้านชั่วโมงการท�ำงาน) และจ�ำนวนวันที่สูญเสียไปจากการเกิดอุบัติเหตุ (วัน/ล้านชั่วโมงการท�ำงาน)
ตามล�ำดับ โดยในปี 2562 มีค่า IFR เท่ากับ 0.17 และมีค่า ISR เท่ากับ 0.77

ข้อมูลถึงวันที่ 31 พ.ค.62 / จ�ำนวนพนักงานและลูกจ้างที่ได้รับอุบัติเหตุทั้งหมดรวม 4 ราย / จ�ำนวนวันที่หยุดงานรวม 18 วัน
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ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน OHSAS
18001:2007/มอก.18001-2554 ของ ทอท.

เพื่อให้การด�ำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ ทอท.มีมาตรฐานเป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล ผู้ปฏิบัติงานมีความตระหนักถึงอันตรายและความเสี่ยงที่แฝง
อยูใ่ นกิจกรรมการท�ำงาน รวมถึงการจัดท�ำแผนงาน มาตรการต่าง ๆ เพือ่ ลดและควบคุม
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ทอท.จึงได้ด�ำเนินการตามระบบการ
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน OHSAS 18001:2007/มอก.
18001-2554 โดยส�ำนักงานใหญ่ ทอท. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานภูเก็ต และ
ท่ า อากาศยานแม่ ฟ ้ า หลวง เชี ย งราย ได้ ด� ำ เนิ น การจั ด ท� ำ และขอรั บ การรั บ รอง
มาตรฐานฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้ ทอท.มีการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เป็นรูปแบบ
เดียวกัน ซึ่งจะท�ำให้การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืนต่อไป

สำ�นักงานใหญ่ ทอท.

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานดอนเมือง

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

ท่าอากาศยานหาดใหญ่

ท่าอากาศยานภูเก็ต

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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การพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ ทอท. สู่มาตรฐาน ISO 45001:2018

ตามที่ ทอท.ได้น�ำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 และ
มอก.18001-2554 มาใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงาน เป็นการแสดงถึงการให้ความส�ำคัญด้านความปลอดภัย
ในการท�ำงานและการดูแลสุขภาพอนามัยของบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรหลักขององค์กร เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
จากการท�ำงานหรือได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการท�ำงาน โดย ทอท.ยังคงสามารถรักษาสถานภาพ
การรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 มาอย่างต่อเนือ่ งจนถึงปัจจุบนั ทัง้ นี้ เมือ่ 12 มีนาคม 2561 ทีผ่ า่ นมา
องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization หรือ ISO)
ได้ประกาศมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 เพือ่ ทดแทนมาตรฐาน
OHSAS 18001:2007 โดยจะท�ำการยกเลิกการรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 ภายใน 3 ปี นับแต่วันที่
ประกาศมาตรฐานฉบับใหม่ ดังนัน้ เพือ่ ให้ ทอท.มีระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทีไ่ ด้มาตรฐาน
ในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดท�ำโครงการพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ
ทอท.สู่มาตรฐาน ISO 45001:2018 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานภายในปีงบประมาณ 2563
และได้จัดประชุมเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้ตรงกันกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องทุกท่าอากาศยานเมื่อเดือน
กรกฎาคม-สิงหาคม 2562
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การฝึกอบรม การสัมมนา ศึกษาดูงาน
และการรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการทำ�งาน ประกอบด้วย
การฝึกอบรม ทอท.จัดหลักสูตรการฝึกอบรม ดังนี้
1.1 หลั ก สู ต รตามที่ ก ฎหมายก� ำ หนด ได้ แ ก่
การดับเพลิงขั้นต้น คณะกรรมการความปลอดภัย
อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งาน
การอบรมความปลอดภั ย ก่ อ นเริ่ ม งานของบริ ษั ท
ผู ้ รั บ เหมา ความปลอดภั ย ในการท� ำ งานส� ำ หรั บ
พนักงานใหม่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงาน
(จป.) ระดับหัวหน้างาน และ จป.ระดับบริหาร

1.2 หลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
เพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน ได้แก่
การชีบ้ ง่ และประเมินความเสีย่ งตาม
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยส�ำหรับ จป.หัวหน้า
งาน และการตรวจประเมินภายใน
ตามระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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โครงการ “สัมมนาและศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งาน
ณ ส� ำ นั ก งานใหญ่ ” และผู ้ แ ทนจาก
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยาน
ดอนเมื อ ง ท่ า อากาศยานเชี ย งใหม่
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยาน
ภู เ ก็ ต และท่ า อากาศยานแม่ ฟ ้ า หลวง
เชียงราย

โครงการ “การฝึกซ้อมดับเพลิงและ
อพยพหนีไฟ ณ ส�ำนักงานใหญ่
ทอท. ประจ�ำปีงบประมาณ 2562”
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โครงการ “งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการท�ำงานและ
รณรงค์ขับขี่ด้วยความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์”

โครงการ “การฝึกซ้อมการให้ความช่วยเหลือ
เมื่อเกิดเหตุการณ์ลิฟต์โดยสารค้าง ณ อาคาร
ส�ำนักงานใหญ่ ทอท.”

รางวัลและผลงานด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
จัดกิจกรรมการประกวดสถานประกอบกิจการต้นแบบ
ดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงาน ประจ�ำปี 2562 โดยหน่วยงาน
ของ ทอท.ได้ เ ข้ า ร่ ว มการประกวดและผ่ า นเกณฑ์
การตรวจประเมินได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการ
ต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ระดับประเทศ ดังนี้
• ส� ำ นั ก งานใหญ่ ทอท. ได้ รั บ รางวั ล สถาน
ประกอบกิ จ การต้ น แบบดี เ ด่ น ด้ า นความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ระดับ
ประเทศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 13 (ประกาศเกียรติบัตร)
• ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้รับ
รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงาน ระดับประเทศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 10 (โล่รางวัล)
ทั้งนี้ ในปี 2562 นี้ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้เข้าร่วม
ประกวดและผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ได้ รั บ รางวั ล
สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย
อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งาน
ระดับประเทศ เป็นปีแรก (ประกาศเกียรติบัตร)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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มาตรฐานความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย
ท่าอากาศยานและการบิน
ปัจจุบันการบินพลเรือน (Civil Aviation) มีแนวโน้มที่จะถูก
คุกคามอย่างต่อเนื่องโดยการกระท�ำอันเป็นการแทรกแซง
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย (Acts of Unlawful Interference)
ซึ่งเป็นการกระท�ำใด ๆ ที่พยายามท�ำลายความปลอดภัย
ของผู้โดยสาร ลูกเรือ ผู้ปฏิบัติงานในท่าอากาศยาน และ
สาธารณชนที่ ม าใช้ บ ริ ก าร สามารถเกิ ด ขึ้ น ได้ ทั้ ง จาก
การกระท�ำของกลุม่ บุคคล เช่น กลุม่ ก่อการร้าย กลุม่ ผูป้ ระท้วง
กลุ่มคนที่มีแรงจูงใจ ไปจนถึงการกระท�ำโดยตัวบุคคล เช่น
อาชญากร เป็นต้น โดยแนวโน้มของการก่อเหตุเป็นการโจมตี
ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ (Unpredictable Attack) ตั้งแต่
เหตุการณ์ 9/11 เมื่อปี พ.ศ.2544 จนถึงปัจจุบัน
แม้ ว ่ า ขณะนี้ จ ะยั ง ไม่ ป รากฏข้ อ มู ล ว่ า ท่ า อากาศยานใน
ประเทศไทยตกเป็นเป้าหมายของภัยดังกล่าว แต่บริษัท
ท่ า อากาศยานไทย จ� ำ กั ด (มหาชน) (ทอท.) ในฐานะ
ผูด้ ำ� เนินงานสนามบินสาธารณะทั้ง 6 ท่าอากาศยาน ได้แก่
ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ ท่ า อากาศยานดอนเมื อ ง
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยาน
ภูเก็ต และท่าอากาศยานแม่ฟา้ หลวง เชียงราย ไม่ได้เพิกเฉย
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และนิ่ ง นอนใจต่ อ วิ วั ฒ นาการของภั ย คุ ก คามต่ า ง ๆ
โดยเฉพาะภัยจากการก่อการร้าย ทอท.ยังคงตระหนักถึง
ความส� ำ คั ญ ของภั ย คุ ก คามและผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
เนื่องจากภัยจากการก่อการร้ายส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง
และมีนัยส�ำคัญต่อความเชื่อมั่นของสาธารณชน
การรักษาความปลอดภัย (Security) ถือเป็นหนึ่งในรากฐาน
(Foundation) ของกรอบยุ ท ธศาสตร์ แ ละโครงสร้ า งใน
การบริ หารจั ดการของ ทอท. (AOT Strategy House)
เพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ขององค์ ก ร โดยในการรั บ มื อ กั บ
ภัยคุกคามต่าง ๆ ท่าอากาศยานทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของ
ทอท.ได้ก�ำหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่เป็น
มาตรฐานเดียวกันในทุกท่าอากาศยาน ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อก�ำหนดของรัฐที่ก�ำกับดูแลโดยส�ำนักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย และมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization:
ICAO) ในภาคผนวกที่ 17 แห่ ง อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ย
การบิ น พลเรื อ นระหว่ า งประเทศ ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งการรั ก ษา
ความปลอดภัย ดังนี้

1. การจัดทำ�แผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน
(Airport Security Programme: ASP)

ท่ า อากาศยานในความรั บ ผิ ด ชอบของ ทอท.แต่ ล ะ
ท่าอากาศยานได้จัดท�ำแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน
ให้สอดคล้องกับแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน
แห่งชาติ (National Civil Aviation Security Programme:
NCASP) ที่ จั ด ท� ำ โดยส� ำ นั ก งานการบิ น พลเรื อ นแห่ ง
ประเทศไทย และมาตรฐานสากลขององค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization:
ICAO) เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางในการปฏิบัติงาน
รักษาความปลอดภัย ณ ท่าอากาศยานนั้น ๆ โดยมาตรการ
การรั ก ษาความปลอดภั ย ที่ ก� ำ หนดอยู ่ ใ นแผนรั ก ษา
ความปลอดภั ย สนามบิ น ของแต่ ล ะท่ า อากาศยาน เป็ น
มาตรการเชิงป้องกันและมาตรการเชิงรุก และมีการทบทวน
ปรับเปลี่ยนมาตรการให้สอดคล้องต่อภัยคุกคามที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง เท่าทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

2. มาตรการการรักษาความปลอดภัยเชิงป้องกัน
(Preventive Security Measures)

ทอท.ก� ำ หนดมาตรการการรั ก ษาความปลอดภั ย ที่ เ ป็ น
มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของ
รัฐและมาตรฐานสากล ดังนี้
2.1 มาตรการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การควบคุ ม การผ่ า น
เข้า-ออก (Measures relating to access control)
ทอท.ได้ก�ำหนดพื้นที่หวงห้ามเพื่อการรักษาความปลอดภัย

ในเขตท่าอากาศยาน จัดให้มีการออกบัตรอนุญาตบุคคล
และยานพาหนะที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ผ ่ า นเข้ า -ออกพื้ น ที่
หวงห้าม ก�ำหนดช่องทางผ่านเข้า-ออก พร้อมทัง้ จัดเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยประจ�ำช่องทางเพื่อตรวจสอบบุคคล
สัมภาระ และยานพาหนะ ก่อนผ่านเข้า-ออกพื้นที่หวงห้าม
เพื่อป้องกันการผ่านเข้า-ออกโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึง
การทบทวนระเบียบ ทอท.ว่าด้วยการเข้า-ออกหรืออยูใ่ นพืน้ ที่
เพื่อการรักษาความปลอดภัยที่สอดคล้องกับระเบียบของรัฐ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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2.2 มาตรการที่เกี่ยวข้องกับอากาศยาน (Measures
relating to aircraft)
ทอท.และผู้ด�ำเนินการเดินอากาศ (Aircraft Operator)
ร่วมกันรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยอากาศยาน
ที่จอดอยู่ในพื้นที่เขตการบิน (Airside) ของท่าอากาศยาน
โดย ทอท.ได้ ติ ด ตั้ ง ไฟส่ อ งสว่ า งบริ เ วณแนวรั้ ว พื้ น ที่ เ ขต
การบินและจุดจอดอากาศยาน รวมถึงการเฝ้าตรวจตระเวน
รักษาความปลอดภัยพื้นที่ท่าอากาศยานที่มีอากาศยาน
จอดอยู่ โดยสายตรวจเดินเท้า สายตรวจยานพาหนะ และ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television: CCTV)
นอกจากนั้ น ผู ้ ด� ำ เนิ น การเดิ น อากาศสามารถจั ด ให้ มี
มาตรการเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ รั ก ษาความปลอดภั ย อากาศยาน
ที่ จ อดอยู ่ เช่ น การตรวจสอบ/ตรวจค้นอากาศยานก่ อน
ออกเดินทาง การควบคุมบุคคล/ยานพาหนะที่เข้าถึงบริเวณ
ลานจอดและการควบคุมช่องทางทั้งหมดที่น�ำไปสู่ภายใน
พื้นที่ลานจอดอากาศยาน เป็นต้น
2.3 มาตรการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผู ้ โ ดยสารและสั ม ภาระ
ไม่ลงทะเบียน (Measures relating to passenger and
their cabin baggage)
ทอท.มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจค้นตามพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศมาตรา 60/17 โดยได้มีการก�ำหนดมาตรการ
ด้านการตรวจค้นและจัดท�ำมาตรฐานขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
ตรวจค้น (Standard Operating Procedures) ตามกฎ
ระเบียบของรัฐและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทอท.ได้จดั
ให้ มี ก ารตรวจค้ น ร่ า งกายผู ้ โ ดยสารก่ อ นขึ้ น อากาศยาน
ด้วยอุปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย เช่น
เครื่องสแกนร่างกาย (Body Scanner) เครื่องตรวจค้นโลหะ
ด้ ว ยการเดิ น ผ่ า น (Walk Through Metal Detector)
เครือ่ งตรวจค้นโลหะแบบมือถือ (Hand Held Metal Detector)
ส� ำ หรั บ สั ม ภาระไม่ ล งทะเบี ย นที่ ผู ้ โ ดยสารน� ำ ติ ด ตั ว ขึ้ น
บนอากาศยานจะได้รับการตรวจค้นด้วยเครื่องเอกซเรย์
(X-ray) ที่ ทั น สมั ย และเครื่ อ งตรวจร่ อ งรอยวั ต ถุ ร ะเบิ ด
(Explosive Trace Detection: ETD) เพื่อป้องกันการส่งหรือ
พาอาวุธ/วัตถุอันตราย/วัตถุต้องห้ามไปกับอากาศยาน
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2.4 มาตรการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สั ม ภาระลงทะเบี ย น
(Measures relating to hold baggage)
ทอท.จัดให้มีการตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนทุกใบที่จะ
น�ำไปกับอากาศยานด้วยเครือ่ งเอกซเรย์ (X-ray) เครื่องตรวจ
ร่องรอยวัตถุระเบิด (Explosive Trace Detection: ETD) และ
ยกระดับการตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียน ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานภูเก็ต
ด้วยระบบ In-line Screening โดยได้ติดตั้งเครื่องเอกซเรย์
(X-ray) ที่ มี เ ทคโนโลยี ขั้ น สู ง ในการตรวจวั ต ถุ ร ะเบิ ด
ทั้งนี้ สัมภาระที่ผ่านการตรวจค้นจากทางท่าอากาศยานแล้ว
จะได้ รั บ การป้ อ งกั น ให้ พ ้ น จากการกระท� ำ อั น เป็ น
การแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จนกระทั่งล�ำเลียงขึ้น
อากาศยาน โดยการก�ำกับดูแลของเจ้าหน้าที่ผู้ด�ำเนินการ
เดิ น อากาศ (Aircraft Operator) เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษา
ความปลอดภัยของท่าอากาศยานที่ตรวจตระเวนในพื้นที่
คัดแยกสัมภาระที่ล�ำเลียงขึ้นบนอากาศยาน (Baggage
Sorting Area) และกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit
Television: CCTV)
2.5 มาตรการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พื้ น ที่ น อกเขตการบิ น
(Measures relating to landside)
ทอท.จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นการรั ก ษา
ความปลอดภัยพื้นที่นอกเขตการบิน และก�ำหนดมาตรการ
การรั ก ษาความปลอดภั ย พื้ น ที่ น อกเขตการบิ น ที่ ส อดรั บ
กั บ ภั ย คุ ก คามของแต่ ล ะท่ า อากาศยาน ประกอบด้ ว ย

มาตรการหลั ก ได้ แ ก่ การตรวจตระเวนพื้ น ที่ ส าธารณะ
โดยสายตรวจเดินเท้า สายตรวจยานพาหนะ และกล้อง
โทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด ตามวงรอบระยะเวลาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
การประกาศเสี ย งตามสายแจ้ ง เตื อ นไม่ ใ ห้ ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก าร
ท่ า อากาศยานวางสิ่ ง ของทิ้ ง ไว้ โ ดยไม่ มี ผู ้ ดู แ ล และ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการแจ้งเหตุ เมื่อพบเห็นบุคคล/
วัตถุ/ยานพาหนะต้องสงสัย รวมถึงการจัดเจ้าหน้าที่ท�ำลาย
วัตถุระเบิด [Explosive Ordnance Disposal (EOD) officer]
พร้อมสุนัขตรวจพัสดุภัณฑ์ระเบิด (Canine) ตรวจสอบวัตถุ
ต้องสงสัยที่คาดว่าจะเป็นวัตถุระเบิด
2.6 มาตรการที่เกี่ยวข้องกับบริการครัวการบิน สินค้า
ไปรษณียภัณฑ์ และสินค้าอื่น ๆ (Measures relating
to catening services cargo/mail and other goods)
ผู้ด�ำเนินการเดินอากาศต้องจัดท�ำแผนรักษาความปลอดภัย
ให้สอดคล้องกับแผนรักษาความปลอดภัยของสนามบิน
เนื่ อ งจากผู ้ ด� ำ เนิ น การเดิ น อากาศจั ด ให้ มี ก ารรั ก ษา
ความปลอดภั ย บริ ก ารครั ว การบิ น (Catering) ที่ จ ะน� ำ
ไปกับอากาศยาน จัดให้มีการตรวจค้นสินค้าทางอากาศ
(Air Cargo) และไปรษณีย ภัณฑ์ (Mail) ที่จะน� ำ ไปกั บ
อากาศยานด้ ว ยเครื่ อ งเอกซเรย์ (X-ray) ควบคุ ม รั ก ษา
ความปลอดภัยสิง่ ทีผ่ า่ นการตรวจค้นแล้วตัง้ แต่จดุ เริม่ ต้นจน
กระทั่ ง ล� ำ เลี ย งขึ้ น อากาศยาน ให้ พ ้ น จากการกระท� ำ อั น
เป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่ง ทอท.ได้จัดให้
มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ที่ด�ำเนินการเกี่ยว
กั บ สิ น ค้ า ทางอากาศ ไปรษณี ย ภั ณ ฑ์ และโภชนาการ
สนับสนุน การรักษาความปลอดภัยของผู้ด�ำเนินการเดิน
อากาศ เช่น การควบคุมการผ่านเข้า-ออก และการตรวจ

ตระเวนพื้ น ที่ ตลอดจนการควบคุ ม คุ ณ ภาพการรั ก ษา
ความปลอดภัยให้สอดคล้องตามแผนรักษาความปลอดภัย
สนามบิน เป็นต้น
2.7 มาตรการการรั ก ษาความปลอดภั ย เกี่ ย วกั บ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Measures relating to Cyber threats)
ทอท.ริ เ ริ่ ม การประเมิ น ความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ ภั ย คุ ก คาม
ด้านไซเบอร์เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามีการพัฒนามาตรการทีเ่ หมาะสม
เพื่ อ ปกป้ อ งข้ อ มู ล ส� ำ คั ญ ให้ เ ป็ น ความลั บ และป้ อ งกั น
ระบบเทคโนโลยีการสื่อสารที่ส�ำคัญที่ใช้ในการบินพลเรือน
จากการแทรกแซงอันมิชอบด้วยกฎหมาย

3. การจัดให้มีมาตรการการรักษาความปลอดภัย
ด้านข้อมูลข่าว

ทอท.ได้ ป ระสานความร่ ว มมื อ ด้ า นการข่ า วทั้ ง ในระดั บ
ท้องถิ่นและในระดับประเทศกับหน่วยงานด้านความมั่นคง
และข่ า วกรองของรั ฐ และหน่ ว ยงานต่ า งประเทศ
อย่างต่อเนื่อง เช่น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้าย
สากล, ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ, Aviation and
Maritime Security (AMS) แห่งออสเตรเลีย และหน่วยงาน
บริหารการรักษาความปลอดภัยการขนส่งแห่งสหรัฐอเมริกา
(Transportation Security Administration: TSA)
เพื่ อ รั บ ทราบข้ อ มู ล ภั ย คุ ก คามและน� ำ ข้ อ มู ล มาวิ เ คราะห์
และประเมิ น ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ ท่ า อากาศยาน
ในความรั บ ผิ ด ชอบของ ทอท. พร้ อ มทั้ ง แจ้ ง เตื อ นให้
ท่ า อากาศยานทราบเพื่ อ ก� ำ หนดมาตรการการรั ก ษา
ความปลอดภั ย เชิ ง รุ ก ที่ จ ะสามารถรั บ มื อ กั บ ภั ย คุ ก คาม
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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4. การจัดให้มีมาตรการการรักษาความปลอดภัย
ในภาวะฉุกเฉิน ดังนี้

4.1 ท่ า อากาศยานในความรั บ ผิ ด ชอบของ ทอท.แต่ ล ะ
ท่าอากาศยาน ได้จัดท�ำแผนฉุกเฉิน (Emergency Plan)
และแผนเผชิญเหตุ (Contingency Plan) ตามมาตรฐาน
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International
Civil Aviation Organization: ICAO) รวมทั้งจัดให้มีการ
ฝึกซ้อมแผนฯ ในระยะเวลาทีก่ ำ� หนดอย่างต่อเนือ่ ง ประกอบด้วย
การฝึกซ้อมแผนแบบเต็มรูปแบบ (Full-scale Exercise)
การฝึกซ้อมแผนแบบบางส่วน (Partial Exercise) และการ
ฝึกซ้อมแผนแบบสถานการณ์จ�ำลอง (Table-top Exercise)
โดยการฝึ ก ซ้ อ มในแต่ ล ะครั้ ง จะน� ำ ข้ อ มู ล ภั ย คุ ก คาม
ณ ห้วงเวลานัน้ ๆ มาพิจารณาก�ำหนดสถานการณ์สมมุตดิ ว้ ย
4.2 ทอท.ได้จัดท�ำมาตรฐานระดับการเตรียมความพร้อม
ในการรักษาความปลอดภัย ซึง่ สอดคล้องกับคูม่ อื การประเมิน
ความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
ประเทศไทย ที่ จั ด ท� ำ โดยส� ำ นั ก งานการบิ น พลเรื อ น
แห่งประเทศไทย ซึ่งในแต่ละระดับการเตรียมความพร้อมฯ
ได้ ก� ำ หนดมาตรฐานในการเพิ่ ม ระดั บ ความเข้ ม งวดใน
มาตรการการรักษาความปลอดภัย ทัง้ นี้ แต่ละท่าอากาศยาน
สามารถยกระดั บ การเตรี ย มความพร้ อ มฯ ให้ สู ง ขึ้ น ได้
ตามผลการประเมินความเสี่ยงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
เฉพาะของแต่ละท่าอากาศยาน
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รายงานประจำ�ปี 2562

6. การพัฒนาบุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัย
(Aviation Security Training)

5. การจัดให้มกี ารควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัย
ท่าอากาศยาน (Aviation Security Quality Control)

ทอท.ได้จดั ท�ำแผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัย
ด้ า นการบิ น และได้ ก� ำ หนดหน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ
ในการควบคุมและก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการการ
รักษาความปลอดภัยที่ก�ำหนดให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ
ของรัฐและมาตรฐานสากล และได้ด�ำเนินกิจกรรมควบคุม
คุณภาพตามแผนฯ โดยจัดให้มีการส�ำรวจการรักษาความ
ปลอดภัย (Security Survey) การตรวจสอบการรักษาความ
ปลอดภัยเฉพาะด้าน (Security Inspection) การตรวจสอบ
การรักษาความปลอดภัยทั้งระบบ (Security Audit) และ
การทดสอบการรักษาความปลอดภัย (Security Test) พร้อม
ทั้ ง น� ำ ข้ อ มู ล ข้ อ บกพร่ อ งที่ ต รวจพบไปวิ เ คราะห์ ก� ำ หนด
แนวทางการแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง และตรวจติ ด ตามการแก้ ไ ข
ข้อบกพร่องนั้น เพื่อด�ำรงระบบการรักษาความปลอดภัย
การบินให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพต่อไป
ทัง้ นี้ บุคลากรทีเ่ ป็นผูต้ รวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัย
ภายใน (Internal Auditor) ของ ทอท.ได้ผ่านการฝึกอบรม
การเป็ น ผู ้ ต รวจสอบตามแผนการฝึ ก อบรมการรั ก ษา
ความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ และสอดคล้องตาม
มาตรฐานขององค์ ก ารการบิ น พลเรื อ นระหว่ า งประเทศ
(International Civil Aviation Organization: ICAO)

ทอท.ตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการพั ฒ นาบุ ค ลากร
ที่ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
เนือ่ งจากต้องเป็นผูท้ มี่ คี วามรู้ (Knowledge) ความสามารถ
(Ability) และทักษะ (Skill) ในงานที่ปฏิบัติ จึงได้จัดท�ำ
แผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน ทอท.
(Aviation Security Training Programme: ASTP)
เพื่ อ ใช้ ใ นการฝึ ก อบรมด้ า นการรั ก ษาความปลอดภั ย
ซึ่ ง เป็ น ไปตามแผนฝึ ก อบรมการรั ก ษาความปลอดภั ย
การบินพลเรือนแห่งชาติ (National Civil Aviation Security
Training Programme: NCASTP) และยั ง สอดคล้ อ ง
กับมาตรฐานการฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัย
ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International
Civil Aviation Organization: ICAO) โดยประกอบ
ไปด้วยการฝึกอบรมในระดับเบื้องต้น (Initial) และระดับ
ทบทวน (Recurrent) รวมถึ ง การอบรมโดยการปฏิ บั ติ
งานจริง (On-the-Job Training) ซึ่งหลักสูตรมาตรฐานนี้
ในแต่ละปีจะมีการพัฒนาเพิ่มหัวข้อในหลักสูตรฝึกอบรม
โดยน� ำ ข้ อ มู ล จากส่ ว นงานที่ ไ ปตรวจสอบด้ า นการรั ก ษา
ความปลอดภัย ผนวกกับข้อมูลจากการติดตามข่าวสาร
เทคโนโลยี และการประสานหน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน
ต่ า งประเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาวิ เ คราะห์ ป ระเมิ น เพื่ อ จั ด ท� ำ
ข้อมูลการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการฝึกอบรม
และฝึ ก ปฏิ บั ติ จนเกิ ด ทั ก ษะและความช� ำ นาญรู ้ เ ท่ า ทั น
รู ป แบบภั ย คุ ก คามต่ า ง ๆ โดยเฉพาะรู ป แบบของการ
ก่ อ การร้ า ยในสภาวการณ์ โ ลกปั จ จุ บั น นอกจากนั้ น
ทอท.ยังมีการจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้
ด้านการรักษาความปลอดภัย (Security Awareness) ให้กบั
ผู้ที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยาน โดยมุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงาน
ที่มีผู้ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานมีส่วนร่วมในการดูแล
ปกป้องท่าอากาศยานให้มีความปลอดภัย ส�ำหรับวิทยากร
ทีเ่ ป็นผูใ้ ห้การฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัยการบิน
(Aviation Security Instructors) ของ ทอท.นัน้ ผ่านการรับรอง
จากส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแล้ว
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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ตามทีอ่ งค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International
Civil Aviation Organization: ICAO) ได้ตรวจสอบการก�ำกับ
ดู แ ลด้ า นความปลอดภั ย การบิ น พลเรื อ น (Safety) ของ
ประเทศไทย ในปี 2558 และได้ตรวจพบข้อบกพร่อง (Finding)
ที่มีนัยส�ำคัญต่อความปลอดภัยหรือ Significant Safety
Concerns (SSC) ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับธงแดง ซึ่งมีผล
ต่ อ การพิ จ ารณาของประเทศอื่ น ๆ ในการอนุ ญ าต
ให้ ส ายการบิ น ของประเทศตนบิ น เข้ า มาในประเทศไทย
ดังนั้นประเทศไทยจึงต้องเร่งด�ำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง
SSC รวมถึงข้อบกพร่องอืน่ ๆ ทีไ่ ด้รบั รวมถึงข้อบกพร่องด้าน
การก�ำกับดูแลสนามบินด้วย โดยรัฐจะต้องส่งแผนการแก้ไข
ข้อบกพร่อง (Corrective Action Plan: CAP) ให้ ICAO
พิ จ ารณา และตรวจติ ด ตามเพิ่ ม เติ ม โดยคณะ ICAO
Coordinated Validation Mission (ICVM) เพื่อยืนยัน
การแก้ไขตามแผนการแก้ไขข้อบกพร่องนั้น ซึ่งในปี 2560
ICAO ได้ยอมรับการด�ำเนินการแก้ไข SSC ของประเทศไทย
และได้ปลดธงแดงให้ อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีการรับประกัน
ใด ๆ ว่ า การที่ ICAO มาตรวจติ ด ตามยื น ยั น การแก้ ไ ข
ข้ อ บกพร่ อ งอื่ น ๆ ที่ เ หลื อ จะไม่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ธงแดงจาก
ข้อบกพร่องใหม่ขึ้นมาอีก

ความปลอดภัยสากลอย่างต่อเนื่อง โดยมี นาวาอากาศตรี
ประจั ก ษ์ สั จ จโสภณ (กรรมการ ทอท.) เป็ น ประธาน
คณะท� ำ งานฯ และมี ห น่ ว ยงานภายนอกประกอบด้ ว ย
ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย บริษทั วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด และกองทัพอากาศเป็นคณะท�ำงานฯ
ร่วมกัน ซึง่ คณะท�ำงานฯ ดังกล่าวได้นำ� องค์ประกอบของ SMS
ทั้ง 4 องค์ประกอบ ได้แก่ นโยบายความปลอดภัย (Safety
policy) การจัดการความเสีย่ งจากภาวะอันตราย (Safety risk
management) การประกั น ความปลอดภั ย (Safety
assurance) และการส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย (Safety
promotion) มาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาด้านความ
ปลอดภัยภายในสนามบินร่วมกันอย่างจริงจัง มีผลลัพธ์
ในการด�ำเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบออกมา
อย่างชัดเจน เช่น แผนการจัดการนกและสัตว์อนั ตรายภายใน
สนามบิน ที่ ทอท.ร่วมกับกองทัพอากาศลดจ�ำนวนต้นไม้ใน
สนามกอล์ฟภายในท่าอากาศยานดอนเมืองลง เพือ่ ลดแหล่ง
ทีอ่ ยูอ่ าศัยของนก และเพิม่ ความปลอดภัยในการมองเห็นของ
นักบินในการปฏิบัติการอากาศยานและหอบังคับการบิน
แผนการบ�ำรุงรักษาพื้นที่เคลื่อนไหว การน�ำกฎหมายของรัฐ
มาออกเป็ น ระเบี ย บบั ง คั บ ใช้ ภ ายในสนามบิ น เป็ น ต้ น
ทั้ ง นี้ ไ ม่ เ ฉพาะเพี ย งแต่ ท ่ า อากาศยานดอนเมื อ งเท่ า นั้ น
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) (ทอท.) ตระหนัก แต่ ยั ง รวมถึ ง การเพิ่ ม ความปลอดภั ย ของท่ า อากาศยาน
ถึงความส�ำคัญของความปลอดภัยในการด�ำเนินการกิจการ ในความรับผิดชอบของ ทอท.อื่น ๆ ด้วย
ด้านการบิน เพราะสนามบินเปรียบเสมือนศูนย์รวมของ
กิจกรรมด้านการบินทุกประเภท ดังนั้น ทอท.จึงได้มุ่งมั่น ผลการตรวจสอบเบื้องต้น (Preliminary) ICAO พึงพอใจ
ที่จะน�ำระบบการจัดการด้านนิรภัยของสนามบิน (Safety และกล่าวชื่นชม ทอท.ที่มีการน�ำ SMS มาใช้อย่างเป็น
Management System: SMS) มาปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม รู ป ธรรม ซึ่ ง ผลการตรวจเยี่ ย มท่ า อากาศยานดอนเมื อ ง
โดยร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ของสนามบิ น ในครั้ ง นี้ นั บ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ มี ส ่ ว นท� ำ ให้ ร ะดั บ ร้ อ ยละ
เพื่อพัฒนาให้เกิดความปลอดภัยในสนามบินในทุกกิจกรรม ประสิทธิผล (Effective Implementation) ของรัฐในการน�ำ
และหนึ่ ง ในตั ว ชี้ วั ด ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า SMS ของ ทอท. มาตรฐานความปลอดภัยของ ICAO ด้านต่าง ๆ มาบังคับใช้
มีผลในทางปฏิบัติ คือ ความร่วมมือร่วมใจในการเตรียม กั บ หน่ ว ยงานภายใต้ ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลด้ า นการบิ น ใน
ความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจสอบจากคณะ ICVM ของ ประเทศไทยเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าตัว และรักษามาตรฐาน
ICAO ที่ มี ก� ำ หนดเข้ า เยี่ ย มชมการด� ำ เนิ น งานสนามบิ น ความปลอดภัยด้านการบินพลเรือนไม่ให้เกิดธงแดงใหม่
ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
เพื่อยืนยันการก�ำกับดูแลของรัฐต่อสนามบิน
ความภูมใิ จทีไ่ ด้เป็นส่วนหนึง่ ในการยกระดับความปลอดภัย
ด้ า นการบิ น พลเรื อ นข้ า งต้ น จะยั ง คงด� ำ เนิ น ต่ อ ไป
ทอท.ได้แต่งตั้งคณะท�ำงานเตรียมความพร้อมและติดตาม อย่างไม่หยุดยัง้ แต่เป็นเพราะ ทอท.ให้ความส�ำคัญกับการน�ำ
การแก้ไขปัญหากรณีที่อาจเกิดผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน SMS มาใช้พัฒนาความปลอดภัยอย่างยั่งยืนให้กับทุกคน
ของ ทอท.จากโครงการก� ำ กั บ ดู แ ลด้ า นความปลอดภั ย ในสนามบิน ตามค่านิยม “ปลอดภัยคือมาตรฐาน บริการ
สากลอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และโครงการก� ำ กั บ ดู แ ลการรั ก ษา คือหัวใจ”
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คณะท�ำงานเตรียมความพร้อม
และติดตามการแก้ไขปัญหากรณี
ที่ อ าจเกิ ด ผลกระทบต่ อ การ
ด� ำ เนิ น งานของ ทอท.จาก
โครงการก� ำ กั บ ดู แ ลด้ า นความ
ปลอดภั ย สากลอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
และโครงการก� ำ กั บ ดู แ ลการ
รักษาความปลอดภัยสากลอย่าง
ต่อเนื่อง

คณะ ICAO Coordinated Validation
Mission ของ ICAO เข้าเยี่ยมชมการ
ด�ำเนินงานสนามบิน ณ ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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การจัดการสิง่ แวดล้อม
ท่าอากาศยาน

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) ทอท.
ได้ มี ค วามมุ ่ ง มั่ น บริ ห ารจั ด การท่ า อากาศยาน
ตามแนวทางการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงได้
ก�ำหนดวิสัยทัศน์ เพื่อมุ่งสู่การเป็นท่าอากาศยาน
สากลชั้ น น� ำ ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและชุ ม ชน
อย่างยัง่ ยืน “Moving toward International Leading
Eco-Airport” และก�ำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบแนวทางการปฏิ บั ติ เ พื่ อ น� ำ ไปสู ่
ความส�ำเร็จด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
ทอท.ตระหนักเรื่องการใช้ทรัพยากรและพลังงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด หรือท�ำให้อัตราการใช้
พลั ง งานต่ อ หั ว ลดลง แต่ ส ร้ า งคุ ณ ค่ า ได้ ม ากขึ้ น
ในขณะที่องค์กรยังต้องการความก้าวหน้าทางธุรกิจ
ดังนั้นเพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องควบคู่
ไปกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในปี 2561
เป็นต้นมา ทอท.จึงน�ำหลักการประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) มาใช้ในการสร้างสมดุล
ระหว่างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และการลดผล
กระทบสิง่ แวดล้อม โดยยึดหลักการสร้างความมัง่ คัง่
ทางเศรษฐกิจด้วยวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ใช้ทรัพยากรและลดการปล่อยมลพิษ
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นโยบายสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น ในการก�ำหนดพันธกิจเพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติ เพื่อน�ำไปสู่ความส�ำเร็จ
ตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ จึงก�ำหนดไว้ 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการด้านทรัพยากร การจัดการ
ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดการด้านพลังงาน และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
พร้อมทั้งก�ำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ 4 ด้าน
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญของท่าอากาศยาน
1. การจัดการด้านเสียง

ทอท.ได้ น� ำ หลั ก การวิ ธี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หามลพิ ษ ทางเสี ย ง
อย่างสมดุล (Noise Balanced Approaches) ขององค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation
Organization: ICAO) มาปรั บ ใช้ ใ นการด� ำ เนิ น งาน
ท่ า อากาศยาน โดยหลั ก การของ Noise Balanced
Approaches มีดังนี้
■ การลดเสี ย งที่ อ ากาศยาน (Reduction of Noise
at source): สนับสนุนรณรงค์ให้สายการบิน ใช้อากาศยาน
ที่มีการออกแบบ หรือเลือกใช้เครื่องยนต์ที่ปลดปล่อยเสียง
ในระดั บ ที่ ต�่ ำ กว่ า ปั จ จุ บั น และก� ำ หนดน�้ ำ หนั ก บรรทุ ก
ของอากาศยานให้เหมาะสม
■ การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land-use Planning
and Management): ทอท.ได้สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ แผนพัฒนาท่าอากาศยาน พื้นที่ผลกระทบด้านเสียง
ให้หน่วยงานด้านการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อน�ำ
ไปพิจารณาก�ำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม
■ วิธป
ี ฏิบตั กิ ารบินทีล่ ดเสียง (Noise Abatement Ooperational
Procedures): ก�ำหนดให้สายการบินที่ใช้ท่าอากาศยาน
ปฏิ บั ติ ต ามวิ ธี ก ารบิ น และการขึ้ น -ลง ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด มลพิ ษ
ทางเสียงต�่ำที่สุด ทั้งนี้ต้องไม่กระทบต่อปัจจัยด้านความ
ปลอดภัย (Safety) รวมทั้งต้องพิจารณาควบคู่กับปัจจัย
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ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความสามารถรองรับเที่ยวบิน
(Capacity) ประสิ ท ธิ ภ าพของการบริ ห ารการจราจร
(Efficiency) และการเข้าถึง (Accessibility)
■ ข้ อ จํ า กั ด ในการปฏิ บั ติ ก าร (Operating Restrictions):
จ�ำกัดอากาศยานเสียงดัง โดยก�ำหนดให้อากาศยานทีท่ ำ� การ
บินในพืน้ ทีท่ า่ อากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง
และท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต้องมีระดับเสียงไม่เกินทีก่ ำ� หนด
ไว้ใน Chapter 3 ของ Annex 16 ของอนุสัญญาว่าด้วย
การบิ น พลเรื อ นระหว่ า งประเทศ (อนุ สั ญ ญาชิ ค าโก)
ซึ่งประกาศใน Aeronautical Information Circular (AIC)
เพื่อให้สายการบินต่าง ๆ ยึดถือปฏิบัติ
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวัง
ผลกระทบด้ า นเสี ย ง ทอท.ได้ มี ก ารตรวจวั ด ระดั บ เสี ย ง
ทั้งที่เป็นสถานีถาวรและสถานีชั่วคราว ดังนี้
■ สถานีตรวจวัดระดับเสียงถาวร : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จ�ำนวน 19 สถานี ท่าอากาศยานภูเก็ต จ�ำนวน 4 สถานี และ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตั้ง จ�ำนวน
4 สถานี
■ สถานีตรวจวัดระดับเสียงชัว
่ คราว: ท่าอากาศยานดอนเมือง
และท่าอากาศยานแม่ฟา้ หลวง เชียงราย ด�ำเนินการตรวจวัด
ระดับเสียงปีละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 7 วันต่อเนื่อง

2. การจัดการด้านอากาศ

ทอท.ได้รณรงค์ให้สายการบินที่ใช้ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง
ของ ทอท. ดูแลรักษาเครื่องยนต์ และปฏิบัติตามวิธีการบิน
และการขึ้น-ลง ที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามที่กฎหมายก�ำหนด ส�ำหรับกิจกรรมภาคพื้น
ได้ก�ำหนดมาตรการเพื่อลดผลกระทบ ดังนี้
■ ก� ำ หนดให้ อ ากาศยานดั บ เครื่ อ งยนต์ แ ละควบคุ ม การใช้
Auxiliary Power Unit (APU) ขณะเข้าหลุมจอดหรือเทียบกับ
Passenger Loading Bridge โดยก�ำหนดและให้ใช้อุปกรณ์
จ่ายไฟฟ้าและระบบปรับอากาศที่สนับสนุนโดยผ่านระบบ
สาธารณูปโภคของท่าอากาศยาน
■ ส่งเสริมให้มีการใช้ยานพาหนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เช่น ใช้พลังงานไฟฟ้า
■ จัดระเบียบการจราจรภายในท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง โดย
เฉพาะบริเวณอาคารผูโ้ ดยสารและลานจอดรถยนต์ไม่ให้เกิด
การติดขัด เพื่อลดการระบายมลสารทางอากาศ
■ รณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานและผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน
ใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ลดการใช้
พลังงานและมลพิษจากรถยนต์
ทอท.ได้มีระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
(Air Quality Monitoring) เพือ่ ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวัง
คุณภาพอากาศ ให้ครอบคลุมพื้นที่ภายในและภายนอก
ท่าอากาศยาน ดังนี้
■ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศชั่วคราว ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
เชียงราย ด�ำเนินการตรวจวัดปีละ 2 ครั้งต่อเนื่อง 7 วัน
ดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ Nitrogen dioxide (NO ) Carbon
monoxide (CO) Total Hydrocarbons (THC) Total
suspended particles (TSP) Particulate matter 10
micrometers (PM ) Volatile organic compounds
(VOCs) ทิศทางและความเร็วลม

รถตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบเคลื่อนที่
(Air Monitoring Mobile Unit) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดัชนีทตี่ รวจวัด ได้แก่ Nitrogen oxide (NO ) CO THC PM
และสภาพอุตนุ ยิ มวิทยา ได้แก่ ความดันบรรยากาศ อุณหภูมิ
ความชื้นสัมพัทธ์ ทิศทางและความเร็วลม

■

ซึ่ ง ผลการตรวจวั ด พบว่ า คุ ณ ภาพอากาศอยู ่ ใ นเกณฑ์
มาตรฐานตามที่กฎหมายก�ำหนด โดยเฉพาะในช่วงที่พื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประสบปัญหาสถานการณ์
ฝุ ่ น ละอองขนาดเล็ ก ทอท.ได้ มี ก ารรายงานค่ า ปริ ม าณ
ฝุ่นละอองขนาดเล็กบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทุกวัน
เพือ่ เป็นการเฝ้าระวังระดับมลสารทางอากาศทีอ่ าจจะกระทบ
ต่อสุขภาพของผู้มาใช้บริการ
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3. การจัดการน�้ำเสียและของเสีย
การจัดการน�้ำเสีย
ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.ได้มรี ะบบบ�ำบัด
น�้ำเสียส่วนกลาง ซึ่งสามารถรองรับปริมาณน�้ำเสียทุกวัน
ได้อย่างเพียงพอ มีการควบคุมและตรวจสอบการท�ำงาน
ของระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย ให้ท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และตรวจสอบคุ ณ ภาพน�้ ำ ทิ้ ง ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน
ตามกฎหมาย ส� ำ หรั บ ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ แ ละ
ท่าอากาศยานภูเก็ต น�ำ้ ทิง้ ทีผ่ า่ นระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียส่วนกลาง
แล้วจะมีการบ�ำบัดน�้ำเพิ่มเติม เพื่อน�ำกลับมาใช้ใหม่ภายใน
ท่าอากาศยาน
การจัดการของเสีย
เริ่มต้นตั้งแต่การรณรงค์ให้ผู้โดยสารและพนักงานลดอัตรา
การเกิดขยะ และให้มีการคัดแยกขยะ โดยภายในอาคาร
ผู้โดยสารและอาคารส�ำนักงานจะมีภาชนะตามประเภทของ
ขยะมูลฝอย เช่น ขยะทั่วไป และขยะรีไซเคิล จากนั้นจะ
รวบรวมขยะมูลฝอยไปก�ำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
ส� ำ หรั บ ขยะอั น ตรายและขยะติ ด เชื้ อ จะแยกจั ด เก็ บ ไว้
โดยเฉพาะไม่ปะปนกับขยะประเภทอื่น และน�ำไปก�ำจัดให้
ถูกต้องตามกฎหมายและหลักสุขาภิบาลต่อไป
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4. สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

ทอท.ได้ออกข้อก�ำหนดบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด
(มหาชน) ว่าด้วยการสุขาภิบาลสิง่ แวดล้อมในท่าอากาศยาน
พ.ศ.2562 เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข โรคติดต่อ
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องส�ำหรับ
การด�ำเนินงานด้านสุขาภิบาลสิง่ แวดล้อมส�ำหรับท่าอากาศยาน
สรุปได้ดังนี้
4.1 การติดตามตรวจสอบด้านสุขาภิบาล
4.1.1 การควบคุม ป้องกัน และก�ำจัดสัตว์และแมลงรบกวน
ด้วยวิธี Integrated Pest Management: IPM บูรณาการ
เทคนิคการจัดการทางกายภาพและชีวภาพมาใช้ในการ
ควบคุม ป้องกัน ก�ำจัดสัตว์และแมลงพาหะน�ำโรคและสัตว์
รบกวน ก่อนจะใช้สารเคมีเป็นมาตรการสุดท้าย เพื่อมิให้เกิด
ผลกระทบกับสิง่ แวดล้อม ร่วมกับการตรวจสุขาภิบาลอาคาร
สถานที่

4.1.2 ด้านสุขาภิบาลน�้ำดื่ม น�้ำใช้ ท�ำการเก็บตัวอย่างน�้ำดื่ม
น�้ำประปา ภายในอาคารผู้โดยสาร เพื่อส่งตรวจทางเคมี
และจุลชีววิทยา และการตรวจสอบเชื้อ Legionella spp.
ในหอผึ่งเย็นจากระบบปรับอากาศ เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์
คุณภาพทางจุลชีววิทยา (Legionella spp.)
4.1.3 ด้ า นสุ ข าภิ บ าลอาหาร ทอท.และผู ้ ป ระกอบการ
ร้านอาหารภายในอาคารผู้โดยสารได้ด�ำเนินการตามหลัก
สุขาภิบาลอาหาร ทั้งร้านอาหารที่ได้มาตรฐาน และผู้สัมผัส
อาหารทีผ่ า่ นการรับรอง และ ทอท.ยังได้มกี ารตรวจสุขาภิบาล
อาหารเป็ น ประจ� ำ เพื่ อ สร้ า งความมั่ น ใจแก่ ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก าร
ท่าอากาศยานว่าสามารถบริโภคอาหารได้อย่างปลอดภัย
และถูกสุขลักษณะ ดังนี้
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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(1) การตรวจสุขาภิบาลร้านอาหารภายในอาคารผู้โดยสาร
ทั้งทางด้านกายภาพ จุลชีววิทยา และเคมี

(2) ร้านอาหารภายในอาคารผู้โดยสาร ได้ผ่านการตรวจ
ประเมินและได้รบั ป้ายรับรองมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติ
อร่อย (Clean Food Good Taste) ของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข

(3) โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (Bangkok Food
Safety) ของกรุงเทพมหานคร ตามข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร
เรื่อง สถานที่จ�ำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.
2545 และกฎกระทรวง สุขลักษณะของสถานที่จ�ำหน่าย
อาหาร พ.ศ.2561 โดยร้านอาหารภายในอาคารผู้โดยสาร
ท่าอากาศยานดอนเมืองได้รับการรับรองมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร
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(4) การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูส้ มั ผัสอาหาร ทอท.
ได้มีการจัดอบรมและบรรยายพิเศษ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของผูส้ มั ผัสอาหารในการสร้างความรู้ การตระหนักรู้
ที่ดี แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในด้านสุขาภิบาล
อาหาร โดยผูท้ เี่ ข้าร่วมอบรมและสอบผ่านตามเกณฑ์ประเมิน
จะได้รับบัตรประจ�ำตัวผู้สัมผัสอาหาร

4.2 การตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร
เพื่ อ ให้ ผู ้ โ ดยสารและบุ ค ลากร ทอท.มี ส ภาพแวดล้ อ ม
ทีเ่ หมาะสม จึงมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศภายใน
อาคาร บริเวณอาคารผูโ้ ดยสารและอาคารส�ำนักงาน โดยดัชนี
คุณภาพอากาศที่ตรวจ ได้แก่ Carbon dioxide (CO 2 ) CO
VOCs อุณหภูมิ ความชื้น เชื้อจุลินทรีย์และเชื้อราในอากาศ

5. นิทรรศการสิ่งแวดล้อม

ในปี ง บประมาณ 2562 ทอท.จั ด บรรยายพิ เ ศษและ
จัดนิทรรศการทางวิชาการเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยและ
สิ่งแวดล้อมโลก ดังนี้
การบรรยายพิเศษ เรือ่ ง “การจัดการบรรจุภณ
ั ฑ์อย่างยัง่ ยืน”
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อสร้างจิตส�ำนึกที่ดีในการ
ลดปัญหาด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วกับบรรจุภณ
ั ฑ์ รวมถึงส่งเสริม
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด
การเสาวนา เรื่อง “น�้ำ คือ ชีวิต” น�ำเสนอผลงานวิชาการ
และนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
เพื่ อ สร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจถึ ง ปั ญ หาการใช้ ท รั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ
การใช้ทรัพยากรน�้ำอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable growth)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) (ทอท.) ให้ความส�ำคัญกับการดูแลชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการด�ำเนินธุรกิจท่าอากาศยาน ภายใต้บริบทของแผนแม่บท
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของ ทอท. ปีงบประมาณ 2559-2562 ซึ่งในปีงบประมาณ 2562
ได้ด�ำเนินโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ
ทอท.ได้ จั ด กิ จ กรรม “ทอท.ด� ำ เนิ น ชี วิ ต ตามแนว
พระราชด� ำ ริ อ ยู ่ อ ย่ า งพอเพี ย ง” เพื่ อ ร่ ว มสื บ สาน
พระราชด�ำริเศรษฐกิจพอเพียง โดยน�ำผูบ้ ริหารและพนักงาน
จ�ำนวนประมาณ 55 คน ฟังบรรยายสรุป ร่วมท�ำกิจกรรม
ปลูกผักกินใบและผักกินผล ณ ศูนย์บริการวิชาการเกษตร
ของมูลนิธิชัยพัฒนา ต�ำบลบึงทองหลาง อ�ำเภอล�ำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี พร้อมทัง้ มอบงบประมาณ จ�ำนวน 146,000
บาท สนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งานของศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการ
เกษตรฯ เพื่อใช้ในการต่อเติมโรงล้างผักเพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบี ย บที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข ก� ำ หนด การจั ด หาตู ้ แ ช่
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ปรรู ป จากผลผลิ ต ทางการเกษตรในพื้ น ที่
เพื่ อ รั ก ษาคุ ณ ภาพในการจ� ำ หน่ า ยแก่ ส าธารณชน และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการส่งเสริมงานด้านการแปรรูป
เครื่องส�ำอางที่เกิดจากผลผลิตทางการเกษตร โดย ทอท.
จัดกิจกรรมดังกล่าว ท�ำให้พนักงานได้รบั ความรูด้ า้ นการปลูก
พืชผักกินใบและปลูกผักกินผล อีกทั้งยังได้รับความรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสามารถน�ำไปปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
หรือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมต่อไป
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ด้านสังคม
• การศึกษา

การสนับสนุนการด�ำเนินการโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน

ทอท.ได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาเยาวชน โดยเฉพาะ
โอกาสทางการศึกษาของเยาวชนทีอ่ ยูห่ า่ งไกล จึงได้สนับสนุน
การด�ำเนินการของโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนมาอย่าง
ต่อเนื่อง รวม 7 โรงเรียน ในจังหวัดนราธิวาส มุกดาหาร
เชียงราย จันทบุรี ตาก (2 โรงเรียน) และเชียงใหม่ ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2562 ทอท.ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่กองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
เป็นจ�ำนวนเงิน 832,000 บาท เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก
ขับเคลือ่ น 4 ล้อ ใช้ในกิจกรรมทางการศึกษา ใช้เพือ่ ช่วยเหลือ
กิจกรรมของชุมชน และบริการช่วยเหลือประชาชนกรณี
เกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินของโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (บ้านหม่องกั๊วะ
จังหวัดตาก) และให้การสนับสนุนทุนการศึกษาพร้อมอุปกรณ์
การศึกษา เพื่อใช้ในภารกิจและกิจกรรมของโรงเรียนทั้ง 7
โรงเรียน รวมเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 3,462,000 บาท อีกทั้ง
ได้จัดผู้บริหาร ทอท.ไปเยี่ยมชมการด�ำเนินงานของโรงเรียน
ดังกล่าวเป็นประจ�ำทุกปี

กิจกรรม “สร้างสีสนั สร้างแรงบันดาลใจให้ชวี ติ ” ประจ�ำปี 2562

ทอท.จัดกิจกรรมเพื่อสังคมส�ำหรับผู้หญิงและเด็กที่ประสบ
ปัญหาวิกฤตในชีวติ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ร่วมเป็นส่วนหนึง่
ของสังคมในการสนับสนุนองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือบ�ำบัด
ฟื้นฟูและเป็นที่พึ่งให้กับผู้หญิงที่ประสบกับปัญหาวิกฤต
ในชีวิต เช่น ถูกกระท�ำรุนแรง ถูกข่มขืนล่วงละเมิดทางเพศ
โดยน�ำผู้บริหารและพนักงาน ทอท.ท�ำกิจกรรมสร้างสีสัน
สร้างความสุข และสร้างแรงบันดาลใจ ณ สมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรี (บ้านพักฉุกเฉิน) (We-Train) ทั้งนี้ พนักงาน
ทอท.ทีม่ จี ติ อาสาได้มสี ว่ นร่วมในกิจกรรมการช่วยเหลือสังคม
ทัง้ ในด้านการเชิญวิทยากรผูเ้ ชีย่ วชาญมาบรรยาย ให้ความรู้
และสร้ า งแรงบั น ดาลใจ รวมทั้ ง สนั บ สนุ น งบประมาณ
การด�ำเนินงานของสมาคมฯ
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โครงการ AOT พี่อาสา

โครงการ “AOT พี่อาสา” เป็นโครงการที่ ทอท.ได้ส่งมอบ
ความรูจ้ ากการด�ำเนินกิจการของ ทอท.ให้กับชุมชนโดยใช้
วิทยากรซึง่ เป็นพนักงาน ทอท.ในการให้ความรู้ ตัง้ แต่ปี 2553
ทอท.ได้มีการจัดอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับเยาวชน
ในโรงเรียนและชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานอย่างต่อเนื่อง
เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้รบั ประโยชน์และน�ำมาใช้ปกป้อง
ชีวิตและทรัพย์สินหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด โดยในปี
2562 ทอท.จัดโครงการ AOT พีอ่ าสา ร่วมกับโครงการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยให้แก่โรงเรียนและชุมชนที่ตั้งอยู่โดยรอบ
ส�ำนักงานใหญ่ ทอท.เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานจากวิทยากรซึ่งเป็นพนักงาน ทอท.โดยให้ความรู้
เรื่ อ งการดั บ เพลิ ง เบื้ อ งต้ น ในภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ
พร้อมมอบอุปกรณ์ดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ ผ้าห่มกันไฟ
พร้อมอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้กับโรงเรียนและชุมชน
โดยรอบส�ำนักงานใหญ่ ทอท. และท่าอากาศยานที่อยู่ใน
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ความรับผิดชอบทั้ง 6 แห่ง จ�ำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน
วั ด นาวง เขตดอนเมื อ ง วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค เขตดอนเมื อ ง
จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนคลองบางกะอี่ อ�ำเภอ
บางพลี โรงเรียนวัดราษฎร์นยิ มธรรม อ�ำเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ โรงเรียนวัดเมืองใหม่ อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียน
บ้านคลองหอยโข่ง อ�ำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
โรงเรี ย นบ้ า นป่ า ยางหลวง อ� ำ เภอเมื อ ง และโรงเรี ย น
บ้านเวียงกือนา อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

• ศาสนา

โครงการ “ทอดกฐินสามัคคีของ ทอท.” ประจ�ำปี 2562

ทอท.ร่วมส่งเสริม ท�ำนุบ�ำรุงและสืบสานประเพณีที่ดีงาม
ของไทย รวมทั้ ง สร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ ชุ ม ชนโดยรอบ
ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยมีผบู้ ริหารระดับสูงและพนักงาน
ร่วมกันทอดกฐิน ณ วัดเวฬุวนาราม (วัดไผ่เขียว) แขวง
ดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นศูนย์รวม
ความศรัทธาของชาวชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานดอนเมือง

โครงการ “สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา” ประจ�ำปี 2562

ทอท.ร่วมส่งเสริม ท�ำนุบ�ำรุงและสืบสานประเพณีที่ดีงาม
ของไทยรวมทั้ ง สร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ ชุ ม ชนโดยรอบ
ส� ำ นั ก งานใหญ่ แ ละท่ า อากาศยานดอนเมื อ งในเทศกาล
เข้ า พรรษา โดยมี หั ว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารด้ า นการเงิ น
น�ำผู้บริหารและพนักงานถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน�้ำฝน
และเครื่ อ งไทยธรรม ณ วั ด ดอนเมื อ ง พระอารามหลวง
วัดเทพนิมิตต์ และวัดคลองบ้านใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์รวมความ
ศรัทธาของชาวชุมชนในพื้นที่ส�ำนักงานเขตดอนเมือง
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• ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม
กิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจ�ำปี 2562

ผู้บริหารและพนักงาน ทอท.จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจ�ำปี 2562 โดยให้ความรูเ้ กีย่ วกับท่าอากาศยานทัง้ 6 แห่ง
ในการก� ำ กั บ ดู แ ลของ ทอท. พร้ อ มทั้ ง มอบของรางวั ล
ให้กับเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมฯ ในพื้นที่โรงเก็บอากาศยาน
ฝูงบิน 601 กองบิน 6 กองทัพอากาศดอนเมือง

กิจกรรม “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ”

ทอท.จัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
ในเดื อ นเมษายน 2562 ณ บ้ า นพั ก คนชรา บางแค 2
เป็นประจ�ำทุกปี ซึ่งเป็นไปตามที่อนุกรรมการ การจัดงาน
วันผูส้ งู อายุแห่งชาติ ส�ำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทกั ษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ก�ำหนดให้มีการจัด
กิจกรรมพิเศษให้แก่ผสู้ งู อายุ เพือ่ รณรงค์ให้สงั คมทุกภาคส่วน
ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความส�ำคัญของผู้สูงอายุ และ
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
ศักยภาพของตนอย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี
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ด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการ “ทอท.อาสาพิทักษ์ป่าชายเลน” ประจ�ำปี 2562

ทอท.เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการอนุรกั ษ์และส่งเสริมระบบ
นิเวศให้สมบูรณ์ โดย ทอท.ได้จดั โครงการ “ทอท.อาสาพิทกั ษ์
ป่าชายเลน” เป็นโครงการต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี ตั้งแต่
ปี 2557 จนถึงปัจจุบนั ถือเป็นการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังเป็นการปลูกจิตส�ำนึกในการท�ำ
ประโยชน์เพือ่ สังคม และส่งเสริมพนักงานให้มสี ว่ นร่วมในการ
ฟื้นฟูรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเล ณ ศูนย์ศึกษา
ธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) ต�ำบลบางปูใหม่ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่จังหวัดที่ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นท่าอากาศยานหลักของ ทอท.ตั้งอยู่ โดยมี
ผู้บริหารระดับสูงพนักงาน ทอท. ข้าราชการในพื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ และคณะอาจารย์ นักเรียนพื้นที่ใกล้เคียง
ส�ำนักงานใหญ่ ทอท.และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่มี
จิตอาสา จ�ำนวนกว่า 500 คน ร่วมปลูกต้นโกงกางจ�ำนวน
9,999 ต้ น ซึ่ ง จั ด โครงการนี้ ม าอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ น ปี ที่ 6
ปัจจุบัน ทอท.ร่วมปลูกต้นแสมขาว ต้นล�ำพู และต้นโกงกาง
เป็นจ�ำนวน 59,994 ต้น โดย ทอท.ได้มีการประเมินผลและ
ติดตามการยืนต้นของกล้าไม้ที่ได้ปลูกในโครงการฯ คิดเป็น
ร้อยละ 80 การอยู่รอดและการเจริญเติบโตของต้นกล้า

นอกจากนั้ น ทอท.ยั ง ได้ ส นั บ สนุ น หน่ ว ยงานและชุ ม ชน
โดยรอบท่าอากาศยาน ในการด�ำเนินการด้านต่าง ๆ อาทิ
สนับสนุนงบประมาณโครงการทุนการศึกษาภายใต้ “มูลนิธิ
ทุ น การศึ ก ษาพระราชทานสมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” จ�ำนวนเงิน 2,000,000 บาท
สนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ภาครั ฐ ด้ า นการให้ เ อกชนร่ ว มลงทุ น ในกิ จ การของรั ฐ
(Public - Private Partnerships (PPPs) Capacity Building
Project) ของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
(IRDP) จ�ำนวนเงิน 5,000,000 บาท สนับสนุนงบประมาณ
เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัย
งาน “รวมน�ำ้ ใจไทย ช่วยวาตภัยใต้ จ�ำนวนเงิน 2,000,000 บาท”
สนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยงาน “ร่วมใจ
พี่น้องไทย ช่วยภัยน�้ำท่วม จ�ำนวนเงิน 1,000,000 บาท”
สนับสนุนงบประมาณโครงการจิตอาสา เราท�ำความดีดว้ ยหัวใจ
จ�ำนวนเงิน 265,000 บาท และสนับสนุนงบประมาณส�ำหรับ
ปลู ก ต้ น ไทรเกาหลี แ ก่ ก รมกิ จ การพลเรื อ นทหารอากาศ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สองฝั่งถนนพหลโยธิน
เขต ทอ. เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็ จ พระวชิ ร เกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว 67 พรรษา ในวั น ที่ 28
กรกฎาคม 2562 จ�ำนวนเงิน 160,000 บาท
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กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) (ทอท.) มุ่งมั่น
บริ ห ารกิ จ การท่ า อากาศยานภายใต้ แ นวคิ ด ที่ มุ ่ ง เน้ น
ความเป็นรัฐพาณิชย์ที่ร่วมสร้างความมั่นคงและมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ โดยบริหารงานบนความสมดุล
ระหว่างบริบทเชิงรัฐที่ตระหนักถึงผลประโยชน์ของประเทศ
และประชาชน และบริบทเชิงพาณิชย์ทสี่ ร้างรายได้เพือ่ น�ำไป
พั ฒ นาท่ า อากาศยาน เสริ ม ศั ก ยภาพของประเทศ และ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ โดย ทอท.ได้พฒ
ั นาการด�ำเนินงาน
ไปพร้อม ๆ กันใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ด้วยมาตรฐานสากล และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อการ
ด�ำเนินงานที่มั่นคงและยั่งยืน พร้อมกับส่งมอบ “คุณค่า”
ให้สังคม

ต้องการมีส่วนร่วม เนื่องจากเป็นสนามบินที่สร้างคุณค่า
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชน
สังคม และประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยมียทุ ธศาสตร์ 3 ด้าน
คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการความยัง่ ยืน ยุทธศาสตร์
ที่ 2 การเชื่ อ มโยงผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย และยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3
กิจกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 กิ จ กรรมเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
มีเป้าหมายเพื่อการเป็นสนามบินที่สร้างคุณค่าร่วมให้กับ
ชุมชนและสังคม ผ่านกิจกรรม 3 ระดับ ได้แก่ กิจกรรมระดับ
องค์กร ภายใต้แนวคิด “สนามบินแห่งการเรียนรู้ (Learning
Airport)” กิจกรรมระดับท่าอากาศยาน ที่มีความสอดคล้อง
กับ Positioning ของท่าอากาศยาน และกิจกรรมชุมชน
ในบริบทของความยั่งยื่น ทอท.ได้น�ำแนวทางของตลาด สัมพันธ์
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของ
องค์การสหประชาชาติ (SDGs) รวมถึงก�ำหนดในเป้าหมาย ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 ทอท.ได้ด�ำเนินกิจกรรม ดังนี้
ของแผนวิสาหกิจ ทอท.ฉบับปัจจุบัน เพื่อมุ่งสู่การเติบโต
1. กิจกรรมระดับองค์กร ภายใต้แนวคิด “สนามบินแห่ง
อย่ า งยั่ ง ยื น ควบคู ่ กั บ การด� ำ เนิ น งานด้ า นธรรมาภิ บ าล การเรี ย นรู ้ ” ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู ้ แ ละพั ฒ นาทั ก ษะ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยเฉพาะการเรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ การให้ บ ริ ก าร
ท่าอากาศยานในภาพรวม ซึง่ เป็นธุรกิจหลัก (Core Business)
ในขณะเดี ย วกั น มี ก ารจั ด ท� ำ แผนแม่ บ ทด้ า นการพั ฒ นา ของ ทอท. คือ โครงการ AOT พี่อาสา โดยมีกิจกรรมการสอน
ที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2559-2562 โดยมีแนวความคิด ดับเพลิงและกู้ภัยเบื้องต้น
“การเป็ น สนามบิ น ที่ เ ป็ น พลเมื อ งที่ ดี ข องสั ง คมและเป็ น
2. กิจกรรมระดับท่าอากาศยาน ทีส่ อดคล้องกับ Positioning
เพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน” (Corporate Citizenship Airport) ของแต่ละท่าอากาศยาน
ซึ่งหมายถึง การเป็นสนามบินที่ชุมชนและสังคมยอมรับและ
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ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โครงการตลาดนัดแรงงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 7

โดยมี 33 บริ ษั ท ร่ ว มออกบู ธ เพื่ อ รั บ สมั ค รพนั ก งานตาม
ต�ำแหน่งที่ต้องการ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ประชาชน
ในชุมชนบริเวณรอบ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้เข้าท�ำงาน
กับบริษัทฯ ที่อยู่ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วม
โครงการฯ จ� ำ นวน 990 คน และจากการติ ด ตามผลการ
รับประชาชนเข้าท�ำงานจากบริษัทที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 33
บริษัทนั้น มีประชาชนเข้าท�ำงานแล้วรวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 199 คน

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยร่วมออกบูธ ณ อุทยานการเรียนรู้ หอชมเมืองสมุทรปราการ และศูนย์เยาวชน ลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร ภายในบูธได้จดั กิจกรรมตอบค�ำถามชิงรางวัล ร่วมชิงโชคจากการจับสลากและรับของขวัญจากการเล่นเกม
ต่าง ๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวชนจ�ำนวนมาก
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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ท่าอากาศยานดอนเมือง

โครงการ Green Society: Trash Attack EP.1
ปฏิบัติการโจมตีถังขยะปีที่ 1

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตส�ำนึกและวางรากฐานองค์ความรู้
การบริหารจัดการขยะที่ถูกต้อง ปลอดภัย ภายใต้แนวคิด 3Rs (Reuse
Recycle Reduce) คือการใช้น้อย ใช้ซ�้ำ และน�ำกลับมาใช้ใหม่ อาศัย
กระบวนการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติสามารถต่อยอดองค์ความรู้ผ่าน
กระบวนการคิด วิเคราะห์ เกิดเป็นโครงงานและพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
การบริหารจัดการขยะให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิม่ พร้อมประยุกต์
ใช้ประโยชน์จากโครงงาน/นวัตกรรมให้มสี ว่ นร่วมในการพัฒนาสังคมและ
สภาพแวดล้อมทีด่ ใี ห้แก่ทา่ อากาศยานฯ และชุมชน พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้
ต้นแบบในอนาคต อีกทัง้ เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนร่วมกับชุมชนและมีบทบาทในการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

โครงการ “เปิดน่านฟ้า พาน้องท่องท่าอากาศยานกับ ท่าอากาศยานดอนเมือง”

ซึ่งน�ำนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดดอนเมือง
(ทหารอากาศอุทิศ), โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์อนุสรณ์), โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์), โรงเรียนบ�ำรุงรวิวรรณวิทยา, โรงเรียนเปรมประชา (สายหยุด-เกษมสงเคราะห์), โรงเรียนพหลโยธิน (พ่วงเจริญอุปถัมภ์) เข้าเยี่ยมชม
ท่าอากาศยานดอนเมือง, พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ หรือพิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้
ให้เยาวชนในเขตดอนเมืองได้เข้าใจภารกิจการท�ำงานของท่าอากาศยานที่อยู่ภายใต้การด�ำเนินงานของ ทอท.และผู้มี
ส่วนเกีย่ วข้องมากขึน้ รวมถึงได้ศกึ ษาประวัตคิ วามเป็นมา พัฒนาการของกิจการการบิน เพือ่ สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนา
อาชีพของเยาวชนในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างท่าอากาศยานดอนเมืองและชุมชนโดยรอบ
เพื่อให้การด�ำเนินงานของท่าอากาศยานดอนเมืองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเขตดอนเมือง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยค�ำนึงถึงการอยู่ร่วมกันและสร้างความเจริญเติบโตให้กับชุมชนไปพร้อมกับท่าอากาศยาน
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ท่าอากาศยานเชียงใหม่

โครงการ “จัดท�ำน�้ำดื่ม” เพื่อสนับสนุนกิจกรรมชุมชน วัด
และโรงเรียน

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มอบน�้ำดื่มจ�ำนวน 500 ขวดให้แก่
ศูนย์ประสานและสนับสนุนการดับไฟป่าพืน้ ที่ ดอยสุเทพ-ปุย
เพือ่ น�ำไปแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าทีแ่ ละอาสาสมัครในการดับไฟ
ป่าซึ่งเป็นสาเหตุส�ำคัญของปัญหาฝุ่นควันและฝุ่นละออง
ขนาดเล็กที่ปกคลุมอยู่ทั่วบริเวณจังหวัดเชียงใหม่

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มอบงบประมาณให้แก่ศูนย์
อ�ำนวยการแก้ไขปัญหาความมัน่ คง พืน้ ทีอ่ ำ� เภออมก๋อย
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เพื่ อ จั ด หาพั น ธุ ์ สุ ก รและอุ ป กรณ์
สร้างบ้าน มอบให้แก่ผู้ผ่านการบ�ำบัด และครอบครัว
ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่อ�ำเภออมก๋อย

ผูบ้ ริหารและพนักงาน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ผูแ้ ทนสายการ
บินและผูป้ ระกอบการ ร่วมกันส่งมอบบ้านพักครู อุปกรณ์การ
เรียน อุปกรณ์กีฬา ตลอดจนเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จำ� เป็นให้แก่
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านขุนวิน
ศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) บ้านขุนวิน
หมู่ 16 ต�ำบลแม่วิน อ�ำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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ท่าอากาศยานหาดใหญ่
กิจกรรม “มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด
ธรรมสากลหาดใหญ่ และโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา
ประจ�ำปีงบประมาณ 2562”
ท่ า อากาศยานหาดใหญ่ ไ ด้ ก� ำ หนดจั ด กิ จ กรรมในด้ า น
การศึกษา โดยการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่
ด้อยโอกาส จ�ำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนการศึกษา
คนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ และโรงเรียนสงขลาพัฒนา
ปัญญา โรงเรียนละ 25,000 บาท รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 50,000
บาท ซึ่ง ทหญ.ได้ด�ำเนินการเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อส่งเสริม
ด้านการศึกษาให้กับสังคมและเป็นการสร้างขวัญก�ำลังใจ
ให้กับเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสในสังคมต่อไป

โครงการ “ดูแลผู้สูงอายุ” ประจ�ำปีงบประมาณ 2562

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุให้สามารถด�ำรงชีวิตอยู่กับครอบครัวและบุตร
หลานอย่างมีความสุขและมีสขุ ภาพสมบูรณ์ จึงจัดท�ำโครงการ “ดูแลผูส้ งู อายุ” ประจ�ำปีงบประมาณ 2562 ขึน้ โดยสนับสนุน
งบประมาณด้านสาธารณสุขเพือ่ จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เตียงนอนผูป้ ว่ ย รถเข็นวีลแชร์ เครือ่ งวัดความดัน เป็นต้น
เพื่อมอบให้กับหน่วยงานที่ดูแลผู้สูงอายุติดเตียง พร้อมจัดกิจกรรมฯ ต่าง ๆ เพื่อสร้างขวัญและก�ำลังใจให้กับผู้สูงอายุ
เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างชุมชน กับ ทหญ.อย่างยั่งยืนตลอดไป

โครงการ “น�้ำใจ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ สู่พี่น้องชาวไทยมุสลิม
ในเทศกาลรอมฎอน”

ท่าอากาศยานหาดใหญ่เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของเทศกาลถือศีลอด
ในเดือนรอมฎอน จึงได้จัดพิธีมอบอินทผลัม น�้ำตาลทราย ให้กับพี่น้อง
ชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานหาดใหญ่ รวมทั้งจัด
อินทผลัมและน�ำ้ ดืม่ ส�ำหรับผูม้ าใช้บริการห้องละหมาด ณ ท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ ในโครงการ “น�้ำใจ ท่าอากาศยานหาดใหญ่สู่พี่น้องชาวไทย
มุสลิมในเทศกาลรอมฎอน ประจ�ำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440” เพื่อเป็นการ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างท่าอากาศยานหาดใหญ่และชาวไทย
มุสลิมในพื้นที่ชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานหาดใหญ่และผู้มาใช้บริการ
ห้องละหมาด ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่
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ท่าอากาศยานภูเก็ต

โครงการ “ท่าอากาศยานภูเก็ตรักษ์ชมุ ชน” ประจ�ำปี 2562
เป็นหนึ่งในกิจกรรม CSR ที่ ท่าอากาศยานภูเก็ตแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เพื่อช่วยกันรณรงค์
รักษาความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บนชายหาด ตั้งแต่
บริเวณหัวทางวิ่ง 09 ถึงอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ให้ดู
สะอาด สวยงาม ปราศจากขยะ เป็นที่เชิดหน้าชูตาของ
จังหวัดภูเก็ต ซึง่ กิจกรรมในครัง้ นี้ มีสว่ นราชการ ผูป้ ระกอบ
การ สายการบิน โรงเรียนต่าง ๆ ทีอ่ ยูโ่ ดยรอบท่าอากาศยาน
ภูเก็ตและชุมชนใกล้เคียงท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วม
กิจกรรมครั้งละประมาณจ�ำนวน 900 คน โดยมีพิธีเปิด
กิจกรรม ณ บริเวณหัวทางวิ่ง 09 ท่าอากาศยานภูเก็ต

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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ท่าอากาศยานแม่ฟา้ หลวง เชียงรายร่วมกับชุมชนต�ำบลบ้านดู่ 6 หมู่บ้าน (บ้านดู่ , บ้านปางลาว,
บ้านต้นลุง, บ้านป่าสักไก่, บ้านป่ากุ๊ก และบ้านสันต้นก๊อ) จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชด�ำริ “โครงการจิตอาสา เราท�ำความดีด้วยหัวใจ พื้นที่รอบท่าอากาศยาน”
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยน้อมน�ำโครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชด�ำริมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ด้วยการพัฒนาคูคลอง
ปรับภูมทิ ศั น์ จัดเก็บวัชพืช ซึง่ ท�ำให้เกิดความร่วมมืออันดีของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน
รวมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียงกัน
ณ บริเวณแม่น�้ำงาม (ด้านหัวทางวิ่ง 21 ทชร.) ต�ำบลบ้านดู่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

1. DJSI 2019

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้รับ
คัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ DJSI
(Dow Jones Sustainability Indices) ในกลุ่ม World
เป็นปีแรก และกลุ่ม Emerging Market ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
ในกลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมคมนาคมและโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ด้ า นคมนาคม (Transportation and Transportation
Infrastructure: TRA) ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุม่ ตลอดจนบริษทั มีการด�ำเนินธุรกิจอย่างมี
ความรับผิดชอบ ควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการและ
ผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะยาว ส่งผลให้ธุรกิจ
สามารถเติบโตต่อเนื่องได้อย่างยั่งยืน

3. APPS

2. THSI (Thailand Sustainability
Investment) หุ้นยั่งยืน ประจำ�ปี 2562

ทอท.ได้ รั บ การคั ด เลื อ กเป็ น สมาชิ ก กลุ ่ ม หลั ก ทรั พ ย์ ที่ มี
การด�ำเนินงานแบบยัง่ ยืนหรือหุน้ ยัง่ ยืน Thailand Sustainability
Investment (THSI) ประเภทบริ ษั ท จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ทีม่ มี ลู ค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท ต่อเนื่องกัน
เป็นปีที่ 5 จัดท�ำโดย ตลท.ซึ่งใช้ข้อมูลจากการตอบแบบ
ประเมินความยัง่ ยืนเป็นข้อมูลในการจัดท�ำ THSI โดยจัดท�ำรายชือ่

โครงการระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสาร
ล่ ว งหน้ า (Advance Passenger Processing
System: APPS) ทอท.ได้ รั บ รางวั ล Digital
Transformation Award 2019 สาขา Integrated
Excellence ในงานประกาศรางวัลและประชาสัมพันธ์แนวทางขับเคลื่อนภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลอย่าง
เต็ ม รู ป แบบ ซึ่ ง ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการดิ จิ ทั ล
เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจดั ณ ห้องคอนเวนชัน่
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เมือ่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562
หลักทรัพย์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance:
ESG) เพื่ อ เป็ น แบบอย่ า งที่ ดี แ ก่ บ ริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น
และดึ ง ดู ด ความสนใจของผู ้ ล งทุ น ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคาร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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ท่าอากาศยานหาดใหญ่

4. ใบรับรองโครงการ Airport Carbon Accreditation ระดับที่ 3 Optimisation
ของท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
และท่าอากาศยานหาดใหญ่
ทอท.ได้เข้าร่วมโครงการ Airport Carbon Accreditation
ของ Airport Council International: ACI ซึ่งเป็นโครงการ
ที่ให้การรับรองแก่ท่าอากาศยานที่มีระบบการจัดการก๊าซ
เรือนกระจก โดยเฉพาะการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
(Carbon Emission) เป็ น การแสดงถึ ง ความมุ ่ ง มั่ น ใน
ความรับผิดชอบต่อปัญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ของโลก โดยท่ า อากาศยานที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการจะต้ อ ง
ด�ำเนินการตามมาตรฐานหรือข้อก�ำหนด อันได้แก่ การระบุ
แหล่งก�ำเนิดของ Emission ในขอบเขตการปฏิบัติการของ
ท่าอากาศยาน โดยอาศัยหลักการของ Greenhouse Gases
Protocol (GHG Protocol) กระบวนการจัดเก็บและรายงาน
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ปริ ม าณ Emission ที่ เ กิ ด ขึ้ น จะต้ อ งอ้ า งอิ ง มาตรฐาน
ISO14064-1 เป็ น ต้ น ซึ่ ง การรั บ รองของ Airport
Carbon Accreditation แบ่งออกเป็น 4 ขั้น โดยขั้นที่สูงขึ้น
หมายถึงท่าอากาศยานจ�ำเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการลด Emission ที่สูงขึ้น ประกอบด้วย ระดับที่ 1
‘Mapping’ ระดับที่ 2 ‘Reduction’ ระดับที่ 3 ‘Optimisation’
และระดับที่ 3+ ‘Neutrality’ โดยปัจจุบัน ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย และท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ ได้รับการรับรองในระดับที่ 3 ‘Optimisation’

ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก มีวตั ถุประสงค์ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ
ร่วมกันระหว่างท่าอากาศยาน สายการบิน และหน่วยงาน
ด้านการท่องเทีย่ วของโลก โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วม
งาน ซึง่ เป็นระดับผูบ้ ริหารของท่าอากาศยาน สายการบิน และ
ธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินได้พบปะเจรจาธุรกิจ
ร่วมกัน อันจะน�ำไปสู่การพัฒนาเครือข่ายเส้นทางการบิน
และการสร้างตลาดด้านการท่องเที่ยวอย่างกว้างขวางใน
ทุกภูมภิ าคของโลก ทอท.ได้รบั คัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน
The Route Asia Development Forum 2020 ณ จังหวัด
เชี ย งใหม่ โดยวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการได้ เ ป็ น เจ้ า ภาพ คื อ
เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการบิน (Routes Network) ของ
5. The International Convention
ประเทศไทยอั น จะน� ำ ไปสู ่ ก ลไกการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ
และเป็นการรองรับการเป็น EEC corridor ให้ประเทศไทย
Bid Achievement Appreciation 2019
ทอท.ในฐานะผู้บริหารท่าอากาศยานหลักทั้ง 6 แห่งของ เป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค
ประเทศ ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา ทอท.ได้ท�ำการตลาด
เชิงรุกด้านการบินผ่านการเข้าร่วมงาน The Route Development ทอท.ในฐานะเจ้าภาพจัดงานดังกล่าว ถือเป็นความภาคภูมใิ จ
Forum โดยมุง่ เน้นการเข้าร่วมงาน The Route Development ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงศักยภาพด้านอุตสาหกรรม
Forum For Asia และ The World Route Development การบินของไทยเหนือคูแ่ ข่งในภูมภิ าค และเป็นโอกาสในการ
Forum ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมและกันยายนของ แสดงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลาง
ทุกปี งานดังกล่าวถือเป็นงานเจรจาธุรกิจด้านการบินพาณิชย์ การบินในภูมิภาคอีกด้วย

6. รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
ระดับประเทศ ประจำ�ปี 2562

ทอท.ได้ด�ำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการท�ำงาน
และปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการท�ำงาน และ
กฎหมายความปลอดภั ย อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาโดยตลอด
รวมทั้ ง ได้ ด� ำเนินการตามนโยบาย “ความปลอดภั ยและ
อาชีวอนามัยของประเทศไทย หรือ Safety Thailand” เป็น
นโยบายของกระทรวงแรงงาน ที่ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ได้ร่วมมือด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยในการท�ำงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานได้ท�ำงานในสภาพ
แวดล้อมทีด่ ี ปลอดภัยจากอุบตั เิ หตุและมีสขุ ภาพอนามัยทีด่ ี
จากการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย ในการ
ท�ำงานอย่างเป็นระบบครบถ้วนและสอดคล้องกับข้อก�ำหนด
ของกฎหมาย รวมถึงมาตรฐานสากลอื่น ๆ ท�ำให้ ทอท. ได้รับ
รางวั ล ด้ า นความปลอดภั ย คื อ รางวั ล สถานประกอบ
กิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ระดับประเทศ ประจ�ำปี 2562

ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน โดยส�ำนักงานใหญ่ ทอท.ได้รับรางวัล ดังกล่าว
เป็นปีที่ 13 ติดต่อกัน (พ.ศ.2550-2562) ท่าอากาศยาน
แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้รับรางวัลเป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน
(พ.ศ.2553-2562) และท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้รับรางวัล
เป็นปีแรก ซึ่งมีการรับมอบรางวัล ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4
กองความปลอดภั ย แรงงาน อาคารกรมสวั ส ดิ ก ารและ
คุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21
สิงหาคม 2562
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทอท.
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการ ทอท.เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั
ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย ซึง่ จัดท�ำขึน้
ตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป โดยได้มกี ารพิจารณาเลือกใช้
นโยบายบั ญ ชี ที่ เ หมาะสมและถื อ ปฏิ บั ติ อ ย่ า งสม�่ ำ เสมอ
รวมทัง้ ใช้ดลุ ยพินจิ อย่างระมัดระวังและหลักการประมาณการ
ที่ ส มเหตุ ส มผลในการจั ด ท� ำ งบการเงิ น ตลอดจนให้ มี
การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ ส� ำ คั ญ อย่ า งเพี ย งพอและโปร่ ง ใส
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
และนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการ ทอท.มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในของบริษทั สามารถให้ความเชือ่ มัน่
ได้ว่างบการเงินรวมของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด
(มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2562 แสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแส
เงินสด ถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญ ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและ
แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้
ในรายงานประจ�ำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการ ทอท.ได้จัดให้มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
รวมทั้ ง ด� ำ รงรั ก ษาไว้ ซึ่ ง ระบบบริ ห ารความเสี่ ย งและ
การควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูล
ทางบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะ
ด�ำรงไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือ
การด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยส�ำคัญ
คณะกรรมการ ทอท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพือ่ ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแล สอบทาน
ความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน
รวมทั้งประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีนี้แล้ว

(นายประสงค์ พูนธเนศ)
ประธานกรรมการ

(นายนิตินัย ศิริสมรรถการ)
กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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ความเห็น

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินรวม
ของบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
( ก ลุ ่ ม บ ริ ษั ท ) แ ล ะ ง บ ก า ร เ งิ น เ ฉ พ า ะ บ ริ ษั ท ข อ ง
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) (บริษทั ) ซึง่ ประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
บริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 งบก�ำไรขาดทุนรวมและ
งบก�ำไรขาดทุนเฉพาะบริษัท งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
และงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท งบแสดงการ
เปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลีย่ นแปลง
ส่วนของเจ้าของเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและ
งบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบ
งบการเงินเฉพาะบริษัท รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บัญชีที่ส�ำคัญ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัทข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
และฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ของบริษทั ท่าอากาศยานไทย
จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ผลการด�ำเนินงาน
รวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสด
รวมและกระแสเงิ น สดเฉพาะบริ ษั ท ส� ำ หรั บ ปี ส้ิ น สุ ด วั น
เดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
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เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น

ส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ได้ ป ฏิ บั ติ ง านตรวจสอบ
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและ
มาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะบริษัท ในรายงานของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากกลุ่ม
บริษทั และบริษทั ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกีย่ วกับการตรวจ
เงินแผ่นดินทีก่ ำ� หนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และ
ข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทกี่ ำ� หนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทและส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้าน
จรรยาบรรณอืน่ ๆ ซึง่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกีย่ วกับ
การตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�ำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชี
ทีส่ ำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รบั เพียงพอและเหมาะสม
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น เกณฑ์ ใ นการแสดงความเห็ น ของส� ำ นั ก งาน
การตรวจเงินแผ่นดิน

เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ

เรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรือ่ งต่าง ๆ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีส่ ดุ
ตามดุลยพินจิ เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

และความเห็นถึงแนวโน้มเกี่ยวกับผลของการด�ำเนินการ
ทางคดีความและข้อพิพาท
3. สอบถามฝ่ายบริหารเกี่ยวกับดุลยพินิจที่ผู้บริหารใช้
ในการประมาณการหนี้สินจากคดีความและข้อพิพาท
4. สอบทานเอกสารโต้ตอบระหว่างบริษัทและตัวแทน
ทางกฎหมายของบริษทั ทีด่ แู ลคดีความและข้อพิพาท รวมถึง
ค�ำฟ้องและค�ำคัดค้านต่าง ๆ ทัง้ ของบริษทั และคูก่ รณีเพือ่ ท�ำ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีเรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับคดีความฟ้องร้องและข้อพิพาท
ที่เกิดขึ้น
ดังนี้
5. สอบทานการเปิดเผยข้อมูลว่าเป็นไปตามมาตรฐาน
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความฟ้องร้องและข้อพิพาท การรายงานทางการเงิน
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 42 บริษัทมีหนี้สิน
ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการถูกฟ้องร้องค่าเสียหายจากคดีความและ ข้อมูลอื่น
ข้อพิพาทจ�ำนวนหลายคดี ซึง่ หนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากคดีความ ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ข้อมูลอืน่ ประกอบด้วย
ฟ้องร้องและข้อพิพาทนี้ เป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�ำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
เนื่องจากมีจ�ำนวนคดีที่อยู่ในขั้นตอนการด�ำเนินการทาง รวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั และรายงานของผูส้ อบบัญชี
กฎหมายจ�ำนวนมาก แต่ละคดีมีระยะเวลาในการฟ้องร้อง ที่อยู่ในรายงานประจ�ำปีนั้น ซึ่งผู้บริหารจะจัดเตรียมรายงาน
ทางกฎหมายค่อ นข้างนาน และมีจ�ำนวนเงินตามมู ลค่ า ประจ�ำปีให้ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายหลังวันที่
ฟ้องร้องโดยรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จ�ำนวน 9,183.94 ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ล้านบาท และ 90.82 ล้านเยน ซึง่ เป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงิน
ประกอบกั บ คดี ค วามและข้ อ พิ พ าทดั ง กล่ า วยั ง ไม่ สิ้ น สุ ด ความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงิน
ฝ่ายบริหารจึงจ�ำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ อย่างมากในการประเมิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น
โอกาสของคดีความและข้อพิพาทที่จะเกิดความเสียหาย และส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้ความเชื่อมั่น
แก่บริษทั ว่าอยูใ่ นระดับทีม่ คี วามเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่ทบี่ ริษทั ต่อข้อมูลอื่น
จะต้องบันทึกประมาณการหนี้สิน หรืออยู่ในระดับความเป็น
ไปได้ ที่ บ ริ ษั ท จะต้ อ งเปิ ด เผยเป็ น หนี้ สิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ความรั บ ผิ ด ชอบของส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ที่
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยการพิจารณา เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
ความเห็นจากสายงานกฎหมายของบริษทั เกีย่ วกับข้อเท็จจริง เฉพาะบริ ษั ท คื อ การอ่ า นและพิ จ ารณาว่ า ข้ อ มู ล อื่ น มี
และข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลของคดีที่เกิดขึ้นจริง ความขัดแย้งทีม่ สี าระส�ำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงิน
เมื่ อ คดี ดั ง กล่ า วสิ้ น สุ ด อาจแตกต่ า งไปจากที่ ฝ ่ า ยบริ ห าร เฉพาะบริษัทหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของ
ได้ประมาณการไว้ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงให้ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่น
มีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
ความส�ำคัญกับเรื่องนี้
บริษัทส�ำหรับงวดปัจจุบัน ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ได้น�ำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะบริ ษั ท โดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ทั้งนี้ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้แสดงความเห็น
แยกต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้

ส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ได้ ใ ช้ วิ ธี ก ารตรวจสอบ
ที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. สอบถามฝ่ายบริหารและสายงานกฎหมายของบริษัท
เกี่ ย วกั บ กระบวนการในการรวบรวมและควบคุ ม ดู แ ล
คดีความและข้อพิพาททั้งหมด
2. สอบถามสายงานกฎหมายของบริษทั ถึงความคืบหน้า

เมื่อส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจ�ำปี
หากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่ามีการแสดง
ข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น สาระส� ำ คั ญ ส� ำ นั ก งาน
การตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่
ในการก�ำกับดูแล
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแล และงบการเงินเฉพาะบริษัทจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตาม
ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ผู้ บ ริ ห ารมี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ทำ�และนำ�เสนองบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั เหล่านีโ้ ดยถูกต้องตาม
ที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำ�เป็น
เพื่อให้สามารถจัดทำ�งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
บริษัทที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจั ด ท� ำ งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะบริ ษั ท
ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม
บริษทั และของบริษทั ในการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง เปิดเผยเรือ่ ง
ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และ
การใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง เว้นแต่
ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและเลิกบริษัทหรือ
หยุดด�ำเนินงาน หรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู ้ มี ห น้ า ที่ ใ นการก� ำ กั บ ดู แ ลมี ห น้ า ที่ ใ นการก� ำ กั บ ดู แ ล
กระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกลุม่ บริษทั
และของบริษัท

หลั ก เกณฑ์ ม าตรฐานเกี่ ย วกั บ การตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น และ
มาตรฐานการสอบบัญชี ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัด
ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น สาระส� ำ คั ญ ในงบการเงิ น รวมและ
งบการเงิ น เฉพาะบริ ษั ท ไม่ ว ่ า จะเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ
ข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความเสี่ ย งเหล่ า นั้ น และได้ ห ลั ก ฐาน
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็ น ของส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส� ำ คั ญ ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากการทุ จ ริ ต จะสู ง กว่ า ความเสี่ ย ง
ที่ เ กิ ด จากข้ อ ผิ ด พลาด เนื่ อ งจากการทุ จ ริ ต อาจเกี่ ย วกั บ
การสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจ
ละเว้ น การแสดงข้ อ มู ล การแสดงข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ ต รงตาม
ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
กับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
การตรวจสอบของส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั โดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความ
เชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติ
งานตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น และ
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ
ถือว่ามีสาระส�ำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า
รายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน
จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวม
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กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็น
ต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุม่ บริษทั
และของบริษัท
• ประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบั ญ ชี
ที่ ผู ้ บ ริ ห ารใช้ แ ละความสมเหตุ ส มผลของประมาณการ
ทางบั ญ ชี แ ละการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งซึ่ ง จั ด ท� ำ ขึ้ น
โดยผู้บริหาร
• สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี
ส� ำ หรั บ การด� ำ เนิ น งานต่ อ เนื่ อ งของผู ้ บ ริ ห ารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มี
สาระส� ำ คั ญ ที่ เ กี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ์ ห รื อ สถานการณ์ ที่ อ าจ
เป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญต่อความสามารถ
ของกลุม่ บริษทั และของบริษทั ในการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งหรือไม่

ถ้าส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่นอน
ที่มีสาระส�ำคัญ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้
ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของส�ำนักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึง
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุให้กลุม่ บริษทั หรือบริษทั ต้องหยุดการด�ำเนินงาน
ต่อเนื่อง
• ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยรวม รวมถึง
การเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
บริ ษั ท แสดงรายการและเหตุ ก ารณ์ ใ นรู ป แบบที่ ท� ำ ให้ มี
การน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ
เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ทางการเงิ น ของบริ ษั ท ภายในกลุ ่ ม หรื อ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท เพื่อแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินรวม ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับผิดชอบ
ต่อการก�ำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบกลุ่มบริษัท ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็น
ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบแต่ เ พี ย งผู ้ เ ดี ย วต่ อ ความเห็ น ของส� ำ นั ก งาน
การตรวจเงินแผ่นดิน
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการ
ก�ำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่ส�ำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มี
นัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มี
นัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในหากส�ำนักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อก�ำหนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็นอิสระ และได้
สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อ
ความเป็ น อิ ส ระของส�ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น และ
มาตรการที่ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินใช้เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล ส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�ำคัญ
มากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะบริษัทในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญใน
การตรวจสอบ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อธิบายเรือ่ ง
เหล่ า นี้ ใ นรายงานของผู ้ ส อบบั ญ ชี เว้ น แต่ ก ฎหมายหรื อ
ข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
หรือในสถานการณ์ทยี่ ากทีจ่ ะเกิดขึน้ ส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินพิจารณาว่าไม่ควรสือ่ สารเรือ่ งดังกล่าวในรายงานของ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพราะการกระท�ำดังกล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะ
จากการสื่อสารดังกล่าว

(นายสุทธิพงษ์ บุญนิธิ)
รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

(นายณรงค์ ภาณุสุวัฒน์)
ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบการเงิน
และบริหารพัสดุที่ 12

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่
ในการก�ำกับดูแลว่าส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบตั ิ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
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บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วย : บาท
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในพันธบัตร
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนทั่วไป
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2562

7
8
9
10
11
12

9,932,464,620
65,976,857,445
3,582,046,826
382,830,977
334,707,300
578,238,653
80,787,145,821

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้
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13
14
15
16
17
18
19
20
21

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2561

2562

8,602,097,052 9,515,245,835
64,204,146,570 65,956,857,445
3,282,228,300 3,466,700,094
191,028,922
377,736,543
331,389,182
329,509,355
457,201,503
571,746,494
77,068,091,529 80,217,795,766

2561

8,541,937,498
64,204,146,570
3,236,267,565
188,524,195
325,510,117
453,267,416
76,949,653,361

109,978,629
54,416,213
109,978,629
54,416,213
1,072,513,530
1,032,952,545
1,072,513,530 1,032,952,545
610,668,000
806,668,000
74,550,000
74,550,000
74,550,000
74,550,000
8,552,868,084
8,206,015,510
8,552,868,084 8,206,015,510
104,069,405,559 96,334,410,883 102,750,510,510 95,066,422,490
391,190,039
433,903,013
391,190,039
433,903,013
935,073,889
1,232,115,655
935,683,860 1,230,957,970
3,168,670,015
2,491,054,507
3,169,265,789 2,489,703,296
117,594,413,002 110,640,460,814 117,079,677,057 109,981,934,676
198,381,558,823 187,708,552,343 197,297,472,823 186,931,588,037

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หมายเหตุ
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้งานระหว่างทำ�
เจ้าหนี้อื่น
22
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำ�หนด
ชำ�ระภายในหนึ่งปี
24,25
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
27
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
23
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
24
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
25
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
26
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
27
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
28
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 14,285,700,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุ้นสามัญ 14,285,700,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
29
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
29
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
30
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ีไม่มีอํานาจควบคุม
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

2562

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2561

2562

2561

1,509,260,722
4,433,920,154
11,187,259,884

1,719,961,728
2,038,005,158
9,351,846,391

1,462,198,339
4,433,920,154
11,155,427,821

1,681,895,333
2,038,005,158
9,324,509,967

3,180,752,608
2,458,079,362
287,168,390
3,125,599,875
26,182,040,995

4,222,584,683
2,389,331,701
326,056,779
3,154,939,176
23,202,725,616

3,127,164,034
2,436,383,905
287,168,390
3,064,778,247
25,967,040,890

4,150,246,109
2,378,375,176
326,056,779
3,098,080,859
22,997,169,381

10,515,935,332
55,484,920
3,246,410,889
633,803,259
3,209,248,931
17,660,883,331
43,842,924,326

13,684,893,057
83,064,364
2,405,171,255
585,253,081
3,478,324,390
20,236,706,147
43,439,431,763

10,308,380,221
55,484,920
3,240,891,397
633,803,259
3,224,419,702
17,462,979,499
43,430,020,389

13,423,749,372
83,064,364
2,402,390,328
585,253,081
3,476,021,410
19,970,478,555
42,967,647,936

14,285,700,000

14,285,700,000

14,285,700,000

14,285,700,000

14,285,700,000
12,567,669,243

14,285,700,000
12,567,669,243

14,285,700,000
12,567,669,243

14,285,700,000
12,567,669,243

1,428,570,000
124,808,412,637
808,762,036
153,899,113,916
639,520,581
154,538,634,497
198,381,558,823

1,428,570,000
114,780,431,121
840,410,824
143,902,781,188
366,339,392
144,269,120,580
187,708,552,343

1,428,570,000
124,776,751,155
808,762,036
153,867,452,434
153,867,452,434
197,297,472,823

1,428,570,000
114,841,590,034
840,410,824
143,963,940,101
143,963,940,101
186,931,588,037

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
(นายนิตินัย ศิริสมรรถการ)
กรรมการผู้อํานวยการใหญ่

(นายสมบูรณ์ น้อยน้ําคํา)
รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้จากการขายหรือการให้บริการ
ค่าบริการสนามบิน
ค่าบริการผู้โดยสารขาออก
ค่าเครื่องอํานวยความสะดวก
ค่าเช่าสํานักงานและอสังหาริมทรัพย์
รายได้เกี่ยวกับบริการ
รายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์
รวมรายได้จากการขายหรือการให้บริการ
รายได้อื่น
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ดอกเบี้ยรับ
กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์
รายได้อื่น
รวมรายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าจ้างภายนอก
ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา
ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ขาดทุน (กลับรายการผลขาดทุน)
จากการด้อยค่าสินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
การแบ่งปันกําไร
ส่วนที่ีเป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

31

32

33
34
35

36

2562

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2561

2562

2561

7,425,747,229
26,742,552,330
841,844,560
2,296,464,095
8,009,679,099
17,467,129,475
62,783,416,788

7,303,653,064
25,850,042,216
832,562,090
2,264,964,496
7,575,755,106
16,710,430,845
60,537,407,817

7,425,747,229
26,742,552,330
841,844,560
2,320,191,911
6,953,121,037
17,500,455,566
61,783,912,633

7,303,653,064
25,850,042,216
832,562,090
2,285,147,056
6,743,725,178
16,727,881,550
59,743,011,154

178,646,378
1,168,243,769
3,395,476
433,091,060
1,783,376,683
64,566,793,471

212,300,995
1,021,982,116
4,822,963
359,416,892
1,598,522,966
62,135,930,783

178,636,526
1,167,309,828
4,090,666
351,411,410
1,701,448,430
63,485,361,063

212,289,242
1,021,921,571
4,680,980
271,214,681
1,510,106,474
61,253,117,628

8,204,211,834
2,688,270,604
5,893,845,193
2,802,277,311
4,357,484,489
5,851,465,742
137,229,296

7,001,730,249
2,603,184,958
5,623,031,474
2,486,740,683
3,875,620,345
5,641,672,817
158,125,227

8,103,821,759
2,660,648,673
5,647,538,704
2,791,710,195
4,357,484,489
5,791,532,296
133,396,889

6,995,878,685
2,577,166,995
5,388,555,287
2,477,613,596
3,875,620,345
5,590,661,431
154,341,614

(427,275,135)
2,760,435,843
814,534,799
33,082,479,976
31,484,313,495
6,388,763,248
25,095,550,247

82,133,656
2,520,160,166
1,016,164,062
31,008,563,637
31,127,367,146
5,902,708,277
25,224,658,869

(427,275,135)
2,342,172,887
802,334,718
32,203,365,475
31,281,995,588
6,348,446,925
24,933,548,663

82,133,656
2,149,281,751
1,002,658,226
30,293,911,586
30,959,206,042
5,869,291,637
25,089,914,405

25,026,369,058
69,181,189
25,095,550,247

25,170,761,083
53,897,786
25,224,658,869

24,933,548,663
24,933,548,663

25,089,914,405
25,089,914,405

1.75

1.76

1.75

1.76

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(นายนิตินัย ศิริสมรรถการ)
กรรมการผู้อํานวยการใหญ่

(นายสมบูรณ์ น้อยน้ําคํา)
รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2562

กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้
ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับผลขาดทุนจากการวัด
มูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไร หรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สําหรับปี-สุทธิจากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

25,095,550,247

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2561

2562

25,224,658,869 24,933,548,663

2561

25,089,914,405

(39,560,985)

(448,681,368)

(39,560,985)

(448,681,368)

7,912,197

89,736,274

7,912,197

89,736,274

(31,648,788)
(31,648,788)
25,063,901,459

(358,945,094)
(31,648,788)
(358,945,094)
(31,648,788)
24,865,713,775 24,901,899,875

(358,945,094)
(358,945,094)
24,730,969,311

24,994,720,270
69,181,189
25,063,901,459

24,811,815,989 24,901,899,875
53,897,786
24,865,713,775 24,901,899,875

24,730,969,311
24,730,969,311

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินน้ี

(นายนิตินัย ศิริสมรรถการ)
กรรมการผู้อํานวยการใหญ่

(นายสมบูรณ์ น้อยน้ําคํา)
รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินน้ี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
เงินปันผล
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นระหว่างปี
เงินปันผล
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

37

37

หมายเหตุ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

14,285,700,000
14,285,700,000
14,285,700,000
14,285,700,000

ทุนที่ออก
และชําระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

12,567,669,243
12,567,669,243
12,567,669,243
12,567,669,243

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

1,428,570,000
1,428,570,000
1,428,570,000
1,428,570,000

ทุนสํารองตาม
กฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร

131,376,250,073
(12,285,284,874)
24,811,815,989
143,902,781,188
143,902,781,188
(14,998,387,542)
24,994,720,270
153,899,113,916

รวม
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของ
ของบริษัทใหญ่

(นายนิตินัย ศิริสมรรถการ)
กรรมการผู้อํานวยการใหญ่

1,199,355,918
(358,945,094)
840,410,824
840,410,824
(31,648,788)
808,762,036

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ในเงินลงทุนเผื่อขาย

องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของเจ้าของ

งบการเงินรวม

101,894,954,912
(12,285,284,874)
25,170,761,083
114,780,431,121
114,780,431,121
(14,998,387,542)
25,026,369,058
124,808,412,637

กําไรสะสม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

131,688,691,679
(12,285,284,874)
24,865,713,775
144,269,120,580
144,269,120,580
204,000,000
(14,998,387,542)
25,063,901,459
154,538,634,497

รวมส่วนของ
เจ้าของ

(นายสมบูรณ์ น้อยน้ําคํา)
รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

312,441,606
53,897,786
366,339,392
366,339,392
204,000,000
69,181,189
639,520,581

ส่วนได้เสียที่ไม่มี
อํานาจควบคุม

หน่วย : บาท

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินน้ี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
เงินปันผล
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
เงินปันผล
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
37

37

หมายเหตุ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

14,285,700,000
14,285,700,000
14,285,700,000
14,285,700,000

ทุนที่ออก
และชําระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

12,567,669,243
12,567,669,243
12,567,669,243
12,567,669,243

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(นายนิตินัย ศิริสมรรถการ)
กรรมการผู้อํานวยการใหญ่

1,428,570,000
1,428,570,000
1,428,570,000
1,428,570,000

ทุนสํารองตาม
กฎหมาย

ยังไม่ได้จัดสรร

1,199,355,918
(358,945,094)
840,410,824
840,410,824
(31,648,788)
808,762,036

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ในเงินลงทุนเผื่อขาย

องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของเจ้าของ

รวมส่วนของ
เจ้าของ

131,518,255,664
(12,285,284,874)
24,730,969,311
143,963,940,101
143,963,940,101
(14,998,387,542)
24,901,899,875
153,867,452,434

(นายสมบูรณ์ น้อยน้ําคํา)
รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

102,036,960,503
(12,285,284,874)
25,089,914,405
114,841,590,034
114,841,590,034
(14,998,387,542)
24,933,548,663
124,776,751,155

กําไรสะสม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย : บาท

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุงกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเงินได้
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
หนี้สงสัยจะสูญ
สํารองวัสดุคงเหลือเสื่อมสภาพ
ค่าเสื่ือมราคาและค่าตัดจําหน่าย
รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์
(กลับรายการผลขาดทุน)
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์
รายได้รอตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สิน
รายได้เงินปันผล
สํารองภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2562

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2561

2562

2561

31,484,313,495

31,127,367,146

31,281,995,588

30,959,206,042

24,965,077
(3,403,173)
5,851,465,742
(225,001)

(6,575,656)
3,959,374
5,641,672,817
(255,190)

24,965,077
(3,403,173)
5,791,532,296
(225,001)

(6,755,336)
3,959,374
5,590,661,431
(255,190)

(427,275,135)
(178,395,356)
(1,406,966)
(2,272,990)
52,319,938
(96,516,276)
964,672,327
(1,168,243,769)
814,534,799

82,133,656
(212,178,088)
(3,540,675)
(2,272,990)
4,478,613
(100,037,214)
217,337,729
(1,021,982,116)
1,016,164,062

(427,275,135)
(178,395,356)
(2,102,157)
(2,272,990)
52,319,938
(96,516,276)
961,933,762
(1,167,309,828)
802,334,718

82,133,656
(212,178,088)
(3,398,696)
(2,272,990)
7,918,613
(100,037,214)
216,983,792
(1,021,921,571)
1,002,658,226

37,314,532,712

36,746,271,468

37,037,581,463

36,516,702,049

(324,783,603)
(1,598,688)
85,055
(121,037,150)
(901,038)

(207,086,883)
(2,169,859)
(57,913,692)
(41,848,849)
75,947,735

(255,397,606)
547,275
(596,065)
(118,479,077)
(145,600)

(144,056,103)
316,083
(58,588,601)
(55,972,380)
75,895,901

(203,673,916)
1,911,699,962
145,286,169
(123,432,693)
(49,452,364)
38,546,724,446
977,929,544
(6,608,535,184)
32,916,118,806

238,254,725
1,696,924,957
329,272,436
47,675,522
(79,379,497)
47,879,190
38,793,827,253
1,054,955,958
(6,030,661,556)
33,818,121,655

(213,548,803)
1,907,125,948
141,322,859
(123,432,693)
(31,183,573)
38,343,794,128
977,439,347
(6,578,410,081)
32,742,823,394

446,396,407
1,651,761,303
329,738,018
47,675,522
(79,379,497)
47,705,535
38,778,194,237
1,054,910,028
(5,997,011,364)
33,836,092,901

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
ลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดรับจากเงินลงทุนในพันธบัตร
ลงทุนในเงินลงทุนในพันธบัตร
ลงทุนในบริษัทย่อย
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการเรียกทุนชําระของบริษัทย่อย
จ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
จ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
จ่ายชําระเงินกู้ระยะยาว
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
จ่ายเงินปันผล
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ได้รับบริจาค
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ยังไม่ได้ชําระ
การลงทุนในอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน

7
7

2562

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2561

2562

2561

64,200,000,000
(65,972,710,875)
110,000,000
(54,321,620)
96,516,276
3,384,813
(100,209,725)
(9,735,996,409)
(124,301,248)
(11,577,638,788)

62,350,000,000 64,200,000,000 62,350,000,000
(68,200,060,676) (65,952,710,875) (68,200,060,676)
110,000,000
(54,960,457)
(54,321,620)
(54,960,457)
(196,000,000)
100,037,214
96,516,276
100,037,214
8,713,505
3,323,458
8,571,449
(3,133,894)
(100,209,725)
(3,133,894)
(9,750,489,688) (9,624,315,903) (9,722,330,379)
(57,949,226)
(124,301,248)
(57,949,226)
(15,607,843,222) (11,642,019,637) (15,579,825,969)

204,000,000
(576,612,417)
(3,753,331,305)
(14,998,387,542)
(883,781,186)
(20,008,112,450)

(150,000,000)
120,000,000
(288,607,851)
(576,612,417)
(288,607,851)
(5,468,107,559) (3,680,992,731) (5,393,799,818)
215,000,000
(12,285,284,874) (14,998,387,542) (12,285,284,874)
(1,068,931,014)
(871,502,730) (1,055,465,691)
(18,925,931,298) (20,127,495,420) (19,023,158,234)

1,330,367,568
8,602,097,052
9,932,464,620

(715,652,865)
9,317,749,917
8,602,097,052

973,308,337
8,541,937,498
9,515,245,835

(766,891,302)
9,308,828,800
8,541,937,498

225,001

255,190

225,001

255,190

4,094,948,006
833,957

1,910,237,711
234,843,305

4,093,995,072
833,957

1,908,515,503
234,843,305

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายนิตินัย ศิริสมรรถการ)
กรรมการผู้อํานวยการใหญ่

(นายสมบูรณ์ น้อยน้ําคํา)
รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ

หัวข้อเรื่อง

หมายเหตุ

หัวข้อเรื่อง

1.
2.
3.
4.

ข้อมูลทั่วไป
เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน
นโยบายการบัญชี
ประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ
ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ
การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน
ข้อมูลตามส่วนงาน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในพันธบัตร
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนทั่วไป
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส�ำรองตามกฎหมาย
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
ขาดทุน (กลับรายการผลขาดทุน)
จากการด้อยค่าสินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
เงินปันผล
ล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
การเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน
รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาระผูกพัน
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
การกระทบยอดหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรม
จัดหาเงิน
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เหตุการณ์ภายหลังวันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) (ทอท.) จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2545 โดยมี
กระทรวงการคลังเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ร้อยละ 70 มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประกอบและส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน  รวมทัง้ การ
ด�ำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการท่าอากาศยาน ปัจจุบันบริหารกิจการท่าอากาศยานจ�ำนวน
6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) และท่าอากาศยานภูมิภาค 4 แห่ง
(ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) และท่าอากาศยาน
แม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.)) โดยมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียน ดังนี้
เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 โดยคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับ
มอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการ ทอท.

2. เกณฑ์ ในการจัดทำ�งบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ได้จดั ท�ำขึน้ ตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ.2543 ซึง่ หมายถึงมาตรฐานการบัญชีทอี่ อกภายใต้พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ.2547 รวมถึงการตีความ
และแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีทปี่ ระกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท�ำและน�ำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การจัดรายการในงบการเงินเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง “ก�ำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559” ออกตามความในมาตรา 11 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของ
งบการเงิน ยกเว้นรายการบัญชีบางประเภทซึ่งใช้มูลค่ายุติธรรมในการวัดมูลค่าตามที่อธิบายในนโยบายการบัญชี
รายการที่มีสาระส�ำคัญซึ่งเกิดขึ้นระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยได้ถูกตัดรายการในการจัดท�ำงบการเงินรวม
งบการเงินรวม  แสดงฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของ ทอท. และบริษัทย่อย  
บริษัทย่อยประกอบด้วย บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ำกัด (รทส.) โดย ทอท.ถือหุ้นร้อยละ 60 และ
บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด โดย ทอท.ถือหุ้นร้อยละ 49

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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2. เกณฑ์ ในการจัดทำ�งบการเงิน (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะบริษัท แสดงฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของ ทอท.
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรียก ทอท.และบริษัทย่อยว่า “กลุ่มบริษัท”
งบการเงินนี้ แสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท โดยมีการปัดเศษทศนิยมในงบการเงิน และมีการปัดเศษเพื่อให้แสดงเป็นหลัก
ล้านบาทในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
การจัดท�ำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปในประเทศไทยก�ำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีทสี่ ำ� คัญ
และการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจัดท�ำขึ้นตามกระบวนการในการน�ำนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทไปถือปฏิบัติ และ
ต้องเปิดเผยเรือ่ งการใช้ดลุ ยพินจิ ของผูบ้ ริหารหรือความซับซ้อนหรือเกีย่ วกับข้อสมมติฐานและประมาณการทีม่ นี ยั ส�ำคัญต่อ
งบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฉบับภาษาอังกฤษ จัดท�ำขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทยที่จัดท�ำตามกฎหมาย
ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

3. นโยบายการบัญชี
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งกลุ่มบริษัทน�ำมา
ถือปฏิบัติ
กลุ่มบริษัทได้นำ� มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทีม่ ีผลบังคับใช้สำ� หรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 น�ำมาถือปฏิบัติแล้ว ซึ่งฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วว่าไม่มี
ผลกระทบที่เป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งกลุ่มบริษัทยังไม่ได้
น�ำมาถือปฏิบัติก่อนวันมีผลบังคับใช้
มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง การน�ำเสนองบการเงิน
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง สินค้าคงเหลือ
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง งบกระแสเงินสด
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
        ประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง ภาษีเงินได้
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง สัญญาเช่า
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย
        ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
        เงินตราต่างประเทศ
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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รายงานประจำ�ปี 2562

3. นโยบายการบัญชี (ต่อ)
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งกลุ่มบริษัทยังไม่ได้
น�ำมาถือปฏิบัติก่อนวันมีผลบังคับใช้ (ต่อ)
มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 (ต่อ)
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์          
        เมื่อออกจากงาน
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง ก�ำไรต่อหุ้น
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์      
        ที่อาจเกิดขึ้น
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง เกษตรกรรม
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
เรื่อง การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
  (ปรับปรุง 2561)
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
เรื่อง การรวมธุรกิจ
  (ปรับปรุง 2561)
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
เรื่อง สัญญาประกันภัย
  (ปรับปรุง 2561)
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�ำเนินงาน
  (ปรับปรุง 2561)
        ที่ยกเลิก
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
เรื่อง การส�ำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
  (ปรับปรุง 2561)
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
เรื่อง ส่วนงานด�ำเนินงาน
  (ปรับปรุง 2561)
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
เรื่อง งบการเงินรวม
  (ปรับปรุง 2561)
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
เรื่อง การร่วมการงาน
  (ปรับปรุง 2561)
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
  (ปรับปรุง 2561)
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
  (ปรับปรุง 2561)
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า
- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
  (ปรับปรุง 2561)
        อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงาน
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ)
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งกลุ่มบริษัทยังไม่ได้
น�ำมาถือปฏิบัติก่อนวันมีผลบังคับใช้ (ต่อ)
มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 (ต่อ)
- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
เรื่อง สัญญาเช่าด�ำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
  (ปรับปรุง 2561)
- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
เรื่อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของ
  (ปรับปรุง 2561)
        กิจการหรือของผู้ถือหุ้น
- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
เรือ่ ง  การประเมินเนือ้ หาสัญญาเช่าทีท่ ำ� ขึน้ ตามรูปแบบกฎหมาย
  (ปรับปรุง 2561)
- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
  (ปรับปรุง 2561)
- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
  (ปรับปรุง 2561)
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
  ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561)
        การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง  การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
  ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561)
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ
  ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561)
        และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
  ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561)
        (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรายงานทางการเงิน
        ในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
  ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561)
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
  ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561)
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�ำหนด
  ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2561)
        เงินทุนขัน้ ต�ำ่ และปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี้
        ส�ำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561)
        เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
  ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561)
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�ำหรับเหมืองผิวดิน
  ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561)
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง เงินที่น�ำส่งรัฐ
  ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561)
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทน
  ฉบับที่ 22
       
        จ่ายล่วงหน้า
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ)
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งกลุ่มบริษัทยังไม่ได้
น�ำมาถือปฏิบัติก่อนวันมีผลบังคับใช้ (ต่อ)
มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 (ต่อ)
ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้ประเมินและเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงิน
ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 ดังกล่าวไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงิน
เมื่อน�ำมาถือปฏิบัติ
มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1
เรื่อง การน�ำเสนองบการเงิน
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2
เรื่อง สินค้าคงเหลือ
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7
เรื่อง งบกระแสเงินสด
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
        และข้อผิดพลาด
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20
เรื่อง การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย  
        ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน  
        เงินตราต่างประเทศ
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26
เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
                เมื่อออกจากงาน
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33
เรื่อง ก�ำไรต่อหุ้น
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34
เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37
เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์
                 ที่อาจเกิดขึ้น
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40
เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41
เรื่อง เกษตรกรรม
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
เรื่อง สัญญาประกันภัย
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�ำเนินงาน
                 ที่ยกเลิก
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
เรื่อง การส�ำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
เรื่อง ส่วนงานด�ำเนินงาน
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)

233

3. นโยบายการบัญชี (ต่อ)
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งกลุ่มบริษัทยังไม่ได้
น�ำมาถือปฏิบัติก่อนวันมีผลบังคับใช้ (ต่อ)
มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 (ต่อ)
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
เรื่อง งบการเงินรวม
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
เรื่อง สัญญาเช่า
- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
        อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงาน
- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
เรื่อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี  
                 ของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
  ฉบับที่ 1
        การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ
  ฉบับที่ 5
        และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
  ฉบับที่ 7
        ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ   
        ที่เงินเฟ้อรุนแรง
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
  ฉบับที่ 10
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
  ฉบับที่ 12
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�ำหนด
  ฉบับที่ 14
  
        เงินทุนขั้นต�่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้       
        ส�ำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19     
        เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิ
  ฉบับที่ 16
        ในหน่วยงานต่างประเทศ
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
  ฉบับที่ 17
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง การช�ำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
  ฉบับที่ 19
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�ำหรับเหมืองผิวดิน
  ฉบับที่ 20
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง เงินที่น�ำส่งรัฐ
  ฉบับที่ 21
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ)
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งกลุ่มบริษัทยังไม่ได้
น�ำมาถือปฏิบัติก่อนวันมีผลบังคับใช้ (ต่อ)
มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 (ต่อ)
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทน
  ฉบับที่ 22
       
        จ่ายล่วงหน้า
ผูบ้ ริหารของกลุม่ บริษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึง่ จะมีผลบังคับใช้สำ� หรับ
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ดังกล่าวเมื่อน�ำมาถือปฏิบัติ
3.3 นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
3.3.1 การบัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่อย
บริษัทย่อย หมายถึง กิจการ (ซึ่งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที่กลุ่มบริษัทควบคุม กลุ่มบริษัทควบคุมบริษัทย่อยเมื่อกลุ่ม
บริษัทมีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยและมีความสามารถท�ำให้เกิดผล
กระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อ�ำนาจเหนือบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวม
ตั้งแต่วันที่กลุ่มบริษัทมีอ�ำนาจในการควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทจะไม่น�ำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมไว้ในงบ
การเงินรวมนับจากวันที่กลุ่มบริษัทสูญเสียอ�ำนาจควบคุม
กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกัน ยอดคงเหลือ และก�ำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกันในกลุ่มบริษัท ขาดทุนที่ยัง
ไม่เกิดขึน้ จริงก็จะตัดรายการในท�ำนองเดียวกัน เว้นแต่รายการนัน้ มีหลักฐานว่าสินทรัพย์ทโี่ อนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า
นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท
ในงบการเงินเฉพาะบริษัท เงินลงทุนในบริษัทย่อยจะบันทึกบัญชีด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
กลุม่ บริษทั จะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยเมือ่ มีขอ้ บ่งชีว้ า่ เงินลงทุนนัน้ อาจมีการด้อยค่าเกิดขึน้ หากว่า
ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
รวมไว้ในงบก�ำไรขาดทุน  
3.3.2 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
(ก) สกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้น�ำเสนองบการเงิน
รายการทีแ่ สดงในงบการเงินของแต่ละบริษทั ในกลุม่ บริษทั ถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
หลักทีบ่ ริษทั ด�ำเนินงานอยู่ (สกุลเงินทีใ่ ช้ในการด�ำเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึง่ เป็นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการ
ด�ำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้น�ำเสนองบการเงินของบริษัท
(ข) รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิดรายการหรือวันที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการก�ำไรและขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายช�ำระ
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศ
ด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปี ได้บันทึกไว้ในก�ำไรหรือขาดทุน

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ)
3.3 นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ (ต่อ)
3.3.2 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (ต่อ)
(ข) รายการและยอดคงเหลือ (ต่อ)
เมือ่ มีการรับรูร้ ายการก�ำไรหรือขาดทุนของรายการทีไ่ ม่เป็นตัวเงินไว้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ องค์ประกอบของอัตรา
แลกเปลีย่ นทัง้ หมดของก�ำไรหรือขาดทุนนัน้ จะรับรูไ้ ว้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ด้วย ในทางตรงข้าม การรับรูก้ ำ� ไรหรือ
ขาดทุนของรายการทีไ่ ม่เป็นตัวเงินไว้ในก�ำไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลีย่ นทัง้ หมดของก�ำไรหรือขาดทุน
นั้นจะรับรู้ไว้ในก�ำไรขาดทุนด้วย
3.3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด หมายรวมถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท แต่ไม่รวม
เงินฝากธนาคารประเภทที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่ก�ำหนด เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกิน
3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจ�ำกัดในการเบิกใช้
เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
3.3.4 เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชั่วคราว หมายถึง เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ�ำที่ถึงก�ำหนดเกินกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี ตั๋วแลกเงิน        
ตั๋วสัญญาใช้เงิน และเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนที่ฝ่ายบริหารมีความตั้งใจที่จะถือไว้ในช่วงเวลาน้อยกว่า        
12 เดือน
3.3.5 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนีก้ ารค้ารับรูเ้ ริม่ แรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจ�ำนวนเงินทีเ่ หลืออยูห่ กั ด้วยค่าเผือ่ หนีส้ งสัย
จะสูญ ซึง่ ประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิน้ งวด ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ หมายถึง ผลต่างระหว่างราคาตาม
บัญชีของลูกหนีก้ ารค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั จากลูกหนีก้ ารค้าโดยประมาณขึน้ จากประสบการณ์ในการ
เก็บเงินในอดีต และตามสถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ใน
งบก�ำไรขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายอื่น
3.3.6 สินค้าและวัสดุคงเหลือ
สินค้าและวัสดุคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะต�ำ่ กว่า ราคาทุนของสินค้าและวัสดุ
คงเหลือค�ำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก ต้นทุนของการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ   
การซื้อสินค้าและวัสดุนั้น เช่น ค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่ง เป็นต้น มูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาปกติที่คาดว่า   
จะขายได้ของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นเพื่อให้สินค้าและวัสดุคงเหลือนั้นพร้อมขาย รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย
กลุ่มบริษัทจะรับรู้ค่าเผื่อการลดมูลค่าและค่าเผื่อการเคลื่อนไหวช้าของสินค้าและวัสดุคงเหลือเก่า ล้าสมัย หรือเสื่อม
คุณภาพเท่าที่จ�ำเป็น
3.3.7 เงินลงทุน
กลุ่มบริษัทจัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็น 2 ประเภท คือ 1) เงินลงทุนเผื่อขาย และ
2) เงินลงทุนทัว่ ไป การจัดประเภทขึน้ อยูก่ บั จุดมุง่ หมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผูก้ ำ� หนดการจัดประเภททีเ่ หมาะสม
ส�ำหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภทเป็นระยะ
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ)
3.3 นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ (ต่อ)
3.3.7 เงินลงทุน (ต่อ)
(1) เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนที่จะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคล่องหรือเมื่ออัตรา
ดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง ได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่กรณีที่ฝ่ายบริหารแสดงเจตจ�ำนงที่จะถือไว้ใน
ช่วงเวลาน้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ก็จะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน หรือเว้นแต่
กรณีที่ฝ่ายบริหารมีความจ�ำเป็นที่ต้องขายเพื่อเพิ่มเงินทุนด�ำเนินงาน จึงจะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนในตราสารทุนทีอ่ ยูใ่ นความต้องการของตลาดถูกจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผือ่ ขายและแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงินด้วยมูลค่ายุตธิ รรม และรับรูผ้ ลต่างทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปเป็นรายการก�ำไร (ขาดทุน) ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ แสดงไว้ภายใต้
หัวข้อองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ และแสดงมูลค่าการเปลี่ยนแปลงระหว่างงวดในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(2) เงินลงทุนทั่วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยราคาทุนปรับด้วยค่าเผื่อ      
การด้อยค่าของเงินลงทุน
กลุ่มบริษัทจะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น หากราคาตาม
บัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน กลุม่ บริษทั จะบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่ารวมไว้ในงบก�ำไร
ขาดทุน
ในการจ�ำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิทไี่ ด้รบั จากการจ�ำหน่ายเมือ่ เปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของ
เงินลงทุนนัน้ จะบันทึกรวมอยูใ่ นงบก�ำไรขาดทุน กรณีทจี่ ำ� หน่ายเงินลงทุนทีถ่ อื ไว้ในตราสารหนีห้ รือตราสารทุนชนิดเดียวกัน
ออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จ�ำหน่ายจะก�ำหนดโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักด้วยราคาตามบัญชีจาก
จ�ำนวนทั้งหมดที่ถือไว้
3.3.8 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าระยะยาว หรือจากการ
เพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ หรือทั้งสองอย่าง และไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ในการด�ำเนินงานในกลุ่มบริษัท
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนในการท�ำรายการ และวัดมูลค่าภายหลัง
การรับรู้ด้วยราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
ค่าเสือ่ มราคาค�ำนวณโดยใช้วธิ เี ส้นตรงเพือ่ ลดราคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์แต่ละประเภทตลอดอายุการให้ประโยชน์
ที่ประมาณการไว้ ยกเว้นที่ดินซึ่งถือว่าประมาณการอายุการให้ประโยชน์มีไม่จ�ำกัด
ค่าเสื่อมราคาค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภท ดังนี้
									จ�ำนวน (ปี)
- อาคารให้เช่า                                                                                             30 และ 50
การรวมรายจ่ า ยในภายหลั ง เข้ า เป็ น มู ล ค่ า บั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ จ ะกระท� ำ ก็ ต ่ อ เมื่ อ มี ค วามเป็ น ไปได้ ค ่ อ นข้ า งแน่
ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น และต้นทุนสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาทั้งหมดจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนของอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนจะตัดมูลค่าตามบัญชีของส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ)
3.3 นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ (ต่อ)
3.3.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ บันทึกบัญชีในราคาทุน ณ วันที่ได้มาหรือก่อสร้างแล้วเสร็จ กลุ่มบริษัทก่อสร้างอาคารและ         
สิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในที่ราชพัสดุซึ่งเช่าจากกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เดิมระเบียบกระทรวงการคลังและกองทัพ
อากาศก�ำหนดให้อาคารและสิ่งปลูกสร้างตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังนับตั้งแต่วันก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่กลุ่ม
บริษัทบันทึกอาคารและสิ่งปลูกสร้างเป็นสินทรัพย์ เนื่องจากเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ดังกล่าว
โดย ทอท.เป็นผู้จ่ายค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุให้กรมธนารักษ์ เมื่อ ทอท.แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน
จ�ำกัด กระทรวงการคลังได้จดั ท�ำระเบียบกระทรวงการคลังและกองทัพอากาศจ�ำนวนหนึง่ ระเบียบ และระเบียบกระทรวง
การคลังและกรมการบินพาณิชย์จ�ำนวนสองระเบียบ ซึ่งทั้งสามระเบียบมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2545
โดยข้อ 8 ของทั้งสามระเบียบก�ำหนดให้กรรมสิทธิ์อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลัง
เมื่อข้อตกลงการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่ท�ำขึ้นตามระเบียบนี้สิ้นผลบังคับผูกพัน ซึ่งเมื่อรวมระยะเวลาทั้งสิ้นแล้วต้อง
ไม่เกิน 50 ปีนบั แต่วนั ทีท่ ำ� ข้อตกลงการใช้ประโยชน์ ทอท.ได้ทำ� ข้อตกลงการใช้ประโยชน์ รวม 4 ฉบับ เมือ่ วันที่ 30 กันยายน
2545 และท�ำข้อตกลงการใช้ประโยชน์ฉบับปรับปรุงแก้ไขอีก 1 ฉบับ เมือ่ วันที่ 28 กันยายน 2547 โดยให้ ทอท.ใช้ประโยชน์
ในที่ราชพัสดุมีก�ำหนดเวลา 30 ปี (วันที่ 30 กันยายน 2575) และยินยอมให้ ทอท.แจ้งขอใช้ประโยชน์ต่อไปได้อีกสองครั้ง
ครั้งละ 10 ปี (วันที่ 30 กันยายน 2595) ซึ่ง ทอท.จ่ายค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุให้กรมธนารักษ์
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงรายการด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม
ราคาทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมถึงราคาซื้อ อากรขาเข้า ภาษีซื้อที่เรียกคืนไม่ได้ (หลังหักส่วนลด
การค้าและจ�ำนวนที่ได้รับคืนจากผู้ขาย) และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้น
อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร รวมทั้งต้นทุนที่ประมาณที่ดีที่สุดส�ำหรับ   
การรื้อ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกิจการที่เกิดขึ้นเมื่อกิจการได้สินทรัพย์
นั้นมา หรือเป็นผลจากการใช้สินทรัพย์นั้นในช่วงเวลาหนึ่ง
การรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์จะกระท�ำก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่ม
บริษทั จะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนัน้ และต้นทุนสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชือ่ ถือ ค่าซ่อมแซม
และบ�ำรุงรักษาทั้งหมดจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จะตัด
มูลค่าตามบัญชีของส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก
ค่าเสื่อมราคาค�ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์
ทีป่ ระมาณการไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
จ�ำนวน (ปี)
- อาคาร สิ่งก่อสร้างและภูมิสถาปัตยกรรม
10 - 50
- งานระบบ ไฟฟ้า ประปา เชื้อเพลิง สื่อสาร และปรับอากาศ
10 - 20
- เครื่องจักรกล  เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์
5 - 10
- ยานพาหนะ
5- 8
-  เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้ส�ำนักงาน
2 - 10
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ)
3.3 นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ (ต่อ)
3.3.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
กลุม่ บริษทั มีการทบทวนอายุการให้ประโยชน์ มูลค่าคงเหลือ และวิธกี ารคิดค่าเสือ่ มราคาอย่างน้อยทีส่ ดุ ทุกสิน้ รอบปีบญ
ั ชี
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนทันที ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.3.11
ผลก�ำไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดจากการจ�ำหน่ายทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ ค�ำนวณโดยเปรียบเทียบจากสิง่ ตอบแทนสุทธิทไี่ ด้รบั
จากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรูส้ ทุ ธิเป็นรายได้อนื่ หรือค่าใช้จา่ ยในงบก�ำไรขาดทุน
ดอกเบีย้ จากการกูย้ มื เงินมาใช้ในการได้มาซึง่ ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ ได้บนั ทึกเป็นส่วนหนึง่ ของต้นทุนของสินทรัพย์นนั้
ตลอดช่วงเวลาการก่อสร้างและเตรียมสินทรัพย์นั้นให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์
3.3.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของกลุ่มบริษัท คือ สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สามารถแยกจาก
เครื่องมือที่เกี่ยวข้องได้แสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม การตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณ             
โดยวิธีเส้นตรงตลอดประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ภายในระยะเวลา 5 ถึง 10 ปี
3.3.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์
สินทรัพย์ที่ไม่ใช่ค่าความนิยมจะมีการทบทวนการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชี
อาจสูงกว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรูเ้ มือ่ ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สงู กว่ามูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจ�ำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย์ สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นกลุ่มที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า
สินทรัพย์ซึ่งรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้วจะถูกประเมินความเป็นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการ
ด้อยค่า ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
3.3.12 สัญญาเช่าระยะยาว
กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า
สัญญาเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญาเช่า   
การเงิน ซึง่ จะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทเี่ ช่า หรือมูลค่าปัจจุบนั สุทธิของจ�ำนวนเงินทีต่ อ้ ง
จ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ำกว่า จ�ำนวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหนีส้ ินและค่าใช้จา่ ยทาง
การเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหัก
ค่าใช้จา่ ยทางการเงินจะบันทึกเป็นหนีส้ นิ ระยะยาว ส่วนดอกเบีย้ จ่ายจะบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า
เพือ่ ท�ำให้อตั ราดอกเบีย้ แต่ละงวดเป็นอัตราคงทีส่ ำ� หรับยอดคงเหลือของหนีส้ นิ ทีเ่ หลืออยู่ สินทรัพย์ทไี่ ด้มาตามสัญญาเช่า
การเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใด
จะน้อยกว่า
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่    
สัญญาเช่านัน้ ถือเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน เงินทีต่ อ้ งจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากสิง่ ตอบแทนจูงใจทีไ่ ด้รบั จาก
ผู้ให้เช่า) จะบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)

239

3. นโยบายการบัญชี (ต่อ)
3.3 นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ (ต่อ)
3.3.12 สัญญาเช่าระยะยาว (ต่อ)
กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า (ต่อ)
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าด�ำเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เงินเพิ่มที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า
จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่า
สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะทางการเงินในรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุน และตัดค่าเสือ่ มราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ดว้ ยเกณฑ์เดียวกันกับรายการอาคารและอุปกรณ์
ของกลุ่มบริษัทซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า) รับรู้ด้วยวิธี
เส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า
3.3.13 เงินกู้ยืม
เงินกู้ยืมรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดท�ำรายการที่เกิดขึ้น และวัดมูลค่า      
ในเวลาต่อมาด้วยวิธรี าคาทุนตัดจ�ำหน่ายตามวิธอี ตั ราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง ผลต่างระหว่างสิง่ ตอบแทน (หักด้วยต้นทุนการจัดท�ำ
รายการที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อช�ำระหนี้นั้นจะรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกู้ยืม
เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มบริษัทไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนช�ำระหนี้ออกไปอีก
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
3.3.14 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ส�ำหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปจั จุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรูเ้ ป็นรายได้ หรือ
ค่าใช้จ่าย และน�ำไปรวมค�ำนวณก�ำไร หรือขาดทุนสุทธิส�ำหรับงวด ยกเว้นส่วนที่รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรับรู้
โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ ในกรณีนี้ ภาษีเงินได้ตอ้ งรับรูใ้ นก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ หรือโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ
ตามล�ำดับ
• ภาษีเงินได้ปัจจุบัน  
ภาษีเงินได้ปัจจุบันค�ำนวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผล
บั ง คั บ ใช้ ภ ายในสิ้ น รอบระยะเวลาที่ ร ายงานในประเทศที่ บ ริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยด� ำ เนิ น งานอยู ่ และเกิ ด รายได้
เพื่อเสียภาษี ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีที่มีสถานการณ์ที่การน�ำ
กฎหมายภาษีไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับการตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจ�ำนวนที่คาดว่า
จะต้องจ่ายช�ำระภาษีแก่หน่วยงานจัดเก็บ
• ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ตามวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และราคา
ตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรู้
เริม่ แรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนีส้ นิ ทีเ่ กิดจากรายการทีไ่ ม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันทีเ่ กิดรายการ รายการนัน้
ไม่มีผลกระทบต่อก�ำไรทางบัญชี และก�ำไร (ขาดทุน) ทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีค�ำนวณจากอัตราภาษี
(และกฎหมายภาษีอากร) ทีม่ ผี ลบังคับใช้อยู่ หรือทีค่ าดได้คอ่ นข้างแน่วา่ จะมีผลบังคับใช้ภายในสิน้ รอบระยะเวลาทีร่ ายงาน
และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะน�ำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรือหนี้สินภาษี
เงินได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายช�ำระ
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ)
3.3 นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ (ต่อ)
3.3.14 ภาษีเงินได้ (ต่อ)
• ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะถูกรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีก�ำไรทางภาษีเพียงพอ
ที่จะน�ำจ�ำนวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์
กลุม่ บริษทั ได้บนั ทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลต่างชัว่ คราวของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยทีต่ อ้ งเสียภาษี เว้นแต่กลุม่ บริษทั
สามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชั่วคราว และการกลับรายการผลต่างชั่วคราวมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต
สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันได้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิตามกฎหมายในการน�ำ
สินทรัพย์และหนีส้ นิ ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบนั มาหักกลบกัน และทัง้ สินทรัพย์และหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกีย่ วข้อง
กับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน โดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วย
ภาษีต่างกัน ซึ่งกลุ่มบริษัทตั้งใจจะจ่ายช�ำระรายการดังกล่าวด้วยยอดสุทธิ
3.3.15 ประมาณการหนี้สิน
กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งการช�ำระภาระผูกพันนั้นมีความ
เป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ จะส่งผลให้กลุม่ บริษทั ต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการทีน่ า่ เชือ่ ถือของจ�ำนวน
ทีต่ อ้ งจ่าย ในกรณีทกี่ ลุม่ บริษทั คาดว่าประมาณการหนีส้ นิ เป็นรายจ่ายทีจ่ ะได้รบั คืน เช่น ภายใต้สญ
ั ญาประกันภัย เป็นต้น
กลุ่มบริษัทจะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากเมื่อคาดว่าน่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน
3.3.16 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
• ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย ผลประโยชน์หลังออกจากงานทั้งที่เป็นโครงการ
สมทบเงินและโครงการผลประโยชน์ โครงการสมทบเงินเป็นโครงการที่กลุ่มบริษัทจ่ายเงินสมทบให้กับกิจการที่แยก
ต่างหาก โดยกลุ่มบริษัทไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะต้องจ่ายช�ำระเพิ่มเติมจากที่
ได้สมทบไว้แล้วหากกองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายช�ำระภาระผูกพันจากการให้บริการของพนักงานทั้งในงวด
ปัจจุบันและงวดก่อน โครงการผลประโยชน์เป็นโครงการที่ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน โดยปกติโครงการผลประโยชน์
จะก�ำหนดจ�ำนวนผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหนึ่งหรือหลายปัจจัย เช่น อายุ
พนักงาน อายุการท�ำงาน และค่าตอบแทน เป็นต้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงานประกอบด้วย

โครงการสมทบเงิน
ทอท.ได้จัดตั้ง “กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย” ซึ่งจดทะเบียนแล้วเมื่อวันที่
28 มีนาคม 2537 ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ พ.ศ.2530 (ปัจจุบนั ได้เปลีย่ นชือ่ เป็น “กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
พนักงาน บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)”) ซึง่ สมาชิกกองทุนฯ จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนฯ ในอัตราร้อยละ 2-15
ของเงิ น เดื อ นค่ า จ้ า ง โดย ทอท.จะจ่ า ยเงิ น สมทบเข้ า กองทุ น ฯ ให้ พ นั ก งานและลู ก จ้ า งที่ เ ป็ น สมาชิ ก แต่ ล ะราย
ตามอัตราที่ก�ำหนด ดังนี้

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ)
3.3 นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ (ต่อ)
3.3.16 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
• ผลประโยชน์หลังออกจากงาน (ต่อ)
โครงการสมทบเงิน (ต่อ)
(1) กรณีพนักงานและลูกจ้างประจ�ำ 
อายุการท�ำงาน				
อัตราร้อยละของเงินเดือน
          ไม่เกิน 10 ปี
9
          เกินกว่า 10 ปี
10
          เกินกว่า 20 ปี
12
          เกินกว่า 25 ปี
15
(2) กรณีลูกจ้างชั่วคราวระยะเวลาการจ้าง 5 ปี และ 3 ปี ทอท. จะจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง
ทอท.รับรู้เงินจ่ายสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนในงวดที่เกิดรายการ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพนี้ได้แยกออกจาก
กลุม่ บริษทั และบริหารโดยบริษทั จัดการกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ

โครงการผลประโยชน์
(ก) โครงการเกษียณอายุ
กรณีที่ 1 พนักงานมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
กลุ่มบริษัทจัดให้มีโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน โดยผลประโยชน์ของโครงการที่พนักงานจะได้รับ คือ
เงินตอบแทนซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์หรือกฎหมาย
แรงงานไทย โดยจ�ำนวนเงินดังกล่าวขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือน และจ�ำนวนปีที่พนักงานท�ำงานให้บริษัทนับถึงวันที่สิ้นสุด
การท�ำงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต    
กรณีที่ 2  พนักงานที่สมัครใจเกษียณอายุก่อนอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ - เฉพาะพนักงาน ทอท.
ทอท.จัดให้มีโครงการเกษียณอายุก่อนก�ำหนด โดยคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการและหลักเกณฑ์ในการจ่าย
ผลประโยชน์ตามโครงการต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของ ทอท. ซึ่งคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
ในแต่ละปีแตกต่างกันตามนโยบายของฝ่ายบริหาร ท�ำให้ยากต่อการประมาณจ�ำนวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ รวมถึงภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงานได้อย่างสมเหตุสมผล ดังนั้น ทอท.จึงไม่รวมโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน
(ข) โครงการกองทุนสงเคราะห์ - เฉพาะพนักงาน ทอท.
ทอท.ได้จัดตั้ง “กองทุนสงเคราะห์การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย” โดยจ่ายสมทบเข้ากองทุนฯ ในอัตราร้อยละ 10
ของเงินเดือนพนักงานเฉพาะพนักงานที่เลือกไม่โอนไปกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เพื่อให้กองทุนฯ มีเงินส�ำรองเพียงพอ
ที่พึงต้องจ่ายพนักงาน ณ วันสิ้นงวดบัญชี โดยรวมไว้เป็นภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน  
ทอท.จะจ่ายเงินให้พนักงานเมื่อออกจากงานตามระเบียบบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) ว่าด้วยกองทุน
สงเคราะห์ พ.ศ.2546 โดยการค�ำนวณผลประโยชน์ของโครงการดังกล่าวประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1. ค�ำนวณจากระยะเวลาตั้งแต่ปฏิบัติงานในการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยจนถึงวันที่ 29 กันยายน 2545
คูณด้วยเงินเดือน ณ วันที่ 29 กันยายน 2545
2. ค�ำนวณจากระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) คูณด้วยเงินเดือนเดือน
สุดท้ายที่ออกจากงาน
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ)
3.3 นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ (ต่อ)
3.3.16 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
• ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น - เฉพาะพนักงาน ทอท.
ทอท.จัดให้มีโครงการตอบแทนให้แก่พนักงานที่ท�ำงานครบ 25 ปี ซึ่งอายุงานนับตั้งแต่วันที่พนักงานเริ่มปฏิบัติงาน  
โดยนับรวมระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานจนถึงวันที่ 1 กรกฎาคมของแต่ละปี  
หนี้สินซึ่งเกิดจากข้อก�ำหนดที่เป็นผลจากผลประโยชน์หลังออกจากงานที่เป็นโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์
ระยะยาวอืน่ ดังกล่าวค�ำนวณโดยผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึง่ ใช้วธิ คี ดิ ลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการไว้
(Projected Unit Credit Method) มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันจากโครงการผลประโยชน์ดังกล่าวก�ำหนดโดย
การคิดลดกระแสเงินสดที่ต้องจ่ายในอนาคตด้วยอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของ
ผลประโยชน์ที่จะต้องจ่ายให้แก่พนักงาน รวมทั้งมีเงื่อนไขและวันครบก�ำหนดใกล้เคียงกับเงื่อนไขของภาระผูกพันของ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานโดยประมาณ
ก�ำไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน    
จะรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส่วนก�ำไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�ำหรับ
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น จะรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนในงวดที่เกิดรายการ
• ผลประโยชน์ระยะสั้น
กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินและค่าใช้จ่ายจากวันหยุดพักผ่อนประจ�ำปีของพนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ยกยอดวันหยุดพักผ่อนไป
ใช้ในปีถดั ไป โดยรับรู้ ณ ราคาต้นทุนทีค่ าดว่าจะมีการยกยอดวันหยุดพักผ่อนประจ�ำปี โดยไม่ได้มกี ารปรับด้วยอัตราคิดลด
ให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน
3.3.17 การรับรู้รายได้
รายได้ค่าบริการสนามบิน ค่าบริการผู้โดยสารขาออก ค่าเครื่องอ�ำนวยความสะดวก และรายได้เกี่ยวกับบริการ รับรู้เป็น
รายได้เมื่อมีการให้บริการ
รายได้ค่าเช่าส�ำนักงานและอสังหาริมทรัพย์ และรายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ รับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาและอัตรา
ค่าตอบแทนตามที่ระบุไว้ในสัญญา
รายได้จากกิจการโรงแรม และภัตตาคาร บันทึกเป็นรายได้เมื่อมีการให้บริการตามราคาในใบแจ้งหนี้ โดยไม่รวมภาษี
มูลค่าเพิ่มส�ำหรับค่าสินค้าและบริการหลังจากหักส่วนลดและค่าบริการที่บวกเพิ่มแล้ว
รายได้ดอกเบี้ยรับ รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของระยะเวลา โดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
รายได้เงินปันผล รับรู้เมื่อสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลนั้นเกิดขึ้น
3.3.18 การจ่ายเงินปันผล
เงินปันผลทีจ่ า่ ยไปยังผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จะรับรูใ้ นด้านหนีส้ นิ ในงบการเงินของกลุม่ บริษทั ในรอบระยะเวลาบัญชีซงึ่ ทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล เงินปันผลระหว่างกาลจะรับรู้เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ)
3.3 นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ (ต่อ)
3.3.19 เครื่องมือทางการเงิน
กลุม่ บริษทั ได้ใช้เครือ่ งมือทางการเงินเพือ่ ลดความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศซึง่ มีผลกระทบต่อหนีส้ นิ
โดยมีเครื่องมือที่ส�ำคัญคือ สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินของหนี้สินจากสกุลเงินเยนมาเป็นสกุลเงินบาท กลุ่มบริษัทรับรู้
สินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งจะได้รับจริง หรือรับรู้หนี้สินที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งจะต้องจ่ายช�ำระ และ
แปลงค่าสินทรัพย์ หรือหนี้สินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอ้างอิง
ประจ�ำวันทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้ โดยจะแสดงมูลค่าของสินทรัพย์และหนีส้ นิ จากรายการสัญญาแลกเปลีย่ น
สกุลเงินเป็นยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงินเมื่อมีสิทธิตามกฎหมายในการน�ำจ�ำนวนที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน
มาหักกลบลบหนี้กัน และตั้งใจที่จะรับหรือจ่ายช�ำระด้วยยอดสุทธิ รายการก�ำไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือ
จ่ายช�ำระทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ และทีเ่ กิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์ และหนีส้ นิ ดังกล่าวได้บนั ทึกไว้ในงบก�ำไรขาดทุน
3.3.20 ข้อมูลตามส่วนงาน
ส่วนงานด�ำเนินงานได้ถกู รายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในทีน่ ำ� เสนอให้ผมู้ อี ำ� นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงาน
ผูม้ อี ำ� นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงาน หมายถึง บุคคลทีท่ ำ� หน้าทีใ่ นการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของส่วนงานด�ำเนินงาน ซึ่ง ทอท.พิจารณาว่าคือ กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
3.3.21 การวัดมูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมได้ถูกก�ำหนดล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามประเภทของข้อมูล
ที่น�ำมาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่าเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม ดังต่อไปนี้
ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สิน
อย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า
ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมส�ำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น
นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ  3  เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ส�ำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น

4. ประมาณการทางบัญชีที่สำ�คัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ

การประมาณการ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่องและอยู่บนพื้นฐานของ  
ประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอืน่ ๆ ซึง่ รวมถึงการคาดการณ์ถงึ เหตุการณ์ในอนาคตทีเ่ ชือ่ ว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน้
กลุ่มบริษัทมีการประมาณการทางบัญชีและใช้ข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการ
ทางบัญชีอาจไม่ตรงกับผลทีเ่ กิดขึน้ จริง ประมาณการทางบัญชีทสี่ ำ� คัญและข้อสมมติฐานทีม่ คี วามเสีย่ งอย่างเป็นสาระส�ำคัญ
ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2562 การประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญของกลุ่มบริษัทมีดังนี้
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นการปรับมูลค่าของลูกหนี้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าอาจเกิดความเสียหายเนื่องจากการเก็บหนี้ไม่ได้
ผู้บริหารใช้ดุลยพินิจในการประมาณค่าความเสียหายส�ำหรับยอดลูกหนี้คงเหลือโดยพิจารณาจากการวิเคราะห์อายุหนี้และ
ประสบการณ์การเก็บหนี้ โดยพิจารณาสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจปัจจุบนั ร่วมด้วย อย่างไรก็ตาม การใช้วธิ ปี ระมาณมูลค่า
และสมมติฐานต่าง ๆ เหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และอาจต้องมีการปรับปรุง
ค่าเผื่อดังกล่าวในอนาคต
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รายงานประจำ�ปี 2562

4. ประมาณการทางบัญชีที่สำ�คัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ (ต่อ)
อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือส�ำหรับอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของ
กลุ่มบริษัท โดยส่วนใหญ่อ้างอิงจากข้อมูลเชิงเทคนิคของสินทรัพย์นั้น และรวมถึงการพิจารณาการตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์  
ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรือเลิกใช้
ประมาณการการด้อยค่าของสินทรัพย์
กลุ่มบริษัททดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์เมื่อพบข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าตามที่ได้กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 3.3.11 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดพิจารณาจากการค�ำนวณมูลค่าจากการใช้
โดยประมาณการกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงานตลอดอายุที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากสินทรัพย์
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
กลุม่ บริษทั จัดให้มโี ครงการผลประโยชน์พนักงานภายหลังออกจากงานหรือเกษียณอายุเพือ่ จ่ายให้แก่พนักงานตามกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ได้แก่ ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์หรือกฎหมายแรงงานไทย และผลประโยชน์ระยะยาวอืน่
ที่เป็นโครงการตอบแทนให้แก่พนักงานที่ท�ำงานครบ 25 ปี มูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ดังกล่าวค�ำนวณโดยใช้สมมติฐานหลายประการโดยรวมถึงอัตราคิดลด อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงาน และอัตรา
การเปลีย่ นแปลงในจ�ำนวนพนักงาน การเปลีย่ นแปลงในอัตราเหล่านีม้ ผี ลต่อประมาณการค่าใช้จา่ ย และหนีส้ นิ ผลประโยชน์
พนักงาน
การประมาณการในเรื่องอื่น ๆ ได้ถูกเปิดเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้

5. การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน

วัตถุประสงค์ของกลุม่ บริษทั ในการบริหารทุนของกลุม่ บริษทั นัน้ เพือ่ ด�ำรงไว้ซงึ่ ความสามารถในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง
ของกลุ่มบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อด�ำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของ
ทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน

6. ข้อมูลตามส่วนงาน

กลุ่มบริษัทด�ำเนินกิจกรรมทางธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารกิจการท่าอากาศยาน กิจการโรงแรม และกิจการบริการภาคพื้น         
ในการรายงานข้อมูลตามส่วนงาน กลุ่มบริษัทได้แสดงส่วนงานด�ำเนินงานกิจการท่าอากาศยานตามเขตภูมิศาสตร์ กิจการ        
ท่าอากาศยานประกอบด้วย รายได้ทเี่ กีย่ วกับกิจการการบิน และรายได้ทไ่ี ม่เกีย่ วกับกิจการการบิน โดยรายได้ทเี่ กีย่ วกับกิจการ
การบินเป็นรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการจราจรทางอากาศโดยตรง ได้แก่ รายได้ค่าบริการสนามบิน รายได้ค่าบริการผู้โดยสาร
ขาออก และรายได้คา่ เครือ่ งอ�ำนวยความสะดวก ส่วนรายได้ทไี่ ม่เกีย่ วกับกิจการการบิน เป็นรายได้ทไี่ ม่เกีย่ วข้องกับการจราจร
ทางอากาศโดยตรง ได้แก่ รายได้คา่ เช่าส�ำนักงานและอสังหาริมทรัพย์ รายได้เกีย่ วกับบริการ และรายได้สว่ นแบ่งผลประโยชน์
ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงานประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานด�ำเนินงานโดยใช้ก�ำไร (ขาดทุน)
จากการด�ำเนินงานของส่วนงาน      
นโยบายการบัญชีส�ำหรับส่วนงานที่รายงานเป็นไปตามนโยบายการบัญชีในการจัดท�ำงบการเงิน
กลุ่มบริษัทบันทึกรายการขายและโอนระหว่างส่วนงานเช่นเดียวกับการขายและโอนให้แก่บุคคลภายนอก
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รายงานประจำ�ปี 2562
ทดม.

ทสภ.

ทชม.

20.95
20.95
0.01
(0.28)
427.28
1.81
449.77
(93.70)
(9.09)
346.98

11.95
(140.34)
(128.39)
0.01
(0.64)
2.51
(126.51)
25.88
(11.01)
(111.64)

4,879.68
(707.33)
4,172.35
0.87
(2.51)
(5.35)
4,165.36
(862.91)
(155.86)
3,146.59

ทชร.

444.82
444.82

ทภก.

งบการเงินรวม

538.99 7,630.83
538.99 7,630.83

ทหญ.

กิจการท่าอากาศยาน

งบกำ�ไรขาดทุน สำ�หรับปี
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
รายได้
รายได้จากภายนอก
13,693.87 36,641.38 2,746.84
รายได้ระหว่างส่วนงาน
21.72
61.53
รวมรายได้
13,715.59 36,702.91 2,746.84
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานของส่วนงาน
ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
9,688.58 22,192.07 1,791.87
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
(799.77) (3,867.76) (181.49)
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการดำ�เนินงานของส่วนงาน 8,888.81 18,324.31 1,610.38
ดอกเบี้ยรับ
2.31
0.19
7.23
ต้นทุนทางการเงิน
(3.56) (794.51)
(0.83)
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่นสุทธิ
20.84
4.16
333.65
กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
8,908.40 17,870.68 1,613.90
ภาษีเงินได้
(1,804.37) (3,625.38) (325.67)
ปันส่วนขาดทุนสุทธิของสำ�นักงานใหญ่
(280.15) (749.68) (56.11)
กำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปี
6,823.88 13,495.62 1,232.12

6. ข้อมูลตามส่วนงาน (ต่อ)

133.98
(50.01)
83.97
0.16
(12.18)
80.58
152.53
(30.35)
122.18

845.31
1.39
846.70

กิจการ
โรงแรม

59.19
(9.92)
49.27
0.77
(0.02)
(0.24)
49.78
(9.96)
39.82

238.02
238.02

กิจการบริการ
ภาคพื้น

-

(84.64)
(84.64)

ตัดรายการระหว่าง
ส่วนงาน

38,778.27
(5,756.62)
33,021.65
11.55
(814.53)
427.28
437.96
33,083.91
(6,726.46)
(1,261.90)
25,095.55

62,780.06
62,780.06

รวม

หน่วย : ล้านบาท
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ทดม.

ทสภ.

ทชม.

56.90
56.90
0.04
(0.35)
(77.99)
(21.40)
5.71
(8.04)
(23.73)

77.41
(104.25)
(26.84)
0.04
(0.80)
19.09
(8.51)
9.31
(11.24)
(10.44)

5,288.55
(552.27)
4,736.28
1.00
(3.12)
12.58
4,746.74
(836.64)
(157.67)
3,752.43

ทชร.

387.79
387.79

ทภก.

งบการเงินรวม

541.46 7,600.95
541.46 7,600.95

ทหญ.

กิจการท่าอากาศยาน

งบกำ�ไรขาดทุน สำ�หรับปี
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
รายได้
รายได้จากภายนอก
13,030.59 35,648.50 2,468.50
รายได้ระหว่างส่วนงาน
61.89
รวมรายได้
13,030.59 35,710.39 2,468.50
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานของส่วนงาน
ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
9,564.24 22,028.86 1,659.93
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
(789.57) (3,880.31) (176.28)
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการดำ�เนินงานของส่วนงาน 8,774.67 18,148.55 1,483.65
ดอกเบี้ยรับ
2.37
0.32
6.79
ต้นทุนทางการเงิน
(3.82) (993.43)
(1.13)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่นสุทธิ
31.29
2.34
242.18
กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
8,804.51 17,404.09 1,485.18
ภาษีเงินได้
(1,726.21) (3,269.70) (263.98)
ปันส่วนขาดทุนสุทธิของสำ�นักงานใหญ่
(270.29) (740.74) (51.20)
กำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปี
6,808.01 13,393.65 1,170.00

6. ข้อมูลตามส่วนงาน (ต่อ)

144.26
(51.01)
93.25
0.06
(13.51)
88.36
168.16
(33.42)
134.74

856.29
1.44
857.73

กิจการ
โรงแรม

-

-

กิจการบริการ
ภาคพื้น

-

(63.33)
(63.33)

ตัดรายการระหว่าง
ส่วนงาน

38,820.15
(5,553.69)
33,266.46
10.62
(1,016.16)
317.85
32,578.77
(6,114.93)
(1,239.18)
25,224.66

60,534.08
60,534.08

รวม

หน่วย : ล้านบาท
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สินทรัพย์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
สินทรัพย์ของส่วนงาน
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
หนี้สินของส่วนงาน
หนี้สินที่ไม่ได้ปันส่วน
รวมหนี้สิน

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
สินทรัพย์ของส่วนงาน
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
หนี้สินของส่วนงาน
หนี้สินที่ไม่ได้ปันส่วน
รวมหนี้สิน

6. ข้อมูลตามส่วนงาน (ต่อ)

ทสภ.

ทชม.

ทหญ.

ทภก.

3,702.87 32,957.71
-

กิจการ
โรงแรม

726.22 1,516.10 2,546.45 1,663.30
-

480.22
-

315.84 1,396.07
-

386.93
-

702.78 1,424.96
-

ทชร.

829.53 1,738.36 2,368.64 1,694.17
-

26,299.44 119,849.63 6,693.25 1,177.54 33,692.97
-

4,105.00 32,819.73
-

33,805.59 133,956.94 8,084.79 1,299.17 36,817.62
-

ทดม.

กิจการท่าอากาศยาน

งบการเงินรวม
ตัดรายการระหว่าง
ส่วนงาน

รวม

(2,769.19)
-

41,227.02
2,615.90
43,842.92

-

(2,493.24)
-

41,099.63
2,339.80
43,439.43

- (74,071.22) 115,353.52
- 72,355.03
187,708.55

53.85
-

493.68 (94,877.65) 121,707.88
- 76,673.68
198,381.56

กิจการบริการ
ภาคพื้น

หน่วย : ล้านบาท

6. ข้อมูลตามส่วนงาน (ต่อ)

รายได้ของกลุ่มบริษัทจากลูกค้ารายใหญ่จ�ำนวน 1 ราย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 มีจ�ำนวน 8,872.63 ล้านบาท
เป็นรายได้จาก ทดม.จ�ำนวน 2,493.08 ล้านบาท ทสภ.จ�ำนวน 5,280.76 ล้านบาท ทชม.จ�ำนวน 274.25 ล้านบาท ทหญ.
จ�ำนวน 2.14 ล้านบาท และ ทภก.จ�ำนวน 822.40 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.13 ของรวมรายได้จากการขาย
หรือการให้บริการ
รายได้ของกลุ่มบริษัทจากลูกค้ารายใหญ่จ�ำนวน 1 ราย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 มีจ�ำนวน 8,634.54 ล้านบาท
เป็นรายได้จาก ทดม.จ�ำนวน 2,438.27 ล้านบาท ทสภ.จ�ำนวน 5,107.82 ล้านบาท ทชม.จ�ำนวน 247.22 ล้านบาท ทหญ.
จ�ำนวน 2.91 ล้านบาท และ ทภก.จ�ำนวน 838.32 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.46 ของรวมรายได้จากการขาย
หรือการให้บริการ
หน่วย : ล้านบาท

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
งบการเงินรวม
2562

เงินสด
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์
เงินฝากประจ�ำ
เงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์ ทอท.
รวม

2561

668.10
7,233.83
2,000.00
30.53
9,932.46

609.74
5,462.88
2,500.00
29.48
8,602.10

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2562
2561

665.20
6,819.52
2,000.00
30.53
9,515.25

หน่วย : ล้านบาท

8. เงินลงทุนชั่วคราว
งบการเงินรวม
2562

เงินฝากประจ�ำ
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
รวม

2561

65,424.21
552.65
65,976.86

64,204.15
64,204.15

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2562
2561

65,404.21
552.65
65,956.86

64,204.15
64,204.15

หน่วย : ล้านบาท

9. ลูกหนี้การค้า
งบการเงินรวม
2562

ลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก
ลูกหนีก้ ารค้า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน (หมายเหตุฯ ข้อ 40.1)
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ

606.92
5,405.54
2,500.00
29.48
8,541.94

4,238.16
4,238.16
(656.11)
3,582.05

2561

3,913.38
3,913.38
(631.15)
3,282.23

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2562
2561

4,115.85
6.69
4,122.54
(655.84)
3,466.70

3,860.49
6.66
3,867.15
(630.88)
3,236.27
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9. ลูกหนี้การค้า (ต่อ)

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จ�ำนวน 656.11 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้อยู่ระหว่าง
การบังคับคดี 25 ราย จ�ำนวน 162.48 ล้านบาท อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล 14 ราย จ�ำนวน 232.10 ล้านบาท
อยู่ระหว่างด�ำเนินการรวบรวมหลักฐานเพื่อด�ำเนินคดี 27 ราย จ�ำนวน 50.09 ล้านบาท อยู่ระหว่างติดตามทวงถาม 118 ราย
จ�ำนวน 202.70 ล้านบาท และศาลพิพากษายุติ อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาตัดจ�ำหน่ายหนี้สูญ 5 ราย จ�ำนวน 8.74 ล้านบาท
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จ�ำนวน 631.15 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้อยู่ระหว่าง
การบังคับคดี 30 ราย จ�ำนวน 173.26 ล้านบาท อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล 20 ราย จ�ำนวน 305.32 ล้านบาท
อยู่ระหว่างด�ำเนินการรวบรวมหลักฐานเพื่อด�ำเนินคดี 26 ราย จ�ำนวน 49.43 ล้านบาท อยู่ระหว่างติดตามทวงถาม 100 ราย
จ�ำนวน 97.70 ล้านบาท และศาลพิพากษายุติ อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาตัดจ�ำหน่ายหนี้สูญ 4 ราย จ�ำนวน 5.44 ล้านบาท
ลูกหนี้การค้า แยกตามอายุหนี้ได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2562

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ไม่เกิน 6 เดือน
เกินกว่า 6 เดือน - 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี - 2 ปี
เกินกว่า 2 ปี
รวม

2561

3,226.07
322.60
29.48
74.63
585.38
4,238.16

3,031.12
220.01
43.55
38.25
580.45
3,913.38

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2562
2561

3,174.53
258.84
29.43
74.45
585.29
4,122.54

หน่วย : ล้านบาท

10. ลูกหนี้อื่น
งบการเงินรวม
2562

ดอกเบี้ยค้างรับ
เงินยืมทดรอง
อื่น ๆ
รวม

367.22
2.40
13.21
382.83

2561

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2562
2561

177.02
2.02
11.99
191.03

366.76
2.40
8.58
377.74

งบการเงินรวม
2562
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177.00
2.02
9.50
188.52
หน่วย : ล้านบาท

11. สินค้าและวัสดุคงเหลือ

สินค้าคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ
หัก ส�ำรองการเสื่อมสภาพของวัสดุคงเหลือ
สินค้าและวัสดุคงเหลือ - สุทธิ

2,990.98
213.95
43.55
38.25
580.42
3,867.15

2.68
394.19
(62.16)
334.71

2561

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2562
2561

2.80
394.15
(65.56)
331.39

391.67
(62.16)
329.51

391.07
(65.56)
325.51

หน่วย : ล้านบาท

12. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
2562

ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงก�ำหนด
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รวม

519.09
3.14
56.01
578.24

2561

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2562
2561

441.31
2.78
13.11
457.20

517.04
1.92
52.79
571.75

440.37
1.95
10.95
453.27
หน่วย : ล้านบาท

13. เงินลงทุนในพันธบัตร

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
2562
2561

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีภาระผูกพัน
ส่วนต�่ำกว่ามูลค่าพันธบัตร
รวม

55.00
(0.58)
54.42

55.00
55.00
(0.02)
109.98

ทอท.ได้น�ำพันธบัตรไปจ�ำน�ำสิทธิไว้กับกรมสรรพากรเป็นจ�ำนวน 55.00 ล้านบาท เพื่อค�้ำประกันเบี้ยปรับเงินเพิ่มจนกว่า
ผลการพิจารณาค�ำร้องของดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มในการก่อสร้าง ทสภ.จะได้ข้อยุติ
ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของหน่วยงานอุทธรณ์ กรมสรรพากร
หน่วย : ล้านบาท

14. เงินลงทุนเผื่อขาย
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ
2562
2561

- บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบิน
กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
- กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

4.94 4.94
0.00037 0.00037

ราคาทุน

ราคายุติธรรม
2562

ราคาตามบัญชี

2562

2561

2561

2562

2561

21.00
1.00
22.00

21.00 1,031.62 1,071.00 1,031.62 1,071.00
1.00 1.33 1.51 1.33 1.51
22.00 1,032.95 1,072.51 1,032.95 1,072.51

เงินปันผลรับ
2562

2561

43.16
0.006

39.69
0.01

หน่วย : ล้านบาท

15. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
งบการเงินเฉพาะบริษัท
จัดตั้งขึ้นในประเทศ

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ
2562

- บริษัท โรงแรมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จ�ำกัด (รทส.)
- บริษัท บริการภาคพื้น
ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด

ไทย
ไทย

โรงแรมและ
ภัตตาคาร
ให้บริการหรือ
เช่าอุปกรณ์
ภาคพื้นดิน

2561

จำ�นวนเงินลงทุน
วิธีราคาทุน
2562

2561

เงินปันผลรับ
2562

2561

60.00 60.00 610.67 610.67

-

-

49.00

-

-

- 196.00
806.67 610.67

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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15. เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)

เมือ่ วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ทอท.ร่วมกับบริษทั เอกชนได้ด�ำเนินการจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั บริการภาคพืน้ ท่าอากาศยานไทย
จ�ำกัด (AOT Ground Aviation Services Co.,Ltd.) กับกระทรวงพาณิชย์ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการให้บริการหรือเช่าอุปกรณ์
ภาคพื้นดิน (Ground Services Equipment) ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. มีรายละเอียดดังนี้
• ทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาทและเรียกช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว โดย ทอท.ถือหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 49 เป็นเงิน 196
ล้านบาท และบริษัทเอกชนถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 เป็นเงิน 204 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญร้อยละ 47 และ
หุ้นบุริมสิทธิร้อยละ 4 โดยหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิเช่นเดียวกับหุ้นสามัญ ยกเว้นเรื่องการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยมีสิทธิในสัดส่วน 10 หุ้นต่อ 1 เสียง
• ทอท.มีอ�ำนาจในการควบคุมบริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด มีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทน
ผันแปรจากการเข้าไปเกี่ยวข้องและมีความสามารถท�ำให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อ�ำนาจในการควบคุม
บริษัท
หน่วย : ล้านบาท

16. เงินลงทุนทั่วไป
งบการเงินรวม
ชื่อบริษัท

บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จ�ำกัด
บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล		
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จ�ำกัด
บริษัท เทรดสยาม จ�ำกัด
บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จ�ำกัด
บริษัท ไทยแอร์พอร์ตส์ กราวด์
เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
รวม

สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ
2562
2561

2562

2561

2562

2561

10.00 10.00

10.00

10.00

10.00

10.00 17.00 25.00

9.00 9.00
1.50 1.50
10.00 10.00

10.80
0.75
53.00

10.80
0.75
53.00

10.80
0.75
53.00

10.80 5.40 5.40
0.75 0.23 0.21
53.00 30.72 29.72

ราคาทุน

ราคาตามบัญชี

เงินปันผลรับ
2562

28.50 28.50 311.26 311.26 311.26 311.26
(311.26) (311.26) (311.26) (311.26)
74.55 74.55 74.55 74.55

2561

-

-

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จ�ำกัด
บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จ�ำกัด
บริษัท เทรดสยาม จ�ำกัด
บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จ�ำกัด
บริษัท ไทยแอร์พอร์ตส์ กราวด์
เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
รวม
252

รายงานประจำ�ปี 2562

สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ
2562
2561

2562

2561

2562

2561

10.00 10.00

10.00

10.00

10.00

10.00 17.00 25.00

9.00 9.00
1.50 1.50
10.00 10.00

10.80
0.75
53.00

10.80
0.75
53.00

10.80
0.75
53.00

10.80 5.40 5.40
0.75 0.23 0.21
53.00 30.72 29.72

ราคาทุน

ราคาตามบัญชี

28.50 28.50 285.00 285.00 285.00 285.00
(285.00) (285.00) (285.00) (285.00)
74.55 74.55 74.55 74.55

เงินปันผลรับ
2562

2561

-

-

16. เงินลงทุนทั่วไป (ต่อ)

ทอท.มีเงินลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั ไทยแอร์พอร์ต กราวด์ เซอร์วสิ เซส จ�ำกัด จ�ำนวน 2,850,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
โดย ทอท.ได้ช�ำระเต็มมูลค่าแล้วจ�ำนวน 285.00 ล้านบาท ปัจจุบนั ศาลล้มละลายกลางได้พพิ ากษาให้ บริษทั ไทยแอร์พอร์ต
กราวด์ เซอร์วสิ เซส จ�ำกัด เป็นบุคคลล้มละลายแล้ว ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างด�ำเนินการของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี
และ ทอท.ได้ตงั้ ค่าเผือ่ การด้อยค่าแล้วทัง้ จ�ำนวน แม้วา่ ทอท.ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 28.50 ของหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง แต่ ทอท.
ไม่มีอิทธิพลซึ่งเป็นสาระส�ำคัญในการด�ำเนินงาน (เนื่องจากไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและ
การด�ำเนินงาน) ดังนัน้ ทอท.จึงถือว่าการลงทุนในบริษทั ไทยแอร์พอร์ต กราวด์ เซอร์วสิ เซส จ�ำกัด เป็นการลงทุนในบริษทั ทัว่ ไป
ไม่ถอื ว่าเป็นบริษทั ร่วม

17. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนพิจารณาตามประเภทของสินทรัพย์ ดังนี้
• อาคารหรือพืน้ ทีใ่ นอาคารที่ ทอท.ถือครองและให้เช่าต่อด้วยสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
• อาคารหรือพืน้ ทีใ่ นอาคารทีย่ งั ไม่มผี เู้ ช่าที่ ทอท.ถือครองเพือ่ ให้เช่าต่อภายใต้สญ
ั ญาเช่าด�ำเนินงาน
• ทีด่ นิ ที่ ทอท.ถือครองไว้ในปัจจุบนั ทีย่ งั มิได้ระบุวตั ถุประสงค์ของการใช้

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
อสังหาริมทรัพย์
รวม
ที่ดิน
ที่มี ไว้ ให้เช่า

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
- รับโอนจากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
- โอนเปลี่ยนประเภท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
- ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
- โอนกลับรายการด้อยค่า
- โอนเปลี่ยนประเภท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
- กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
- โอนกลับรายการด้อยค่า
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ราคาตามบัญชี – สุทธิ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

1,730.68
1,730.68

11,032.48
100.21
85.22
11,217.91

12,763.16
100.21
85.22
12,948.59

-

4,209.77
267.13
0.20
265.47
4,742.57

4,209.77
267.13
0.20
265.47
4,742.57

-

0.52
(0.32)
(0.20)
-

0.52
(0.32)
(0.20)
-

1,730.68
1,730.68

6,822.19
6,475.34

8,552.87
8,206.02

ในปี 2562 ทอท.มีการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ ทชร.ทัง้ จ�ำนวน รายละเอียดตามทีไ่ ด้อธิบายในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 33 มีผลท�ำให้ ทอท.รับรูก้ ารกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์
เพือ่ การลงทุนในงบก�ำไรขาดทุน จ�ำนวน 0.32 ล้านบาท
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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17. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มูลค่ายุตธิ รรมของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนส�ำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
มีจ�ำนวน 249,449.82 ล้านบาท ทัง้ นี้ มูลค่ายุตธิ รรมของทีด่ นิ จ�ำนวน 2,688.28 ล้านบาท ก�ำหนดโดยใช้วธิ กี ารเปรียบเทียบ
ตลาด (Market Approach) และมูลค่ายุตธิ รรมของอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารจ�ำนวน 246,761.54 ล้านบาท ใช้วธิ วี เิ คราะห์
จากรายได้ (Income Approach) โดยใช้ขอ้ สมมติฐานทีส่ �ำคัญจากข้อมูลทีไ่ ม่สามารถสังเกตได้ เช่น การประมาณการรายได้
เป็นต้น
จ�ำนวนเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน ทีไ่ ด้รบั รูใ้ นก�ำไรหรือขาดทุน ได้แก่

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
2562
2561

รายได้จากการขายหรือการให้บริการ
ค่าเช่าส�ำนักงานและอสังหาริมทรัพย์
รายได้เกี่ยวกับบริการ
รายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานโดยตรงที่เกิดจากอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนซึ่งก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าส�ำหรับปี

1,559.58
813.92
13,048.91

1,542.56
778.75
12,697.88

5,873.20

5,184.58
หน่วย : ล้านบาท

18. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
งบการเงินรวม
ที่ดิน

อาคาร
สิ่งก่อสร้าง
ภูมิสถาปัตยกรรม

งานระบบ ไฟฟ้า เครื่องจักรกล
ประปา เชื้อเพลิง เครื่องมือเครื่องใช้
สื่อสาร ปรับอากาศ
อุปกรณ์

ยานพาหนะ

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้ง
เครื่องใช้สำ�นักงาน

ราคาทุน
1,115.83 103,867.68 17,310.17 40,312.82 439.47 1,708.95
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
992.39
- สินทรัพย์เพิ่ม
2.78
51.78 797.09 32.35
23.14
- รับโอนจากสินทรัพย์
- 773.70 865.19 646.01
ระหว่างก่อสร้าง
28.65
- (79.86) (179.84) 168.48
- โอนเปลี่ยนประเภท
8.34
- บริจาค
0.23
- ขายและจ�ำหน่าย
(1.55) (15.03) (205.50) (20.02) (24.95)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 2,108.22 104,562.75 18,032.27 41,719.13 451.80 1,744.13
ค่าเสื่อมราคาสะสม
- 38,446.48 10,585.94 35,202.82 309.49 1,609.27
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
- 2,689.28 745.72 1,988.58 29.43
- ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
45.92
69.65
- โอนกลับรายการด้อยค่า
62.92 158.14 21.77
7.08
- (252.96) (14.79)
- โอนเปลี่ยนประเภท
0.84
1.62
(0.82) (14.46) (204.94) (20.01) (24.81)
- ขายและจ�ำหน่าย
- 40,951.63 11,365.33 37,145.44 340.68 1,639.08
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
254
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สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

18,474.04 183,228.96
10,911.29 12,810.82
(2,492.06) (178.51)
(82.88)
0.23
- (267.05)
26,893.27 195,511.57
- 86,154.00
- 5,498.93
319.56
- (265.29)
- (265.04)
- 91,442.16

หน่วย : ล้านบาท

18. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
งบการเงินรวม
ที่ดิน

อาคาร
สิ่งก่อสร้าง
ภูมิสถาปัตยกรรม

งานระบบ ไฟฟ้า เครื่องจักรกล
ประปา เชื้อเพลิง เครื่องมือเครื่องใช้
สื่อสาร ปรับอากาศ
อุปกรณ์

ยานพาหนะ

ค่าเผื่อการด้อยค่า
- 273.74 154.60 272.46 30.41
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
- ค่าเผื่อการด้อยค่าส�ำหรับปี
78.67
75.29
41.06 6.10
- โอนเปลี่ยนประเภท
(1.28)
1.08
- กลับรายการผลขาดทุน
- (282.76) (165.69) (156.46) (14.74)
จากการด้อยค่า
- (69.65) (62.92) (158.14) (21.77)
- โอนกลับรายการด้อยค่า
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ราคาตามบัญชี – สุทธิ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 1,115.83 65,147.46 6,569.63 4,837.54 99.57
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 2,108.22 63,611.12 6,666.94 4,573.69 111.12

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้ง
เครื่องใช้สำ�นักงาน

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

9.34
0.60
-

12.13
-

740.55
213.85
(0.20)

(2.86)
(7.08)
-

(12.13)
-

(634.64)
(319.56)
-

90.34 18,474.04 96,334.41
105.05 26,893.27 104,069.41

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์เพิม่ ขึน้ จากวันที่ 30 กันยายน 2561 จ�ำนวน 12,810.82 ล้านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่
เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง ได้แก่ งานจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนา ทสภ. ในส่วนของงานจ้างก่อสร้างอาคาร
เทียบเครือ่ งบินรองหลังที่ 1 (ชัน้ B2 ชัน้ B1 ชัน้ G และ ชัน้ 2-4) ส่วนต่อเชือ่ มอุโมงค์ดา้ นทิศใต้ (งานโครงสร้าง งานระบบหลัก
และงานระบบย่อย) งานจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค และงานจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ ส�ำนักงานใหญ่ และเพิ่มขึ้น
จากการซื้อที่ดินจากผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการด�ำเนินงาน ทภก. รวมทั้งเพิ่มขึ้นจากอาคารผู้โดยสาร ทภก.
และอาคารส�ำนักงาน ทหญ.

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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หน่วย : ล้านบาท

18. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ที่ดิน

ราคาทุน
1,115.83
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
992.39
- สินทรัพย์เพิ่ม
- รับโอนจากสินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
- โอนเปลี่ยนประเภท
- บริจาค
- ขายและจ�ำหน่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 2,108.22
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
- ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
- โอนกลับรายการด้อยค่า
- โอนเปลี่ยนประเภท
- ขายและจ�ำหน่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
- ค่าเผื่อการด้อยค่าส�ำหรับปี
- โอนเปลี่ยนประเภท
- กลับรายการผลขาดทุน		
จากการด้อยค่า
- โอนกลับรายการด้อยค่า
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ราคาตามบัญชี – สุทธิ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 1,115.83
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 2,108.22
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อาคาร
สิ่งก่อสร้าง
ภูมิสถาปัตยกรรม

งานระบบ ไฟฟ้า เครื่องจักรกล
ประปา เชื้อเพลิง เครื่องมือเครื่องใช้
สื่อสาร ปรับอากาศ
อุปกรณ์

ยานพาหนะ

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้ง
เครื่องใช้สำ�นักงาน

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

102,253.37 16,786.05 40,094.77 439.47 1,330.80 18,473.73 180,494.02
1.01
51.77 701.71 32.32
13.78 10,906.22 12,699.20
773.41 865.19 646.01
28.49 (2,491.61) (178.51)
(79.86) (178.17) 168.48
(82.88)
6.67
0.23
0.23
- (14.78) (199.73) (20.02) (14.20)
- (248.73)
102,947.93 17,510.06 41,411.47 451.77 1,365.54 26,888.34 192,683.33
38,057.43 10,066.93 35,005.08 309.49 1,248.12
2,656.87 745.04 1,967.73 29.43
39.93
69.65
62.92 158.14 21.77
7.08
(252.96) (13.31)
0.84
0.14
- (14.21) (199.21) (20.01) (14.07)
40,530.99 10,847.37 36,932.58 340.68 1,281.20
273.74
78.67
-

154.60
75.29
(1.28)

- 84,687.05
- 5,439.00
319.56
- (265.29)
- (247.50)
- 89,932.82

272.46 30.41
41.06 6.10
1.08
-

9.34
0.60
-

12.13
-

740.55
213.85
(0.20)

(282.76) (165.69) (156.46) (14.74)
(69.65) (62.92) (158.14) (21.77)
-

(2.86)
(7.08)
-

(12.13)
-

(634.64)
(319.56)
-

63,922.20 6,564.52 4,817.23 99.57
62,416.94 6,662.69 4,478.89 111.09

73.34 18,473.73 95,066.42
84.34 26,888.34 102,750.51

18. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

ในปี 2562 ทอท.มีการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ ทชร.ทัง้ จ�ำนวน รายละเอียดตามทีไ่ ด้อธิบายในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 33 มีผลท�ำให้ ทอท.รับรูก้ ารกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ประเภททีด่ นิ อาคาร
และอุปกรณ์ในงบก�ำไรขาดทุน จ�ำนวน 634.64 ล้านบาท
การพิจารณามูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์ ประมาณการจากกระแสเงินสดทีไ่ ด้ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ โดยใช้อตั รา
การเจริญเติบโตคงที่ส�ำหรับประมาณการกระแสเงินสดหลังจากปีที่ 5 ซึ่งเป็นอัตราที่ไม่เกินไปกว่าอัตราเติบโตถัวเฉลี่ย
ระยะยาวของ ทอท. การประมาณการกระแสเงินสดนี้ ฝ่ายบริหารได้ศกึ ษาและพิจารณาความเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลร่วมกับ
ประมาณการจราจรทางอากาศ และจ�ำนวนผูโ้ ดยสาร ซึง่ เป็นการประมาณการทีด่ ที สี่ ดุ มาประกอบการค�ำนวณ โดยใช้อตั รา
ต้นทุนของเงินลงทุนถัวเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนัก (WACC) ของ ทอท. ในอัตราร้อยละ 10 เป็นอัตราคิดลด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน ซึง่ รวมอยูใ่ น เครือ่ งจักรกล เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ อุปกรณ์
มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
2562
2561

ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชี

1,464.24
(1,212.93)
251.31

1,502.08
(960.40)
(6.17)
535.51

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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19. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
- สินทรัพย์เพิ่ม
- รับโอนจากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
- โอนเปลี่ยนประเภท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
- ตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
- โอนกลับรายการด้อยค่า
- โอนเปลี่ยนประเภท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
- ค่าเผื่อการด้อยค่าส�ำหรับปี
- กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
- โอนกลับรายการด้อยค่า
- โอนเปลี่ยนประเภท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ราคาตามบัญชี – สุทธิ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

2,119.16
46.00
78.30
(2.34)
2,241.12
1,717.89
85.40
4.11
(0.18)
1,807.22
10.08
2.00
(8.17)
(4.11)
0.20
391.19
433.90

ในปี 2562 ทอท.มีการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ ทชร.ทัง้ จ�ำนวน รายละเอียดตามทีไ่ ด้อธิบายในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 33 มีผลท�ำให้ ทอท.รับรูก้ ารกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ประเภทสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนในงบก�ำไรขาดทุน จ�ำนวน 8.17 ล้านบาท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน ซึง่ รวมอยูใ่ นสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนมีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
2562
2561

ราคาทุน
หัก ตัดจ�ำหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี
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61.19
(48.03)
13.16

61.19
(36.78)
24.41

20. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้

20.1 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
2562

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หัก หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2562
2561

2561

2,058.39
(826.27)
1,232.12

2,057.23
(826.27)
1,230.96

1,811.64
(875.96)
935.68

การเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1,811.03
(875.96)
935.07

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
ค่าเผื่อหนี้ ค่าเสื่อมราคา การด้อยค่า การด้อยค่า ผลประโยชน์ ภาษีโรงเรือน ประมาณการ รายได้ค่าปรับ
และทีด่ ิน
สงสัยจะสูญ อาคารและ สินทรัพย์ เงินลงทุน
พนักงาน
หนี้สิน
รอจ่ายคืน รายการอื่น
อุปกรณ์
ค้างจ่าย

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
127.54 293.42 135.32 57.00
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
- รายการทีบ่ นั ทึกในงบก�ำไรขาดทุน (1.31) 28.48 14.90
126.23 321.90 150.22 57.00
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
- รายการทีบ่ นั ทึกในงบก�ำไรขาดทุน 4.99 36.86 (150.22)
131.22 358.76
- 57.00
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

452.32 52.07 163.31
27.62 0.33 9.42
479.94 52.40 172.73
168.08 (6.03) 1.93
648.02 46.37 174.66

60.49
157.08
217.57
253.93
471.50

รวม

215.32 1,556.79
18.33 254.85
233.65 1,811.64
(62.79) 246.75
170.86 2,058.39

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ค่าเผื่อหนี้ ค่าเสื่อมราคา การด้อยค่า การด้อยค่า ผลประโยชน์ ภาษีโรงเรือน ประมาณการ รายได้ค่าปรับ
และทีด่ ิน
สงสัยจะสูญ อาคารและ สินทรัพย์ เงินลงทุน
พนักงาน
หนี้สิน
รอจ่ายคืน รายการอื่น
อุปกรณ์
ค้างจ่าย

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
127.52 293.42 135.32 57.00
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
-รายการที่บันทึกในงบก�ำไรขาดทุน (1.35) 28.48 14.90
126.17 321.90 150.22 57.00
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
-รายการที่บันทึกในงบก�ำไรขาดทุน 4.99 36.86 (150.22)
131.16 358.76
- 57.00
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

451.84 52.07 163.31
27.55 0.33 9.42
479.39 52.40 172.73
167.53 (6.03) 1.93
646.92 46.37 174.66

60.49
157.08
217.57
253.93
471.50

รวม

215.32 1,556.29
18.33 254.74
233.65 1,811.03
(62.79) 246.20
170.86 2,057.23

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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20. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้ (ต่อ)

20.1 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 (ต่อ)

เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์
เผื่อขาย

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
- รายการที่บันทึกในงบก�ำไรขาดทุน
- รายการที่บันทึกในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
- รายการที่บันทึกในงบก�ำไรขาดทุน
- รายการที่บันทึกในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

299.85
(89.74)
210.11
(7.91)
202.20

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ค่าเสื่อมราคา
รายการอื่น
อาคารและ
อุปกรณ์

16.24
20.93
37.17
(30.87)
6.30

620.71
7.97
628.68
(10.91)
617.77

รวม

936.80
28.90
(89.74)
875.96
(41.78)
(7.91)
826.27

ความเคลือ่ นไหวของบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีดงั นี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2562

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ ณ วันที่ 1 ตุลาคม
- รายการที่บันทึกในงบก�ำไรขาดทุน
- รายการที่บันทึกในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน

935.68
288.53
7.91
1,232.12

2561

619.99
225.95
89.74
935.68
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2562
2561

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ ณ วันที่ 1 ตุลาคม
- รายการที่บันทึกในงบก�ำไรขาดทุน
- รายการที่บันทึกในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน

935.07
287.98
7.91
1,230.96

619.49
225.84
89.74
935.07

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้ไม่เกินจ�ำนวนที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอทีจ่ ะใช้ประโยชน์ทางภาษีนนั้
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20. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้ (ต่อ)

20.2 ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ในงบก�ำไรขาดทุน ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2562

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน
การปรับปรุงจากงวดก่อน
รวมภาษีเงินได้
รายการที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราว
รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

2561

6,674.34
2.95
6,677.29
(288.53)
(288.53)
6,388.76

6,418.25
(289.59)
6,128.66
(225.95)
(225.95)
5,902.71

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2562
2561

6,633.48
2.95
6,636.43
(287.98)
(287.98)
6,348.45

6,384.63
(289.50)
6,095.13
(225.84)
(225.84)
5,869.29

ภาษีเงินได้สำ� หรับก�ำไรก่อนหักภาษีของกลุม่ บริษทั มียอดจ�ำนวนเงินแตกต่างจากการค�ำนวณก�ำไรทางภาษีคณ
ู กับอัตราภาษี
ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2562

2561

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2562
2561

31,484.31

31,127.37

31,282.00

30,959.21

ภาษีค�ำนวณจากอัตราภาษี ร้อยละ 20

6,296.86

6,225.47

6,256.40

6,191.84

รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี
ค่าใช้จ่ายที่สามารถหักภาษีได้เพิ่มขึ้น
ภาษีเงินได้ในงวดก่อนที่บันทึกไว้ต�่ำ (สูง) ไป
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(19.30)
390.50
(282.25)
2.95
6,388.76

(20.00)
263.08
(276.25)
(289.59)
5,902.71

(19.30)
390.45
(282.05)
2.95
6,348.45

(20.00)
263.05
(276.10)
(289.50)
5,869.29

ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้

21. สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอืน่

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2562

ลูกหนี้กรมสรรพากร
เงินน�ำส่งศาล
เงินจ่ายล่วงหน้า
เงินประกัน
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ
รวม

279.57
0.52
2,026.58
6.58
177.80
2,491.05

2561

279.57
0.52
2,634.64
5.68
248.86
3,169.27

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2562
2561

279.36
0.52
2,026.58
5.44
177.80
2,489.70

279.36
0.52
2,634.64
5.29
248.86
3,168.67

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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21. สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอืน่ (ต่อ)

• ลูกหนีก้ รมสรรพากร จ�ำนวน 279.57 ล้านบาท ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ ทอท.ขอคืนจากกรมสรรพากร จ�ำนวน 279.36 ล้านบาท (ณ วันที่
30 กันยายน 2561 จ�ำนวน 279.36 ล้านบาท)
ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลหัก ณ ทีจ่ า่ ยทีข่ อคืนจากกรมสรรพากรของ รทส. จ�ำนวน 0.21 ล้านบาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
จ�ำนวน 0.21 ล้านบาท)
• เงินจ่ายล่วงหน้า จ�ำนวน 2,026.58 ล้านบาท ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ส่วนใหญ่เป็นเงินจ่ายล่วงหน้า
จากโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ำนวน 1,960.89 ล้านบาท
• ทอท. มีการท�ำสัญญาแลกเปลีย่ นสกุลเงินต่างประเทศเพือ่ ป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น โดย ทอท.จะบันทึก
ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนของแต่ละสัญญาที่จะรับหรือจ่ายแยกกันเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือ
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนโดยไม่หกั กลบกัน แต่จะน�ำมาหักกลบกันในกรณีสญ
ั ญาที่ ทอท.ตัง้ ใจจะรับหรือจ่ายด้วยยอดสุทธิ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 สัญญาแลกเปลีย่ นสกุลเงินต่างประเทศทีแ่ สดงรวมในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ และหนีส้ นิ ไม่
หมุนเวียนอืน่ (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28) เปลีย่ นแปลงเนือ่ งจากผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
ของเงินกูย้ มื ระยะยาว

22. เจ้าหนีอ้ นื่

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2562

เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุฯ ข้อ 40.1)
รวม

2561

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2562
2561

154.58
9,563.65
1,469.03

129.19
7,896.94
1,325.72

154.79
9,536.06
1,462.90

129.25
7,875.48
1,318.10

11,187.26

9,351.85

1.68
11,155.43

1.68
9,324.51

23. หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2562

โบนัสพนักงานค้างจ่าย
เงินมัดจ�ำและเงินประกันสัญญา
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างจ่าย
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย
อื่น ๆ
รวม
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1,948.77
206.34
201.20
232.75
216.98
109.51
210.05
3,125.60

2561

1,949.66
233.97
221.30
263.12
253.93
52.38
180.58
3,154.94

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2562
2561

1,940.32
178.95
193.46
230.24
215.24
107.20
199.37
3,064.78

1,940.81
206.88
217.79
260.61
252.25
51.14
168.60
3,098.08

24. เงินกู้ยืมระยะยาว
งบการเงินรวม
2562
ล้านเยน

เงินกู้ยืมต่างประเทศ
หัก ส่วนที่ครบก�ำหนด
ช�ำระภายในหนึ่งปี
คงเหลือ
เงินกู้ยืมในประเทศ
หัก ส่วนที่ครบก�ำหนด
ช�ำระภายในหนึ่งปี
คงเหลือ
ยอดรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2561

ล้านบาท

ล้านเยน

2562
ล้านบาท

ล้านเยน

2561
ล้านบาท

ล้านเยน

ล้านบาท

46,411.38 13,333.25 58,434.74 16,901.32 46,411.38 13,333.25 58,434.74 16,901.32
(10,529.19) (3,024.87) (12,023.36) (3,477.57) (10,529.19) (3,024.87) (12,023.36) (3,477.57)
35,882.19 10,308.38 46,411.38 13,423.75 35,882.19 10,308.38 46,411.38 13,423.75
- 333.48
- 261.14
- (72.34)
- (53.59)
- 261.14
- 207.55
35,882.19 10,515.93 46,411.38 13,684.89 35,882.19 10,308.38 46,411.38 13,423.75

เงินกูย้ มื ต่างประเทศ
ทอท.ได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในต่างประเทศเป็นสกุลเงินเยนโดยมีกระทรวงการคลังค�้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยคงที่
ร้อยละ 0.75-2.70 ต่อปี ครบก�ำหนดช�ำระคืนปี 2546-2585 โดย ทอท.ได้มกี ารท�ำสัญญาแลกเปลีย่ นสกุลเงินส�ำหรับเงินกูย้ มื
ต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 99.37 ของยอดเงินกูค้ งเหลือ (อัตราแลกเปลีย่ น ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 100 เยน เท่ากับ
28.7284 บาท)
เงินกูย้ มื ในประเทศ
รทส.ได้ทำ� สัญญาสินเชือ่ เงินกูร้ ะยะยาวกับสถาบันการเงินในประเทศภายในวงเงินจ�ำนวนไม่เกิน 778.00 ล้านบาท เพือ่ จ่าย
ช�ำระหนีเ้ งินกูร้ ะยะยาวทีม่ อี ยูก่ บั ธนาคาร (Refinance) และเพือ่ น�ำมาใช้ในการบริหารกิจการโรงแรม โดยมีหลักประกันเป็น
สิทธิการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ และระบบของโรงแรม ตามสัญญาเช่าทีด่ นิ ระหว่าง ทอท. (ผูใ้ ห้เช่า) กับ รทส. (ผูเ้ ช่า) และสิทธิตาม
สัญญาจ้างบริหารกิจการโรงแรม โดยช�ำระดอกเบีย้ ในอัตรา BIBOR (BANGKOK INTERBANK OFFERED RATE) (1 เดือน)
บวกส่วนต่าง 2.10-2.42 ต่อปี ครบก�ำหนดช�ำระคืนเงินกูย้ มื ทัง้ หมดภายในระยะเวลา 7 ปี 3 เดือน นับตัง้ แต่วนั ท�ำสัญญา
(ท�ำสัญญาวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560)
การเปลีย่ นแปลงของเงินกูย้ มื สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

ราคาตามบัญชีต้นงวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
- การจ่ายคืนเงินกู้ยืม
- ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
ราคาตามบัญชีปลายงวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

17,234.80
(3,549.91)
(90.50)
13,594.39

งบการเงินเฉพาะบริษัท

16,901.32
(3,477.57)
(90.50)
13,333.25

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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25. หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
2562
2561

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
รวม
หัก ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (เกิน 1 ปี )
ระยะเวลาที่เกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี
ระยะเวลาที่เกินกว่า 5 ปี
รวม

168.41
(10.64)
157.77
(102.29)
55.48
55.39
0.09
55.48

787.34
(31.60)
755.74
(672.68)
83.06
82.71
0.35
83.06

26. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

จ�ำนวนทีร่ บั รูใ้ นงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 แสดงดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2562

1. ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
- วันลาหยุดพักผ่อนประจ�ำปีสะสม
2. ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
- โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
- ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวม
รวมภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

2561

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2562
2561

87.35

79.49

87.35

79.49

3,140.54
18.52
3,159.06
3,246.41

2,308.57
17.11
2,325.68
2,405.17

3,135.02
18.52
3,153.54
3,240.89

2,305.79
17.11
2,322.90
2,402.39

ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานแสดงดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2562

มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
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3,159.06

2561

2,325.68

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2562
2561

3,153.54

2,322.90

26. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

การเปลีย่ นแปลงของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีดงั นี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2562

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริการในอดีต
รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 30 กันยายน

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2562
2561

2561

2,325.68
161.72
64.60
730.49
(123.43)
3,159.06

2,322.90
159.55
64.52
730.00
(123.43)
3,153.54

2,190.81
153.33
60.92
(79.38)
2,325.68

ค่าใช้จา่ ยทีร่ บั รูใ้ นงบก�ำไรขาดทุน ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2562

ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริการในอดีต
ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบก�ำไรขาดทุน

169.58
64.60
730.49
964.67

2,188.38
153.05
60.85
(79.38)
2,322.90
หน่วย : ล้านบาท

2561

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2562
2561

156.42
60.92
217.34

167.41
64.52
730.00
961.93

156.14
60.85
216.99

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2562

อัตราคิดลด (ร้อยละ)
อัตราการขึ้นเงินเดือน
โดยเฉลี่ย (ร้อยละ)
อัตราเงินเฟ้อ (ร้อยละ)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2561

2562

3.0

2561

3.0

3.0

3.0

7.0 7.5 9.0 9.5 10.0 7.0 7.5 9.0 9.5 10.0
5.0
5.0

7.0 9.0 9.5 10.0
5.0

7.0 9.0 9.5 10.0
5.0

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้

การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ
ร้อยละ
2562

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน

การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ

2561

0.50
0.50

0.50
0.50

2562

(130.33)
127.05

2561

(122.93)
119.85

การลดลงของข้อสมมติ
2562

142.66
(117.71)

2561

134.55
(111.05)

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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26. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้

การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ
ร้อยละ
2562

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน

การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ

2561

0.50
0.50

0.50
0.50

2562

(130.15)
126.86

การลดลงของข้อสมมติ

2561

(122.77)
119.68

2562

2561

142.46
(117.53)

134.37
(110.89)

ปี 2562 และ 2561 ระยะเวลาถัวเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คอื 21 ปี
เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก�ำหนด 30 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ ได้แก่ ค่าชดเชย
ส�ำหรับพนักงานทีเ่ กษียณอายุและมีอายุงานมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปีจะเปลีย่ นจากจ�ำนวน 300 วันของค่าจ้างอัตราสุดท้าย
เป็น 400 วันของค่าจ้างอัตราสุดท้าย
ต่อมา ประกาศของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรือ่ ง มาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 4)
ภายใต้พระราชบัญญัตแิ รงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 มีผลบังคับใช้เมือ่ วันที่ 26 กันยายน 2562 เพือ่ เป็นการปรับปรุง
มาตรฐานขั้นต�่ำของสภาพการจ้างส�ำหรับลูกจ้างรัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับอัตราค่าชดเชย และอัตราเงินเพื่อตอบแทนความชอบ
ในการท�ำงานเนือ่ งจากพ้นจากต�ำแหน่งเพราะเหตุเกษียณอายุ โดยมีสาระส�ำคัญทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ ทอท. คือลูกจ้างผูไ้ ด้ปฏิบตั งิ าน
ในช่วงก่อนเกษียณอายุติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้ได้รับเงินตอบแทนความชอบในการท�ำงานเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย
400 วัน ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้แก่ลูกจ้างที่เกษียณอายุตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ส่งผลให้ภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงานในงบการเงินเฉพาะบริษทั เพิม่ ขึน้ 730.00 ล้านบาท งบการเงินรวมเพิม่ ขึน้ 730.49 ล้านบาท กลุม่ บริษทั
ได้บนั ทึกผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว โดยรับรูต้ น้ ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จา่ ยในงบก�ำไรขาดทุนแล้วในเดือน
กันยายน 2562

27. ประมาณการหนีส้ นิ

หน่วย : ล้านบาท
ผลกระทบ
ทางเสียง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
- ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
- ใช้ไปในระหว่างงวด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
- ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
- ประมาณการหนี้สินระยะยาว
รวม
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320.13
0.56
(43.22)
277.47
239.49
37.98
277.47

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
เบี้ยปรับ
สำ�รอง
เงินเพิ่ม
คดีความ

47.68
47.68
47.68
47.68

543.50
52.32
595.82
595.82
595.82

รวม

911.31
52.88
(43.22)
920.97
287.17
633.80
920.97

27. ประมาณการหนีส้ นิ (ต่อ)

ประมาณการหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จ�ำนวนเงิน 920.97 ล้านบาท ได้รวมประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องร้อง
ด�ำเนินคดีจ�ำนวน 46 คดี จ�ำนวนเงิน 595.82 ล้านบาท โดยเป็นคดีที่ ทอท.ถูกฟ้องร้องคดีทั่วไปจ�ำนวน 3 คดี จ�ำนวนเงิน
535.03 ล้านบาท คดีผลกระทบจากมลภาวะทางเสียงจ�ำนวน 43 คดี จ�ำนวนเงิน 60.79 ล้านบาท และประมาณการหนี้สิน
จากค่าชดเชยผลกระทบทางเสียงเพือ่ ปรับปรุงอาคารและสิง่ ปลูกสร้างจ�ำนวน 277.47 ล้านบาท โดยเป็นค่าชดเชยผลกระทบ
ทางเสียงของ ทสภ. จ�ำนวน 150.18 ล้านบาท และ ทภก. จ�ำนวน 127.29 ล้านบาท นอกจากนี้ยังรวมประมาณการหนี้สิน
ที่เกิดจากเบี้ยปรับเงินเพิ่มจ�ำนวนเงิน 47.68 ล้านบาท ที่ ทอท.ของดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มกับกรมสรรพากร ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมสรรพากร โดย ทอท.ได้น�ำพันธบัตรจ�ำนวนเงิน 55.00 ล้านบาท (หมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 13) ไปวางค�้ำประกันค่าเบี้ยปรับและเงินเพิ่มดังกล่าวแล้ว

28. หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนอืน่

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2562
2561

343.97
967.56

232.21
979.58

342.40
964.79

231.79
977.70

35.34
1,847.29
15.09
3,209.25

37.61
2,193.93
34.99
3,478.32

19.51
35.34
1,847.29
15.09
3,224.42

37.61
2,193.93
34.99
3,476.02

2562

เงินประกันผลงาน
เงินมัดจ�ำและเงินประกันสัญญาเกินหนึ่งปี
เงินมัดจ�ำและเงินประกันสัญญาเกินหนึ่งปี
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุฯ ข้อ 40.1)
รายได้รอตัดบัญชี
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ๆ
รวม

29. ทุนเรือนหุน้ และส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
จำ�นวนหุ้น

หุ้นสามัญ
บาท

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ
บาท

รวม
บาท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 14,285,700,000 14,285,700,000 12,567,669,243 26,853,369,243
หุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจ�ำนวน 14,285,700,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าหุ้นละ 1 บาท (2561 : จ�ำนวน 14,285,700,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) หุ้นทั้งหมดได้ออกและช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว

30. ส�ำรองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 ทอท.ต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีสว่ นหนึง่ ไว้เป็นทุนส�ำรอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี จนกว่าทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ซึ่ง ทอท.มีส�ำรองตามกฎหมายเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนที่ออกและเรียกช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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31. ก�ำไรจากอัตราแลกเปลีย่ น

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2562

ก�ำไรที่เกิดขึ้นจริง
ก�ำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น
รวม

181.63
(2.98)
178.65

2561

212.22
0.08
212.30

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2562
2561

181.62
(2.98)
178.64

32. ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ ในทีร่ าชพัสดุ

212.21
0.08
212.29

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
2562
2561

ทอท. ใช้ประโยชน์เอง
รวม

4,357.48
4,357.48

3,875.62
3,875.62

32.1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
กรมธนารักษ์มีหนังสือที่ กค 0316/15722 วันที่ 29 กันยายน 2560 แจ้งผลการพิจารณาอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์
ตามประเภททรัพย์สินที่ใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุแปลงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส�ำหรับงวดปี 2561 ถึงปี 2565 ตามวิธี
ส่วนแบ่งรายได้ในอัตราร้อยละ 5 ของรายได้ทั้งหมดรวมกับวิธีอัตราผลตอบแทนจากมูลค่าทรัพย์สินซึ่งค�ำนวณจากมูลค่า
ทรัพย์สินในพื้นที่ที่ก่อให้เกิดรายได้เชิงพาณิชย์ในอัตราร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินต่อปี เขตปลอดอากรในอัตราร้อยละ
0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินต่อปี และพื้นที่พัฒนาโครงการใหม่ในอัตราร้อยละ 2 ของมูลค่าทรัพย์สินต่อปี รวมเป็นเงินตามวิธี
อัตราผลตอบแทนจากมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้น 900.27 ล้านบาทต่อปีโดยให้ปรับปรุงเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 ทุก 3 ปี
32.2 ท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานภูมิภาค
กรมธนารักษ์มีหนังสือที่ กค 0314/10975 วันที่ 18 มิถุนายน 2562 แจ้งผลการพิจารณาอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์
ในทีร่ าชพัสดุสนามบินดอนเมืองและสนามบินภูมภิ าค ส�ำหรับงวดปี 2560 ถึงปี 2575 ในอัตราร้อยละ 5.5 ของรายได้ทงั้ หมด
โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นในช่วงปีบัญชีนั้น ๆ โดยผลประโยชน์ตอบแทนจะต้องไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 5.5 ของประมาณการ
รายได้รวมของสนามบินดอนเมืองและสนามบินภูมิภาคตามที่ ทอท.เสนอ
ทัง้ นี้ ทอท.ได้ชำ� ระค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์งวดปี 2560 ถึงปี 2561 ให้แก่กรมธนารักษ์แล้วตามวิธสี ว่ นแบ่งรายได้ในอัตรา
เดิมที่อัตราร้อยละ 5 ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นส�ำหรับสนามบินที่มีผลการด�ำเนินงานก�ำไร และอัตราร้อยละ 2
ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นส�ำหรับสนามบินที่มีผลการด�ำเนินงานขาดทุน ดังนั้น ทอท.จะต้องช�ำระค่าตอบแทน
การใช้ประโยชน์เพิ่มเติมเป็นเงิน 242.83 ล้านบาท ซึ่ง ทอท.ได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายแล้วเมื่อมิถุนายน 2562
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33. ขาดทุน (กลับรายการผลขาดทุน) จากการด้อยค่าสินทรัพย์

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
2562
2561

กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ขาดทุนจากการด้อยค่าท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
รวม

(643.13)
215.85
(427.28)

82.13
82.13

ในปี 2554 มีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ของ ทชร.อาจเกิดการด้อยค่าเนื่องจากปริมาณเที่ยวบินและจ�ำนวนผู้โดยสารลดลงอย่าง
มีสาระส�ำคัญ ฝ่ายบริหารจึงทดสอบการด้อยค่าสินทรัพย์ของ ทชร. และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทั้งจ�ำนวน ต่อมา ใน
ปี 2562 ทชร.ได้เพิม่ การให้บริการเทีย่ วบินและผูโ้ ดยสารมีผลท�ำให้มกี ารเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั ส�ำคัญเกีย่ วกับการใช้สนิ ทรัพย์
และมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าผลการปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ดีขึ้นมาก ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ว่าผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าสินทรัพย์อาจลดลงหรือหมดไป ทอท.จึงประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ ทชร.ใหม่ และปรากฏว่า
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนซึ่งก�ำหนดจากมูลค่าจากการใช้สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี ทอท.จึงกลับรายการผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์ ทชร.ทั้งจ�ำนวน รวมทั้งสิ้น 643.13 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน จ�ำนวน 0.32 ล้านบาท จ�ำนวน 634.64 ล้านบาท และจ�ำนวน 8.17 ล้านบาท
ตามล�ำดับ และแสดงสินทรัพย์ของ ทชร.ด้วยมูลค่าตามบัญชี (สุทธิจากค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมหรือค่าเสื่อมราคาสะสม)
เสมือนไม่เคยบันทึกรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์นั้นในงวดก่อน ๆ
ในการพิจารณามูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ ประมาณการจากกระแสเงินสดที่ได้ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ตามระยะ
เวลาที่คาดไว้ส�ำหรับการเช่าใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุถึงวันที่ 30 กันยายน 2595 โดยใช้ข้อสมมติฐานที่อ้างอิงจากแผน
การเงินระยะยาวของ ทอท. และใช้อัตราการเจริญเติบโตคงที่ส�ำหรับประมาณการกระแสเงินสดหลังจากปีที่ 5 ซึ่งเป็นอัตรา
ที่ไม่เกินไปกว่าอัตราเติบโตถัวเฉลี่ยระยะยาวของ ทอท. การประมาณการกระแสเงินสดนี้ ฝ่ายบริหารได้ศึกษาและพิจารณา
ความเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลของทางเลือกร่วมกับประมาณการจราจรทางอากาศ ซึ่งเป็นการประมาณการที่ดีที่สุด
มาประกอบการค�ำนวณโดยใช้อัตราต้นทุนของเงินลงทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักก่อนภาษี (WACC) ของ ทอท.ในอัตราร้อยละ
10 เป็นอัตราคิดลด

34. ค่าใช้จา่ ยอืน่

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงาน
รวม

2562

2561

2,647.34
113.10
2,760.44

2,436.76
83.40
2,520.16

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2562
2561

2,229.72
112.45
2,342.17

2,065.88
83.40
2,149.28
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35. ต้นทุนทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2562

ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

2561

793.41
21.12
814.53

960.02
56.14
1,016.16

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2562
2561

781.21
21.12
802.33

946.52
56.14
1,002.66

36. ก�ำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยการหารก�ำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ ด้วยจ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย
ถ่วงน�้ำหนักที่ออกและช�ำระแล้วในระหว่างปี
งบการเงินรวม
2562

ก�ำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของ
บริษัทใหญ่ (ล้านบาท)
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
ที่ออกและช�ำระแล้วในระหว่างปี (ล้านหุ้น)
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)

2561

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2562
2561

25,026.37

25,170.76

24,933.55

25,089.91

14,285.70
1.75

14,285.70
1.76

14,285.70
1.75

14,285.70
1.76

กลุ่มบริษัทไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างงวดที่น�ำเสนอรายงาน ดังนั้นจึงไม่มีการน�ำเสนอก�ำไรต่อหุ้น
ปรับลด

37. เงินปันผล

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2561 ในอัตรา
หุ้นละ 1.05 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผลคิดเป็นจ�ำนวนเงิน 14,998.39 ล้านบาท ทั้งนี้ ทอท.ได้จ่าย
เงินปันผลแล้วในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2560 ในอัตรา
หุ้นละ 0.86 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผลคิดเป็นจ�ำนวนเงิน 12,285.28 ล้านบาท ทั้งนี้ ทอท.ได้จ่าย
เงินปันผลแล้วในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
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รายงานประจำ�ปี 2562

38. ล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

สินทรัพย์ที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
- เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารทุน
สินทรัพย์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
- เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารทุน

1,032.95

-

-

1,072.51

-

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (หมายเหตุฯ ข้อ 17)
ที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
- สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (หมายเหตุฯ ข้อ 39)

-

2,688.28
1,950.64

246,761.54
-

39. การเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงาน
และกระแสเงินสดทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต ทอท.มีเงินฝากทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวในสถาบันการเงินต่าง ๆ ทอท.มีหนีส้ นิ
จากการกู้ยืมที่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ และบริษัทย่อยของ ทอท.มีหนี้สินจากการกู้ยืมที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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39. การเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครือ่ งมือทางการเงิน (ต่อ)
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (ต่อ)
ตารางแสดงอัตราดอกเบีย้ ถัวเฉลีย่ ของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินแบบมีดอกเบีย้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561
มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม 2562
อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ

ภายใน 1 ปี

มากกว่า 1 ปี

มากกว่า 2 ปี

มากกว่า 5 ปี

เงินสดและเงินฝากกระแสรายวัน
รายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุน
ในพันธบัตร

0.85

326.90
9,605.56

-

-

-

326.90
9,605.56

1.86

เงินกู้ยืมภายในประเทศ
เงินกู้ยืมต่างประเทศ

3.91
1.86

66,031.28
75,963.74
53.59
3,024.87
3,078.46

49.84
2,595.61
2,645.45

149.51
5,901.30
6,050.81

8.20
1,811.47
1,819.67

66,031.28
75,963.74
261.14
13,333.25
13,594.39

รวม

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม 2561
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อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ

ภายใน 1 ปี

มากกว่า 1 ปี

มากกว่า 2 ปี

มากกว่า 5 ปี

เงินสดและเงินฝากกระแสรายวัน
รายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุน
ในพันธบัตร

0.90

342.02
8,260.08

-

-

-

342.02
8,260.08

1.56

เงินกู้ยืมภายในประเทศ
เงินกู้ยืมต่างประเทศ

3.88
1.82

64,314.13
72,916.23
72.34
3,477.57
3,549.91

53.59
3,045.40
3,098.99

149.51
6,864.40
7,013.91

58.04
3,513.95
3,571.99

64,314.13
72,916.23
333.48
16,901.32
17,234.80
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รวม

39. การเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครือ่ งมือทางการเงิน (ต่อ)
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท 2562
อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ

ภายใน 1 ปี

มากกว่า 1 ปี

มากกว่า 2 ปี

มากกว่า 5 ปี

เงินสดและเงินฝากกระแสรายวัน
รายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุน
ในพันธบัตร

0.88

328.53
9,186.72

-

-

-

1.86

เงินกู้ยืมต่างประเทศ

1.86

66,011.28
75,526.53
3,024.87

2,595.61

5,901.30

รวม

328.53
9,186.72

- 66,011.28
- 75,526.53
1,811.47 13,333.25
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท 2561
อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ

ภายใน 1 ปี

มากกว่า 1 ปี

มากกว่า 2 ปี

มากกว่า 5 ปี

เงินสดและเงินฝากกระแสรายวัน
รายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุน
ในพันธบัตร

0.91

343.77
8,198.17

-

-

-

1.56

เงินกู้ยืมต่างประเทศ

1.82

64,314.13
72,856.07
3,477.57

3,045.40

6,864.40

รวม

343.77
8,198.17

- 64,314.13
- 72,856.07
3,513.95 16,901.32

ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
ทอท.มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งมีผลกระทบต่อหนี้สิน ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน
และดอกเบีย้ ทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ ทอท.มีนโยบายบริหารความเสีย่ ง โดยมีการจัดตัง้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง
หนีต้ า่ งประเทศ และได้ทำ� สัญญาแลกเปลีย่ นสกุลเงินของหนีส้ นิ จากสกุลเยนเป็นสกุลบาท คิดเป็น ร้อยละ 99.37 ของยอด
เงินกูค้ งเหลือ โดยใช้อนุพนั ธ์ทางการเงิน ได้แก่ Cross Currency Swap, Participating Swap และ KOT-Linked Cross
Currency Swap ทีอ่ า้ งอิงความสามารถในการช�ำระหนีข้ องรัฐบาลไทยในสัดส่วน 43 : 25 : 32 กับสถาบันการเงินทัง้ ไทยและ
ต่างประเทศ
ความเสีย่ งด้านสินเชือ่
ความเสีย่ งด้านสินเชือ่ เกิดจากการทีล่ กู ค้าไม่ชำ� ระหนีต้ ามก�ำหนดเวลาหรือสัญญา ทอท.ป้องกันความเสีย่ งโดยก�ำหนดระยะ
เวลาช�ำระค่าบริการแต่ละประเภทอย่างชัดเจน ติดตามลูกหนีท้ มี่ ยี อดค้างช�ำระอย่างต่อเนือ่ ง และมีการเรียกหลักประกันจาก
ลูกค้า มูลค่ายุตธิ รรมของลูกหนีท้ แี่ สดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน คือยอดสุทธิของลูกหนีห้ ลังจากหักค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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39. การเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครือ่ งมือทางการเงิน (ต่อ)
ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง
ทอท.และบริษัทย่อยบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยรักษาระดับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอ
เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษทั และลดความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดจากผลกระทบของความผันผวนในกระแสเงินสด
มูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงิน
สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินรวมทัง้ เงินกูย้ มื มีอตั ราดอกเบีย้ ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบีย้ ในตลาด ผูบ้ ริหารจึงเชือ่ ว่ามูลค่า
ยุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระส�ำคัญกับมูลค่าตามบัญชี
ทอท.มีมลู ค่ายุตธิ รรมของสัญญาแลกเปลีย่ นสกุลเงินเป็นเชิงลบจ�ำนวน 1,950.64 ล้านบาท ค�ำนวณด้วยการใช้แบบจ�ำลอง
ทางการเงิน โดยวิธคี ดิ ลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ซึง่ อัตราคิดลดทีน่ ำ� มาใช้คำ� นวณหามูลค่าปัจจุบนั ของกระแส
เงินสดนีม้ าจากปัจจัยตลาดทีเ่ กีย่ วข้องต่าง ๆ เช่น อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบีย้ เป็นต้น

40. รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

กิจการและบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกิจการอื่นแห่งหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งแห่ง
โดยทีบ่ คุ คลหรือกิจการนัน้ มีอำ� นาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษทั บริษทั ย่อย
และบริษทั ย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็นกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั บริษทั ร่วม และบุคคลทีเ่ ป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออก
เสียงของบริษทั ซึง่ มีอทิ ธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญเหนือกิจการ ผูบ้ ริหารส�ำคัญรวมทัง้ กรรมการของบริษทั ตลอดจนสมาชิกใน
ครอบครัวทีใ่ กล้ชดิ กับบุคคลเหล่านัน้ กิจการและบุคคลทัง้ หมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันซึง่ อาจมีขนึ้ ได้ ต้องค�ำนึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์
มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย
รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งการก�ำหนดราคาระหว่าง ทอท.กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เป็นไปตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับทีก่ ำ� หนดกับบุคคลหรือกิจการอืน่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
40.1 ยอดค้างช�ำระทีเ่ กิดจากการซือ้ ขาย และบริการ

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2562
2561

ลูกหนี้การค้า
บริษัทย่อย
เจ้าหนี้อื่น
บริษัทย่อย
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
บริษัทย่อย
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6.69

6.66

1.68

1.68

19.51

-

40. รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน (ต่อ)
40.2 รายได้และค่าใช้จา่ ย

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2562
2561

รายได้
รายได้ค่าเช่าจากบริษัทย่อย
รายได้เกี่ยวกับบริการจากบริษัทย่อย
รายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์จากบริษัทย่อย
รายได้อื่นจากบริษัทย่อย
รวม
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานแก่บริษัทย่อย
ค่าใช้จ่ายอื่นแก่บริษัทย่อย
รวม

23.73
26.20
33.32
0.05
83.30

20.18
24.26
17.45
61.89

1.97
1.97

0.06
1.38
1.44

40.3 ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2562

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

2561

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2562
2561

152.69
1.59
154.28

135.27
1.65
136.92

140.84
1.65
142.49

146.52
1.59
148.11

41. ภาระผูกพัน

กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายซึ่งยังไม่ถือเป็นรายจ่ายในงวดบัญชีนี้ ดังนี้
รายจ่ายฝ่ายทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
2562

ภาระผูกพันตามสัญญาของ สนญ. ทดม.
และท่าอากาศยานภูมิภาค
ภาระผูกพันตามสัญญาของ ทสภ.
ภาระผูกพันตามสัญญาของกิจการโรงแรม
ภาระผูกพันเกีย่ วกับผลกระทบด้านเสียงของ ทภก.
ภาระผูกพันเกีย่ วกับผลกระทบด้านเสียงของ ทสภ.
รวม

727.98
18,906.98
6.00
251.76
188.39
20,081.11

2561

1,196.23
23,994.15
48.07
135.69
25,374.14

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2562
2561

727.98
18,906.98
251.76
188.39
20,075.11

1,196.23
23,994.15
48.07
135.69
25,374.14

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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41. ภาระผูกพัน (ต่อ)

รายจ่ายด�ำเนินงาน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2562

สัญญาจ้างเอกชนด�ำเนินงาน
สัญญาจ้างบริหารกิจการโรงแรม
และค่าสิทธิในการใช้ชื่อเครื่องหมายการค้า
สัญญาซ่อมบ�ำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ
การเช่าทรัพย์สินและอื่น ๆ
รวม

2561

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2562
2561

3,369.94

2,908.88

3,365.84

2,908.88

613.82
1,044.10
2,623.81
7,651.67

727.69
1,470.90
1,050.17
6,157.64

1,044.10
2,350.52
6,760.46

1,470.90
1,050.02
5,429.80

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 รทส.มีภาระผูกพันจากการท�ำสัญญาจ้างบริหารกิจการโรงแรมเป็นระยะเวลา 20 ปี (สัญญาเริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2548 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568) เป็นค่าจ้างในการบริหารกิจการโรงแรม (ค่าจ้างและค่าใช้จ่าย
บุคลากรหลัก) จ�ำนวน 608.47 ล้านบาท และเป็นค่าสิทธิในการใช้ชื่อเครื่องหมายการค้า (Logo) จ�ำนวน 5.35 ล้านบาท
รวมเป็นภาระผูกพันทั้งสิ้น 613.82 ล้านบาท
การเช่าทรัพย์สนิ ของรายจ่ายด�ำเนินงานซึง่ กลุม่ บริษทั เป็นผูเ้ ช่า โดยกลุม่ บริษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานส�ำหรับ
การเช่าทรัพย์สนิ โดยจ�ำนวนเงินขัน้ ต�ำ่ ทีต่ อ้ งจ่ายในอนาคตภายใต้สญ
ั ญาเช่าด�ำเนินงานทีบ่ อกเลิกไม่ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน
2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2562

ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี
รวม

955.54
1,641.31
3.32
2,600.17

2561

441.28
572.51
1,013.79

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2562
2561

890.57
1,436.31
2,326.88

441.13
572.51
1,013.64

42. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

42.1 คดีความ
กลุ่มบริษัทถูกฟ้องร้องด�ำเนินคดีจ�ำนวน 43 คดี และ 92 กลุ่มคดี ประกอบด้วย
42.1.1 ทอท.ถูกฟ้องร้องด�ำเนินคดีทั่วไปจ�ำนวน 35 คดี โดยโจทก์ฟ้องให้ ทอท.ชดใช้ค่าเสียหายรวมเป็นเงินประมาณ
2,368.24 ล้านบาท (ไม่รวมดอกเบี้ย) เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลและคดียังไม่ถึงที่สุด โดยมีพนักงานอัยการ
ส�ำนักงานอัยการสูงสุด เป็นทนายความแก้ต่างคดี
42.1.2 ทอท.ถูกฟ้องร้องด�ำเนินคดีเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาจ้างบริหารด้านการจัดการขนส่งสินค้าภายในเขต
ปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมจิ ำ� นวน 1 คดี โดยบริษทั เอกชนผูฟ้ อ้ งคดีฟอ้ งศาลปกครองกลางให้ ทอท.ชดใช้คา่ เสียหาย
เป็นเงินประมาณ 165.80 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี และค่าธรรมเนียมรายปีหนังสือค�ำ้ ประกันธนาคาร
ปีละ 2.96 ล้านบาท จนกว่า ทอท.จะคืนหนังสือค�้ำประกันธนาคาร ต่อมา ผู้ฟ้องคดีขอแก้ไขเพิ่มเติมค�ำฟ้องเรียกค่าเสียหาย
เป็นเงิน 3,253.50 ล้านบาท ปัจจุบันคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
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42. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น (ต่อ)

42.1 คดีความ (ต่อ)
ผลจากการที่ ทอท.บอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นท�ำให้ผู้รับจ้างงานช่วงฟ้องผู้ฟ้องคดีเป็นจ�ำเลยต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้
เพือ่ เรียกร้องเอาเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างงานช่วงแต่ละฉบับ ต่อมาผูฟ้ อ้ งคดีได้ยนื่ ค�ำร้องต่อศาลให้หมายเรียก ทอท.เข้ามา
เป็นจ�ำเลยร่วมในทุกคดีจึงท�ำให้ ทอท.ตกเป็นจ�ำเลยในคดีเหล่านั้นด้วย ซึ่งมีคดีที่ ทอท.ตกเป็นจ�ำเลยร่วมทั้งสิ้นจ�ำนวน 6 คดี
จ�ำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาท 470.94 ล้านบาท
ปัจจุบันศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีค�ำสั่งให้โอนคดีไปยังศาลปกครองจ�ำนวน 4 คดี จ�ำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาท 466.96 ล้านบาท
ส่วนคดีที่เหลือจ�ำนวน 2 คดี จ�ำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาท 3.98 ล้านบาท ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งกรุงเทพใต้
เนื่องจากรอความเห็นของศาลปกครองเกี่ยวกับเรื่องอ�ำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
42.1.3 ศาลปกครองกลางมีหมายแจ้งให้ ทอท.ไปให้ถ้อยค�ำต่อศาลเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงพร้อมส่งส�ำเนาค�ำฟ้อง
ประกอบการพิจารณามีคำ� สัง่ เกีย่ วกับค�ำฟ้องและค�ำขอเกีย่ วกับวิธกี ารชัว่ คราวก่อนมีการพิพากษาในคดีของศาลปกครองกลาง
คดีหมายเลขด�ำที่ 1914/2562 ระหว่าง บริษัทเอกชนรายหนึ่งกับพวกรวม 2 ราย ผู้ฟ้องคดี และ ทอท.ผู้ถูกฟ้องคดี
โดยศาลนัดไต่สวนวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ที่ศาลปกครองกลาง ต่อมา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ศาลปกครองกลาง
มีค�ำสั่งให้ ทอท.รื้อถอนสิ่งกีดขวางใด ๆ ออกไปจากเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 370 บริเวณทางเข้า-ออก หน้าโครงการ
และยุติการด�ำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง รบกวน หรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการใช้ประโยชน์ใด ๆ ของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง
และการด�ำเนินการของหน่วยงานสาธารณูปโภคทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการดังกล่าว ทัง้ นี้ จนกว่าศาลจะมีคำ� พิพากษาหรือค�ำสัง่
เป็นอย่างอื่น และเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ทอท.ได้รับค�ำสั่งเรียกให้ท�ำค�ำให้การในคดีดังกล่าว โดยผู้ฟ้องคดีขอให้ศาล
มีค�ำพิพากษาให้ ทอท.ช�ำระค่าเสียหายจ�ำนวน 150.09 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อเท็จจริงเพื่อส่งให้พนักงาน
อัยการแก้ต่างคดีให้ ทอท.
42.1.4 ทอท.ถูกฟ้องร้องด�ำเนินคดีเกี่ยวกับผลกระทบจากมลภาวะทางเสียงต่อศาลปกครองจ�ำนวน 92 กลุ่มคดี
(มีการจัดกลุม่ คดีใหม่) โดยโจทก์ฟอ้ งให้ ทอท.ชดใช้คา่ เสียหายรวมเป็นเงินประมาณ 1,915.39 ล้านบาท ซึง่ คดีอยูใ่ นระหว่าง
การพิจารณาของศาลปกครอง โดยมีพนักงานอัยการ ส�ำนักงานอัยการสูงสุดเป็นผู้รับมอบอ�ำนาจในการแก้ต่างคดีให้ ทอท.
42.1.5 ทอท.ถูกฟ้องร้องด�ำเนินคดีเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ประกอบกิจการบริหารจัดการอาคารและ
ลานจอดรถ ณ ทสภ.โดยไม่ชอบกับบริษัทเอกชนรายหนึ่งจ�ำนวน 1 คดี โดยผู้ฟ้องคดีฟ้องศาลปกครองให้ ทอท.ชดใช้ค่าเสีย
หายเป็นเงินประมาณ 128.98 ล้านบาท ทอท.ผูถ้ กู ฟ้องคดีฟอ้ งแย้งเรียกให้ผฟู้ อ้ งคดีชำ� ระค่าเสียหายฐานผิดสัญญาแก่ ทอท.
โดยเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ศาลปกครองกลางพิพากษายกฟ้อง และให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชดใช้ค่าเสียหายฐานผิดสัญญา
จ�ำนวน 82.68 ล้านบาทให้แก่ ทอท.ผู้ถูกฟ้องคดี พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่า
จะช�ำระแล้วเสร็จ และให้ธนาคารร่วมรับผิดในจ�ำนวนเงินดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ไม่เกิน 51.70 ล้านบาท ตามวงเงินค�้ำประกัน
ที่เหลือ ธนาคารได้ช�ำระหนี้ตามพิพากษาจ�ำนวน 51.70 ล้านบาท ให้แก่ ทอท.แล้ว ส่วนบริษัทเอกชนได้ยื่นอุทธรณ์ ต่อมา
ศาลปกครองสูงสุดได้มีค�ำพิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงที่ อ.1377/2560 ซึ่งพิพากษาแก้ไขค�ำพิพากษาปกครองชั้นต้น
เป็นให้ผู้ฟ้องคดีที่ 1 รับผิดช�ำระเงินจ�ำนวน 75.09 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน
ดังกล่าวนับแต่วันฟ้องแย้ง 9 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไปจนกว่าจะช�ำระเสร็จ ทั้งนี้ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีค�ำพิพากษา
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด�ำเนินการของส�ำนักงานบังคับคดี ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
ทอท. เป็นผู้ฟ้องร้องด�ำเนินคดี
42.1.6 ทอท.ยื่นฟ้องกลุ่มบุคคลรวม 13 คนต่อศาลแพ่งเป็นคดีหมายเลขคดีด�ำที่ 6453/2551และคดีหมายเลขด�ำที่
6474/2551 กรณีที่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยปิดล้อม ทสภ. และ ทดม. ศาลแพ่งพิพากษาให้จ�ำเลยทั้ง 13
ร่วมกันช�ำระเงินให้แก่ ทอท. จ�ำนวน 522.16 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2551
เป็นต้นไป เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ศาลฎีกามีค�ำสั่งไม่รับฎีกา คดีจึงถึงที่สุด ปัจจุบันส�ำนักงานการบังคับคดีได้ยึดอายัด
ทรัพย์สินของจ�ำเลยทั้ง 13 เพื่อมาช�ำระหนี้ตามค�ำพิพากษา โดย ทอท.ได้ด�ำเนินการตั้งเรื่องบังคับอายัดทรัพย์สินของจ�ำเลย
ทัง้ 13 ต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดีแล้ว ส่วนทรัพย์สนิ ของจ�ำเลยทัง้ 13 อยูร่ ะหว่างการยึด อายัดทรัพย์ และประกาศ
ขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
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42.2 ผลกระทบจากมลภาวะทางเสียง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
คณะกรรมการ ทอท.มีมติเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้ด�ำเนินการชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจาก
การด�ำเนินกิจการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามสถานการณ์การบินจริง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 29 พฤษภาคม 2550
และวันที่ 31 สิงหาคม 2553 เฉพาะอาคารที่ก่อสร้างก่อนปี 2544 ดังนี้
• พื้นที่ NEF มากกว่า 40 ให้เจรจาซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยเทียบเคียงแนวทางการก�ำหนดค่าทดแทนความเสียหาย
ที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 และหาก
เจ้าของไม่ประสงค์จะขาย ให้รับเงินไปด�ำเนินการปรับปรุงอาคารเอง
• พืน้ ที่ NEF 30-40 ให้สนับสนุนการปรับปรุงอาคารและสิง่ ปลูกสร้าง โดยการท�ำการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน หากพบว่า
โครงการท�ำให้ระดับเสียงรบกวนเกิน 10 เดซิเบล (เอ) ให้รับเงินไปด�ำเนินการปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างเอง โดยใช้
หลักเกณฑ์การปรับปรุงอาคารเพือ่ ลดผลกระทบด้านเสียงจากผลการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในหลักการให้ ทอท.พิจารณาขยาย
กรอบการชดเชยผลกระทบด้านเสียงจากการด�ำเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมติ ามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 29 พฤษภาคม
2550 และวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ให้แก่อาคารทีป่ ลูกสร้างตัง้ แต่ปี 2544 จนถึงวันทีท่ า่ อากาศยานสุวรรณภูมเิ ริม่ เปิดด�ำเนินการ
ในวันที่ 28 กันยายน 2549 โดยใช้หลักเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยตามมติเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 และวันที่ 31 สิงหาคม
2553 และเห็นควรให้ ทอท.เป็นผู้พิจารณาการชดเชยผลกระทบด้านเสียงจากการด�ำเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องผลกระทบด้านเสียงจากผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงที่อยู่นอกเหนือจากบริเวณพื้นที่ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 และวันที่ 31 สิงหาคม 2553 โดยขยายกรอบการชดเชยให้แก่อาคาร
ที่ปลูกสร้างจนถึงวันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเริ่มเปิดด�ำเนินการในวันที่ 28 กันยายน 2549 เป็นกรณีไป
อย่างไรก็ตาม ทอท.ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดตัง้ กองทุนชดเชยผลกระทบจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ให้กองทุนฯ ดังกล่าวเป็นกลไกในการก�ำหนดมาตรการ วิธกี ารช่วยเหลือและด�ำเนินการเพือ่ บรรเทาผลกระทบทีป่ ระชาชน
อาจได้รบั จากการด�ำเนินงานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ครัง้ ที่ 2/2552
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2552
ท่าอากาศยานภูเก็ต
คณะกรรมการ ทอท.มีมติเมือ่ วันที่ 19 สิงหาคม 2559 เห็นชอบหลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านเสียงจากการด�ำเนินงาน
ทภก. โดยชดเชยอาคารและสิ่งปลูกสร้างก่อนปี 2553 ดังนี้
• หลักเกณฑ์ในการด�ำเนินการชดเชยในบริเวณพื้นที่ NEF มากกว่า 40 ให้เจรจาซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีเจ้าของ
กรรมสิทธิไ์ ม่ประสงค์ขาย ต้องสนับสนุนการปรับปรุงอาคารเพือ่ ลดผลกระทบด้านเสียง และให้รบั เงินไปปรับปรุงอาคารเอง
โดยใช้วิธีการประเมินราคา ดังนี้
กรณีซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ใช้หลักเกณฑ์การประเมินราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเทียบเคียงแนวทาง
การก�ำหนดค่าทดแทนความเสียหายทีต่ อ้ งออกจากอสังหาริมทรัพย์ทถี่ กู เวนคืน ตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530
กรณีปรับปรุงอาคาร ใช้หลักเกณฑ์การปรับปรุงอาคารเพือ่ ลดผลกระทบด้านเสียงจากผลการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
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42.2 ผลกระทบจากมลภาวะทางเสียง (ต่อ)
ท่าอากาศยานภูเก็ต (ต่อ)
• หลักเกณฑ์ในการด�ำเนินการชดเชยในบริเวณพื้นที่ NEF 30-40 สนับสนุนการปรับปรุงอาคารที่เป็นที่อยู่อาศัยเพื่อลด
ผลกระทบด้านเสียง โดยใช้หลักการปรับปรุงอาคารเพือ่ ลดผลกระทบด้านเสียงจากผลการศึกษาของ NIDA และให้รบั เงิน
ไปปรับปรุงเอง
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 เห็นชอบให้เพิ่มกรอบวงเงินลงทุนโครงการพัฒนา ทภก. จ�ำนวน 3,069.90
ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายชดเชยผลกระทบด้านเสียง
42.3 ข้อพิพาท
ทอท.ได้รบั หนังสือน�ำส่งค�ำเสนอข้อพิพาทจากสถาบันอนุญาโตตุลาการ ส�ำนักงานศาลยุตธิ รรม กรณีกจิ การร่วมค้าแห่งหนึง่
ได้ยื่นค�ำเสนอข้อพิพาทตามสัญญาจ้างงานก่อสร้างทางยกระดับหน้าอาคารผู้โดยสาร ทสภ.ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ
เป็นข้อพิพาทหมายเลขด�ำที่ 33/2553 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 ขอให้ ทอท.ชดใช้ค่าเสียหายแก่กิจการร่วมค้ารวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 1,021.73 ล้านบาท และ 90.82 ล้านเยน พร้อมดอกเบี้ย ซึ่งสถาบันอนุญาโตตุลาการได้แต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ
เพื่อพิจารณาข้อพิพาทนี้ โดยปัจจุบันข้อพิพาทอยู่ระหว่างการสืบพยานฝ่ายผู้เรียกร้อง นอกจากนี้ ยังมีข้อพิพาทอื่นอีก 2 คดี
รวมเป็นเงิน 4.05 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรรมการยุติการด�ำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ

43. การกระทบยอดหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาว

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2562

ส่วนที่หมุนเวียน
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน
รวม

3,078.46
10,515.93
13,594.39

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2562
2561

2561

3,024.87
10,308.38
13,333.25

3,549.91
13,684.89
17,234.80

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาวส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดจาก
- จ่ายช�ำระคืน
การเปลี่ยนแปลงรายการที่ไม่ใช่เงินสด
- ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลต่างของอัตราแลกเปลี
นจากการแปลงค่
น
43. -การกระทบยอดหนี
้สินที่เกิด่ยจากกิ
จกรรมจัดหาเงิาข้นอ(ต่มูลอทางการเงิ
)
เงินกูณ้ยวัืมนระยะยาว
(ต่อ) 2562
ที่ 30 กันยายน

3,477.57
13,423.75
16,901.32

งบการเงินเฉพาะบริษัท

17,234.80

16,901.32

(3,753.33)

(3,680.99)

203.42
(90.50)
13,594.39

203.42
(90.50)
13,333.25

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)

279

43. การกระทบยอดหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (ต่อ)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
2562
2561

ส่วนที่หมุนเวียน
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน
รวม

102.29
55.48
157.77

672.68
83.06
755.74

รายการเคลื่อนไหวของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดจาก
- การจ่ายช�ำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
- การจ่ายช�ำระดอกเบี้ย
การเปลี่ยนแปลงรายการที่ไม่ใช่เงินสด
- การเช่าตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
- ดอกเบี้ยจ่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

44. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

755.74
(576.61)
(45.70)
3.22
21.12
157.77

ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ที่ประชุมมีมติรับทราบการรายงาน
ความก้าวหน้าการด�ำเนินงานโครงการพัฒนา ทสภ.(ปีงบประมาณ 2554-2560) โดยงานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบิน
รองหลังที่ 1 (ชั้น B2 ชั้น B1 และชั้น G) ลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 และส่วนต่อเชื่อม
อุโมงค์ดา้ นทิศใต้ (งานโครงสร้าง และงานระบบหลัก) ด�ำเนินงานแล้วเสร็จและอยูร่ ะหว่างด�ำเนินแก้ไข Defect Work งานจ้าง
ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคอยู่ระหว่างก่อสร้าง และได้ผลงานร้อยละ 74.76 งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรอง
หลังที่ 1 (ชั้น 2-4) และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานระบบย่อย) อยู่ระหว่างก่อสร้าง และได้ผลงานร้อยละ 50.08
งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานล�ำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาออก) อยู่ระหว่าง
ก่อสร้าง และได้ผลงานร้อยละ 16.91 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งงานระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) อยู่ระหว่างก่อสร้าง
ได้ผลงานร้อยละ 18.68 งานจ้างก่อสร้างอาคารส�ำนักงานสายการบินและที่จอดรถด้านทิศตะวันออกอยู่ระหว่างก่อสร้าง
ได้ผลงานร้อยละ 4.42 ส�ำหรับงานจ้างก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันตก และงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ
สายพานล�ำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาเข้า) อยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง
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45. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 15/2557 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 วาระที่ 1.2 เรื่องการพิจารณาแนวทาง
ในการด�ำเนินการร่วมลงทุนกับบริษทั เอกชน ทีป่ ระชุมมีมติให้ฝา่ ยบริหาร ทอท.รับนโยบายของประธานกรรมการ ทอท.ไว้เป็น
แนวทางด�ำเนินงาน โดยส่วนหนึง่ ของนโยบายดังกล่าว คือ ให้ฝา่ ยบริหาร ทอท.พิจารณาความเป็นไปได้และความเหมาะสม
ของการด�ำเนินการร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัทจ�ำกัดเพื่อให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ ทอท. ซึ่ง ทอท.ได้ด�ำเนินการตามนโยบายดังกล่าวโดย ทอท.ได้ร่วมลงทุนกับบริษัทเอกชนจ�ำนวน
สามรายจัดตั้งบริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (AOT Aviation Security Co.,Ltd.) โดยมีวัตถุประสงค์
ในการให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. และได้ด�ำเนินการ
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
• ทุนจดทะเบียน 350 ล้านบาท ทอท.ถือหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 49 และบริษัทเอกชนถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51
ประกอบด้วยหุ้นสามัญร้อยละ 47 และหุ้นบุริมสิทธิร้อยละ 4 โดยหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิเช่นเดียวกับหุ้นสามัญ ยกเว้นเรื่อง
การลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีสิทธิในสัดส่วน 10 หุ้นต่อ 1 เสียง
• เรียกช�ำระค่าหุ้นครั้งแรกจากผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนเป็นเงิน 87.5 ล้านบาท
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