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ศักยภาพที่ภาคภูมิใจ 
ท่าอากาศยานไทยไม่แพ้ต่างชาติ
ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการบินในเอเชียที่มีศักยภาพในระดับสากล  
ด้วยสายการบินชั้นน�า 135 สายการบิน ให้บริการในท่าอากาศยาน 6 แห่ง  
ปีละ 9 แสนเที่ยวบิน รวมเป็นผู้โดยสาร 142 ล้านคน ด้วยความได้เปรียบ 
ที่ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคและจากทั่วโลก  
มีพื้นที่ที่เอื้อต่อการขยายและพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการบิน  
รวมทั้งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการท่าอากาศยานที่มีมาตรฐานระดับสากล

สนามบินแห่งแรงบันดาลใจ 
40 ปี ท่าอากาศยานไทย ก้าวไกลทัดเทียมสากล
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4 ทศวรรษท่าอากาศยานไทย
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2531

รับโอนท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
และท่าอากาศยานภูเก็ต

ปรับปรุง 
ท่าอากาศยานดอนเมือง  

เป็นท่าอากาศยานกรุงเทพ

2498

8 มีนาคม 
เครื่องบินลงเป็นปฐมฤกษ์ 
ท่าอากาศยานดอนเมือง

24572454

เลือกพื้นที่
ดอนเมือง

เป็นสนามบิน

1 กรกฎาคม 
จัดตั้งการท่าอากาศยาน
แห่งประเทศไทย (ทอท.) 

2522



   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)   9

25622558

ได้รับคัดเลือกเป็น
สมาชิกในกลุ่มดัชนี

ความยั่งยืนดาวโจนส์ 
(DJSI)

เปิดตัวแอปพลิเคชัน  
AOT Airports  

ผู้ช่วยอ�านวยความสะดวก 
ผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน

2545

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด 
(มหาชน) (ทอท.) เข้าจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

2549

เปิดใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ในฐานะท่าอากาศยานหลัก

ของประเทศ

2559

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ได้รับการจัดอันดับจาก 

Skytrax ให้เป็น
ท่าอากาศยาน
ที่ดีที่สุดในโลก 
อันดับที่ 36 

AOT Airports



พัฒนาสู่ความทันสมัย เชื่อมไทยสู่สากล
ทอท.บริหารท่าอากาศยานนานาชาติ 6 แห่ง อ�านวยความสะดวกการเข้าออกประเทศ  

และการขนส่งระหว่างประเทศ พัฒนาอย่างไม่หยุดย้ัง อาทิ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

เป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ มีความทันสมัยเคียงคู่กับความเป็นไทย  

ท่าอากาศยานดอนเมือง อายุกว่า 100 ปี พัฒนาเป็นจุดให้บริการสายการบินต้นทุนต�่าในภูมิภาค  

ท่าอากาศยานภูเก็ต มีอาคารผู้โดยสารใหม่ท่ีทันสมัย เพิ่มศักยภาพประตูสู่อันดามัน  

รองรับนักท่องเท่ียวต่างชาติสัมผัสเมืองชายทะเลท่ีสวยงาม
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ท่าอากาศยานภูเก็ต

จ�านวนเที่ยวบินที่รองรับได้ 20 เที่ยวบิน/ชั่วโมง
จ�านวนผู้โดยสารที่รองรับได้ 12.5 ล้านคน/ปี

HKT

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 

จ�านวนเที่ยวบินที่รองรับได้ 12 เที่ยวบิน/ชั่วโมง
จ�านวนผู้โดยสารที่รองรับได้ 3 ล้านคน/ปี

C E I

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 

จ�านวนเที่ยวบินที่รองรับได้ 12 เที่ยวบิน/ชั่วโมง
จ�านวนผู้โดยสารที่รองรับได้ 2.6 ล้านคน/ปี

HDY

DMK

BKK

ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

จ�านวนเที่ยวบินที่รองรับได้ 68 เที่ยวบิน/ชั่วโมง
จ�านวนผู้โดยสารที่รองรับได้ 45 ล้านคน/ปีท่าอากาศยานดอนเมือง 

จ�านวนเที่ยวบินที่รองรับได้ 48 เที่ยวบิน/ชั่วโมง
จ�านวนผู้โดยสารที่รองรับได้ 30 ล้านคน/ปี

CNX

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

จ�านวนเที่ยวบินที่รองรับได้ 24 เที่ยวบิน/ชั่วโมง
จ�านวนผู้โดยสารที่รองรับได้ 8 ล้านคน/ปี
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AOT Digital Platform ถือเป็นก้าวส�าคัญ

ที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบและโครงสร้างธุรกิจ

ของ ทอท. ยกระดับการให้บริการ
ที่ตอบสนองพฤติกรรม
ที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ใช้บริการ 
และสร้างภูมิคุ้มกันทางธุรกิจ
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ตลอดระยะเวลา 4 ทศวรรษที่ผ่านมา บริษัท ท่าอากาศยานไทย 
จ�ากัด (มหาชน) (ทอท.) ด�าเนินงานด้วยความภาคภูมิใจในฐานะ
รัฐวิสาหกิจท่ีมีบทบาทส�าคัญท้ังเชิงรัฐและเชิงพาณิชย์ ส่งเสริม
และขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ส่งมอบคุณค่า 
ให้กับผู ้ใช้บริการท่าอากาศยาน ควบคู่ไปกับการตอบสนอง 
ความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยให้ความส�าคัญ 
ในการก�ากับดูแลและพัฒนาองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
พร้อมน�าพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและย่ังยืนตลอด 
เส้นทางการด�าเนินธุรกิจท่าอากาศยาน 

อุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศเผชิญความเปลี่ยนแปลงและ
ความท้าทายต่าง ๆ ตลอดช่วงปีที่ผ่านมา ทอท.เร่งด�าเนินการ 
ขยายขีดความสามารถในการรองรับของท่าอากาศยานให้ทัน 
ต่อการจราจรทางอากาศทีเ่พ่ิมขึน้อย่างต่อเนือ่งทกุท่าอากาศยาน
ในความรับผิดชอบ ควบคู่ไปกับการยกระดับองค์กรด้วย Digital 
Technology และ Innovation ภายใต้ AOT Digital Platform  
ที่ส่งเสริมการบริหารจัดการในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพมาก 
ย่ิงขึ้น กล่าวคือ ผู ้ใช้บริการสามารถเข้าถึงการให้บริการของ 
ท่าอากาศยานและข้อมูลแบบ Real Time วางแผนกิจกรรม และ
บริหารเวลาได้ดีย่ิงขึ้น 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�าคัญท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบและโครงสร้างธุรกิจของ ทอท. ยกระดับการ
ให้บรกิารทีต่อบสนองพฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไปของผูใ้ช้บรกิาร 
และสร้างภูมิคุ้มกันทางธุรกิจท่ามกลางปัจจัยท้าทายทั้งจากภาค
การท่องเท่ียวและภาคการขนส่งทางอากาศ เพ่ือผลกัดนัให้ ทอท.
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและให้บริการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก 
ต่อไปอย่างยั่งยืน

ความมุ ่งมั่นของ ทอท.ในการเป็นผู ้ด�าเนินการและจัดการ 
ท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก มีรางวัลเป็นเครื่องการันตีคุณภาพ
องค์กรจากหน่วยงานทัง้ในและต่างประเทศ อาทิ รางวัลเกียรตยิศ  
Thailand’s Top Corporate Brand Value 2019 ติดต่อกันเป็นปี
ที่ 5 ในฐานะองค์กรท่ีมีมูลค่าแบรนด์สูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรม

บริการด้านขนส่งและโลจิสติกส์ และรางวัลเกียรติยศ ASEAN’s 
Top Corporate Brand Value 2019 ซึ่งแสดงถึงบทบาทที่ส�าคัญ
ขององค์กรต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ในขณะเดียวกัน 
ทอท.มกีารด�าเนินธุรกิจทีค่�านึงถึงสิง่แวดล้อมเพ่ือการเตบิโตอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน ด้วยการรับรอง Airport Carbon Accreditation 
ที่แสดงถึงการบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการด�าเนินงานตาม
นโยบายท่าอากาศยานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Airport) 
โดยท ่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ท ่าอากาศยานดอนเมือง  
ท่าอากาศยานเชยีงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยาน 
แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้รับการรับรอง Airport Carbon  
Accreditation ระดับที่ 3 Optimisation และท่าอากาศยาน 
ภูเก็ตอยู่ระหว่างการขอรับรองระดับที่ 1 Mapping สะท้อนถึง
เจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ

เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเฉลิม
พระปรมาภิไธย พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีนิทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอท.มีความปีติยินดี
อย่างย่ิงที่ได้ร ่วมกับ 11 องค์กรชั้นน�า จัดกิจกรรมว่ิงและ 
ปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ หรือ “Happy and Healthy Run  
and Bike for the King” มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประวัติศาสตร์น้ี 
กว่า 15,000 คน ณ สนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต ซึ่งติด
อันดับสนามลู ่ปั ่นจักรยานที่ดีท่ีสุดในโลกและตั้งอยู่ในพ้ืนท่ี 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมถึงจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน 
ปรับภูมิทัศน์ท่าอากาศยานให้มีความสะอาดเรียบร้อยในช่วง 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดี 
และน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ในนามของคณะกรรมการ ทอท.ขอขอบคณุผูถื้อหุน้ พนัธมติรทาง
ธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ที่สนับสนุนการด�าเนินงาน
ของ ทอท.ด้วยดีตลอดมา รวมถึงขอบคุณผู้บริหารและพนักงาน 
ทอท.ท่ีร่วมแรงร่วมใจทุ่มเทในภารกิจ เพ่ือยกระดับการด�าเนิน
ธุรกิจท่าอากาศยานด้วยมาตรฐานเหนอืระดบั ให้บรกิารด้วยใจรกั 
พร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างมูลค่าเพ่ิมและส�านึกในความ 
รับผิดชอบต่อสังคม และการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล
เพื่อก้าวสู่ปีที่ 41 ของการด�าเนินงานอย่างยั่งยืน

สารจากประธานกรรมการ

นายประสงค์ พูนธเนศ

ประธานกรรมการ  
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด 
(มหาชน) (ทอท.) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็น 
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 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

โดยม ีนายอ�านาจ สนัตนานนท์ ผูอ้�านวยการส�านกัตรวจสอบ 
เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเป็นอสิระตาม
ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริษัท โดยถือปฏิบัติตามกฎบัตรของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบกระทรวง
การคลงั ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบ
ภายในของรฐัวิสาหกิจ พ.ศ.2555 คูม่อืการปฏิบตังิานส�าหรบั
คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐ วิสาหกิจ ส�า นักงาน 

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และ
เป็นไปตามแนวปฏิบตัท่ีิดขีองคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ี
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด โดยสอบทาน 
การบรหิารงาน การด�าเนนิงานของบรษิทัด้านการก�ากับดแูล
กิจการที่ดี  การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน  
การตรวจสอบภายใน รายงานทางการเงนิ และการปฏิบตังิาน
ด้านต่าง ๆ ของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ 
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล รวมท้ังส่งเสริมและ
สนับสนุนให ้มีการปฏิบัติตามแนวทางการต ่อต ้าน 
การคอร์รปัชนัของบรษิทั เพ่ือสร้างความโปร่งใสให้กับองค์กร 
ในปีงบประมาณ 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชมุ

จ�านวน 13 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมตามที่ก�าหนดไว้ 12 ครั้ง 
และเป็นการประชมุวาระพิเศษ 1 ครัง้ โดยมกีรรมการตรวจสอบ
เข้าร่วมประชมุครบองค์ประชมุทุกครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้เชญิฝ่ายบรหิาร ผูเ้ก่ียวข้อง และผูส้อบบญัชเีข้าร่วมประชมุ
ตามวาระต่าง ๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดท�า
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
เสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างต่อเนื่อง โดยสรุป
สาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้
 1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท  
ท้ังข้อมลูทางการเงนิระหว่างกาล และงบการเงนิประจ�าปีของ
บริษัท รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการท่ีมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ซึ่งรายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดท�า
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  โดยสอบทานประเดน็
ท่ีเป็นสาระส�าคัญ และได้รับค�าชี้แจงจากผู ้สอบบัญชี  
ฝ่ายบริหาร และผู ้อ�านวยการส�านักตรวจสอบ ในเรื่อง 
ความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงนิ และงบการเงิน  
การปรับปรุงรายการบัญชีท่ีส�าคัญท่ีมีผลกระทบต่อข้อมูล
ทางการเงินและงบการเงิน ความเพียงพอ เหมาะสมของ 
วิธีการบันทึกบัญชี และขอบเขตการตรวจสอบจนเชื่อมั่น 
ได้ว่าการจัดท�าข้อมูลทางการเงินและงบการเงิน รวมทั้ง
หมายเหตุประกอบในงบการเงินถูกต้องตามท่ีควรในสาระ
ส�าคัญเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมาย และมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงนิ จงึให้ความเห็นชอบข้อมลูทางการเงนิ
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และงบการเงินดังกล่าวที่ผู ้สอบบัญชีได้สอบทานและ 
ตรวจสอบแล้ว ซึ่งเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข  
อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัท จ�านวน 3 คร้ัง เพ่ือปรึกษา
หารืออย่างอิสระถึงการได้รับข้อมูลในการตรวจสอบ และ
ข้อมูลที่มีสาระส�าคัญในการจัดท�าข้อมูลทางการเงินและ 
งบการเงิน การเปิดเผยข้อมูล การน�าเสนอเรื่องส�าคัญในการ
ตรวจสอบ (Key Audit Matters: KAM) ท่ีจะปรากฏในรายงาน
ของผู้สอบบัญชี โดยให้ความส�าคัญกับการน�าเสนอข้อมูล
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ รวมทั้งความเป็นอิสระของ 
ผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดท�าข้อมูลทางการเงินและ
งบการเงนิเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิ มคีวามเชือ่ถือได้และทนัเวลา รวมทัง้
มกีารเปิดเผยข้อมลูทีส่�าคญัอย่างเพียงพอ เพ่ือเป็นประโยชน์
กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน 
 2. การสอบทานการก�ากับดแูลกิจการท่ีด ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบส่งเสรมิให้มกีารบรหิารจดัการเพ่ือให้เกิดการก�ากับ
ดแูลกิจการท่ีด ีมคีวามโปร่งใส น่าเชือ่ถือ ซึง่เป็นปัจจยัส�าคญั
ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  
โดยสอบทานการปฏบิตังิานตามระบบงานทีก่�าหนดไว้ เพ่ือให้มี
การปฏิบัตติามกฎ ระเบยีบ และข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ 
การด�าเนินธุรกิจของบริษัท และได้สอบทานการปฏิบัติตาม
มาตรการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องตาม
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต 
(Whistleblowing) เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมหารือกับฝ่ายบริหาร 
เกีย่วกับผลการด�าเนินงานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชนั 
และรายงานผลการด�าเนินการให้คณะกรรมการบรษิทัทราบ  
เพื่อให้ค�าแนะน�าข้อควรปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ 
 3. การสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการ
ท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานรายงานที่เก่ียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายการ 
ทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ และการเปิดเผยข้อมลู
รายการระหว่างกัน เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุ

สมผล มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
 4. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายใน และการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ 
เหมาะสม และมีประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้มีระบบ 
การควบคุมเชิงป้องกัน (Preventive Control) ในขั้นตอน 
การด�าเนินงานต่าง ๆ  ทีเ่พียงพอ เหมาะสม และสอบทานรายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายในของบริษัทตามมาตรฐาน
การควบคมุภายในส�าหรบัหน่วยงานของรฐั (Internal Control 
Standard for Government Agency) ของกระทรวงการคลัง 
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์และ
คณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมทัง้
กรอบการควบคมุภายในตามมาตรฐานสากล (The Committee 
of Sponsoring Organization of the Treadway  
Commission: COSO 2013) โดยมีผลการประเมินที่เชื่อมั่น
ได้ว่าการควบคุมภายในของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐาน 
ท่ีก�าหนด  นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุม 
ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือบูรณาการ 
การท�างานร่วมกัน โดยมีการสอบทานการบริหารความเสี่ยง
แผนงานและแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีอาจ 
ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงาน พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะ 
เพื่อน�าไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น  
 5. การก�ากับดแูลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ�าปี แผนการตรวจสอบระยะยาว และการปรับแผนการ
ตรวจสอบให้เชื่อมโยงเป้าหมายขององค์กร สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและความเสีย่งท่ีเปล่ียนแปลงไป มกีารสอบทาน
การปฏิบติังานและผลการปฏิบตังิานตามแผนการตรวจสอบ
ที่ก�าหนด โดยให้ข้อแนะน�าและติดตามการด�าเนินการแก้ไข
ในประเด็นที่มีนัยส�าคัญตามรายงานผลการตรวจสอบ 
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและมี 
การควบคุมภายในที่เพียงพอ อีกท้ังสนับสนุนให้มีการน�า
เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธภิาพ ประสทิธผิลในการปฏบิัตงิาน รวมทัง้พจิารณา
อนุมั ติกฎบัตรของส�านักตรวจสอบ คู ่มือปฏิบั ติงาน 
การตรวจสอบภายใน เพื่อให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน 
การตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุงปี 2555 

   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด (มหาชน)   15



(นายมานิต  นิธิประทีป)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ของส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวง
การคลัง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติ
แผนการฝึกอบรมประจ�าปีของส�านักตรวจสอบ โดยให้ความ
ส�าคัญและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัฒนาความรู้ 
ประสบการณ์ เพ่ือให้ได้รบัวุฒิบตัรทางวิชาชพีต่าง ๆ  และเพ่ือ
พัฒนาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้มีความรู้ ความสามารถใน 
การปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ  
รวมท้ังพิจารณาความเพียงพอเหมาะสมของทรัพยากรของ
ส�านักตรวจสอบ พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งต้ัง  
โยกย้าย และการเลือ่นต�าแหน่งพนักงานของส�านกัตรวจสอบ 
และประเมนิผลการปฏิบติังานและพิจารณาความดคีวามชอบ
ประจ�าปีของผู ้อ�านวยการส�านักตรวจสอบและพนักงาน 
ส�านักตรวจสอบ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบ
สนบัสนนุให้มกีารประเมนิคณุภาพการตรวจสอบภายในจาก
ผูป้ระเมนิอสิระภายนอก (External Assessment) และได้น�า
ข้อเสนอแนะมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
 6. การรักษาคุณภาพคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้มีความเหมาะสมเป็นไปตามกฎ ระเบียบ  
หลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับดูแล และสอดคล้องกับ
ภารกิจที่ ได ้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท   
คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประเมนิผลการปฏิบตังิานของ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทัง้คณะ และประเมนิตนเอง
แบบรายบคุคลตามแนวปฏบิตัทิีด่เีก่ียวกับการรกัษาคุณภาพ
งานของคณะกรรมการตรวจสอบของส�านักงานคณะ
กรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั และระเบยีบ
กระทรวงการคลงั ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วย
ตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 เพ่ือให้มั่นใจ
ว่าการปฏบิติังานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามที่ก�าหนดไว้ โดยมีผล 
การประเมนิโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดมีาก นอกจากนี ้คณะกรรมการ
ตรวจสอบมกีารรายงานผลการปฏิบตัหิน้าท่ีให้คณะกรรมการ
บริษัททราบทุกไตรมาส โดยให้ข้อคิดเห็นเพ่ือปรับปรุง
กระบวนการก�ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง การควบคุม

ภายใน และการปฏิบตัติามข้อก�าหนด กฎ ระเบยีบของบรษิทั
 7. การพจิารณาเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัช ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบได ้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอให ้
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
การเสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปีงบประมาณ 2562 
และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือน�าเสนอขออนุมัติต่อ 
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และอนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ปีงบประมาณ 2562

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าท่ีและ
ความรบัผิดชอบตามท่ีได้ระบไุว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้
ความรู ้ ความสามารถ และความระมัดระวัง รอบคอบ  
มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ รวมท้ังได้ให้ความเห็น 
และข้อเสนอแนะ เพ่ือประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
อย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า  
การบรหิารและการด�าเนินงานของ ทอท.มกีารพัฒนาด้านการ
ก�ากับดแูลกิจการทีด่อีย่างต่อเน่ือง มรีะบบการบรหิารจดัการ
ความเส่ียง มีการจัดวางระบบควบคุมภายใน และระบบ 
การตรวจสอบที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล 
รายงานข้อมลูทางการเงนิของบรษิทัมคีวามถูกต้องตามทีค่วร
ในสาระส�าคญั เชือ่ถอืได้ สอดคล้องกบัมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และบริษัทมี
การปฏิบตังิานสอดคล้องตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบท่ีเก่ียวข้อง
กับการด�าเนินธุรกิจ
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รายงานคณะกรรมการสรรหา

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด (มหาชน)   17

คณะกรรมการสรรหา บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด 
(มหาชน) (ทอท.) ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการ 
ทอท.เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทอท.
โดยมีอํานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กําหนดไว้ใน
กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา โดยได้กําหนดนโยบาย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหากรรมการ ทอท.และ 
ได้คัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและ
ระเบียบวิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการ 
ทอท.พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทอท.แทนกรรมการ 
ท่ีพ้นจากตําแหน่งตามข้อบังคับ รวมถึงการดําเนินการอื่น
ตามท่ีคณะกรรมการ ทอท.มอบหมายและรายงานผล 
การดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาต่อท่ีประชุม 
คณะกรรมการ ทอท.ในเดือนถัดไป และรายงานต่อผู้ถือหุ้น
ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีด้วย

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาจัดให้มีการประชุมคณะ
กรรมการสรรหา จํานวน 3 ครั้ง เพ่ือดําเนินการสรรหา
กรรมการ ทอท.ตามทีค่ณะกรรมการ ทอท.มอบหมาย ซึง่คณะ
กรรมการสรรหาได้รายงานผลการดาํเนินงานพร้อมความเห็น
และข้อเสนอแนะให้กับคณะกรรมการ ทอท.อย่างต่อเน่ือง 
และได ้ปฏิบัติหน ้า ท่ีตามท่ีกําหนดไว ้ในกฎบัตรของ 
คณะกรรมการสรรหาอย่างครบถ้วน ด้วยความระมัดระวัง 
รอบคอบ และเป็นอิสระ โดยมีสาระสําคัญของการปฏิบัติ
หน้าที่ ดังนี้

1. พิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติหลากหลาย 
ทัง้ในด้านทักษะ  ประสบการณ์ ความสามารถ และคณุสมบตัิ
เฉพาะด้านท่ีจําเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ขององค์กร และเป็นผู้ท่ีมีความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจของ ทอท.เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ 
ทอท.ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกีย่วข้อง เช่น กฎหมาย
ว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานของกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมาย 
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบสํานักนายก
รัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนข้อบังคับ ทอท.และ 
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. เป็นต้น ท้ังน้ี  
ได้นํารายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director’s Pool) ของ
กระทรวงการคลังมาประกอบการพิจารณาร่วมกับ Board 
Skill Matrix มาวิเคราะห์ทักษะท่ีจําเป็นที่ยังขาดอยูู่ใน 
คณะกรรมการ ทอท. เพ่ือให้มั่นใจว่า จะได้คณะกรรมการ 
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถเข ้าใจและตอบสนอง 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้ มีประวัติการทํางาน 
ที่โปร่งใสและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับ ทอท. (Conflict  
of Interest) ซึ่งมีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ดังนี้:

1) พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตาม
วาระการดาํรงตาํแหน่ง โดยคณะกรรมการสรรหาได้ดาํเนนิการ
ตามกระบวนการสรรหาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ 
ทอท.เพ่ือให้คณะกรรมการ ทอท.พิจารณาแต่งต้ังบุคคลที่ม ี
ความเหมาะสมก่อนจะนําเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ทอท. 

ในปี 2562 คณะกรรมการ ทอท.ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ส่วนน้อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม  
เ พ่ือคัดเลือกเป ็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด  
ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2562 ปรากฏว่า 
ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือเข้าสู่กระบวนการ
สรรหากรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 

2) พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนตําแหน่งกรรมการ 
ท่ีว ่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  
โดยกรรมการสรรหาได้พิจารณาสรรหาบคุคลทีเ่หมาะสมและ
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
ให้เป็นกรรมการ ทอท. 

ท้ังน้ี บุคคลท่ีจะได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ ทอท. 
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจก่อน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว ่าด้วยการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ  
พ.ศ.2557

2.  พิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติ งานของ 
คณะกรรมการสรรหา ประจําปี 2562 ให้มีความครบถ้วน 
เหมาะสม สอดคล้องตามนโยบายธรรมาภบิาล 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 
คณะกรรมการสรรหาประจาํปี 2562 รายงานผลการประเมนิ
ต่อคณะกรรมการ ทอท. และเปิดเผยผลการประเมิน 
ในรายงานประจําปี 

คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได ้รับ 
มอบหมายอย่างละเอียดครบถ้วน ด้วยความรอบคอบ รัดกุม 
โปร่งใส และเป็นอิสระ ตลอดจนให้ความเห็นอย่างตรงไป 
ตรงมา เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู ้ถือหุ้น นักลงทุน และ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที ่
ให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีเพื่อให้ ทอท.พัฒนาไปสู่ความยั่งยืนต่อไป

(นายมานิต นิธิประทีป)

ประธานกรรมการสรรหา



รายงานคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด 
(มหาชน) (ทอท.) ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการก�าหนด 
ค่าตอบแทน ทอท. ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็น 
ส่วนใหญ่ โดยมีรายนามดังนี้

1. นายธวัชชัย อรัญญิก 
 ด�ารงต�าแหน่ง ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)

2. นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ  
 ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการ
    
3. นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ 
 ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการ (กรรมการอิสระ)  

โดยมีรองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ สายงานบัญชีและ 
การเ งิน ท�าหน ้า ท่ี เลขานุการคณะกรรมการก�าหนด 
ค่าตอบแทน คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างอสิระ รอบคอบ เป็นธรรม และสมเหตสุมผล ภาย
ใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผดิชอบทีร่ะบไุว้ในกฎบตัรของ
คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นไปตามหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ได้ให้ไว้

ส�าหรับปี 2562 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนได้ม ี
การประชุมจ�านวน 3 ครั้ง เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนส�าหรับ

กรรมการ ทอท. โดยพิจารณาจากผลประกอบการและขนาด
ธุรกิจของบริษัท แนวปฏิบัติท่ีบริษัทจดทะเบียนในตลาด 
หลักทรัพย์ท่ีอยู ่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือท่ีมีขนาด 
ใกล้เคียงกัน รวมท้ังภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ ทอท. โดยน�าเสนอต่อคณะกรรมการ ทอท. 
เพ่ือเสนอต่อทีป่ระชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตั ินอกจากนี้
คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์
หรือวิธีการก�าหนดค่าตอบแทนให้บุคคลภายนอกท่ีได้รับ 
แต่งต้ังเป็นกรรมการ อนุกรรมการ และผู้ท�างานของ ทอท.  
เพ่ือน�าเสนอคณะกรรมการ ทอท. เพ่ือพิจารณาอนุมตั ิรวมถึง
การประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการก�าหนด 
ค่าตอบแทน

ท้ังนี้ ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการแต่ละท่านปรากฏอยู่ใน
หวัข้อค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูในรายงาน
ประจ�าปี 2562 ด้วย

 (นายธวัชชัย อรัญญิก)

ประธานกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
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คณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) 
(ทอท.) ให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลการบริหารจัดการ
องค์กร ภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้ 
การบริหารความเสี่ยงของ ทอท. มีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผล สร้างความมัน่ใจและความเชือ่ถือให้กับนกัลงทนุ
และผูม้ส่ีวนได้เสยีของ ทอท. โดยแต่งตัง้คณะกรรมการ ทอท. 
จ�านวน 4 ท่าน เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทอท. 
ประกอบด้วย นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ เป็น
ประธานกรรมการ  นายธานนิทร์ ผะเอม และนายมนัส  แจ่มเวหา 
เป็นกรรมการ และกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ เป็นกรรมการ
และเลขานุการ ท�าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์
ความเสีย่งด้านต่าง ๆ  ทีอ่าจเกิดขึน้ พร้อมท้ังน�าเสนอแนวทาง
ป้องกันให้คณะกรรมการ ทอท.ทราบ เพ่ือก�าหนดทิศทาง 
การด�าเนนิงานของ ทอท. และก�าหนดนโยบายด้านการบรหิาร
ความเสี่ยงของ ทอท. รวมถึงการถ่ายทอดลงไปสู่การปฏิบัติ
ทั่วทั้งองค์กร

ในปีงบประมาณ 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ยังคงมุ ่งเน้นการด�าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง  
การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางการด�าเนินการและการให ้
ความส�าคัญในการเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  
ที่อาจเกิดผลกระทบต่อการด�าเนินงาน ทอท. เช่น การเตรียม
ความพร้อมในการแก้ไขปัญหากรณีที่อาจเกิดผลกระทบ 
ต่อการด�าเนินงานของ ทอท.จากโครงการก�ากับดูแล 
ด้านความปลอดภัยสากลอย่างต่อเนื่อง และโครงการก�ากับ
ดแูลการรกัษาความปลอดภัยสากลอย่างต่อเนือ่ง เพ่ือรองรบั

การตรวจสอบของคณะผูต้รวจสอบเพ่ือประเมนิผลการแก้ไข 
ข้อบกพร่องขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
(International Civil Aviation Organization Coordinated 
Validation Mission: ICVM) การน�าดัชนีชี้วัดความเสี่ยง  
(Key Risk Indicators: KRIs) เพ่ือใช้ในการติดตามและ
บริหารจัดการความเสี่ยง  การปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐาน 
การปฏบิตังิาน เพ่ือป้องกันข้อผดิพลาดซึง่จะส่งผลกระทบต่อ 
ภาพลักษณ์ของ ทอท. และการทบทวนนโยบายการบริหาร 
ความต่อเนือ่งทางธุรกิจของ ทอท. ประจ�าปีงบประมาณ 2562 
ให้สอดคล้องและครอบคลุมตามข้อก�าหนดของมาตรฐาน
สากล ISO 22301:2012 และ มอก.22301-2556 ให้เหมาะสม
กับแนวทางการด�าเนินงานที่ ทอท.ถือปฏิบัติ เป็นต้น

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมุ่งมั่นท่ีจะน�าประสบการณ์
และแนวคิดการบริหารจัดการมาเพ่ือก�ากับดูแล ติดตาม  
ส ่ ง เสริมสนับสนุน และเป ็นกลไกในการขับเค ล่ือน 
การด�าเนินงานด้านการควบคมุภายใน การบรหิารความเสีย่ง 
และการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจของ ทอท.ให้เติบโต
อย่างยั่งยืน และเป็นวัฒนธรรมองค์กร (Risk Culture) ต่อไป

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
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นาวาอากาศตรี ประจักษ์  สัจจโสภณ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
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คณะกรรมการธรรมาภบิาล บรษิัท ท่าอากาศยานไทย จํากดั 
(มหาชน) (ทอท.) ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการ 
ทอท.เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทอท.
โดยมีอํานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กําหนดไว้ใน
กฎบัตรของคณะกรรมการธรรมาภิบาล ในการกําหนด
นโยบายและแนวปฏบิติัท่ีดีด้านต่าง ๆ  เก่ียวกับการกาํกับดแูล
กิจการท่ีดี และความรับผิดชอบต่อสังคม ตามแนวทาง                        
ข้อบังคับของ ทอท. และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ รวมท้ัง
กฎหมายที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลตามมาตรฐาน
สากลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะนํามาสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างบูรณาการ

ในปี 2562 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจัดให้มีการประชุม 
จํานวน 2 ครั้ง เพื่อดําเนินการในด้านต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับอํานาจ
หน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้

ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี
• พิจารณาทบทวนนโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท.ให้มี

ความสอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับ
บรษิทัจดทะเบยีนของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ 
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินโครงการ CGR หลักเกณฑ์ 
ASEAN CG Scorecard และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: 
SEPA) รวมถึงได้มีการนําหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
สาํหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560 (CG Code) ของสาํนกังาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(สํานักงาน ก.ล.ต.) มาปรับใช้ตามความเหมาะสมกับบริบท
ของธุรกิจ ทอท.

• ให้ความเห็นชอบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน 
ของ ทอท. 

• พิจารณาผลการประเมินโครงการสํารวจการกํากับดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance 
Report of Thai Listed Companies: CGR) ท่ีจดัโดยสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) และ

ให้ข ้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและพัฒนานโยบายและ 
แนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ รวมทั้ง 
ข้อเสนอแนะของโครงการประเมินดังกล่าว

• พิจารณาข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN CG  
Scorecard Coaching และรับทราบหลักเกณฑ์ที่ ทอท. 
ควรระมัดระวังไม่ให้เกิดการฝ่าฝืน และพิจารณาปรับปรุง 
การดําเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์

• กํากับดูแลให้มีการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริตของ ทอท. เ พ่ือรับผิดชอบดําเนินงานด้าน 
การส่งเสริมรณรงค์ขับเคล่ือนและผลักดันนโยบายต่อต้าน 
การคอร์รัปชันของ ทอท. และจัดทําแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

• กํากับดแูลและตดิตามผลการปฏบิตัติามประกาศ 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 งคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
จะเป็นผู้รับข้อร้องเรียนโดยตรง โดยในปีงบประมาณ 2562 
ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียของ ทอท.

• จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลประจําปี 2562 รายงานผลการประเมินต่อ 
คณะกรรมการ ทอท.และเปิดเผยผลการประเมินในรายงาน 
ประจําปี 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน
ดาํเนนิการตามแผนแม่บทด้านการพัฒนาทีย่ัง่ยืนของ  ทอท. 
ปีงบประมาณ 2559-2562 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ 
การบริหารจัดการด ้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือ 
การพัฒนาท่ีย่ังยืน จํานวน 3 ยุทธศาสตร์หลกั ได้แก่ 1) การบรหิาร
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(นายนิตินัย  ศิริสมรรถการ)

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาล

จัดการความย่ังยืน (Sustainabil ity Management)  
2) การเชือ่มโยงผูม้ส่ีวนได้เสีย (Stakeholder Engagement) 
และ 3) กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainability  
Initiatives) ซึ่งเป็นการพัฒนากระบวนการดําเนินธุรกิจของ 
ทอท.ให้สอดคล้องกับแนวทาง มาตรฐาน ทศิทาง กลยุทธ์ของ 
ทอท. ควบคู่กับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการธรรมาภิบาลได้เดินทางไปเย่ียมชมโครงการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
(ทหญ.) และรับทราบข้อมูลการดําเนินงานภาพรวมของ 
ทหญ. รวมท้ังได้เย่ียมชมโครงการส่งเสริมนิเวศ วิถีชุมชน 
เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน อําเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 
ซึ่งเป็นการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาที่ยั่งยืนของ ทอท. 
ที่มุ ่งเน ้นการพัฒนาชุมชนผ่านกิจกรรมการท่องเท่ียว  
การสร้างองค์ความรู้ และเรียนรู้วิธีจัดการพ้ืนที่ ก่อให้เกิด 
การเชื่อมโยงกับชุมชนในเชิงลึกภายใต้แนวคิด “การเป็น 
สนามบินที่เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคมและเป็นเพ่ือนบ้าน 
ที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)”

จากความมุง่มัน่ในการดาํเนนิงานของ ทอท.ด้วยความโปร่งใส
เป็นธรรม และคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนของ ทอท.  
ส่งผลให้ ทอท.รับรางวัลด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
และความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีช่ือเสียงทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ อันได้แก่

• ได้รบัการคดัเลอืกเป็นสมาชิกดชันีความย่ังยืนดาวโจนส์ 
หรือ DJSI (Dow Jones Sustainabil i ty Indices)  
ประจําป ี  2019 ในระดับ DJSI Emerging Market  
อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และปีแรกในระดับ DJSI World  
ในหมวดอุตสาหกรรมคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านคมนาคม (TRA: Transportation and Transportation 
Infrastructure) 

• ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
จดทะเบียนไทย ประจําปี 2562 (Corporate Governance 
Report of Thai Listed Companies 2019) ระดับ 5 ดาว  
จ า ก ส ม า ค ม ส ่ ง เ ส ริ ม ส ถ า บั น ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ไ ท ย  
(Thai Institute of Directors: IOD)

• ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใสใน 
การดําเนินงานของหน ่วยงานภาครัฐ ( Integri ty &  
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)” ประจําปี 2562 ท่ีจัดโดย ตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึง 
ความมุ ่งมั่นท่ี ทอท.ดําเนินงานด้วยความโปร่งใสและ 
เป็นธรรม คณะกรรมการธรรมาภิบาลยังคงมุ ่งมั่นที่จะ 
พัฒนาประสิทธิภาพในด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ 
ความรบัผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการกํากับดูแลให้ ทอท.
มีการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาล หลักการกํากับดูแล
กิจการท่ีดขีอง ทอท. นโยบายต่อต้านการคอร์รปัชนั ประมวล
จริยธรรม และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
อย่างเคร่งครดั เพ่ือสร้างความเชือ่มัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้น นักลงทุน
และผู ้มีส ่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งถือเป็นปัจจัยสําคัญใน 
การส่งเสรมิให้ ทอท.สามารถเตบิโตได้อย่างมัน่คงและย่ังยืน  
อันจะส่งผลดีต่อประเทศชาติโดยรวม และเป็นท่ียอมรับ 
ในระดับสากลยิ่งขึ้นไป



นายธานินทร์ ผะเอม
กรรมการอิสระ  
กรรมการธรรมาภิบาล และรักษาการ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยง และรักษาการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายมานิต นิธิประทีป
กรรมการอิสระ    
ประธานกรรมการตรวจสอบ                                                
ประธานกรรมการสรรหา                                        

0504

คณะกรรมการ ทอท.

นายธวัชชัย อรัญญิก 
กรรมการอิสระ                                                                
ประธานกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 

นายประสงค์ พูนธเนศ 
ประธานกรรมการ 

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
กรรมการ                                                                           
กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน     

0201 03
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พลตำารวจเอก มนู เมฆหมอก 
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา

09
นายสราวุธ เบญจกุล
กรรมการอิสระ

10

พลอากาศเอก ภานุพงศ์ เสยยงคะ
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา
(ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทอท.
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562)

นายมนัส แจ่มเวหา
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายกฤชเทพ สิมลี
กรรมการ

0706 08
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นายวราห์ ทองประสินธุ์
กรรมการอิสระ                                                                 
กรรมการตรวจสอบ                                           
กรรมการธรรมาภิบาล

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ 
กรรมการ
กรรมการสรรหา 

นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ 
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 

1211 13
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นายกฤษณ์ เสสะเวช
กรรมการอิสระ                                  
(ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทอท.
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562)

ตอบแทน,

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ
กรรมการผู้อำานวยการใหญ่                                      
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

ตอบแทน,

14 15 



คณะผู้บริหาร ทอท.

นายศิโรตม์ ดวงรัตน์
รองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ 
(สายงานยุทธศาสตร์)

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ
กรรมการผู้อำานวยการใหญ่

นางฉฎาณิศา ชำานาญเวช
รองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ 
(สายงานทรัพยากรบุคคลและอำานวยการ) 

0201 03

นายวิชัย บุญยู้
รองกรรมการผู้อำานวยการใหญ ่
(สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด)

นายสมบูรณ์ น้อยน้ำาคำา
รองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ 
(สายงานบัญชีและการเงิน)

0504
นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย
รองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่
(สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง)

06
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เรืออากาศโท สัมพันธ์ ขุทรานนท์
ผู้อำานวยการท่าอากาศยานดอนเมือง

นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์
ผู้อำานวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

1110

นายมนตรี มงคลดาว
รองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่
(สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค)

เรืออากาศเอก ธรรมาวุธ นนทรีย์
รองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ 
(สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน)

นายพัฒนพงศ์ สุวรรณชาต
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

0807 09
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นายอัครพันธ์ ทองสลวย
ผู้อำานวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

15
นางสาวชนาลัย ฉายากุล
เลขานุการบริษัท 

16

นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา
ผู้อำานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่

เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู
ผู้อำานวยการท่าอากาศยานภูเก็ต

นายจิตเมต โกมลวนิช
ผู้อำานวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่

1312 14
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ผังโครงสร้างองค์กร
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INSPIRING  
THE WORLD 
WITH 
SMARTEST 
AIRPORTS



รายงานความยั่งยืน 2562 AOT 31

ความเป็นมา

กิจการของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) (ทอท.)  
มีความเป็นมาที่ยาวนาน โดยเมื่อปี 2454 ได้มีการเลือกพ้ืนท่ี
ดอนเมืองเพื่อเป็นสนามบิน และเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2457 
มีเครื่องบินลงเป็นปฐมฤกษ์ ซึ่งในขณะน้ันกรมการบินทหารบก
เป็นผู้ดูแลสนามบินดอนเมือง ในระยะต่อมาได้มีการปรับปรุง
สนามบินดอนเมืองเป ็นท ่าอากาศยานสากล ใช ้ชื่อว ่า  
“ท่าอากาศยานดอนเมือง” และปี 2498 ได้เปลี่ยนมาใช้ชื่ออย่าง
เป็นทางการว่า “ท่าอากาศยานกรุงเทพ” โดยอยู่ในความดูแล
ของกองทัพอากาศ ต่อมารัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติว่าด้วย
การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 ก�าหนดให้จัดตั้ง
การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย หรือ ทอท. และใช้ชื่อ 
ภาษาอั งกฤษว ่า  A i rpor ts  Author i ty  o f  Tha i land  
ย่อว่า AAT ให้ ทอท.เป็นนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
ประกอบและส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน รวมท้ังการด�าเนิน
กิจการอื่นท่ีเ ก่ียวกับหรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการ 
ท่าอากาศยาน ซึ่งพนักงาน ทอท.ได้เข้าปฏิบัติงานตามพระราช-
บญัญัต ิเมือ่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2522 จากนัน้ ทอท.ได้รบัโอน 
ท่าอากาศยานสากลในส่วนภูมิภาคอีก 4 แห่งจากกรมการบิน
พาณชิย์ในขณะน้ันมาด�าเนนิการตามล�าดบั ได้แก่ ท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ (รับโอนเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2531) ท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ (รบัโอนเมือ่วันที ่26 สงิหาคม พ.ศ.2531) ท่าอากาศยาน
ภูเ ก็ต  (รับโอนเมื่ อ วันที่  8  ตุลาคม พ.ศ.2531)  และ 
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (รับโอนเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 
พ.ศ.2541) และเข้าบริหารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งต่อมา 
เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2549

ทอท.ได ้สร ้างสรรค ์และพัฒนาการด�าเนินงานมาอย ่าง 
ต่อเนื่อง และแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัดเมื่อปี 2545 
โดยใช้ชื่อ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) และยังคง
เรียกชื่อย่อว่า ทอท.เช่นเดิม ส่วนภาษาอังกฤษให้ใช้ว่า Airports 
of Thailand Public Company Limited เรียกโดยย่อว่า  AOT
  
ทอท.ได้ค�านึงถึงการมุ่งสร้างองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยมุ่งมั่น 
ยกระดบัการพัฒนาคณุภาพบรกิาร การพัฒนาสมรรถนะบคุลากร 
การปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความพร้อม 
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวไปอย่างไม่หยุดนิ่ง รวมทั้งได้ให้
ความส�าคัญในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ตามมาตรฐานสากล อนัจะเป็นแนวทางท่ีน�าไปสูก่ารพัฒนาอย่าง
ย่ังยืนเพ่ือสร้างความม่ันใจและความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ
ท่าอากาศยาน ภายใต้ค�าขวัญ “ปลอดภัยคือมาตรฐาน บริการ 
คือหัวใจ”
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เป้าหมายและการพัฒนา 
ทอท. สู่ความยั่งยืน

แผนวิสาหกิจของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) 
(ทอท.) (ปีงบประมาณ 2560-2565) ฉบับทบทวน ก�าหนด
ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ ์การด�า เ นินงานขององค ์กร  
(AOT Strategy House) ภายใต้กรอบแนวคิดการเติบโต 
อย่างย่ังยืน (Sustainable Growth) มุ่งเน้นความเป็นเลิศ  
ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบริการ ด้านมาตรฐาน และด้านการเงิน 
ซึ่งมีการทบทวนบริบทแวดล้อมองค์กรทั้งภายในและ
ภายนอกเป็นประจ�าทุกปี โดยตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของธุรกิจ ซึ่งองค์กรจ�าเป็นต้องมีความสามารถ
ในการปรับตัวอย่างเท่าทันสถานการณ์ ตลอดจนบทบาท 

ที่ส�าคัญของ ทอท.ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่สร้างสมดุลการ
ด�าเนินงานโดยค�านึงถึงเป ้าหมายของประเทศควบคู ่ 
ไปกับการเติบโตของธุรกิจ เพ่ือให้ ทอท.สามารถเติบโต 
อย่างยัง่ยนืได้ ทอท.จึงก�าหนดแนวทางการขบัเคลื่อนองคก์ร
สู่ความย่ังยืนท้ังในระดับองค์กรและระดับท่าอากาศยาน 
ผ่าน 7 ยุทธศาสตร์หลกัของ AOT Strategy House ทีก่�าหนด
กลยุทธ์ย่อยของแต่ละยุทธศาสตร์เป็นแนวทางในการ
ถ่ายทอดสู ่การปฏิบัติ พร้อมปรับเปลี่ยนองค์กรโดยน�า  
Digital Technology และ Innovation มาร่วมขับเคลื่อน 
สู่ความยั่งยืนด้วย

ก�ำหนดแนวทำง (Roadmap) 
พัฒนำศักยภำพของท่ำอำกำศยำน 
ทอท. 6 แห่ง เพื่อมุ่งสู่ต�ำแหน่ง 
เชิงยุทธศำสตร์ของแต่ละ 
ท่ำอำกำศยำน โดยใช้ประโยชน์
จำกฐำนข้อมูลของแต่ละ 
ท่ำอำกำศยำน สร้ำงควำมแตกต่ำง 
กำรด�ำเนินงำนมุ่งสู่ควำมยั่งยืน

การเพิ่มขีดความสามารถ 
ท่าอากาศยานในการรองรับ 
ปริมาณการจราจรทางอากาศ  
และสิ่งอ�านวยความสะดวกของ 
ท่าอากาศยาน การพัฒนาระบบ
บ�ารุงรักษาท่าอากาศยาน ตลอดจน
การพิจารณาความเป็นไปได้ในการ
บริหารท่าอากาศยานแห่งใหม่

AIRPORT 
STRATEGIC 
POSITIONING

AIRPORT 
SERVICE 
CAPACITY

ยุทธศาสตร์ท่่ี 1

ยุทธศาสตร์ท่่ี 2
การพัฒนาท่าอากาศยาน 
สู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่ง 
ทางอากาศที่สนับสนุนอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวของประเทศ และ
ศูนย์กลางการขนส่งสินค้า 
ทางอากาศ

REGIONAL HUB

ยุทธศาสตร์ท่่ี 3

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการท่าอากาศยานและองค์กร 
โดยน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 
และแนวคิดเชิงนวัตกรรมมา
ประยุกต์ใช้ร่วมกับการยกระดับ
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย
ส�าคัญ

INTELLIGENT 
SERVICES

ยุทธศาสตร์ท่่ี 4
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พัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ  
เพื่อขยายการด�าเนินงาน 
ของธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

BUSINESS 
DEVELOP-
MENT

ยุทธศาสตร์ท่่ี 7

การพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการการบิน โดยการเพิ่มศักยภาพ
การรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบิน 
รวมถึงการพัฒนาการตลาด 
เส้นทางการบินเชิงรุก

AERONAUTICAL 
BUSINESS

ยุทธศาสตร์ท่่ี 5

การพัฒนาธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกับ
กิจการการบิน โดยการพัฒนา
พื้นที่และกิจกรรมเชิงพาณิชย์
ภายในและภายนอกอาคาร 
ผู้โดยสาร รวมถึงการพัฒนา
ธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน

NON- 
AERONAUTICAL 
BUSINESS

ยุทธศาสตร์ท่่ี 6
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คณะกรรมการ ทอท.มีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่ง

ในการผลักดัน ทอท.ให้สามารถด�าเนินการ

อย่างสัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน์ขององค์กร 

โดยในปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา 

คณะกรรมการ ทอท.ก�ากับและติดตาม

การขับเคลื่อนองค์กรภายใต้วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ และยุทธศาสตร์ผ่านกลไก

การก�ากับติดตาม 2 ระดับ ดังนี้

(1) การสัมมนา AOT Strategic Board Session
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ทอท.จัดการสัมมนา AOT Strategic Board 
Session ประจ�าปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค ์ 
เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจและส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของคณะ
กรรมการ ทอท. ในกระบวนการพิจารณาและทบทวนทศิทางการด�าเนินงาน
ขององค์กรที่เป็นไปเพือ่ความยั่งยืนและสอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้ง
กิจการ ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรอบ รวมท้ังสร้างการมีส่วนร่วมของ 
ผู้บริหารระดับสูงในทิศทางการด�าเนินงานของ ทอท. เป็นไปตามหลักการ
ก�ากบัดแูลกิจการทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560 หรอื CG Code 2017 
โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการ ทอท. และผู้บริหาร
ระดับสูงของ ทอท. 

โอกาสน้ี AOT Strategic Board Session ได้รับเกียรติจากปลัดกระทรวง
คมนาคม (นายชัยวัฒน์ ทองค�าคูณ) มอบปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ  
“Next Challenges for Thai Aviation” ส�าหรับ ทอท.ใช้เป็นกรอบการ 
ขบัเคลือ่นองค์กรระยะต่อไป นอกจากน้ี คณะกรรมการ ทอท.ได้ร่วมกันเสวนา
ถึงมมุมองอตุสาหกรรมการบนิ อนาคตและความท้าทายการด�าเนินงานของ 
ทอท.ในหัวข้อ “Executive Direction for AOT” ซึ่งข้อเสนอแนะและ 
ข้อคิดเห็นของกรรมการ ทอท.จะเป็นข้อมูลน�าเข้าในกระบวนการทบทวน
ทิศทางการด�าเนินงานประจ�าปีถัดไปด้วย

บทบาทคณะกรรมการ ทอท. : การขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น 

THE WORLD’S SMARTEST AIRPORTS
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(2) การกำากับติดตามของคณะกรรมการภายในที่เกี่ยวข้อง
ทอท.ก�ำหนดกลไกภำยในทีค่ณะกรรมกำร ทอท.จะก�ำกับตดิตำมกำรด�ำเนนิ
งำนให้เป็นไปตำมทศิทำงกำรด�ำเนนิงำนขององค์กร โดยมคีณะอนกุรรมกำร
ก�ำกับดูแลและบริหำรงำนให ้เป ็นไปตำมแผนวิสำหกิจของ ทอท.  
ซึ่งคณะกรรมกำร ทอท.แต่งต้ังข้ึนรับผิดชอบพิจำรณำกล่ันกรอง และให ้
ข้อเสนอแนะกำรจดัท�ำและทบทวนแผนวิสำหกจิของ ทอท.ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำยรัฐบำล แนวนโยบำยของผู้ถือหุ้นภำครัฐ รวมท้ัง
ก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของ ทอท.ให้เป็นไปตำมท่ีก�ำหนดในแผนวิสำหกิจ
ของ ทอท. และก�ำหนดให้รำยงำนผลกำรด�ำเนนิกำรต่อคณะกรรมกำร ทอท.
เป็นประจ�ำทุก 6 เดือน

ในปีงบประมำณ 2562 ท่ีประชมุคณะอนุกรรมกำรก�ำกับดูแลและบรหิำรงำน
ให้เป็นไปตำมแผนวิสำหกิจของ ทอท. ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 16 สิงหำคม 
2562 พิจำรณำควำมสอดคล้องและเหมำะสมของกำรทบทวนแผนวิสำหกิจ
ของ ทอท. (ปีงบประมำณ 2560-2565) ฉบบัทบทวน และก�ำกับตดิตำมควำม
ก้ำวหน้ำกำรด�ำเนินงำนตำมแผนฯ และคณะกรรมกำร ทอท.พิจำรณำกำร
ทบทวนทิศทำงกำรด�ำเนินงำนขององค์กรในครำวประชุมคณะกรรมกำร 
ทอท. ครัง้ท่ี 10/2562 เมือ่วันท่ี 22 สิงหำคม 2562 เพ่ือใช้เป็นกรอบกำรด�ำเนนิ
งำนในระยะต่อไป
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ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ

นโยบายและภาพรวมในการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) (ทอท.) จดัตัง้ขึน้โดยการ
แปลงสภาพจากการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็น
รัฐวิสาหกิจมาเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด (Corporatization) และ 
ได้รบัการจัดตัง้ในรปูของบรษิัทมหาชนจ�ากดั เมื่อวันที ่30 กนัยายน 
2545 โดยมีส�านักงานซึ่งจดทะเบียนเป็นส�านักงานใหญ่ ต้ังอยู่ 
เลขท่ี 333 ถนนเชิดวุฒากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210  
ประเทศไทย โทรศัพท์ (66) 2535-1192 ทอท.เป็นผู้น�าในการ
ประกอบธุรกิจท่าอากาศยานของประเทศไทย ธุรกิจหลักของ ทอท.
ประกอบด้วย การจัดการ การด�าเนินงาน และการพัฒนา 
ท่าอากาศยาน โดยมีท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 6 แห่ง 
ประกอบด้วย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง  
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยาน
ภูเก็ต และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ซึ่งท่าอากาศยาน 
ทั้ง 6 แห่งให้บริการส�าหรับเที่ยวบินในประเทศและระหว่างประเทศ  
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานท่ีเปิดให้บริการเชิง
พาณิชย์ เมือ่วันท่ี 28 กันยายน 2549 และใช้เป็นท่าอากาศยานหลกั
ของประเทศ มีความสามารถในการรองรับผู้โดยสารในเบื้องต้นได้ 
45 ล้านคนต่อปี สามารถรองรับการขนถ่ายสินค้าได้ 3 ล้านตันต่อปี 
และรองรับเที่ยวบินได้ 68 เที่ยวบินต่อชั่วโมง 

ทอท.มรีายได้หลกัมาจาก (ก) รายได้จากกิจการการบนิ (Aeronautical 
Revenues) ประกอบด้วย ค่าบริการในการข้ึน-ลงของอากาศยาน
และค่าบริการท่ีเก็บอากาศยาน (Landing & Parking Charges)  
ค่าบริการผู้โดยสารขาออก (Passenger Service Charges) และ

ธุรกิจการให้บริการท่าอากาศยาน

ถือเป็นหนึ่งในธุรกิจเกี่ยวกับ

โครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม 

ที่เป็นป�จจัยสําคัญในการสนับสนุน 

การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม 

และเป็นการกระจายความเจริญ 

ให้ทั่วถึง ส่งเสริมการพัฒนาเมือง 

และพื้นที่ เพื่อคุณภาพชีวิต 

และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  

ทอท.ส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
และพื้นที่  
เพื่อคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่
ที่ดีของประชาชน 
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ค่าเครื่องอ�านวยความสะดวก (Aircraft Service Charges)  
(ข) รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน (Non-Aeronautical  
Revenues) ประกอบด้วย ค่าเช่าส�านักงานและพ้ืนท่ี (Rental 
Revenues) รายได้เก่ียวกับบริการ (Service Revenues) และ
รายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ (Concession Revenues) ทั้งน้ี  
ในการด�าเนินงานท่าอากาศยาน ทอท.ยังมีผู ้ประกอบการ
ภายนอกเป็นผู้ด�าเนินการในกิจกรรมสนับสนุนทางการเงิน เช่น 
บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท บริการภาคพ้ืน
การบินกรุงเทพ เวิลด์ไวด์ไฟลท์ เซอร์วิส จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ
ภาคพ้ืน รวมทั้งการให้บริการผู ้โดยสาร นอกจากน้ี ยังม ี
ผูป้ระกอบการครัวการบิน การให้บริการเติมน�้ามันอากาศยาน  
การให้บริการร้านค้าปลีก การให้บริการร้านค้าปลอดอากร 
เป็นต้น โดยผู ้ประกอบการเหล่านี้จะต้องช�าระค่าตอบแทน 
ส่วนแบ่งผลประโยชน์ (Concession Fees) ค่าเช่าพื้นที่ (Rent) 
และค่าบริการ (Service Charges)

บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องของ ทอท. 
ทอท. เข ้ าร ่ วมลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจ เ ก่ียวกับ 
ท่าอากาศยาน และธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวกับหรือเก่ียวเน่ืองกับ 
กิจการของ ทอท.รวมทั้งสิ้น 8 บริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น 
ในบรษิทัดงักล่าวระหว่างร้อยละ 1.50 - 60.00 ของทุนจดทะเบยีน 
คิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 1,197.72 ล้านบาท แบ่งเป็น  
บริษัทย่อย (ทอท.ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50) จ�านวน 1 บริษัท  
คือ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ากัด (รทส.)  
และบรษิทัร่วม (ทอท.ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50) จ�านวน 7 บรษิทั 
ดังนี้
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ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดของบริษัทย่อย 
และบริษัทที่เกี่ยวข้องของ ทอท. ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

*บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพิทักษ์ทรัพย์ของศาลล้มละลายกลาง
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ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
จากแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินและการ 
ท่องเท่ียวของประเทศไทยท่ีมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  
ส่งผลให้ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.โดย 
ส่วนใหญ่ต้องรองรบัจ�านวนผูโ้ดยสารและเท่ียวบนิเกินกว่าขดี
ความสามารถ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการ
และความเพียงพอของสิ่งอ�านวยความสะดวกท้ังในปัจจุบัน
และอนาคต ทอท.จึ งได ้จัดให ้มีแผนแม ่บทพัฒนา 
ท่าอากาศยาน (Airport Master Plan) เพ่ือขยายขีดความ
สามารถให้สอดคล้องกับการเตบิโตของอตุสาหกรรม โดยจดั
ท�าเป็นโครงการลงทนุเชงิยุทธศาสตร์ ซึง่ได้เริม่ด�าเนนิการแล้ว
ในส่วนของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะ 
ที ่2 และโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 โดยใช้ระบบบริหาร
ความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการก�ากับดูแลกิจกรรมที่มีความ
ส�าคัญและส่งผลต่อก�าหนดการแล้วเสร็จของโครงการ  
(Critical Path) รวมทั้งจัดเตรียมแผนจัดการความเสี่ยง 
เพ่ิมเติม (Recovery Plan) เพ่ือให้มั่นใจได้ว ่า ทอท. 
จะสามารถบริหารจัดการโครงการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ 
ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้

การบริหารความเสี่ยง
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) (ทอท.) มีความ 
มุ่งมั่นในการด�าเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง โดย
ก�าหนดเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Policy)  
ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับถือปฏิบัติอย่างบูรณาการ
ทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) สอดคล้อง
ตามแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล และหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มีการก�าหนด
โครงสร้างองค์กรอันประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร 
ความเสีย่ง คณะท�างานบรหิารความเสีย่งในระดบัต่าง ๆ  เพ่ือ
ก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ รวมถึง
ส่วนงานที่ท�าหน้าท่ีในการพัฒนาการบริหารความเส่ียง 
ทั้งในส่วนกลางและแต่ละท่าอากาศยาน เพ่ือส่งเสริมให ้
การบริหารความเสี่ยงมีการพัฒนาอย่างเป ็นรูปธรรม  
ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 ทอท.ได้มีการจัดท�าแผนแม่บท
บริหารความเสี่ยง ปีงประมาณ 2562 – 2564 เพ่ือพัฒนา
แนวทางการบรหิารความเสีย่งให้สามารถขบัเคลือ่นองค์กรให้
บรรลวัุตถุประสงค์ทีไ่ด้ก�าหนดไว้ อกีท้ังยังเป็นการสร้างมลูค่า
เพ่ิมและความย่ังยืน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู ้มีส ่วน 
ได้เสยี
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ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
การจดัการด้านความปลอดภัย (Safety) และการรกัษาความ
ปลอดภัย (Security) ของท่าอากาศยานเป็นภารกิจที่ ทอท. 
ให้ความส�าคัญเป็นอย่างย่ิง โดยค�านึงถึงความปลอดภัย
สูงสุดแก่ผู้โดยสารและเป็นไปตามข้อก�าหนดของส�านักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย รวมถึงมาตรฐานของ
องค์การการบินระหว่างประเทศ (International Civil Aviation 
Organization: ICAO) ทัง้น้ี เพ่ือให้มัน่ใจว่ากระบวนการด้าน
ความปลอดภัย (Safety) และการรักษาความปลอดภัย  
(Security) ของท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง จะสอดคล้องและ
เป็นไปตามข้อก�าหนดและมาตรฐาน ทอท.จึงใช้ระบบบรหิาร
ความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการก�ากับดูแล โดยได้ก�าหนดให้
มกีารบรหิารความเสีย่งในด้านความปลอดภัย (Safety) และ
การรักษาความปลอดภัย (Security) เป็นปัจจัยเส่ียงระดับ 
ท่าอากาศยาน มกีารวิเคราะห์สาเหต ุ(Root Cause Analysis) 
เ พ่ือก� าหนดแผนจัดการความเสี่ ยง เ พ่ิม เติมส�าหรับ
กระบวนการที่ส�าคัญและอาจมีความเสี่ยง รวมท้ังมีการ
ติดตามรายงานผลการด�าเนินงานอย่างเป็นระบบและ 
ต่อเนื่อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
ทอท.มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนินธุรกิจท่าอากาศยานให้มคีวาม
สมดุลท้ังในด้านการให้บริการและการสร้างผลตอบแทนท่ี
เหมาะสม เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
และสร้างความย่ังยืนให้แก่องค์กร ทอท.ให้ความส�าคัญใน
การบริหารความเสี่ยงด้านการเงินเพ่ือเป็นเคร่ืองมือท่ีส�าคัญ
ในการสร้างความสมดุลระหว่างเงินลงทุนและผลตอบแทน 
รวมถึงการด�ารงสภาพคล่องเพ่ือรองรับโครงการลงทุน 
เชิงยุทธศาสตร์ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ โครงการพัฒนา 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะท่ี 2 รวมถึงโครงการลงทุน 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากการเข้าไปดูแลและบริหารจัดการ
ท่าอากาศยานบางแห่งแทนกรมท่าอากาศยาน เพ่ือรักษา
ระดับผลตอบแทนให้มีความสมดุลและสร้างความย่ังยืน 
ให้แก่องค์กรได้ในระยะยาว

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  
ข้อบังคับ (Compliance Risk)
การปฏิบตัติามข้อก�าหนดของส�านกังานการบนิพลเรอืนแห่ง
ประเทศไทย รวมถึงมาตรฐานขององค์การการบินระหว่าง
ประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) 
ถือเป็นหัวใจส�าคญัในการบรหิารจดัการท่าอากาศยาน ทอท.
จึงมุ่งเน้นในการก�ากับดูแลกระบวนการตามภารกิจทุกด้าน 
ทั้งการให้บริการ (Service) การจัดการด้านความปลอดภัย
(Safety) และการรักษาความปลอดภัย (Security) เพ่ือให้
มั่นใจว่าการด�าเนินงานดังกล่าวจะสอดคล้องกับข้อก�าหนด
และเป็นไปตามมาตรฐานในระดับสากล ท้ังน้ี เพ่ือให้การ
ก�ากบัดแูลกระบวนการตามภารกิจเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย
และมีประสิทธิภาพ ทอท.จึงมีการบริหารความเสี่ยงในการ
จดัท�ากฎ ระเบยีบท่ีเก่ียวกบักระบวนการด�าเนินงานสนามบนิ
ของ ทอท.ให้มีความสอดคล้องกับข้อก�าหนดของส�านักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและมาตรฐานของ ICAO
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด (มหาชน) หรือ ทอท.

ชื่อย่อหลักทรัพย์ AOT

เลขทะเบียนบริษัท ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107545000292

ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการท่าอากาศยาน รวมทั้งกิจการอื่นที่เกี่ยวกับ 

 หรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการท่าอากาศยาน

ทุนจดทะเบียน 14,285,700,000 บาท

จำานวนหุ้นสามัญ 14,285,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ผู้ถือหุ้น ปัจจุบันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ กระทรวงการคลัง ถือหุ้นร้อยละ 70

 ส่วนที่เหลือเป็นการถือหุ้นโดยสถาบันและนักลงทุนทั่วไป

ปีที่จดทะเบียน 11 มีนาคม 2547

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

รอบปีบัญชี 1 ตุลาคม - 30 กันยายน

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

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่  333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

 โทรศัพท์ 0 2535 1192 โทรสาร 0 2535 3864

ฝ่ายเลขานุการองค์กรและ โทรศัพท์ 0 2535 5180 โทรสาร 0 2535 5255

กำากับดูแลกิจการ e-mail: goodgovernance@airportthai.co.th

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2535 5900 โทรสาร 0 2535 6009 

 e-mail: aotir@airportthai.co.th

ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 0 2535 5210 โทรสาร  0 2535 5216 

 e-mail: aotpr@airportthai.co.th

บุคคลอ้างอิง

   • นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด 

 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

 โทรศัพท์ 0 2009 9000 โทรสาร 0 2009 9991

 SET Contact Center 0 2009 9999

   • ผู้สอบบัญชี สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

 ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

 โทรศัพท์ 0 2271 8000 ต่อ 1410  โทรสาร 0 2298 5933
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หลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

หลักทรัพย์ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด (มหาชน) (ทอท.)

ทอท.มีทุนจดทะเบียน 14,285,700,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 14,285,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ช�าระเต็มมูลค่าแล้ว

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของ ทอท. ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ได้แก่ 

หมายเหตุ:
• ผูถื้อหุน้ล�าดบัที ่3, 7 และ 8 มชีือ่เป็นบรษิทันิตบิคุคล หรอื Nominee Account ซึง่ ทอท.ได้ตรวจสอบกับบรษิทั ศนูย์รบัฝาก
 หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (TSD) แล้ว ไม่สามารถตรวจสอบและเปิดเผย Ultimate Shareholder ได้
• ผู้ถือหุ้นในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด ซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Non-Voting  
 Depository Receipt: NVDR) ไม่มสีทิธิออกเสยีงในทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ ยกเว้น กรณีการใช้สทิธิออกเสยีงเพ่ือลงมตเิก่ียวกับ 
 การเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10,000,000,000

641,028,434

394,568,386

238,587,771

165,071,600

64,592,700

64,047,780

56,569,231

49,717,700

49,717,700

2,561,798,698

14,285,700,000

70.000

4.487

2.762

1.670

1.156

0.452

0.448

0.396

0.348

0.348

17.933

100.000

กระทรวงการคลัง

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

STATE STREET EUROPE LIMITED

สำานักงานประกันสังคม

THE BANK OF NEW YORK MELLON

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED

BNY MELLON NOMINEES LIMITED

กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน)

กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำากัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นอื่น

ลำ�ดับ ร�ยชื่อ จำ�นวนหุ้น ร้อยละของ
จำ�นวนหุ้นทั้งหมด
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ผู้ถือหุ้นที่ถือผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด ตั้งแต่ร้อยละ 0.50 ของจ�านวนหุ้นที่ช�าระแล้วของ

หลักทรัพย์อ้างอิงขึ้นไป* ได้แก่ 

ข้อมูลในตารางอ้างอิงจาก http://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=AOT-R
* เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2553 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด ได้เปลี่ยนหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลรายชื่อผู้ถือ
เอ็นวีดีอาร์ เป็นเปิดเผยข้อมูลผู้ถือเอ็นวีดีอาร์ ตั้งแต่ร้อยละ 0.50 ของจ�านวนหุ้นที่ช�าระแล้วของหลักทรัพย์อ้างอิงขึ้นไป 

กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ทอท. คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของหุ้นทั้งหมด 
ท�าให้ ทอท.มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ อันจะมีผลต่อ ทอท.ในการท�าธุรกรรมบางประเภท ได้แก่
         (1)  ทอท.ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการด�าเนินการลงทุนขนาดใหญ่
         (2)  ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของ ทอท.

การออกหลักทรัพย์อื่น 
ทอท.ไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ทอท.มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต�่ากว่าร้อยละ 25 ของก�าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทที่เหลือหลังหักเงินส�ารองต่าง ๆ 
ทุกประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทได้ก�าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน  
ความจ�าเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยมติคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลนั้น ให้น�าเสนอ
เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจอนุมัติให้จ่าย
ได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป   

ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจ�าปี 2561 เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2562 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล 
ประจ�าปีบญัช ี2561 ในอตัราหุ้นละ 1.05 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเฉพาะผู้มสิีทธิรบัเงินปันผล คิดเป็นจ�านวน 14,998,387,541.55 บาท 
ทั้งนี้ ทอท.ได้จ่ายเงินปันผลแล้วเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

ส�าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ ทอท.ขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด 
ในแต่ละปี และเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โครงสร้างเงินทุนของบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ากัด (รทส.) 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 รทส.มีทุนจดทะเบียนจ�านวน 1,017,780,000 บาท โดยมี ทอท.เป็นผู้ถือหุ้น จ�านวน 6,106,680 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60 ของหุ้นที่ออกและจ�าหน่ายแล้วทั้งหมด โดยได้มีการช�าระค่าหุ้นแล้ว
เต็มจ�านวน

0.93

0.55

0.50

ร�ยชื่อ จำ�นวนหุ้น ร้อยละของ
จำ�นวนหุ้นทั้งหมด

133,180,079

78,780,124

72,129,393

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

STATE STREET EUROPE LIMITED

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
โครงสร้างบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) (ทอท.) ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วยคณะกรรมการ ทอท.
และคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองจ�านวน 5 คณะ เพ่ือช่วยกลั่นกรองงานท่ีมีความส�าคัญ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
โดยมีกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท

คณะกรรมการบริษทั

กรรมการผู�อาํนวยการใหญ�

หวัหน�าเจ�าหน�าท่ีบริหารด�านการเงิน

สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท

สายกฎหมาย สายเลขานุการบริษทั

ศนูย�ปฏบัิตกิารต�อต�านการทุจริต

สายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

สายงานมาตรฐานท�าอากาศยานและการบิน

สาํนกัตรวจสอบ

ศนูย�ปฏบัิตกิารพเิศษ

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง

คณะกรรมการธรรมาภบิาล

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการกาํหนดค�าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

สายงานยุทธศาสตร� สายงานทรัพยากรบุคคล
และอาํนวยการ

สายงาน
ท�าอากาศยานภมิูภาค

ท�าอากาศยาน
สวุรรณภมิู

ท�าอากาศยาน
ดอนเมือง

ท�าอากาศยาน
ภเูกต็

ท�าอากาศยาน
เชียงใหม�

สายงานบญัชีและการเงิน สายงานพฒันาธรุกจิ
และการตลาด

สายงานวศิวกรรม
และการก�อสร�าง

ท�าอากาศยานหาดใหญ�

ท�าอากาศยานแม�ฟ�าหลวง เชียงราย

บรษัิท ท�าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน)
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คณะกรรมการ ทอท.
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ข้อบังคับ ทอท.ก�าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ ดังนี้
 • มีจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 • มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน 
 • กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 
 • กรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการบัญชีและการเงิน 

คณะกรรมการ ทอท.ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 13 คน เป็นผู้หญิงจ�านวน 2 คน แบ่งเป็น
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 12 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน โดยในจ�านวนนี้ มีกรรมการอิสระ 8 คน ซึ่งเกินกว่า  
1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด ดังนี้

ประธานกรรมการ 
                                           
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
 
กรรมการ 
กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน  
   
กรรมการอิสระ                                                        
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหา      
                                 
กรรมการอิสระ  
กรรมการธรรมาภิบาล และรักษาการ
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยง และรักษาการ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา

กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ                                           
กรรมการธรรมาภิบาล

กรรมการ

20 มิถุนายน 2557

9 ตุลาคม 2557 

27 มกราคม 2555

18 กันยายน 2557 

18 กันยายน 2557 

15 พฤศจิกายน 2559

19 ตุลาคม 2559

15 พฤศจิกายน 2559

16 กรกฎาคม 2557

24 มกราคม 2561 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

นายประสงค์  พูนธเนศ*

นายธวัชชัย  อรัญญิก*

นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ*

นายมานิต  นิธิประทีป*

นายธานินทร์  ผะเอม*

นายมนัส  แจ่มเวหา* 

นายสราวุธ  เบญจกุล* 

พลต�ารวจเอก มนู  เมฆหมอก 

นายวราห์  ทองประสินธุ์

นายกฤชเทพ  สิมลี*

ล�าดับ    รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
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หมายเหตุ
• กรรมการในล�าดับที่ 1 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทอท.ครั้งแรกระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552-1 ตุลาคม 2554  
 ได ้รับการแต่งตั้งเป ็นประธานกรรมการ ทอท.เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2557-27 มกราคม 2560 และได้รับ 
 การแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ทอท.อีกครั้งเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
• กรรมการในล�าดับที่ 11 และ 12 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 
• กรรมการในล�าดับที่ 9 เป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
• *กรรมการที่อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director’s Pool) ของกระทรวงการคลัง

กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งระหว่างปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562)

1.  พลเอก ชาตอุดม  ติตถะสิริ

2.  นางระวีวรรณ  เนตระคเวสนะ

3.  นาวาอากาศตรี ประจักษ์  สัจจโสภณ

4.  พลอากาศโท ประกิต  ศกุณสิงห์

24 พฤษภาคม 2560 – 25 มกราคม 2562  

24 ธันวาคม 2557 – 25 มกราคม 2562   

20 มิถุนายน 2557 – 12 พฤษภาคม 2562

21 สิงหาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2562 

รายชื่อ การด�ารงต�าแหน่ง 

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท  

กรรมการสองคนลงลายมอืชือ่ร่วมกันและประทบัตราส�าคัญ
ของบริษัท
คุณสมบัติของกรรมการ  

มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ
คุณสมบั ติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด 
พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ.2535 ข้อบังคับ ทอท.และนโยบายธรรมาภิบาลของ 
ทอท. อาทิ
 •  มีสัญชาติไทย
 •  มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์

ล�าดับ    รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

 • (1) ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและหรือ
นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินสาม (3) แห่ง
   (2) ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกินสาม (3) แห่ง
    ทั้งนี้ การด�ารงต�าแหน่งกรรมการตามความในข้อ (1) 
และ (2) รวมกันแล้วต้องไม่เกินห้า (5) แห่ง 
 • ไม่เคยได้รบัโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงทีส่ดุให้จ�าคุก 
เว้นแต่เป็นโทษส�าหรบัความผดิทีไ่ด้กระท�าโดยประมาทหรอื
ความผิดลหุโทษ
 • ไม่เป็นข้าราชการการเมือง เว้นแต่เป็นการด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

11.

12.

13.

นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ*

 
นางณัฐฏ์จารี  อนันตศิลป์

นายนิตินัย  ศิริสมรรถการ*

กรรมการ 
กรรมการสรรหา

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยง

25 มกราคม 2562

25 มกราคม 2562 

22 มิถุนายน 2559
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การแต่งตั้งและการพ้นต�าแหน่งของกรรมการ

 1.  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังกรรมการโดยใช้เสียง 
ข้างมาก โดยผู้ถือหุ้นรายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวน
หุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่งคน ทั้งนี้ บุคคลซึ่ง 
ได ้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู ้ได ้รับ 
การเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือ
จะพึงเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบ่คุคลซึง่ได้รบัการเลือกต้ัง 
ในล�าดับถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกนิจ�านวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู ้เป็นประธาน 
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 
 2.  ในการประชมุสามญัประจ�าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออก
จากต�าแหน่งตามวาระ 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจ�านวนกรรมการ
ที่จะออกจากต�าแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการ
ที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลัง 
จดทะเบยีนบรษิทัน้ัน ให้กรรมการจบัสลากกันว่าผูใ้ดจะออก 
ส่วนในปีที่สามและปีหลังต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ใน
ต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง กรรมการท่ีออก
ตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ก็ได้
 3.  นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการ
จะพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ
 (1) ตาย 
 (2) ลาออก (มีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท) 
  (3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก 
  (4) เป็นคนไร้ความสามารถหรอืคนเสมอืนไร้ความสามารถ
 (5) ขาดการประชุมคณะกรรมการเกิน 3 ครั้งติดต่อกัน
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

 • ไม่เป็นผูด้�ารงต�าแหน่งในพรรคการเมอืง หรอืเจ้าหน้าที่
ของพรรคการเมือง
 • ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะ
ทุจริตต่อหน้าที่
 • ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจนั้นหรือผู้ถือหุ้นของ
นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นถือหุ้นอยู่
 • ไม่เป็นผูด้�ารงต�าแหน่งใดในนติบิคุคลทีร่ฐัวิสาหกิจน้ัน
เป็นผู ้ถือหุ ้น เว้นแต่คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจน้ัน 
มอบหมายให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ หรือด�ารงต�าแหน่งอื่น
ในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น
 • ไม่เป็นกรรมการ หรือผู ้บริหาร หรือผู ้มีอ�านาจใน 
การจดัการ หรอืมส่ีวนได้เสยีในนติบิคุคลซึง่เป็นผูร้บัสมัปทาน  
ผู ้ร ่วมทุน หรือมีประโยชน์ได ้เสียเก่ียวข้องกับกิจการ 
ของรัฐวิสาหกิจน้ัน เว้นแต่เป็นประธานกรรมการ กรรมการ 
หรือผู้บริหารโดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น

 (6) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหน่ึง 
อย่างใดตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายหรือในข้อบังคับบริษัท
 (7) ศาลมีค�าสั่งให้ออกหรือพ้นจากต�าแหน่ง
 (8) ต้องค�าพิพากษาให้จ�าคุก
 4. ในกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้ง
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
ก�าหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท เข้าเป็นกรรมการแทนใน
ต�าแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปก็ได้ 
เว้นแต่วาระของกรรมการท่ีพ้นจากต�าแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 
2 เดือน มตขิองคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ บุคคล
ซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระ 
ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการ

อ�านาจของคณะกรรมการ
 1. แต่งต้ังผู ้อ�านวยการใหญ่ ซึ่งมาจากการสรรหา 
ตามขั้นตอนและวิธีการท่ีก�าหนดไว้ตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งถอดถอนออกจากต�าแหน่งได้
 2. เลือกต้ังบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะ 
ต้องห้ามตามท่ีก�าหนดในข้อบังคับ ทอท.เข้าเป็นกรรมการ
แทนต�าแหน่งกรรมการที่ว ่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจาก 
ถึงคราวออกตามวาระ เว้นแต่วาระของกรรมการท่ีพ้นจาก
ต�าแหน่งจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน
 3. มอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือ
บคุคลอืน่ใดปฏิบตักิารอย่างใดอย่างหน่ึงแทนคณะกรรมการ
 4. แต่งตัง้บคุคลอืน่ใดให้ด�าเนนิกิจการของบรษิทัภายใต้
การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจกระท�าหนังสือ 
มอบอ�านาจแต่งตั้ง และมอบหมายให้บุคคลอื่นมีอ�านาจ
ภายในก�าหนดระยะเวลาตามทีค่ณะกรรมการจะเห็นสมควร 
และคณะกรรมการอาจมอบอ�านาจเช่นน้ัน รวมกันไปหรือ
แยกจากกัน และแทนท่ีอ�านาจท้ังหมดหรือบางส่วนของ 
คณะกรรมการในส่วนนัน้ และคณะกรรมการอาจยกเลกิ เพิกถอน 
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ�านาจนั้น ๆ เป็นครั้งคราวก็ได้  
 5. จัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น 5 คณะ ได้แก ่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ
ก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล และ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือพิจารณากล่ันกรอง 
การด�าเนินงานที่ส�าคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ
 6. พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ 
ผู ้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีก�าไรสมควร 
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 1.  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ (Accountability) 
ความระมัดระวัง (Duty of Care) และความซื่อสัตย์สุจริต 
(Duty of Loyalty)
 2. ปฏิบตัหิน้าทีด้่วยความรบัผดิชอบและความระมดัระวงั 
กรรมการและผู้บริหารต้องกระท�าเย่ียงวิญญูชนผู้ประกอบ
ธุรกิจนั้นจะพึงกระท�าภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน
 3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือประโยชน์
สูงสุดของ ทอท.มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และ 
ไม่กระท�าการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของ 
ทอท.อย่างมีนัยส�าคัญ
 4. ด�าเนินกิจการของ ทอท.ให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข ้อบังคับ และมติท่ีประชุมผู ้ ถือหุ ้นด้วย 
ความซื่อสัตย ์สุจริต มีจริยธรรมและจรรยาบรรณใน 
การด�าเนินธุรกิจ รวมทั้งจะต้องระมัดระวังและรักษา 
ผลประโยชน์ของ ทอท.และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
 5. ก�าหนดทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจ และ
ก�ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบายและแผนที่ก�าหนดไว้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้การก�ากับดูแล
กิจการที่ดี เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ
และความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
 6. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการปีละไม่น้อยกว่า 
สิบสอง (12) ครั้ง โดยต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือน
ต่อครั้ง ณ สถานที่ที่คณะกรรมการก�าหนด

 7. กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น
 8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพ 
อย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือ
เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วน 
ไม่จ�ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ�ากัด หรือเป็นกรรมการ
ของบรษิทัอืน่ ไม่ว่าบรษิทัเอกชนหรอืบรษิทัมหาชนท่ีประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัท ไม่ว ่าจะเพ่ือประโยชน์ของตน หรือ
ประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่กรรมการผู้น้ันจะได้แจ้งให้ท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งตนเป็นกรรมการ
 9. จัดให้มีการท�างบดุล และบัญชีก�าไรขาดทุน และ
รายงานการตรวจสอบบญัชขีองผูส้อบบญัชทีีผ่่านความเหน็ชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งรายงานประจ�าปีของ
คณะกรรมการ ณ วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปีเพื่อพิจารณา
อนุมัติภายในก�าหนดสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี
 10.  จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและ 
การสอบบัญชีท่ีมีความน่าเชื่อถือรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้ง
ดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของ 
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มปีระสทิธิภาพ
 11. จัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมและข้อมติ
ท้ังหมดของท่ีประชมุผู้ถือหุ้นและของท่ีประชมุคณะกรรมการ
ลงไว้ในสมดุโดยถูกต้อง สมดุนัน้ให้เก็บรกัษาไว้ ณ ส�านกังาน
ของบริษัท บันทึกเช่นว่าน้ี เมื่อได้ลงลายมือชื่อของผู้เป็น
ประธานแห่งการประชุมซึ่งได้ลงมติ หรือแห่งการประชุม 
ถัดจากครั้งน้ันมา ให้ถือว่าเป็นหลักฐานอันถูกต้องของเร่ือง
ที่ปรากฏอยู ่ ในรายงานการประชุมนั้น  และมติและ 
การพจิารณาทีบ่นัทึกไว้ให้ถือว่าได้ด�าเนนิการไปโดยถูกต้อง
 12. จดัส่งเอกสารดงัต่อไปนีใ้ห้ผูถื้อหุ้น พร้อมกับหนังสอื
นัดประชุมสามัญประจ�าปี 
  (1) ส�าเนางบดลุและบญัชกี�าไรขาดทุนทีผู่ส้อบบญัชี
ตรวจสอบแล้ว พร ้อมท้ังรายงานการตรวจสอบบัญชี 
ของผู้สอบบัญชี 
  (2) รายงานประจ�าปีของ ทอท.
 13. ทุ ่มเทเวลาและให้ความส�าคัญในการก�าหนด 
วิสยัทศัน์ ทศิทาง และกลยุทธ์ โดยร่วมกันแสดงความคดิเห็น
อย่างเต็มท่ี มีการแสวงหาข ้อมูลที่ เป ็นประโยชน์ต ่อ 
การก�าหนดทิศทางดังกล่าว รวมถึงมีการพิจารณาประเด็น 
ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าผู ้บริหาร 
จะสามารถน�าวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ที่ก�าหนดขึ้นไป
ปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พอที่จะกระท�าเช่นนั้น และเมื่อได้จ ่ายเงินปันผลแล้ว 
ให้รายงานให้ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป
 7.  แต่งตั้งเลขานุการบริษัท (Corporate Secretary)  
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
เพ่ือท�าหน้าที่จัดท�าและเก็บรักษาเอกสาร และการอื่น ๆ  
ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนก�าหนด และเพ่ือช่วย
ด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ ทอท. ได้แก่  
การประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู ้ถือหุ้น ตลอดจน 
การให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการ ทอท.ในการปฏิบัติตนและ
ด�าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง
ต่าง ๆ อย่างสม�่าเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและ ทอท. 
เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส 
ประเมินผลงานของผู้อ�านวยการใหญ่อย่างสม�่าเสมอ และ
ก�าหนดค่าตอบแทนผู ้อ�านวยการใหญ่ให้สอดคล้องกับ 
ผลการด�าเนินงาน
 8.  อนมุตัจิดัหาพัสดใุนวงเงนิท่ีเกินอ�านาจของกรรมการ
ผู้อ�านวยการใหญ่
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 14. ทบทวนและมีส่วนร่วมในการก�าหนดวิสัยทัศน์  
พันธกิจ เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปใน
ทิศทางเดียวกัน และพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์
และพันธกจิของบรษิทัอย่างน้อยทกุ 5 ปี และให้ความเหน็ชอบ 
และตดิตามให้ฝ่ายบรหิารปฏบิตัติามแผนงานให้เป็นไปตาม
ทิศทางและกลยุทธ์องค์กรอย่างสม�่าเสมอ
 15. ก�าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และมีระบบ
บรหิารจดัการความเสีย่งและควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธิภาพ
ครอบคลุมทั้งองค์กร และติดตามให้ฝ่ายบริหารรายงานผล
การบริหารจัดการความเสี่ยง และแนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี
 16. รายงานให้ ทอท.ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน 
หรือของบุคคลที่ มีความเก่ียวข้อง ซึ่งเป ็นส่วนได้เสีย  
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของ ทอท.หรือ 
บ ริ ษั ท ย ่ อ ย  แ ล ะ ร า ย ง า น ข ้ อ มู ล เ พ่ิ ม เ ติ ม ทุ ก ค รั้ ง 
ที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยกรอกรายละเอียดการมีส่วนได้เสีย
ของตน และบุคคลที่มีความเก่ียวข้องในแบบรายงานการมี
ส่วนได้เสยีของกรรมการ ทอท.ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด
 17.  สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน ์ที่ อาจจะเ กิดขึ้ น  รวมถึงรายการ 
ที่เก่ียวโยงกัน ให้ความส�าคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลัก 
ทีม่คีวามส�าคญั โดยมุง่เน้นให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผูถื้อหุน้ 
และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
 18. จดัให้มรีะบบ หรอืกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิาร
ระดบัสงูของ ทอท.ทีม่คีวามเหมาะสม เพ่ือก่อให้เกิดแรงจงูใจ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 19. ประเมินผลงานของกรรมการผู้อ�านวยการใหญ ่
อย่างสม�า่เสมอ และก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่
ให้สอดคล้องกับผลการด�าเนินงาน
 20.  จดัให้มช่ีองทางในการสือ่สารกับผูถื้อหุน้แต่ละกลุม่
อย่างเหมาะสมและประเมินผลในด้านการเปิดเผยข้อมูล 
เพ่ือให้มัน่ใจว่ามคีวามถูกต้อง ชดัเจน โปร่งใส น่าเชือ่ถือและ
มีมาตรฐานสูง

ขอบเขตอ�านาจของคณะกรรมการ
ตามข้อบงัคบั ทอท.และพระราชบญัญัตบิรษิทัมหาชนจ�ากัด 
พ.ศ.2535 คณะกรรมการ ทอท.จะด�าเนนิการได้ต่อเมือ่ได้รบั
การอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในเรื่อง 
ต่อไปนี้
 1. การอนุมัติงบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุน
 2. การอนุมัติจัดสรรเงินปันผล
 3. การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

และก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 4. การเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าตอบแทนแก่
ผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)  
ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง ในเรื่องต่อไปนี้
 1. การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
บริษัท
 2. การเพิ่มทุนจดทะเบียน
 3. การลดทุนจดทะเบียน
 4. การออกหุ้นและเสนอขายหุ้นกู้
 5. การควบบริษัท
 6. การเลิกบริษัท
 7. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือ 
บางส่วนที่ส�าคัญให้แก่บุคคลอื่น
 8. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นไม่ว่าจะเป็น
บริษัทมหาชนจ�ากัด หรือบริษัทเอกชน
 9. การท�า แก้ไขเพ่ิมเติม หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับ 
การให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ
 10. การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของ
บริษัท หรือ
 11. การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค ์
จะแบ่งก�าไรขาดทุนกัน 

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ 
 1. เป็นประธานในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ด�าเนินการประชุม 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ตามล�าดับระเบียบวาระที่ก�าหนดไว้
ในหนังสือนัดประชมุ เว้นแต่ท่ีประชมุจะมมีติให้เปล่ียนล�าดบั
ระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) 
ของจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม
 2. เรยีกประชมุคณะกรรมการ หรอืมอบหมายให้บคุคลอืน่
ด�าเนินการแทน
 3. เป็นประธานในท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทั ในกรณี
ท่ีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพ่ิมขึ้น
อีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 4. จัดสรรเวลาในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. 
ท่ีเพียงพอ เพ่ือให้กรรมการอภิปรายประเด็นต่าง ๆ  ในการบรหิาร
จัดการและก�ากบัดแูลกจิการ หรือก�ากบัให้การเสนอชื่อเรื่อง
เข้าสู่วาระการประชุมได้อย่างรอบคอบและมีประสิทธิผล  
ส่งเสรมิให้ใช้ดลุยพินจิอย่างเป็นอสิระและเชญิผูบ้รหิารระดบั
สูงเป็นผู้ให้ข้อมูลสารสนเทศท่ีจ�าเป็นประกอบการพิจารณา
ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
 5. เป็นผู ้น�าของคณะกรรมการ ทอท.และควบคุม 
การด�าเนินงานของผู้บริหาร ทอท.ให้มีประสิทธิภาพ ท้ังน้ี 
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ทอท.มกีารแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีระหว่างประธานกรรมการ 
ทอท.และกรรมการผู ้ อ� านวยการใหญ ่ออกจากกัน 
อย่างชัดเจน
 6. ให ้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุม 
คณะกรรมการ ทอท.โดยการปรึกษาหารือกับกรรมการ 
ผู้อ�านวยการใหญ่

การประชุมคณะกรรมการ 

ทอท.ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ทอท.เป็นประจ�า
ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง โดยในปีงบประมาณ 2562  
คณะกรรมการ ทอท.ได้ให้ความเหน็ชอบก�าหนดการประชมุ
เป็นวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือนไว้เป็นการล่วงหน้า  
เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถจัดตารางเวลาและสามารถ 
เข้าร่วมประชุมได้อย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งส่วนงานของ ทอท. 
สามารถวางแผนการท�างานและจัดเตรียมข้อมูล และ
ระเบียบวาระการประชุม เ พ่ือคณะกรรมการ ทอท. 
ใช้ประกอบการพิจารณาได้อย่างละเอียดรอบคอบและ 
มีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอต่อการพิจารณา ซึ่งประธาน
กรรมการจะแจ้งก�าหนดการประชุมคร้ังถัดไปให้ที่ประชุม
ทราบก่อนเลิกประชุมทุกครั้ง ในปีงบประมาณ 2562 ได้มี
การประชุมคณะกรรมการ ทอท.ทั้งหมด 15 ครั้ง

ฝ่ายเลขานุการองค์กรซึ่งเป็นส่วนงานที่รับผิดชอบเก่ียวกับ
การจัดประชุมคณะกรรมการ ทอท. ได้จัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมพร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม
ที่มีสารสนเทศส�าคัญครบถ้วน ทั้งท่ีเป็นรูปแบบเอกสาร  
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (CD) และระบบ Service Board 
(I-pad คณะกรรมการ ทอท.) นอกจากนี้ ฝ่ายเลขานุการ
องค์กร ได้น�าระบบ QR Code มาใช้ในการจดัส่งระเบยีบวาระ
และเอกสารประกอบการประชุม โดยเริ่มตั้งแต่การประชุม
คณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 
2562 เป็นต้นมา ทัง้นี ้เพ่ือให้กรรมการได้มเีวลาศกึษาข้อมลู
อย่างเพียงพอเป็นการล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันประชุม

การก�าหนดระเบียบวาระการประชุมจะเป็นการพิจารณา 
ร่วมกันระหว่างประธานกรรมการ ทอท. และกรรมการ 
ผู้อ�านวยการใหญ่ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ 
ในการก�ากับดูแลการจัดท�าข้อมูลและเอกสารประกอบ 
วาระการประชุม เพ่ือให้มั่นใจว่าคณะกรรมการ ทอท. 
จะมีข้อมูลประกอบพิจารณาครบถ้วนทุกด้าน นอกจากนี้ 
กรรมการสามารถเสนอเรื่องเข้าพิจารณาได้เช่นกัน

ประธานกรรมการจะท�าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม และ 
เปิดโอกาสให้กรรมการได้แสดงความคิดเห็น ปรึกษาหารือ  
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ  อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
ในแต่ละวาระ โดยฝ่ายบริหารจะเปิดโอกาสให้ผู ้บริหาร 
ระดับสงู ทอท.เข้าร่วมประชมุเพ่ือชีแ้จงข้อมลูรายละเอยีดใน
ฐานะผู้รับผิดชอบต่องานน้ัน ๆ โดยตรง เพ่ือให้มีข้อมูล 
เพียงพอต่อการพิจารณาจนเป็นท่ีพอใจก่อนการลงมต ิ
ในแต่ละวาระ ซึง่การประชมุปกติแต่ละครัง้ใช้เวลาประมาณ 
3 ชั่วโมง นอกจากน้ี ก่อนการประชุม ประธานกรรมการ 
จะเชิญกรรมการร่วมหารือถึงประเด็นต่าง ๆ  ของเรื่องที่บรรจุ
ไว้ในระเบียบวาระ และท่ีนอกเหนือจากเรื่องท่ีปรากฏใน
ระเบียบวาระการประชุม 

เลขานุการบริษัทจัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุม
และออกมติท่ีประชุมในแต่ละวาระอย่างชัดเจน เพ่ือให ้
ฝ่ายบริหารใช้เป็นข้อมูลประกอบการด�าเนินงาน รวมท้ัง 
จัดท� า รายงานการประชุมที่ เป ็นลายลักษณ ์อั กษร 
อย่างถูกต้อง และให้เก็บรักษาไว้ ณ ส�านักงานของบริษัท  
เมื่อประธานกรรมการบริษัทผู ้เป็นประธานการประชุม 
ได ้ลงลายมือชื่ อพร ้อมกรรมการผู ้อ� านวยการใหญ ่ 
ผู ้เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ให้ถือว่าเป็นหลักฐาน 
อันถูกต้องของเรื่องท่ีปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมน้ัน 
และให้ถือว่ามติและการพิจารณาที่บันทึกไว้ได้ด�าเนินการ 
ไปอย่างถูกต้องแล้ว

การประชุมคณะกรรมการ ทอท.ใช ้มติเสียงข ้างมาก 
โดยกรรมการหนึ่งคนมีเสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนน  
ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในท่ีประชุมมีสิทธิ 
ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด โดยในปี 
งบประมาณ 2562 กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม และลงมติ 
ในแต่ละวาระ มีจ�านวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวน
กรรมการทั้งหมด และนอกจากนี้ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ได้มีการประชุมร่วมกันเพ่ืออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกับ
การบริหารจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีผู ้บริหาร 
เข้าร่วมประชมุด้วย จ�านวน 1 ครัง้ เมือ่วันที ่30 พฤศจกิายน 2561 
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การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการแต่ละคน สรุปได้ดังนี้

หมายเหตุ
• กรรมการในล�าดบัที ่2 พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ ทอท. เนือ่งจากมอีายุครบ 65 ปีบรบิรูณ์  โดยมผีลตัง้แต่วันที ่12 พฤษภาคม  
 2562 เป็นต้นไป 
• กรรมการในล�าดับที่ 3 พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ ทอท. เนื่องจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน  
 2562 เป็นต้นไป
• กรรมการในล�าดบัที ่8 และ 10 พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2561 เมือ่วนัท่ี 25 มกราคม  
 2562 
• กรรมการในล�าดับที่ 16 และ 17 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 
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ล�าดับ รายชื่อกรรมการ

วันที่/ครั้งประชุมคณะกรรมการบริษัท

นายประสงค์ พูนธเนศ

นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ

พลอากาศโท ประกิต ศกุณสิงห์

นายธวัชชัย อรัญญิก

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ

นายมานิต นิธิประทีป

นายธานินทร์ ผะเอม

พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ

นายมนัส แจ่มเวหา

นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ

นายสราวุธ เบญจกุล

นายกฤชเทพ สิมลี

พลต�ารวจเอก มนู เมฆหมอก

นายวราห์ ทองประสินธุ์

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ

นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์

รวมกรรมการที่เข้าประชุม

จ�านวนกรรมการทั้งหมด

คิดเป็นร้อยละ (%) ของการเข้าประชุม
คณะกรรมการบริษัทของกรรมการทั้งหมด
ในแต่ละครั้งที่ประชุม
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สรุปการเข้าประชุม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562 ของคณะกรรมการบริษัท/ 

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 5 คณะ ดังนี้  

หมายเหตุ 
• กรรมการในล�าดับที่ 5 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562  
• กรรมการในล�าดับที่ 11 และ 12 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 
• กรรมการในล�าดับที่ 14 และ 15 พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 
 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562
• กรรมการในล�าดับที่ 16 พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ ทอท. เนื่องจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 
 12 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป 
• กรรมการในล�าดับที่ 17 พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ ทอท. เนื่องจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 
 30 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

1. นายประสงค์ พูนธเนศ 

2. นายธวัชชัย อรัญญิก

3. นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ

4. นายมานิต นิธิประทีป

5. นายธานินทร์ ผะเอม

6. นายมนัส แจ่มเวหา

7. นายสราวุธ เบญจกุล

8. พลต�ารวจเอก มนู เมฆหมอก 

9. นายวราห์ ทองประสินธุ์

10. นายกฤชเทพ สิมลี

11. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ 

12. นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์

13. นายนิตินัย ศิริสมรรถการ

14. พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ

15. นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ

16. นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ

17. พลอากาศโท ประกิต ศกุณสิงห์

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหา

จ�านวน 
การประชุมทั้งปี 

15 ครั้ง

จ�านวน 
การประชุมทั้งปี 

3 ครั้ง

จ�านวน 
การประชุมทั้งปี 

12 ครั้ง

คณะกรรมการ
ก�าหนด

ค่าตอบแทน

จ�านวน 
การประชุมทั้งปี 

3 ครั้ง

รายชื่อกรรมการ

15/15

15/15

14/15

15/15

13/15

15/15

15/15

15/15

15/15

14/15

7/9

8/9

15/15

4/5

5/5

10/10

12/12

-

-

-

12/12

-

-

-

-

4/4

3/3

-

-

8/8

-

-

-

-

9/12

-

-

-

3/3

-

-

-

2/2

-

-

2/2

-

-

-

1/1

1/1

-

-

3/3

3/3

-

-

-

-

-

2/2

-

-

1/1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0/1

-

-

-

1/2

-

1/1

2/2

2/2

-

-

-

-

4/4

8/8

-

-

4/4

-

-

-

6/8

-

-

8/8

-

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

-

-

1/1

0/1

1/1

1/1

1/1

คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล

จ�านวน 
การประชุมทั้งปี 

2 ครั้ง

คณะกรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง

จ�านวน 
การประชุมทั้งปี 

8 ครั้ง

การประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 2561

จ�านวน 
การประชุมทั้งปี 

1 ครั้ง

กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งระหว่างปี 2562
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ผู้บริหาร ทอท.

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ผู้บริหาร ทอท.ตามนิยามในประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 23/2551 ซึ่งหมายความถึง 
“ผูจ้ดัการหรอืผูด้�ารงต�าแหน่งระดบับรหิารสีร่ายแรกนับต่อจากผูจ้ดัการลงมา ผูซ้ึง่ด�ารงต�าแหน่งเทยีบเท่ากับผูด้�ารงต�าแหน่ง
ระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเป็นระดับ 
ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า” มีจ�านวน 20 คน ดังนี้

หมายเหตุ
• ผู้บริหารล�าดับท่ี 1-15 คือผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการหรือผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา  
 และผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย
• ผู้บริหารล�าดับที่ 16-20 คือผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงิน  

1. นายนิตินัย ศิริสมรรถการ

2. นางสาวชนาลัย ฉายากุล

3. นางสาวศศิศุภา สุคนธทรัพย์  

4. นางฉฎาณิศา ช�านาญเวช 

5. นายสมบูรณ์ น้อยน�้าค�า

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�าปา

20. นางสาวณัฐนันท์ มุ่งธัญญา

กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท) 

และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานยุทธศาสตร์)

รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานทรัพยากรบุคคลและอ�านวยการ)

รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน)

รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด)

รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง)

รองกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ (สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบนิ)

รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค)

ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานดอนเมือง

ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานภูเก็ต

ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่

ผู้เชี่ยวชาญ 11 ทอท.

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO)

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน)

รองผู้อ�านวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายสนับสนุนธุรกิจ)

ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน

ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี

ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

รายชื่อผู้บริหาร  ต�าแหน่ง 
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หมายเหตุ
• ผู้บริหารล�าดับที่ 1-14 คือผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการหรือผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา 
 และผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย
• ผู้บริหารล�าดับที่ 15-19 คือผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงิน  

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

1. นายนิตินัย  ศิริสมรรถการ

2. นายศิโรตม์  ดวงรัตน์

3. นางฉฎาณิศา  ช�านาญเวช 

4. นายสมบูรณ์  น้อยน�้าค�า

5. นายวิชัย  บุญยู้

6. นายเอนก  ธีระวิวัฒน์ชัย 

7. เรืออากาศเอก ธรรมาวุธ  นนทรีย์

8. นายมนตรี  มงคลดาว 

9. นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์  สุวรรณวัฒน์

10. เรืออากาศโท สัมพันธ์  ขุทรานนท์

11. เรืออากาศตรี ธานี  ช่วงชู

12. นายอมรรักษ์  ชุมสาย ณ อยุธยา 

13. นายประพนธ์  ปัทมกิจสกุล

14. นายพัฒนพงศ์  สุวรรณชาต

15. นายเจนวิทย์  มุสิกรัตน์

16. นางสาวผานิต  เสถียรเสพย์

17. นางอัญชลี  ประมวลเจริญกิจ 

18. นายสรายุทธ  จ�าปา

19. นางรพีพร  คงประเสริฐ

กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานยุทธศาสตร์)

รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานทรัพยากรบุคคลและอ�านวยการ)

รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน)

รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด)

รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง)

รองกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ (สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบนิ)

รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค)

ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานดอนเมือง

ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานภูเก็ต

ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่

ผู้เชี่ยวชาญ 11 ทอท.

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO)

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน)

รองผู้อ�านวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายสนับสนุนธุรกิจ)

ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน

ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี

ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

รายชื่อผู้บริหาร  ต�าแหน่ง 
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เลขานุการบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.คร้ัง ท่ี  10/2552  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นางสาว
ชนาลัย  ฉายากุล เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งต่อมาได้รับ 
การแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  
(สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท) และปฏิบัติหน้าท่ี
เลขานุการบริษัท และในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.  
ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุมมีมติ
แต่งตั้ง นางสาวชนาลัย  ฉายากุล ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการ
บริษัทต่อไปหลังจากท่ีครบเกษียณอายุการท�างานในวันท่ี  
30 กันยายน 2562 โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และ 
ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้
  (1)  ให้ค�าแนะน�าและค�าปรกึษาแก่คณะกรรมการ ทอท.
ในการด�า เ นินงานตามหน ้าที่ และความรับ ผิดชอบ 
ตามกฎหมาย และกฎระเบยีบข้อบงัคบัของบรษิทัจดทะเบยีน 
ในตลาดหลักทรัพย ์แห่งประเทศไทย และส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
และหน่วยงานก�ากับที่เกี่ยวข้อง 
 ( 2 )  จั ด ใ ห ้ มี ก า ร บ ร ร ย า ย ใ ห ้ แ ก ่ ก ร ร ม ก า ร ใ ห ม ่  
(Or ien ta t ion)  เ พ่ือให ้ทราบลักษณะธุร กิจ  ทอท.  
ผลการด�าเนินงาน แผนวิสาหกิจ โครงการลงทุนที่ส�าคัญ 
บทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการตามหลัก 
การก�ากับดูแลกิจการส�าหรับบริษัทจดทะเบียนของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการ 
ที่ก�ากับดูแล 
 (3) แจ ้งให ้คณะกรรมการ ทอท.ทราบการได ้รับ 
ประเมินผล บทบาท และหน ้า ท่ีของคณะกรรมการ  
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และ
ส�านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ เป็นประจ�าทกุปี 
 (4) เลขานุการบริษัทมีหน้าท่ีในการให้ค�าแนะน�าและ 
เป็นที่ปรึกษาให้แก่กรรมการของบริษัท รวมทั้งรับผิดชอบ 
ในการตดิต่อสือ่สารข้อมลูระหว่างกรรมการบรษิทั และบรษิทั
ย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการ 
ตลาดทุน ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์  ข้อบงัคบัทีเ่ก่ียวข้องต่าง ๆ  และมติท่ีประชมุ
ผู้ถือหุ้น
 (5) ประสานและติดตามข ้อมูลจากฝ ่ายบริหาร  
ด้านการเงิน งบประมาณ การบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน การตรวจสอบภายใน และรายงานให้คณะกรรมการ 
ทอท.ทราบสม�่าเสมอทุกไตรมาส 
 (6) จัดท�าและเก็บรวบรวมทะเบียนประวัติกรรมการ
 (7) เก็บรักษาบันทึกเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบ 
ต่าง ๆ ของบริษัทที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ ทอท. 

รวมท้ังเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ ทอท. 
และรายงานการประชมุคณะกรรมการ ทอท.ให้ครบถ้วนสมบรูณ์
 (8) จัดท�าและจัดเก็บรักษาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น 
เอกสารประกอบการประชมุผู้ถือหุ้น และรายงานการประชมุ
ผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วนภายในก�าหนดเวลาของกฎหมาย
 (9) จัดเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน 
โดยกรรมการและผู้บริหาร
  (10)  ดแูล ก�ากับ รบัผดิชอบการจดัท�า และจดัเก็บรกัษา
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจ�าปี (แบบ 56-2)
 (11)  ดแูลให้มกีารเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศ
ต่อหน่วยงานที่ก�ากับดูแล
 (12)  ส่งเสริมให้กรรมการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีของ
กรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code 2017)  
ของส�า นักงานคณะกรรมการก�า กับหลักทรัพย ์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี
ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หลักการและแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562 ของส�านักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ และ Asean CG Scorecard เช่น  
การฝึกอบรมหลกัสตูรต่าง ๆ  ของกรรมการ การประเมนิตนเอง
ของคณะกรรมการปีละครั้ง และรายงานผลการประเมิน 
ให้คณะกรรมการทราบและพิจารณาจัดท�าแผนเพ่ือพัฒนา 
การปฏิบัติงานต่อไป 
 (13)  ภารกจิอืน่ ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการ ทอท.มอบหมาย

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง   

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาค่าตอบแทน
ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยท่ีสอดคล้องกับภาระ
ความรบัผิดชอบของกรรมการ สถานะการเงนิของบรษิทั และ
เปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยน�า
เสนอคณะกรรมการ ทอท.และผู้ถือหุ้นพิจารณาตามล�าดับ 
  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 25 
มกราคม 2562 ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนเบี้ยประชุม
กรรมการประจ�าปี 2562 และเงินโบนัสคณะกรรมการ 
ประจ�าปี 2561 ดังนี้
 (1) ค่าตอบแทนกรรมการ ทอท.
 1.1  ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 35,000 บาท  หากเป็น
กรรมการในระหว่างเดือนให้ค�านวณตามสัดส่วนของเดือน
 1.2 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งท่ีเข้าประชุม คนละ 20,000 
บาท จ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
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 (2) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย
 2.1 คณะกรรมการบริหาร ทอท. 
 ค่าเบี้ยประชุมต่อคร้ังท่ีเข้าประชุม คนละ 10,000 บาท  
เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม จ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้ง
ต่อเดือน 
 2.2  คณะกรรมการตรวจสอบ
 2.2.1  ค่าตอบแทนรายเดอืน คนละ 20,000 บาท เดอืนใด
ไม่มีการประชุม คงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย หากเป็น
กรรมการในระหว่างเดือน ให้ค�านวณตามสัดส่วนของเดือน
 2.2.2 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ 5,000 
บาท เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม จ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน  
1 ครั้งต่อเดือน   
 2.3 กรรมการ ทอท.ที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ 
ทอท.ให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือผู้ท�างานในคณะ
กรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท�างานชุดย่อยอื่น ๆ 
ให้ได้รบัค่าเบีย้ประชมุต่อครัง้ท่ีเข้าประชมุคนละ 15,000 บาท 

และให้ได้รับค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกินเดือนละ 30,000 
บาทต่อคน ท้ังน้ี ไม่รวมค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร 
 (3)  ประธานและรองประธานของทุกคณะได้เพ่ิมอีก 
ร้อยละ 25 และ 12.5 ตามล�าดับ
 (4)  ก�าหนดวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการ ทอท. 
ประจ�าปีงบประมาณ 2562 ไม่เกิน 18,000,000 บาท 
 (5) ก�าหนดวงเงินโบนัสกรรมการ ทอท.ประจ�าป ี
งบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561)  
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลจ่าย โดยค�านวณจ่าย 
ตามระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งในปีงบประมาณ 2561 ท้ังนี้ 
ไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อคน ประธานกรรมการ และ 
รองประธานกรรมการได้รับเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการ 
ร ้อยละ 25 และ 12.5 ตามล�าดับ ยกเว ้นกรรมการ 
ผู้อ�านวยการใหญ่ ซึ่งเป็นหน่ึงในคณะกรรมการของ ทอท. 
ไม่มีสิทธิได้รับเงินโบนัสกรรมการ

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

นายประสงค์  พูนธเนศ  

นาวาอากาศตรี ประจักษ์  สัจจโสภณ  

พลอากาศโท ประกิต  ศกุณสิงห์

นายธวัชชัย  อรัญญิก

นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ  

นายมานิต  นิธิประทีป  

นายธานินทร์  ผะเอม

พลเอก ชาตอุดม  ติตถะสิริ

นายมนัส  แจ่มเวหา

นางระวีวรรณ  เนตระคเวสนะ

นายสราวุธ  เบญจกุล 

พลต�ารวจเอก มนู  เมฆหมอก 

นายวราห์  ทองประสินธุ์   

นายกฤชเทพ  สิมลี

พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล  

  รวม

1,875,000.00

1,687,500.00

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

                     1,500,000.00

1,500,000.00

1,032,258.06

215,625.00

21,310,383.06

   1.

   2.

   3.

   4.

   5.

   6.

   7.

   8.

   9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

ล�ำดับ รำยชื่อกรรมกำร เงินโบนัส
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หมายเหตุ : (นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังตารางข้างต้น ทอท.ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการ 
ในรูปแบบอื่นให้แก่กรรมการ)  
• กรรมการในล�าดับที่ 11 และ 12 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 
• กรรมการในล�าดับที่ 14 และ 15 พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 
 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562
• กรรมการในล�าดับที่ 16 พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ ทอท. เนื่องจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 
 12 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป 
• กรรมการในล�าดับที่ 17 พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ ทอท. เนื่องจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 
 30 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
• คณะกรรมการชดุย่อยอืน่ ๆ  ทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้เพ่ือช่วยสนับสนุนการปฏิบตังิานของคณะกรรมการ ทอท.  คณะอนุกรรมการ
 

1. นายประสงค์ พูนธเนศ 

2. นายธวัชชัย อรัญญิก

3. นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ

4. นายมานิต นิธิประทีป

5. นายธานินทร์ ผะเอม

6. นายมนัส แจ่มเวหา

7. นายสราวุธ เบญจกุล

8. พลต�ารวจเอก มนู เมฆหมอก

9. นายวราห์ ทองประสินธุ์

10. นายกฤชเทพ สิมลี 

11. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ 

12. นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์

13. นายนิตินัย ศิริสมรรถการ

14. พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ

15. นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ

16. นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ

17. พลอากาศโท ประกิต ศกุณสิงห์

300,000.00

240,000.00

240,000.00

240,000.00

220,000.00

240,000.00

240,000.00

240,000.00

240,000.00

220,000.00

140,000.00

140,000.00

240,000.00

80,000.00

80,000.00

157,500.00

180,000.00

525,000.00

420,000.00

420,000.00

420,000.00

420,000.00

420,000.00

420,000.00

420,000.00

420,000.00

420,000.00

287,903.23

287,903.23

420,000.00

133,225.81

133,225.81

289,596.76

313,833.43

-

-

-

63,750.00

-

-

-

-

35,000.00

-

-

40,000.00

-

-

-

-

56,250.00

-

-

-

255,000.00

-    

-

-

-

136,795.70

-

-

164,516.13

-

-

-

-

224,166.57

-

-

-

18,750.00

-

-

-

15,000.00

-

-

30,000.00

-

-

-

15,000.00

-

-

-

48,750.00

45,000.00

-

-

-

-

-

37,500.00

-

-

15,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18,750.00

30,000.00

33,750.00

-

-

-

-

60,000.00

120,000.00

-

-

60,000.00

-

-

-

-

-

-

150,000.00

-

-

161,250.00

90,000.00

343,125.00

112,500.00

262,500.00

318,750.00

270,000.00

48,750.00

300,000.00

15,000.00

15,000.00

369,375.00

112,500.00

-

93,750.00

-

825,000.00

870,000.00

795,000.00

1,340,625.00

812,500.00

1,042,500.00

978,750.00

945,000.00

978,045.70

940,000.00

472,903.23

662,419.36

1,029,375.00

325,725.81

246,975.81

720,846.76

808,000.00

คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ ค่ำเบี้ยประชุม

รำยชื่อกรรมกำร ค่ำเบี้ย
ประชุม

คณะ
กรรมกำร
สรรหำ

ค่ำเบี้ย
ประชุม

คณะ
กรรมกำร

 ธรรมำภิบำล

คณะ
กรรมกำร

ชุดย่อยอื่น ๆ

ค่ำตอบแทน
รำยเดือน

คณะ
กรรมกำร
ก�ำหนด

ค่ำตอบแทน

ค่ำตอบแทน
รำยเดือน

คณะ
กรรมกำร
บริหำร

ควำมเสี่ยง

รวม

ประเมินผลการปฏิบตังิานของผูอ้�านวยการใหญ่ ทอท. คณะกรรมการพจิารณารายได้ของ ทอท. คณะกรรมการบรหิารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ทอท. คณะท�างานเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนของ ทอท. คณะอนุกรรมการกฎหมายของ ทอท.  
คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลการด�าเนินงานชดเชยผลกระทบด้านเสียงจากการด�าเนินงานของ ทอท.  คณะกรรมการก�ากับ
บริหารโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและคดี  
คณะอนุกรรมการก�ากับดแูลและบรหิารงานให้เป็นไปตามแผนวิสาหกิจของ ทอท. คณะกรรมการบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สารของ ทอท. คณะอนกุรรมการพิจารณากลัน่กรองงานด้านพัสดขุอง ทอท. คณะอนกุรรมการพิจารณาการเงิน
และการลงทุนของ ทอท. คณะกรรมการกิจการสมัพันธ์ ทอท. คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของผูอ้�านวยการใหญ่ 
ทอท. คณะท�างานเตรียมความพร้อมและติดตามแก้ไขปัญหากรณีที่อาจเกิดผลกระทบต่อการด�าเนินงานของ ทอท.จาก
โครงการก�ากับดูแลด้านความปลอดภัยสากลอย่างต่อเนื่องและโครงการก�ากับดูแลการรักษาความปลอดภัยสากล 
อย่างต่อเนือ่ง และคณะท�างานเพ่ือเตรยีมความพร้อมการเปิดให้บรกิารโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิระยะท่ี 2 
(Operational Readiness and Airport Transfer: ORAT)

กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่ง ระหว่างปี 2562

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ทอท.และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในปี 2562 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562)                       
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ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

1. นายนิตินัย ศิริสมรรถการ

2. นางสาวศศิศุภา สุคนธทรัพย์ 

3. นางสาวชนาลัย ฉายากุล

4. นายวิชัย บุญยู้

5. นายศิโรตม์  ดวงรัตน์

6. นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์  

7. นายพัฒนพงศ์ สุวรรณชาต

8. เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู 

9. นายวิสิฏฐ์ บาลี

10. เรืออากาศโท สัมพันธ์ ขุทรานนท์

11. นายมนต์ชัย ตะโหนด

12. นางสาวสุพักตร์ พวงวราพันธ์

กรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

1,481,400.00

  878,920.00

  625,909.19

   

96,000.00

   32,000.00

  

151,250.00

   

65,255.81

   

59,666.66

    

96,000.00

158,630.14

   

40,000.00

   

24,000.00

  

 24,000.00

    

8,000.00

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 

บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จ�ากัด 

บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จ�ากัด 

(ตุลาคม 2561 - ครบวาระด�ารงต�าแหน่งในเดือนมีนาคม 2562)

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด 

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด

(ตุลาคม 2561 - ลาออกจากต�าแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2562)

บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ากัด

(ตุลาคม 2561 - ลาออกจากต�าแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2562)

บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จ�ากัด 

(ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562)

บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ากัด

(ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562)

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด 

บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จ�ากัด 

(ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตั้งแต่เดือนมกราคม 2562)

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด

(พฤศจิกายน 2561 - ลาออกจากต�าแหน่งในเดือนมีนาคม 2562)

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด 

(ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562)

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด 

(ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562)

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด

(ตุลาคม 2561 - ลาออกจากต�าแหน่งในเดือนพฤศจิกายน 2561)

รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

ค่ำตอบแทน
ประจ�ำปี 2562

(ตุลำคม 2561-
กันยำยน 2562)

 (บำท)

บริษัท
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ค่าตอบแทนของกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

คณะอนุกรรมการพิจารณาก�าหนดผลตอบแทนของ 
ผูอ้�านวยการใหญ่ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการ ทอท.และผูแ้ทน
กระทรวงการคลัง (ส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ) จะพิจารณาก�าหนดอัตราค่าตอบแทนของ
กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ รวมถึงกรอบการพิจารณาปรับ
อตัราค่าตอบแทนในแต่ละปี ภายใต้กรอบอตัราค่าตอบแทน
ที่กระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว      

ทั้ งนี้  การพิจารณาปรับค ่าตอบแทนของกรรมการ 
ผูอ้�านวยการใหญ่ในแต่ละปี จะพิจารณาจากผลการประเมนิ
การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินท่ี 
คณะกรรมการ ทอท.ก�าหนด ซึ่งเกณฑ์การประเมินผล 
ที่ใช้ประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนจะประกอบไปด้วย 
ตัวชี้วัด 4 หัวข้อหลัก ดังต่อไปนี้ 1) การแปลงวิสัยทัศน์ และ
การด�าเนินการตามแผนงานของกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่
ที่คณะกรรมการ ทอท.ให้ความเห็นชอบ 2) แผนยุทธศาสตร์ 
และข้อตกลงที่จัดท�าขึ้นระหว่าง ทอท.กับรัฐบาลไทย  
3) การด�าเนนิงานตามท่ีคณะกรรมการ ทอท.มอบหมายและ 
สั่งการ และ 4) อัตราก�าไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)

 

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

การก�าหนดโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน และลูกจ้าง 
ทอท.จะก�าหนดเ ทียบเ คียงจากอัตราการจ ่ายและ 
ผลการส�ารวจค่าตอบแทนของบริษัทชั้นน�า ซึ่งอยู่ในธุรกิจ
ด้านการบิน โดยเปรียบเทียบจากหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ส�าหรับการปรับเงินเดือนประจ�าปีของผู ้บริหารระดับ 
ผูอ้�านวยการฝ่ายหรอืเทยีบเท่าขึน้ไปน้ัน คณะกรรมการ ทอท.
จะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยในปีงบประมาณ 
2562 คณะกรรมการ ทอท.ได้มอบอ�านาจให้กรรมการ 
ผู้อ�านวยการใหญ่มอี�านาจในการบรหิารหรอืพิจารณาความดี
ความชอบประจ�าปีให้กับพนักงานต้ังแต่ระดับผู้อ�านวยการ
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
ตามเป้าหมายทีไ่ด้ก�าหนดไว้ล่วงหน้าของแต่ละสายงานด้วย 

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพที่ให้แก่ผู้บริหาร ทอท.ปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562   

ทอท.ได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2537 โดย ทอท.จะจ่ายเงินสมทบให้แก่สมาชิก 
แต่ละรายเพ่ือเข้ากองทุนฯ ภายในวันเดียวกับท่ีสมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนฯ ของสมาชิกในอัตราตามจ�านวนป ี
ที่ท�างาน ดังต่อไปนี้
 (1)  ผู้ที่มีจ�านวนปีที่ท�างานไม่เกิน 10 ปี จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 9 ของค่าจ้าง
 (2)  ผู้ที่มีจ�านวนปีที่ท�างานเกินกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้าง
 (3)  ผู้ที่มีจ�านวนปีที่ท�างานเกินกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 12 ของค่าจ้าง
 (4)  ผู้ที่มีจ�านวนปีที่ท�างานเกินกว่า 25 ปีขึ้นไป จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 15 ของค่าจ้าง

หมายเหตุ   *ไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน 

ค่ำตอบแทน ปี 2562

จ�ำนวนรำย จ�ำนวนเงิน

หน่วย : บาท

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 13* 4,799,123.70

ค่ำตอบแทน ปี 2562

จ�ำนวนรำย จ�ำนวนเงิน

หน่วย : บาท

เงินเดือน

โบนัส/ค่าตอบแทนซึ่งประเมินจากผลการปฏิบัติงานประจ�าปี

รวม

15
47,526,566.36

23,674,613.17

71,201,179.53

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร ทอท.ปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
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บุคลากร  

การบริหารท่าอากาศยานสากลทั้ง 6 แห่งของ ทอท. บุคลากรทุกคนมีส่วนส�าคัญในการท่ีจะน�าพาองค์กรไปสู่ความส�าเร็จ  
ดังนั้น ทอท.จึงมีนโยบายที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง พัฒนา ปรับปรุงการบริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีใจในการให้บริการ  
สร้างความมัน่ใจในความปลอดภยัและการรกัษาความปลอดภยัของท่าอากาศยาน ซึง่เป็นหัวใจของการให้บรกิาร ตลอดจน
มส่ีวนร่วมในการช่วยเหลอืสงัคมโดยส่วนรวม และมุง่เน้นให้พนกังานเป็นกลไกหลกัในการพัฒนา ทอท.ก้าวไปสูผู่ด้�าเนินการ
และจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก
จ�านวนพนักงาน 
ณ วันที ่30 กันยายน 2562 ทอท.มจี�านวนบคุลากร รวมท้ังสิน้ 8,117 คน และแรงงานจดัจ้างภายนอกอกีประมาณ 14,404 คน 
ประกอบด้วย

หมายเหตุ : ไม่รวมแรงงานจัดจ้างภายนอก Outsource Worker

การเปลี่ยนแปลงจ�านวนพนักงานท่ีส�าคัญในช่วง  
3 ปีที่ผ่านมา
 มีการเปลี่ยนแปลงจ�านวนพนักงาน โดยในปี 2562  
มีจ�านวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 5.17%
 ค่าตอบแทนของพนักงาน 
 ปัจจบุนัอตัราค่าตอบแทนพนกังานอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม
กับอัตราค่าตอบแทนของตลาด โดยมีการจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงาน ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าท�างานกะ 
ค่าตอบแทนรายชัว่โมง ค่าท�างานล่วงเวลา โบนัส เงนิเบีย้เลีย้ง 
นอกจากน้ียังรวมถึงเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ  
โดยกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพของ ทอท.น้ัน ได้จัดตั้งข้ึนเมื่อ 
วันที่ 28 มีนาคม 2537 ตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพในปี พ.ศ.2530 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิก 
ทุกคนในกองทุนฯ ได้มเีงนิออมจ�านวนหน่ึงไว้ใช้เมือ่ออกจากงาน 
ซึง่กองทนุเป็นส่วนหน่ึงทีส่นบัสนนุการออม เพ่ือเป็นทุนทรพัย์
ให้แก่พนักงานกรณีที่พนักงานเกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือ

ออกจากงาน หรือจากกองทุน รวมทั้งเป็นหลักประกันให้แก่
ครอบครัวของพนักงานในกรณีที่พนักงานเสียชีวิต ส�าหรับ 
เงินกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ ประกอบด้วยเงิน 4 ส่วน ได้แก่  
เงนิสะสม เงนิสมทบ ผลประโยชน์เงนิสะสม และผลประโยชน์
เงินสมทบ
 ปัจจุบันสมาชิกกองทุนประกอบด้วย พนักงานและลูกจ้าง
ชัว่คราวระยะเวลาการจ้าง 3 ปี และ 5 ปี ทอท. โดยหลกัเกณฑ์
การจ่ายเงินสะสมและการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้กับ
สมาชิก มีหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
 1.  การจ่ายเงนิสะสม สมาชกิ (พนักงานและลูกจ้างชัว่คราว
ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี และ 5 ปี ทอท. จะต้องจ่ายเงินสะสม
เข้ากองทุนในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 
ของค่าจ้าง)
 2.  การจ่ายเงนิสมทบของ ทอท. พนักงานกับลกูจ้างชัว่คราว
ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี และ 5 ปี ทอท. จะได้รับอัตรา 
เงินสมทบที่แตกต่างกัน ดังนี้

กลุ่มธุรกิจ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ส�านักงานใหญ่

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานดอนเมือง

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

ท่าอากาศยานหาดใหญ่

ท่าอากาศยานภูเก็ต

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

รวม

1,232

2,695

964

257

225

496

175

6,044

1,193

2,971

1,357

348

289

811

202

7,230

1,226

2,739

1,236

315

280

727

203

6,726

1,274

3,175

1,423

416

311

909

210

7,718

1,299

3,259

1,531

481

346

940

261

8,117
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ในรอบปีบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 มีการจ่ายเงินสมทบของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานดังนี้

 2.1  พนักงาน   
 • ผู้ท่ีมีจ�านวนปีท่ีท�างานไม่เกิน 10 ปี จ่ายให้ในอัตรา 
ร้อยละ 9 ของค่าจ้าง
 • ผู้ที่มีจ�านวนปีที่ท�างานเกินกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี  
จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้าง
 • ผู้ที่มีจ�านวนปีที่ท�างานเกินกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี  
จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 12 ของค่าจ้าง
 • ผูท้ีม่จี�านวนปีทีท่�างานเกินกว่า 25 ปีขึน้ไป จ่ายให้ในอตัรา
ร้อยละ 15 ของค่าจ้าง
 2.2  ลูกจ้างชั่วคราวระยะเวลาการจ้าง 3 ปี และ 5 ปี ทอท.
นายจ้างจ่ายให้ในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง

ปัจจุบันกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ ทอท.มีกรรมการกองทุน
จ�านวน 17 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการกองทุน 
กรรมการกองทุนท่ีมาจากการแต่งต้ังจ�านวน 8 คน และ
กรรมการกองทุนท่ีมาจากการเลอืกตัง้อกีจ�านวน 8 คน ซึง่เป็น
ผูท้�าหน้าท่ีควบคมุ ดูแลการบรหิารจดัการกองทุน ประกอบกับ
กองทุนฯ ได้ว่าจ้างบริษัทจัดการกองทุนเพ่ือเข้ามาบริหาร
กองทุนให้เกิดประโยชน์สูงสดุแก่สมาชกิโดยรวม โดยปัจจบุนั
มบีรษิทัจดัการกองทุนท่ีเข้ามาท�าหน้าท่ีบรหิารกองทุนส�ารอง
เลีย้งชพี ทอท.จ�านวน 2 บรษิทั ได้แก่ บรษิทัหลักทรพัย์จดัการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) (เริ่มสัญญาตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)

ประเภทค่ำตอบแทน
ค่ำตอบแทน 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 326.94 ล้านบาท 349.90 ล้านบาท 371.28 ล้านบาท

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 
ไม่มี

ส�าหรับสวัสดิการและผลตอบแทนอื่น ๆ นั้น ประกอบด้วย ค่าช่วยเหลือบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเล่าเรียนบุตร 
และค่าใช้จ่ายพนกังานอืน่ ๆ  รวมถึงการด�าเนนิงานเก่ียวกับข้อพิพาทเรือ่งแรงงานทีส่�าคญัต่าง ๆ  โดยสามารถสรปุรายละเอยีด
ในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

ประเภทค่ำตอบแทน
ค่ำตอบแทน 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ค่าช่วยเหลือบุตร

ค่ารักษาพยาบาล

ค่าเวชภัณฑ์

ค่าเล่าเรียนบุตร

ค่าใช้จ่ายพนักงานอื่น ๆ

14.58 ล้านบาท

187.31 ล้านบาท

36.64 ล้านบาท

14.82 ล้านบาท

89.62 ล้านบาท

14.78 ล้านบาท

214.24 ล้านบาท

32.84 ล้านบาท

14.76 ล้านบาท

94.71 ล้านบาท

15.44 ล้านบาท

241.56 ล้านบาท

35.17 ล้านบาท

15.84 ล้านบาท

87.60 ล้านบาท
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คณะกรรมการ ทอท.  
คณะกรรมการ ทอท. ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีจ�านวนทั้งสิ้น 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�ารงราชานุภาพ 

• หลักสูตรการบริหารงานต�ารวจชั้นสูง (บตส.) 

 รุ่นที่ 18 กระทรวงมหาดไทย     

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 

 รุ่นที่ 76/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

 บริษัทไทย (IOD)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง

2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

  ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน) 

2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 

  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)

2555-ปัจจุบัน กรรมการ 

  บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)  

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/ 

องค์กรอื่น: 1 แห่ง

10 พฤษภาคม 2562-ปัจจุบัน      ปลัดกระทรวงการคลัง 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

2557-2561 อธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

2555-2557 ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออก 

  และน�าเข้าแห่งประเทศไทย 

2555-2557 รองประธานกรรมการ คณะกรรมการ  

  จัดการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา

  ระบบสถาบันการเงิน

2554-2557 ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการ  

  นโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
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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�ากับดูแลกิจการและผู้บริหารระดับสูง

 ของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 10 

 สถาบันพระปกเกล้า

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) 

 (ผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม) 

• หลักสูตร Executive Development Institute for   

 Tourism (EDIT) Program, Hawaii, USA

• หลักสูตร Risk Management for Corporate Leaders   

 (RCL) รุ่นที่ 9/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  

 บริษัทไทย (IOD)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง

2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท อสมท. จ�ากัด  

  (มหาชน) 

2557-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ 

  ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 

  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/

องค์กรอื่น: 1 แห่ง

2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 

  องค์กรพัฒนาท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

2557-2558 ประธานกรรมการ 

  บริษัท Thailand Privilege Card จ�ากัด

2557-2558 ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

2553-2557    รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ 

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

2. นายธวัชชัย อรัญญิก (อายุ 64 ปี)

 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
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3. นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ (อายุ 60 ปี)

 กรรมการ/กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน  

4. นายมานิต นิธิประทีป (อายุ 64 ปี)

 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/

 ประธานกรรมการสรรหา

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก   27 มกราคม 2555

สัดส่วนการถือหุ้น   

ณ 1 ตุลาคม 2561    ไม่มี 

เปลี่ยนแปลงระหว่างป ี   ไม่มี

ณ 30 กันยายน 2562    ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ    ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

• บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการอบรม 

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 

 รุ่นที่ 73/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

 บริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง

 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง

2555-ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน  

  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด  

  (มหาชน)    

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/

องค์กรอื่น: 2 แห่ง

2559-ปัจจุบัน อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

2559-ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและ 

  น�าเข้าแห่งประเทศไทย (Exim Bank) 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2551-2562 กรรมการบริหารกิจการ 

  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

2558-2559  รองปลัดกระทรวงการคลัง 

2557-2558  ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 

2553-2557 ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงิน

  การคลัง กรมบัญชีกลาง 

  กระทรวงการคลัง 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก   18 กันยายน 2557

สัดส่วนการถือหุ้น   

ณ 1 ตุลาคม 2561    ไม่มี 

เปลี่ยนแปลงระหว่างป ี   ไม่มี

ณ 30 กันยายน 2562    ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ    ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

• พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต 

 (เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม/พัฒนาการเศรษฐกิจ)

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

• เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์)    

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ประวัติการอบรม

• หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและ

 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�าหรับผู้บริหารระดับสูง 

 กระทรวงการคลัง

• หลักสูตรโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหาร

 การเปลี่ยนแปลง ส�านักงาน ก.พ.

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์   

 ส�านักงาน ก.พ. 

• หลักสูตรโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง : 

 การพัฒนาผู้น�าองค์กรภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 
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 (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�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง

2560-ปัจจุบัน  กรรมการ 

   บริษัท อาม่า มารีน จ�ากัด (มหาชน)

2559-ปัจจุบัน  กรรมการ 

   บริษัท ริช สปอร์ต จ�ากัด (มหาชน)

2557-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ 

   ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

   ประธานกรรมการสรรหา บรษิทั 

   ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) 

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/

องค์กรอื่น: ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

2556-2558  ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี 

  (กลุ่มธุรกรรมทางการเงิน การธนาคาร) 

  กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

5. นายธานินทร์ ผะเอม (อายุ 63 ปี)

กรรมการอิสระ/กรรมการธรรมาภิบาล 

และรักษาการ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

และรักษาการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก   18 กันยายน 2557

สัดส่วนการถือหุ้น   

ณ 1 ตุลาคม 2561    ไม่มี 

เปลี่ยนแปลงระหว่างป ี   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�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า 

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์  

 (TEPCoT) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการการค้า 

 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7  

 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)

• หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการและผู้บริหารระดับสูง

 ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 6 

 สถาบันพระปกเกล้า 

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน รุ่นที่ 2 

 (ASEAN Executive Management Program) 

 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างส�านักนายกรัฐมนตรี  

 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

 สังคมแห่งชาติ ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการ 

 พลเรือน กระทรวงการต่างประเทศ และสถาบันศศินทร์ 

 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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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�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง

2557-ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ/กรรมการธรรมาภิบาล 

   และรักษาการ

   ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/  

   กรรมการบริหารความเสี่ยง 

   และรักษาการ 

   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/ 

องค์กรอื่น: 7 แห่ง

2562-ปัจจุบัน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส�านักงาน

   ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ   

   (สสปน.) Thailand Convention &   

   Exhibition Bureau (TCEB)  

2560-ปัจจุบัน  ประธานผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ

   ด้านความมัน่คง ส�านักงานคณะกรรมการ 

   วิจัยแห่งชาติ (วช.)

2558-ปัจจุบัน  ประธานคณะกรรมการติดตามพิจารณา 

   ประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย

   ภายใต้ทุนวิจัย โครงการวิจัยท้าทายไทย 

   และโครงการวิจัยตอบสนองนโยบาย  

   เป้าหมายรัฐบาลและตามวาระแห่งชาติ  

   กลุ่มนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่   

   ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

2558-ปัจจุบัน  ที่ปรึกษาศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 

   และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)  

   ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 

   เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)   

2557-ปัจจุบัน  กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

   กระทรวงการคลัง

2557-ปัจจุบัน  กรรมการ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร  

   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2553-ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ไทยเดินเรือทะเล  

   จ�ากัด (ร่วมทุนระหว่างรัฐบาล

   และเอกชน)

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

2557- Member 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) 

2558- สมาชิกคณะกรรมการ

เมษายน 2560 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  

  สภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ (สปท.) 

2553-2558 รองเลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการ 

  พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

  (สศช.)
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6. นายมนัส แจ่มเวหา (อายุ 63 ปี)

 กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง   

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก   15 พฤศจิกายน 2559

สัดส่วนการถือหุ้น   

ณ 1 ตุลาคม 2561    ไม่มี 

เปลี่ยนแปลงระหว่างป ี   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�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการ

 และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน

 (Public Director Institute: PDI) รุ่นที่ 1 

 สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับกระทรวงการคลัง

• หลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยุตธิรรมระดบัสงู (บ.ย.ส.)   

 รุ่นที่ 11 วิทยาลัยการยุติธรรม ส�านักงานศาลยุติธรรม

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 50 

 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

• หลกัสูตรนักบรหิารระดับสูง (นบส.) รุน่ท่ี 46 

 ส�านักงาน ก.พ.

• หลกัสตูร Executive Development Program, 

 Kellogg, School of Management, 

 Northwestern University, USA

• หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน 

 รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า

• หลักสูตรวิชากฎหมายปกครอง รุ่นที่ 1 

 ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

• หลักสูตร Middle Management Professional,   

 Revenue Canada, Quebec, Canada

• หลักสูตร Financial Management 

 กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา Texas, USA 

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง

2560-ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ออล อินสไปร์   

   ดิเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

2559-ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ/กรรมการบริหาร  

   ความเสี่ยง บริษัท ท่าอากาศยานไทย   

   จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/

องค์กรอื่น: 5 แห่ง

2561-ปัจจุบัน  กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

2560-ปัจจุบัน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ  

   ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 

2560-ปัจจุบัน  คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยี  

   ป้องกันประเทศ 

2559-ปัจจุบัน  กรรมการกฤษฎีกา 

2559-ปัจจุบัน  กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

2555-2559  อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

   กระทรวงการคลัง
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7. นายกฤชเทพ สิมลี (อายุ 60 ปี)

  กรรมการ 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก   24 มกราคม 2561 

สัดส่วนการถือหุ้น   

ณ 1 ตุลาคม 2561    ไม่มี 

เปลี่ยนแปลงระหว่างป ี   ไม่มี

ณ 30 กันยายน 2562    ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ    ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้น�าทางสังคม ธุรกิจ 

 และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต 

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา    

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประวัติการอบรม

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 53 

 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 

• หลักสูตรบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 9   

 สถาบันพระปกเกล้า

• หลกัสตูรนักบรหิารงานระดบัสงู รุน่ที ่54 กระทรวงมหาดไทย 

• หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง กรมโยธาธิการ 

• ศึกษาดูงานออกแบบการใช้งานและการบ�ารุงรักษา

 ทางลอดและทางต่างระดับ ประเทศนอร์เวย์

• หลักสูตรการบริหารส�าหรับผู้บังคับบัญชาระดับกลาง 

 กรมโยธาธิการ

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

 รุ่นที่ 149/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

 บริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 

 รุ่นที่ 15/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

   บริษัทไทย (IOD)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง

2561-ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย   

   จ�ากัด (มหาชน) 

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/

องค์กรอื่น: 3 แห่ง

2562-ปัจจุบัน  อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

2561-ปัจจุบัน  กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

2560-ปัจจุบัน  กรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

2559-2562  รองปลัดกระทรวงคมนาคม  

2559  ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม 

2553-2559  รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท 

   กระทรวงคมนาคม 
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9. นายสราวุธ เบญจกุล (อายุ 54 ปี)

 กรรมการอิสระ  

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก   19 ตุลาคม 2559 
สัดส่วนการถือหุ้น   

ณ 1 ตุลาคม 2561    ไม่มี 
เปลี่ยนแปลงระหว่างป ี   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�านักอบรมศึกษากฎหมาย
 แห่งเนติบัณฑิตยสภา
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) 
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
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�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการ
 และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
 รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า 
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง
2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) 
การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/

องค์กรอื่น: 2 แห่ง
2560-ปัจจุบัน เลขาธิการส�านักงานศาลยุติธรรม
2561-ปัจจุบัน กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง 
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

2549-2560 รองเลขาธิการส�านักงานศาลยุติธรรม 

8. พลต�ารวจเอก มนู เมฆหมอก (อายุ 58 ปี)

 กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา  

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก   15 พฤศจิกายน 2559 
สัดส่วนการถือหุ้น   

ณ 1 ตุลาคม 2561    ไม่มี 
เปลี่ยนแปลงระหว่างป ี   ไม่มี
ณ 30 กันยายน 2562    ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ    ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา 
• พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์  
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี รป.บ (ตร.) โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ 
 (นรต. รุ่น 38) 
ประวัติการอบรม

• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)  
 รุ่นที่ 19 
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 55 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
• หลักสูตรการบริหารงานต�ารวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นที่ 24
• หลักสูตรผู้ก�ากับการ 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�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการ
 และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 
 รุ่นที่ 16 สถาบันพระปกเกล้า 
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง
2559-ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา 
   บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) 
การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/ 

องค์กรอื่น: 1 แห่ง
2562-ปัจจุบัน  รองผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ   
   ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2559-2562  ผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ   
   ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
2557-2559  ผู้บัญชาการส�านักงานพิสูจน์หลักฐาน  
   ต�ารวจ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 
2556-2557  รองผู้บัญชาการต�ารวจภูธรภาค 7   
   ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
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11. นายวราห์ ทองประสินธุ์ (อายุ 48 ปี)

 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการธรรมาภิบาล

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก   16 กรกฎาคม 2557

สัดส่วนการถือหุ้น   

ณ 1 ตุลาคม 2561    ไม่มี 

เปลี่ยนแปลงระหว่างป ี   ไม่มี

ณ 30 กันยายน 2562    ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ    ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา 

• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

• ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) 

 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 

ประวัติการอบรม

• หลักสูตรภาษีอากรทั้งระบบและบัญชี 

 จัดโดย บริษัท กรินทร์ ออดิท จ�ากัด

หลกัสตูรท่ีจดัโดย บรษัิท เอส.พ.ีโอ.ออร์แกไนเซอร์ จ�ากัด

• หลักสูตรการวางแผนภาษีและการบัญชีส�าหรับ SMEs 

 ปี 2557

• หลักสูตรการบัญชีต้นทุนการผลิต ประจ�าปี 2558 

• หลักสูตรสรุปประเด็นหลักมาตรฐานการบัญชีไทย 

 ประจ�าปี 2559

• หลักสูตรการเงินที่นักบัญชีต้องรู้ ประจ�าปี 2560 

• หลักสูตรภาษีอากรและมาตรฐานการสอบบัญชี 

 ประจ�าปี 2560

• หลักสูตรรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่

 ใช้บังคับปี 2560 (รุ่นที่ 1) 

• หลักสูตร Update กฎหมายภาษีอากรและบัญชี 

 ประจ�าปี 2561 

• เทคนิคการวางแผนภาษีทั้งระบบและการตรวจสอบบัญชี 

 ภาษีอากร 

• หลักสูตรการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญส�าหรับมาตรฐาน

 การบัญชีฉบับใหม่

• หลักสูตรเจาะประเด็นกฎหมายภาษีอากรใหม่

 และการบัญชี 

• หลักสูตรระบบภาษีและการบัญชีภาษีอากร

10. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ (อายุ 56 ปี)

 กรรมการ/กรรมการสรรหา 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก   25 มกราคม 2562 
สัดส่วนการถือหุ้น   

ณ 1 ตุลาคม 2561    ไม่มี 
เปลี่ยนแปลงระหว่างป ี   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�านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (หลักสูตรที่ 1) รุ่นที่ 56/2550  
 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
• หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมเชิงรุกแบบบูรณาการ 
 รุ่นที่ 4/2549 ส�านักงานกิจการยุติธรรม
• Financial Instrument and Markets 2004, 
 Harvard Business School 
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
 รุ่นที่ 189/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
 บริษัทไทย (IOD)
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง
2562-ปัจจุบัน  กรรมการ/กรรมการสรรหา 
   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด   
   (มหาชน) 
การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/

องค์กรอื่น: 3 แห่ง
2561-ปัจจุบัน  อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
2560-ปัจจุบัน  กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตร
   และสหกรณ์ 
2558-ปัจจุบัน   กรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก  
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2560-2561  อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง  
2557-2560  ผูอ้�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลงั  
   กระทรวงการคลัง
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11. นายวราห์ ทองประสินธุ์ (อายุ 48 ปี)

 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการธรรมาภิบาล

หลกัสตูรท่ีจัดโดย สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรม

ราชปูถัมภ์ 

• หลักสูตรประเด็นหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

 NPAEs ทั้งหมด 

• หลักสูตรการวางแผนภาษีใหม่ทั้งระบบ

 และมุมมองภาษีต่อ AEC (หลักสูตร 2)

• หลักสูตรประเด็นการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐาน

 การบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 ปรับปรุง 2552

• หลักสูตรมาตรฐานการบัญชีใหม่ ปี 2552 

• หลักสูตร Update ภาษีอากรและบัญชี 

 (ปรับปรุงปี 2552)

• หลักสูตรมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงล่าสุด

• หลักสูตรภาษีอากรส�าหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ 

 (ปรับปรุง)

• หลักสูตรกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี

 รับอนุญาต

หลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานอื่น

• หลักสูตรที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และการตีความมาตรฐาน 

 การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

 (มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2557) 

 จัดโดย บริษัท เอน วาย ซี แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด 

• หลักสูตรภาษีอากรทั้งระบบ พร้อมบทสรุป

 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี 

 จัดโดย บริษัท กรินทร์ ออดิท จ�ากัด 

• หลักสูตร Update ภาษีอากรพร้อมประเด็นปัญหาภาษี

 ที่เกิดขึ้นและมาตรฐานการบัญชีส�าหรับผู้สอบบัญชี

 ภาษีอากร จัดโดย บริษัท เอ.อาร์.แอ็คเคานติ้ง    

 คอนซัลแตนท์ จ�ากัด

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�าปี 2562   

 ให้กับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)

• หลักสูตรการอบรมมาตรฐานการบัญชีประจ�าปี 2561   

 ให้กับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)

หลักสูตรที่จัดโดย บริษัท พัฒนา การอบรม จ�ากัด 

ได้แก่

• หลักสูตรภาษีอากรทั้งระบบพร้อมมาตรฐานการบัญชี   

 ประจ�าปี 2562   
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง

2557-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/   

  กรรมการธรรมาภิบาล 

  บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) 

2562-ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการอิสระ/ 

  กรรมการตรวจสอบ 

  บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด  (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/

องค์กรอื่น: 2 แห่ง

2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดวงดี เซอร์วิส 

  (2020) จ�ากัด 

2548-ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ แอคเซส   

  ออดิต จ�ากัด 
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ไม่มี
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12. นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ (อายุ 49 ปี)

 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก   25 มกราคม 2562 

สัดส่วนการถือหุ้น   

ณ 1 ตุลาคม 2561    ไม่มี 

เปลี่ยนแปลงระหว่างป ี   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�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง

2562-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/   

  กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 

  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) 

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/ 

องค์กรอื่น: 1 แห่ง

2560-ปัจจุบัน รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

  ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

  ส�านักนายกรัฐมนตรี  

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2559-2560 ที่ปรึกษาประจ�าส�านักเลขาธิการ

  คณะรัฐมนตรี (นักวิเคราะห์นโยบาย

  และแผนระดับทรงคุณวุฒิ) 

  ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

  ส�านักนายกรัฐมนตรี  

2558-2559 ผู้อ�านวยการกองวิเคราะห์เรื่อง 

  เสนอคณะรัฐมนตรี (ผู้อ�านวยการระดับสูง)  

  ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

  ส�านักนายกรัฐมนตรี 

2558 ผู้อ�านวยการส�านักจัดท�างบประมาณ

  ด้านเศรษฐกิจฯ (ผู้อ�านวยการระดับสูง)  

  ส�านักงบประมาณ ส�านักนายกรัฐมนตรี

2557-2558   ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์

  การงบประมาณ (นักวิเคราะห์

  งบประมาณเชี่ยวชาญ) 

  ส�านักงบประมาณ ส�านักนายกรัฐมนตรี
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13. นายนิตินัย ศิริสมรรถการ (อายุ 48 ปี)

 กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่/กรรมการและเลขานุการ 
 คณะกรรมการ/กรรมการธรรมาภิบาล/ 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง  

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก   22 มิถุนายน 2559
สัดส่วนการถือหุ้น   

ณ 1 ตุลาคม 2561    ไม่มี 
เปลี่ยนแปลงระหว่างป ี   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�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง
2559-ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบิน 
   กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 
2559-ปัจจุบัน  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ/  
   กรรมการธรรมาภิบาล/ 
   กรรมการบริหารความเสี่ยง 
   บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) 
การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/

องค์กรอื่น: ไม่มี 
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง   
2558-ปัจจุบัน   ผู้อ�านวยการใหญ่ 
   บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)  
2556-2557  รองผู้อ�านวยการ มูลนิธิสถาบันวิจัย  
   นโยบายเศรษฐกิจการคลัง

1. พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ (อายุ 63 ปี)

 กรรมการอิสระ

กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งระหว่างปีงบประมาณ 2562

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 24 พฤษภาคม 2560

วันที่พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ   25 มกราคม 2562   

สัดส่วนการถือหุ้น   

ณ 1 ตุลาคม 2561    ไม่มี 

เปลี่ยนแปลงระหว่างป ี   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�า 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�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย: ไม่มี 

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/

องค์กรอื่น: ไม่มี



   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)   77   รายงานประจ�าปี 2562      76

2. นางระวีวรรณ  เนตระคเวสนะ (อายุ 65 ปี)

 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/   
 กรรมการสรรหา

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก   24 ธันวาคม 2557

วันที่พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ   25 มกราคม 2562   

สัดส่วนการถือหุ้น   

ณ 1 ตุลาคม 2561    ไม่มี 

เปลี่ยนแปลงระหว่างป ี   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�ากัด 

(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

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2560-2562  กรรมการอิสระ บริษัท ท่าอากาศยานไทย  

   จ�ากัด (มหาชน) 

2559-2560  รองปลัดกระทรวงกลาโหม 

2559-2560  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

2558-2560  กรรมการ บรษิทั การบนิไทย จ�ากัด (มหาชน) 

2558-2559   ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณกลาโหม   

   กระทรวงกลาโหม

2557-2560  กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2556-2558  รองเสนาธิการทหารบก 

   กองบัญชาการกองทัพบก 

2556-2557  กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

   สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
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3.  นาวาอากาศตรี ประจักษ์  สัจจโสภณ (อายุ 65 ปี)

 รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ 
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหา/ 
 กรรมการธรรมาภิบาล 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก   20 มิถุนายน 2557

วันที่พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ   12 พฤษภาคม 2562   

สัดส่วนการถือหุ้น   

ณ 1 ตุลาคม 2561    ไม่มี 

เปลี่ยนแปลงระหว่างป ี   ไม่มี

ณ 30 กันยายน 2562    ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ    ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา 

• รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาบริหารรัฐกิจ) 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 (ได้รับทุนการศึกษาจาก บริษัท วิทยุการบิน

 แห่งประเทศไทย จ�ากัด) 

• โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 22 (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) 

• โรงเรยีนเตรยีมทหาร รุน่ที ่15 (ได้รบัทุนจากกองทัพอากาศ 

 จนส�าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศ) 

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�าหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 11 

 สถาบันพระปกเกล้า 

• หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 2 

 สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม

• หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง 

 รุ่นที่ 3 (มส.3) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 ในพระบรมราชูปถัมภ์

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 17 สถาบันวิทยาการ  

 ตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย: ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/

องค์กรอื่น: ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2557-2562 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ

  ธรรมาภิบาล/กรรมการสรรหา 

  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)  

2556-2557 ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   

  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)
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4. พลอากาศโท ประกิต  ศกุณสิงห์ (อายุ 65 ปี)

 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
 ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก   21 สิงหาคม 2557

วันที่พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ   30 มิถุนายน 2562   

สัดส่วนการถือหุ้น   

ณ 1 ตุลาคม 2561    ไม่มี 

เปลี่ยนแปลงระหว่างป ี   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�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย: ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/

องค์กรอื่น: 1 แห่ง

2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยาม เฮอร์เบิล 

  โปรดักส์ จ�ากัด 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

2557-2562 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ

  ตรวจสอบ/ประธานกรรมการธรรมาภบิาล 

  บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) 

2558-2559 กรรมการผู้จัดการ 

  บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จ�ากัด

2556-2557 เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

  ทหารอากาศ กองทัพอากาศ

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�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย: ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/

องค์กรอื่น: ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2557-2562 รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/   

  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ 

  กรรมการสรรหา/ 

  กรรมการธรรมาภิบาล 

  บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)

2557-2562 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

  คณะกรรมาธิการคมนาคม 

  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

2554-2557 กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

  บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด
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คณะผู้บริหาร ทอท. 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คณะผู้บริหาร ทอท.มีจ�านวนทั้งสิ้น 19 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. นางสาวชนาลัย ฉายากุล (อายุ 60 ปี) 

 รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (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�าแหง

• เนติบัณฑิตไทย ส�านักอบรมศึกษากฎหมาย

 แห่งเนติบัณฑิตยสภา 

ประวัติการอบรม

• หลักสูตรพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน 

 หรือด�าเนินการในกิจการของรัฐ

• 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�า ทอท. 

 “7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิภาพสูง” รุ่นที่ 3

• หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท 

 (Advance for Corporate Secretaries) 

 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

1 ตุลาคม 2562-  เลขานุการบริษัท

ปัจจุบัน

1 ตุลาคม 2557-  รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

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)

 รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานยุทธศาสตร์)

	 (เกษียณอายุมีผลตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2562	เป็นต้นไป)

3. นางฉฎาณิศา ช�านาญเวช (อายุ 51 ปี)

 รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

 (สายงานทรัพยากรบุคคลและอ�านวยการ)

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

• หลกัสตูร 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
• หลกัสตูรวิทยาการจดัการส�าหรบันักบรหิารระดับสงู (วบส.)  
 รุ่นที่ 1 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

1 ตุลาคม 2556-  รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
30 กันยายน 2562  (สายงานยุทธศาสตร์)  

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�าหรับผู้บริหารระดับสูง  

 กทส. รุ่นที่ 2 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

1 ตุลาคม 2561-  รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

ปัจจุบัน  (สายงานทรัพยากรบุคคล

   และอ�านวยการ)

1 ตุลาคม 2558-  รองผู้อ�านวยการ

30 กันยายน 2561  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

   (สายปฏิบัติการ 2) 

1 ตุลาคม 2557-  ผู้เชี่ยวชาญ 10 ทอท.

30 กันยายน 2558  รักษาการ ผู้อ�านวยการ

   ฝ่ายบริการลูกค้า

   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

1 ตุลาคม 2553-  ผู้เชี่ยวชาญ 9 ทอท.

30 กันยายน 2557   
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4. นายสมบูรณ์ น้อยน�้าค�า (อายุ 58 ปี) 

รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

(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�ามาตรฐานการบัญชีสากล (IFRS) 
 มาใช้ในการจัดท�ารายงานทางการเงิน ทอท.
 และมาตรฐานการบัญชีประจ�าปี 2559
• หลักสูตรการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 และจริยธรรมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร
• หลักสูตรการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ 
 (Business Impact Analysis) ส�าหรับหน่วยธุรกิจ 
 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
• หลักสูตรกฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
• หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า ทอท. 
 “การคิดเชิงกลยุทธ์ในหัวข้อสังเวียนธุรกิจในอนาคต” 
• หลักสูตรแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบ
 ของการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางปฏิบัติ
 การควบคุมภายในของ COSO และการวางแผน
 การตรวจสอบเชิงกลยุทธ์
• หลักสูตรผู้จัดการสนามบิน
• หลักสูตรบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร 
 ตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• หลักสูตรการด�าเนินการทางวินัย ตามข้อก�าหนด ทอท.
 ว่าด้วยการด�าเนินการทางวินัยและลงโทษผู้กระท�าผิด
 วินัย พ.ศ.2559
• หลกัสตูร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG)
• หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยสนามบิน
• หลักสูตรการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุ
 เพื่อความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
• หลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของ  
 หน่วยงานภาครัฐประจ�าปี 2559 เรื่อง ความเป็นธรรม
 ในการมอบหมายงาน

• หลักสูตร “แนวทางการตรวจสอบ (Audit Program)” 
 และหลักสูตร “Ethical Audit และ Fraud Audit”
• หลักสูตรกฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
• หลักสูตร “สร้างความตระหนักระบบบริหารความต่อเนื่อง 
 ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 และการสื่อสารของ ทอท. (ICT BCM)”
• มาตรฐานบัญชี ประจ�าปี 2560
• มาตรฐานบัญชี ประจ�าปี 2561
• สัมมนาชี้แจงทิศทางการด�าเนินงานของ ทอท.    
 ปีงบประมาณ 2560-2564 ผู้บริหารระดับสูง 
 และผู้มีส่วนได้เสียส�าคัญของ ทอท.
• สัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับผู้บริหาร ทอท.
 ผ่านการประเมินศักยภาพ
• บรรยายพิเศษ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการจัดการ
 ของผู้บริหารระดับสูง
• บรรยายพิเศษ เรื่อง “หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
 ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 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�างาน 
 (Process Management)
• สัมมนา Executive Strategic Session 
• สัมมนาเชิงปฏิบัติการ AOT Core Values & Culture   
 Catalyze Program
• สัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการภาวะผู้น�า ทอท. 
 ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง ประจ�าปีงบประมาณ 2561
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

1 ตุลาคม 2561-  รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
ปัจจุบัน   (สายงานบัญชีและการเงิน) 
6 พฤษภาคม 2558- ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบ 
30 กันยายน 2561
4 ตุลาคม 2556-  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  
5 พฤษภาคม 2558  (สายงานบัญชีและการเงิน)
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5. นายวิชัย บุญยู้ (อายุ 59 ปี) 

รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

(สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด)

6. นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย (อายุ 50 ปี)

 รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

 (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 

• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางการบัญชี)  

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)   

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการอบรม

• หลักสูตรบทบาทผู้บริหารในระบบบริหารความต่อเนื่อง  

 ทางธุรกิจ รุ่นที่ 1 

• หลักสูตรการสร้างมาตรฐานการท�างานที่มีคุณภาพ รุ่นที่ 1

• หลักสูตรความรู้ด้านการจัดการตารางการบิน

 กับความสัมพันธ์ทางการตลาด รุ่นที่ 1 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

• หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้น�า ทอท.  

 “7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิภาพสูง” รุ่นที่ 1 

• หลักสูตรผู้จัดการสนามบินสาธารณะของ ทอท. รุ่นที่ 1 

• หลักสูตรการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและ  

 จริยธรรมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร รุ่นที่ 1 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

1 ตุลาคม 2558-  รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่   

ปัจจุบัน  (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด)

1 ตุลาคม 2557-  ผู้เชี่ยวชาญ 10 ทอท. 

30 กันยายน 2558   รักษาการ

   รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

   (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด) 

1 ตุลาคม 2556-  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

30 กันยายน 2557   (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 

• สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)   

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอาคาร)   

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

• หลักสูตรการสร้างมาตรฐานการท�างานที่มีคุณภาพ รุ่นที่ 30 

• หลักสูตรนักบริหารการคมนาคมระดับกลาง รุ่นที่ 7   

 ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

• หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า ทอท. “การคิด

 เชิงกลยุทธ์ในหัวข้อมองสังเวียนธุรกิจในอนาคต” รุ่นที่ 1 

• หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า ทอท. 

 “การรายงานผลและน�าเสนอผลงาน” รุ่นที่ 1

• หลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ 49 กรมก�าลังพลทหารอากาศ 

• หลักสูตรผู้จัดการสนามบินสาธารณะของ ทอท. รุ่นที่ 3 

• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

 ส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 สถาบันพระปกเกล้า

• หลกัสตูรกลยุทธ์การบรหิารแรงงานสมัพันธ์ในยุค 4G รุน่ท่ี 1

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง   

 (มหานคร) รุ่นที่ 6

• หลักสูตรการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและ  

 จริยธรรมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร รุ่นที่ 1 
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ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

1 ตุลาคม 2560-  รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ ่

ปัจจุบัน   (สายงานวิศวกรรม   

   และการก่อสร้าง) 

1 ตุลาคม 2559-  ท่ีปรึกษา 10 ทอท. รักษาการ 

30 กันยายน 2560   รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

   (สายงานวิศวกรรม

   และการก่อสร้าง)

6 พฤษภาคม 2558- รองผู้อ�านวยการ 

30 กันยายน 2559   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

   (สายบ�ารุงรักษา) 

1 ตุลาคม 2557-  ผู้เชี่ยวชาญ 9 ทอท. รักษาการ 

5 พฤษภาคม 2558  รองผู้อ�านวยการท่าอากาศยาน

   สุวรรณภูมิ (สายบ�ารุงรักษา) 

20 พฤศจิกายน 2555- ผู้อ�านวยการ

30 กันยายน 2557   ฝ่ายสนามบินและอาคาร 

   ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ

 

  

7. นาวาอากาศโท ฤทธิรงค์ ก้อนมณี (อายุ 60 ปี)

 รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

 (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�าหรับผู้บริหาร 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�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

1 ตุลาคม 2561- รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
30 กันยายน 2562  (สายงานมาตรฐานท่าอากาศยาน
  และการบิน) 
1 ตุลาคม 2560- ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
30 กันยายน 2561  (สายงานมาตรฐานท่าอากาศยาน
  และการบิน) 
1 ตุลาคม 2559- รองผู้อ�านวยการท่าอากาศยาน 
30 กันยายน 2560  สุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) 
1 ตุลาคม 2558- ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
30 กันยายน 2559
1 ตุลาคม 2557- ผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาการ
30 กันยายน 2558  ท่าอากาศยาน 
  



   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)   85   รายงานประจ�าปี 2562      84

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

1 ตุลาคม 2561-  รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

ปัจจุบัน  (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค)

1 กรกฎาคม 2557- รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

30 กันยายน 2561  (สายงานทรัพยากรบุคคล

  และอ�านวยการ) 

1 เมษายน-       รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

30 มิถุนายน 2557  (สายงานทรัพยากรบุคคล

  และอ�านวยการ) 

  รักษาการ

  รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

  (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) 

1 ตุลาคม 2556-    รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

31 มีนาคม 2557  (สายงานทรัพยากรบุคคล

  และอ�านวยการ)

 

 

  

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�านักงานศาลปกครอง

• หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรม (ยธส.) รุ่นที่ 4 

 ส�านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

 รุ่นที่ 102/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

 บริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร The 7 Habits 4.0 Launch in Bangkok 

 บริษัท แพคริม จ�ากัด 

• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) 

 รุ่นที่ 19 สถาบันพัฒนาข้าราชการ 

 ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ส�านักงานศาลยุติธรรม 

• หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า ทอท. 

 “7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิภาพสูง” รุ่นที่ 3 

• หลักสูตรผู้จัดการสนามบินสาธารณะ ทอท.รุ่นที่ 3

• หลักสูตร Management Development Program (MDP)  

 รุ่นที่ 24 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 10  

 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)

8. นายมนตรี มงคลดาว (อายุ 57 ปี)

 รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

 (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) 
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9. นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ (อายุ 58 ปี)  

 ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

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�าหรับผู้บริหาร  

 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�านักข่าวกรองแห่งชาติ ส�านักนายกรัฐมนตรี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

1 ตุลาคม 2561-ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการ   

    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

5 มิถุนายน 2560-  ผู้อ�านวยการ 

30 กันยายน 2561   ท่าอากาศยานดอนเมือง 

1 ตุลาคม 2559-   รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

4 มิถุนายน 2560  (สายงานมาตรฐาน

    ท่าอากาศยานและการบิน) 

1 ตุลาคม 2558-   รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

30 กันยายน 2559   (สายงานวิศวกรรม

    และการก่อสร้าง)

6 พฤษภาคม-   ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหาร 

30 กันยายน 2558   โครงการก่อสร้างท่าอากาศยาน 

    สุวรรณภูมิ รักษาการ

    รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

    (สายงานวิศวกรรมและ

    การก่อสร้าง)

5 มกราคม-   ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหาร 

5 พฤษภาคม 2558  โครงการก่อสร้างท่าอากาศยาน 

    สุวรรณภูมิ

1 ตุลาคม 2557-   รองผู้อ�านวยการ

4 มกราคม 2558   ท่าอากาศยานภูเก็ต 

    (สายปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา) 

  



   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)   87   รายงานประจ�าปี 2562      86

10. นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ (อายุ 52 ปี) 

 ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานดอนเมือง

	 [ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำรท่ำอำกำศยำนดอนเมือง	ถึงวันที่	30	กันยำยน	2562	และได้รับกำรแต่งตั้ง
	 ให้ด�ำรงต�ำแหน่งรองกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำรใหญ่	(สำยงำนยุทธศำสตร์)	มีผลตั้งแต่วันที่	1	ตุลำคม	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) รุ่นท่ี 7  

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 สถาบันวิทยาการ  

 ตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

 ส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 สถาบันพระปกเกล้า

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน   

 รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

1 ตุลาคม 2562-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  

   (สายงานยุทธศาสตร์) 

1 ตุลาคม 2561-  ผู้อ�านวยการ   

30 กันยายน 2562  ท่าอากาศยานดอนเมือง 

6 พฤษภาคม 2558- ผู้อ�านวยการ

30 กันยายน 2561  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

5 มกราคม-  ผู้เชี่ยวชาญ 11 ทอท. 

5 พฤษภาคม 2558  รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการ

   ผู้อ�านวยการใหญ่

   (สายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

   และการสื่อสาร) 

1 ตุลาคม 2556-  ผู้เชี่ยวชาญ 11 ทอท.

4 มกราคม 2558
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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�า ทอท. 

 “การคิดเชิงกลยุทธ์ในหัวข้อมองสังเวียนธุรกิจในอนาคต”  

 รุ่นที่ 2

• หลักสูตรผู้จัดการสนามบินสาธารณะของ ทอท. รุ่นที่ 1 

• หลักสูตร The Habits 4.0 Launch in Bangkok 

 บริษัท แพคริม จ�ากัด 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

1 ตุลาคม 2561-ปัจจุบัน  ผู้อ�านวยการ   

    ท่าอากาศยานภูเก็ต

1 ตุลาคม 2558-   รองผู้อ�านวยการ 

30 กันยายน 2561   ท่าอากาศยานภูเก็ต 

    (สายสนับสนุนธุรกิจ)

1 ตุลาคม 2557-   ผู้เชี่ยวชาญ 9 ทอท. 

30 กันยายน 2558   รักษาการ รองผู้อ�านวยการ

    ท่าอากาศยานภูเก็ต 

    (สายสนับสนุนธุรกิจ) 

 

11. เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู (อายุ 57 ปี) 

  ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานภูเก็ต

12. นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา (อายุ 58 ปี) 

  ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

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

• ศลิปศาสตรบณัฑิต (รฐัศาสตร์) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

• บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกริก 

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร The Habits 4.0 Launch in Bangkok 

 บริษัท แพคริม จ�ากัด 

• หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า ทอท. 

 “7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิภาพสูง” รุ่นที่ 3 

• หลักสูตรผู้จัดการสนามบินสาธารณะของ ทอท. รุ่นที่ 3

• หลักสูตรการพัฒนาแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)   

 และแผนฟื้นฟู (RP) สนญ. รุ่นที่ 1

• หลักสูตร BCMR Leadership รุ่นที่ 1

• หลักสูตรกลยุทธ์การบรหิารแรงงานสัมพันธ์ในยุค 4G รุน่ท่ี 1

• หลักสูตร ทอท.ยุคใหม่ใส่ใจธรรมาภิบาล รุ่นที่ 1 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

24 เมษายน 2562-  ผู้อ�านวยการ

ปัจจุบัน   ท่าอากาศยานเชียงใหม่

1 ตุลาคม 2557-   ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

23 เมษายน 2562   (สายงานทรัพยากรบุคคล

    และอ�านวยการ) 

1 ตุลาคม 2556-   ผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาการ

30 กันยายน 2557   ท่าอากาศยาน 
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14. นายพัฒนพงศ์ สุวรรณชาต (อายุ 57 ปี) 

  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 

• บัญชีบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประวัติการอบรม

• หลักสูตรการจัดท�าระบบกระแสเงินสด (ภาคปฏิบัติ)   

 Cash Flows Statement Workshop สถาบันธรรมนิติ

• หลักสูตร Orientation Course รุ่นที่ 5 ส�าหรับ CFO 

• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

2 เมษายน 2561-  หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร

ปัจจุบัน    ด้านการเงิน (CFO) 

    บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด   

    (มหาชน)

2559-2561    General Manager, 

    Eagle Technology Co., Ltd.

2556-2558   Financial Controller, 

    บริษัท อาหารสากล จ�ากัด (มหาชน)

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�างานที่มีคุณภาพ รุ่นที่ 4

• หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า ทอท. 

 “7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิภาพสูง” รุ่นที่ 1

• หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า 

 “กลยุทธ์เพื่อน�าการเปลี่ยนแปลง” รุ่นที่ 1 

• หลักสูตร “Global ACI-ICAO Airport Management   

 Professional Accreditation Program (AMPAP) 

• หลักสูตรผู้จัดการสนามบินสาธารณะของ ทอท. รุ่นที่ 2

• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม 

 การทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 6

 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 แห่งชาติ 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

6 พฤษภาคม 2558- ผู้เชี่ยวชาญ 11 ทอท.

ปัจจุบัน     

1 ตุลาคม 2557-   ผู้อ�านวยการ

5 พฤษภาคม 2558  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

1 ตุลาคม 2556-      รองผู้อ�านวยการ

30 กันยายน 2557   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

    (สายการพาณิชย์)

 

13. นายประพนธ์ ปัทมกิจสกุล (อายุ 58 ปี) 

  ผู้เชี่ยวชาญ 11 ทอท. 
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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
• หลกัสตูรนกับรหิารการงบประมาณระดบัสงู (นงส.) รุน่ที ่3  
 ส�านักงบประมาณ
• หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.)  
 รุ่นที่ 4 กรมบัญชีกลาง
• หลกัสตูร 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)
• หลกัสตูร Airport Operations Diploma Program (AODP)  
 สภาสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ 
 (Airports Council International: ACI)
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

1 ตุลาคม 2561-    ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
ปัจจุบัน    (สายงานบัญชีและการเงิน) 
2 มิถุนายน 2558-      ผู้อ�านวยการฝ่ายงบประมาณ
30 กันยายน 2561 
29 ตุลาคม 2556-      รองผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี  
1 มิถุนายน 2558

 

15. นายเจนวิทย์ มุสิกรัตน์ (อายุ 52 ปี)

  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

  (สายงานบัญชีและการเงิน) 

16. นางสาวดาลัด อัศเวศน์ (อายุ 60 ปี)   

  รองผู้อ�านวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

  (สายสนับสนุนธุรกิจ) 

	 	 (เกษียณอายุมีผลตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2562	เป็นต้นไป)

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�า ทอท. 

 “7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิภาพสูง” รุ่นที่ 2

• หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า ทอท. “การคิด

 เชิงกลยุทธ์ในหัวข้อมองสังเวียนธุรกิจในอนาคต” รุ่นที่ 2

• หลักสูตรระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ

 จัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1

• หลักสูตรบทบาทผู้บริหารในระบบบริหารความต่อเนื่อง  

 ทางธุรกิจ รุ่นที่ 1 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

1 ตุลาคม 2561-   รองผู้อ�านวยการ

30 กันยายน 2562   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

    (สายสนับสนุนธุรกิจ) 

1 ตุลาคม 2557-   รองผู้อ�านวยการ

30 กันยายน 2561   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

    (สายการพาณิชย์) 

    รักษาการ ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร  

    การขนส่งสินค้าทางอากาศ

    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
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18. นายสรายุทธ จ�าปา (อายุ 45 ปี)  

  ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี 

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�าแหง 

• นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

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

• หลกัสตูร Advanced Management Program: AMPplus  

 รุ่นที่ 1 ทอท. ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• หลกัสตูร Chief Financial Officer Certification Program  

 รุ่นที่ 22 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

• หลักสูตรมาตรฐานการบัญชี 

• หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร

• หลักสูตรภาษีศุลกากร

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

1 ตุลาคม 2561-   ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี

ปัจจุบัน 

8 พฤศจิกายน 2560- รองผู้อ�านวยการ

30 กันยายน 2561   ฝ่ายสนับสนุนโครงการ

    รักษาการ ผู้อ�านวยการ

    ส่วนงบประมาณ 

    ฝ่ายสนับสนุนโครงการ

29 พฤษภาคม 2557- ผู้อ�านวยการส่วนงบประมาณ

7 พฤศจิกายน 2560 ฝ่ายสนับสนุนโครงการ

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 
• หลกัสตูรการบรหิารท่าอากาศยาน (Airport Management  
 Program Kaset Mini MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
• หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า ทอท. 
 “7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิภาพสูง” 
• หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า ทอท. 
 “เสริมสร้างทักษะเพื่อเป็นผู้น�าบุคลากรมืออาชีพ
 ในปัจจุบัน”
• หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า ทอท.
 “กลยุทธ์เพื่อน�าการเปลี่ยนแปลง” 
• 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�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

1 ตุลาคม 2556-   ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน
ปัจจุบัน

 

17. นางรพีพร คงประเสริฐ (อายุ 59 ปี)  

  ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน
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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�าแหง 
ประวัติการอบรม

• หลักสูตรการจัดท�าแผนธุรกิจ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   
 ปีงบประมาณ 2552-2556 
• หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะเชิงพฤติกรรมรายบุคคล
 ขั้นพื้นฐานส�าหรับผู้บริหาร ทอท.
• หลักสูตรบทบาทผู้บริหารในระบบบริหารความต่อเนื่อง  
 ทางธุรกิจ 
• หลักสูตรการสร้างมาตรฐานการท�างานที่มีคุณภาพ
• หลักสูตรการบริหารท่าอากาศยาน 
 (Airport Management Program Kaset Mini MBA) 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า ทอท. 
 “7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิภาพสูง” รุ่นที่ 1
• หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า ทอท. “เสริมสร้าง  
 ทักษะเพื่อเป็นผู้น�าบุคลากรมืออาชีพในปัจจุบัน” รุ่นที่ 1 
• หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า ทอท. 
 “กลยุทธ์เพื่อน�าการเปลี่ยนแปลง” รุ่นที่ 1
• หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า ทอท. 
 “การวางแผนและสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ” รุ่นที่ 2 
• หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า ทอท. “ความคิด
 เชิงกลยุทธ์ในหัวข้อมองสังเวียนธุรกิจในอนาคต” รุ่นที่ 4 
• หลักสูตรการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและ  
 จริยธรรมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร รุ่นที่ 1 
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

1 ตุลาคม 2556-   ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
30 กันยายน 2562   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

 

19. นางสาวณัฐนันท์ มุ่งธัญญา (อายุ 60 ปี)  

  ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

	 	 (เกษียณอายุมีผลตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2562	เป็นต้นไป)

INSPIRING  
THE WORLD 
WITH 
SMARTEST 
AIRPORTS
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การกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ ทอท.ให้ความส�าคัญกับการบริหารกิจการ 

ที่ยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาลของ ทอท. ข้อพึงปฏิบัติท่ีดี

ส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบ หลักการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 และ

แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

หลกัการและแนวทางการก�ากับดแูลกิจการท่ีดใีนรฐัวิสาหกิจ 

พ.ศ.2562 คณะกรรมการ ทอท.จึงได ้มอบหมายให้ 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลด�าเนินการติดตาม ประเมิน และ

ทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย จรรยาบรรณ ตลอดจนแนวปฏิบัติ

ที่ดีด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.ให้สอดคล้อง 

กับกฎหมายและแนวปฏิบัติสากล รวมทั้งข้อเสนอแนะ 

ของสถาบันท่ีเก่ียวข้อง และเสนอคณะกรรมการ ทอท. 

เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�าทุกปี 

ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของ ทอท.ที่จะน�าพาองค์กรไปสู่ 

ความส�าเร็จอย่างย่ังยืน ภายใต้แนวคิดการบริหารองค์กร 

โดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเป็นผู้น�าท่ีมีความเป็นเลิศ

ทางด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะในกลุ ่มด้านการขนส่ง  

ทอท.จึงได้เผยแพร่นโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท.ไว้บน

ระบบเครือข่าย AOT Intranet และบนเว็บไซต์ของ ทอท. 

www.airportthai.co.th เพ่ือให้พนักงานและลกูจ้างของ ทอท.

ทุกคนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน�านโยบาย 

ธรรมาภิบาลของ ทอท.ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตังิานให้เกิด

เป็นรูปธรรม โดยในปี 2562 ทอท.ได้รับการคัดเลือกให้เป็น

สมาชิกดัชนีความย่ังยืนดาวโจนส์ หรือ DJSI (Dow Jones 

Sustainability Indices) ประจ�าปี 2562 ในกลุ่ม World  

เป็นปีแรก และกลุ่ม Emerging Market ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 5  

ในกลุ ่มอุตสาหกรรมคมนาคมและโครงสร ้างพ้ืนฐาน 

ด้านคมนาคม (Transportation and Transportation  

Infrastructure: TRA) ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อ 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนบริษัทมีการด�าเนินธุรกิจ 

อย่างมคีวามรบัผดิชอบ ควบคูไ่ปกับการสร้างผลประกอบการ 

และผลตอบแทนท่ีดใีห้แก่ผูล้งทนุในระยะยาว ส่งผลให้ธุรกิจ

สามารถเติบโตต่อเนื่องได้อย่างยั่งยืน

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ ทอท.ได้ก�าหนดให้มีนโยบายธรรมาภิบาล 

เป็นลายลักษณ์อักษรต้ังแต่ปี 2549 และมีการทบทวน 

เป็นประจ�าทุกปี ส�าหรับในปี 2562 คณะกรรมการ ทอท. 

ได้มีการทบทวนนโยบายธรรมาภิบาล และพิจารณาเห็นว่า 

นโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท.ฉบับปัจจุบันซึ่งได ้ม ี

การปรับปรุงเมื่อปี 2560 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ 

ทอท.ครั้งท่ี 4/2560 เมื่อวันท่ี 22 มีนาคม 2560 และ 

ได้ประกาศใช้เมือ่วันที ่4 เมษายน 2560 ยังคงมคีวามเหมาะสม 

และสอดคล้องกับการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการ

ที่ดี และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ ประกาศ และแนวทาง 

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย จงึเห็นชอบให้ ทอท.ใช้นโยบายธรรมาภิบาล

ของ ทอท.ฉบับดังกล่าวต่อไป 

ทั้งนี้ ทอท.ได้เผยแพร่นโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท. 

บนระบบเครือข่าย AOT Intranet และบนเว็บไซต์ของ ทอท. 

www.airportthai.co.th แล้ว โดยมีเน้ือหาสาระส�าคัญ 

แยกองค์ประกอบ 5 หมวด ดังนี้

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

3.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

สิทธิของผู้ถือหุ้น

 (1)  ทอท.ตระหนกัถึงความส�าคัญของการให้สทิธิผูถ้อืหุน้

ในความเป็นเจ้าของซึง่ควบคมุ ทอท.  โดยผ่านคณะกรรมการ 

ทอท.ทีเ่ลอืกตัง้เข้ามา นอกเหนอืจากสทิธิในการเข้าร่วมประชมุ

และลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง 

มีคะแนนเสียงเท ่า กับจ�านวนหุ ้น ท่ีตนถือ และสิท ธิ 

ในการตดัสนิใจเก่ียวกับการเปลีย่นแปลงทีส่�าคญั นอกจากนัน้ 

ทอท.ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานอื่น ๆ เช่น สิทธิ

การได้รบัการปฏิบตัอิย่างเท่าเทียมกันและการได้รบัส่วนแบ่ง

ผลก�าไร/เงินปันผล การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพ่ือ

บรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
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เหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการส�าหรับ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีของ ทอท. และสามารถ 

ส่งค�าถามเก่ียวกับการบริหารจัดการรวมถึงการด�าเนินงาน

ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิการแสดง

ความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือร่วม 

ตัดสินใจและอนุมัติในเร่ืองส�าคัญของ ทอท.ได้แก่ วาระ 

การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ วาระอนุมัต ิ

จ่ายเงินปันผล จะมีการแจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ

บริษัท อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูล

ประกอบ วาระการเลือกตั้งกรรมการ ทอท.จะเสนอชื่อ

กรรมการให้ผู ้ ถือหุ ้นลงคะแนนทีละคน โดยในหนังสือ 

นัดประชุมผู้ถือหุ้น ทอท.จะระบุชื่อ นามสกุล พร้อมแนบ

ประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนท่ีเสนอแต่งตั้ง เช่น อายุ 

ประวัติการศึกษา ประวัติการท�างาน จ�านวนบริษัทที่ด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการท่ีแยกเป็นบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัท

ทัว่ไป หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทกรรมการท่ีเสนอ 

เช่น กรรมการ หรอืกรรมการอสิระ หากกรณีเสนอชือ่กรรมการ

เดมิกลบัเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม ่ทอท.จะให้ข้อมลูการเข้าร่วม

ประชุมในปีที่ผ่านมา และวัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น

กรรมการ ทอท. วาระก�าหนดค่าตอบแทน จะเสนอนโยบาย

ก�าหนดหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการ 

แต่ละต�าแหน่ง วาระแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีจะเสนอแต่งตั้ง

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินท่ีเป็นองค์กรอิสระเป็นผู้สอบ

บัญชี ทอท. รวมท้ังเปิดเผยค่าบริการตรวจสอบบัญชี และ 

การอนุมัติธุรกรรมที่ส�าคัญที่มีผลต่อทิศทางการด�าเนินธุรกิจ

ของ ทอท. เป็นต้น โดยคณะกรรมการ ทอท.ได้ก�าหนดนโยบาย 

ธรรมาภบิาลไว้ชดัเจนว่า ทอท.จะส่งเสรมิให้ผูถื้อหุน้ได้ใช้สทิธิ  

ขัน้พ้ืนฐาน โดย ทอท.จะไม่กระท�าการใด ๆ  อนัเป็นการละเมดิ

หรือจ�ากัดสิทธิของผู้ถือหุ้น และ ทอท.ได้ยึดถือแนวปฏิบัติ 

ทีด่ตีามหลกัการก�ากับดแูลกิจการท่ีด ีท่ีจะไม่เพ่ิมระเบยีบวาระ

ในการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้

ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระก่อนตัดสินใจ

 (2) ทอท.ได้ให้ความส�าคัญต่อการประชุมผู ้ถือหุ ้น  

โดยเน้นเรื่องการจัดสถานที่ให้เหมาะสมและสะดวกต่อ 

การเดินทางมาร่วมประชุมฯ ของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ทอท.ได้จัด 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 เมื่อวันศุกร์ท่ี 25 

มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุวรรณภูมิ แกรนด์ 

บอลรูม โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ โดยได้จัดรถบริการ 

รบั-ส่ง เพ่ืออ�านวยความสะดวกผูถื้อหุน้ในการเดนิทางเข้าร่วม

ประชมุจากส�านักงานใหญ่ ทอท. ถนนเชดิวุฒากาศ แขวงสกัีน 

เขตดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร ไปยังสถานท่ีจัดประชมุผูถื้อหุ้น 

โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา ดังนี้ เวลา 11.30 น. 12.00 น. และ 

12.30 น. นอกจากน้ี ผู้ถือหุ้นยังสามารถใช้บริการรถไฟฟ้า 

Airport Rail Link สาย City Line เพ่ือเดินทางมาเข้าร่วม

ประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่ง ทอท.ได้จัดพิมพ์คูปอง 

การใช้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link ไปพร้อมกับหนังสือ 

เชิญประชุมด้วย

 (3)  ทอท.ได้เปิดเผยก�าหนดวันจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ�าปี 2561 ให้ผู ้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม

ประมาณ 2 เดอืน เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถวางแผนตารางเวลา

ในการเข้าร่วมประชุมได้ โดยแจ้งตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 

2561 เมื่อคณะกรรมการ ทอท.มีมติให้ก�าหนดวันประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 รวมทั้งได้แจ้ง

ก�าหนดวัน ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิ 

เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 และสิทธิใน 

การรับเงินปันผล ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 

 (4)  ทอท.ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น 23 

วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษา

องักฤษ โดยหนงัสอืเชญิประชมุมข้ีอมลูรายละเอยีดประกอบ

วาระการประชุมอย่างเพียงพอและครบถ้วนพร้อมความเห็น

ของคณะกรรมการ ทอท.แยกเรื่องแต่ละวาระอย่างชัดเจน 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามแบบที่

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด ค�าชี้แจง

วิธีการมอบฉันทะ ข้อบงัคับ ทอท.เฉพาะท่ีเก่ียวกับการประชมุ

ผู้ถือหุ้น รายชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระจ�านวน  

3 คน ที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ

เลอืกท่ีจะมอบฉนัทะให้เข้าประชมุแทนได้ เงือ่นไข หลกัเกณฑ์ 

และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและ 

การออกเสียงลงคะแนน แผนที่แสดงสถานที่ประชุม ส่งให้ 

ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม รวมท้ังลงประกาศ 

ในหนงัสอืพิมพ์ตดิต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชมุไม่น้อยกว่า 7 วัน 

นอกจากนี้ ทอท.ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ก�าหนดการ

ประชุม และข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับระเบียบวาระการประชุม 

และหนังสือมอบฉันทะทุกแบบทางเว็บไซต์ของ ทอท.  

(www.airportthai.co.th) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 39 วัน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้น

ทราบด้วยเมือ่มกีารเผยแพร่ข้อมลูดังกล่าว ซึง่เป็นข้อมลูเดยีว

กับท่ี ทอท.จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นและใช้ในการประชุม เพ่ือให้ 

ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณารายละเอียดของแต่ละวาระ ส�าหรับ 

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทอท.ได้เสนอ

ให้มอบฉนัทะให้กรรมการอสิระ หรอืบคุคลอืน่เข้าร่วมประชมุ 

และลงคะแนนเสียงแทน
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 (5) ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ทอท.ได้อ�านวยความสะดวก 

ให้แก่ผูถื้อหุน้และนักลงทนุสถาบนัอย่างเท่าเทียมกันทกุราย  

ให้ความมั่นใจด้านการรักษาความปลอดภัยแก่ผู ้ถือหุ ้น 

ก�าหนดจดุตรวจเอกสาร จดุบรกิารรบัลงทะเบยีนอย่างเหมาะสม

และเพียงพอ โดยให้ผู ้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม

ประชมุได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชมุไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมง และ

ต่อเน่ืองจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยจัดเจ้าหน้าท่ี

อ�านวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้นและ 

ผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม รวมถึงการน�าเทคโนโลยี

มาใช้กับการประชุมโดยการน�าระบบบาร์โค้ด (Barcode)  

มาใช้ในการลงทะเบยีน การนบัคะแนนและแสดงผล เพ่ือความ

สะดวกรวดเร็ว และมีการจัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้ส�าหรับ 

ผู ้ถือหุ ้นที่ต ้องการมอบฉันทะ รวมทั้งมีการเลี้ยงรับรอง 

ที่เหมาะสมส�าหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วย

 (6) คณะกรรมการ ทอท.และผู้บริหารของ ทอท.ได้ให้

ความส�าคัญในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เว้นแต่

กรรมการที่ติดภารกิจส�าคัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได ้

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 เมื่อวันศุกร์

ที่ 25 มกราคม 2562 กรรมการที่เข้าประชุมประกอบด้วย 

ประธานกรรมการ ทอท.ท�าหน้าท่ีประธานในท่ีประชมุ รวมถึง

กรรมการ ทอท. ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหา กรรมการสรรหา ประธานกรรมการ

ก�าหนดค่าตอบแทน กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน ประธาน

กรรมการธรรมาภบิาล กรรมการธรรมาภิบาล ประธานกรรมการ

บริหารความเสี่ยง กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ 

ผูอ้�านวยการใหญ่และเลขานกุารคณะกรรมการ รองกรรมการ

ผู ้อ�านวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน) และ 

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีด้านการเงิน หรือ CFO  รองกรรมการ 

ผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท) 

และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท รวมถึงผู้บริหารระดับสูง

ร่วมชี้แจงรายละเอียดวาระต่าง ๆ  ตอบข้อซักถามและรับฟัง 

ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

 (7) จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก 

(Inspector) เพ่ือท�าหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไป

อย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบั ทอท. ได้แก่ 

กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ

ฉันทะที่มีสิทธิเข ้าร ่วมประชุม ผู ้มีส ่วนได้เสียที่ใช ้สิทธิ 

ออกเสียง วิธีการนับคะแนน โดยในการนับคะแนนนั้น 

ต้องสอดคล้องกับข้อบงัคับ ทอท. โดยต้องมกีารตรวจสอบผล 

ของมติกับผลของการลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนนว่า 

ถูกต้องตรงกัน ท้ังน้ี ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทอท.ได้จัดให้มี

อาสาสมัครผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการกลางและผู ้ตรวจสอบ 

การนับคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระอีกด้วย

 (8) การประชุมด�าเนินไปตามล�าดับของระเบียบวาระ 

การประชุมที่ก�าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้แจ้งให้ 

ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า มีการระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล 

ของแต่ละวาระที่เสนอ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ 

ประธานในท่ีประชมุเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้แสดงความคิดเหน็

และซักถามเรื่องต่าง ๆ ในแต่ละวาระโดยก่อนเริ่มพิจารณา

วาระการประชุม ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้

เลขานุการบรษิทัอธิบายถึงวิธีการอภปิรายและการออกเสยีง

ลงคะแนน รวมถึงวิธีการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นท่ีลงมต ิ

ในแต่ละวาระตามข้อบังคับของ ทอท.ให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อน

เริ่มการประชุม และมีการใช้บัตรลงคะแนน

(9) ประธานกรรมการถือเป็นตัวแทนของคณะกรรมการ 

ทั้งคณะเข้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ ้นทุกครั้ง เพ่ือพบปะและ 

ตอบค�าถามผู้ถือหุ้น รวมท้ังผู้บรหิารสูงสุดขององค์กรเข้าร่วม

ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งเพ่ือตอบค�าถามเก่ียวกับการบริหาร

จดัการบรษิทัต่อผูถื้อหุ้น นอกจากนัน้ประธานคณะกรรมการ

ชุดย่อยตามข้อบังคับ ทอท.จ�านวน 5 ชุด ได้เข้าร่วมใน 

การประชมุผูถื้อหุน้ทุกครัง้ เพ่ือตอบค�าถามผูถื้อหุน้ในประเด็น 

ที่เก่ียวข้อง โดยในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ 

ผูถ้อืหุ้นได้แสดงความคดิเห็นและซักถามอย่างทัว่ถงึก่อนจะ

ลงคะแนนและสรุปมติท่ีประชุมแต่ละวาระ ในระหว่าง 

การประชมุ ถ้าค�าถามใดไม่เก่ียวกับการพิจารณาในวาระน้ัน ๆ  

ประธานกรรมการหรอืผูบ้รหิารระดบัสงูจะน�าไปตอบข้อซกัถาม

ในวาระเรื่องอื่น ๆ เพ่ือให้การใช้เวลาในการพิจารณา 

แต่ละวาระเป็นไปอย่างเหมาะสม โปร่งใส และจัดสรรเวลา 

การประชุมอย่างเพียงพอ

 (10) ทอท.ให้สทิธิผูถื้อหุน้ทีม่าลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุ

ได้ภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว และมีสิทธิออกเสียงหรือ 

ลงคะแนน ในวาระทีอ่ยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

 (11)  ทอท.ได้แจ้งมตทิีป่ระชมุผูถื้อหุน้ต่อตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของ ทอท.ทันทีใน 

วันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดท�ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

ส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน  

14 วัน นับจากวันประชุมเสมอ โดยได ้บันทึกข ้อมูล 

อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน เกี่ยวกับรายชื่อกรรมการ 

ท่ีเข้าร่วมประชุมและไม่เข้าร่วมประชุม ค�าถาม-ค�าตอบ  

ค�าชี้แจงท่ีเป็นสาระส�าคัญหรือข้อคิดเห็น ผลการลงคะแนน

ในแต่ละวาระแยกเป็นคะแนนท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรือ 
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งดออกเสียง รวมถึงเผยแพร่มติที่ประชุม และรายงาน 

การประชมุเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านเวบ็ไซต์ของ 

ทอท. www.airportthai.co.th นอกจากนั้น เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น 

ได้รับข้อมูลข่าวสารรวดเร็ว และถูกต้องในทิศทางเดียวกัน 

ทอท.ได้จดัส่งรายงานการประชมุให้ผูถื้อหุน้ทราบและรบัรอง  

รวมถึงให้สามารถแก้ไขรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในส่วน 

ที่เก่ียวข้อง และส่งกลับ ทอท.ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด  

โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานในการประชุมครั้งต่อไป 

 (12)  ทอท.เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบรษิทัย่อยและ

บริษัทร่วมอย่างชัดเจน ไว้ในเว็บไซต์ ทอท. และรายงาน

ประจ�าปี เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่ามีโครงสร้างการด�าเนินงาน

ที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

 (13)  ทอท.ได ้เป ิดเผยสัดส่วนหุ ้นที่ ถือโดยบริษัท  

ไทย เอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด (Thai NVDR) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นท่ีไม่มี

สิทธิออกเสียงในการบริหาร รวมทั้งแสดงข้อมูลของผู้ถือหุ้น 

ที่ถือผ่าน Thai NVDR ตั้งแต่ร้อยละ 0.50 ของหุ้นที่ช�าระแล้ว 

ไว้อย่างชัดเจนในรายงานประจ�าปีด้วย 

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ทอท.ให้ความส�าคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู ้ถือหุ้น 

ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม  โดยไม่ค�านึงถึงเพศ 

อายุ เชือ้ชาต ิสญัชาต ิศาสนา ความเชือ่ ฐานะทางสงัคม หรอื

ความพิการ โดยได้ด�าเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 (1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยท่ีมีสัดส่วนการถือหุ้น

ขัน้ต�า่ไม่น้อยกว่า 100,000 หุน้ โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียว

หรือหลายรายรวมกัน สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญ

ผูถื้อหุน้และเสนอชือ่บคุคลทีม่คุีณสมบตัเิหมาะสมเพ่ือเข้ารบั

การพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการส�าหรบัการประชมุสามญั

ผู ้ถือหุ ้นประจ�าปีของ ทอท.ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม  

ตามหลักเกณฑ์ ซึ่ง ทอท.ได้ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ 

โดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย ์แห่ง

ประเทศไทยและเว็บไซต์ของ ทอท. โดยก�าหนดระยะเวลาการ

เปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 เดือน ตั้งแต่วันท่ี 1 

มิถุนายน - 31 สิงหาคมของทุกปี ซ่ึงคณะกรรมการจะเป็น 

ผู้พิจารณาความเหมาะสมในการบรรจุไว้ในระเบียบวาระ 

การประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับ

การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ จะน�าเสนอต่อคณะ

กรรมการสรรหาเพ่ือพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของ 

ทอท.ว ่า ผู ้ ท่ี ได ้ รับการเสนอช่ือมีคุณสมบัติครบถ ้วน 

ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับคุณสมบัติกรรมการ ทอท. และ

เสนอคณะกรรมการ ทอท.เพ่ือให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอ 

ผูถื้อหุน้พิจารณาเลอืกตัง้ในทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้ ซึง่ ทอท.

จดัให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลอืกต้ังกรรมการเป็นรายบคุคล

โดยในการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ�าปี 2561 ไม่มผีูถื้อหุน้

รายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือเสนอชื่อบุคคลเพ่ือ

รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

 (2) ด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามล�าดับระเบียบวาระ 

ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายท่ีจะ 

ไม่เพ่ิมระเบียบวาระการประชุมในท่ีประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้

ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษา

ข้อมลูประกอบการพิจารณาระเบยีบวาระต่าง ๆ  ก่อนตัดสนิใจ

 (3) อ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วม

ประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงด้วยการมอบ

ฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทน

ตนได้โดยใช้หนังสือมอบอ�านาจแบบหน่ึงแบบใดท่ี ทอท. 

ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเป็นรูปแบบ 

ที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงเองได้ 

ตามแบบท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก�าหนด 

โดย ทอท.ได้แนบเอกสารและหลกัฐานท่ีผู้เข้าร่วมประชมุต้อง

แสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน 

และการออกเสียงลงคะแนนไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 

พร้อมท้ังมีข้อมูลของกรรมการอิสระท่ี ทอท.ก�าหนดให้เป็น

ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และเป็นกรรมการอิสระที่มิได ้

มีส่วนได้เสียในวาระการพิจารณาเลือกต้ังกรรมการไว้ใน

หนังสือเชิญประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบ

หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของ ทอท.ท้ังฉบับ 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ส�าหรับผู ้ถือหุ้นท่ีเป็นนักลงทุนสถาบันหรือผู ้ถือหุ้นท่ีเป็น 

ผู้ลงทุนต่างประเทศและได้แต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุ้น ทอท.ได้ประสานงาน

เรือ่งเอกสารและหลกัฐานทีจ่ะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ

เป็นการล่วงหน้า เพ่ือให้การลงทะเบียนในวันประชุมเป็นไป

อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

 (4) จดัให้มเีอกสารเชญิประชมุผูถื้อหุ้นเป็น 2 ภาษา คอื 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส�าหรับผู้ถือหุ้นชาวไทยและ 

ชาวต่างประเทศ รวมทัง้จดัให้มพีนกังานทีม่คีวามเชีย่วชาญ

ทางภาษาคอยให้ความสะดวกในการประชมุผู้ถือหุ้น ในกรณีที่

มีผู ้ถือหุ ้นชาวต่างชาติซักถามข้อสงสัยหรืออภิปรายใน 

ทีป่ระชมุ ทอท.จะจดัให้มกีารสือ่สารทีเ่หมาะสม และมกีารแปล

เป็นภาษาไทยท้ังค�าถามและค�าตอบ ส�าหรบัผูเ้ข้าร่วมประชมุ

ท่านอื่นในที่ประชุม เพ่ือรักษาผลประโยชน์และอ�านวย 

ความสะดวกในการสือ่สารส�าหรบัผูถื้อหุน้ชาวต่างชาติ
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 (5) จัดให ้มีบัตรลงคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระ  

โดยจัดท�าบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ เพ่ือให้ผู ้ถือหุ้น

สามารถลงคะแนนได้ตามท่ีเหน็สมควร ซึง่ในระหว่างประชมุ

จะมกีารเก็บบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ โดย ทอท.ได้น�าระบบ 

บาร์โค้ดมาใช้ในการบันทึกและแสดงผลการลงคะแนน 

ดังกล่าว พร้อมท้ังจัดให้มีเจ้าหน้าที่อ�านวยความสะดวก 

ในการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในห้องประชุม เพ่ือน�า 

ผลคะแนนของผูถื้อหุน้ท่ีเข้าประชมุมารวมค�านวณกับคะแนน

เสียงที่ผู ้ ถือหุ ้นได้ลงไว ้ล ่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ 

ก ่อนประกาศผลคะแนนเสียงและมติ ท่ีประชุม และ 

เพื่อความโปร่งใส ทอท.ได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้น  

โดยให้ท่ีปรึกษาอิสระจากภายนอก และอาสาสมัครจาก 

ผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนและลงชื่อก�ากับไว้ 

เพื่อการตรวจสอบในภายหลังด้วย

 (6) ในวาระเลอืกตัง้กรรมการ ทอท.เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น

ได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยผู้ท่ี 

ได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยสูงสุดตามจ�านวนกรรมการ 

ที่ พึ ง ได ้ รับ เลื อกตั้ ง ในครั้ งนั้ นจะได ้ รับการ เลือกตั้ ง 

เป็นกรรมการ 

 (7) การให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงท่ีเท่าเทียมกัน  

โดยถือว่าหุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง

 (8) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากกรรมการ

บริษัทคนหน่ึงคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่อง 

ทีก่�าลงัพิจารณา กรรมการทีม่ส่ีวนได้เสยีจะต้องไม่มส่ีวนร่วม

ในการตัดสินใจในเรื่องนั้น โดยอาจไม่เข้าร่วมประชุมหรือ 

งดออกเสียง เพ่ือให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท 

เป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง 

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ทอท.ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ ่ม  

ไม่ว่าจะเป็นผู ้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและ 

ผู้บริหารของ ทอท.และบรษิทัย่อย หรอืผูม้ส่ีวนได้เสยีภายนอก 

ได้แก่ ผูถื้อหุ้น ลูกค้า รัฐบาล ผู้ร่วมทุน คู่ค้า เจ้าหนี้ สังคม 

ชมุชน และหน่วยงานอืน่ ๆ  ทีเ่ก่ียวข้อง เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าสทิธิ

ขั้นพ้ืนฐานของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองและ

ดแูลเป็นอย่างด ีตามข้อก�าหนดของกฎหมายและกฎระเบยีบ

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก ทอท.ตระหนักถึงแรงสนับสนุน

จากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการ

แข่งขันและสร้างก�าไรให้กับ ทอท. ซึ่งถือว่าเป็นการสร้าง

ความส�าเร็จในระยะยาวของ ทอท. โดยคณะกรรมการ ทอท.

ได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ที่ดีในการปฏิบัติต่อ 

ผูม้ส่ีวนได้เสยีเป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้ในคูม่อืการก�ากับดแูล

กิจการท่ีดีของ ทอท.ซึง่ได้เผยแพร่ข้อมลูผ่านทางเว็บไซต์ของ 

ทอท.ด้วย และในการด�าเนินการต่าง ๆ  ทอท.เคารพสิทธิของ

ผูม้ส่ีวนได้เสยีในทกุ ๆ  ทีท่ี ่ทอท.ด�าเนนิธุรกิจเสมอ นอกจากนัน้ 

ทอท.ได้จดัท�ารายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ท้ังเป็นส่วนหน่ึง

ในรายงานประจ�าปี และแยกต่างหากเป็นรายงานการพัฒนา

อย่างย่ังยืนตามกรอบมาตรฐานสากล (Global Reporting 

Initiative: GRI) 

(ดูรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจ�าปี 2562) 

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหลัก ๆ ของ ทอท.

ทอท.มเีจตนารมณ์ส่งเสรมิให้เกดิความร่วมมอืระหว่างบรษิทั

กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงทางการเงินและ

ความยั่งยืนของกิจการ ในปี 2562 ทอท.ได้ดูแลและค�านึงถึง

ผู ้มีส ่วนได้เสียทุกกลุ ่มท้ังภายในและภายนอก ทอท. 

ดังท่ีได้ก�าหนดเป็นจรรยาบรรณไว้ในคู่มือการก�ากับดูแล

กิจการทีด่ขีอง ทอท.ท่ีได้แจกพนักงานและเผยแพร่ในเว็บไซต์ 

ทอท.ดังนี้

ผู้ถือหุ้น • ทอท.มีความมุ่งมั่ นในการเป็นตัวแทนที่ดี

ของผูถื้อหุ้นในการด�าเนนิธุรกิจอย่างโปร่งใส 

โดยค�านึงถึงความเจริญเติบโตของมูลค่า

บริษัทในระยะยาวและผลตอบแทนที่ดี

• ทอท.ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ีด ้วย 

ความซือ่สตัย์ สุจรติ และเป็นธรรม โดยค�านงึถงึ

ผู ้ ถื อ หุ ้ น ท้ั ง ร า ย ใ ห ญ ่ แ ล ะ ร า ย ย ่ อ ย  

เพ่ือผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ท่ีเก่ียวข้องโดยรวม

• ทอท.บรหิารกิจการของ ทอท.ให้มคีวามเจริญ

ก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทน 

ที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น

• ทอท.เป ิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ 

ทัง้ทางการเงนิและไม่ใช่ทางการเงนิ ท่ีเกีย่ว

กับธุรกิจและผลประกอบการของ ทอท. 

ทีเ่ป็นจรงิอย่างครบถ้วนเพียงพอ สม�่าเสมอ  

ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของ

การประกอบการและสถานภาพทางการเงิน

ที่แท้จริงของ ทอท.

• ทอท.จัดให ้มีห ้องสมุดธรรมาภิบาล  

เป็นพ้ืนท่ีต่างหากท่ีจัดไว้ในห้องสมุดและ

ศูนย ์ข้อมูลข่าวสาร ทอท. เพ่ือเผยแพร ่

การด�าเนนิงานของ ทอท. เช่น เอกสารแผน
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พนักงาน	 

พัฒนาท่าอากาศยาน เอกสารการจัดซื้อจัด

จ้างและสัญญาต่าง ๆ ของ ทอท.ที่มีวงเงิน

เกิน 1 ล้านบาท เป็นต้น

• ทอท.ถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยหนึ่งสู ่ 

ความส�าเร็จ คณะกรรมการจึงมีนโยบาย

เก่ียวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนและ

สวสัดกิารของพนักงาน และเปิดเผยระเบยีบ 

ทอท.ว่าด้วยสิทธิประโยชน์ของพนักงาน 

ทอท.โดยการแจ้งเป ็นหนังสือเวียนให้

พนักงานทราบ และลงไว้ใน Intranet  

ส ่ง เสริมให ้มีการพัฒนาความรู ้ความ

สามารถของพนักงานทุกระดับเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ตลอดทั้งปี

• ทอท.จัดให้มีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน  

หากมีปัญหาระหว่างพนักงาน หรือระหว่าง

พนักงานกับผู้บังคับบัญชา พนักงานมีสิทธิ

ร้องทุกข์ โดยผู้ที่รับผิดชอบด�าเนินการตาม

หลักเกณฑ์และขั้นตอนท่ีก�าหนดไว้ และ

หากพิสูจน ์ ได ้ว ่ ากระท�าไปโดยสุจริต  

จะได้รบัความคุม้ครองโดยไม่ส่งผลกระทบใด ๆ  

ซึง่ ทอท.จะไม่ถือเป็นเหตเุลกิจ้างหรอืกระท�า

การลงโทษในอนัทีจ่ะส่งผลเสยีต่อพนักงาน

หรือพยานผู้เกี่ยวข้องแต่ประการใด

• ทอท.ได้มีแนวทางในการพัฒนาบุคลากร

ที่ ชัด เจนพร ้อมท้ังปฏิบัติ กับพนักงาน 

อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน พร้อมท้ัง

ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตตลอดระยะ

เวลาการท�างาน และการให้ผลตอบแทน

และสวัสดกิารทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม เช่น 

การจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ สิทธิใน 

การเบิกค ่ารักษาพยาบาลจากสถาน

พยาบาลของรัฐบาลและเอกชนตามเกณฑ์

ที ่ทอท.ก�าหนด การจัดตัง้สหกรณ์ออมทรพัย์ 

ทอท.เพ่ือเป็นสวัสดิการในการฝาก - ถอน

เงนิ และกู้ยืมเงนิส�าหรบัพนักงาน การจดัต้ัง

สมาคมสโมสรท่าอากาศยานเพ่ือส่งเสริม

และสนับสนุนสวัสดิการด้านต่าง ๆ เช่น 

ทศันศกึษา ท่องเท่ียว กีฬาภายใน ทอท.และ

กีฬารัฐวิสาหกิจ

รัฐบาล

สังคม	

ชุมชน	

และ	

สิ่งแวดล้อม 

• ทอท.ถือปฏิบตัเิพ่ือแสดงความรบัผดิชอบ

ต ่อภาครัฐ  โดยด�า เ นิน ธุร กิจภายใต  ้

ข้อก�าหนดของกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 

ของหน่วยงานท่ีก�ากับดูแลอย่างเคร่งครัด 

และให้การสนับสนุนโครงการจากภาครัฐ

โดยมีเป้าหมายเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ

สังคมส่วนรวม และด�ารงไว้ซึ่งสัมพันธภาพ

ท่ีดีกับหน่วยงานภาครัฐโดยการติดต่อ

ประสานงานอย่างเปิดเผย และพร้อมให้

ความร ่วมมือในการให ้ข ้อมูลข ่าวสาร 

ที่ครบถ้วนถูกต้องตามท่ีหน่วยงานภาครัฐ

ร้องขอ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส ตลอดจน

สร้างความมั่นใจและความเชื่อถือร่วมกัน

•  ทอท.พัฒนาท่าอากาศยานท้ัง 6 แห่ง 

ในความรับผิดชอบ ให้เป ็นศูนย์กลาง

ทางการบินและการท่องเที่ยว โดยอาศัย 

ข้อได้เปรยีบด้านท�าเลทีต่ัง้ของประเทศและ

เสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ

• ทอท.ได ้แบ ่งป ันคุณค ่าขององค ์กร  

ผ่านการจดักิจกรรมส�าหรบัชมุชนและสังคม

ในพ้ืนท่ี ปฏิบัติการผ ่านการสนับสนุน 

ทางด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรม และ 

การพัฒนาอาชีพ เพ่ือท่ีจะพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชน

• ทอท.ให้ความส�าคัญในความรับผิดชอบ

ต ่อสังคมและส่ิงแวดล ้อม ท้ังภายใน

กระบวนการด�าเนินธุรกิจ โดยมุ่งมั่นท่ีจะ

บริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมผลกระทบเชิงบวก 

และลดผลกระทบเชิงลบ เพ่ือให้ ทอท. 

อยู่ร่วมกับชมุชนและสังคมในพ้ืนท่ีปฏิบติัการ 

โดยสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน ร่วมแก้

ปัญหาเพ่ือสร้างความเชือ่มัน่แก่ชมุชน และ

สังคมได้อย่างยั่งยืน (ดูรายละเอียดได้ที่

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจ�าปี 

2562)  

•  ทอท.จะด� า เนินการคัด เ ลือกคู ่ ค ้ า  

ตามหลกัเกณฑ์ คณุสมบตั ิคณุลกัษณะทีไ่ด้

ก�าหนดไว ้ในข ้อก�าหนด ทอท.ว ่าด ้วย 

การด�าเนนิการคดัเลอืกเพ่ือให้สทิธิประกอบ

คู่ค้า
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กิจกรรมเชิงพาณิชย์ รวมถึงการจัดซื้อ 

จัดจ้างที่ มีหลักเกณฑ์และข้ันตอนตาม

กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อให้การประกอบ

กิจการพาณิชย์และการจัดซื้อจัดจ้างของ 

ทอท.เป็นไปอย่างมรีะบบ เป็นธรรม โปร่งใส 

และดแูลให้มกีารคดัเลอืกอย่างเท่าเทียมกัน 

รวมถึงเป็นการสนับสนุนคู่ค้าที่ด�าเนินธุรกิจ

อ ย ่ า ง มี จ ริ ย ธ ร ร ม  ซื่ อ สั ต ย ์ สุ จ ริ ต  

มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม

• ทอท.ยึดมั่นในการปฏิบัติตามสัญญา  

ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อคู่ค้าของ 

ทอท.บนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและ

เป็นธรรม พร ้อมทั้งสื่อสารและพัฒนา

กระบวนการของการด�า เนินธุร กิจที่ด ี

เพื่อประโยชน์สูงสุดร่วมกันทั้งสองฝ่าย

• ทอท.ไม่เรยีก ไม่รบั และต่อต้านการกระท�า

หรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริต แก่คู่ค้า

• ทอท.ก�าหนดแนวปฏิบัติแก่คู ่ค้าท่ีต้อง 

รับทราบและให้ความร่วมมือต่อนโยบาย 

ต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท. โดยระบุ

เป็นเง่ือนไขทั่วไปในข้อก�าหนดรายละเอียด 

การจัดหา (Terms of Reference: TOR)  

เพ่ือที่จะให้การด�าเนินธุรกิจร่วมกันกับคู่ค้า

เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

• ทอท.ได้มีการพัฒนาช่องทางติดต่อ 

กั บ  ท อ ท . ใ น ก า ร รั บ เ รื่ อ ง ร ้ อ ง เ รี ย น  

เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้กับคู่ค้าและ 

ผู ้มีส ่วนได ้ เสีย  ทั้ งช ่องทางออนไลน ์  

แ ล ะ อ อ ฟ ไ ล น ์  พ ร ้ อ ม ทั้ ง มี ส ่ ว น ง า น 

ที่รับผิดชอบโดยตรงในการดูแลบริหารและ 

รับเรื่องร้องเรียน

• ทอท.ด�าเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี และ

ค� า นึง ถึ งการแข ่ ง ขันอย ่ าง เป ็นธรรม  

โดยจะไม่ใส่ร ้ายป้ายสีหรือโจมตีคู ่แข่ง 

อย่างไรก็ตาม ทอท.จะให้ความร่วมมือกับ 

คู่แข่งทางการค้าหากเป็นไปเพ่ือประโยชน์

ของผู้ใช้บริการ 

• ทอท.ประพฤติปฏิบตัติามกรอบกตกิาของ

การแข่งขันที่ดี โดยการปรับปรุงการให้

คู่แข่ง

บริการต่าง ๆ ให้ดีข้ึนและอย่างต่อเน่ือง  

เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้ผูโ้ดยสาร โดยใช้

กลยุทธ์ Airport of Smiles เพ่ือสร้าง 

ความประทับใจแก่ผู้โดยสารด้วยรอยยิ้ม

• ทอท.จะแข่งขันอย่างเต็มท่ี เป็นอิสระ  

ไม่ขึ้นกับใคร ด้วยความยุติธรรม โดยใช ้

ข ้อเสนอในการแข่งขันบนพ้ืนฐานของ  

Airport Council International: ACI  

หรือสภาท่าอากาศยานสากลท่ีก�ากับดูแล

มาตรฐานการให้บริการ และสิ่งอ�านวย

ความสะดวกท่ีเก่ียวกับกิจการการบินของ

ท่าอากาศยานทั่วโลก

• ทอท.ปฏิบัติต่อเจ้าหน้ีอย่างเป็นธรรม  

มีความรับผิดชอบ และโปร่งใส โดยปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขข้อก�าหนดของสัญญา และ

พันธะทางการเงินท่ีมต่ีอเจ้าหน้ีโดยเคร่งครดั 

ทั้ งการช�าระคืน  การดูแลหลักทรัพย  ์

ค�้าประกัน และเงื่อนไขอื่น ๆ รวมทั้งไม่ใช ้

เงินทุนท่ีได ้จากการกู ้ ยืมเงินไปในทาง 

ท่ีขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงท่ีท�ากับผูใ้ห้

กู้ยืมเงิน ตลอดจนไม่ใช้วิธีการท่ีไม่สุจริต 

ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะท�าให้ 

เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย

• ในกรณีท่ี ทอท.ไม่สามารถปฏิบัติตาม 

ข้อผูกพันในสัญญาได้ ทอท.จะรายงาน 

ให้เจ้าหน้ีทราบล่วงหน้า เพ่ือพิจารณา 

หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

• ทอท.จะปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือ

เงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อลูกหน้ี โดยไม่เลือก 

ใ น ก า ร ติ ด ต า ม เ ร ่ ง รั ด ห น้ี สิ น  ก ร ณี ท่ี 

ไม่สามารถปฏิบตัไิด้ ต้องรบีเจรจากับลกูหนี้

เป็นการล่วงหน้า เพ่ือร่วมกันหาแนวทาง

แก ้ ไขป ัญหา และป ้องกันไม ่ ให ้ เ กิด 

ความเสียหาย โดยใช้หลักธรรมาภิบาล

• ทอท.จะด�าเนินการรายงานข้อมูลลูกหนี้

ค้างช�าระที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลา

ให้แก่ลูกหนี้อย่างสม�่าเสมอ

• ทอท.ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ 

และเงื่อนไขที่ เ กี่ยวข ้องกับการปฏิบัติ 

ที่มีต่อลูกหนี้ 

เจ้าหนี้ 

ลูกหนี้
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•  ทอท.ให ้ความร ่ วมมือ  ส นับสนุน 

การพัฒนาชุมชน ส่งเสริมวัฒนธรรมและ

คุณภาพชี วิตของสังคมรอบ ๆ ธุรกิจ 

ท่าอากาศยานให้มีความเจริญควบคู่กับ

ธุรกิจท่าอากาศยาน

• ทอท.มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจ 

และความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชน

ให้ได้รับความปลอดภัย การบริการท่ีดี 

มคีณุภาพ และความพึงพอใจ โดยยกระดบั

มาตรฐานให้สงูขึน้อย่างต่อเนือ่งและจรงิจงั

• ทอท.มุ ่งเน้นในการให้ข้อมูลข่าวสาร 

เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร บ ริ ก า ร ที่ ดี มี คุ ณ ภ า พ  

อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตกุารณ์ และ 

ไม ่บิดเบือนข ้อเท็จจริง  รวมทั้ งรักษา

สัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน     

• ทอท.จดัระบบเพ่ือให้ลกูค้าและประชาชน

สามารถร้องเรียนเก่ียวกับความปลอดภัย 

การบริการอ�านวยความสะดวก และ 

ความพึงพอใจ และด�าเนินการอย่างดีท่ีสุด 

เ พ่ื อ ใ ห ้ ลู ก ค ้ า แ ล ะ ป ร ะ ช า ช น ไ ด ้ รั บ 

การตอบสนองอย่างรวดเร็ว

• ทอท.บริหารท่าอากาศยานขนาดใหญ่  

มีหน่วยงานท่ีปฏิบัติงานในท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิและบริษัทที่จัดจ ้างแรงงาน

ภายนอก (Outsource) ปฏิบัติหน้าท่ี 

ให้บริการผู้โดยสารโดยตรงเป็นจ�านวนมาก 

ทอท.จึงได ้จัดสัมมนาภายใต้โครงการ

สมัมนา “คนบา้นเดยีวกัน” ซึ่ง ทอท.ก�าหนด

จัดเป็นประจ�าทุกปี และในปี 2562 ทอท. 

ได ้จัดสัมมนาเ พ่ือให ้หน ่ วยงานและ 

ผู้ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

มี ค ว า ม เ ข ้ า ใ จ เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร เ ต รี ย ม 

ความพร้อมในการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน เพ่ือร่วมมือร่วมใจพัฒนาความรู้  

ความเข ้าใจบทบาทหน้าท่ี  และสร ้าง 

ความตระหนักให้หน่วยงานและผูป้ฏิบตังิาน 

ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นกลไก

ส�าคญัในการขบัเคลือ่นภารกิจท่าอากาศยาน

สวุรรณภูมเิหน็ถึงประโยชน์และความส�าคัญ

ของตนเอง

พนักงาน

จัดจ้าง

แรงงาน

ภายนอก	

(Outsource)

ท้ังนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติต่อผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ ่มเป็นไป 

อย่างมีประสิทธิภาพ ทอท.จึงได้ก�าหนดนโยบายและ 

แนวปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้   

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการทำางาน 

ทอท. มีความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจเพ่ือเป็นผู้ด�าเนินการ

และจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก โดยให้บริการด้วย 

ใจรักท่ีเหนือมาตรฐาน ส�านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม  

สิ่งแวดล้อม และชุมชน และมีความห่วงใยในการคุ้มครอง

สุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

ของพนักงานและลูกจ ้างทุกคน จึงก�าหนดนโยบาย 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล ้อม 

ในการท�างาน ดังนี้ 

 1. ทอท.จะมุ ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายด้าน 

ความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

รวมถึงกฎหมายและมาตรฐานสากลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 2. ทอท.จะควบคุมและป้องกันความสูญเสียท่ีเกิดจาก

อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย การบาดเจ็บ การประสบอันตราย 

โรคจากการท�างาน หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนร�าคาญ  

อันเน่ืองมาจากการท�างาน รวมถึงความปลอดภัยนอกงาน

ของพนกังานและลกูจ้าง และก�าหนดมาตรการในการควบคมุ

และป้องกันที่เหมาะสม

 3. ทอท.จะบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน  เพื่อป้องกัน

อนัตรายทีอ่าจส่งผลต่อผูป้ฏิบตังิาน ผูโ้ดยสาร ผูป้ระกอบการ 

ผูร้บัเหมา และทรพัย์สนิของ ทอท. โดยก�าหนดมาตรการต่างๆ 

ในการป้องกนัควบคมุและลดระดบัความเสีย่งให้อยู่ในเกณฑ์

ที่ยอมรับได้

 4. ทอท.จะสร้างจติส�านกึให้ผูบ้รหิาร พนักงาน และลกูจ้าง 

ตลอดจนผู้รับเหมา ในการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัย 

อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน เพ่ือให้น�าไปสู่

การปฏิบัติอย่างจริงจัง ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริม 

การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในองค์กร

 5. ทอท.จะสนบัสนุนให้หน่วยธุรกิจเป็นสถานประกอบการ

ดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการท�างานระดับประเทศ รวมท้ังรักษาสถานภาพ 

การประกอบกิจการดีเด่นอย่างต่อเนื่อง

 6. ทอท.จะสนับสนุนให้หน่วยธุรกิจได้รับการรับรอง

มาตรฐานระบบการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล รวมท้ังการรักษา

ลูกค้าและ

ประชาชน
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สถานภาพการรับรองตามมาตรฐานดังกล่าว และจัดให้ม ี

การทบทวน ปรบัปรงุ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและ

ยั่งยืน

เพ่ือให้การด�าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ของ ทอท.มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดับสากล ทอท. 

จึงได้ด�าเนินการตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย ตามมาตรฐาน OHSAS 18001 : 2007/มอก.

18001-2554 โดยส�านักงานใหญ่ ทอท. ท่าอากาศยานภูเก็ต  

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชยีงราย ท่าอากาศยานเชยีงใหม่ 

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานดอนเมือง และ 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ  

ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากน้ี ในปี 2562 ทอท.ได้จัดท�าโครงการพัฒนาระบบ

การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ ทอท. 

สู ่มาตรฐาน ISO 45001 : 2018 เพ่ือปรับเปลี่ยนระบบ 

การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ ทอท. 

ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลฉบบัใหม่ ISO 45001 : 2018 

(Occupational Health and Safety Management System) 

โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ ทอท.สามารถขอรับการรับรอง

มาตรฐานดังกล่าวได้ภายในปีงบประมาณ 2563

ทอท.ได้จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยใน 

การท�างานและส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การฝึกซ้อมดับเพลิง

และอพยพหนีไฟ สัปดาห์ความปลอดภัยในการท�างานและ

รณรงค์การขับข่ีด้วยความปลอดภยัในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

การฝึกซ้อมการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์ลิฟต์

โดยสารค้าง ณ อาคารส�านักงานใหญ่ ทอท. และโครงการ 

ส่งเสริมสุขภาพ “ฟื้นฟูสมรรถภาพการท�างาน เพ่ิมความสุข

ง่ายๆ สไตล์การยศาสตร์” การตรวจวัดสภาพแวดล้อม 

ในการท�างาน รวมถึงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ด้าน 

ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

จากผลการด�าเนินงานของ ทอท.ที่มุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจ

เพ่ือเป็นผู้ด�าเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก 

มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการ โดยค�านึงถึงความปลอดภัย 

อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ส�านกังานใหญ่ 

ทอท.จึงได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น 

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน 

การท�างานระดบัประเทศ ท่ีจัดโดยกรมสวัสดกิารและคุม้ครอง

แรงงาน กระทรวงแรงงาน 13 ปีติดต่อกัน ท่าอากาศยาน 

แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้รับรางวัลฯ ระดับประเทศติดต่อกัน

เป็นปีที่ 10  และท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้รับรางวัลฯ ระดับ

ประเทศเป็นปีแรกด้วยเช่นกัน

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร 

อย่างมีประสิทธิภาพ

ทอท.ได้มีความมุ ่งมั่นบริหารจัดการท่าอากาศยานตาม

แนวทางการปฏบิตัด้ิานสิง่แวดล้อมท่ีดี จงึได้ก�าหนดวิสยัทศัน์ 

เพ่ือมุ ่งสู ่การเป็นท่าอากาศยานสากลชั้นน�าที่เป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างย่ังยืน “Moving toward  

International Leading Eco-Airport” และก�าหนดนโยบาย

ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติเพื่อน�า

ไปสู่ความส�าเร็จด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

 1. ทอท.จะรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้เป็นไปตาม

มาตรการท่ีก�าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ 

ส่ิงแวดล้อมท่ีได ้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

 2. ทอท.จะด�าเนินธุรกิจ กิจกรรม และการให้บริการ 

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยค�านึงถึงปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม 

ให้เข้มงวดกว่าท่ีก�าหนดไว้ในกฎระเบียบและกฎหมาย  

ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

 3. ทอท.จะเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพ 

สิง่แวดล้อม พร้อมทัง้พัฒนาระบบจดัเก็บข้อมลู การรายงานผล 

และการทวนสอบเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการเปิดเผย

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 

 4. ทอท.จะวางแผนพัฒนาท่าอากาศยานและอาคาร

สนับสนุนในความรับผิดชอบอย่างย่ังยืน โดยออกแบบ 

ก ่อสร ้าง  ตลอดจนการด�า เ นินการในรูปแบบที่ เ พ่ิม

ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากร  

โดยจะมีการน�านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีด้านส่ิงแวดล้อม 

มาประยุกต์ใช้ทั้งระบบของท่าอากาศยาน

 5. ทอท.มุง่ท่ีจะเป็นท่าอากาศยานคาร์บอนต�า่ โดยมกีารตัง้

เป้าหมายการลดปริมาณการปล่อยก๊าคาร์บอนไดออกไซด ์

ให้เป็นไปตามเป้าหมายสากล พร้อมทั้งบูรณาการมาตรการ

ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปรสภาพภูมิอากาศส�าหรับ 

การด�าเนินการในปัจจุบันและการออกแบบส่ิงอ�านวย 

ความสะดวกใหม่ ๆ

 6 .  ทอ ท .มุ ่ ง มั่ นด� า เนิ นการ จั ดการ ขยะมู ลฝอย 

อย่างครบวงจร โดยประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน

ในการใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่าให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ทกุขัน้ตอน



   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด (มหาชน)   103   รายงานประจำาปี 2562      102

การด�าเนนิธุรกิจ เพ่ือลดปรมิาณขยะมลูฝอยทีจ่ะน�าไปก�าจดั
ให้เหลือน้อยที่สุด 
 7 .  ทอท.จะสนับสนุน แนะน�าให ้พนักงานและ 
ผูม้ส่ีวนได้เสยี รวมถึงบรษิทัในเครอื คูค้่า ผูป้ระกอบการ และ 
ผู ้ รับจ ้างอื่นๆ ร ่วมเ พ่ิมมูลค ่าการบริการ ในขณะท่ี 
ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการด�าเนินการและ
การขนส่ง 
 8. ทอท.จะพิจารณาต้นทุนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ให้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการตัดสินใจขยายควบรวม หรือ
ซื้อกิจการ (ถ้ามี)

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่สำาคัญของท่าอากาศยาน	
การจัดการด้านเสียง
ทอท.ได้น�าหลักการวิธีการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียง 
อย่างสมดุล (Noise Balanced Approaches) ขององค์การ
การบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation  
Organization: ICAO) มาปรับใช้ในการด�าเนินงาน 
ท่าอากาศยาน โดยหลักการของ Balanced Approaches  
มีดังนี้ 
-  การลดเสยีงท่ีอากาศยาน (Reduction of Noise at Source): 
สนับสนุนรณรงค ์ ให ้สายการบินใช ้อากาศยาน ท่ีมี 
การออกแบบ หรือเลือกใช้เครื่องยนต์ที่ปลดปล่อยเสียงใน
ระดับท่ีต�่ากว่าปัจจุบัน และก�าหนดน�้าหนักบรรทุกของ
อากาศยานให้เหมาะสม
- การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land-use Planning 
and Management) : ทอท.ได้สนับสนุนข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ แผนพัฒนาท่าอากาศยาน พ้ืนท่ีผลกระทบด้านเสียง 
ให้หน่วยงานด้านการวางแผน การใช้ประโยชน์ทีด่นิ เพ่ือน�าไป
พิจารณาก�าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม 
-  วิ ธีปฏิบัติการบินที่ลดเสียง (Noise Abatement  
Operational Procedures) : ก�าหนดให้สายการบินท่ีใช้ 
ท่าอากาศยานปฏิบัติตามวิธีการบินและการข้ึน-ลงท่ีก่อให้
เกิดมลพิษทางเสียงต�่าที่สุด ท้ังน้ีต้องไม่กระทบต่อปัจจัย 
ด้านความปลอดภัย (Safety) รวมทั้งต้องพิจารณาควบคู่กับ
ปัจจัยด้านอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ความสามารถรองรับ 
เทีย่วบนิ (Capacity) ประสทิธิภาพของการบรหิารการจราจร  
(Efficiency) และการเข้าถึง (Accessibility)
- ข้อจ�ากัดในการปฏิบัติการ (Operating Restrictions) : 
จ�ากัดอากาศยานเสียงดัง โดยก�าหนดให้อากาศยาน 
ทีท่�าการบนิในพ้ืนท่ี ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิท่าอากาศยาน
ดอนเมือง และท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต้องมีระดับเสียง 
ไม่เกินท่ีก�าหนดไว้ใน Chapter 3 ของ Annex 16 ของ
อนุสญัญาว่าด้วยการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ (อนุสญัญา

ชิคาโก) ซึ่งประกาศใน Aeronautical Information Circular 
(AIC) เพื่อให้สายการบินต่าง ๆ ยึดถือปฏิบัติ
นอกจากน้ีเพ่ือเป็นการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวัง 
ผลกระทบด้านเสียง ทอท.ได้มีการตรวจวัดระดับเสียง  
ทั้งที่เป็นสถานีถาวรและสถานีชั่วคราว ดังนี้ 
-  สถานีตรวจวัดระดับเสียงถาวร : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
จ�านวน 19 สถานี, ท่าอากาศยานภูเก็ต จ�านวน 4 สถานี และ 
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการติดต้ังจ�านวน  
4 สถานี
-  สถานีตรวจวดัระดับเสยีงชัว่คราว : ท่าอากาศยานดอนเมอืง 
และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชยีงราย ด�าเนินการตรวจวัด
ระดับเสียงปีละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 7 วันต่อเนื่อง
การจัดการด้านอากาศ
ทอท.ได้รณรงค์ให้สายการบนิท่ีใช้ท่าอากาศยานฯ ดแูลรกัษา
เครื่องยนต์ และปฏิบัติตามวิธีการบินและการขึ้น-ลง 
ท่ีก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่
กฎหมายก�าหนด ส�าหรบักิจกรรมภาคพ้ืนได้ก�าหนดมาตรการ
เพื่อลดผลกระทบ ดังนี้
- ก�าหนดให้อากาศยานดับเครื่องยนต์และควบคุมการใช้ 
Auxiliary Power Unit (APU) ขณะเข้าหลุมจอดหรอืเทียบกับ 
Passenger Loading Bridge โดยก�าหนดและให้ใช้อุปกรณ์
จ่ายไฟฟ้าและระบบปรับอากาศท่ีสนับสนุนโดยผ่านระบบ
สาธารณูปโภคของท่าอากาศยาน 
- ส่งเสริมให้มีการใช้ยานพาหนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เช่น ใช้พลังงานไฟฟ้า
- จัดระเบียบการจราจรภายในท่าอากาศยานฯ โดยเฉพาะ
บริเวณอาคารผู ้โดยสารและลานจอดรถยนต์ไม่ให้เกิด 
การติดขัด เพื่อลดการระบายมลสารทางอากาศ
- รณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานและผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน 
ใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพ่ิมข้ึน  ซึ่งจะส่งผลให้ลดการใช้
พลังงานและมลพิษจากรถยนต์

ทอท.ได้มีระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  
(Air Quality Monitoring) เพ่ือตดิตามตรวจสอบและเฝ้าระวัง
คุณภาพอากาศ ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีภายในและภายนอก 
ท่าอากาศยาน ดังนี้
- สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศชั่วคราว ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต  
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง 
เชียงราย ด�าเนินการตรวจวัดปีละ 2 ครั้งต่อเนื่อง 7 วัน ดัชนี
ทีต่รวจวดั ได้แก่ Nitrogen Oxide (NO ), Carbon monoxide 
(CO), Total Hydrocarbons (THC), Total Suspended  
Particles (TSP), Particulate Matter 10 Micrometers (PM ), 
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Volatile Organic Compounds (VOCs) ทิศทางและ
ความเร็วลม
- รถตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบเคลื่อนท่ี  
(Air Monitoring Mobile Unit) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ NO , CO, THC, PM , และสภาพ
อุตุนิยมวิทยา ได ้แก ่  ความดันบรรยากาศ อุณหภูมิ 
ความชืน้สมัพัทธ์ ทิศทางและความเรว็ลม ซึง่ผลการตรวจวดั
พบว่าคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย
ก�าหนด โดยเฉพาะในช่วงที่ พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลประสบปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก
บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทอท. ได้มีการรายงาน 
ค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กทุกวัน เพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง
ระดับมลสารทางอากาศที่อาจจะกระทบต่อสุขภาพของ 
ผู้มาใช้บริการ
การจัดการน�้าเสียและของเสีย
	 การจดัการน�า้เสยี ท่าอากาศยานในความรบัผดิชอบของ 
ทอท. ได้มีระบบบ�าบัดน�้าเสียส่วนกลางซ่ึงสามารถรองรับ
ปริมาณน�้าเสียทุกวันได้อย่างเพียงพอ มีการควบคุมและ 
ตรวจสอบการท�างานของระบบบ�าบัดน�้าเสียให้ท�างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบคุณภาพน�้าทิ้งให้เป็นไป
ตามมาตรฐานตามกฎหมาย ส�าหรบัท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ 
และท่าอากาศยานภูเก็ต น�้าท้ิงที่ผ่านระบบบ�าบัดน�้าเสีย 
ส่วนกลางแล้ว จะมกีารบ�าบดัน�า้เพ่ิมเติม เพ่ือน�ากลบัมาใช้ใหม่
	 การจัดการของเสีย เริ่มต้นตั้งแต่การรณรงค์ให้ผู้โดยสาร
และพนักงาน ลดอัตราการเกิดขยะและให้มีการคัดแยกขยะ 
โดยภายในอาคารผูโ้ดยสารและอาคารส�านกังานจะมภีาชนะ
ตามประเภทของขยะมลูฝอย เช่น ขยะทัว่ไป และขยะรไีซเคลิ 
จากน้ันจะรวบรวมขยะมูลฝอยไปก�าจัดให้ถูกต้องตาม 
หลักสุขาภิบาล ส�าหรับขยะอันตรายและขยะติดเชื้อจะแยก
จัดเก็บไว้โดยเฉพาะ ไม่ปะปนกับขยะประเภทอื่น และน�าไป
ก�าจัดให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักสุขาภิบาลต่อไป
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ทอท. ได้ออกข้อก�าหนดบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด 
(มหาชน) ว่าด้วยการสขุาภบิาลสิง่แวดล้อมในท่าอากาศยาน 
พ.ศ.2562 เพ่ือให้การด�าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุ โรคตดิต่อ 
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง             

ส� าหรับการด� า เนินงานด ้านสุขาภิบาลสิ่ งแวดล ้อม 
ท่าอากาศยาน สรุปได้ดังนี้
 การติดตามตรวจสอบด้านสุขาภิบาล
 1. การควบคุม ป้องกัน และก�าจัดสัตว์และแมลงรบกวน 
ด ้วยวิธี  Integrated Pest Management ( IPM) :  

บูรณาการเทคนิคการจัดการทางกายภาพและชีวภาพ 
มาใช้ในการควบคุม ป้องกัน ก�าจัดสัตว์และแมลงพาหะ 
น�าโรคและสัตว์รบกวน ก่อนจะใช้สารเคมีเป็นมาตรการ
สุดท้าย เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบกับส่ิงแวดล้อม ร่วมกับ 
การตรวจสุขาภิบาลอาคารและสถานที่
 2. ด้านสุขาภิบาล น�้าด่ืม น�้าใช้ : ท�าการเก็บตัวอย่าง 
น�้าด่ืม น�้าประปา ภายในอาคารผู้โดยสาร เพ่ือส่งตรวจทาง
เคมแีละจลุชวีวทิยา และการตรวจสอบเชือ้ Legionella spp.  
ในหอผึ่งเย็นจากระบบปรับอากาศ เพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์
คุณภาพทางจุลชีววิทยา (Legionella spp.) 
 3. ด้านสุขาภิบาลอาหาร : ทอท.และผู้ประกอบการ 
ร้านอาหารภายในอาคารผู้โดยสารได้ด�าเนินการตามหลัก
สุขาภิบาลอาหาร ทั้งร้านอาหารที่ได้มาตรฐาน และผู้สัมผัส
อาหารที่ผ ่านการรรับรอง และ ทอท.ยังได้มีการตรวจ
สุขาภิบาลอาหารเป็นประจ�า เพ่ือสร้างความมั่นใจแก่ 
ผู ้ใช้บริการท่าอากาศยานว่าสามารถบริโภคอาหารได ้
อย่างปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ดังนี้
 (1) การตรวจสุขาภิบาลร้านอาหารภายในอาคาร 
ผู้โดยสาร ทั้งทางด้านกายภาพ จุลชีววิทยา และเคมี
 (2)  ร้านอาหารภายในอาคารผู้โดยสาร ได้ผ่านการตรวจ
ประเมนิและได้รบัป้ายรบัรองมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติ
อร่อย (Clean Food Good Taste) ของกรมอนามยั กระทรวง
สาธารณสุข
 (3) ร้านอาหารภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย 
ของกรุงเทพมหานครตามโครงการกรุงเทพเมืองอาหาร
ปลอดภัย (Bangkok Food Safety) ของกรุงเทพมหานคร 
ตามข้อบญัญัติกรงุเทพมหานคร เรือ่ง สถานทีจ่�าหน่ายอาหาร
และสถานท่ีสะสม พ.ศ.2545 และกฎกระทรวงสุขลักษณะ
ของสถานที่จ�าหน่ายอาหาร พ.ศ.2561
 (4) การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้สัมผัสอาหาร 
ทอท.ได้มีการจัดอบรมและบรรยายพิเศษ เพ่ือส่งเสริม 
และพัฒนาศักยภาพของผู้สัมผัสอาหารในการสร้างความรู้  
การตระหนักรู ้ ท่ีดี แก่บุคลากรผู ้ปฏิบัติงานที่เ ก่ียวข้อง 
ในด ้านสุขาภิบาลอาหาร โดยผู ้ ท่ี เข ้าร ่วมอบรมและ 
สอบผ่านตามเกณฑ์ประเมินจะได้รับบัตรประจ�าตัวผู้สัมผัส
อาหาร
การตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร
เพ่ือให้ผู ้โดยสารและบุคลากร ทอท. มีสภาพแวดล้อม 
ทีเ่หมาะสม จงึมกีารตดิตามตรวจสอบคณุภาพอากาศภายใน
อาคาร บรเิวณอาคารผูโ้ดยสารและอาคารส�านกังาน โดยดชันี
คณุภาพอากาศทีต่รวจ ได้แก่ Carbon dioxide (CO

2
), CO, 

VOCs อุณหภูมิ ความชื้น เชื้อจุลินทรีย์และเชื้อราในอากาศ
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นิทรรศการสิ่งแวดล้อม
ในปีงบประมาณ 2562 ทอท.จัดบรรยายพิเศษและ 
จัดนิทรรศการทางวิชาการเน่ืองในวันสิ่งแวดล้อมไทยและ 
สิ่งแวดล้อมโลก ดังนี้ 
 - การบรรยายพิเศษ เร่ือง “การจัดการบรรจุภัณฑ ์
อย่างย่ังยืน” เน่ืองในวันสิ่งแวดล้อมไทย เพ่ือสร้างจิตส�านึก 
ท่ีดีในการลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวกับบรรจุภัณฑ์ 
รวมถึงส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุด
 -  การเสาวนา เรือ่ง “น�า้ คอื ชวีติ” น�าเสนอผลงานวชิาการ 
และนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม เน่ืองในวันสิ่งแวดล้อมโลก 
เพ่ือสร้างความรู ้ความเข้าใจถึงปัญหาการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า 
การใช้ทรพัยากรน�า้อย่างรูค้ณุค่าและเกิดประโยชน์สงูสดุเพ่ือ
น�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Growth)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ทอท.มีนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการไม่ล่วงละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ โดยก�าหนดไว้ในนโยบาย
ธรรมาภิบาลของ ทอท. ที่ก�าหนดว่า ทอท.จะให้การปกป้อง
และคุ้มครองรักษาทรัพย์สินทางปัญญาที่ ทอท.เป็นเจ้าของ
ให้พ้นจากการถูกละเมิดหรือการถูกน�าไปใช้โดยไม่ได้รับ
อนุญาต อีกท้ังก�าหนดให้บุคลากรของ ทอท.ต ้องให ้
ความเคารพและไม่กระท�าการละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สิน 
ทางปัญญาของผู้อื่น 

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยี

และสารสนเทศ

ทอท.ก�าหนดให้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
เป ็นป ัจจัยส�าคัญที่ช ่วยส ่งเสริมการด�าเนินธุรกิจและ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการท�างาน ฉะนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบ 
ร่วมกันของพนักงาน ทอท.ทุกคนท่ีจะต้องใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารภายใต้ข้อบงัคบัของกฎหมาย และ
ตามประกาศ ทอท. เรื่อง นโยบายความมั่นคงปลอดภัยทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ทอท. (AOT ICT 
Security Policy) ที่ได้มีการก�าหนดการเข้าถึงหรือควบคุม 
การใช้งานสารสนเทศ ท่ีมเีนือ้หาครอบคลมุ อย่างน้อย 4 ด้าน 
คอื 1. การเข้าถึงระบบสารสนเทศ 2. การเข้าถึงระบบเครอืข่าย 
3. การเข้าถึงระบบปฏิบัติการ และ 4. การเข้าถึงโปรแกรม
ประยุกต์หรอืแอปพลเิคชนัและสารสนเทศ นอกจากนีใ้นคูม่อื 
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ ทอท. ได ้มีการก�าหนด  
เรื่องจรรยาบรรณว่าด้วยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร ที่ก�าหนดให้พนักงาน ทอท. ทุกคนมีหน้าท่ี 

รับผิดชอบในการป้องกันและดูแลให้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารของ ทอท.ท่ีอยู่ในความครอบครอง
หรอืหน้าทีร่บัผดิชอบของตนไม่ให้ถูกบคุคลท่ีไม่ได้รบัอนญุาต
เข้าถึงโดยมิชอบ และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีมีความส�าคัญ 
ทางธุรกิจต่อผู้ไม่เก่ียวข้อง ท้ังต้องมีวินัยในการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ ทอท. ไม่ให้ส่ง 
ผลกระทบในแง่ลบต่อ ทอท.และผู้อื่น 

ทัง้นี ้ หาก ทอท. พบว่าพนกังานมกีารละเมดิ และผลการสอบสวน
อย่างเป็นธรรมปรากฏว่าเป็นจริง จะได้รับการพิจารณา 
ลงโทษทางวนิยั และ/หรอืโทษทางกฎหมายตามความเหมาะสม 
แล้วแต่กรณี

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมาย 

การด�าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของการเคารพและปฏิบัติตาม
กฎหมายน้ัน เป็นสิ่งท่ีบุคลากรทุกคนใน ทอท.ตระหนักและ
ให้ความส�าคญั โดยก�าหนดไว้เป็นจรรยาบรรณ ทอท.ในคูม่อื
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ ทอท. ท่ีต้องปฏิบัติตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อก�าหนด และมติท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน 

ทอท.ให้ความส�าคัญกับการดูแลลูกค้า คู่ค้าธุรกิจ พนักงาน 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ผ่านการตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิ
มนุษยชนอย่างรอบด้าน เพ่ือประเมินผลกระทบด้านสิทธิ
มนุษยชนอันอาจเกิดขึ้นจากการด�าเนินธุรกิจท่ี ทอท. 
อาจเข้าไปมีส่วนสนับสนุนให้เกิดขึ้น ท้ังน้ีการเคารพสิทธิ
มนุษยชนเป็นส่วนส�าคัญอย่างย่ิงในการด�าเนินธุรกิจของ 
ทอท. และได้ถูกก�าหนดเป็นจรรยาบรรณและหลกัการท่ี ทอท.
ยึดมั่นเสมอมา ซึ่งตลอดระยะเวลาการด�าเนินงานท่ีผ่านมา 
ทอท.มุ่งเน้นให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
ต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ  ให้เกียรติซึ่งกันและกัน  
บนพ้ืนฐานของศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ หรือไม่กระท�า
การให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นท่ีขัดต่อบทบัญญัติ
ของกฎหมาย โดยการกระท�าดังกล่าวให้รวมถึงการปฏิบัติ 
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วย และเพ่ือเป็นการสนับสนุน 
การปฏบิติัตามหลกัสิทธิมนุษยชน ทอท.ได้ออกประกาศ ทอท. 
เรื่อง นโยบายสิทธิมนุษยชน เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2561  
เพื่อแสดงความมุ ่งมั่นให้ประจักษ์ว่า ทอท. ด�าเนินงาน 
อย่างมคีวามรบัผดิชอบ โปร่งใส และมส่ีวนร่วมในการบรหิาร
จัดการผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนท่ีอาจเกิดขึ้นตลอด 
ห่วงโซ่คณุค่าของ ทอท. โดยนโยบายสทิธิมนุษยชน ได้ก�าหนด
ให้พนักงานและคูค้่าธุรกิจรบัทราบ โดยบรูณาการแนวปฏิบัติ
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ด ้านสิท ธิมนุษยชนเข ้ า กับการด� า เนิน กิจกรรมของ 
ท่าอากาศยาน ท้ังน้ีกระบวนการบริหารจัดการด้านสิทธิ
มนุษยชนของ ทอท. ครอบคลุม 4 เรื่องหลัก ได้แก่ สิทธิของ
พนักงาน สิทธิของชุมชนและสิ่งแวดล้อม สิทธิของคู่ค้าธุรกิจ 
และสิทธิของลูกค้า 

นอกจากนี ้นโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท.ได้ก�าหนดให้คณะ
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ทอท.ทุกคนต้อง
เคารพและปฏิบัติตามหลักกฎหมายเรื่องสิทธิมนุษยชน  
โดยให้ความส�าคัญกับการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลท่ีได้รับ 
การรับรองหรือคุ ้มครอง ท้ังกฎหมายไทยและกฎหมาย
ระหว่างประเทศ โดยไม่แบ่งแยกเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ 
ศาสนา ความเชือ่ ความคดิเหน็ทางการเมอืง หรอืความพิการ 
นอกจากนี ้ประมวลจรยิธรรมของผูป้ฏิบตังิาน พ.ศ.2554 ของ 
ทอท.ได้ก�าหนดให้บุคลากรทุกคนใน ทอท.ต้องเคารพ 
ต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
โดยก�าหนดไว้เป็นมาตรฐานจริยธรรมขององค์กรที่บุคลากร
ทุกคนใน ทอท.ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากมี 
การฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามก็จะถูกลงโทษตามความร้ายแรง
แห่งการกระท�าและถือเป็นการกระท�าผิดทางวินัยอีกด้วย   

ช่องทางการติดต่อ ร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแส

ทอท.ให้ความส�าคัญต่อการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
ทกุกลุม่เพ่ือการแลกเปลีย่นข้อมลูระหว่างกัน ตลอดจนรบัฟัง
ความคิดเห็นและค�าแนะน�าของผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ ่ม  
เพ่ือผลประโยชน์ร่วมกัน ในกรณีท่ีผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของ ทอท.สามารถร้องเรียน
หรือแนะน�าติชมต่อ ทอท.ได้ โดย ทอท.ได้จัดท�าช่องทางให้ 
ผูม้ส่ีวนได้เสยีสามารถติดต่อผ่านเว็บไซต์  www.airportthai.
co.th ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้หลายด้าน รวมท้ังด้าน 
ธรรมาภิบาล และจัดตู ้รับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ  
ณ จุดบริการที่ท่าอากาศยานทุกแห่งในความรับผิดชอบของ 
ทอท. รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติ 
มิชอบของบุคคลในองค์กรท้ังจากพนักงานเอง และผู้มีส่วน
ได้เสยีอืน่ด้วย ทอท.ให้ความส�าคญักับการเก็บข้อมลูร้องเรยีน
เป็นความลับ ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เพียงเฉพาะ 
ในกลุ่มบุคคลท่ีได้รับมอบหมายและเก่ียวข้องด้วยเท่าน้ัน  
เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูร้้องเรยีน และได้ก�าหนดขัน้ตอน
การรับเรื่องและการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมี
ช่องทางการติดต่อ ร้องเรียนหรือ การแจ้งเบาะแส ดังนี้
 (1) ทาง E-mail: goodgovernance@airportthai.co.th 
 (2)  จดหมายถึงคณะกรรมการ ทอท./กรรมการ 

ผู้อ�านวยการใหญ่/ ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบ บริษัท  
ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) 333 ถนนเชิดวุฒากาศ 
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 
 (3) ตู้ ปณ.3 ปณฝ.ดอนเมือง กทม.10211
 (4)  ตู ้ รับความคิดเ ห็นและข ้อ เสนอแนะ ติดตั้ ง  
ณ ส�านักงานใหญ่ และบริเวณส�านักงานท่าอากาศยาน 
ในความรับผิดชอบของ ทอท.ทั้ง 6 แห่ง
 (5) ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 02-535-5210 โทรสาร 
02-535-5216  E-mail: aotpr@airportthai.co.th
 (6) AOT Call Center 1722
 ( 7 )  A O T  O n l i n e  C h a t  ผ ่ า น ห น ้ า เ ว็ บ ไ ซ ต ์  
www.airportthai.co.th 

ทั้งน้ี ในการรับข้อเสนอแนะและเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วน 
ได้เสียนั้น จะถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการ  
เพ่ือให้มีการชี้แจง แก้ไข ปรับปรุง และสรุปผลเพ่ือรายงาน 
ต่อคณะกรรมการ ทอท. และเพ่ือให้การด�าเนินการติดตาม 
เรื่ องราวร ้องทุกข ์การด�า เนินงานของ ทอท.เป ็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิผล ทอท.ได้แต่ง
ตัง้ “คณะท�างานตดิตามเรือ่งราวร้องทุกข์การด�าเนนิงานของ 
ทอท.” เพ่ือท�าหน้าท่ีในการติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงาน 
เก่ียวกับการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ และรายงานความ 
คบืหน้าให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาเรือ่งราวร้องทกุข์ประจ�า
กระทรวงคมนาคมทราบ อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่น 
ในการแก้ไขปัญหาจากการด�าเนินงานของ ทอท.ให้แก ่
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอีกทางหนึ่งด้วย 

ส�าหรับการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส ทอท.ได้ก�าหนดไว้
ในข้ันตอนการปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้ง
เบาะแสของ ทอท. โดยจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส 
กระบวนการสอบสวนและการลงโทษ ซึง่เป็นไปตามระเบยีบ 
ข ้อบั ง คับและกฎหมายที่ เ ก่ี ยวข ้องอย ่ าง เคร ่ งครัด  
นอกจากนี้ ยั งสร ้ างความมั่นใจให ้ กับพนักงานหรือ 
ผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ โดย ทอท.จะให้ความคุ้มครอง และ 
จะไม่ยินยอมให้มกีารข่มขู่ คกุคาม กับพนักงานหรอืบคุคลอืน่
ใด  ทีแ่จ้งเบาะแส และผูท่ี้ให้ความร่วมมอืหรอืความช่วยเหลอื
ในการสอบสวนด้วยเจตนาสุจริต รวมถึง ทอท.จะไม่เลิกจ้าง  
พักงาน ลงโทษทางวินัย หรือขู่ว่าจะด�าเนินการใด ๆ จาก 
การที่พนักงาน ทอท.หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง ร้องเรียนหรือ 
แจ้งเบาะแส
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การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

ในการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญของ ทอท.นอกจากเผยแพร ่

ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยแล้ว ทอท.จะเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ ทอท. 

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น รายงานประจ�าปี 

นโยบายธรรมาภิบาล ข้อมูลบริษัท ข่าวประชาสัมพันธ์  

โดยการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและ

บคุคลภายนอกสามารถรบัข้อมลูข่าวสารได้ทนัต่อเหตกุารณ์ 

เข้าถึงโดยสะดวก และได้รับประโยชน์มากที่สุด ดังนี้

 (1)  สารสนเทศที่ส�าคัญของ ทอท.ประกอบด้วย ข้อมูล

ทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูล

ทางการเงิน โดยเฉพาะในส่วนของงบการเงินน้ันได้ผ่าน 

การสอบทาน/ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี  ว่าถูกต้องตามท่ีควร

ในสาระส�าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไปและผ่าน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการ 

ทอท.ก่อนเปิดเผยแก่ผู ้ถือหุ ้น โดยคณะกรรมการ ทอท.

รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผูส้อบ

บัญชีในรายงานประจ�าปีด้วย นอกจากนี้ ทอท.ได้เปิดเผย

รายการระหว่างกัน รวมถึงบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารไว้ใน 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2562 (แบบ 56-1) และ

รายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) เป็นต้น

 (2)  ข้อมูลต่าง ๆ ของ ทอท.ที่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน 

ผูถื้อหุ้น และนกัลงทนุตามพระราชบญัญัต ิข้อมลูข่าวสารทาง

ราชการ ปี 2540 นอกจากในห้องสมุดธรรมาภิบาลแล้ว  

ยังเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ ทอท.ท้ังภาษาไทย และภาษา

องักฤษ เช่น ข้อมลูบรษิทั ประวตัคิณะกรรมการ ทอท. รายงาน

ประจ�าปี รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน หนังสือเชิญประชุม

ผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น คู่มือการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีของ ทอท. และระเบียบประมวลจริยธรรมส�าหรับ 

ผู้ปฏิบัติงาน ทอท. ปี 2554 เป็นต้น 

 (3)  ทอท.ได้เปิดเผยประวัตขิองคณะกรรมการ ทอท.และ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุดตามข้อบังคับ 

จ�านวนครั้งของการประชุม และจ�านวนครั้งท่ีกรรมการ 

แต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปี 2562 และเปิดเผยการจ่าย 

ค่าตอบแทนกรรมการท่ีเป็นไปตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุน้ 

และผูบ้รหิารระดบัสงูไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี 

2562 (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) ด้วย 

 (4) ทอท.จัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เพ่ือท�าหน้าที่

ส่ือสารข้อมูลส�าคัญต่อนักลงทุน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น 

และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ท้ังในและต่างประเทศ ทั้งนี้  

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อกับหน่วยงานได้โดยตรง หรือผ่านทาง

เว็บไซต์ของ ทอท.ซึ่งมีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ท่ีได้ปรบัปรงุให้ทันสมยัอยู่เสมอ โดย ทอท.ได้ให้ความส�าคญั

กับการเปิดเผยข้อมลูทีม่คีวามถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และ

ทัว่ถึง รวมทัง้การน�าเสนอผลงานและการแจ้งสารสนเทศของ

องค์กรต่อนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น และ

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ท้ังในและต่างประเทศ ตลอดจน 

ผู้เกี่ยวข้องทั้งในทางตรงและทางอ้อมมาโดยตลอด ดังนี้

Company Visit 

Conference Call / Telephone Call 

การติดต่อสอบถามข้อมูลทาง E-mail (ฉบับ) 

Opportunity Day  

Analyst Briefing  

International Roadshow 

Domestic Roadshow

40

1,024

45

1

2

4

10

กิจกรรม จำ�นวนครั้ง/ปี

ปีงบประม�ณ 2562
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ทั้งน้ี ทอท.ได้จัดโครงการน�าผู้ถือหุ้นเย่ียมชมท่าอากาศยาน 

ทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบของ ทอท. เพ่ือให้ผูถ้อืหุน้ได้มโีอกาส

รับทราบและซักถามนโยบายและผลการด�าเนินงาน รวมถึง

แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของ ทอท.  

จากผู้บริหารระดับสูง เพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและ

ความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งโครงการจะจัดปีละ 1 ครั้ง 

โดยคัดเลือกผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมโครงการด้วยวิธีการจับ 

รายชือ่จากใบสมคัรท่ีผูถื้อหุ้นส่งเข้ามา ท้ังนี ้ในปี 2562 ทอท. 

ได้พาผู้ถือหุ้นเย่ียมชมท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย  

โดยมผีูถ้อืหุน้เข้าร่วมโครงการเย่ียมชมกิจการจ�านวน 100 คน  

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562

กรณีท่ีนักลงทุนและผู ้เก่ียวข้องมีข้อสงสัยและต้องการ

สอบถาม สามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ทอท.  

โทรศัพท์ 02-535-5900 โทรสาร 02-535-6009 Email:  

aotir@airportthai.co.th หรือผ่านเว็บไซต์ของ ทอท.  

www.airportthai.co.th

 (5) ทอท.ได้เปิดเผยข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางการเงิน  

บทรายงานและการวเิคราะห์ของฝ่ายบรหิาร (Management 

Discussion and Analysis: MD&A) ประกอบงบการเงิน 

ทุกไตรมาส รวมถึงข้อมลูส�าคญัอย่างถูกต้องครบถ้วน เป็นไป

ตามข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 (6) จดัท�ารายงานข้อมลูทางการเงนิท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน

การบัญชีท่ีผ่านการตรวจสอบจากส�านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดิน เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า ข้อมูลที่แสดงในรายงาน

ทางการเงินมีความถูกต้อง

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ทอท.ให ้ความส� าคัญกับการก� า กับดูแล กิจการที่ ด ี

มาโดยตลอด โดยก�าหนดให้ “บริษัทต้องจัดท�านโยบายเกี่ยว

กับจรรยาบรรณทางธุรกิจตลอดจนจรยิธรรมในการประกอบ

ธุรกิจของบรษิทั คณะกรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู ฝ่ายจดัการ

และพนักงาน ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือเป็น

แนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางท่ี

ถูกต้อง” ไว้ในข้อบังคับของ ทอท.และในปี 2545 ทอท.จึงได้

จัดท�าคู่มือจรรยาบรรณ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

ให้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทอท.ไว้ยึดถือ

ปฏิบัติเป็นครั้งแรก เพ่ือเป็นการแสดงปณิธานที่จะด�าเนิน

ธุรกิจที่มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ 

ซึ่งต่อมาในปี 2552 ได้มีการปรับปรุงแก้ไขคู่มือจรรยาบรรณ 

ทอท.ปี 2545 เป็นคู่มือการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ ทอท. 

ฉบับปรับปรุงแก้ไข ครั้งท่ี 1 (พ.ศ.2552)  และส่งมอบให้

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ทอท.ทุกคน  ลงนามรบัทราบ

และถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก และในปี 2559 ทอท.ได้ปรับปรุง

คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.ครั้งล่าสุด เป็นคู่มือ

การก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีพ.ศ.2559 เพ่ือให้มคีวามสอดคล้อง

กับหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน 

ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความเป็น

สากลตาม ASEAN CG Scorecard และเป็นไปตามเกณฑ์

ของการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise 

Performance Appraisal: SEPA) ของส�านักงานคณะ

กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รวมถึงมีความสอดคล้องกับ

พันธกิจของ ทอท. 

คู่มือการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี พ.ศ.2559 น้ัน เป็นแนวทาง

การปฏบิตังิานทีก่รรมการ ผูบ้รหิารและพนักงาน ทอท.ทกุคน

ต้องรับทราบและยึดถือเป็นหลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

นอกจากนี้ ในการบริหารงานบุคคลยังใช้คู่มือการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีฯ เป็นเอกสารส�าหรับให้ความรู ้แก่พนักงาน 

ทุกระดับ รวมถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ท่ีต้องก�าหนดให้

มีหัวข้อเรื่องการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรมไว้ใน

หลักสูตรพ้ืนฐานท่ีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลจัดอบรม

พนักงานตามแผนพัฒนาบุคคลประจ�าปี

ประมวลจริยธรรม

ทอท.มีระบบและกลไกในการสร ้างธรรมาภิบาลและ

จริยธรรมขององค์กรที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรปรากฏ

ตาม “ระเบียบ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)  

ว่าด้วยประมวลจรยิธรรมของผู้ปฏบิติังาน พ.ศ.2554” เพ่ือใช้

เป็นมาตรฐานทางจริยธรรมที่ทุกคนในองค์กรต้องยึดถือ

ปฏิบัติ และหากมีการฝ่าฝืน หรือการกระท�าใด ๆ อันเป็น 

การหลีกเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ ก็จะได้รับการลงโทษตาม 

ความร้ายแรงแห่งการกระท�า และถือเป็นการกระท�าความผดิ

ทางวินัยอีกด้วย

การส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมของ ทอท. 

ในปี 2562 ทอท.จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมให้พนักงาน 

และลูกจ ้าง ทอท.เพ่ือสร ้างจิตส�านึกท่ีดี มีจริยธรรม 

ในการท�างาน สามารถสร้างสุขในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

และการท�างาน เช่น
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 1. กิจกรรม “ท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์ทุกวันอังคารและ

ทุกวันพฤหัสบดี” โดยนิมนต์พระจากวัดดอนเมืองมารับ

บิณฑบาต เวลา 07.00 - 08.00 น. ณ บริเวณห้องโถงอาคาร

ส�านักงานใหญ่ ทอท.

 2. พิธีท�าบุญตกับาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จ�านวน 

59 รูป ในโอกาสเทศกาลวันข้ึนป ีใหม ่  2562 โดยม ี

เจ้าคณุอลงกต พระอดุมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน�า้พุ 

จงัหวัดลพบรุ ีเป็นประธานพิธีสงฆ์ เมือ่วันท่ี 4 มกราคม 2562  

ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระเจ้า- 

บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถฯ ส�านักงานใหญ่ ทอท.

 3. กิจกรรมเยีย่มเยยีนผูส้งูอายุ เน่ืองในโอกาสวนัผูส้งูอายุ

แห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ สถานสงเคราะห์ 

คนชรา บ้านบางแค 2 กรุงเทพมหานคร 

 4. พิธีท�าบญุตกับาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จ�านวน 

59 รูป และสรงน�้าพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 

ปี 2562 โดยมีเจ้าคุณอลงกต พระอุดมประชาทร เจ้าอาวาส

วัดพระบาทน�า้พุ จงัหวัดลพบรุ ีเป็นประธานพิธีสงฆ์ เมือ่วันที่ 

10 เมษายน 2562 ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ จอมพล 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถฯ 

ส�านักงานใหญ่ ทอท.

 5. จัดพิธีท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์ จ�านวน 68 รูป  

เพื่อถวายเป็นพระราชกศุลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช

พิธีบรมราชาภิเษกและเพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติและ

แสดงความจงรักภักดี โดยนิมนต์คณะสงฆ์จากวัดโดยรอบ 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมารับบิณฑบาต ณ บริเวณ 

ด ้านหน้าอาคารส�านักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562

 6. จัดกิจกรรม “โครงการจิตอาสา เราท�าความดี 

ด้วยหัวใจ” โดย ทอท.ร่วมกับกองทัพอากาศ  โดยกรมกิจการ

พลเรือนทหารอากาศ พัฒนาคูนายใช้ เขตดอนเมือง 

กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562

 7. จัดให้มีโครงการมอบรางวัลพนักงานดีเด่น พนักงาน 

ลกูจ้างท่ีได้รบัการยกย่องเป็นกรณพิีเศษ กลุม่หรอืหน่วยงาน 

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�าคณุประโยชน์ให้แก่ ทอท. เพ่ือเป็นการยกย่อง ชมเชย สร้าง

ขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานเป็นประจ�าทุกปี ซึ่งในปี 

2562 ได้มีพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู ้ท�าคุณประโยชน์  

หน่วยงานดีเด่น พนักงานดีเด่น พนักงาน ลูกจ้างที่ได้รับ 

การยกย่องเป็นกรณีพิเศษ และมอบของที่ระลึกแก่พนักงาน 

ทีท่�างานครบ 25 ปี ประจ�าปี 2562  ในวนัครบรอบการด�าเนินงาน

ของ ทอท.ครบรอบ 40 ปีการด�าเนินงาน ในวันจันทร์ท่ี 1 

กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ทอท. (Auditorium)  

ชัน้ 2 อาคารส�านกังานใหญ่ ทอท. โดยกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ 

ทอท.เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบโล่เกียรติคุณ

 8. จัดกิจกรรมโครงการ “สืบสานประเพณีถวายเทียน

พรรษา” ประจ�าปี 2562 เพื่อส่งเสริม ท�านุบ�ารุง และสืบสาน

ประเพณีที่ดีงามของไทย และสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

เมือ่วันที ่12 กรกฎาคม 2562 ณ วดัดอนเมอืง  พระอารามหลวง 

วัดเทพนิมิตต์ และวัดคลองบ้านใหม่ 

 9. กิจกรรม “ทอท.ร่วมใจท�าบญุ 5 วัดเพ่ือเฉลมิพระเกียรติ 

และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า- 

เจ้าอยู่หัว เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา  

28 กรกฎาคม 2562” เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ  

วัด 5 แห่ง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง

 10. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ- 

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์  

พระวชริเกล้าเจ้าอยู่หวั (รชักาลที ่10) เนือ่งในโอกาสวันเฉลมิ

พระชนมพรรษา 67 พรรษา เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ 

และแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี เมื่อวันท่ี 28 กรกฎาคม 

2562 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 11. จดัสมัมนาเชงิปฏิบติัการ “ปรบัฐานความคิด ส่งเสรมิ

คุณธรรม สร้างค่านิยม ไม่ยอมรับการทุจริต” ประจ�าปี 2562 

เพ่ือเผยแพร่ปลูกฝังให้พนักงานตระหนักถึงจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ พร้อมท้ังเสรมิสร้างบรรยากาศในการปฏิบตังิาน

ท่ีมุ ่งเน้นคุณธรรมตามค่านิยมองค์กร โดยเชิญอาจารย ์

จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ มาเป็นวิทยากรบรรยายเมื่อวันที่  

24-25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ทอท.  

(Auditorium) ชั้น 2 อาคารส�านักงานใหญ่ ทอท.  

 12. จัดกิจกรรมท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร

จ�านวน 88 รูป และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เพื่อถวายเป็น

พระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิต์ิ พระบรมราชนีินาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคล 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 87 พรรษา เมื่อวันท่ี  

8 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ จอมพล 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถฯ 

ส�านักงานใหญ่ ทอท.

 13. ทอท.เข้าร่วมกิจกรรมจติอาสาของกระทรวงคมนาคม 

ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด�าริ  

“เราท�าความดด้ีวยหัวใจ” มแีนวทางด�าเนินกิจกรรมจติอาสา

พัฒนาพ้ืนท่ีบรเิวณรมิทางรถไฟ ชานเมอืงช่วงหัวล�าโพง - รงัสติ  

โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

เมือ่วันท่ี 24 กันยายน 2562 ณ สถานีรถไฟกรงุเทพฯ (หัวล�าโพง)
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2560 ทอท.ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

3 ฝ่าย เรือ่งการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ชาตว่ิาด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) 

ระหว่างส�านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทจุรติแห่งชาต ิ(ส�านักงาน ป.ป.ช.), ส�านักงานคณะกรรมการ

นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  

เพ่ือแสดงออกถึงความมุ่งมั่นท่ีจะยกระดับมาตรฐานทาง

คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ  

อีกทั้งยังได้เข้าร่วมยกร่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ในภาครัฐวิสาหกิจ ระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  

ตามบันทึกข ้อตกลงความร ่ วมมือฯ  เ พ่ือสนับสนุน 

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตฯ รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากรภายใน

หน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และ

ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม

ในปี 2561 ทอท.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

(ศปท.) ขึน้ตรงกับกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ และอยู่ภายใต้

การก�ากับดูแลของคณะกรรมการธรรมาภิบาล มีหน้าที่ 

ความรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดท�าข้อเสนอแนะแนวทางใน

การก�าหนดนโยบาย มาตรการ และจัดท�าแผนปฏิบัติการ 

เก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ

มชิอบของผูป้ฏิบตังิานในองค์กรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ โดยการป้องกัน

การทุจริตจะมีการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านจริยธรรม

และคุณธรรม ด�าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝังให้พนักงาน

ตระหนักถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณ พร้อมทั้งเสริมสร้าง

บรรยากาศในการปฏิบัติงานท่ีมุ่งเน้นคุณธรรมตามค่านิยม

องค์กร เพ่ือน�าไปสู่การสร้างสังคมคุณธรรม โดยมีแนวทาง 

น�าไปสูภ่าคปฏิบตัทิีมุ่ง่สมัฤทธิผล และงานอืน่ท่ีเกีย่วข้องตาม

ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงประสานงานและให้ความร่วมมือ

ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 

ร่วมกับหน่วยงานภายนอก อาท ิส�านกังาน ป.ป.ช., ส�านกังาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

(ส�านักงาน ป.ป.ท.), สคร. และกระทรวงคมนาคม เครือข่าย

องค์กรรฐัวสิาหกิจท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต และหน่วยงานก�ากับที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือเป็นการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  

(พ.ศ. 2561-2580) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุล

และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านการต่อ

ต้านการทุจรติและประพฤตมิชิอบ ทอท.ได้ประกาศเจตจ�านง

สุจริตในการบริหารงานของ ทอท. พร้อมทั้งเข้าร่วมประกาศ

เจตจ�านงสุจริตฯ ร่วมกับกระทรวงคมนาคม รัฐวิสาหกิจ และ 

ส่วนราชการ ภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม เพื่อแสดงออก

ถึงความมุ่งมั่นในการด�าเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  

ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล และ 

เสริมสร้างภาพลักษณ์ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  

ปัจจบุนั ทอท.เป็นองค์กรต้นแบบให้กับหน่วยงานรฐัวิสาหกิจ

ในการจดัตัง้ ศปท. เป็นโครงสร้างหลกัขององค์กร โดยเข้าร่วม

เ ป ็ น ห น่ึ ง ใ น ค ณ ะ ท� า ง า น ศึ ก ษ า รู ป แ บ บ / แ น ว ท า ง 

การด�าเนินงาน ศปท.ในรฐัวิสาหกิจ เพ่ือสนบัสนนุการด�าเนิน

งานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ข้อ 2.4 ร่วมส่งเสริม

และสนับสนุนให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีการจัดต้ัง ศปท. 

ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือก�าหนดให้มีผู้บริหารหรือรอง 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบด�าเนินงาน 

ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ในหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม 

ทอท.ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &  

Transparency Assessment: ITA) ต้ังแต่ป ี  2557  

จนถึงป ัจจุบัน  โดยมี วัต ถุประสงค ์ เ พ่ือประเมินผล 

การปฏิบตังิานด้านคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิ

งานของหน่วยงานภาครัฐ โดยผลการประเมิน ITA ในรอบปี 

ที่ผ ่านมา ทอท. มีระดับคุณธรรมและความโปร ่งใส 

ในการด�าเนินงานสูงมาก

ทอท.ตอบสนองนโยบายของภาครัฐท่ีให้น�าระบบประเมิน

ความเส่ียงมาเป็นหน่ึงในเครื่องมือท่ีใช้ในการป้องกัน 

ความเสีย่งด้านทุจรติ โดยท�าการประเมนิความเสีย่งการทจุรติ

จากกระบวนการอนุมัติอนุญาต ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย

การเป็นแนวร่วมปฏิบตัขิองภาครฐัขบัเคลือ่นปีแห่งการอ�านวย

ความสะดวกในการพิจารณาอนมุตั ิอนญุาตของทางราชการ

ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ นอกจากน้ี ยังได้ประเมิน

ความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

เพ่ือก�าหนดมาตรการควบคุมภายในป้องกันมิให ้เกิด 

ความเสี่ยงด้านการทุจริต และเพ่ือให้การด�าเนินงานด้าน 

การป้องกันความเสี่ยงทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ขณะน้ี ทอท.อยู่ระหว่างจัดท�าระบบบริหารความเสี่ยงทุจริต 
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(Fraud Risk Management) ซึง่จะแล้วเสรจ็ในปีงบประมาณ 

2563

ทอท.จัดท�าแผนการด�าเนินงานด้านการป้องกันและต่อต้าน

การทุจริตให้สอดคล้องและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ แผนปฏิรูป

ประเทศด้านที ่11 การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ พ.ศ.2561-2564 แผนแม่บทส่งเสรมิคณุธรรม

แห่งชาติ พ.ศ. 256-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐาน

การเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย และแผนยุทธศาสตร์

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2560-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบ

ธรรมาภิบาลให้มคีวามโปร่งใสและมคีณุธรรม รวมถึงก�าหนด

แนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริตในนโยบาย 

ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของ ทอท. อาทิ นโยบายต่อต้าน 

การคอร์รัปชัน นโยบายธรรมาภิบาล ประมวลจริยธรรม 

ผูป้ฏิบตังิาน หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัเิก่ียวกับความขดัแย้ง 

ทางผลประโยชน์

ในการด�าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน 

ภาคเอกชน ทอท.มีความมุ่งมั่นท่ีจะประกาศเจตนารมณ ์

เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 

การทจุรติ ของโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยใน 

การต่อต้านการทุจริต หรือโครงการ Thailand’s Private 

Sector Collective Action Coalition Against Corruption 

(CAC) เพ่ือแสดงออกถึงความมุ ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจ 

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจน

สร้างความเชือ่มัน่ให้กับผูม้ส่ีวนได้เสยีของ ทอท.ทกุกลุม่ และ

ได้แสดงออกถึงเจตนารมณ์ท่ีแน่วแน่ทีจ่ะเป็นหนึง่ในสมาชกิ

แนวร่วมปฏิบัติฯ จึงได้พัฒนา ปรับปรุงนโยบายและขั้นตอน

การปฏิบัติตามท่ีโครงการ CAC ก�าหนดโดยคณะกรรมการ 

ทอท.ได ้จัดท�าประกาศ ทอท.เ ร่ือง นโยบายต่อต ้าน 

การคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 และประกาศใช้

ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งนโยบายฯ ฉบับดังกล่าวได้ก�าหนดค�านิยาม 

หน้าที่ความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และบทลงโทษ เพ่ือให้

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทอท.ได้ยึดถือปฏิบัติ

อย่างเคร่งครัด และก�าหนดให้มีการทบทวนนโยบายต่อต้าน

การคอร์รัปชันเป็นประจ�าทุกปี เพ่ือให้มั่นใจได้ว่านโยบาย 

ดั งกล ่าวสอดคล ้อง กับการเปลี่ ยนแปลงของสภาพ 

การด�าเนินธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และบทบัญญัติของ

กฎหมาย พร้อมทัง้เผยแพร่ให้กับผูม้ส่ีวนได้เสยีท้ังภายในและ

ภายนอกทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ  

ท่ีสามารถเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว อาทิ เว็บไซต์ของ ทอท. 

(www.airportthai.co.th) เครือข่ายอินเทอร์เน็ต จดหมาย 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์  และการติดประกาศในจุดที่ 

ผู ้มีส่วนเก่ียวข้องเห็นได้ชัดเจน ทั้งน้ี ทอท.อยู่ระหว่าง 

การด�าเนินการเพ่ิมเติมตามมติคณะกรรมการโครงการ 

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

ทอท.ได้จัดท�าประกาศ เรื่อง การงดรับของขวัญในเทศกาล 

ปีใหม่ โดยขอความร่วมมือพนักงานและลูกจ้างของ ทอท. 

งดการรบัของขวญัในเทศกาลปีใหม่จากบคุคลหรอืหน่วยงาน

ภายนอก เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวปฏิบัติ 

ของประกาศ ทอท.เรื่อง นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน  

อันจะเป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร ทอท. ในการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน ์

โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน 

นอกจากนี้ ทอท.ได้ท�าหนังสือถึงผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ ่ม 

เพ่ือขอความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่ 

ซึ่ ง ถื อ เ ป ็ น ก า ร ต อ ก ย�้ า ถึ ง ค ว า ม มุ ่ ง มั่ น ข อ ง  ท อ ท . 

ในการด�าเนนิธุรกิจด้วยความโปร่งใส และเป็นการเสรมิสร้าง

ความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากผู ้มีส ่วนได้เสียทุกกลุ ่ม 

ของ ทอท.

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้าน 

การต่อต้านการทุจรติ ทอท.จงึได้จดัให้มกีารฝึกอบรมให้ความรู้

ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในหลักสูตรหลักของ 

ทอท.ประกอบด้วย หลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 

(AOT Orientation), หลักสูตรการปฏิบัติการท่าอากาศยาน 

(Airport Operations), หลักสูตรการจัดการท่าอากาศยาน

ระดับต้น (Junior Airport Management), หลักสูตร 

การจดัการท่าอากาศยานระดบักลาง (Intermediate Airport 

Management) และหลกัสตูรการจดัการท่าอากาศยานระดบัสงู 

(Senior Airport Management) รวมถึงได้เชิญวิทยากร

ภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านการป้องกันและต่อต้าน 

การทุจริตมาให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ทอท. ผ่าน 

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ผลประโยชน์ทับซ้อน ภัยร้าย

ท�าลายองค์กร” และในหัวข้อ “ปรับฐานความคิด ส่งเสริม

คุณธรรม สร้างค่านิยม ไม่ยอมรับการทุจริต” รวมถึง 

น�าพนักงานเข้าศกึษาดงูาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ส�านกังาน 

ป.ป.ช.

ในปี 2562 ทอท.ได้จัดโครงการ “วันต่อต้านการทุจริตของ 
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ทอท.” โดยจดัให้มนีทิรรศการเผยแพร่ความรูท้างวิชาการด้าน

การป้องกันและต่อต้านการทจุรติ อกีทัง้ยังได้รบัความร่วมมอื

จากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจชั้นน�า ประกอบด้วย 

ส�านกังาน ป.ป.ช., ศนูย์ปฏิบตักิารต่อต้านการทุจรติ กระทรวง

คมนาคม บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ�ากัด 

(มหาชน) และธนาคารออมสิน ในการเข้าร่วมเผยแพร่และ

แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านการป้องกันและต่อต้าน

การทุจริต พร้อมทั้งได้จัดให้มีการประกาศเจตจ�านงใน 

การปฏิบัตหิน้าทีด้่วยความสจุรติของผูบ้รหิารและพนกังาน ทอท.

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการ ทอท.ถือเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เป็นนโยบายท่ีส�าคัญ โดยก�าหนดเป็นนโยบายธรรมาภิบาล

ของ ทอท. ทีก่�าหนดห้ามมใิห้กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังาน

ใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ทอท. 

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จงึห้ามไม่ให้กรรมการประกอบ

ธุรกิจที่แข่งขันกับ ทอท. หลีกเลี่ยงการท�ารายการที่เกี่ยวโยง

กับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ 

ทอท.  หรือในกรณี ท่ีจ�า เป ็นต ้องท�ารายการเช ่น น้ัน  

คณะกรรมการ ทอท.จะดแูลให้การท�ารายการน้ัน มคีวามโปร่งใส

และเทีย่งธรรม เสมอเหมอืนการท�ารายการกับบคุคลภายนอก 

ทั้งนี้ กรรมการ ผู ้บริหาร หรือพนักงานท่ีมีส่วนได้เสียใน

รายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ และ 

ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศ

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการ ทอท.  

จะดูแลให ้มีการปฏิบั ติตามหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และ 

การเปิดเผยข้อมลูรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบรษิทัจดทะเบยีน 

อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี ้คูม่อืการก�ากับดแูลกจิการทีด่ขีอง ทอท. ได้ก�าหนด

เรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นจรรยาบรรณว่าด้วย

รายการที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ก�าหนด 

ข้อปฏิบัติส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ ทอท. 

ดังต่อไปนี้

 (1) หลีกเลี่ยงการท�ารายการที่ เ ก่ียวโยงกับตนเอง 

ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ทอท.

 (2) ในกรณีท่ีจ�าเป็นต้องท�ารายการเพ่ือประโยชน์ของ 

ทอท. รายการน้ันจะต้องเป็นไปตามเงือ่นไขการค้าท่ัวไปตาม

หลักการที่คณะกรรมการ ทอท.อนุมัติด้วยความโปร่งใสและ

เป็นธรรม เสมอืนการท�ารายการกับบคุคลภายนอก และค�านึง

ถึงประโยชน์สูงสุดของ ทอท. ทั้งนี้ กรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย 

ในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

 (3) ในกรณีท่ีเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือ

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามประกาศ

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการ ทอท.

จะดแูลให้มกีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ วธีิการ และการเปิดเผย

ข ้อมูลรายการที่ เ ก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน 

อย่างเคร่งครัด

 (4) ในกรณีท่ีกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานหรือบุคคล 

ในครอบครวัเข้าไปมส่ีวนร่วม หรอืเป็นผูถื้อหุน้ในกิจการใด ๆ   

ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ทอท. 

จะต้องแจ้งให้ผู้บริหารสูงสุดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

 (5)  กรณีท่ีกรรมการ ผู ้บริหาร หรือพนักงานไปเป็น

กรรมการ หรือที่ปรึกษาในบริษัทหรือองค์กรทางธุรกิจอื่น ๆ 

การไปด�ารงต�าแหน่งนั้นจะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์ของ ทอท.

และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงใน ทอท. 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของ

กรรมการและผู้บริหาร หรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง  

คณะกรรมการ ทอท. ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการรายงาน 

การมีส่วนได้เสียดังกล่าว โดยก�าหนดให้กรรมการและ 

ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสีย ภายใน 7 วันท�าการ 

นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือ และหากมีการเปล่ียนแปลงข้อมูล 

ให้แจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 7 วันท�าการ นับแต่วันที่มี 

การเปลีย่นแปลง โดยเลขานุการบรษิทัต้องส่งส�าเนารายงาน

ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

ทราบด้วย

 

นอกจากนี้ ทอท. ได้ก�าหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนโดยออกเป็น

ค�าสั่ง ทอท. ท่ี 461/2553 ลงวันท่ี 10 มิถุนายน 2553  

เรื่อง “หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์” เพือ่ให้พนักงานและลูกจ้างของ ทอท. กรอกแบบ

เปิดเผยข้อมลูความขดัแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจ�าทกุปี 

และค�าสั่ง ทอท.ที่ 648/2555 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2555  

เรือ่ง “แนวทางปฏบิตัเิก่ียวกับความขดัแย้งทางผลประโยชน์”  

เพ่ือเป็นการก�าหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน ์  และเป ็นการจัดวางระบบการควบคุม 

ให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โปร่งใสในการบริหารจัดการที่ดี 

รวมท้ังได้จัดท�าคู ่มือการเรียนรู ้และแนวปฏิบัติเก่ียวกับ 

การขัดแย ้งทางผลประโยชน ์  เ พ่ือให ้การด�าเนินการ 

จัดเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
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การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ ทอท.ได้จัดเตรียม

เอกสารและข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ

กรรมการ เช ่น ข ้อบังคับ ทอท. คู ่มือกรรมการบริษัท 

จดทะเบียน กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทจดทะเบียน  

หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน  

ปี 2555 คู ่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. และ 

แผนวสิาหกิจ ทอท. ตลอดจนรายละเอยีดของการด�าเนินงาน 

โครงการพัฒนาต่าง ๆ เป็นต้น ให้กรรมการได้ศึกษาและ 

ใช้เป็นคูม่อืในการปฏบิตัหิน้าที ่พร้อมทัง้จดัการบรรยายสรปุ

ให้กรรมการใหม่ได้รบัทราบเก่ียวกับลกัษณะธุรกิจของ ทอท.  

ผลประกอบการ แผนการด�าเนินงานในอนาคต ประเดน็ต่าง ๆ  

ท่ีมีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ ตลอดจนอ�านาจ หน้าที ่

ความรับผิดชอบ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับบทบาทหน้าท่ี

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน 

โดยผูบ้รหิารท่ีเก่ียวข้องและท่ีปรกึษากฎหมายเป็นผูบ้รรยาย

และตอบข้อซักถาม

การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทอท.

คณะกรรมการ ทอท.ให้ความส�าคญักับการพัฒนาความรูแ้ละ

เพ่ิมพูนประสบการณ์ใหม่ ๆ อย่างสม�่าเสมอ และต่อเน่ือง  

โดยสนบัสนนุให้กรรมการเข้าอบรมหรอืสมัมนาในหลกัสูตรต่าง 

ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD  

ทีจ่ดัขึน้ส�าหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดับสงู ได้แก่ หลกัสตูร 

Director Accreditation Program (DAP) หลกัสตูร Director 

Certification Program (DCP) หลักสูตร Advanced Audit 

Committee Program (AACP) หลกัสตูร 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) 

โดย ทอท. จะประสานกับ IOD อย่างต่อเน่ืองเพ่ือส่งกรรมการ

และผู้บริหารเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน ์

ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ตามที่ IOD เสนอ รวมทั้ง

สนบัสนนุให้เลขานุการบรษิทัและผูท่ี้ต้องท�าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง

เข้ารับการอบรมหลักสูตรส�าหรับเลขานุการบริษัท เช่น 

หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) เพ่ือให้ทราบ

บทบาทหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก�าหนด หลักสูตร Effective 

Minute Taking (EMT) เพื่อทราบรูปแบบและมาตรฐานของ

การจัดท�าบันทึกรายงานการประชุม ประเด็นการก�ากับดูแล

กิจการ กฎหมาย และข้อก�าหนดท่ีควรบนัทึก หลักสตูร Board 

Reporting Program (BRP) เพื่อจัดเตรียมเอกสารประกอบ

การประชุมน�าเสนอกรรมการท้ังรายงานทางการเงิน และ

รายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน รวมท้ังการบันทึกรายงาน 

เ พ่ือแสดงความคิดเห็นในประเด็นส�าคัญ หลักสูตร  

Company Reporting Program (CRP) เพ่ือช่วยให้เลขานกุาร

บริษัทสามารถจัดเตรียมข้อมูลได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ตามหลักกฎหมายและกฎเกณฑ์ เพ่ือท�าให้ผู้มีส่วนได้เสีย 

เกิดความเชื่อมั่น 

นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้กรรมการและผู ้บริหารเข้ารับ 

การอบรมหลักสูตร Finance for Non-Finance Executives  

ของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand 

Management Association: TMA) ซึง่เป็นหลกัสูตรวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมทางธุรกจิ เพ่ือวางแผนการลงทุน ตลอดจนใช้

ข้อมลูทางการเงนิในการจดัท�ากลยุทธ์เพ่ือการแข่งขนัส�าหรบั

ผู ้บริหาร และหลักสูตร Role of the Nomination and  

Governance Committee (RNG) ซึ่งเป็นหลักสูตรใน 

การสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ

สรรหา และคณะกรรมการธรรมาภิบาล ในการสร้างมูลค่า

เพ่ิมให้กับองค์กร พัฒนาระบบการตดิตามผลการปฏิบตังิาน 

โดยใช้ตัวชีว้ดัเป็นเครือ่งมอืพัฒนาระบบการสรรหากรรมการ

และ CEO ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร และ 

เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และ

หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) 

ซึ่งเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการศึกษาแบบประเมินตนเอง 

(Self-Evaluation Tool) หลักการและวิธีการวางระบบ 

การป้องกันการทุจริตในองค์กร เป็นต้น
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ในปีงบประมาณ 2562 มีกรรมการเข้ารับการอบรมจาก

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

จ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายธานนิทร ์ ผะเอม อบรมหลกัสูตร Ethical Leadership 

Program (ELP) รุ่นที่ 15/2019 

2. นายกฤชเทพ  สิมลี อบรมหลักสูตร Ethical Leadership 

Program (ELP) รุ่นที่ 15/2019

3. นางณัฐฏ์จารี  อนันตศิลป์ อบรมหลักสูตร Director  

Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 159/2019 และหลกัสตูร 

Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 

33/2017

-

-

-

รุ่น 26/2016

-

-

-

รุ่น 137/2017

รุ่น 80/2009

 -

รุ่น 189/2014

 รุ่น 159/2019

รุ่น 138/2017

 -

 -

 -

รุ่น 137/2017

รุ่น 76/2006

รุ่น73/2006

รุ่น 73/2006

รุ่น 25/2016

 รุ่น 204/2015

รุ่น 71/2006

 รุ่น 108/2008

-

-

รุ่น 149/2018

-

-

-

รุ่น 211/2015

รุ่น 207/2015

รุ่น 214/2015

-

-

-

-

รุ่น 6/2017

รุ่น 27/2017

-

 -

 -

รุ่น 20/2015

-

-

รุ่นที่ 33/2019

-

-

-

-

-

-

รุ่น 9/2017

          -

รุ่น 8 /2017

รุ่น 6/2015

รุ่น 9/2017

รุ่น 8/2017

รุ่น 9/2017

รุ่น 13/2018

-

-

 -

 -

-

-

รุ่น 8/2017

-

-

-

-

-

รุ่น 15/2019

รุ่น 1/2015

-

-

-

รุ่น 15/2019

-

-

-

-

-

-

-

-

รุ่น 10

-

รุ่น 12

รุ่น 6

รุ่น 1

รุ่น 3

รุ่น 16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รุ่น 14

รุ่น 17

-

รุ่น 14

-

รุ่น 13

รุ่น 5

-

-

-

-

-

-

-

 -

รุ่น 17

-

1. นายประสงค์  พูนธเนศ

2. นายธวัชชัย  อรัญญิก

3. นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ

4. นายมานิต  นิธิประทีป

5. นายธานินทร์  ผะเอม

6. นายมนัส  แจ่มเวหา

7. นายสราวุธ  เบญจกุล

8. พลต�ารวจเอก มนู  เมฆหมอก

9. นายวราห์ ทองประสินธุ์

10. นายกฤชเทพ  สิมลี

11. นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ

12. นางณัฐฏ์จารี  อนันตศิลป์

13. นายนิตินัย  ศิริสมรรถการ

14. พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ

15. นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ

16. นาวาอากาศตร ีประจกัษ์ สจัจโสภณ

17. พลอากาศโท  ประกิต  ศกุณสิงห์

หลักสูตร

Director 
Certification 

Program 
(DCP) 
IOD

Risk
Corporate 
Leaders 
(RCL)
IOD

ผู้บริห�รระดับสูง 
(สถ�บันวิทย�ก�ร

ตล�ดทุน)

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
สำ�หรับกรรมก�ร

และผู้บริห�รระดับสูง
ของรัฐวิส�หกิจ

และองค์ก�รมห�ชน
(สถ�บัน

พระปกเกล้�)

Director 
Accreditation 

Program
(DAP) 
IOD

Advanced 
Audit 

Committee 
Program 
(AACP)

 IOD  

Ethical 
Leadership 
Program 

(ELP)

ประวัติการอบรมของคณะกรรมการ ทอท.ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรสำาหรับกรรมการที่จัดโดยหน่วยงานสำาคัญ ๆ 

ของภาครัฐและภาคเอกชน

ร�ยชื่อกรรมก�ร

กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่ง ระหว่างปี 2562
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แผนการสืบทอดตำาแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร 

ทอท.มีการจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่ง (Sucession Plan) 

โดยคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ซึ่งมีกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ ในฐานะกรรมการ ทอท.  

เป็นประธาน รองกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ และผูอ้�านวยการ

ท่าอากาศยาน เป็นกรรมการ จะเป็นผู ้ก�าหนดและระบุ

ต�าแหน่งงานส�าคัญขององค์กร (Strategic Positions/Key 

Positions) และคัดเลือก Eligible list จากกลุ่มผู้บริหารที่มี

คุณสมบัติใกล้เคียงกับ Success Profile ของต�าแหน่ง  

จากน้ันจะประเมินสมรรถนะ ความพร้อมในการด�ารง

ต�าแหน่งของ Eligible list เพื่อจัดท�า Successors Pool ทั้งนี้ 

เ พ่ือใช ้ เป ็นข ้อมูลประกอบการคัดเลือกผู ้บริหารที่มี 

ความเหมาะสมทีจ่ะเข้าด�ารงต�าแหน่งส�าคญั เมือ่ต�าแหน่งนัน้

ว่างลง และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กลุ่มผู้บริหารที่เป็น  

Successors มีโอกาสได้รับการพัฒนาตามแนวทาง 

การพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหาร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ 

ขีดความสามารถให้พร้อมที่จะก้าวสู ่ต�าแหน่งส�าคัญได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความต่อเน่ือง 

ในการด�าเนินธุรกิจ และบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจของ ทอท. 

ทอท.ได้ก�าหนดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหาร

เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพและขีดความสามารถในการปฏบิติังานตาม

คณุสมบตัทิีเ่หมาะสมส�าหรบัการทดแทนต�าแหน่งในอนาคต 

และพัฒนาผู ้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง โดยการส่ง 

ผู้บริหารเข้ารับอบรมในหลักสูตรส�าคัญต่าง ๆ  อาทิ หลักสูตร

วิทยาลัยเหล่าทัพ หลักสูตรสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร 

การบริหารคมนาคมระดับสูง หลักสูตรผู ้บริหารระดับสูง

สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารการให้เอกชน

ร่วมลงทนุในกิจการของรฐั (PPPs for Executives Program) 

หลักสูตรเตรียมความพร้อมส�าหรับผู ้จัดการสนามบิน

สาธารณะ และหลกัสตูร Leadership Succession Program 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

ทอท.ได้ก�าหนดไว้ในนโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท.และ 

หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ในคู่มอืการก�ากับดูแลกิจการทีด่ี

ของ ทอท.ให้คณะกรรมการ ทอท.ต้องประเมินตนเองรายปี 

เพ่ือใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏบิตังิานในหน้าทีข่อง

คณะกรรมการ และร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพ่ือ

ปรับปรุงแก ้ไขผลการปฏิบั ติงานของคณะกรรมการ  

โดยคณะกรรมการเห็นชอบให้ใช้แบบประเมนิของส�านักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง  

ท่ีก�าหนดไว ้ในเอกสาร “แนวทางการด�าเนินงานของ 

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิผล” 

ส�าหรบักระบวนการในการประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 

ทอท.น้ัน คณะกรรมการธรรมาภิบาลจะพิจารณาแบบ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทอท.และ 

คณะกรรมการชดุย่อย ก่อนท่ีจะเสนอต่อคณะกรรมการ ทอท.

เพื่อพิจารณา และ ทอท.จะด�าเนินการจัดส่งแบบประเมินให้

กรรมการ ทอท.ทุกคนเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการ ทอท.และส่งกลับมายัง ทอท.เพ่ือวิเคราะห ์

ผลประเมนิ จากน้ัน ทอท.จะน�าผลประเมนิและข้อคดิเห็นต่าง ๆ  

เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.เพ่ือรับทราบและ 

หาแนวทางร่วมกันในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการ ทอท.ให้ดีย่ิงข้ึนต่อไป โดยในปี 2562  

คณะกรรมการ ทอท.ได้มีมติเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินผล 

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทอท.จ�านวน 2 แบบ 

ประกอบด้วย แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ (รายบุคคล) และแบบประเมินผลคณะกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ โดยแบบประเมินผลทั้ง 2 แบบ มีเกณฑ์ 

การประเมินผล ดังนี้
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ในการประเมินของคณะกรรมการ ทอท.ประจ�าปี 2562  

คณะกรรมการ ทอท.พิจารณารายงานสรุปผลการประเมิน

คณะกรรมการ ทอท.ประจ�าปี 2562 และข้อคิดเห็นหรือ 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเตมิของกรรมการ เพ่ือให้ ทอท.น�ามาก�าหนด

แนวทางที่จะปรับปรุงแก้ไขและแนวทางท่ีท�าให้การปฏิบัติ

หน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 

โดยสรุปผลการประเมินได้ดังนี้

 1. การประเมินตนเองของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  

(รายบุคคล) แบบประเมินประกอบด้วย 6 ส่วน มีค�าถาม

ทั้งหมด 32 ข้อ ประกอบด้วยหัวข้อประเมิน ดังนี้

 -  ความโดดเด ่นในความรู ้ความสามารถ (Core  

Competency)

 - ความเป็นอิสระ (Independence)

 - ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ (Preparedness)

 - ความเอาใจใส่ต่อหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ (Practice 

as a Director)

 - การปฏบิตัหิน้าทีใ่นคณะกรรมการ (Committee Activities)

 - การมวิีสยัทศัน์ในการสร้างมลูค่าเพ่ิมแก่กิจการในระยะยาว 

(Vision to Create Long - Term Value)

สรุปการประเมินตนเองของกรรมการในภาพรวม เห็นว่า

กรรมการส่วนใหญ่ถือปฏิบัติ อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม	มีคะแนน

เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 90.40

 2. การประเมนิผลคณะกรรมการรฐัวสิาหกิจ แบบประเมนิ

แบ่งเป็น 6 ส่วน มีค�าถามท้ังหมด 42 ข้อ ประกอบด้วย 

หัวข้อประเมิน ดังนี้

 - โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

 - บทบาท หน้าท่ี และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ

 - แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ

 - การสื่อสารของคณะกรรมการ

 - ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการกับฝ่ายบริหาร

 - การจัดเตรียมและด�าเนินการประชุม 

สรุปการประเมินผลคณะกรรมการในภาพรวม เห็นว่า

ประสิทธิภาพในการท�างานอยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม มีคะแนน

เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 98.33

ท้ังน้ี คณะกรรมการได้ให้ความเห็นเพ่ิมเติมท่ีเป็นประโยชน์

ในการพิจารณา ท�าให้สามารถไตร่ตรองได้อย่างรอบคอบ 

มากข้ึน เพ่ือฝ่ายเลขานุการองค์กรจะสามารถประสานงาน

และจัดท�าเอกสารข้อมูลให้กรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 

นโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท.ก�าหนดให้คณะกรรมการและ

คณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ด้วยตนเองปีละ 1 ครัง้ เพ่ือให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา 

ผลงานและป ัญหา  เ พ่ื อการปรับปรุ งแก ้ ไขต ่ อ ไป  

โดยการประเมินตนเองของกรรมการชุดย ่อยทุกชุด 

มกีารด�าเนนิการดงัน้ี 

1) คณะกรรมการธรรมาภิบาลพิจารณาแบบประเมินผล 

การปฏิบัติของคณะกรรมการชุดย่อย

2) คณะกรรมการชดุย่อยพิจารณาแบบประเมนิผลการปฏบิตัิ

งานเพ่ือให้เหมาะสมและใช้เป็นแบบประเมนิผลในการปฏิบตัิ

งานต่อไป 

3) เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย สรุปและรายงานผล 

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยและด�าเนินการ

ปรับปรุงการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4) เลขานุการคณะกรรมการรายงานผลประเมินของ 

คณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการ ทอท. 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำานวยการใหญ่ ทอท.

คณะกรรมการ ทอท.แต่งต้ังคณะอนุกรรมการประเมินผล 

การปฏิบัติงานของผู้อ�านวยการใหญ่ ทอท. ซึ่งประกอบด้วย 

กรรมการ ทอท. และฝ่ายบริหาร ทอท.ท�าหน้าที่เลขานุการ

คณะอนุกรรมการ โดยคณะอนุกรรมการประเมินผล 

การปฏิบตังิานของผูอ้�านวยการใหญ่ ทอท.จะประเมนิผลการ

ปฏิบัติงานของผู ้อ�านวยการใหญ่ ทอท.ทุก 6 เดือน  

โดยพิจารณาจากผลการด�าเนินงานในรอบปีท่ีผ ่านมา  

ตามตัวชี้วัดที่ได้เสนอคณะกรรมการ ทอท.ให้ความเห็นชอบ

ไว้ ซึง่แผนการด�าเนนิงานดงักล่าวจะครอบคลมุในด้านต่าง ๆ  

เช่น การเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขนั การพัฒนาธุรกิจ

และการตลาด การพัฒนาองค์กรและบคุลากร และการสร้าง

ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี เป็นต้น

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ ทอท.มกีารแต่งต้ังคณะกรรมการชดุย่อยตาม

ข้อบังคับ ทอท.เพ่ือช่วยกลั่นกรองงานที่ส�าคัญ ซึ่งมีวาระ 

อยู่ในต�าแหน่งคราวละ 1 ปี (1 ปี ในที่นี้ หมายถึงช่วงเวลา

ระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งต้ัง

และการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นในปีถัดไป) มหีน้าท่ีรบัผดิชอบ

ต า ม ท่ี ก� า ห น ด ใ น ก ฎ บั ต ร ทั้ ง ห ม ด ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ด ้ ว ย 

คณะกรรมการทัง้หมด 5 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน  

คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริหาร 

ความเสีย่ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ ทอท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตาม

ข้อบังคับ ทอท.ซึ่งก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประกอบด้วย กรรมการ ทอท.อย่างน้อย 3 คน และกรรมการ

อย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู ้ด ้านบัญชีและการเงิน  

โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรพัย์ก�าหนด ในปีงบประมาณ 2562 มกีารประชมุ 

12 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยทุกคนเป็นกรรมการอิสระ 

ดังรายชื่อต่อไปนี้

(1) นายมานิต  นิธิประทีป

(2) นายวราห์  ทองประสินธุ์

(3) นางณัฐฏ์จารี  อนันตศิลป์

ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง

หมายเหตุ กรรมการตรวจสอบในล�าดับที่ 2 และ 3 มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน และมีความสามารถในการสอบทาน 

งบการเงินของ ทอท. 

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจดัให้มกีารประชมุอย่างน้อย

ไตรมาสละหนึ่งครั้ง โดยในการประชุมแต่ละครั้งของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ต ้องมีกรรมการตรวจสอบ 

เข้าประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนที่มีอยู่ท้ังหมด

ในขณะนั้น จึงถือเป็นองค์ประชุม การลงมติของคณะ

กรรมการตรวจสอบให้ประธานและกรรมการตรวจสอบมี

เสียงคนละหนึ่งเสียง และให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็น

เกณฑ์ กรณีท่ีมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานมีสิทธิลง

คะแนนอกีเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้ก�าหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีจากส�านักงาน

การตรวจเงินแผ่นดนิ โดยไม่มฝ่ีายบรหิารเข้าร่วมประชมุด้วย 

อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ซึง่ในปีงบประมาณ 2562 คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้มกีารประชมุร่วมกบัส�านักงานการตรวจเงนิแผ่น

ดินทั้งสิ้นจ�านวน 3 ครั้ง

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

(1)  คณะกรรมการตรวจสอบต้องจัดท�ากฎบัตรหรือขอบเขต

การปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยครอบคลุมถึง

โครงสร้างและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรายละเอยีด ซึง่กฎบตัรนีจ้ะช่วยสร้างความเข้าใจเก่ียวกับ

บทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้กับผู้ที่เก่ียวข้องโดยตรง ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการ 
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ทอท. กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และ

ผู้สอบบัญชี

(2) คณะกรรมการ ทอท.เป็นผู ้อนุมัติกฎบัตร และคณะ

กรรมการตรวจสอบต้องสอบทานความเหมาะสมของกฎบตัร

อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม

และการปฏิบตังิานจรงิ การแก้ไขเปลีย่นแปลงกฎบตัรจะต้อง

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ทอท.

(3) สอบทานให้ ทอท.มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบ

ควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริหาร 

ความเสี่ยง ระบบรายงานทางการเงินและบัญชี และ 

การรกัษาความปลอดภยัของข้อมลูสารสนเทศ เพ่ือให้มัน่ใจว่า

เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม  

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(4) สอบทานผลการปฏิบัติงานภายใน ทอท.พร้อมให ้

ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ทอท.และหรือฝ่ายบริหาร  

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าจะเป็นประโยชน ์

ต่อการก�ากับดูแลให้การปฏิบัติงานของ ทอท. และส่วนงาน

ของ ทอท.เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ และบรรลวัุตถุประสงค์  

โดยสอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

(5)  สอบทานความถูกต ้องของเอกสารอ ้างอิงและ 

แบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

ของ ทอท.ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านทจุรติ รวมท้ังก�ากับดแูลและตรวจสอบนโยบาย 

และแนวปฏิบตักิารต่อต้านการคอร์รปัชนัว่ามคีวามเหมาะสม 

และเพียงพอ 

(6) ก�ากับดูแลการควบคุมภายใน การจัดท�ารายงาน 

ทางการเงิน และกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการ

ต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมท้ังก�ากับดูแลการปฏิบัติตาม

มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

(7) สอบทานการประเมินความเสี่ยง และให้ค�าแนะน�า 

ต่อคณะกรรมการ ทอท.เก่ียวกับการปฏิบัติท่ีควรมีเพ่ือลด

ความเสี่ยงนั้น โดยผู้บริหารต้องน�าค�าแนะน�าไปปฏิบัติ 

(8) คณะกรรมการตรวจสอบประชุมร ่วมกับกรรมการ 

ผู ้อ�านวยการใหญ่  เ ก่ียวกับประเด็นการรายงานผล 

การด�าเนินงานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันโดย

สม�่าเสมออย่างน้อยปีละครั้ง และรายงานผลการตรวจสอบ

ภายในเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท. 

ต่อคณะกรรมการ ทอท.อย่างสม�่าเสมอ และให้ค�าแนะน�า  

ข้อควรปฏิบัติแก่คณะกรรมการ ทอท. และผู้บริหาร

(9)  สอบทานความถูกต้องเหมาะสมของมาตรฐานการบญัชี

ที่ใช้ สอบทานรายงานทางการเงินของ ทอท. และส่วนงาน 

ทอท.ให้มคีวามถูกต้องครบถ้วนและเชือ่ถือได้ รวมทัง้เปิดเผย

ข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไป 

และมาตรฐานการบัญชีสากล

(10) สอบทานการปฏิบัติงานของ ทอท.ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ข้อก�าหนด ระเบียบ 

ที่ เ ก่ียวข้องกับ ทอท. พร ้อมทั้งสอบทานกระบวนการ 

ในการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของ ทอท.

(11) สอบทานให้ ทอท.ปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ทอท.

(12)  เสนอข้อแนะน�าต่อคณะกรรมการ ทอท.ในการพิจารณา

แต่งต้ัง โยกย้าย ถอดถอน เล่ือนขั้น เล่ือนต�าแหน่ง และ

ประเมินผลงานของผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบ

(13) พิจารณาความดีความชอบประจ�าปีของผู้อ�านวยการ

ส�านักตรวจสอบร่วมกับกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ และ

พิจารณาความเหมาะสมของการแต่งตั้ง โยกย้าย และ

พิจารณาความดีความชอบของพนักงานในส�านักตรวจสอบ 

ร ่วมกับผู ้อ�านวยการส�านักตรวจสอบ และกรรมการ 

ผู้อ�านวยการใหญ่

 (14) ก�ากับดูแล แนะน�า ติดตาม และสนับสนุนการปฏิบัติ

งานอย่างเป็นอิสระของส�านักตรวจสอบ สอบทานรายงาน 

การตรวจสอบของส�านักตรวจสอบ เ พ่ือให ้รายงาน 

การตรวจสอบมีคุณภาพ เป็นประโยชน์ และสามารถใช้

ปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ทอท. และเพ่ือให้มี

การน�าข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ไปสู ่การปฏิบัติที่มี 

ส่วนช่วยลดระดับความเส่ียงด้านต่าง ๆ ของ ทอท.ให้อยู่ใน

เกณฑ์ที่ยอมรับได้ส่วนงานด้านบรหิารของส�านกัตรวจสอบ 

กรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ในฐานะผูร้บัผดิชอบการบรหิารงาน

ของ ทอท.เป็นผู้ก�ากับดูแล รวมทั้งสนับสนุนการตรวจสอบ 

ให้ครอบคลุมทุกส่วนงานของ ทอท.และตัดสินใจสั่งการ 

ต่อผลการตรวจสอบ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของ 

ส�านักตรวจสอบได้ทันกาล เหมาะสม และให้กรรมการ 

ผู ้ อ� านวยการใหญ ่มีหน ้ า ท่ีอ ธิบายชี้ แจง เหตุผลต ่อ 

คณะกรรมการตรวจสอบในกรณีทีไ่ม่สัง่การตามข้อเสนอแนะ

(15) ให้ความเหน็ชอบงบประมาณ และอนมุตัแิผนการตรวจสอบ

ประจ�าปี แผนอัตราก�าลัง แผนพัฒนาความรู้ ทักษะ และ

คณุลกัษณะเฉพาะของบคุลากรส�านกัตรวจสอบ เพ่ือให้มัน่ใจ

ได้ว่าการตรวจสอบเป็นไปอย่างครอบคลุมท้ังด้านการเงิน 

การบัญชี การบริหาร การปฏิบัติการ และระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ พร้อมทัง้ตดิตามผลการปฏิบตังิานตามแผนการต่าง ๆ  

เหล่านั้น
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(16) พิจารณาความเหมาะสมเพียงพอของทรัพยากรต่าง ๆ 

เพ่ือช ่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป ็นไป 

อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ทอท.

(17) ทบทวนข้อบงัคบั ระเบยีบ ข้อก�าหนด ค�าสัง่ และประกาศ

ของ ทอท.เก่ียวกับการก�าหนดอ�านาจหน้าท่ีของส�านัก 

ตรวจสอบทุกหนึ่งปี เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าส�านักตรวจสอบ 

มีความเป ็นอิสระอย ่ าง เ พียงพอในการปฏิบั ติ งาน  

ให้มีประสิทธิภาพ หากการทบทวนดังกล่าวข้างต้นพบว่า 

มกีารด�าเนนิการทีส่่งผลกระทบต่อความเป็นอสิระ ให้น�าเสนอ 

ต่อคณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณาแก้ไข ปรับปรุง

(18) คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานโดยผ่านส�านัก 

ตรวจสอบ ดังน้ัน จึงควรจัดให้มีช่องทางการติดต่อระหว่าง 

คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบ 

ที่สามารถติดต่อและรายงานได้อย่างมีประสิทธิผล

(19) คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการพิจารณา

กฎบัตร และแผนการตรวจสอบของส�านักตรวจสอบ และ

อนุมัติในกรณีท่ีได้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการ ทอท. 

นอกจากนียั้งรบัผดิชอบในการพิจารณา และให้ความเห็นต่อ

คณะกรรมการ ทอท.เก่ียวกับคณุสมบตั ิและผลการปฏิบติังาน

ของผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของส�านักตรวจสอบ

(20) คณะกรรมการตรวจสอบควรพิจารณาเปรียบเทียบ 

การปฏิบติังานตรวจสอบภายในของ ทอท.กับองค์กรชัน้น�าอืน่ 

โดยจัดให้มีการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายในจากบุคคลท่ีมีความเป็นอิสระจากภายนอกองค์กร 

(External Quality Review) อย่างสม�่าเสมอ อย่างน้อย 

ทุก 5 ปี ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิผลของส�านักตรวจสอบ  

เพ่ือการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางและ

วัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้

(21) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ

ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์  ทัง้น้ี เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการ

ดังกล ่าวสมเหตุสมผล มีความถูกต ้องครบถ ้วนและ 

เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ ทอท.

(22) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็น

อิสระ เพ่ือท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ 

ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมท้ังเสนอการเลิกจ้าง 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

(23) พิจารณาหนังสือที่ผู ้สอบบัญชีมีถึงผู ้บริหาร ทอท. 

แจ้งข้อสงัเกต และข้อเสนอแนะเก่ียวกับรายการทีผ่ดิปกตหิรอื

ข้อบกพร่อง ที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบ พิจารณา 

และให้ข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการ ทอท. โดยอาจสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้สอบบัญชีก่อนเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง

ในหนังสอืดงักล่าว และตดิตามเพ่ือให้มัน่ใจว่า ข้อสงัเกตและ

ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์นั้นได้รับการพิจารณาจากคณะ

กรรมการ ทอท.  และน�าไปสู ่การปฏิบัติ  ในกรณี ท่ี 

ข้อสงัเกตหรอืข้อเสนอแนะใดไม่ได้รบัการพิจารณาหรอืด�าเนิน

การโดยไม่มีเหตุผลอันควร ให้หารือร่วมกับฝ่ายบริหารและ 

น�าเสนอต่อคณะกรรมการ ทอท. เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

(24) คณะกรรมการตรวจสอบรบัผิดชอบในการหารอืเก่ียวกับ

ขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี รวมทั้ง

หารือเก่ียวกับผลการตรวจสอบ และผลการปฏิบัติงานของ 

ผู้สอบบัญชี

(25)  คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเชญิผูส้อบบญัชเีข้าร่วม

ประชุม โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อย 

ปีละครั้ง

(26) ส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และสนับสนุน

การปฏิบัติงานของส�านักตรวจสอบให้มีความเป็นอิสระ  

เที่ยงธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงาน

วิชาชพีตรวจสอบภายใน รวมท้ังส่งเสรมิให้มกีารประสานงาน

ระหว่างฝ่ายบริหารของ ทอท.ผู ้สอบบัญชี และส�านัก 

ตรวจสอบ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

(27) คณะกรรมการตรวจสอบหารือกับฝ่ายบริหาร ทอท. 

เก่ียวกับความเสี่ยงทางธุรกิจท่ี ทอท.เผชิญอยู่และแผน 

การจัดการกับความเสี่ยงน้ัน รวมถึงประเด็นผลกระทบทาง

กฎหมาย ภาษีอากร หรือกฎระเบียบอื่นท่ีมีผลกระทบต่อ 

ทอท.และคดคีวาม หรอืการฟ้องร้องใด ๆ  ท่ีมอียู่ หรอืประเดน็

ที่ก�าลังจะด�าเนินการ รวมทั้งที่ยังไม่ได้ด�าเนินการ

(28) คณะกรรมการตรวจสอบอาจจดัให้มกีารประชมุร่วมกับ

ผู้บริหาร อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง โดยให้คณะกรรมการ 

ตรวจสอบเชญิผูบ้รหิารสงูสดุ ผูบ้รหิาร และบคุคลใด ๆ  เข้าร่วม

การประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น ๆ และ

ควรมีการหารือกับผู้บริหารบางต�าแหน่งเป็นประจ�า เช่น  

ผู ้บริหารท่ีก�ากับดูแลหน่วยงานด้านบัญชีและการเงิน  

ด้านกฎหมาย และหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นต้น

(29) คณะกรรมการตรวจสอบต้องค�านึงถึงความมีสาระ 

ส�าคญัของเรือ่งท่ีอาจมผีลกระทบต่อการด�าเนินงานของ ทอท. 

ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะ

กรรมการ ทอท.โดยตรง

(30)  สอบทานข้อสรุปและหลักฐานประกอบ ในกรณีที ่

พนักงานหรอืผู้บรหิารอาจมกีารกระท�าอนัเป็นการทุจรติ หรอื

ใช ้อ�านาจหน้าท่ีในทางมิชอบ เป็นผลให้ ทอท.ได้รับ 
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ความเสียหาย และน�าเสนอผลการสอบทานดังกล่าวต่อ 

คณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณาโดยเร็ว

(31)  กรรมการที่ได้รับต�าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบใหม่ 

ควรได้รับข้อมูลท่ีจ�าเป็นในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยได้รับเอกสารที่ เ ก่ียวข้องและหารือกับ 

ฝ่ายบริหาร ผู ้สอบบัญชี ผู ้ตรวจสอบภายในเพ่ือให้ม ี

ความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

(32) จัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ

ภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยไตรมาสละ

หนึง่ครัง้ และไตรมาสทีส่ีจ่ดัท�าเป็นรายงานผลการด�าเนินงาน

ประจ�าปี  โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของ ทอท.  

ซึง่รายงานผลการด�าเนนิงานประจ�าปีต้องลงนามโดยประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูล 

อย่างน้อย ดังต่อไปนี้

 (32.1)  ความเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดท�าและ 

การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินถึงความถูกต้อง  

ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้

 (32.2)  ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบ 

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ ทอท.

 (32.3) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย์ หรอืกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกับธุรกิจของ ทอท.

 (32.4)  ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี

 (32.5) ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์

 (32.6)  จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

 (32.7)  ความเห็น หรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการ

ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

 (32.8)  การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

 (32.9)  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป 

ควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบ 

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทอท.

ในการด�าเนินงานข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบค�านึงถึง

ความมสีาระส�าคญัของเรือ่งทีอ่าจมผีลกระทบต่อการด�าเนินงาน

ของ ทอท.

การเปิดเผยข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 

19 กันยายน 2561 ทีป่ระชมุมมีตแิต่งตัง้นายอ�านาจ  สนัตนานนท์ 

ให้ด�ารงต�าแหน่งผู ้อ�านวยการส�านักตรวจสอบ ต้ังแต่ 

วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 เน่ืองจากเป็นผู้ท่ีมีความรู้และ

ประสบการณ์เก่ียวกับด้านบญัชกีารเงนิ การตรวจสอบภายใน 

การบรหิารความเส่ียง และการควบคุมภายใน ซึง่มคีวามจ�าเป็น

และเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบภายในของ ทอท. รวมท้ัง

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�าหน้าท่ีในการสอบทาน

ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมีความเข้าใจในกิจกรรม

การด�าเนินงาน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการ ทอท.ได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาตามข้อบงัคบั ทอท. ซึง่ก�าหนดให้ประกอบด้วยกรรมการ ทอท.อย่างน้อย 

3 คน และกรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอสิระ ในปีงบประมาณ 2562 มกีารประชมุ 3 ครัง้ คณะกรรมการสรรหา 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วยกรรมการ ทอท. ดังรายชื่อต่อไปนี้

(1) นายมานิต  นิธิประทีป 

(2) นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ

(3) พลต�ารวจเอก มนู  เมฆหมอก

ประธานกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)

กรรมการสรรหา (กรรมการ)

กรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)

ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง
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(1) นายธวัชชัย  อรัญญิก

(2) นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ 

(3) นางณัฐฏ์จารี  อนันตศิลป์ 

ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน (กรรมการ)

กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง

ขอบเขตอำานาจหน้าที่

(1) พิจารณาแนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ทอท. 

(2) พิจารณาหลักเกณฑ์หรือวิธีการก�าหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ให้แก่กรรมการ ทอท.ท่ีเป็นธรรมและสมเหตุ 

สมผล และน�าเสนอคณะกรรมการ ทอท.เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

(3) พิจารณาหลักเกณฑ์หรือวิธีการก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่บุคคลภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ อนุกรรมการ 

และผู้ท�างาน และน�าเสนอคณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณาอนุมัติ

(4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ ทอท.มอบหมาย

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการ ทอท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลตามข้อบังคับ ทอท. ซึ่งก�าหนดให้ประกอบด้วย 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

(1) นายธานินทร์  ผะเอม

(2) นายวราห์  ทองประสินธุ์

(3) กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

รักษาการ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล (กรรมการอิสระ)

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

กรรมการและเลขานุการ

ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง

ขอบเขตอำานาจหน้าที่

(1) ก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ ทอท.

(2) สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด 

แล้วน�าเสนอคณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทอท.

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

(4) ด�าเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ ทอท.มอบหมาย

คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ ทอท. ได้แต่งต้ังคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนตามข้อบงัคบั ทอท. ซึง่ก�าหนดให้ ต้องประกอบด้วยกรรมการ 

ทอท. อย่างน้อย 3 คน และกรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 

เป็นกรรมการอสิระ ในปีงบประมาณ 2562 มกีารประชมุ 3 ครัง้ คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 

ประกอบด้วยกรรมการ ทอท. ดังรายชื่อต่อไปนี้
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(1) นายธานินทร์  ผะเอม

(2) นายมนัส  แจ่มเวหา 

(3) กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

รกัษาการ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง (กรรมการอสิระ)

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

กรรมการและเลขานุการ

ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง

ขอบเขตอำานาจหน้าที่

(1) ก�าหนดนโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาสู่ความย่ังยืนของ ทอท. 

เสนอต่อคณะกรรมการ ทอท.เพื่ออนุมัติ 

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

ที่กระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด รวมทั้งหลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

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

สิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการทั่วทั้งองค์กร 

(4) ติดตาม ประเมิน และทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย จรรยาบรรณ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ 

ทอท.ให้สอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติสากล รวมท้ังข้อเสนอแนะของสถาบันที่เก่ียวข้อง และเสนอคณะกรรมการ 

ทอท.เพื่ออนุมัติ 

(5) ติดตาม ทบทวน และประเมินผลเพ่ือส่งเสริมให้การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ ทอท.พัฒนาสู่ 

ความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล 

(6) แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม 

(7) รายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการ ทอท.เป็นระยะ  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ ทอท.ได้แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งตามข้อบงัคับ ทอท.ข้อ 59 ประกอบด้วยกรรมการ ทอท. จ�านวน 

3 คน ซึง่ในปีงบประมาณ 2562 มกีารประชมุ 8 ครัง้ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 ประกอบด้วย 

กรรมการ ทอท. ดังรายชื่อต่อไปนี้

ขอบเขตอำานาจหน้าที่

(1) ก�าหนดนโยบาย และกรอบการด�าเนินงานการบริหารความเสี่ยงของ ทอท. รวมทั้งให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการ ทอท. 

และฝ่ายบริหาร ทอท.ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 

(2) ก�ากับดูแล สนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความส�าเร็จในระดับองค์กร 

(3) เสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(4) ตดิตาม ประเมนิผล และปรบัปรงุแผนการด�าเนนิงาน เพ่ือลดความเสีย่งอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสมกับสภาวะการด�าเนิน

ธุรกิจ

(5) แต่งตั้งคณะท�างาน และ/หรือ พนักงานเพื่อให้การสนับสนุนการด�าเนินงานได้ตามความเหมาะสมและความจ�าเป็น
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การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้อำานวยการใหญ่ ทอท.

กรรมการอิสระ มีจ�านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของกรรมการ

บริษัท ประกอบด้วย

(1)  นายธวัชชัย  อรัญญิก

(2)  นายมานิต  นิธิประทีป

(3)  นายธานินทร์  ผะเอม

(4)  นายมนัส  แจ่มเวหา

(5)  นายสราวุธ  เบญจกุล

(6)  พลต�ารวจเอก มนู  เมฆหมอก 

(7)  นายวราห์  ทองประสินธุ์

(8)  นางณัฐฏ์จารี  อนันตศิลป์

ข้อก�าหนดคณุสมบตักิรรมการอสิระของ ทอท.มคีวามเข้มข้นกว่า

ข้อก�าหนดข้ันต�่าของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

โดยกรรมการอิสระ (Independent Director) ของ ทอท.นั้น 

ต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง

ทัง้หมดใน ทอท. บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วมทนุ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ ทอท. ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้น

ของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมท้ังไม่เป็นลูกจ้าง 

พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของ ทอท. บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน ผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ ทอท. โดยต้องไม่ม ี

ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้ว 

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว 

ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือ 

ที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือ 

ผู้มีอ�านาจควบคุมของ ทอท.

(3)  ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้/

ลูกหน้ีการค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินกู้ เป็นต้น รวมท้ังไม่ม ี

ผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

ทัง้ในด้านการเงนิและการบรหิารงานของ ทอท. บรษิทัในเครอื 

บริษัทร่วมทุน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ 

ทอท. ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ

อย่างอิสระ และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือ 

ผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ทอท. 

บริษัทในเครือ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของ ทอท.

(4) ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสัมพันธ์อื่นท่ีอาจท�าให้ขาด

ความเป็นอสิระกับกรรมการรายอืน่ ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่

ของ ทอท. บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน ผู้มีอ�านาจควบคุม

ของ ทอท. หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ  

ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของ ทอท. หรอืบรษิทัในเครอื 

รวมท้ังไม ่ได ้รับการแต ่ง ต้ังให ้ เป ็นตัวแทนเพ่ือรักษา 

ผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น 

ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(5) กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 4 อาจได้รับ 

มอบหมายจากคณะกรรมการ ทอท.ให้ตัดสินใจในการด�าเนนิ

กิจการของ ทอท. บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อย

ล�าดับเดียวกัน ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม 

ของ ทอท. โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้ 

(Collective Decision)

(6) ไม่เป็นผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ  ซึ่งรวมถึง

การให้บรกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรอืท่ีปรกึษาทางการเงนิ

ของ ทอท. บริษัทในเครือ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 

ผู ้มีอ�านาจควบคุมของ ทอท. และไม่เป็นผู ้ถือหุ้นที่มีนัย  

ผู ้มีอ�านาจควบคุม หุ ้นส ่วนของส�านักงานสอบบัญชี  

ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ ทอท. บริษัทในเครือ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ ทอท. สังกัดอยู่ หรือ 

หุ ้นส ่วนของผู ้ให ้บริการทางวิชาชีพนั้น โดยต้องไม ่ม ี

ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้ว 

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

(7) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็น 

การแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ ทอท. หรือบริษัทย่อย หรือ

ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมี 

ส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน

ประจ�า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิ 

ออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพ 

อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัทีม่นัียกับกิจการของ ทอท. 

หรือบริษัทย่อย

(8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็น 

อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของ ทอท.

ท้ังน้ี กรรมการ ทอท.ท่ีได้รับการสรรหาเป็นกรรมการตาม 

หลักเกณฑ์และกระบวนการตามสรรหาและมคุีณสมบติัครบ

ถ้วนตามค�านยิามกรรมการอสิระของ ทอท.ข้างต้น จะได้รบัการ

แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระด้วยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ 

ทอท.และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
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การสรรหากรรมการ 

เมือ่ต�าแหน่งกรรมการของ ทอท.ว่างลง คณะกรรมการสรรหา

มหีน้าทีส่รรหาและคดัเลอืกบคุคลทีส่มควรได้รบัการเสนอชือ่

เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากกฎหมาย กฎระเบียบ  

มติคณะรัฐมนตรี และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) มคีณุสมบตัสิอดคล้องตามข้อบงัคับ ทอท. พระราชบญัญัติ

คุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด 

พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ.2535 และหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของส�านักงาน

คณะกรรมก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) ระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการก�าหนดนโยบาย

แ ล ะ ก� า 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) 

ของกระทรวงการคลังซึ่งเป็นบัญชีท่ีได้รวบรวมผู้ที่มีความรู้

ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญใน 

ด้านต่าง ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของรัฐวิสาหกิจ 

ไว้อย่างครบถ้วน

(4) มคีณุลกัษณะท่ีส่งเสรมิการด�าเนินงานด้านการก�ากับดแูล

กิจการ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 

(Accountability) ความระมดัระวัง (Care) และความซือ่สัตย์ 

(Loyalty) อุทิศเวลาอย่างเต็มที่ เป็นต้น

(5) มีสมรรถนะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix)  

ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ตามกรอบท่ีได้รับความเห็นชอบ  

จากคณะกรรมการ ทอท. ในการประชุมครั้งท่ี 10/2562  

เมื่อวันที่  21 สิงหาคม 2562 ท้ังนี้  ทอท.ไม่มีนโยบาย 

ในการกีดกันทางเพศ หรือเชื้อชาติ

ทอท.ได้ก�าหนดวิธีการสรรหาบคุคลเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

ทอท. ดังนี้

(1)  เมื่อต�าแหน่งกรรมการ ทอท.ว่างลง ทั้งในกรณีกรรมการ

ที่ออกจากต�าแหน่งเมื่อครบวาระหรือกรรมการที่พ้นจาก

ต�าแหน่งก่อนครบก�าหนดวาระ ทีป่ระชุมคณะกรรมการ ทอท.

จะมีมติให้คณะกรรมการสรรหาด�าเนินการสรรหากรรมการ

แทนต�าแหน่งกรรมการที่ว่างลง 

(2) คณะกรรมการสรรหาจะด�าเนินการสรรหา โดยค�านึงถึง

คุณสมบัติของกรรมการท่ียังขาดอยู่  ตามความจ�าเป็นและ

สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของ ทอท.

(3) คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอชื่อ

บคุคลทีม่คีวามเหมาะสมทีจ่ะเป็นกรรมการ ทอท. พร้อมเหตุผล

ประกอบและเสนอต่อคณะกรรมการ ทอท.เพ่ือขอความเห็นชอบ

(4) คณะกรรมการ ทอท.พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมี

คุณสมบัติเหมาะสมตามรายชื่อท่ีคณะกรรมการสรรหา 

น�าเสนอเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการหรือเสนอรายชื่อ

ต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ืออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป  

โดยรายชื่อบุคคลท่ีได ้รับการเสนอชื่อ  จะต ้องได ้รับ 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจตาม

หลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ในระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี  

ว่าด้วยการก�าหนดนโยบายรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2557  

(5) ส�าหรับการลงคะแนนเสียงเพ่ือเลือกต้ังกรรมการแทน

กรรมการท่ีออกจากต�าแหน่งเมื่อครบวาระ หรือกรรมการ 

ที่พ้นจากต�าแหน่งก่อนครบก�าหนดวาระ มีดังนี้ 

 1) การเลือกตั้งกรรมการแทนต�าแหน่งท่ีว่างในกรณีท่ี 

พ้นจากต�าแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้ง

กรรมการแทนต�าแหน่งทีว่่างได้ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า

สามในสี่ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ท้ังน้ี บุคคล 

ท่ีเข้ามาเป็นกรรมการแทนจะมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 

เท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป

 2)  การเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู ้ ถือหุ ้นประจ�าปี  

ซึ่ งบุคคลท่ีได ้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา 

เป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการ 

ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน โดยมีหลักเกณฑ ์

และวิธีการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้

  2.1) คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณารายชือ่บคุคล

ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ ทอท. และเสนอให้ 

คณะกรรมการ ทอท.พิจารณาอกีครัง้หนึง่ก่อนเสนอทีป่ระชมุ 

ผู้ถือหุ้นเพ่ือเลือกตั้ง ทั้งน้ี ทอท.ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกราย 

ท่ีจะเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการได้ ทอท.จึงได้เพ่ิมช่องทาง

ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่  

1 มิถุนายน - 31 สิงหาคมของทุกปี โดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น

ทราบผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของ ทอท.โดยมีหลักเกณฑ ์

การให้ผูถื้อหุน้เสนอชือ่กรรมการล่วงหน้าพร้อมทัง้แบบเสนอ

ชื่อกรรมการแสดงอยู่บนเว็บไซต์ของ ทอท.ด้วย

  2.2)  รายชือ่บคุคลท่ีได้รบัการเสนอชือ่เป็นกรรมการ 

จะต ้องผ ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา  

คณะกรรมการ ทอท. และคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ 

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน     

  2.3) ในกรณีท่ีจ�านวนบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อ 
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เป็นกรรมการมีไม่เกินกว่าจ�านวนกรรมการท่ีจะพึงได้รับการ

เลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลที่

ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้งชุด โดยออกเสียงลง

คะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล  

  2.4) ในกรณีท่ีจ�านวนบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

เป็นกรรมการ มจี�านวนเกินกว่าจ�านวนกรรมการทีจ่ะพึงได้รบั

การเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเพ่ือ 

เ ลื อ ก ตั้ ง บุ ค ค ล ที่ ไ ด ้ รั บ ก า ร เ ส น อ ช่ื อ เ ป ็ น ก ร ร ม ก า ร 

เป็นรายบุคคลได้ไม่เกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงได้รับการ

เลือกตั้งในครั้งน้ัน และให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตาม

ล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจ�านวน

กรรมการที่จะพึงมี  

การสรรหาผู้อำานวยการใหญ่ ทอท.

(1) คณะกรรมการ ทอท.แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา 

ผูอ้�านวยการใหญ่ ทอท. พร้อมทัง้ก�าหนดกรอบอ�านาจหน้าที่

ในการด�าเนินการเพ่ือสรรหาผู้อ�านวยการใหญ่ ทอท.ตาม 

หลักเกณฑ์ ท่ีก�าหนดไว ้ในพระราชบัญญัติคุณสมบัติ

มาตรฐานส�าหรบักรรมการและพนกังานรฐัวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 

โดยต้องมีคณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 

ตรี (1) (3) (4) (5) (6) (11) และ (12) รวมทั้งตามคุณสมบัติ

เฉพาะต�าแหน่งทีค่ณะกรรมการ ทอท.ได้เหน็ชอบในหลกัการ

(2) คณะกรรมการสรรหาผู้อ�านวยการใหญ่ ทอท.ด�าเนินการ

เพ่ือสรรหาบคุคลท่ีมคีวามรูค้วามสามารถ และประสบการณ์

เหมาะสมท่ีจะเป็นผูบ้รหิารของ ทอท.ซึง่ต้องมคีณุสมบติัและ

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 ตรี (1) (3) (4) (5) (6) (9) 

(10) (11) และ (12) แห่งพระราชบญัญัตคุิณสมบตัมิาตรฐาน

ส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ

(3) การสรรหาให้ใช้วิธีประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผยตาม 

สื่อต่าง ๆ อย่างน้อย  2 ประเภท

(4) เมื่อสรรหาได้ผู้ท่ีมีความเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการ

สรรหาผู้อ�านวยการใหญ่ ทอท.เสนอชื่อต่อคณะกรรมการ 

ทอท.เพื่อพิจารณา

(5)  คณะกรรมการ ทอท.ส่งรายชือ่ผูท้ีผ่่านการคดัเลือกพร้อม

ประวัติและคุณสมบัติให ้คณะอนุกรรมการพิจารณา 

ผลตอบแทนของผู ้อ�านวยการใหญ่ ทอท. (แต่งต้ังโดย 

คณะกรรมการ ทอท.) เพื่อพิจารณาผลตอบแทน

(6) คณะอนกุรรมการพิจารณาผลตอบแทนของผูอ้�านวยการใหญ่ 

ทอท.ด�าเนนิการในการพิจารณาก�าหนดผลตอบแทน เงือ่นไข

การจ ้าง และรายละเอียดสัญญาจ้าง รวมท้ังเจรจา 

ต่อรองเรื่องผลตอบแทนกับผู ้ที่ได ้รับการคัดเลือกตาม 

หลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายผลตอบแทนฯ ตามมติ 

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน 2543 และวันท่ี 22 

มิถุนายน 2547 โดยมีประเด็นส�าคัญที่ควรพิจารณา ดังนี้

  (6.1) การก�าหนดเงนิค่าตอบแทน ต้องพิจารณาให้เหมาะสม

สอดคล้องกับคุณสมบัติ ความรู ้  ความสามารถและ

ประสบการณ์ของผู ้ที่จะมาเป็นผู ้บริหารสูงสุด ตลอดจน

ภารกิจและเป้าประสงค์ที่จะมอบหมายให้รับผิดชอบ 

ด�าเนินการให้บรรลุต่อไป

 (6.2) การท�าสัญญาจ้าง ต้องก�าหนดเป้าหมายและ 

ตัวชี้วัดท่ีจะต้องด�าเนินการให้ได้ผลในระยะเวลาท่ีก�าหนด

ส�าหรับประเมินผู้บริหารสูงสุด

 (6.3) เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู ้ความสามารถใน 

การบรหิารจดัการอย่างแท้จรงิ ต้องก�าหนดระดบัความส�าเรจ็

ของเป้าหมายหรือพันธกิจของรัฐวิสาหกิจท่ีต้องการให้ 

ผูบ้รหิารสงูสดุเข้ามารบัผดิชอบ หรอืด�าเนนิการ รวมทัง้ตวัชีว้ดั

อย่างชัดเจน หากไม่สามารถด�าเนินการให้บรรลุผลได้  

ก็สามารถยกเลิกสัญญาจ้างได้

(7) คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผูอ้�านวยการใหญ่ 

ทอท.เสนอผลการพิจารณาตาม (6) พร้อมร่างสัญญาจ้าง 

ต่อคณะกรรมการ ทอท.เพ่ือพิจารณา แล้วเสนอกระทรวง 

การคลังให้ความเห็นชอบ

(8)  เมื่อกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบค่าตอบแทน 

และร่างสัญญาจ้างแล้ว ทอท.เสนอผู ้มีอ�านาจแต่งตั้ง  

(ตามกฎหมายจดัต้ังรฐัวิสาหกิจน้ัน) เพ่ือแต่งต้ัง โดยในการท�า

สัญญาจ้าง ให้ประธานกรรมการ ทอท.หรือกรรมการ 

ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทอท.เป็นผู้ลงนาม 

ในสัญญาจ้าง

อำานาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ ทอท.

ตามข้อบังคับ ทอท.ได้ก�าหนดให้กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

ทอท.มีอ�านาจและหน้าท่ีเก่ียวกับการบริหารบริษัท ตามท่ี

คณะกรรมการจะมอบหมายและจะต้องบรหิารตามแผนงาน 

หรื องบประมาณท่ีได ้ รั บอ นุมั ติจากคณะกรรมการ 

อย ่างเคร ่งครัด ซื่อสัตย ์สุจริต และระมัดระวังรักษา 

ผลประโยชน์ของบรษิทัและผูถื้อหุ้นอย่างดทีีส่ดุ อ�านาจหน้าท่ี

ของกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ ให้รวมถึงเรือ่งหรอืกิจกรรมต่าง ๆ   

ดังต่อไปนี้ด้วย 

(1) ด�าเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจ�าวันของบริษัท                                   

(2) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน 

หรอืค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลกูจ้าง ตลอดจนให้

พนักงานและลูกจ ้างออกจากต�าแหน่งตามระเบียบท่ี 

คณะกรรมการก�าหนด แต่ถ้าเป็นพนักงานระดับฝ่ายหรือ
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เทยีบเท่าขึน้ไป จะต้องได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน

(3) ด�าเนินการให้มีการจัดท�าและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจ

ของบรษิทั รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อคณะกรรมการ 

ทอท.เพ่ือขออนุมัติและมีหน้าท่ีรายงานความก้าวหน้า 

ตามแผนงานและงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อ 

คณะกรรมการฯ ตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการฯ เหน็สมควร

(4) ด�าเนินการ และ/หรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย 

แผนงาน และงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 

ทอท.

(5) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัท

การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นั้น ทอท.ในฐานะผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้แทน ทอท. เข้าร่วมเป็น

กรรมการตามสิทธิ เพ่ือเข้าไปมีส่วนร่วมในการก�ากับดูแล 

ก�าหนดนโยบาย ตลอดจนท�าหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ และ

ประสานความร่วมมือระหว่างบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

โดยผู้แทน ทอท.จะต้องเป็นผู ้ที่ได้รับความเห็นชอบจาก 

ฝ่ายบริหารของ ทอท. หรือผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ 

ทอท. เพ่ือเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและ 

บรษิทัร่วม แล้วแต่กรณี ซึง่ผูแ้ทนทีไ่ด้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการ

นัน้ ประกอบด้วยบคุคลจากคณะกรรมการ ทอท. ฝ่ายบรหิาร 

ทอท. หรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ 

สามารถให้แนวทางบริหารที่เป็นประโยชน์ต่อ ทอท.ได้ และ

ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติ

มาตรฐานส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.

2518 สัญญาร่วมทุน และระเบียบ ทอท. ว่าด้วยการก�ากับ

ดแูลบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม พ.ศ.2554 ซ่ึงระเบยีบดงักล่าว

ได้ก�าหนดอ�านาจการแต่งตั้งผู้แทน ทอท. อ�านาจหน้าที่ของ

ผู้แทน ทอท. และการรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัท

ย่อยและบริษัทร่วมให้คณะกรรมการ ทอท.ทราบเป็นประจ�า

ทุกหกเดือน และก�าหนดให้หน่วยงานก�ากับดูแลจัดท�า

รายงานการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ 

ทอท.เสนอคณะกรรมการ ทอท. เพื่อทราบเป็นประจ�าทุกปี

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ทอท.มมีาตรการดแูลการใช้ข้อมลูภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ 

ตามหลกัการก�ากับดแูลทีด่ขีอง ทอท. จรรยาบรรณ ทอท.และ

แนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยก�าหนดไว้

ในคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ของ ทอท.ซึ่งมีสาระส�าคัญ

ดังนี้

1. คณะกรรมการ ทอท. และผูบ้รหิารของ ทอท. ตามค�านยิาม

ของส�า นักงานคณะกรรมการก�า กับหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ส�านักงาน ก.ล.ต.)  มีหน้าที่จัดท�าและส่ง 

รายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรพัย์ ตามแบบท่ีจดัไว้ 

ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ และส่งต่อส�านักงาน ก.ล.ต. 

ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

 1.1 ผู้มีหน้าที่ในการรายงาน 

  (1) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี

  (2) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา 

  (3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

  (4) นิติบุคคลซึ่งบุคคลตาม (1) (2) และ (3) ถือหุ้น

รวมกันเกินร้อยละ 30 ของจ�านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

นติบิคุคลดงักล่าว และการถือหุน้รวมกันดงักล่าวเป็นสดัส่วน

ที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น 

 1.2 การเริ่มต้นหน้าที่รายงาน

  (1) กรณีมีการถือหลักทรัพย์ก่อนท่ีจะมาด�ารง

ต�าแหน่งที่ต้องรายงาน เมื่อกรรมการหรือผู้บริหารมาด�ารง

ต�าแหน่ง ยังไม่มีหน้าท่ีรายงานตามมาตรา 59 จนกว่าจะมี

การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ 

  (2) กรณีมกีารถือหรอืเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรพัย์

ภายหลังการด�ารงต�าแหน่งที่ต้องรายงานให้รายงานเมื่อมี 

การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ 

 1.3 ระยะเวลาในการรายงาน

  (1) กรณีกรรมการและผู้บริหารท่ีได้รับการแต่งตั้ง

ใหม่และยังไม่มรีายชือ่ในระบบรายชือ่กรรมการและผูบ้รหิาร

ของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ท่ีแจ้งกับส�านักงาน ก.ล.ต.  

ให้รายงานภายใน 7 วันท�าการ นบัแต่วันท่ีมกีารเปลีย่นแปลง

การถือหลักทรัพย์

  (2) กรณีกรรมการและผู้บริหารที่มีรายชื่อในระบบ

ข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารแล้ว ให้รายงานภายใน  

3 วันท�าการนับแต่วันท่ีมกีารซือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย์

 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/ โดยการจัดท�าและส่งรายงาน 

แบบออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ ของส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

นอกจากนี้ ในนโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท.ได้ก�าหนดให้

กรรมการและผู้บริหาร ทอท.มีหน้าที่ที่จะต้องรายงานการซื้อ

ขายหลกัทรพัย์ ทอท. ตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมาย และจ�ากัด

การซื้อขายหลักทรัพย์ ทอท.ในช่วงเวลาท่ีก�าหนด และ 
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ต้องแจ้งให้ ทอท.ทราบอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อน 

ท�าการซือ้/ขายหลกัทรพัย์ ผ่านเลขานกุารบรษิทั และรายงาน

ให ้ ท่ีประชุมคณะกรรมการ ทอท.ทราบ ท้ัง น้ี  ทอท. 

ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวของกรรมการ

และผู้บริหาร ทอท. โดยก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร 

ทอท.รายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย์และเปิดเผย

จ�านวนหุ้นทุกคร้ังท่ีมีการเปลี่ยนแปลง และเปิดเผยไว้ใน

รายงานประจ�าปี

2. ทอท.มีนโยบายในการก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน  

โดยห้ามบุคลากรทุกระดับของ ทอท.ใช้ข้อมูลภายในอันเป็น

สาระส�าคัญและมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของ

หลกัทรพัย์ ซึง่ยังมไิด้เปิดเผยต่อสาธารณชน และตนล่วงรูจ้าก

การปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนหรือบุคคลอื่น

3. คณะกรรมการ ทอท. ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติ

ตามกฎหมายเก่ียวกับการใช้ข้อมูลภายใน โดยด�าเนินการ 

ให ้มีความเสมอภาคและยุติธรรมต ่อผู ้ ถือหุ ้นทุกราย 

อย่างเท่าเทียมกัน และเพ่ือเป็นการป้องกันการกระท�า 

ผิดกฎหมายของบุคลากรทุกระดับของ ทอท.และครอบครัว 

ทุกคนที่ได้รับทราบ หรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายใน 

ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ทอท.จึงห้ามบุคคลดังกล่าว

ท�าการซื้อขายหุ้นหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือ

เสนอซือ้ หรอืเสนอขายหุน้ ทอท.ไม่ว่าจะด้วยตนเอง หรอืผ่าน

นายหน้า ในขณะท่ียังครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผย 

ต ่อสาธารณชนอยู ่  โดย ทอท.และตลาดหลักทรัพย ์ 

แห่งประเทศไทยถือว่าเป็นการซ้ือขายหลกัทรพัย์เพ่ือเก็งก�าไร 

หรือสร้างความได้เปรียบให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

4. ทอท.ได้จัดระบบรักษาความปลอดภัยในการท�างาน 

เพ่ือป้องกันการเปิดเผยข้อมูลภายในท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูล

รายงานทางการเงนิท่ีอาจมผีลเปลีย่นแปลงต่อราคาหุน้ ทอท. 

และได ้จ� า กัดการเข ้า ถึงข ้อมูลภายในที่ ไม ่ เป ิด เผย 

ต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้เฉพาะผู้เก่ียวข้อง และท่ีจ�าเป็น

เท่านั้น จึงถือเป็นหน้าท่ีของเจ้าของข้อมูลหรือผู้ครอบครอง

ข้อมลูทียั่งไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะต้องก�าชบัผูท้ีเ่ก่ียวข้อง

ให้ปฏิบตัติามขัน้ตอนการรกัษาความปลอดภยั และปฏบิตัติาม 

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

โดยเคร่งครัด

นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติตาม

กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือมีแนวปฏิบัติ 

ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของกรรมการและ 

ผู้บริหาร  ทอท.จะให้ความส�าคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้

และสร้างความเข้าใจให้แก่กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และ

ลกูจ้างทกุคนของ ทอท. อย่างสม�า่เสมอเพ่ือเป็นการคุม้ครอง

ความเส่ียงด้านกฎหมายและเป็นการสร้างความเชื่อมั่น 

ท่ีควบคู ่ไปกับการสร ้างคุณค่าและความสามารถใน 

การแข่งขันอย่างยั่งยืนในการด�าเนินธุรกิจของ ทอท.ต่อไป

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(Audit	Fee)

ในปี 2562 ทอท.จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่

ส�านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ (สตง.) ซึง่เป็นผูส้อบบญัชขีอง 

ทอท.เป็นจ�านวนเงิน 4,150,000 บาท เมื่อรวมค่าตอบแทน

จากการสอบบญัชขีองบรษิทัย่อย โดย สตง.และผูส้อบบญัชอีืน่

จะเป็นจ�านวนเงิน 4,825,000 บาท ท้ังนี้ ไม่มีการจ่าย 

ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่าย

เดินทางของผู้สอบบัญชี เพ่ือไปตรวจสอบด้านบัญชีและ 

การเงิน ณ ท่าอากาศยานภูมิภาค เป็นต้น

ค่าบริการอื่น	ๆ

 ในรอบปีบัญชี 2562 ทอท.และบริษัทย่อย ไม่มีค่าบริการอื่น

นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีท่ีต้องจ่ายให้กับส�านักงาน 

สอบบัญชี

การนำาหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน 

ปี 2560 มาปรับใช้ 

ทอท. ได้ให้ความส�าคัญกบัการน�าหลกัการก�ากับดูแลกิจการ

ทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2560 (Corporate Governance 

Code 2017: CG Code 2017) ที่ส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�านักงาน ก.ล.ต.)  

ได้จัดท�าและประกาศใช้ต้ังแต่เดือนมีนาคม 2560 โดยในปี 

2562 ทอท.ได้ด�าเนินการจัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูล

ประจ�าปี (แบบ 56-1) ฉบับใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการ

ก�ากับตลาดทุนที ่ทจ.79/2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และ

วิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะทางการเงิน 

และผลการด�าเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 

15) ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ให้กับส่วนงานที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือให้การจัดท�าแบบ 56-1 มีข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน  

ตามหัวข้อที่กฎหมายก�าหนด และสอดคล้องกับ CG Code 

ของส�านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดท�าข้อมูลผลการด�าเนินงาน

ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. เพื่อเปิดเผยใน

รายงานประจ�าปี (แบบ 56-2)
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การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ  

จากผลส�ารวจตามโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการ

บริษัทจดทะเบียนประจ�าปี 2562 (Corporate Governance 

Report of Thai Listed Companies 2019: CGR 2019)  

ทีส่มาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยได้ท�าการส�ารวจ

จากบริษัทจดทะเบียนจ�านวน 677 บริษัท โดยผลส�ารวจ

โครงการ CGR ประจ�าปี 2562 ทอท.ได้รบัคะแนนในภาพรวม

อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” และเป็น 1 ใน 43 บริษัทที่ได้รับ 

การประเมนิผลท่ีดท่ีีสดุในกลุม่บรษิทัทีม่มีลูค่าทางการตลาด

มากกว่า 10,000 ล้านบาท (Top Quartile) จากผลการด�าเนินงาน

ที่ผ่านมาของ ทอท. เป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของ 

ทอท.ในการพัฒนามาตรฐาน CG อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ ทอท.

เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการแข่งขันและ

เป็นที่ยอมรับของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

อย่างไรก็ตามในปี 2562 ทอท.ยังไม่อาจปฏิบัติได้ครอบคลุม

ตามเกณฑ์ของโครงการ CGR และ ASEAN CG Scorecard 

ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

(1)	การก�าหนดให้บรษัิทเปิดเผยถึงสทิธิในการออกเสยีง

ของหุ้นแต่ละประเภทในกรณท่ีีบรษัิทมหุ้ีนมากกว่าหน่ึง

ประเภท	(One	Class	of	Share) 

ตามข้อบงัคบัของ ทอท.ข้อ 8 ก�าหนดให้หุน้ของบรษิทัเป็นหุน้

สามัญท่ีมีมูลค่าเท่ากัน ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อ 

ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นมีสิทธิพ้ืนฐานเท่าเทียมกันทุกประการ

ตามที่กฎหมายก�าหนด

(2)	การก�าหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ

โดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม	(Cumulative	Voting)	

ตามข้อบงัคบัของ ทอท.ข้อ 38(1) ก�าหนดให้ผูถื้อหุน้รายหนึง่

มีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ ้นที่ตนถือในการเลือกต้ัง

กรรมการหน่ึงคน ดังนั้น ทอท.จึงไม่ได้ก�าหนดวิธีการ 

ลงคะแนนโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative 

Voting) อย่างไรก็ตาม ทอท.ได้ก�าหนดให้มีวิธีการอื่นใน 

การดูแลสทิธิของผูถื้อหุ้นรายย่อย เช่น การให้ผูถื้อหุน้รายย่อย

สามารถเสนอบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

ได้ล่วงหน้า เป็นต้น

(3)	การก�าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ	

ตามข้อบงัคับของ ทอท.ข้อ 36 ก�าหนดให้มคีณะกรรมการเพ่ือ

ด�าเนินกิจการของบรษิทัมจี�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 

15 คน โดยปัจจบุนั ณ วันที ่30 กันยายน 2562 ทอท.มจี�านวน

กรรมการท้ังส้ิน 13 คน ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับและ 

การด�าเนินธุรกิจท่าอากาศยานที่ต ้องการผู ้ทรงคุณวุฒิ 

หลากหลายสาขาอาชีพที่จ�าเป็นในการบริหารกิจการของ 

ทอท. ซึง่ปัจจบุนัคณะกรรมการ ทอท.ได้แต่งตัง้คณะกรรมการ

เฉพาะเรือ่งตามข้อบงัคบั ทอท.จ�านวน 5 คณะ ช่วยกลัน่กรอง

งานท่ีมีความส�าคัญ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง



   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)   129   รายงานประจ�าปี 2562      128

การควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) (ทอท.)  ครั้งที่ 14/2561 
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการ ทอท.ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในผ่านการรายงานผลการด�าเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เรือ่ง รายงานการควบคมุ
ภายในของ ทอท.ประจ�าปีงบประมาณ 2561 โดย ทอท.ด�าเนินงานตามกรอบแนวทางปฏิบัต ิ
ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO 2013 
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส�าหรับ

หน่วยงานของรฐั พ.ศ.2561 และหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560 

ตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ดังนี้
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1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม ประกอบด้วย
1.1 องค์กรแสดงถงึความยึดม่ันในคณุค่าของความซือ่ตรง 
(Integrity) และจริยธรรม 
ผู้บริหาร ทอท.บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างท่ีด ีมกีารสือ่สารภายในให้บคุลากรรบัทราบ 
สนับสนุนส ่ ง เสริมการปฏิบัติ งานด ้วยความซื่ อตรง 
และมีจริยธรรมตามคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. 
พ.ศ.2559 มกีรอบแนวทางการปฏบิตั ิเช่น หลกัการก�ากับดแูล
กิจการท่ีดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 นโยบาย 
ธรรมาภิบาลของ ทอท. พ.ศ.2560 แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และนโยบายต่อต ้าน 
การคอร์รัปชัน เป็นต้น

1.2 คณะกรรมการมีความเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิาร และ 
ท�าหน้าท่ีก�ากับดแูล (Oversight) และพฒันาการด�าเนินการ
ด้านการควบคุมภายใน 
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ทอท.ได้ถูกก�าหนดให้แยก
จากฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการ ทอท. 
ได้ก�าหนดนโยบายการด�าเนินธุรกิจของ ทอท.ให้เป็นองค์กร 
ที่ด�าเนินงานสอดคล้องและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ประเทศ
และยุทธศาสตร์ของหน่วยก�ากับดแูล กฎหมาย วัตถุประสงค์  
ข้อบังคับ และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือให้การก�ากับดูแล 
การด�าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ 
ทอท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อบังคับ ทอท.จ�านวน 5 
ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา  
คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล 
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.3 ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน  
การก�าหนดอ�านาจในการสั่งการและความรับผิดชอบ 
ท่ีเหมาะสมเพ่ือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้ 
การก�ากับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ 
ทอท.ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและส่วนงาน 
ให้สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจ การด�าเนินกิจการและ 
การพัฒนาท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพในการรองรับการเติบโตของจ�านวนอากาศยาน  
ผู ้โดยสาร สินค้า และพัสดุภัณฑ์ท่ีมีการเพ่ิมข้ึน รวมทั้ง 
ความยั่งยืนขององค์กรอย่างสม�่าเสมอ โดยในปีงบประมาณ 
2561 มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับ 

สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เช่น จัดตั้งฝ่ายวิจัย พัฒนา 
นวัตกรรมและคุณภาพการบริการเพ่ือวางแผนและก�าหนด
มาตรฐานการให้บริการส�าหรับการจัดอันดับท่าอากาศยาน
ในความรับผิดชอบของ ทอท.ให้ได้มาตรฐานการให้บริการ
เป็นที่ยอมรับในระดับสากลตามโครงการต่าง ๆ เป็นต้น 

1.4 องค์กรแสดงถงึความมุง่ม่ันในการจงูใจ พฒันา และ
รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
ทอท.ก�าหนดเกณฑ์ระดับความรู้ ทักษะ และความสามารถ
ของบุคลากรไว้ในการปฏิบัติงานตามเอกสารค�าบรรยาย
คุณลักษณะงาน และมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
ท่ีจ�าเป็นโดยส่วนงานภายใต้สาย/สายงาน/ท่าอากาศยาน  
มีแผนการฝึกอบรมในหลักสูตรท่ีเ ก่ียวข ้อง ตามแผน 
การพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ้
ความสามารถของบคุลากรแต่ละต�าแหน่งอย่างต่อเน่ืองตาม
ภารกิจและหน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก และมีแผนงาน 
การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาระบบการจัดการ
ความรู ้ รวมท้ังแผนสืบทอดต�าแหน่ง และมีการก�าหนด
แนวทางวิธีปฏิบัติเรื่องการสรรหาพัฒนาและรักษาบุคลากร
ในทุกต�าแหน่งอย่างชัดเจน เพ่ือรักษาความต่อเน่ือง 
และความสามารถของบุคลากรในต�าแหน่งที่มีนัยส�าคัญ 
ขององค ์กร  มีการก�าหนดกระบวนการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน โดยเริ่มตั้งแต ่มีแนวทาง หลักเกณฑ์  
ตัวชี้วัด และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
เป็นลายลักษณ์อักษร 

1.5 องค์กรก�าหนดให้บคุลากรมหีน้าท่ีและความรบัผิดชอบ
ในการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ขององค์กร 
ผู ้บริหาร ทอท.มีการก�ากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติ 
เรื่องการควบคุมภายใน และมีการก�าหนดให้ส่วนงาน ทอท.
จัดท�ารายงานการประเมินความเส่ียงและควบคุมภายใน  
ซึ่งระบุไว้ในค�าบรรยายหน้าท่ีงาน โดยให้คณะท�างาน 
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน 
ทอท.จัดท�ารายงานการควบคุมภายในเป็นประจ�าทุกปี และ
มีการติดตามผลการด�าเนินงานเป็นประจ�าทุกไตรมาส  
เพ่ือรายงานต่อคณะท�างานบริหารความเส่ียงของ ทอท.  
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการ ทอท.ทราบ 
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2.  การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย
2.1 องค์กรก�าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ  
เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ   
ท่ีเก่ียวข้องกับการบรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กร 
ทอท.ก�าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการประเมินความเส่ียง  
ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดจากลักษณะงานหรือกิจกรรม 
ขององค์กรที่ระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
ไม่ครอบคลุมหรือไม่สามารถป้องกันข้อผิดพลาดจากการ
ด�าเนินงานได้ รวมถึงการไม่ปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในที่จัดไว้ สาเหตุของความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัย
ภายในและ/หรือปัจจัยภายนอกอย่างชัดเจน ส�าหรับการ
ด�าเนินงานด้านบัญชี ทอท.มีการก�าหนดวัตถุประสงค์และ 
วิธีการปฏิบัติท่ีชัดเจน เพ่ือให้การจัดท�ารายงานทางการเงิน
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไปสอดคล้อง
กับภารกิจหลักขององค์กร เชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร  
แผนวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติการ โดยครอบคลุม 
ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในท้ัง 3 ด้าน คือ  
การด�าเนินงาน การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย 
และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

2.2 องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภท 
ท่ีอาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค ์ไว ้อย ่าง
ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร 
ทอท.ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยง 
ที่อาจเกิดข้ึนจากลักษณะงานหรือกิจกรรมท่ีอาจเกิดความ 

2.3 องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต  
ในการประเมินความเสี่ยงท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร 
ทอท.น�าระบบควบคุมภายในมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
ป้องกันความเส่ียงด้านทุจริต ครอบคลุมขอบเขตความเสี่ยง
ด้านการทุจริตของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทจุรติในภาครฐัผ่านกิจกรรมการควบคมุของ
กระบวนการ โดยก�าหนดจดุควบคมุในกิจกรรมทีม่ปัีจจยัเสีย่ง 
เพ่ือระบมุาตรการป้องกันจดุอ่อนของกระบวนการท�างาน หรอื
ประเด็นท่ีมีโอกาสเกิดความเสี่ยงด้านทุจริต และผลกระทบ
ของความเส่ียง รวมท้ังการค้นหาสาเหตุของปัจจัยเสี่ยง 
เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท�างาน

2.4 องค์กรสามารถระบแุละประเมินความเปลีย่นแปลง
ที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 
ทอท.มีการระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีส�าคัญจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกองค์กร โดยจดัแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ความเสีย่ง
ด้านกลยุทธ์ ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง 
ด้านการเงิน และความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
การก�าหนดเกณฑ์พิจารณาระดบัความส�าคญัของความเสีย่ง
หลังจากระบุปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประมาณ
โอกาสเกิดและความถ่ีท่ีความเส่ียงอาจเกิดขึ้นว่ามีมากน้อย
เพียงใด ภายหลังจากการพิจารณามาตรการควบคุมภายใน
ทีม่อียู่ในปัจจบุนั เพ่ือพิจารณาผลกระทบจากความเสีย่งและ 
จัดล�าดับความส�าคัญของความเสี่ยงที่มีผลต่อส่วนงาน 
ภายใต้สาย/สายงาน/ท่าอากาศยาน โดยการประเมินการ
ควบคุมด้วยตนเอง จากระดับส่วนงานและจัดส่งให้ผู้บริหาร 
ซึ่งผู ้บริหารจะพิจารณาความส�าคัญต่อความเสี่ยงท่ีม ี
ระดับความรุนแรงสูงและสูงมาก โดยจัดเรียงล�าดับความ
ส�าคัญของความเสี่ยงและก�าหนดกิจกรรมการควบคุม  
เพ่ือจัดการหรือลดความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
มีความเหมาะสม โดยมีการเฝ้าระวังและติดตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน/แผนการบริหารจัดการเพ่ิมเติม
อย่างต่อเนื่องหรือเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป

ผิดพลาด เสียหาย ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก�าหนด รวมทั้ง 
ความเส่ียงของสินทรัพย์ท่ีจ�าเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกัน
รักษา เพ่ือให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในสามารถควบคุม 
จุดอ่อนที่มีความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตามแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีซึ่งหน่วยงานก�ากับดูแลก�าหนด
   

ทอท.บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยปฏิบัติตน

เป็นแบบอย่างที่ดี  

มีการสื่อสารภายใน 

ให้บุคลากรรับทราบ 

สนับสนุนส่งเสริม 
การปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อตรงและมีจริยธรรม
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3. กิจกรรมการควบคุม ประกอบด้วย
3.1 องค์กรมีมาตรการควบคุมท่ีช่วยลดความเสี่ยงท่ีจะ
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับท่ี 
ยอมรับได้ 
ทอท.ก�าหนดให้ส่วนงานจัดท�าจุดควบคุมของกิจกรรมหลัก
เพ่ือเป็นแนวทางอ้างอิงในการปฏิบัติงาน ป้องกันไม่ให้เกิด
ความซ�้าซ้อนหรือละเว้นการปฏิบัติงาน ปรับปรุงเพ่ือลด
โอกาสเกิดความเสี่ยงจากกระบวนการท�างาน ด้วยการ
ออกแบบกิจกรรมการควบคุมภายในที่มีความสอดคล้องกับ
ระดับความเสี่ยงโดยรวม เช่น กิจกรรมใดที่มีผลการประเมิน
ความเสีย่งสงูมาก/สงู จ�าเป็นต้องมกีารก�าหนดแผน/มาตรการ
การปรับปรุงการควบคุมภายในเป็นล�าดับแรก โดยแผน 
ดังกล่าวต้องมีความสอดคล้องกับสาเหตุความเสี่ยงและ
ความเหมาะสมของการด�าเนินธุรกิจ รวมท้ังความคุ้มค่า 
เมื่อเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ท่ีได้รับ และสอดคล้อง 
กับวิธีการพื้นฐานในการจัดการความเสี่ยง เป็นต้น

3.2 องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมท่ัวไป
ด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
ทอท.จัดท�า ทบทวนประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติด้าน
ความมัน่คงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเป็นประจ�า
ทุกปี และจัดท�ารายละเอียดของขั้นตอน/ระเบียบปฏิบัติ 
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทอท. ให้เป็นไป
ตามกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศกฎระเบยีบข้อบงัคบัของ 
ทอท. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นด้านการรักษาความปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทอท.จึงจัดท�าแผนป้องกัน
และลดความเสียหายของระบบงานหลัก โดยมีการบ�ารุง
รักษาเชิงป้องกันตามระยะเวลาท่ีก�าหนด การทดสอบความ
พร้อมใช้งานระบบระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกับศูนย์
คอมพิวเตอร์ส�ารอง และการเตรียมความพร้อมให้รองรับ 
ภัยคุกคามด้าน Cyber Attack 

3.3 องค์กรจดัให้มกีจิกรรมการควบคมุผ่านทางนโยบาย
ซึ่งได ้ก�าหนดสิ่งท่ีคาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ  
เพื่อให้นโยบายท่ีก�าหนดไว้น้ันสามารถน�าไปสู ่การ
ควบคุมผ่านทางนโยบายปฏิบัติได้ 
กิจกรรมการควบคุมก�าหนดข้ึนตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสาย/สายงาน/ท่าอากาศยาน ทราบว่า

ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีความเส่ียงท่ีส�าคัญในเรื่องใดและ 
ในขั้นตอนใดของการปฏิบัติงาน มีระดับความส�าคัญและ
โอกาสท่ีจะเกิด เพ่ือป้องกันหรือลดความเส่ียงจากผลการ
ประเมินความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อความส�าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านใดด้านหน่ึงหรือ
หลายด้าน โดยบุคลากรทุกคนท่ีมีส่วนร่วมทราบและเข้าใจ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคมุตามทีอ่งค์กรก�าหนด มี
การสือ่สารให้ผูป้ฏิบตังิานเหน็ความเสีย่งท่ีอาจเกิดข้ึนในการ
ปฏิบัติงานให้ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ มีการแบ่งแยกหน้าท่ี 
การมอบหมายบุคลากรในการปฏิบัติงานท่ีส�าคัญในแต่ละ
ข้ันตอนตามหลักการว่าด้วยการถ่วงดุล (Check and  
Balance) หรืองานที่มีความเสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้น
จนจบ ซึ่งมีการแบ่งหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
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4.  สารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย
4.1 องค์กรมีข้อมูลท่ีเก่ียวข้องและมีคุณภาพ เพื่อ
สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด�าเนินไปได้
ตามที่ก�าหนดไว้ 
ทอท.จดัท�าแผนแม่บท แผนปฏบิตักิาร และประกาศนโยบาย
ความมั่นคงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ทอท.
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ซึ่งมีการทบทวนเป็นประจ�า 
ทกุปี เพ่ือก�าหนดทิศทางในการด�าเนนิงาน โครงการทีม่คีวาม
จ�าเป็นต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ทอท.
โดยจัดให้มีกระบวนการประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
และสามารถรายงานข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ
ของผู้บริหารระดับต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และ 
ทันเวลา

4.2 องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึง
วตัถปุระสงค์และความรบัผิดชอบต่อการควบคุมภายใน
ท่ีจ�าเป็นต่อการสนบัสนุนให้การควบคมุภายในสามารถ
ด�าเนินไปได้ตามที่วางไว้ 

ทอท.สื่อสารข้อมูลภายในองค์กรเพ่ือให้บุคลากรในองค์กร 
ได้รับข้อมูลและสามารถบริหารจัดการเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันให้ประสบผลส�าเร็จ โดยมีการสื่อสารจากบนลงล่าง 
และจากล่างขึ้นบน ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่หลากหลายตามความ
เหมาะสม

4.3 องค์กรได้ส่ือสารกับหน่วยงานภายนอก เก่ียวกับ
ประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 
ทอท.สื่อสารกับผู ้มีส ่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสมตาม 
กลุ่มเป้าหมายท่ีประกอบด้วยลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ  
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน หน่วยงานก�ากับดูแล ชุมชน สังคม  
ผู้บริหาร และพนักงาน ตัวอย่างเช่น กลุ่มชุมชนโดยรอบ 
ท่าอากาศยาน: ท่าอากาศยานแต่ละแห่งจะจดักิจกรรมชมุชน
สัมพันธ์ ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง สม�่าเสมอ เพื่อให้สร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีและความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการด�าเนินงาน
ของท่าอากาศยาน เป็นต้น
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5.  กิจกรรมการติดตามผล ประกอบด้วย
5.1 องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด�าเนินไปอย่าง
ครบถ้วน เหมาะสม 
ทอท.มีระบบการติดตามประเมินผลการด�าเนินงานและ
กิจกรรมการควบคุมต่าง ๆ  ที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและสม�่าเสมอ มีการประเมินผลความเพียงพอและ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการ
ควบคุมด้วยตนเอง และ/หรือการประเมินการควบคุมอย่าง
เป็นอสิระอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ รวมท้ังมกีารตรวจสอบภายใน
ด้านมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน 

5.2 องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการ
ควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลท่ีรับผิดชอบ ซึ่ง
รวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความ
เหมาะสม 
ทอท.ก�าหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างปฏิบัติงาน และ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่
ก�าหนดไว้และมกีารปรบัปรงุแก้ไขข้อบกพร่องอย่างเหมาะสม 
มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในและประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง 
และ/หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระอย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง มีรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
ของส�านักตรวจสอบ และสายงานมาตรฐานท่าอากาศยาน
และการบินโดยตรงต่อผู้ก�ากับดูแลและ/หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องท่ีพบจาก
การประเมินผล มีการรายงานต่อคณะท�างานบริหารความ
เสี่ยงของ ทอท. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือทราบ  
โดยหากพบข้อบกพร่องท่ีมีนัยส�าคัญ คณะท�างานบริหาร
ความเสี่ยงของ ทอท. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ได้ก�าหนดแนวทางแก้ไขในระดับนโยบาย ซึ่งมีการสื่อสาร 
ให้ส่วนงานรับผิดชอบทราบและถือปฏิบัติอย่างครบถ้วน 
พร้อมทั้งมีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงและคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือบูรณาการ 
การท�างานร่วมกัน และมกีารก�าหนดให้ผูบ้รหิารต้องรายงาน
ต่อผู้ก�ากับดูแลทันทีในกรณีท่ีมีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการ
ทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมี 
การกระท�าอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยส�าคัญ



1.รายการระหว่างกันกับกระทรวงการคลังซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด (มหาชน) (ทอท.) 
ลักษณะรายการ
ทอท.เช ่าใช ้ประโยชน ์ในที่ ราชพัสดุซึ่ ง เป ็นที่ตั้ งของ 
ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง โดยต้องช�าระค่าตอบแทนการใช้
ประโยชน์ที่ราชพัสดุตามข้อตกลงฯ ให้แก่กระทรวงการคลัง 
นอกจากน้ี กระทรวงการคลงัได้เข้าค�า้ประกันเงนิกู้ของ Japan 
International Cooperation Agency (JICA) ทั้งหมดของ 
ทอท. ในฐานะท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยกระทรวงการคลังไม่ได้
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค�้าประกันดังกล่าวจาก ทอท. 
เนื่องจากการค�้าประกันเกิดข้ึนก่อนที่กฎกระทรวงก�าหนด
อัตราและเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค�้าประกัน
ของกระทรวงการคลัง พ.ศ.2551 บังคับใช ้ เมื่อวันท่ี  
7 กรกฎาคม 2551 ซึ่งอาศัยอ�านาจแห่งพระราชบัญญัติการ
บริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ.2548 ก�าหนดให้กระทรวงการคลัง
มีอ�านาจในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค�้าประกันจาก
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินภาครัฐ

2. รายการที่เกิดจากการซื้อ ขาย และบริการกับบริษัทย่อย
ลักษณะรายการ
2.1 ทอท.ได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท โรงแรมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จ�ากัด เพื่อประกอบกิจการโรงแรมและให้บริการ
ซักรีด โดย บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ากัด  
ได้ท�าสัญญาเช่าที่ดินกับ ทอท. ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
โดยมีวัตถุประสงค์การเช่าเพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงแรม  
ซึง่มอีายุสญัญา 25 ปี นบัตัง้แต่วนัทีท่่าอากาศยานสวุรรณภูมิ
เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ (28 กันยายน 2549) และ
ขยายอายุสญัญาตามมาตรการให้ความช่วยเหลอืสายการบิน
และผู้ประกอบการปี 2552 และมาตรการให้ความช่วยเหลือ
สายการบินและผู้ประกอบการปี 2553 คราวละ 2 ปี รวมเป็น
ระยะเวลา 29 ปี ต่อมา ทอท.ได้อนุญาตให้ขยายอายุสัญญา
เป็น 30 ปี และให้สิทธิแก่ผู้รับอนุญาตท่ีจะต่ออายุสัญญา 
ได้อีกสองครั้ง ครั้งละ 10 ปี ตามหนังสือ ทอท.ที่ 1759/2555  
ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2555 โดย ทอท.คิดค่าเช่าท่ีดินและ
เรียกเก็บส่วนแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนจากการประกอบ

รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันมีลักษณะของรายการและสัญญาโดยสรุปดังต่อไปนี้
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นโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่าง
กันของ ทอท.ในอนาคต
ทอท.จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าว
ทีอ่าจเกิดขึน้ในอนาคตว่าจะเป็นไปด้วยความ
สมเหตุสมผลและมีอัตราตอบแทนท่ียุติธรรม 
พร้อมท้ังผ่านการอนุมัติตามข้ันตอนและกฎ
ระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง และจะเปิด
เผยชนดิและมลูค่าของรายการระหว่างกันของ 
ทอท.กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งภายใต้
ประกาศและข้อบงัคับของคณะกรรมการก�ากับ
ห ลั ก ท รั พ ย ์ แ ล ะ ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย ์ แ ล ะ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กิจการโรงแรมตั้งแต่วันท่ีบริษัท โรงแรมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จ�ากัด ได้เปิดให้บริการโรงแรม ในระหว่างอายุ
สัญญาเช่า ทอท.สงวนสิทธ์ิในการปรับอัตราค่าเช่าที่ดิน 
เพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม 
2.2 ทอท.ได้เข้าร่วมลงทุนกับบริษัทเอกชนด�าเนินการจด
ทะเบยีนจดัต้ังบรษิทั บรกิารภาคพ้ืน ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด 
(AOT Ground Aviation Services Co., Ltd.) กับกระทรวง
พาณิชย์โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการหรือเช่าอุปกรณ์
ภาคพ้ืนดนิ (Ground Services Equipment) ซึง่ได้ท�าสัญญา
กับ ทอท.ในการให้บริการภาคพ้ืนส�าหรับอากาศยานและ 
ผูโ้ดยสาร ณ ท่าอากาศยานดอนเมอืง ตัง้แต่วันที ่1 กุมภาพันธ์ 
2562 - 29 กันยายน 2575 ตามหนังสือ ทอท.ที่ 15756/2561 
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 โดย ทอท.จะเรียกเก็บค่า 
ผลประโยชน์ตอบแทนรายเดอืนในอตัราร้อยละ 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�าหนด
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ข้อมูลทางการเงิน
โดยสรุปของบริษัท

ผลการดำาเนินงาน (ล้านบาท)

รายได้จากการขายหรือการให้บริการ

กำาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำาหน่าย 

รวมทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ 

การดำาเนินงาน (EBITDA)

กำาไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัท

2560 2561 2562

62,783.41

36,052.76 

25,026.37

54,901.16

31,431.39 

20,683.60

60,537.41

36,352.22 

25,170.76

ฐานะการเงิน (ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

ส่วนของเจ้าของรวม

2560 2561 2562

198,381.55 

43,842.92 

154,538.63

187,708.55 

43,439.43 

144,269.12

178,409.93 

46,721.24 

131,688.69

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้จากการขายหรือการให้บริการ (%)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (%)

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (เท่า)

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

กำาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)

2560 2561 2562

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

3.46 

37.67 

16.45 

11.80

0.35 

9.20 

1.45
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ค�าบริการสนามบิน

ค�าบริการผู�โดยสารขาออก

ค�าเคร่ืองอํานวยความสะดวก

ค�าเช�าสํานักงานและอสังหาริมทรัพย�

รายได�เก่ียวกับบริการ

รายได�ส�วนแบ�งผลประโยชน�

เพิ่มขึ้น 10.27%

832.56

25,850.04

2,264.96

7,303.66

7,575.76

60,537.41

808.80

23,285.00

2,264.83

6,731.61

7,059.20

14,751.72

16,710.43

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

25,026.3725,170.76

20,683.60

25612560

เพิ่มขึ้น 21.69%

ลดลง 0.57%

2562

841.84
26,742.55

2,296.46

7,425.75

8,009.68

62,783.41

17,467.13

เพิ่มขึ้น 3.71%

54,901.16

รายได้จากการขายหรือการให้บริการ (ล้านบาท)

กำาไรสุทธิ (ล้านบาท)
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ฐานะการเงิน (ล้านบาท)
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คำ�อธิบ�ยและก�รวิเคร�ะห์งบก�รเงิน
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ภ�พรวมและเหตุก�รณ์สำ�คัญ
ภาพรวมของผลการด�าเนินงานด้านปริมาณการจราจร 
ทางอากาศของบรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) (ทอท.) 
ระหว่างเดอืนตลุาคม 2561-กันยายน 2562 เตบิโตข้ึนเลก็น้อย
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ท่ามกลางปัจจัยลบ
หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าระหว่างประเทศ
สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน การปิดน่านฟ้า 
ของประเทศปากีสถาน เหตุการณ์ประท้วงที่ฮ่องกง และ 
การแข็งตัวของค่าเงินบาท รวมถึงการใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต�่าท่ีเริ่มถึงจุดอิ่มตัว ด้วยสภาวการณ์ต่าง ๆ ข้างต้น  
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในภาพรวม
ชะลอตวัลง แต่อย่างไรก็ตาม ภาครฐัยังคงใช้มาตรการกระตุ้น 
การท่องเทีย่วในเชงิรกุอย่างต่อเนือ่ง โดยได้ขยายเวลาส�าหรบั
มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม Visa on Arrival ให้กับนักท่องเทีย่ว 
จากเดิมสิ้นสุดในเดือนตุลาคม 2562 เป็นสิ้นสุดในเดือน
เมษายน 2563 ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวให้ต่อเนื่อง
ไปจนถึงช่วงเทศกาลตรุษจีนและสงกรานต์ของปี 2563

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ปริมาณการจราจร
ทางอากาศของท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท. มีจ�านวน
เท่ียวบินรวม 896,097 เท่ียวบิน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.41  
เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 
491,994 เท่ียวบิน และเที่ยวบินภายในประเทศ 404,103 
เท่ียวบนิ ส่วนจ�านวนผูโ้ดยสารรวมมท้ัีงหมด 141.87 ล้านคน 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.69 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน แบ่งเป็น 
ผู้โดยสารระหว่างประเทศ 84.05 ล้านคน และผู้โดยสาร
ภายในประเทศ 57.82 ล้านคน โดยการเพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่ 
มาจากเที่ยวบินและผู้โดยสารระหว่างประเทศ 

ในปี 2562 ทอท.มีก�าไรสุทธิ 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 
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1. การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน

1.1 ผลการดำาเนินงานสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ก�าไรสุทธิส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 จ�านวน 25,026.37 ล้านบาท ลดลง 144.39 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.57 
เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีรายได้จากการขายหรือการให้บริการเพิ่มขึ้น 2,246.00 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.71 จากการเพิ่มขึ้น
ทัง้รายได้เก่ียวกับกิจการการบนิ 1,023.88 ล้านบาท หรอืร้อยละ 3.01 และรายได้ท่ีไม่เก่ียวกับกิจการการบนิ 1,222.12 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 4.60 เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของจ�านวนเท่ียวบินและจ�านวนผู้โดยสาร รายได้อื่นเพ่ิมข้ึน 184.86 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 11.56 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิม่ขึน้ของดอกเบีย้รบั ค่าใช้จ่ายรวมเพ่ิมขึน้ 2,073.92 ล้านบาท หรอืร้อยละ 6.69 ส�าหรบั
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 486.05 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.23 

การวิเคราะห์ในรายละเอียดแยกแต่ละประเภทของรายได้และค่าใช้จ่าย มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

เพิ่ม (ลด) ร้อยละ25612562

รายได้จากการขายหรือการให้บริการ

 รายได้เกี่ยวกับกิจการการบิน

   สัดส่วน

 รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน

   สัดส่วน

รายได้อื่น

รวมรายได้

หัก ค่าใช้จ่ายรวม

กำาไรก่อนภาษีเงินได้

หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

กำาไรสุทธิสำาหรับปี

การแบ่งปันกำาไร

   ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

กำาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)

 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 

 25,026.37 

 69.18 

 1.75 

 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 

 25,170.76 

 53.90 

 1.76 

 3.71 

 3.01 

 4.60 

 11.56 

 3.91 

 6.69 

 1.15 

 8.23 

 (0.51)

 (0.57)

 28.35 

 (0.57)

 2,246.00 

 1,023.88 

 1,222.12 

 184.86 

 2,430.86 

 2,073.92 

 356.94 

 486.05 

 (129.11)

 (144.39)

 15.28 

 (0.01)

1.2  รายได้เกี่ยวกับกิจการการบิน (Aeronautical Revenue) 

ค่าบริการสนามบิน

ค่าบริการผู้โดยสารขาออก

ค่าเครื่องอ�านวยความสะดวก

รวม

 7,425.75 

 26,742.55 

 841.84 

 35,010.14 

 7,303.66 

 25,850.04 

 832.56 

 33,986.26 

 1.67 

 3.45 

 1.11 

 3.01 

 122.09 

 892.51 

 9.28 

 1,023.88 

หน่วย : ล้านบาท

เพิ่ม (ลด) ร้อยละ25612562
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1.3  รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน (Non-Aeronautical Revenue) 

ค่าเช่าส�านักงานและอสังหาริมทรัพย์

รายได้เกี่ยวกับบริการ

รายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์

รวม

  2,296.46 

 8,009.68 

 17,467.13 

 27,773.27 

  2,264.96 

 7,575.76 

 16,710.43 

 26,551.15 

  1.39 

 5.73 

 4.53 

 4.60 

  31.50 

 433.92 

 756.70 

 1,222.12 

เพิ่ม (ลด) ร้อยละ25612562

หน่วย : ล้านบาท

รายได้เก่ียวกับกิจการการบนิมสีดัส่วนของรายได้แต่ละประเภทในปี 2562 ไม่แตกต่างจากปีก่อนอย่างมสีาระส�าคญั โดยรายได้
เกี่ยวกับกิจการการบินส่วนใหญ่มาจากรายได้ค่าบริการผู้โดยสารขาออก 

ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่30 กันยายน 2562 รายได้เก่ียวกับกิจการการบนิจ�านวน 35,010.14 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 1,023.88 ล้านบาท 
หรอืร้อยละ 3.01 เมือ่เปรยีบเทียบกับปีก่อน เน่ืองจากการเพ่ิมขึน้ของรายได้ค่าบรกิารผูโ้ดยสารขาออกจ�านวน 892.51 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 3.45 โดยมีสาเหตุจากการเพ่ิมข้ึนของจ�านวนผู้โดยสารโดยรวมของท้ัง 6 ท่าอากาศยานร้อยละ 1.69  
โดยเป็นการเพ่ิมขึน้จากผูโ้ดยสารของสายการบนิต้นทุนต�า่ถึงร้อยละ 5.44 นอกจากน้ี รายได้ค่าบรกิารสนามบนิและค่าเครือ่ง
อ�านวยความสะดวกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจ�านวน 122.09 ล้านบาท และ 9.28 ล้านบาท ตามล�าดับ จากการเพิ่มขึ้นของจ�านวน
เที่ยวบินร้อยละ 2.41 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของสายการบินต้นทุนต�่าถึงร้อยละ 6.28

รายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์        รายได้เกี่ยวกับบริการ        ค่าเช่าสำานักงานและอสังหาริมทรัพย์

ค่าบริการผู้โดยสารขาออก       ค่าบริการสนามบิน        ค่าเครื่องอำานวยความสะดวก
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รายได้ท่ีไม่เก่ียวกับกิจการการบนิมสีดัส่วนของรายได้แต่ละประเภทในปี 2562 ไม่แตกต่างจากปีก่อน โดยรายได้ท่ีไม่เก่ียวกบั
กิจการการบินส่วนใหญ่มาจากรายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบินจ�านวน 27,773.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,222.12 
ล้านบาท หรือร้อยละ 4.60 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์จ�านวน 756.70 
ล้านบาท หรือร้อยละ 4.53 ซึ่งเพ่ิมขึ้นตามจ�านวนผู้โดยสารและผู้ใช้บริการภายในท่าอากาศยาน และการปรับเพ่ิมอัตรา 
ส่วนแบ่งรายได้ตามสัญญา นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มขึ้นของรายได้เกี่ยวกับบริการจ�านวน 433.92 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.73  
ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นเนื่องจากรายได้กิจการบริการภาคพื้น และค่าบริการตรวจสอบผู้โดยสารล่วงหน้า 

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

1.5  ค่าใช้จ่ายรวม

เพิ่ม (ลด) ร้อยละ25612562

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าจ้างภายนอก

ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา

ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ขาดทุน(กลับรายการผลขาดทุน)จากการด้อยค่า 

 สินทรัพย์

ค่าใช้จ่ายอื่น

ต้นทุนทางการเงิน

รวม

 8,204.21 

 2,688.27 

 5,893.85 

 2,802.28 

 4,357.48 

 5,851.47 

 137.23 

(427.28)

2,760.44 

 814.53 

33,082.48

 7,001.73 

 2,603.19 

 5,623.03 

 2,486.74 

 3,875.62 

 5,641.67 

 158.13 

 

82.13 

 2,520.16 

 1,016.16 

31,008.56

 17.17 

 3.27 

 4.82 

 12.69 

 12.43 

 3.72 

 (13.22)

 

(620.25)

 9.53 

 (19.84)

 6.69 

 1,202.48 

 85.08 

 270.82 

 315.54 

 481.86 

 209.80 

 (20.90)

 

(509.41)

 240.28 

 (201.63)

 2,073.92 

1.4  รายได้อื่น

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

ดอกเบี้ยรับ

ก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์

อื่น ๆ

รวม

  178.65 

 1,168.24 

 3.40 

 433.09 

 1,783.38 

   212.30 

 1,021.98 

 4.82 

 359.42 

 1,598.52 

   (15.85)

 14.31 

 (29.46)

 20.50 

 11.56 

   (33.65)

 146.26 

 (1.42)

 73.67 

 184.86 

เพิ่ม (ลด) ร้อยละ25612562

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
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ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ค่าใช้จ่ายรวมจ�านวน 33,082.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,073.92 ล้านบาท หรือร้อยละ 
6.69 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน การเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคัญมาจากการเพ่ิมข้ึนของค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจ�านวน 
1,202.48 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเพ่ิมขึ้นจ�านวน 730.49 ล้านบาท ทั้งนี้ เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ประกอบกับประกาศของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
เรื่องมาตรฐานข้ันต�่าของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี 4) ภายใต้พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  
พ.ศ.2543 ซึง่มผีลบงัคบัใช้เมือ่ 26 กันยายน 2562 ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในทีร่าชพัสดเุพ่ิมขึน้จ�านวน 481.86 ล้านบาท 
ส่วนหน่ึงเกิดจากการปรับปรุงค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุตามท่ีกรมธนารักษ์ให้ความเห็นชอบก�าหนดอัตรา 
ผลตอบแทนการใช้ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุของสนามบินดอนเมือง และสนามบินภูมิภาค งวดปี 2560 ถึงปี 2575  
ในอัตราร้อยละ 5.5 ของรายได้ท้ังหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ท้ังสิ้น นอกจากน้ันแล้วยังมีค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา 
เพ่ิมข้ึนจ�านวน 315.54 ล้านบาท ค่าจ้างภายนอกเพ่ิมขึน้จ�านวน 270.82 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอืน่เพ่ิมข้ึนจ�านวน 240.28 ล้านบาท 
รวมทั้งมีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายเพิ่มขึ้นจ�านวน 209.80 ล้านบาท ในขณะที่ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ลดลง
จ�านวน 509.41 ล้านบาท จากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 
(ทชร.) เนื่องจาก ทอท.ได้มีการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ ทชร.ใหม่ โดยมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
ซึง่ก�าหนดจากมลูค่าจากการใช้สงูกว่ามลูค่าตามบญัช ีทอท.จงึกลบัรายการผลขาดทนุจากการด้อยค่าของสนิทรพัย์ของ ทชร. 
นอกจากน้ียงัมต้ีนทุนทางการเงนิลดลงจ�านวน 201.63 ล้านบาท ส�าหรบัค่าใช้จ่ายประเภทอืน่ไม่มกีารเปล่ียนแปลงอย่างเป็น
สาระส�าคัญจากปีก่อน

2. การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ของ ทอท.มีรายละเอียด ดังนี้

รายการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของสินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เปรียบเทียบกับ 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีดังต่อไปนี้

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

ส่วนของเจ้าของรวม

 198,381.55 

 43,842.92 

 154,538.63 

 187,708.55 

 43,439.43 

 144,269.12 

 5.69 

 0.93 

 7.12 

 10,673.00 

 403.49 

 10,269.51 

เพิ่ม (ลด) ร้อยละ25612562

2.1 การวิเคราะห์สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ทอท.มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 198,381.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 30 กันยายน 2561 จ�านวน  
10,673.00 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.69 โดยมีรายละเอียดส�าคัญ ดังนี้

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินลงทุน

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อ

 การลงทุน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ

สินทรัพย์รวม

  80,787.15 

 1,161.91 

 

112,275.42 

 4,157.07 

 198,381.55 

   77,068.09 

 1,257.04 

 104,887.28 

 4,496.14 

 187,708.55 

   4.83 

 (7.57)

 7.04 

 (7.54)

 5.69 

 3,719.06 

 (95.13)

 7,388.14 

 (339.07)

10,673.00 

เพิ่ม (ลด) ร้อยละ25612562

หน่วย : ล้านบาท

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

 • หน้ีสินหมุนเวียน จ�านวน 26,182.04 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 2,979.31 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.84 ส่วนใหญ่เกิดจาก 
การเพ่ิมข้ึนของเจ้าหน้ีงานระหว่างท�าจ�านวน 2,395.91 ล้านบาท เจ้าหน้ีอื่นเพ่ิมข้ึนจ�านวน 1,835.41 ล้านบาท ในขณะที ่
ส่วนของหนีส้นิระยะยาวท่ีถึงก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปีลดลงจ�านวน 1,041.83 ล้านบาท และเจ้าหน้ีการค้าลดลงจ�านวน  210.70 
ล้านบาท
 • เงินกู้ระยะยาว จ�านวน 10,515.94 ล้านบาท ลดลง 3,168.95 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.16 เน่ืองจากการจ่ายคืน 
เงินกู้ยืมจ�านวน 3,549.91 ล้านบาท และผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
 • หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ๆ จ�านวน 7,144.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 593.13 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.05 เนื่องจากการเพิ่มขึ้น
ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ�านวน 841.24 ล้านบาท ในขณะที่มูลค่าสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ 
ด้านที่เป็นหนี้สินลดลงจ�านวน 346.64 ล้านบาท มูลค่าสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศด้านที่เป็นหนี้สินเกิดจากการ
ที่อัตราแลกเปลี่ยนที่ก�าหนดไว้ในสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศสูงกว่าอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด โดยมูลค่า 
ดังกล่าวลดลงเนื่องจากการอ่อนค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินเยน

2.2 การวิเคราะห์หนี้สิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 ทอท.มีหนี้สินรวมทั้งส้ิน 43,842.92 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากวันท่ี 30 กันยายน 2561 จ�านวน  
403.49 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.93 โดยมีรายละเอียดส�าคัญ ดังนี้

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ระยะยาว

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ๆ

หนี้สินรวม

 26,182.04 

 10,515.94 

 7,144.94 

 43,842.92 

 23,202.73 

 13,684.89 

 6,551.81 

 43,439.43 

 12.84 

 (23.16)

 9.05 

 0.93 

 2,979.31 

(3,168.95)

 593.13 

 403.49 

เพิ่ม (ลด) ร้อยละ25612562

2.3  การวิเคราะห์ส่วนของเจ้าของ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ส่วนของเจ้าของมีจ�านวน 154,538.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10,269.51 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.12 
เนื่องจากก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 จ�านวน 25,063.90 ล้านบาท หักเงินปันผลที่จ่ายจ�านวน 
14,998.39 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการเรียกช�าระค่าหุ้นของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมจ�านวน 204.00 
ล้านบาท 

หน่วย : ล้านบาท
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี

 32,916.11 

 (11,577.64)

 (20,008.11)

 1,330.36 

 8,602.10 

 9,932.46 

2562

การเปลีย่นแปลงของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดส�าหรบัปีสิน้สดุวันที ่30 กันยายน 2562 สามารถอธิบายตามกิจกรรม
ต่าง ๆ ดังนี้
 • เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน จ�านวน 32,916.11 ล้านบาท เกิดจากผลการด�าเนินงานของปีปัจจุบัน
 • เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ�านวน 11,577.64 ล้านบาท เกิดจากการลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จ�านวน 
9,736.00 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายการของท่าอากาศยานสวุรรณภูมแิละท่าอากาศยานภูเก็ต และเงนิสดจ่ายจากเงนิลงทนุ
ชั่วคราวสุทธิจ�านวน 1,772.71 ล้านบาท
 • เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จ�านวน 20,008.11 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายเงินปันผล จ�านวน 
14,998.39 ล้านบาท และจ่ายช�าระเงินกู้ระยะยาว จ�านวน 3,753.33 ล้านบาท

3. การวิเคราะห์สภาพคล่อง

ทอท.มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จ�านวน 9,932.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 
30 กันยายน 2561 จ�านวน 1,330.36 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ทอท.มีอัตราก�าไรจากการด�าเนินงานต่อรายได้จากการด�าเนินงาน อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ และอัตรา 
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากผลการด�าเนินงานปี 2562 ลดลงเล็กน้อย ส�าหรับ
อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน ทอท.สามารถด�ารงอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจ้าของน้อยกว่า 1 เท่า และอัตราส่วน 
สภาพคล่องมากกว่า 3 เท่า

อัตราส่วนความสามารถในการทำากำาไร

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

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (ROE) (%)

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) (%)

อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (เท่า)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

48.10

16.81

12.96

0.28

3.09

50.73

18.29

13.75

0.30

3.32

2562 2561

4. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ
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5. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานในอนาคต

จากสถานการณ์การแข่งขันท่ีรุนแรงของอุตสาหกรรมการบิน ประกอบกับความต้องการเดินทางทางอากาศท่ีเพ่ิมข้ึน ท�าให้
ต้องพัฒนาการให้บริการด้านท่าอากาศยานในประเทศไทย โดยมีแผนการด�าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรองรบัปรมิาณความต้องการในการเดินทางและการขนส่งทางอากาศท่ีคาดว่าจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต โดยเฉพาะ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการบิน

ทอท.ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่บริหารท่าอากาศยานหลักทั้ง 6 แห่งของประเทศ ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญในการรองรับ
ปรมิาณการจราจรทางอากาศ จงึได้เน้นพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่าอากาศยานในความรบัผิดชอบเพ่ือรองรบัปรมิาณเท่ียวบนิ
และผู้โดยสารท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต โดย ทอท.ได้เร่งพัฒนาและยกระดับท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งที่อยู่ในความดูแลอย่าง 

ต่อเน่ือง โดยเฉพาะ “โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสวุรรณภมู”ิ ระยะท่ี 2 ซึง่ประกอบด้วย อาคารเทยีบเครือ่งบนิรองหลงัที ่1 
หรือ SAT 1 และลานจอดอากาศยาน โดยโครงการดังกล่าวมีการก่อสร้างอุโมงค์พร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ 
ให้บริการเชื่อมต่อระหว่างอาคารผู้โดยสารหลักกับอาคาร SAT 1 โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2563  
ซึ่งจะรองรับผู้โดยสารได้ 60 ล้านคนต่อปี รวมท้ังการพัฒนาในอีกหลายโครงการในอนาคต ท้ังนี้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บรกิารผูโ้ดยสารให้ได้รบัประโยชน์จากระดบัการให้บรกิารท่ีดี รวมท้ังมส่ิีงอ�านวยความสะดวกท่ีได้มาตรฐานและโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่เพียงพอ ท�าให้เกิดความสะดวกสบายและรวดเร็วในการใช้บริการท่าอากาศยาน โดย ทอท.ยังคงให้ความส�าคัญ 
ในเรือ่งการเพ่ิมประสทิธิภาพ และควบคมุคณุภาพ\การให้บรกิารด้านการรกัษาความปลอดภยัให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
ปัจจุบัน ทอท.ได้ร่วมลงทุนกับบริษัทเอกชนจ�านวนสามรายจัดต้ังบริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด  
โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท.

A

D

F

B

C

G

E

ทอท.มีนโยบายพัฒนารายได้เชิงพาณิชย์ หรือรายได้ที่ไม่เก่ียวกับกิจการการบิน ให้มีสัดส่วนรายได้มากขึ้น รองรับภาวะ 
การท่องเทีย่วทีม่แีนวโน้มชะลอตวัลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก ปัจจบุนั ทอท.ได้ลงนามในสัญญาร่วมกับกลุ่มคิงเพาเวอร์ ซึง่เป็น
ผู้ชนะการประมูลสิทธิบริหารโครงการร้านค้าปลอดอากรและพ้ืนท่ีเชิงพาณิชย์ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมถึงสิทธิ 
ในการประกอบกิจการจ�าหน่ายสนิค้าปลอดอากรของท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชยีงใหม่ และท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
ซึ่งข้อเสนอทางการเงินท่ีได้รับจะเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีช่วยให้สัดส่วนรายได้ท่ีไม่เก่ียวกับกิจการการบินของ ทอท.เพ่ิมข้ึนใน 
อนาคต ในขณะเดียวกัน ทอท.มีแผนท่ีจะสร้างรายได้ใหม่ท่ีเกิดขึ้นจากการขนส่งสินค้า โดยพัฒนาให้เกิดศูนย์กลางการค้า
และการลงทนุ รวมทัง้เดนิหน้าโครงการศนูย์ตรวจสอบสนิค้าเกษตรก่อนการส่งออก และจดัช่องทางจดัการสนิค้าเกษตรแบบ
พิเศษ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเวลาในการจัดการสินค้าเน่าเสีย นอกจากน้ันแล้ว ในช่วงปลายปีงบประมาณ 2562 ทอท. 
ได้เปิดตัว “AOT DIGITAL AIRPORTS : สนามบินมีชีวิต” ซึ่งเป็นนวัตกรรมท่ีเชื่อมโยงระบบไอทีท้ังหมดในท่าอากาศยาน  
ในรูปแบบแอปพลิเคชันท่ีจะสื่อสารเพ่ืออ�านวยความสะดวกและให้บริการแก่ผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน โดยจะพัฒนา 
เชือ่มโยงระบบไปยังอตุสาหกรรมท่องเทีย่วนอกท่าอากาศยาน และเชือ่มโยงการคมนาคมกับแหล่งท่องเทีย่วภายในประเทศ 
โดยในช่วงแรก แอปพลิเคชันดังกล่าวจะน�าร่องท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และในอนาคตจะเชื่อมโยงไปยังท่าอากาศยาน 
ที่เป็นพันธมิตรท่ัวโลก ซ่ึงจะเป็นการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับ
คุณภาพในการให้บริการ ทั้งนี้ เพื่อให้ ทอท.ก้าวเป็นท่าอากาศยานที่ดีระดับโลกอย่างมั่นคงและยั่งยืน
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สถิติการขนส่งทางอากาศ
ผลการด�าเนินงานด้านการให้บริการ
บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) (ทอท.) ด�าเนินกิจการ
ท่าอากาศยานในประเทศไทยท้ังหมด 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยาน 
สวุรรณภูม ิ ท่าอากาศยานดอนเมอืง ท่าอากาศยานเชยีงใหม่ 
ท ่าอากาศยานหาดใหญ่ ท ่าอากาศยานภูเก็ต และ 
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชยีงราย ในปีงบประมาณ 2562  
ให้บริการสายการบินแบบประจ�ารวม 135 สายการบิน  
เป็นสายการบินขนส่งผู้โดยสารผสมสินค้า 124 สายการบิน 
และขนส่งสนิค้าอย่างเดียว 11 สายการบนิ 

ปรมิาณการข้ึน-ลงของอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานของ ทอท. 
6 แห่ง รวม 896,097 เท่ียวบนิ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.41 ประกอบด้วย 
เท่ียวบินระหว่างประเทศ 491,994 เที่ยวบิน เพ่ิมขึ้นร้อยละ  
6.44 และภายในประเทศ 404,103 เทีย่วบนิ ลดลงร้อยละ 2.10  
ให้บริการผู้โดยสารรวมท้ังสิ้น 141,871,016 คน เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 1.69 เป็นผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ 84,049,315 คน 
เพ่ิมขึน้ร้อยละ 4.42 และผูโ้ดยสารภายในประเทศ 57,821,701 
คน ลดลงร้อยละ 2.05 มีปริมาณการขนส่งสินค้าและ 
พัสดุไปรษณียภัณฑ์เข้า-ออก 1,470,615 ตัน ลดลงร้อยละ 
10.70 โดยเป็นการขนส่งระหว่างประเทศ 1,397,580 ตัน  
และในประเทศ 73,035 ตนั ลดลงร้อยละ 10.07 และ 21.17 
ตามล�าดบั

ปรมิาณการจราจรทางอากาศระหว่างประเทศเริม่ชะลอตัวลง
ตั้งแต่กลางปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นมา เนื่องจากตลาด 
นกัท่องเทีย่วจนีซึง่เป็นกลุม่หลกัปรบัตวัลดลงจากภาวะสงคราม

เศรษฐกิจจนี-สหรฐัฯ ทีไ่ม่แน่นอน รวมทัง้การแขง็ค่าของเงนิบาท
ไทยท่ีท�าให้ต้นทุนการท่องเที่ยว และการที่แหล่งท่องเท่ียว 
ใกล้เคียงประเทศไทยได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้น แม้ว่า 
จะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่น อินเดีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น 
ท่ีเพ่ิมขึ้น แต่ก็ไม่สามารถชดเชยจ�านวนนักท่องเท่ียวจีน 
ทีล่ดลงได้ อย่างไรก็ตาม ปัจจยัเรือ่งค่าเงนิและแหล่งท่องเท่ียว
ก็ท�าให้คนไทยเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 
ด้วยเช่นกัน ซึ่งช่วยให้จ�านวนผู้เดินทางระหว่างประเทศ 
กระเตื้องขึ้นได้

ส ่ วนปริมาณการจราจรทางอากาศภายในประเทศ 
ลดลงอย่างต ่อเนื่อง จากการปรับตัวของสายการบิน 
ที่ เริ่มอิ่มตัวกับตลาดเส้นทางบินภายในประเทศ และ 
การหลีกเลี่ยงการแข่งขันท่ีรุนแรงของสายการบินต้นทุนต�่า 
และทรัพยากรสิ่งอ�านวยความสะดวกของท่าอากาศยานท่ีม ี
อย ่างจ�ากัด จึงท�าให ้กลุ ่มสายการบินหันไปท�าตลาด 
ในเส้นทางต่างประเทศแทน นอกจากน้ี การท่ีนักท่องเที่ยว 
เดินทางเข้าประเทศไทยน้อยลงโดยเฉพาะชาวจีน ยังเป็น 
ผลท�าให้การเดินทางแบบจุดต่อจุด (Point-to-Point)  
ของกลุม่ดงักล่าวในเส้นทางภายในประเทศลดลงตามไปด้วย

ส�าหรับภาคการขนส่งทางอากาศได้รับผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจและสงครามการค้า ซึ่งภาพรวมท่าอากาศยาน 
ทั่วโลกมีการขนส่งที่ลดลง ท�าให้การขนส่งทั้งภายในประเทศ
และระหว่างประเทศของไทยได้รับผลกระทบเช่นกัน



รวม   896,097 เที่ยวบิน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 42.28%
ท่าอากาศยานดอนเมือง 30.53%
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 8.99%
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 3.02%
ท่าอากาศยานภูเก็ต 12.89%
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 2.29%

จ�านวนเที่ยวบินรวมของ 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%

จ�านวนผู้โดยสารรวมของ 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%

ปริมาณสินค้าและพัสดุไปรษณียภัณฑ์ (ไม่รวมผ่าน) ของ ทอท.

ปริมาณการจราจรทางอากาศของ ทอท.
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 : ปีงบประมาณ

การขึ้น-ลงของอากาศยานพาณิชย์ (เที่ยวบิน)

4.08%

1.34%

6.54%

-7.33%

-0.82%

3.99%

2.41%

378,886

273,594

80,534

27,045 

115,527

20,511 

896,097

364,047

269,964

75,593

29,184

116,487

19,724

874,999

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานดอนเมือง 

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

ท่าอากาศยานหาดใหญ่

ท่าอากาศยานภูเก็ต

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

รวม 6 แห่ง

ผู้โดยสารรวม (คน) 

3.02%

1.10%

4.74%

-5.56%

-2.26%

5.29%

1.69%

64,711,010

41,008,379

11,321,459

4,028,410 

17,848,662

2,953,096 

141,871,016

62,814,644

40,563,727

10,808,866

4,265,718

18,260,833

2,804,700

139,518,488

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานดอนเมือง 

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

ท่าอากาศยานหาดใหญ่

ท่าอากาศยานภูเก็ต

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

รวม 6 แห่ง

2561 2562 %

2561 2562 %

2561 2562 %

ปริมาณสินค้าและพัสดุไปรษณียภัณฑ์เข้า-ออก (ตัน)

-10.02%

-25.63%

-12.60%

-9.89%

-12.21%

-22.38%

-10.70%

1,349,857

42,906

13,032

7,888 

54,102

2,830 

1,470,615

1,500,139

57,692

14,911

8,754

61,624

3,646

1,646,766

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานดอนเมือง 

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

ท่าอากาศยานหาดใหญ่

ท่าอากาศยานภูเก็ต

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

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

ท่าอากาศยานดอนเมือง

ท่าอากาศยานดอนเมือง มีสายการบินให้บริการแบบ
ประจ�าท้ังหมด 14 สายการบิน ในจ�านวนดังกล่าว 
เป็นสายการบินต้นทุนต�่า 13 สายการบิน โดยในปี 
ที่ผ่านมาตลาดสายการบินต้นทุนต�่าเน้นท�าการตลาด 
เส้นทางบินต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมาก ท�าให้ปริมาณ
จราจรทางอากาศ ณ ท ่าอากาศยานดอนเมือง 
ในปีงบประมาณ 2562 มีเที่ยวบินพาณิชย์ขึ้น-ลงรวม 
273,594 เที่ยวบิน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.34 เป็นเที่ยวบิน
ระหว่างประเทศ 106,121 เท่ียวบนิ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 10.36 
และเท่ียวบินภายในประเทศ 167,473 เท่ียวบิน ลดลง
ร้อยละ 3.64 รองรบัผูโ้ดยสารรวมทั้งสิ้น 41,008,379 คน 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.10 เป็นผู ้โดยสารระหว่างประเทศ 
17,263,362 คน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.04 และผู้โดยสาร
ภายในประเทศ 23,745,017 คน ลดลงร้อยละ 3.99  
มีปริมาณสินค้าและพัสดุไปรษณียภัณฑ์เข ้า-ออก 
42,906 ตัน ลดลงร้อยละ 25.63 เป็นการขนส่งระหว่าง
ประเทศ 36,747 ตัน ลดลงร้อยละ 24.79 และการขนส่ง
สินค้าภายในประเทศ 6,159 ตัน ลดลงร้อยละ 30.25 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีสายการบินให้บริการแบบ
ประจ�ารวม 115 สายการบิน เป็นสายการบินขนส่ง 
ผูโ้ดยสารผสมสนิค้า 104 สายการบนิ และเท่ียวบนิขนส่ง
สินค้าอย่างเดียว 11 สายการบิน ในปีงบประมาณ 2562 
ปรมิาณจราจรทางอากาศระหว่างประเทศยังคงเตบิโตได้
อย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยส่วนหนึ่งเกิดจาก 
สายการบินปรับเปลี่ยนแผนการบินภายในประเทศและ
หันไปท�าการบินเส้นทางระหว่างประเทศแทนมากขึ้น 
ท�าให้ท่าอากาศยานสวุรรณภมูมิเีท่ียวบนิพาณิชย์ขึน้-ลง
รวม 378,886 เที่ยวบิน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.08 โดยเป็น 
เที่ยวบินระหว่างประเทศ  292,207 เที่ยวบิน เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 5.14 และเทีย่วบนิภายในประเทศ 86,679 เท่ียวบนิ 
เพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.65 รองรบัผูโ้ดยสารรวม 64,711,010 คน 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.02 เป็นผู ้โดยสารระหว่างประเทศ 
52,694,699 คน เพ่ิมขึน้ร้อยละ 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
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ท่าอากาศยานหาดใหญ่

ในปีงบประมาณ 2562 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ม ี
สายการบนิให้บรกิารแบบประจ�า 9 สายการบนิ มเีทีย่วบนิ
ขึ้น-ลงรวม 27,045 เท่ียวบิน ลดลงร ้อยละ 7.33  
ประกอบด้วยเท่ียวบินระหว่างประเทศ 2,284 เท่ียวบิน 
ลดลงร้อยละ 30.32 และเท่ียวบนิภายในประเทศ 24,761 
เที่ยวบิน ลดลงร้อยละ 4.42 ให้บริการผู้โดยสารรวม 
4,028,410 คน ลดลงร้อยละ 5.56 เป็นผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศ 298,305 คน ลดลงร้อยละ 13.96 และผูโ้ดยสาร
ภายในประเทศ 3,730,105 คน ลดลงร้อยละ 4.82  
มีปริมาณสินค้าและพัสดุไปรษณียภัณฑ์เข ้า-ออก  
7,888 ตัน ลดลงร้อยละ 9.89 โดยในจ�านวนนี้เป็นการ
ขนส่งระหว่างประเทศ 73 ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 563.64  
และภายในประเทศ 7,815 ตัน ลดลงร้อยละ 10.61

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

ในปีงบประมาณ 2562 ปรมิาณจราจรทางอากาศระหว่าง
ประเทศของท่าอากาศยานเชียงใหม่มีเที่ยวบินตรง 
จากต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น ขณะท่ีปริมาณจราจร 
ทางอากาศภายในประเทศได้รับผลกระทบจากเท่ียวบิน
ภายในประเทศที่ออกเดินทางจากท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองลดลง โดยม ี
สายการบินให้บริการแบบประจ�ารวม 30 สายการบิน  
มีเที่ยวบินข้ึนลงรวม 80,534 เท่ียวบิน เพ่ิมขึ้นร้อยละ  
6.54 เป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 25,122 เท่ียวบิน  
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 22.36 และเท่ียวบินภายในประเทศ 
55,412 เที่ยวบิน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.64 รองรับผู้โดยสาร
รวม 11,321,459 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.74 เป็นผู้โดยสาร
ระหว่างประเทศ 3,135,466 คน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 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
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ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ในปีงบประมาณ 
2562 มีสายการบินให้บริการแบบประจ�ารวม 11  
สายการบิน มีเท่ียวบินข้ึน-ลงรวม 20,511 เที่ยวบิน  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.99 เป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 2,809 
เที่ยวบิน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 58.70 และเที่ยวบินภายใน
ประเทศ 17,702 เที่ยวบิน ลดลงร้อยละ 1.40 ให้บริการ
ผู้โดยสารรวม 2,953,096 คน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.29 
ประกอบด้วยผู้โดยสารระหว่างประเทศ 339,156 คน  
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 57.91 และผู้โดยสารภายในประเทศ 
2,613,940 คน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.93 ปริมาณการขนส่ง
สินค้าและพัสดุไปรษณียภัณฑ์เข้า-ออกรวม 2,830 ตัน 
ลดลงร้อยละ 22.38 โดยเป็นการขนส่งระหว่างประเทศ  
2 ตัน และการขนส่งภายในประเทศ 2,828 ตัน ลดลง 
ร้อยละ 22.44

ท่าอากาศยานภูเก็ต

ปีงบประมาณ 2562 ท่าอากาศยานภูเก็ตยังคงมีการ
เติบโตของนักท่องเท่ียวต่างชาติอยู่ ขณะท่ีการเดินทาง
ภายในประเทศลดลงจากท ่าอากาศยานต ้นทาง 
ที่กรุงเทพฯ โดยมีสายการบินให้บริการแบบประจ�า 
รวม 53 สายการบิน มีเที่ยวบินขึ้น-ลงรวม 115,527  
เท่ียวบนิ ลดลงร้อยละ 0.82 เป็นเท่ียวบนิระหว่างประเทศ 
63,451 เท่ียวบิน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.43 ส่วนเท่ียวบิน
ภายในประเทศมี 52,076 เท่ียวบิน ลดลงร้อยละ 3.44  
ให้บริการผู้โดยสารรวมท้ังสิ้น 17,848,662 คน ลดลง 
ร้อยละ 2.26 ประกอบด้วยผู้โดยสารระหว่างประเทศ 
10,318,327 คน ลดลงร้อยละ 0.77 และผูโ้ดยสารภายใน
ประเทศม ี7,530,335 คน ลดลงร้อยละ 4.22 ส่วนปรมิาณ
สินค้าและพัสดุไปรษณียภัณฑ์เข ้า-ออกรวมท้ังสิ้น 
54,102 ตัน ลดลงร้อยละ 12.21 ประกอบด้วยการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศ 41,972 ตัน ลดลงร้อยละ 6.05 
และการขนส่งสินค้าภายในประเทศ 12,130 ตัน ลดลง
ร้อยละ 28.43
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สถิติการขนส่งทางอากาศ
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ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
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1. แผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2549  
มีขีดความสามารถในการรองรับผู ้ โดยสารได ้  45 ล ้านคนต่อป ี  
เมื่อพิจารณาจากการเจริญเติบโตของปริมาณเท่ียวบินและปริมาณ 
ผูโ้ดยสารของท่าอากาศยานสวุรรณภมูทิีเ่พ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองทกุปี โดยใน
ปี 2561 มีผู้โดยสารทั้งสิ้น 63.37 ล้านคน ทอท.จ�าเป็นต้องพิจารณาจัดท�า
แผนแม่บทการพัฒนาให้สอดคล้องกับการเติบโต รวมทั้งปัจจัยท่ีส่งผล
ท�าให้การพัฒนาล่าช้า เช่น การพิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
ระเบียบขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ เป็นต้น ท้ังน้ีเพ่ือให้การวางแผน
พัฒนาท่าอากาศยานสวุรรณภูมมิคีวามเป็นไปได้และสามารถน�าไปใช้ได้
ตรงกับความเป็นจริง โดยแบ่งการพัฒนาเป็น 4 ระยะ ดังนี้
 1.1 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะท่ี 2 ด�าเนินการ 
ในปีปัจจุบัน-2564 เป้าหมายที่จะด�าเนินการพัฒนาท่าอากาศยาน 
สุวรรณภูมิให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 60 ล้านคนต่อปี 
ปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง
 1.2 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะท่ี 3 ด�าเนินการ 
ในปี 2560-2565 มีเป้าหมายที่จะด�าเนินการพัฒนาท่าอากาศยาน 
สุวรรณภูมิให ้สามารถรองรับปริมาณจราจรทางอากาศได ้จนถึง 
ปี 2568 รองรับผู ้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 90 ล้านคนต่อปี แบ่งการ 
ด�าเนินการเป็น 2 โครงการดังนี้
 1.2.1 โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังท่ี 2 ท่าอากาศยาน 
สุวรรณภูมิรองรับผู้โดยสารได้ 30 ล้านคนต่อปี ประมาณการเงินลงทุน  
41,261.364 ล้านบาท (รวมส�ารองราคาเปล่ียนแปลง และภาษี 
มูลค่าเพ่ิม ไม่รวมดอกเบ้ียระหว่างการก่อสร้าง) ปัจจุบันโครงการ 
ดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงคมนาคมและส�านักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห ่ งชาติ เ พ่ือ เสนอ 
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติงบประมาณ และตามแผนงานจะเริ่ม 
ด�าเนินการก่อสร้างในปี 2562 และแล้วเสร็จในปี 2565 
 1.2.2 โครงการก่อสร้างทางว่ิงเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ประมาณการเงินลงทุน  21,795 ล ้านบาท (รวมส�ารองราคา 
เปลี่ยนแปลง และภาษีมูลค่าเพ่ิม ไม่รวมดอกเบ้ียระหว่างการก่อสร้าง) 

แผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานของ ทอท.

ปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอน
การจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง และตามแผนงาน
จะเริ่มด�าเนินการก่อสร้างในปี 2562 และ 
แล้วเสร็จในปี 2565
 1.3 โครงการพัฒนาท ่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ระยะท่ี 4 ด�าเนินการในปี 2565-
2569 เป ้าหมายท่ีจะด�า เ นินการพัฒนา 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้สามารถรองรับ
ปริมาณจราจรทางอากาศได้จนถึงปี 2573 
สามารถรองรบัปรมิาณผูโ้ดยสารได้ไม่น้อยกว่า 
105 ล้านคนต่อปี  
 1 .4 โครงการพัฒนาท ่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ระยะท่ี 5 ด�าเนินการในปี 2568-
2573 เป ้าหมายท่ีจะด�าเนินการพัฒนา 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้สามารถรองรับ
ปริมาณจราจรทางอากาศได้จนถึงปี 2578 
สามารถรองรบัปรมิาณผูโ้ดยสารได้ไม่น้อยกว่า 
120 ล้านคนต่อปี

ปริมาณผู้โดยสาร
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

63.37 
ล้านคน



2. แผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง 

ท่าอากาศยานดอนเมอืงได้ด�าเนนิงานพัฒนาท่าอากาศยาน
ระยะที่ 2 แล้วเสร็จเมื่อปี 2558 ท�าให้เพิ่มขีดความสามารถ
ในการรองรับผู ้ โดยสารได ้ เป ็น  30  ล ้ านคนต ่อป ี  
แต่อย่างไรก็ตาม จากการเจริญเติบโตของปริมาณเที่ยวบิน 
และปรมิาณผูโ้ดยสารของท่าอากาศยานดอนเมอืงท่ีเพ่ิมขึน้
อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2560 มีผู้โดยสารทั้งสิ้น 38.30 
ล้านคนต่อปี และในปี 2563 คาดว่าจะมีผู้โดยสาร 47.66 
ล้านคนต่อปี ดังน้ันเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับ 
ผู ้โดยสาร ทอท.ได้ก�าหนดการพัฒนาภายในพ้ืนท่ีของ 
ท่าอากาศยานดอนเมือง ดังนี้

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 เป็นการ
พัฒนาต่อเนือ่งจากงานพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมอืง ระยะ
ที่  2 ประมาณการเงินลงทุน 34,331.046 ล้านบาท  
(รวมส�ารองราคาเปลี่ยนแปลง และภาษีมูลค่าเพ่ิม ไม่รวม
ดอกเบี้ยระหว่างการก่อสร้าง) ด�าเนินการในปี 2561-2567 
โดยมีเป้าหมายที่จะด�าเนินการพัฒนาท่าอากาศยาน
ดอนเมืองให้สามารถคืนสภาพขีดความสามารถเดิม 
ในการรองรับปริมาณผู้โดยสาร สามารถรองรับปริมาณ 
ผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 40 ล้านคนต่อปี 

ทอท.ได้เสนอโครงการดังกล่าวให้กระทรวงคมนาคมและ
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ
พิจารณาเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง 
การพิจารณาของกระทรวงคมนาคมและส�านักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห ่งชาต ิ
เพื่ออนุมัติงบประมาณ

ปริมาณผู้โดยสาร
ท่าอากาศยานดอนเมือง

38.30 
ล้านคน
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3. แผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่

ปัจจุบันท่าอากาศยานเชียงใหม่มีขีดความสามารถในการรองรับ 
ผู ้โดยสารได้ 8 ล้านคนต่อปี เมื่อพิจารณาจากปริมาณการจราจร 
ทางอากาศทีเ่พ่ิมขึน้ โดยในปี 2560 ท่าอากาศยานเชยีงใหม่มผีูโ้ดยสาร 
ทั้งสิ้น 10.23 ล้านคน ส่งผลให้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ประสบปัญหา
สิ่งอ�านวยความสะดวกไม่เพียงพอต่อความต้องการ ท�าให้เกิด 
ความแออัดคับคั่งในการให้บริการ เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว ทอท. 
ได้ก�าหนดแผนการพัฒนาดังนี้
	 3.1	 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่	 ระยะท่ี	 1	 
ประมาณการเงินลงทุน 14,473.307 ล้านบาท (รวมส�ารองราคา 
เปลี่ยนแปลง และภาษีมูลค ่า เ พ่ิม ไม ่รวมดอกเบี้ยระหว ่าง 
การก่อสร้าง) ด�าเนินการในปี 2561-2565 เป้าหมายที่จะด�าเนินการ 
พัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ให้สามารถรองรับปริมาณจราจร 
ทางอากาศได้จนถึงปี 2568 สามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารได้  
ไม่น้อยกว่า 16.5 ล้านคนต่อปี 

ทอท.ได้เสนอโครงการดังกล่าวให้กระทรวงคมนาคมและส�านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณา เมื่อเดือน
สงิหาคม 2561 ปัจจบุนัอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงคมนาคม
และส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เพื่ออนุมัติงบประมาณ

	 3.2	 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่	 ระยะท่ี	 2	 
ประมาณการเงินลงทุน 5,261.430 ล้านบาท (รวมส�ารองราคา 
เปลี่ยนแปลง และภาษีมูลค ่า เ พ่ิม ไม ่รวมดอกเบี้ยระหว ่าง 
การก่อสร้าง) ด�าเนินการในปี 2564-2568 เป้าหมายที่จะด�าเนินการ 
พัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ให้สามารถรองรับปริมาณจราจร 
ทางอากาศได้จนถึงปี 2578 สามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารได้  
ไม่น้อยกว่า 20 ล้านคนต่อปี

ปริมาณผู้โดยสาร
ท่าอากาศยานเชียงใหม่

10.23 
ล้านคน



4. แผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่

ปัจจุบันท่าอากาศยานหาดใหญ่มีขีดความสามารถในการรองรับ 
ผู้โดยสารได้ 2.55 ล้านคนต่อปี โดยในปี 2560 ท่าอากาศยาน
หาดใหญ่มีผู้โดยสารทั้งสิ้น 4.36 ล้านคนต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่ม
สูงขึ้น ส่งผลให้เกิดความแออัดในการให้บริการ นอกจากนี้สภาพ
ปัจจุบันของท่าอากาศยานหาดใหญ่ พบว่ามีความคับคั่งในการ 
ให้บรกิารภายในเขตท�าการบนิเนือ่งจากข้อจ�ากัดของหลมุจอดและ
ระบบทางวิ่งทางขับ อีกทั้งอาคารผู้โดยสารเดิมก็ไม่สามารถรองรับ
ปริมาณผู้โดยสารที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตได้  เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว 
ทอท.ได้ก�าหนดแผนการพัฒนาเป็น 2 ระยะ ดังนี้
  
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่ ระยะท่ี 1 ประมาณการเงนิ
ลงทุน 4,486.840 ล้านบาท (รวมส�ารองราคาเปล่ียนแปลง และ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมดอกเบี้ยระหว่างการก่อสร้าง) ด�าเนินการ 
ในปี 2564-2568 เป้าหมายท่ีจะด�าเนินการพัฒนาท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ให้สามารถรองรับปริมาณจราจรทางอากาศได้จนถึง 
ปี 2581 สามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 10.5  
ล้านคนต่อปี    

ปริมาณผู้โดยสาร
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 

4.36 
ล้านคน

5. แผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต

ปัจจุบันท่าอากาศยานภูเก็ตด�าเนินการก่อสร้างตามโครงการพัฒนา  
ท่าอากาศยานภูเก็ต (ปีงบประมาณ 2553-2557) แล้วเสร็จและ 
เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 
12.5 ล้านคนต่อปี ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากปริมาณการจราจรทางอากาศ
ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2560 มีผู้โดยสารทั้งสิ้น 16.85 ล้านคน
ต่อปี ดงันัน้ ท่าอากาศยานภเูก็ตจะต้องด�าเนนิการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง
โดยมีการด�าเนินการพัฒนาในระยะต่อไปดังนี้

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2 ประมาณการเงินลงทุน 
5,749.449 ล้านบาท (รวมส�ารองราคาเปลีย่นแปลง และภาษมีลูค่าเพ่ิม 
ไม่รวมดอกเบีย้ระหว่างการก่อสร้าง) ด�าเนินการพัฒนาสิง่อ�านวยความ
สะดวกต ่อเ น่ืองจากงานโครงการพัฒนาท ่าอากาศยานภู เ ก็ต 
(ปีงบประมาณ 2553-2557) ด�าเนนิการในปี 2561-2565 เมือ่ด�าเนินการ
แล้วเสร็จ ท่าอากาศยานภูเก็ตจะมีขีดความสามารถรองรับปริมาณ 
ผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 18 ล้านคนต่อปี 

ทอท.ได้เสนอโครงการดังกล่าวให้กระทรวงคมนาคมและส�านักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณา เมื่อเดือน
ธันวาคม 2561 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงคมนาคม
และส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เพื่ออนุมัติงบประมาณ

ทั้งนี้การพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2 เป็นการพัฒนาจนเต็ม 
ขีดความสามารถภายในพื้นที่ของท่าอากาศยานภูเก็ตแล้ว

ปริมาณผู้โดยสาร
ท่าอากาศยานภูเก็ต 

16.85 
ล้านคน
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ปัจจุบันท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย มีขีดความ
สามารถในการรองรบัผูโ้ดยสาร 3 ล้านคนต่อปี โดยในปี 2560 
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย มีผู้โดยสารทั้งสิ้น 2.50 
ล้านคน ซึ่งยังคงไม่เกินขีดความสามารถในการรองรับ 
ผู้โดยสารในปัจจุบัน แต่เนื่องจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง 
เชียงราย มีปัญหาความคับคั่งของพ้ืนท่ีให้บริการผู้โดยสาร 
ซึ่งยังไม่สอดคล้องตามมาตรฐานการให้บริการ ดังน้ันการ
พัฒนาในระยะเร่งด่วนจะเป็นการพัฒนาเพ่ือจัดสรรพ้ืนท่ี
ภายในอาคารให้มีความเหมาะสมในการให้บริการ ปรับปรุง
สิง่อ�านวยความสะดวกอืน่ ๆ  โดยจะแบ่งการด�าเนนิการพัฒนา
เป็น 3 ระยะดังนี้
 6.1 งานเร่งด่วนเพ่ือบรรเทาความแออัด ด�าเนินการ  
ปรับปรุงสิ่งอ�านวยความสะดวกท่าอากาศยาน แม่ฟ้าหลวง  
เชียงราย ให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการ ด�าเนินการ 
ในป ี 2561-2565 เป ็นงานด�า เ นินการปรับปรุงและ 
จัดสรรการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีภายในอาคารผู้โดยสารให้ม ี
ความเหมาะสมในการให้บริการ และแก้ปัญหาพ้ืนที่แออัด 
ในการให้บริการ รวมทั้งการปรับปรุงระบบถนนภายใน 
ท่าอากาศยาน โดยเมื่อแล้วเสร็จยังคงมีขีดความสามารถ 
ในการรองรับผู้โดยสารได้ 3 ล้านคนต่อปี  งานดังกล่าว
ปัจจบุนัอยู่ระหว่างการออกแบบ จดัท�าข้อก�าหนดรายละเอยีด 
และขออนุมัติงบประมาณ
 6.2 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชยีงราย 
ระยะที่ 1 ประมาณการเงินลงทุน 1,456.110 ล้านบาท  
(รวมส�ารองราคาเปลี่ยนแปลง และภาษีมูลค่าเพ่ิม ไม่รวม 
ดอกเบี้ยระหว่างการก่อสร้าง) ด�าเนินการในปี 2567-2571  
เป้าหมายที่จะด�าเนินการพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง 
เชียงราย ให้สามารถรองรับปริมาณจราจรทางอากาศ  
ได ้จนถึงป ี  2576 สามารถรองรับปริมาณผู ้ โดยสาร 
ได้ไม่น้อยกว่า 4.8 ล้านคนต่อปี 

 6.3 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชยีงราย  
ระยะท่ี 2 ประมาณการเงินลงทุน 359.010 ล้านบาท  
(รวมส�ารองราคาเปลี่ยนแปลง และภาษีมูลค่าเพ่ิม ไม่รวม 
ดอกเบี้ยระหว่างการก่อสร้าง) ด�าเนินการในปี 2572-2576 
เป้าหมายท่ีจะด�าเนินการพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง 
เชียงราย ให้สามารถรองรับปริมาณจราจรทางอากาศ 
ได้จนถึงปี 2581 สามารถรองรับปริมาณผู ้โดยสารได ้
ไม่น้อยกว่า 5.2 ล้านคนต่อปี 

ท้ัง น้ีแผนงานพัฒนาดังกล ่าวเป ็นไปตามแผนแม่บท 
การพัฒนา ทอท.ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ ทอท. 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสาร 
ที่แนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนในปัจจุบัน ทอท.ได้พิจารณาศึกษา 
เพ่ือปรับปรุงแผนพัฒนาท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ 
โดยจะด�าเนินการปรับปรุงข้ันตอน การด�าเนินงาน ขอบเขต
และรายละเอียดของงานเพ่ือเร่งรัดโครงการพัฒนาในแต่ละ
ระยะให้แล้วเสร็จเร็วข้ึนกว่าแผนท่ีก�าหนดไว้ และเพ่ิม 
แผนงานระยะเร่งด่วน และระยะกลางในปี 2561-2562  
เพ่ือด�าเนินการบรรเทาความแออัด และยกระดับการให้
บริการระหว่างที่รอการด�าเนินการโครงการพัฒนา ส่งผลให้ 
ทอท.สามารถยกระดับการบริหารจัดการภาคการขนส่ง 
ทางอากาศของประเทศอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเติบโตของภาค
อุตสาหกรรมการขนส่ง โลจิสติกส์ การท่องเท่ียวและบริการ
ซึ่งเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศในภาพรวม ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศให้ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
  

6. แผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 

ปริมาณผู้โดยสาร
ท่าอากาศแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 

2.50 
ล้านคน
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การรายงานระดับการให้บริการของท่าอากาศยาน 
(Level of Service : LoS)

สืบเนื่องจากปัจจุบันท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) (ทอท.)  
ทัง้ 6 แห่ง มผีูโ้ดยสารระหว่างประเทศและในประเทศเดนิทาง
ผ่านรวมมากกว่า 140 ล้านคน สถานการณ์ในภาพรวมท่ี 
ท่าอากาศยานให้บริการผู้โดยสารเกินกว่าขีดความสามารถ 
ท�าให้ ทอท.ตระหนักและให้ความส�าคัญในการติดตามและ
แก้ไขปัญหาความคับคั่ง เพ่ือให้การเดินทางของผู้โดยสาร
เกิดความคล่องตวัและสะดวกสบาย ทัง้ในส่วนของผูโ้ดยสาร 
ขาออกและผู้โดยสารขาเข้า ซึ่งได้แก่ กระบวนการมาถึง 
ชานชาลา (Curbside), การตรวจบัตรโดยสาร (Check-in), 
การตรวจค้นผูโ้ดยสารและสมัภาระ (Security Checkpoint), 
การตรวจหนังสือเดินทาง (Immigration Control), การรอขึ้น
เครือ่ง (Boarding Gate), การรบัสมัภาระ (Baggage Claim), 
การตรวจสิง่ของต้องส�าแดง (Custom Control) จนถึงบรกิาร
ขนส่งสาธารณะออกจากท่าอากาศยาน

ทอท.จึงพัฒนาระบบการรายงานระดับการให้บริการของ 
ท่าอากาศยาน (Level of Service: LoS) เพ่ือเป็นตัวชี้วัด
ตดิตามระดบัการให้บรกิาร ณ กระบวนการต่าง ๆ  ว่าผูโ้ดยสาร
จะได้รับการบริการในระดับที่เหมาะสม ซ่ึง ทอท.ได้อ้างอิง
เกณฑ์การประเมินระดับการให้บริการระดับสากล (IATA  

และ FAA) โดยน�ามาประยุกต์รูปแบบ LoS ของ ทอท.  
โดยในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นปีที่ 2 ของการใช้งาน
รายงานดังกล่าวได้พัฒนาระบบการจดัเก็บข้อมลูจากรปูของ  
Manual เป็นรูปแบบของการบันทึกผ่านทาง Smartphone 
โดยเจ้าหน้าท่ีของแต่ละท่าอากาศยานท�าการส�ารวจระยะ
เวลารอรับบริการและความหนาแน่นของพ้ืนท่ีให้บริการ  
ณ จุดต่าง ๆ ในชั่วโมงคับค่ังของแต่ละวันท้ังกระบวนการ 
ผู้โดยสารขาออกและขาเข้า โดยบันทึกลงใน Web Based 
Application (AOT’s Level of Service Application: LoS 
APP) โดยระบบจะประมวลผลโดยอัตโนมัติให้กับผู้บริหาร
และส่วนงานที่เกี่ยวข้องแบบ Realtime ให้สามารถรับทราบ
ข ้ อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ 
ท่าอากาศยานในการติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้า 
ในการแก้ไขปัญหาบนฐานข้อมลูท่ีถูกต้องแม่นย�า เป็นระบบ 
และรวดเร็ว LoS APP นับเป็นเครื่องมือท่ีพัฒนาขึ้น 
เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขันขององค์กรของท่าอากาศยาน 
ท้ัง  6  แห ่ง  ให ้สามารถติดตามและประเมินระดับ 
ของการให้บริการเพ่ือการวางแผนบริหารทรัพยากรได้อย่าง
เหมาะสม มีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์มากย่ิงขึ้น  
อีกทั้ ง ยังเป ็นประโยชน ์ต ่อการวางแผนแก ้ไขป ัญหา 
ในระยะยาวเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการให้สูงขึ้น
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การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ทอท.

ทอท.ยังมุ่งเน้นการฝึกอบรมท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
โดยจัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในหลักสูตร 
ต่าง ๆ  ท้ังทีเ่ป็นการจดัฝึกอบรมภายใน ทอท.และการฝึกอบรม 
ภายนอก ทอท. เพื่อให้มีความรู้ความช�านาญแบบมืออาชีพ 
มทัีศนคตแิละใจรกัต่องานบรกิาร ควบคูไ่ปกับความตระหนกั
เรือ่งความปลอดภยัอย่างต่อเนือ่งและสม�า่เสมอ เพ่ือให้มัน่ใจ
ว่าบคุลากรมคีวามพร้อมในการปฏิบตังิาน อกีทัง้ได้น�าระบบ
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) และการน�า
แนวทางจัดการความรู ้  (Knowledge Management)  
มาประยุกต์ใช้เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู ้
ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการเปิดโลกทัศน์ให้กับบุคลากร
ได้มีการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

นอกจากการมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวแล้ว 
ทอท.ยังให้การสนับสนุนทุนการศกึษาต่อในระดบัปรญิญาโท 
ณ ต่างประเทศ อีกท้ังเสริมสร้างค่านิยมองค์กรให้บุคลากร
เป็นกลไกหลักในการพัฒนาผลักดันองค์กรสู ่การเป็น  
“ผูด้�าเนนิการและจดัการท่าอากาศยานท่ีดรีะดับโลก: การมุง่เน้น
คุณภาพการให ้บริการโดยค�านึ ง ถึงความปลอดภัย 
และสร้างรายได้อย่างสมดุล” ส่งเสริมให้บุคลากรให ้
ความส�าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคมโดยส่วนรวม 
เพื่อให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่องค์กรคาดหวัง และน�าองค์กร
ไปสู่ความยั่งยืน

บุคลากรของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) (ทอท.) ทุกคนเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญที่สุดในการด�าเนินธุรกิจ มีส่วน
ส�าคัญต่อความส�าเร็จและการเติบโตขององค์กร โดย ทอท.มีความเชื่อมั่นว่า การเติบโตขององค์กรข้ึนอยู่กับบุคลากรท่ีมี
คณุภาพ โดยในปีงบประมาณ 2562 ทอท.ได้ปรบัโครงสร้างสถาบนัวทิยาการท่าอากาศยาน (สบวท.) โดยได้จดัต้ังฝ่ายพัฒนา
วิทยาการและข้อมูลสารสนเทศท่าอากาศยาน เพ่ือที่จะเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาบุคลากรให้มีแนวคิดเชิงนวัตกรรม 
เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในยุค Thailand 4.0 และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เทียบได้ในระดับสากล ควบคู่ไปกับการเสริม
สร้างบุคลากรให้มีจิตส�านึกสูงสุดด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นหัวใจของการปฏิบัติงาน อีกทั้งมี
จิตส�านึกในการให้บริการ ค�านึงถึงความส�าคัญกับเป้าหมายขององค์กรมากกว่าเป้าหมายส่วนตัว พร้อมรับการแข่งขันทาง
ธุรกิจ และให้มีการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และส�านึกในความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า สังคม และ
ประเทศชาติ ตามค่านิยมองค์กร (Core Values) ของ ทอท. 
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1.   แผนพัฒนาบุคคล ทอท. ประจำาปีงบประมาณ 2562

	 1.1	หลักสูตรหลักด้านการบริหารจัดการท่าอากาศยาน	
ทอท.	ประกอบด้วย	หลักสูตรการปฏิบัติการท่าอากาศยาน	
(Airport	Operations)	 หลักสูตรการจัดการท่าอากาศยาน
ระดบัต้น	(Junior	Airport	Management)	หลกัสตูรการจดัการ
ท ่าอากาศยานระดับกลาง	 (Intermediate	 Airport	 
Management)	 และหลักสูตรการจัดการท่าอากาศยาน 
ระดับสูง	 (Senior	 Airport	Management)	 โดยมีรูปแบบ 
การฝึกอบรมเป็นการเรียนรู ้ในห้องเรียน	 (Classroom),	
e-Learning,	 ส�าหรับหลักสูตรการจัดการท่าอากาศยาน 
ระดบัสงู	ทอท.ได้เชญิบคุลากรจากส�านกังานการบนิพลเรอืน
แห่งประเทศไทย,	บริษัท	วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	จ�ากัด	
และท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา	 เข้ารับการฝึกอบรม	 
เพ่ือสร้างสัมพันธภาพและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์
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,	 หลักสูตรการดับเพลิงและกู ้ภัย
อากาศยานพาณิชย์	 และหลักสูตรปฏิบัติการด้านการแพทย์
ท่าอากาศยาน	(Airport	Medical	Co-operator)	เป็นต้น
	 1.3		หลกัสตูรด้านการบรหิารจดัการและความรูท้ัว่ไป	เช่น	
หลกัสตูรภาษาต่างประเทศ,	หลกัสตูรการวิเคราะห์ผลกระทบ
ทางธุรกิจ	 การประเมินความเสี่ยง	 และการก�าหนดกลยุทธ์
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ,	 หลักสูตรการประเมินคุณภาพ
รฐัวสิาหกิจ,	หลกัสตูรความปลอดภัย	อาชวีอนามยั	และสภาพ
แวดล้อมการท�างาน,	หลักสูตรส่งเสริมด้านธรรมาภิบาลและ
จริยธรรม	 และหลักสูตรการตลาดและการบริหารลูกค้า
สัมพันธ์	เป็นต้น

	 1.4	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร	ทอท.
	 	 1.4.1	 การส่งเสริมสมรรถนะด้านการจัดการ	 
(Managerial	Competency)	ของผู้บรหิารระดับสงู	ให้เป็นไป
ตามผลการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการท่ีมีช่องว่าง 
มากที่สุด	 2	ด้าน	 ได้แก่	 Airport	Acumen	และ	Strategic	
Management	
	 	 1.4.2	 หลักสูตรส�าหรับคณะกรรมการ	ทอท.และ 
ผู้บริหารระดับสูง	 เช่น	 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการ
บรหิารงานภาครฐัและกฎหมายมหาชน,	หลกัสตูรหลกัประจ�า
วิทยาลัยการทัพบก,	 การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหารระดับสูง,	 หลักสูตรผู้บริหาร
กระบวนการยุติธรรมระดับสูง,	 หลักสูตรผู้บริหารการให้
เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ	 (PPPs	 for	 Executives	 
Program:	PEP,	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน,	 หลักสูตรวิทยาการการจัดการส�าหรับนักบริหาร
ระดับสงู	และหลกัสตูร	Chief	Financial	Officer	Certification	
Program	เป็นต้น
	 1.5	หลักสูตรด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	(Corporate	
Governance:	 CG)	 และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	 
(Corporate	Social	Responsibility:	CSR)	เช่น	โครงการสมัมนา
เชิงปฏิบัติปรับฐานความคิด	ส่งเสริมคุณธรรม	สร้างค่านิยม
ไม่ยอมรับการทุจริต	 โครงการวันต่อต้านการทุจริต	 และ 
การบรรยายพิเศษ	 ในหัวข้อ	 “ผลประโยชน์ทับซ้อน	 ภัยร้าย 
ท�าลายองค์กร”	เป็นต้น	

กรอบการดำาเนินงาน
ด้านการพัฒนาบุคลากร 
สรุปได้ดังนี้
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	 1.6	หลักสูตรฝึกอบรม	ณ	ต่างประเทศ	 เช่น	 หลักสูตร	
Airport	Master	Planning	ณ	IATA	ประเทศสงิคโปร์,	หลักสูตร	
Runway	 Rubber	 Removal	ณ	 ICAO	ประเทศอินเดีย,	
หลักสูตร	Managing	 Air	 Cargo	Operations	ณ	 IATA	 
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน,	
หลักสูตร	 ICAO	Risk	Management	Workshop	ณ	 ICAO	
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา,	 หลักสูตร	 
Airport	Slots	and	Coordination	ณ	IATA	ประเทศสิงคโปร์	
และหลกัสตูร	ICAO	Scholarship	Airport	Construction	and	
Operation	ณ	IAAA	สาธารณรัฐเกาหลี	เป็นต้น
				 1.7	หลกัสตูรด้านความร่วมมอืทางวิชาการระหว่าง	ทอท.	
กับสถาบันการบินพลเรือน	 ได้แก่	 หลักสูตรการจัดการ 
การขนส่งสินค้าทางอากาศ	 (Air	 Cargo	Management)	 
ซึ่งเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนา
บุคลากรทางด้านการบิน	 ในปีงบประมาณ	 2562-2564	
จ�านวน	3	สาขา

 สาขาที่ 	 1	 นิรภัยและการรักษาความปลอดภัย 
ด้านการบิน	(Aviation	Safety	and	Security)

 สาขาที่	 2	 การบริหารจัดการสนามบิน	 (Airport	 
Management)

 สาขา ท่ี 	 3 	การจัดการการขนส ่ งทางอากาศ	 
(Air	Transport	Management)

	 1.8	การให้บริการจัดฝึกอบรมด้านมาตรฐานการขนส่ง
ทางอากาศแก่หน่วยงานภายนอก	 ทอท.	 เช่น	 หลักสูตร
มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน	 (ระดับต้น),	
หลกัสตูร	Airport	Collaborative	Decision	Making	(A	-	CDM),	
หลักสูตร	 Safety	Management	 System,	หลักสูตรความ
ปลอดภัยในเขตการบิน	(Airside	Safety),	และหลักสูตรการ
สร้างความตระหนักรู้ด้านการรักษาความปลอดภัย	เป็นต้น	

	 1.9	 การให ้ ทุนการศึกษาต ่อในระดับปริญญาโท	 
ณ	ต่างประเทศ	จ�านวน	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
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2.  โครงการเสริมสร้างค่านิยมองค์กร (Core Values)

ทอท.ได้ด�าเนินการโครงการเสรมิสร้างค่านยิมและวฒันธรรม
องค์กร	โดยการมุง่เน้นการพัฒนาบคุลากรทกุระดบัของ	ทอท.
ให้มีค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์	 ที่สอดคล้องกับ 
วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร	 โดยมีการให้ความรู้และ
ทกัษะ	(Skill	set)	ทัศนคติ	(Mind	set)	และเครือ่งมอื	(Tool	set)	
เพ่ือให้บุคลากรสามารถน�าความรู้และทักษะไปใช้ในการ 
ขับเคลื่อนและผลักดันค่านิยมให้ครอบคลุมในทุกส่วนงาน
ของ	ทอท.

การเสริมสร้างค่านิยมให้กับกลุ ่มบุคลากรน้ัน	 เริ่มต้ังแต ่
ผู้บริหารระดับสูง	 (Role	Model)	 เพ่ือการเป็นต้นแบบและ
ปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความมุ่งม่ันต่อค่านิยม,	 ผู้บริหาร
ระดับฝ่าย	(Change	Leader)	เพื่อให้สามารถวางแผนและมี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนค่านิยม	ทอท.,	กลุ่มพี่เลี้ยงค่านิยม	
(AOT	Core	Values	Mentor)	เพื่อให้สามารถเป็นแบบอย่าง
และปลกูฝังค่านยิมให้กับพนกังานใหม่ได้,	พนกังานต้นแบบ
ค่านิยมระดับปฏิบัติการ	 (AOT	Core	Values	Young	Role	
Model)	เพ่ือให้พนักงานสามารถถ่ายทอดค่านยิมให้กับเพ่ือน

ร่วมงานและเกิดผลงานเป็นรูปธรรม	และกลุ่มพนักงานสาย
งานบัญชีและการเงิน	 เพ่ือเสริมสร้างให้เกิดพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ในการปฏบิตังิานในสายงาน	รวมทัง้มกีารเสรมิสร้าง
บรรยากาศและกระตุ้นส่งเสริมค่านิยม	ทอท.ให้กับพนักงาน
และลกูจ้าง	ทอท.	และเพ่ือสร้างการมส่ีวนร่วมในการส่งเสรมิ
และผลกัดนัค่านยิมให้เกดิข้ึนภายในองค์กร	โดยการน�าเสนอ
ผลงานของกลุ่มพ่ีเลี้ยงค่านิยม	 และพนักงานกลุ่มต้นแบบ	 
ที่ได้ร่วมส่งเสริมและผลักดันให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ภายในส่วนงานของพนักงานกลุ่มดังกล่าว	 ผ่านโครงการ
กิจกรรม	AOT	Core	Values	Day	2019	“40	ปี	ทอท.กับการ
ส่งต่อค่านิยมแห่งความภูมิใจสู่อนาคต”			

นอกจากนี	้ยงัมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัหน่วยงานภายนอก	
โดย	ทอท.ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิธีปฏิบัติในการ
ส่งเสรมิค่านิยมของ	ทอท.ให้กับองค์การส่งเสรมิกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย	ทีไ่ด้มาศกึษาดงูานเก่ียวกับการจดักิจกรรม	
สือ่สารและส่งเสรมิวัฒนธรรมของ	ทอท.	รวมทัง้กระบวนการ
คัดเลือกบุคคลต้นแบบ	(Role	Model)	ในโครงการเสริมสร้าง
ค่านิยม	ทอท.



   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด (มหาชน)   171   รายงานประจำาปี 2562      170

3.  โครงการจัดทำาระบบการจัดการความรู้  

(Knowledge Management: KM) 

ทอท.ได้ด�าเนินการพัฒนาองค์กรในด้านต่าง	 ๆ	 รวมถึงการ
ขยายขดีความสามารถในการให้บรกิารท่าอากาศยาน	เพ่ือยก
ระดบัคุณภาพการให้บริการผ่านเทคโนโลยี	 AOT	Digital	
Platform	 ซึ่งมีความสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศสู่	 
Thailand	 4.0	 โดย	 ทอท.ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้	
(Knowledge	Management:	KM)	เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์
องค์กรที่	 4	 Intelligent	Service	ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญ
ในการสนับสนุนให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนได้อย่างย่ังยืน	
โดยการสร้างและรวบรวมความรู ้จากกลุ ่มผู ้เชี่ยวชาญ	 
(KM	 Expert)	 และกลุ่มบุคลากรรุ่นใหม่	 (KM	CoP	New	
Generation)	 ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถ 
ด้านเทคโนโลยี	 ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ประสบการณ์	 
(Experience)	ทกัษะ	(Skill)	ด้วยแนวคดิ	Digital	Knowledge	
Creation	โดยเป็นการบูรณาการความรู้ของบุคลากรภายใน
องค์กร	และการเสาะแสวงหาความรูจ้ากภายนอก	(Knowledge	
Creation)	 เพ่ือใช้ในการต่อยอดและการพัฒนาระบบ	AOT	
Digital	Airport:	สนามบินที่มีชีวิต	ใน	2	ระดับ	คือ	
 • ระดบัท่ี 1 Digital Operation & Service Improvement 
เพ่ือยกระดบัการท�างานให้สะดวกและง่ายข้ึน	โดยใช้หลกัการ	
Kaizen	 ได้แก่	 ECRS	 (Eliminate,	 Combine,	 Reduce,	 
Simplify)	 ส�าหรับการปรับปรุงกระบวนการ	 และ	 EDIA	 
(Eliminate,	 Decrease,	 Increase,	 Added)	 ส�าหรับการ
ปรับปรุงคุณภาพงานบริการ
 • ระดับท่ี 2 Digital Service Creation	 เพ่ือเสาะหา
ข้อมูลสารสนเทศ	ความรู้ใหม่	 ๆ	 โดยน�ามาประยุกต์	 ใช้งาน
จากแนวคิดและแบบจ�าลอง	Prototype	(Paper	Prototype	
หรอื	Simulation)	เพ่ือแสดงให้เห็นว่าแนวคดิดังกล่าวสามารถ 
น�าไปใช้ได้จริง	และมีโอกาสสร้างคุณค่าให้กับองค์กร

 
การพัฒนาความรู้ร่วมกันของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ	(KM	Expert)	
และ	KM	CoP	New	Generation	 ได้มีการน�าแนวคิดและ 
ผลงานในงาน	 KM	Day	 2019	 เพ่ือสร้างบรรยากาศการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร	 รวมถึงโอกาสในการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก	และสถาบันการศึกษา
ด้านการบิน	 ตลอดจนเพ่ือให้โครงการจัดการความรู ้ 
ให้สามารถเข้าถึงบุคลากรในทุกพ้ืนที่	 และสามารถน�าองค์
ความรู้มาใช้ในการแก้ไขปัญหา	 พัฒนา	 และต่อยอดไปสู่
นวัตกรรม	 และสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้	 ซึ่งผลงานดังกล่าวประกอบด้วยความรู้หลัก	 4	ด้าน	
ได้แก่	 Digital	 Smart	 Service	 ส�าหรับการให้บริการ 
ท่าอากาศยาน,	Digital	 Smart	Work	 เพ่ือการพัฒนาและ
ปรับปรุงงานประจ�า,	Digital	Service	and	Support	เพื่อเป็น
แนวคิดต่อยอดจาก	AOT	Airport	 Application	 ในการหา 
รายได้ท่ีนอกเหนือจากกิจการการบิน	 (Non-Aeronautical	
Revenues)	และ	Airport	Rescue	Fire	Fighting	Learning	
Center	 เพ่ือพัฒนาศูนย์เรียนรู้ดับเพลิงและกู้ภัยให้เป็นศูนย์
การเรียนรู้ของท่าอากาศยานของประเทศ	 โดยการพัฒนา
ระบบจัดการศูนย์เรียนรู้	และการเรียนรู้ในรูปแบบ	Blended	
Learning	&	Micro	Learning

นอกจากน้ี	 ทอท.ยังให้ความส�าคัญกับการถ่ายโอนความรู ้
และประสบการณ์	(Knowledge	Capture:	Tacit	Knowledge	
to	 Expl ici t 	 Knowledge)	 จากบุคลากรที่มีความรู  ้
ความเชี่ยวชาญท่ีก�าลังจะเกษียณอายุ	 เพ่ือจัดเก็บความรู ้
ที่เป็นประโยชน์ในการด�าเนินการท่าอากาศยาน	 ซึ่งจะช่วย 
ยกระดับ	 ทอท.ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้	 (Learning	 
Organization)
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การฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการท่าอากาศยาน 
(Airport Management Training)

• โครงการ/หลักสูตรฝกึอบรม จำานวน 316 โครงการ       
• ผู้เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร จำานวน 5,457 คน 

การฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการทั่วไป 
(General Management Training)

• โครงการ/หลักสูตรฝกึอบรม จำานวน 303 โครงการ  
• ผู้เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร จำานวน 4,734 คน 

การฝึกอบรมด้านวิชาชีพและการปฏิบัติการ 
(Functional & Operation Training)

• โครงการ/หลักสูตรฝกึอบรม จำานวน 469 โครงการ      
• ผู้เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร จำานวน 8,252 คน 

การฝึกอบรมด้านความรู้ทั่วไป 
(Soft Skills Training) 

• โครงการ/หลักสูตรฝกึอบรม จำานวน 154 โครงการ    
• ผู้เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร จำานวน 6,291 คน 

4.  ผลการดำาเนินการพัฒนาบุคลากร ในปีงบประมาณ 2562

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



โดยในปี 2562 ทอท.จึงได้ร ่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ  
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเน่าเสียง่าย 
ก่อนส่งออกกับบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ�ากัด 
(Central Labs) โดยมี นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการ 
ผู้อ�านวยการใหญ่ ทอท. และพันโท นราวิทย์ เปาอินทร์ กรรมการ 
ผู้อ�านวยการ Central Labs ให้เกียรติลงนาม เมื่อวันที่ 11 เมษายน 
2562 ณ ห้องประชุม ทอท. ซึ่ง Central Labs เป็นห้องปฏิบัติการ
ของรัฐที่ให ้บริการด ้านการตรวจวิเคราะห์มาตรฐานสินค ้า 

ให้กับกลุ่มผู้ส่งออก และเป็นหน่วยงานเดียวของไทยท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานยุโรป ซึ่งตามข้อตกลงดังกล่าว ทอท.และ 
Central Labs จะร่วมกันวางระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ท่ีประเทศปลายทาง
ก�าหนดต่อไป

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) (ทอท.) ได้ให้ความ
ส�าคัญในกิจกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ ซึ่งเป็น 
การสนบัสนุนนโยบายการขนส่งสนิค้าทางอากาศและโลจสิตกิส์
ของประเทศที่ผ่านเข้ามาด�าเนินการในพ้ืนที่เขตปลอดอากร
และคลังสินค้า (Free zone) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
โดยปัจจบุนัประเทศไทยมปีรมิาณการขนส่งสนิค้าทางอากาศ
ผ่านทางเขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประมาณ 
1.5 ล้านตนัต่อปี ทัง้นี ้ร้อยละ10 ของสนิค้าดงักล่าวเป็นสนิค้า
ทางการเกษตร เช่น ผัก ผลไม้ และดอกไม้ ซึ่งประเทศต่าง ๆ 
จะมีการเข้มงวดในการตรวจสอบน�าเข้าสินค้าประเภทน้ี
เนื่องจากเป็นสินค้าเน่าเสียง่าย และอาจมีแมลงศัตรูพืชและ
สารเคมต่ีาง ๆ  ปนเป้ือน ดงันัน้ เพ่ือเป็นการยกระดบัมาตรฐาน
การตรวจสอบสินค้าเกษตรให้แก่ผู้ส่งออกและเกษตรกรไทย 
ทอท.จึงได้จัดท�าโครงการศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสินค้า 
ก่อนส่งออก (Pre-Shipment Inspection Center) ภายในเขต
ปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีวัตถุประสงค ์
เพ่ือเป็นศนูย์ตรวจสอบคณุภาพสนิค้าการเกษตรก่อนส่งออก
ไปยังประเทศปลายทางได้อย่างมีมาตรฐานสากล เป็นการ
สนบัสนุนการส่งออกสนิค้าภาคการเกษตรเพ่ิมมลูค่าประเภท 
พืช ผัก ผลไม้ ไปสู่ตลาดต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน ์
ในการส่งเสรมิกิจการการขนส่งสนิค้าทางอากาศและโลจสิติกส์
ในภาพรวมของประเทศ 

โดยในระยะแรก ทอท.จะจดัตัง้โครงการจดัตัง้สถานทีส่�าหรบั
เตรยีมสนิค้าเกษตรและสนิค้าเน่าเสยีง่ายผ่านช่องทางพิเศษ 
[Perishable Premium Lane (PPL)] ก่อนการด�าเนินโครงการ
ศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งออก (Pre-Shipment 
Inspection Center) ต ่อไปในอนาคต โดยโครงการ  
Pre-Shipment Inspection Center เป็นการให้บริการเสริม
และอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ส่งออก เปรียบเสมือนการให้
บรกิารชัน้ธุรกิจ (Business Class) ส�าหรบัผูโ้ดยสาร ซึง่สนิค้า
ที่ใช้บริการในโครงการ Pre-Shipment Inspection Center  
จะได้รับการดูแลและจัดเตรียมขึ้นเครื่องโดยผู ้ช�านาญ 
ในการจัดเตรียมสินค้าทางอากาศโดยเฉพาะ ทั้งนี้ โครงการ  
Pre-Shipment Inspection Center ดังกล่าว เป็นการท�างาน
ร่วมกันระหว่างกระทรวงคมนาคมและกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ รวมถึงบริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)  
บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจี คาร์โก้ จ�ากัด และบริษัทเอกชน
หลายแห่งท่ีให้ความร่วมมือส่งเสริมและยกระดับมาตรฐาน
สินค้าการเกษตรของไทยให้ทัดเทียมนานาชาติเพ่ือให ้
ผู ้ส ่งออกไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลก และเพ่ือให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศของ
อาเซียนต่อไป

โครงการ
ศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ก่อนส่งออก
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ด้วยอตุสาหกรรมการบนิของภูมภิาคเอเชยีมกีารเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยที่มีการเติบโตขยาย
ตัวโดยตลอด เน่ืองจากประเทศไทยมีจุดเด่นทางภูมิศาสตร์ 
ที่ตั้งอยู่ก่ึงกลางของอาเซียน และมีความใกล้ชิดกับกลุ่ม
ประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม (CLMV) ท่ีมแีนวโน้ม
การเติบโตของเศรษฐกิจที่ ดี  ซึ่งสนับสนุนการเพ่ิมขึ้น 
ทั้งจ�านวนผู้โดยสารและเที่ยวบิน ท�าให้ท่าอากาศยานต้อง 
เตรียมพร้อมในการให้บริการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น การมี 
ผูใ้ห้บรกิารภาคพ้ืน ทีม่มีาตรฐานสงูและมกีารด�าเนนิงานทีม่ี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความจ�าเป็นอย่างย่ิงต่อ 
การให้บริการท่าอากาศยานของบริษัท ท่าอากาศยานไทย 
จ�ากัด (มหาชน) (ทอท.) ตามแผนวิสาหกิจ ทอท.ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 - 2564 ยุทธศาสตร์ที ่7: Business Development 

ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่  
เพ่ือขยายการด�าเนินงานของธุรกิจหลักและธุรกิจต่อเนื่อง  
ท้ังในรูปแบบการร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจในด้าน 
ท่ีเก่ียวกับกิจการการบินและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับกิจการ
การบิน ดังนั้น เพ่ือสนับสนุนแผนวิสาหกิจและยุทธศาสตร ์
ดงักล่าว ในกลยุทธ์ท่ี 7.2 ทอท.จงึได้ก�าหนดการพฒันาธุรกิจ
รูปแบบบริษัทลูก/บริษัทร่วมทุน โดย ทอท.มีนโยบายใน 
การจัดตั้งบริษัทจ�ากัด เพ่ือให้บริการลานจอดและอุปกรณ ์
ภาคพื้น ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. 

ทอท.ได้พิจารณาแนวทางการร่วมลงทุนกับบริษัทเอกชน 
เพ่ือจัดตั้งบริษัทจ�ากัด เพ่ือให้บริการลานจอดและอุปกรณ ์
ภาคพื้น ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท.

การจัดตั้งบริษัท 
บริการภาคพื้น 
ท่าอากาศยานไทย จำากัด
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โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือยกระดับมาตรฐานการให้บริการ
ลานจอดและอุปกรณ์ภาคพ้ืนโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 
(Customer Centric) และการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม  
2) เพ่ือให้เกิดการประสานงานและบูรณาการอย่างใกล้ชิด 
กับการด�าเนินงานท่าอากาศยานและกลุ ่มผู ้ปฏิบัติงาน 
ที่เกี่ยวข้อง และ 3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการน�าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่มาใช้เพ่ิมประสทิธิภาพการให้บรกิารลานจอด
และอุปกรณ์ภาคพ้ืน ทั้งนี้ ทอท.ได้ศึกษาความเป็นไปได ้
ในการร่วมลงทุนจดัตัง้บรษิทั และได้ด�าเนินกระบวนการและ
ก�าหนดหลักเกณฑ์การสรรหาผู้ร่วมทุนซึ่งเป็นผู้ประกอบการ
ให้บรกิารลานจอดและอปุกรณ์ภาคพ้ืนอสิระทีม่ปีระสบการณ์ 
ซึ่งจากการด�าเนินการข้างต้น ทอท.ได้บริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป 
(ไทยแลนด์) จ�ากัด (SAL) เป็นผู้ร่วมทุน

ทอท.และบริษัท เอสเอแอล กรุ ๊ป (ไทยแลนด์) จ�ากัด  
ได ้ ร ่ วมกันจดทะเบียนจัดตั้ งบริษัท  บ ริการภาคพ้ืน  
ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (AOT Ground Aviation Services 
Company Limited) (AOTGA) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 
เพื่อด�าเนินธุรกิจให้บริการลานจอด อุปกรณ์ภาคพื้น บริการ
ผู้โดยสารภาคพื้น และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ณ ท่าอากาศยาน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. โดยมีทุนจดทะเบียน 
400,000,000 บาท (ประกอบด้วยหุ ้นสามัญจ�านวน 
3,840,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และหุ้นบุริมสิทธิ
จ�านวน 160,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดย ทอท.  
ถือหุ ้นสามัญร้อยละ 49 และ บริษัท เอสเอแอล กรุ ๊ป  
(ไทยแลนด์) จ�ากัด ถือหุ้นร้อยละ 51 (เป็นหุ้นสามัญร้อยละ 
47 และหุ้นบุริมสิทธิร้อยละ 4 ซึ่งหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิเทียบเท่า
หุ้นสามัญ ยกเว้นสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 1 เสียง
ต่อหุ้นบุริมสิทธิ 10 หุ้นท่ีถืออยู่) ส�าหรับคณะกรรมการของ 
AOTGA มีทั้งหมด 11 คน ประกอบด้วยกรรมการกลุ่ม ทอท. 
จ�านวน 6 คน (รวมประธานกรรมการ) และกรรมการกลุ่ม 
บริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ�ากัด จ�านวน 5 คน

บริษัท บริการภาคพ้ืน ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด ได้เข้า
ประกอบกิจการให้บริการภาคพ้ืนส�าหรับอากาศยานและ 
ผูโ้ดยสาร ณ ท่าอากาศยานดอนเมอืง ตัง้แต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 
2562 โดยมีขอบเขตการให้บริการลานจอดและอุปกรณ ์
ภาคพ้ืน ซึง่ประกอบด้วย การบรกิารด้านสมัภาระ (Baggage 
Handling) การบริการในลานจอดอากาศยาน (Ramp  
Handling) การบริการอากาศยาน (Aircraft Service) และ
การให้บริการด้านผู ้โดยสาร (Passenger Handling)  
โดยผู ้ใช ้บริการส่วนใหญ่เป ็นสายการบินที่มี เที่ยวบิน 
แบบประจ�า (Schedule) เช่น สายการบนิ ไทยแอร์เอเชยี เอก็ซ์ 
และสายการบิน นกสกู๊ต เป็นต้น
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การบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) (ทอท.) มีความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจ มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการ โดยค�านึง
ถึงความปลอดภัยและการคุม้ครองสขุภาพของพนกังานและลูกจ้างทุกคน รวมถึงรบัผิดชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อมและชมุชน 
จึงได้ก�าหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน โดยมุ่งเน้นในเรื่องการปฏิบัต ิ
ตามกฎหมาย การประเมินความเสี่ยง การควบคุมป้องกัน และการปรับปรุงแก้ไข รวมถึงการทบทวนกระบวนการต่าง ๆ  
เพ่ือให้เกิดการปรบัปรงุอย่างต่อเน่ือง โดยยึดกรอบการด�าเนินงานด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ทีส่อดคล้องกับระบบ
การจัดการตามมาตรฐาน OHSAS 18001:2007/มอก.18001-2554

สถิติการประสบอันตรายจากการทำางานของพนักงานและลูกจ้าง

อตัราความถ่ีของการบาดเจบ็ (Injury Frequency Rate: IFR) และอตัราความรนุแรงของการบาดเจบ็ (Injury Severity Rate: 
ISR) กรณีถึงขั้นหยุดงาน เป็นค่าดัชนีวัดผลส�าเร็จด้านความปลอดภัยเชิงรับที่บ่งบอกถึงจ�านวนพนักงานท่ีได้รับบาดเจ็บ 
ถึงขั้นหยุดงาน (ราย/ล้านช่ัวโมงการท�างาน) และจ�านวนวันท่ีสูญเสียไปจากการเกิดอุบัติเหตุ (วัน/ล้านชั่วโมงการท�างาน) 
ตามล�าดับ โดยในปี 2562 มีค่า IFR เท่ากับ 0.17 และมีค่า ISR เท่ากับ 0.77

การดำาเนินงานด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

ข้อมูลถึงวันที่ 31 พ.ค.62 / จ�ำนวนพนักงำนและลูกจ้ำงที่ได้รับอุบัติเหตุทั้งหมดรวม 4 รำย / จ�ำนวนวันที่หยุดงำนรวม 18 วัน
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สำานักงานใหญ่ ทอท.

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายท่าอากาศยานภูเก็ตท่าอากาศยานหาดใหญ่

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

เพื่อให้การด�าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ ทอท.มีมาตรฐานเป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล ผู้ปฏิบัติงานมีความตระหนักถึงอันตรายและความเสี่ยงที่แฝง
อยู่ในกิจกรรมการท�างาน รวมถึงการจดัท�าแผนงาน มาตรการต่าง ๆ  เพ่ือลดและควบคุม
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับได้ ทอท.จึงได้ด�าเนินการตามระบบการ
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน OHSAS 18001:2007/มอก.
18001-2554 โดยส�านักงานใหญ่ ทอท. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยาน
ดอนเมอืง  ท่าอากาศยานเชยีงใหม่  ท่าอากาศยานหาดใหญ่  ท่าอากาศยานภเูก็ต  และ
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้ด�าเนินการจัดท�าและขอรับการรับรอง 
มาตรฐานฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ท้ังน้ี เพ่ือให้ ทอท.มีการบริหารและการจัดการ 
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน เป็นรูปแบบ
เดียวกัน ซึ่งจะท�าให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนา 
อย่างยั่งยืนต่อไป  
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การพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ ทอท. สู่มาตรฐาน ISO 45001:2018

ตำมที่ ทอท.ได้น�ำระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ตำมมำตรฐำน OHSAS 18001:2007 และ 
มอก.18001-2554 มำใช้เป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินงำน  เป็นกำรแสดงถึงกำรให้ควำมส�ำคญัด้ำนควำมปลอดภัย
ในกำรท�ำงำนและกำรดูแลสุขภำพอนำมัยของบุคลำกรซึ่งเป็นทรัพยำกรหลักขององค์กร เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ 
จำกกำรท�ำงำนหรือได้รับบำดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจำกกำรท�ำงำน โดย ทอท.ยังคงสำมำรถรักษำสถำนภำพ 
กำรรบัรองมำตรฐำน OHSAS 18001:2007 มำอย่ำงต่อเนือ่งจนถึงปัจจบุนั ท้ังนี ้เมือ่ 12 มนีำคม 2561 ทีผ่่ำนมำ 
องค์กรระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรมำตรฐำน (International Organization for Standardization หรือ ISO)  
ได้ประกำศมำตรฐำนระบบกำรจดักำรอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยั ISO 45001:2018 เพ่ือทดแทนมำตรฐำน 
OHSAS 18001:2007 โดยจะท�ำกำรยกเลิกกำรรับรองมำตรฐำน OHSAS 18001:2007 ภำยใน 3 ปี นับแต่วันที่
ประกำศมำตรฐำนฉบบัใหม่ ดงัน้ัน เพือ่ให้ ทอท.มรีะบบกำรจดักำรอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยัทีไ่ด้มำตรฐำน 
ในระดับสำกลอย่ำงต่อเน่ือง จึงได้จัดท�ำโครงกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยของ 
ทอท.สู่มำตรฐำน ISO 45001:2018 โดยมีเป้ำหมำยเพื่อให้ได้กำรรับรองมำตรฐำนภำยในปีงบประมำณ 2563 
และได้จัดประชุมเพ่ือสื่อสำรและสร้ำงควำมเข้ำใจให้ตรงกันกับส่วนงำนที่เก่ียวข้องทุกท่ำอำกำศยำนเมื่อเดือน 
กรกฎำคม-สิงหำคม 2562
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การฝึกอบรม การสัมมนา ศึกษาดูงาน 
และการรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการทำางาน ประกอบด้วย

กำรฝึกอบรม ทอท.จัดหลักสูตรกำรฝึกอบรม ดังนี้
 1.1 หลักสูตรตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนด ได้แก่  
กำรดับเพลิงขั้นต้น คณะกรรมกำรควำมปลอดภัย 
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน  
กำรอบรมควำมปลอดภัยก่อนเร่ิมงำนของบริษัท 
ผู ้รับเหมำ ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนส�ำหรับ
พนักงำนใหม่ เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน 
(จป.) ระดับหัวหน้ำงำน และ จป.ระดับบริหำร 

1.2 หลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้และ
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรท�ำงำน ได้แก่ 
กำรชีบ่้งและประเมนิควำมเสีย่งตำม
ระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและ
ควำมปลอดภัยส�ำหรับ จป.หัวหน้ำ
งำน และกำรตรวจประเมินภำยใน 
ตำมระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัย
และควำมปลอดภัย

   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด (มหาชน)   179



โครงกำร “สัมมนำและศึกษำดูงำนของ
คณะกรรมกำรควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั 
แ ล ะ ส ภ ำ พ แ ว ด ล ้ อ ม ใ น ก ำ ร ท� ำ ง ำ น  
ณ ส�ำนักงำนใหญ่” และผู ้แทนจำก  
ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ท่ำอำกำศยำน
ดอนเมือง ท ่ำอำกำศยำนเชียงใหม ่  
ท่ำอำกำศยำนหำดใหญ่ ท่ำอำกำศยำน
ภูเก็ต และท่ำอำกำศยำนแม่ฟ้ำหลวง 
เชียงรำย

โครงกำร “กำรฝึกซ้อมดบัเพลงิและ
อพยพหนีไฟ ณ ส�ำนักงำนใหญ่ 
ทอท. ประจ�ำปีงบประมำณ 2562”
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รางวัลและผลงานด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน  
จดักิจกรรมกำรประกวดสถำนประกอบกิจกำรต้นแบบ
ดีเด่นด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพ
แวดล้อมในกำรท�ำงำน ประจ�ำปี 2562 โดยหน่วยงำน
ของ ทอท.ได้เข้ำร่วมกำรประกวดและผ่ำนเกณฑ ์
กำรตรวจประเมินได้รับรำงวัลสถำนประกอบกิจกำร
ต้นแบบดีเด่นด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน ระดับประเทศ ดังนี้
 	 •	 ส�ำนักงำนใหญ่	 ทอท. ได้รับรำงวัลสถำน
ประกอบกิจกำรต้นแบบดีเด่นด้ำนควำมปลอดภัย  
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน ระดับ
ประเทศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 13 (ประกำศเกียรติบัตร)
	 •	 ท่ำอำกำศยำนแม่ฟ้ำหลวง	 เชียงรำย	 ได้รับ
รำงวัลสถำนประกอบกิจกำรต้นแบบดีเด่นด้ำนควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำร
ท�ำงำน ระดับประเทศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 10 (โล่รำงวัล)

ทั้งนี้ ในปี 2562 นี้ ท่ำอำกำศยำนหำดใหญ่ได้เข้ำร่วม
ประกวดและผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินได้รับรำงวัล 
สถำนประกอบกิจกำรต้นแบบดเีด่นด้ำนควำมปลอดภยั 
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน  
ระดับประเทศ เป็นปีแรก (ประกำศเกียรติบัตร)

โครงกำร “งำนสัปดำห์ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนและ
รณรงค์ขับขี่ด้วยควำมปลอดภัยในช่วงเทศกำลสงกรำนต์”

โครงกำร “กำรฝึกซ้อมกำรให้ควำมช่วยเหลือ 
เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ลิฟต์โดยสำรค้ำง ณ อำคำร 
ส�ำนักงำนใหญ่ ทอท.”
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มาตรฐานความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย
ท่าอากาศยานและการบิน

ปัจจุบันการบินพลเรือน (Civil Aviation) มีแนวโน้มท่ีจะถูก
คุกคามอย่างต่อเน่ืองโดยการกระท�าอันเป็นการแทรกแซง 
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย (Acts of Unlawful Interference) 
ซึ่งเป็นการกระท�าใด ๆ ท่ีพยายามท�าลายความปลอดภัย 
ของผู้โดยสาร ลูกเรือ ผู้ปฏิบัติงานในท่าอากาศยาน และ
สาธารณชนที่มาใช ้บริการ สามารถเกิดขึ้นได ้ ท้ังจาก 
การกระท�าของกลุม่บคุคล เช่น กลุม่ก่อการร้าย กลุม่ผูป้ระท้วง 
กลุ่มคนที่มีแรงจูงใจ  ไปจนถึงการกระท�าโดยตัวบุคคล เช่น 
อาชญากร เป็นต้น โดยแนวโน้มของการก่อเหตเุป็นการโจมตี
ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ (Unpredictable Attack) ตั้งแต่
เหตุการณ์ 9/11 เมื่อปี พ.ศ.2544 จนถึงปัจจุบัน 

แม้ว่าขณะน้ีจะยังไม่ปรากฏข้อมูลว่าท่าอากาศยานใน
ประเทศไทยตกเป็นเป้าหมายของภัยดังกล่าว แต่บริษัท  
ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) (ทอท.) ในฐานะ 
ผูด้�าเนินงานสนามบินสาธารณะทั้ง 6 ท่าอากาศยาน ได้แก่ 
ท ่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท ่าอากาศยานดอนเมือง  
ท่าอากาศยานเชยีงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่   ท่าอากาศยาน 
ภูเก็ต และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ไม่ได้เพิกเฉย

และนิ่งนอนใจต ่อวิวัฒนาการของภัยคุกคามต่าง ๆ  
โดยเฉพาะภัยจากการก่อการร้าย ทอท.ยังคงตระหนักถึง
ความส�าคัญของภัยคุกคามและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 
เน่ืองจากภัยจากการก่อการร้ายส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง
และมีนัยส�าคัญต่อความเชื่อมั่นของสาธารณชน       
                                    
การรักษาความปลอดภัย (Security) ถือเป็นหนึ่งในรากฐาน 
(Foundation) ของกรอบยุทธศาสตร์และโครงสร้างใน 
การบริหารจัดการของ ทอท. (AOT Strategy House)  
เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนขององค์กร โดยในการรับมือกับ 
ภยัคุกคามต่าง ๆ  ท่าอากาศยานท่ีอยูใ่นความรบัผิดชอบของ 
ทอท.ได้ก�าหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยท่ีเป็น
มาตรฐานเดียวกันในทุกท่าอากาศยาน ซึ่งสอดคล้องกับ 
ข้อก�าหนดของรัฐที่ก�ากับดูแลโดยส�านักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย และมาตรฐานขององค์การการบนิพลเรอืน
ระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: 
ICAO) ในภาคผนวกที่  17 แห ่งอนุสัญญาว ่าด ้วย 
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ ว่าด้วยเรื่องการรักษา 
ความปลอดภัย ดังนี้



   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด (มหาชน)   183   รายงานประจำาปี 2562      182

1.  การจัดทำาแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน  

(Airport Security Programme: ASP)                     
ท ่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.แต ่ละ 
ท่าอากาศยานได้จัดท�าแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน 
ให้สอดคล้องกับแผนรกัษาความปลอดภยัในการบนิพลเรอืน
แห่งชาติ (National Civil Aviation Security Programme: 
NCASP) ที่จัดท�าโดยส�านักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย และมาตรฐานสากลขององค์การการบนิพลเรอืน
ระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: 
ICAO) เพ่ือเป็นมาตรฐานและแนวทางในการปฏิบัติงาน
รักษาความปลอดภัย ณ ท่าอากาศยานนั้น ๆ โดยมาตรการ
การรักษาความปลอดภัยที่ก� าหนดอยู ่ ในแผนรักษา 
ความปลอดภัยสนามบินของแต่ละท่าอากาศยาน เป็น
มาตรการเชิงป้องกันและมาตรการเชิงรุก และมีการทบทวน 
ปรับเปลี่ยนมาตรการให้สอดคล้องต่อภัยคุกคามท่ีเกิดข้ึน
อย่างต่อเนื่อง เท่าทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

2.  มาตรการการรักษาความปลอดภัยเชิงป้องกัน  

(Preventive Security Measures) 

ทอท.ก�าหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่เป็น
มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับข้อก�าหนดของ
รัฐและมาตรฐานสากล ดังนี้
2.1 มาตรการที่ เ ก่ียวข ้องกับการควบคุมการผ่าน 
เข้า-ออก (Measures relating to access control) 
ทอท.ได้ก�าหนดพ้ืนท่ีหวงห้ามเพ่ือการรักษาความปลอดภัย

ในเขตท่าอากาศยาน จัดให้มีการออกบัตรอนุญาตบุคคล 
และยานพาหนะท่ีได้รับอนุญาตให้ผ ่านเข้า-ออกพ้ืนที่ 
หวงห้าม ก�าหนดช่องทางผ่านเข้า-ออก พร้อมท้ังจดัเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยประจ�าช่องทางเพ่ือตรวจสอบบุคคล 
สัมภาระ และยานพาหนะ ก่อนผ่านเข้า-ออกพ้ืนท่ีหวงห้าม 
เพ่ือป้องกันการผ่านเข้า-ออกโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึง 
การทบทวนระเบยีบ ทอท.ว่าด้วยการเข้า-ออกหรอือยู่ในพ้ืนท่ี 
เพื่อการรักษาความปลอดภัยที่สอดคล้องกับระเบียบของรัฐ 
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2.4 มาตรการท่ีเ ก่ียวข้องกับสัมภาระลงทะเบียน  
(Measures relating to hold baggage) 
ทอท.จัดให้มีการตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนทุกใบท่ีจะ 
น�าไปกบัอากาศยานด้วยเครือ่งเอกซเรย์ (X-ray) เครื่องตรวจ
ร่องรอยวัตถรุะเบดิ (Explosive Trace Detection: ETD) และ
ยกระดับการตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียน ณ ท่าอากาศยาน
สวุรรณภมู ิท่าอากาศยานดอนเมอืง และท่าอากาศยานภูเก็ต 
ด้วยระบบ In-line Screening  โดยได้ติดตั้งเครื่องเอกซเรย์ 
(X-ray) ท่ีมี เทคโนโลยีขั้นสูงในการตรวจวัตถุระเบิด  
ทั้งนี้ สัมภาระที่ผ่านการตรวจค้นจากทางท่าอากาศยานแล้ว
จะได ้ รับการป ้อง กันให ้พ ้นจากการกระท�าอัน เป ็น 
การแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จนกระทั่งล�าเลียงขึ้น
อากาศยาน โดยการก�ากับดูแลของเจ้าหน้าท่ีผู้ด�าเนินการ 
เดินอากาศ (Aircraft  Operator)  เจ ้าหน ้าที่ รักษา 
ความปลอดภัยของท่าอากาศยานท่ีตรวจตระเวนในพ้ืนที ่
คัดแยกสัมภาระท่ีล�าเลียงขึ้นบนอากาศยาน (Baggage 
Sorting Area) และกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit  
Television: CCTV)

2.5 มาตรการท่ีเก่ียวข้องกับพื้นท่ีนอกเขตการบิน   
(Measures relating to landside) 
ทอท.จัดให ้มีการประเมินความเ ส่ียงด ้านการรักษา 
ความปลอดภัยพ้ืนท่ีนอกเขตการบิน และก�าหนดมาตรการ 
การรักษาความปลอดภัยพ้ืนที่นอกเขตการบินท่ีสอดรับ 
กับภัยคุกคามของแต่ละท่าอากาศยาน ประกอบด้วย 

2.2 มาตรการท่ีเก่ียวข้องกับอากาศยาน (Measures  
relating to aircraft) 
ทอท.และผู้ด�าเนินการเดินอากาศ (Aircraft Operator)  
ร่วมกันรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยอากาศยาน 
ที่จอดอยู่ในพ้ืนที่เขตการบิน (Airside) ของท่าอากาศยาน 
โดย ทอท.ได้ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณแนวร้ัวพ้ืนที่เขต 
การบินและจุดจอดอากาศยาน รวมถึงการเฝ้าตรวจตระเวน
รักษาความปลอดภัยพ้ืนที่ท่าอากาศยานท่ีมีอากาศยาน 
จอดอยู่ โดยสายตรวจเดินเท้า สายตรวจยานพาหนะ และ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television: CCTV) 
นอกจากนั้น ผู ้ด�าเนินการเดินอากาศสามารถจัดให้มี
มาตรการเพ่ิมเติมเพ่ือรักษาความปลอดภัยอากาศยาน 
ที่จอดอยู่ เช่น การตรวจสอบ/ตรวจค้นอากาศยานก่อน 
ออกเดินทาง การควบคุมบุคคล/ยานพาหนะที่เข้าถึงบริเวณ 
ลานจอดและการควบคุมช่องทางทั้งหมดท่ีน�าไปสู่ภายใน
พื้นที่ลานจอดอากาศยาน เป็นต้น

2.3 มาตรการท่ีเก่ียวข้องกับผู้โดยสารและสัมภาระ 
ไม่ลงทะเบียน (Measures relating to passenger and 
their cabin baggage) 
ทอท.มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจค้นตามพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศมาตรา 60/17 โดยได้มีการก�าหนดมาตรการ
ด้านการตรวจค้นและจดัท�ามาตรฐานขัน้ตอนการปฏิบตังิาน
ตรวจค้น (Standard Operating Procedures) ตามกฎ
ระเบยีบของรฐัและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทอท.ได้จดั
ให้มีการตรวจค้นร่างกายผู ้โดยสารก่อนข้ึนอากาศยาน 
ด้วยอุปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยท่ีทันสมัย เช่น 
เครื่องสแกนร่างกาย (Body Scanner) เครื่องตรวจค้นโลหะ
ด้วยการเดินผ่าน (Walk Through Metal Detector)  
เครือ่งตรวจค้นโลหะแบบมอืถือ (Hand Held Metal Detector) 
ส�าหรับสัมภาระไม่ลงทะเบียนท่ีผู ้โดยสารน�าติดตัวขึ้น 
บนอากาศยานจะได้รับการตรวจค้นด้วยเครื่องเอกซเรย์ 
(X-ray) ที่ทันสมัย และเครื่องตรวจร่องรอยวัตถุระเบิด  
(Explosive Trace Detection: ETD) เพื่อป้องกันการส่งหรือ
พาอาวุธ/วัตถุอันตราย/วัตถุต้องห้ามไปกับอากาศยาน
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มาตรการหลัก ได้แก่ การตรวจตระเวนพ้ืนที่สาธารณะ 
โดยสายตรวจเดินเท้า สายตรวจยานพาหนะ และกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด ตามวงรอบระยะเวลาอย่างต่อเน่ือง  
การประกาศเสียงตามสายแจ้งเตือนไม่ให้ผู ้ใช ้บริการ 
ท ่าอากาศยานวางสิ่ งของท้ิงไว ้ โดยไม ่มีผู ้ดูแล และ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการแจ้งเหตุ เมื่อพบเห็นบุคคล/
วัตถุ/ยานพาหนะต้องสงสัย รวมถึงการจัดเจ้าหน้าที่ท�าลาย
วัตถุระเบดิ [Explosive Ordnance Disposal (EOD) officer] 
พร้อมสุนัขตรวจพัสดุภัณฑ์ระเบิด (Canine) ตรวจสอบวัตถุ
ต้องสงสัยที่คาดว่าจะเป็นวัตถุระเบิด 

2.6 มาตรการท่ีเก่ียวข้องกับบริการครัวการบิน สินค้า 
ไปรษณียภัณฑ์ และสินค้าอ่ืน ๆ  (Measures relating  
to catening services cargo/mail and other goods) 
ผู้ด�าเนินการเดินอากาศต้องจัดท�าแผนรักษาความปลอดภัย
ให้สอดคล้องกับแผนรักษาความปลอดภัยของสนามบิน 
เนื่องจากผู ้ด�า เนินการเดินอากาศจัดให ้มีการรักษา 
ความปลอดภัยบริการครัวการบิน (Catering) ท่ีจะน�า 
ไปกับอากาศยาน จัดให้มีการตรวจค้นสินค้าทางอากาศ  
(Air Cargo) และไปรษณียภัณฑ์ (Mail) ที่จะน�าไปกับ
อากาศยานด้วยเครื่องเอกซเรย์ (X-ray) ควบคุมรักษา 
ความปลอดภัยสิง่ทีผ่่านการตรวจค้นแล้วตัง้แต่จดุเริม่ต้นจน
กระท่ังล�าเลียงขึ้นอากาศยาน ให้พ้นจากการกระท�าอัน
เป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่ง ทอท.ได้จัดให้
มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยพ้ืนท่ีที่ด�าเนินการเก่ียว
กับสินค้าทางอากาศ ไปรษณียภัณฑ์ และโภชนาการ
สนับสนุน การรักษาความปลอดภัยของผู้ด�าเนินการเดิน
อากาศ เช่น การควบคุมการผ่านเข้า-ออก และการตรวจ

ตระเวนพ้ืนท่ี ตลอดจนการควบคุมคุณภาพการรักษา 
ความปลอดภัยให้สอดคล้องตามแผนรักษาความปลอดภัย
สนามบิน เป็นต้น

2.7 มาตรการการรักษาความปลอดภัยเ ก่ียวกับ 
ภยัคกุคามทางไซเบอร์ (Measures relating to Cyber threats) 
ทอท.ริ เริ่มการประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับภัยคุกคาม 
ด้านไซเบอร์เพ่ือให้มัน่ใจว่ามกีารพัฒนามาตรการทีเ่หมาะสม 
เพ่ือปกป้องข้อมูลส�าคัญให้เป็นความลับ และป้องกัน 
ระบบเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีส�าคัญท่ีใช้ในการบินพลเรือน
จากการแทรกแซงอันมิชอบด้วยกฎหมาย

3. การจัดให้มีมาตรการการรักษาความปลอดภัย 

ด้านข้อมูลข่าว 

ทอท.ได้ประสานความร่วมมือด้านการข่าวทั้งในระดับ 
ท้องถ่ินและในระดับประเทศกับหน่วยงานด้านความมั่นคง
และข ่าวกรองของรัฐ  และหน ่วยงานต ่างประเทศ 
อย่างต่อเน่ือง เช่น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้าย
สากล, ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ, Aviation and  
Maritime Security (AMS) แห่งออสเตรเลีย และหน่วยงาน
บริหารการรักษาความปลอดภัยการขนส่งแห่งสหรัฐอเมริกา  
(Transportation Security Administration: TSA)  
เพ่ือรับทราบข้อมูลภัยคุกคามและน�าข้อมูลมาวิเคราะห ์
และประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นกับท่าอากาศยาน 
ในความรับผิดชอบของ ทอท. พร ้อมท้ังแจ้งเตือนให ้
ท ่าอากาศยานทราบเพ่ือก�าหนดมาตรการการรักษา 
ความปลอดภัยเชิงรุกที่จะสามารถรับมือกับภัยคุกคาม 
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
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4. การจัดให้มีมาตรการการรักษาความปลอดภัย 

ในภาวะฉุกเฉิน ดังนี้

4.1 ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.แต่ละ 
ท่าอากาศยาน ได้จัดท�าแผนฉุกเฉิน (Emergency Plan)  
และแผนเผชิญเหตุ (Contingency Plan) ตามมาตรฐาน
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International  
Civil Aviation Organization: ICAO) รวมท้ังจัดให้มีการ 
ฝึกซ้อมแผนฯ ในระยะเวลาทีก่�าหนดอย่างต่อเน่ือง ประกอบด้วย 
การฝึกซ้อมแผนแบบเต็มรูปแบบ (Full-scale Exercise)  
การฝึกซ้อมแผนแบบบางส่วน (Partial Exercise) และการ
ฝึกซ้อมแผนแบบสถานการณ์จ�าลอง (Table-top Exercise) 
โดยการฝึกซ ้อมในแต่ละครั้ง จะน�าข ้อมูลภัยคุกคาม  
ณ ห้วงเวลาน้ัน ๆ  มาพิจารณาก�าหนดสถานการณ์สมมตุด้ิวย  
4.2 ทอท.ได้จัดท�ามาตรฐานระดับการเตรียมความพร้อม 
ในการรกัษาความปลอดภัย ซึง่สอดคล้องกับคูม่อืการประเมนิ
ความเส่ียงด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
ประเทศไทย ที่จัดท�าโดยส�านักงานการบินพลเรือน 
แห่งประเทศไทย ซึ่งในแต่ละระดับการเตรียมความพร้อมฯ 
ได้ก�าหนดมาตรฐานในการเพ่ิมระดับความเข้มงวดใน
มาตรการการรกัษาความปลอดภัย ทัง้นี ้แต่ละท่าอากาศยาน
สามารถยกระดับการเตรียมความพร้อมฯ ให้สูงขึ้นได ้
ตามผลการประเมินความเสี่ยงของสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น
เฉพาะของแต่ละท่าอากาศยาน
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5. การจดัให้มีการควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัย

ท่าอากาศยาน (Aviation Security Quality Control)  

ทอท.ได้จดัท�าแผนควบคมุคณุภาพการรกัษาความปลอดภยั
ด ้ า น ก า ร บิ น แ ล ะ ไ ด ้ ก� า ห น ด ห น ่ ว ย ง า น รั บ ผิ ด ช อ บ 
ในการควบคุมและก�ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการการ
รักษาความปลอดภัยที่ก�าหนดให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ
ของรัฐและมาตรฐานสากล และได้ด�าเนินกิจกรรมควบคุม
คุณภาพตามแผนฯ โดยจัดให้มีการส�ารวจการรักษาความ
ปลอดภยั (Security Survey) การตรวจสอบการรักษาความ
ปลอดภัยเฉพาะด้าน (Security Inspection) การตรวจสอบ
การรักษาความปลอดภัยทั้งระบบ (Security Audit) และ 
การทดสอบการรักษาความปลอดภัย (Security Test) พร้อม
ทั้งน�าข้อมูลข้อบกพร่องที่ตรวจพบไปวิเคราะห์ ก�าหนด
แนวทางการแก้ไขปรับปรุงและตรวจติดตามการแก้ไข 
ข้อบกพร่องนั้น เพ่ือด�ารงระบบการรักษาความปลอดภัย 
การบินให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพต่อไป

ทัง้น้ี บคุลากรท่ีเป็นผูต้รวจสอบด้านการรกัษาความปลอดภัย
ภายใน (Internal Auditor) ของ ทอท.ได้ผ่านการฝึกอบรม 
การเป ็นผู ้ตรวจสอบตามแผนการฝึกอบรมการรักษา 
ความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ และสอดคล้องตาม
มาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ  
(International Civil Aviation Organization: ICAO) 

6. การพัฒนาบุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัย 

(Aviation Security Training)

ทอท.ตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาบุคลากร 
ที่ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน 
เนือ่งจากต้องเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ (Knowledge) ความสามารถ 
(Ability) และทักษะ (Skill) ในงานท่ีปฏิบัติ จึงได้จัดท�า 
แผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน ทอท.  
(Aviation Security Training Programme: ASTP)  
เ พ่ือใช ้ในการฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัย  
ซึ่งเป ็นไปตามแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัย 
การบินพลเรือนแห่งชาติ (National Civil Aviation Security 
Training Programme: NCASTP) และยังสอดคล้อง 
กับมาตรฐานการฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัย 
ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International  
Civil Aviation Organization: ICAO) โดยประกอบ 
ไปด้วยการฝึกอบรมในระดับเบื้องต้น (Initial) และระดับ
ทบทวน (Recurrent) รวมถึงการอบรมโดยการปฏิบัต ิ
งานจริง (On-the-Job Training) ซึ่งหลักสูตรมาตรฐานน้ี  
ในแต่ละปีจะมีการพัฒนาเพ่ิมหัวข้อในหลักสูตรฝึกอบรม 
โดยน�าข้อมูลจากส่วนงานท่ีไปตรวจสอบด้านการรักษา 
ความปลอดภัย ผนวกกับข้อมูลจากการติดตามข่าวสาร 
เทคโนโลยี และการประสานหน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน 
ต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องมาวิเคราะห์ประเมิน เพ่ือจัดท�า 
ข้อมูลการเรียนการสอนท่ีทันสมัย เพ่ือใช้ในการฝึกอบรม 
และฝึกปฏิบัติ จนเกิดทักษะและความช�านาญรู ้เท่าทัน 
รูปแบบภัยคุกคามต่าง ๆ โดยเฉพาะรูปแบบของการ 
ก ่อการร ้ายในสภาวการณ์โลกป ัจจุบัน นอกจากนั้น  
ทอท.ยังมีการจัดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความตระหนักรู ้ 
ด้านการรกัษาความปลอดภยั (Security Awareness) ให้กับ
ผู้ที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยาน โดยมุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงาน
ที่มีผู ้ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานมีส่วนร่วมในการดูแล 
ปกป้องท่าอากาศยานให้มีความปลอดภัย ส�าหรับวิทยากร 
ทีเ่ป็นผูใ้ห้การฝกึอบรมดา้นการรกัษาความปลอดภยัการบิน  
(Aviation Security Instructors) ของ ทอท.น้ันผ่านการรบัรอง
จากส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแล้ว
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ตามท่ีองค์การการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ (International 
Civil Aviation Organization: ICAO) ได้ตรวจสอบการก�ากับ
ดูแลด้านความปลอดภัยการบินพลเรือน (Safety) ของ 
ประเทศไทย ในปี 2558 และได้ตรวจพบข้อบกพร่อง (Finding) 
ที่มีนัยส�าคัญต่อความปลอดภัยหรือ Significant Safety 
Concerns (SSC) ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับธงแดง ซึ่งมีผล
ต ่อการพิจารณาของประเทศอ่ืน ๆ ในการอนุญาต 
ให้สายการบินของประเทศตนบินเข้ามาในประเทศไทย  
ดังน้ันประเทศไทยจึงต้องเร่งด�าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง 
SSC รวมถึงข้อบกพร่องอืน่ ๆ  ทีไ่ด้รบั รวมถึงข้อบกพร่องด้าน
การก�ากับดูแลสนามบินด้วย โดยรัฐจะต้องส่งแผนการแก้ไข 
ข้อบกพร่อง (Corrective Action Plan: CAP) ให้ ICAO 
พิจารณา และตรวจติดตามเพ่ิมเติมโดยคณะ ICAO  
Coordinated Validation Mission (ICVM) เพ่ือยืนยัน 
การแก้ไขตามแผนการแก้ไขข้อบกพร่องนั้น ซึ่งในปี 2560 
ICAO ได้ยอมรับการด�าเนินการแก้ไข SSC ของประเทศไทย 
และได้ปลดธงแดงให้ อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีการรับประกัน 
ใด ๆ ว่าการที่ ICAO มาตรวจติดตามยืนยันการแก้ไข 
ข ้อบกพร่องอื่น ๆ ที่ เหลือจะไม่ก ่อให้เกิดธงแดงจาก 
ข้อบกพร่องใหม่ขึ้นมาอีก 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) (ทอท.) ตระหนัก
ถึงความส�าคัญของความปลอดภัยในการด�าเนินการกิจการ
ด้านการบิน เพราะสนามบินเปรียบเสมือนศูนย์รวมของ
กิจกรรมด้านการบินทุกประเภท ดังน้ัน ทอท.จึงได้มุ่งมั่น 
ที่จะน�าระบบการจัดการด้านนิรภัยของสนามบิน (Safety 
Management System: SMS) มาปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม 
โดยร่วมกับหน่วยงานผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียของสนามบิน 
เพ่ือพัฒนาให้เกิดความปลอดภัยในสนามบินในทุกกิจกรรม 
และหนึ่งในตัวชี้ วัดที่แสดงให้เห็นว่า SMS ของ ทอท. 
มีผลในทางปฏิบัติ คือ ความร่วมมือร่วมใจในการเตรียม 
ความพร้อมเพ่ือรองรับการตรวจสอบจากคณะ ICVM ของ 
ICAO ท่ีมีก�าหนดเข้าเย่ียมชมการด�าเนินงานสนามบิน  
ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562  
เพื่อยืนยันการก�ากับดูแลของรัฐต่อสนามบิน 

ทอท.ได้แต่งตั้งคณะท�างานเตรียมความพร้อมและติดตาม
การแก้ไขปัญหากรณีที่อาจเกิดผลกระทบต่อการด�าเนินงาน
ของ ทอท.จากโครงการก�ากับดูแลด้านความปลอดภัย 
สากลอย่างต่อเน่ือง และโครงการก�ากับดูแลการรักษา  

ความปลอดภัยสากลอย่างต่อเน่ือง โดยมี นาวาอากาศตรี 
ประจักษ์ สัจจโสภณ (กรรมการ ทอท.) เป็นประธาน 
คณะท�างานฯ และมีหน่วยงานภายนอกประกอบด้วย 
ส�านกังานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย บรษิทั วิทยุการบนิ 
แห่งประเทศไทย จ�ากดั และกองทพัอากาศเป็นคณะท�างานฯ 
ร่วมกัน ซึง่คณะท�างานฯ ดงักล่าวได้น�าองค์ประกอบของ SMS 
ทั้ง 4 องค์ประกอบ ได้แก่ นโยบายความปลอดภัย (Safety 
policy) การจดัการความเส่ียงจากภาวะอนัตราย (Safety risk 
management) การประกันความปลอดภัย (Safety  
assurance) และการส่งเสริมความปลอดภัย (Safety  
promotion) มาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาด้านความ
ปลอดภัยภายในสนามบินร่วมกันอย่างจริงจัง มีผลลัพธ ์
ในการด�าเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบออกมา
อย่างชดัเจน เช่น แผนการจดัการนกและสตัว์อนัตรายภายใน
สนามบิน ที่ ทอท.ร่วมกับกองทัพอากาศลดจ�านวนต้นไม้ใน
สนามกอล์ฟภายในท่าอากาศยานดอนเมอืงลง เพ่ือลดแหล่ง
ท่ีอยู่อาศยัของนก และเพ่ิมความปลอดภยัในการมองเห็นของ
นักบินในการปฏิบัติการอากาศยานและหอบังคับการบิน 
แผนการบ�ารุงรักษาพื้นที่เคลื่อนไหว การน�ากฎหมายของรัฐ
มาออกเป็นระเบียบบังคับใช้ภายในสนามบิน เป็นต้น  
ทั้งนี้ไม่เฉพาะเพียงแต่ท่าอากาศยานดอนเมืองเท่าน้ัน  
แต่ยังรวมถึงการเพ่ิมความปลอดภัยของท่าอากาศยาน 
ในความรับผิดชอบของ ทอท.อื่น ๆ ด้วย

ผลการตรวจสอบเบื้องต้น (Preliminary) ICAO พึงพอใจ 
และกล่าวชื่นชม ทอท.ที่มีการน�า SMS มาใช้อย่างเป็น 
รูปธรรม ซึ่งผลการตรวจเย่ียมท่าอากาศยานดอนเมือง 
ในครั้ ง น้ี นับเป ็นส ่วนหนึ่งที่มีส ่วนท�าให ้ระดับร ้อยละ
ประสิทธิผล (Effective Implementation) ของรัฐในการน�า
มาตรฐานความปลอดภัยของ ICAO ด้านต่าง ๆ มาบังคับใช้
กับหน ่วยงานภายใต ้การก�า กับดูแลด ้านการบินใน
ประเทศไทยเพ่ิมขึ้นเกือบ 2 เท่าตัว และรักษามาตรฐาน 
ความปลอดภัยด้านการบินพลเรือนไม่ให้เกิดธงแดงใหม่

ความภมูใิจทีไ่ด้เป็นส่วนหนึง่ในการยกระดบัความปลอดภยั
ด ้านการบินพลเรือนข ้างต ้น จะยังคงด�า เนินต ่อไป 
อย่างไม่หยุดย้ัง แต่เป็นเพราะ ทอท.ให้ความส�าคัญกับการน�า 
SMS มาใช้พัฒนาความปลอดภัยอย่างย่ังยืนให้กับทุกคน 
ในสนามบิน ตามค่านิยม “ปลอดภัยคือมาตรฐาน บริการ 
คือหัวใจ”
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คณะ ICAO Coordinated Validation 
Mission ของ ICAO เข้าเย่ียมชมการ
ด�าเนินงานสนามบิน ณ ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

คณะท�างานเตรียมความพร้อม
และตดิตามการแก้ไขปัญหากรณี
ท่ีอาจเ กิดผลกระทบต ่อการ
ด� า เ นิ น ง า น ข อ ง  ท อ ท . จ า ก
โครงการก�ากับดูแลด้านความ
ปลอดภัยสากลอย่างต่อเนื่อง 
และโครงการก�ากับดูแลการ
รักษาความปลอดภัยสากลอย่าง
ต่อเนื่อง



การจดัการส่ิงแวดล้อม
ท่าอากาศยาน

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) ทอท.  
ได ้มีความมุ ่งมั่นบริหารจัดการท่าอากาศยาน 
ตามแนวทางการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมท่ีดี จึงได้
ก�าหนดวิสัยทัศน์ เพ่ือมุ่งสู่การเป็นท่าอากาศยาน 
สากลชั้นน�าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
อย่างย่ังยืน “Moving toward International Leading 
Eco-Airport” และก�าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติเพ่ือน�าไปสู ่ 
ความส�าเร็จด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ทอท.ตระหนักเรื่องการใช้ทรัพยากรและพลังงาน 
ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด หรือท�าให้อัตราการใช้
พลังงานต่อหัวลดลง แต่สร้างคุณค่าได้มากขึ้น  
ในขณะที่องค์กรยังต้องการความก้าวหน้าทางธุรกิจ  
ดังนั้นเพ่ือให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเน่ืองควบคู่ 
ไปกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในปี 2561 
เป็นต้นมา ทอท.จงึน�าหลกัการประสทิธิภาพเชงินิเวศ
เศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) มาใช้ในการสร้างสมดลุ
ระหว่างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และการลดผล 
กระทบสิง่แวดล้อม โดยยึดหลกัการสร้างความมัง่คัง่
ทางเศรษฐกิจด้วยวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพของการ
ใช้ทรัพยากรและลดการปล่อยมลพิษ

นโยบายสิ่งแวดล้อม 
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ดังน้ัน ในการก�าหนดพันธกิจเพ่ือเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติ เพ่ือน�าไปสู่ความส�าเร็จ
ตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ จึงก�าหนดไว้ 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการด้านทรัพยากร การจัดการ
ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดการด้านพลังงาน และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
พร้อมทั้งก�าหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ 4 ด้าน 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
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การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญของท่าอากาศยาน 

1. การจัดการด้านเสียง
ทอท.ได้น�าหลักการวิธีการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียง 
อย่างสมดุล (Noise Balanced Approaches) ขององค์การ
การบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation  
Organization: ICAO) มาปรับใช ้ในการด�าเนินงาน 
ท ่าอากาศยาน โดยหลักการของ Noise Balanced  
Approaches มีดังนี้ 
■ การลดเสียงที่อากาศยาน (Reduction of Noise  
at source): สนับสนุนรณรงค์ให้สายการบิน ใช้อากาศยาน 
ท่ีมีการออกแบบ หรือเลือกใช้เครื่องยนต์ที่ปลดปล่อยเสียง 
ในระดับที่ต�่ากว่าปัจจุบัน และก�าหนดน�้าหนักบรรทุก 
ของอากาศยานให้เหมาะสม
■ การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land-use Planning 
and Management): ทอท.ได้สนับสนุนข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ แผนพัฒนาท่าอากาศยาน พ้ืนท่ีผลกระทบด้านเสียง
ให้หน่วยงานด้านการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือน�า
ไปพิจารณาก�าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม 
■ วิธีปฏิบตักิารบนิท่ีลดเสยีง (Noise Abatement Ooperational 
Procedures): ก�าหนดให้สายการบินท่ีใช้ท่าอากาศยาน
ปฏิบัติตามวิธีการบินและการข้ึน-ลง ท่ีก่อให้เกิดมลพิษ 
ทางเสียงต�่าที่สุด ทั้งน้ีต้องไม่กระทบต่อปัจจัยด้านความ
ปลอดภัย (Safety) รวมท้ังต้องพิจารณาควบคู่กับปัจจัย 

ด้านอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ความสามารถรองรับเท่ียวบิน  
(Capacity) ประสิทธิภาพของการบริหารการจราจร  
(Efficiency) และการเข้าถึง (Accessibility)
■ ข้อจ�ากัดในการปฏิบัติการ (Operating Restrictions): 
จ�ากัดอากาศยานเสยีงดงั โดยก�าหนดให้อากาศยานท่ีท�าการ
บนิในพ้ืนทีท่่าอากาศยานสวุรรณภมู ิท่าอากาศยานดอนเมอืง 
และท่าอากาศยานเชยีงใหม่ ต้องมรีะดบัเสยีงไม่เกินทีก่�าหนด
ไว้ใน Chapter 3 ของ Annex 16 ของอนุสัญญาว่าด้วย 
การบินพลเรือนระหว ่างประเทศ (อนุสัญญาชิคาโก)  
ซึ่งประกาศใน Aeronautical Information Circular (AIC) 
เพื่อให้สายการบินต่าง ๆ ยึดถือปฏิบัติ 

นอกจากน้ี เพ่ือเป็นการติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวัง 
ผลกระทบด้านเสียง ทอท.ได้มีการตรวจวัดระดับเสียง  
ทั้งที่เป็นสถานีถาวรและสถานีชั่วคราว ดังนี้ 
■ สถานีตรวจวัดระดับเสียงถาวร : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
จ�านวน 19 สถานี  ท่าอากาศยานภูเก็ต จ�านวน 4 สถานี และ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ซึ่งอยู่ระหว่างการติดต้ัง จ�านวน  
4 สถานี
■ สถานีตรวจวดัระดับเสยีงชัว่คราว: ท่าอากาศยานดอนเมอืง 
และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชยีงราย ด�าเนินการตรวจวัด
ระดับเสียงปีละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 7 วันต่อเนื่อง
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2. การจัดการด้านอากาศ
ทอท.ได้รณรงค์ให้สายการบินท่ีใช้ท่าอากาศยานท้ัง 6 แห่ง 
ของ ทอท. ดูแลรักษาเครื่องยนต์ และปฏิบัติตามวิธีการบิน
และการขึ้น-ลง ท่ีก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามที่กฎหมายก�าหนด ส�าหรับกิจกรรมภาคพ้ืน 
ได้ก�าหนดมาตรการเพื่อลดผลกระทบ ดังนี้
■ ก�าหนดให้อากาศยานดับเครื่องยนต์และควบคุมการใช้ 
Auxiliary Power Unit (APU) ขณะเข้าหลมุจอดหรอืเทียบกับ 
Passenger Loading Bridge โดยก�าหนดและให้ใช้อุปกรณ์
จ่ายไฟฟ้าและระบบปรับอากาศท่ีสนับสนุนโดยผ่านระบบ
สาธารณูปโภคของท่าอากาศยาน 
■ ส่งเสริมให้มีการใช้ยานพาหนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เช่น ใช้พลังงานไฟฟ้า
■ จัดระเบียบการจราจรภายในท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง โดย
เฉพาะบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารและลานจอดรถยนต์ไม่ให้เกิด
การติดขัด เพื่อลดการระบายมลสารทางอากาศ
■ รณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานและผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน  
ใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ลดการใช้
พลังงานและมลพิษจากรถยนต์

ทอท.ได้มีระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  
(Air Quality Monitoring) เพ่ือตดิตามตรวจสอบและเฝ้าระวัง
คุณภาพอากาศ ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีภายในและภายนอก 
ท่าอากาศยาน ดังนี้
■ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศชั่วคราว ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต  
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง 
เชียงราย ด�าเนินการตรวจวัดปีละ 2 คร้ังต่อเน่ือง 7 วัน  
ดัชนีท่ีตรวจวัด ได้แก่ Nitrogen dioxide (NO

 
) Carbon 

monoxide (CO) Total Hydrocarbons (THC) Total  
suspended particles (TSP) Particulate matter 10  
micrometers (PM  ) Volatile organic compounds  
(VOCs) ทิศทางและความเร็วลม

■ รถตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบเคล่ือนที่  
(Air Monitoring Mobile Unit) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ดชันท่ีีตรวจวัด ได้แก่ Nitrogen oxide (NO

 
) CO THC PM  

และสภาพอตุนุยิมวิทยา ได้แก่ ความดนับรรยากาศ อณุหภมูิ 
ความชื้นสัมพัทธ์ ทิศทางและความเร็วลม 

ซึ่งผลการตรวจวัดพบว่าคุณภาพอากาศอยู ่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมายก�าหนด โดยเฉพาะในช่วงท่ีพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประสบปัญหาสถานการณ์
ฝุ ่นละอองขนาดเล็ก ทอท.ได้มีการรายงานค่าปริมาณ 
ฝุ่นละอองขนาดเล็กบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทุกวัน  
เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังระดับมลสารทางอากาศท่ีอาจจะกระทบ
ต่อสุขภาพของผู้มาใช้บริการ
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3. การจัดการน�้าเสียและของเสีย
การจัดการน�้าเสีย 
ท่าอากาศยานในความรบัผดิชอบของ ทอท.ได้มรีะบบบ�าบดั
น�้าเสียส่วนกลาง ซึ่งสามารถรองรับปริมาณน�้าเสียทุกวัน 
ได้อย่างเพียงพอ มีการควบคุมและตรวจสอบการท�างาน 
ของระบบบ�าบัดน�้าเสีย ให้ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และตรวจสอบคุณภาพน�้าทิ้งให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ตามกฎหมาย ส�าหรับท ่าอากาศยานสุวรรณภูมิและ 
ท่าอากาศยานภูเก็ต น�า้ท้ิงทีผ่่านระบบบ�าบดัน�า้เสยีส่วนกลาง
แล้วจะมีการบ�าบัดน�้าเพิ่มเติม เพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ภายใน
ท่าอากาศยาน

การจัดการของเสีย  
เริ่มต้นตั้งแต่การรณรงค์ให้ผู้โดยสารและพนักงานลดอัตรา
การเกิดขยะ และให้มีการคัดแยกขยะ โดยภายในอาคาร 
ผู้โดยสารและอาคารส�านักงานจะมีภาชนะตามประเภทของ
ขยะมูลฝอย เช่น ขยะท่ัวไป และขยะรีไซเคิล จากน้ันจะ
รวบรวมขยะมูลฝอยไปก�าจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
ส�าหรับขยะอันตรายและขยะติดเชื้อจะแยกจัดเก็บไว ้ 
โดยเฉพาะไม่ปะปนกับขยะประเภทอื่น และน�าไปก�าจัดให้ 
ถูกต้องตามกฎหมายและหลักสุขาภิบาลต่อไป
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4. สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
ทอท.ได้ออกข้อก�าหนดบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด 
(มหาชน) ว่าด้วยการสขุาภบิาลสิง่แวดล้อมในท่าอากาศยาน  
พ.ศ.2562 เพ่ือให้การด�าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุ โรคตดิต่อ 
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรฐานสากลที่เก่ียวข้องส�าหรับ
การด�าเนินงานด้านสขุาภบิาลสิง่แวดล้อมส�าหรบัท่าอากาศยาน 
สรุปได้ดังนี้
4.1 การติดตามตรวจสอบด้านสุขาภิบาล
4.1.1 การควบคุม ป้องกัน และก�าจัดสัตว์และแมลงรบกวน 
ด้วยวิธี Integrated Pest Management: IPM บูรณาการ
เทคนิคการจัดการทางกายภาพและชีวภาพมาใช้ในการ
ควบคุม ป้องกัน ก�าจัดสัตว์และแมลงพาหะน�าโรคและสัตว์
รบกวน ก่อนจะใช้สารเคมีเป็นมาตรการสุดท้าย เพื่อมิให้เกิด
ผลกระทบกับสิง่แวดล้อม ร่วมกับการตรวจสขุาภบิาลอาคาร 
สถานที่

4.1.2 ด้านสุขาภิบาลน�้าดื่ม น�้าใช้ ท�าการเก็บตัวอย่างน�้าดื่ม 
น�้าประปา ภายในอาคารผู้โดยสาร เพ่ือส่งตรวจทางเคม ี
และจุลชีววิทยา และการตรวจสอบเชื้อ Legionella spp.  
ในหอผึ่งเย็นจากระบบปรับอากาศ เพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์
คุณภาพทางจุลชีววิทยา (Legionella spp.) 
4.1.3 ด้านสุขาภิบาลอาหาร ทอท.และผู ้ประกอบการ 
ร้านอาหารภายในอาคารผู้โดยสารได้ด�าเนินการตามหลัก
สุขาภิบาลอาหาร ทั้งร้านอาหารที่ได้มาตรฐาน และผู้สัมผัส
อาหารท่ีผ่านการรบัรอง และ ทอท.ยังได้มกีารตรวจสขุาภิบาล
อาหารเป็นประจ�า เพ่ือสร้างความมั่นใจแก่ผู ้ใช้บริการ 
ท่าอากาศยานว่าสามารถบริโภคอาหารได้อย่างปลอดภัย
และถูกสุขลักษณะ ดังนี้
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(1) การตรวจสุขาภิบาลร้านอาหารภายในอาคารผู้โดยสาร 
ทั้งทางด้านกายภาพ จุลชีววิทยา และเคมี 

(2) ร้านอาหารภายในอาคารผู้โดยสาร ได้ผ่านการตรวจ
ประเมนิและได้รบัป้ายรบัรองมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติ
อร่อย (Clean Food Good Taste) ของกรมอนามยั กระทรวง
สาธารณสุข

(3) โครงการกรงุเทพฯ เมอืงอาหารปลอดภัย (Bangkok Food 
Safety) ของกรงุเทพมหานคร ตามข้อบญัญัตกิรงุเทพมหานคร 
เรื่อง สถานที่จ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.
2545 และกฎกระทรวง สุขลักษณะของสถานท่ีจ�าหน่าย
อาหาร พ.ศ.2561 โดยร้านอาหารภายในอาคารผู้โดยสาร 
ท่าอากาศยานดอนเมืองได้รับการรับรองมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร

(4) การส่งเสรมิและพัฒนาศกัยภาพของผูส้มัผสัอาหาร ทอท.
ได้มีการจัดอบรมและบรรยายพิเศษ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศกัยภาพของผูส้มัผสัอาหารในการสร้างความรู ้การตระหนักรู้
ที่ดี แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องในด้านสุขาภิบาล
อาหาร โดยผูท่ี้เข้าร่วมอบรมและสอบผ่านตามเกณฑ์ประเมนิ
จะได้รับบัตรประจ�าตัวผู้สัมผัสอาหาร
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5. นิทรรศการสิ่งแวดล้อม
ในปีงบประมาณ 2562 ทอท.จัดบรรยายพิเศษและ 
จัดนิทรรศการทางวิชาการเน่ืองในวันส่ิงแวดล้อมไทยและ 
สิ่งแวดล้อมโลก ดังนี้ 
  การบรรยายพิเศษ เรือ่ง “การจดัการบรรจภัุณฑ์อย่างย่ังยืน” 

เน่ืองในวันสิ่งแวดล้อมไทย เพ่ือสร้างจิตส�านึกท่ีดีในการ 
ลดปัญหาด้านสิง่แวดล้อมท่ีเก่ียวกับบรรจภัุณฑ์ รวมถึงส่งเสรมิ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด
 การเสาวนา เรื่อง “น�้า คือ ชีวิต” น�าเสนอผลงานวิชาการ 

และนิทรรศการด้านส่ิงแวดล้อม เน่ืองในวันส่ิงแวดล้อมโลก 
เพ่ือสร้างความรู ้ความเข้าใจถึงปัญหาการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า 
การใช้ทรัพยากรน�้าอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable growth) 

4.2 การตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร 
เพ่ือให้ผู ้โดยสารและบุคลากร ทอท.มีสภาพแวดล้อม 
ทีเ่หมาะสม จงึมกีารตดิตามตรวจสอบคุณภาพอากาศภายใน
อาคาร บรเิวณอาคารผูโ้ดยสารและอาคารส�านกังาน โดยดชันี
คุณภาพอากาศที่ตรวจ ได้แก่ Carbon dioxide (CO  

2
) CO 

VOCs อุณหภูมิ ความชื้น เชื้อจุลินทรีย์และเชื้อราในอากาศ
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บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) (ทอท.) ให้ความส�าคัญกับการดูแลชุมชน สังคม 

และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการด�าเนินธุรกิจท่าอากาศยาน ภายใต้บริบทของแผนแม่บท 

ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของ ทอท. ปีงบประมาณ 2559-2562 ซึ่งในปีงบประมาณ 2562  

ได้ด�าเนินโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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ด้านเศรษฐกิจ

ทอท.ได ้จัดกิจกรรม “ทอท.ด� ำ เ นินชีวิตตำมแนว 
พระรำชด�ำริอยู ่อย ่ำงพอเพียง” เ พ่ือร ่วมสืบสาน 
พระราชด�ารเิศรษฐกจิพอเพียง โดยน�าผูบ้รหิารและพนกังาน 
จ�านวนประมาณ 55 คน ฟังบรรยายสรุป ร่วมท�ากิจกรรม 
ปลูกผักกินใบและผักกินผล ณ ศูนย์บริการวิชาการเกษตร 
ของมูลนิธิชัยพัฒนา ต�าบลบึงทองหลาง อ�าเภอล�าลูกกา 
จงัหวัดปทมุธาน ีพร้อมท้ังมอบงบประมาณ จ�านวน 146,000 
บาท สนับสนุนการด�าเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ
เกษตรฯ เพ่ือใช้ในการต่อเติมโรงล้างผักเพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด การจัดหาตู ้แช่
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนท่ี  
เพ่ือรักษาคุณภาพในการจ�าหน่ายแก่สาธารณชน และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการส่งเสริมงานด้านการแปรรูป
เครื่องส�าอางท่ีเกิดจากผลผลิตทางการเกษตร โดย ทอท. 
จดักิจกรรมดังกล่าว ท�าให้พนักงานได้รบัความรูด้้านการปลกู
พืชผักกินใบและปลูกผักกินผล อีกท้ังยังได้รับความรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสามารถน�าไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน 
หรือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมต่อไป
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การสนับสนุนการด�าเนินการโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
ทอท.ได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาเยาวชน โดยเฉพาะ
โอกาสทางการศึกษาของเยาวชนทีอ่ยู่ห่างไกล จงึได้สนับสนุน
การด�าเนินการของโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนมาอย่าง
ต่อเน่ือง รวม 7 โรงเรียน ในจังหวัดนราธิวาส มุกดาหาร 
เชียงราย จันทบุรี ตาก (2 โรงเรียน) และเชียงใหม่ ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2562 ทอท.ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ 
ให้แก่กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)  
เป็นจ�านวนเงิน 832,000 บาท เพ่ือจัดซื้อรถยนต์บรรทุก 
ขบัเคลือ่น 4 ล้อ ใช้ในกิจกรรมทางการศกึษา ใช้เพ่ือช่วยเหลอื
กิจกรรมของชุมชน และบริการช่วยเหลือประชาชนกรณี 
เกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินของโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (บ้านหม่องก๊ัวะ 
จงัหวดัตาก) และให้การสนับสนุนทุนการศกึษาพร้อมอปุกรณ์
การศึกษา เพ่ือใช้ในภารกิจและกิจกรรมของโรงเรียนท้ัง 7 
โรงเรียน รวมเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 3,462,000 บาท อีกท้ัง  
ได้จัดผู้บริหาร ทอท.ไปเย่ียมชมการด�าเนินงานของโรงเรียน
ดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปี

กจิกรรม “สร้างสสีนั สร้างแรงบนัดาลใจให้ชีวติ” ประจ�าปี 2562
ทอท.จัดกิจกรรมเพ่ือสังคมส�าหรับผู้หญิงและเด็กที่ประสบ
ปัญหาวิกฤตในชวิีต โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือร่วมเป็นส่วนหน่ึง
ของสังคมในการสนับสนุนองค์กรท่ีให้ความช่วยเหลือบ�าบัด
ฟื้นฟูและเป็นท่ีพ่ึงให้กับผู้หญิงท่ีประสบกับปัญหาวิกฤต 
ในชีวิต เช่น ถูกกระท�ารุนแรง ถูกข่มขืนล่วงละเมิดทางเพศ 
โดยน�าผู้บริหารและพนักงาน ทอท.ท�ากิจกรรมสร้างสีสัน 
สร้างความสุข และสร้างแรงบันดาลใจ ณ สมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรี (บ้านพักฉุกเฉิน) (We-Train) ทั้งนี้ พนักงาน 
ทอท.ท่ีมจีติอาสาได้มส่ีวนร่วมในกิจกรรมการช่วยเหลือสังคม 
ทัง้ในด้านการเชญิวิทยากรผูเ้ชีย่วชาญมาบรรยาย ให้ความรู้
และสร้างแรงบันดาลใจ รวมท้ังสนับสนุนงบประมาณ 
การด�าเนินงานของสมาคมฯ

ด้านสังคม
•  การศึกษา



โครงการ AOT พี่อาสา                                                                                                                                  
โครงการ “AOT พ่ีอาสา” เป็นโครงการที่ ทอท.ได้ส่งมอบ 
ความรูจ้ากการด�าเนินกิจการของ ทอท.ให้กับชุมชนโดยใช้
วิทยากรซึง่เป็นพนกังาน ทอท.ในการให้ความรู ้ตัง้แต่ปี 2553 
ทอท.ได้มีการจัดอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับเยาวชน 
ในโรงเรียนและชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้ผูเ้ข้ารบัการอบรมได้รบัประโยชน์และน�ามาใช้ปกป้อง
ชีวิตและทรัพย์สินหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด โดยในปี 
2562 ทอท.จดัโครงการ AOT พ่ีอาสา ร่วมกับโครงการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยให้แก่โรงเรียนและชุมชนที่ตั้งอยู่โดยรอบ
ส�านักงานใหญ่ ทอท.เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ความรู ้  
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการ 
ปฏิบัติงานจากวิทยากรซึ่งเป็นพนักงาน ทอท.โดยให้ความรู้
เรื่องการดับเพลิงเบื้องต้นในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
พร้อมมอบอุปกรณ์ดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ ผ้าห่มกันไฟ  
พร้อมอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้กับโรงเรียนและชุมชน
โดยรอบส�านักงานใหญ่ ทอท. และท่าอากาศยานท่ีอยู่ใน

ความรับผิดชอบทั้ง 6 แห่ง จ�านวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน
วัดนาวง เขตดอนเมือง วิทยาลัยเทคนิค เขตดอนเมือง  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนคลองบางกะอี่ อ�าเภอ
บางพลี โรงเรยีนวดัราษฎร์นยิมธรรม อ�าเภอบางพล ีจงัหวัด
สมทุรปราการ โรงเรยีนวัดเมอืงใหม่ อ�าเภอถลาง จงัหวัดภูเก็ต 
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียน
บ้านคลองหอยโข่ง อ�าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 
โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง อ�าเภอเมือง และโรงเรียน 
บ้านเวียงกือนา อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
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•  ศาสนา
 โครงการ “ทอดกฐินสามัคคีของ ทอท.” ประจ�าปี 2562 
ทอท.ร่วมส่งเสริม ท�านุบ�ารุงและสืบสานประเพณีท่ีดีงาม 
ของไทย รวมทั้งสร ้างความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบ 
ท่าอากาศยานดอนเมอืง โดยมผีูบ้รหิารระดบัสงูและพนักงาน
ร่วมกันทอดกฐิน ณ วัดเวฬุวนาราม (วัดไผ่เขียว) แขวง
ดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นศูนย์รวม
ความศรทัธาของชาวชมุชนโดยรอบท่าอากาศยานดอนเมอืง

โครงการ “สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา” ประจ�าปี 2562
ทอท.ร่วมส่งเสริม ท�านุบ�ารุงและสืบสานประเพณีท่ีดีงาม 
ของไทยรวมทั้งสร ้างความสัมพันธ ์กับชุมชนโดยรอบ
ส�านักงานใหญ่และท่าอากาศยานดอนเมืองในเทศกาล 
เข้าพรรษา โดยมีหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน  
น�าผู้บริหารและพนักงานถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน�้าฝน 
และเครื่องไทยธรรม ณ วัดดอนเมือง พระอารามหลวง  
วัดเทพนิมิตต์ และวัดคลองบ้านใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์รวมความ
ศรัทธาของชาวชุมชนในพื้นที่ส�านักงานเขตดอนเมือง
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•  ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม

กิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจ�าปี 2562
ผู้บริหารและพนักงาน ทอท.จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจ�าปี 2562 โดยให้ความรูเ้กีย่วกับท่าอากาศยานท้ัง 6 แห่ง 
ในการก�ากับดูแลของ ทอท. พร้อมท้ังมอบของรางวัล 
ให้กับเยาวชนท่ีร่วมกิจกรรมฯ ในพ้ืนท่ีโรงเก็บอากาศยาน 
ฝูงบิน 601 กองบิน 6 กองทัพอากาศดอนเมือง

กิจกรรม “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ”
ทอท.จัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุเน่ืองในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 
ในเดือนเมษายน 2562 ณ บ้านพักคนชรา บางแค 2  
เป็นประจ�าทุกปี ซึ่งเป็นไปตามท่ีอนุกรรมการ การจัดงาน 
วันผูส้งูอายุแห่งชาต ิส�านกังานส่งเสรมิสวัสดภิาพและพิทกัษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ก�าหนดให้มีการจัด
กิจกรรมพิเศษให้แก่ผูส้งูอายุ เพ่ือรณรงค์ให้สงัคมทุกภาคส่วน
ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความส�าคัญของผู้สูงอายุ และ 
ส่งเสริมให้ผู ้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
ศักยภาพของตนอย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี
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นอกจากน้ัน ทอท.ยังได้สนับสนุนหน่วยงานและชุมชน 
โดยรอบท่าอากาศยาน ในการด�าเนินการด้านต่าง ๆ อาทิ
สนับสนุนงบประมาณโครงการทุนการศึกษาภายใต้ “มูลนิธิ
ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  
สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” จ�านวนเงิน 2,000,000 บาท  
สนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ภาครัฐ ด้านการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  
(Public - Private Partnerships (PPPs) Capacity Building 
Project) ของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ 
(IRDP) จ�านวนเงิน 5,000,000 บาท สนับสนุนงบประมาณ
เพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัย
งาน “รวมน�า้ใจไทย ช่วยวาตภัยใต้ จ�านวนเงนิ 2,000,000 บาท” 
สนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยงาน “ร่วมใจ 
พ่ีน้องไทย ช่วยภัยน�้าท่วม จ�านวนเงิน 1,000,000 บาท” 
สนบัสนุนงบประมาณโครงการจติอาสา เราท�าความดด้ีวยหวัใจ 
จ�านวนเงิน 265,000 บาท และสนับสนุนงบประมาณส�าหรับ
ปลูกต้นไทรเกาหลีแก่กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ  
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนท่ีสองฝั่งถนนพหลโยธิน 
เขต ทอ. เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท-
สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา ในวันท่ี 28  
กรกฎาคม 2562 จ�านวนเงิน 160,000 บาท

ด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ “ทอท.อาสาพิทักษป์่าชายเลน” ประจ�าป ี2562                                                                          
ทอท.เลง็เห็นถึงความส�าคญัในการอนุรกัษ์และส่งเสรมิระบบ
นเิวศให้สมบรูณ์ โดย ทอท.ได้จดัโครงการ “ทอท.อาสาพิทักษ์
ป่าชายเลน” เป็นโครงการต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี ตั้งแต่ 
ปี 2557 จนถึงปัจจบุนั ถือเป็นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมท้ังยังเป็นการปลูกจิตส�านึกในการท�า
ประโยชน์เพ่ือสงัคม และส่งเสรมิพนักงานให้มส่ีวนร่วมในการ
ฟื้นฟูรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเล ณ ศูนย์ศึกษา
ธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) ต�าบลบางปูใหม่ อ�าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพ้ืนที่จังหวัดท่ีท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นท่าอากาศยานหลักของ ทอท.ตั้งอยู่ โดยมี 
ผู้บริหารระดับสูงพนักงาน ทอท. ข้าราชการในพ้ืนท่ีจังหวัด
สมุทรปราการ และคณะอาจารย์ นักเรียนพ้ืนที่ใกล้เคียง
ส�านักงานใหญ่ ทอท.และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่ีมี 
จิตอาสา จ�านวนกว่า 500 คน ร่วมปลูกต้นโกงกางจ�านวน 
9,999 ต้น ซึ่งจัดโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีท่ี 6  
ปัจจุบัน ทอท.ร่วมปลูกต้นแสมขาว ต้นล�าพู และต้นโกงกาง
เป็นจ�านวน 59,994 ต้น โดย ทอท.ได้มีการประเมินผลและ
ติดตามการยืนต้นของกล้าไม้ท่ีได้ปลูกในโครงการฯ คิดเป็น
ร้อยละ 80 การอยู่รอดและการเจริญเติบโตของต้นกล้า 

   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)   203



   รายงานประจ�าปี 2562      204

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) (ทอท.) มุ่งมั่น
บริหารกิจการท่าอากาศยานภายใต้แนวคิดท่ีมุ ่งเน ้น 
ความเป็นรัฐพาณิชย์ที่ร่วมสร้างความมั่นคงและมูลค่าเพ่ิม 
ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ โดยบริหารงานบนความสมดุล
ระหว่างบริบทเชิงรัฐที่ตระหนักถึงผลประโยชน์ของประเทศ
และประชาชน และบรบิทเชงิพาณิชย์ท่ีสร้างรายได้เพ่ือน�าไป
พัฒนาท่าอากาศยาน เสริมศักยภาพของประเทศ และ 
ความพึงพอใจของผูใ้ช้บรกิาร โดย ทอท.ได้พัฒนาการด�าเนนิงาน
ไปพร้อม ๆ  กันใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ด้วยมาตรฐานสากล และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง เพ่ือการ
ด�าเนินงานท่ีมั่นคงและย่ังยืน พร้อมกับส่งมอบ “คุณค่า”  
ให้สังคม

ในบริบทของความย่ังย่ืน ทอท.ได้น�าแนวทางของตลาด 
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยนืของ
องค์การสหประชาชาติ (SDGs) รวมถึงก�าหนดในเป้าหมาย
ของแผนวิสาหกิจ ทอท.ฉบับปัจจุบัน เพ่ือมุ่งสู่การเติบโต 
อย่างยั่งยืน ควบคู ่กับการด�าเนินงานด้านธรรมาภิบาล  
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม

ในขณะเดียวกันมีการจัดท�าแผนแม่บทด้านการพัฒนา 
ที่ย่ังยืน ปีงบประมาณ 2559-2562 โดยมีแนวความคิด  
“การเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเป็น 
เพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน” (Corporate Citizenship Airport) 
ซึ่งหมายถึง การเป็นสนามบินที่ชุมชนและสังคมยอมรับและ

ต้องการมีส่วนร่วม เนื่องจากเป็นสนามบินท่ีสร้างคุณค่า 
ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมให้แก่ชุมชน 
สงัคม และประเทศอย่างเป็นรปูธรรม โดยมยุีทธศาสตร์ 3 ด้าน
คอื ยุทธศาสตร์ที ่1 การบรหิารจดัการความย่ังยืน ยุทธศาสตร์
ที่ 2 การเชื่อมโยงผู ้มีส่วนได้เสีย และยุทธศาสตร์ที่  3  
กิจกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 3 กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน  
มีเป้าหมายเพ่ือการเป็นสนามบินท่ีสร้างคุณค่าร่วมให้กับ
ชุมชนและสังคม ผ่านกิจกรรม 3 ระดับ ได้แก่ กิจกรรมระดับ
องค์กร ภายใต้แนวคิด “สนามบินแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Airport)” กิจกรรมระดับท่าอากาศยาน ท่ีมีความสอดคล้อง
กับ Positioning ของท่าอากาศยาน และกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์

ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 ทอท.ได้ด�าเนินกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมระดับองค์กร ภายใต้แนวคิด “สนามบินแห่ง

การเรียนรู ้” ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู ้และพัฒนาทักษะ  
โดยเฉพาะการ เรี ยนรู ้ เ ก่ี ยว กับ ธุร กิจการให ้บริการ 
ท่าอากาศยานในภาพรวม ซึง่เป็นธุรกิจหลกั (Core Business) 
ของ ทอท. คือ โครงการ AOT พี่อาสา โดยมีกิจกรรมการสอน
ดับเพลิงและกู้ภัยเบื้องต้น
 2. กิจกรรมระดบัท่าอากาศยาน ท่ีสอดคล้องกับ Positioning 
ของแต่ละท่าอากาศยาน
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กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยร่วมออกบูธ ณ อุทยานการเรียนรู้ หอชมเมืองสมุทรปราการ และศูนย์เยาวชน ลาดกระบัง 
กรงุเทพมหานคร ภายในบธูได้จดักิจกรรมตอบค�าถามชงิรางวัล ร่วมชงิโชคจากการจบัสลากและรบัของขวัญจากการเล่นเกม
ต่าง ๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวชนจ�านวนมาก

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โครงการตลาดนัดแรงงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 7
โดยมี 33 บริษัทร ่วมออกบูธ เพ่ือรับสมัครพนักงานตาม 
ต�าแหน่งท่ีต้องการ เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ประชาชน 
ในชุมชนบริเวณรอบ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้เข้าท�างาน 
กับบริษัทฯ ที่อยู่ในท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วม
โครงการฯ จ�านวน 990 คน และจากการติดตามผลการ 
รับประชาชนเข้าท�างานจากบริษัทที่เข้าร่วมโครงการฯ ท้ัง 33 
บริษัทนั้น มีประชาชนเข้าท�างานแล้วรวมทั้งสิ้นจ�านวน 199 คน



ท่าอากาศยานดอนเมือง

โครงการ Green Society: Trash Attack EP.1 
ปฏิบัติการโจมตีถังขยะปีที่ 1 
กิจกรรมน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกจิตส�านึกและวางรากฐานองค์ความรู้
การบริหารจัดการขยะที่ถูกต้อง ปลอดภัย ภายใต้แนวคิด 3Rs (Reuse 
Recycle Reduce) คือการใช้น้อย ใช้ซ�้า และน�ากลับมาใช้ใหม่ อาศัย
กระบวนการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติสามารถต่อยอดองค์ความรู้ผ่าน
กระบวนการคิด วิเคราะห์ เกิดเป็นโครงงานและพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
การบรหิารจดัการขยะให้เกิดประโยชน์และสร้างมลูค่าเพ่ิม พร้อมประยุกต์ 
ใช้ประโยชน์จากโครงงาน/นวัตกรรม ให้มส่ีวนร่วมในการพัฒนาสงัคมและ
สภาพแวดล้อมท่ีดีให้แก่ท่าอากาศยานฯ และชมุชน พร้อมเป็นแหล่งเรยีนรู้
ต้นแบบในอนาคต อกีท้ังเป็นการสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนท่ีมีส่วนร่วมกับชุมชนและมีบทบาทในการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

โครงการ “เปิดน่านฟ้า พาน้องท่องท่าอากาศยานกับ ท่าอากาศยานดอนเมือง”
ซึ่งน�านักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร จ�านวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดดอนเมือง 
(ทหารอากาศอุทิศ), โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์อนุสรณ์), โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์), โรงเรียนบ�ารุง- 
รวิวรรณวิทยา, โรงเรียนเปรมประชา (สายหยุด-เกษมสงเคราะห์), โรงเรียนพหลโยธิน (พ่วงเจริญอุปถัมภ์) เข้าเย่ียมชม 
ท่าอากาศยานดอนเมือง, พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ หรือพิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้
ให้เยาวชนในเขตดอนเมืองได้เข้าใจภารกิจการท�างานของท่าอากาศยานท่ีอยู่ภายใต้การด�าเนินงานของ ทอท.และผู้ม ี
ส่วนเก่ียวข้องมากขึน้ รวมถงึได้ศกึษาประวัตคิวามเป็นมา พัฒนาการของกิจการการบนิ เพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจในการพัฒนา
อาชีพของเยาวชนในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างท่าอากาศยานดอนเมืองและชุมชนโดยรอบ  
เพ่ือให้การด�าเนินงานของท่าอากาศยานดอนเมืองซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนเขตดอนเมือง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยค�านึงถึงการอยู่ร่วมกันและสร้างความเจริญเติบโตให้กับชุมชนไปพร้อมกับท่าอากาศยาน
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ท่าอากาศยานเชียงใหม่

โครงการ “จัดท�าน�้าดื่ม” เพื่อสนับสนุนกิจกรรมชุมชน วัด 
และโรงเรียน 
ท่าอากาศยานเชยีงใหม่ มอบน�้าด่ืมจ�านวน 500 ขวดให้แก่
ศูนย์ประสานและสนบัสนนุการดบัไฟป่าพ้ืนท่ี ดอยสเุทพ-ปยุ 
เพ่ือน�าไปแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าทีแ่ละอาสาสมคัรในการดบัไฟ
ป่าซึ่งเป็นสาเหตุส�าคัญของปัญหาฝุ่นควันและฝุ่นละออง 
ขนาดเล็กที่ปกคลุมอยู่ทั่วบริเวณจังหวัดเชียงใหม่

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มอบงบประมาณให้แก่ศูนย์
อ�านวยการแก้ไขปัญหาความมัน่คง พ้ืนทีอ่�าเภออมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือจัดหาพันธุ ์สุกรและอุปกรณ ์
สร้างบ้าน มอบให้แก่ผู้ผ่านการบ�าบัด และครอบครัว 
ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่อ�าเภออมก๋อย

ผูบ้รหิารและพนกังาน ท่าอากาศยานเชยีงใหม่ ผูแ้ทนสายการ
บนิและผูป้ระกอบการ ร่วมกันส่งมอบบ้านพักคร ูอปุกรณ์การ
เรียน อุปกรณ์กีฬา ตลอดจนเครื่องใช้ต่าง ๆ ท่ีจ�าเป็นให้แก ่
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านขุนวิน  
ศูนย์การศึกษาเพ่ือชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) บ้านขุนวิน  
หมู่ 16 ต�าบลแม่วิน อ�าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
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ท่าอากาศยานหาดใหญ่

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้ก�าหนดจัดกิจกรรมในด้าน 
การศึกษา โดยการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนท่ี 
ด้อยโอกาส จ�านวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนการศึกษา 
คนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ และโรงเรียนสงขลาพัฒนา
ปัญญา โรงเรยีนละ 25,000 บาท รวมเป็นจ�านวนเงนิ 50,000 
บาท ซึ่ง ทหญ.ได้ด�าเนินการเป็นประจ�าทุกปี เพ่ือส่งเสริม 
ด้านการศึกษาให้กับสังคมและเป็นการสร้างขวัญก�าลังใจ 
ให้กับเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสในสังคมต่อไป   

โครงการ “ดูแลผู้สูงอายุ” ประจ�าปีงบประมาณ 2562
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุให้สามารถด�ารงชีวิตอยู่กับครอบครัวและบุตร
หลานอย่างมคีวามสขุและมสีขุภาพสมบรูณ์ จงึจดัท�าโครงการ “ดแูลผูส้งูอายุ” ประจ�าปีงบประมาณ 2562 ขึน้ โดยสนบัสนุน
งบประมาณด้านสาธารณสขุเพ่ือจดัหาอปุกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เตยีงนอนผูป่้วย รถเข็นวีลแชร์ เครือ่งวัดความดัน เป็นต้น 
เพ่ือมอบให้กับหน่วยงานที่ดูแลผู้สูงอายุติดเตียง พร้อมจัดกิจกรรมฯ ต่าง ๆ เพ่ือสร้างขวัญและก�าลังใจให้กับผู้สูงอายุ  
เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างชุมชน กับ ทหญ.อย่างยั่งยืนตลอดไป

โครงการ “น�้าใจ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ สู่พี่น้องชาวไทยมุสลิม
ในเทศกาลรอมฎอน”
ท่าอากาศยานหาดใหญ่เล็งเห็นถึงความส�าคัญของเทศกาลถือศีลอด 
ในเดือนรอมฎอน จึงได้จัดพิธีมอบอินทผลัม น�้าตาลทราย ให้กับพ่ีน้อง
ชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานหาดใหญ่ รวมทั้งจัด
อนิทผลมัและน�า้ดืม่ส�าหรบัผูม้าใช้บรกิารห้องละหมาด ณ ท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ ในโครงการ “น�้าใจ ท่าอากาศยานหาดใหญ่สู่พ่ีน้องชาวไทย
มุสลิมในเทศกาลรอมฎอน ประจ�าปีฮิจเราะห์ศักราช 1440” เพื่อเป็นการ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างท่าอากาศยานหาดใหญ่และชาวไทย
มุสลิมในพ้ืนที่ชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานหาดใหญ่และผู้มาใช้บริการ
ห้องละหมาด ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่

กิจกรรม “มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด
ธรรมสากลหาดใหญ่ และโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา  
ประจ�าปีงบประมาณ 2562”
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ท่าอากาศยานภูเก็ต

โครงการ “ท่าอากาศยานภูเก็ตรกัษ์ชมุชน” ประจ�าปี 2562 
เป็นหนึ่งในกิจกรรม CSR ที่ ท่าอากาศยานภูเก็ตแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เพ่ือช่วยกันรณรงค์
รักษาความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บนชายหาด ตั้งแต่
บริเวณหัวทางว่ิง 09 ถึงอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ให้ดู
สะอาด สวยงาม ปราศจากขยะ เป็นท่ีเชิดหน้าชูตาของ
จงัหวัดภเูก็ต ซึง่กิจกรรมในครัง้น้ี มส่ีวนราชการ ผูป้ระกอบ
การ สายการบนิ โรงเรยีนต่าง ๆ  ท่ีอยู่โดยรอบท่าอากาศยาน
ภูเก็ตและชุมชนใกล้เคียงท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วม
กิจกรรมครั้งละประมาณจ�านวน 900 คน โดยมีพิธีเปิด
กิจกรรม ณ บริเวณหัวทางวิ่ง 09 ท่าอากาศยานภูเก็ต
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ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชยีงรายร่วมกับชุมชนต�าบลบ้านดู่ 6 หมู่บ้าน (บ้านดู่ , บ้านปางลาว, 
บ้านต้นลุง, บ้านป่าสักไก่, บ้านป่ากุ๊ก และบ้านสันต้นก๊อ) จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 
ตามแนวพระราชด�าริ “โครงการจิตอาสา เราท�าความดีด้วยหัวใจ พ้ืนท่ีรอบท่าอากาศยาน”  
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยน้อมน�าโครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชด�าริมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ด้วยการพัฒนาคูคลอง 
ปรบัภมูทัิศน์ จดัเก็บวัชพืช ซึง่ท�าให้เกิดความร่วมมอือนัดขีองหน่วยงานภาครฐั เอกชน และชมุชน 
รวมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียงกัน 
ณ บริเวณแม่น�้างาม (ด้านหัวทางวิ่ง 21 ทชร.) ต�าบลบ้านดู่ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

1. DJSI 2019
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) (ทอท.) ได้รับ 
คัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ DJSI 
(Dow Jones Sustainability Indices) ในกลุ่ม World  
เป็นปีแรก และกลุ่ม Emerging Market ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5  
ในกลุ ่มอุตสาหกรรมคมนาคมและโครงสร ้างพ้ืนฐาน 
ด้านคมนาคม (Transportation and Transportation  
Infrastructure: TRA) ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ม ี
ส่วนได้เสยีทุกกลุม่ ตลอดจนบรษิทัมกีารด�าเนนิธุรกิจอย่างมี
ความรับผิดชอบ ควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการและ
ผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะยาว ส่งผลให้ธุรกิจ
สามารถเติบโตต่อเนื่องได้อย่างยั่งยืน

3. APPS
โครงการระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสาร 
ล่วงหน้า (Advance Passenger Processing  
System: APPS) ทอท.ได ้รับรางวัล Digital  
Transformation Award 2019 สาขา Integrated 
Excellence ในงานประกาศรางวัลและประชา- 
สัมพันธ์แนวทางขับเคลื่อนภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลอย่าง
เต็มรูปแบบ ซึ่งส�านักงานคณะกรรมการดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาตจิดั ณ ห้องคอนเวนชัน่ 
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เมือ่วันท่ี 24 กรกฎาคม 25622. THSI (Thailand Sustainability 

Investment) หุ้นยั่งยืน ประจำ�ปี 2562
ทอท.ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกกลุ ่มหลักทรัพย์ท่ีม ี
การด�าเนนิงานแบบย่ังยืนหรอืหุ้นย่ังยืน Thailand Sustainability 
Investment (THSI)  ประเภทบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ทีม่มีลูค่าหลกัทรพัย์
ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท ต่อเนื่องกัน 
เป็นปีท่ี 5 จัดท�าโดย ตลท.ซึ่งใช้ข้อมูลจากการตอบแบบ
ประเมนิความย่ังยืนเป็นข้อมลูในการจดัท�า THSI โดยจดัท�ารายชือ่

หลักทรัพย์ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม 
และบรรษทัภบิาล (Environmental, Social and Governance: 
ESG) เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ ดีแก่บริษัทจดทะเบียนอื่น  
และดึงดูดความสนใจของผู ้ลงทุนทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคาร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ทอท.ได้เข้าร่วมโครงการ Airport Carbon Accreditation  
ของ Airport Council International: ACI ซ่ึงเป็นโครงการ 
ที่ให้การรับรองแก่ท่าอากาศยานท่ีมีระบบการจัดการก๊าซ
เรอืนกระจก โดยเฉพาะการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(Carbon Emission) เป็นการแสดงถึงความมุ ่งมั่นใน 
ความรบัผดิชอบต่อปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 
ของโลก โดยท่าอากาศยานท่ีเข้าร ่วมโครงการจะต้อง 
ด�าเนินการตามมาตรฐานหรือข้อก�าหนด อันได้แก่ การระบุ
แหล่งก�าเนิดของ Emission ในขอบเขตการปฏิบัติการของ 
ท่าอากาศยาน โดยอาศัยหลักการของ Greenhouse Gases 
Protocol (GHG Protocol) กระบวนการจัดเก็บและรายงาน

CERTIFICATE 
of ACCREDITATION

have earned the accreditation level of OPTIMISATION, in recognition of the 
airport’s exemplary work in managing and reducing its CO2 emissions and 
engaging other stakeholders to do the same, as part of the Global airport 
industry’s response to the challenge of Climate Change.

www.airportCO2.org

This is to certify that Airport Carbon Accreditation, under the administration of 
WSP, confirms that the carbon management processes at

Simon Clouston
Director
WSP

Mrs Patti Chau
Regional Director
ACI Asia-Pacific

6 August 2018 - 5 August 2019

DON MUEANG INTERNATIONAL AIRPORT
implemented by Airports of Thailand Public Co. Ltd.

CERTIFICATE 
of ACCREDITATION

have earned the accreditation level of OPTIMISATION, in recognition of the 
airport’s exemplary work in managing and reducing its CO2 emissions and 
engaging other stakeholders to do the same, as part of the Global airport 
industry’s response to the challenge of Climate Change.

www.airportCO2.org

This is to certify that Airport Carbon Accreditation, under the administration of 
WSP, confirms that the carbon management processes at

Simon Clouston
Director
WSP

Mrs Patti Chau
Regional Director
ACI Asia-Pacific

6 August 2018 - 5 August 2019

CHIANG MAI INTERNATIONAL AIRPORT
implemented by Airports of Thailand Public Co. Ltd.

CERTIFICATE 
of ACCREDITATION

have earned the accreditation level of OPTIMISATION, in recognition of the 
airport’s exemplary work in managing and reducing its CO2 emissions and 
engaging other stakeholders to do the same, as part of the Global airport 
industry’s response to the challenge of Climate Change.

www.airportCO2.org

This is to certify that Airport Carbon Accreditation, under the administration of 
WSP, confirms that the carbon management processes at

Simon Clouston
Director
WSP

Mrs Patti Chau
Regional Director
ACI Asia-Pacific

6 August 2018 - 5 August 2019

HAT YAI INTERNATIONAL AIRPORT
implemented by Airports of Thailand Public Co. Ltd.

ปริมาณ Emission ท่ีเกิดขึ้นจะต้องอ้างอิงมาตรฐาน 
ISO14064-1 เป ็นต ้น ซึ่ งการรับรองของ Ai rpor t  
Carbon Accreditation แบ่งออกเป็น 4 ขั้น โดยขั้นที่สูงขึ้น
หมายถึงท่าอากาศยานจ�าเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการลด Emission ที่สูงขึ้น ประกอบด้วย ระดับที่ 1 
‘Mapping’ ระดับที่ 2 ‘Reduction’ ระดับที่ 3 ‘Optimisation’ 
และระดับที่ 3+ ‘Neutrality’ โดยปัจจุบัน ท่าอากาศยาน
สวุรรณภมู ิท่าอากาศยานดอนเมอืง ท่าอากาศยานเชยีงใหม่ 
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย และท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ ได้รับการรับรองในระดับที่ 3 ‘Optimisation’

4. ใบรับรองโครงก�ร Airport Carbon Accreditation ระดับที่ 3 Optimisation
 ของท่�อ�ก�ศย�นดอนเมือง ท่�อ�ก�ศย�นเชียงใหม่ ท่�อ�ก�ศย�นแม่ฟ้�หลวง เชียงร�ย 
และท่�อ�ก�ศย�นห�ดใหญ่

ท่าอากาศยานดอนเมือง

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

ท่าอากาศยานหาดใหญ่
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ทอท.ได้ด�าเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการท�างาน 
และปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการท�างาน และ
กฎหมายความปลอดภัยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องมาโดยตลอด  
รวมท้ังได้ด�าเนินการตามนโยบาย “ความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัยของประเทศไทย หรือ Safety Thailand” เป็น
นโยบายของกระทรวงแรงงาน ที่ให้ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง  
ได้ร่วมมือด�าเนินงานด้านความปลอดภัยในการท�างานให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น เพ่ือให้ผู้ใช้แรงงานได้ท�างานในสภาพ
แวดล้อมทีด่ ีปลอดภยัจากอบุตัเิหตุและมสีขุภาพอนามยัทีด่ี 
จากการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย ในการ
ท�างานอย่างเป็นระบบครบถ้วนและสอดคล้องกับข้อก�าหนด
ของกฎหมาย รวมถึงมาตรฐานสากลอื่น ๆ  ท�าให้ ทอท. ได้รับ
รางวัลด้านความปลอดภัย คือ รางวัลสถานประกอบ 
กิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�างาน ระดับประเทศ ประจ�าปี 2562 

5. The International Convention 
Bid Achievement Appreciation 2019
ทอท.ในฐานะผู้บริหารท่าอากาศยานหลักทั้ง 6 แห่งของ 
ประเทศ ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา ทอท.ได้ท�าการตลาด
เชงิรกุด้านการบนิผ่านการเข้าร่วมงาน The Route Development 
Forum โดยมุง่เน้นการเข้าร่วมงาน  The Route Development 
Forum For Asia และ The World Route Development 
Forum ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมและกันยายนของ 
ทกุปี งานดงักล่าวถือเป็นงานเจรจาธุรกิจด้านการบนิพาณิชย์

ทีใ่หญ่ท่ีสดุในโลก มวัีตถปุระสงค์ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ
ร่วมกันระหว่างท่าอากาศยาน สายการบิน และหน่วยงาน
ด้านการท่องเทีย่วของโลก โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าร่วม
งาน ซึง่เป็นระดบัผูบ้รหิารของท่าอากาศยาน สายการบนิ และ
ธุรกิจท่ีเก่ียวกับอุตสาหกรรมการบินได้พบปะเจรจาธุรกิจ 
ร่วมกัน อันจะน�าไปสู่การพัฒนาเครือข่ายเส้นทางการบิน 
และการสร้างตลาดด้านการท่องเที่ยวอย่างกว้างขวางใน 
ทกุภูมภิาคของโลก ทอท.ได้รบัคดัเลอืกให้เป็นเจ้าภาพจดังาน 
The Route Asia Development Forum 2020 ณ จังหวัด
เชียงใหม่ โดยวัตถุประสงค์ของการได้เป็นเจ้าภาพ คือ 
เพ่ือสร้างเครือข่ายด้านการบิน (Routes Network) ของ
ประเทศไทยอันจะน�าไปสู ่กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  
และเป็นการรองรับการเป็น EEC corridor ให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค

ทอท.ในฐานะเจ้าภาพจดังานดังกล่าว ถือเป็นความภาคภมูใิจ
ที่ได้เป็นส่วนหน่ึงในการแสดงศักยภาพด้านอุตสาหกรรม 
การบนิของไทยเหนือคูแ่ข่งในภมูภิาค และเป็นโอกาสในการ
แสดงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลาง 
การบินในภูมิภาคอีกด้วย

6. ร�งวัลสถ�นประกอบกิจก�รต้นแบบดีเด่น 
ด้�นคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย  
และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น
ระดับประเทศ ประจำ�ปี 2562

ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน โดยส�านักงานใหญ่ ทอท.ได้รับรางวัล ดังกล่าว 
เป็นปีท่ี 13 ติดต่อกัน (พ.ศ.2550-2562) ท่าอากาศยาน 
แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้รับรางวัลเป็นปีท่ี 10 ติดต่อกัน  
(พ.ศ.2553-2562) และท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้รับรางวัล
เป็นปีแรก ซึ่งมีการรับมอบรางวัล ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4  
กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตล่ิงชัน) กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 
สิงหาคม 2562
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งบการเงิน 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทอท.
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการ ทอท.เป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงินของบรษิทั 
ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) และบรษิทัย่อย ซึง่จดัท�าขึน้
ตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป โดยได้มกีารพิจารณาเลือกใช้
นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ  
รวมท้ังใช้ดลุยพินจิอย่างระมดัระวังและหลกัการประมาณการ
ที่สมเหตุสมผลในการจัดท�างบการเงิน ตลอดจนให้ม ี
การเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอและโปร่งใส 
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
และนักลงทุนทั่วไป 

คณะกรรมการ ทอท.ได้จัดให้มีการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  
รวมทั้ งด�ารงรักษาไว ้ซึ่ งระบบบริหารความเสี่ยงและ 
การควบคุมภายใน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูล 
ทางบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอท่ีจะ
ด�ารงไว้ซึง่ทรพัย์สนิ ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจรติหรอื 
การด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยส�าคัญ

คณะกรรมการ ทอท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอสิระ เพ่ือท�าหน้าทีก่�ากบัดแูล สอบทาน
ความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน 
รวมท้ังประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว

คณะกรรมการ ทอท.มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในของบรษิทั สามารถให้ความเชือ่มัน่
ได้ว่างบการเงินรวมของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2562 แสดงฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงาน และกระแส
เงินสด ถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�าคัญ ตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและ
แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว ้
ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว

(นายประสงค์ พูนธเนศ)

ประธานกรรมการ  
(นายนิตินัย  ศิริสมรรถการ)

กรรมการผู้อำานวยการใหญ่  
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รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด (มหาชน) 
ความเห็น 

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินรวม

ของบรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) และบรษิทัย่อย 

( 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 

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ�ากดั (มหาชน) (บรษิทั) ซึง่ประกอบด้วย 

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ

บริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 งบก�าไรขาดทุนรวมและ

งบก�าไรขาดทุนเฉพาะบริษัท งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท งบแสดงการ

เปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลง

ส่วนของเจ้าของเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและ

งบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 

และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมและหมายเหตปุระกอบ

งบการเงินเฉพาะบริษัท รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ

บัญชีที่ส�าคัญ

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะบริษัทข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินรวมของ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

และฐานะการเงนิเฉพาะบรษิทัของบรษิทั ท่าอากาศยานไทย 

จ�ากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 ผลการด�าเนนิงาน

รวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสด

รวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท ส�าหรับปีสิ้นสุดวัน

เดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินและ

มาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของส�านักงาน 

การตรวจเงนิแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรบัผดิชอบของ 

ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะบริษัท ในรายงานของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากกลุ่ม

บรษิทัและบรษิทัตามหลกัเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจ

เงนิแผ่นดนิท่ีก�าหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ และ

ข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่�าหนด

โดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทและส�านักงาน 

การตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้าน

จรรยาบรรณอืน่ ๆ  ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับ

การตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�าหนดจรรยาบรรณเหล่านี ้

ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิเชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบญัชี 

ท่ีส�านักงานการตรวจเงนิแผ่นดินได้รบัเพียงพอและเหมาะสม

เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�านักงาน 

การตรวจเงินแผ่นดิน          

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ

เรือ่งส�าคัญในการตรวจสอบคือเรือ่งต่าง ๆ  ท่ีมนัียส�าคัญทีส่ดุ

ตามดลุยพินจิเย่ียงผูป้ระกอบวิชาชพีของส�านกังานการตรวจเงนิ

แผ่นดินในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะ
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บริษัทส�าหรับงวดปัจจุบัน ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดนิ 
ได้น�าเรื่องเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยรวมและ 
ในการแสดงความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ทั้งนี้ ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้แสดงความเห็น
แยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้ 

ส�านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิมเีรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบ 
ดังนี้

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความฟ้องร้องและข้อพิพาท
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 42 บริษัทมีหนี้สิน
ทีอ่าจเกิดขึน้จากการถูกฟ้องร้องค่าเสยีหายจากคดคีวามและ
ข้อพิพาทจ�านวนหลายคด ีซ่ึงหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้จากคดคีวาม
ฟ้องร้องและข้อพิพาทนี้ เป็นเร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบ
เน่ืองจากมีจ�านวนคดีที่อยู่ในขั้นตอนการด�าเนินการทาง
กฎหมายจ�านวนมาก แต่ละคดีมีระยะเวลาในการฟ้องร้อง
ทางกฎหมายค่อนข้างนาน และมีจ�านวนเงินตามมูลค่า 
ฟ้องร้องโดยรวม ณ วันที ่30 กันยายน 2562 จ�านวน 9,183.94 
ล้านบาท และ 90.82 ล้านเยน ซึง่เป็นสาระส�าคญัต่องบการเงนิ 
ประกอบกับคดีความและข้อพิพาทดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด  
ฝ่ายบรหิารจงึจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพินจิอย่างมากในการประเมนิ
โอกาสของคดีความและข้อพิพาทท่ีจะเกิดความเสียหาย 
แก่บรษิทั ว่าอยู่ในระดบัทีม่คีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีบ่รษิทั
จะต้องบันทึกประมาณการหนี้สิน หรืออยู่ในระดับความเป็น
ไปได ้ที่บริษัทจะต้องเป ิดเผยเป ็นหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยการพิจารณา
ความเห็นจากสายงานกฎหมายของบรษิทัเก่ียวกับข้อเท็จจรงิ
และข้อกฎหมายต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลของคดีที่เกิดขึ้นจริง 
เมื่อคดีดังกล่าวสิ้นสุดอาจแตกต่างไปจากท่ีฝ่ายบริหาร 
ได้ประมาณการไว้ ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงให ้
ความส�าคัญกับเรื่องนี้

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ใช้วิธีการตรวจสอบ 
ที่ส�าคัญ ดังนี้
 1. สอบถามฝ่ายบริหารและสายงานกฎหมายของบริษัท
เก่ียวกับกระบวนการในการรวบรวมและควบคุมดูแล 
คดีความและข้อพิพาททั้งหมด
 2. สอบถามสายงานกฎหมายของบรษิทัถึงความคบืหน้า

และความเห็นถึงแนวโน้มเก่ียวกับผลของการด�าเนินการ 
ทางคดีความและข้อพิพาท 
 3. สอบถามฝ่ายบริหารเก่ียวกับดุลยพินิจท่ีผู้บริหารใช ้
ในการประมาณการหนี้สินจากคดีความและข้อพิพาท 
 4. สอบทานเอกสารโต้ตอบระหว่างบริษัทและตัวแทน 
ทางกฎหมายของบรษิทัท่ีดูแลคดีความและข้อพิพาท รวมถงึ
ค�าฟ้องและค�าคดัค้านต่าง ๆ ทัง้ของบรษิทัและคูก่รณีเพ่ือท�า 
ความเข้าใจเบื้องต้นเก่ียวกับคดีความฟ้องร้องและข้อพิพาท
ที่เกิดขึ้น
 5. สอบทานการเปิดเผยข้อมูลว่าเป็นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

ข้อมูลอื่น

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อข้อมลูอืน่ ข้อมลูอืน่ประกอบด้วย
ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะบรษิทัและรายงานของผูส้อบบญัชี
ที่อยู่ในรายงานประจ�าปีนั้น ซึ่งผู้บริหารจะจัดเตรียมรายงาน
ประจ�าปีให้ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายหลังวันที่         
ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น
และส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้ความเชื่อมั่น 
ต่อข้อมูลอื่น 

ความรับผิดชอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ 
เก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะบริษัท คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นม ี
ความขดัแย้งทีม่สีาระส�าคญักับงบการเงนิรวมและงบการเงนิ
เฉพาะบริษัทหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของ
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่น 
มกีารแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่  

เมื่อส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจ�าปี 
หากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่ามีการแสดง
ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ส�านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าท่ี 
ในการก�ากับดูแล
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล

ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบ 
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทเหล่าน้ีโดยถูกต้องตาม 
ที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบ
เก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็น
เพ่ือให้สามารถจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
บริษัทที่ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม
บรษิทัและของบรษิทัในการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง เปิดเผยเรือ่ง
ที่เก่ียวกับการด�าเนินงานต่อเน่ืองตามความเหมาะสม และ
การใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง เว้นแต่
ผู้บริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษัทและเลิกบริษัทหรือ
หยุดด�าเนินงาน หรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู ้มีหน ้าท่ีในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการก�ากับดูแล
กระบวนการในการจดัท�ารายงานทางการเงนิของกลุม่บรษิทั
และของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

การตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ ่นดินมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมลูทีขั่ดต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคัญหรอืไม่ 
ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด และเสนอรายงาน
ของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของส�านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความ 
เชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติ
งานตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและ
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อ 
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ี 
ขดัต่อข้อเทจ็จรงิอาจเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด และ
ถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า
รายการทีขั่ดต่อข้อเทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทกุรายการรวมกนั
จะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงนิรวม

และงบการเงินเฉพาะบริษัทจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตาม 
หลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินและ
มาตรฐานการสอบบัญชี ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของส�านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง

 • ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะบริษัท ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ 
ข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ
เพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่าน้ัน และได้หลักฐาน 
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ใน 
การแสดงความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยง 
ที่เกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับ 
การสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจ
ละเว ้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตาม 
ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 • ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้อง
กับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเหน็
ต่อความมปีระสทิธิผลของการควบคมุภายในของกลุม่บรษิทั
และของบริษัท

 • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญช ี
ท่ีผู ้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ 
ทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องซึ่งจัดท�าข้ึน 
โดยผู้บริหาร

 • สรปุเกีย่วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชี
ส�าหรับการด�าเนินงานต่อเน่ืองของผู ้บริหารและจาก 
หลกัฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมี
สาระส�าคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจ 
เป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถ
ของกลุม่บรษิทัและของบรษิทัในการด�าเนนิงานต่อเนือ่งหรอืไม่ 
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ถ้าส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดนิได้ข้อสรปุว่ามคีวามไม่แน่นอน
ที่มีสาระส�าคัญ ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ
โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของส�านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของส�านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึง 
วันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีของส�านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตใุห้กลุม่บรษิทัหรอืบรษิทัต้องหยุดการด�าเนินงาน
ต่อเนื่อง 

 • ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบ 
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยรวม รวมถึง 
การเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
บริษัทแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท�าให้มี 
การน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

 • ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ
เก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของบริษัทภายในกลุ ่มหรือ 
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท เพ่ือแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินรวม ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับผิดชอบ 
ต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคุมดแูล และการปฏบิตังิาน
ตรวจสอบกลุ่มบริษัท ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็น 
ผู ้รับผิดชอบแต่เพียงผู ้เดียวต่อความเห็นของส�านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน

ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิได้สือ่สารกับผูม้หีน้าท่ีในการ
ก�ากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ท่ีส�าคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและ 
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มี
นัยส�าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องท่ีมี 
นยัส�าคญัในระบบการควบคมุภายในหากส�านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของส�านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน 

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่
ในการก�ากับดแูลว่าส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดนิได้ปฏิบตัิ
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินและ

(นายสุทธิพงษ์   บุญนิธิ)

รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

 (นายณรงค์ ภาณุสุวัฒน์)

ผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบการเงิน

และบริหารพัสดุที่ 12

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

ข้อก�าหนดจรรยาบรรณทีเ่ก่ียวข้องกับความเป็นอสิระ และได้
สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ท้ังหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อ
ความเป็นอิสระของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินและ
มาตรการท่ีส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินใช้เพ่ือป้องกัน 
ไม่ให้ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ส�านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ท่ีมีนัยส�าคัญ 
มากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะบริษัทในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญใน
การตรวจสอบ ส�านักงานการตรวจเงนิแผ่นดินได้อธิบายเรือ่ง
เหล่านี้ในรายงานของผู ้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือ 
ข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว 
หรอืในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึน้ ส�านักงานการตรวจเงนิ
แผ่นดนิพิจารณาว่าไม่ควรสือ่สารเรือ่งดงักล่าวในรายงานของ
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพราะการกระท�าดังกล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบ 
ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะ 
จากการสื่อสารดังกล่าว  
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วย : บาท

2561 25612562หมายเหตุ 2562
สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินลงทุนชั่วคราว

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้อื่น 

สินค้าและวัสดุคงเหลือ 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในพันธบัตร 

เงินลงทุนเผื่อขาย 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนทั่วไป 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

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 

1,072,513,530 

610,668,000 

74,550,000 

8,552,868,084 

95,066,422,490 

391,190,039 

935,073,889 

3,168,670,015

109,981,934,676 

186,931,588,037

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

54,416,213 

1,032,952,545

- 

74,550,000 

8,206,015,510 

104,069,405,559 

433,903,013 

1,232,115,655 

2,491,054,507

117,594,413,002 

198,381,558,823

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

8,602,097,052 

64,204,146,570 

3,282,228,300 

191,028,922 

331,389,182 

457,201,503

77,068,091,529

109,978,629 

1,072,513,530

- 

74,550,000 

8,552,868,084 

96,334,410,883 

391,190,039 

935,683,860 

3,169,265,789

110,640,460,814 

187,708,552,343

9,515,245,835 

65,956,857,445 

3,466,700,094 

377,736,543 

329,509,355 

571,746,494

80,217,795,766

54,416,213 

1,032,952,545 

806,668,000 

74,550,000 

8,206,015,510 

102,750,510,510 

433,903,013 

1,230,957,970 

2,489,703,296

117,079,677,057 

197,297,472,823

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วย : บาท

2561 25612562หมายเหตุ 2562หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้า

เจ้าหนี้งานระหว่างทำา

เจ้าหนี้อื่น

ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำาหนด

     ชำาระภายในหนึ่งปี

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ประมาณการหนี้สินระยะยาว

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สิน 

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น 

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 14,285,700,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว

หุ้นสามัญ 14,285,700,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

กำาไรสะสม

จัดสรรแล้ว - สำารองตามกฎหมาย 

ยังไม่ได้จัดสรร 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 

ส่วนได้เสียที่่ีไม่มีอำานาจควบคุม

รวมส่วนของเจ้าของ 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1,681,895,333 

2,038,005,158 

9,324,509,967

4,150,246,109 

2,378,375,176 

326,056,779 

3,098,080,859

22,997,169,381

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 

12,567,669,243

1,428,570,000 

114,841,590,034 

840,410,824

143,963,940,101

-

143,963,940,101 

186,931,588,037

1,509,260,722 

4,433,920,154

11,187,259,884

3,180,752,608 

2,458,079,362

287,168,390

3,125,599,875

26,182,040,995

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

14,285,700,000

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

22

24,25

27

23

24

25

26

27

28

29

29

30

1,719,961,728 

2,038,005,158 

9,351,846,391

4,222,584,683 

2,389,331,701 

326,056,779 

3,154,939,176

23,202,725,616

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

14,285,700,000

14,285,700,000 

12,567,669,243

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

1,462,198,339

4,433,920,154 

11,155,427,821

3,127,164,034 

2,436,383,905 

287,168,390 

3,064,778,247

25,967,040,890

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

14,285,700,000

14,285,700,000 

12,567,669,243

1,428,570,000 

124,776,751,155 

808,762,036

153,867,452,434

-

153,867,452,434 

197,297,472,823

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด (มหาชน)   221

(นายนิตินัย ศิริสมรรถการ) 

กรรมการผู้อำานวยการใหญ่

(นายสมบูรณ์ น้อยน้ำาคำา) 

รองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่
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งบกําไรขาดทุน
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายได้จากการขายหรือการให้บริการ

ค่าบริการสนามบิน

ค่าบริการผู้โดยสารขาออก

ค่าเครื่องอำานวยความสะดวก

ค่าเช่าสำานักงานและอสังหาริมทรัพย์ 

รายได้เกี่ยวกับบริการ

รายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์

รวมรายได้จากการขายหรือการให้บริการ 

รายได้อื่น

 กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 ดอกเบี้ยรับ 

 กำาไรจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ 

 รายได้อื่น

รวมรายได้อื่น 

รวมรายได้ 

ค่าใช้จ่าย

 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 

 ค่าสาธารณูปโภค

 ค่าจ้างภายนอก 

 ค่าซ่อมแซมและบำารุงรักษา 

 ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 

 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 ขาดทุน (กลับรายการผลขาดทุน) 

     จากการด้อยค่าสินทรัพย์ 

 ค่าใช้จ่ายอื่น

 ต้นทุนทางการเงิน

รวมค่าใช้จ่าย 

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

กําไรสําหรับปี 

การแบ่งปันกําไร

 ส่วนที่่ีเป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม

กําไรต่อหุ้น

 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

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

212,289,242 

1,021,921,571 

4,680,980 

271,214,681

1,510,106,474 

61,253,117,628

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 

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

25,089,914,405 

-

25,089,914,405 

1.76

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

178,646,378

1,168,243,769 

3,395,476 

433,091,060

1,783,376,683 

64,566,793,471

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 

(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

25,026,369,058 

69,181,189 

25,095,550,247

1.75

31

32

33

34

35

36

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

212,300,995 

1,021,982,116 

4,822,963 

359,416,892

1,598,522,966 

62,135,930,783

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 

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

25,170,761,083 

53,897,786 

25,224,658,869

1.76

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

178,636,526 

1,167,309,828 

4,090,666 

351,411,410

1,701,448,430 

63,485,361,063

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 

(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

24,933,548,663 

-

24,933,548,663 

1.75

หน่วย : บาท

2561 25612562หมายเหตุ 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายนิตินัย ศิริสมรรถการ) 

กรรมการผู้อำานวยการใหญ่

(นายสมบูรณ์ น้อยน้ำาคำา) 

รองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วย : บาท

2561 25612562 2562

กําไรสําหรับปี

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น : 

รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้

   ในกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

       ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 

       ภาษีเงินได้เกี่ยวกับผลขาดทุนจากการวัด

            มูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 

       รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่

            เข้าไปไว้ในกำาไร หรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี-สุทธิจากภาษี 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

 ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม

25,089,914,405

(448,681,368)

89,736,274

(358,945,094)

(358,945,094)

24,730,969,311

24,730,969,311

-

24,730,969,311

25,095,550,247

(39,560,985)

7,912,197

(31,648,788)

(31,648,788)

25,063,901,459

24,994,720,270 

69,181,189 

25,063,901,459

25,224,658,869

(448,681,368)

89,736,274

(358,945,094)

(358,945,094)

24,865,713,775

24,811,815,989 

53,897,786 

24,865,713,775

24,933,548,663

(39,560,985)

7,912,197

(31,648,788)

(31,648,788)

24,901,899,875

24,901,899,875

-

24,901,899,875

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินน้ี

(นายนิตินัย ศิริสมรรถการ) 

กรรมการผู้อำานวยการใหญ่

(นายสมบูรณ์ น้อยน้ำาคำา) 

รองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่
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งบกระแสเงินสด
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กำาไรก่อนภาษีเงินได้

รายการปรับปรุงกระทบยอดกำาไรก่อนภาษีเงินได้

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำาเนินงาน

หนี้สงสัยจะสูญ 

สำารองวัสดุคงเหลือเสื่อมสภาพ

ค่าเสื่่ือมราคาและค่าตัดจำาหน่าย

รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์ 

(กลับรายการผลขาดทุน) 

    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ 

กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 

กำาไรจากการจำาหน่ายอุปกรณ์ 

รายได้รอตัดบัญชี 

ประมาณการหนี้สิน

รายได้เงินปันผล

สำารองภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ดอกเบี้ยรับ 

ต้นทุนทางการเงิน 

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน

สินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน 

สินทรัพย์ดำาเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้อื่น 

สินค้าและวัสดุคงเหลือ

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจ้าหนี้การค้า 

เจ้าหนี้อื่น

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 

เงินสดรับจากดอกเบี้ย

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน

30,959,206,042

(6,755,336) 

3,959,374 

5,590,661,431

(255,190) 

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

36,516,702,049

(144,056,103) 

316,083 

(58,588,601)

(55,972,380) 

75,895,901

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

31,484,313,495

24,965,077

(3,403,173)

5,851,465,742 

(225,001)

(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

37,314,532,712

(324,783,603)

(1,598,688)

85,055

(121,037,150)

(901,038)

(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

31,127,367,146

(6,575,656) 

3,959,374 

5,641,672,817

(255,190) 

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

36,746,271,468

(207,086,883) 

(2,169,859) 

(57,913,692) 

(41,848,849)

75,947,735

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

31,281,995,588

24,965,077 

(3,403,173) 

5,791,532,296 

(225,001) 

(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 

37,037,581,463

(255,397,606) 

547,275 

(596,065)

(118,479,077) 

(145,600)

(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

หน่วย : บาท

2561 25612562หมายเหตุ 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว

ลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว

เงินสดรับจากเงินลงทุนในพันธบัตร

ลงทุนในเงินลงทุนในพันธบัตร 

ลงทุนในบริษัทย่อย

เงินปันผลรับจากเงินลงทุน

เงินสดรับจากการจำาหน่ายสินทรัพย์

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการเรียกทุนชำาระของบริษัทย่อย

จ่ายชำาระเงินกู้ยืมระยะสั้น

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น

จ่ายชำาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 

จ่ายชำาระเงินกู้ระยะยาว

เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว 

จ่ายเงินปันผล 

เงินสดจ่ายดอกเบี้ย 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

    เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด

การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

    ที่ได้รับบริจาค 

การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

    ที่ยังไม่ได้ชำาระ 

การลงทุนในอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน

62,350,000,000 

(68,200,060,676)

- 

(54,960,457)

- 

100,037,214 

8,571,449

(3,133,894) 

(9,722,330,379) 

(57,949,226) 

(15,579,825,969)

-

-

-

(288,607,851) 

(5,393,799,818)

-

(12,285,284,874) 

(1,055,465,691) 

(19,023,158,234)

(766,891,302)

9,308,828,800

8,541,937,498

255,190 

1,908,515,503 

234,843,305

64,200,000,000 

(65,952,710,875) 

110,000,000 

(54,321,620) 

(196,000,000)

96,516,276 

3,323,458 

(100,209,725)

(9,624,315,903) 

(124,301,248)

(11,642,019,637)

-

-

-

(576,612,417) 

(3,680,992,731)

-

(14,998,387,542)

(871,502,730)

(20,127,495,420)

973,308,337 

8,541,937,498 

9,515,245,835

225,001 

4,093,995,072 

833,957

62,350,000,000 

(68,200,060,676)

- 

(54,960,457)

- 

100,037,214 

8,713,505

(3,133,894) 

(9,750,489,688) 

(57,949,226) 

(15,607,843,222)

- 

(150,000,000) 

120,000,000 

(288,607,851) 

(5,468,107,559)

215,000,000 

(12,285,284,874) 

(1,068,931,014) 

(18,925,931,298) 

(715,652,865)

9,317,749,917 

8,602,097,052

255,190 

1,910,237,711 

234,843,305

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)

204,000,000

-

- 

(576,612,417) 

(3,753,331,305) 

-

(14,998,387,542) 

(883,781,186)

(20,008,112,450)

1,330,367,568 

8,602,097,052 

9,932,464,620

225,001 

4,094,948,006 

833,957

หน่วย : บาท

2561 25612562หมายเหตุ 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

7

7

(นายนิตินัย ศิริสมรรถการ) 

กรรมการผู้อำานวยการใหญ่

(นายสมบูรณ์ น้อยน้ำาคำา) 

รองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ หัวข้อเรื่อง หมายเหตุ หัวข้อเรื่อง

1.	 ข้อมูลทั่วไป

2.	 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

3.	 นโยบายการบัญชี

4.	 ประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ	

	 ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ

5.	 การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน

6.	 ข้อมูลตามส่วนงาน

7.	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

8.	 เงินลงทุนชั่วคราว

9.	 ลูกหนี้การค้า

10.	 ลูกหนี้อื่น

11.	 สินค้าและวัสดุคงเหลือ

12.	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

13.	 เงินลงทุนในพันธบัตร

14.	 เงินลงทุนเผื่อขาย

15.	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

16.	 เงินลงทุนทั่วไป

17.	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

18.	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์

19.	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

20.	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้

21.	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

22.	 เจ้าหนี้อื่น

23.	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

24.	 เงินกู้ยืมระยะยาว

25.	 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

26.	 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

27.	 ประมาณการหนี้สิน

28.	 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

29.	 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

30.	 ส�ารองตามกฎหมาย

31.	 ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

32.	 ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

33.	 ขาดทุน	(กลับรายการผลขาดทุน)	

	 จากการด้อยค่าสินทรัพย์

34.	 ค่าใช้จ่ายอื่น

35.	 ต้นทุนทางการเงิน

36.	 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

37.	 เงินปันผล

38.	 ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

39.	 การเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน

40.	 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

41.	 ภาระผูกพัน

42.	 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น	และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

43.	 การกระทบยอดหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรม

	 จัดหาเงิน

44.	 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

45.	 เหตุการณ์ภายหลงัวันท่ีในงบแสดงฐานะการเงนิ
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1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	(ทอท.)	จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด	เมื่อวันที่	30	กันยายน	2545	โดยมี

กระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่	ร้อยละ	70	มวีตัถุประสงค์เพ่ือประกอบและส่งเสรมิกิจการท่าอากาศยาน		รวมทัง้การ

ด�าเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการท่าอากาศยาน	ปัจจุบันบริหารกิจการท่าอากาศยานจ�านวน	

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�านาจจากคณะกรรมการ	ทอท.	

2. เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัได้จดัท�าข้ึนตามหลักการบญัชท่ีีรบัรองท่ัวไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบญัญัติ

การบญัช	ีพ.ศ.2543	ซึง่หมายถึงมาตรฐานการบญัชทีีอ่อกภายใต้พระราชบญัญตัวิิชาชพีบญัช	ีพ.ศ.2547	รวมถึงการตคีวาม

และแนวปฏิบติัทางการบญัชทีีป่ระกาศใช้โดยสภาวิชาชพีบญัช	ีในพระบรมราชปูถัมภ์	และตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท�าและน�าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.2535	และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การจัดรายการในงบการเงินเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 เรื่อง	 “ก�าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน	 

(ฉบับที่	2)	พ.ศ.2559”	ออกตามความในมาตรา	11	วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติการบัญชี	พ.ศ.2543

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้จัดท�าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของ 

งบการเงิน	ยกเว้นรายการบัญชีบางประเภทซึ่งใช้มูลค่ายุติธรรมในการวัดมูลค่าตามที่อธิบายในนโยบายการบัญชี

รายการที่มีสาระส�าคัญซึ่งเกิดขึ้นระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยได้ถูกตัดรายการในการจัดท�างบการเงินรวม

งบการเงินรวม		แสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของ	ทอท.	และบริษัทย่อย		

บริษัทย่อยประกอบด้วย	 บริษัท	 โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	 จ�ากัด	 (รทส.)	 โดย	 ทอท.ถือหุ้นร้อยละ	 60	 และ 

บริษัท	บริการภาคพื้น	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	โดย	ทอท.ถือหุ้นร้อยละ	49

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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2. เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะบริษัท	แสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของ	ทอท.	

เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรียก	ทอท.และบริษัทย่อยว่า	“กลุ่มบริษัท”	

งบการเงินนี้	แสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท	โดยมีการปัดเศษทศนิยมในงบการเงิน	และมีการปัดเศษเพื่อให้แสดงเป็นหลัก

ล้านบาทในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

การจดัท�างบการเงนิให้สอดคล้องกับหลกัการบญัชท่ีีรบัรองทัว่ไปในประเทศไทยก�าหนดให้ใช้ประมาณการทางบญัชท่ีีส�าคัญ

และการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจัดท�าข้ึนตามกระบวนการในการน�านโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทไปถือปฏิบัติ	 และ

ต้องเปิดเผยเรือ่งการใช้ดลุยพินจิของผูบ้รหิารหรอืความซบัซ้อนหรอืเก่ียวกับข้อสมมตฐิานและประมาณการทีม่นียัส�าคญัต่อ

งบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	4

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฉบับภาษาอังกฤษ	จัดท�าข้ึนจากงบการเงินฉบับภาษาไทยท่ีจัดท�าตามกฎหมาย	

ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความแตกต่างกัน	ให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

3. นโยบายการบัญชี

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งกลุ่มบริษัทน�ามา 

ถือปฏิบัติ           

กลุ่มบรษิัทได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่อกโดยสภาวชิาชีพบัญชี	ในพระบรมราชปูถัมภ์	ทีม่ีผลบงัคบัใชส้�าหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวันท่ี	 1	มกราคม	2561	น�ามาถือปฏิบัติแล้ว	 ซึ่งฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วว่าไม่ม ี

ผลกระทบที่เป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท	

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งกลุ่มบริษัทยังไม่ได้ 

น�ามาถือปฏิบัติก่อนวันมีผลบังคับใช้

มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562

-	มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	1	(ปรับปรุง	2561)		 เรื่อง	การน�าเสนองบการเงิน

-	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�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย

	 	 	 	 	 	 								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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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ)

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งกลุ่มบริษัทยังไม่ได้ 

น�ามาถือปฏิบัติก่อนวันมีผลบังคับใช้ (ต่อ)

มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 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�าไรต่อหุ้น

-	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�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก

-	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�าเนินงาน

		(ปรับปรุง	2561)	 	 	 	 								ที่ยกเลิก

-	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	6	 	 เรื่อง	การส�ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

		(ปรับปรุง	2561)

-	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	8	 	 เรื่อง	ส่วนงานด�าเนินงาน

		(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�ากับลูกค้า

-	การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	10	 	 เรื่อง	ความช่วยเหลือจากรัฐบาล	-	กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง

		(ปรับปรุง	2561)	 	 	 	 								อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�าเนินงาน	
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ)

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งกลุ่มบริษัทยังไม่ได้ 

น�ามาถือปฏิบัติก่อนวันมีผลบังคับใช้ (ต่อ)

มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 (ต่อ)

-	การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	15	 	 เรื่อง	สัญญาเช่าด�าเนินงาน	-	สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

		(ปรับปรุง	2561)	 	 	 	

-	การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	25	 	 เรื่อง	ภาษีเงินได้	-	การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของ

		(ปรับปรุง	2561)	 	 	 	 								กิจการหรือของผู้ถือหุ้น

-	การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	27	 	 เรือ่ง		การประเมนิเนือ้หาสญัญาเช่าทีท่�าขึน้ตามรปูแบบกฎหมาย

		(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�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์	ข้อก�าหนด

		ฉบับที่	14	(ปรับปรุง	2561)	 	 	 								เงนิทนุขัน้ต�า่และปฏสิมัพนัธ์ของรายการเหล่านี้	

	 	 	 	 	 	 								ส�าหรบัมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	19	(ปรับปรุง	2561)	

	 	 	 	 	 	 								เรื่อง	ผลประโยชน์ของพนักงาน

-	การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 เรื่อง	การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

		ฉบับที่	17	(ปรับปรุง	2561)	 	 	

-	การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 เรื่อง	ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�าหรับเหมืองผิวดิน

		ฉบับที่	20	(ปรับปรุง	2561)	 	 	

-	การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 เรื่อง	เงินที่น�าส่งรัฐ

		ฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2561)

-	การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 เรื่อง	รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทน

		ฉบับที่	22		 	 	 								 	 								จ่ายล่วงหน้า
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ)

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งกลุ่มบริษัทยังไม่ได้ 

น�ามาถือปฏิบัติก่อนวันมีผลบังคับใช้ (ต่อ)

มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 (ต่อ)

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้ประเมินและเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงิน 

ท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันท่ี	 1	มกราคม	2562	ดังกล่าวไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระส�าคัญต่องบการเงิน 

เมื่อน�ามาถือปฏิบัติ	

มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

-	มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	1	 	 	 เรื่อง	การน�าเสนองบการเงิน

-	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�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย			

	 	 	 	 	 	 								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�าไรต่อหุ้น

-	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�าเนินงาน

	 	 	 	 	 									 								ที่ยกเลิก

-	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	6	 	 เรื่อง	การส�ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

-	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	7	 	 เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

-	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	8	 	 เรื่อง	ส่วนงานด�าเนินงาน
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ)

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งกลุ่มบริษัทยังไม่ได ้

น�ามาถือปฏิบัติก่อนวันมีผลบังคับใช้ (ต่อ)

มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 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�ากับลูกค้า

-	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	16	 เรื่อง	สัญญาเช่า

-	การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	10	 	 เรื่อง	ความช่วยเหลือจากรัฐบาล	-	กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง		

	 	 	 	 	 	 								อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�าเนินงาน

-	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�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์	ข้อก�าหนด

		ฉบับที่	14	 	 	 	 			 								เงินทุนขั้นต�่าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้									

	 	 	 	 	 		 								ส�าหรับมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	19						 	 	

	 	 	 	 	 	 								เรื่อง	ผลประโยชน์ของพนักงาน

-	การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 เรื่อง	การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิ

		ฉบับที่	16	 	 	 	 	 								ในหน่วยงานต่างประเทศ

-	การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 เรื่อง	การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

		ฉบับที่	17	 	 	

-	การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 เรื่อง	การช�าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

		ฉบับที่	19	 	

-	การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 เรื่อง	ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�าหรับเหมืองผิวดิน

		ฉบับที่	20	 	 	

-	การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 เรื่อง	เงินที่น�าส่งรัฐ

		ฉบับที่	21	
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ)

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งกลุ่มบริษัทยังไม่ได้ 

น�ามาถือปฏิบัติก่อนวันมีผลบังคับใช้ (ต่อ)

มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 (ต่อ)

-	การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 เรื่อง	รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทน

		ฉบับที่	22		 	 	 								 	 								จ่ายล่วงหน้า	

ผูบ้รหิารของกลุม่บรษิทัอยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	ซึง่จะมผีลบงัคับใช้ส�าหรบั

งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2563	ดังกล่าวเมื่อน�ามาถือปฏิบัติ

3.3 นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

3.3.1 การบัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทย่อย	หมายถึง	 กิจการ	 (ซึ่งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ)	 ที่กลุ่มบริษัทควบคุม	 กลุ่มบริษัทควบคุมบริษัทย่อยเมื่อกลุ่ม

บริษัทมีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเก่ียวข้องกับบริษัทย่อยและมีความสามารถท�าให้เกิดผล 

กระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อ�านาจเหนือบริษัทย่อย	กลุ่มบริษัทรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวม

ตั้งแต่วันท่ีกลุ่มบริษัทมีอ�านาจในการควบคุมบริษัทย่อย	 กลุ่มบริษัทจะไม่น�างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมไว้ในงบ 

การเงินรวมนับจากวันที่กลุ่มบริษัทสูญเสียอ�านาจควบคุม

กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกัน	ยอดคงเหลือ	และก�าไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกันในกลุ่มบริษัท	ขาดทุนที่ยัง

ไม่เกิดขึน้จรงิก็จะตดัรายการในท�านองเดยีวกัน	เว้นแต่รายการน้ันมหีลกัฐานว่าสินทรพัย์ท่ีโอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า	

นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท	

ในงบการเงินเฉพาะบริษัท	เงินลงทุนในบริษัทย่อยจะบันทึกบัญชีด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า	(ถ้ามี)	

กลุม่บรษิทัจะทดสอบการด้อยค่าของเงนิลงทนุในบรษิทัย่อยเมือ่มข้ีอบ่งชีว่้าเงนิลงทุนน้ันอาจมกีารด้อยค่าเกิดขึน้	หากว่า

ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน	 กลุ่มบริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่า 

รวมไว้ในงบก�าไรขาดทุน		

3.3.2 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

(ก)	สกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานและสกุลเงินที่ใช้น�าเสนองบการเงิน

รายการท่ีแสดงในงบการเงนิของแต่ละบรษิทัในกลุม่บรษิทัถูกวัดมลูค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ

หลกัทีบ่รษิทัด�าเนนิงานอยู่	(สกุลเงนิท่ีใช้ในการด�าเนินงาน)	งบการเงนิแสดงในสกุลเงนิบาท	ซึง่เป็นสกุลเงนิท่ีใช้ในการ

ด�าเนินงานและสกุลเงินที่ใช้น�าเสนองบการเงินของบริษัท

(ข)	รายการและยอดคงเหลือ

รายการท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	 วันท่ี 

เกิดรายการหรือวันที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่	 รายการก�าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายช�าระ	

ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ	 และท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหน้ีสินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศ 

ด้วยอัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันสิ้นปี	ได้บันทึกไว้ในก�าไรหรือขาดทุน	
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ)

3.3 นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ (ต่อ) 

3.3.2 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (ต่อ)

(ข)	รายการและยอดคงเหลือ	(ต่อ)

เมือ่มกีารรบัรูร้ายการก�าไรหรอืขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงนิไว้ในก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่	องค์ประกอบของอตัรา	

แลกเปลีย่นทัง้หมดของก�าไรหรอืขาดทุนน้ันจะรบัรูไ้ว้ในก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ด้วย	ในทางตรงข้าม	การรบัรูก้�าไรหรอื

ขาดทุนของรายการทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไว้ในก�าไรหรอืขาดทุน	องค์ประกอบของอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดของก�าไรหรอืขาดทนุ

นั้นจะรับรู้ไว้ในก�าไรขาดทุนด้วย

3.3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด	หมายรวมถึง	เงินสดในมือ	เงินฝากธนาคารทุกประเภท	แต่ไม่รวม

เงินฝากธนาคารประเภทที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่ก�าหนด	เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกิน	

3	เดือนนับจากวันที่ได้มา	และไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้	

เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

3.3.4 เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนชั่วคราว	หมายถึง	 เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ�าที่ถึงก�าหนดเกินกว่า	3	 เดือนแต่ไม่เกิน	1	ปี	ตั๋วแลกเงิน								

ตั๋วสัญญาใช้เงิน	 และเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุนที่ฝ่ายบริหารมีความตั้งใจที่จะถือไว้ในช่วงเวลาน้อยกว่า								

12	เดือน	

3.3.5 ลูกหนี้การค้า

ลกูหนีก้ารค้ารบัรูเ้ริม่แรกด้วยมลูค่าตามใบแจ้งหนี	้และจะวดัมลูค่าต่อมาด้วยจ�านวนเงนิทีเ่หลอือยู่หักด้วยค่าเผือ่หน้ีสงสยั

จะสญู	ซึง่ประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ	ณ	วันส้ินงวด	ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสญู	หมายถึง	ผลต่างระหว่างราคาตาม

บญัชขีองลกูหนีก้ารค้าเปรยีบเทยีบกับมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัจากลกูหน้ีการค้าโดยประมาณขึน้จากประสบการณ์ในการ

เก็บเงินในอดีต	และตามสถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง	ณ	วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน	หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ใน

งบก�าไรขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายอื่น

3.3.6 สินค้าและวัสดุคงเหลือ  

สนิค้าและวัสดคุงเหลอืแสดงด้วยราคาทุนหรอืมลูค่าสทุธิท่ีจะได้รบัแล้วแต่ราคาใดจะต�า่กว่า	ราคาทุนของสนิค้าและวัสดุ

คงเหลือค�านวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก	 ต้นทุนของการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับ			

การซื้อสินค้าและวัสดุนั้น	เช่น	ค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่ง	เป็นต้น	มูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาปกติที่คาดว่า			

จะขายได้ของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นเพื่อให้สินค้าและวัสดุคงเหลือนั้นพร้อมขาย	รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย

กลุ่มบริษัทจะรับรู้ค่าเผื่อการลดมูลค่าและค่าเผื่อการเคล่ือนไหวช้าของสินค้าและวัสดุคงเหลือเก่า	 ล้าสมัย	หรือเสื่อม

คุณภาพเท่าที่จ�าเป็น

3.3.7 เงินลงทุน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็น	2	ประเภท	 คือ	 1)	 เงินลงทุนเผ่ือขาย	และ	 

2)	เงนิลงทุนท่ัวไป	การจดัประเภทข้ึนอยู่กับจดุมุง่หมายขณะลงทนุ	ฝ่ายบรหิารจะเป็นผูก้�าหนดการจดัประเภทท่ีเหมาะสม

ส�าหรับเงินลงทุน	ณ	เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภทเป็นระยะ	
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ)

3.3 นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ (ต่อ) 

3.3.7 เงินลงทุน (ต่อ)

(1)	 เงินลงทุนเผื่อขาย	คือ	 เงินลงทุนท่ีจะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพ่ือเสริมสภาพคล่องหรือเมื่ออัตรา 

ดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง	 ได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 เว้นแต่กรณีท่ีฝ่ายบริหารแสดงเจตจ�านงท่ีจะถือไว้ใน

ช่วงเวลาน้อยกว่า	 12	 เดือนนับแต่วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน	 ก็จะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน	หรือเว้นแต่

กรณีที่ฝ่ายบริหารมีความจ�าเป็นที่ต้องขายเพื่อเพิ่มเงินทุนด�าเนินงาน	จึงจะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน

เงินลงทุนในตราสารทนุท่ีอยู่ในความต้องการของตลาดถูกจดัประเภทเป็นเงนิลงทุนเผือ่ขายและแสดงในงบแสดงฐานะ

การเงินด้วยมลูค่ายุตธิรรม	และรบัรูผ้ลต่างทีเ่ปลีย่นแปลงไปเป็นรายการก�าไร	(ขาดทนุ)	ทียั่งไม่เกดิขึน้	แสดงไว้ภายใต้

หัวข้อองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ	และแสดงมูลค่าการเปลี่ยนแปลงระหว่างงวดในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(2)	เงินลงทุนทั่วไป	คือ	 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ	 แสดงด้วยราคาทุนปรับด้วยค่าเผื่อ						

การด้อยค่าของเงินลงทุน

กลุ่มบริษัทจะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนน้ันอาจมีการด้อยค่าเกิดข้ึน	 หากราคาตาม 

บญัชขีองเงนิลงทนุสงูกว่ามลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รบัคนื	กลุม่บรษิทัจะบนัทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่ารวมไว้ในงบก�าไร

ขาดทุน

ในการจ�าหน่ายเงนิลงทนุ	ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสทุธิทีไ่ด้รบัจากการจ�าหน่ายเมือ่เปรยีบเทยีบกับราคาตามบญัชขีอง

เงินลงทุนนัน้จะบนัทึกรวมอยู่ในงบก�าไรขาดทนุ	กรณทีีจ่�าหน่ายเงนิลงทุนทีถื่อไว้ในตราสารหนีห้รอืตราสารทุนชนดิเดยีวกัน

ออกไปบางส่วน	ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จ�าหน่ายจะก�าหนดโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักด้วยราคาตามบัญชีจาก

จ�านวนทั้งหมดที่ถือไว้

3.3.8 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	หมายถึง	อสังหาริมทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าระยะยาว	หรือจากการ

เพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์	หรือทั้งสองอย่าง	และไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ในการด�าเนินงานในกลุ่มบริษัท

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนในการท�ารายการ	และวัดมูลค่าภายหลัง 

การรับรู้ด้วยราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม	(ถ้ามี)

ค่าเสือ่มราคาค�านวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพ่ือลดราคาตามบญัชขีองอสงัหารมิทรพัย์แต่ละประเภทตลอดอายุการให้ประโยชน์

ที่ประมาณการไว้	ยกเว้นที่ดินซึ่งถือว่าประมาณการอายุการให้ประโยชน์มีไม่จ�ากัด

ค่าเสื่อมราคาค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภท	ดังนี้

         จ�านวน (ปี)

	 -	อาคารให้เช่า																																																																																													30	และ	50

การรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็นมูลค่าบัญชีของสินทรัพย์จะกระท�าก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ 

ท่ีกลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายน้ัน	และต้นทุนสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ	 

ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษาท้ังหมดจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น	 เมื่อมีการเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนของอสังหาริมทรัพย์ 

เพื่อการลงทุนจะตัดมูลค่าตามบัญชีของส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก



3. นโยบายการบัญชี (ต่อ)

3.3 นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ (ต่อ)

3.3.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์	บันทึกบัญชีในราคาทุน	ณ	 วันท่ีได้มาหรือก่อสร้างแล้วเสร็จ	 กลุ่มบริษัทก่อสร้างอาคารและ									

สิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในท่ีราชพัสดุซึ่งเช่าจากกรมธนารักษ์	 กระทรวงการคลัง	 เดิมระเบียบกระทรวงการคลังและกองทัพ

อากาศก�าหนดให้อาคารและสิ่งปลูกสร้างตกเป็นกรรมสิทธ์ิของกระทรวงการคลังนับต้ังแต่วันก่อสร้างแล้วเสร็จ	 แต่กลุ่ม

บริษัทบันทึกอาคารและสิ่งปลูกสร้างเป็นสินทรัพย์	 เน่ืองจากเป็นผู้รับความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ดังกล่าว 

โดย	ทอท.เป็นผู้จ่ายค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุให้กรมธนารักษ์	 เมื่อ	ทอท.แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน	

จ�ากัด	กระทรวงการคลงัได้จดัท�าระเบยีบกระทรวงการคลงัและกองทพัอากาศจ�านวนหนึง่ระเบยีบ	และระเบยีบกระทรวง

การคลังและกรมการบินพาณิชย์จ�านวนสองระเบียบ	ซึ่งท้ังสามระเบียบมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี	 30	 กันยายน	 2545	 

โดยข้อ	 8	 ของท้ังสามระเบียบก�าหนดให้กรรมสิทธ์ิอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	 ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของกระทรวงการคลัง	 

เมื่อข้อตกลงการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่ท�าขึ้นตามระเบียบนี้สิ้นผลบังคับผูกพัน	ซึ่งเมื่อรวมระยะเวลาทั้งสิ้นแล้วต้อง

ไม่เกิน	50	ปีนบัแต่วันทีท่�าข้อตกลงการใช้ประโยชน์	ทอท.ได้ท�าข้อตกลงการใช้ประโยชน์	รวม	4	ฉบบั	เมือ่วันท่ี	30	กันยายน	

2545	และท�าข้อตกลงการใช้ประโยชน์ฉบบัปรบัปรงุแก้ไขอกี	1	ฉบบั	เมือ่วันท่ี	28	กันยายน	2547	โดยให้	ทอท.ใช้ประโยชน์

ในที่ราชพัสดุมีก�าหนดเวลา	30	ปี	(วันที่	30	กันยายน	2575)	และยินยอมให้	ทอท.แจ้งขอใช้ประโยชน์ต่อไปได้อีกสองครั้ง

ครั้งละ	 10	 ปี	 (วันที่	 30	 กันยายน	 2595)	 ซึ่ง	 ทอท.จ่ายค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุให้กรมธนารักษ ์

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	32

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์แสดงรายการด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม	

ราคาทุนของรายการที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์	 รวมถึงราคาซื้อ	 อากรขาเข้า	 ภาษีซื้อท่ีเรียกคืนไม่ได้	 (หลังหักส่วนลด 

การค้าและจ�านวนท่ีได้รับคืนจากผู้ขาย)	และต้นทุนทางตรงอื่น	 ๆ	ที่เก่ียวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพ่ือให้สินทรัพย์น้ัน 

อยู่ในสถานท่ีและสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร	รวมทั้งต้นทุนที่ประมาณท่ีดีที่สุดส�าหรับ			

การรื้อ	การขนย้าย	และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์	ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกิจการที่เกิดขึ้นเมื่อกิจการได้สินทรัพย์

นั้นมา	หรือเป็นผลจากการใช้สินทรัพย์นั้นในช่วงเวลาหนึ่ง

การรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์จะกระท�าก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีกลุ่ม

บรษิทัจะได้รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายน้ัน	และต้นทุนสามารถวัดมลูค่าได้อย่างน่าเชือ่ถือ	ค่าซ่อมแซม

และบ�ารุงรักษาทั้งหมดจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น	เมื่อมีการเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนของที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	จะตัด

มูลค่าตามบัญชีของส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก

ค่าเสื่อมราคาค�านวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพ่ือลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์ 

ทีป่ระมาณการไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

                                                                                                      จ�านวน (ปี)

-	อาคาร	สิ่งก่อสร้างและภูมิสถาปัตยกรรม		 	 	 	 	

-	งานระบบ	ไฟฟ้า	ประปา	เชื้อเพลิง	สื่อสาร	และปรับอากาศ	 	

-	เครื่องจักรกล		เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์		 	 	

-	ยานพาหนะ	 	 	 	 	 	 	

-		เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้ส�านักงาน	 	 	 	

   รายงานประจำาปี 2562      238
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ)

3.3 นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ (ต่อ)

3.3.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

กลุม่บรษิทัมกีารทบทวนอายุการให้ประโยชน์	มลูค่าคงเหลอื	และวิธีการคดิค่าเสือ่มราคาอย่างน้อยทีส่ดุทกุสิน้รอบปีบญัชี	

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดิน	และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน	 มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับคืนทันที	ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	3.3.11

ผลก�าไรหรอืขาดทุนทีเ่กิดจากการจ�าหน่ายทีด่นิ	อาคารและอปุกรณ์	ค�านวณโดยเปรยีบเทยีบจากสิง่ตอบแทนสทุธิทีไ่ด้รบั

จากการจ�าหน่ายสนิทรพัย์กบัมลูค่าตามบญัชีของสนิทรพัย์	และจะรบัรูส้ทุธิเป็นรายได้อืน่หรอืค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทนุ	

ดอกเบีย้จากการกู้ยืมเงนิมาใช้ในการได้มาซึง่ทีด่นิ	 อาคารและอปุกรณ์	 ได้บนัทึกเป็นส่วนหนึง่ของต้นทุนของสนิทรพัย์นัน้

ตลอดช่วงเวลาการก่อสร้างและเตรียมสินทรัพย์นั้นให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์	

3.3.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของกลุ่มบริษัท	 คือ	 สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 ซึ่งเป็นส่วนประกอบท่ีสามารถแยกจาก 

เครื่องมือที่เกี่ยวข้องได้แสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม	การตัดจ�าหน่ายค�านวณ													

โดยวิธีเส้นตรงตลอดประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ภายในระยะเวลา	5	ถึง	10	ปี	

3.3.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์

สินทรัพย์ที่ไม่ใช่ค่าความนิยมจะมีการทบทวนการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญช ี

อาจสงูกว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนื	รายการขาดทนุจากการด้อยค่าจะรบัรูเ้มือ่ราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์สงูกว่ามลูค่า

ที่คาดว่าจะได้รับคืน	 ซึ่งหมายถึงจ�านวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้

สินทรัพย์	 สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นกลุ่มที่เล็กที่สุดท่ีสามารถแยกออกมาได้เพ่ือวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า	

สินทรัพย์ซึ่งรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้วจะถูกประเมินความเป็นไปได้ท่ีจะกลับรายการขาดทุนจากการ 

ด้อยค่า	ณ	วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

3.3.12 สัญญาเช่าระยะยาว 

กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า

สัญญาเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญาเช่า		

การเงิน	ซึง่จะบนัทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุด้วยมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ทีเ่ช่า	หรอืมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของจ�านวนเงินท่ีต้อง

จา่ยตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะต�่ากว่า	จ�านวนเงินทีต่อ้งจา่ยดงักล่าวจะปนัส่วนระหว่างหนีส้ินและค่าใชจ้า่ยทาง 

การเงินเพ่ือให้ได้อัตราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงค้างอยู่	 โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา	ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหัก 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิจะบนัทึกเป็นหนีส้นิระยะยาว	ส่วนดอกเบีย้จ่ายจะบนัทกึในงบก�าไรขาดทนุตลอดอายุของสญัญาเช่า	

เพ่ือท�าให้อตัราดอกเบีย้แต่ละงวดเป็นอตัราคงทีส่�าหรบัยอดคงเหลอืของหน้ีสนิท่ีเหลอือยู่	สนิทรพัย์ทีไ่ด้มาตามสญัญาเช่า

การเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า	 แล้วแต่ระยะเวลาใด 

จะน้อยกว่า

สัญญาระยะยาวเพ่ือเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่				

สญัญาเช่าน้ันถือเป็นสญัญาเช่าด�าเนินงาน	เงนิท่ีต้องจ่ายภายใต้สญัญาเช่าดงักล่าว	(สทุธิจากสิง่ตอบแทนจงูใจท่ีได้รบัจาก

ผู้ให้เช่า)	จะบันทึกในงบก�าไรขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น	
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ)

3.3 นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ (ต่อ)

3.3.12 สัญญาเช่าระยะยาว (ต่อ)

กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า (ต่อ)

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าด�าเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า	 เช่น	 เงินเพ่ิมท่ีต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า 

จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น

กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่า

สินทรัพย์ท่ีให้เช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะทางการเงินในรายการอสังหาริมทรัพย์เพ่ือ 

การลงทนุ	และตดัค่าเสือ่มราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรพัย์ด้วยเกณฑ์เดยีวกันกับรายการอาคารและอปุกรณ์

ของกลุ่มบริษัทซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน	 รายได้ค่าเช่า	 (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจท่ีได้จ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า)	 รับรู้ด้วยวิธี 

เส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า

3.3.13 เงินกู้ยืม

เงินกู้ยืมรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดท�ารายการที่เกิดข้ึน	 และวัดมูลค่า						

ในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทนุตดัจ�าหน่ายตามวธีิอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จรงิ	ผลต่างระหว่างสิง่ตอบแทน	(หกัด้วยต้นทนุการจดัท�า 

รายการที่เกิดขึ้น)	เมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อช�าระหนี้นั้นจะรับรู้ในงบก�าไรขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกู้ยืม	

เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มบริษัทไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนช�าระหน้ีออกไปอีก 

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า	12	เดือน	นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

3.3.14 ภาษีเงินได้

ภาษเีงนิได้ส�าหรบังวดประกอบด้วย	ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั	และภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี	ภาษเีงนิได้จะรบัรูเ้ป็นรายได้	หรอื

ค่าใช้จ่าย	และน�าไปรวมค�านวณก�าไร	หรือขาดทุนสุทธิส�าหรับงวด	ยกเว้นส่วนที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	หรือรับรู้

โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ	ในกรณีน้ี	ภาษเีงนิได้ต้องรบัรูใ้นก�าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่	หรอืโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ

ตามล�าดับ

•	ภาษีเงินได้ปัจจุบัน		

ภาษีเงินได้ปัจจุบันค�านวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีท่ีมีผลบังคับใช้อยู่	 หรือท่ีคาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผล 

บังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศท่ีบริษัทและบริษัทย่อยด�าเนินงานอยู่	 และเกิดรายได  ้

เพ่ือเสียภาษี	 ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด	 ๆ	 ในกรณีท่ีมีสถานการณ์ท่ีการน�า

กฎหมายภาษีไปปฏิบัติข้ึนอยู่กับการตีความ	 และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีท่ีเหมาะสมจากจ�านวนท่ีคาดว่า 

จะต้องจ่ายช�าระภาษีแก่หน่วยงานจัดเก็บ

•	ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ตามวิธีหนี้สิน	เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน	และราคา

ตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน	 อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีเกิดจากการรับรู ้

เริม่แรกของรายการสนิทรพัย์หรอืรายการหนีส้นิท่ีเกิดจากรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ	และ	ณ	วันท่ีเกิดรายการ	รายการนัน้

ไม่มีผลกระทบต่อก�าไรทางบัญชี	 และก�าไร	 (ขาดทุน)	 ทางภาษี	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีค�านวณจากอัตราภาษี	 

(และกฎหมายภาษอีากร)	ทีม่ผีลบงัคบัใช้อยู่	หรอืท่ีคาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใช้ภายในสิน้รอบระยะเวลาทีร่ายงาน	

และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะน�าไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีท่ีเก่ียวข้องได้ใช้ประโยชน์	 หรือหน้ีสินภาษี

เงินได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายช�าระ
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ)

3.3 นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ (ต่อ) 

3.3.14 ภาษีเงินได้ (ต่อ)

•	ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(ต่อ)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะถูกรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีก�าไรทางภาษีเพียงพอ 

ที่จะน�าจ�านวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์	

กลุม่บรษิทัได้บนัทึกภาษเีงนิได้รอตดับญัชขีองผลต่างชัว่คราวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยท่ีต้องเสยีภาษ	ีเว้นแต่กลุม่บรษิทั

สามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชั่วคราว	และการกลับรายการผลต่างชั่วคราวมีความเป็นไปได้

ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันได้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิตามกฎหมายในการน�า

สนิทรพัย์และหนีส้นิภาษเีงนิได้ในงวดปัจจบุนัมาหักกลบกัน	และทัง้สนิทรพัย์และหน้ีสนิภาษเีงินได้รอการตดับญัชเีก่ียวข้อง

กับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน	โดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วย

ภาษีต่างกัน	ซึ่งกลุ่มบริษัทตั้งใจจะจ่ายช�าระรายการดังกล่าวด้วยยอดสุทธิ

3.3.15 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหน้ีสินอันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต	ซึ่งการช�าระภาระผูกพันน้ันมีความ

เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้กลุม่บรษิทัต้องสญูเสยีทรพัยากรออกไป	และตามประมาณการทีน่่าเชือ่ถือของจ�านวน

ทีต้่องจ่าย	ในกรณีท่ีกลุม่บรษิทัคาดว่าประมาณการหนีส้นิเป็นรายจ่ายทีจ่ะได้รบัคนื	เช่น	ภายใต้สญัญาประกันภัย	เป็นต้น	

กลุ่มบริษัทจะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากเมื่อคาดว่าน่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน

3.3.16 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

•	ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย	ผลประโยชน์หลังออกจากงานทั้งที่เป็นโครงการ

สมทบเงินและโครงการผลประโยชน์	 โครงการสมทบเงินเป็นโครงการท่ีกลุ่มบริษัทจ่ายเงินสมทบให้กับกิจการท่ีแยก 

ต่างหาก	 โดยกลุ่มบริษัทไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานท่ีจะต้องจ่ายช�าระเพ่ิมเติมจากที่

ได้สมทบไว้แล้วหากกองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายช�าระภาระผูกพันจากการให้บริการของพนักงานทั้งในงวด

ปัจจุบันและงวดก่อน	 โครงการผลประโยชน์เป็นโครงการท่ีไม่ใช่โครงการสมทบเงิน	 โดยปกติโครงการผลประโยชน์ 

จะก�าหนดจ�านวนผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ	ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหนึ่งหรือหลายปัจจัย	 เช่น	อายุ

พนักงาน	อายุการท�างาน	และค่าตอบแทน	เป็นต้น

ผลประโยชน์หลังออกจากงานประกอบด้วย

โครงการสมทบเงิน	

ทอท.ได้จัดตั้ง	 “กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 พนักงานการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย”	 ซึ่งจดทะเบียนแล้วเมื่อวันท่ี	 

28	มนีาคม	2537	ตามพระราชบญัญตักิองทนุส�ารองเลีย้งชพี	พ.ศ.2530	(ปัจจบุนัได้เปลีย่นชือ่เป็น	“กองทนุส�ารองเลีย้งชพี	

พนกังาน	บรษิทั	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	(มหาชน)”)	ซึง่สมาชกิกองทนุฯ	จ่ายเงินสะสมเข้ากองทนุฯ	ในอตัราร้อยละ	2-15	

ของเงินเดือนค่าจ้าง	 โดย	 ทอท.จะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ	 ให้พนักงานและลูกจ้างที่เป็นสมาชิกแต่ละราย 

ตามอัตราที่ก�าหนด	ดังนี้
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ)

3.3 นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ (ต่อ)

3.3.16 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

•	ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	(ต่อ)

โครงการสมทบเงิน (ต่อ)

(1)	กรณีพนักงานและลูกจ้างประจ�า	

          อายุการท�างาน           อัตราร้อยละของเงินเดือน

										ไม่เกิน	10	ปี	 	 	 	 	 	 	

										เกินกว่า	10	ปี		 	 	 	 	 	 	

										เกินกว่า	20	ปี	 	 	 	 	 	 	

										เกินกว่า	25	ปี	 	 	 	 	 	 	

(2)	กรณีลูกจ้างชั่วคราวระยะเวลาการจ้าง	5	ปี	และ	3	ปี	ทอท.	จะจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ	3	ของค่าจ้าง

ทอท.รับรู้เงินจ่ายสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนในงวดที่เกิดรายการ	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้ได้แยกออกจาก	 

กลุม่บรษิทัและบรหิารโดยบรษิทัจดัการกองทุนส�ารองเลีย้งชพี	ภายใต้การก�ากับดแูลของคณะกรรมการกองทนุส�ารองเลีย้งชพี

โครงการผลประโยชน์

(ก)	โครงการเกษียณอายุ

กรณีที่	1	พนักงานมีอายุครบ	60	ปีบริบูรณ์

กลุ่มบริษัทจัดให้มีโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน	 โดยผลประโยชน์ของโครงการท่ีพนักงานจะได้รับ	 คือ 

เงินตอบแทนซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์หรือกฎหมาย

แรงงานไทย	โดยจ�านวนเงินดังกล่าวขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือน	และจ�านวนปีที่พนักงานท�างานให้บริษัทนับถึงวันที่สิ้นสุด

การท�างานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต				

กรณีที่	2		พนักงานที่สมัครใจเกษียณอายุก่อนอายุครบ	60	ปีบริบูรณ์	-	เฉพาะพนักงาน	ทอท.	

ทอท.จัดให้มีโครงการเกษียณอายุก่อนก�าหนด	 โดยคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการและหลักเกณฑ์ในการจ่าย 

ผลประโยชน์ตามโครงการต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของ	 ทอท.	 ซึ่งคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ในแต่ละปีแตกต่างกันตามนโยบายของฝ่ายบรหิาร	ท�าให้ยากต่อการประมาณจ�านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ	รวมถึงภาระผกูพัน

ผลประโยชน์พนักงานได้อย่างสมเหตุสมผล	 ดังนั้น	 ทอท.จึงไม่รวมโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของภาระผูกพัน 

ผลประโยชน์พนักงาน

(ข)	โครงการกองทุนสงเคราะห์	-	เฉพาะพนักงาน	ทอท.	

ทอท.ได้จัดตั้ง	“กองทุนสงเคราะห์การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย”	โดยจ่ายสมทบเข้ากองทุนฯ	ในอัตราร้อยละ	10	

ของเงินเดือนพนักงานเฉพาะพนักงานที่เลือกไม่โอนไปกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ	 เพ่ือให้กองทุนฯ	มีเงินส�ารองเพียงพอ 

ที่พึงต้องจ่ายพนักงาน	ณ	 วันสิ้นงวดบัญชี	 โดยรวมไว้เป็นภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน		

ทอท.จะจ่ายเงินให้พนักงานเมื่อออกจากงานตามระเบียบบริษัท	 ท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	 (มหาชน)	 ว่าด้วยกองทุน

สงเคราะห์	พ.ศ.2546	โดยการค�านวณผลประโยชน์ของโครงการดังกล่าวประกอบด้วย	2	ส่วน	คือ

1.	 ค�านวณจากระยะเวลาตั้งแต่ปฏิบัติงานในการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยจนถึงวันท่ี	 29	 กันยายน	 2545	 

	 คูณด้วยเงินเดือน	ณ	วันที่	29	กันยายน	2545

2.	 ค�านวณจากระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในบริษัท	 ท่าอากาศยานไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 คูณด้วยเงินเดือนเดือน 

	 สุดท้ายที่ออกจากงาน

9

10

12

15



3. นโยบายการบัญชี (ต่อ)

3.3 นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ (ต่อ)

3.3.16 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

•	ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	-	เฉพาะพนักงาน	ทอท.	

ทอท.จัดให้มีโครงการตอบแทนให้แก่พนักงานท่ีท�างานครบ	 25	ปี	 ซึ่งอายุงานนับตั้งแต่วันที่พนักงานเริ่มปฏิบัติงาน		 

โดยนับรวมระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานจนถึงวันที่	1	กรกฎาคมของแต่ละปี		

หนี้สินซึ่งเกิดจากข้อก�าหนดที่เป็นผลจากผลประโยชน์หลังออกจากงานท่ีเป็นโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ 

ระยะยาวอืน่ดงักล่าวค�านวณโดยผูเ้ชีย่วชาญอสิระตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั	ซึง่ใช้วิธีคดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว้	

(Projected	 Unit	 Credit	 Method)	 มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันจากโครงการผลประโยชน์ดังกล่าวก�าหนดโดย 

การคิดลดกระแสเงินสดที่ต้องจ่ายในอนาคตด้วยอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของ 

ผลประโยชน์ที่จะต้องจ่ายให้แก่พนักงาน	 รวมท้ังมีเงื่อนไขและวันครบก�าหนดใกล้เคียงกับเงื่อนไขของภาระผูกพันของ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานโดยประมาณ

ก�าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน				

จะรับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 ส่วนก�าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�าหรับ

โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	จะรับรู้ในงบก�าไรขาดทุนในงวดที่เกิดรายการ

•	ผลประโยชน์ระยะสั้น

กลุ่มบริษัทรับรู้หน้ีสินและค่าใช้จ่ายจากวันหยุดพักผ่อนประจ�าปีของพนักงานท่ีได้รับอนุมัติให้ยกยอดวันหยุดพักผ่อนไป

ใช้ในปีถัดไป	โดยรบัรู	้ณ	ราคาต้นทุนทีค่าดว่าจะมกีารยกยอดวนัหยุดพักผ่อนประจ�าปี	โดยไม่ได้มกีารปรบัด้วยอตัราคดิลด

ให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน

3.3.17 การรับรู้รายได้

รายได้ค่าบริการสนามบิน	ค่าบริการผู้โดยสารขาออก	ค่าเครื่องอ�านวยความสะดวก	และรายได้เกี่ยวกับบริการ	รับรู้เป็น

รายได้เมื่อมีการให้บริการ	

รายได้ค่าเช่าส�านักงานและอสังหาริมทรัพย์	และรายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์	 รับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาและอัตรา 

ค่าตอบแทนตามที่ระบุไว้ในสัญญา

รายได้จากกิจการโรงแรม	และภัตตาคาร	 บันทึกเป็นรายได้เมื่อมีการให้บริการตามราคาในใบแจ้งหน้ี	 โดยไม่รวมภาษี

มูลค่าเพิ่มส�าหรับค่าสินค้าและบริการหลังจากหักส่วนลดและค่าบริการที่บวกเพิ่มแล้ว

รายได้ดอกเบี้ยรับ	รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของระยะเวลา	โดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

รายได้เงินปันผล	รับรู้เมื่อสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลนั้นเกิดขึ้น

3.3.18 การจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลทีจ่่ายไปยังผูถื้อหุน้ของบรษิทัจะรบัรูใ้นด้านหนีส้นิในงบการเงนิของกลุม่บรษิทัในรอบระยะเวลาบญัชซีึง่ทีป่ระชมุ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล	เงินปันผลระหว่างกาลจะรับรู้เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ)

3.3 นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ (ต่อ)

3.3.19 เครื่องมือทางการเงิน

กลุม่บรษิทัได้ใช้เครือ่งมอืทางการเงนิเพ่ือลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศซึง่มผีลกระทบต่อหนีส้นิ	

โดยมีเครื่องมือท่ีส�าคัญคือ	สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินของหนี้สินจากสกุลเงินเยนมาเป็นสกุลเงินบาท	กลุ่มบริษัทรับรู้

สินทรัพย์ท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศ	ซึ่งจะได้รับจริง	หรือรับรู้หน้ีสินที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ	ซึ่งจะต้องจ่ายช�าระ	และ

แปลงค่าสินทรัพย์	 หรือหน้ีสินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาท	 โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอ้างอิง 

ประจ�าวันทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้	โดยจะแสดงมลูค่าของสนิทรพัย์และหนีส้นิจากรายการสญัญาแลกเปล่ียน

สกุลเงินเป็นยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงินเมื่อมีสิทธิตามกฎหมายในการน�าจ�านวนที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

มาหักกลบลบหนี้กัน	และตั้งใจที่จะรับหรือจ่ายช�าระด้วยยอดสุทธิ	รายการก�าไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือ

จ่ายช�าระทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ	และทีเ่กิดจากการแปลงค่าสนิทรพัย์	และหนีส้นิดงักล่าวได้บนัทกึไว้ในงบก�าไรขาดทุน

3.3.20 ข้อมูลตามส่วนงาน

ส่วนงานด�าเนินงานได้ถูกรายงานในลกัษณะเดยีวกับรายงานภายในท่ีน�าเสนอให้ผูม้อี�านาจตดัสนิใจสงูสดุด้านการด�าเนินงาน	 

ผูม้อี�านาจตดัสนิใจสงูสดุด้านการด�าเนนิงาน	หมายถึง	บคุคลท่ีท�าหน้าท่ีในการจดัสรรทรพัยากรและประเมนิผลการปฏบิติังาน

ของส่วนงานด�าเนินงาน	ซึ่ง	ทอท.พิจารณาว่าคือ	กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่	

3.3.21 การวัดมูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีวัดมูลค่ายุติธรรมได้ถูกก�าหนดล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามประเภทของข้อมูล 

ที่น�ามาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่าเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม	ดังต่อไปนี้	

ข้อมูลระดับ	 1	 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย	 (ไม่ต้องปรับปรุง)	 ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสิน 

	 อย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น	ณ	วันที่วัดมูลค่า

ข้อมูลระดับ	 2	 เป็นข้อมูลอ่ืนที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมส�าหรับสินทรัพย์น้ันหรือหน้ีสินน้ัน 

	 นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ	1

ข้อมูลระดับ		3		เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ส�าหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น

4. ประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ

การประมาณการ	 ข้อสมมติฐาน	 และการใช้ดุลยพินิจ	 ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่องและอยู่บนพ้ืนฐานของ		

ประสบการณ์ในอดตีและปัจจยัอืน่	ๆ 	ซึง่รวมถึงการคาดการณ์ถงึเหตกุารณ์ในอนาคตทีเ่ชือ่ว่ามเีหตผุลในสถานการณ์ขณะนัน้	

กลุ่มบริษัทมีการประมาณการทางบัญชีและใช้ข้อสมมติฐานที่เก่ียวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต	ผลของประมาณการ 

ทางบัญชอีาจไม่ตรงกับผลท่ีเกิดข้ึนจรงิ	ประมาณการทางบญัชทีีส่�าคญัและข้อสมมติฐานทีม่คีวามเสีย่งอย่างเป็นสาระส�าคญั	 

ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป	ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	

30	กันยายน	2562	การประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญของกลุ่มบริษัทมีดังนี้	

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นการปรับมูลค่าของลูกหนี้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าอาจเกิดความเสียหายเนื่องจากการเก็บหนี้ไม่ได	้ 

ผู้บริหารใช้ดุลยพินิจในการประมาณค่าความเสียหายส�าหรับยอดลูกหนี้คงเหลือโดยพิจารณาจากการวิเคราะห์อายุหนี้และ

ประสบการณ์การเก็บหนี	้โดยพิจารณาสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจปัจจบุนัร่วมด้วย	อย่างไรก็ตาม	การใช้วิธีประมาณมลูค่า

และสมมติฐานต่าง	ๆ	เหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	และอาจต้องมีการปรับปรุง

ค่าเผื่อดังกล่าวในอนาคต
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4. ประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ (ต่อ)

อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือส�าหรับอาคารและอุปกรณ์	 และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของ 

กลุ่มบริษัท	 โดยส่วนใหญ่อ้างอิงจากข้อมูลเชิงเทคนิคของสินทรัพย์นั้น	และรวมถึงการพิจารณาการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย	์	 

ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรือเลิกใช้

ประมาณการการด้อยค่าของสินทรัพย์

กลุ่มบริษัททดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์เมื่อพบข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าตามที่ได้กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ข้อ	 3.3.11	มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดพิจารณาจากการค�านวณมูลค่าจากการใช	้ 

โดยประมาณการกระแสเงินสดจากการด�าเนินงานตลอดอายุที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากสินทรัพย์	

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

กลุม่บรษิทัจดัให้มโีครงการผลประโยชน์พนักงานภายหลงัออกจากงานหรอืเกษยีณอายุเพ่ือจ่ายให้แก่พนักงานตามกฎหมาย

ทีเ่ก่ียวข้อง	ซึง่ได้แก่	ประกาศคณะกรรมการแรงงานรฐัวิสาหกิจสัมพันธ์หรอืกฎหมายแรงงานไทย	และผลประโยชน์ระยะยาวอืน่

ที่เป็นโครงการตอบแทนให้แก่พนักงานที่ท�างานครบ	 25	ปี	 มูลค่าปัจจุบันของประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน 

ดังกล่าวค�านวณโดยใช้สมมติฐานหลายประการโดยรวมถึงอัตราคิดลด	 อัตราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนพนักงาน	และอัตรา

การเปลีย่นแปลงในจ�านวนพนักงาน	การเปลีย่นแปลงในอตัราเหล่าน้ีมผีลต่อประมาณการค่าใช้จ่าย	และหน้ีสินผลประโยชน์

พนักงาน

การประมาณการในเรื่องอื่น	ๆ	ได้ถูกเปิดเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้	

5. การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน

วัตถุประสงค์ของกลุม่บรษิทัในการบรหิารทุนของกลุม่บรษิทันัน้เพ่ือด�ารงไว้ซึง่ความสามารถในการด�าเนนิงานอย่างต่อเน่ือง

ของกลุ่มบริษัท	 เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น	และเพื่อด�ารงไว้ซึ่งโครงสร้างของ

ทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน

6. ข้อมูลตามส่วนงาน

กลุ่มบริษัทด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจเก่ียวกับการบริหารกิจการท่าอากาศยาน	 กิจการโรงแรม	 และกิจการบริการภาคพ้ืน									

ในการรายงานข้อมูลตามส่วนงาน	กลุ่มบริษัทได้แสดงส่วนงานด�าเนินงานกิจการท่าอากาศยานตามเขตภูมิศาสตร์	 กิจการ								

ท่าอากาศยานประกอบด้วย	รายได้ท่ีเก่ียวกับกิจการการบนิ	และรายได้ทีไ่ม่เก่ียวกับกิจการการบนิ	โดยรายได้ท่ีเก่ียวกับกิจการ

การบินเป็นรายได้ที่เก่ียวข้องกับการจราจรทางอากาศโดยตรง	 ได้แก่	 รายได้ค่าบริการสนามบิน	 รายได้ค่าบริการผู้โดยสาร 

ขาออก	และรายได้ค่าเครือ่งอ�านวยความสะดวก	ส่วนรายได้ทีไ่ม่เก่ียวกับกิจการการบนิ	เป็นรายได้ทีไ่ม่เก่ียวข้องกับการจราจร

ทางอากาศโดยตรง	ได้แก่	รายได้ค่าเช่าส�านักงานและอสงัหารมิทรพัย์	รายได้เก่ียวกับบรกิาร	และรายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์	

ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานด�าเนินงานโดยใช้ก�าไร	 (ขาดทุน)	 

จากการด�าเนินงานของส่วนงาน						

นโยบายการบัญชีส�าหรับส่วนงานที่รายงานเป็นไปตามนโยบายการบัญชีในการจัดท�างบการเงิน

กลุ่มบริษัทบันทึกรายการขายและโอนระหว่างส่วนงานเช่นเดียวกับการขายและโอนให้แก่บุคคลภายนอก
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6. ข้อมูลตามส่วนงาน (ต่อ)

รายได้ของกลุ่มบริษัทจากลูกคา้รายใหญ่จำานวน 1 ราย สำาหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562 มีจำานวน 8,872.63 ล้านบาท 
เป็นรายได้จาก ทดม.จำานวน 2,493.08 ล้านบาท ทสภ.จำานวน 5,280.76 ล้านบาท ทชม.จำานวน 274.25 ล้านบาท ทหญ.
จำานวน 2.14 ล้านบาท และ ทภก.จำานวน 822.40 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.13 ของรวมรายได้จากการขาย 
หรือการให้บริการ

รายได้ของกลุ่มบริษัทจากลูกคา้รายใหญ่จำานวน 1 ราย สำาหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 มีจำานวน 8,634.54 ล้านบาท 
เป็นรายได้จาก ทดม.จำานวน 2,438.27 ล้านบาท ทสภ.จำานวน 5,107.82 ล้านบาท ทชม.จำานวน 247.22 ล้านบาท ทหญ.
จำานวน 2.91 ล้านบาท และ ทภก.จำานวน 838.32 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.46 ของรวมรายได้จากการขาย 
หรือการให้บริการ

เงินสด

เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์

เงินฝากประจำา

เงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์ ทอท. 

รวม

668.10

7,233.83

2,000.00

30.53

9,932.46

665.20

6,819.52

2,000.00

30.53

9,515.25

609.74

5,462.88

2,500.00

29.48

8,602.10

606.92

5,405.54

2,500.00

29.48

8,541.94

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม

2562 25622561 2561

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

เงินฝากประจำา

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

รวม

65,424.21

552.65

65,976.86

65,404.21

552.65

65,956.86

64,204.15

-

64,204.15

64,204.15

-

64,204.15

8. เงินลงทุนชั่วคราว

งบการเงินรวม

2562 25622561 2561

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

ลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

ลกูหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตฯุ ข้อ 40.1)

รวม

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ

4,238.16

-

4,238.16

(656.11)

3,582.05

4,115.85

6.69

4,122.54

(655.84)

3,466.70

3,913.38

-

3,913.38

(631.15)

3,282.23

3,860.49

6.66

3,867.15

(630.88)

3,236.27

9. ลูกหนี้การค้า

งบการเงินรวม

2562 25622561 2561

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย : ล้านบาท
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9. ลูกหนี้การค้า (ต่อ)

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จำานวน 656.11 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้อยู่ระหว่าง    
การบังคับคดี 25 ราย จำานวน 162.48 ล้านบาท อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล 14 ราย จำานวน 232.10 ล้านบาท  
อยู่ระหว่างดำาเนินการรวบรวมหลักฐานเพื่อดำาเนินคดี 27 ราย จำานวน 50.09 ล้านบาท อยู่ระหว่างติดตามทวงถาม 118 ราย 
จำานวน 202.70 ล้านบาท และศาลพิพากษายุติ อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาตัดจำาหน่ายหนี้สูญ 5 ราย จำานวน 8.74 ล้านบาท

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จำานวน 631.15 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้อยู่ระหว่าง    
การบังคับคดี 30 ราย จำานวน 173.26 ล้านบาท อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล 20 ราย จำานวน 305.32 ล้านบาท  
อยู่ระหว่างดำาเนินการรวบรวมหลักฐานเพื่อดำาเนินคดี 26 ราย จำานวน 49.43 ล้านบาท อยู่ระหว่างติดตามทวงถาม 100 ราย 
จำานวน 97.70 ล้านบาท และศาลพิพากษายุติ อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาตัดจำาหน่ายหนี้สูญ 4 ราย จำานวน 5.44 ล้านบาท

ลูกหนี้การค้า  แยกตามอายุหนี้ได้ดังนี้

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ

ไม่เกิน 6 เดือน

เกินกว่า 6 เดือน - 1 ปี

เกินกว่า 1 ปี - 2 ปี

เกินกว่า 2 ปี

รวม

3,226.07

322.60

29.48

74.63

585.38

4,238.16

3,174.53

258.84

29.43

74.45

585.29

4,122.54

3,031.12

220.01

43.55

38.25

580.45

3,913.38

2,990.98

213.95

43.55

38.25

580.42

3,867.15

งบการเงินรวม

2562 25622561 2561

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

ดอกเบี้ยค้างรับ

เงินยืมทดรอง

อื่น ๆ

รวม

367.22

2.40

13.21

382.83

366.76

2.40

8.58

377.74

177.02

2.02

11.99

191.03

177.00

2.02

9.50

188.52

10. ลูกหนี้อื่น

งบการเงินรวม

2562 25622561 2561

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

สินค้าคงเหลือ

วัสดุคงเหลือ

หัก สำารองการเสื่อมสภาพของวัสดุคงเหลือ

สินค้าและวัสดุคงเหลือ - สุทธิ

2.68

394.19

(62.16)

334.71

-

391.67

(62.16)

329.51

2.80

394.15

(65.56)

331.39

-

391.07

(65.56)

325.51

11. สินค้าและวัสดุคงเหลือ

งบการเงินรวม

2562 25622561 2561

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย : ล้านบาท
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ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำาหนด

ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

รวม

519.09

3.14

56.01

578.24

517.04

1.92

52.79

571.75

441.31

2.78

13.11

457.20

440.37

1.95

10.95

453.27

12. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  

งบการเงินรวม

2562 25622561 2561

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

- บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบิน 

 กรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

- กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

4.94

0.00037

21.00

1.00

22.00

1,031.62

1.33

1,032.95

1,031.62

1.33

1,032.95

43.16

0.006

4.94

0.00037

21.00

1.00

22.00

1,071.00

1.51

1,072.51

1,071.00

1.51

1,072.51

39.69

0.01

14. เงินลงทุนเผื่อขาย

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้น 

ร้อยละ
ราคาทุน

2562 2562 2562 2562 25622561 2561 2561 2561 2561

ราคายุติธรรม ราคาตามบัญชี เงินปันผลรับ

หน่วย : ล้านบาท

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีภาระผูกพัน

ส่วนตำ่ากว่ามูลค่าพันธบัตร 

รวม

-

55.00

(0.58)

54.42

55.00

55.00

(0.02)

109.98

13. เงินลงทุนในพันธบัตร

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

2562 2561

หน่วย : ล้านบาท

ทอท.ได้นำาพันธบัตรไปจำานำาสิทธิไว้กับกรมสรรพากรเป็นจำานวน 55.00 ล้านบาท เพ่ือคำ้าประกันเบี้ยปรับเงินเพ่ิมจนกว่า 
ผลการพิจารณาคำาร้องของดหรือลดเบ้ียปรับและเงินเพ่ิมในส่วนที่เก่ียวกับภาษีมูลค่าเพ่ิมในการก่อสร้าง ทสภ.จะได้ข้อยุติ 
ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของหน่วยงานอุทธรณ์ กรมสรรพากร

- บริษัท โรงแรมท่าอากาศยาน

 สุวรรณภูมิ จำากัด (รทส.)

- บริษัท บริการภาคพื้น 

 ท่าอากาศยานไทย จำากัด

ไทย

ไทย

   

60.00

49.00

610.67

196.00

806.67

-

-

โรงแรมและ

ภัตตาคาร

ให้บริการหรือ

เช่าอุปกรณ์ 

ภาคพื้นดิน

60.00

-

610.67

-

610.67

-

-

15. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะบริษัท

จัดตั้งขึ้นในประเทศ ประเภทธุรกิจ

2562 2562 25622561 2561 2561

สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ

จำานวนเงินลงทุน
วิธีราคาทุน เงินปันผลรับ

หน่วย : ล้านบาท
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บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จำากัด

บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล 

    แอร์พอร์ต โฮเต็ล จำากัด

บริษัท เทรดสยาม จำากัด

บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำากัด

บริษัท ไทยแอร์พอร์ตส์ กราวด์ 

    เซอร์วิสเซส จำากัด

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

รวม

10.00

9.00

1.50

10.00

28.50

10.00

10.80

0.75

53.00

285.00

(285.00)

74.55

10.00

10.80

0.75

53.00

285.00

(285.00)

74.55

17.00

5.40

0.23

30.72

-

10.00

9.00

1.50

10.00

28.50

10.00

10.80

0.75

53.00

285.00

(285.00)

74.55

10.00

10.80

0.75

53.00

285.00

(285.00)

74.55

25.00

5.40

0.21

29.72

-

งบการเงินเฉพาะบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้น 

ร้อยละ ราคาทุน

2562 2562 2562 25622561 2561 2561 2561

ราคาตามบัญชี เงินปันผลรับ

หน่วย : ล้านบาท

15. เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)

เมือ่วันที ่10 ตลุาคม 2561 ทอท.ร่วมกับบรษิทัเอกชนได้ดำาเนนิการจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั บรกิารภาคพ้ืน ท่าอากาศยานไทย 
จำากัด (AOT Ground Aviation Services Co.,Ltd.) กับกระทรวงพาณิชย์ โดยมวีตัถุประสงค์ในการให้บรกิารหรอืเช่าอปุกรณ์
ภาคพื้นดิน (Ground Services Equipment) ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. มีรายละเอียดดังนี้
 • ทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาทและเรียกชำาระเต็มมูลค่าแล้ว 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.มีอำานาจในการควบคุมบริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำากัด มีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทน
ผันแปรจากการเข้าไปเก่ียวข้องและมีความสามารถทำาให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อำานาจในการควบคุม
บริษัท

บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จำากัด

บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล  

    แอร์พอร์ต โฮเต็ล จำากัด

บริษัท เทรดสยาม จำากัด

บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำากัด

บริษัท ไทยแอร์พอร์ตส์ กราวด์ 

    เซอร์วิสเซส จำากัด

หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

รวม

10.00

9.00

1.50

10.00

28.50

10.00

10.80

0.75

53.00

311.26

(311.26)

74.55

10.00

10.80

0.75

53.00

311.26

(311.26)

74.55

17.00

5.40

0.23

30.72

-

10.00

9.00

1.50

10.00

28.50

10.00

10.80

0.75

53.00

311.26

(311.26)

74.55

10.00

10.80

0.75

53.00

311.26

(311.26)

74.55

25.00

5.40

0.21

29.72

-

16. เงินลงทุนทั่วไป

งบการเงินรวม
สัดส่วนการถือหุ้น 

ร้อยละ ราคาทุน

2562 2562 2562 25622561 2561 2561 2561

ราคาตามบัญชี เงินปันผลรับ

หน่วย : ล้านบาท

ชื่อบริษัท

ชื่อบริษัท
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16. เงินลงทุนทั่วไป (ต่อ)

ทอท.มเีงินลงทนุในหุ้นสามญัของบรษิทั ไทยแอร์พอร์ต กราวด์ เซอร์วิสเซส จำากัด จำานวน 2,850,000 หุน้ มลูค่าหุ้นละ 100 บาท 
โดย ทอท.ได้ชำาระเตม็มลูค่าแล้วจำานวน 285.00  ล้านบาท ปัจจบุนัศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้ บรษิทั ไทยแอร์พอร์ต 
กราวด์ เซอร์วสิเซส จำากัด เป็นบคุคลล้มละลายแล้ว ขณะนีอ้ยู่ระหว่างดำาเนนิการของเจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรพัย์ กรมบงัคบัคดี 
และ ทอท.ได้ตัง้ค่าเผือ่การด้อยค่าแล้วท้ังจำานวน แม้ว่า ทอท.ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 28.50 ของหุ้นทีม่สีทิธิออกเสยีง แต่ ทอท.
ไม่มีอิทธิพลซึ่งเป็นสาระสำาคัญในการดำาเนินงาน (เน่ืองจากไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเก่ียวกับนโยบายทางการเงินและ 
การดำาเนนิงาน) ดงันัน้ ทอท.จงึถือว่าการลงทนุในบรษิทั ไทยแอร์พอร์ต กราวด์ เซอร์วิสเซส จำากัด เป็นการลงทนุในบรษิทัท่ัวไป 
ไม่ถือว่าเป็นบรษิทัร่วม

17. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสงัหารมิทรพัย์เพ่ือการลงทุนพิจารณาตามประเภทของสนิทรพัย์ ดงัน้ี
 • อาคารหรอืพืน้ทีใ่นอาคารที ่ทอท.ถอืครองและให้เช่าต่อด้วยสญัญาเช่าดำาเนนิงาน
 • อาคารหรอืพืน้ทีใ่นอาคารทียั่งไม่มผีูเ้ช่าที ่ทอท.ถือครองเพ่ือให้เช่าต่อภายใต้สญัญาเช่าดำาเนนิงาน
 • ท่ีดนิที ่ทอท.ถือครองไว้ในปัจจบุนัทียั่งมไิด้ระบวุตัถุประสงค์ของการใช้

ในปี 2562 ทอท.มกีารกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ ทชร.ท้ังจำานวน รายละเอยีดตามทีไ่ด้อธิบายในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิข้อ 33 มผีลทำาให้ ทอท.รบัรูก้ารกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรพัย์ประเภทอสังหารมิทรพัย์
เพ่ือการลงทุนในงบกำาไรขาดทนุ จำานวน 0.32 ล้านบาท

ร�ค�ทุน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

- รับโอนจากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

- โอนเปลี่ยนประเภท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ค่�เสื่อมร�ค�สะสม

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

- ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี

- โอนกลับรายการด้อยค่า

- โอนเปลี่ยนประเภท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ค่�เผื่อก�รด้อยค่�

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

- กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า

- โอนกลับรายการด้อยค่า

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ร�ค�ต�มบัญชี – สุทธิ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

1,730.68

-

-

1,730.68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,730.68

1,730.68

11,032.48

100.21

85.22

11,217.91

4,209.77

267.13

0.20

265.47

4,742.57

0.52

(0.32)

(0.20)

-

6,822.19

6,475.34

12,763.16

100.21

85.22

12,948.59

4,209.77

267.13

0.20

265.47

4,742.57

0.52

(0.32)

(0.20)

-

8,552.87

8,206.02

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์
ที่มีไว้ให้เช่า

รวม

หน่วย : ล้านบาท
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รายได้จากการขายหรือการให้บริการ

ค่าเช่าสำานักงานและอสังหาริมทรัพย์

รายได้เกี่ยวกับบริการ

รายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานโดยตรงที่เกิดจากอสังหาริมทรัพย์          

 เพื่อการลงทุนซึ่งก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าสำาหรับปี

1,559.58

813.92

13,048.91

5,873.20

1,542.56

778.75

12,697.88

5,184.58

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

2562 2561

หน่วย : ล้านบาท

17. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ต่อ)

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 มลูค่ายุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัย์เพ่ือการลงทนุสำาหรบังบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทั
มจีำานวน 249,449.82 ล้านบาท ทัง้นี ้มลูค่ายุตธิรรมของท่ีดนิจำานวน 2,688.28 ล้านบาท กำาหนดโดยใช้วธีิการเปรยีบเทยีบ
ตลาด (Market Approach) และมลูค่ายุตธิรรมของอาคารและส่วนปรบัปรงุอาคารจำานวน 246,761.54 ล้านบาท ใช้วิธีวิเคราะห์
จากรายได้ (Income Approach) โดยใช้ข้อสมมตฐิานทีส่ำาคญัจากข้อมลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตได้ เช่น การประมาณการรายได้ 
เป็นต้น

จำานวนเงนิท่ีเก่ียวข้องกับอสงัหารมิทรพัย์เพ่ือการลงทนุ ทีไ่ด้รบัรูใ้นกำาไรหรอืขาดทนุ ได้แก่

ร�ค�ทุน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

- สินทรัพย์เพิ่ม

- รับโอนจากสินทรัพย์

   ระหว่างก่อสร้าง

- โอนเปลี่ยนประเภท

- บริจาค

- ขายและจำาหน่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ค่�เสื่อมร�ค�สะสม

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

- ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี

- โอนกลับรายการด้อยค่า

- โอนเปลี่ยนประเภท

- ขายและจำาหน่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

1,115.83

992.39

-

-

-

-

2,108.22

-

-

-

-

-

-

103,867.68

2.78

773.70

(79.86)

-

(1.55)

104,562.75

38,446.48

2,689.28

69.65

(252.96)

(0.82)

40,951.63

17,310.17

51.78

865.19

(179.84)

-

(15.03)

18,032.27

10,585.94

745.72

62.92

(14.79)

(14.46)

11,365.33

40,312.82

797.09

646.01

168.48

0.23

(205.50)

41,719.13

35,202.82

1,988.58

158.14

0.84

(204.94)

37,145.44

183,228.96

12,810.82

(178.51)

(82.88)

0.23

(267.05)

195,511.57

86,154.00

5,498.93

319.56

(265.29)

(265.04)

91,442.16

18,474.04

10,911.29

(2,492.06)

-

-

-

26,893.27

-

-

-

-

-

-

1,708.95

23.14

28.65

8.34

-

(24.95)

1,744.13

1,609.27

45.92

7.08

1.62

(24.81)

1,639.08

439.47

32.35

-

-

-

(20.02)

451.80

309.49

29.43

21.77

-

(20.01)

340.68

18. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

งบการเงินรวม

ที่ดิน
อาคาร

สิ่งก่อสร้าง
ภูมิสถาปัตยกรรม

เครื่องจักรกล
เครื่องมือเครื่องใช้

อุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง 
ติดตั้ง

เครื่องใช้สำานักงาน

รวม
งานระบบ ไฟฟ้า
ประปา เชื้อเพลิง  

สื่อสาร ปรับอากาศ

ยานพาหนะ
สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง

หน่วย : ล้านบาท
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ค่�เผื่อก�รด้อยค่�

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

- ค่าเผื่อการด้อยค่าสำาหรับปี

- โอนเปลี่ยนประเภท

- กลับรายการผลขาดทุน

  จากการด้อยค่า

- โอนกลับรายการด้อยค่า

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ร�ค�ต�มบัญชี – สุทธิ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

-

-

-

-

-

-

1,115.83

2,108.22

273.74

78.67

-

(282.76)

(69.65)

-

65,147.46

63,611.12

154.60

75.29

(1.28)

(165.69)

(62.92)

-

6,569.63

6,666.94

272.46

41.06

1.08

(156.46)

(158.14)

-

4,837.54

4,573.69

740.55

213.85

(0.20)

(634.64)

(319.56)

-

96,334.41

104,069.41

-

12.13

-

(12.13)

-

-

18,474.04

26,893.27

9.34

0.60

-

(2.86)

(7.08)

-

90.34

105.05

30.41

6.10

-

(14.74)

(21.77)

-

99.57

111.12

18. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

งบการเงินรวม

ที่ดิน
อาคาร

สิ่งก่อสร้าง
ภูมิสถาปัตยกรรม

เครื่องจักรกล
เครื่องมือเครื่องใช้

อุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง 
ติดตั้ง

เครื่องใช้สำานักงาน

รวม
งานระบบ ไฟฟ้า
ประปา เชื้อเพลิง  

สื่อสาร ปรับอากาศ

ยานพาหนะ
สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง

หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที ่30 กันยายน 2562 ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์เพ่ิมขึน้จากวันท่ี 30 กันยายน 2561 จำานวน 12,810.82 ล้านบาท ซึง่ส่วนใหญ่
เพ่ิมขึ้นจากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง ได้แก่ งานจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนา ทสภ. ในส่วนของงานจ้างก่อสร้างอาคาร 
เทยีบเครือ่งบนิรองหลงัที ่1 (ชัน้ B2 ชัน้ B1 ชัน้ G และ ชัน้ 2-4) ส่วนต่อเชือ่มอโุมงค์ด้านทศิใต้ (งานโครงสร้าง งานระบบหลกั 
และงานระบบย่อย) งานจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค และงานจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ สำานักงานใหญ่ และเพ่ิมขึ้น 
จากการซื้อที่ดินจากผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการดำาเนินงาน ทภก. รวมท้ังเพ่ิมขึ้นจากอาคารผู้โดยสาร ทภก.  
และอาคารสำานกังาน ทหญ.



ค่�เผื่อก�รด้อยค่�

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

- ค่าเผื่อการด้อยค่าสำาหรับปี

- โอนเปลี่ยนประเภท

- กลับรายการผลขาดทุน  

  จากการด้อยค่า

- โอนกลับรายการด้อยค่า

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ร�ค�ต�มบัญชี – สุทธิ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

-

-

-

-

-

-

1,115.83

2,108.22

273.74

78.67

-

(282.76)

(69.65)

-

63,922.20

62,416.94

154.60

75.29

(1.28)

(165.69)

(62.92)

-

6,564.52

6,662.69

272.46

41.06

1.08

(156.46)

(158.14)

-

4,817.23

4,478.89

740.55

213.85

(0.20)

(634.64)

(319.56)

-

95,066.42

102,750.51

-

12.13

-

(12.13)

-

-

18,473.73

26,888.34

9.34

0.60

-

(2.86)

(7.08)

-

73.34

84.34

30.41

6.10

-

(14.74)

(21.77)

-

99.57

111.09
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ร�ค�ทุน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

- สินทรัพย์เพิ่ม

- รับโอนจากสินทรัพย์    

  ระหว่างก่อสร้าง

- โอนเปลี่ยนประเภท

- บริจาค

- ขายและจำาหน่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ค่�เสื่อมร�ค�สะสม

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

- ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี

- โอนกลับรายการด้อยค่า

- โอนเปลี่ยนประเภท

- ขายและจำาหน่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

1,115.83

992.39

-

-

-

-

2,108.22

-

-

-

-

-

-

102,253.37

1.01

773.41

(79.86)

-

-

102,947.93

38,057.43

2,656.87

69.65

(252.96)

-

40,530.99

16,786.05

51.77

865.19

(178.17)

-

(14.78)

17,510.06

10,066.93

745.04

62.92

(13.31)

(14.21)

10,847.37

40,094.77

701.71

646.01

168.48

0.23

(199.73)

41,411.47

35,005.08

1,967.73

158.14

0.84

(199.21)

36,932.58

180,494.02

12,699.20

(178.51)

(82.88)

0.23

(248.73)

192,683.33

84,687.05

5,439.00

319.56

(265.29)

(247.50)

89,932.82

18,473.73

10,906.22

(2,491.61)

-

-

-

26,888.34

-

-

-

-

-

-

1,330.80

13.78

28.49

6.67

-

(14.20)

1,365.54

1,248.12

39.93

7.08

0.14

(14.07)

1,281.20

439.47

32.32

-

-

-

(20.02)

451.77

309.49

29.43

21.77

-

(20.01)

340.68

18. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ที่ดิน
อาคาร

สิ่งก่อสร้าง
ภูมิสถาปัตยกรรม

เครื่องจักรกล
เครื่องมือเครื่องใช้

อุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง 
ติดตั้ง

เครื่องใช้สำานักงาน

รวม
งานระบบ ไฟฟ้า
ประปา เชื้อเพลิง  

สื่อสาร ปรับอากาศ

ยานพาหนะ
สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง

หน่วย : ล้านบาท
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18. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

ในปี 2562 ทอท.มกีารกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ ทชร.ทัง้จำานวน รายละเอยีดตามทีไ่ด้อธิบายในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิข้อ 33 มผีลทำาให้ ทอท.รบัรูก้ารกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรพัย์ประเภทท่ีดนิ อาคาร
และอปุกรณ์ในงบกำาไรขาดทุน จำานวน 634.64 ล้านบาท

การพิจารณามลูค่าจากการใช้สนิทรพัย์ ประมาณการจากกระแสเงนิสดท่ีได้ตลอดอายุการใช้งานของสนิทรพัย์ โดยใช้อตัรา   
การเจริญเติบโตคงท่ีสำาหรับประมาณการกระแสเงินสดหลังจากปีท่ี 5 ซึ่งเป็นอัตราท่ีไม่เกินไปกว่าอัตราเติบโตถัวเฉลี่ย 
ระยะยาวของ ทอท. การประมาณการกระแสเงนิสดน้ี ฝ่ายบรหิารได้ศกึษาและพิจารณาความเป็นไปได้อย่างสมเหตสุมผลร่วมกับ
ประมาณการจราจรทางอากาศ และจำานวนผูโ้ดยสาร ซึง่เป็นการประมาณการท่ีดีท่ีสดุมาประกอบการคำานวณ โดยใช้อตัรา
ต้นทุนของเงนิลงทนุถัวเฉลีย่ถ่วงนำา้หนกั (WACC) ของ ทอท. ในอตัราร้อยละ 10 เป็นอตัราคดิลด

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 และ 2561 สนิทรพัย์ตามสญัญาเช่าการเงนิ ซึง่รวมอยู่ใน เครือ่งจกัรกล เครือ่งมอืเครือ่งใช้ อปุกรณ์  
มรีายละเอยีดดังนี้

ราคาทุน

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

ราคาตามบัญชี

1,464.24

(1,212.93)

-

251.31

1,502.08

(960.40)

(6.17)

535.51

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

2562 2561

หน่วย : ล้านบาท
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ในปี 2562 ทอท.มกีารกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ ทชร.ทัง้จ�านวน รายละเอยีดตามทีไ่ด้อธิบายในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิข้อ 33 มผีลท�าให้ ทอท.รบัรูก้ารกลบัรายการผลขาดทนุจากการด้อยค่าของสนิทรพัย์ประเภทสนิทรพัย์ไม่มี
ตวัตนในงบก�าไรขาดทนุ จ�านวน 8.17 ล้านบาท

ณ วันที ่30 กันยายน 2562 และ 2561 สนิทรพัย์ตามสญัญาเช่าการเงนิ ซึง่รวมอยู่ในสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนมรีายละเอยีดดงัน้ี

ราคาทุน

หัก ตัดจ�าหน่ายสะสม

ราคาตามบัญชี

61.19

(48.03)

13.16

61.19

(36.78)

24.41

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

2562 2561

หน่วย : ล้านบาท

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

- สินทรัพย์เพิ่ม

- รับโอนจากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

- โอนเปลี่ยนประเภท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

- ตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี

- โอนกลับรายการด้อยค่า

- โอนเปลี่ยนประเภท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ค่าเผื่อการด้อยค่า

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

- ค่าเผื่อการด้อยค่าส�าหรับปี

- 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

งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย : ล้านบาท19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
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20. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้

20.1 ภาษีเงนิได้รอการตดับญัช ีณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หัก หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

2,058.39

(826.27)

1,232.12

2,057.23

(826.27)

1,230.96

1,811.64

(875.96)

935.68

1,811.03

(875.96)

935.07

งบการเงินรวม

2562 25622561 2561

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์และหนีส้นิภาษเีงนิได้รอการตดับญัช ีมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560

-รายการที่บันทึกในงบก�าไรขาดทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

-รายการที่บันทึกในงบก�าไรขาดทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

127.52

(1.35)

126.17

4.99

131.16

135.32

14.90

150.22

(150.22)

-

451.84

27.55

479.39

167.53

646.92

163.31

9.42

172.73

1.93

174.66

215.32

18.33

233.65

(62.79)

170.86

293.42

28.48

321.90

36.86

358.76

57.00

-

57.00

-

57.00

52.07

0.33

52.40

(6.03)

46.37

60.49

157.08

217.57

253.93

471.50

1,556.29

254.74

1,811.03

246.20

2,057.23

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

การด้อยค่า
สินทรัพย์

การด้อยค่า
เงินลงทุน

ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน
ค้างจ่าย

รายได้ค่าปรับ
รอจ่ายคืน

ผลประโยชน์
พนักงาน

ประมาณการ
หนี้สิน รายการอื่น รวม

ค่าเสื่อมราคา
อาคารและ
อุปกรณ์

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560

- รายการท่ีบนัทึกในงบก�าไรขาดทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

- รายการท่ีบนัทึกในงบก�าไรขาดทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

127.54

(1.31)

126.23

4.99

131.22

135.32

14.90

150.22

(150.22)

-

452.32

27.62

479.94

168.08

648.02

163.31

9.42

172.73

1.93

174.66

215.32

18.33

233.65

(62.79)

170.86

293.42

28.48

321.90

36.86

358.76

57.00

-

57.00

-

57.00

52.07

0.33

52.40

(6.03)

46.37

60.49

157.08

217.57

253.93

471.50

1,556.79

254.85

1,811.64

246.75

2,058.39

งบการเงินรวม 

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

การด้อยค่า
สินทรัพย์

การด้อยค่า
เงินลงทุน

ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน
ค้างจ่าย

รายได้ค่าปรับ
รอจ่ายคืน

ผลประโยชน์
พนักงาน

ประมาณการ
หนี้สิน รายการอื่น รวม

ค่าเสื่อมราคา
อาคารและ
อุปกรณ์

หน่วย : ล้านบาท
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20. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้ (ต่อ)

20.1 ภาษีเงนิได้รอการตดับญัช ีณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 และ 2561 (ต่อ)

ความเคลือ่นไหวของบญัชภีาษเีงนิได้รอการตดับญัช ีส�าหรบัปีสิน้สดุวันท่ี 30 กันยายน 2562 และ 2561 มดีงัน้ี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้ไม่เกินจ�านวนท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคต 
เพียงพอทีจ่ะใช้ประโยชน์ทางภาษนัีน้

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560

- รายการที่บันทึกในงบก�าไรขาดทุน

- รายการที่บันทึกในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

- รายการที่บันทึกในงบก�าไรขาดทุน

- รายการที่บันทึกในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

299.85

-

(89.74)

210.11

-

(7.91)

202.20

16.24

20.93

-

37.17

(30.87)

-

6.30

620.71

7.97

-

628.68

(10.91)

-

617.77

936.80

28.90

(89.74)

875.96

(41.78)

(7.91)

826.27

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์

เผื่อขาย

ค่าเสื่อมราคา
อาคารและ
อุปกรณ์

รายการอื่น รวม

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 

- รายการที่บันทึกในงบก�าไรขาดทุน

- รายการที่บันทึกในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน

935.68

288.53

7.91

1,232.12

619.99

225.95

89.74

935.68

งบการเงินรวม

2562 2561

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 

- รายการที่บันทึกในงบก�าไรขาดทุน

- รายการที่บันทึกในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน

935.07

287.98

7.91

1,230.96

619.49

225.84

89.74

935.07

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2562 2561

หน่วย : ล้านบาท
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20. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้ (ต่อ)

20.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ในงบก�าไรขาดทุน ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน 

การปรับปรุงจากงวดก่อน

รวมภาษีเงินได้

รายการที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราว

รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

6,674.34

2.95

6,677.29

(288.53)

(288.53)

6,388.76

6,633.48

2.95

6,636.43

(287.98)

(287.98)

6,348.45

6,418.25

(289.59)

6,128.66

(225.95)

(225.95)

5,902.71

6,384.63

(289.50)

6,095.13

(225.84)

(225.84)

5,869.29

งบการเงินรวม

2562 25622561 2561

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

ลูกหนี้กรมสรรพากร

เงินน�าส่งศาล

เงินจ่ายล่วงหน้า

เงินประกัน

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ

รวม

279.57

0.52

2,026.58

6.58

177.80

2,491.05

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

279.57

0.52

2,634.64

5.68

248.86

3,169.27

งบการเงินรวม

2562 25622561 2561

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้

ภาษีค�านวณจากอัตราภาษี ร้อยละ 20 

รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี

ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี

ค่าใช้จ่ายที่สามารถหักภาษีได้เพิ่มขึ้น

ภาษีเงินได้ในงวดก่อนที่บันทึกไว้ต�่า (สูง) ไป

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

31,484.31

6,296.86

(19.30)

390.50

(282.25)

2.95

6,388.76

31,282.00

6,256.40

(19.30)

390.45

(282.05)

2.95

6,348.45

31,127.37

6,225.47

(20.00)

263.08

(276.25)

(289.59)

5,902.71

30,959.21

6,191.84

(20.00)

263.05

(276.10)

(289.50)

5,869.29

งบการเงินรวม

2562 25622561 2561

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

ภาษเีงินได้ส�าหรบัก�าไรก่อนหกัภาษขีองกลุม่บรษิทัมยีอดจ�านวนเงนิแตกต่างจากการค�านวณก�าไรทางภาษคีณูกับอตัราภาษี 
ดงันี้

21. สนิทรัพย์ไม่หมนุเวยีนอืน่



22. เจ้าหน้ีอืน่

เจ้าหนี้อื่น

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

รายได้รับล่วงหน้า

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

     (หมายเหตุฯ ข้อ 40.1)

รวม

 154.58 

 9,563.65 

 1,469.03 

-

11,187.26

 154.79 

 9,536.06 

1,462.90 

1.68

11,155.43

129.25

7,875.48

1,318.10

1.68

9,324.51

129.19

7,896.94

1,325.72

-

9,351.85

งบการเงินรวม

2562 25622561 2561

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย : ล้านบาท
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21. สนิทรัพย์ไม่หมนุเวยีนอืน่ (ต่อ)

• ลกูหน้ีกรมสรรพากร จ�านวน 279.57 ล้านบาท ในงบการเงนิรวม ณ วันที ่30 กนัยายน 2562 ประกอบด้วย
 ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ ทอท.ขอคืนจากกรมสรรพากร จ�านวน 279.36 ล้านบาท (ณ วันท่ี  

 30 กันยายน 2561 จ�านวน 279.36 ล้านบาท)
 ภาษเีงินได้นติบิคุคลหัก ณ ท่ีจ่ายทีข่อคนืจากกรมสรรพากรของ รทส. จ�านวน 0.21 ล้านบาท (ณ วันที ่30 กนัยายน 2561  

 จ�านวน 0.21 ล้านบาท)  
• เงินจ่ายล่วงหน้า จ�านวน 2,026.58 ล้านบาท ในงบการเงนิรวม ณ วนัที ่30 กันยายน 2562 ส่วนใหญ่เป็นเงนิจ่ายล่วงหน้า 

จากโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิจ�านวน 1,960.89 ล้านบาท
• ทอท. มกีารท�าสญัญาแลกเปลีย่นสกุลเงินต่างประเทศเพ่ือป้องกันความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น โดย ทอท.จะบนัทกึ 

ผลก�าไรหรือขาดทุนจากผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนของแต่ละสัญญาท่ีจะรับหรือจ่ายแยกกันเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือ 
หน้ีสนิไม่หมนุเวยีนโดยไม่หกักลบกัน แต่จะน�ามาหกักลบกันในกรณีสญัญาที ่ทอท.ตัง้ใจจะรบัหรอืจ่ายด้วยยอดสทุธิ   

ณ วนัที ่ 30 กันยายน 2562 สญัญาแลกเปลีย่นสกุลเงนิต่างประเทศท่ีแสดงรวมในสนิทรพัย์ไม่หมนุเวียนอืน่ และหน้ีสนิไม่
หมนุเวียนอืน่ (หมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ 28) เปลีย่นแปลงเน่ืองจากผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ
ของเงนิกู้ยืมระยะยาว

23. หน้ีสนิหมนุเวยีนอืน่

โบนัสพนักงานค้างจ่าย

เงินมัดจ�าและเงินประกันสัญญา

ภาษีขายที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ

ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างจ่าย 

ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย

ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย

อื่น ๆ

รวม

1,948.77

206.34

201.20

232.75

216.98

109.51

210.05

3,125.60

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

1,949.66

233.97

221.30

263.12

253.93

52.38

180.58

3,154.94

งบการเงินรวม

2562 25622561 2561

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย : ล้านบาท
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เงินกู้ยืมต่างประเทศ

หัก ส่วนที่ครบก�าหนด

      ช�าระภายในหนึ่งปี

คงเหลือ

เงินกู้ยืมในประเทศ

หัก ส่วนที่ครบก�าหนด

      ช�าระภายในหนึ่งปี

คงเหลือ

ยอดรวม

24. เงินกู้ยืมระยะยาว 

2562

ล้านเยน ล้านเยน ล้านเยน ล้านเยนล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

25622561 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

46,411.38

(10,529.19)

35,882.19

-

-

-

35,882.19

13,333.25

(3,024.87)

10,308.38

261.14

(53.59)

207.55

10,515.93

58,434.74

(12,023.36)

46,411.38

-

-

-

46,411.38

16,901.32

(3,477.57)

13,423.75

333.48

(72.34)

261.14

13,684.89

46,411.38

(10,529.19)

35,882.19

-

-

-

35,882.19

13,333.25

(3,024.87)

10,308.38

-

-

-

10,308.38

58,434.74

(12,023.36)

46,411.38

-

-

-

46,411.38

16,901.32

(3,477.57)

13,423.75

-

-

-

13,423.75

เงินกู้ยืมต่างประเทศ 
ทอท.ได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในต่างประเทศเป็นสกุลเงินเยนโดยมีกระทรวงการคลังค�้าประกัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 
ร้อยละ 0.75-2.70 ต่อปี ครบก�าหนดช�าระคนืปี 2546-2585 โดย ทอท.ได้มกีารท�าสญัญาแลกเปลีย่นสกุลเงนิส�าหรบัเงนิกู้ยืม
ต่างประเทศ  คดิเป็นร้อยละ 99.37 ของยอดเงินกู้คงเหลอื (อตัราแลกเปลีย่น ณ วันที ่30 กันยายน 2562 100 เยน เท่ากับ 
28.7284 บาท)   

เงนิกู้ยืมในประเทศ 
รทส.ได้ท�าสญัญาสนิเชือ่เงนิกูร้ะยะยาวกับสถาบนัการเงนิในประเทศภายในวงเงนิจ�านวนไม่เกิน 778.00 ล้านบาท เพ่ือจ่าย
ช�าระหนีเ้งินกู้ระยะยาวท่ีมอียู่กับธนาคาร (Refinance) และเพ่ือน�ามาใช้ในการบรหิารกิจการโรงแรม โดยมหีลกัประกันเป็น
สทิธิการใช้ประโยชน์ท่ีดนิและระบบของโรงแรม ตามสญัญาเช่าทีด่นิระหว่าง ทอท. (ผูใ้ห้เช่า) กับ รทส. (ผูเ้ช่า) และสทิธิตาม
สญัญาจ้างบรหิารกิจการโรงแรม โดยช�าระดอกเบีย้ในอตัรา BIBOR (BANGKOK INTERBANK OFFERED RATE) (1 เดอืน) 
บวกส่วนต่าง 2.10-2.42 ต่อปี ครบก�าหนดช�าระคนืเงนิกูยื้มทัง้หมดภายในระยะเวลา 7 ปี 3 เดอืน นับตัง้แต่วนัท�าสญัญา  
(ท�าสญัญาวันที ่27 พฤศจกิายน 2560) 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูยื้มสามารถวิเคราะห์ได้ดงันี้

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

16,901.32

(3,477.57)

(90.50)

13,333.25

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย : ล้านบาท
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หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี

รวม

หัก ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

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

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

2562 2561

หน่วย : ล้านบาท
25. หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ

1. ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

- วันลาหยุดพักผ่อนประจ�าปีสะสม

2. ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

- โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

- ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

    รวม

รวมภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

87.35

3,140.54

18.52

3,159.06

3,246.41

87.35

3,135.02

18.52

3,153.54

3,240.89

79.49

2,308.57

17.11

2,325.68

2,405.17

79.49

2,305.79

17.11

2,322.90

2,402.39

งบการเงินรวม

2562 25622561 2561

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

26. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน

จ�านวนท่ีรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 และ 2561 แสดงดงัต่อไปนี้

มลูค่าปัจจบุนัของภาระผกูพันผลประโยชน์พนกังาน 3,159.06 3,153.542,325.68 2,322.90

งบการเงินรวม

2562 25622561 2561

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย : ล้านบาท
ภาระผกูพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานแสดงดงัต่อไปน้ี
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ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม

ต้นทุนบริการปัจจุบัน

ต้นทุนดอกเบี้ย

ต้นทุนบริการในอดีต

รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ภาระผกูพันผลประโยชน์พนกังาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 

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

2,188.38

153.05

60.85

-

(79.38)

2,322.90

งบการเงินรวม

2562 25622561 2561

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

26. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน (ต่อ)

การเปลีย่นแปลงของภาระผกูพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ส�าหรบัปีส้ินสดุวันท่ี 30 กันยายน 2562 และ 2561 มดีงัน้ี

ต้นทุนบริการปัจจุบัน

ต้นทุนดอกเบี้ย

ต้นทุนบริการในอดีต

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุน

169.58

64.60

730.49

964.67

167.41

64.52

730.00

961.93

156.42

60.92

-

217.34

156.14

60.85

-

216.99

งบการเงินรวม

2562 25622561 2561

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย : ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายทีร่บัรูใ้นงบก�าไรขาดทนุ ส�าหรบัปีสิน้สดุวันที ่30 กันยายน 2562 และ 2561 มดีงันี้

ข้อสมมตฐิานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั มดีงัน้ี

อัตราคิดลด (ร้อยละ)

อัตราการขึ้นเงินเดือน

    โดยเฉลี่ย (ร้อยละ)

อัตราเงินเฟ้อ (ร้อยละ)

3.0

7.0 7.5 9.0 9.5 10.0

5.0

3.0

7.0 7.5 9.0 9.5 10.0

5.0

3.0

7.0 9.0  9.5 10.0

5.0

3.0

7.0 9.0 9.5 10.0

5.0

 

งบการเงินรวม

2562 25622561 2561

งบการเงินเฉพาะบริษัท

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัย

อัตราคิดลด

อัตราการขึ้นเงินเดือน

0.50

0.50

0.50

0.50

(130.33)

127.05

(122.93)

  119.85

142.66

(117.71)

134.55

(111.05)

งบการเงินรวม

การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ
ร้อยละ

ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้       

การลดลงของข้อสมมติ

2562 2562 25622561 2561 2561

การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ

หน่วย : ล้านบาท
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ปี 2562 และ 2561 ระยะเวลาถัวเฉลีย่ถ่วงน�า้หนักของภาระผกูพันตามโครงการผลประโยชน์คอื 21 ปี

เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา    
ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก�าหนด 30 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ ได้แก่ ค่าชดเชย
ส�าหรบัพนักงานทีเ่กษยีณอายุและมอีายุงานมากกว่าหรอืเท่ากับ 20 ปีจะเปลีย่นจากจ�านวน 300 วันของค่าจ้างอตัราสดุท้าย
เป็น 400 วันของค่าจ้างอัตราสุดท้าย 

ต่อมา ประกาศของคณะกรรมการแรงงานรฐัวิสาหกิจสมัพันธ์ เรือ่ง มาตรฐานขัน้ต�า่ของสภาพการจ้างในรฐัวสิาหกิจ (ฉบบัท่ี 4) 
ภายใต้พระราชบญัญัตแิรงงานรฐัวิสาหกิจสมัพันธ์ พ.ศ.2543 มผีลบงัคบัใช้เมือ่วนัท่ี 26 กันยายน 2562 เพ่ือเป็นการปรบัปรงุ
มาตรฐานข้ันต�่าของสภาพการจ้างส�าหรับลูกจ้างรัฐวิสาหกิจเก่ียวกับอัตราค่าชดเชย และอัตราเงินเพ่ือตอบแทนความชอบ
ในการท�างานเนือ่งจากพ้นจากต�าแหน่งเพราะเหตเุกษยีณอายุ โดยมสีาระส�าคัญท่ีเกีย่วเน่ืองกับ ทอท. คือลกูจ้างผู้ได้ปฏิบติังาน
ในช่วงก่อนเกษียณอายุติดต่อกันครบ 20 ปีข้ึนไปให้ได้รับเงินตอบแทนความชอบในการท�างานเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 
400 วัน ทั้งน้ี ให้มีผลบังคับใช้แก่ลูกจ้างที่เกษียณอายุต้ังแต่วันท่ี 30 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ส่งผลให้ภาระผูกพัน 
ผลประโยชน์พนักงานในงบการเงินเฉพาะบรษิทัเพ่ิมขึน้ 730.00 ล้านบาท งบการเงนิรวมเพ่ิมขึน้ 730.49 ล้านบาท กลุม่บรษิทั
ได้บนัทึกผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงดงักล่าว โดยรบัรูต้้นทุนบรกิารในอดตีเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทนุแล้วในเดือน
กันยายน 2562

อัตราคิดลด

อัตราการขึ้นเงินเดือน

0.50

0.50

0.50

0.50

(130.15)

126.86

(122.77)

119.68

142.46

(117.53)

134.37

(110.89)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ
ร้อยละ

ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้       

การลดลงของข้อสมมติ

2562 2562 25622561 2561 2561

การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ

หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที่ 1 ตุลาคม  2561

- ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น

- ใช้ไปในระหว่างงวด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

- ประมาณการหนี้สินระยะสั้น

- ประมาณการหนี้สินระยะยาว

รวม

320.13

0.56

(43.22)

277.47

239.49

37.98

277.47

543.50

52.32

-

595.82

-

595.82

595.82

47.68

-

-

47.68

47.68

-

47.68

911.31

52.88

(43.22)

920.97

287.17

633.80

920.97

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

ผลกระทบ
ทางเสียง

สำารอง
คดีความ

เบี้ยปรับ
เงินเพิ่ม รวม

หน่วย : ล้านบาท
27. ประมาณการหนีส้นิ

26. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน (ต่อ)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัย (ต่อ)
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27. ประมาณการหนีส้นิ (ต่อ)

ประมาณการหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จ�านวนเงิน 920.97 ล้านบาท ได้รวมประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องร้อง
ด�าเนินคดีจ�านวน 46 คดี จ�านวนเงิน 595.82 ล้านบาท โดยเป็นคดีท่ี ทอท.ถูกฟ้องร้องคดีท่ัวไปจ�านวน 3 คดี จ�านวนเงิน 
535.03 ล้านบาท คดีผลกระทบจากมลภาวะทางเสียงจ�านวน 43 คดี จ�านวนเงิน 60.79 ล้านบาท และประมาณการหนี้สิน           
จากค่าชดเชยผลกระทบทางเสยีงเพ่ือปรบัปรงุอาคารและสิง่ปลกูสร้างจ�านวน 277.47 ล้านบาท โดยเป็นค่าชดเชยผลกระทบ
ทางเสียงของ ทสภ. จ�านวน 150.18 ล้านบาท และ ทภก. จ�านวน 127.29 ล้านบาท นอกจากนี้ยังรวมประมาณการหนี้สิน    
ที่เกิดจากเบี้ยปรับเงินเพิ่มจ�านวนเงิน 47.68 ล้านบาท ที่ ทอท.ของดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มกับกรมสรรพากร ปัจจุบัน   
อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมสรรพากร โดย ทอท.ได้น�าพันธบัตรจ�านวนเงิน 55.00 ล้านบาท (หมายเหตุประกอบ 
งบการเงินข้อ 13) ไปวางค�้าประกันค่าเบี้ยปรับและเงินเพิ่มดังกล่าวแล้ว 

30. สำารองตามกฎหมาย

ตามพระราชบญัญัตบิรษิทัมหาชนจ�ากัด พ.ศ.2535  มาตรา 116 ทอท.ต้องจดัสรรก�าไรสทุธิประจ�าปีส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุส�ารอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี จนกว่าทุนส�ารองน้ีจะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  
ซึ่ง ทอท.มีส�ารองตามกฎหมายเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนที่ออกและเรียกช�าระเต็มมูลค่าแล้ว 

เงินประกันผลงาน

เงินมัดจ�าและเงินประกันสัญญาเกินหนึ่งปี

เงินมัดจ�าและเงินประกันสัญญาเกินหนึ่งปี

- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุฯ ข้อ 40.1)

รายได้รอตัดบัญชี

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ๆ

รวม

343.97

967.56

-

35.34

1,847.29

15.09

3,209.25

342.40

964.79

19.51

35.34

1,847.29

15.09

3,224.42

232.21

979.58

-

37.61

2,193.93

34.99

3,478.32

231.79

977.70

-

37.61

2,193.93

34.99

3,476.02

งบการเงินรวม

2562 25622561 2561

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย : ล้านบาท
28. หน้ีสนิไม่หมุนเวยีนอืน่

หุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจ�านวน 14,285,700,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าหุ้นละ 1 บาท (2561 : จ�านวน 14,285,700,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) หุ้นทั้งหมดได้ออกและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 14,285,700,000 14,285,700,000 12,567,669,243 26,853,369,243

จำานวนหุ้น
ส่วนเกินมูลค่า

หุ้นสามัญ
บาท

หุ้นสามัญ
บาท

รวม
บาท

29. ทนุเรือนหุน้และส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั
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31. กำาไรจากอตัราแลกเปล่ียน

32. ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในท่ีราชพสัดุ

ก�าไรที่เกิดขึ้นจริง

ก�าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น

รวม

181.63

(2.98)

178.65

212.22

0.08

212.30

181.62

(2.98)

178.64

212.21

0.08

212.29

งบการเงินรวม

2562 25622561 2561

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

ทอท. ใช้ประโยชน์เอง

รวม

4,357.48

4,357.48

3,875.62

3,875.62

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

2562 2561

หน่วย : ล้านบาท

32.1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
กรมธนารักษ์มีหนังสือที่ กค 0316/15722 วันที่ 29 กันยายน 2560 แจ้งผลการพิจารณาอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์  
ตามประเภททรัพย์สินท่ีใช้ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุแปลงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส�าหรับงวดปี 2561 ถึงปี 2565 ตามวิธี      
ส่วนแบ่งรายได้ในอัตราร้อยละ 5 ของรายได้ทั้งหมดรวมกับวิธีอัตราผลตอบแทนจากมูลค่าทรัพย์สินซึ่งค�านวณจากมูลค่า
ทรัพย์สินในพ้ืนที่ท่ีก่อให้เกิดรายได้เชิงพาณิชย์ในอัตราร้อยละ 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    
ในทีร่าชพัสดสุนามบนิดอนเมอืงและสนามบนิภมูภิาค ส�าหรบังวดปี 2560 ถึงปี 2575 ในอตัราร้อยละ 5.5 ของรายได้ทัง้หมด          
โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ  ทั้งสิ้นในช่วงปีบัญชีนั้น ๆ  โดยผลประโยชน์ตอบแทนจะต้องไม่ต�่ากว่าร้อยละ 5.5 ของประมาณการ
รายได้รวมของสนามบินดอนเมืองและสนามบินภูมิภาคตามที่ ทอท.เสนอ 

ทัง้น้ี ทอท.ได้ช�าระค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์งวดปี 2560 ถึงปี 2561 ให้แก่กรมธนารกัษ์แล้วตามวธีิส่วนแบ่งรายได้ในอตัรา
เดิมที่อัตราร้อยละ 5 ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายใด ๆ  ทั้งสิ้นส�าหรับสนามบินที่มีผลการด�าเนินงานก�าไร และอัตราร้อยละ 2 
ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นส�าหรับสนามบินที่มีผลการด�าเนินงานขาดทุน ดังนั้น ทอท.จะต้องช�าระค่าตอบแทน
การใช้ประโยชน์เพิ่มเติมเป็นเงิน 242.83 ล้านบาท ซึ่ง ทอท.ได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายแล้วเมื่อมิถุนายน 2562 
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34. ค่าใช้จ่ายอ่ืน

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน

รวม

2,647.34

113.10

2,760.44

2,436.76

83.40

2,520.16

2,229.72

112.45

2,342.17

2,065.88

83.40

2,149.28

งบการเงินรวม

2562 25622561 2561

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

33. ขาดทุน (กลบัรายการผลขาดทนุ) จากการด้อยค่าสนิทรพัย์

กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า

    ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย               

ขาดทุนจากการด้อยค่าท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

รวม

(643.13)

215.85

(427.28)

-

82.13

82.13

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

2562 2561

หน่วย : ล้านบาท

ในปี 2554 มีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ของ ทชร.อาจเกิดการด้อยค่าเน่ืองจากปริมาณเท่ียวบินและจ�านวนผู้โดยสารลดลงอย่าง 
มีสาระส�าคัญ ฝ่ายบริหารจึงทดสอบการด้อยค่าสินทรัพย์ของ ทชร. และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทั้งจ�านวน ต่อมา ใน
ปี 2562 ทชร.ได้เพ่ิมการให้บรกิารเทีย่วบนิและผูโ้ดยสารมผีลท�าให้มกีารเปลีย่นแปลงอย่างมนัียส�าคญัเก่ียวกับการใช้สนิทรัพย์ 
และมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าผลการปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ดีขึ้นมาก ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ว่าผลขาดทุนจากการ 
ด้อยค่าสินทรัพย์อาจลดลงหรือหมดไป ทอท.จึงประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ ทชร.ใหม่ และปรากฏว่า
มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนซึ่งก�าหนดจากมูลค่าจากการใช้สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี ทอท.จึงกลับรายการผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์ ทชร.ทั้งจ�านวน รวมทั้งสิ้น 643.13 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทนุ อาคารและอปุกรณ์ และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน จ�านวน 0.32 ล้านบาท จ�านวน 634.64 ล้านบาท และจ�านวน 8.17 ล้านบาท
ตามล�าดับ และแสดงสินทรัพย์ของ ทชร.ด้วยมูลค่าตามบัญชี (สุทธิจากค่าตัดจ�าหน่ายสะสมหรือค่าเส่ือมราคาสะสม)  
เสมือนไม่เคยบันทึกรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์นั้นในงวดก่อน ๆ

ในการพิจารณามูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ ประมาณการจากกระแสเงินสดที่ได้ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ตามระยะ
เวลาท่ีคาดไว้ส�าหรับการเช่าใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุถึงวันท่ี 30 กันยายน 2595 โดยใช้ข้อสมมติฐานที่อ้างอิงจากแผน 
การเงินระยะยาวของ ทอท. และใช้อัตราการเจริญเติบโตคงที่ส�าหรับประมาณการกระแสเงินสดหลังจากปีที่ 5 ซึ่งเป็นอัตรา
ที่ไม่เกินไปกว่าอัตราเติบโตถัวเฉลี่ยระยะยาวของ ทอท. การประมาณการกระแสเงินสดนี้ ฝ่ายบริหารได้ศึกษาและพิจารณา
ความเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลของทางเลือกร่วมกับประมาณการจราจรทางอากาศ ซึ่งเป็นการประมาณการที่ดีท่ีสุด 
มาประกอบการค�านวณโดยใช้อัตราต้นทุนของเงินลงทุนถัวเฉล่ียถ่วงน�้าหนักก่อนภาษี (WACC) ของ ทอท.ในอัตราร้อยละ 
10 เป็นอัตราคิดลด
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35. ต้นทนุทางการเงนิ

ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

รวม

793.41

21.12

814.53

960.02

56.14

1,016.16

781.21

21.12

802.33

946.52

56.14

1,002.66

งบการเงินรวม

2562 25622561 2561

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

36. กำาไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน

ก�าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานค�านวณโดยการหารก�าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ ด้วยจ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย         
ถ่วงน�้าหนักที่ออกและช�าระแล้วในระหว่างปี

ก�าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของ

   บริษัทใหญ่ (ล้านบาท) 

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก

   ที่ออกและช�าระแล้วในระหว่างปี (ล้านหุ้น)

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)

25,026.37

14,285.70

1.75

25,170.76

14,285.70

1.76

24,933.55

14,285.70

1.75

25,089.91

14,285.70

1.76

งบการเงินรวม

2562 25622561 2561

งบการเงินเฉพาะบริษัท

กลุ่มบริษัทไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างงวดที่น�าเสนอรายงาน ดังนั้นจึงไม่มีการน�าเสนอก�าไรต่อหุ้น
ปรับลด

37. เงินปันผล

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2561 ในอัตรา     
หุ้นละ 1.05 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลคิดเป็นจ�านวนเงิน 14,998.39 ล้านบาท ท้ังน้ี ทอท.ได้จ่าย
เงินปันผลแล้วในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2560 ในอัตรา     
หุ้นละ 0.86 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลคิดเป็นจ�านวนเงิน 12,285.28 ล้านบาท ท้ังน้ี ทอท.ได้จ่าย
เงินปันผลแล้วในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 
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สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (หมายเหตุฯ ข้อ 17)

      ที่ดิน

      อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

- สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (หมายเหตุฯ ข้อ 39)

-

-

-

2,688.28

-

1,950.64

-

246,761.54

-

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

ระดับ 1 ระดับ 3ระดับ 2

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์ที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

- เงินลงทุนเผื่อขาย

      ตราสารทุน

สินทรัพย์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

- เงินลงทุนเผื่อขาย

      ตราสารทุน

1,032.95

1,072.51

 

-

-

 

-

-

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

ระดับ 1 ระดับ 3ระดับ 2

หน่วย : ล้านบาท

38. ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

39. การเปิดเผยข้อมูลสำาหรับเครื่องมือทางการเงิน 

กลุ่มบริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงาน    
และกระแสเงินสดท้ังในปัจจบุนัและอนาคต ทอท.มเีงนิฝากทัง้ระยะสัน้และระยะยาวในสถาบนัการเงินต่าง ๆ ทอท.มหีน้ีสนิ
จากการกู้ยืมที่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ และบริษัทย่อยของ ทอท.มีหนี้สินจากการกู้ยืมที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว



เงินสดและเงินฝากกระแสรายวัน

รายการเทียบเท่าเงินสด

เงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุน

    ในพันธบัตร

 

เงินกู้ยืมภายในประเทศ

เงินกู้ยืมต่างประเทศ

-

0.85

1.86

3.91

1.86

-

-

-

-

49.84

2,595.61

2,645.45

-

-

-

-

8.20

1,811.47

1,819.67

326.90

9,605.56

66,031.28

75,963.74

53.59

3,024.87

3,078.46

-

-

-

-

149.51

5,901.30

6,050.81

326.90

9,605.56

66,031.28

75,963.74

261.14

13,333.25

13,594.39

งบการเงินรวม 2562

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ

มากกว่า 1 ปี มากกว่า 5 ปีภายใน 1 ปี มากกว่า 2 ปี รวม

หน่วย : ล้านบาท

ตารางแสดงอตัราดอกเบีย้ถัวเฉลีย่ของสนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงินแบบมดีอกเบีย้ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 และ 2561 
มีรายละเอียดดังนี้

39. การเปิดเผยข้อมลูสำาหรับเคร่ืองมอืทางการเงนิ (ต่อ) 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (ต่อ)

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ

มากกว่า 1 ปีภายใน 1 ปี มากกว่า 2 ปี

เงินสดและเงินฝากกระแสรายวัน

รายการเทียบเท่าเงินสด

เงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุน

    ในพันธบัตร

 

เงินกู้ยืมภายในประเทศ

เงินกู้ยืมต่างประเทศ

-

0.90

1.56

3.88

1.82

-

-

-

-

53.59

3,045.40

3,098.99

-

-

-

-

58.04

3,513.95

3,571.99

342.02

8,260.08

64,314.13

72,916.23

72.34

3,477.57

3,549.91

-

-

-

-

149.51

6,864.40

7,013.91

342.02

8,260.08

64,314.13

72,916.23

333.48

16,901.32

17,234.80

งบการเงินรวม 2561

มากกว่า 5 ปี รวม

หน่วย : ล้านบาท
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39. การเปิดเผยข้อมลูสำาหรับเคร่ืองมอืทางการเงนิ (ต่อ) 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (ต่อ)

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ

มากกว่า 1 ปีภายใน 1 ปี มากกว่า 2 ปี

เงินสดและเงินฝากกระแสรายวัน

รายการเทียบเท่าเงินสด

เงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุน

    ในพันธบัตร

 

เงินกู้ยืมต่างประเทศ

-

0.88

1.86

1.86

-

-

-

-

2,595.61

-

-

-

-

1,811.47

328.53

9,186.72

66,011.28

75,526.53

3,024.87

-

-

-

-

5,901.30

328.53

9,186.72

66,011.28

75,526.53

13,333.25

งบการเงินเฉพาะบริษัท 2562

มากกว่า 5 ปี รวม

หน่วย : ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ

มากกว่า 1 ปีภายใน 1 ปี มากกว่า 2 ปี

เงินสดและเงินฝากกระแสรายวัน

รายการเทียบเท่าเงินสด

เงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุน

    ในพันธบัตร

 

เงินกู้ยืมต่างประเทศ

-

0.91

1.56

1.82

-

-

-

-

3,045.40

-

-

-

-

3,513.95

343.77

8,198.17

64,314.13

72,856.07

3,477.57

-

-

-

-

6,864.40

343.77

8,198.17

64,314.13

72,856.07

16,901.32

งบการเงินเฉพาะบริษัท 2561

มากกว่า 5 ปี รวม

หน่วย : ล้านบาท

ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น
ทอท.มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งมีผลกระทบต่อหนี้สิน คา่ใช้จ่ายด�าเนินงาน 
และดอกเบีย้ทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ  ทอท.มนีโยบายบรหิารความเสีย่ง โดยมกีารจดัตัง้คณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่ง
หน้ีต่างประเทศ  และได้ท�าสญัญาแลกเปลีย่นสกลุเงนิของหนีส้นิจากสกุลเยนเป็นสกุลบาท คดิเป็น ร้อยละ 99.37 ของยอด
เงนิกู้คงเหลอื โดยใช้อนพัุนธ์ทางการเงนิ ได้แก่ Cross Currency Swap, Participating Swap และ KOT-Linked Cross  
Currency Swap ทีอ้่างองิความสามารถในการช�าระหนีข้องรฐับาลไทยในสดัส่วน 43 : 25 : 32 กับสถาบนัการเงนิทัง้ไทยและ
ต่างประเทศ

ความเสีย่งด้านสนิเชือ่
ความเสีย่งด้านสนิเชือ่เกิดจากการท่ีลกูค้าไม่ช�าระหน้ีตามก�าหนดเวลาหรอืสัญญา ทอท.ป้องกันความเสีย่งโดยก�าหนดระยะ
เวลาช�าระค่าบรกิารแต่ละประเภทอย่างชดัเจน ตดิตามลกูหนีท้ีม่ยีอดค้างช�าระอย่างต่อเนือ่ง และมกีารเรยีกหลกัประกันจาก
ลกูค้า มลูค่ายุตธิรรมของลกูหนีท่ี้แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงนิ คอืยอดสทุธิของลกูหน้ีหลงัจากหกัค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู
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39. การเปิดเผยข้อมลูสำาหรับเคร่ืองมอืทางการเงนิ (ต่อ) 

ความเสีย่งด้านสภาพคล่อง
ทอท.และบริษัทย่อยบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยรักษาระดับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอ 
เพ่ือสนบัสนนุการด�าเนินงานของบรษิทั และลดความเสีย่งทีอ่าจเกิดจากผลกระทบของความผนัผวนในกระแสเงนิสด

มูลค่ายตุธิรรมของเครือ่งมือทางการเงนิ
สนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิรวมทัง้เงนิกู้ยืม มอีตัราดอกเบีย้ใกล้เคยีงกับอตัราดอกเบีย้ในตลาด ผูบ้รหิารจงึเชือ่ว่ามลูค่า
ยุตธิรรมของสนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระส�าคญักับมลูค่าตามบญัชี

ทอท.มมีลูค่ายุตธิรรมของสญัญาแลกเปลีย่นสกุลเงนิเป็นเชงิลบจ�านวน 1,950.64 ล้านบาท ค�านวณด้วยการใช้แบบจ�าลอง      
ทางการเงนิ โดยวธีิคดิลดกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow) ซึง่อตัราคิดลดท่ีน�ามาใช้ค�านวณหามลูค่าปัจจบุนัของกระแส
เงนิสดนีม้าจากปัจจยัตลาดทีเ่ก่ียวข้องต่าง ๆ เช่น อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศและอตัราดอกเบีย้ เป็นต้น 

40. รายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั

กิจการและบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกิจการอื่นแห่งหน่ึงหรือมากกว่าหนึ่งแห่ง        
โดยทีบุ่คคลหรอืกิจการน้ันมอี�านาจควบคุมบรษิทั หรอืถูกควบคมุโดยบรษิทั หรอือยู่ภายใต้การควบคมุเดยีวกันกับบรษิทั  บรษิทัย่อย 
และบรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกัน ถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวข้องกับบรษิทั บรษิทัร่วม และบคุคลทีเ่ป็นเจ้าของส่วนได้เสยีในสทิธิออก
เสยีงของบรษิทัซึง่มอีทิธิพลอย่างเป็นสาระส�าคญัเหนือกิจการ ผู้บรหิารส�าคัญรวมท้ังกรรมการของบรษิทัตลอดจนสมาชกิใน
ครอบครวัท่ีใกล้ชดิกับบคุคลเหล่านัน้ กิจการและบคุคลทัง้หมดถือเป็นบคุคลหรอืกิจการทีเ่ก่ียวข้องกับบรษิทั

ในการพิจารณาความสมัพันธ์ระหว่างบคุคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวข้องกันซึง่อาจมข้ึีนได้ ต้องค�านึงถึงรายละเอยีดของความสัมพันธ์
มากกว่ารปูแบบความสมัพันธ์ตามกฎหมาย 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ซึ่งการก�าหนดราคาระหว่าง ทอท.กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
เป็นไปตามปกตขิองธุรกิจเช่นเดยีวกับทีก่�าหนดกับบคุคลหรอืกิจการอืน่ทีไ่ม่เก่ียวข้องกัน 

ลูกหนี้การค้า

    บริษัทย่อย

เจ้าหนี้อื่น

    บริษัทย่อย

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

    บริษัทย่อย

6.69

1.68

19.51

6.66

1.68

-

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2562 2561

หน่วย : ล้านบาท
40.1 ยอดค้างช�าระท่ีเกิดจากการซือ้ ขาย และบรกิาร 
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40. รายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ)

40.2 รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้

รายได้ค่าเช่าจากบริษัทย่อย

รายได้เกี่ยวกับบริการจากบริษัทย่อย

รายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์จากบริษัทย่อย

รายได้อื่นจากบริษัทย่อย

รวม

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานแก่บริษัทย่อย

ค่าใช้จ่ายอื่นแก่บริษัทย่อย

รวม

23.73

26.20

33.32

0.05

83.30

-

1.97

1.97

20.18

24.26

17.45

-

61.89

0.06

1.38

1.44

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2562 2561

หน่วย : ล้านบาท

40.3 ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร

ผลประโยชน์ระยะสั้น

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

รวม

140.84

1.65

142.49

135.27

1.65

136.92

146.52

1.59

148.11

152.69

1.59

154.28

งบการเงินรวม

2562 25622561 2561

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

ภาระผูกพันตามสัญญาของ สนญ. ทดม. 

   และท่าอากาศยานภูมิภาค

ภาระผูกพันตามสัญญาของ ทสภ.

ภาระผูกพันตามสัญญาของกิจการโรงแรม

ภาระผกูพันเก่ียวกับผลกระทบด้านเสยีงของ ทภก.

ภาระผกูพันเก่ียวกับผลกระทบด้านเสยีงของ ทสภ.

รวม

727.98

18,906.98

6.00

251.76

188.39

20,081.11

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

1,196.23

23,994.15

-

48.07

135.69

25,374.14

งบการเงินรวม

2562 25622561 2561

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

41. ภาระผูกพัน 

กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายซึ่งยังไม่ถือเป็นรายจ่ายในงวดบัญชีนี้ ดังนี้

รายจ่ายฝ่ายทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
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41. ภาระผูกพนั (ต่อ)

สัญญาจ้างเอกชนด�าเนินงาน

สัญญาจ้างบริหารกิจการโรงแรม                             

    และค่าสิทธิในการใช้ชื่อเครื่องหมายการค้า

สัญญาซ่อมบ�ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ

การเช่าทรัพย์สินและอื่น ๆ

รวม

3,369.94

613.82

1,044.10

2,623.81

7,651.67

3,365.84

-

1,044.10

2,350.52

6,760.46

2,908.88

727.69

1,470.90

1,050.17

6,157.64

2,908.88

-

1,470.90

1,050.02

5,429.80

งบการเงินรวม

2562 25622561 2561

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

ไม่เกิน 1 ปี

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

เกินกว่า 5 ปี

รวม

955.54

1,641.31

3.32

2,600.17

890.57

1,436.31

-

2,326.88

441.28

572.51

-

1,013.79

441.13

572.51

-

1,013.64

งบการเงินรวม

2562 25622561 2561

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562  รทส.มีภาระผูกพันจากการท�าสัญญาจ้างบริหารกิจการโรงแรมเป็นระยะเวลา 20 ปี (สัญญาเริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2548 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568) เป็นค่าจ้างในการบริหารกิจการโรงแรม (ค่าจ้างและค่าใช้จ่าย
บุคลากรหลัก) จ�านวน 608.47 ล้านบาท และเป็นค่าสิทธิในการใช้ชื่อเครื่องหมายการค้า (Logo) จ�านวน 5.35 ล้านบาท  
รวมเป็นภาระผูกพันทั้งสิ้น 613.82 ล้านบาท 

การเช่าทรพัย์สนิของรายจ่ายด�าเนนิงานซึง่กลุม่บรษิทัเป็นผูเ้ช่า โดยกลุม่บรษิทัมภีาระผกูพันตามสญัญาเช่าด�าเนินงานส�าหรบั
การเช่าทรพัย์สนิโดยจ�านวนเงินขัน้ต�า่ทีต้่องจ่ายในอนาคตภายใต้สญัญาเช่าด�าเนนิงานท่ีบอกเลกิไม่ได้ ณ วันที ่30 กันยายน 
2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

42. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

42.1 คดีความ
กลุ่มบริษัทถูกฟ้องร้องด�าเนินคดีจ�านวน 43 คดี และ 92 กลุ่มคดี ประกอบด้วย

42.1.1 ทอท.ถูกฟ้องร้องด�าเนินคดีทั่วไปจ�านวน 35 คดี โดยโจทก์ฟ้องให้ ทอท.ชดใช้ค่าเสียหายรวมเป็นเงินประมาณ 
2,368.24 ล้านบาท (ไม่รวมดอกเบี้ย) เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลและคดียังไม่ถึงท่ีสุด โดยมีพนักงานอัยการ 
ส�านักงานอัยการสูงสุด เป็นทนายความแก้ต่างคดี

42.1.2 ทอท.ถูกฟ้องร้องด�าเนินคดีเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาจ้างบริหารด้านการจัดการขนส่งสินค้าภายในเขต 
ปลอดอากรท่าอากาศยานสวุรรณภมูจิ�านวน 1 คด ีโดยบรษิทัเอกชนผูฟ้้องคดฟ้ีองศาลปกครองกลางให้ ทอท.ชดใช้ค่าเสยีหาย
เป็นเงนิประมาณ 165.80 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี และค่าธรรมเนยีมรายปีหนงัสอืค�า้ประกันธนาคาร
ปีละ 2.96 ล้านบาท จนกว่า ทอท.จะคืนหนังสือค�้าประกันธนาคาร ต่อมา ผู้ฟ้องคดีขอแก้ไขเพิ่มเติมค�าฟ้องเรียกค่าเสียหาย
เป็นเงิน 3,253.50 ล้านบาท ปัจจุบันคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
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42. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น (ต่อ)

42.1 คดีความ (ต่อ)
ผลจากการที่ ทอท.บอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นท�าให้ผู้รับจ้างงานช่วงฟ้องผู้ฟ้องคดีเป็นจ�าเลยต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้  
เพ่ือเรยีกร้องเอาเงินค่าจ้างตามสญัญาจ้างงานช่วงแต่ละฉบบั ต่อมาผูฟ้้องคดไีด้ย่ืนค�าร้องต่อศาลให้หมายเรยีก ทอท.เข้ามา
เป็นจ�าเลยร่วมในทุกคดีจึงท�าให้ ทอท.ตกเป็นจ�าเลยในคดีเหล่านั้นด้วย ซึ่งมีคดีที่ ทอท.ตกเป็นจ�าเลยร่วมทั้งสิ้นจ�านวน 6 คดี 
จ�านวนทุนทรัพย์ที่พิพาท 470.94 ล้านบาท 

ปัจจุบันศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีค�าสั่งให้โอนคดีไปยังศาลปกครองจ�านวน 4 คดี จ�านวนทุนทรัพย์ที่พิพาท 466.96 ล้านบาท  
ส่วนคดีท่ีเหลือจ�านวน 2 คดี จ�านวนทุนทรัพย์ที่พิพาท 3.98 ล้านบาท ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งกรุงเทพใต้
เนื่องจากรอความเห็นของศาลปกครองเกี่ยวกับเรื่องอ�านาจหน้าที่ระหว่างศาล

 42.1.3 ศาลปกครองกลางมีหมายแจ้งให้ ทอท.ไปให้ถ้อยค�าต่อศาลเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงพร้อมส่งส�าเนาค�าฟ้อง
ประกอบการพิจารณามคี�าสัง่เก่ียวกับค�าฟ้องและค�าขอเก่ียวกับวิธีการชัว่คราวก่อนมกีารพิพากษาในคดขีองศาลปกครองกลาง 
คดีหมายเลขด�าที่ 1914/2562 ระหว่าง บริษัทเอกชนรายหน่ึงกับพวกรวม 2 ราย ผู้ฟ้องคดี และ ทอท.ผู้ถูกฟ้องคดี  
โดยศาลนัดไต่สวนวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ท่ีศาลปกครองกลาง ต่อมา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ศาลปกครองกลาง 
มีค�าสั่งให้ ทอท.รื้อถอนสิ่งกีดขวางใด ๆ ออกไปจากเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 370 บริเวณทางเข้า-ออก หน้าโครงการ
และยุติการด�าเนินการใด ๆ  อันเป็นการขัดขวาง รบกวน หรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการใช้ประโยชน์ใด ๆ  ของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง 
และการด�าเนินการของหน่วยงานสาธารณูปโภคทีเ่ก่ียวข้องกับโครงการดงักล่าว ท้ังน้ี จนกว่าศาลจะมคี�าพิพากษาหรอืค�าสัง่
เป็นอย่างอื่น และเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ทอท.ได้รับค�าส่ังเรียกให้ท�าค�าให้การในคดีดังกล่าว โดยผู้ฟ้องคดีขอให้ศาล 
มีค�าพิพากษาให้ ทอท.ช�าระค่าเสียหายจ�านวน 150.09 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อเท็จจริงเพื่อส่งให้พนักงาน
อัยการแก้ต่างคดีให้ ทอท.

42.1.4 ทอท.ถูกฟ้องร้องด�าเนินคดีเก่ียวกับผลกระทบจากมลภาวะทางเสียงต่อศาลปกครองจ�านวน 92 กลุ่มคดี  
(มกีารจดักลุม่คดีใหม่) โดยโจทก์ฟ้องให้ ทอท.ชดใช้ค่าเสยีหายรวมเป็นเงนิประมาณ 1,915.39 ล้านบาท ซึง่คดอียู่ในระหว่าง 
การพิจารณาของศาลปกครอง โดยมีพนักงานอัยการ ส�านักงานอัยการสูงสุดเป็นผู้รับมอบอ�านาจในการแก้ต่างคดีให้ ทอท.

42.1.5 ทอท.ถูกฟ้องร้องด�าเนินคดีเก่ียวกับการบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ประกอบกิจการบริหารจัดการอาคารและ 
ลานจอดรถ ณ ทสภ.โดยไม่ชอบกับบริษัทเอกชนรายหนึ่งจ�านวน 1 คดี โดยผู้ฟ้องคดีฟ้องศาลปกครองให้ ทอท.ชดใช้ค่าเสีย
หายเป็นเงินประมาณ 128.98 ล้านบาท ทอท.ผูถู้กฟ้องคดฟ้ีองแย้งเรยีกให้ผูฟ้้องคดชี�าระค่าเสยีหายฐานผดิสญัญาแก่ ทอท. 
โดยเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ศาลปกครองกลางพิพากษายกฟ้อง และให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชดใช้ค่าเสียหายฐานผิดสัญญา
จ�านวน 82.68 ล้านบาทให้แก่ ทอท.ผู้ถูกฟ้องคดี พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่า
จะช�าระแล้วเสร็จ และให้ธนาคารร่วมรับผิดในจ�านวนเงินดังกล่าว แต่ทั้งน้ี ไม่เกิน 51.70 ล้านบาท ตามวงเงินค�้าประกัน 
ที่เหลือ ธนาคารได้ช�าระหนี้ตามพิพากษาจ�านวน 51.70 ล้านบาท ให้แก่ ทอท.แล้ว ส่วนบริษัทเอกชนได้ยื่นอุทธรณ์ ต่อมา 
ศาลปกครองสูงสุดได้มีค�าพิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงท่ี อ.1377/2560 ซึ่งพิพากษาแก้ไขค�าพิพากษาปกครองชั้นต้น  
เป็นให้ผู้ฟ้องคดีที่ 1 รับผิดช�าระเงินจ�านวน 75.09 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 
ดังกล่าวนับแต่วันฟ้องแย้ง 9 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระเสร็จ ทั้งนี้ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีค�าพิพากษา 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด�าเนินการของส�านักงานบังคับคดี ส�านักงานอัยการสูงสุด

ทอท. เป็นผู้ฟ้องร้องด�าเนินคดี
42.1.6 ทอท.ย่ืนฟ้องกลุ่มบุคคลรวม 13 คนต่อศาลแพ่งเป็นคดีหมายเลขคดีด�าท่ี 6453/2551และคดีหมายเลขด�าที่  

6474/2551 กรณีที่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยปิดล้อม ทสภ. และ ทดม. ศาลแพ่งพิพากษาให้จ�าเลยทั้ง 13 
ร่วมกันช�าระเงินให้แก่ ทอท. จ�านวน 522.16 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2551 
เป็นต้นไป เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ศาลฎีกามีค�าสั่งไม่รับฎีกา คดีจึงถึงที่สุด ปัจจุบันส�านักงานการบังคับคดีได้ยึดอายัด
ทรัพย์สินของจ�าเลยทั้ง 13 เพื่อมาช�าระหนี้ตามค�าพิพากษา โดย ทอท.ได้ด�าเนินการตั้งเรื่องบังคับอายัดทรัพย์สินของจ�าเลย
ทัง้ 13 ต่อเจ้าพนกังานบงัคบัคด ีกรมบงัคบัคดแีล้ว ส่วนทรพัย์สนิของจ�าเลยท้ัง 13 อยู่ระหว่างการยึด อายดัทรพัย์ และประกาศ
ขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี 
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42. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น (ต่อ)

42.2 ผลกระทบจากมลภาวะทางเสียง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
คณะกรรมการ ทอท.มีมติเมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้ด�าเนินการชดเชยผู้ท่ีได้รับผลกระทบด้านเสียงจาก 
การด�าเนนิกิจการของท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิตามสถานการณ์การบนิจรงิ ตามมติคณะรฐัมนตรเีมือ่วันท่ี 29 พฤษภาคม 2550 
และวันที่ 31 สิงหาคม 2553 เฉพาะอาคารที่ก่อสร้างก่อนปี 2544 ดังนี้

• พื้นที่ NEF มากกว่า 40 ให้เจรจาซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยเทียบเคียงแนวทางการก�าหนดค่าทดแทนความเสียหาย
ที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 และหาก
เจ้าของไม่ประสงค์จะขาย ให้รับเงินไปด�าเนินการปรับปรุงอาคารเอง

• พ้ืนที ่NEF 30-40 ให้สนบัสนุนการปรบัปรงุอาคารและสิง่ปลกูสร้าง โดยการท�าการตรวจวัดระดบัเสยีงรบกวน หากพบว่า
โครงการท�าให้ระดับเสียงรบกวนเกิน 10 เดซิเบล (เอ) ให้รับเงินไปด�าเนินการปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างเอง โดยใช้
หลกัเกณฑ์การปรบัปรงุอาคารเพ่ือลดผลกระทบด้านเสยีงจากผลการศกึษาของสถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ (NIDA)

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในหลักการให้ ทอท.พิจารณาขยาย
กรอบการชดเชยผลกระทบด้านเสยีงจากการด�าเนินงานท่าอากาศยานสวุรรณภมูติามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วันที ่29 พฤษภาคม 
2550 และวันท่ี 31 สงิหาคม 2553 ให้แก่อาคารทีป่ลกูสร้างตัง้แต่ปี 2544 จนถึงวนัทีท่่าอากาศยานสวุรรณภูมเิริม่เปิดด�าเนินการ
ในวันที่ 28 กันยายน 2549 โดยใช้หลักเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยตามมติเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 และวันที่ 31 สิงหาคม 
2553 และเห็นควรให้ ทอท.เป็นผู้พิจารณาการชดเชยผลกระทบด้านเสียงจากการด�าเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
ในกรณีท่ีมีการร้องเรียนเรื่องผลกระทบด้านเสียงจากผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงที่อยู่นอกเหนือจากบริเวณพ้ืนที่ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม 2550 และวันท่ี 31 สิงหาคม 2553 โดยขยายกรอบการชดเชยให้แก่อาคาร 
ที่ปลูกสร้างจนถึงวันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเริ่มเปิดด�าเนินการในวันที่ 28 กันยายน 2549 เป็นกรณีไป

อย่างไรก็ตาม ทอท.ได้แต่งตัง้คณะกรรมการจดัตัง้กองทุนชดเชยผลกระทบจากท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิโดยมวัีตถุประสงค์
เพ่ือให้กองทุนฯ ดังกล่าวเป็นกลไกในการก�าหนดมาตรการ วิธีการช่วยเหลอืและด�าเนนิการเพ่ือบรรเทาผลกระทบท่ีประชาชน
อาจได้รบัจากการด�าเนนิงานของท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิ ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ครัง้ที ่2/2552 
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2552   

ท่าอากาศยานภูเก็ต
คณะกรรมการ ทอท.มมีตเิมือ่วนัที ่19 สงิหาคม 2559 เห็นชอบหลกัเกณฑ์การแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านเสยีงจากการด�าเนนิงาน 
ทภก. โดยชดเชยอาคารและสิ่งปลูกสร้างก่อนปี 2553 ดังนี้

• หลักเกณฑ์ในการด�าเนินการชดเชยในบริเวณพื้นที่ NEF มากกว่า 40 ให้เจรจาซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีเจ้าของ
กรรมสทิธ์ิไม่ประสงค์ขาย ต้องสนับสนนุการปรบัปรงุอาคารเพ่ือลดผลกระทบด้านเสยีง และให้รบัเงนิไปปรบัปรงุอาคารเอง 
โดยใช้วิธีการประเมินราคา ดังนี้

กรณีซื้อท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ใช้หลักเกณฑ์การประเมินราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเทียบเคียงแนวทาง 
การก�าหนดค่าทดแทนความเสยีหายท่ีต้องออกจากอสงัหารมิทรพัย์ท่ีถูกเวนคนื ตามพระราชบญัญัติว่าด้วยการเวนคนื
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 

กรณีปรบัปรงุอาคาร ใช้หลกัเกณฑ์การปรบัปรงุอาคารเพ่ือลดผลกระทบด้านเสยีงจากผลการศกึษาของสถาบนับณัฑิต-
พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 



   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด (มหาชน)   279

42. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น (ต่อ)

42.2 ผลกระทบจากมลภาวะทางเสียง (ต่อ)
ท่าอากาศยานภูเก็ต (ต่อ)

• หลักเกณฑ์ในการด�าเนินการชดเชยในบริเวณพ้ืนท่ี NEF 30-40 สนับสนุนการปรับปรุงอาคารท่ีเป็นท่ีอยู่อาศัยเพ่ือลด
ผลกระทบด้านเสยีง โดยใช้หลกัการปรบัปรงุอาคารเพ่ือลดผลกระทบด้านเสยีงจากผลการศกึษาของ NIDA และให้รบัเงิน
ไปปรับปรุงเอง

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 เห็นชอบให้เพิ่มกรอบวงเงินลงทุนโครงการพัฒนา ทภก. จ�านวน 3,069.90 
ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายชดเชยผลกระทบด้านเสียง

42.3 ข้อพิพาท
ทอท.ได้รบัหนงัสอืน�าสง่ค�าเสนอข้อพพิาทจากสถาบันอนญุาโตตลุาการ ส�านกังานศาลยุตธิรรม กรณกีจิการรว่มค้าแห่งหนึง่
ได้ย่ืนค�าเสนอข้อพิพาทตามสัญญาจ้างงานก่อสร้างทางยกระดับหน้าอาคารผู้โดยสาร ทสภ.ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ  
เป็นข้อพิพาทหมายเลขด�าที่ 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�าเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ 
 

43. การกระทบยอดหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกู้ยืมระยะยาว

ส่วนที่หมุนเวียน

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน

รวม

3,078.46

10,515.93

13,594.39

3,024.87

10,308.38

13,333.25

3,549.91

13,684.89

17,234.80

3,477.57

13,423.75

16,901.32

งบการเงินรวม

2562 25622561 2561

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

43. การกระทบยอดหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (ต่อ)

เงินกู้ยืมระยะยาว (ต่อ)

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาวส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562  มีดังนี้

ณ วันที่ 1 ตุลาคม  2561

การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดจาก

 - จ่ายช�าระคืน

 การเปลี่ยนแปลงรายการที่ไม่ใช่เงินสด

 - ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

 - ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าข้อมูลทางการเงิน          

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562  

17,234.80

(3,753.33)

203.42

(90.50)

13,594.39

16,901.32

(3,680.99)

203.42

(90.50)

13,333.25

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย : ล้านบาท



หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

 ส่วนที่หมุนเวียน

 ส่วนที่ไม่หมุนเวียน

 รวม

102.29

55.48

157.77

672.68

83.06

755.74

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

2562 2561

หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดจาก

- การจ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

- การจ่ายช�าระดอกเบี้ย

การเปลี่ยนแปลงรายการที่ไม่ใช่เงินสด

- การเช่าตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น

- ดอกเบี้ยจ่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562  

755.74

(576.61)

(45.70)

3.22

21.12

157.77

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายการเคลื่อนไหวของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562  มีดังนี้

44. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันท่ี 18 กันยายน 2562 ที่ประชุมมีมติรับทราบการรายงาน 
ความก้าวหน้าการด�าเนินงานโครงการพัฒนา ทสภ.(ปีงบประมาณ 2554-2560) โดยงานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบิน
รองหลังที่ 1 (ชั้น B2 ชั้น B1 และชั้น G) ลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 และส่วนต่อเชื่อม
อโุมงค์ด้านทิศใต้ (งานโครงสร้าง และงานระบบหลกั) ด�าเนินงานแล้วเสรจ็และอยู่ระหว่างด�าเนินแก้ไข Defect Work งานจ้าง
ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคอยู่ระหว่างก่อสร้าง และได้ผลงานร้อยละ 74.76 งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรอง    
หลังท่ี 1 (ชั้น 2-4) และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานระบบย่อย) อยู่ระหว่างก่อสร้าง และได้ผลงานร้อยละ 50.08  
งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานล�าเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาออก) อยู่ระหว่าง
ก่อสร้าง และได้ผลงานร้อยละ 16.91 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งงานระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
ได้ผลงานร้อยละ 18.68 งานจ้างก่อสร้างอาคารส�านักงานสายการบินและท่ีจอดรถด้านทิศตะวันออกอยู่ระหว่างก่อสร้าง 
ได้ผลงานร้อยละ 4.42 ส�าหรับงานจ้างก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันตก และงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ
สายพานล�าเลยีงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจบัวัตถุระเบดิ (EDS) (ขาเข้า) อยู่ระหว่างการด�าเนินการด้านการจดัซือ้จดัจ้าง
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43. การกระทบยอดหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (ต่อ)
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45. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 15/2557 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 วาระที่ 1.2 เรื่องการพิจารณาแนวทาง 
ในการด�าเนนิการร่วมลงทนุกับบรษิทัเอกชน ท่ีประชมุมมีติให้ฝ่ายบรหิาร ทอท.รบันโยบายของประธานกรรมการ ทอท.ไว้เป็น
แนวทางด�าเนนิงาน โดยส่วนหนึง่ของนโยบายดงักล่าว คอื ให้ฝ่ายบรหิาร ทอท.พิจารณาความเป็นไปได้และความเหมาะสม
ของการด�าเนินการร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัทจ�ากัดเพ่ือให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย ณ ท่าอากาศยานท่ีอยู่ใน 
ความรับผิดชอบของ ทอท. ซึ่ง ทอท.ได้ด�าเนินการตามนโยบายดังกล่าวโดย ทอท.ได้ร่วมลงทุนกับบริษัทเอกชนจ�านวน 
สามรายจัดตั้งบริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (AOT Aviation Security Co.,Ltd.) โดยมีวัตถุประสงค์
ในการให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย ณ ท่าอากาศยานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. และได้ด�าเนินการ 
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�าระค่าหุ้นครั้งแรกจากผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนเป็นเงิน 87.5 ล้านบาท








