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ในนามของคณะกรรมการ ทอท.
ผมขอขอบคุณในความเชื่อมั่นและ
การสนับสนุนของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกภาคส่วนที่มีต่อ ทอท.
ตลอด 40 ปีที่ผ่านมา
8
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สารจากประธานกรรมการ
40 ปีแห่งความภาคภูมิใจของบริษัท ท่าอากาศยานไทย
จํากัด (มหาชน) (ทอท.) พร้อมมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งดิจิทัล
และนวัตกรรม ในปัจจุบัน ทอท.บริหารงานท่าอากาศยาน
6 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการขับเคลื่อน
การขนส่งทางอากาศของประเทศไทย และมีบทบาทสําคัญ
ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งการขนส่ง
การท่องเที่ยว และธุรกิจการบริการของประเทศ ตามพันธกิจ
ของ ทอท.ในการท�ำหน้าที่ “ส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน
รวมทั้ ง ด�ำเนิ น การกิ จ การอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ต่ อ เนื่ อ งกั บ
การประกอบกิจการท่าอากาศยาน โดยค�ำนึงถึงการพัฒนาที่
ยั่งยืน”
ในปีที่ผ่านมา ทอท. ด�ำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ทอท.
ปี ง บประมาณ 2560 - 2564 ที่ มุ ่ ง เน้ น การสร้ า งรายได้
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารและรั ก ษามาตรฐาน
ความปลอดภั ย พร้ อ มเร่ ง ด�ำเนิ น การตามแผนแม่ บ ท
การพั ฒ นาท่ า อากาศยานเพื่ อ รองรั บ การขยายตั ว ของ
การคมนาคมทางอากาศที่เพิ่มขึ้นทุกปี โดยได้น�ำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาการให้บริการและเพิม่ ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการท่าอากาศยาน ในขณะเดี ย วกั น ทอท.
มุ่งพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยยึดตามหลักจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง และการก�ำกับดูแลกิจการ
ทีด่ ี ซึง่ ทอท.ได้เข้าร่วมประเมินตามโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment: ITA) และได้รับคะแนนตามเป้าหมายของ
ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ในระดับ A นอกจากนี้ โครงการพัฒนา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมยิ งั ได้เข้าร่วมโครงการความโปร่งใส
ในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency
Initiative : CoST) และกระบวนการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity
Pact: IP) ที่แสดงถึงความโปร่งใสของ ทอท. อีกด้วย
ความมุง่ มัน่ ในการด�ำเนินงานทัง้ ด้านความเป็นเลิศทางธุรกิจ
และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ประสบความสําเร็จเป็นทีป่ ระจักษ์
ในปี 2562 โดยได้รับรางวัลเกียรติยศระดับประเทศและ
นานาชาติ อาทิ Thailand’s Top Corporate Brand Value

2019 รางวัลเกียรติยศ ASEAN’s Top Corporate Brand
Value 2019 และได้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น สมาชิ ก กลุ ่ ม ดั ช นี
ความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices:
DJSI) ในระดับ World เป็นปีแรก และกลุ่ม Emerging
Market ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 รวมถึงได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก
กลุ่มหลักทรัพย์ที่มีการดําเนินงานแบบยั่งยืนหรือหุ้นยั่งยืน
(Thailand Sustainability Investment: THSI) ทีป่ ระเมินโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นับเป็นความภาคภูมิใจที่
ทอท.ได้รบั จากความทุม่ เทในการพัฒนากระบวนการท�ำงาน
ขององค์ ก รให้ ดี ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด การเติ บ โต
อย่ า งมั่ น คงและยั่ ง ยื น ขององค์ ก รและระบบการขนส่ ง
ทางอากาศของประเทศ
ในนามของคณะกรรมการ ทอท. ผมขอขอบคุณในความ
เชื่อมั่นและการสนับสนุนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ที่มีต่อ ทอท.ตลอด 40 ปีที่ผ่านมา รวมถึงความมุ่งมั่นทุ่มเท
ทั้งแรงกายและแรงใจของพนักงานที่เป็นส่วนสําคัญในการ
บรรลุผลการดําเนินงานที่โดดเด่นและประสบความสําเร็จ
ในวันนี้ และขอให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่า ทอท.จะด�ำรงไว้ซึ่ง
การเป็นองค์กรที่ดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ยึดมั่น
ในหลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการ
ที่ดี ส่งมอบคุณค่าร่วมกันกับสังคม เพื่อให้ ทอท. ได้รับ
การยอมรับในระดับสากลและเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

(นายประสงค์ พูนธเนศ)
ประธานกรรมการ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
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ตลอดเส้นทางของการเติบโต
จากความสำ�เร็จของการดําเนินงาน
ในปีที่ผ่านมา ทอท.มีความท้าทาย
ในการบริหารจัดการ บนความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมยุคใหม่
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สารจากกรรมการ
ผู้อำ�นวยการใหญ่
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) มีความ
มุ ่ ง มั่ น ในการส่ ง มอบประสบการณ์ ด ้ า นการบริ ก าร
ท่าอากาศยานที่เหนือความคาดหมาย ได้มาตรฐานความ
ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของชุมชนและสังคมให้ดขี นึ้ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ บรรลุวสิ ยั ทัศน์
ในการเป็ น ผู ้ ดํ า เนิ น การและจั ด การท่ า อากาศยานที่ ดี
ระดั บ โลก ควบคู ่ ไ ปกั บ การสร้ า งผลตอบแทนที่ เ ป็ น เลิ ศ
ตามเป้าหมายของแผนวิสาหกิจภายในปี 2564 และเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ โดยค�ำนึง
ถึงปัจจัยการเปลีย่ นแปลงในบริบทโลก โดยเฉพาะโอกาสและ
ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมการบิน
ในอนาคต เช่น การเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมผู้สูงอายุ การ
ขยายตัวของชุมชนเมืองที่มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นต้น
ทอท. เปิดตัว AOT Digital Airports ภายใต้โครงการ AOT
Digital Platform ในปี ที่ ผ ่ า นมาเพื่ อ ก้ า วเข้ า สู ่ ยุ ค ดิ จิ ทั ล
ตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยเป็นแอปพลิเคชันที่เปลี่ยน
การเดิ น ทางรู ป แบบเดิ ม ให้ ก ลายเป็ น สนามบิ น ที่ มี ชี วิ ต
เชือ่ มโยง สิง่ อ�ำนวยความสะดวกในท่าอากาศยานให้เข้าถึงกัน
เป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้ท่าอากาศยาน
และเปิดโอกาสในการพัฒนาธุรกิจเชิงพาณิชย์ ซึง่ เทคโนโลยี
ดั ง กล่ า วจะช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การ
กระบวนการผู ้ โ ดยสารขาเข้ า -ขาออก ซึ่ ง ช่ ว ยลดปั ญ หา
ความแออัด โดยเริม่ เปิดให้บริการในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นทีแ่ รก นอกจากนี้ ทอท. ได้จดั ตัง้ ฝ่ายพัฒนาวิทยาการและ
ข้อมูลสารสนเทศท่าอากาศยานขึน้ ในลักษณะของศูนย์กลาง
ในการบูรณาการข้อมูล (Think Tank) ที่ใช้แหล่งข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data) และองค์ความรู้ภายในองค์กรมาวิเคราะห์
เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับการให้บริการอีกด้วย ในด้าน
การพัฒนาธุรกิจ ทอท.ประสบความส�ำเร็จในการจัดตั้งศูนย์
ตรวจสอบและรั บ รองคุ ณ ภาพสิ น ค้ า ก่ อ นส่ ง ออก หรื อ
Preshipment Inspection Center หรือเดิมคือ Certify Hub
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในรูปแบบบริษัทร่วมทุน เพื่อ
สนับสนุนคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรทางอากาศและ
ขยายโอกาสทางธุรกิจด้านการส่งออกของประเทศไทยและ
ภูมิภาคอาเซียน นับเป็นการบรรลุเป้าหมายตามแผนการ
ส่งเสริมรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการการบิน นอกจากนี้
ทอท.ยังเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมเจรจาธุรกิจ

ด้านการบินเชิงพาณิชย์ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2563
(Route Asia 2020) ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มจ�ำนวนเที่ยวบิน
และสายการบินที่ใช้บริการท่าอากาศยานของ ทอท.
ไม่เพียงแต่การพัฒนาในเรื่องการให้บริการและการบริหาร
จัดการทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจการบินเท่านัน้ ทอท.ยังด�ำเนินงาน
ตามแผนแม่บทด้านการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของ ทอท.อย่างต่อเนือ่ ง
ซึ่ ง มุ ่ ง เน้ น การด�ำเนิ น โครงการเพื่ อ สั ง คมที่ ส อดคล้ อ งกั บ
เอกลั กษณ์ ข องชุ มชนโดยรอบท่ า อากาศยาน และมี ก าร
ประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return
on Investment: SROI) เพือ่ ประเมินมูลค่าผลตอบแทนทางสังคม
อย่างเป็นรูปธรรม ในปีที่ผ่านมาเราได้ประเมินความเสี่ยงใน
ห่วงโซ่คุณค่าในพื้นที่ด�ำเนินงานน�ำร่อง เพื่อระบุมาตรการ
ในการควบคุมดูแลให้เกิดความยัง่ ยืนและลดความเสีย่ งในการ
ด�ำเนินธุรกิจตลอดกระบวนการส่งมอบคุณค่าของ ทอท.
นอกจากนี้ ในด้านสิ่งแวดล้อม ทอท.ได้รับการรับรองการ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกท่าอากาศยาน (Airport Carbon
Accreditation) ทีร่ ะดับ Optimization อย่างต่อเนือ่ ง สะท้อน
ถึงความรับผิดชอบของ ทอท.ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ
สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม รวมทั้ ง การสร้ า งคุ ณ ค่ า ร่ ว มกั บ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อบรรลุความสําเร็จในการเป็น
พลเมืองที่ดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน
ตลอดเส้นทางของการเติบโต จากความส�ำเร็จของการดําเนินงาน
ในปีที่ผ่านมา ทอท.มีความท้าทายในการบริหารจัดการ บน
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคใหม่ ผมในฐานะตัวแทนผู้
บริหารของ ทอท. ขอขอบคุณผูท้ เี่ กีย่ วข้องและผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ในทุกภาคส่วน รวมถึงก�ำลังส�ำคัญขององค์กร อันได้แก่
พนักงานทุกท่าน ที่ร่วมมือร่วมใจโดยมีจุดหมายปลายทาง
เดี ย วกั น คื อ การผลั ก ดั น ให้ อ งค์ ก รมี ก ารเติ บ โตทั้ ง ทาง
เศรษฐกิจควบคู่ไปกับการสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี
เพื่อส่งมอบคุณค่าร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป

(นายนิตินัย ศิริสมรรถการ)
กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
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รู้จัก ทอท.
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
ทอท.ดำ�เนินธุรกิจด้วยความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทาง
การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้แนวความคิด “การเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดี
ของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)”
12

รู้จัก ทอท.
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วิสัยทัศน์ (Vision)
ทอท.เป็นผู้ดำ�เนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก:
มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการโดยคำ�นึงถึงความปลอดภัย
และสร้างรายได้อย่างสมดุล

พันธกิจ (Mission)
ประกอบและส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน รวมทั้งดำ�เนินการ
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการ
ท่าอากาศยาน โดยคำ�นึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน

ค่านิยม (Core Value)

INSPIRING SUSTAINABLE AIRPORTS
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ธุรกิจของ ทอท.
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เป็น
ผู้น�ำธุรกิจให้บริการท่าอากาศยานในประเทศไทยและเป็น
รัฐวิสาหกิจภายใต้การก�ำกับดูแลของกระทรวงคมนาคม
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้ชื่อ
หลักทรัพย์ว่า “AOT” ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กว่าร้อยละ 70 เป็น
กระทรวงการคลัง และส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 333
ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
10210 ประเทศไทย

ความรับผิดชอบ ในปี 2562 ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ
ทอท. รองรับผู้โดยสารทั้งสิ้น 141.87 ล้านคน ให้บริการ
ขนถ่ายสินค้าทั้งสิ้น 1.47 ล้านตัน และให้บริการเที่ยวบิน
ทั้งสิ้น 909,837 เที่ยวบิน ส่งผลให้ ทอท. มีรายได้ทั้งสิ้น
62,783 ล้านบาท ซึ่งโครงสร้างรายได้ของ ทอท.ประกอบ
ไปด้วยรายได้จากกิจการที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับ
การบิ น รายได้ จ ากบริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท ร่ ว มทุ น และ
ค่าตอบแทนส่วนแบ่งผลประโยชน์ ค่าเช่าพืน้ ที่ และค่าบริการ
จากผู ้ ป ระกอบการภายนอกที่ ส นั บ สนุ น การให้ บ ริ ก าร
ในปี 2562 ทอท. มีพนักงานทั้งสิ้น 8,131 คน ที่ด�ำเนินงาน ของ ทอท.
ณ ส�ำนักงานใหญ่และท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งภายใต้

14

รู้จัก ทอท.
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โครงสร้างรายได้

และการสนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจ
ของ ทอท. โดยผู้ประกอบการภายนอก
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การส่งมอบคุณค่าของ ทอท.
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของ ทอท. ตัง้ แต่ขนั้ ตอนการวางแผนไปจนถึงการก่อสร้าง และให้การบริการท่าอากาศยาน ล้วนมีความเกีย่ วข้อง
กับผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่ม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ ทอท. ให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง
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รู้จัก ทอท.
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แผนวิสาหกิจ ทอท.
(ปีงบประมาณ 2560 - 2564)
ทอท. ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ตามแผนวิ ส าหกิ จ ทอท. (ปี ง บประมาณ 2560 - 2564) ซึ่ ง เป็ น กรอบการด� ำ เนิ น งานในระยะ
5 ปี สอดคล้องกับแผนและนโยบายที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศ รวมถึงทิศทางกระแสโลกและแนวโน้มในอุตสาหกรรม
การบิน ดังนัน้ แผนวิสาหกิจ ทอท. จึงเปรียบเสมือนหัวใจหลักในการด�ำเนินธุรกิจ เพือ่ มุง่ สูว่ สิ ยั ทัศน์ในการเป็นผูด้ ำ� เนินการ
และจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก ที่มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการโดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยและการสร้างรายได้
อย่างสมดุล

INSPIRING SUSTAINABLE AIRPORTS

17

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของ ทอท.

7 ยุทธศาสตร์ของ ทอท.

18

รู้จัก ทอท.
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลด้านการกำ�กับดูแล สังคม และสิ่งแวดล้อม
ทอท. ได้รับการประเมินภายใต้โครงการ Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies
(CGR) 2019 ที่ระดับ ‘Excellent’ โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ทอท. ติด 1 ใน 50 สุดยอดบริษัทภายใต้การจัดท�ำ ASEAN
Corporate Governance Scorecard (ACGS) โดยประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียนที่เข้าร่วมการประเมิน ได้แก่ ไทย มาเลเซีย
สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม

การเป็นสมาชิกดัชนีด้านความยั่งยืน
ทอท. ได้รบั คัดเลือกให้เป็นสมาชิกความยัง่ ยืนดัชนีดาวโจนส์ หรือ Dow Jones
Sustainability Indices 2019 ในระดับ DJSI World เป็นปีแรก และเป็น
สมาชิกกลุ่ม Emerging Market ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 5 ในกลุ่มอุตสาหกรรม
คมนาคมและโครงสร้ า งพื้ น ฐานทางคมนาคม (Transportation and
Transportation Infrastructure: TRA) โดย ทอท.เป็ น ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร
ท่าอากาศยานที่ได้รับการจัดล�ำดับสูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้
ทอท. ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืน Thailand Sustainability
Investment 2019 (SETTHSI) หรื อ ที่ รู ้ จั ก กั น ในนามหุ ้ น ยั่ ง ยื น ของ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย โดยคั ด เลื อ กจากบริ ษั ท จดทะเบี ย น
ที่ด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

รางวัลด้านการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร
ทอท. ได้รับรางวัลเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brand Value 2019
และ ASEAN’s Top Corporate Brands 2019 จากการวิจัยและจัดล�ำดับ
ภายใต้ความร่วมมือของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย นอกจากนี้ ยั ง เป็ น
แบรนด์ไทยที่ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง 5 ปี จึงได้รับรางวัล Thailand’s Top
Corporate Brands Hall of Fame 2019 อีกด้วย
ทอท. รับรางวัล THE BEST OF DRIVE AWARD 2019 ในด้านสิ่งแวดล้อมและ
ความยัง่ ยืน (Environment and Sustainability) จัดขึน้ โดยสมาคมนิสติ เก่าเอ็มบีเอ
คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ยกย่ อ งองค์ ก รที่ ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ และธุ ร กิ จ ประเทศ
ในด้านต่าง ๆ ทีส่ ร้างแรงบันดาลใจ และเป็นแบบอย่างแก่ธรุ กิจอืน่ ๆ ในการพัฒนา
ศักยภาพของวงการธุรกิจไทย
INSPIRING SUSTAINABLE AIRPORTS
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แรงบันดาลใจ
สู่ความยั่งยืนในระดับสากล
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แรงบันดาลใจสู่ความยั่งยืนในระดับสากล
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ผลการดำเนินงานดานความยั่งยืนที่โดดเดนในป 2562

รายได 62,783 ลานบาท

กำไรสุทธิ 25,026 ลานบาท

อัตราผลตอบแทน
ตอสินทรัพย (ROA)
รอยละ 12.96

อัตราสวนผลตอบแทน
ตอสวนของเจาของ (ROE)
รอยละ 16.81

ผูโดยสาร 142 ลานคน

909,837 เที่ยวบินตอป

ปร�มาณสินคาและพัสดุ
ไปรษณียภัณฑ 1.47 ลานตัน

สายการบินแบบประจำ
135 สายการบิน

คะแนนคุณภาพการใหบร�การสูงสุด
ณ ทาอากาศยานเชียงใหม
(ASQ) 4.49/5.00 คะแนน

คะแนนความพ�งพอใจพนักงาน
รอยละ 86.05 เทียบกับ
เปาหมาย รอยละ 75

พนักงาน ทอท. 8,131 คน
เปนเพศหญิง รอยละ 40.22

ผลตอบแทนการลงทุนใน
ทรัพยากรบุคคล (HCROI) 4.84

โครงการเพ�่อสังคม
278 โครงการ

เง�นสนับสนุนกิจกรรมเพ�่อสังคม
กวา 17,727,188 บาท

28,568 ชั่วโมงการทำงานพนักงาน
สำหรับกิจกรรมเพ�่อสังคม

มาตรฐานดานความมั่นคงปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ISO/IEC 27001 : 2013 ทั้งองคกร

มาตรฐานการบร�หารความตอเนื่อง ผานการรับรอง Airport Carbon
ทางธุรกิจ ISO 22301 : 2012/
Accreditation (ACA) ในระดับ
มอก. 22301-2556 ทั้งองคกร Optimization ใน 5 ทาอากาศยาน

มาตรฐานระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
OHSAS 18001 : 2007/
มอก.18001 : 2554 ทั้งองคกร

ผลตอบแทนทางสังคม
จากการลงทุน (SROI) ของ
- โครงการ HKT
Loves Coral ที่ 1 : 7.46
- กิจกรรมสงเสร�มการเร�ยนรู
พลังงานสะอาด ที่ 1 : 1.19

ไดรับคัดเลือกเปนสมาชิกดัชนี
ความยั่งยืนดาวโจนส (DJSI)
ระดับ World ในภาคอุตสาหกรรม
การคมนาคมและโครงสรางพ�้นฐาน
ดานคมนาคม

ไดรบั คัดเลือกเปน 1 ใน 100
บร�ษทั จดทะเบียนไทย
ทีผ่ ลการดำเนินงานดานสิง� แวดลอม
สังคม และธรรมาภิบาลโดดเดน
โดยสถาบันไทยพัฒน

ไดรับคัดเลือกเปนหุนยั่งยืน (THSI)
โดยตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
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การกำ�กับดูแลองค์กร ความเสี่ยง
และจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ
การกำ�กับดูแลองค์กร
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) ก�ำหนด
นโยบายและแนวทางการก�ำกับดูแลองค์กรอย่างสอดคล้อง
ตามหลักการขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนา
ทางเศรษฐกิ จ (OECD Principles of Corporate
Governance) ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(SET) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
โดยประกาศเป็น “นโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท.” ซึง่ ระบุใน
“คู ่ มื อ การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี พ.ศ.2559” เพื่ อ ให้
คณะกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน ทอท.ยึดถือเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สุจริต เป็นธรรม
และตรวจสอบได้

โครงสร้างคณะกรรมการ ทอท.
คณะกรรมการ ทอท. เป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจ และการก�ำกับดูแลกิจการ
รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ทอท. ประกอบไปด้วย 5 คณะกรรมการชุดย่อยที่ท�ำหน้าที่เฉพาะ ดังนี้

ภาพรวมของคณะกรรมการ ทอท.
จำนวนกรรมการอิสระ 11 ทาน
คณะกรรมการที่มีอำนาจในการบร�หารงาน 1 ทาน
จำนวนคณะกรรมการ
15 ทาน

กรรมการเพศหญิง
2 ทาน คิดเปน

รอยละ

15.38

คณะกรรมการที่ไมเปนอิสระและไมมีบทบาทในการบร�หารงาน 3 ทาน

ระยะเวลาในการ
ดำรงตำแหนงเฉลี่ย

3.13 ป

ระยะเวลาเฉลี่ยของกรรมการ
แตละทานที่นั่งในตำแหนงกรรมการ
นั่นคือ ระยะเวลาในตำแหนงของ
ทุกคนรวมกัน (ป)
หารดวยจำนวนกรรมการ (คน)

กรรมการแตละทานสามารถ
ดำรงตำแหนงกรรมการ
ในบร�ษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
ไดไมเกิน

3 แหง*

อัตราการเขารวมประชุม
คณะกรรมการเฉลี่ยที่

รอยละ

95.29

หมายเหตุ * กรรมการแต่ละท่านสามารถดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการใน 1) รัฐวิสาหกิจและหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกิน 3 แห่ง
และ 2) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 3 แห่ง ทั้งนี้ การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการตามข้อ 1 และ 2 รวมกันแล้ว
ต้องไม่เกิน 5 แห่ง
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ผลการดำ�เนินงาน
ทอท. มีการประเมินผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
ทอท. เป็นประจ�ำทุกปีโดยหน่วยงานภายในและภายนอก
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการน�ำองค์กรอย่างต่อเนื่อง
การประเมิ น โดยหน่ ว ยงานภายในรั บ ผิ ด ชอบโดย
คณะกรรมการธรรมาภิ บ าลด้ ว ยวิ ธี ก ารประเมิ น ตนเอง
และการประเมินสมาชิกคณะกรรมการภายในกลุ่ม ทั้งระดับ
คณะกรรมการและระดั บ คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย ผลการ
ประเมินจะรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบ
และพิ จ ารณาแนวทางการพั ฒ นาคณะกรรมการต่ อ ไป
ส�ำหรับการประเมินโดยหน่วยงานภายนอกจะด�ำเนินการ
ตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) (ซึ่งจะมีการ
เปลี่ ย นกรอบการประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งานจากระบบ

ผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
(รายบุคคล)
คะแนนเฉลี่ย 4.52/5 คะแนน
หรือ

ร้อยละ 90.40

ทอท.ได้รับผลประเมินการกำ�กับดูแลกิจการ
ระดับ ‘ดีเลิศ’ ภายใต้โครงการ สำ�รวจการกำ�กับ
ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำ�ปี 2562
(Corporate Governance Report of Thai
Listed Companies: CGR 2019) โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

State Enterprise Performance Appraisal: SEPA เป็น
Core Business Enablers: CBE ตั้ งแต่ปีง บประมาณ
2563 เป็นต้นไป) ภายใต้หมวดการน�ำองค์กร จัดท�ำโดย
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สังกัด
กระทรวงการคลัง และหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น Corporate Governance Report of Thai Listed
Companies (CGR) 2019 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD) ASEAN Corporate Governance
Scorecard (ACGS) โดย ASEAN Capital Market Forum
(ACMF) และโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี (Annual General Meeting: AGM)
โดยสมาคมส่งเสริมผู้ถือหุ้นไทย

ผลการประเมินคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ
คะแนนเฉลี่ย 2.95/3 คะแนน
หรือ

ร้อยละ 98.33

ทอท.ได้รับการประเมินในโครงการประเมิน
คุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำ�ปี (AGM) ประจำ�ปี 2562 ในระดับ
‘ดีเลิศ’ โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
การบริหารจัดการความเสีย่ งถือเป็นปัจจัยส�ำคัญในการด�ำเนิน
ธุรกิจให้เกิดความยัง่ ยืนทัง้ ในปัจจุบนั และในอนาคต ทอท.จึง
ก� ำ หนดแนวทางบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งที่ ส อดคล้ อ ง
ตามมาตรฐานสากล COSO-ERM และแนวทางการบริหาร
ความต่อเนือ่ งทางธุรกิจตามมาตรฐาน ISO 22301 : 2012/
มอก. 22301-2556 ทั้งองค์กร เพื่อให้ประเด็นความเสี่ยง
ที่ส�ำคัญได้รับการระบุและประเมินระดับผลกระทบที่อาจ
เกิดขึน้ ทอท.ได้กำ� หนดโครงสร้างการบริหารจัดการความเสีย่ ง
ทั่วองค์กรอย่างชัดเจน เพื่อให้มาตรการควบคุมความเสี่ยง
มีการติดตามอย่างเหมาะสม ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ ย งและคณะท� ำ งานบริ ห ารความเสี่ ย งในระดั บ
ต่ า งๆ ที่ ท� ำ หน้ า ที่ ก� ำ กั บ ดู แ ลการบริ ห ารความเสี่ ย งให้ มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงส่วนงานทีร่ บั ผิดชอบการบริหารความเสีย่ ง
ส่วนกลางและ 6 ท่าอากาศยาน

กระบวนการจัดการความเสี่ยงของ ทอท. ได้รับการตรวจ
ประเมินภายในโดยส�ำนักตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระจาก
สายปฏิบัติการและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งแนวปฏิบัติส�ำหรับการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายในดังกล่าวสอดคล้องตามมาตรฐานสากลทีก่ ำ� หนดโดย
Institute of Internal Auditors (IIA)
ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่

ผลการดำ�เนินงาน
1. ทุกหน่วยธุรกิจของ ทอท. ได้รับการรับรองมาตรฐาน
3. ความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานตามแผนการตรวจสอบ
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301 : 2012/ ภายใน ของส�ำนักตรวจสอบ ร้อยละ 100
มอก. 22301-2556 อย่างต่อเนื่อง
4. ร้อยละ 89.88 ของข้อบกพร่องทีพ่ บจากการตรวจสอบ
2. ปัจจัยความเสี่ยงระดับองค์กรร้อยละ 100 ได้รับการ ภายใน ทีไ่ ด้รับการแก้ไขเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
บริหารจัดการให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ในปี 2562 ทั้งนี้ ข้อบกพร่องอีกร้อยละ 10.1 อยู่ในระหว่าง
การแก้ไข <ข้อมูล ณ วันที่ 15 พ.ย. 62>
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ปัจจัยเสี่ยงของ ทอท. ปี 2562
ปัจจัยเสี่ยงของ ทอท. จากกระบวนการประเมินความเสี่ยงในปี 2562 จ�ำแนกออกเป็น 4 ประเภท ตามรายละเอียดดังนี้

ปจจัยเสี่ยงของ ทอท. ป 2562
ปจจัยเสี่ยงดานกลยุทธ
(Strategic Risk)

ปจจัยเสี่ยงดานปฏิบัติการ
(Operational Risk)

ความสามารถของทาอากาศยาน
ในการรองรับผูโดยสารและเที่ยวบิน
ที่เพ��มมากข�้น ซึ่งอาจสงผลกระทบ
ตอคุณภาพการใหบร�การ
และความเพ�ยงพอ
ของสิ�งอำนวยความสะดวก

การจัดการดานมาตรฐานความปลอดภัย
(Safety) และการรักษาความปลอดภัย
(Security) ของทาอากาศยานเพ�่อ
ความปลอดภัยสูงสุดของผูโดยสาร

ปจจัยเสี่ยงดานการเง�น
(Financial Risk)

ปจจัยเสี่ยงดานการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ (Compliance Risk)

ความสมดุลระหวางเง�นลงทุน
และผลตอบแทน รวมถึงการดำรง
สภาพคลองเพ�่อรองรับโครงการลงทุน
เชิงยุทธศาสตร

การปฏิบัติตามขอกำหนดของสำนักงาน
การบินพลเร�อนแหงประเทศไทย
และมาตรฐานขององคการการบิน
ระหวางประเทศ (ICAO)

หมายเหตุ - ดูรายละเอียดและมาตรการการจัดการเพิ่มเติมได้ในรายงานประจำ�ปี 2562

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
ทอท. มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่เพื่อการรับมือกับบริบททางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคตอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยผลการประเมินดังกล่าวในปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้

1. ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cybersecurity)
ความสำ�คัญ

ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทส�ำคัญต่อ
การด�ำเนินธุรกิจท่าอากาศยานมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
การจัดการข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลด้านความมั่นคง และ
ความลับทางธุรกิจ บริษัทจึงจ�ำเป็นต้องก�ำหนดแนว
ปฏิบัติเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลจากการก่อการร้าย
ทางไซเบอร์ ที่ ส ามารถส่ ง ผลให้ ธุ ร กิ จ หยุ ด ชะงั ก
หรือเกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร
โดยถื อ เป็ น ความเสี่ ย งต่ อ ชื่ อ เสี ย งและการเงิ น
ของบริษัท

มาตรการจัดการ

• ก� ำ หนดนโยบายความมั่ น คงปลอดภั ย ทาง
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร พร้ อ มคู ่ มื อ
การด�ำเนินงาน
• รั บ การรั บ รองมาตรฐานการจั ด การความ
ปลอดภัยระบบสารสนเทศ ISO/IEC 27001 : 2013
• ก� ำ หนดให้ ป ระเด็ น ด้ า นความปลอดภั ย ของ
ข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินความเสี่ยงองค์กร
• เผยแพร่ ค วามรู ้ แ ละสร้ า งความตระหนั ก ถึ ง
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน้า 64
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2. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร - การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)
ความสำ�คัญ

ปัจจุบันโครงสร้างประชากรทั่วโลกก�ำลังปรับเข้าสู่
การเป็ น สั ง คมผู ้ สู ง อายุ ส่ ง ผลให้ แ นวโน้ ม สั ด ส่ ว น
ผู้โดยสารสูงอายุมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
ท่าอากาศยานจึงจ�ำเป็นต้องจัดให้มีสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกและการให้บริการที่เหมาะสมและเพียงพอ
เพื่ อ ลดอุ ป สรรคต่ อ ผู ้ โ ดยสารกลุ ่ ม ดั ง กล่ า วในการ
เดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วหรื อ รั บ บริ ก ารทางการแพทย์
ซึ่งคาดว่าจะเป็นกลุ่มผู้โดยสารหลักในอนาคต และ
เป็นปัจจัยส�ำคัญต่อรายได้ของประเทศ

มาตรการจัดการ

• ออกแบบโครงสร้างและจัดให้มีสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกตามหลักการออกแบบสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
เพื่อคนทุกคน (Universal Design) อย่างเพียงพอและ
เหมาะสมในทุกท่าอากาศยาน เพือ่ ตอบสนองการใช้งาน
ของผู้โดยสารทุกกลุ่ม
• จัดฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การให้ บ ริ ก ารแก่ ก ลุ ่ ม ผู ้ โ ดยสารสู ง อายุ แ ละกลุ ่ ม
ผู้มีความต้องการพิเศษอย่างต่อเนื่อง
• มุ่งเน้นให้ท่าอากาศยานมีระดับคุณภาพในการ
ให้บริการ (Level of Service) ทีด่ ี เพือ่ เพิม่ ความสะดวกสบาย
และลดระยะเวลารอการให้บริการแก่ผู้โดยสาร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน้า 68

การฝึกอบรม “กรอบการดำ�เนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของ ทอท.”
ประจำ�ปีงบประมาณ 2562

ฝ่ายความเสี่ยงจัดการฝึกอบรมกรอบการด�ำเนินงานด้าน
การบริหารความเสีย่ งของ ทอท. เพือ่ ให้ผรู้ บั ผิดชอบด้านการ
บริหารความเสีย่ งของแต่ละท่าอากาศยานมีความเข้าใจและ
สามารถด�ำเนินงานตามคูม่ อื การบริหารความเสีย่ งของ ทอท.
ที่ ไ ด้ รั บ การทบทวนในปี 2562 ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยเฉพาะการเปลี่ ย นแปลงส� ำ คั ญ ด้ า นการใช้ ดั ช นี ชี้ วั ด
ความเสีย่ ง (Key Risks Indicators: KRI) เป็นเครือ่ งมือติดตาม
ความเสีย่ งและเป็นสัญญาณเตือน (Early Warning) ส�ำหรับ

ความเสี่ยงในอนาคต เพื่อให้เกิดการวางมาตรการป้องกัน
ก่อนเกิดความเสียหาย
ผลการด�ำเนินงาน
• พนักงาน 23 คน ได้รบั ความรูเ้ พิม่ ขึน้ เรือ่ ง “กรอบการ
ด�ำเนินงานด้านการบริหารความเสีย่ งของ ทอท.”
• ร้ อ ยละ 95 ของผู ้ เ ข้ า ร่ ว มเห็ น ว่ า กิ จ กรรมดั ง กล่ า ว
มีประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั งิ านในระดับ ‘มากทีส่ ดุ ’

สิริภัทร คูหาวิชานันท์
เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง
“ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
จะสามารถนำ�ความรู้ที่ ได้รับจากการฝึกอบรม
ในครั้งนี้ไปใช้ ได้ ในการบริหารความเสี่ยง สามารถ
เก็บข้อมูล KRIs ได้ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์”
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[ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำ�ปี 2562 : AOT ]

จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ
ทอท. ส่งเสริมจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจโดยยึดหลักปฏิบตั ิ
ตามคูม่ อื การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ครอบคลุมนโยบายธรรมาภิบาล นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน และจรรยาบรรณทีพ่ งึ ปฏิบตั ิ
โดยมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล และ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและฝ่ายเลขานุการองค์กร

ท�ำหน้าที่บริหารงาน นอกจากนี้ ทอท.ยังส่งเสริมเจตจ�ำนง
สุจริตในการบริหารงานที่ประกาศเพิ่มเติมในปีงบประมาณ
2562 เพือ่ ความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน รวมถึงการรณรงค์
และส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ ไ ม่ นิ่ ง เฉยต่ อ การทุ จ ริ ต
ทุกประเภท

ปัจจุบัน ทอท.มีการดำ�เนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตร่วมกับหน่วยงานภายนอก อาทิ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส�ำนักงาน ป.ป.ช.)
และส� ำ นั ก งานคณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ
(สคร.) ต่อเนื่องจากปี 2560

โครงการ “ความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ”
(Construction Sector Transparency Initiative:
CoST) โดยคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
ในการก่อสร้างภาครัฐ ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็น
ประธานกรรมการ และกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการ
และเลขานุการ ตั้งแต่ปี 2557

โครงการ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” (Integrity
& Transparency Assessment: ITA) ของส�ำนักงาน
(ป.ป.ช.) ตั้งแต่ปี 2558

โครงการ “การจัดท�ำข้อตกลงคุณธรรม” (Integrity
Pact: IP) ทอท.ได้รับคัดเลือกโดยกรมบัญชีกลางให้
เข้าร่วมโครงการในปี 2561 ทอท.ได้จดั ท�ำผลการด�ำเนินงาน
เป็นประจ�ำทุกเดือนต่อคณะกรรมการความร่วมมือ
ป้องกันการทุจริต (คณะกรรมการ ค.ป.ท.) ซึง่ มีรฐั มนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน และประธาน
องค์ ก รต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั น (ประเทศไทย) และ
ปลัดกระทรวงการคลังเป็นรองประธาน

รายงานความยั
่งยืน 2562
AOT
INSPIRING
SUSTAINABLE
AIRPORTS
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วันต่อต้านการทุจริตของ ทอท. ประจำ�ปี 2562
ทอท. จัดงานวันต่อต้านการทุจริตของ ทอท. ประจ�ำปี 2562
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดง
ความมุ่งมั่นต่อการด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านการป้องกัน

และต่อต้านการทุจริต ผ่านการให้ความรู้เพื่อสร้างความ
ตระหนักและจิตส�ำนึกเกี่ยวกับความส�ำคัญของการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริตให้กับพนักงาน ทอท. โดยภายในงาน
ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่
การบรรยายพิเศษเพื่อส่งเสริม
ความรู้และสร้างความตระหนักด้าน
การป้องกันและต่อต้านการทุจริต เรื่อง
“ผลประโยชน์ทับซ้อน ภัยร้ายทำ�ลาย
องค์กร” โดยนายมีชัย โอ้น เจ้าพนักงาน
ตรวจสอบทรัพย์สินชำ�นาญการพิเศษ
สำ�นักงาน ป.ป.ช. เป็นวิทยากร

การร่วมประกาศเจตจำ�นงสุจริตในการบริหารงานโดยผู้บริหาร
และพนักงานทุกระดับและร่วมถ่ายภาพเพื่อแสดงออก
เชิงสัญลักษณ์

ผลการด�ำเนินงาน
• ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับร่วมประกาศเจตจ�ำนง
สุจริตในการบริหารงาน
• ผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย 243 คน ได้รับความรู้ด้านการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริตเพิม่ มากขึน้
• มีการประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ต่อสาธารณชน
ผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ อาทิ Facebook, YouTube, Twitter
และเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ออนไลน์

การจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้
โดยมีส่วนงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
ชั้นนำ� ประกอบด้วย สำ�นักงาน ป.ป.ช.,
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
คมนาคม, บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน),
บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) และธนาคาร
ออมสิน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ทอท.ประกาศเจตจำ�นงสุจริต
ในการบริหารงาน

ทอท. มุ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560 - 2564) จึงประกาศเจตจ�ำนงสุจริตในการบริหารงาน
ในปี 2562 เพือ่ สร้างค่านิยมและภาพลักษณ์ทดี่ ี รวมถึงความ
เชือ่ มัน่ แก่ผถู้ อื หุน้ นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่
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นโยบายงดรับของขวัญในช่วงเทศกาล
ทอท. ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
มีจริยธรรม และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่าง
เท่ า เที ย มกั น จึ ง ก� ำ หนดนโยบายงดรั บ ของขวั ญ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือในโอกาสอื่น ๆ เพื่อความ
สอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานสากล และ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ตลอดจนนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชันของ ทอท.

[ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำ�ปี 2562 : AOT ]

ผลการดำ�เนินงาน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:
ITA) ด�ำเนินการโดยส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
การปรับปรุงและพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ให้เป็นไปตามทิศทางของ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันละปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยสังเคราะห์ผลการวิจยั เรือ่ ง
แนวทางการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ การประเมิ น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครั ฐ เพื่ อ ยกระดั บ คะแนนดั ช นี ก ารรั บ รู ้ ก ารทุ จ ริ ต
(Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทย
ให้สงู ขึน้ ผ่าน 10 ตัวชีว้ ดั และ 3 เครือ่ งมือหลักในการประเมิน
ประกอบด้ ว ยแบบวั ด การรั บ รู ้ ข องผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ภายใน

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก และแบบตรวจ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
ในปี 2562 ทอท. ได้ผลคะแนน ITA รวม 85.29 คะแนน
อยู่ในระดับ A ซึ่งสูงขึ้นกว่าปี 2561 ที่ 82.10 คะแนน และ
สอดคล้องตามเป้าหมายที่ก�ำหนดโดยส�ำนักงาน ป.ป.ช.
(มากกว่า 85 คะแนน)
ทอท.ได้รับคะแนน ITA

85.29 คะแนน
อยู่ในระดับ A
(ผ่าน)

กรอบแนวทางการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
3 เคร�่องมือการประเมิน

10 ตัวชี้วัด
1) การปฏิบัติหนาที่

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน
(Internal Integerity and Transparency Assessment: IIT)
น้ำหนัก รอยละ 30
ตอบแบบประเมินโดยผูบร�หาร พนักงาน และลูกจางภายในองคกร

2) การใชงบประมาณ
3) การใชอำนาจ
4) การใชทรัพยสิน
ของราชการ
5) การแกไขปญหา
การทุจร�ต
แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายนอก
(External
Integerity and Transparency Assessment: EIT
6) คุณภาพการ
น้ำหนัก รอยละ 30
ดำเนินงาน
ตอบแบบประเมินโดยหนวยงานภายนอกที่มารับบร�การหร�อมาติดตอ
7) ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร
8) การปรับปรุง
แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ
การทำงาน
Integrity
Transparency
ทอท.ให้ความสำ(Open
�คัญกัData
บการดำ
�เนินธุand
รกิจอย่
างโปร่งใส Assessment: OIT
9) การเปดเผยขอมูล
น้
ำ
หนั
ก
ร
มีจริยธรรม และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่อายละ
ย 40
ตอบแบบประเมินโดยหน
วยงานภายนอก
10) การปองกันอย่างเท่าเทียมกัน จึงกำ�หนดนโยบายงดรั
บของขวั
ญ
การทุจร�ต
และประเมินตามเกณฑที่กำหนด

ในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือในโอกาสอื่น ๆ เพื่อความ
สอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานสากล
และหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนนโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชันของ ทอท.

คะแนน
ITA

อ้างอิงจากคู่มือการประเมิน ITA 2562
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โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
และการเข้าร่วมกระบวนการข้อตกลงคุณธรรม (IP)
โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction
Sector Transparency Initiative: CoST) คือ โครงการทีม่ งุ่ เน้น
การสร้างความโปร่งใสในโครงการก่อสร้างภาครัฐผ่านการ
วางระบบการเปิดเผยข้อมูลการด�ำเนินโครงการก่อสร้าง
สู่สาธารณชน และเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดในโครงการ
ลงทุนก่อสร้างของภาครัฐและลดโอกาสการทุจริต โครงการ
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการ
ก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ได้แก่ โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ (ทสภ.) ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2554 - 2560
โครงการก่อสร้างทางวิง่ เส้นที่ 3 ทสภ. และโครงการออกแบบ
ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ทสภ. ตั้งแต่เดือนธันวาคม
2557 
โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact: IP) เป็นโครงการ
ที่ อ นุ ญ าตให้ บุ ค คลที่ ส ามจากภาคประชาสั ง คมเข้ า มามี
ส่วนร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่
การจัดท�ำร่างข้อก�ำหนดการจ้าง (Term of Reference : TOR)
จนถึงสิ้นสุดสัญญา เพื่อป้องกันการกระท�ำที่ส่อไปในทาง
ทุจริต โดยมีการลงนามเป็นพยานอย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษร
ทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน
ที่ ส นใจเข้ า มาเป็ น ผู ้ เ สนอราคาหรื อ เสนองานกั บ ภาครั ฐ
(ผู้รับจ้าง) และภาคประชาสังคม (ผู้สังเกตการณ์)
ทอท. มีโครงการที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการ IP
เพิ่มเติมในเดือนมีนาคม 2561 (ปีงบประมาณ 2562) โดย

กรมบัญชีกลาง ได้แก่ งานจ้างปรับปรุงระบบตรวจสอบ
วัตถุระเบิดและงานปรับปรุงระบบล�ำเลียงกระเป๋าสัมภาระ
ของอาคารผู ้ โ ดยสารหลั ก ณ ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ
โดย ทอท. ในฐานะหน่วยงานภาครัฐเจ้าของโครงการได้
ลงนามในข้อตกลงคุณธรรมร่วมกับผู้ประกอบการที่สนใจ
เข้าร่วมเสนอราคาและผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้าน
คอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานของ ทอท. ที่ผ่านมามีการเปิดเผย
ข้ อ มู ล การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งให้ ป ระชาชนทั่ ว ไปมี ส ่ ว นร่ ว ม
ในการตรวจสอบ พร้อมทั้งเชิญคณะผู้สังเกตการณ์เข้าร่วม
สังเกตการณ์ในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง และ
จัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำเดือนตั้งแต่เข้าร่วม
โครงการตามแนวทางการด�ำเนินงานของข้อตกลงคุณธรรม
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ทอท. ได้ให้การต้อนรับ
กรมบัญชีกลาง องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
คณะท�ำงานตรวจสอบข้อมูลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และคณะผู้สังเกตการณ์โครงการข้อตกลงคุณธรรม โดยมี
การเข้าเยีย่ มชมพืน้ ทีท่ จี่ ะด�ำเนินการก่อสร้างอาคารผูโ้ ดยสาร
หลังที่ 2 พื้นที่ส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารฝั่งตะวันออก
และตะวันตก และพืน้ ทีก่ อ่ สร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 เพือ่ แสดงความโปร่งใสและตรวจสอบได้

ดูรายละเอียด
โครงการ CoST
ของ ทอท.
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แรงบันดาลใจสู่ความยั่งยืนในระดับสากล

[ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำ�ปี 2562 : AOT ]

ช่องทางรับข้อร้องเรียน
ทอท. ก�ำหนดช่องทางรับข้อร้องเรียนด้านการก�ำกับดูแลองค์กร และจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจผ่านช่องทางที่ปลอดภัย
และเป็นความลับ ดังนี้

จดหมายจ่าหน้าซองถึง
คณะกรรมการ ทอท.
กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ หรือ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
ตู้ ปณ.3 ปณฝ.ดอนเมือง
กทม. 10211

ตู้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ติดตั้ง ณ สำ�นักงานใหญ่
และบริเวณสำ�นักงาน
ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ
ของ ทอท.ทั้ง 6 แห่ง

www.airportthai.co.th
หัวข้อ “ติดต่อและรับเรื่องร้องเรียน”
โดยเลือกให้ส่งถึง
“การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี”
(ติดต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาล)

อีเมล
Goodgovernance@airportthai.co.th

ข้อร้องเรียนที่ได้รับทั้งหมดจะถูกด�ำเนินการตาม “ขั้นตอนการปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสของ ทอท.”
ทีเ่ ป็นอิสระและสอดคล้องตามแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี โดยให้ความคุม้ ครองแก่ผรู้ อ้ งเรียนจากการปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม

สรุปผลการดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลองค์กร
ความเสี่ยง และจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ
ในปี 2562 ทอท.ไม่มีกรณีข้อร้องเรียนหรือกรณีการฟ้องร้องที่ได้รับการยืนยันเรื่องการละเมิดหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และเรื่องการทุจริตและละเมิดจรรยาบรรณ

การละเมิดหลักการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีที่ได้รับการยืนยัน
การทุจริตและละเมิดจรรยาบรรณ
ที่ได้รับการยืนยัน
รายงานความยั
่งยืน 2562
AOT
INSPIRING
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AIRPORTS

3131

การบริหารจัดการความยั่งยืนของ ทอท.
โครงสร้างการบริหารจัดการ
โครงสร้างการบริหารจัดการเพือ่ การพัฒนาสูค่ วามยัง่ ยืนของ ทอท. ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
คณะกรรมการธรรมาภิบาล

• กำ�หนดนโยบายด้านการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในภาพรวมขององค์กร
• ทบทวน พิจารณา และกำ�หนด
ทิศทางการดำ�เนินงานด้านการ
พัฒนาสู่ความยั่งยืนของ ทอท.

คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน

• กำ�หนดแนวทางและกำ�กับดูแลการดำ�เนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อความสอดคล้อง
กับแนวทางตามมาตรฐานสากล แผนวิสาหกิจ ทอท.
และการประเมินองค์กร*
• กำ�หนดแนวทางการสื่อสารด้านความยั่งยืน
แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
• ติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานเพื่อ
รายงานผลต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะทำ�งานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน
(ของท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง)

• ดำ�เนินโครงการด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
สื่อสารการดำ�เนินงาน ติดตามและรายงาน
ผลการดำ�เนินงานต่อคณะกรรมการด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาสู่
ความยั่งยืน

หมายเหตุ *การประเมินองค์กร เช่น ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์
และ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) เป็นต้น

นโยบายการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน
ทอท. ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานเพือ่ ตอบสนองนโยบายการบริหารจัดการด้านความยัง่ ยืน เพือ่ ส่งมอบคุณค่าต่อสังคม
และสิง่ แวดล้อมด้วยการก�ำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุง่ เน้นประเด็นดังนี้
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ธิมงถึนุงษสิยชนและให
ทธิคมวามสำคั
นุษยชนและให
ความสำคั
ญ คญ
วามสำคั
นงาน
จากการดำเนิ
พร
นงาน
อมสนั
พรบนอสนุ
งาน
มสนั
น พร
บสนุ
อมสนั
น บสนุน เพ�่อใหเกิเพ�ด่อการรั
ใหเกิบดเพ�รูการรั
 ่อใหเบกิรูด การรับรู
ในการปฏิ
ในการปฏิ
บัติตอแรงงานและพนั
ในการปฏิ
บัติตอแรงงานและพนั
บัติตอกแรงงานและพนั
งาน กงาน กจากการดำเนิ
งาน จากการดำเนิ
การสงณมอบคุ
คการส
ารวณมระหว
งคมอบคุ
ารวามระหว
งณคาราวงมระหวาง ของผูมของผู
ีสวนไดมเีสสีของผู
วยนได
และเมสีีสยวและ
นไดเสียและ
อยางเทอย
าเทีายงเท
ม รวมถึ
าอย
เทียามงเท
งกำหนดสวั
รวมถึ
าเทียงมกำหนดสวั
รวมถึ
สดิกงารกำหนดสวั
สดิการ สดิการส
การ งมอบคุ
ชุมชนบชุทอท.กั
มชน บชุมชน
สามารถเชื
สามารถเชื
่อถือไดสามารถเชื
่อถือได ่อถือได
ดูแลสุขภาพ
ดูแลสุติขดภาพ
ตามความปลอดภั
ดูแลสุติดขภาพ
ตามความปลอดภั
ติดตามความปลอดภั
ยและ ยและ ยและ ทอท.กับทอท.กั
อาชีวอนามั
อาชียวอนามั
และสนั
อาชียวบและสนั
อนามั
สนุน ยบสนุ
และสนั
น บสนุน
การทำประโยชน
การทำประโยชน
ตการทำประโยชน
อสังคมตอสังคมตอสังคม
32

แรงบันดาลใจสู่ความยั่งยืนในระดับสากล

[ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำ�ปี 2562 : AOT ]

แผนแม่บทด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
แผนแม่บทด้านการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของ ทอท. ปีงบประมาณ
2559 - 2562 ด�ำเนินงานภายใต้แนวความคิด “การเป็นสนามบิน
ที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน
(Corporate Citizenship Airport)” โดยมีวัตถุประสงค์

เพือ่ ส่งเสริมให้มกี ารเติบโตอย่างยัง่ ยืนจากภายในสูภ่ ายนอก
และสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์
ดังนี้

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ยุทธศาสตรการบร�หารจัดการความรับผ�ดชอบตอสังคมเพ�่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 1

ยุทธศาสตรที่ 2

ยุทธศาสตรที่ 3

การบร�หารจัดการความยั่งยืน
(Sustainability Management)
เพ�่อพัฒนาสถานะผลประเมิน
ความยั่งยืนและคุณภาพองคกร
รวมถึงบูรณาการแนวปฏิบัติ
ความยั่งยืนกับการดำเนินธุรกิจ

เชื่อมโยงผูมีสวนไดเสีย
(Stakeholder Engagement)
เพ�่อสรางการยอมรับและ
ยกระดับผลกระทบใหครอบคลุม
ผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ทั้งชุมชนและสังคม

กิจกรรมเพ�่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainability Initiative)
เพ�่อสรางคุณคารวมกันกับชุมชน
และสังคมรวมกับการบูรณาการ
การดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืน

ทาอากาศยานที่มีความเปนเลิศ
ในการบร�หารจัดการดานความยั่งยืน

ทาอากาศยานที่ผูมีสวนไดสวนเสีย
ใหการยอมรับและมีสวนรวม
ในการพัฒนาดานความยั่งยืน

ทาอากาศยานที่สรางคุณคารวม
ใหกับชุมชนและสังคม

ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการคุณภาพ
ใหสอดคลองกับมาตรฐาน หลักการและ
แนวคิดดานการพัฒนาที่ยั่งยืน
ครบทุกกระบวนการ

ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน
เชื่อมโยงกับผูมีสวนไดสวนเสีย

ความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม/
โครงการ และสรางการจดจำ
ในเชิงบวกของผูมีสวนไดเสีย

ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่

รายงานความยั
่งยืน 2562
AOT
INSPIRING
SUSTAINABLE
AIRPORTS
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ขยายโอกาสสู่การเติบโตของประเทศ
ท่าอากาศยานเป็นโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการขนส่งทางอากาศทีม่ บี ทบาทส�ำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เนือ่ งจาก
เป็นการสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว การคมนาคมขนส่ง และการน�ำเข้า-ส่งออกสินค้า ด้วยเหตุนี้ บริษทั
ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) จึงมุ่งมั่นขยายขีดความสามารถในการรองรับของท่าอากาศยานให้สอดคล้อง
กับการเติบโตของนักท่องเที่ยว พัฒนาการตลาดเพื่อเพิ่มเที่ยวบินและเส้นทางบิน ตลอดจนพัฒนาธุรกิจสนับสนุนต่าง ๆ
อันน�ำไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ไร้ข้อจ�ำกัดด้านการคมนาคมขนส่ง ก่อให้เกิดการจ้างงานและการกระจายรายได้
สู่ทั่วทุกภูมิภาค ทั้งยังสร้างผลตอบแทนให้กับประเทศในรูปของภาษีและผลตอบแทนการเงินต่อผู้ถือหุ้นอีกด้วย

ผลการดำ�เนินงานทางเศรษฐกิจ
ผู้มีส่วนได้เสีย

ลูกค้า

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

พันธมิตรทางธุรกิจ

ความสำ�คัญ

การด�ำเนินธุรกิจที่มีผลประกอบการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจทีส่ งู ขึน้ ขององค์กรในสายตา
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน อีกทั้งยังเป็นการแบ่งปันผลประโยชน์
กลั บ คื น สู ่ ป ระเทศในรู ป ของภาษี อี ก ด้ ว ย ทอท.ในฐานะ
รั ฐ พาณิ ช ย์ จึ ง มุ ่ ง ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความตระหนั ก ถึ ง
ผู ้มีส ่วนได้ เสียและมีส ่วนร่วมในการยกระดับการพั ฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย

1. อัตราการเติบโตของรายได้จากการด�ำเนินงาน
โดยรวม ร้อยละ 12 เทียบกับปีก่อนหน้า ต่อเนื่องทุกปี
ระหว่างปี 2563 - 2565
2. อัตราส่วนก�ำไรจากการด�ำเนินงาน ร้อยละ 50
ต่อเนื่องทุกปี ระหว่างปี 2563 - 2565
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หน่วยงานกำ�กับดูแล

ชุมชนและสังคม

พนักงาน

แนวทางการจัดการ

1. ด�ำเนินงานตาม “แผนแม่บททางธุรกิจ” ปีงบประมาณ
2560 - 2564
2. เพิ่มรายได้ที่เกี่ยวกับการบินผ่านการพัฒนาการตลาด
เชิงรุกเพื่อเพิ่มเที่ยวบินและเส้นทางการบินใหม่
3. เพิ่มรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบินผ่านการขยาย
และพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่เชิงพาณิชย์ภายใน
อาคารผู้โดยสาร
4. พัฒนาธุรกิจจากทีด่ นิ ว่างเปล่าโดยรอบท่าอากาศยาน
โดยค�ำนึงถึงการใช้ประโยชน์สูงสุดของทรัพย์สิน ข้อก�ำหนด
กฎหมาย ความเหมาะสมทางกายภาพ และความเป็นไปได้
ทางการตลาดและการเงิน

วัตถุประสงค์หลัก

• สร้างผลตอบแทนให้แก่นักลงทุนจากการพัฒนาธุรกิจ
ที่เกี่ยวกับกิจการการบินและไม่เกี่ยวกับกิจการการบินของ
ทอท. โดยมีการเติบโตของรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

[ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำ�ปี 2562 : AOT ]

ผลการดำ�เนินงานปี 2562

1. อัตราการเติบโตของรายได้จากการด�ำเนินงานโดยรวม ร้อยละ 3.71 เทียบกับปีก่อนหน้า
2. อัตราส่วนก�ำไรจากการด�ำเนินงาน ร้อยละ 48.10
3. อัตราการเติบโตของรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการบิน และไม่เกี่ยวข้องกับการบิน ร้อยละ 3.01 และ 4.60 ตามล�ำดับ
เทียบกับปีก่อนหน้า

หมายเหตุ ข้อมูล ณ สิ้นปีงบประมาณ 2562

รายงานความยั
่งยืน 2562
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INSPIRING
SUSTAINABLE
AIRPORTS

3535

การคมนาคมทางอากาศ
สถิติปริมาณผูโดยสาร

สถิติปริมาณเที่ยวบิน
หนวย: ลานคน

2561

2562
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ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทาอากาศยานดอนเมือง
ทาอากาศยานเชียงใหม
ทาอากาศยานหาดใหญ
ทาอากาศยานภูเก็ต
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ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทาอากาศยานดอนเมือง
ทาอากาศยานเชียงใหม
ทาอากาศยานหาดใหญ
ทาอากาศยานภูเก็ต

36

แรงบันดาลใจสู่ธุรกิจชาญฉลาด

หน่หนวยวย:: เส้ปลายทาง
นทางบิน
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*หมายเหตุ อาจมีการนับจํานวนปลายทางซํ้ากันเมื่อพ�จารณา
รวมทั้งองคกร

รวม*

2560

2562

หนวย: ลานตัน

เอเชียแปซิฟ�ก

2559

1.65

2561

จํานวนการเชื่อมตอของ ทอท. ปงบประมาณ 2562

ภายในประเทศ

1.41

1.57

896.1

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทาอากาศยานดอนเมือง
ทาอากาศยานเชียงใหม
ทาอากาศยานหาดใหญ
ทาอากาศยานภูเก็ต

สถิติปริมาณสินคาและพัสดุไปรษณียภัณฑ
1.8
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โอเชียเนีย
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ยุโรป
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139.5
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129.9

ตะวันออกกลาง
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หนวย: พันเที่ยวบิน

การส่งเสริมรายได้ที่เกี่ยวกับกิจการการบิน
ทอท. ส่งเสริมรายได้ที่เกี่ยวกับกิจการการบินโดยเน้นการ
เพิ่ ม จ� ำ นวนเที่ ย วบิ น และจ� ำ นวนสายการบิ น ที่ ใ ช้ บ ริ ก าร
ในแต่ละท่าอากาศยานผ่านการติดต่อกับตัวแทนสายการบิน
และงานประชุมด้านอุตสาหกรรมการบินที่จัดขึ้นทั้งในและ
ต่างประเทศ ทัง้ นี้ ในปี 2562 รายได้ทเี่ กีย่ วข้องกับการบินของ

ทอท. มีมูลค่า 35,010 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า
ร้อยละ 3.01 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของผู้โดยสารโดยรวม
ทั้ ง 6 ท่ า อากาศยาน ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของ
สายการบินต้นทุนต�่ำ โดย ทอท.มีเป้าหมายในการสร้าง
การเติบโตรายได้ทเี่ กีย่ วข้องกับการบิน ร้อยละ 11 ในปี 2563

ผลการดำ�เนินงานปี 2562
หน่วย : พันล้านบาท

หน่วย : พันเที่ยวบิน

*หมายเหตุ ดูรายละเอียดกิจกรรมการบินในปีที่ผ่านมาได้ที่หน้า 44
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การส่งเสริมรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน
ปัจจุบนั การสร้างรายได้ผา่ นกิจกรรมทีไ่ ม่เกีย่ วกับกิจการการบิน
เช่น การจับจ่ายใช้สอยสินค้าและบริการในท่าอากาศยาน
การใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ อ� ำ นวยความสะดวกและ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการขาย และการให้เช่าที่ดิน
เพือ่ ใช้ประโยชน์อนื่ ๆ นับเป็นโอกาสทางธุรกิจทีน่ า่ จับตามอง
ซึง่ ทอท.เล็งเห็นโอกาสในการสร้างรายได้ดงั กล่าว จึงก�ำหนด
กลยุ ท ธ์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม รายได้ ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วกั บ กิ จ การการบิ น
โดยมุง่ เน้นการพัฒนากิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผูโ้ ดยสาร

และการใช้ ป ระโยชน์ จ ากสิ น ทรั พ ย์ ภ ายนอกอาคารและ
พื้นที่ว่างเปล่า โดยในปีที่ผ่านมา ทอท.มีรายได้จากกิจกรรม
ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบินถึง 27,773 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.60 จากปีก่อนหน้า) เนื่องจากจ�ำนวนผู้โดยสาร
และผู้ใช้บริการภายในท่าอากาศยานที่เพิ่มขึ้น และการ
ปรับเพิ่มอัตราส่วนแบ่งรายได้ตามสัญญา นอกจากนี้ ยังมี
รายได้เพิม่ จากกิจการบริการภาคพืน้ และค่าบริการตรวจสอบ
ผู้โดยสารล่วงหน้าอีกด้วย

ผลการดำ�เนินงานปี 2562
หน่วย : พันล้านบาท

ปี 2562
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เป้าหมายปี 2563

การส่งเสริมรายได้จากธุรกิจด้านอื่น
ทอท. มุ่งพัฒนาธุรกิจอื่น ๆ นอกเหนือจากการสนับสนุน
กิ จ กรรมเชิ ง พาณิ ช ย์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ การการบิ น และ
ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับกิจการการบิน ในรูปแบบการให้บริการผ่าน
บริ ษั ท ลู ก หรื อ บริ ษั ท ร่ ว มทุ น เช่ น ลานจอดและอุ ป กรณ์
ภาคพื้น การรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าเน่าเสียง่ายก่อนส่งออก หรือที่ปรึกษาด้านการบริหาร
จัดการท่าอากาศยาน ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากความ

สามารถในการแข่งขันของ ทอท.และบริบททางธุรกิจ เช่น
จุดเด่นทางภูมิศาสตร์ ความรู้ความสามารถขององค์กร หรือ
การเติบโตทางเศรษฐกิจประเทศเพือ่ นบ้าน โดยในปีทผี่ า่ นมา
ทอท.ประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานตามแผนการ
จัดตัง้ บริษทั ร่วมทุน 1 บริษทั และได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยความร่วมมือ ดังนี้

ผลการดำ�เนินงานปี 2562
บรรลุ
ตามเป้าหมาย

บรรลุ
ตามเป้าหมาย

ประสบความสำ�เร็จในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
เพื่อให้บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น
“บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด
หรือ AOTGA”

ประสบความสำ�เร็จในการลงนามบันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าเน่าเสียง่ายก่อนส่งออกกับ
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำ�กัด
หรือ Central Labs

กิจกรรมส่งเสริมการลงทุน
ทอท. ให้ความส�ำคัญกับนักลงทุนทั้งในกลุ่มภาครัฐ สถาบัน และรายย่อย โดยสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริม
การลงทุนในปีที่ผ่านมา ดังนี้

กิจกรรมส่งเสริมการลงทุนที่จัดโดย ทอท.

การประชุม “Analyst Meeting” กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
พร้อมด้วยผูบ้ ริหาร ทอท. ร่วมให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับน�ำเสนอข้อมูล
ด้านการให้สิทธิประกอบกิจการจ�ำหน่ายสินค้าปลอดอากร
และการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิและท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมตอบข้อซักถาม
ต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
การประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ� ำ ปี 2561 ประธาน ผู้จัดการกองทุน และนักลงทุนจากสถาบันต่าง ๆ ณ อาคาร
กรรมการ พร้อมคณะกรรมการ ผู้บริหาร ทอท. ร่วมประชุม ส�ำนักงานใหญ่ ทอท.
เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจต่อผลการด�ำเนินธุรกิจของ ทอท.
พร้อมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนตอบข้อซักถาม
ของผู ้ ถื อ หุ ้ น ของ ทอท. ณ โรงแรมโนโวเทล สุ ว รรณภู มิ
แอร์พอร์ต เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562

รายงานความยั
่งยืน 2562
AOT
INSPIRING
SUSTAINABLE
AIRPORTS
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การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนที่จัดโดยองค์กรภายนอก
งาน “Finansia Investment Conference 2019” จัดโดย
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน) หัวหน้า
บริหารด้านการเงินพร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ทอท.
ร่วมให้ข้อมูลพร้อมตอบข้อซักถาม เพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้กบั นักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน เมือ่ วันที่ 21 มกราคม
2562 ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ
งาน “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)”
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หัวหน้าเจ้าหน้าที่
บริหารด้านการเงินพร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ทอท.
เข้าชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการด�ำเนินงานของ ทอท.
ประจ� ำ ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 รวมทั้ ง ตอบข้ อ ซั ก ถามแก่
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน สือ่ มวลชน และผูส้ นใจทัว่ ไป
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
งาน “BLS Thai Corporate Day” จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ำกัด
(มหาชน) หัวหน้าบริหารด้านการเงินพร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ทอท.
ร่วมให้ข้อมูลผลการด�ำเนินงานของ ทอท.ในปัจจุบัน และแผนการด�ำเนินงาน
ในอนาคต เพื่ อ สร้ า งความมั่ น ใจให้ กั บ นั ก วิ เ คราะห์ แ ละนั ก ลงทุ น สถาบั น
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ โรงแรม คอนราด กรุงเทพฯ

โครงการนำ�ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ทอท. จัดโครงการน�ำผู้ถือหุ้น ทอท.เยี่ยมชมท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและกระชับความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่าง ทอท.และผู้ถือหุ้น กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการน�ำเสนอข้อมูล
การด�ำเนินงานของท่าอากาศยาน ตลอดจนตอบข้อซักถาม และน�ำผู้ถือหุ้น ทอท.
เยีย่ มชมโครงการ ห้องส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านปางลาว
และอุโมงค์ต้นไม้ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ซึ่งเป็นโครงการด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
เชียงราย เพือ่ ให้นกั ลงทุนรับทราบถึงแนวทางการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกของ ทอท. ตามกรอบแนวความคิด
การเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน

ความภาคภูมิใจ
ทอท. ได้รับรางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน ประจำ�ปี 2561
ทอท. รับรางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน ประจ�ำกลุ่มบริการ ประจ�ำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยหนังสือพิมพ์
ข่าวหุ้นธุรกิจร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
โดยพิจารณาจากการสื่อสารกับนักลงทุนให้ทราบข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง ทั้งในมุม
ของกิจกรรมภายในบริษัท การลงทุน และการท�ำกิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งนี้ มีบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ประมาณ 700 บริษัทที่เข้าร่วมการประเมินในปีนี้
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โครงสร้างพื้นฐานและการเข้าถึงท่าอากาศยาน
ผู้มีส่วนได้เสีย

ลูกค้า

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

พันธมิตรทางธุรกิจ

ความสำ�คัญ

ท่าอากาศยานเป็นโครงสร้างพืน้ ฐานส�ำคัญในการรองรับการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีรายได้หลัก
จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ขีดความสามารถในการ
รองรับผู้โดยสาร สินค้า และพัสดุ รวมทั้งการเข้าถึงบริการ
ท่าอากาศยานล้วนเป็นปัจจัยส�ำคัญใน การส่งเสริมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ดังนั้น ทอท. จึงมุ่งพัฒนาท่าอากาศยานและ
อ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าถึงท่าอากาศยาน
ให้ ส ามารถเป็ น ศู น ย์ ก ลางการคมนาคมทางอากาศของ
ภูมิภาคได้ในอนาคต

เป้าหมาย

1. 6 ท่าอากาศยานสามารถรองรับผู้โดยสาร
ได้ รวม 243.7 ล้านคนต่อปี ในปี 2578
2. 6 ท่ า อากาศยานสามารถรองรั บ เที่ ย วบิ น
ได้ รวม 266 เที่ยวบินต่อชั่วโมง ในปี 2578
3. 6 ท่าอากาศยานสามารถรองรับสินค้าและ
พัสดุไปรษณีย์ ได้ รวม 3.62 ล้านตันต่อปี ในปี 2578
4. สนับสนุนการเดินทางเข้าถึงท่าอากาศยาน
โดยระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถโดยสารประจ�ำทาง
รถไฟ และรถราง

หน่วยงานกำ�กับดูแล

ชุมชนและสังคม

พนักงาน

แนวทางการจัดการ

1 . ข ย า ย ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ร อ ง รั บ ข อ ง
ท่าอากาศยานตาม “แผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยาน
ของ ทอท. ซึ่งประกอบไปด้วย 6 แผนย่อยส�ำหรับแต่ละ
ท่าอากาศยาน สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2561 - 2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
2. แก้ ไ ขปั ญ หาผู ้ โ ดยสารแออั ด โดยด� ำ เนิ น การตาม
มาตรการแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว
3. จั ด ให้ มี ร ะบบขนส่ ง สาธารณะเพื่ อ การเข้ า ถึ ง
ท่าอากาศยานที่สะดวกสบาย พร้อมประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
การใช้

ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่

ผลการดำ�เนินงานปี 2562
วัตถุประสงค์หลัก
• พัฒนาท่าอากาศยานให้มีขีดความสามารถในการ
รองรับเพียงพอต่อการเติบโตของผู้โดยสาร เที่ยวบิน และ
สินค้าและพัสดุไปรษณีย์ที่เพิ่มขึ้น
• ส่งเสริมการเข้าถึงท่าอากาศยานให้เป็นได้โดยสะดวก
เที่ยงตรง และรวดเร็ว พร้อมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และชุมชนรอบข้าง

1. 6 ท่าอากาศยานสามารถรองรับผูโ้ ดยสารได้
รวม 101 ล้านคนต่อปี
2. 6 ท่าอากาศยานสามารถรองรับเที่ยวบินได้
รวม 200 เที่ยวบินต่อชั่วโมง
3. 6 ท่ า อากาศยานสามารถรองรั บ สิ น ค้ า
และพัสดุไปรษณีย์ได้ รวม 2.32 ล้านตันต่อปี
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หน่วย : ล้านคน

*

*

หมายเหตุ* ข้อมูลทีแ่ สดงเป็นเพียงการคาดการณ์ ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมในอนาคต
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แผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ปัจจุบันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีขีดความสามารถในการ
รองรับผู้โดยสารได้ 45 ล้านคนต่อปี เมื่อพิจารณาจากการ
เติ บ โตของปริ ม าณเที่ ย วบิ น และปริ ม าณผู ้ โ ดยสารของ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมทิ เี่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ทอท. จึงต้อง
จัดท�ำแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานให้สอดคล้องกับ
การเติบโตดังกล่าว โดยค�ำนึงถึงปัจจัยทีอ่ าจท�ำให้การพัฒนา

เป็ น ไปได้ อย่ า งล่ า ช้ า เช่ น การวิ เคราะห์ ผลกระทบด้า น
สิ่งแวดล้อม ระเบียบขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ เป็นต้น
เพื่อให้การพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีความต่อเนื่อง
และสามารถน�ำไปด�ำเนินการได้จริง ทัง้ นี้ การพัฒนาดังกล่าว
แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้

กรอบเวลา (ปี)

ความสามารถในการรองรับ
ผู้โดยสารเมื่อแล้วเสร็จ

สถานะปัจจุบัน

ระยะที่ 2

2554 - 2560

ไม่น้อยกว่า 60 ล้านคนต่อปี

อยู่ระหว่างดําเนินงานก่อสร้าง

ระยะที่ 3
(แบ่งออกเป็น 2 โครงการ)

2560 - 2565

ไม่น้อยกว่า 90 ล้านคนต่อปี

โครงการก่อสร้าง
อาคารผู้โดยสารหลังที่ 2

2562 - 2565

รองรับผู้โดยสารได้ 30 ล้านคนต่อปี

อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวง
คมนาคม และสำ�นักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติงบประมาณ

โครงการก่อสร้าง
ทางวิ่งเส้นที่ 3

2562 - 2565

-

อยู่ระหว่างขั้นตอน
การจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง

ระยะที่ 4

2565 - 2569

ไม่น้อยกว่า 105 ล้านคนต่อปี

อยู่ระหว่างการเตรียมการ

ระยะที่ 5

2568 - 2573

ไม่น้อยกว่า 120 ล้านคนต่อปี

อยู่ระหว่างการเตรียมการ

ระยะการดำ�เนินงาน

3 ล้านตันต่อปี
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มาตรการแก้ ไขปัญหาความแออัด ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จากปัญหาผู้โดยสารแออัดของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในปัจจุบัน ซึ่งมีผู้โดยสารใช้บริการกว่า 63 ล้านคนต่อปี ในขณะที่
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีความสามารถในการรองรับเพียง 45 ล้านคนต่อปี ทอท. ได้ด�ำเนินงานตามแผนแก้ไขปัญหา ดังนี้

มาตรการแก้ ไขปัญหาระยะเร่งด่วน
ผู้โดยสารขาเข้า
เนื่องจากท่าอากาศยานมีความสามารถในการรองรับ
ผูโ้ ดยสารได้เพียง 6,000 คนต่อชัว่ โมง ในขณะทีม่ คี วาม
ต้องการใช้งานถึง 7,500 คนต่อชั่วโมง ทอท. จึงได้
ด�ำเนินมาตรการแก้ไข ดังนี้
1. การจัดเจ้าหน้าที่อ�ำนวยความสะดวกในการน�ำ
ผู้โดยสารจากประตูทางเข้ามายังจุดบริการตรวจคน
เข้าเมือง
2. ใช้ เ ทคโนโลยี ร ะบบตรวจสอบและคั ด กรอง
ผูโ้ ดยสารล่วงหน้า (Advance Passenger Processing
System: APPS) มาช่วยในการบริหารจัดการ

ผู้โดยสารขาออก
เนื่องจากท่าอากาศยานมีความสามารถในการรองรับ
ผูโ้ ดยสารได้เพียง 3,600 คนต่อชัว่ โมง ในขณะทีม่ คี วาม
ต้องการใช้งานถึง 5,700 คนต่อชั่วโมง ทอท. จึงได้
ด�ำเนินมาตรการแก้ไข ดังนี้
1. ย้ า ยจุ ด ตรวจค้ น ผู ้ โ ดยสารภายในประเทศ
จากอาคารผู้โดยสารชั้น 4 ไปยังอาคารเทียบเครื่องบิน
A และ B บริเวณชั้น 3 เพื่อที่จะสามารถเพิ่มจ�ำนวน
ช่องตรวจได้เป็นสองเท่า
2. เพิ่มจุดตรวจผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ

เมื่อดำ�เนินการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดระยะเวลาในการรอคอยของผู้โดยสารได้อย่างมีนัยสำ�คัญ
มาตรการแก้ ไขปัญหาระยะกลาง
1. เพิ่มช่องทางบริการตรวจหนังสือเดินทาง
2. เพิ่มบริเวณจุดตรวจค้นตีตราหนังสือเดินทาง
3. ปรับปรุงพื้นที่ตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า
4. เพิ่มจ�ำนวนเครื่องตรวจประทับตรา
หนังสือเดินทางอัตโนมัติ

มาตรการแก้ ไขปัญหาระยะยาว
สร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 เพื่อขยายพื้นที่ทั้งระบบ
ซึ่งจะช่วยในการรองรับผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออก

ชมวิดีโอแนะนำ�
รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานความยั
่งยืน 2562
AOT
INSPIRING
SUSTAINABLE
AIRPORTS

4545

แผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง
ทอท. ด�ำเนินงานพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 2 ท่าอากาศยานดอนเมืองที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ทอท.
แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2558 โดยมีขีดความสามารถในการ จึงจ�ำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร
รองรับผู้โดยสาร 30 ล้านคนต่อปี อย่างไรก็ตาม จากการ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระยะที่ 3 ดังนี้
เติ บ โตของปริ ม าณเที่ ย วบิ น และปริ ม าณผู ้ โ ดยสารของ
ระยะการดำ�เนินงาน
ระยะที่ 3
(ต่อเนื่องจากระยะที่ 2)

กรอบเวลา (ปี)

ความสามารถในการรองรับ
ผู้โดยสารเมื่อแล้วเสร็จ

2561 - 2567

ไม่น้อยกว่า 40 ล้านคนต่อปี

สถานะปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวง
คมนาคม และสำ�นักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่ออนุมัติ
งบประมาณ

ปี 2562

มาตรการแก้ ไขปัญหาความแออัด ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
จากปัญหาผู้โดยสารแออัดของท่าอากาศยานดอนเมืองในปัจจุบัน มีผู้โดยสารใช้บริการกว่า 40 ล้านคนต่อปี ในขณะที่
ท่าอากาศยานดอนเมืองมีความสามารถในการรองรับเพียง 30 ล้านคนต่อปี ทอท. ได้ด�ำเนินงานตามแผนแก้ไขปัญหา ดังนี้

มาตรการแก้ ไขปัญหาระยะเร่งด่วน
ผู้โดยสารขาเข้า
1. เพิม่ เจ้าหน้าทีอ่ ำ� นวยความสะดวกและแก้ปญ
ั หา
ให้ผโู้ ดยสารบริเวณจุดตรวจสอบหนังสือเดินทางขาเข้า
และพื้นที่จัดท�ำแบบการขอตรวจลงตราวีซ่าเพื่อเข้า
ประเทศ (Visa On Arrival)

ผู้โดยสารขาออก
1. เพิ่มจุดลงทะเบียนผู้โดยสาร (Check-in Desk)
บริเวณอาคารผู้โดยสารหมายเลข 1
2. ขยายพื้ น ที่ พั ก รอผู ้ โ ดยสารระหว่ า งขึ้ น เครื่ อ ง
(Bus Gate) ส�ำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ

การแก้ไขปัญหาทั้งหมดนี้ได้ดำ�เนินการแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ปี 2562

มาตรการแก้ ไขปัญหาระยะกลาง
1. ทอท.วางแผนในการสร้างอาคารรองรับผู้โดยสารในรูปแบบหมู่คณะ (Group Tour)
2. เพิ่มพื้นที่รอตรวจหนังสือเดินทาง
3. เพิ่มช่องตรวจผู้โดยสารระหว่างประเทศ
4. เพิ่มพื้นที่จัดท�ำแบบการขอตรวจลงตราวีซ่าเพื่อเข้าประเทศ
5. เพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทาง
ทั้งนี้ การดำ�เนินงานดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2563
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ชมวิดีโอแนะนำ�
รายละเอียดเพิ่มเติม

แผนแม่บทการพัฒนา
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ปัจจุบันท่าอากาศยานเชียงใหม่มีขีดความสามารถในการ
รองรับผู้โดยสารได้ 8 ล้านคนต่อปี แต่เนื่องด้วยปริมาณ
การจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้นทุกปี ส่งผลให้ท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ประสบปัญหาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการ ทําให้เกิดความแออัดในการให้บริการ
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ทอท. ได้ก�ำหนดแผนการพัฒนา ดังนี้
กรอบเวลา (ปี)

ความสามารถในการรองรับ
ผู้โดยสารเมื่อแล้วเสร็จ

ระยะที่ 1

2561 - 2565

ไม่น้อยกว่า 16.5 ล้านคนต่อปี

อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวง
คมนาคม และสำ�นักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่ออนุมัติ
งบประมาณ

ระยะที่ 2

2564 - 2568

ไม่น้อยกว่า 20 ล้านคนต่อปี

อยู่ระหว่างการเตรียมการ

ระยะการดำ�เนินงาน

สถานะปัจจุบัน

แผนแม่บทการพัฒนา
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ปัจจุบันท่าอากาศยานหาดใหญ่มีขีดความสามารถในการ
รองรับผูโ้ ดยสารได้ 2.55 ล้านคนต่อปี จากแนวโน้มผูโ้ ดยสาร
ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความแออั ด ในการให้ บ ริ ก าร
นอกจากนี้ ปัจจุบนั ท่าอากาศยานหาดใหญ่มจี ำ� นวนหลุมจอด
และระบบทางวิ่งทางขับที่จ�ำกัด อีกทั้งอาคารผู้โดยสารเดิม
ไม่สามารถรองรับปริมาณผูโ้ ดยสาร ทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ ในอนาคตได้
ทอท. ได้ก�ำหนดแผนพัฒนา ดังนี้
ระยะการดำ�เนินงาน
ระยะที่ 1

กรอบเวลา (ปี)

ความสามารถในการรองรับ
ผู้โดยสารเมื่อแล้วเสร็จ

สถานะปัจจุบัน

2564 - 2568

ไม่น้อยกว่า 10.5 ล้านคนต่อปี

อยู่ระหว่างการเตรียมการ

รายงานความยั
่งยืน 2562
AOT
INSPIRING
SUSTAINABLE
AIRPORTS
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แผนแม่บทการพัฒนา
ท่าอากาศยานภูเก็ต
ท่าอากาศยานภูเก็ตสามารถรองรับผูโ้ ดยสารได้ 12.5 ล้านคน
ต่อปี เมื่อพิจารณาปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้น
ทุกปี ท่าอากาศยานภูเก็ตจึงจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการพัฒนา
ตามแผนในระยะที่ 2 อย่างต่อเนื่องต่อไป ทั้งนี้ การพัฒนา
ท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2 เป็นการพัฒนา จนเต็มขีดความ
สามารถภายในพื้นที่ของท่าอากาศยานภูเก็ต
ระยะการดำ�เนินงาน
ระยะที่ 2

กรอบเวลา (ปี)

ความสามารถในการรองรับ
ผู้โดยสารเมื่อแล้วเสร็จ

2561 - 2565

ไม่น้อยกว่า 18 ล้านคนต่อปี

สถานะปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวง
คมนาคม และสำ�นักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่ออนุมัติ
งบประมาณ

แผนแม่บทการพัฒนา
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ปัจจุบันท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย สามารถรองรับ
ผู้โดยสาร 3 ล้านคนต่อปี โดยในปี 2562 มีผู้โดยสารมาใช้
บริการทั้งสิ้น 2.9 ล้านคน ซึ่งยังไม่เกินขีดความสามารถ
ในการรองรับผูโ้ ดยสารในปัจจุบนั แต่เนือ่ งจากท่าอากาศยาน
แม่ฟา้ หลวง เชียงราย มีปญ
ั หาความคับคัง่ ของพืน้ ทีใ่ ห้บริการ พืน้ ทีภ่ ายในอาคารให้มคี วามเหมาะสมในการให้บริการ และ
ผู้โดยสาร ซึ่งยังไม่สอดคล้องตามมาตรฐานการให้บริการ ปรับปรุงสิง่ อ�ำนวยความสะดวกอืน่ ๆ โดยแบ่งการด�ำเนินการ
ดังนัน้ การพัฒนาในระยะเร่งด่วนจะเป็นการพัฒนาเพือ่ จัดสรร พัฒนาเป็น 3 ระยะ ดังนี้
กรอบเวลา (ปี)

ความสามารถในการรองรับ
ผู้โดยสารเมื่อแล้วเสร็จ

งานเร่งด่วนเพื่อบรรเทา
ความแออัด

2561 - 2565

ยังคงรองรับผู้โดยสารได้ 3 ล้านคนต่อปี

ระยะที่ 1

2567 - 2571

ไม่น้อยกว่า 4.8 ล้านคนต่อปี

อยู่ระหว่างการเตรียมการ

ระยะที่ 2

2572 - 2576

ไม่น้อยกว่า 5.2 ล้านคนต่อปี

อยู่ระหว่างการเตรียมการ

ระยะการดำ�เนินงาน
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สถานะปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการออกแบบ
จัดทำ�ข้อกำ�หนดรายละเอียด
และขออนุมัติงบประมาณ

ส่งเสริมการเชื่อมต่อด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
ทอท. อ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานในการเดินทางเข้า - ออกท่าอากาศยานด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
เพื่อเป็นการลดการใช้รถส่วนตัวและช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการคมนาคมทางอากาศได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังเป็นการลด
ผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง อาทิ ปัญหาการจราจร และมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะ PM 2.5 ทั้งนี้ ทอท. ได้ประชาสัมพันธ์
การเชื่อมต่อด้วยระบบขนส่งสาธารณะผ่านสื่อสังคมในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคใต้

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และ
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานภูเก็ต และ
ท่าอากาศยานหาดใหญ่

ท่าอากาศยานดอนเมือง

รายละเอียดของ 6 ท่าอากาศยาน
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ทอท. เปิดให้บริการ Airport Limobus Express
เชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง กับหลายจุดจอดสำ�คัญในกรุงเทพฯ
ทอท. ร่วมกับ “ลีโมบัส” เปิดให้บริการรับ - ส่งผู้โดยสาร ด้วยรถ
Airport Limobus Express เชื่อมต่อ 2 ท่าอากาศยานกับตัวเมือง
โดยผ่านหลายจุดจอดส�ำคัญในกรุงเทพฯ เพือ่ ลดปัญหาการจราจรติดขัด
พร้อมมีระบบส�ำรองทีน่ งั่ และเช็กต�ำแหน่งรถแบบเวลาจริง (Real-time)
ผ่านเว็บไซต์ เพื่อสร้างความมั่นใจ สะดวก ปลอดภัย แก่ผู้ใช้บริการ
ทั้ ง นี้ ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ ใ ห้ บ ริ ก าร 2 เส้ น ทางหลั ก คื อ
สุวรรณภูมิ - ถนนข้าวสาร และ สุวรรณภูมิ - ถนนสีลม - สยาม ค่าบริการ
ราคา 180 บาทตลอดสาย ตั้งแต่ 06.00 - 24.00 น. และท่าอากาศยาน
ดอนเมื อ งให้ บ ริ ก าร 1 เส้ น ทางหลั ก คื อ ดอนเมื อ ง - ถนนสี ล ม สยาม - ถนนข้าวสาร ค่าบริการราคา 150 บาทตลอดสาย โดยให้บริการ
ตั้งแต่ 06.00 - 24.00 น.

รถบัสเชื่อมระหว่างท่าอากาศยาน
ทอท. ให้บริการรถบัสเชือ่ มระหว่างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
และท่าอากาศยานดอนเมือง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายส�ำหรับ
ผูโ้ ดยสารต่อเครือ่ งทัง้ 2 ท่าอากาศยาน เพียงแสดงบัตรโดยสาร
(Boarding Pass) ของเทีย่ วบินถัดไป ให้บริการทุกวัน ตัง้ แต่เวลา
05.00 - 24.00 น. โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบสถานะ
และต�ำแหน่งของรถบัสตามเวลาจริง (Real-time) ได้ที่ป้าย
แสดงผลควบคุมการเดินรถอัตโนมัติ
ดูรายละเอียด
เพิ่มเติม

การรณรงค์โครงการ
One Transport ปลอดฝุ่น
ทอท. รณรงค์การเดินทางมายังท่าอากาศยานโดยระบบ
ขนส่ ง สาธารณะ ผ่ า นช่ อ งทางสื่ อ สั ง คมออนไลน์
และป้ายประกาศต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
ในการลดมลพิ ษ ทางอากาศในทุ ก ท่ า อากาศยาน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ PM2.5 ซึ่งสอดคล้องตามโครงการ
One Transport ปลอดฝุ่น ของกระทรวงคมนาคม
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ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
เดินทางง่ายด้วย CR BUS
ผูอ้ ำ� นวยการท่าอากาศยานแม่ฟา้ หลวง เชียงราย ร่วมกับ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงราย เปิดตัวรถโดยสารปรับอากาศ
CR BUS อย่างเป็นทางการ ในเดือนกันยายน 2561
เพื่อให้บริการรถขนส่งมวลชนในรูปแบบที่ทันสมัยและ
สะดวกสบาย รวดเร็ว ปลอดภัย สามารถเชื่อมต่อไปยัง
สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 และสถานีขนส่งแห่งที่ 2
ได้ในราคา 20 บาทตลอดสาย โดยให้บริการทุกวัน ตั้งแต่
06.00 - 24.00 น.

การตลาดและชื่อเสียงองค์กร
ผู้มีส่วนได้เสีย

ลูกค้า

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

พันธมิตรทางธุรกิจ

ความสำ�คัญ

หน่วยงานกำ�กับดูแล

ชุมชนและสังคม

พนักงาน

วัตถุประสงค์หลัก

• สร้ า งจุ ด ขายทางการตลาดด้ ว ยการพั ฒ นาจุ ด เด่ น
ท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้นของอุตสาหกรรมการบิน การมี
เอกลักษณ์ที่โดดเด่น (Branding) และการสร้างความจดจ�ำ ของแต่ ล ะท่ า อากาศยานตามต� ำ แหน่ ง เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์
ของผู้โดยสาร ผู้ประกอบการ และสายการบิน เป็นสิ่งส�ำคัญ (Strategic Positioning)
• พัฒนาการตลาดเชิงรุกเพือ่ เพิม่ เทีย่ วบินและเส้นทางบิน
ทีช่ ว่ ยเพิม่ โอกาสทางธุรกิจ ดังนัน้ ทอท. จึงมุง่ ด�ำเนินกิจกรรม
ทางการตลาดในเชิงรุก ตลอดจนสร้างชือ่ เสียงและเอกลักษณ์ ใหม่
• ดึงดูดลูกค้า นักลงทุน และพันธมิตรทางธุรกิจ ผ่านการ
ให้เป็นที่จดจ�ำทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับ
สากล

เป้าหมาย

1. บรรลุ ร ะดั บ ความส� ำ เร็ จ ในการจั ด ท� ำ ฐาน
ข้อมูลส�ำคัญเชิงธุรกิจ (Business Intelligent) ตาม
ต�ำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของ ทอท. (Airport Strategic
Positioning) ร้อยละ 100
2. ขยาย 3 เส้ น ทางบิ น ใหม่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี
ระหว่างปี 2562 - 2565
3. อัตราการเติบโตของจ�ำนวนเที่ยวบิน ร้อยละ 11
ต่อเนื่องทุกปี ระหว่างปี 2562 - 2565
4. สั ด ส่ ว นส่ ว นผู ้ โ ดยสารที่ เ ดิ น ทางระหว่ า ง
ท่ า อากาศยานในอาเซี ย น จี น และอิ น เดี ย คิ ด เป็ น
ร้อยละ 59 ต่อเนื่องทุกปี ระหว่างปี 2562 - 2565

ผลการดำ�เนินงานปี 2562

1. จั ด ท� ำ ฐานข้ อ มู ล ส� ำ คั ญ เชิ ง ธุ ร กิ จ (Business
Intelligent) ตามต� ำ แหน่ ง เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ข อง ทอท.
(Airport Strategic Positioning) ประสบความส� ำ เร็ จ
คิดเป็นร้อยละ 100
2. ขยายทั้งสิ้น 15 เส้นทางบินใหม่ โดยเป็นเส้นทางบิน
แบบประจ�ำที่ท�ำการบินมากกว่า 10 เที่ยวบินต่อปี

แนวทางการจัดการ

1. ด�ำเนินการตาม “แผนแม่บททางธุรกิจ” ปีงบประมาณ
2560 - 2564
2. ผลักดันการพัฒนาภาพลักษณ์และการด�ำเนินงานให้
เป็นไปตามต�ำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของแต่ละท่าอากาศยาน
3. ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของท่าอากาศยานให้เป็น
ที่น่าจดจ�ำต่อผู้โดยสาร ผู้ประกอบการ และสายการบิน
4. สร้ า งการรั บ รู ้ ต ่ อ สายการบิ น และผู ้ ป ระกอบการ
ผ่านการมีส่วนร่วมในงานสัมมนาและงานแสดงนิทรรศการ
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน

3. อัตราการเติบโตของจ�ำนวนเทีย่ วบินเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.4
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
4. สัดส่วนผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างท่าอากาศยาน
ในอาเซียน จีน และอินเดีย คิดเป็นร้อยละ 77.8 โดยแบ่งเป็น
อาเซียน (รวมไทย) ร้อยละ 56.1 จีน ร้อยละ 18.4 และอินเดีย
ร้อยละ 3.3
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ตำ�แหน่งทางยุทธศาสตร์ของท่าอากาศยาน

ทอท. ก�ำหนดต�ำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) ของท่าอากาศยานโดยค�ำนึงถึงกลุม่ ลูกค้า บริบทและโอกาส
ทางธุรกิจ รวมถึงจุดแข็งของแต่ละท่าอากาศยาน เพื่อพัฒนาท่าอากาศยานไปในทิศทางที่เหมาะสม สอดคล้องตาม
ความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ
BKK

52

ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง
DMK

ท่าอากาศยาน
เชียงใหม่
CNX

“ประตูสู่นานาชาติ”
“International Gateway”

“ท่าอากาศยานที่รวดเร็ว
และไม่ยุ่งยาก”
“Fast and Hassle-free
Airport”

“ประตูสู่วัฒนธรรมล้านนา”
“Gateway to Lanna
Heritage”

ประตูสู่ประเทศไทยและศูนย์กลาง
การขนส่งทางอากาศของอาเซียน
นอกจากนั้นยังเป็นตัวเลือกแรก
ของผู้โดยสารในการเปลี่ยนเครื่อง
โดยมีทางเลือกในการเชื่อมต่อ
สายการบินนานาชาติทห่ี ลากหลายทีส่ ดุ
ด้วยบริการที่เหนือชั้นและความอบอุ่น
ของคนไทย

จุดให้บริการของสายการบิน
ต้นทุนต่ำ�ในภูมิภาค ซึ่งมีสิ่งอำ�นวย
ความสะดวกสำ�หรับผู้โดยสาร
ที่ต้องการความรวดเร็ว ความสะดวก
และความสบายใจ มุ่งเน้นการ
ให้บริการการเดินทางทางอากาศ
ที่ง่ายและรวดเร็วในประเทศไทย

ประตูหลักและตัวเลือกแรกสู่ภูมิภาค
ล้านนาทางภาคเหนือของประเทศไทย
มีบรรยากาศที่เอาใจใส่และ
ให้ความสำ�คัญต่อนักท่องเที่ยว
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึง
ประสบการณ์อย่างเต็มรูปแบบ
ทีห่ ลากหลาย รวมไปถึงประวัตศิ าสตร์
ที่สวยงามและยาวนานของจังหวัด
เชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง

ท่าอากาศยาน
หาดใหญ่
HDY

ท่าอากาศยาน
ภูเก็ต
HKT

ท่าอากาศยาน
แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
CEI

“ประตูสู่ภาคใต้สุดของไทย”
“Gateway to Southernmost
Thailand”

“ประตูสู่อันดามัน”
“Gateway to
the Andaman”

จุดเชื่อมต่อสู่ 5 จังหวัดใต้สุดของไทย
ได้แก่ สงขลา สตูล นราธิวาส
ยะลา และปัตตานี รวมถึง
พัฒนาการให้บริการด้วยสิ่งอำ�นวย
ความสะดวกที่เป็นมิตรกับฮาลาลและ
ถูกต้องตามหลักศาสนา เพื่อรองรับ
ผู้โดยสารชาวมุสลิมที่มีสัดส่วน
มากกว่าร้อยละ 70 ของประชาชน
ในภาคใต้สุดของไทย

ประตูหลักสู่แหล่งท่องเที่ยวชายหาด
ที่สวยงาม ซึ่งให้บริการด้วยรอยยิ้ม
และหัวใจที่อบอุ่นของคนไทย
เป็นจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วย
ร้านค้าปลีกสุดหรู ร้านอาหาร
ระดับโลก และบริการชั้นเยี่ยม
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“ศูนย์กลางภูมิภาคสำ�หรับธุรกิจ
ที่เกี่ยวกับการบิน”
“Regional Center for Aviationrelated Business”

แหล่งพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการบินเพื่อให้บริการแก่
กลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำ�โขงที่กำ�ลัง
เติบโตอย่างรวดเร็ว รวมถึง
ภูมิภาคจีนตอนใต้

การแสดงศักยภาพในตลาดโลก

การท�ำการตลาดเชิงรุกผ่านการร่วมงานสัมมนาทีเ่ กีย่ วข้องกับการบินหรือการออกนิทรรศการในงานประชุมทางธุรกิจ สามารถ
สร้างการจดจ�ำของแบรนด์ในระดับสากลและแสดงถึงความมีศกั ยภาพของ ทอท. ในการเป็นศูนย์กลางการเชือ่ มต่อด้านการ
คมนาคมทางอากาศของภูมิภาค ในปีที่ผ่านมา ทอท.ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกนิทรรศการ ตลอดจนได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพ
งานประชุม ดังนี้

ทอท. ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงาน The Routes Asia Development Forum 2020
ทอท. พร้อมด้วยส�ำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และส�ำนักงาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ร่วมจัดงานแถลงข่าว
การได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน The Routes Asia
Development Forum 2020 (RA 2020) ณ จังหวัดเชียงใหม่
ในปี 2563 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สายการบินประมาณ 100 สายการบิน
ท่าอากาศยานทั่วโลกกว่า 200 แห่ง หน่วยงานด้านการ
ท่ อ งเที่ ย วกว่ า 50 หน่ ว ยงาน ซึ่ ง จะเป็ น การส่ ง เสริ ม
อุตสาหกรรมการจัดประชุมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ของไทย อันน�ำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศในสายตา
ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก และดึงดูดให้เกิดการเดินทางมา
งานประชุมดังกล่าวเป็นงานประชุมเจรจาธุรกิจด้านการบิน ท่องเที่ยวยังประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ
พาณิชย์ครั้งส�ำคัญของภูมิภาคที่จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี โดย โดยรวมของประเทศ
บริษทั UBM Information Ltd. ผูจ้ ดั งาน RA 2020 ได้เดินทาง
มาส�ำรวจความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน RA
2020 ที่จะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คาดว่าจะมีผเู้ ข้าร่วมงานประมาณ 2,000 คนจากหลายหน่วยงาน

นิตินัย ศิริสมรรถการ
กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ ทอท.
“The Routes Asia Development Forum 2020 เป็นงานประชุมเจรจา
ธุรกิจด้านการบินพาณิชย์ทใ่ี หญ่ทส่ี ดุ ในเอเชีย ทีจ่ ดั ขึน้ เป็นประจำ�ทุกปี
โดยประเทศทีไ่ ด้รบั คัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานจะมีโอกาสในการแสดง
ศักยภาพความพร้อมด้านการดำ�เนินธุรกิจท่าอากาศยานของตนเอง
สร้างความเชือ่ มัน่ ในการตัดสินใจมาร่วมลงทุนทำ�ธุรกิจ”

ทอท. ร่วมแสดงบูธในงานมหกรรมท่องเที่ยวนานาชาติ
ITB Berlin 2019
ทอท. ร่วมจัดนิทรรศการในงาน International Tourismus Borse
(ITB 2019) ระหว่างวันที่ 6 - 10 มีนาคม 2562 ณ Hall 26B
กรุงเบอร์ลนิ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีนายประสงค์ พูนธเนศ
ประธานกรรมการ ทอท. พร้อ มด้วยนายนิตินัย ศิ ริ สมรรถการ
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ ทอท. รวมทั้งผู้บริหารและพนักงาน
ทอท.เข้ า ร่ ว มงาน เพื่ อ เผยแพร่ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารการบริ ห าร
ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท. รวมถึงการเชื่อมต่อ
ไปยังแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
และมีการน�ำเสนอ AOT Application นอกจากนี้ ยังได้จัดจุด
ถ่ายภาพและพิมพ์ภาพผูเ้ ข้าร่วมงานเป็นทีร่ ะลึก ซึง่ ได้รบั ความสนใจ
และมีผู้เยี่ยมชมเป็นจ�ำนวนมาก
รายงานความยั
่งยืน 2562
AOT
INSPIRING
SUSTAINABLE
AIRPORTS
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การสร้างความประทับใจให้แก่ผู้โดยสาร

ทอท. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้โดยสารในแต่ละท่าอากาศยานเป็นประจ�ำตามเทศกาล รวมถึงกิจกรรม
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่จัดเป็นประจ�ำทุกเดือน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สอดคล้องตามต�ำแหน่งทางยุทธศาสตร์
“ประตูสู่นานาชาติ” เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมเอกลักษณ์ความเป็นไทยและเกิดความซาบซึ้ง ซึ่งส่งผลดีต่อทัศนคติ
ด้านการท่องเที่ยวที่น่าดึงดูดของประเทศในระยะยาว

กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2561 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมสืบสานประเพณีไทยเนื่องใน
เทศกาลลอยกระทง ปี 2561 โดยจัดสาธิตวิธีการประดิษฐ์
กระทงจากวัสดุธรรมชาติให้กบั นักท่องเทีย่ ว พร้อมลอยกระทง
บนท่าน�้ำจ�ำลองในบรรยากาศแบบไทย เพื่อส่งเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์และวัฒนธรรมที่ดีให้แก่ประเทศไทย ในฐานะที่
ท่าอากาศยานเปรียบเป็นประตูดา่ นแรกทีต่ อ้ นรับการมาเยือน
ของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก

ชมวิดีโอ
บรรยากาศ
ภายในงาน

กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์เป็นประจ�ำทุกเดือนในรูปแบบของการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย
ภายในอาคารผู้โดยสารต่างประเทศ
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หุ่นละครเล็ก ตอน
“หนุมานจับนางเบญจกาย”

“นาฏมวยไทย”

รำ�ไทย 4 ภาค ชุด
“จตุรภาคี สยามเมืองยิ้ม”

“โปงลาง”

โขน ตอน “ยกรบ”

“ระบำ�ลีลาศฟ้าหยาด”

“เบิ่งแคนออนซอน
ฟ้อนผีตาโขน”

“ดนตรี ไทยประยุกต์ เปิงมาง”
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การส่งเสริมการตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีน
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและรายได้ทเี่ พิม่ ขึน้ นับเป็นปัจจัย
หลักต่อการท่องเทีย่ วในจุดหมายปลายทางทัว่ โลกโดยเฉพาะ
ชาวจีน จากการคาดการณ์ของ World Travel & Tourism
Council ระบุว่าประเทศจีนมีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์
มวลรวมด้านการท่องเที่ยวที่สูงกว่าอัตราเฉลี่ยของโลก และ
ประเทศไทยมีนกั ท่องเทีย่ วจีนมากถึง 1 ใน 3 ของนักท่องเทีย่ ว
ทัง้ หมดในปัจจุบนั ทอท.จึงให้ความส�ำคัญกับการสร้างความ

ประทับใจเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
เช่ น กิ จ กรรมต้ อ นรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วจี น ในช่ ว งเทศกาล
เฉลิ ม ฉลองวั น ชาติ จี น วั น ตรุ ษ จี น และกิ จ กรรมต้ อ นรั บ
นักท่องเที่ยวจีนคนที่ 10 ล้าน เพื่อส่งเสริมการเดินทางมา
ท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง จะส่ ง ผลดี ต ่ อ เศรษฐกิ จ ภาคการท่ อ งเที่ ย ว
ของประเทศ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนคนที่ 10 ล้าน
ทอท. พร้ อ มด้ ว ยรั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า ผู ้ ว ่ า การ
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.) สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชน
จีนประจ�ำประเทศไทย และหน่วยงานพันธมิตร ร่วมให้การต้อนรับนักท่องเทีย่ วจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนคนที่ 10 ล้าน ในเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นครั้งแรก
ในประวัติศาสตร์ไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยนักท่องเที่ยวชาวจีน
คนดังกล่าวได้รบั การอ�ำนวยความสะดวกพร้อมทัง้ ของอภินนั ทนาการจากหน่วยงาน
พันธมิตร อาทิ ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ บัตรของขวัญ และบริการรถลิมูซีน
เพื่อให้การเดินทางมาเยือนประเทศไทยเต็มไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจ
อีกทัง้ ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่ วประเทศไทยให้แก่นกั ท่องเทีย่ วชาวจีนต่อไป

ท่าอากาศยานภูเก็ตต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนเนื่องในวันชาติจีน
ผู้อ�ำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมืองและสายการบินให้การต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่
ผู้โดยสารชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เนื่องในโอกาสวันชาติจีน
(Golden Week) ณ บริเวณอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

กิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวเนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน

ท่าอากาศยานภูเก็ตจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยว
เนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน ปี 2562 โดยมีผู้อ�ำนวยการ
ท่าอากาศยานภูเก็ต คณะผูบ้ ริหาร พนักงาน พร้อมด้วย
สายการบิน ต้อนรับผู้โดยสารชาวจีน และมีการแสดง
Cover Dance เพื่อต้อนรับผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามา
ในช่วงเทศกาลตรุษจีน

ท่าอากาศยานแม่ฟา้ หลวง เชียงราย จัดกิจกรรมต้อนรับ
นักท่องเที่ยวในเทศกาลตรุษจีน ปี 2562 ร่วมกับด่าน
ศุ ล กากรแม่ ส ายและด่ า นตรวจคนเข้ า เมื อ งจั ง หวั ด
เชียงราย โดยมีผู้บริหาร พนักงานมอบส้มมงคลและ
ของทีร่ ะลึก เพือ่ สร้างความประทับใจและมอบความสุข
ให้กับผู้โดยสารที่เดินทางมาจังหวัดเชียงราย
รายงานความยั
่งยืน 2562
AOT
INSPIRING
SUSTAINABLE
AIRPORTS
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เปิดประตูสู่ยุคดิจิทัล
ปัจจุบนั เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการแข่งขัน
ทางธุรกิจ และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะ
การน�ำแนวคิดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นส่วนหนึง่
ของค่ า นิ ย มองค์ ก ร ตลอดจนการสร้ า งสภาพแวดล้ อ ม
ทีเ่ อือ้ ให้เกิดนวัตกรรมจึงเป็นสิง่ จ�ำเป็นส�ำหรับองค์กรยุคใหม่
และเพื่ อ ตอบสนองต่ อ นโยบาย Thailand 4.0 ในปี นี้
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) จึงมีการ
เปิดตัว “AOT Digital Airports : สนามบิ น ที่ มี ชี วิ ต ”
ที่ ถู ก พั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ ยกระดั บ การให้ บ ริ ก ารและบริ ห าร
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ท่าอากาศยานสู่องค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต
และมุ ่ ง หวั ง ส่ ง มอบประสบการณ์ ท่ี ส ะดวกสบายให้ แ ก่
ผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน และสร้างโอกาสทางธุรกิจร่วมกับ
ผูป้ ระกอบการอืน่ ๆ รวมถึงพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารภายใน
องค์กรให้มีความทันสมัย เพิ่มความคล่องตัวในการวางแผน
การบริหารจัดการและการบริการให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง
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ดิจิทัลและนวัตกรรม
ผู้มีส่วนได้เสีย

ลูกค้า

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

พันธมิตรทางธุรกิจ

ความสำ�คัญ

ประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการท่าอากาศยานจะสามารถ
สนับสนุนให้เกิดโอกาสทางธุรกิจมากขึ้น โดยเฉพาะการได้
สั ม ผั ส ประสบการณ์ ที่ ส ะดวกสบายและทั น สมั ย ผ่ า น
เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ จากผู้ให้บริการ นอกจากนั้น
เทคโนโลยี ยั ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ยกระดั บ ระบบปฏิ บั ติ ก าร
ท่าอากาศยานให้มปี ระสิทธิภาพ สามารถประมวลผลเพือ่ การ
ตัดสินใจทางธุรกิจทีร่ วดเร็วและแม่นย�ำ ทอท. จึงเห็นถึงความ
ส� ำ คั ญ และมุ ่ ง มั่ น บริ ห ารท่ า อากาศยานสู ่ อ งค์ ก รดิ จิ ทั ล
อย่างเต็มประสิทธิภาพผ่านแนวคิด Digital Transformation

เป้าหมาย

1. ให้บริการโครงการ AOT Digital Airports
ครอบคลุมท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท.ภายใน
ปี 2562
2. มีจำ�นวนการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AOT
Airports สะสม 16,000 ครั้ง ภายในปีงบประมาณ
2562*
3. มีจำ�นวนการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AOT
Airports สะสม 100,000 ครั้ง ภายในปีงบประมาณ
2563
*หมายเหตุ
ทอท.มีการเปิดตัวแอปพลิเคชัน AOT Airports อย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562

วัตถุประสงค์หลัก

หน่วยงานกำ�กับดูแล

ชุมชนและสังคม

พนักงาน

แนวทางการจัดการ

1. ด� ำ เนิ น การตาม “แผนยุ ท ธศาสตร์ น วั ต กรรม”
ปีงบประมาณ 2560 - 2564 และ “แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารของ ทอท.” ปี ง บประมาณ
2558 - 2562
2. เปิดตัวโครงการ “AOT Digital Airports” พร้อม
แอปพลิเคชันข้อมูลการให้บริการ สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
และกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในท่าอากาศยาน เพื่อส่งมอบ
ประสบการณ์การเดินทางเหนือระดับ
3. จัดตั้ง “ฝ่ายพัฒนาวิทยาการและข้อมูลสารสนเทศ
ท่าอากาศยาน” (ฝพข.) เพือ่ เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการ
ข้ อ มู ล เพื่ อ การแก้ ไ ขปั ญ หาและพั ฒ นาการให้ บ ริ ก าร
ในรูปแบบ “Think Tank”
4. ลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถทางนวั ต กรรมร่ ว มกั บ สถาบั น นวั ต กรรม
แห่งชาติ (NIA) เพื่อสร้างพันธมิตรในการพัฒนาสู่การเป็น
องค์กรนวัตกรรม

ผลการดำ�เนินงานปี 2562
1. เปิดให้บริการ AOT Digital Airports อย่างเต็ม
รูปแบบที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นแห่งแรก เมื่อวันที่
21 สิงหาคม 2562
2. แอปพลิเคชัน AOT Airports ได้รับการดาวน์โหลด
สะสม รวม 30,958 ครั้ง ภายในปีงบประมาณ 2562
ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 193.5

• พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่าอากาศยานให้รวดเร็ว
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และบูรณาการข้อมูลให้เข้าถึงกัน
เพื่อประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ
• ยกระดั บ การให้ บ ริ ก ารและกิ จ กรรมเชิ ง พาณิ ช ย์
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
• รั ง สรรค์ ใ ห้ เ กิ ด วั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ เ อื้ อ ต่ อ การเป็ น
องค์กรนวัตกรรม
รายงานความยั
่งยืน 2562
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AOT Digital Airports
ทอท. แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ AOT Digital Airports

ทอท. จัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการ “AOT Digital
Airports : สนามบินมีชวี ติ ” เมือ่ วันที่ 21 สิงหาคม
2562 ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ การเข้าถึง
AOT Digital Platform ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ
AOT Airports เป็นนวัตกรรมระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของท่าอากาศยานสามารถเชื่อมโยง
และสือ่ สารกัน โดยน�ำระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) ที่ท�ำงานรวมกับอุปกรณ์ส่งสัญญาณ
(Beacon) มาสนั บ สนุ น การวางแผนตลอด

การเดินทางของผูโ้ ดยสาร รวมถึงให้ขอ้ มูลส่งเสริม
การขายของร้านค้าและบริการต่าง ๆ เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกแก่ ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารท่ า อากาศยาน
นอกจากนี้ ทอท. ยังมีแผนเชื่อมโยงระบบข้อมูล
ไปยังภาครัฐ และอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วทัง้ ด้านการ
คมนาคมและข้อมูลแหล่งท่องเทีย่ วภายในประเทศ
ในอนาคต รวมถึงเชือ่ มโยงกับเครือข่ายระบบดิจทิ ลั
ของท่าอากาศยานพันธมิตรทั้ง 16 แห่งทั่วโลก
เพือ่ ก้าวสูอ่ งค์กรดิจทิ ลั อย่างเต็มรูปแบบ

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
“สิ่งที่ ทอท. ได้ดำ�เนินการนั้นจะช่วยส่งเสริมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว
ของประเทศ และเป็นการเปิดบันทึกหน้าใหม่ของนวัตกรรมการท่องเทีย่ วไทย
บนโลกดิจิทัล”

นิตินัย ศิริสมรรถการ
กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ ทอท.
“ทอท. ยังคงมุ่งมั่นและใส่ใจการให้บริการผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ
ท่าอากาศยานให้ ได้รับความสะดวกสบาย โดยนำ�นวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและสร้างความประทับใจ
แก่ผู้โดยสารเพื่อก้าวเป็นท่าอากาศยานที่ดีระดับโลกอย่างมั่นคงและยั่งยืน”

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AOT Airports
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AOT Digital Airports ประกอบด้วยฟังก์ชันต่าง ๆ ดังนี้
Flight Information

Shop & Dine

ตรวจสอบขอมูลเที่ยวบิน
เคานเตอรเช็กอินและสัมภาระ

แหลงรวบรวมขอมูลสินคา รานอาหาร
พรอมโปรโมชันและสิทธิพเิ ศษ

Transportation & Car park

Suggestion and Help Desk

บริการขอมูลการใหบริการขนสงสาธารณะ
และการเดินทางภายในทาอากาศยาน

ชองทางการรับฟงขอคิดเห็น

Map & Navigation

Flight Alerts

แผนที่อัจฉริยะ (Intelligence Map)
ในอาคารผูโ ดยสารพรอมนําทางไปยังจุดตาง ๆ

แจงเตือนเที่ยวบินที่กําหนดไว

Facilities & Services

Mobile Application Translation

ขอมูลสิ่งอํานวยความสะดวก
ภายในทาอากาศยาน

เครือ่ งมือชวยแปลภาษา ไดถงึ 5 ภาษา
ไดแก ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ
ภาษาญีป่ นุ และภาษารัสเซีย

ชมวิดีโอ
แนะนำ�แอปพลิเคชัน

AOT Digital Airports เป็น 1 ใน 4 โครงการภายใต้ AOT Digital Platform ที่จะพลิกโฉม ทอท. สู่องค์กรดิจิทัล
อย่างเต็มรูปแบบในอนาคต ประกอบไปด้วย การพัฒนาเพือ่ ให้บริการผูโ้ ดยสาร (Digital Airports) การบริหารงานภายในองค์กร
(Digital Office) การปฏิบตั กิ ารเพือ่ ผูโ้ ดยสาร (Digital Operation) และการขนส่งสินค้า (Digital Cargo) โดย ทอท.มีแผนการ
ขับเคลือ่ นแต่ละโครงการอย่างต่อเนือ่ งในปีตอ่ ไป

รายงานความยั
่งยืน 2562
AOT
INSPIRING
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AIRPORTS
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มุ่งสู่องค์กรนวัตกรรม
ทอท. ใช้นวัตกรรมเพือ่ ยกระดับการให้บริการ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การด�ำเนินงาน และคงความสามารถทางธุรกิจท่ามกลาง
การแข่งขันที่สูงขึ้นในอุตสาหกรรมการบิน รวมทั้งพฤติกรรม
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน ทอท. จึงร่วมกับส�ำนักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์

นวัตกรรม ทอท. 2560 - 2564 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก
เพื่อการเป็นผู้น�ำในอุตสาหกรรมให้บริการท่าอากาศยาน
ทีช่ าญฉลาด (Smart Airport) ตามวิสยั ทัศน์ “AOT Operates
the World’s Smartest Airports”

แผนยุทธศาสตร์นวัตกรรม ทอท. 2560 - 2564
1 องคกรนวัตกรรม (Innovative Organization)
INNOVATIVE Organization
เกิดวัฒนธรรมองคกรที่ชวยขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงรุกในทุกมิติ
ทัง้ บุคลากร องคกร กระบวนงานและบริการ (Active Innovation)

2 นวัตกรรมบริการ (Service Innovation)
EXCELLENT Service
เกิดการพัฒนานวัตกรรมดานผลิตภัณฑและบริการที่ตอบสนอง
การแกไขปญหาการใหบริการ ความตองการ และความพึงพอใจ
ของลูกคากลุมเปาหมาย (Passive Innovation)

ยุทธศาสตร
นวัตกรรม ทอท.
2560 - 2564
3 นวัตกรรมรวม (Synergy Innovation)
SEAMLESS Process
เกิดการบูรณาการงานรวมกับหนวยงานพันธมิตรและเครือขายทางธุรกิจ
เพื่อเชื่อมโยงกระบวนการทางธุรกิจอยางไรรอยตอ
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4 นวัตกรรมบนฐานองคความรูและขอมูล
(Data-driven Innovation)
SMART Operation
เกิดการบริหารจัดการขอมูลและองคความรู เพื่อใชใหเกิดประโยชน
ในการขับเคลื่อนองคกร

ทอท. จัดตั้งฝ่ายพัฒนาวิทยาการและข้อมูลสารสนเทศท่าอากาศยาน
ทอท. จั ด ตั้ ง ฝายพั
่ ฒ นาวิ ท ยาการและข้ อ มู ล สารสนเทศ
ท่าอากาศยาน (ฝพข.) ในปี 2562 เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหน่วยงาน
นอกเหนื อ จากฝ่ า ยวิ จั ย พั ฒ นา นวั ต กรรมและคุ ณ ภาพ
การบริการ (ฝวน.) ที่จัดตั้งในปี 2561 เพื่อพัฒนานวัตกรรม
การบริการ ทั้งนี้ ฝพข.ท�ำหน้าที่เป็นคลังสมอง (Think Tank)
ที่ ร วบรวมและวิ เ คราะห์ ป ั ญ หาแบบบู ร ณาการและเป็ น
ตัวกลางเชือ่ มโยงนวัตกรรมและความรูเ้ ชิงทฤษฎีสกู่ ารปฏิบตั ิ
อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม โดยวิ เ คราะห์ ฐ านข้ อ มู ล ขนาดใหญ่
(Big Data) จาก AOT Digital Platform และแหล่งข้อมูลอื่น
หรือความรู้ภายในองค์กร เช่น ระบบการจัดการความรู้
(KM) ระดับในการให้บริการ (Level of Service) และจุดสัมผัส
ต่าง ๆ ภายในท่าอากาศยาน (Touch point) เพื่อพัฒนา
การให้บริการในท่าอากาศยาน นอกจากนี้ ฝพข.ยังมุ่งน�ำ
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้พัฒนาระบบการเรียนการสอน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เพื่อลดต้นทุนการฝึก
อบรมและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรูใ้ ห้กบั พนักงานอีกด้วย
ซึ่ ง เป็ น การให้ ค วามส�ำคัญต่อ การประยุก ต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ อ ยกระดั บ การบริ ก าร ควบคู ่ ไ ปกั บ
การพัฒนาบุคลากรของ ทอท.

ร.ต.อ. อรรถกร ผลอนันต์
ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาวิทยาการและข้อมูลสารสนเทศท่าอากาศยาน
“ทอท. จำ�เป็นต้องเตรียมพร้อมในการปรับเปลี่ยนเข้าสู่โลกดิจิทัล
ในปัจจุบนั ทัง้ ด้านกระบวนการทำ�งาน การให้บริการ และการปฏิบตั กิ าร
ท่าอากาศยาน โดยฝ่ายพัฒนาวิทยาการและข้อมูลสารสนเทศ
ท่าอากาศยานมีหน้าที่บูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติจริง โดยทำ�งาน
ร่วมกันระหว่างฝ่ายวิชาการและผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการนำ�ฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial
Intelligence) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร
เพื่อการเติบโตขององค์กรจากภายในอย่างยั่งยืน”

วันนวัตกรรมของ ทอท. ประจำ�ปีงบประมาณ 2562

ฝายวิ
่ จัย พัฒนา นวัตกรรมและคุณภาพการบริการ (ฝวน.)
จัดโครงการวันนวัตกรรมของ ทอท. (AOT Innovation Day)
ประจ�ำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม
2562 เพื่ อ ผลั ก ดั น แผนยุ ท ธศาสตร์ น วั ต กรรม ทอท.
2560 - 2564 โดยภายในงานมีการจัดประกวดการแข่งขัน
2 ประเภท ได้แก่ ผลงานนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
เชิ ง นวั ต กรรม ซึ่ ง ได้ ผ ลตอบรั บ จากพนั ก งานและลู ก จ้ า ง
ทอท.ทัง้ 6 ท่าอากาศยาน รวมทัง้ ส�ำนักงานใหญ่เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของนวัตกรรม ควบคูไ่ ปกับการปรับแนวคิดทีม่ องว่านวัตกรรม

เป็นเรื่องซับซ้อนและพัฒนาได้ยากให้กลายเป็นสิ่งที่คุ้นเคย
รอบตัวทุกคน ซึ่งเกิดจากการมองหาและพัฒนาจุดเล็ก ๆ
ในการปฏิบตั งิ านประจ�ำวัน
ผลการด�ำเนินงาน
• 37 ผลงานนวัตกรรม และ 59 ความคิดสร้างสรรค์
เชิงนวัตกรรม ได้รบั การน�ำเสนอจากทุกหน่วยงานของ ทอท.
• ร้อยละ 78 ของผูเ้ ข้าร่วมงานมีความพึงพอใจในระดับ
‘มากทีส่ ดุ ’

รายงานความยั
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บทสัมภาษณ์ทีม Think Different จากท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้ชนะเลิศรางวัลสุดยอดนวัตกรรม ทอท. ประจำ�ปี 2562
นวัตกรรม “สายพานพลิกวิกฤติ”

ปัญหา การยกเลิกการผลิตยางรับแรงกระแทก (Bumper)
ที่ ติ ด ตั้ ง ในสายพานจ่ า ยกระเป๋ า สั ม ภาระ และการช� ำ รุ ด
ของชิ้นส่วนดังกล่าวส่งผลให้การล�ำเลียงกระเป๋าสัมภาระ
เกิดการติดขัด และสามารถเกิดความเสียหายกับกระเป๋า
สัมภาระผู้โดยสาร

SDG:

สร้ า งองค์ ความรู ้ ใ หม่ ๆ และ “ให้ ใ จ (Service Mind)”
ให้บริการผู้โดยสารอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

รู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมนี้ ?
“เป็ น การเปิ ด โอกาสให้ ทุ ก คนสามารถแสดงความคิ ด
สร้ า งสรรค์ เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาที่ พ บเจอในแต่ ล ะส่ ว นงาน
วิธีการแก้ปัญหาเดิม ท่าอากาศยานภูเก็ตต้องสั่งท�ำอะไหล่ ที่ส�ำคัญกิจกรรมนี้ส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีม ได้แลกเปลี่ยน
ความรู้และไอเดียใหม่ ๆ จากสมาชิกทีมที่มีความรู้ต่างกัน
พิเศษทดแทนซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ
นอกจากนี้ การได้เห็นผลงานคนอื่น ๆ ยิ่งท�ำให้อยากพัฒนา
การวิเคราะห์ปัญหาและนวัตกรรมที่น�ำเสนอ ทีม Think การท�ำงานรอบตัวให้ดีขึ้น”
Different พบว่ า ท่ า อากาศยานมี ส ายพานเก่ า จากการ
เปลี่ยนทดแทนตามแผนบ�ำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive ได้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งไรจากกิ จ กรรมนี้ และจะน� ำ ไปสู ่
maintenance: PM) ที่สามารถน�ำมาดัดแปลงและใช้แทน การต่อยอดอย่างไร ?
ชิ้นส่วนยางรับแรงกระแทกดังกล่าวได้ โดยศึกษาและยืนยัน “พวกเราเปิ ด ใจ (Innovation) เห็ น มุ ม มองหลากหลาย
คุณสมบัติทางวัสดุศาสตร์ของพอลิเมอร์จากสายพานเก่า ในการแก้ปัญหาจากทีมต่าง ๆ เห็นโอกาสพัฒนาระบบงาน
เทียบกับยางรับแรงกระแทก พบว่ามีความยืดหยุ่นสูงกว่า ที่ท�ำอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อเราแก้ปัญหาสิ่งเล็ก ๆ
ในขณะที่ ค วามหนาแน่ น เท่ า กั น จึ ง สามารถน� ำ ไปติ ด ตั้ ง ใกล้ตัวได้ เราก็จะมีพลัง (สมองและเวลา) เพื่อแก้ไขปัญหา
ใหญ่ ๆ เพื่อผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานได้อย่าง
ทดแทนกันได้
ประทับใจต่อไป”
ผลลัพธ์
1. ลดความเสียหายต่อกระเป๋าสัมภาระ และโอกาสเกิด สิ่งที่ประทับใจมากที่สุดจากกิจกรรมนี้ ?
“การได้เห็นปัญหาเล็ก ๆ ของส่วนงานอื่นที่เราคิดไม่ถึง
การติดขัดของสายพาน
2. ประหยัดค่าใช้จา่ ยในการจัดหาอะไหล่ทดแทนได้กว่า และมาหาแนวทางแก้ ไ ข ท� ำ ให้ เ กิ ด โอกาสในการคิ ด
สร้างสรรค์ผลงานจนเกิดเป็นนวัตกรรมนี้ ขอบคุณเพื่อนใน
840,000 บาทต่อปี
3. ลดปริ ม าณขยะ โดยน� ำ อะไหล่ เ ก่ า ที่ เ ลิ ก ใช้ แ ล้ ว ส่วนงานทีช่ ว่ ยออกความเห็นต่าง ๆ มากกว่านัน้ ต้องขอบคุณ
น�ำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) เป็นการเพิ่มคุณค่าวัสดุที่ยาก หัวหน้าที่อนุมัติให้ทดลองน�ำขยะสายพานเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้ว
กลับมาใช้งานได้ใหม่อีกครั้ง”
ต่อการท�ำลาย
4. ส่ ง เสริ ม ค่ า นิ ย ม “เปิ ด ใจ (Innovation)” พั ฒ นา
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ปัญหาที่พบ
• กระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารช�ำรุด
• ขาดแคลนอะไหล่ ตัวแทนจ�ำหน่าย
อะไหล่แท้ Bumper ยกเลิกการผลิต

การบรรยายพิเศษ “ทำ�ไมต้องนวัตกรรมนะ ไม่เข้าใจ” (Innovation Thinking)
ทอท. บรรยายพิเศษหัวข้อ “ท�ำไมต้องนวัตกรรมนะ ไม่เข้าใจ”
(Innovation Thinking) ณ อาคารส�ำนักงานใหญ่ โดยมี
วิ ท ยากรภายนอกที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในแต่ ล ะด้ า น
ได้ แ ก่ ดร.ต่ อ เกี ย รติ น้ อ ยส� ำ ลี วิ ท ยากรและที่ ป รึ ก ษา
มืออาชีพมากประสบการณ์ทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชีย
คุณเกรียงไกร กาญจนะโภคิน ผูก้ อ่ ตัง้ บริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ
วิลเลจ จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทอีเวนต์ระดับโลกสัญชาติไทย
และคุณชิตพล มัง่ พร้อม เจ้าของ “Zanroo” Start-up ร้อยล้าน
กับการท�ำการตลาดผ่านสื่อสังคม (Social Marketing) โดย
อาศัยฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาร่วมเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเรื่องนวัตกรรมและกระตุ้นความสามารถ
ของพนักงานในการสร้างสรรค์การท�ำงานอย่างเป็นรูปธรรม

นั บ เป็ น การด� ำ เนิ น งานเพื่ อ สนั บ สนุ น แผนยุ ท ธศาสตร์
นวัตกรรมทอท. 2560 - 2564 ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 องค์กร
นวัตกรรม
ผลการด�ำเนินงาน
• พนักงานกว่า 3,000 คน ได้รบั ความรูเ้ พิม่ ขึน้ ในด้านการ
สร้างนวัตกรรมภายในองค์กร
• ร้อยละ 50 ของผูเ้ ข้าร่วมเห็นด้วยอย่างยิง่ ถึงความจ�ำเป็น
ของการพัฒนานวัตกรรมขององค์กรในยุคปัจจุบัน
• ร้อยละ 97.92 ของผู้เข้าร่วมเห็นว่ากิจกรรมดังกล่าว
จะน�ำไปสู่การพัฒนาองค์กรในด้านนวัตกรรมในระดับ ‘มาก’
ถึง ‘มากที่สุด’

ชัญญานุช รักถิ่นเกิด
เจ้าหน้าที่การต่างประเทศ ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
“เข้าใจความหมายของคำ�ว่า ‘นวัตกรรม’ และเปิดมุมมองความคิด
จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงจากการทำ�งานโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์
สร้างนวัตกรรม”
รายงานความยั
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ความปลอดภัยของข้อมูล
และความเป็นส่วนตัว
ผู้มีส่วนได้เสีย

ลูกค้า

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

พันธมิตรทางธุรกิจ

หน่วยงานกำ�กับดูแล

ความสำ�คัญ

ชุมชนและสังคม

พนักงาน

ทอท. ให้ความส�ำคัญต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและความเป็นส่วนตัวในโลกที่ทุกสิ่ง
เชื่อมโยงกับระบบดิจิทัล เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการโจมตี
ทางไซเบอร์ แ ละระดั บ ความกั ง วลของผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
ต่อความเป็นส่วนตัวและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล โดย ทอท.
ด�ำเนินการอย่างรัดกุมตามแนวปฏิบตั ทิ ดี่ แี ละมาตรฐานสากล
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานและเป็นการปกป้อง
สิทธิส่วนบุคคล รวมถึงป้องกันความสูญเสียทางธุรกิจที่อาจ
เกิดขึ้นจากการรั่วไหลของข้อมูล
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เป้าหมาย

1. ทอท. ได้รับรองตามมาตรฐานระบบการบริหาร
จั ด การความมั่ น คงปลอดภั ย สารสนเทศ ISO/IEC
27001:2013 ขอบเขตครอบคลุ ม ระบบสนั บ สนุ น
และสิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวก (Facility) ของห้ อ ง
ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์ส�ำรอง
เป็นอย่างน้อย และใบประกาศนียบัตรมีอายุการรับรอง
ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2565
2. กรณีรั่วไหลของข้อมูลที่ได้รับการยืนยันเป็น 0
ต่อเนื่องทุกปี
3. ข้อร้องเรียนด้านการละเมิดข้อก�ำหนดความเป็น
ส่วนตัวที่ได้รับการยืนยันเป็น 0 ต่อเนื่องทุกปี

วัตถุประสงค์หลัก
แนวทางการจัดการ

1. ด�ำเนินงานตาม “แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ ทอท.” ปีงบประมาณ 2558 - 2562
2. ก�ำหนดและด�ำเนินงานตาม “นโยบายความมั่นคง
ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” รวมถึง
นโยบายสนับสนุนซึ่งแสดงรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม
3. จัดตั้ง “คณะกรรมการบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” (ISMS)
พร้อมคณะท�ำงานและคณะผู้ตรวจสอบ เพื่อขับเคลื่อน
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และสนับสนุนการบ�ำรุง
รักษาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
4. ฝึกซ้อมแผนความต่อเนือ่ งทางธุรกิจและแผนฉุกเฉิน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ICT) เป็นประจ�ำ
ปีละ 2 ครั้ง
5. จั ด บรรยายพิ เ ศษเพื่ อ สร้ า งความตระหนั ก ด้ า น
ความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในหัวข้อ “AOT Ready for Cyber Security”

• ระบบการด�ำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่มั่นคงปลอดภัยสอดคล้องตามมาตรฐานสากล
ISO/IEC 27001:2013 และ “นโยบายความมั่นคงปลอดภัย
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ทอท.”
• ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบสารสนเทศ
อย่างปลอดภัย และข้อพึงปฏิบตั ใิ นการเข้าถึงและด�ำเนินงาน
กับข้อมูลส่วนบุคคล

ผลการดำ�เนินงานปี 2562
1. ทอท. ได้รับรองตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013
ขอบเขตครอบคลุ ม ระบบสนั บ สนุ น และสิ่ ง อ� ำ นวย
ความสะดวก (Facility) ของห้องศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
และศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ ส� ำ รองเป็ น อย่ า งน้ อ ย ในเดื อ น
พฤศจิกายน 2561 และได้รับใบประกาศนียบัตรมีอายุ
การรับรองตัง้ แต่วนั ที่ 8 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 7 มกราคม
2565
2. จ� ำ นวนกรณี ก ารรั่ ว ไหลของข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ การ
ยืนยันเป็น 0
3. จ� ำ นวนข้ อ ร้ อ งเรี ย นด้ า นการละเมิ ด ข้ อ ก� ำ หนด
ความเป็นส่วนตัวที่ได้รับการยืนยันเป็น 0
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การฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT BCP) ประจำ�ปีงบประมาณ 2562

คณะท�ำงานแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารร่วมกับสายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (สทกส.) จัดฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT
Business Continuity Plan: ICT BCP) ประจ�ำปีงบประมาณ

2562 ณ ส� ำ นั ก งานใหญ่ แ ละท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ
เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทบทวนความรู้ความเข้าใจ
ถึงบทบาทหน้าที่และขั้นตอนปฏิบัติตามที่ก�ำหนดในแผน
ICT BCP และเพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจว่าระบบสามารถรองรับ
การให้บริการได้อย่างต่อเนือ่ ง สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
ISO 22301:2012 และ มอก.22301 - 2556
ผลการด�ำเนินงาน
• ความสมบูรณ์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้าร่วมฝึกซ้อม
อยู่ในระดับ ‘ดีมาก’
• ความรู ้ ค วามเข้ า ใจต่ อ บทบาทหน้ า ที่ แ ละขั้ น ตอน
การปฏิบัติอยู่ในระดับ ‘ดีมาก’

สถานที่
ศูนย์คอมพิวเตอร์
สำ�นักงานใหญ่

รูปแบบการฝึกซ้อม

สถานการณ์ฝึกซ้อม

Table-Top Exercise เกิดเหตุระบบปรับอากาศหยุดทำ�งานภายในศูนย์คอมพิวเตอร์
จึงทำ�ให้เครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยเกิดความร้อนสูงจนระบบ
หยุดชะงัก ต้องใช้เวลาแก้ ไขประมาณ 3 - 5 วัน

ศูนย์คอมพิวเตอร์
Table-Top Exercise เกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องและไม่สามารถจ่ายไฟให้เครือ่ ง
คอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยได้ ทำ�ให้ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ภายใน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ศูนย์คอมพิวเตอร์หยุดการทำ�งาน คาดว่าต้องใช้เวลาแก้ ไข
ประมาณ 2 - 3 วัน

ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจ
ต่อบทบาทหน้าที่และขั้นตอน
การปฏิบัติ
ดีมาก

ดีมาก

การบรรยายพิเศษ “AOT Ready for Cyber Security” ประจำ�ปีงบประมาณ 2562
ทอท. จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “AOT Ready for Cyber
Security” ประจ�ำปีงบประมาณ 2562 ณ ส�ำนักงานใหญ่
และ 6 ท่ า อากาศยาน เนื่ อ งจากเล็ ง เห็ น ความส� ำ คั ญ
ของการสร้างความตระหนักรู้และเพื่อสื่อสารถึงประเด็น
ความปลอดภั ย และความมั่ น คงปลอดภั ย เทคโนโลยี
สารสนเทศ แก่บุคลากรในทุกระดับและทุกสายงาน โดยมี
ผูบ้ ริหารและพนักงานทีส่ นใจเข้าร่วมอย่างคับคัง่ การบรรยาย
มุง่ เน้นไปยังข้อควรปฏิบตั สิ ำ� หรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และระบบการจัดการมาตรฐานสากล ISO/
IEC 27001:2013 รวมถึงนโยบายความมั่นคงปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ทอท.ในปัจจุบัน
ทั้ ง นี้ เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการเปลี่ ย นแปลงสู ่ ยุ ค
Thailand 4.0 อย่างรู้รอบและเท่าทันต่อความปลอดภัย
ทางไซเบอร์ของพนักงานทุกคนในองค์กร
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ผลการด�ำเนินงาน
• พนักงานและผูบ้ ริหาร รวม 916 คน ได้รบั ความรูเ้ พิม่ ขึน้
ด้านความปลอดภัยและด้านความมัน่ คงปลอดภัยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
• ผลการทดสอบหลังการอบรม (ครอบคลุมร้อยละ 80
ของผูเ้ ข้าร่วมทัง้ หมด) พบว่า ร้อยละ 23 มีความรูค้ วามเข้าใจ
ในระดับ ‘ดี’ และร้อยละ 74 มีความรู้ความเข้าใจในระดับ
‘ดีมาก’

[ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำ�ปี 2562 : AOT ]

ความพึงพอใจ คือ หัวใจของเรา
ท่ า อากาศยานที่ ส ามารถส่ ง มอบบริ ก ารที่ ส ะดวกสบาย
และได้มาตรฐานระดับสากลถือเป็นหนึ่งในความคาดหวัง
ของผูโ้ ดยสาร ดังนัน้ ภารกิจหลักของบริษทั ท่าอากาศยานไทย
จํากัด (มหาชน) (ทอท.) จึงเป็นการพัฒนาระบบการให้บริการ
ที่สนับสนุนให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก
สบาย ทันเวลา ได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจ และ
ส่งเสริมให้ผโู้ ดยสารทุกกลุม่ โดยเฉพาะคนพิการและผูส้ งู อายุ

สามารถเข้าถึงบริการและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกภายใน
ท่าอากาศยานได้อย่างเท่าเทียมและปราศจากข้อจ�ำกัด
นอกจากนี้ ทอท. ยังพิจารณาความคิดเห็นของลูกค้าทุกกลุม่
ครอบคลุมผู้โดยสาร ผู้ประกอบการภายในท่าอากาศยาน
และสายการบิ น เพื่ อ น�ำความคิ ด เห็ น ที่ ไ ด้ รั บ มาพั ฒ นา
การให้บริการที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้ท่าอากาศยานทุกคน
รายงานความยั
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ความพึงพอใจของลูกค้า
ผู้มีส่วนได้เสีย

ลูกค้า

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

พันธมิตรทางธุรกิจ

หน่วยงานกำ�กับดูแล

ชุมชนและสังคม

พนักงาน

แนวทางการจัดการ

ความสำ�คัญ

ความพึงพอใจของลูกค้าถือเป็นเป้าหมายในการให้บริการ
ท่าอากาศยาน ทอท. จึงมุง่ ยกระดับการให้บริการทีส่ อดคล้อง
ตามมาตรฐานสากลและเติมเต็มความต้องการผ่านการรับฟัง
เสียงของลูกค้าและการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ
ทัง้ นี้ คุณภาพการให้บริการถือเป็นหนึง่ ในตัวชีว้ ดั ความส�ำเร็จ
องค์กร เนือ่ งด้วยทอท.ตระหนักดีวา่ ความประทับใจของลูกค้า
จะสร้างรายได้และชื่อเสียงให้แก่องค์กรในระยะยาว

เป้าหมาย

1. ร้อยละ 50 ของท่าอากาศยาน* บรรลุ
เป้ า หมายคะแนนประเมิ น ผลด้ า นคุ ณ ภาพการ
ให้บริการของท่าอากาศยาน (ASQ) ประจำ�ปี
ต่อเนื่องทุกปี จนถึงปี 2565
2. ร้อยละ 100 ของท่าอากาศยาน ได้รับ
การตรวจประเมินสิ่งอำ�นวยความสะดวกสำ�หรับ
คนพิ ก ารและผู้ สู ง อายุ ภ ายในท่ า อากาศยาน
ตามกรอบระยะเวลาที่กำ�หนด

1. ด�ำเนินการตาม “แผนแม่บทการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
ของ ทอท.” ปีงบประมาณ 2557 - 2562
2. ท�ำความเข้าใจต่อความต้องการของลูกค้าทั้งเชิงรุก
และเชิงรับผ่านโครงการบูรณาการจัดการเสียงของลูกค้า
(Voice Of Customer: VOC)
3. ด�ำเนินกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์เพื่อสร้างแรงจูงใจและ
เชื่อมความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอย่างยั่งยืน
4. ก�ำหนดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
ด้านการบริการ เพื่อพัฒนาการให้บริการอย่างเป็นระบบ
5. ส�ำรวจความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยหน่วยงานภายในและองค์กรอิสระในระดับสากล (ASQ)
6. พั ฒ นาสิ่ ง อ�ำนวยความสะดวกและการให้ บริ การ
ที่ ค รอบคลุ ม ความต้ อ งการของผู ้ โ ดยสารทุ ก กลุ ่ ม ตาม
กฎหมาย ตามหลักการออกแบบสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
เพื่ อ ทุ ก คน (Universal Design) และแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี
ตามมาตรฐานสากล
ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่

หมายเหตุ
*ครอบคลุม 6 ท่าอากาศยานของ ทอท.ที่เข้าร่วมประเมินผล
ด้านคุณภาพการให้บริการในปี 2562 โดยท่าอากาศยานแม่ฟา้ หลวง
เชียงราย และท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้เข้าร่วมโครงการ
อย่างเป็นทางการในปี 2562 เรียบร้อยแล้ว

วัตถุประสงค์หลัก

ผลการดำ�เนินงานปี 2562

		 • ส่งมอบบริการตามมาตรฐานสากล และตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้เหนือความคาดหมาย
		 • รั บ ฟั ง ความต้ อ งการลู ก ค้ า และจั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ย น
อย่างเป็นระบบเพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
		 • ส่งมอบบริการและก�ำหนดให้มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ทีค่ รอบคลุมความต้องการของผูโ้ ดยสาร ครอบคลุมคนพิการ
และผู้สูงอายุ

1. ร้อยละ 50 ของท่าอากาศยาน บรรลุเป้าหมาย
คะแนนประเมิ น ผลด้ า นคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของ
ท่าอากาศยาน (ASQ) ประจ�ำปี 2562
2. ร้อยละ 100 ของท่าอากาศยาน ได้รับการตรวจ
ประเมิ น สิ่ ง อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรั บ คนพิ ก ารและ
ผู ้ สู ง อายุ ภ ายในท่ า อากาศยานตามกรอบระยะเวลา
ที่ก�ำหนด
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[ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำ�ปี 2562 : AOT ]

การสำ�รวจความพึงพอใจของลูกค้า
ทอท. ส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าโดยองค์กรอิสระและส่วนงานภายในเป็นประจ�ำทุกปี ซึง่ โครงการประเมินความพึงพอใจ
ขององค์กรอิสระดังกล่าวเป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับในกลุ่มอุตสาหกรรมให้บริการท่าอากาศยาน คือ “โครงการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของท่ า อากาศยาน” (Airport Service Quality: ASQ) ของสภาสมาคม
ท่าอากาศยานระหว่างประเทศ (ACI) โดยปัจจุบันท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย และท่าอากาศยานหาดใหญ่
ได้เข้าร่วมโครงการอย่างเป็นทางการในปี 2562 ซึง่ เป็นปีแรกทีท่ า่ อากาศยานทัง้ 6 แห่งของ ทอท. ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
โครงการประเมิ
ณภาพการให
ริการท
าอากาศยาน
(ASQ)*
ป 2562
โครงการประเมิ
บริกบารท
าอากาศยาน
(ASQ)*
ป 2562
และมีผลการประเมิ
น ดังนี้ นคุนณคุภาพการให
ทาอากาศยาน
ทาอากาศยาน
สุวรรณภู
สุวรรณภู
มิ มิ

ประเภท
ประเภท
ผลการดํ
เนินงาน
ผลการดํ
าเนินางาน
ป 2562
ป 2562
สถานะ
สถานะ
เนินงาน
ผลดํผลดํ
าเนินางาน
ป 2562
ป 2562
เปาหมาย
เปาหมาย
ป 2565**
ป 2565**

ทาอากาศยาน
ทาอากาศยาน
ดอนเมื
ดอนเมื
อง อง

ทาอากาศยาน
ทาอากาศยาน
เชียงใหม
เชียงใหม

ทาอากาศยาน
ทาอากาศยาน
หาดใหญ
หาดใหญ

ทาอากาศยาน ทาอากาศยาน
ทาอากาศยาน
ทาอากาศยาน
ฟา หลวง
เชียงราย
ภูเก็ตภูเก็ต
แมฟา แม
หลวง
เชียงราย

ผูโดยสาร
ผูโดยสาร
ผูโดยสาร
ผูโดยสาร
ผูโดยสาร
ผูโดยสาร
ผูโดยสาร
ผูโดยสาร
ผูโดยสาร
ผูโดยสาร
ผูโดยสาร
ผูโดยสาร
มากกว
ลานคน 25-40
มากกวา 40าล40
านคน
ล
า
นคนต
อ
ป
5-15
ล
า
นคนต
อ
ป
2-5
ลานคนต
15-25
ล
า
นคนต
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ทาอากาศยานสุวรรณภูมิติด World’s Top 100 Airports 2019 และ Best Airport 2019
ผลสํารวจความพึงพอใจของนักเดินทางทัว่ โลก ในป 2561 - 2562 โดย SKYTRAX
ซึ่งเปนองคกรจัดอันดับอิสระสําหรับสายการบินและทาอากาศยาน ไดยกยองให
ทาอากาศยานสุวรรณภูมเิ ปน World’s Top 100 Airports 2019 ในอันดับที่ 46
จากทั้งหมดกวา 550 ทาอากาศยาน และเปน Best Airport 2019 ในอันดับที่ 7
สําหรับทาอากาศยานขนาด 60 - 70 ลานคน

ทอท. ยังได้ด�ำเนิน “โครงการเข้าถึงความต้องการของลูกค้า”
ครอบคลุมทัง้ ผูโ้ ดยสาร ผูป้ ระกอบการ และสายการบิน จากทัง้
6 ท่าอากาศยานเป็นประจ�ำทุกปี โดยท�ำแบบส�ำรวจ การ
สั ม ภาษณ์ แ บบตั ว ต่ อ ตั ว และการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก
เพื่อรับทราบความคาดหวัง สิ่งที่สร้างความพึงพอใจและ
ไม่พึงพอใจ ตลอดจนความภักดี ซึ่งผลการประเมินเฉลี่ย
จากทั้ง 6 ท่าอากาศยาน พบว่า ผู้โดยสารมีระดับความ
พึงพอใจที่ 4.23 คะแนน ผูป้ ระกอบการมีระดับความพึงพอใจที่

3.72 คะแนน และสายการบินมีระดับความพึงพอใจที่ 3.32
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ส่วนประเด็นทีเ่ ป็นโอกาส
ในการพัฒนา ได้แก่ ความเพียงพอและคุณภาพของสิง่ อ�ำนวย
ความสะดวก เช่น จ�ำนวนที่จอดรถ ที่นั่ง ห้องสุขา สายพาน
ล�ำเลียงสัมภาระ รวมถึงความยิม้ แย้มแจ่มใสเต็มใจให้บริการ
ด้วยความรวดเร็วของเจ้าหน้าที่ ซึง่ ทอท.จะน�ำผลการส�ำรวจ
ดังกล่าวมาปรับใช้เพื่อก�ำหนดกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการอย่างเร่งด่วนต่อไป

ความพ�งพอใจโดยรวมเฉลี่ย 6 ทาอากาศยาน

4.23 คะแนน

3.72 คะแนน

3.32 คะแนน

ผูโดยสาร

ผูประกอบการ

สายการบิน

ประเด็นที่พบ
1. ความเพียงพอและคุณภาพ
ของสิ่งอำ�นวยความสะดวก เช่น
จำ�นวนที่นั่งพักผู้โดยสาร ปริมาณ
ที่จอดรถ ความสะอาดของห้องน้ำ�
2. ราคาสินค้าภายในท่าอากาศยาน

ประเด็นที่พบ
1. ความเพียงพอและคุณภาพ
ของสิ่งอำ�นวยความสะดวก เช่น
ปริมาณที่จอดรถ ความเพียงพอ
ของป้ายบอกทาง
2. ทัศนียภาพภายในอาคารผู้โดยสาร
3. ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา
ของเจ้าหน้าที่

ประเด็นที่พบ
1. ความพร้อมของสิ่งอำ�นวยความ
สะดวก เช่น สายพานลำ�เลียง
สัมภาระ สะพานเทียบเครื่องบิน
ลิฟต์ เคาน์เตอร์เช็กอิน
2. ความยิ้มแย้มแจ่มใสเต็มใจ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่

หมายเหตุ ความพ�งพอใจคิดจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
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ทอท. เปิดตัว “โครงการ Suvarnabhumi Food Guide”

ทอท. เปิ ด ตั ว โครงการ Suvarnabhumi Food Guide และจั ด ท�ำคู ่ มื อ The Suvarnabhumi Food Guide
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้โดยสารในประเด็นการเข้าถึงอาหารราคาประหยัด และเพื่อ
ประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการให้ แ ก่ ผู ้ โ ดยสารและผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารได้ รั บ ทราบอย่ า งทั่ ว ถึ ง โดยได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จาก
ผู้ประกอบการร้านอาหารภายในอาคารผู้โดยสารในการจัดท�ำรายการอา หารและราคาให้แก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ
พร้อมทั้งให้รายละเอียดรายการอาหารและเครื่องดื่มและต�ำแหน่งที่ตั้งของร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการกว่า 70 ร้าน
ทั้งนี้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีศูนย์อาหาร Airport Street Food By Magic Food Point ศูนย์อาหาร Food World และร้าน
เอมส์ คัพ คอร์เนอร์ ส�ำหรับจ�ำหน่ายอาหารที่หลากหลายและมีราคาประหยัด เพื่อตอบสนองความต้องการผู้โดยสารและ
ผูใ้ ช้บริการ

ชมวิดีโอแนะนำ�
โครงการ

ดาวน์โหลด The
Suvarnabhumi
Food Guide

โครงการพบปะผู้บริหารของกลุ่มผู้ประกอบการระดับดีเยี่ยม
ทอท. จัดโครงการพบปะผูบ้ ริหารของลูกค้ากลุม่ ผูป้ ระกอบการ
ระดั บ ดี เ ยี่ ย มของทุ ก ท่ า อากาศยาน ประจ�ำปี 2562
ณ จังหวัดชุมพร เพื่อขอบคุณและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รวมทั้ ง สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ร ะหว่ า งผู ้ ป ระกอบการกั บ
ผู ้ บ ริ ห าร ทอท. ซึ่ ง จะน�ำไปสู ่ ก ารพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า ในปีนี้มีผู้บริหาร

ของกลุ่มผู้ประกอบการระดับดีเยี่ยมเข้าร่วมทั้งสิ้น 18 คน
จาก 10 บริษัท
ผลการด�ำเนินงาน
• ร้อยละ 94.4 ของผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อโครงการ
ในระดับ ‘มาก’ ถึง ‘มากที่สุด’

เสียงจากผู้เข้าร่วม
ประทับใจกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ที่กรุณา
ให้เกียรติมาร่วมงานและได้รับฟังวิสัยทัศน์
จากท่าน”

พนักงาน
ทอท.ให้การ
ต้อนรับ ดูแล
อย่างอบอุ่น”

เป็นกิจกรรมที่ดี อยากให้จัดทุกปี
เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริหาร
ทอท.”
รายงานความยั
่งยืน 2562
AOT
INSPIRING
SUSTAINABLE
AIRPORTS

7171

กิจกรรม “ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพบปะผู้ประกอบการกิจกรรมเชิงพาณิชย์”
ทอท. จั ด กิ จ กรรม “ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ พ บปะ
ผูป้ ระกอบการกิจกรรมเชิงพาณิชย์” ประจ�ำปีงบประมาณ 2562
ในรูปแบบกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ “Van Rally” ภายใต้แนวคิด
“Amazing Race มหัศจรรย์ FUN FIT FIRM” ณ เมืองพัทยา
จั ง หวั ด ชลบุ รี โดยผู ้ เ ข้ า ร่ ว มงานประกอบไปด้ ว ย
ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ประกอบการ ณ ท่าอากาศยาน
สุ ว รรณภู มิ จ�ำนวนทั้ ง สิ้ น 202 คน กิ จ กรรมภายในงาน
ประกอบด้ ว ยการแนะน�ำภาพรวมการด�ำเนิ น งานของ
ท่าอากาศยาน การสัมภาษณ์และการตอบข้อซักถามของ
ผู้ประกอบการ เพื่อรับทราบปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผูบ้ ริหารและผูป้ ระกอบการ
นอกจากนี้ ผูเ้ ข้าร่วมยังได้ท�ำกิจกรรมเพือ่ สังคมโดยการบริจาค
ทุ น การศึ ก ษา อุ ป กรณ์ กี ฬ า เครื่ อ งกรองน�้ ำ ขนาดใหญ่
สนามเด็กเล่นส�ำหรับนักเรียนระดับอนุบาลให้กับโรงเรียน
บ้านบึง เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี อีกด้วย
ผลการด�ำเนินงาน
• ร้อยละ 81 ของผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม
ภายในงานในระดับ ‘มาก’ ถึง ‘มากที่สุด’

เสียงจากผู้เข้าร่วม
Great event
and very
helpful
customer
service
team”

มีความเป็นกันเอง กิจกรรมสนุก
สร้างความสามัคคี เป็นประโยชน์
ครบทุกด้านค่ะ”
พนักงาน ทอท.ให้ความเป็นกันเอง
และอำ�นวยความสะดวกด้วย
อัธยาศัยที่ดีมาก ๆ”

การสื่อสารข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์
เพื่อประสบการณ์การใช้ท่าอากาศยานที่ราบรื่น

ทอท. ได้สร้างการมีส่วนร่วมและสื่อสารเกร็ดความรู้เพื่อประสบการณ์การใช้ท่าอากาศยานที่ดียิ่งขึ้นผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
กฎเกณฑการนําของเหลวข�น้ เคร�อ่ ง
อินโฟกราฟ�ก
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ว�ดีโอ

ท่าอากาศยานของทุกคน
ทอท. ในฐานะผูใ้ ห้บริการท่าอากาศยานตระหนักดีถงึ บทบาท
ในการให้บริการที่เข้าถึงได้ส�ำหรับทุกคน โดยปราศจาก
ข้อจ�ำกัดไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ ศาสนา อายุ หรือสภาพทาง
ร่างกาย ฯลฯ ทอท. จึงพัฒนาและออกแบบอาคารผู้โดยสาร
และสิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ ตามแนวคิดการออกแบบ

สิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพื่อคนทุกคน (Universal Design)
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม รวมถึง
การฝึ ก อบรมพนั ก งาน และตรวจประเมิ น สิ่ ง อ�ำนวย
ความสะดวกในท่าอากาศยานเป็นประจ�ำอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้
มีความพร้อมใช้งานและสร้างความพึงพอใจต่อผูม้ าใช้บริการ

ห้องรับรองพระภิกษุสงฆ์และสามเณร

ห้องละหมาด

ทอท. ให้บริการห้องรับรองหรือพื้นที่รับรองพระภิกษุสงฆ์
และสามเณรภายในอาคารผู้โดยสารทั้งสิ้น 6 จุด ใน 5
ท่าอากาศยาน (ยกเว้น ท่าอากาศยานหาดใหญ่) เพื่อใช้
เป็นพื้นที่พักรอเดินทางและใช้ประกอบศาสนกิจที่จ�ำเป็น

ทอท. ให้ บ ริ ก ารห้ อ งละหมาดภายในอาคารผู ้ โ ดยสาร
ทั้ง 6 ท่าอากาศยาน โดยมีการแบ่งห้องละหมาดชาย หญิง
พร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่จ�ำเป็น และได้ให้บริการ
พื้นที่เพิ่มเติมเป็นพิเศษในช่วงเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์

ห้องตรวจค้นเฉพาะบุคคล
(Private Screening Room)

ห้องให้นมบุตร
(Baby Care Room)

ทอท. ให้ บ ริ ก ารห้ อ งตรวจค้ น เฉพาะบุ ค คลในทุ ก จุ ด
ตรวจค้นของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และอีก 17 จุด
ในท่าอากาศยานที่เหลืออีก 5 แห่ง เพื่อให้บริการผู้โดยสาร
ที่ไม่สะดวกในการรับการตรวจค้นร่างกายและกระเป๋า
สัมภาระในทีส่ าธารณะ ซึง่ ผูโ้ ดยสารสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่
เพือ่ ขอรับการตรวจค้นเป็นการเฉพาะบุคคลได้ทกุ เวลา ทัง้ นี้
พนักงานตรวจค้นของ ทอท.ได้ผ่านการอบรมมาตรฐาน
การตรวจค้นที่เคารพหลักสิทธิมนุษยชนเป็นที่เรียบร้อย
ทุกคน

ทอท. ให้บริการห้องให้นมบุตร (Baby Care Room) ทั้งสิ้น
16 จุ ด ในท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ ท่ า อากาศยาน
ดอนเมื อ ง และท่ า อากาศยานเชี ย งใหม่ เพื่ อ อ�ำนวย
ความสะดวกผู้โดยสารที่ต้องการความเป็นส่วนตัวในการ
ให้นมบุตรหรือเปลีย่ นผ้าอ้อม ทัง้ นี้ ทอท.มีแผนเพิม่ จ�ำนวน
ห้องให้นมบุตรในอนาคต

รายงานความยั
่งยืน 2562
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ตูบร�การถายทอด
การสื่อสารสําหรับ
ผูพ�การทางการไดยิน

ลิฟต

สิ�งอํานวยความสะดวกภายในท
บคนพ�
การและผู
สิ�งอํานวยความสะดวกภายในทาาอากาศยานสํ
อากาศยานสําหรัาหรั
บคนพ�
การและผู
สูงอายุ สูงอายุ
เคานเตอร
ประชาสัมพันธ

High Lift
Lift สํสําหรั
รถรถข�High
าหรับ บ
้น - ลงอากาศยาน
ข�้น - ลงอากาศยาน

ตูเช็กอินอัตโนมัติ

ตูบร�การถายทอด
การสื่อสารสําหรับ
ตูบร�การถ
ผูพา�กยทอด
ารทางการไดยิน

ลิฟต

การสื่อสารสําหรับ
ผูพ�การทางการไดยิน

หองนํ้า

ลิฟต
ตูเช็กอินอัตโนมัตจ�ิ ดจอดรถรับ-สง

เคานเตอร
ประชาสัมพันธ

เคานเตอร
ประชาสัมพันธ

ตูเช็กอินอัตโนมัติ
หองนํ้า

จ�ดจอดรถรับ-สง

ที่นั่งพักคอย

หองนํ้า

จ�ดบร�การนํ้าดื่ม

ที่นั่งพักคอย
ชองทางการรับขอมูล

- website
- สื่อประชาสัมพันธ

- website
- สื่อประชาสัมพันธ

ผูโดยสาร

- มีชอ งทางสําหรับคนพ�การ
- มีชอ งทางสําหรับคนพ�การ
และผูสและผู
ูงอายุ สูงอายุ

- website
- สื่อประชาสั
มพันธ
ชองทางการเดิ
นทาง

ในทาอากาศยาน

สูทาอากาศยาน หองโถงอาคารผูโ ดยสารขาเขา
- เคานเตอรประชาสัมพันธ
- ใชบร�การระบบขนสงสาธารณะ
ผูโดยสาร
- สิ�งอํานวยความสะดวก
ในทาอากาศยาน
- รถสาวนบุคคล
ขาเข
หองโถงอาคารผู
โ ดยสารขาเขนาทาง
ชองทางการเดิ

สูทาอากาศยาน
- เคานเตอร
ประชาสั
มทาง
พันธ
ชองทางการเดิ
- ใชาบอากาศยาน
ร�กนารระบบขนส
งสาธารณะ
- สิ�งอํานวยความสะดวก
ออกจากท
รถส
ว
นบุ
คคล
- ใชบร�การระบบขนสงสาธารณะ
ในทาอากาศยาน
- บร�คคลการทีจ่ อดรถคนพ�การ/ผูส งู อายุ
- รถสวนบุ

- ใชบร�การระบบขนสงสาธารณะ
- รถสวนบุคคล
องทางการเดิ
นทาง
าร/ผู
ส งู อายุาอากาศยาน
- บร�การทีจ่ อดรถคนพ�กชออกจากท

- ใชบร�การระบบขนสงสาธารณะ
- รถสวนบุคคล
- บร�การทีจ่ อดรถคนพ�การ/ผูส งู อายุ

แรงบันดาลใจสู่ธุรกิจชาญฉลาด

จ�ดตรวจคน

ความปลอดภัยดูแล

Arrival Corridor

จ�ดตรวจคน

านวยความสะดวก
- มีเจาหน- าสิที�งร่ อํกั ษา
การเดิายนดูอากาศยาน
ทางออกจากเคร�
อ่ งบิน
ในท
ความปลอดภั
แล
- มีเจาหนาทีส่ ายการบินดูแล

และผูสูงอายุ

รับกระเปา

*หมายเหตุ เฉพาะผูโดยสารที
่เดินทางเขา - ออกระหวางประเทศ
Arrival Corridor

- มีเจาหนาทีส่ ายการบินดูแล

ศุลกากร*

- มีเจาหนาทีใ่ หความชวยเหลือ
ศุลกากร*

- มีเจาหนาทีใ่ หความชวยเหลือ

[ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำ�ปี 2562 : AOT ]

- ที่นั่งพักคอยสําหรับ
คนพ�การและผูสูงอายุ

- สิ�งอํานวยความสะดวก
- มีเจาหนาทีร่ กั ษา
ในทาอากาศยาน

- มีเจาหนาทีใ่ หความชวยเหลืมีอเจาหนาทีส่ ายการบิน- ดูมีชแอ ลงทางสําหรับคนพ�การ

ชมวิดีโอ
ราบรื่นในทุกการเดินทาง
ด้วยสิ่งอำ�นวยความสะดวก
เพื่อคนพิการ
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- ที่นั่งพักคอยสําหรับ
คนพ�การและผูสูงอายุ

Arrival Corridor

- มีเจ- าเคาน
หนาเตอร
ทีส่ เายการบิ
นดูแลงสือเดินทาง*
ช็กอิน ตรวจหนั

- เคานเตอรประชาสัมพันธ
- สิ�งอํานวยความสะดวก
ในทาอากาศยาน

หองพักผูโ ดยสารขาออก

หองพักผูโ ดยสารขาออก

- มีชอ งทางสําหรับความปลอดภั
คนพ�การ ยดูแล
และผูสูงอายุ

เจาหนาเทีช็ส่ ก
ายการบิ
- เคาน- มีเตอร
อิน นดูแล
มีเจาหนาทีส่ ายการบินดูแล

หองโถงอาคารผูโ ดยสารขาเขา

ชองทางการเดินทาง
ออกจากทาอากาศยาน

จ�ดตรวจคน

ติดตอเจาหนาทีท่ า อากาศยาน
หร�อสายการบิ
รับกระเปา น

- บร�การทีจ่ อดรถคนพ�การ/ผูส งู อายุ

ผูโดยสาร
ขาเขา

- ที่นั่งพักคอยสําหรับ
คนพ�การและผูสูงอายุ

ตรวจหนังสือเดิ- นมีเจทาง*
าหนาทีร่ กั ษา

ติดตอเจาาหนาทีท่ า อากาศยาน
รับกระเป
หร�อสายการบิน
ศุลกากร*

หองพักผูโ ดยสารขาออก

จ�ดบร�การนํ้าดื่ม

- ใชบร�การระบบขนสงสาธารณะ
เตอรเช็กอิน
- รถสวนบุคคล - เคานเตอรประชาสัมพันธ - เคาน
มีเจาหนาทีส่ ายการบินดูแล
อายุ
- บร�การทีจ่ อดรถคนพ�
- สิการ/ผู
�งอํสางู นวยความสะดวก

- บร�การทีจ่ อดรถคนพ�การ/ผูส งู อายุ

ผูโดยสาร
ขาเขา

ตรวจหนังสือเดินทาง*

ชองทางการเดินทาง
เจาหนาทีท่ า อากาศยาน
สูทาอากาศยานหองโถงผูโ ดยสารขาออก ติหร�ดอตอสายการบิ
น

ขาออก บขอมูล
ชองทางการรั

ผูโดยสาร
ขาออก

ตรวจหนังสือเดินทาง*

หองโถงผู
- เคานเตอรประชาสั
มพัโ ดยสารขาออก
นธ
- เคานเตอรประชาสัมพันธ
- สิ�งอํานวยความสะดวก
- สิ�งอํานวยความสะดวก
ในทาอากาศยาน
ในทาอากาศยาน

ที่นั่งพักคอย

ผูโดยสาร
ขาออก

จ�ดบร�การนํ้าดื่ม

หองโถงผูโ ดยสารขาออก

ชองทางการรับขอมูล

จ�ดจอดรถรับ-สง

- สิ�งอํานวยความสะดวก
ในทาอากาศยาน

ตรวจหนังสือเดินทาง*
- มีชอ งทางสําหรับคนพ�การ
และผูสูงอายุ

การเดินทางออกจากเคร�อ่ งบิน
- มีเจาหนาทีส่ ายการบินดูแล

ตรวจหนังสือเดินทาง*

การเดินทางออกจากเคร�อ่ งบิน
- มีชอ งทางสําหรับคนพ�การ
- มีเจา่เดิหนนาทางเข้
ทีส่ ายการบิ
แล
า -นดูออกระหว่
างประเทศ
และผูสูงอายุ *หมายเหตุ เฉพาะผู้โดยสารที

*หมายเหตุ เฉพาะผูโดยสารที่เดินทางเขา - ออกระหวางประเทศ
*หมายเหตุ เฉพาะผูโดยสารที่เดินทางเขา - ออกระหวางประเทศ

การอบรมด้านการจัดการสิ่งอำ�นวยความสะดวกภายในท่าอากาศยาน
เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ

ทอท. จั ด ฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รความรู ้ ด ้ า นการ
ออกแบบ ตรวจสอบและการประเมินผลเกีย่ วกับการ
จัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกภายในท่าอากาศยาน
ส�ำหรับคนพิการและผูส้ งู อายุ ประจ�ำปีงบประมาณ
2562 เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ออกแบบ
และจั ด สิ่ ง อ�ำนวยความสะดวกภายในอาคาร
ผู ้ โ ดยสาร มี ค วามรู ้ ด ้ า นข้ อ ก�ำหนดกฎหมาย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สิ่ ง อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรั บ
คนพิการและผู้สูงอายุ โดยเพิ่มหลักการออกแบบ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพื่อคนทุกคน (Universal

Design) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้น�ำความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

SDGs:

ผลการด�ำเนินงาน
• ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ผ่านการ
อบรมแล้ว รวมทั้งสิ้น 74 คน
• ร้อยละ 73 ของผู้เข้าร่วมเห็นว่ากิจกรรม
ดังกล่าวสามารถน�ำไปสูก่ ารพัฒนาประยุกต์ใช้จริง
ได้ในระดับ ‘มากที่สุด’

พุทธพร โชว์สูงเนิน
เจ้าหน้าที่บริการท่าอากาศยานอาวุโส
ท่าอากาศยานดอนเมือง
“สามารถนำ�ความรู้ ไปพัฒนาสิ่งอำ�นวยความ
สะดวกภายในท่าอากaาศยานให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้โดยสารทุกกลุ่ม
อย่างเหมาะสม”
ผู้เข้าร่วมอบรมจำ�ลองเป็นคนพิการทางสายตาและผู้พิการนั่งรถเข็นเพื่อทดลองเข้าใช้ห้องน้ำ�ภายในท่าอากาศยาน

โครงการผู้สูงอายุอาสาพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ
ทีม่ อี ายุตงั้ แต่ 55 ปีขนึ้ ไป 30 ท่าน ทีเ่ กษียณอายุ
จาก ทอท. และหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ ที่มี
จิตอาสาและมีใจรักการบริการ เข้ามามีส่วนร่วม
ในการอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ในเดือน
มิถนุ ายน - กันยายน 2562 โดยให้ค�ำแนะน�ำการ
ใช้บริการในจุดต่าง ๆ ของท่าอากาศยาน เช่น
จุดให้บริการรถรับจ้างสาธารณะ (Taxi Kiosk)
จุดตรวจค้นผู้โดยสาร จุดให้ข้อมูลการต่อเครื่อง
เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจในการยกระดับ
คุณภาพการให้บริการและสร้างความพึงพอใจ

ให้กบั ผูใ้ ช้บริการทุกช่วงวัย และช่วยให้ทกุ ภาคส่วน
เกิดความตระหนักในการปรับปรุงการเข้าถึงการ
บริการสาธารณะต่าง ๆ ส�ำหรับผูส้ งู อายุ เพือ่ รองรับ
ภาวะสังคมผูส้ งู อายุของประเทศไทย

SDGs:
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ทอท. ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ โครงการส่งเสริมอารยสถาปัตย์แห่งปี 2562
ท่ า อากาศยานหาดใหญ่ ไ ด้ รั บ ใบประกาศเกี ย รติ คุ ณ
ประเภท “ระบบขนส่งมวลชน/ยานพาหนะ Friendly Design”
นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
เป็นประธานในงาน Thailand Friendly Design Expo 2019
จั ด โดยมู ล นิ ธิ อ ารยสถาปั ต ย์ เ พื่ อ คนทั้ ง มวล พร้ อ มมอบ
ป้ า ยประกาศเกี ย รติ คุ ณ ประเภท “ระบบขนส่ ง มวลชน/
ยานพาหนะ Friendly Design” แก่ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โดยมีนายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อ�ำนวยการท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) เป็นผู้รับมอบ ในฐานะที่
ท่าอากาศยานหาดใหญ่เป็นตัวอย่างที่ดีด้านการออกแบบ
Friendly Design และเป็นสถานที่ต้นแบบอารยสถาปัตย์
ที่ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงได้
ใช้ประโยชน์ได้ สะดวก ทันสมัย ปลอดภัย เป็นธรรม ทั่วถึง
เท่าเทียม เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ฮอลล์ 6
อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ช่องทางการรับข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน
ทอท. ก�ำหนดให้มีช่องทางการรับข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
ช่องทางการรับข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน
ผู้โดยสาร

ผู้ประกอบการ

• AOT Contact Center 1722
• อีเมล aotpr@airportthai.co.th
• แบบฟอร์มข้อร้องเรียน
ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
ในท่าอากาศยาน
• Online Chat ผ่าน
www.airportthai.co.th
• Facebook AOT Official

• AOT Contact Center 1722
• เบอร์ติดต่อภายใน
• Line
• กล่องรับฟังความคิดเห็น
• หนังสือแจ้งเรื่องร้องเรียน

สายการบิน
• AOT Contact Center 1722
• อีเมล csd@airportthai.co.th
หรือ aotpr@airportthai.co.th
• แบบฟอร์มข้อร้องเรียน
ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
ในท่าอากาศยาน
• การประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ
ทั้งรายเดือนและรายไตรมาส
• Facebook AOT Official

ทุกความคิดเห็น ค�ำติชม ข้อร้องเรียน ค�ำแนะน�ำบริการที่ ทอท. ได้รับจะถูกด�ำเนินการ
ตามกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน โดยถูกส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ
และด�ำเนินการ พร้อมสรุปและรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงของแต่ละท่าอากาศยาน
เป็นประจ�ำอย่างน้อยทุกไตรมาส
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ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่

พันธมิตรสู่จุดหมาย
การสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รพั น ธมิ ต รทั้ ง ภาครั ฐ
ภาคเอกชน ท่าอากาศยาน และสมาคมธุรกิจทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เป็นกลไกส�ำคัญในการเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแข่ ง ขั น และผลั ก ดั น การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ยั่ ง ยื น
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํ กัด (มหาชน) (ทอท.) จึงมุง่ สร้าง
พั น ธมิ ต รและก� ำ หนดโครงการแลกเปลี่ ย นเทคโนโลยี

ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างท่าอากาศยาน ตลอดจน
ร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการก� ำ หนดมาตรฐานการให้ บริ ก าร
ท่ า อากาศยานร่ ว มกั บ สมาคมธุ ร กิ จ เพื่ อ ยกระดั บ
การให้บริการของ ทอท.และการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
ระหว่างองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทุกภาคส่วนเติบโตไปด้วยกัน
อย่างยั่งยืน
รายงานความยั
่งยืน 2562
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ความร่วมมือและพันธมิตรทางธุรกิจ
ผู้มีส่วนได้เสีย

ลูกค้า

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

พันธมิตรทางธุรกิจ

ความสำ�คัญ

ทอท. ตระหนักดีว่าการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจถือเป็นปัจจัย
ส�ำคัญอย่างยิ่งในการบริหารและพัฒนาองค์กร โดยเฉพาะ
การด�ำเนินงานท่าอากาศยานในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นการ
เปิดประตูสู่ความร่วมมือในรูปแบบการแลกเปลี่ยนความรู้
และถ่ า ยทอดเทคโนโลยี การก� ำ หนดมาตรฐานในกลุ ่ ม
อุตสาหกรรมท่าอากาศยาน หรือการสร้างจุดแข็งในการ
แข่งขันทางธุรกิจ นอกจากนี้ ทอท.ยังร่วมมือกับภาครัฐและ
เอกชนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การขนส่งทางอากาศทัง้ ในประเทศและระดับภูมภิ าคอีกด้วย

เป้าหมาย

1. จัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
ท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement:
SAA) เพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ท่าอากาศยาน
ระหว่างปี 2563 - 2565
2. จัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อให้บริการลานจอด
และอุปกรณ์ภาคพื้น ภายในปีงบประมาณ 2562
3. ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ด้ า นการตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ น ค้ า เน่ า เสี ย ง่ า ย
ก่อนส่งออก ภายในปีงบประมาณ 2562

วัตถุประสงค์หลัก

• ขยายโอกาสทางธุ ร กิ จ ผ่ า นการสร้ า งพั น ธมิ ต รกั บ
ท่าอากาศยานชัน้ น�ำของโลกและในภูมภิ าค
• สร้างการมีส่วนร่วมกับสมาคมธุรกิจในการก�ำหนด
ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการให้บริการท่าอากาศยาน
รวมถึงมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
• พัฒนาบริษทั ร่วมลงทุน (Joint Venture) และบริษทั ลูก
เพือ่ เติมเต็มการให้บริการภายในท่าอากาศยาน
• ร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อพัฒนาธุรกิจที่ช่วยส่งเสริม
รายได้ให้ ทอท.
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หน่วยงานกำ�กับดูแล

ชุมชนและสังคม

พนักงาน

แนวทางการจัดการ

1. ด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 3 Regional Hub
ยุทธศาสตร์ที่ 7 Business Development และ “แผนแม่บท
ด้านกิจการระหว่างประเทศของ ทอท.”
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับท่าอากาศยานทั่วโลก
ภายใต้ ก ารลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
ท่าอากาศยาน (SAA)
3. ประชุมร่วมกับสภาสมาคมท่าอากาศยานระหว่าง
ประเทศ (ACI) เป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี เ พื่ อ หารื อ และผลั ก ดั น
มาตรฐานท่าอากาศยาน ทั้งในด้านการให้บริการ เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
4. ด�ำเนินงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อจัดตั้งบริษัท
ร่วมทุนที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมการบิน
ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่

ผลการดำ�เนินงานปี 2562

1. ประสบความส� ำเร็ จในการลงนามบั นทึ กข้ อตกลง
ความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (SAA) ร่วมกับบริษัท
Airports Company South Africa (ACSA) ผู ้ บ ริ ห าร
ท่าอากาศยาน 9 แห่งในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้
2. ประสบความส� ำ เร็ จ ในการจั ด ตั้ ง บริ ษั ท ร่ ว มทุ น
เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารลานจอดและอุ ป กรณ์ ภ าคพื้ น หรื อ บริ ษั ท
บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (AOTGA)
3. ประสบความส�ำเร็จในการลงนามบันทึกความเข้าใจ
ว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ด้ า นการตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ น ค้ า
เน่าเสียง่ายก่อนส่งออก กับบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง
(ประเทศไทย) จ�ำกัด หรือ Central Labs

โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (SAA)
โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement: SAA)
เป็นกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือกับท่าอากาศยานพันธมิตร เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบรรลุ
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของแต่ละท่าอากาศยานสมาชิก รวมถึงการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี นวัตกรรม
ความรู้ และประสบการณ์ โดยการจัดท�ำ SAA ประกอบไปด้วยการด�ำเนิน 4 กิจกรรมหลักร่วมกัน
ได้แก่ การจัดประชุมเป็นประจ�ำ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การส่งเสริมการตลาด และการด�ำเนิน
กิจกรรม

ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่

ทอท. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AOT-ACSA Executive Meeting 2018
ทอท. ลงนามในบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
ท่าอากาศยานกับบริษัท Airports Company South Africa
(ACSA) ซึ่ ง ให้ บ ริ ก ารท่ า อากาศยานทั้ ง 9 แห่ ง ของ
สาธารณรั ฐ แอฟริ ก าใต้ เพิ่ ม ขึ้ น อี ก หนึ่ ง องค์ ก ร เมื่ อ วั น ที่
14 ธันวาคม 2561 (ปีงบประมาณ 2562) โดยเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุม AOT-ACSA Executive Meeting 2018
ครั้งแรก ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อก�ำหนดทิศทาง
และวางกรอบการด�ำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างกัน
ในการยกระดับคุณภาพการให้บริการและพัฒนาเส้นทาง
การบิน รวมทั้งแนวปฏิบัติในด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม
การด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ทอท. ส่งวิทยากรด้านการดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยานและระบบการจัดการความปลอดภัย
เพื่อยกระดับขีดความสามารถของท่าอากาศยานในประเทศลาว
ในปี 2562 Airports of Laos (AOL) ขอรับความช่วยเหลือ
สนับสนุนจาก ทอท. ในการส่งผู้เชี่ยวชาญไปเป็นวิทยากร
บรรยายในหัวข้อด้านการดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยานและ
ระบบการจัดการความปลอดภัย (Fire Fighting and Rescue
and Safety Management System) ภายใต้โครงการบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยานระหว่าง ทอท.
กับ AOL ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีประโยชน์ต่อ ทอท.ในการ
ประชาสัมพันธ์ขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากร
และเป็นการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ ทอท.
ในฐานะผู ้ น� ำ ทางด้ า นการบริ ห ารจั ด การท่ า อากาศยาน
ในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับสากลต่อไปในอนาคต
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หน่วย : องค์กร

ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน ทอท. ได้จัดทำ�บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement: SAA)
กับองค์กรที่บริหารท่าอากาศยานระหว่างประเทศ จำ�นวน 13 องค์กร โดยมีท่าอากาศยานภายใต้ SAA จำ�นวน 17 แห่งใน 10 ประเทศ

การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีระหว่างสมาชิก SAA

ในปีงบประมาณ 2562 ทีผ่ า่ นมา ทอท. เข้าร่วมประชุมเพือ่ แลกเปลีย่ นความรูด้ า้ นเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับท่าอากาศยาน
พันธมิตรตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน ดังนี้

การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง
กรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ พร้อมด้วยผูบ้ ริหารและพนักงาน ทอท.
เข้าร่วมประชุมในหัวข้อ AOT Digital Platform และ Level of
Service ณ ท่าอากาศยานนานาชาติปกั กิง่ สาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงของท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง
(Beijing Capital International Airport: BCIA) ร่วมแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ในการน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการปฏิบัติการ รวมถึง
การบริหารจัดการบริเวณเคาน์เตอร์ส�ำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน
และชานชาลาเพื่อลดความแออัดของผู้โดยสาร เมื่อวันที่ 14
สิงหาคม 2562
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ธเนศ รัตนเนนย์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายประสานความร่วมมือและพิธีการต่างประเทศ
“การเดินทางไปแลกเปลี่ยนความรู้ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการ
ด�ำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่าง ทอท. กับ BCIA
แล้ ว ยั ง เป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ แ ทน ทอท. ได้ มี โ อกาสในการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นร่วมกับ
ผู้บริหารของ BCIA รวมถึงการเยี่ยมชมกระบวนการปฏิบัติการ
ผู้โดยสารขาเข้าและขาออกของท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง
อีกด้วย”

การประชุมเชิงแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

ประธานกรรมการ กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ และคณะ
ผู้บริหาร ทอท. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ
Incheon Smart Airport Master Plan และระบบ Mobile
Personal Assistant พร้อมเยี่ยมชมอาคารผู้โดยสารหลังที่ 1
และ 2 ของท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐ
เกาหลี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 โดยมี President & CEO
ของท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนและผู้บริหารให้การ
ต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

ทอท. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนของ
Narita International Airport Corporation
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร
และพนักงาน ทอท. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Narita
International Airport Corporation (NAA) ณ ส�ำนักงานใหญ่
ทอท. พร้อมร่วมหารือ 3 หัวข้อหลัก คือ การส่งเสริมความ
ร่วมมือในการเปิดเส้นทางการบินใหม่ระหว่างประเทศไทย
และท่าอากาศยานนาริตะ โครงการ AOT Digital Platform
และความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการในการบริ ห ารจั ด การ
ท่าอากาศยาน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
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คุยเฟื่องเรื่อง Sister Airport Agreement
รู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมนี้?

“รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการริเริ่ม
การด�ำเนินโครงการจัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
ท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement) ซึ่งเริ่มตั้งแต่
ปี 2552 กับท่าอากาศยานมิวนิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
เป็นแห่งแรก จากการที่ได้รับมอบหมายให้ประสานงาน
ในภารกิจที่เป็นประโยชน์กับ ทอท. โดยเฉพาะด้านการ
แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์กบั ท่าอากาศยานชัน้ น�ำ
รวมถึ ง การพั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ เพื่ อ นร่ ว มธุ ร กิ จ
ในแขนงเดียวกัน ชาวต่างชาติที่มีความเป็นมืออาชีพ ท�ำให้
เราได้เปิดวิสัยทัศน์และรับทราบมุมมองทั้งที่เหมือนและ
ต่างกัน ขึน้ อยูก่ บั บริบทของแต่ละประเทศ จึงเป็นความโชคดี
และท�ำให้เข้าใจอย่างลึกซึง้ ถึง “การเปิดใจ” หรือ “Innovation”
ซึง่ เป็นปัจจัยหนึง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญต่อความยัง่ ยืนขององค์กร”

ทอท.ได้ประโยชน์อย่างไร?

“กิจกรรมความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยานนีเ้ ป็นประโยชน์
กับ ทอท. ทั้งในระดับผู้บริหารและพนักงาน เพราะการที่เรา
จะหาข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำเนินการของท่าอากาศยานชั้นน�ำ
ในเชิงลึก ไม่ใช่เรื่องที่สามารถค้นหาได้จากอินเทอร์เน็ตหรือ
สื่อประชาสัมพันธ์ แต่เมื่อมีการร่วมมือท�ำกิจกรรมร่วมกัน
ซึ่งจะท�ำให้ ทอท.ได้รับความเชื่อใจในการรับมอบข้อมูล
อันเป็นประโยชน์เพื่อน�ำมาบริหาร พัฒนาท่าอากาศยาน
ได้อย่างทัดเทียม รวมทัง้ เปิดโอกาสให้เยีย่ มชมการปฏิบตั งิ าน
จริง นอกจากนี้ ทอท. ยังสามารถแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ
ของท่าอากาศยานภายใต้การบริหารงานของ ทอท. รวมถึง
เป็นแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ ทอท.
เพือ่ ยกระดับการบริการให้ทดั เทียมกับท่าอากาศยานชัน้ น�ำ”

ประทับใจอะไรที่สุดจากกิจกรรมนี้?

“เหนือสิ่งอื่นใด รู้สึกประทับใจที่ได้รับการสนับสนุนและ
ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารระดับสูงและเพื่อน
พนักงาน ทอท. ท�ำให้การด�ำเนินงานจัดท�ำบันทึกข้อตกลง
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งท่ า อากาศยานมี ค วามเติ บ โตและ
ได้ รั บ ความสนใจจากท่ า อากาศยานชั้ น น� ำ ถึ ง 17 แห่ ง
ในการเข้ามาร่วมเป็นหนึ่งใน AOT Sister Airport Family
และหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า จะได้ รั บ ความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การด�ำเนินกิจกรรมนี้มีความก้าวหน้า
และเกิดประโยชน์กับ ทอท. มากยิ่งขึ้นค่ะ”
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ศรัญญา บุณยวัทน์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักกิจการต่างประเทศ

รู้สึกประทับใจที่ได้รับการสนับสนุนและ
ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร
ระดับสูงและเพื่อนพนักงาน ทอท.
ท�ำให้การด�ำเนินงานจัดท�ำบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน
มีความเติบโตและได้รับความสนใจจาก
ท่าอากาศยานชั้นน�ำถึง 17 แห่ง ในการ
เข้ามาร่วมเป็นหนึ่งใน AOT Sister
Airport Family

ความร่วมมือในสภาสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ
ทอท. เป็นสมาชิกในสภาสมาคมท่าอากาศยานระหว่าง
ประเทศ (Airports Council International: ACI) ครั้งแรก
ในปี 2534 และเป็นสมาชิกต่อเนื่อง ปี 2553 ถึงปัจจุบัน
สภาดังกล่าวถือเป็นสมาคมทางธุรกิจท่าอากาศยานหนึง่ เดียว
ของโลกที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ท ่ า อากาศยานสมาชิ ก
มี ส ่ ว นร่ ว มในการผลั ก ดั น นโยบายและมาตรฐาน

ทั้ ง ในด้ า นการให้ บ ริ ก าร ความปลอดภั ย และการรั ก ษา
ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ตลอดจนเป็นช่องทาง
ในการรับข้อมูลข่าวสารทิศทางการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
ให้บริการท่าอากาศยาน อาทิ ข้อก�ำหนด นโยบาย หรือ
เทคโนโลยีที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานในอนาคต
โดย ทอท.เข้าร่วมการประชุมในปี 2562 ดังนี้

การประชุมประจำ�ปีของ ACI
การประชุม 2019 ACI Asia-Pacific/World Annual
General Assembly, Conference and Exhibition
ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ผู้บริหารและพนักงาน ทอท.
เข้ า ร่ ว มการประชุ ม ดั ง กล่ า ว โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้
ท่าอากาศยานสมาชิกและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
การขนส่ ง ทางอากาศได้ ห ารื อ เกี่ ย วกั บ สถานการณ์ แ ละ
แนวโน้มทีส่ ามารถส่งผลกระทบต่อธุรกิจการขนส่งทางอากาศ
ตลอดจนเป็ น การรัก ษาระดับคุณภาพการให้บริ การและ
สร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้โดยสาร
การประชุม The ACI World Governing Board Meeting
ครั้งที่ 59 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์ ทอท.
เข้าร่วมการประชุมในฐานะกรรมการ ACI World Governing
Board (WGB) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและหารือในเรื่องการระบุตัวตนด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลและชี วมาตร (Digital Identity and Biometric)
แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ สิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับ
ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ การมีส่วนร่วมกับ
ICAO ในการพัฒนานโยบายและเสริมสร้างขีดความสามารถ
ให้ท่าอากาศยานสมาชิก และมาตรการในการก�ำกับดูแล
ความปลอดภัยจากอากาศยานไร้คนขับ (Drones)
การประชุม ACI Asia-Pacific Regional Board ครั้งที่ 27
ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
สายงานยุทธศาสตร์ ทอท. เข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการ
ACI Asia-Pacific เพื่ อ หารื อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น
ในประเด็นส�ำคัญต่าง ๆ ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือ
เป็นพิเศษ (Facilities for Passengers with Disabilities) และ
มาตรการป้องกันอากาศยานไร้คนขับ (Mitigating threat of
unwanted drones affecting airports) รวมถึงผลักดัน
และติดตามการด�ำเนินงานตามนโยบายการขนส่งทางอากาศ
ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

หมายเหตุ การประชุม ACI Asia-Pacific Regional Board Meeting ครั้งที่ 27
การประชุม World Governing Board ครั้งที่ 59 และ 2019 ACI Asia-Pacific/World
Annual General Assembly, Conference and Exhibition
จัดร่วมกันทั้ง 3 การประชุมในงานเดียว
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การประชุม The ACI World Governing Board Meeting ครั้งที่ 58
ณ เมืองไมแอมี รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์ ทอท. เข้าร่วมการประชุม
ในฐานะ ACI World Governing Board เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561
การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งวิเคราะห์
สถานการณ์ แ ละแนวโน้ ม ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อุ ต สาหกรรมการขนส่ ง ทางอากาศ
โดยมุ ่ ง เน้ น ด้ า นการอ� ำ นวยความสะดวกแก่ ผู ้ ที่ ต ้ อ งการการดู แ ลเป็ น พิ เ ศษ
การปรับตัวของท่าอากาศยานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการ
เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ
การประชุม 2018 ACI-LAC Assembly, Conference and Commercial Exhibition
ณ เมืองไมแอมี รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์ ทอท. เข้าร่วมการประชุมในฐานะ ACI World Governing Board
โดยการประชุมดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพือ่ หารือด้านสถานะปัจจุบนั ของอุตสาหกรรม การสร้างโอกาสในการลงทุนประสบการณ์
ผู้โดยสาร และการปฏิวัติการเดินทางทางอากาศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในท่าอากาศยาน เมื่อวันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2561
หมายเหตุ การประชุม The ACI World Governing Board Meeting ครั้งที่ 58 และ 2018 ACI-LAC Assembly, Conference and Commercial Exhibition จัดร่วมกันทั้ง 2 การประชุม
ในงานเดียว

การประชุมคณะกรรมการ ACI Asia-Pacific
Regional Environmental Committee ครั้งที่ 10
ณ ท่าอากาศยานคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
เมื่ อ วั น ที่ 17-18 ตุ ล าคม 2561 ผู ้ อ� ำ นวยการฝ่ า ย
สิ่งแวดล้อม ทอท. เข้าร่วมการประชุมในฐานะประธาน
คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมของสภาท่าอากาศยาน
ระหว่ า งประเทศระดั บ ภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟ ิ ก เพื่ อ หา
แนวทางร่วมกับท่าอากาศยานสมาชิกในการแก้ไขปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมและติดตามข้อก�ำหนดในระดับสากล
ฉบับล่าสุด พร้อมหารือในประเด็นปัญหาด้านสิง่ แวดล้อม
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม่ ใ นธุ ร กิ จ การขนส่ ง ทางอากาศ อาทิ
การจัดการผลกระทบด้านเสียงผ่านการใช้เทคโนโลยีและ
ข้อมูลสถิติ การรับมือสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง การตั้ง
เป้าหมายระยะยาวเพือ่ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ให้สอดคล้องกับโครงการพัฒนาท่าอากาศยาน เป็นต้น
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บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) (ทอท.)
เข้าร่วมการประชุม ACI Asia-Pacific Regional
Committee ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม-3 เมษายน 2562
ณ Regal Airport Hotel เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยแบ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการย่อยทั้งหมด 5 คณะ
ได้แก่ (1) การประชุมคณะกรรมการ ACI Asia-Pacific
Regional HR Committee และ World HR Forum
(2) การประชุม ACI Asia-Pacific Regional Aviation
Security Committee (RASC) ครั้งที่ 24 (3) การประชุม ACI
Asia-Pacific Regional Environment Committee (REC)
ครั้งที่ 11 (4) การประชุม ACI Asia-Pacific Regional
Operational Safety Committee (ROSC) ครั้งที่ 23 และ
(5) การประชุม ACI Asia – Pacific Regional Economics
Committee ครั้งที่ 9 ทั้งนี้ การประชุม ACI Asia-Pacific
Regional Committee มีวตั ถุประสงค์เพือ่ แลกเปลีย่ นข้อคิดเห็น
และติดตามความคืบหน้าการด�ำเนินงานตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ผ่านมา รวมถึงพิจารณาวาระหรือ
ประเด็ น เร่ ง ด่ ว นเกี่ ย วกั บ การด� ำ เนิ น งานในด้ า นต่ า ง ๆ
ของธุรกิจการบินของท่าอากาศยานในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ

การประชุม The Trinity Forum 2018
ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2561 รองผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบริหารการขนส่งของ ทอท.และคณะเข้าร่วมการประชุม
ดังกล่าวภายใต้หัวข้อ “The changing airport and travel
retail commercial eco - system” ซึง่ เกีย่ วข้องกับการบริหาร
จัดการรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบินของท่าอากาศยาน
ทั่วโลก โดยมีพันธมิตรท่าอากาศยาน สายการบิน และ
ผู้ประกอบการเข้าร่วม เพื่อหารือเกีย่ วกับแนวทางการด�ำเนิน
งาน สถานการณ์ และแนวโน้มที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการ
บริ ห ารกิ จ กรรมเชิ ง พาณิ ช ย์ ข องอุ ต สาหกรรมการบิ น
ในอนาคต ในปีนี้การสัมมนามุ่งเน้นเรื่องประสบการณ์ลูกค้า
การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภค การจ�ำหน่ายสินค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ และบทบาทของฐานข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการขับเคลื่อน
กิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่มาจากการท่องเที่ยว
การประชุม ACI APAC Small and Emerging
Airports Seminar 2018
ณ เมืองลังกาวี ประเทศมาเลเซีย
เมื่อวันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2561 ผู้บริหารและพนักงาน ทอท.
เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือ
เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างผู้โดยสารและ
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การปรับตัวเพือ่ รับมือ
ต่อสภาวะโลกร้อน การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
และการเพิม่ ขีดความสามารถของท่าอากาศยานในการรับมือ
การโจมตีทางไซเบอร์และการโจมตีด้วยอาวุธอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกและเข้าร่วมกิจกรรมกับสภาสมาคมท่าอากาศยาน
ระหว่างประเทศ (ACI)

ทอท. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกและเข้าร่วมกิจกรรมให้กับสภาสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ
(Airports Council International: ACI) ระหว่างปี 2559 - 2562 เป็นมูลค่าดังนี้ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่ลดลงเกิดจากค่าใช้จ่าย
ในประเทศที่เป็นเจ้าภาพจัดงาน และผลจากอัตราแลกเปลี่ยน (THB เป็น USD) ที่แข็งตัวขึ้น

หน่วย : ล้านบาท
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กิจกรรม

ค่าใช้จ่ายในการ
เข้าร่วม

ทิศทางขององค์กร

The Trinity Forum 2018

133,059 บาท ทอท. สนับสนุนเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการสนับสนุนการด�ำเนินงานท่าอากาศยาน
เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า

ACI APAC Small and
Emerging Airports Seminar
2018

67,704 บาท

ทอท. สนับสนุนเรื่องการปรับตัวของ
ท่าอากาศยานเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ

The ACI World Governing
Board Meeting ครั้งที่ 58

60,492 บาท

ทอท. สนับสนุนเรื่องการปรับตัวของ
ท่าอากาศยานเพื่อรองรับแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น การอ�ำนวย
ความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2018 ACI-LAC Assembly,
Conference and Commercial
Exhibition
ACI Asia-Pacific Regional
Board Meeting ครั้งที่ 27

ทอท. สนับสนุนเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการสนับสนุนการด�ำเนินงานท่าอากาศยาน
เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า
51,600 บาท

ทอท. สนับสนุนเรือ่ งการจัดสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ส�ำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

การประชุม World Governing
Board ครั้งที่ 59

ทอท. สนับสนุนเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการสนับสนุนการด�ำเนินงานท่าอากาศยาน
และการจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับ
ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

2019 ACI Asia-Pacific/World
Annual General Assembly,
Conference and Exhibition

ทอท. สนับสนุนเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการรองรับของท่าอากาศยานและคุณภาพ
การให้บริการ

ACI Asia-Pacific Regional
Human Resource Committee

39,324 บาท

ทอท. สนับสนุนเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการสนับสนุนการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ACI Asia-Pacific Regional
Environmental Committee
ครั้งที่ 11

10,656 บาท

ทอท. สนับสนุนเรื่องการปรับตัวของ
ท่าอากาศยานเพื่อรับมือต่อความเสี่ยง
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการด�ำเนินงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ACI Asia-Pacific Regional
Environmental Committee
ครั้งที่ 10

ไม่มีค่าใช้จ่าย ทอท. สนับสนุนเรื่องการปรับตัวของ
ท่าอากาศยานเพื่อรับมือต่อความเสี่ยง
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการด�ำเนินงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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เป้าหมาย
การพัฒนา
ที่ยั่งยืน
-

-

-

-

การจัดตั้งบริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (AOTGA)
ทอท. ร่วมลงทุนกับบริษทั เอสเอแอล กรุป๊ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
(SAL) จัดตั้งบริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด
(AOT Ground Aviation Services Co., Ltd. หรือ AOTGA)
เมือ่ วันที่ 10 ตุลาคม 2561 โดยมีทนุ จดทะเบียน 400 ล้านบาท
ซึ่ ง ทอท.ถื อ หุ ้ น ในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 49 และ SAL ถื อ หุ ้ น
ในสัดส่วนร้อยละ 51

บริ ษั ท ร่ ว มทุ น นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการให้ บ ริ ก ารลานจอด
และอุปกรณ์ภาคพื้น (Ground Services Equipment) อาทิ
การขนถ่ายสัมภาระและสินค้า การท�ำความสะอาดอากาศยาน
การให้บริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ ทอท. เพื่อยกระดับคุณภาพการให้
บริการและส่งเสริมรายได้ทไี่ ม่เกีย่ วข้องกับการบิน โดยได้เปิด
ให้บริการแล้วในท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นที่แรก ตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์ 2562

การจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าก่อนส่งออก
(Pre-Shipment Inspection Center)
การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ต รวจสอบและรั บ รองคุ ณ ภาพสิ น ค้ า
ก่อนส่งออกเป็นธุรกิจหนึง่ ที่ ทอท. พยายามผลักดันให้เกิดขึน้
เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสินค้าเกษตร
ให้แก่ผสู้ ง่ ออกและเกษตรกรไทย โดย ทอท. เป็นศูนย์ตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าการเกษตรก่อนส่งออกไปยังประเทศปลายทาง
ได้อย่างมีมาตรฐานสากล เป็นการสนับสนุนการส่งออกสินค้า
ภาคเกษตร เพิ่ ม มู ล ค่ า สิ น ค้ า ประเภทพื ช ผั ก ผลไม้

ไปสู่ตลาดต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริม
กิจการการขนส่งสินค้าทางอากาศและลอจิสติกส์ในภาพรวม
ของประเทศ ทัง้ นี้ การสร้างพันธมิตรทัง้ ในไทยและต่างประเทศ
นับเป็นเรื่องส�ำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันการจัดตั้งศูนย์ฯ
ดังกล่าว โดย ทอท. ได้มีการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในปี
ที่ผ่านมา ดังนี้

ทอท. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเน่าเสียง่าย
ก่อนส่งออก กับ Central Labs
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ทอท. ได้ร่วมลงนามบันทึกความ ผลการด�ำเนินงาน
เข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้า • ยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสินค้าเกษตรให้แก่ผสู้ ง่ ออก
เน่ า เสี ย ง่ า ยก่ อ นส่ ง ออกกั บ บริ ษั ท ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารกลาง และเกษตรกรไทย
(ประเทศไทย) จ�ำกัด หรือ Central Labs ซึง่ เป็นห้องปฏิบตั กิ าร
ของรัฐที่ให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์มาตรฐานสินค้า
เน่าเสียง่ายให้กบั กลุม่ ผูส้ ง่ ออก และเป็นหน่วยงานเดียวของไทย
ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองตามมาตรฐานยุ โ รป ซึ่ ง ตามข้ อ ตกลง
ดังกล่าว ทอท. และ Central Labs จะร่วมกันวางระบบ
การตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานตาม
หลักเกณฑ์ที่ประเทศปลายทางก�ำหนดต่อไป
ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งออก
ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงคมนาคมและกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ รวมถึงบริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจี คาร์โก้ จ�ำกัด และบริษัทเอกชน
หลายแห่ง โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการอย่างเต็ม
รูปแบบภายในปี 2563

นิตินัย ศิริสมรรถการ
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

SDGs:

“การตรวจสอบแบบ Pre-Shipment
Inspection เป็นการให้บริการเสริมและ
อ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ส่งออกที่ต้องการ
ความมั่นใจว่าสินค้าจะไม่ถูกปฏิเสธและ
ถูกท�ำลาย ณ ท่าอากาศยานในประเทศ
ปลายทาง ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้”
รายงานความยั
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เรียนรู้จากท่าอากาศยานที่มีประสบการณ์
ทอท. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AOT-LGG Executive Meeting 2018
กรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ ทอท.พร้อมคณะผูบ้ ริหารระดับสูง
จากบริษัท Liege Airport S.A. (LGG) ที่เป็นผู้ดำ� เนินการ
บริหารท่าอากาศยานลีแอช ราชอาณาจักรเบลเยียม ซึ่งเป็น
ท่าอากาศยานศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศของ
สหภาพยุโรป และได้รับรางวัล Air Cargo Excellence 2017
และ The Best Cargo Airport 2017 โดย ทอท.และผู้บริหาร
ดังกล่าวได้รว่ มประชุม AOT-LGG Executive Meeting 2018
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
ที่มุ่งเน้นเรื่องการจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
สินค้าก่อนส่งออกของ ทอท. (Pre-Shipment Inspection
Center) พร้อมน�ำเยี่ยมชมคลังสินค้าของท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมแิ ละบริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ทัง้ นี้ ทอท.
ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน
(Sister Airport Agreement) กับบริษัท Liege Airport S.A.
ตั้งแต่ปี 2561 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561

ทอท. เข้าร่วมการประชุมด้านการบริหารจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ ทอท. และคณะได้รับโอกาส
เข้าประชุมหารือความร่วมมือด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ
กับคณะผู้บริหารระดับสูงของท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เนื่องจาก
เป็นท่าอากาศยานที่เป็นเครือข่ายการขนส่งสินค้าที่ส�ำคัญ
และเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างเอเชีย
กับสหภาพยุโรป
การประชุ ม ดั ง กล่ า วจั ด ขึ้ น เพื่ อ เรี ย นรู ้ ก ารบริ ห ารจั ด การ
การขนส่งสินค้าทางอากาศของท่าอากาศยานนานาชาติดไู บ
ทีม่ จี ดุ แข็งในเรือ่ งของการขนส่งสินค้าทางอากาศ โดยเฉพาะ
สิ น ค้ า เน่ า เสี ย ง่ า ยที่ น� ำ เข้ า เพื่ อ การบริ โ ภคของประชากร
ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และประเทศในตะวันออกกลาง
เพือ่ น�ำมาปรับใช้ในการด�ำเนินโครงการจัดตัง้ ศูนย์ตรวจสอบ
และรั บ รองคุ ณ ภาพสิ น ค้ า ก่ อ นส่ ง ออกของ ทอท.
(Pre-Shipment Inspection Center) ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิต่อไป
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สร้างฐานความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียน
ทอท. ได้เข้าร่วมประชุมกับผูบ้ ริหารระดับสูงของท่าอากาศยานใน 3 ประเทศแถบอาเซียนในปีงบประมาณทีผ่ า่ นมา เพือ่ สร้าง
ฐานความร่วมมือในการส่งเสริมโครงการศูนย์ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าก่อนส่งออก และให้ข้อมูลโครงการ AOT
Digital Platform ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การประชุม AOL-AOT Executive Meeting 2018
กรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ ทอท. และผูอ้ ำ� นวยการ Airports
of Laos (AOL) ร่วมกันจัดการประชุม โดย ทอท. ได้เสนอ
ข้อมูลเรือ่ งโครงการศูนย์ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้า
ก่อนส่งออกของ ทอท. และโครงการ AOT Digital Platform
ให้กับคณะผู้บริหารของ AOL และผู้บริหารของบริษัทขนส่ง
และลอจิสติกส์ชั้นน�ำหลายบริษัท พร้อมเข้าเยี่ยมชมอาคาร
คลั ง สิ น ค้ า ของท่ า อากาศยานนานาชาติ วั ต ไต ณ เมื อ ง
เวี ย งจั น ทน์ สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

การประชุม YACL-AOT Executive Meeting 2018
คณะผู ้ บ ริ ห ารของ ทอท. เข้ า ร่ ว มประชุ ม YACL-AOT
Executive Meeting 2018 กั บ Yangon Aerodrome
Company Limited (YACL) ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา เพื่อก�ำหนดทิศทางและวางกรอบการด�ำเนินงาน
ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน
และน� ำ เสนอข้ อ มู ล โครงการศู น ย์ ต รวจสอบและรั บ รอง
คุณภาพสินค้าก่อนส่งออกของ ทอท. และโครงการ AOT
Digital Platform พร้ อ มเยี่ ย มชมกิ จ การคลั ง สิ น ค้ า ของ
ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง อาคาร Asia World Port
Terminal และ Free Trade Zone/Special Economic Zone
ณ นิ ค มอุ ต สาหกรรม Thilawa ระหว่ า งวั น ที่ 29 - 31
พฤศจิกายน 2561

การประชุม ACV-AOT Executive Meeting 2018
คณะผู้แทน ทอท. เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม ACV-AOT
Executive Meeting 2018 ณ ส�ำนักงานใหญ่ Airports
Corporation of Vietnam (ACV) สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 จัดขึ้นเพื่อก�ำหนด
กรอบการด�ำเนินกิจกรรมความร่วมมือภายใต้บนั ทึกข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน พร้อมน�ำเสนอข้อมูล
โครงการศูนย์ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าก่อนส่งออก
ของ ทอท. และโครงการ AOT Digital Platform ให้กับ
คณะผู้บริหารของ ACV และเข้าเยี่ยมชมอาคารคลังสินค้า
ของผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารท้ อ งถิ่ น ของท่ า อากาศยานนานาชาติ
เตินเซิน เญิ้ต ในนครโฮจิมินห์ และท่าอากาศยานนานาชาติ
โหน่ยบ่าย ในกรุงฮานอย
รายงานความยั
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AOT
INSPIRING
SUSTAINABLE
AIRPORTS

8989

แรงบันดาลใจสู่ความไว้วางใจ

ท่าอากาศยานที่ทุกคนอุ่นใจ
ท่าอากาศยานเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญในการคมนาคมทางอากาศ จึงต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
เพื่อให้ผู้ใช้ท่าอากาศยานมั่นใจ อุ่นใจ และเป็น การสร้างความน่าเชื่อถือของประเทศ ด้วยเหตุนี้ บริษทั ท่าอากาศยานไทย
จํากัด (มหาชน) (ทอท.) จึงก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการท่าอากาศยานที่สอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยและ
การรักษาความปลอดภัยในระดับสากล ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤตจากภัยธรรมชาติและการ
แทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการก�ำหนดแนวทางการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน
สากล เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสาร สายการบิน พนักงาน และผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยานทุกคน
และยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านความมั่นคงปลอดภัยในฐานะท่าอากาศยานหลักของไทย
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ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน
ผู้มีส่วนได้เสีย

ลูกค้า

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

พันธมิตรทางธุรกิจ

หน่วยงานกำ�กับดูแล

ชุมชนและสังคม

พนักงาน

ความสำ�คัญ

การจัดการด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานเป็นภารกิจหลักทีต่ อ้ งด�ำเนินการให้สอดคล้อง
ตามมาตรฐานสากล เนื่ อ งจากประเด็ น ดั ง กล่ า วเป็ น ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ความเชื่ อ มั่ น ในการเดิ น ทางของผู ้ โ ดยสาร
ซึ่งมีความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อเศรษฐกิจของประเทศซึ่งมีรายได้หลักมาจากการท่องเทีย่ ว และยังสะท้อนถึงความสามารถของ
ทอท.ในการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานในสายตาของนานาประเทศอีกด้วย

เป้าหมาย

1. ร้อยละ 100 ของท่าอากาศยานได้รับการตรวจ
ประเมินด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
ประจ�ำปี
2. ด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยและการรักษาความ
ปลอดภัยสอดคล้องตามข้อก�ำหนดของรัฐและมาตรฐาน
องค์กรระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์หลัก
• ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก� ำ หนดกฎหมาย และมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
• อบรมและสื่อสารแนวทางการด�ำเนินงานด้านความ
ปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยให้แก่บคุ ลากร เพือ่ ให้
บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
• สร้ า งความพร้ อ มต่ อ การรั บ มื อ กั บ สภาวะวิ ก ฤต
ตลอดเวลา

แนวทางการจัดการ

1. ด�ำเนินงานตาม “แผนแม่บทด้านมาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านการบิน” ปีงบประมาณ 2561- 2564
2. ด� ำ เนิ น งานตามนโยบายความปลอดภั ย ของ
ท่าอากาศยาน (Airport Safety) และใช้ระบบการจัดการด้าน
นิรภัยของสนามบิน (Safety Management System - SMS)
เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของการบิน
พลเรื อ นและสอดคล้ อ งตามข้ อ ก� ำ หนดภายในประเทศ
และมาตรฐานสากล

ผลการดำ�เนินงานปี 2562

1. ร้อยละ 100 ของท่าอากาศยานได้รบั การตรวจประเมิน
ด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยประจ�ำปี
2. ร้อยละ 100 ของการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย
และการรักษาความปลอดภัยสอดคล้องตามข้อก�ำหนดของ
รัฐและมาตรฐานองค์กรระหว่างประเทศ

ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่

3. ด�ำเนินงานตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของ
ท่าอากาศยาน (Airport Security) ตามข้อก�ำหนดของ
ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และ
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ที่ระบุ
ในภาคผนวกที่ 17 แห่งอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ ว่าด้วยเรื่องความปลอดภัย
4 . ฝ ึ ก ซ ้ อ ม แ ผ น ฉุ ก เ ฉิ น แ ล ะ แ ผ น เ ผ ชิ ญ เ ห ตุ ทั้ ง
6 ท่ า อากาศยานตามมาตรฐานสากลเป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี
ครอบคลุมด้านความปลอดภัยการบิน (Aviation Safety) และ
การรักษาความปลอดภัยการบิน (Aviation Security)
รายงานความยั่งยืน 2562 AOT 91
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ผลการดำ�เนินงานด้านความปลอดภัย
หน่วย

2559

2560

2561

2562

เป้าหมาย
ปี 2562

เป้าหมาย
ปี 2565

ร้อยละของท่าอากาศยาน
ที่ได้รับการตรวจประเมิน
ด้านความปลอดภัย
ประจำ�ปี*

ร้อยละ

100

100

100

100

100

100

จำ�นวนอุบัติเหตุบนทางวิ่ง
มีสาเหตุมาจากความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติ
งานของพนักงาน ทอท.
(Runway Accidents)

กรณี
ต่อ 1,000
เที่ยวบิน

0

0

0

0

0

0

*ครอบคลุมในเรื่องกายภาพสนามบิน การปฏิบัติงานตามคู่มือการดำ�เนินงานสนามบินสาธารณะ และระบบการจัดการด้านนิรภัยของสนามบิน
(Safety Management System : SMS)

ผลการดำ�เนินงานด้านการรักษาความปลอดภัย
ตามระเบียบส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับรองพนักงานตรวจค้น พ.ศ.2561*
หน่วย

2562

เป้าหมาย
ปี 2563

เป้าหมาย
ปี 2564

พนักงานตรวจค้นที่ผ่านการทดสอบในหลักสูตร
ฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัย**

ร้อยละ

100

100

100

พนักงานตรวจค้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย***

ร้อยละ

100

100

100

ร้อยละของท่าอากาศยานที่พนักงานตรวจค้น
ได้รับการรับรองจากสำ�นักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย

ร้อยละ

100

100

100

หมายเหตุ
*ระเบียบสำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับรองพนักงานตรวจค้น พ.ศ.2561 เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2562
**หลักสูตรตาม “ระเบียบสำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับรองพนักงานตรวจค้น พ.ศ.2561” ประกอบไปด้วยภาคทฤษฎี 20 ชั่วโมง
ภาคปฏิบัติ 20 ชั่วโมง และการฝึกปฏิบัติงานจริง 80 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย
*** คุณสมบัติของพนักงานตรวจค้น ต้องผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่กำ�หนด รวมถึงต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำ�หนดไว้ในแผนฝึกอบรมการรักษา
ความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ ปี 2562
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ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านนิรภัยของสนามบิน (e-Safety)
และด้านการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน (e-Security)
ปัจจุบัน ทอท. อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ช่วย ประหยัดทรัพยากรมากขึ้น ระบบทั้งสองเป็นการด�ำเนินงาน
ให้ ก ารท� ำ งานด้ า นความปลอดภั ย และการรั ก ษาความ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการก้าวสู่องค์กรดิจิทัลอย่าง
ปลอดภัยในทุกท่าอากาศยานสามารถเชือ่ มโยงถึงกัน เพือ่ ให้ เต็มรูปแบบ โดยแต่ละระบบจะมีความสามารถทีต่ า่ งกันดังนี้
การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ

ระบบ e-Safety

ฐานข้อมูลเอกสาร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ช่องทางรายงานเหตุการณ์ความปลอดภัย
ระบบวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัย ระบบบันทึกการตรวจประเมิน
และการติดตามผล และระบบรวมรวมสถิติด้านนิรภัย
ของสนามบินและการควบคุมมาตรฐาน

ระบบ e-Security

ฐานข้อมูลประวัติบุคคล การให้ใบอนุญาตเข้าพื้นที่
ของบุคคลและยานพาหนะ ระบบบันทึกข้อมูล
การตรวจค้นและการกระทำ�ผิด ระบบติดตาม
การฝึกอบรมและทดสอบคุณสมบัติ และระบบ
รวบรวมสถิติด้านการรักษาความปลอดภัย
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งานสัมมนาโครงการสร้างความร่วมมือทางด้านความปลอดภัย
ในอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย
งานสั ม มนาโครงการสร้ า งความร่ ว มมื อ ทางด้ า นความ
ปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย (Thailand
Aviation Safety Cooperation Conference: TASCC)
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือและยกระดับความ
ปลอดภัยในท่าอากาศยาน เนื่องจากอุตสาหกรรมการบิน
ของประเทศไทยมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องและ
อัตราการเกิดอุบัติการณ์รุนแรงในท่าอากาศยานมีทิศทาง
เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก
งานสั ม มนาดั ง กล่ า วเป็ น เวที แ ลกเปลี่ ย นความเห็ น ด้ า น
การออกนโยบาย รวมถึงข้อมูลระบบการจัดการด้านนิรภัย
ในอุตสาหกรรมการบินในอนาคต โดยวิทยากรจากองค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ส�ำนักงานการบิน
พลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) และผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้ง
มีการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ส่งเสริมการรายงานด้านความ
ปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน น่าเชื่อถือ และสามารถน�ำไป
ปรับปรุงการด�ำเนินงานร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

การก� ำ หนดนโยบายด้ า นความปลอดภั ย การส่งเสริ ม
วั ฒ นธรรมความปลอดภั ย และการรายงานข้ อ มู ล
ด้านความปลอดภัย
ผลการด�ำเนินงาน
• กิ จ กรรม TASCC ได้ รั บ ความ
สนใจและมีผเู้ ข้าร่วม 150 ท่าน จากกลุม่
องค์ ก รในอุ ต สาหกรรมการบิ น อาทิ
หน่วยงานราชการ หน่วยงานก�ำกับดูแล
ผู ้ ด� ำ เนิ น งานสนามบิ น สาธารณะ
ผู้ด� ำเนินการเดินอากาศ ผู้ใ ห้บริการ
ภาคพืน้ ผูใ้ ห้บริการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน
และสถาบันการศึกษา เป็นต้น

รายละเอียดโดยสรุปจากงานสัมมนาพบว่า การยกระดับ
ความปลอดภัยในท่าอากาศยานผ่านการวิเคราะห์สาเหตุ
และระบุ แ นวทางการป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ ต ้ อ งอาศั ย ข้ อ มู ล
เหตุการณ์ดา้ นความปลอดภัยทีร่ ายงานโดยบุคลากรภายใน
ท่าอากาศยาน ดังนั้นทุกองค์กรจึงควรสนับสนุนและปกป้อง
บุคลากรที่ด�ำเนินการด้านความปลอดภัย ด้วยองค์ประกอบ
4 อย่าง ได้แก่ ความมุ่งมั่นด้านความปลอดภัยจากผู้บริหาร
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SDGs:

การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุในท่าอากาศยาน
ทอท. จัดซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุในท่าอากาศยาน
เป็นประจ�ำทุกปี สอดคล้องตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และมาตรฐานของ
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ครอบคลุม
การฝึกซ้อมทั้งแบบเต็มรูปแบบ (Full-Scale Exercise)
หน่วยธุรกิจ

ชื่อปฏิบัติการ

แบบกึ่งเต็มรูปแบบ (Partial Exercise) และแบบบนโต๊ะ
จ�ำลองสถานการณ์ (Table-Top Exercise) เพื่อสร้างความ
ช�ำนาญในการรับมือให้แก่เจ้าหน้าทีแ่ ละองค์กรประสานงาน
ภ า ย น อ ก ที่ ต ้ อ ง รั บ ผิ ด ช อ บ ห า ก เ กิ ด เ ห ตุ ฉุ ก เ ฉิ น
ในท่าอากาศยาน

รูปแบบการฝึกซ้อม

สถานการณ์จำ�ลอง

จำ�นวนผู้เข้าร่วม
ฝึกซ้อม

ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

SEMEX-19

Full scale
Exercise

กรณีอากาศยานขัดข้อง ทำ�ให้อากาศยาน
ตกลงกระแทกพื้น เกิดประกายไฟลุกไหม้

1,127 คน

ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง

DEMEX-19

Full scale
Exercise

กรณีอากาศยานไถลออกนอกทางวิ่ง

836 คน

ท่าอากาศยาน
เชียงใหม่

CEMEX-19

Full scale
Exercise

กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้และการระเบิด

564 คน

ท่าอากาศยาน
หาดใหญ่

HEMEX-19

Full scale
Exercise

กรณีขู่วางระเบิดอาคารสถานที่
และเกิดเหตุระเบิด

200 คน

ท่าอากาศยาน
ภูเก็ต

PEMEX-19

Full scale
Exercise

กรณีอากาศยานประสบอุบัติเหตุ
ตกกลางทะเล

460 คน

ท่าอากาศยาน
แม่ฟ้าหลวง
เชียงราย

CREMEX-19

Full scale
Exercise

กรณีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์
ด้านโรคติดต่อและการกักกันโรค

520 คน
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การซ้อมแผนฉุกเฉินแบบเต็มรูปแบบ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (SEMEX-19)
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน
เต็มรูปแบบ (SEMEX-19) เพือ่ ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนด
ของส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และ
สอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานขององค์ ก ารการบิ น
พลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil
Aviation Organization ICAO) เมื่ อ วั น ที่ 6
มิถุนายน 2562 ภายใต้สถานการณ์จ�ำลองกรณี
อากาศยานขั ด ข้ อ งและดั บ ลงอย่ า งกะทั น หั น
นักบินไม่สามารถควบคุมอากาศยานได้ ท�ำให้
อากาศยานตกลงกระแทกพื้ น เกิ ด ประกายไฟ
ลุกไหม้ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เช่น
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ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายการแพทย์ ฝ่ายรักษา
ความปลอดภั ย ฝ่ า ยการท่ า อากาศยาน
ฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย
ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ฯลฯ รวมถึงตัวแทน
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอก อาทิ บริษัท
ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ำกัด บริษทั การบินไทย จ�ำกัด
(มหาชน) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
จ�ำกัด สถานีต�ำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
คณะกรรมการด�ำเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพ
สายการบิน และบริษัทผู้ให้บริการภาคพื้น ฯลฯ
เข้าร่วมการฝึกซ้อมในครั้งนี้

[ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำ�ปี 2562 : AOT ]

SDGs:

การจัดการนกและสัตว์อันตรายในท่าอากาศยาน
นกและสัตว์ภายในและบริเวณใกล้เคียงท่าอากาศยานเป็น
ความเสีย่ งต่อความปลอดภัยของอากาศยานทีป่ ฏิบตั กิ ารบิน
ทอท. จึงให้ความส�ำคัญกับมาตรการจัดการเชิงป้องกันและ
แก้ไข และจัดท�ำแผนด�ำเนินการในเรื่องดังกล่าว ครอบคลุม
ตัง้ แต่การส�ำรวจประชากรของนกและสัตว์ การตรวจประเมิน

สภาพแวดล้อม ก�ำจัดแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัย แหล่งอาหาร และการ
จัดการระบบนิเวศ เพื่อลดประชากรนก รวมถึงการเก็บสถิติ
เพื่ อ คาดการณ์ แ ละแจ้ ง ข้ อ มู ล เส้ น ทางอพยพในบริ เ วณ
ท่าอากาศยานและบริ เวณใกล้เคียง เพือ่ เตือนนักบินตามระบบ
การให้บริการข่าวสารการบิน

แนวทางการป้องกันอันตรายจากนกและสัตว์
ที่เข้ามาในเขตท่าอากาศยาน

SDGs:

รู้หรือไม่? นกและสัตว์อันตรายที่เข้ามาภายในเขตท่าอากาศยาน อาจถูกอากาศยานเฉี่ยวชนจนได้รับ
ความเสียหาย จึงต้องมีมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด
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การปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพผู้โดยสารในกรณีฉุกเฉิน
โครงการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR & AED)
ทอท. จั ด โครงการปฐมพยาบาลเบื้ อ งต้ น และการช่ ว ย
ฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐานส�ำหรับพนักงาน ลูกจ้าง ผูป้ ระกอบการและ
หน่วยงานราชการภายในท่าอากาศยาน ตาม ICAO Document
9137-AN/898part7 Airport Emergency Planning
Appendix 3 ข้อ 5 ซึ่งระบุว่า “บุคลากรของท่าอากาศยาน
ทุ ก คนที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ ท� ำ หน้ า ที่ กู ้ ภั ย และบุ ค ลากร
ที่ประสานงานกับผู้รับบริการ (public-contact) ควรได้รับ
การอบรมการปฐมพยาบาลและการช่ ว ยฟืนคื
้ น ชี พ

ขั้นพื้นฐาน” เพื่อเตรียมความพร้อมส�ำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ด้ า นสุ ข ภาพที่ อ าจขึ้ น ภายในท่ า อากาศยาน และพื้ น ที่
ปฏิบตั งิ าน โดยมีการติดตัง้ เครือ่ งฟืน้ คืนคลืน่ หัวใจด้วยไฟฟ้า
แบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator: AED)
กระจายตามจุดต่าง ๆ ภายในท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง
และอาคารส�ำนักงานใหญ่ ส�ำหรับกรณีฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น
เพื่ อ ช่ ว ยชี วิ ต ผู ้ ป ่ ว ยที่ มี ภ าวะหั ว ใจหยุ ด เต้ น เฉี ย บพลั น
ได้อย่างทันท่วงที

ผลการดำ�เนินงาน

วัชรพงษ์ สมพล
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้ ได้รับรางวัล Staff Service Excellence Awards
จากการช่วยเหลือผู้โดยสารด้วยวิธี CPR
“ตอนนัน้ ผมคิดอย่างเดียวว่า ผมต้องช่วยชีวติ เขาให้ได้
เมื่อผมทำ� CPR ครั้งแรกแล้วผู้โดยสารได้สติขึ้นมา
ตอนนั้นรู้สึกดีมากครับ ทุกคนสามารถช่วยได้
ถึงไม่ใช่หน้าที่ แต่เป็นสิ่งที่ต้องทำ�ครับ”

ชมคลิป เดินทางอุ่นใจ
ทุกครั้งเมื่อมาสนามบิน
ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ
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ฝ่ายการแพทย์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
นำ�เสนอเรื่อง AED ในงานประชุมระดับโลก
ประเทศไทยได้รบั เกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน Safety 2018,
The 13th World Conference โดยองค์การอนามัยโลก
เมือ่ ปลายปี 2561 งานดังกล่าวมุง่ เน้นความปลอดภัยในทุกมิติ
และเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของ
องค์การสหประชาชาติ (UN) หนึ่งในผู้ได้รับคัดเลือกให้
น�ำเสนอผลงาน คือ คุณวสรุจน์ รุจนพรหม แพทย์ชำ� นาญการ
ฝ่ายการแพทย์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ผูเ้ ขียนบทความเรือ่ ง
“Safety for the life-threatening situation at Chiang Mai
International Airport” ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติของ The British Medical Journal (BMJ) แสดง
ให้เห็นถึงความส�ำคัญของการช่วยเหลือผู้โดยสารที่มีโอกาส
เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นอย่างทันท่วงทีในท่าอากาศยาน
ด้วยเครือ่ งฟืน้ คืนคลืน่ หัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automated

External Defibrillator: AED) ทั้งนี้ ฝ่ายการแพทย์ ทอท.มี
แผนจัดหาเครื่อง AED ให้เพียงพอ และครอบคลุมพื้นที่ทั้ง
6 ท่าอากาศยานของ ทอท. เพื่อสร้างความมั่นใจในความ
ปลอดภัยของผู้ใช้บริการ

การควบคุมโรคและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยภายในท่าอากาศยาน
ทอท. ด�ำเนินงานตามแนวปฏิบัติงานเฝ้าระวังโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศที่สอดคล้องตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ.2558 และกฎอนามั ย ระหว่ า งประเทศ พ.ศ.2548
พร้อมประสานความร่วมมือกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ สถาบั น บ� ำ ราศนราดู ร และส� ำ นั ก ระบาดวิ ท ยา
สั ง กั ด กรมควบคุ ม โรค กระทรวงสาธารณสุ ข เพื่ อ การ
เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อ

การตรวจคัดกรองผู้โดยสารชาวไทยมุสลิม
ที่เดินทางกลับจากการประกอบพิธีฮัจญ์

ทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) โรคติดเชือ้ ไวรัสอีโบลา
และโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรงสายพันธุ์ H7N9 เป็นต้น
ปัจจุบัน ทอท. ได้มีการติดตั้งกล้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
ด้วยระบบอินฟราเรด (Thermoscan Camera) ณ พืน้ ทีห่ อ้ งโถง
ผู้โดยสารขาเข้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ำนวน 3 จุด
รวมทัง้ มีการตรวจคัดกรองผูโ้ ดยสารชาวไทยมุสลิมทีเ่ ดินทาง
กลั บ จากการประกอบพิ ธี ฮั จ ญ์ ณ กรุ ง เมกกะ ประเทศ
ซาอุดีอาระเบีย และการตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่ป่วยและ
ต้องการมารักษาในประเทศไทยตามนโยบายส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical and Wellness Tourism)
เป็นต้น
ผลการบริหารจัดการควบคุมโรคติดต่อในท่าอากาศยาน
ปี 2562 พบว่า ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อโรคติดต่อร้ายแรงระหว่าง
ประเทศในไทย นอกจากนี้ ทอท. ยังก�ำหนดการฝึกซ้อม
แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ
เป็นประจ�ำทุกปี โดยในปี 2562 มุ่งเน้นด้านภัยสุขภาพที่มี
อาหารเป็นสือ่ ซึง่ เป็นการฝึกซ้อมแผนในรูปแบบสถานการณ์
จ�ำลอง (Table-Top Exercise) โดยได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี
รายงานความยั่งยืน 2562 AOT 99
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อาหารที่ปลอดภัยสำ�หรับทุกคน

ทอท. ด�ำเนินการตรวจสุขาภิบาลร้านอาหารภายในอาคาร
ผู ้ โ ดยสารทุ ก ท่ า อากาศยานครอบคลุ ม ทั้ ง ด้ า นกายภาพ
จุลชีววิทยาและเคมี เพื่อก�ำกับดูแลให้มั่นใจว่าอาหารและ
เครื่องดื่มสะอาดและปลอดภัยเป็นไปมาตรฐานสุขาภิบาล
อาหาร “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good
Taste)” ของกรมอนามั ย กระทรวงสาธารณสุ ข
ทุกท่าอากาศยาน ยกเว้นท่าอากาศยานดอนเมืองซึ่งตั้งอยู่
ในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร ได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐาน
“กรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย (Bangkok Food Safety)”
ของกรุ ง เทพมหานครในปี 2562 ตลอดจนมี ก ารอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สัมผัสอาหารอย่างสม�่ำเสมอ

การควบคุมคุณภาพน้ำ�และอากาศในท่าอากาศยาน
ทอท. ควบคุมและติดตามคุณภาพน�ำ้ ดืม่ ภายในท่าอากาศยาน
โดยเก็บตัวอย่างน�ำ้ ดืม่ และน�ำ้ ประปาภายในอาคารผูโ้ ดยสาร
เพื่ อ วิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพทั้ ง ด้ า นเคมี แ ละจุ ล ชี ว วิ ท ยาให้ ไ ด้
มาตรฐาน และก�ำหนดให้มีการตรวจสอบเชื้อ Legionella
ในน�้ ำ จากหอผึ่ ง เย็ น เพื่ อ ยื น ยั น คุ ณ ภาพอากาศภายใน
ท่าอากาศยานว่าปราศจากเชื้อก่อโรค นอกจากนี้ ทอท.
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ตรวจติ ด ตามคุ ณ ภาพอากาศภายในอาคารผู ้ โ ดยสาร
พื้นที่บริเวณระบบสายพานล�ำเลียงกระเป๋าและสัมภาระ
และอาคารส�ำนักงาน โดยมุ่งเน้นที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ สารอินทรีย์ระเหยง่าย อุณหภูมิ
ความชื้น รวมถึงตรวจวัดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์และเชื้อรา
ในอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายก�ำหนด
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การเผยแพร่สาระความรู้ด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
ทอท. มุง่ เน้นการสือ่ สารมาตรการความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยภายในท่าอากาศยานผ่านสือ่ สังคมครอบคลุม
ประเด็นดังนี้

ความปลอดภัย

การรักษาความปลอดภัย

4 ข้อคำ�นึงด้านสุขภาพที่ควรรู้
ก่อนการโดยสารอากาศยาน

จุดให้บริการทางการแพทย์
ในท่าอากาศยาน

มาตรการตรวจค้น
ก่อนขึ้นเครื่อง

หลักเกณฑ์การตรวจค้น
ของเหลว เจล สเปรย์
ที่จะนำ�ขึ้นอากาศยาน

การป้องกันอันตรายจากนก

กิจกรรมต้องห้ามในเขต
ความปลอดภัยการบิน

วิธีการจัดการสัมภาระไม่มีเจ้าของ
ในท่าอากาศยาน

ภารกิจของเจ้าหน้าที่เก็บกู้
และตรวจสอบวัตถุระเบิด
ในท่าอากาศยาน

สิ่งของที่ไม่อนุญาตให้นำ�ติดตัว
ขึ้นอากาศยาน

K9 สุนัขรักษาความปลอดภัย
ในท่าอากาศยาน

ข้อควรรู้สำ�หรับการพก
Power Bank ขึ้นเครื่องบิน

พูดหยอก ๆ เสี่ยงจำ�คุก!
รายงานความยั่งยืน 2562 AOT 101
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อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำ�งานที่ปลอดภัย
ผู้มีส่วนได้เสีย

ลูกค้า

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

พันธมิตรทางธุรกิจ

หน่วยงานกำ�กับดูแล

ชุมชนและสังคม

พนักงาน

ความสำ�คัญ

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการท�ำงานทีป่ ลอดภัย เป็นหลักการพืน้ ฐานที่ ทอท.ให้ความส�ำคัญและปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
อย่ า งเคร่ ง ครั ด เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งความสู ญ เสี ย ต่ อ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านทุ ก คนในพื้ น ที่ ข อง ทอท. ซึ่ ง การมี ส ภาพแวดล้ อ ม
ที่ปราศจากอุบัติเหตุเป็นตัวแปรส�ำคัญในการขับเคลื่อนให้ธุรกิจด�ำเนินไปได้อย่างราบรื่น และเป็นการสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับพนักงานและผู้รับเหมาในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้การด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเกิดภาพลักษณ์ที่ดี
ต่อองค์กร

เป้าหมาย

1. 6 ท่าอากาศยานและสำ�นักงานใหญ่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานความปลอดภัย OHSAS
18001:2007/มอก.18001:2554 อย่างต่อเนื่อง
2. การปฏิบัติงานร้อยละ 100 สอดคล้อง
ตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง
3. อัตราการบาดเจ็บถึงขัน้ หยุดงาน(LTIFR)
และอั ต ราความรุ น แรงของอุ บั ติ เ หตุ ถึ ง ขั้ น
หยุดงาน (LTISR) ของพนักงานและผู้รับเหมา
เป็น 0 อย่างต่อเนื่องทุกปี
4. จำ�นวนการเสียชีวิตจากการทำ�งานของ
พนักงานและผู้รับเหมาเป็น 0 อย่างต่อเนื่องทุกปี
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วัตถุประสงค์หลัก
• ประเมินและบริหารจัดการความเสีย่ งด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย โดยมีมาตรการควบคุมและป้องกัน
ความสูญเสีย
• ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานสากล
OHSAS 18001:2007/มอก.18001:2554
• สร้างจิตส�ำนึกและการมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และผู้รับเหมา
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แนวทางการจัดการ

1. ด�ำเนินการตาม “คู่มือระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภั ย ” และ “นโยบายความปลอดภั ย
อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งาน” ซึ่ ง มี
ความสอดคล้ อ งตามมาตรฐานสากล OHSAS 18001:
2007/มอก.18001:2554 ครอบคลุ ม พนั ก งาน ลู ก จ้ า ง
ผูป้ ระกอบการสายการบิน และผูร้ บั เหมาทัง้ 6 ท่าอากาศยาน
และส�ำนักงานใหญ่
2 . ก� ำ ห น ด ใ ห ้ มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (คปอ.) ของ
6 ท่าอากาศยานและส�ำนักงานใหญ่ ซึง่ มีตวั แทนฝ่ายลูกจ้าง
ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม
การท�ำงานที่ดีของพนักงานและลูกจ้างทุกคน
3. ตรวจประเมิ น สภาพแวดล้ อ มการท� ำ งานอย่ า ง
สม�่ำเสมอ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น แสงสว่าง รังสี เสียง
สารเคมี ฝุ ่ น ละออง และแบคทีเรีย และเชื้อ ราในอากาศ
เป็นต้น
4. จัดตั้งคลินิกส�ำนักแพทย์ประจ�ำทั้ง 6 ท่าอากาศยาน
และส�ำนักงานใหญ่ เพือ่ ให้บริการแก่พนักงานและผูป้ ฏิบตั งิ าน

ในพืน้ ทีค่ วามรับผิดชอบของ ทอท.ในกรณีเจ็บป่วยหรือได้รบั
อุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติงาน
5. ส่งเสริมการด�ำเนินงานตามข้อบังคับและคู่มือว่าด้วย
ความปลอดภั ยในการท� ำ งานส� ำหรั บผู ้ รั บเหมา โดยระบุ
เงื่ อ นไขการปฏิ บั ติ ง านของผู ้ รั บ เหมาให้ ส อดคล้ อ งตาม
ข้ อ ก� ำ หนดด้ า นอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย และ
แนวทางการปฏิ บั ติ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ของคู ่ ค ้ า ไว้ ใ นข้ อ ก� ำ หนด
รายละเอียดงานจ้าง (Term of Reference)
6. พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสถิติด้านความปลอดภัย
ภายในองค์ ก รและส� ำ หรั บ ผู ้ รั บ เหมาในรู ป แบบดิ จิ ทั ล
(อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ) เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการรวบรวม
ข้อมูล ประมวลผล และรายงานต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่

ผลการดำ�เนินงานปี 2562
1. ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง และส�ำนักงานใหญ่ได้รับ
3. อั ต ราการบาดเจ็ บ ถึ ง ขั้ น หยุ ด งาน (LTIFR)* ของ
การรับรองมาตรฐานความปลอดภัย OHSAS 18001:2007/ พนักงาน ทอท. = 0.44 และ ผู้รับเหมา = 0
มอก.18001:2554
4. อั ต ราความรุ น แรงของอุ บั ติ เ หตุ ถึ ง ขั้ น หยุ ด งาน
2. การปฏิบัติสอดคล้องตามกฎหมายร้อยละ 94.01 (LTISR)* ของพนักงาน ทอท. = 3.58 และ ผู้รับเหมา = 0
และอยู่ในระหว่างการด�ำเนินการร้อยละ 5.99
5. ไม่มีกรณีการเสียชีวิตของพนักงานและผู้รับเหมา
*หมายเหตุ เทียบต่อ 1 ล้านชั่วโมงการทำ�งาน

ความภาคภูมิใจ

ความภาคภูมิใจ
ความภาคภูมิใจ

รางวัลสถานประกอบกิจการตนแบบดีเดน
รางวัยลสถานประกอบกิ
จการต
นแบบดีเดน างาน
ดานความปลอดภัย อาชี
วอนามั
และสภาพแวดล
อมในการทํ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ประจําป 2562*ประจําป 2562*

มาตรฐาน OHSAS 18001:2007/มอก.18001:2554

มาตรฐาน OHSAS 18001:2007/มอก.18001:2554
ครบทั
6 ทาอากาศยาน
รวมสํอยาานังตกองานใหญ
อยางตอเนื่อง
ครบทั
้ง 6 ท้งาอากาศยาน
รวมสํานักงานใหญ
เนื่อง

*สํานักงานใหญไดรับรางวัลอยางตอเนื่องเปนปที่ 13
ท
า
อากาศยานแม
ฟาหลวง
งราย ได
รับรางวั
เนื่องเป
*สํานักงานใหญ
ไดรเชีับยรางวั
ลอย
างตลอยอาเนืงต่อองเป
นปนปทที่ ี่ 10
และทาอากาศยานหาดใหญไดรับรางวัลเปนปแรก

13

ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย ไดรับรางวัลอยางตอเนื่องเปนปที่ 10
และทาอากาศยานหาดใหญไดรับรางวัลเปนปแรก รายงานความยั่งยืน 2562 AOT
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สถิติความปลอดภัย

สาเหตุการบาดเจ็บที่พบบ่อยที่สุดในปี 2562 คือ หกล้ม
โดย ทอท.ได้ดำ� เนินการป้องกันอุบตั เิ หตุดงั กล่าวด้วยการแก้ไข
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้ปลอดภัย ทั้งนี้ การ
เพิ่มขึ้นของอุบัติเหตุในปีนี้ เนือ่ งจากมีพนักงานและผูร้ บั เหมา
รายใหม่เข้ามาปฏิบัติงานมากขึ้น ซึ่ง ทอท. ได้ด�ำเนินการ
ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยง
และแก้ไขปรับปรุง

ทอท. จึ ง ได้ ด� ำ เนิ น การสอบสวนผู ้ รั บ เหมาและก� ำ หนด
มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขเพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ ซ�้ ำ
ส�ำหรับกรณีเสียชีวิตของผู้รับเหมาในปี 2561 เกิดจากการ
ถูกรถยนต์ชนขณะปฏิบตั งิ าน โดย ทอท.ได้ดำ� เนินการสอบสวน
สาเหตุของการเกิดอุบตั เิ หตุ เพือ่ ก�ำหนดมาตรการป้องกันการ
เกิดเหตุการณ์ซำ�้ และป้องกันความผิดพลาดไม่ให้เกิดขึน้ อีก
รวมทั้งได้ขยายผลไปสู่ผู้รับเหมารายอื่นให้มีความตระหนัก
และสามารถด� ำ เนิ น งานได้ อ ย่ า งปลอดภั ย ต่ อ ไป
กรณีเสียชีวติ จากการท�ำงานของผูร้ บั เหมาในปี 2559 เกิดจาก โดยในทุ กกรณี ทอท.ได้ ติดตามผู ้ รั บเหมาให้ ด�ำ เนิ นการ
เครือ่ งจักรและสภาวะการท�ำงานทีไ่ ม่ปลอดภัยในเขตก่อสร้าง ตามกระบวนการเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตตามกฎหมาย
เช่น การขาดอุปกรณ์ส่องสว่างและอุปกรณ์ป้องกันอันตราย และหลักมนุษยธรรม
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[ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำ�ปี 2562 : AOT ]

โครงการงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำ�งานและรณรงค์การขับขี่
ด้วยความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำ�ปีงบประมาณ 2562
กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในการท�ำงานและ
รณรงค์การขับขีด่ ว้ ยความปลอดภัยในช่วงเทศกาล
สงกรานต์จดั ขึน้ เป็นประจ�ำทุกปี ณ ส�ำนักงานใหญ่
เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างได้รับความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับความปลอดภัยในการท�ำงาน
และอาชีวอนามัย และตระหนักถึงอันตรายที่อาจ
เกิดขึน้ จากการท�ำงาน และการขับขีใ่ นช่วงเทศกาล
สงกรานต์ กิ จ กรรมภายในงานประกอบด้ ว ย
การแสดงเนื้อหาความรู้ด้านความปลอดภัยและ
มาตรการป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ บ นท้ อ งถนน สาธิ ต
การใช้อุปกรณ์ออกก�ำลังกาย อาหารเพื่อสุขภาพ
การแสดงสินค้าอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่ ว นบุ ค คล และบริ ก ารตรวจสุ ข ภาพทั่ ว ไป

โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย พร้อมทัง้ มีการประชาสัมพันธ์
กิ จ กรรมผ่ า นเสี ย งตามสาย ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-doc) ระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ภายในองค์ ก ร (Intranet) และส่ ง ข้ อ มู ล ผ่ า น
สื่อสังคม (Social Network) เพื่อให้พนักงาน
และลูกจ้างทั้ง 6 ท่าอากาศยานรับทราบ โดยมี
ผู้เข้าร่วมงานจ�ำนวนมาก

SDGs:

ผลการด�ำเนินงาน
• ไม่มีการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
บนท้องถนนของพนักงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์
• ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจในระดับ ‘สูงมาก’
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การสัมมนาการเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน ISO 45001:2018
สำ�หรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำ�งาน
ทอท. จั ด โครงการสั ม มนาและศึ ก ษาดู ง าน
ด้ า นความปลอดภั ย ในการท� ำ งาน ณ อ� ำ เภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการท�ำงาน รวมทั้งพนักงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมี ค วามพร้ อ มในการเปลี่ ย นระบบ
การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จากมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 ไปสู ่
มาตรฐาน ISO 45001:2018 ซึ่ ง มี ค วาม
ทันสมัยยิ่งขึ้น โดยภายในงานประกอบด้วยการ
สร้างความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานของระบบการ
จัดการฯ แนวทางพัฒนากระบวนการด�ำเนินงาน

(Gap) ตลอดจนการก�ำหนดแผนการด�ำเนินงาน
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยมีอาจารย์โฆษิต
แก้วเต่า เป็นวิทยากร

SDGs:

ผลการด�ำเนินงาน
• พนักงาน 56 คนได้รับความรู้เรื่องระบบ
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพิม่ ขึน้
• ร้อยละ 52 ของผู้เข้าร่วมสัมมนาเห็นว่า
กิ จ กรรมดั ง กล่ า วจะน� ำ ไปสู ่ ก ารพั ฒ นาระบบ
การจัดการฯ ในระดับ ‘มากที่สุด’

โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำ�ปี 2562
โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพ
หนีไฟเป็นกิจกรรมด้านความปลอดภัยที่ ทอท.
จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี ทั้ง 6 ท่าอากาศยานและ
ส�ำนักงานใหญ่ ซึ่งสอดคล้องตามกฎกระทรวง
ก� ำ หนดมาตรฐานในการบริ ห ารจั ด การและ
ด�ำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานเกี่ยวกับการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 เพื่อให้พนักงาน
ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ
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เมือ่ เกิดเหตุฉกุ เฉินและพัฒนาความช�ำนาญในการ
บริ ห ารจั ด การของเจ้ า หน้ า ที่ และผู ้ รั บ ผิ ด ชอบ
ในส่วนต่าง ๆ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

ผลการด�ำเนินงาน
• พนักงาน ทอท. ทุกส่วนงาน ทัง้ 6 ท่าอากาศยาน
และส� ำ นั ก งานใหญ่ มี ค วามตระหนั ก ในเรื่ อ ง
อัคคีภยั มากขึน้ และมีความรู้ ความเข้าใจแนวทาง
การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

[ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำ�ปี 2562 : AOT ]

SDGs:

แรงบันดาลใจสู่ธุรกิจ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพราะเรามีโลกแค่ใบเดียว

การคมนาคมทางอากาศที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติและก่อเกิดขยะ
รวมถึงการปล่อยมลภาวะที่เพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทอท. ตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าวที่เกิดจากการ
ให้บริการท่าอากาศยาน เช่น การใช้พลังงาน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้นำ�้ ขยะจากอาคารผูโ้ ดยสารและการด�ำเนินงาน
ของท่าอากาศยาน และเสียงรบกวนจากอากาศยาน จึงก�ำหนดให้มีระบบการจัดการสิง่ แวดล้อมทีไ่ ด้มาตรฐานเพือ่ ควบคุม
ความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อมทีอ่ าจเกิดขึน้ เพือ่ ตอบสนองต่อความมุง่ มัน่ ของ ทอท.ในการเป็นพลเมืองทีด่ ขี องสังคมและเป็นเพือ่ นบ้าน
ทีด่ ขี องชุมชน และเพือ่ ส่งมอบอนาคตด้านสิง่ แวดล้อมทีด่ ตี อ่ ไป

การใช้พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ผู้มีส่วนได้เสีย

ลูกค้า

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

พันธมิตรทางธุรกิจ

หน่วยงานกำ�กับดูแล

ชุมชนและสังคม

พนักงาน

ความสำ�คัญ
ทอท. มุ่งลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เพือ่ สนับสนุนประเทศไทยและทุกภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจ
ให้บรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงปารีส (Paris Agreement)
ที่ต้องมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้
ร้อยละ 20 เทียบกับกรณีปกติ (Business As Usual) ในปี

2573 เพื่อจัดการปัญหาสภาวะโลกร้อนที่ทั่วโลกก�ำลังเผชิญ
ในปัจจุบัน และเป็นการสร้างประโยชน์ในแง่การลดต้นทุน
ค่าพลังงานและสนับสนุนภาพลักษณ์ที่ดีในอุตสาหกรรม
ให้บริการท่าอากาศยานในระดับสากล
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เป้าหมาย

1. ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งเข้าร่วมโครงการ Airport
Carbon Accreditation (ACA) ภายในปี 2562
2. ลดความเข้มข้นการใช้ ไฟฟ้าของท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิลงร้อยละ 10 ภายในปี 2563 เทียบกับปี 2558
(ลดเหลือต�่ำกว่า 2.16 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อผู้โดยสาร) และ
ลดลงร้อยละ 20 ภายในปี 2566 เทียบกับปี 2556 ส�ำหรับ
ท่าอากาศยานอืน่ ๆ* (ลดเหลือตำ�่ กว่า 4.17 กิโลวัตต์-ชัว่ โมง
ต่อผู้โดยสาร)
3. ลดความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขต
1+2) ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิลงร้อยละ 10 ภายในปี
2563 เทียบกับปี 2558 (ลดเหลือต�่ำกว่า 1.52 กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อผูโ้ ดยสาร) และลดลงร้อยละ
20 ภายในปี 2566 เทียบกับปี 2556 ส�ำหรับท่าอากาศยาน
อื่น ๆ* (ลดเหลือต�่ำกว่า 1.85 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อผู้โดยสาร)

วัตถุประสงค์หลัก
• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร โดยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคาร อาทิ ระบบแสงสว่าง
และระบบปรับอากาศ
• ส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะส�ำหรับ
ผู้โดยสาร
• ด�ำรงสถานะการเป็นท่าอากาศยานคาร์บอนต�่ำตาม
โครงการ Airport Carbon Accreditation
• สนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียภายนอกให้ใช้พลังงานสะอาด
อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น การให้บริการระบบไฟฟ้าและ
ความเย็นภาคพืน้ ดินส�ำหรับอากาศยานในหลุมจอด การเพิม่
จ� ำ นวนทางวิ่ ง ของอากาศยาน การให้ บ ริ ก ารรถแท็ ก ซี่
ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น

แนวทางการจัดการ
1. ด�ำเนินงานตาม “แผนแม่บทด้านสิ่งแวดล้อมของ
ทอท.” และมาตรการลดการใช้พลังงานที่ระบุในรายงาน
การจัดการพลังงานของท่าอากาศยาน
2. ทุกท่าอากาศยานของ ทอท.** ด�ำเนินงานตามแผน
บริหารจัดการคาร์บอน (Carbon Management Plan) ซึ่ง
ได้รบั การรับรองตามโครงการ Airport Carbon Accreditation
(ACA)
ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่

ผลการดำ�เนินงานปี 2562

1. 5 ท่าอากาศยานเข้าร่วมโครงการ Airport Carbon
Accreditation (ACA) และได้รบั การรับรองระบบการจัดการ
คาร์บอนภายในท่าอากาศยานในระดับ Optimisation ทั้งนี้
ท่าอากาศยานภูเก็ตอยู่ระหว่างการตรวจรับรอง*** ซึ่งจะ
ประกาศผลในปีงบประมาณ 2563
2. ความเข้มข้นการใช้ไฟฟ้าในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
และท่าอากาศยานอื่น ๆ* เท่ากับ 5.45 และ 3.11 กิโลวัตต์ชัว่ โมงต่อผูโ้ ดยสาร ตามล�ำดับ ทัง้ นี้ ทุกท่าอากาศยาน ไม่รวม
ส�ำนักงานใหญ่ คิดเป็น 4.19 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อผู้โดยสาร
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 2.7
*ท่าอากาศยานอื่น ๆ ได้แก่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
**ท่าอากาศยานภูเก็ตอยู่ระหว่างการดำ�เนินการรับรอง โครงการ ACA
ในปลายปี 2562
***ข้อมูลด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปี 2561 อยู่ระหว่างการตรวจรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลโดยหน่วยงานภายนอก และจะเปิดเผยบนเว็บไซต์
ในช่วงต้นปี 2563

ความภาคภูมิใจ
ทอท. ได้รบั การรับรองการเป็นท่าอากาศยานคาร์บอนต�ำ่ ตามโครงการ Airport Carbon
Accreditation (ACA) โดยสภาสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ (ACI) ซึ่งถือเป็น
หนึ่ ง ในมาตรฐานด้ า นการจั ด การก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ มากที่ สุ ด
ในอุตสาหกรรมท่าอากาศยาน
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สถิติการใช้พลังงานของ ทอท.
หน่วย : เมกะวัตต์-ชั่วโมง

หมายเหตุ ค่าที่แสดงไม่รวมสำ�นักงานใหญ่

หน่วย : กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อผู้โดยสาร

หมายเหตุ ค่าที่แสดงไม่รวมสำ�นักงานใหญ่
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หน่วย : เมกะวัตต์-ชั่วโมง

หน่วย : กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อผู้โดยสาร

ทอท. ใช้พลังงานในรูปแบบของไฟฟ้า ความเย็น และเชือ้ เพลิง
โดยท่าอากาศยานใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก เช่น ระบบ
ปรับอากาศ ไฟส่องสว่าง และอุปกรณ์ภาคพื้นดิน เช่น ระบบ
สายพาน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ รองลงมาคือ พลังงาน
ความเย็นส�ำหรับระบบปรับอากาศ และเชือ้ เพลิง ซึง่ มีสดั ส่วน
การใช้ต�่ำที่สุด (ประมาณ ร้อยละ 1) เมื่อเทียบกับพลังงาน
รูปแบบอื่น

โดยภาพรวมการใช้พลังงานของ ทอท.ในปี 2562 เพิ่มสูงขึ้น
เนื่องจากการเติบโตของอัตราผู้โดยสารในทุกท่าอากาศยาน
อย่างไรก็ตาม ความเข้มข้นการใช้พลังงานต่อผู้โดยสาร
เพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคงต�่ำกว่าค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง
ซึง่ เป็นผลมาจากโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่
ทอท. พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟ
เป็นแบบ LED หรือการใช้อปุ กรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์
(VSD) ในระบบปรับอากาศ เป็นต้น

หมายเหตุ ค่าที่แสดงไม่รวมสำ�นักงานใหญ่

สถิติการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ ทอท.
หน่วย : ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

หน่วย : กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อผู้โดยสาร

แหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่วนใหญ่ของ ทอท. เกิดจาก
การใช้ไฟฟ้าและความเย็น โดยจัดซื้อมาจากผู้ให้บริการ
ภายนอก ซึ่งเป็นแบบทางอ้อม (ขอบเขต 2) ถึงแม้ว่าปริมาณ
การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกในภาพรวมของ ทอท.
(รวมขอบเขต 1 และ 2) เพิ่มสูงขึ้น แต่ความเข้มข้นการปล่อย

ก๊ า ซเรื อ นกระจกในขอบเขตดั ง กล่ า วมี แ นวโน้ ม ลดลง
เนื่องจากจ�ำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น และการด�ำเนินโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องภายในพื้นที่
ด�ำเนินงานของ ทอท.
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การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)
ทอท. ประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)
ตามนโยบายของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ที่กำ� หนดให้องค์กรรัฐวิสาหกิจ 20 แห่ง
ทั่วประเทศต้องรายงานผลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
ตามมาตรฐานแนวปฏิบัติที่ดี ISO 14045 ซึ่งสะท้อนถึง
สั ด ส่ ว นผลกระทบทางสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กิ ด ขึ้ น ต่ อ การสร้ า ง
รายได้ของบริษทั โดยในปี 2562 ทอท.รายงานผลการประเมิน
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจโดยใช้ข้อมูลปริมาณการใช้
ไฟฟ้า เนือ่ งจากการด�ำเนินงานของท่าอากาศยานทีใ่ ห้บริการ
แก่สายการบินและผู้โดยสารใช้ทรัพยากรพลังงานไฟฟ้า
มากทีส่ ดุ ทัง้ จากอาคารผูโ้ ดยสารทีเ่ ปิดบริการตลอด 24 ชัว่ โมง
รวมถึงระบบไฟฟ้าและอาคารสนับสนุนภายในท่าอากาศยาน

เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานขององค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation
Organization: ICAO) และสามารถอ�ำนวยความสะดวกให้แก่
ผูท้ มี่ าใช้บริการ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจึงเป็นค่าตัวชีว้ ดั ทางสิง่
แวดล้อมที่เหมาะสมและสะท้อนประสิทธิภาพการด�ำเนิน
ธุรกิจของ ทอท. โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีเปรียบ
เทียบรายได้จากการขายหรือให้บริการกับปริมาณการใช้
ไฟฟ้าทุกท่าอากาศยาน และกรณีเปรียบเทียบผลก�ำไรจาก
การด�ำเนินการกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าเฉพาะส่วนของ ทอท.
โดยผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจทัง้ 2 กรณี
ของ ทอท.มีรายละเอียดดังนี้

รายได้จากการขาย
หรือให้บริการต่อปริมาณ
การใช้ ไฟฟ้าในทุกอากาศยาน

กำ�ไรจากการดำ�เนินการ
ต่อปริมาณการใช้ ไฟฟ้า
เฉพาะส่วนของ ทอท.

ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง

ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง

103.53 บาท

100.61 บาท

หมายเหตุ ข้อมูลครอบคลุมการดำ�เนินงานทั้ง 6 ท่าอากาศยาน ไม่รวมสำ�นักงานใหญ่
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บริการแท็กซี่วีไอพี (EV Taxi VIP) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมมิ จี ดุ ให้บริการแท็กซีพ่ ลังงานไฟฟ้า ผลการด�ำเนินงาน
(EV Taxi VIP) ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นโครงการ
• EV Taxi VIP ให้ บ ริ ก ารรั บ ส่ ง ผู ้ โ ดยสารเข้ า -ออก
ความร่วมมือระหว่างบริษัท อีวี โซไซตี้ จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้บริหาร ท่าอากาศยานแล้วกว่า 20,000 เที่ยว ตลอดปีงบประมาณ
กิ จ การ EV Taxi VIP ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ 2562
ท่าอากาศยานดอนเมืองและกรมการขนส่งทางบก
• EV Taxi VIP คาดการณ์ว่าสามารถช่วยลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้แล้วกว่า 2,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
EV Taxi VIP เป็นรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อน เทียบเท่า ตลอดปีงบประมาณ 2562
ทั้งหมด ซึ่งช่วยลดการเผาไหม้เชื้อเพลิงและลดมลภาวะจาก
รายละเอียดการส่งเสริมการเดินทางเข้า-ออกท่าอากาศยานด้วยขนส่ง
การเดินทาง โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสามารถรองรับ ดูสาธารณะอื
่น ๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ที่หน้า 49
การอัดประจุไฟฟ้าได้ 8 คันพร้อมกัน ซึ่งเป็นการด�ำเนินงาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
*ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตามนโยบายพลังงาน 4.0* ทีก่ ำ� หนดเป้าหมายส่งเสริมการใช้
การเดินทาง
โครงการพลังงาน 4.0
ด้วยรถสาธารณะ
รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศให้ได้ 1.2 ล้านคันภายใน
ปี 2579
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเรียกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน Taxi
Ok ของกรมการขนส่งทางบก หรือ โทร. 02-039-8888
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
SDG:

ระบบไฟฟ้าและความเย็นภาคพื้นดินสำ�หรับท่าอากาศยาน
ทอท. ติดตั้งหน่วยจ�ำหน่ายไฟฟ้า (Fixed Ground ผลการด�ำเนินงาน
Power Units: GPU) และหน่วยเครื่องปรับอากาศ
• ในปี 2562 ทอท.ได้ ติ ด ตั้ ง GPU (ชนิ ด
(Fixed Preconditioned Air Units: PC-Air) 400 Hz) ทั้งสิ้น 56 เครื่อง และ PC-Air 88 เครื่อง
ส�ำหรับอากาศยานในหลุมจอด เพื่อลดการใช้ ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชือ้ เพลิงของเครือ่ งยนต์ระหว่างจอดรอในหลุมจอด
ซึง่ เป็นการหลีกเลีย่ งการปล่อยมลพิษสูอ่ ากาศและ
ช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ในอากาศยาน
ปั จ จุ บั น ทอท.ให้ บ ริ ก ารระบบดั ง กล่ า วใน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีแผนติดตั้งระบบ
เพิ่มเติมให้ครบทุกหลุมจอดและขยายผลไปยัง
ท่าอากาศยานอื่น ๆ ในอนาคต
112

แรงบันดาลใจสู่ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม [ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำ�ปี 2562 : AOT ]

SDG:

การเพิ่มจำ�นวนทางวิ่ง - ประโยชน์เชิงสิ่งแวดล้อมที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน
ท่าอากาศยานที่แออัดส่งผลให้การจัดการจราจร
ทางอากาศต้องใช้เวลามากขึ้น ทั้งการบินวนเพื่อ
ร่อนลงจอดหรือรอบินขึ้นบนทางขับ ซึ่งกิจกรรม
ดั ง กล่ า วก่ อ ให้ เ กิ ด การเผาไหม้ เ ชื้ อ เพลิ ง ของ
อากาศยานทีส่ นิ้ เปลืองและปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในปริมาณมาก ดังนัน้ การก่อสร้างทางวิง่ ที่ 3 และ
4 เพิ่มเติมในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะช่วยลด
ความแออัดของการจราจรทางอากาศ ส่งผลให้
สามารถลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกได้ ถึ ง
50,309 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
ส� ำ หรั บ ทางวิ่ ง ที่ 3 ที่ ค าดว่ า จะก่ อ สร้ า งเสร็ จ
ในปี 2565 และ 77,382 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่าต่อปี ส�ำหรับทางวิ่งที่ 4 ที่คาดว่าจะ
ก่อสร้างเสร็จในปี 2573 จากการประมาณการ
ด้วยระเบียบวิธีของ ICAO*

SDG:

*ICAO Doc 9988, Guidance on the development of
State’s Action Plans on CO2 Emission Reduction
Activities

โครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อกักเก็บคาร์บอน
ป่าชายเลนมีความส�ำคัญอย่างยิง่ ในการเป็นแหล่ง
อนุบาลสัตว์น�้ำ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ
เพิ่ ม ผลผลิ ต การประมง และช่ ว ยป้ อ งกั น การ
กัดเซาะของชายฝั่ง รวมทั้งการตรึงคาร์บอนใน
อากาศมากักเก็บได้รวดเร็วกว่าป่าทั่วไปถึง 4 เท่า
โดยคาร์บอนที่ถูกกักเก็บโดยระบบนิเวศชายทะเล
และท้องทะเลดังกล่าวถูกเรียกว่า “Blue Carbon”

นิเวศโดยรอบท่าอากาศยาน และป้องกันปัญหา
น�ำ้ ท่วมจากการกัดเซาะชายฝัง่ จึงด�ำเนินโครงการ
ปลูกป่าชายเลนปีละ 9,999 ต้นทุกปี ตัง้ แต่ปี 2557
ณ สถานตากอากาศบางปู อ�ำเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ โดยเป็นไม้ยนื ต้นทีห่ ลากหลาย เช่น
แสมขาว ล�ำพู โกงกางใบใหญ่ และโกงกางใบเล็ก
รวมกว่า 50,000 ต้นในปัจจุบัน

SDG:

ทอท. ตระหนักถึงความส�ำคัญของป่าชายเลนต่อการ ผลการด�ำเนินงาน
ลดก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายของประเทศ
• ป่าชายเลนดังกล่าวสามารถดูดซับคาร์บอนตามข้อตกลงปารีส เพิ่มความสมดุลให้กับระบบ ไดออกไซด์ได้ถึง 3,991.31 ตันต่อปี

รายงานความยั
่งยืน 2562
AOT 113
INSPIRING
SUSTAINABLE
AIRPORTS
113

การบริหารทรัพยากรน้ำ�และน้ำ�เสีย
ผู้มีส่วนได้เสีย

ลูกค้า

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

พันธมิตรทางธุรกิจ

ความสำ�คัญ

ทอท. ให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการน�้ำให้เกิดการ
ใช้งานอย่างเหมาะสมและสมดุล ถึงแม้วา่ การด�ำเนินการของ
ท่าอากาศยานจะใช้น้�ำประปาเป็นหลัก ก็อาจส่งผลกระทบ
ต่อการใช้น�้ำของชุมชนได้หากไม่มีการจัดการน�้ำที่เหมาะสม
และใช้น�้ำเกินจ�ำเป็น ทอท. จึงก�ำหนดมาตรการลดการใช้น�้ำ
เพิม่ สัดส่วนการน�ำน�ำ้ กลับมาใช้ใหม่ และปรับปรุงคุณภาพน�ำ้
ให้ได้มาตรฐานก่อนปล่อยคืนสูแ่ หล่งธรรมชาติ รวมถึงด�ำเนิน
โครงการป้องกันน�ำ้ ท่วมเพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้กบั ชุมชนโดย
รอบท่าอากาศยานอย่างสม�่ำเสมอ

หน่วยงานกำ�กับดูแล

1. ด�ำเนินการตาม “แผนแม่บทด้านสิ่งแวดล้อมของ
ทอท.” รวมถึ ง มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ ม และมาตรการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ร ะบุ ใ นรายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA)
2. บริหารจัดการน�้ำและน�้ำเสียโดยผู้รับเหมาที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2015 ในท่าอากาศยานหลัก
3. ใช้ ร ะบบบ� ำ บั ด น�้ ำ เสี ย แบบชี ว ภาพ (Biological
Treatment) เพื่อปรับปรุงคุณภาพน�้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่
ภายนอก
ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่

ไม่พบข้อร้องเรียนที่ ได้รับการยืนยันด้านน�้ำเสียและการ
ขาดแคลนน�ำ้ จากชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานต่อเนือ่ งทุกปี

• ลดปริมาณการใช้น�้ำจากแหล่งภายนอก ทั้งน�้ำประปา
น�้ำผิวดิน และน�้ำบาดาล
• ส่งเสริมการน�ำน�้ำกลับมาใช้ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
• ปรับปรุงคุณภาพน�้ำให้ได้มาตรฐานและข้อก�ำหนด
กฎหมายเสมอก่อนปล่อยสู่แหล่งน�้ำ พร้อมทั้งมีการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งสม�่ ำ เสมอตาม
ข้อก�ำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA)
• จัดการการระบายน�้ำฝนภายในท่าอากาศยาน เพื่อ
ไม่ให้สง่ ผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง โดยเฉพาะกรณีนำ�้ ท่วม

ผลการดำ�เนินงานปี 2562

1. ความเข้มข้นการใช้น�้ำจากแหล่งภายนอก 73.9 ลิตร
ต่อผู้โดยสาร ลดลงร้อยละ 2.8 จากปีก่อนหน้า
2. น�ำน�้ำกลับมาใช้ใหม่ในทุกท่าอากาศยาน ไม่รวม
ส�ำนักงานใหญ่ คิดเป็น 495,903 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น
ร้อยละ 4.5 ของการใช้น้�ำทั้งหมด* เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.6
ในปีก่อนหน้า
3. ไม่พบข้อร้องเรียนที่ได้รับการยืนยันด้านน�้ำเสียและ
การขาดแคลนน�้ำจากชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน

*การใช้น้ำ�ทั้งหมด หมายถึง น้ำ�จากแหล่งภายนอกรวมกับน้ำ�ที่นำ�กลับมาใช้ใหม่
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พนักงาน

แนวทางการจัดการ

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์หลัก

ชุมชนและสังคม
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สถิติการใช้น้ำ�จากแหล่งภายนอกของ ทอท.
การใช้น้ำ�จากแหล่งภายนอก

หน่วย : พันลูกบาศก์เมตร

3%

2%

5%
6%

หมายเหตุ ค่าที่แสดงไม่รวมสำ�นักงานใหญ่

หน่วย : ลิตรต่อผู้โดยสาร

หมายเหตุ ค่าที่แสดงไม่รวมสำ�นักงานใหญ่

ทอท. ใช้น�้ำจากแหล่งภายนอกทั้งน�้ำประปาและน�้ำบาดาล
โดยมีสัดส่วนการใช้น�้ำประปามากที่สุด ทั้งนี้ น�้ำที่ได้รับการ
ปรับปรุงคุณภาพจะถูกใช้ในกิจกรรมภายในท่าอากาศยาน
เช่น การอุปโภคบริโภค น�้ำดื่ม ห้องสุขา การท�ำความสะอาด
อาคารและอากาศยาน การหล่อเย็น การรดน�้ำต้นไม้ ฯลฯ

ทอท. สามารถควบคุ ม การใช้ น�้ ำ ในภาพรวมให้ ล ดลงได้
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากจ�ำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น
ส่งผลให้ ความเข้มข้นการใช้นำ�้ จากแหล่งภายนอกต่อจ�ำนวน
ผู้โดยสารมีแนวโน้มลดลง
รายงานความยั
่งยืน 2562
AOT 115
INSPIRING
SUSTAINABLE
AIRPORTS
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สถิติการนำ�น้ำ�กลับมาใช้ ใหม่ของ ทอท.
หน่วย : พันลูกบาศก์เมตร

หน่วย : ร้อยละ

หมายเหตุ ค่าที่แสดงไม่รวมสำ�นักงานใหญ่
*การใช้น้ำ�ทั้งหมด หมายถึง น้ำ�จากแหล่งน้ำ�ภายนอกรวมกับน้ำ�ที่นำ�กลับมาใช้ใหม่

การน�ำน�้ำกลับมาใช้ใหม่ของ ทอท.มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 4.5 จากร้อยละ 3.6 ในปีก่อนหน้า นับเป็นการตอบสนองต่อ
2561 ถึงร้อยละ 24 และสัดส่วนการน�ำน�้ำกลับมาใช้ใหม่ นโยบายการจัดการสิง่ แวดล้อมในท่าอากาศยานและแนวคิด
เที ย บกั บ การใช้ น้� ำ ทั้ ง หมดมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น ร้ อ ยละ การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

การปรับปรุงคุณภาพน้ำ�ด้วยระบบบำ�บัดน้ำ�เสียแบบชีวภาพ
ทอท. ใช้ ร ะบบบ� ำ บั ด น�้ ำ เสี ย แบบชี ว ภาพ
(Biological Treatment) ทีส่ ามารถรองรับปริมาณ
น�้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ และบ�ำบัดได้ตาม
มาตรฐานทีร่ ะบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) ก่อนน�ำกลับมาใช้ใหม่และ
ระบายออกสู่แหล่งน�้ำภายนอกท่าอากาศยาน
ส�ำหรับน�้ำทิ้งที่ผ่านระบบบ�ำบัดน�้ำเสียส่วนกลาง
ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยาน
ภู เ ก็ ต จะบ� ำ บั ด น�้ ำ เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ น� ำ น�้ ำ กลั บ มา
ใช้ ป ระโยชน์ ใ หม่ ใ นปั จ จุ บั น ทั้ ง นี้ ในปี 2562
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ท่าอากาศยานดอนเมืองอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียพร้อมระบบ Ultrafiltration หรือ
UF Membrane เพื่อเพิ่มการน�ำน�้ำกลับมาใช้ใหม่
ผลการด�ำเนินงาน
• ปริมาณน�้ำที่น�ำกลับมาใช้ใหม่ในปี 2562
สูงถึง 405,309 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นสัดส่วนของ
ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ ร้ อ ยละ 96.1 และ
ท่าอากาศยานภูเก็ต ร้อยละ 3.9

แรงบันดาลใจสู่ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม [ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำ�ปี 2562 : AOT ]

SDG:

กิจกรรม “โครงการจิตอาสา เราทำ�ความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาคูนายใช้ เขตดอนเมือง
ทอท. จัดการทางระบายน�ำ้ เพือ่ ป้องกันน�ำ้ ท่วมและ ผลการด�ำเนินงาน
สร้างภูมิทัศน์ที่ดีผ่านกิจกรรม “โครงการจิตอาสา
• ทางระบายน�้ำที่ปราศจากสิ่งกีดขวางและ
เราท�ำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาคูนายใช้ ซึ่งอยู่ ทัศนียภาพทีส่ วยงามบริเวณคูนายใช้
บริ เ วณใกล้ เ คี ย งส� ำ นั ก งานใหญ่ ทอท. และ
• กลุ่มจิตอาสา 1,200 คนร่วมท�ำกิจกรรมและ
ท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน สร้างความสัมพันธ์อันดี
2562 เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี
บรมราชาภิเษก กิจกรรมประกอบไปด้วยการเก็บ
ผักตบชวาซึ่งอาจกีดขวางการระบายน�้ำบริเวณ
หน้าโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ�ำรุง พร้อม
ท�ำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์บริเวณคูนายใช้
ให้สะอาดและสวยงาม โดยพนักงานจิตอาสาจาก
ทอท. กองทัพอากาศ กองทัพบก ส�ำนักงานเขต
ดอนเมือง ส่วนงานราชการ และชุมชนบริเวณ
ใกล้เคียง

SDG:

การเสวนาเรื่อง “น้ำ� คือ ชีวิต” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
ทอท. จัดเสวนาเรื่อง “น�้ำ คือ ชีวิต” และน�ำเสนอ
ผลงานวิชาการ รวมถึงนิทรรศการด้านสิง่ แวดล้อม
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงปัญหาการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้
พนักงานและลูกจ้าง ทอท.มีจิตส�ำนึกด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรน�้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และน� ำ ไปสู ่ ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
growth)

ภาครัฐและเอกชน รวมถึงคณะครูและนักเรียน
เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

SDG:

ผลการด�ำเนินงาน
• พนักงาน ทอท. ผู้แทนองค์กรภาครัฐและ
เอกชน คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม
กว่า 200 คน
• ร้อยละ 43.20 ของผู้เข้าร่วมเห็นว่ากิจกรรม
ดังกล่าวมีประโยชน์ในระดับ ‘มากที่สุด’

กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการเสวนา
ในหัวข้อเรื่อง “น�้ำ คือ ชีวิต” (Water is Life) โดย
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม ทอท. รองอธิบดี
กรมควบคุมมลพิษ และผูช้ ว่ ยเลขาธิการส�ำนักงาน
ทรั พ ยากรน�้ ำ แห่ ง ชาติ มี ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มจากองค์ ก ร

ประดับ กลัดเข็มเพชร
ผู้ช่วยเลขาธิการ
สำ�นักงานทรัพยากรน้ำ�แห่งชาติ
“น้ำ�คือชีวิต...เป็นภารกิจของทุกคน”

สมชาย ทรงประกอบ
รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
“แม่น้ำ� ลำ�คลอง จะใสสะอาด
เราต้องมีบทบาทในการดูแล”

จักรภพ จรัสศรี
ผู้อำ�นวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม ทอท.
“เราคงไม่อยากให้ค่าน้ำ�แพงขึ้นหนึ่งเท่า
หรือต้องลดปริมาณน้ำ�กินน้ำ�ใช้ลงครึ่งหนึ่ง
ใช่ไหมครับ”
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การจัดการทรัพยากรและของเสีย
ผู้มีส่วนได้เสีย

ลูกค้า

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

พันธมิตรทางธุรกิจ

ความสำ�คัญ

ปั ญ หาขยะถื อ เป็ น ประเด็ น เร่ ง ด่ ว นระดั บ ชาติ ที่ ทุ ก ฝ่ า ย
ให้ความสนใจ รวมถึงแนวความคิดเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
(Circular Economy) ที่ได้รับการพูดถึงในพื้นที่สาธารณะ
เพิ่มมากขึ้น ซึ่ง ทอท. ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงมุ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการลดปัญหาขยะ โดยสนับสนุนการลดขยะ
ที่แหล่งก�ำเนิด ส่งเสริมการแยกขยะเพื่อน�ำกลับมารีไซเคิล
และก�ำจัดขยะอย่างถูกวิธี เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ลดต้ น ทุ น การจั ด การขยะ และสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี แ ก่
องค์กรและประเทศ

หน่วยงานกำ�กับดูแล

พนักงาน

แนวทางการจัดการ

1. ด�ำเนินการตาม “แผนแม่บทด้านสิ่งแวดล้อมของ
ทอท.” มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
อย่างเคร่งครัด
2. ด� ำ เนิ น งานบนหลั ก การ 3R (Reduce, Reuse,
Recycle) ในทุกท่าอากาศยาน รวมส�ำนักงานใหญ่
3. จั ด เก็ บ และคั ด แยกขยะโดยผู ้ รั บ เหมาที่ ไ ด้ รั บ การ
รับรองมาตรฐาน ISO 14001:2015 ในท่าอากาศยานหลัก
4. รณรงค์ ก ารแยกขยะอย่ า งถู ก ต้ อ งผ่ า นโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์ในทุกท่าอากาศยาน รวมส�ำนักงานใหญ่

เป้าหมาย

ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่

ไม่พบข้อร้องเรียนด้านการจัดการขยะที่ ได้รับการยืนยัน
ต่อเนื่องทุกปี

วัตถุประสงค์หลัก

ชุมชนและสังคม

ผลการดำ�เนินงานปี 2562

• ลดการเกิดขยะในทุกท่าอากาศยานและส�ำนักงานใหญ่
1. ความเข้ ม ข้ น ขยะส่ ง ก� ำ จั ด *ในทุ ก ท่ า อากาศยาน
• ส่งเสริมการคัดแยกขยะก่อนทิง้ เพือ่ เพิม่ สัดส่วนการน�ำ
ไม่รวมส�ำนักงานใหญ่ คิดเป็น 0.23 กิโลกรัมต่อผู้โดยสาร
กลับมารีไซเคิล
• จั ด เก็ บ ขนส่ง และก�ำจัด ขยะอย่างเหมาะสมตาม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 12.20
2. ขยะในทุกท่าอากาศยาน ไม่รวมส�ำนักงานใหญ่ 2,763
ประเภทขยะ สอดคล้องตามกฎหมายและข้อก�ำหนดใน EIA
ตั น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 7.76 ของขยะทั้ ง องค์ ก รที่ ถู ก น� ำ มา
ใช้ประโยชน์** โดยลดลงจากร้อยละ 9.59 ในปีก่อนหน้า
3. จ� ำ นวนข้ อ ร้ อ งเรี ย นด้ า นการจั ด การขยะที่ ไ ด้ รั บ
การยืนยันเป็น 0
หมายเหตุ
* ขยะส่งกำ�จัด (Waste disposal) คือ ขยะที่เกิดขึ้นและไม่ถูกนำ�มาใช้ประโยชน์ โดยอาจถูกจัดการในรูปแบบการฝังกลบหรือเผาทำ�ลาย
** ขยะที่ถูกนำ�มาใช้ประโยชน์ (Waste retrieved for other uses) คือ ขยะที่ถูกแยกเพื่อนำ�ไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ เช่น รีไซเคิล ทำ�ปุ๋ย เป็นอาหารสัตว์ หรือเผาให้พลังงาน เป็นต้น
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สถิติการจัดการขยะของ ทอท.
หน่วย : ตัน

ความเขมขนของขยะสงกําจัด
หนวย : กิโลกรัมตอผูโดยสาร

0.23

0.23

0.22

0.22

0.22

0.21

0.21
0.20

2559

2560

2561

2562

หมายเหตุ
- ขอบเขตการรายงานไม่ครอบคลุมสำ�นักงานใหญ่
- ขยะส่งกำ�จัด (Waste disposal) คือ ขยะที่เกิดขึ้นและไม่ถูกนำ�มาใช้ประโยชน์ โดยอาจถูกจัดการในรูปแบบการฝังกลบหรือเผาทำ�ลาย
- ขยะถูกนำ�มาใช้ประโยชน์ (Waste retrieved for other uses) คือ ขยะที่ถูกแยกเพื่อการนำ�ไปใช้ประโยชน์อื่น เช่น รีไซเคิล ทำ�ปุ๋ย ทำ�อาหารสัตว์ หรือเผา
ให้พลังงาน เป็นต้น สัดส่วนขยะที่นำ�มาใช้ประโยชน์ คิดจากร้อยละของปริมาณขยะที่ถูกนำ�มาใช้ประโยชน์เทียบกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด
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ทอท. มีแหล่งก�ำเนิดขยะมูลฝอยจากกิจกรรมอุปโภคบริโภค
ภายในท่าอากาศยาน ครอบคลุมอาคารผู้โดยสาร อาคาร
ส�ำนักงาน และอาคารสนับสนุน และจากกิจกรรมซ่อมบ�ำรุง
ของท่าอากาศยาน ขยะมูลฝอยของ ทอท. จ�ำแนกเป็น 3
ประเภท ได้แก่ ขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะอันตราย และขยะ
ติดเชื้อ ซึ่งขยะอันตรายและขยะติดเชื้อจะก�ำจัดด้วยวิธีการ
เฉพาะตามกฎหมาย เช่น การก�ำจัดโดยผู้รับเหมาที่ได้รับ
อนุ ญ าตหรื อ การเผาท� ำ ลาย ส� ำ หรั บ ขยะมู ล ฝอยทั่ ว ไป
จะคัดแยกเพือ่ น�ำมาใช้ประโยชน์ เช่น น�ำไปรีไซเคิล ท�ำปุย๋ หมัก
หรือเป็นอาหารสัตว์ ขยะมูลฝอยส่วนที่เหลือจะส่งก�ำจัดตาม

ระบบการจัดการขยะท้องถิน่ ด้วยวิธกี ารฝังกลบเป็นส่วนใหญ่
ทั้งนี้ ปริมาณขยะส่งก�ำจัดของ ทอท.มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนือ่ งตามปริมาณผูโ้ ดยสาร ในขณะทีค่ วามเข้มข้นของขยะ
ส่งก�ำจัดต่อผู้โดยสารก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม
ทอท.ยังคงมุ่งเพิ่มสัดส่วนขยะที่น�ำมาใช้ประโยชน์ให้เพิ่มขึ้น
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามนโยบายส่ ง เสริ ม การแยกขยะภายใน
ท่ า อากาศยานและส� ำ นั ก งานใหญ่ ข อง ทอท. ส� ำ หรั บ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะน�ำมาผ่านกระบวนการแปรรูป
และจั ด การต่ า งๆ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง คุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพ
และคุณสมบัติทางเคมีให้กลายเป็นเชื้อเพลิงขยะ

การบรรยายพิเศษเรื่อง “การจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน”
ทอท. จั ด การบรรยายพิ เ ศษเรื่ อ ง “การจั ด การ
บรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน” ในโอกาสวันสิ่งแวดล้อม
ไทย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 โดยได้รับเกียรติ
จากผู้อ�ำนวยการสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์
และรี ไ ซเคิ ล เพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม (TIPMSE) สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เนื้อหาครอบคลุม
แนวทางการน�ำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่และ
วิธีการลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
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บรรจุภณ
ั ฑ์ให้แก่พนักงาน ทอท. เพือ่ สร้างจิตส�ำนึก
ในการลดปั ญ หาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อมและส่ ง เสริ ม
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ผลการด�ำเนินงาน
• พนั ก งาน 200 คนได้ รั บ ความรู ้ ด ้ า นการ
จัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น

แรงบันดาลใจสู่ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม [ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำ�ปี 2562 : AOT ]

SDG:

ผลกระทบด้านเสียง
ผู้มีส่วนได้เสีย

ลูกค้า

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

พันธมิตรทางธุรกิจ

ความสำ�คัญ

ผลกระทบด้านเสียงจากท่าอากาศยานเป็นประเด็นท้าทาย
ทีท่ า่ อากาศยานทัว่ โลกให้ความส�ำคัญและสามารถส่งผลกระทบ
ต่อชุมชนโดยรอบอย่างมีนัยส�ำคัญ ทอท. จึงบริหารจัดการ
ผลกระทบด้านเสียงเพื่อมุ่งรักษาคุณภาพชีวิตของชุมชน ลด
ผลกระทบต่อสุขภาพ และบรรเทาความเสียหายต่อทรัพย์สนิ
จากแรงอัดอากาศยาน โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์การแก้ไข
ปัญหาผลกระทบด้านเสียงอย่างเป็นระบบ ตลอดจนสร้างการมี
ส่วนร่วมกับชุมชนเพือ่ สร้างความเข้าใจและติดตามผลกระทบ
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน

เป้าหมาย

1. สถานที่อ่อนไหวต่อผลกระทบด้านเสียงโดยรอบ
ท่าอากาศยานได้รับการการสนับสนุนการปรับปรุงอาคาร
ตามหลักเกณฑ์การแก้ ไขผลกระทบด้านเสียง ร้อยละ 100
2. ก่อสร้างและปรับปรุงสถานีตรวจวัดเสียงอากาศยาน
ถาวรของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ำนวน 19 สถานี และ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จ�ำนวน 4 สถานี พร้อมจัดเตรียม
เครื่ อ งตรวจวั ด เสี ย งอากาศยานเคลื่ อ นที่ (Portable)
ไว้ส�ำหรับรองรับกรณีร้องเรียนอีกท่าอากาศยานละ 2 ชุด
ให้แล้วเสร็จภายในปี 2563

หน่วยงานกำ�กับดูแล

ชุมชนและสังคม

พนักงาน

แนวทางการจัดการ

1. ด�ำเนินการตาม “แผนแม่บทด้านสิ่งแวดล้อมของ
ทอท.” รวมถึ ง มาตรการป้ อ งกั น และติ ด ตามผลที่ ร ะบุ ใ น
รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) อย่างเคร่งครัด
2. บรรเทาผลกระทบทางเสียงตามวิธีการแก้ไขปัญหา
มลพิษทางเสียงอย่างสมดุล (Balanced Approaches)* ของ
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
3. ด�ำเนินการติดตั้งเครื่องตรวจวัดเสียงแบบ 24 ชั่วโมง
ณ ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ ท่ า อากาศยานภู เ ก็ ต และ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
*Guidance on the Balanced Approach to Aircraft Noise
Management

ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่

ผลการดำ�เนินงานปี 2562

1. สถานที่อ่อนไหวต่อผลกระทบทางเสียง ร้อยละ 100
ได้รับการชดเชยภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
2. ทอท. อยู่ระหว่างการด�ำเนินการก่อสร้างและปรับปรุง
สถานี ต รวจวั ด เสี ย งอากาศยานถาวรของท่ า อากาศยาน
• ให้ขอ้ มูลแก่ชมุ ชนทีไ่ ด้รบั และคาดว่าจะได้รบั ผลกระทบ สุวรรณภูมิ จ�ำนวน 19 สถานี และท่าอากาศยานเชียงใหม่
ด้านเสียง พร้อมรับฟังความคิดเห็นอย่างสม�่ำเสมอ
จ� ำ นวน 4 สถานี พร้ อ มจั ด เตรี ย มเครื่ อ งตรวจวั ด เสี ย ง
• ด�ำเนินการสนับสนุนการปรับปรุงอาคารอย่างรวดเร็ว อากาศยานเคลื่ อ นที่ (Portable) ไว้ ส� ำ หรั บ รองรั บ กรณี
ถูกต้อง และเป็นธรรม
ร้องเรียนอีกท่าอากาศยานละ 2 ชุด โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ
• ติดตามผลกระทบด้านเสียงเชิงกายภาพอย่างต่อเนือ่ ง พร้อมใช้งานภายในเดือนมิถุนายน 2563
และสุขภาพการได้ยินของคนในชุมชน
3. ประชาชนในชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน 3,095 คน
ได้รับการตรวจสุขภาพหูและสมรรถภาพการได้ยิน

วัตถุประสงค์หลัก
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วิธีการแก้ ไขปัญหามลพิษทางเสียงอย่างสมดุล (Balanced Approaches)

การลดเสียง
แหล่งก�ำเนิด
สนับสนุนการใช้อากาศยาน
ที่มีการออกแบบ
ให้ปล่อยเสียงในระดับที่
ต�่ำกว่าปัจจุบัน และก�ำหนด
น�้ำหนักบรรทุก
ของอากาศยานที่เหมาะสม

การวางแผน
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประสานงานให้ข้อมูล
แผนพัฒนาท่าอากาศยาน
และพืน้ ทีผ่ ลกระทบด้านเสียง
ให้แก่หน่วยราชการ
ที่มีแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน

วิธีปฏิบัติการบิน
เพื่อลดเสียง
ส่งเสริมให้สายการบิน
ที่ใช้ท่าอากาศยานปฏิบัติตาม
วิธีการบินและการขึ้น-ลง
ที่ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง
ต�่ำที่สุด แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบ
กับปัจจัยด้านความปลอดภัย

ข้อจํากัด
ในการปฏิบัติการ
จ�ำกัดอากาศยานที่มี
เสียงดัง โดยก�ำหนดให้
อากาศยานที่ท�ำการบิน
ในพื้นที่ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และ
เชียงใหม่ ต้องมีระดับเสียง
ไม่เกินข้อก�ำหนด*

*ข้อกำ�หนดตาม Chapter 3 ของ Annex 16 ของอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
(อนุสัญญาชิคาโก) ซึ่งประกาศใน Aeronautical Information Circular (AIC)

สถานีตรวจวัดระดับเสียงของ ทอท.
ทอท. ตรวจวัดระดับเสียงผ่านสถานีตรวจวัดระดับเสียงแบบถาวรและแบบชั่วคราวเพื่อติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวัง
ผลกระทบด้านเสียง ตามรายละเอียดดังนี้
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ความคืบหน้าการแก้ ไขปัญหาผลกระทบด้านเสียงของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ในปีงบประมาณ 2562 ทอท. ได้จ่ายเงินค่าปรับปรุงอาคารให้กับชุมชนรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นเงินรวม
40,435,972.34 บาท
จ�ำนวนอาคารที่อยู่อาศัย
18,605 อาคาร

NEF > 40
697 อาคาร

NEF 30-40
17,908 อาคาร

การซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
212 อาคาร

การปรับปรุงอาคาร
เพื่อลดผลกระทบด้านเสียง
485 อาคาร

การปรับปรุงอาคาร
เพื่อลดผลกระทบด้านเสียง
17,908 อาคาร

• ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างแล้ว
196 อาคาร (93.00%)
เป็นเงิน 1,170,765,421.59 บาท
• อยู่ระหว่างดำ�เนินการ 16 อาคาร
(7.55%)

• จ่ายเงินค่าปรับปรุงอาคารแล้ว
475 อาคาร (97.94%)
เป็นเงิน 133,789,153.04 บาท
• อยู่ระหว่างดำ�เนินการ 10 อาคาร
(2.06%)

• จ่ายเงินค่าปรับปรุงอาคารแล้ว
16,903 อาคาร (94.40%)
เป็นเงิน 3,610,292,285.48 บาท
• อยูร่ ะหว่างดำ�เนินการ 1,005 อาคาร
(5.60%)

สถานที่อ่อนไหว
ต่อผลกระทบด้านเสียง 28 แห่ง
• สนับสนุนการปรับปรุงอาคารแล้ว
26 อาคาร (92.86%)
เป็นเงิน 526,186,866.27 บาท
• อยู่ระหว่างดำ�เนินการ 2 อาคาร
(7.14%)

(ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2562)

ความคืบหน้าการแก้ ไขปัญหาผลกระทบด้านเสียงของท่าอากาศยานภูเก็ต

ในปี 2562 ทอท. ได้จ่ายเงินค่าปรับปรุงอาคารให้กับชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นเงินรวม 987,747,785.72 บาท
จ�ำนวนอาคารที่อยู่อาศัย
1,886 อาคาร

NEF > 40
599 อาคาร

การซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
82 อาคาร
• ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างแล้ว
15 อาคาร (13.69%)
เป็นเงิน 976,540,369 บาท
• อยู่ระหว่างดำ�เนินการ 67 อาคาร
(86.31%)

NEF 30-40
1,287 อาคาร

การปรับปรุงอาคาร
เพื่อลดผลกระทบด้านเสียง
517 อาคาร
• จ่ายเงินค่าปรับปรุงอาคารแล้ว
323 อาคาร (62.48%)
เป็นเงิน 71,109,516.05 บาท
• อยู่ระหว่างดำ�เนินการ 194 อาคาร
(37.52%)

การปรับปรุงอาคาร
เพื่อลดผลกระทบด้านเสียง
1,287 อาคาร
• จ่ายเงินค่าปรับปรุงอาคารแล้ว
746 อาคาร (57.96%)
เป็นเงิน 149,645,120.29 บาท
• อยู่ระหว่างดำ�เนินการ 541 อาคาร
(42.04%)

สถานที่อ่อนไหว
ต่อผลกระทบด้านเสียง 9 แห่ง

NEF > 40 : 1 แห่ง
• จ่ายเงินค่าปรับปรุงอาคาร
ทั้งหมดแล้ว (100%)
เป็นเงิน 1,237,822.74 บาท

NEF 30-40 : 8 แห่ง
• จ่ายเงินค่าปรับปรุงอาคาร
ทั้งหมดแล้ว (100%)
เป็นเงิน 3,363,395.61 บาท

(ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2562)
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โครงการตรวจสุขภาพหูและสมรรถภาพการได้ยิน
ทอท. ด�ำเนินโครงการตรวจสุขภาพหูและสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry หรือ Audiometric Test) แก่ชุมชนโดยรอบ
ท่าอากาศยานเป็นประจ�ำต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบด้านเสียง นอกจากนี้ ทอท.ยังสนับสนุนเครื่องช่วยฟังให้กับผู้ที่สูญเสียการได้ยินที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง
เพือ่ ให้สามารถสือ่ สารกับผูอ้ นื่ ได้และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ทัง้ นี้ ในปีทผี่ า่ นมามีผบู้ กพร่องทางการได้ยนิ ทีไ่ ด้รบั เครือ่ งช่วยฟัง
จ�ำนวนทั้งสิ้น 7 ราย เป็นจ�ำนวน 12 เครื่อง

หน่วย : ราย

124
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ช่องทางรับข้อร้องเรียนและให้ข้อเสนอแนะ
ทอท. จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนถึงปัญหาและข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมประเด็นทั้งด้านเสียงและ
ผลกระทบด้านอื่น เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างยั่งยืน ดังนี้

ช่องทางรับข้อร้องเรียนและให้ข้อเสนอแนะ
ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

• AOT Call Center 1722
• ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 02-535-3738
โทรสาร 02-535-4099
• www.airportthai.co.th
ในส่วน “ติดต่อและรับเรื่องร้องเรียน”

ศูนย์ประสานงานการแก้ไขปัญหาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 02-132-9088-9, 02-133-1888
โทรสาร 02-132-8995 เวลา 08.00 - 17.00 น.
ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

สถิติจำ�นวนข้อร้องเรียนการละเมิดข้อกำ�หนดด้านสิ่งแวดล้อมของ ทอท.
หน่วย : กรณี

หน่วย : ร้อยละ

เป้าหมายปี 2562 = 100

เป้าหมายปี 2562 =

0

เป้าหมายระยะยาว : จำ�นวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการยืนยันเป็น 0 ต่อเนื่องทุกปี

เป้าหมายระยะยาว : ร้อยละ 100 ของข้อร้องเรียนได้รับการจัดการ
ภายในระยะเวลาที่กำ�หนดต่อเนื่องทุกปี

ในปี 2562 ทอท. ได้รับข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด ทั้งนี้ ทอท. ไม่มีกรณีการละเมิดข้อก�ำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
1,489 กรณี โดยแบ่งออกเป็น 28 เรื่อง ตามล�ำดับ จ�ำนวน ในปี 2562
ข้อร้องเรียนที่ได้รับ เช่น ตรวจสอบสถานะเอกสารสิทธิ์และ
เอกสารที่ เ กี่ ย วข้อ งประกอบการชดเชยฯ การส่ง เอกสาร
เจ้ า ของกรรมสิ ท ธิ์ ป ระกอบการรั บ เงิ น ชดเชยฯ และการ
สอบถามแผนการลงพื้ น ที่ ป ระเมิ น อาคาร/สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง
เป็ น ต้ น โดย ทอท. ได้ ด� ำ เนิ น การตามกระบวนการรั บ
การละเมิดข้อก�ำหนด
ข้อร้องเรียนและด�ำเนินการจนเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา
ด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2562
ที่ก�ำหนดคิดเป็นร้อยละ 100

กรณี
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แรงบันดาลใจของ
ท่าอากาศยานที่เป็นเพื่อนบ้านที่ดี

สร้างสังคมที่ดีขึ้นผ่านธุรกิจ
ที่เคารพสิทธิมนุษยชน
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) ตระหนักถึง
ความเสี่ ย งจากการด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ อ าจสร้ า งผลกระทบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้ความส�ำคัญกับการ
ด�ำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบของคู่ค้าและผู้รับเหมา
ที่ ร ่ ว มสนั บ สนุ น การด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งยั่ ง ยื น ของ ทอท.
ซึ่ ง เป็ น ประเด็ น ที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน ชุ ม ชน
และสิ่ ง แวดล้ อ มรอบข้ า ง เช่ น การละเมิ ด ข้ อ ก�ำหนด
ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและแรงงาน หรื อ การปล่ อ ยมลพิ ษ
จากท่าอากาศยาน ประเด็นดังกล่าวอาจส่งผลต่อความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจและชื่อเสียง ดังนั้น ทอท. จึงต้องจัดหา
สินค้าและบริการที่มีความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม
ปราศจากผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม โดยก�ำหนดแนวทางการจัดซือ้
จัดจ้างที่ครอบคลุมการประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืน
และมาตรการจัดการคู่ค้ารวมถึงผู้รับเหมา เพื่อสนับสนุน
โอกาสการพัฒนาอย่างยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจในห่วงโซ่
อุปทานและส่งเสริมสังคมให้ดีขึ้นผ่านการด�ำเนินธุรกิจ
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ห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน
ผู้มีส่วนได้เสีย

ลูกค้า

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

พันธมิตรทางธุรกิจ

ความสำ�คัญ

ทอท. ด�ำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน
เพื่อลดความเสี่ยงด้านชื่อเสียงจากการด�ำเนินงานที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้ธุรกิจ
ด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืดหยุ่นต่อปัจจัยเสี่ยง
ซึง่ การจัดการดังกล่าวเป็นการพัฒนาสังคมทางอ้อมผ่านการ
สร้างสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่ดี กระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติ
ต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม พิทักษ์สิทธิมนุษยชน และช่วย
รั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มจากกระบวนการผลิ ต และส่ ง มอบการ
ให้บริการ

เป้าหมาย
1. ในปี 2562 กลุ่มคู่ค้าร้อยละ 100 ของโครงการ
น�ำร่อง (ส�ำนักงานใหญ่และท่าอากาศยานสุวรรณภูม)ิ
ได้รับการประเมินความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน
2. ในปี 2562 ร้อยละ 90 ของหน่วยงานด้าน
การพั ส ดุ ทุ ก ท่ า อากาศยานรวมส�ำนั ก งานใหญ่
ได้รับการสัมมนาเรื่อง “คู่มือปฏิบัติงานด้านการพัสดุ
พ.ศ.2562”

หน่วยงานกำ�กับดูแล

ชุมชนและสังคม

พนักงาน

แนวทางการจัดการ

1. ด�ำเนินงานตาม“พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” และ “ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” พร้อมจัดท�ำ “คู่มือปฏิบัติงาน
ด้านการพัสดุ พ.ศ.2562” ทีม่ คี วามสอดคล้องตามข้อก�ำหนด
ดังกล่าว
2. ทบทวนแนวทางการปฏิ บั ติ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ของคู ่ ค ้ า
ให้สอดคล้องตามความคาดหวังในระดับสากลในปี 2562
พร้อมสื่อสารไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อก�ำหนดแนวทาง
การสื่อสารไปยังคู่ค้าและบริษัทร่วมทุน
3. น�ำร่องโครงการประเมินความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน
ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมแิ ละส�ำนักงานใหญ่ เพือ่ ก�ำหนด
มาตรการจัดการความเสี่ยงและแนวทางการติดตามผล
4. ก�ำหนดให้ข้อค�ำนึงด้านความยั่งยืนโดยเฉพาะเรื่อง
การปฏิบตั ติ ามกฎหมายแรงงานเป็นส่วนหนึง่ ของข้อก�ำหนด
รายละเอียดในการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่

วัตถุประสงค์หลัก
• ประเมินความส�ำคัญของคูค่ า้ โดยการวิเคราะห์คคู่ า้ หลัก
และประเมิ น คู ่ ค ้ า ที่ มี ค วามเสี่ ย งด้ า นความยั่ ง ยื น สู ง เพื่ อ
ก�ำหนดวิธีการดูแลที่เหมาะสม
• ก�ำหนดมาตรการจั ด การเพื่ อ ลดความเสี่ ย งด้ า น
ความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
• สร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติอย่าง
ยั่งยืนของคู่ค้า ทอท.และสื่อสารความคาดหวังที่มีต่อคู่ค้า
เพื่อการด�ำเนินงานที่ยั่งยืน

ผลการดำ�เนินงานปี 2562
1. กลุ่มคู่ค้าร้อยละ 100 ในพื้นที่โครงการน�ำร่องได้รับ
การประเมินความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน
2. ในปี 2562 ร้อยละ 96.33 ของหน่วยงานด้านการพัสดุ
ทัง้ 6 ท่าอากาศยานและส�ำนักงานใหญ่ ได้รบั การสัมมนา
เรื่อง “คู่มือปฏิบัติงานด้านการพัสดุ พ.ศ.2562”

รายงานความยั
่งยืน 2562
AOT
INSPIRING
SUSTAINABLE
AIRPORTS
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การประเมินความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน

ในปี 2562 ทอท. ด�ำเนินการประเมินความเสี่ยงในห่วงโซ่ โดยแบ่งการประเมินความเสีย่ งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การวิเคราะห์
อุปทานเป็นปีแรกในพืน้ ทีโ่ ครงการน�ำร่อง (Pilot operations) ค่าใช้จา่ ย การวิเคราะห์คคู่ า้ หลัก และการประเมินความเสีย่ ง
ครอบคลุมส�ำนักงานใหญ่และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้านความยัง่ ยืนในกลุม่ คูค่ า้ สรุปได้ดงั นี้

ผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและการวิเคราะห์คู่ค้าหลัก
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2561
จำ�นวนคู่ค้าที่ได้รับการวิเคราะห์ 156 ราย
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การประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนในกลุ่มคู่ค้า

ทอท. ประเมินความเสีย่ งด้านความยัง่ ยืนของแต่ละกลุม่ คูค่ า้
โดยค�ำนึงถึงประเด็นด้านการก�ำกับดูแล สิ่งแวดล้อม สังคม
(ครอบคลุมความเสีย่ งด้านสิทธิมนุษยชน) และความเสีย่ งใน
ห่วงโซ่อุปทานของคู่ค้า (กรณีคู่ค้าเป็นผู้จัดจ�ำหน่ายหรือ
ให้เช่า) ซึง่ ทอท. ได้ระบุประเด็นเสีย่ งด้านความยัง่ ยืนทีส่ �ำคัญ
ที่สุดในแต่ละมิติและพิจารณาระดับผลกระทบและโอกาส

ในการเกิด โดยผลลัพธ์ทไี่ ด้ของแต่ละกลุม่ คูค่ า้ จะน�ำมาจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญในตารางประเมินความเสี่ยงคู่ค้า (Seller’s Risk
Matrix) เพือ่ ระบุกลุม่ คูค่ า้ ทีม่ คี วามเสีย่ งด้านความยัง่ ยืน และ
รับทราบมาตรการจัดการทีค่ วรให้ความส�ำคัญเป็นล�ำดับต้น ๆ

การกอสราง

1 การกอสราง

การรับเหมา
บริการ

2
3
4
5

สินคา
และอุปกรณ

6 อุปกรณตนทุน (CAPEX)
7 เคมีภัณฑและวัสดุอุปกรณสิ้นเปลือง

10 กลุมคูคา
ของ ทอท.

การเชา

การติดตั้งและเหมาบริการดานสารสนเทศและการสื่อสาร
การซอมบํารุง ปฏิบตั กิ ารภาคพืน้ ดิน อาคารและสถานที่ และบริการขนสง
การเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยและบริการลูกคา
งานที่ปรึกษา ออรแกไนเซอร และงานออฟฟศอื่น ๆ

8 บริการเชาอุปกรณตาง ๆ รวมถึงระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
9 บริการเชารถและระบบขนสง
10 บริการเชาอุปกรณอื่น ๆ

ประเด็นความเสี่ยงด้านความยั่งยืนที่พิจารณา
สิ่งแวดล้อม
- การใช้พลังงาน
- การใช้น�้ำและการ
ปล่อยน�้ำเสีย
- ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
- การใช้วัสดุ สารเคมี
และขยะ
- มลพิษทางอากาศ

สังคม
ทรัพยากรมนุษย์
- ความมั่นคงด้านแรงงาน
ที่มีศักยภาพ
- อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
- สภาพการจ้างงาน
ที่เป็นธรรม
สิทธิมนุษยชน
- การใช้แรงงานที่ผิด
กฎหมาย
- การปฏิบัติอย่าง
เท่าเทียมกัน

การกำ�กับดูแล
- การทุจริตคอร์รัปชัน
- การต่อต้านการแข่งขัน
ทางธุรกิจและการผูกขาด
ทางการค้า
- การรักษาความลับ
ความปลอดภัยของข้อมูล
และความเป็นส่วนตัว

ความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน
ของคู่ค้า
- การค�ำนึงถึงความเสี่ยง
ของประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อมในคู่ค้า
- การค�ำนึงถึงความเสี่ยง
ของประเด็นด้านสังคม
ในคู่ค้า
- การค�ำนึงถึงความเสี่ยง
ของประเด็นด้านการก�ำกับ
ดูแลในคู่ค้า

ขอบเขตการประเมิน คู่ค้าทั้งหมดในสำ�นักงานใหญ่และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่มีอายุสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างมีผลในปี 2562 รวม 156 ราย
รายงานความยั
่งยืน 2562
AOT
INSPIRING
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AIRPORTS
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ผลการประเมินความเสี่ยงคู่ค้า (Seller’s Risk Matrix)
ตารางประเมินความเสี่ยงคูคา

ระดับผลกระทบ
สูงมาก 5
สูง 4

2
6

ปานกลาง 3

3

ตํ่า 2
ตํ่ามาก 1

4 8
1

5 7 9
10

1

ตํ่ามาก

2

ตํ่า

3

ปานกลาง

4

สูง

โอกาสในการเกิด

5

สูงมาก

หมายเหตุ
ทอท.กําหนดใหกลุมคูคาที่อยูในบริเวณสีสมและสีแดง เปนกลุมคูคาที่มีความเสี่ยงดานความยั่งยืน

กลุ่มคู่ค้าที่มีความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

บริการเช่าอุปกรณ์ตา่ ง ๆ รวมถึง
ระบบสารสนเทศและการสือ่ สาร

ส่งเสริมการกำ�หนดแผนการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและโครงการฝึกอบรม
ของคูค่ า้ พร้อมตรวจประเมินความ
สอดคล้องของคุณสมบัตบิ คุ ลากร
ตามข้อกำ�หนดรายละเอียดการจัดหา
(Term of Reference) อย่างสม่�ำ เสมอ
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ส่งเสริมการดำ�เนินงานของคูค่ า้
ให้สอดคล้องตามแนวทางการปฏิบตั ิ
อย่างยัง่ ยืนของคูค่ า้ และนโยบาย
การจัดการสิง่ แวดล้อม
ในท่าอากาศยานของ ทอท.

การทบทวน “แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้าของ ทอท.”
ทอท. ก�ำหนดแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้าของ
ทอท.ที่ระบุข้อควรปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการด�ำเนินงานที่ยั่งยืน
ในห่วงโซ่อุปทาน โดยก�ำหนดไว้ในข้อก�ำหนดรายละเอียด
การจัดหา (Term of Reference) และคาดหวังให้คคู่ า้ ทุกราย
ลงนามรับทราบในขั้นตอนการท�ำสัญญา ซึ่งรายละเอียด
ในแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้าจะครอบคลุม
ทุกมิติด้านความยั่งยืนทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
เช่น การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การจ้างงานที่เป็นธรรม การ
เคารพสิทธิมนุษยชน และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
และมลพิษ

ในปี 2562 ทอท. ทบทวนแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืน
ของคู ่ ค ้ า โดยเพิ่ ม เติ ม ประเด็ น ด้ า นความยั่ ง ยื น ที่ ส�ำคั ญ
เพื่อความสอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดีและความคาดหวัง
ในระดับสากล อาทิ การจ่ายค่าจ้างและให้สิทธิประโยชน์
การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานต่างด้าวหรือ
แรงงานอพยพ และการส่งเสริมให้คคู่ า้ มีแนวทางปฏิบตั อิ ย่าง
ยั่ ง ยื น ในห่ ว งโซ่ อุ ป ทานของตนเองตามความเหมาะสม
เป็นต้น ทัง้ นีแ้ นวทางการปฏิบตั อิ ย่างยัง่ ยืนของคูค่ า้ ของ ทอท.
อยู่ระหว่างการทบทวนเนื้อหาเพื่อเผยแพร่ให้คู่ค้าทุกราย
รับทราบและยึดถือปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

การสัมมนานอกสถานที่เรื่อง
“คู่มือปฏิบัติงานด้านการพัสดุ พ.ศ.2562”
ทอท. จัดสัมมนานอกสถานที่เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับคู่มือปฏิบัติ
งานด้านการพัสดุ พ.ศ.2562 ที่จัดท�ำในปีนี้แก่พนักงานที่
รับผิดชอบด้านพัสดุของ 6 ท่าอากาศยานและส�ำนักงานใหญ่
รวม 105 คน เพื่อให้มีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ซึง่ คูม่ อื ดังกล่าวจัดท�ำขึน้ โดยรวบรวมและเรียบเรียง
จากพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครั ฐ พ.ศ.2560, ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560,
กฎกระทรวง และประกาศ ซึ่งออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า ว รวมถึ ง แนวทางปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
โดยรายละเอียดประกอบด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง การจ้าง
ที่ปรึกษา การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง การเช่า

การท�ำสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การทิ้งงานและการ
เพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน การบริหารพัสดุ การอุทธรณ์และ
การร้องเรียน บทก�ำหนดโทษ และบทเฉพาะกาล
ผลการด�ำเนินงาน
• พนักงาน 105 คน ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นเรื่อง “คู่มือ
ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ พ.ศ.2562”
• ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมเห็นว่ากิจกรรมดังกล่าว
มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในระดับ ‘มากที่สุด’

รายงานความยั
่งยืน 2562
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สิทธิมนุษยชนและแรงงานที่ถูกกฎหมาย
ผู้มีส่วนได้เสีย

ลูกค้า

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

พันธมิตรทางธุรกิจ

ความสำ�คัญ

ประเด็ น ด้ านสิ ทธิม นุษยชนเป็นประเด็นส�ำคัญระดั บโลก
ที่องค์การสหประชาชาติ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
รวมถึ ง ประเทศไทยให้ ค วามส�ำคั ญ มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการละเมิด
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ตลอดห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า
ทอท.จึงมีแนวทางในการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน
โดยการประกาศใช้ น โยบายสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของ ทอท.
การประเมินความเสี่ยงและการบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ
เพือ่ ปกป้องสิทธิมนุษยชนของผูท้ เี่ กีย่ วข้องในการด�ำเนินธุรกิจ
ให้บริการท่าอากาศยาน และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กร

หน่วยงานกำ�กับดูแล

ชุมชนและสังคม

พนักงาน

แนวทางการจัดการ

1. ด�ำเนินงานตาม “นโยบายสิทธิมนุษยชน” ของ ทอท.
ที่ประกาศในปี 2561 ซึ่งสอดคล้องตามหลักปฏิบัติในระดับ
สากล*
2. ด�ำเนินงานตามกระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชน
อย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) อย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
พร้อมก�ำหนดมาตรการจัดการและติดตามผล และรายงาน
ผลด�ำเนินงานต่อสาธารณะ
3. ผนวกเกณฑ์ด้านสิทธิมนุษยชนส�ำหรับการประเมิน
ความเสี่ยงด้านความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน
* หมายเหตุ ดูรายละเอียดในหน้าถัดไป

เป้าหมาย

ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่

1. ร้อยละ 100 ของพื้นที่ด�ำเนินงานของ ทอท.
ได้รับการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
2. ร้อยละ 100 ของกลุ่มคู่ค้าที่พบว่ามีความเสี่ยง
การละเมิดสิทธิมนุษยชนได้รับการก�ำหนดมาตรการ
ลดความเสี่ยง
3. ไม่ พ บกรณี ก ารละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ ไ ด้ รั บ
การยืนยันต่อเนื่องทุกปี

วัตถุประสงค์หลัก

ผลการดำ�เนินงานปี 2562

• สร้างความตระหนักในความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
ของ ทอท.ทั้ ง ในพื้ น ที่ ก ารด�ำเนิ น งานและห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน
ของ ทอท.
• ปกป้องและเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสีย
ที่เกี่ยวข้องของ ทอท.ตลอดจนก�ำหนดมาตรการเยียวยา
ให้กับผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
• ติดตามผลการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง พร้ อ มเปิ ด เผยผลต่ อ สาธารณะอย่ า งโปร่ ง ใส
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

1. พื้นที่ด�ำเนินงานของ ทอท. ร้อยละ 100 ได้รับการ
ตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
2. ร้อยละ 100 ของกลุ่มคู่ค้า ได้รับการประเมินความ
เสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน โดยร้อยละ 20 ได้รับการระบุว่า
มีความเสีย่ งด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน และร้อยละ 50
ของกลุ่มดังกล่าวมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง
3. จ�ำนวนกรณี ก ารละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ ไ ด้ รั บ
การยืนยัน เป็น 0
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นโยบายสิทธิมนุษยชนของ ทอท.

ทอท. ประกาศ “นโยบายสิทธิมนุษยชนของ ทอท.” ในปี 2561
บนหลักการด้านสิทธิมนุษยชนอันเป็นทีย่ อมรับในระดับสากล
อาทิ หลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal
Declaration of Human Rights) ขององค์การสหประชาชาติ
กติ ก าระหว่ า งประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือ งและสิ ท ธิ ทาง
การเมือง กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ
สั ง คมและวั ฒ นธรรม อนุ สั ญ ญาหลั ก ด้ า นสิ ท ธิ แ รงงาน
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO Declaration on
Fundamental Principles on Business and Human Rights:

UNGP) และหลักการว่าด้วยการปกป้องสิทธิ การเคารพสิทธิ
และการเยียวยาผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ที่เกิดขึ้น (Protect, Respect and Remedy) หรือ Ruggie’s
Framework ซึง่ ครอบคลุมสิทธิของพนักงาน คูค่ า้ ธุรกิจ ลูกค้า
และชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยก�ำหนดให้มีกระบวนการ
รับฟังข้อร้องเรียนในช่องทางที่ก�ำหนดเพื่อด�ำเนินการอย่าง
เป็นระบบ และก�ำหนดมาตรการเยียวยากรณีเกิดการละเมิด
สิทธิมนุษยชนให้กับผู้ได้รับผลกระทบอีกด้วย

ดูรายละเอียด
นโยบายได้ที่

การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ดำ�เนินงานของ ทอท.
ทอท. ประเมินความเสีย่ งด้านสิทธิมนุษยชนในพืน้ ทีด่ �ำเนินงาน
ของ ทอท. ครอบคลุมทัง้ 6 ท่าอากาศยานและส�ำนักงานใหญ่
ตลอดจนครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสีย 4 กลุ่ม ได้แก่ พนักงาน
คู่ค้าธุรกิจ ลูกค้า และชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณา
ถึงระดับความรุนแรงและโอกาสในการเกิดการละเมิดสิทธิกลุมผู ไดรับผลกระทบ

มนุษยชน ทั้งระดับความเสี่ยงที่มีอยู่เดิม (Inherent Risk)
และระดั บ ความเสี่ ย งหลั ง การบั ง คั บ ใช้ ม าตรการจั ด การ
(Residual Risk) ได้ผลความเสี่ยงที่ส�ำคัญ (Salient Issues)
2 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

มาตรการควบคุม

สุขภาพและความปลอดภัย
ของลูกคาและผูโดยสาร

อุบตั เิ หตุทงั้ ในและนอกเขตการบิน
รวมถึงการประพฤติโดยมิชอบ
ดวยกฎหมายทุกประเภทในทาอากาศยาน

ทอท.ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานดานความปลอดภัย
และการรักษาความปลอดภัยทาอากาศยาน
ระดับประเทศและระดับสากลทีก่ าํ หนดโดย ICAO
รวมถึงขอกําหนดอื่นๆที่เกี่ยวของกับ ทอท.
อยางเครงครัด

การมีชวั่ โมงการทํางานทีย่ าวนานเกินกวา
ทีก่ ฎหมายกําหนด
การจายคาตอบแทนและสิทธิประโยชน
ทีล่ าชา ไมเปนไปตามขอตกลง
หรือไมเปนธรรม

การระบุเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมาย
แรงงานอย า งเคร ง ครั ด ลงในข อ กํ า หนด
รายละเอียดการจัดหา (Term of Reference)
พรอมมีการตรวจสอบความสอดคลองอยาง
ต อ เนื่ อ งผ า นกระบวนการตรวจรั บ งาน
นอกจากนี้ ทอท.ยังเผยแพรและสงเสริม
การปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติอยาง
ยั่งยืนของคูคาของ ทอท.

ลูกคาและผูโดยสาร

คูคาและผูรับเหมา
สภาพการจางงานที่เปนธรรม
ของคูคาและผูรับเหมา
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ครอบคลุมสำ�นักงานใหญ่และ 6 ท่าอากาศยาน

การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน

ในปี 2562 ทอท. ด�ำเนิ น การประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า น ห่วงโซ่อุปทาน* ผลการประเมิน พบว่า คู่ค้าจ�ำนวน 2 กลุ่ม
สิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทานครอบคลุมคู่ค้าทั้ง 10 กลุ่ม มีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนสูง รายละเอียดดังนี้
โดยผนวกเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการประเมิ น ความเสี่ ย งใน

* หมายเหตุ ดูรายละเอียดการประเมินความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน ได้ที่หน้า 128
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เติบโตไปกับชุมชน
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) ด�ำเนิน
ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การยอมรั บ จากชุ ม ชน (Social License to
Operate) โดยรอบท่าอากาศยานซึง่ เป็นผูม้ สี ว่ นได้เสียส�ำคัญ
ต่อการด�ำเนินธุรกิจ โดยก�ำหนดมาตรการควบคุมผลกระทบ
จากการด�ำเนินงาน ได้แก่ การจราจรในพื้นที่ เสียงรบกวน
หรือมลพิษทางอากาศที่มีต่อชุมชนให้น้อยที่สุด พร้อมกับ
พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องชุมชนผ่านกิจกรรม

ที่ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง และสอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ของชุมชนในแต่ละพื้นที่ เช่น การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวท้องถิ่น การมอบทุนการศึกษา และการพัฒนา
อาชี พ รวมทั้ ง มี ก ารประเมิ น ผลตอบแทนทางสั ง คมจาก
การลงทุน (Social Return On Investment: SROI) ซึง่ สะท้อน
ผลลั พ ธ์ ที่ เ ป็ น รู ป ธรรมจากการด�ำเนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม
และสอดคล้องตามแนวความคิด“การเป็นสนามบินที่เป็น
พลเมืองดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน”
รายงานความยั
่งยืน 2562
AOT
INSPIRING
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AIRPORTS

135
135

ชุมชนสัมพันธ์
ผู้มีส่วนได้เสีย

ลูกค้า

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

พันธมิตรทางธุรกิจ

ความสำ�คัญ

ทอท. เชื่อมั่นว่าการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชนและเป็น
พลเมืองที่ดีของสังคมนั้น นอกจากจะสนับสนุนให้บริษัท
ประสบความส�ำเร็จในด้านธุรกิจแล้ว ยังมอบโอกาสพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กับชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน ยกระดับ
สังคมให้น่าอยู่และเติบโตไปพร้อมกับสร้างการยอมรับและ
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ดังนั้น ทอท.จึงมุ่งสร้างการมี
ส่วนร่วมในชุมชน ให้โอกาสทางการศึกษาเรียนรู้ ส่งเสริมการ
รักษาสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน
เพือ่ การอยูร่ ว่ มกันอย่างผาสุก

เป้าหมาย

1. ประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน
(SROI) อย่างน้อย 2 โครงการ ภายในปี 2562
2. ร้อยละ 100 ของท่าอากาศยานได้รับการ
จัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่น ต่อเนื่องทุกปี

หน่วยงานกำ�กับดูแล

ชุมชนและสังคม

พนักงาน

แนวทางการจัดการ

1. ฝ่ายกิจการเพื่อสังคมและก�ำกับดูแลกิจการ ด�ำเนิน
การตาม “แผนแม่บทด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของ ทอท.
ปีงบประมาณ 2559 - 2562”
2. ปี 2562 ทอท.จัดท�ำหลักเกณฑ์ในการก�ำหนดพื้นที่
ชุมชนส�ำคัญเพื่อความสอดคล้องกับการด�ำเนินกิจกรรม
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในปัจจุบัน
3. ประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI)
ในโครงการโรงเรียนพลังงานสะอาด เพื่อสภาพแวดล้อม
ชุมชนท้องถิ่น ณ โรงเรียนบ�ำรุงรวิวรรณวิทยา ซึ่งตั้งอยู่
ในพื้นที่ชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานดอนเมือง เพิ่มเติม
จากโครงการ HKT LOVES CORAL ประกอบด้วย กิจกรรม
จั ด ท�ำแปลงอนุ บ าลปะการั ง และเก็ บ ขยะใต้ ท ะเล ของ
ท่าอากาศยานภูเก็ตในปี 2561
4. ด�ำเนินโครงการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับองค์กร
และระดับท่าอากาศยาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง

ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่

วัตถุประสงค์หลัก
• สร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ ชุ ม ชนเพื่ อ ให้ เ กิ ด การ
มีส่วนร่วมและการรวมกลุ่มเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง
• ส่งเสริมการพัฒนาต้นทุนมนุษย์ทงั้ ในด้านทักษะความรู้
ความสามารถ รวมถึงภูมิปัญญา ประเพณี และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
• สนับสนุนการเติบโตของระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่น
• ร่วมมือกับชุมชนในท้องถิ่นในการฟื้นฟูและอนุรักษ์
ระบบนิเวศ
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ผลการดำ�เนินงานปี 2562
1. สามารถประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการ
ลงทุน (SROI) จ�ำนวน 2 โครงการ ภายในปี 2562
2. ร้อยละ 100 ของท่าอากาศยานได้รบั การจัดกิจกรรม
เพือ่ สังคมทีส่ อดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิน่

[ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำ�ปี 2562 : AOT ]

การดำ�เนินกิจกรรมเพื่อสังคมของ ทอท.
สัดส่วนการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของ ทอท.ปี 2562
ในปี 2562 ทอท. สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ครอบคลุมการสนับสนุนทางการเงิน การอนุมัติเวลาเพื่อให้
พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเพือ่ สังคม การสนับสนุนสิง่ ของหรือบริการ และค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงานของส่วนงานทีร่ บั ผิดชอบ
การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสนับสนุนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ การบริจาคเพื่อการกุศล
โดยไม่หวังผลก�ำไร การลงทุนในชุมชนเพื่อสิ่งปลูกสร้างสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมเพื่อสังคมเชิงพาณิชย์

จํานวนกิจกรรมเพือ่ สังคมทัง้ สิน้

278

โครงการ

มูลคาโครงการรวมกวา

30.95

ลานบาท

จํานวนชั่วโมงของพนักงาน
ที่เขารวมกิจกรรมเพื่อสังคม

28,568

ชั่วโมง

มูลคาการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม
เงินสนับสนุนมูลคา

17,727,188 บาท

จํานวนชั่วโมงของพนักงาน
ที่เขารวมกิจกรรม
เพื่อสังคม คิดเปนมูลคา 14,829,432 บาท
สิ่งของและการบริการ
คิดเปนมูลคา

13,224,445

บาท

คาใชจายในการบร�หาร
จัดการของสวนงานที่
รับผ�ดชอบดานกิจกรรม
เพ�่อสังคม

88,656,865

บาท

สัดสวนการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม
การลงทุนในชุมชน
รอยละ 25.1

การบริจาคเพือ่ การกุศล
รอยละ 39.5

กิจกรรมเพือ่ สังคมเชิงพาณิชย
รอยละ 35.4

รายงานความยั
่งยืน 2562
AOT
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โครงการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับองค์กรที่โดดเด่น ปี 2562
โครงการศึกษาดูงาน ณ ท่าอากาศยาน
ในฐานะผู ้ บ ริ ห ารท่ า อากาศยานอั น ดั บ หนึ่ ง
ของประเทศ ทอท. เปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษา
และหน่วยงานต่าง ๆ เข้าเยี่ยมชมการด�ำเนินงาน
ของท่ า อากาศยาน โดยครอบคลุ ม เรื่ อ งการ
บริ ห ารจั ด การท่ า อากาศยาน การรั ก ษาความ
ปลอดภัย การจัดการระบบขนส่งสาธารณะภายใน

ท่าอากาศยาน ทอท. มุ่งหวังให้เป็นแรงบันดาลใจ
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพือ่ ภาพลักษณ์
ที่ดี และดึงดูดบุคลากรที่สนใจอาชีพที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารท่าอากาศยานเข้ามาร่วมงานใน
อนาคต

จํานวนผูเขารวมโครงการในแตละทาอากาศยาน ป 2562 (คน)
BKK

15,995

DMK

1,200

CNX

899

HDY

293

HKT

1,884

CEI

777

สถิติจํานวนผูเขารวมโครงการศึกษาดูงาน ณ ทาอากาศยาน (คน)
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17,894

2560

2561
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[ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำ�ปี 2562 : AOT ]

21,048

2562

SDGs:

โครงการ AOT พี่อาสา
ความปลอดภัยเป็นหัวใจหลักในการด�ำเนินงาน
ของท่ า อากาศยาน ทอท. จึ ง เผยแพร่ ค วามรู ้
ด้ า นความปลอดภั ย เพื่ อ ให้ ชุ ม ชนโดยรอบ
ท่ า อากาศยานทั้ ง 6 แห่ ง สามารถดู แ ลความ
ปลอดภัยในชีวิตประจ�ำวัน และป้องกันอุบัติภัย
ให้ตนเองได้ ผ่านโครงการ AOT พี่อาสา โดยมี

จํานวนผูเขารวม (คน)

SDGs:

จํานวนชุมชนที่เขารวมโครงการ (แหง)

1,620

1,564

2561

2562

350
2560

พนักงาน ทอท. ทีร่ บั ผิดชอบด้านการดับเพลิงและ
กู ้ ภั ย เป็ น วิ ท ยากรให้ ค วามรู ้ ด ้ า นการดั บ เพลิ ง
ขั้นต้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งเป็นกิจกรรม
ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง และจัดต่อเนื่อง
เป็นประจ�ำทุกปี

6

8

2560

2561

10

2562

รายงานความยั
่งยืน 2562
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โครงการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับท่าอากาศยานที่โดดเด่น ปี 2562
โครงการ Green Society Trash Attack
EP.1 : ปฏิบัติการโจมตีถังขยะ ครั้งที่ 1 ปี 2562
ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นสาเหตุส�ำคัญที่น�ำมาซึ่ง
ปัญหาสุขภาพ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ทั้งทาง
ตรงและทางอ้อม และเพือ่ เป็นการรองรับแนวทาง
การแก้ปัญหาขยะของรัฐบาล รวมทั้งสอดรับกับ
แผนพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองที่ได้ก�ำหนด
แนวทางการก่อสร้างกลุ่มอาคารบ�ำรุงรักษาและ
พื้ น ที่ พั ก ขยะ เพื่ อ รองรั บ ขยะที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
ท่าอากาศยานและบริหารจัดการขยะให้ถูกต้อง
และไม่ เ กิ ด ผลกระทบกับชุม ชนโดยรอบ ทอท.
จึงด�ำเนินโครงการโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการเสริมสร้างองค์ความรู้
และปลูกจิตส�ำนึกที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนใน
เขตดอนเมือง ได้เรียนรูแ้ นวทางการบริหารจัดการ
ขยะที่ถูกต้อง มุ่งเน้นการปูพื้นฐานและรณรงค์
เรื่ อ งการลดปริ ม าณขยะ ใช้ น ้ อ ย (Reduce)
ใช้ซ�้ำ (Reuse) และน�ำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
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พร้อมทั้งน�ำองค์ความรู้มาต่อยอดเป็นนวัตกรรม
ที่สามารถลดปริมาณขยะให้เป็นต้นแบบในการ
ขยายผลไปสู่ระดับชุมชน สังคม และประเทศ
น�ำไปสู่การสร้างสังคมสีเขียว (Green Society)
อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ในสังคมและชุมชนโดยรอบต่อไป
โดยเริ่มจากโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ�ำรุง
384 คน โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 200 คน และ
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 270 คน
ผลการด�ำเนินงาน
• ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 854 คน ได้รับ
ความรู ้ เ พิ่ ม ขึ้ น ด้ า นการจั ด การขยะอย่ า งถู ก วิ ธี
และร่วมคิดค้นนวัตกรรมเพื่อลดปริมาณขยะ
• งบประมาณโครงการ 500,000 บาท

[ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำ�ปี 2562 : AOT ]

SDGs:

การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน
การประเมินประโยชน์ต่อสังคมและความสำ�เร็จของกิจกรรมเพื่อสังคมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล คือ การประเมิน
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment หรือ SROI) ที่สะท้อนประโยชน์จากการลงทุน
ในกิจกรรม ซึ่งปัจจุบัน ทอท.มีโครงการที่ได้รับการประเมินจำ�นวน 2 โครงการ ดังนี้

โครงการ HKT Loves Coral

เป็ น โครงการเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ท างทะเล ประกอบด้ ว ย
กิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม คือ การสร้างแปลงอนุบาล
ปะการังและเก็บขยะใต้ทะเล กิจกรรมนักอนุรักษ์
น้อย HKT และการฝึกอบรมนักด�ำนำ�้ HKT Loves
Coral โครงการดังกล่าวนอกจากจะเป็นการฟื้นฟู
สถานที่ : อุทยานแห่งชาติสิรินาถ
ท่าอากาศยานภูเก็ต

ธรรมชาติให้กลับมาเป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์
ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้ว ยังเป็น
การปลูกจิตส�ำนึกให้เยาวชน สร้างความสัมพันธ์
อันดีกบั ชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน และเป็นการ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรอีกด้วย

กรอบระยะเวลาในการดำ�เนินงาน :
2 ปี (ปี 2560 - 2561)

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ชุมชนข้างเคียงได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากระบบนิเวศปะการัง
ที่สมบูรณ์
2. ลดค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งโดยชุมชน
และภาครัฐ

SDGs:

มูลค่าการลงทุนในกิจกรรม :
180,000 บาท
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน

1 : 7.46
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กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานสะอาด :
โรงเรียนพลังงานสะอาด เพื่อสภาพแวดล้อมชุมชนท้องถิ่น
เป็ น กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ด ้ า นพลั ง งาน
สะอาดแก่โรงเรียนบ�ำรุงรวิววรณวิทยา สามารถ
สร้ า งการเรี ย นรู ้ ด ้ า นพลั ง งานสะอาดจากแผง
โซลาร์เซลล์ให้กับนักเรียนและครู โดยโรงเรียน
สามารถน�ำองค์ความรูไ้ ปบูรณาการเข้ากับสะเต็ม
ศึกษา (STEM : Science, Technology, Engineer,

สถานที่ : โรงเรียนบำ�รุงรวิววรณวิทยา
ท่าอากาศยานดอนเมือง

Mathematics) ซึ่ ง เป็ น กิ จ กรรมของชุ ม นุ ม
วิ ท ยาศาสตร์ ข องโรงเรี ย น ปั จ จุ บั น โรงเรี ย น
บ�ำรุงรวิวรรณวิทยาได้พฒ
ั นาเป็นโรงเรียนต้นแบบ
ในการจั ด การการเรี ย นรู ้ ผ ่ า นนิ ท รรศการเรื่ อ ง
พลั ง งานสะอาดให้ กั บ โรงเรี ย นที่ ส นใจในเขต
ดอนเมือง

กรอบระยะเวลาในการดำ�เนินงาน :
3 ปี (ปี 2559 - 2561)

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. นักเรียน 1,114 คน เกิดความตระหนักและได้ต่อยอดการเรียนรู้
เกี่ยวกับพลังงานสะอาด
2. ครู 3 คน ได้รับเเนวคิดใหม่ ๆ ในการจัดการเรียนการสอน
เรื่องพลังงานสะอาด
3. ผู้เยี่ยมชมจากภายนอก 300 คน เข้าถึงเเหล่งเรียนรู้เรื่องพลังงาน
สะอาด
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SDGs:

[ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำ�ปี 2562 : AOT ]

มูลค่าการลงทุนในกิจกรรม :
871,448 บาท
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน

1 : 1.19

กิจกรรมเพื่อสังคมอื่น ๆ
โครงการตลาดนัดแรงงาน

ทอท. จัดโครงการตลาดนัดแรงงาน ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ประจ�ำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 - 24
พฤษภาคม 2562 เพือ่ ส่งเสริมการจ้างงานในชุมชน
ท้องถิ่น ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 โดยมีบริษัท
ทีเ่ ข้าร่วม 33 บริษทั มีอตั ราการจ้างงานทัง้ สิน้ 199
ต�ำแหน่งจากผูเ้ ข้าร่วมงาน 990 คน คิดเป็นร้อยละ 20

นอกจากนี้ ผลส�ำรวจบริษัทและผู้เข้าร่วมงานมี
ระดับความพึงพอใจที่ร้อยละ 98 และร้อยละ 97
ตามล�ำดับ ทัง้ นี้ มีผไู้ ด้รบั การจ้างงานผ่านโครงการ
รวมทัง้ สิน้ 2,821 คน นับเป็นการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนโดยรอบท่าอากาศยานและ
ส่งเสริมธุรกิจในชุมชนอย่างแท้จริง

SDGs:

จํานวนผูที่ไดรับเขาทํางานสะสมจากโครงการตลาดนัดแรงงาน (ตําแหนง)
2,362

401

2556

786

2557

1,247

2558

2,622

2,821

1,667

2559

2560

2561

2562

นายกิตติศักดิ์ แช่มช้อย
ผู้ ได้รับเข้าทำ�งานในตำ�แหน่ง พนักงาน
สนับสนุนฝ่ายการโดยสารและฝ่ายสัมภาระ
สายการบิน Lufthansa
“ผมรับทราบข่าวสารจากเว็บไซต์ พร้อมได้รับ
การสัมภาษณ์และได้รับทราบผลในวันเดียวกัน
ต้องขอขอบคุณโครงการดี ๆ แบบนี้
และอยากให้จัดต่อไปอีกหลาย ๆ ครั้ง
เพราะเป็นประโยชน์กับอีกหลายท่าน
ที่กำ�ลังหางานอยู่ในเวลานี้”
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สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำ�เนินไปทรงเปิดสนามลู่ปั่นจักรยาน
“เจริญสุขมงคลจิต”
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว เสด็ จ พระราชด�ำเนิ น
ไปทรงเปิดสนามลูป่ น่ั จักรยาน “เจริญสุขมงคลจิต”
ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นสนาม
ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือของ ทอท.และ
ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ เพื่ อ เป็ น สถานที่ ฝ ึ ก ซ้ อ ม
ของนักปั่นจักรยานทุกระดับ เป็นที่ออกก�ำลังกาย
ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วและชุ ม ชน อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การ
ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วและเศรษฐกิ จ ในชุ ม ชน
โดยรอบท่าอากาศยานอีกด้วย
สนามลู ่ ป ั ่ น จั ก รยาน “เจริญสุขมงคลจิต ” หรือ
ชื่ อ ภาษาอั ง กฤษ “HAPPY AND HEALTHY
BIKE LANE” เป็ น ชื่ อ ที่ ส มเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ ม

พระราชทานชื่ อ มี ร ะยะทางรวมทั้ ง สิ้ น 23.5
กิโลเมตร เป็นสนามลู่ปั่นจักรยานที่ติด 1 ใน 5
สนามลู่ปั่นจักรยานที่ดีที่สุดในโลกตามมาตรฐาน
สากลเต็ ม รู ป แบบจากรายงานของ CNN
ประกอบด้วย ลู่ปั่นส�ำหรับนักปั่นทั่วไปและลู่ปั่น
ส�ำหรับนักปัน่ ทีม่ ปี ระสบการณ์ ลูว่ งิ่ มาตรฐานระดับโลก
และลู ่ ป ั ่ น จั ก รยานส�ำหรั บ เด็ ก โดยสนามลู ่ ป ั ่ น
จักรยานจะมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
นักปั่นและประชาชนทั่วไปได้รับประสบการณ์
ที่เต็มไปด้วยความสุข ความสนุกสนาน และยังมี
สุขภาพที่แข็งแรง สมดังชื่อสนามลู่ปั่นจักรยาน
เจริ ญ สุ ข มงคลจิ ต (HAPPY AND HEALTHY
BIKE LANE) ทั้ ง นี้ ผู ้ ส นใจสามารถใช้ บ ริ ก าร
สนามลู่ปั่นจักรยานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook สนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต
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[ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำ�ปี 2562 : AOT ]

SDGs:

ทอท. มอบเงินสนับสนุนโครงการทางการศึกษาให้โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน
ด้ ว ยความตระหนั ก ในความส�ำคั ญ ของการขยายโอกาส
ทางศึกษาของเยาวชนในถิน่ ทุรกันดาร และเป็นการสนับสนุน
โครงการพัฒนาตามพระราชด�ำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
ทอท.ได้จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการก่อสร้าง
ปรั บ ปรุ ง และสนั บ สนุ น โครงการทางการศึ ก ษาโรงเรี ย น
ต�ำรวจตระเวนชายแดน ตั้งแต่ปี 2542 มาอย่างต่อเนื่อง
โดยมีวัตถุประสงค์ในการพิจารณาการสนับสนุน 3 ด้าน
ดั ง นี้ 1. สนองพระราชด�ำริ ใ ห้ ก ่ อ สร้ า งโรงเรี ย นต�ำรวจ
ตระเวนชายแดน และแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 2. ทอท. เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการ
พัฒนาด้านการศึกษาของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะ
การขยายโอกาสทางการศึ ก ษาไปสู ่ เ ขตพื้ น ที่ ทุ ร กั น ดาร
3. พิจารณาโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนในภูมิภาคหรือ
ในจังหวัดที่มีท่าอากาศยาน ทอท. ตั้งอยู่เป็นล�ำดับแรก
และกระจายไปในทุกภูมภิ าคของประเทศ ปัจจุบนั มีโรงเรียน
ที่ อ ยู ่ ใ นความดู แ ลของ ทอท.จ�ำนวนทั้ ง สิ้ น 7 โรงเรี ย น

โดย ทอท. ได้มอบเงินให้แก่โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
ที่มีความเดือดร้อน ตามข้อเสนอแนะของต�ำรวจตระเวน
ชายแดน จ�ำนวน 7 โรงเรียน ในปี 2562 สนับสนุนรายปี
โรงเรียนละ 150,000 บาท รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 1,050,000 บาท
โดยมี พลต�ำรวจตรี รณกร ศุภสมุทร รองผู้บัญชาการต�ำรวจ
ตระเวนชายแดน เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารส�ำนักงานใหญ่
ทอท. เมื่ อ วั น ที่ 12 มี น าคม 2562 ทั้ ง นี้ ตั้ ง แต่ ป ี 2541
ทอท. สนั บ สนุ น งบประมาณก่ อ สร้ า ง สนั บ สนุ น รายปี
สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษา และ
อื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 67,400,853 บาท

SDGs:

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนที่ไดรับการสนับสนุน จํานวน 7 โรงเรียน ในป 2562
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานใหมพัฒนาสันติ
(บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
อุปถัมภ) ต.แมนาจร อ.แมแจม จ.เชียงใหม

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนการทาอากาศยานแหงประเทศไทย
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 4 รอบ 2 เมษายน 2546
บานนาโต ต.แมสลองใน อ.แมฟาหลวง จ.เชียงราย
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนการทาอากาศยาน
แหงประเทศไทย เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ป วันคลาย
วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
บานศรีถาวรพนา ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
(บานแพะ จังหวัดตาก)
ต.แมตื่น อ.แมระมาด จ.ตาก

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
(บานหมองกั๊วะ จังหวัดตาก)
ต.แมจัน อ.อุมผาง จ.ตาก

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหางแมว
(บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
ในโอกาสครบรอบ 30 ป อุปถัมภ)
ต.ขุนชอง อ.แกงหางแมว จ.จันทบุรี

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนการทาอากาศยาน
แหงประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา
6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 บานไอรจาดา อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
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“ทอท.อาสาพิทักษ์ป่าชายเลน” ประจำ�ปี 2562
ทอท. ร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการน�ำพนักงาน
ทอท. ข้ า ราชการจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ คณะ
อาจารย์ แ ละนั ก เรี ย นจากโรงเรี ย นในบริ เ วณ
โดยรอบส�ำนักงานใหญ่ ทอท. ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง จ�ำนวน
กว่า 500 คน ร่วมกันปลูกต้นโกงกาง จ�ำนวน
9,999 ต้ น เมื่ อ วั น ที่ 30 สิ ง หาคม 2562 ณ

กิจกรรมวันต้นไม้ ประจำ�ปี 2562

ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ก�ำหนดให้ วั น วิ ส าขบู ช า
ของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจ�ำปีของชาติ เพื่อสร้าง
และกระตุ้นจิตส�ำนึกให้ประชาชนเกิดความรัก
ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ซึ่ง ทอท.
ปฏิบตั ติ ามนโยบายของรัฐบาล โดยท่าอากาศยาน
ทัง้ 6 แห่งในความรับผิดชอบของ ทอท.จัดกิจกรรม

146

แรงบันดาลใจของท่าอากาศยานที่เป็นเพื่อนบ้านที่ดี

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จังหวัด
สมุ ท รปราการ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ป่ า ชายเลนให้ มี
สภาพสมบูรณ์ เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น�้ำ ซึ่งจะ
ช่วยสร้างความยั่งยืนให้อาชีพประมงในท้องถิ่น
ลดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ปลูกจิตส�ำนึกรัก
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับ
ชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน

วันต้นไม้ประจ�ำปี 2562 โดยมีผู้บริหาร พนักงาน
และลูกจ้าง สายการบิน ผู้ประกอบการ ส่วนงาน
ราชการ โรงเรี ย น และวั ด ร่ ว มกั น ปลู ก ต้ น ไม้
กิ จ กรรมดั ง กล่ า วนอกจากจะเป็ น การสร้ า ง
สิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับชุมชน

[ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำ�ปี 2562 : AOT ]

SDGs:

SDGs:

แรงบันดาลใจสู่ความภูมิใจ
ในศักยภาพของพนักงาน

สู่ความสำ�เร็จด้วยพนักงานเปี่ยมศักยภาพ
บุ ค ลากรที่ มี ศั ก ยภาพเป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ การให้ บ ริ ก ารท่ า อากาศยาน เนื่ อ งจากองค์ ก รต้ อ งอาศั ย
พนักงานที่มีความรู้ความสามารถในการส่งมอบการให้บริการที่เป็นเลิศและตอบสนองต่อการขยายตัวทางธุรกิจได้
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) ตระหนักถึงความส�ำคัญของบุคลากร จึงก�ำหนดให้มีการบริหารจัดการ
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ ผ่านการสร้างแรงจูงใจในการแสดง
ศักยภาพและสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างเต็มที่ โดยค�ำนึงถึงความต้องการของบุคลากรผ่านโครงการส�ำรวจ
ความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรในประเด็นที่เกี่ยวข้องเป็นประจ�ำทุกปี

การพัฒนาบุคลากร
ผู้มีส่วนได้เสีย

ลูกค้า

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

พันธมิตรทางธุรกิจ

หน่วยงานกำ�กับดูแล

ชุมชนและสังคม

พนักงาน

รายงานความยั
่งยืน 2562
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ความสำ�คัญ

องค์กรที่มีพนักงานที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถ และ
ยึดมัน่ ในค่านิยมทีด่ ขี ององค์กรย่อมผลักดันให้องค์กรสามารถ
พัฒนาไปสู่ความส�ำเร็จได้อย่างรวดเร็วและมั่นคง ด้วยเหตุนี้
ทอท. จึงให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาศักยภาพพนักงาน
ทัง้ ความรูใ้ นการปฏิบตั งิ านและการบริหารจัดการอย่างสมดุล
รวมทัง้ ปลูกฝังค่านิยมทีม่ งุ่ สูค่ วามเป็นเลิศในการท�ำงานและ
ค�ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมอีกด้วย

เป้าหมาย

1. ผลการส�ำรวจค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (Culture
Survey) ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 80 ในปีงบประมาณ 2562
2. การจัดท�ำระบบการจัดการความรู้ (Knowledge
Management: KM) บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนากระบวนการผู้โดยสาร การ
รวบรวมองค์ความรูแ้ ละน�ำมาปรับปรุงหรือพัฒนาการท�ำงาน
และการจัดเก็บความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุในต�ำแหน่ง
ส�ำคัญต่อระบบงานของ ทอท.
3. พนักงานได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในการบริหารจัดการท่าอากาศยาน ทัง้ ในด้านปฏิบตั กิ ารและ
การบริ ห ารจั ด การ ตามโครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรตาม
ศั ก ยภาพของพนั ก งาน (Core Competency และ
Functional Competency)

วัตถุประสงค์หลัก
• เสริมสร้างค่านิยมองค์กร (AOT Core Values) ให้
บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ของ ทอท. มี ค ่ า นิ ย มและพฤติ ก รรม
ที่พึงประสงค์สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร
โดยมีผู้บริหารระดับสูงเป็นต้นแบบ (Role Model)
• พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการ
ท่าอากาศยาน ทั้งในด้านปฏิบัติการและการบริหารจัดการ
(Core Competency และ Functional Competency)
• ก� ำ หนดกระบวนการจั ด การความรู ้ (Knowledge
Management: KM) เพือ่ ระบุ สร้างความรู้ เสาะหา ปันความรู้
และรวบรวมจัดเก็บอย่างเป็นระบบ

แนวทางการจัดการ

1. ด�ำเนินงานตาม “แผนแม่บทด้านการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ทอท.” ปีงบประมาณ 2560 - 2564
2. ขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning
Organization) และนวัตกรรมด้วยโมเดล 4Learn (Learn to
Learn, Learn to Share, Learn to Connect, Learn to
Innovate)
3. บรรยายให้ความรู้ KM กับผู้บริหารและบุคลากร
ทัง้ 6 ท่าอากาศยาน รวมทัง้ จัดกิจกรรม KM Day และกิจกรรม
AOT Core Values Day ณ ส�ำนักงานใหญ่ เป็นประจ�ำทุกปี
4. การฝึ ก อบรมบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถ
ทั้งด้านปฏิบัติการและบริหารจัดการ รวมทั้งการเผยแพร่
ความรู้ให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร

ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่

ผลการดำ�เนินงานปี 2562

1. ผลการส�ำรวจค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (Culture
Survey) ร้อยละ 84.46
2. บรรลุเป้าหมายตัวชีว้ ดั ตามแผนปฏิบตั กิ ารทัง้ 3 ด้าน*
ของการจั ด ท� ำ ระบบการจั ด การความรู ้ (Knowledge
Management: KM) ได้แก่
• การพัฒนากระบวนการผูโ้ ดยสาร จ�ำนวน 1 กระบวนการ
• การรวบรวมองค์ ค วามรู ้ แ ละน� ำ มาปรั บ ปรุ ง หรื อ
พัฒนาการท�ำงาน เพิ่มขึ้น 5 เรื่อง
• การจัดเก็บความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุในต�ำแหน่ง
ส�ำคัญต่อระบบงานของ ทอท.จ�ำนวน 5 เรื่อง
3. พนักงานได้รับการฝึกอบรมเฉลี่ย 20.81 ชั่วโมงต่อคน
ต่อปี
นอกจากนี้ ทอท. ยังมีรายได้จากการจัดฝึกอบรมให้
หน่วยงานภายนอก เป็นเงินจ�ำนวน 1,327,397.06 บาท
โดยมีบุคลากร ทอท.ที่ได้รับทุนการศึกษาของ ทอท.มาเป็น
วิทยากรบรรยายในหลักสูตรหลักของ ทอท. ทดแทนการจ้าง
วิทยากรจากภายนอก
* หมายเหตุ ดูรายละเอียด หน้า 155
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ภาพรวมผลการดำ�ภาพรวมผลการดํ
เนินงาน ด้านการพั
คลากรปี
25622562
าเนินงานฒ
ดานาบุ
นการพั
ฒนาบุคลากรป
ชั่วโมงการฝกอบรมเฉลี่ย

จํานวนพนักงานเขารวมฝกอบรมทั้งสิ้น

20.81 ชั่วโมง/คน/ป

24,734 คน

เพิ่มขึ้นจาก 9,330 คน ในป 2561

ลดลงจาก 43.68 ชัว่ โมง/คน/ป ในป 2561

เงินลงทุนดานการฝกอบรมทั้งสิ้น

คาใชจายในการฝกอบรม

เฉลีย่ 5,467.39 บาท/คน/ป

135.2 ลานบาท

ลดลงจาก 264.7 ลานบาท ในป 2561

ลดลงจาก 28,368 บาท/คน/ป ในป 2561

Human Capital Return on Investment (HCROI)

อัตราการโอนยายตําแหนงภายใน

ลดลงจาก HCROI 5.45 ในป 2561

ลดลงจากรอยละ 20.89 ในป 2561

4.84

รอยละ 4.06

การสํารวจคานิยมและวัฒนธรรมองคกร (Culture Survey) พบวา พนักงานและลูกจาง

รอยละ 84.46

รับรูถ งึ การแสดงออกซึง่ ความมุง มัน่ ในการขับเคลือ่ นคานิยมและวัฒนธรรมองคกร ของผูบ ริหารองคกรระดับสูง
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การเสริมสร้างค่านิยมองค์กร

ค่านิยมองค์กร เป็นแนวทางที่องค์กรปรารถนาให้พนักงาน
ปฏิบัติต่อกัน ซึ่งยึดถือเป็นหลักพื้นฐานของความเชื่อ เพื่อให้
แยกแยะว่าสิ่งใดถูกต้องหรือเป็นสิ่งดีงามในองค์กร ทอท.
ด�ำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างค่านิยมองค์กร (AOT Core
Values) เพื่อให้บุคลากรทุกระดับของ ทอท.มีค่านิยมและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ

ของ ทอท. โดยมุ ่ ง เน้ น ให้ ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง เป็ น ต้ น แบบ
(Role Model) ปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นและ
เป็นแบบอย่างที่ดีตามค่านิยม ทอท.
ผลการประเมิ น ความส� ำ เร็ จ ผ่ า นการส� ำ รวจค่ า นิ ย มและ
วัฒนธรรมองค์กร (Culture Survey) ในปี 2562 มีดังนี้

เป้าหมายและผลการดำ�เนินงานปี 2562

เป้าหมาย:
ร้อยละ 80 ของพนักงาน ทอท.

ผลลัพธ์: ผ่าน
ร้อยละ 84.46 ของพนักงาน ทอท.

ที่รับรู้ว่าผู้บริหารระดับ 10 ขึ้นไป ได้ปฏิบัติตน
ที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อค่านิยมองค์กร

ที่รับรู้ว่าผู้บริหารระดับ 10 ขึ้นไป ได้ปฏิบัติตน
ที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อค่านิยมองค์กร

ทั้งนี้ การส�ำรวจความคิดเห็นของพนักงาน ทอท. ในมิติ
ที่เกี่ยวข้องกับค่านิยม ทอท. และน�ำผลการส�ำรวจมาเป็น
แนวทางปรับปรุงและพัฒนาการด�ำเนินการขับเคลือ่ นองค์กร
ให้ ต ่ อ เนื่ อ งและยั่ ง ยื น โดยการรั บ รู ้ ว ่ า ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
ได้ปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อค่านิยมองค์กร

สะท้อนถึงการเป็นแบบอย่างของพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ตามค่านิยมทั้ง 5 ใจ ท�ำให้บุคลากร ทอท. เกิดแรงจูงใจ และ
มี ส ่ ว นในการผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
ให้สอดคล้องตามค่านิยม ทอท.

ค่านิยม ทอท.
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โครงการเสริมสร้างค่านิยมองค์กร

เพื่อให้พนักงาน ทอท. ทุกระดับมีค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร
จึงจัดโครงการเสริมสร้างค่านิยมองค์กร (AOT Core Values) ประจ�ำปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
ผู้บริหารระดับสูงเป็นต้นแบบค่านิยม (Role Model)
ผู ้บริ หารระดับสูงเป็นต้นแบบและปฏิบัติตนที่ แ สดงออก
ถึ ง ความมุ ่ ง มั่ น ต่ อ ค่ า นิ ย ม โดยมี ก ารถ่ า ยทอดแนวคิ ด
และประสบการณ์ค่านิยม ทอท. ให้กับพนักงานและลูกจ้าง
ทอท.เพือ่ เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ติ นให้สอดคล้อง
ตามค่านิยม ทอท.
สร้างความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารระดับสูง
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร “Leading Culture Development
with the Speed of Trust” ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้
ผู้บริหารระดับสูงมีความเข้าใจบทบาท และความรับผิดชอบ
ของผู้น�ำ ในการส่งเสริมและผลักดันค่านิยม ทอท. รวมทั้ง
สามารถแสดงตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามค่านิยม ทอท.
เพิ่มช่องทางการสื่อสารค่านิยม
ผู้บริหารระดับสูงสื่อสารค่านิยม ทอท.
ในช่องทางที่สามารถเข้าถึงพนักงาน
และลูกจ้าง ทอท. ทุกระดับ เช่น รายการ
“คุยให้คดิ กับนิตนิ ยั ” ผ่านทาง YouTube
และ Facebook

ค่านิยมกับการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการให้บริการท่าอากาศยาน
ผูบ้ ริหารระดับสูงริเริม่ โครงการฝึกอบรม “การพัฒนาศักยภาพผูป้ ฏิบตั งิ าน
ณ จุ ด ให้ บ ริ ก าร (Touchpoint) เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพบริ ก ารของ
ท่าอากาศยานดอนเมือง (มาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย
ระดับสากล) และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ด้านการบริการ)
รายงานความยั
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กิจกรรม AOT Core Values Day 2019 “40 ปี ทอท.กับการส่งต่อค่านิยมแห่งความภูมิใจสู่อนาคต”
ทอท. จัดกิจกรรม AOT Core Values Day 2019 “40 ปี ทอท.
กั บ การส่ ง ต่ อ ค่ า นิ ย มแห่ ง ความภู มิ ใ จสู ่ อ นาคต” ประจ� ำ
ปีงบประมาณ 2562 เพื่อสร้างบรรยากาศและกระตุ้นการ
ส่งเสริมค่านิยม ทอท.ให้กบั พนักงานและลูกจ้าง ทอท. รวมทัง้
เป็ น กิ จ กรรมที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจของ
ผู้บริหารและพนักงานในการส่งเสริมและผลักดันค่านิยม
ให้เกิดขึ้นในองค์กร
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ทั้งนี้ มีการประกาศผลรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบ
เสื้อสัญลักษณ์ค่านิยม ทอท.(AOT Core Values) และ
กิจกรรมการน�ำเสนอผลงานวีดิทัศน์และการเล่าเรื่อง (Story
Telling) “7 เรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจ ส่งมอบให้ผ่าน
ค่านิยม” ซึง่ เป็นกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมการมีสว่ นร่วมของบุคลากร
ในองค์กร

แรงบันดาลใจสู่ความภูมิใจในศักยภาพของพนักงาน [ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำ�ปี 2562 : AOT ]

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างค่านิยมองค์กร
ทอท. ด�ำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างค่านิยมองค์กร ประจ�ำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการปลูกฝัง
และเสริมสร้างค่านิยม ทอท. ในผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ โดยในปีท่ีผ่านมาได้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จ�ำนวน
5 หลักสูตร ได้แก่

1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Leading Culture
Development with the Speed of Trust” ส�ำหรับผู้บริหาร
ระดับสูง เพื่อเป็นต้นแบบและปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความ
มุ ่ ง มั่ น ต่ อ ค่ า นิ ย ม โดยให้ ผู ้ สั ม มนามี Character และ
Competency ที่ช่วยส่งเสริมและผลักดันค่านิยม ทอท.

3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร “AOT Core Values
Mentor with Speed of Trust Foundations” ส�ำหรับกลุ่ม
พี่ เ ลี้ ย งพนั ก งานใหม่ เพื่ อ ให้ มี ค วามรู ้ แ ละทั ก ษะในการ
ถ่ายทอด และสามารถปลูกฝังค่านิยมให้กับพนักงานใหม่
และจูงใจให้บุคลากรในส่วนงานมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ตามค่านิยม ทอท.

2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Change Leader
by Speed of Trust Foundations” ส�ำหรับผูบ้ ริหารระดับฝ่าย
เพือ่ ให้ผอู้ ำ� นวยการฝ่ายมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับบทบาท
ของผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง (Change Leader) ในการส่งเสริม
ค่านิยม ทอท. และสามารถพัฒนาวิธีการเพื่อจูงใจบุคลากร
ในส่วนงานให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กรของ ทอท.
4. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร “AOT Core Values
Young Role Model with Speed of Trust Foundations”
ส�ำหรับพนักงานต้นแบบค่านิยมระดับปฏิบัติการ เพื่อให้มี
ความเข้าใจในบทบาทและความรับผิดชอบในการส่งเสริม
และผลักดันค่านิยม ทอท. รวมทั้งสามารถแสดงตนเป็น
แบบอย่างที่ดีตามค่านิยม ทอท.
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5. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร “Inspire AOT Culture
by Speed of Trust Foundations” ส�ำหรับพนักงานสายงาน
บัญชีและการเงิน เพือ่ ให้ความรูค้ วามเข้าใจ และสามารถน�ำ
ค่านิยม ทอท. ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ
ท�ำงานให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเสริมสร้างบรรยากาศ
อั น ดี ใ นการท� ำ งานร่ ว มกั น ภายในสายงาน กั บ ส่ ว นงาน
ที่เกี่ยวข้องใน ทอท.

ทั้ ง นี้ กิ จ กรรมการถ่ า ยทอดประสบการณ์ ค ่ า นิ ย ม ทอท.
ในฐานะผูบ้ ริหารต้นแบบ (Role Model) เป็นกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้
ในทุกการสัมมนา เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
พนักงานและลูกจ้าง ทอท. และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมทีพ่ งึ
ประสงค์ตามค่านิยมทั้ง 5 ใจ

นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ แ ละประสบการณ์
รวมถึ ง วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการส่ ง เสริ ม ค่ า นิ ย มของ ทอท.ให้ กั บ
หน่วยงานภายนอก ได้แก่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ที่มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการ

จัดกิจกรรมสื่อสารและส่งเสริมวัฒนธรรมของ ทอท. รวมทั้ง
กระบวนการคั ด เลื อ กบุ ค คลต้ น แบบ (Role Model) ใน
โครงการส่งเสริมค่านิยม ทอท. เพื่อ อ.ส.ค. ได้น�ำไปปรับใช้
ต่อไป
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การจัดการความรู้ของ ทอท. (KM)

ทอท. ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) เพื่อน�ำความรู้ที่ส�ำคัญ
ต่อขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรไปต่อยอด และพัฒนาการด�ำเนินงานให้เกิดผลลัพธ์
อย่างเป็นรูปธรรม จัดเก็บ และถ่ายทอดความรูอ้ ย่างเป็นระบบ สามารถเข้าถึงได้งา่ ยและมีประสิทธิภาพ
และป้องกันการสูญหายของความรู้ไปกับการเกษียณของบุคลากร

เป้าหมายและผลการดำ�เนินงานปี 2562
เป้าหมาย:

ผลลัพธ์: ผ่าน

เป้าหมาย:

ผลลัพธ์: ผ่าน

เป้าหมาย:

ผลลัพธ์: ผ่าน

จำ�นวนกระบวนการที่สนับสนุนการให้บริการ
ท่าอากาศยานที่นำ�องค์ความรู้ไปใช้
1 กระบวนการ
จำ�นวนองค์ความรู้ที่รวบรวมและนำ�มาใช้
ในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน
เพิ่มขึ้น 5 เรื่อง

การจัดเก็บความรู้จาก
ผู้ที่จะเกษียณอายุในตำ�แหน่งงาน
ที่สำ�คัญต่อระบบงานขององค์กร
5 เรื่อง

Passenger Service Division System (PSD System) สนับสนุนการให้บริการผู้โดยสารผ่าน
ระบบ Digital และ PSD Learning Center เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และข้อมูลการบริการผู้โดยสาร
ของพนักงาน และลูกจ้าง ฝ่ายการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานดอนเมือง
5 องค์ความรู้ที่ได้รวบรวมและนำ�มาใช้ในการปรับปรุง/พัฒนางาน ได้แก่
1) คู่มือคุณภาพการบริการ (Airport Service Character) สำ�หรับกลุ่มประชาสัมพันธ์
2) คู่มือคุณภาพการบริการ (Airport Security Character) สำ�หรับกลุ่มรักษาความปลอดภัย
3) ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการดับเพลิงและกู้ภัย และโครงสร้างหลักสูตรการดับเพลิงและกู้ภัยขั้นต้น
4) การพัฒนาระบบตรวจสอบ QR code ขั้นตอนการขับสะพานเทียบเครื่องบิน
5) การปรับปรุงกระบวนการตรวจร้านค้าผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์
5 เรื่อง ที่ได้สัมภาษณ์จากผู้ที่จะเกษียณอายุ ได้แก่
1) ด้านการบริหารงานตรวจสอบ
2) การเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารงานตรวจสอบ
3) ด้านการบริหารงานยุทธศาสตร์
4) ความรู้ด้านมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน
5) ด้านการดับเพลิงและกู้ภัย

กิจกรรม KM Day 2019 “AOT Digital Services Creation”
ทอท. จัดกิจกรรม KM Day 2019 ภายใต้ชอื่ งาน “AOT Digital ผลการด�ำเนินงาน
Services Creation” โดยกิจกรรมประกอบด้วย การแสดง
• กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 576 คน
ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “AOT Digital Airports: สนามบิน
• ผูเ้ ข้าร่วม ร้อยละ 74 เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวมีประโยชน์
ที่ มี ชี วิ ต ” โดย นายนิ ติ นั ย ศิ ริ ส มรรถการ กรรมการ มากที่สุด
ผู ้ อ� ำ นวยการใหญ่ ทอท. รวมทั้ ง การน� ำ เสนอผลงาน
การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาท่าอากาศยาน โดยกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ (KM Expert) และกลุ่ม KM CoP New Gen
ข้ามสายงาน และเกิดความเชื่อมโยงจากความคิดน�ำสู่การ
ปฏิบัติ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงาน
ทอท. พร้ อ มทั้ งแลกเปลี่ย น เรีย นรู้ร่วมกันกับหน่ ว ยงาน
ภายนอก
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โครงการพัฒนาบุคลากรตามศักยภาพของพนักงาน
(Core Competency & Functional Competency)
ทอท. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีศักยภาพในการบริหาร
จัดการท่าอากาศยาน ทั้งในด้านปฏิบัติการและการบริหาร
จั ด การ สอดคล้ อ งตามมาตรฐานการขนส่ ง ทางอากาศ
ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
องค์ ก ารการบิ น พลเรื อ นระหว่ า งประเทศ (ICAO) และ

โครงการ/หลักสูตร
พัฒนาบุคลากรทั้งหมด
ในปี 2562

1,242

โครงการ/หลักสูตร

ส� ำ นั ก งานบริ ห ารการบิ น แห่ ง ชาติ ส หรั ฐ อเมริ ก า (FAA)
โดยในปี 2562 ทอท. จัดฝึกอบรมทั้งสิ้น 1,242 หลักสูตร/
โครงการ โดยมีพนักงานเข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 24,734 คน
ตามรายละเอียดดังนี้

การฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการท่าอากาศยาน 316 โครงการ/หลักสูตร
การฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการทั่วไป 303 โครงการ/หลักสูตร
การฝึกอบรมด้านวิชาชีพและการปฏิบัติการ 469 โครงการ/หลักสูตร
การฝึกอบรมด้านความรู้ทั่วไป 154 โครงการ/หลักสูตร

โครงการฝึกอบรมด้านการจัดการท่าอากาศยานของพนักงาน ทอท.
โครงการฝึกอบรมด้านการจัดการท่าอากาศยานเป็นหลักสูตรที่มุ่งให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในการด�ำเนินงาน
ท่าอากาศยานตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ประกอบไปด้วย 4 โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

การปฏิบัติการท่าอากาศยาน
Airport Operations: AO
กลุ่มเป้าหมาย:
พนักงานระดับ 1 - 4
• สร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจ
พื้นฐานด้านอุตสาหกรรมขนส่ง
ทางอากาศ
• มีทกั ษะในการปฏิบตั กิ ารภายใน
ท่าอากาศยาน
• มีทศั นคติเปิดรับต่อเทคโนโลยี
ทีเ่ ปลีย่ นแปลง

การจัดการทาอากาศยาน
ระดับตน Junior Airport
Management (JAM)
กลุ่มเป้าหมาย:
พนักงานระดับ 4 - 5
• สร้างความรู้ความเข้าใจใน
ความรับผิดชอบของผู้บริหาร
ระดับต้น
• เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ เพือ่ การแก้ไข
ปัญหาจากการท�ำงานได้
• พั ฒ นาความเป็ น ผู ้ น�ำและ
การท�ำงานเป็นทีม

การจัดการทาอากาศยาน
ระดับกลาง Intermediate
Airport Management (IAM)
กลุ่มเป้าหมาย:
พนักงานระดับ 5 - 6
• บ่ ม เพาะแนวความคิ ด และ
วิ สั ย ทั ศ น ์ ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ
ปฏิบตั งิ านท่าอากาศยาน
• เข้ า ใจเทคนิ ค การบริ ห าร
จัดการสมัยใหม่
• แลกเปลี่ ย นความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์
• เพิ่มขีดความสามารถในการ
ท�ำงานด้านการตลาด

การจัดการทาอากาศยาน
ระดับสูง Senior Airport
Management (SAM)
กลุ่มเป้าหมาย:
พนักงานระดับ 6 - 7
• สร้างวิสยั ทัศน์การบริหารงาน
ท่าอากาศยาน
• ฝึ ก ฝนทั ก ษะการวางแผน
กลยุทธ์ และการแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
• แลกเปลี่ ย นความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์เพือ่ พัฒนาธุรกิจ
ท่าอากาศยานสู่ความเป็นเลิศ

จำ�นวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ
ปี 2562

271 คน

226 คน

153 คน

38 คน

สัดส่วนพนักงาน
ทีผ่ า่ นโครงการ
ณ ปัจจุบนั *

ร้อยละ 46.40
ของพนักงาน
ระดับ 1 - 4

ร้อยละ 64.57
ของพนักงาน
ระดับ 4 - 5

ร้อยละ 29.19
ของพนักงาน
ระดับ 5 - 6

ร้อยละ 2.25
ของพนักงาน
ระดับ 6 - 7

*หมายเหตุ: การคำ�นวณพนักงานที่เข้าอบรม คำ�นวณจากพนักงานที่มีคุณสมบัติ โดยไม่ได้คำ�นวณจากพนักงานทั้งหมดในระดับนั้น ๆ
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โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “ส่งเสริมสมรรถนะด้านการจัดการ
(Managerial Competency) ของผู้บริหารระดับสูง”
ฝ่ า ยพั ฒ นาการบริหาร สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
จัดโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “ส่งเสริมสมรรถนะด้านการ
จัดการ (Managerial Competency) ของผู้บริหารระดับสูง”
เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรในระดั บ บริ ห ารให้ มี ค วามสามารถ
เชิ ง บริ ห ารและภาวะผู ้ น� ำ พร้ อ มรั บ การแข่ ง ขั น และการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการด�ำเนินธุรกิจให้สูงขึ้นอย่างยั่งยืน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นพนักงาน ทอท. ระดับ 9 ขึ้นไป จากทุกสายงานทั้ง 6
ท่าอากาศยานและส�ำนักงานใหญ่ ที่ด�ำรงต�ำแหน่งบริหาร
หรื อ รั ก ษาการผู ้ บ ริ ห ารเข้ า ร่ ว มโครงการฯ จ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น
114 คน โดยมีหัวข้อบรรยายเรื่อง Airport Acumen และ
Strategic Management ซึ่งเป็น 2 เรื่อง จาก 8 เรื่อง ภายใต้

สมรรถนะด้านการจัดการ (Managerial Competency) ที่ได้
ส�ำรวจจากความต้องการส่งเสริมสมรรถนะด้านการจัดการ
ของของผู้บริหารระดับสูง
การเข้าร่วมโครงการฯ ของผูบ้ ริหารระดับสูง คาดว่าผูเ้ ข้าร่วม
โครงการมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิดและหลักการ
ของ Airport Acumen และ Strategic Management และ
สามารถเชื่อมโยงการบูรณาการกับการบริหารจัดการของ
องค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจขององค์กร
รวมทั้ ง สามารถน� ำ ไปปรั บ ใช้ ใ นการพั ฒ นาองค์ ก ร
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจท่าอากาศยาน

การประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนด้านการพัฒนาบุคลากร
ผลตอบแทนจากการลงทุนด้านการพัฒนาบุคลากร

1 : 4.84

- รายได้จากการเรียกเก็บค่าดำ�เนินการจัดฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอก 1,327,397.06 บาท
- จ่ายค่าตอบแทนวิทยากร (พนักงาน ทอท.) 322,204 บาท
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ความใส่ใจต่อพนักงาน
บุคลากรของ ทอท. เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าและเป็นก�ำลัง
ส�ำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่จุดหมายที่วางไว้ ทอท.
จึงตระหนักถึงความส�ำคัญของคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องพนักงาน
และลูกจ้าง การยอมรับในความหลากหลาย และการเป็น

องค์กรที่พนักงานมีความผูกพัน จึงมุ่งดูแลพนักงานและ
ลูกจ้างด้วยสวัสดิการทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ พัฒนากระบวนการ
สร้างแรงจูงใจในการท�ำงานและยกย่องชื่นชมผู้ที่ปฏิบัติงาน
และท�ำคุณประโยชน์ให้กับองค์กรได้อย่างเป็นเลิศ

การดึงดูดและรักษาพนักงาน
ทอท. ด�ำเนินการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
และสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความสามารถให้ยังคง
ร่วมงานกับองค์กรตาม “แผนแม่บทด้านการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ทอท.” ปี 2560 - 2564 เพื่อ
วางแผนด้านการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด โดยพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วาม
เชี่ยวชาญในต�ำแหน่งงาน และสามารถแสดงศักยภาพได้

เต็ ม ความสามารถ อี ก ทั้ ง ยั ง ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานภายนอก
ในการพัฒนาบุคลากรทางด้านการบินอีกด้วย โดย ทอท.
มีการก�ำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
เป็นรายบุคคลและก�ำหนดแรงจูงใจให้กับพนักงานอย่าง
เหมาะสม รวมทั้ ง ก� ำ หนดโครงการเพื่ อ ดึ ง ดู ด และรั ก ษา
บุคลากรให้ท�ำงานกับ ทอท.ได้อย่างภาคภูมิใจ

ผลการดำ�เนินงาน
1 โครงการ MOU ร่วมกับ
สถาบันการบินพลเรือน
ในการพัฒนาบุคลากร
ทางด้านการบิน
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ร้อยละ
ของพนักงาน
ได้รับการประเมินผลโดยตัวชี้วัด
ในระดับบุคคล
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1.56
0.31

อัตราการลาออก ร้อยละ
โดยเป็นการลาออกแบบสมัครใจ
ร้อยละ

โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางด้านการบิน
ทอท. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนา
บุคลากรทางด้านการบิน (ปีงบประมาณ 2562 - 2564) กับ
สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เมือ่ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการเตรียมความ
พร้ อ มที่ จ ะน� ำ ประเทศไทยไปสู ่ ก ารเป็ น ศู น ย์ ก ลางการ
คมนาคมขนส่งทางอากาศของภูมภิ าคใน 3 สาขา ได้แก่ สาขา
นิรภัยและการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน (Aviation
Safety and Security) สาขาการบริหารจัดการสนามบิน

(Airport Management) และสาขาการจัดการการขนส่งทาง
อากาศ (Air Transport Management)
ผลการด�ำเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2562 ทอท. ได้จดั การฝึกอบรมในสาขาการ
ขนส่งทางอากาศ (Air Transport Management) หลักสูตร
Air Cargo Management โดยมีพนักงานที่ปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหารการขนส่งทางอากาศ เข้ารับการอบรม จ�ำนวน 30 คน

รางวัลพนักงานดีเด่น ประจำ�ปี 2562
เนื่องในโอกาสวันครบรอบการด�ำเนินงาน 40 ปี ของ ทอท.
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ทอท. จัดพิธีมอบรางวัลดีเด่น
ประจ�ำปี 2562 ให้แก่ พนักงานดีเด่น พนักงานลูกจ้างที่ได้รับ
การยกย่องเป็นกรณีพิเศษ กลุ่มดีเด่น หน่วยงาน ทอท.ดีเด่น
รวมทั้ ง บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานภายนอกผู ้ ท� ำ คุ ณ ประโยชน์
ให้แก่ ทอท. รวมทั้งสิ้น 29 คน

ทัง้ นี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรางวัลในแต่ละประเภท
ได้พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกอย่างโปร่งใส
และเป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ การคัดเลือกรางวัลพนักงาน
ดีเด่นที่ให้น�้ำหนักผลงาน 100 คะแนน ประกอบด้วยผลงาน
ที่มีความสอดคล้องกับค่านิยม ทอท. (Core Values) ร้อยละ
40 และหลั ก ฐานสนั บ สนุ น ของผลงาน (Supporting
Evidence) ซึ่งสร้างคุณค่าที่เกิดประโยชน์ต่อ ทอท. รวมทั้ง
ได้รบั การชมเชยหรือเคยได้รบั รางวัลจากผลงานอีกร้อยละ 60
ผลการด�ำเนินงาน
• พนักงาน 29 คน จากท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งและ
ส�ำนักงานใหญ่ ได้รับรางวัลในแต่ละประเภท
นายศุภณัฐ เจริญ
วิศวกรอาวุโส 6 ส่วนบำ�รุงรักษา
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
“รู้สึกภาคภูมิใจในงานและรางวัล
ที่ได้รับ และจะตั้งใจทำ�งานให้ดี
ที่สุดต่อไป”

รายงานความยั
่งยืน 2562
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พิธีมอบรางวัล Suvarnabhumi Service Excellence (SSE) ประจำ�ปี 2562
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดพิธีมอบรางวัล Suvarnabhumi
Service Excellence (SSE) ประจ�ำปี 2562 ซึ่งจัดต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 7 ตั้งแต่ปี 2555 ให้แก่พนักงานและหน่วยงาน
ทีป่ ฏิบตั งิ านภายในท่าอากาศยานทีใ่ ห้บริการผูโ้ ดยสารอย่าง
ยอดเยี่ยมเหนือกว่ามาตรฐานการบริการทั่วไป สร้างความ
ประทับใจให้กับผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ พร้อมยกระดับ
การให้ บ ริ ก ารให้ ไ ด้ ต ามมาตรฐานสากลภายใต้ แ นวคิ ด
“ท่าอากาศยานแห่งรอยยิ้ม” หรือ “Airport of Smiles”
โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 3 ประเภท คือ
• รางวัล “ผู้ให้บริการดีเด่น” (ประเภทบุคคล) คัดเลือก
จากทีม่ กี ารปฏิบตั งิ านให้บริการได้ยอดเยีย่ มเหนือมาตรฐาน
และให้บริการอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ

• รางวัล “เรือ่ งราวบริการยอดเยีย่ ม” (ประเภทบุคคล และ
ประเภทกลุ่ม 2 - 5 คน) คัดเลือกจากบุคคลและกลุ่มบุคคล
ทีใ่ ห้บริการหรือช่วยเหลือผูโ้ ดยสารได้อย่างยอดเยีย่ มจนเป็น
ที่ประทับใจ
• รางวัล “พัฒนาบริการยอดเยีย่ ม” คัดเลือกจากหน่วยงาน
ที่มีการพัฒนาปรับปรุงการบริการที่น�ำมาเริ่มให้บริการจริง

น.ท.สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์
ผู้อำ�นวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
“โครงการนี้ประสบความสำ�เร็จเป็น
อย่างดี เพราะช่วยสร้างขวัญ กำ�ลังใจ
และความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติ
งาน และหน่วยงานต่าง ๆ ส่งผลให้เกิด
ความมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการที่ดีแก่
ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง”
160
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ดูรายละเอียด
ผู้ ได้รับรางวัล

คุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร
ทอท. ก�ำหนดนโยบายเพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวติ
ที่ดีของบุคลากรทั้งสุขภาพกายและใจ เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การท�ำงานได้อย่างเต็มที่ และส่งผลต่อความพึงพอใจและ
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร โดยก�ำหนดสวัสดิการ

และโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานอย่าง
ต่อเนือ่ ง รวมทัง้ ให้สทิ ธิเสรีภาพในการรวมกลุม่ เพือ่ แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นและความต้องการผ่านคณะกรรมการกิจการ
สัมพันธ์ ทอท.อีกด้วย

ผลการดำ�เนินงาน

การสำ�รวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน
ทอท. ส�ำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน
ในระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี ในปี 2562
พบว่า ทอท.ได้คะแนนผลส�ำรวจความพึงพอใจที่ร้อยละ
86.05 และคะแนนความผูกพันของพนักงานที่ร้อยละ 77.23
ตามล� ำ ดั บ มี พ นั ก งานและลู ก จ้ า งร่ ว มท� ำ แบบส� ำ รวจฯ
ร้อยละ 97.32 โดยประเด็นทีไ่ ด้รบั ความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสัมพันธภาพ และประเด็น
ที่ ค วรพั ฒ นาในปี ต ่ อ ไป ได้ แ ก่ ระบบเส้ น ทางก้ า วหน้ า

ในสายอาชี พ การบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง าน นวั ต กรรม
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ทั้งนี้ ทอท.มีแผนในการ
ด�ำเนินการในปีต่อไปเพื่อตอบสนองประเด็นดังกล่าว เช่น
โครงการประกวดด้านนวัตกรรม โครงการจัดสถานทีพ่ กั ผ่อน
ส�ำหรับพนักงาน เป็นต้น
*หมายเหตุ การสำ�รวจทั้งสองแบบมีความแตกต่างกัน คือ การสำ�รวจความพึงพอใจ เป็นการ
สำ�รวจในเรื่องของปัจจัยสำ�คัญ 6 ด้าน ที่ส่งผลต่อความรู้สึกที่แสดงระดับความพึงพอใจของ
บุคลากร ในขณะที่การสำ�รวจความผูกพันจะมุ่งเน้นเรื่องความคิดเห็นและการแสดงพฤติกรรม
ของบุคลากรที่เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร (Say - Stay - Strive)

รายงานความยั
่งยืน 2562
AOT 161
INSPIRING
SUSTAINABLE
AIRPORTS
161

แรงงานสัมพันธ์

ทอท. ก�ำหนดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน
ด้ า นสภาพการจ้ า งงานและสวั ส ดิ ก ารของพนั ก งานและ
ลูกจ้างผ่านการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ทอท.
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ โดยโครงสร้างคณะกรรมการกิจการ
สัมพันธ์ ทอท.ประกอบด้วย ประธานซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
1 คน ผูแ้ ทนฝ่ายนายจ้าง 9 คน และผูแ้ ทนฝ่ายสหภาพแรงงาน
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ทอท. 9 คน ท� ำ หน้ า ที่ พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง

ประสิทธิภาพและพัฒนาการด�ำเนินงานด้านแรงงานสัมพันธ์
ซึง่ ในปี 2562 ข้อเรียกร้องทีไ่ ด้รบั การพิจารณา ได้แก่ ค่าจัดการ
งานศพ ค่ า ฝ่ า อั น ตรายของผู ้ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นดั บ เพลิ ง
และกู้ภัย ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น โดยร้อยละ 83.3 ของ
ข้อเรียกร้องด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ในปีที่ผ่านมา
ได้รับการตอบสนองโดยการอนุมัติโครงการและสวัสดิการ
ที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการและโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงาน
การมอบทุนการศึกษาบุตรของ
พนักงานและลูกจ้าง ทอท. ประจำ�ปี 2562
ทอท. มอบทุนการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้าง ทอท.
ที่ มี ผ ลการเรี ย นดี ต ามหลั ก เกณฑ์ ก ารมอบทุ น การศึ ก ษา
ที่ก�ำหนดเป็นประจ�ำทุกปี โดยครอบคลุมตั้งแต่ระดับประถม
ศึกษาถึงระดับปริญญาตรี ซึ่งในปีนี้มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 457 ทุน
รวมเป็นเงิน 3,411,000 บาท

โครงการค่ายเยาวชน
ทอท. จั ด โครงการค่ า ยเยาวชน “โครงการเรี ย นรู ้ ทั ก ษะ
เชิงเกษตร ณ Farm De Lek นครนายก” ในปี 2562 ซึ่งเป็น
สวัสดิการที่จัดให้แก่บุตรของพนักงานและลูกจ้าง ทอท.
ที่ มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 9 - 12 ปี จ� ำ นวน 44 คน ได้ เ ดิ น ทาง
ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ เพือ่ สร้างการเรียนรูน้ อกห้องเรียน
ผ่านกระบวนการและกิจกรรมทางการเกษตร เกิดการพัฒนา
ทางสังคม ปลูกฝังความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเสริมสร้าง
จินตนาการ และเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการประกอบ
อาชีพ รวมทั้งเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนผู้เข้าร่วม
โครงการ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี
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แรงบันดาลใจสู่ความภูมิใจในศักยภาพของพนักงาน [ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำ�ปี 2562 : AOT ]

สวัสดิการบ้านพักพนักงาน
ทอท. จัดให้มสี วัสดิการบ้านพักพนักงานทัง้ ในส่วนกลางและ
ท่าอากาศยานภูมิภาคทุกแห่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส�ำหรับ
พนักงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ ทอท. โดย
พิจารณาจากผูไ้ ด้รบั ความเดือดร้อนในเรือ่ งการพักอาศัย เช่น
ผู้ไร้ที่พักอาศัยเนื่องจากประสบอัคคีภัยหรือวินาศภัยอื่น ๆ
ผู้มีหน้าที่อ�ำนวยการปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ
ผูม้ หี น้าทีป่ ฏิบตั งิ านในหน่วยงานทีม่ ภี ารกิจรับผิดชอบตลอด
24 ชั่วโมง รวมทั้งผู้ที่โยกย้ายไปปฏิบัติงานในท่าอากาศยาน
ภูมิภาคหรือพื้นที่ต่างถิ่น

ห้องปั๊มนมให้บุตร
ทอท. จัดให้มีบริการห้องปั๊มนมให้บุตรส�ำหรับพนักงานและลูกจ้างหญิงที่มาท�ำงาน
ขณะมีบุตรวัยทารก โดยจัดพื้นที่เป็นสัดส่วนเปิดใช้งานในช่วงเวลาท�ำงาน พร้อมมี
ตู ้ แ ช่ เ ย็ น ส� ำ หรั บ เก็ บ น�้ ำ นมอี ก ด้ ว ย ปั จ จุ บั น ห้ อ งปั ๊ ม นมให้ บุ ต รเปิ ด ให้ บ ริ ก าร
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และส�ำนักงานใหญ่ โดยมีแผน
จะขยายให้ครบทั้ง 6 ท่าอากาศยานในอนาคต

โครงการตรวจร่างกายประจำ�ปี
ทอท. จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�ำปีให้กับพนักงานและ
ลู กจ้ า ง ทอท. ทั้ ง 6 ท่ า อากาศยานและส� ำ นั กงานใหญ่
ประกอบด้วย การตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ และเอกซเรย์
ทรวงอก รวมทั้งการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการ
ท�ำงานให้กับพนักงานและลูกจ้างที่สัมผัสกับปัจจัยเสี่ยง
เช่น การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน การตรวจสมรรถภาพ
การมองเห็น การตรวจหาสารตะกั่วในเลือด
ทอท. ยังได้จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ประจ�ำปี 2562 เนื่องจากเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายและแพร่
ระบาดได้รวดเร็วทันทีทมี่ กี ารติดเชือ้ จึงจัดให้มกี ารฉีดวัคซีนฯ
เพือ่ ช่วยเพิม่ ภูมคิ มุ้ กันให้พนักงานและลูกจ้าง ทอท. มีสขุ ภาพ
ที่ แ ข็ ง แรงสมบู ร ณ์ และป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของโรค
ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา และลดอัตราการหยุดงาน

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ทอท. ก�ำหนดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในส�ำหรับ
การเข้ารักษาในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ตามอัตราที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
หรือสูงกว่าตามที่ ทอท. ก�ำหนด โดยในปี 2562 ทอท. ได้ปรับวงเงินค่ารักษา
พยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลเอกชน ประกอบด้วย ค่ารักษา
พยาบาล ค่ารักษาพยาบาลกรณีฉกุ เฉินเนือ่ งจากอุบตั เิ หตุ และค่ารักษาทันตกรรม
รวมทัง้ การปรับอัตราค่าห้องพักและค่าอาหาร ส�ำหรับพนักงาน ลูกจ้าง และบุคคล
ในครอบครัว ทีต่ อ้ งเข้ารับการรักษากรณีผปู้ ว่ ยใน (Internal Patient Department)
ตลอดจนปรับเพิ่มเงินค่าจัดการงานศพของพนักงานและครอบครัว เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีให้มากขึ้น
รายงานความยั
่งยืน 2562
AOT 163
INSPIRING
SUSTAINABLE
AIRPORTS
163

โครงการส่งเสริมสุขภาพ “ฟื้นฟูสมรรถภาพการทำ�งาน เพิ่มความสุขง่าย ๆ สไตล์การยศาสตร์”
ทอท. จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ “ฟื้นฟูสมรรถภาพการ
ท�ำงาน เพิ่มความสุขง่าย ๆ สไตล์การยศาสตร์” โดยสาธิต
กิ จ กรรมนวดฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพการท� ำ งาน การนวดดั ด
จัดสรีระ และให้ค�ำแนะน�ำในการดูแลสุขภาพ รวมทั้งการท�ำ
แบบสอบถามเพื่อประเมินสภาพปัญหาการเจ็บป่วย การ
บาดเจ็บเนื่องจากท่าทางการท�ำงานที่ไม่เหมาะสม (Office
Syndrome) ให้แก่พนักงาน ทอท. เพื่อป้องกันปัญหาด้าน
การยศาสตร์ในสถานที่ท�ำงาน และช่วยให้พนักงานสามารถ
ท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการถึง
117 คน

ผลการด�ำเนินงาน
• ร้อยละ 72 ของผู้เข้าร่วมเห็นว่าโครงการดังกล่าว
มีประโยชน์ในระดับ ‘มาก’ ถึง ‘มากที่สุด’
• ร้อยละ 57 ของผูเ้ ข้าร่วมเห็นว่า หากมีการนวดผ่อนคลาย
ตามทีไ่ ด้เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนือ่ ง จะช่วยบรรเทาอาการ
ปวดเมือ่ ยและช่วยฟืน้ ฟูสมรรถภาพการท�ำงานได้จริงในระดับ
‘มาก’ ถึง ‘มากที่สุด’

โครงการ ทอท. ลดพุง ลดโรค ครั้งที่ 8
ทอท. จัดโครงการ “ทอท.ลดพุง ลดโรค ครั้งที่ 8” ส�ำหรับ
พนักงาน ทอท. เมื่อวันที่ 12 - 13 กันยายน 2562 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้มีความสมบูรณ์
แข็งแรง ปราศจากโรคภัย และลดความเสี่ยงในการเกิดโรค
ตลอดจนส่ ง เสริ ม บุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี ใ ห้ แ ก่ พ นั ก งาน เกิ ด
ภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ต ่ อ องค์ ก ร โดยจั ด นิ ท รรศการให้ ค วามรู ้
ด้านสุขภาพ จัดกิจกรรมปรับพฤติกรรมชีวิต Fit and Firm
และมีการจัดทีมวิทยากรบรรยายความรูเ้ รือ่ งการดูแลสุขภาพ
ให้กับพนักงาน
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นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการส่งเสริมการดูแลสุขภาพ
และตลาดสีเขียว เพื่อให้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งด้านบริโภคและการ
ออกก�ำลังกาย ป้องกันปัญหาน�้ำหนักเกินและอ้วนลงพุง
รวมทั้งสามารถน�ำความรู้ไปถ่ายทอดให้เพื่อนร่วมงานและ
สมาชิ ก ในครอบครั ว และเป็ น การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี
แก่พนักงาน ซึ่งก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
ผลการด�ำเนินงาน
• ร้อยละ 88.40 ของผู้เข้าร่วมเห็นว่าโครงการดังกล่าว
มีประโยชน์ในการช่วยให้สุขภาพดีขึ้นในระดับ ‘สูงมาก’
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พิธีเปิดโครงการบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ
“บริหารจิต พิชิตความเครียด แนวทางสู่ ทอท. องค์กรสุขภาพดี”
โครงการบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “บริหารจิต พิชิตความเครียด แนวทางสู่
ทอท. องค์กรสุขภาพดี” ครั้งที่ 1 ณ ส�ำนักงานใหญ่ และครั้งที่ 2 ณ อาคาร
AOB ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประกอบด้วยกิจกรรมการฟังบรรยาย
เกีย่ วกับการจัดการความเครียด การรับค�ำปรึกษาจากนักจิตวิทยารายบุคคล
การท�ำแบบสอบถาม การเล่นเกมทดสอบสมาธิและความเครียด เพื่อให้
ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมมี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจถึ ง กลไกการเกิ ด ความเครี ย ด
การเผชิญกับความเครียด และวิธีการจัดการกับความเครียดที่ถูกต้องตาม
หลั ก วิ ช าการ มี ทั ก ษะและทั ศ นคติ ใ นการน� ำ มาปรั บ ใช้ ไ ด้ จ ริ ง ส� ำ หรั บ
การจัดการความเครียดที่เกิดขึ้นของแต่ละบุคคลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
และเพือ่ ให้ ทอท.เป็นองค์กรสุขภาวะอย่างยัง่ ยืน โดยทีพ่ นักงานและลูกจ้าง
ทอท.มีสุขภาพร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ที่แข็งแรงสมบูรณ์ สามารถ
ปฏิบัติงานให้กับ ทอท.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการเตรียมความพร้อมให้ผู้เกษียณ
ประจำ�ปี 2562

ทอท. จัดโครงการเตรียมความพร้อมให้ผู้เกษียณ ประจ�ำปี
2562 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณส�ำหรับพนักงาน
โดยเชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลรักษาสุขภาพ และการบริหารด้านการเงิน ณ โรงแรม
เรอเนซองต์ พั ท ยา จั ง หวั ด ชลบุ รี ซึ่ ง ในปี 2562 ทอท.
มีผู้เกษียณจ�ำนวน 61 คน
ผลการด�ำเนินงาน
ร้อยละ 94 ของผู้เข้าร่วมเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีประโยชน์
ในการน�ำไปใช้จริงในระดับ ‘สูงมาก’

AOT MOBILE
พนักงาน ทอท. ทั้ง 6 ท่าอากาศยาน และส�ำนักงานใหญ่
สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสวัสดิการได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน
แอปพลิ เ คชั น AOT Mobile และ Line รวมถึ ง ผ่ า น
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) โดยสามารถตรวจสอบ
ข้อมูล ดังนี้
• ประวัติข้อมูลการเบิกค่ารักษาพยาบาล
• ประวัติข้อมูลการลา
• ประวัติข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติงาน
• ประวัติข้อมูลการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
• ข้อมูลภาษี
• ค้นหาข้อมูลเบอร์ติดต่อพนักงาน/ลูกจ้าง
• ดูประกาศ/ข่าวสารของ ทอท.
รายงานความยั
่งยืน 2562
AOT 165
INSPIRING
SUSTAINABLE
AIRPORTS
165

ความหลากหลายของพนักงาน
ทอท. เชือ่ ว่าความหลากหลายทางความคิดทีม่ าจากบุคลากร
ที่มีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม อายุ เพศ บริบททาง
สังคม ฯลฯ สามารถสนับสนุนองค์กรให้สามารถปรับตัวได้
อย่างรวดเร็วตามบริบททางธุรกิจและสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
พร้อมก้าวสูก่ ารเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ทอท.จึงมุง่ ส่งเสริม

การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมเพือ่ ให้เกิดการยอมรับและเปิดกว้าง
ต่อความหลากหลาย เช่น ความสมดุลของพนักงานเพศหญิง
ในระดับต่าง ๆ และความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของแต่ละ
ท้องถิน่ นอกจากนี้ ทอท.ไม่ยอมรับการเลือกปฏิบตั ทิ กุ รูปแบบ
โดยก�ำหนดไว้เป็นหนึ่งในจรรยาบรรณ ทอท.

ผลการดำ�เนินงาน
สัดส่วน
กรรมการเพศหญิง

สัดส่วน
พนักงานเพศหญิง

ร้อยละ

ร้อยละ

13.33

40.22

กิจกรรมรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์

0 กรณี

ข้อร้องเรียน
ที่ได้รับการยืนยันด้าน
การเลือกปฏิบัติ

ทอท.ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานและลู ก จ้ า ง ทอท.แต่ ง กาย แสดงออกถึงอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
ด้วยชุดผ้าไทยหรือชุดท้องถิ่นพื้นเมืองทุกวันศุกร์ ทั้ง 6 ของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งเป็นการแสดงถึงความหลากหลาย
ท่ า อากาศยานและส�ำนัก งานใหญ่ โดยเปิด โอกาสให้ ทางวัฒนธรรมและเป็นการสนับสนุนการใช้สินค้าไทย
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�ำปี 2562 ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) (ทอท.) จัดท�ำมาอย่างต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 9 เพื่อสื่อสารถึงความก้าวหน้าของผลการด�ำเนินงานที่ครอบคลุมทุกมิติของความยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม และการก�ำกับดูแลกิจการ รวมถึงความมุ่งมั่นของ ทอท.ในการให้บริการท่าอากาศยานที่เป็นพลเมืองที่ดี
ของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน
ข้ อ มู ล ที่ น� ำ เสนอในรายงานฉบั บ นี้ เ ป็ น ผลการด� ำ เนิ น งานระหว่ า งวั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2561 ถึ ง 30 กั น ยายน 2562
ต่ อ เนื่ อ งจากผลด� ำ เนิ น งานวั น ที่ 30 กั น ยายน 2561 โดยครอบคลุ ม ส� ำ นั ก งานใหญ่ แ ละ 6 ท่ า อากาศยานใน
ความรั บ ผิ ด ชอบของ ทอท. ได้ แ ก่ ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ ท่ า อากาศยานดอนเมื อ ง ท่ า อากาศยานเชี ย งใหม่
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
รายงานฉบั บ นี้ จั ด ท� ำ ตามแนวทางการรายงานระดั บ สากล Global Reporting Initiative (GRI Standards)
แบบทางเลือกหลัก (Core) ด�ำเนินการแนวทางการรายงานระดับสากลตามกลุ่มอุตสาหกรรม GRI Airport Operators
Sector Supplement (AOSS) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development
Goals - SDGs) โดยมีพนื้ ฐานการจัดท�ำรายงานบนหลัก 4 ประการ คือ การพิจารณาบริบทแห่งความยั่งยืน การประเมิน
ประเด็นที่มีสาระส�ำคัญ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการจัดท�ำรายงาน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน และรายงานประจำ�ปีของ ทอท. จัดทำ�ขึ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ ซีดี
และสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจสามารถเข้าถึงรายงานฉบับที่ผ่านมาได้ตาม QR Code ด้านล่าง

รายงานความยั
่งยืน 2562
AOT
INSPIRING
SUSTAINABLE
AIRPORTS

167
167

กระบวนการกำ�หนดเนื้อหาของรายงาน
2
การจัดลําดับประเด็นสาระสําคัญดานความยั่งยืน

1
การระบุประเด็นสาระสําคัญดานความยั่งยืน
ขั้นตอนที่

ขั้นตอนที่

รวบรวมประเด็นสาระส�ำคัญด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
การให้บริการท่าอากาศยาน โดยค�ำนึงถึงปัจจัยทั้งภายในและ
ภายนอก เช่น ทิศทางกลยุทธ์ขององค์กร, แนวโน้มการเปลีย่ นแปลง
ของโลก, แนวโน้มกลุ่มอุตสาหกรรมการคมนาคมทางอากาศ,
ความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ และประเด็นทีผ่ มู้ สี ว่ นได้เสียให้ความส�ำคัญ

ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้บริหารระดับสูงร่วมกับตัวแทน
จากส่วนงานภายในทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ประเมินระดับผลกระทบด้านความ
ยัง่ ยืนต่อธุรกิจของ ทอท. และประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย
เพื่อประเมินระดับผลกระทบต่อการประเมินและตัดสินใจต่อ ทอท.

ขั้นตอนที่

กระบวนการกําหนด
เนื้อหาของรายงาน

4

การพัฒนาอยางตอเนื่อง
ผลการจัดลำ�ดับ ประเด็ นสาระสำ � คั ญด้ า นความยั่ งยื นที่ ไ ด้ รับการ
อนุมัติจะนำ�ไปดำ�เนินงานและติดตามผลก่อนนำ�มาเปิดเผยในรายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประจำ�ทุกปี โดยข้อมูลจะถูกกลั่นกรองและ
ตรวจสอบผ่านกระบวนการภายในเพื่อความถูกต้องก่อนรายงาน*
ผลการดำ�เนินงานดังกล่าวรวมถึงข้อเสนอแนะในการจัดทำ�รายงาน
จะถูกนำ�มาใช้ปรับปรุงการดำ�เนินงานในแต่ละประเด็นเพื่อการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องในอนาคต

3
การตรวจสอบความถูกตอง
ขั้นตอนที่

ฝ่ายกิจการเพื่อสังคมและก�ำกับดูแลกิจการ ด�ำเนินการวิเคราะห์
และตรวจสอบผลการจัดล�ำดับประเด็นสาระส�ำคัญด้านความยั่งยืน
ก่อนน�ำเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อขอความเห็นชอบและพิจารณาอนุมัติ
โดยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของ ทอท.
ทั้งนี้ ขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 จะเกิดขึ้นเป็นประจ�ำทุก 2 ปี หรือน้อยกว่า
เพื่อความสอดคล้องตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ

* หมายเหตุ ทอท.มีแผนการตรวจรับรองความถูกต้องของรายงานโดยองค์กรอิสระภายนอกในอนาคต
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

[ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำ�ปี 2562 : AOT ]

ประเด็นสาระสำ�คัญด้านความยั่งยืน
ประเด็นสาระสําคัญดานความยั่งยืนประจําป 2562
สูงมาก

ผลกระทบตอการประเมินและตัดสินใจ
ของผูมีสวนไดเสีย

มิติเศรษฐกิจ
มิติสังคม
มิติสิ่งแวดลอม
โครงสรางพื้นฐานและ
การเขาถึงทาอากาศยาน

ความพึงพอใจของลูกคา
พลังงานและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
การจัดการทรัพยากรและของเสีย
การบริหารทรัพยากรนํ้าและนํ้าเสีย

ชุมชนสัมพันธ

สิทธิมนุษยชน
และแรงงานที่ถูกกฎหมาย
ความรวมมือและ
พันธมิตรทางธุรกิจ
การดึงดูดบุคลากร
ความหลากหลาย
ของพนักงาน

ปานกลาง

ความปลอดภัยและการรักษา
ความปลอดภัยทาอากาศยาน

ดิจิทัลและนวัตกรรม
การตลาดและชื่อเสียงองคกร
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ความปลอดภัยของขอมูล
และความเปนสวนตัว
ผลการดําเนินงาน
เชิงเศรษฐกิจ
ผลกระทบทางเสียง
หวงโซอุปทานที่ยั่งยืน

อาชีวอนามัย ความปลอดภัย
สภาพการทํางาน และความเปนอยูที่ดีของพนักงาน

ผลกระทบดานความยั่งยืนตอธุรกิจของ ทอท.

รายงานความยั
่งยืน 2562
AOT
INSPIRING
SUSTAINABLE
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ขอบเขตผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย*
ประเด็นสาระสำ�คัญ

ภายใน
องค์กร
ผู้บริหาร
และ
พนักงาน

ภายนอกองค์กร
ลูกค้า

พันธมิตร
ทางธุรกิจ

ผู้ถือหุ้น

หน่วยงาน
กำ�กับดูแล

ชุมชนและ
สังคม

ผลการด�ำเนินงานเชิงเศรษฐกิจ
โครงสร้างพื้นฐานและการเข้าถึง
ท่าอากาศยาน

มิติเศรษฐกิจ

ดิจิทัลและนวัตกรรม
ความปลอดภัยของข้อมูล
และความเป็นส่วนตัว
ความพึงพอใจของลูกค้า
ความร่วมมือและพันธมิตรทางธุรกิจ
การตลาดและชื่อเสียงองค์กร
ห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน
ความปลอดภัยและการรักษา
ความปลอดภัยท่าอากาศยาน
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สภาพการ
ท�ำงาน และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

มิติสังคม

ชุมชนสัมพันธ์
สิทธิมนุษยชนและแรงงาน
ที่ถูกกฎหมาย
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การดึงดูดบุคลากร
ความหลากหลายของพนักงาน

มิติสิ่งแวดล้อม

พลังงานและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
การจัดการทรัพยากรและของเสีย
การบริหารทรัพยากรน�้ำและน�้ำเสีย
ผลกระทบทางเสียง
*ขอบเขตผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียได้รับการทบทวนในปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้เกิดความเหมาะสมมากขึ้น
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ผู้มีส่วนได้เสียของ ทอท.
ทอท. ระบุและคัดเลือกผู้มีส่วนได้เสียที่ส�ำคัญผ่านการพิจารณาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่อาจได้รับผลกระทบหรือมีอิทธิพลต่อการ
ด�ำเนินธุรกิจอย่างมีนัยส�ำคัญตลอดห่วงโซ่คุณค่าของ ทอท. นอกจากนี้ ทอท. ยังใช้เกณฑ์ในการก�ำหนดชุมชนโดยรอบ
ท่าอากาศยานทีม่ คี วามส�ำคัญตามการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม (Environment Impact Assessment: EIA) การก�ำหนด
พื้นที่ตามแผนฉุกเฉินของท่าอากาศยาน (Airport Emergency Plan) และการประเมินผลกระทบด้านเสียงจากอากาศยาน
(Noise Contour)

สรางแนวทาง
การดําเนินงานและ
ดูผลกระทบ
ตอธุรกิจ

ลูกคา

- สายการบิน
- ผูโดยสาร
- ผูประกอบการ

- คูคาและผูรับเหมา
- หนวยงานภาครัฐและเอกชน
ภายในทาอากาศยาน
- คูความรวมมือ
- ผูสงมอบสินคาและบร�การ

ผูบร�หารและพนักงาน
- พนักงานประจํา
- ลูกจางชั่วคราว
- พนักงานจัดจาง

ประยุกตเปน
แนวทางและปรับ
กระบวนการอยาง
ตอเนื่อง

พันธมิตรทางธุรกิจ

ผูมีสวนไดเสีย
ของ ทอท.
ชุมชนและสังคม

เขาถึงและ
สานสัมพันธ

ผูถือหุนและนักลงทุน

- ชุมชนและสังคมโดยรอบ
- ชุมชนและสังคมระดับประเทศ
- สื่อมวลชน

- ผูถือหุนภาครัฐ
- ผูถือหุนและนักลงทุน

หนวยงานกํากับดูแล

เร�ยนรูและ
จัดทํากรณีศึกษา

รายงานความยั
่งยืน 2562
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ลูกค้า

- สายการบิน
- ผู้โดยสาร
- ผู้ประกอบการ

- การส�ำรวจความ
พึงพอใจลูกค้าประจ�ำปี
- การประชุมร่วมกับ
สายการบิน
- กิจกรรมบริหารงาน
ลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
- Call Center และ
ช่องทางในการร้องเรียน
และแสดงความคิดเห็น
ต่าง ๆ
- จุดประชาสัมพันธ์
ภายในท่าอากาศยาน
- เว็บไซต์และสื่อสังคม
ขององค์กร
- การประชุมร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
ของ ทอท.
- การสัมภาษณ์ตัวแทน
ผู้บริหาร

พันธมิตร
ทางธุรกิจ

- ผู้ส่งมอบสินค้า
และบริการ
- ผู้รับเหมาแรงงาน
และบริการ
- หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนภายใน
ท่าอากาศยาน
- คู่ความร่วมมือ

- การจัดประชุมพันธมิตร
ทางธุรกิจ
- Call center และ
ช่องทางในการร้องเรียน
และแสดงความคิดเห็น
ต่าง ๆ
- การประชุมร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
ของ ทอท.
- การสัมภาษณ์ตัวแทน
ผู้บริหาร
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ความคาดหวัง

การตอบสนองความคาดหวัง

- การจัดสรรพื้นที่ สิ่งอ�ำนวย
ความสะดวก และการเชื่อมต่อ
ที่ทั่วถึงและเพียงพอต่อความ
ต้องการในการด�ำเนินธุรกิจของ
ท่าอากาศยาน เพื่อดึงดูดและ
สร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า
โดยครอบคลุมผู้ใช้ท่าอากาศยาน
ทุกกลุ่ม (Universal Design)
- ให้การบริการและตอบสนอง
ต่อความคาดหวังของลูกค้าด้วย
ความรวดเร็ว โดยใช้นวัตกรรมและ
ค�ำนึงถึงความต้องการที่หลากหลาย
- เป็นท่าอากาศยานที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม มีการ
ด�ำเนินงานด้านการใช้ทรัพยากร
และของเสียเชิงรุกเกินกว่าข้อบังคับ
ตามกฎหมาย
- ด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย
และการรักษาความปลอดภัยต่อ
ตามมาตรฐานสากล โดยรวมถึง
การจัดการสัตว์อันตราย
ในท่าอากาศยาน
- การสนับสนุนและให้บริการ
ข้อมูลการจราจรและสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกภายในท่าอากาศยาน
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
- การสื่อสารผ่านสื่อสังคม
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ที่รวดเร็วและทั่วถึง
- เพิ่มการมีส่วนร่วมและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อการวางแผนการพัฒนา
การด�ำเนินงานร่วมกัน
- ความเพียงพอของบุคลากร
ในการให้บริการผู้โดยสาร
- ส่งเสริมการใช้และร่วมกันพัฒนา
เทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อ
บริหารจัดการผู้โดยสารและสร้าง
ประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้ใช้บริการ
- การขยายธุรกิจและผลประกอบการ
ที่ดีขึ้น
- การให้การสนับสนุนข้อมูล
การฝึกอบรม อุปกรณ์ หรือพื้นที่
ที่เอื้อต่อการด�ำเนินงานของ
พันธมิตรทางธุรกิจ
- คุ้มครองด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย รวมถึงสภาพ
การจ้างงานของแรงงานภายใน
ท่าอากาศยาน โดยเฉพาะแรงงาน
ก่อสร้างต่างด้าว
- การเตรียมสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน พร้อม
ดูแลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
และรองรับภัยธรรมชาติต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม

- ติดตามตรวจสอบ
และพัฒนาการให้บริการ
และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ของท่าอากาศยานเป็นประจ�ำ
- ศึกษาและพัฒนา
นวัตกรรมการให้บริการ
และการประยุกต์ใช้
- ด�ำเนินมาตรการการจัดการ
ทรัพยากร และการแยกและ
ก�ำจัดของเสีย
- รับการรับรองมาตรฐาน
ด้านการบิน ด้านการรักษา
ความปลอดภัย และ
ด้านความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย ตามมาตรฐาน
สากล
- เตรียมพร้อมและฝึกซ้อม
แผนฉุกเฉินในสถานการณ์
ต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัย
- เพิ่มช่องทางการสื่อสาร
ผ่านสื่อสังคมแก่ผู้ที่มีส่วน
ได้เสียอย่างต่อเนื่อง
และครอบคลุม
- จัดโครงการเพือ่ สานสัมพันธ์
กับลูกค้าสายการบิน
และผู้ประกอบการ

- รับฟังปัญหา แลกเปลี่ยน
ความเห็นและพัฒนา
กระบวนการท�ำงาน
ตามที่ได้ประชุมหารือกัน
อย่างสม�่ำเสมอ
- ก�ำหนดให้มีสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกและการบริการ
ที่เอื้อต่อการด�ำเนินงานของ
คู่ค้า
- ปฏิบัติตามข้อตกลง สัญญา
กฎหมาย

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

วิธีการ

ความคาดหวัง

การตอบสนองความคาดหวัง

ผู้ถือหุ้น
และ
นักลงทุน

- ผู้ถือหุ้นภาครัฐ
- ผู้ถือหุ้นและ
นักลงทุน

- การประชุมนักวิเคราะห์
- การให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น
ผู้จัดการกองทุน และ
นักลงทุนทั้งในและ
ต่างประเทศ
- การประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
- Call center
- เว็บไซต์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
และสื่อสังคม
- กิจกรรมพาผู้ถือหุ้น
เยี่ยมชมกิจการ
- การประชุม/พูดคุย
ทางโทรศัพท์
(Conference Call)

- การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
ในระดับที่น่าพอใจ และมีการจ่าย
อย่างสมํ่าเสมอ
- ผลตอบแทนที่สูงขึ้น (Capital
Gain)
- ผลประกอบการที่ดีและเติบโต
อย่างต่อเนื่อง โปร่งใส และมั่นคง
- ด�ำเนินธุรกิจที่มีความสามารถ
ในการแข่งขันที่ดีเมื่อเทียบกับ
ท่าอากาศยานอื่นในต่างประเทศ
- แสดงเป้าหมายและทิศทางการ
ด�ำเนินธุรกิจในอนาคตขององค์กร
- การเตรียมพร้อมรับมือกับแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตของโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านนวัตกรรม
และสังคมผู้สูงอายุ
- สื่อสารการบริหารจัดการและ
ผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน
ในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่าง
โปร่งใสในเชิงรุก ผ่านช่องทางที่
เข้าถึงได้ง่าย รวมถึงมีการจัดการ
การสื่อสารที่ดีในสภาวะวิกฤต

- จัดสรรช่องทางการติดต่อ
กับองค์กรที่หลากหลาย
- จัดท�ำข้อมูลการด�ำเนินงาน
ขององค์กร เพื่อเป็นข้อมูล
ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
ตลอดจนผู้ที่สนใจ เพื่อให้
ทราบถึงธุรกิจขององค์กร
ทิศทางการด�ำเนินธุรกิจ หรือ
ผลประกอบการรายไตรมาส
เพื่อความโปร่งใส
และตรวจสอบได้
- จ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง
และสอดคล้องกับ
ผลประกอบการขององค์กร
- พาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ
และติดตามผลการ
ด�ำเนินงานขององค์กร

หน่วยงาน
ก�ำกับดูแล

- ส�ำนักงานก�ำกับดูแล
คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
- กระทรวงคมนาคม
- กระทรวงการคลัง
- ส�ำนักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน
- ส�ำนักงาน
คณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์
- ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

- การพบปะ ประชุมร่วมกับ
หน่วยงานก�ำกับดูแล
- การด�ำเนินธุรกิจอย่าง
มีประสิทธิภาพและ
การประเมินผลจาก
หน่วยงานก�ำกับดูแล
- การประชุมร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
ของ ทอท.

- การด�ำเนินธุรกิจที่สอดคล้อง
ตามกฎหมายหรือเหนือกว่า
กฎหมาย
- ดูแลความปลอดภัยของระบบ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างมีมาตรฐาน
และเคารพความเป็นส่วนตัวของ
ผู้ใช้งาน
- การด�ำเนินธุรกิจที่ค�ำนึงถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- ระบบการจัดการองค์กรที่ได้
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
- การด�ำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

- ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างถูกต้อง โปร่งใส
- ลดหรือดูแลผลกระทบ
เชิงลบด้านสิ่งแวดล้อมให้มี
มาตรฐานที่สูงกว่ากฎหมาย
ก�ำหนด และสร้างผลกระทบ
เชิงบวกให้กับชุมชนโดยรอบ
ท่าอากาศยาน
- เข้าร่วมการประเมินและ
เข้าชี้แจงข้อมูลกับหน่วยงาน
ที่ก�ำกับดูแลอย่างถูกต้อง
รวดเร็ว
- ร่วมมือกับหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลเพื่อส่งเสริมการ
ด�ำเนินโครงการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
- ศึกษาและพัฒนา
กระบวนการด�ำเนินธุรกิจ
เพือ่ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
สากลอย่างต่อเนื่อง

รายงานความยั
่งยืน 2562
AOT
INSPIRING
SUSTAINABLE
AIRPORTS

173
173

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

วิธีการ

ความคาดหวัง

การตอบสนองความคาดหวัง

ชุมชนและ
สังคม

- ชุมชนและสังคม
โดยรอบ
- ชุมชนและสังคม
ในระดับประเทศ
- สื่อมวลชน

- ลงพื้นที่เพื่อสอบถาม
และตรวจสอบผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและ
สังคม รวมถึงสอบถาม
ความต้องการของชุมชน
- เว็บไซต์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
และสื่อสังคม
- การประชุมร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
ของ ทอท.

- การด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย
และการรักษาความปลอดภัย
ที่มีมาตรฐาน
- การดูแลผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
และสังคมต่อชุมชน
- ดูแลผลกระทบจากแรงงานก่อสร้าง
ท่าอากาศยานที่มาพักอาศัยบริเวณ
ชุมชน
- การสื่อสารและการสนับสนุนไปยัง
ชุมชนให้เร็วที่สุดกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
- การร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
ของบริษัทเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดี
ของชุมชน โดยเฉพาะกิจกรรม
ด้านการศึกษาและเยาวชน
- สื่อสารการบริหารจัดการด้าน
ความยั่งยืนในเชิงรุก เพื่อสร้าง
ความเข้าใจให้กับสังคม
- ความโปร่งใสในกระบวนการ
ก�ำกับดูแลของ ทอท.
- ให้การสนับสนุนพื้นที่ภายใน
ท่าอากาศยานเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจท้องถิ่น

- ศึกษา ตรวจสอบ และ
พัฒนากระบวนการจัดการ
ผลกระทบทัง้ ด้านสิง่ แวดล้อม
และสังคมในชุมชน
- ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
ที่ส่งเสริมทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาชุมชน
ในระยะยาวอย่างยั่งยืน
- สื่อสารการด�ำเนินงาน
ทางช่องทางออนไลน์ เช่น
เฟซบุ๊ก และสื่อสาธารณะ
ต่าง ๆ

ผู้บริหาร
และ
พนักงาน

- พนักงานประจ�ำ
- ลูกจ้างชั่วคราว
- พนักงานจัดจ้าง

- กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
พบพนักงานและสื่อสาร
ผ่านเสียงตามสายในองค์กร
- คณะกรรมการ
- การส�ำรวจความผูกพัน
และความพึงพอใจของ
พนักงานต่อองค์กรประจ�ำปี
- ช่องทางการติดต่อ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม
เช่น สื่อสังคม ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภายในองค์กร

- ความปลอดภัยในการท�ำงาน
- ความมั่นคงและสวัสดิการที่ดี
เมื่อเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกัน
- การให้ผลตอบแทนที่สมเหตุสมผล
ตามสภาวะเศรษฐกิจ
- ความก้าวหน้าในอาชีพ
ตามความสามารถโดยปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ

- รับการรับรองระบบการ
จัดการความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย OHSAS 18001
- จัดท�ำแผนความก้าวหน้า
รายบุคคล เพื่อใช้ในการ
พัฒนาบุคลากรและรักษา
บุคลากรที่ดีไว้กับองค์กร
- ทบทวนค่าตอบแทนของ
พนักงานให้สอดคล้องกับ
ผลการด�ำเนินงานขององค์กร
สภาวะทางเศรษฐกิจ ไปจนถึง
สามารถแข่งขันได้ใน
อุตสาหกรรม
- จัดสวัสดิการในระยะยาว
ให้แก่พนักงานและครอบครัว
- ก�ำหนดกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความผูกพันและก�ำลังใจ
ให้กับพนักงาน
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

[ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำ�ปี 2562 : AOT ]

ภาคผนวกและ
แบบสอบถาม
ผลการดำ�เนินงานด้านความยั่งยืน

สำ�นักงานใหญ่

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานดอนเมือง

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

ท่าอากาศยานหาดใหญ่

ท่าอากาศยานภูเก็ต

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ขอบเขตการรายงาน

ความ
ครอบคลุม
ของข้อมูล
ปี 2562
(ร้อยละ)

ผลการด�ำเนินงานเชิงธุรกิจ

√

√

√

√

√

√

√

100

การประเมินคุณภาพการบริการท่าอากาศยาน

NR

√

√

√

√

√

√

100

ข้อร้องเรียนด้านการบริการ

√

√

√

√

√

√

√

100

การปฏิบัติตามกฎระเบียบและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

√

√

√

√

√

√

√

100

ข้อร้องเรียนและการละเมิดข้อก�ำหนดที่ได้รับการยืนยัน

√

√

√

√

√

√

√

100

จ�ำนวนผู้โดยสาร

NR

√

√

√

√

√

√

100

จ�ำนวนเที่ยวบินแยกตามประเภทการบินและช่วงเวลา

NR

√

√

√

√

√

√

100

ปริมาณสินค้าและพัสดุไปรษณียภัณฑ์

NR

√

√

√

√

√

√

100

จ�ำนวนสายการบินที่ด�ำเนินงานในแต่ละท่าอากาศยาน

NR

√

√

√

√

√

√

100

การจ�ำนวนการเชื่อมต่อโดยตรงของแต่ละท่าอากาศยาน NR

√

√

√

√

√

√

100

NR

√

√

√

√

√

√

100

ขอบเขตการรายงาน
เศรษฐกิจ
ผลการด�ำเนินงานเชิงธุรกิจ

ข้อมูลพื้นฐานของแต่ละท่าอากาศยาน

คุณลักษณะของแต่ละท่าอากาศยาน

N/A : ไม่มีข้อมูล NR : ไม่เกี่ยวข้องกับพื้นที่นั้น
INSPIRING SUSTAINABLE AIRPORTS
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สำ�นักงานใหญ่

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานดอนเมือง

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

ท่าอากาศยานหาดใหญ่

ท่าอากาศยานภูเก็ต

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ความ
ครอบคลุม
ของข้อมูล
ปี 2562
(ร้อยละ)

การใช้พลังงาน

N/A

√

√

√

√

√

√

85.7

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

N/A

√

√

√

√

√

√

85.7

การบริหารทรัพยากรน�้ำและน�้ำเสีย

N/A

√

√

√

√

√

√

85.7

การจัดการทรัพยากรและของเสีย

N/A

√

√

√

√

√

√

85.7

ข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรบุคคลของ ทอท.

√

√

√

√

√

√

√

100

ความหลากหลายของพนักงาน

√

√

√

√

√

√

√

100

การดึงดูดและรักษาพนักงาน

√

√

√

√

√

√

√

100

การพัฒนาบุคลากร

√

√

√

√

√

√

√

100

ความพึงพอใจของพนักงาน

√

√

√

√

√

√

√

100

สิทธิในการรวมกลุ่มและเจรจาต่อรอง

√

√

√

√

√

√

√

100

อัตราการบาดเจ็บถึงขัน้ หยุดงาน (LTIFR) - พนักงาน

√

√

√

√

√

√

√

100

อัตราการบาดเจ็บถึงขัน้ หยุดงาน (LTIFR) - ผูร้ บั เหมา

√

√

√

√

√

√

√

100

อัตราความรุนแรงของอุบตั เิ หตุถงึ ขัน้ หยุดงาน (LTISR) - พนักงาน √

√

√

√

√

√

√

100

อัตราความรุนแรงของอุบตั เิ หตุถงึ ขัน้ หยุดงาน (LTISR) - ผูร้ บั เหมา √

√

√

√

√

√

√

100

√

√

√

√

√

√

√

100

การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม

√

√

√

√

√

√

√

100

การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม

√

√

√

√

√

√

√

100

ขอบเขตการรายงาน
สิ่งแวดล้อม
การใช้ทรัพยากรและการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม

สังคม

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การเสียชีวิตเนื่องจากการท�ำงาน - ผู้รับเหมา

N/A : ไม่มีข้อมูล NR : ไม่เกี่ยวข้องกับพื้นที่นั้น
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[ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำ�ปี 2562 : AOT ]

เศรษฐกิจ
ผลการดำ�เนินธุรกิจ
GRI
201-1

N/A

N/A

หน่วย

2559

2560

2561

2562

รายได้จากการด�ำเนินงาน

ล้านบาท

50,962

54,901

60,537

62,783

ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน

ล้านบาท

28,359

30,559

31,009

33,082

ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

ล้านบาท

5,934

6,499

7,002

8,204

การจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี

ล้านบาท

9,757

12,285

1 4,998

N/A*

การจ่ายภาษีให้แก่รัฐบาล

ล้านบาท

4,932

5,584

6,061

6,526

เงินลงทุนเพื่อสังคม**

ล้านบาท

28

18

35

31

สินทรัพย์รวม

ล้านบาท

172,216

178,410

187,709

198,382

หนี้สินรวม

ล้านบาท

51,902

46,721

43,493

43,843

ส่วนของเจ้าของรวม
ล้านบาท
120,314 131,688.69
การประเมินคุณภาพการบริการท่าอากาศยาน (Airport Service Quality) (เต็ม 5 คะแนน) ***
4.51
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
คะแนน
4.58

144,269

154,539

4.42

4.33

ผลการด�ำเนินงานเชิงธุรกิจ

ท่าอากาศยานดอนเมือง

คะแนน

-

4.20

4.09

3.97

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

คะแนน

4.50

4.53

4.51

4.49

ท่าอากาศยานหาดใหญ่

คะแนน

-

-

4.14

4.03

ท่าอากาศยานภูเก็ต

คะแนน

-

-

-

4.14

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

คะแนน

-

-

-

4.21

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และพนักงาน
ภายใต้ก�ำกับดูแลของ ทอท.

กรณี

-

931

940

736

พฤติกรรมการแสดงออกไม่สภุ าพของเจ้าหน้าที่
และพนักงานภายใต้การก�ำกับดูแลของ ทอท.

กรณี

-

568

567

510

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และพนักงาน
ภายใต้ก�ำกับดูแลของหน่วยงานภายนอก

กรณี

-

270

262

117

ขอทราบรายละเอียดและมาตรการ

กรณี

-

194

222

170

สิ่งอ�ำนวยความสะดวก

กรณี

-

227

223

276

ข้อร้องเรียนด้านการบริการ****

หมายเหตุ
* การจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2562 จะพิจารณาในเดือนมกราคม 2563
** เงินลงทุนเพื่อสังคม พิจารณาจากมูลค่าเงินสดที่บริจาคเพื่อการกุศลและมูลค่าของสินค้าที่ใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคม
*** คะแนน ประจ�ำปี 2562 เป็นคะแนนของไตรมาสที่ 3
****จ�ำนวนข้อร้องเรียนสูงสุด 5 อันดับแรก ในปีงบประมาณ 2562 เป็นข้อมูลในไตรมาส 1 - 3 ทั้งนี้ ข้อมูลในปีก่อนหน้าเป็นข้อมูลของทั้ง 4 ไตรมาส

INSPIRING SUSTAINABLE AIRPORTS

177

การปฏิบัติตามกฎระเบียบและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
GRI

หน่วย

2559

2560

2561

2562

ข้อร้องเรียนและการละเมิดข้อก�ำหนดที่ได้รับการยืนยัน
307-1

การละเมิดข้อก�ำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ได้รับการยืนยัน

กรณี

0

0

0

0

205-3

การทุจริตคอร์รัปชันที่ได้รับการยืนยัน

กรณี

0

0

0

0

206-1

การฟ้องร้องด้านการกีดกันทางการค้า
ที่ได้รับการยืนยัน

กรณี

0

0

0

0

N/A

ข้อร้องเรียนด้านการเลือกปฏิบัติต่อพนักงาน
ที่ได้รับการยืนยัน

กรณี

0

0

0

0

N/A

การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยืนยัน

กรณี

0

0

0

0

418-1

การรั่วไหลของข้อมูลสารสนเทศ
ที่ได้รับการยืนยัน

กรณี

0

0

0

0

- ข้อร้องเรียนจากหน่วยงานภายนอก

กรณี

0

0

0

0

- ข้อร้องเรียนจากหน่วยงานรัฐบาล

กรณี

0

0

0

0

ข้อร้องเรียนด้านการละเมิดความเป็นส่วนตัว
ที่ได้รับการยืนยัน

ข้อมูลพื้นฐานของแต่ละท่าอากาศยาน
จ�ำนวนผู้โดยสารปีงบประมาณ 2562
GRI

ท่าอากาศยาน

หน่วย

G4-AO1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เที่ยวบินระหว่างประเทศ
ขาเข้า

ขาออก

เที่ยวบินภายในประเทศ

ผ่าน

ขาเข้า

ขาออก

รวม

ผ่าน

ขาเข้า

ขาออก

ผ่าน

คน 26,131,066 26,018,072 545,561 6,072,716 5,940,697

2,898

32,203,782 31,958,769 548,459

ท่าอากาศยานดอนเมือง

คน

8,556,193 8,659,591

47,578 11,891,305 11,848,732

4,980

20,447,498 20,508,323

52,558

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

คน

1,582,558 1,550,115

2,793 4,032,287 4,152,680

1,026

5,614,845 5,702,795

3,819

ท่าอากาศยานหาดใหญ่

คน

146,376

481 1,864,796 1,863,502

1,807

2,016,244 2,009,878

2,288

ท่าอากาศยานภูเก็ต

คน

5,162,595 5,149,585

6,147 3,778,352 3,750,358

1,625

8,940,947 8,899,943

7,772

ท่าอากาศยาน
แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

คน

445 1,308,925 1,304,469

546

1,485,498 1,466,607

991

รวม

คน 41,760,433 41,685,877 603,005 28,948,381 28,860,438 12,882
84,049,315
57,821,701

151,448
176,573

162,138

70,708,814 70,546,315 615,887
141,871,016

จ�ำนวนเที่ยวบินแยกตามประเภทการบินและช่วงเวลาในปีงบประมาณ 2562
GRI

ประเภทเที่ยวบิน

G4-AO2 โดยสารพาณิชย์

หน่วย

เที่ยวบินระหว่างประเทศ
ช่วงเวลา
ช่วงเวลา
06.00 -17.59 น.
18.00 - 05.59 น.

เที่ยวบินภายในประเทศ
ช่วงเวลา
ช่วงเวลา
06.00 -17.59 น.
18.00 - 05.59 น.

ขาเข้า

ขาเข้า

ขาออก

ขาเข้า

ขาออก

ขาออก

เที่ยวบิน 130,294 130,760 109,028 108,491 131,478 150,638

รวม

ขาเข้า

ขาออก

69,011

49,939

879,639

สินค้าพาณิชย์

เที่ยวบิน

2,138

2,368

2,160

1,930

-

-

-

-

8,596

ทั่วไป

เที่ยวบิน

1,484

1,793

953

595

1,182

1,295

330

230

7,862

รวม

เที่ยวบิน 133,916 134,921 112,141 111,016 132,660 151,933

69,341

50,169

896,097

ภาครัฐ

เที่ยวบิน

13,740

หมายเหตุ
ส�ำหรับภาครัฐไม่สามารถแยกตามช่วงเวลาได้ เนื่องจากไม่ได้อยู่ในระบบข้อมูลการบินของ ทอท. ซึ่ง ทอท. ได้รับข้อมูลจาก บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด (บวท.)
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ปริมาณสินค้าและพัสดุไปรษณียภัณฑ์ในปีงบประมาณ 2562
GRI

ประเภทเที่ยวบิน

2559

หน่วย

2560

2561

2562

ขาเข้า

ขาออก

ขาเข้า

ขาออก

ขาเข้า

ขาออก

ขาเข้า

ขาออก

ตัน

451,490

575,664

112,935

117,115

104,855

113,422

95,360

99,229

เที่ยวบินพร้อมผู้โดยสาร

ตัน

162,916

217,437

584,594

760,211

625,732

802,757

554,649

721,377

รวม

ตัน

G4-AO3 เที่ยวบินสินค้า

1,407,507

1,574,855

1,646,766

1,470,615

จ�ำนวนสายการบินที่ด�ำเนินงานในแต่ละท่าอากาศยานในปีงบประมาณ 2562
GRI

หน่วย

สายการบินภายในประเทศ

สายการบินระหว่างประเทศ

รวม*

สายการบิน

4

115

115

สายการบิน

3

14

14

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

สายการบิน

8

26

30

ท่าอากาศยานหาดใหญ่

สายการบิน

5

9

9

ท่าอากาศยานภูเก็ต

สายการบิน

7

52

53

ท่าอากาศยาน
แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

สายการบิน

6

7

11

รวม

สายการบิน

8

123

135

ท่าอากาศยาน

102-7 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(AO)
ท่าอากาศยานดอนเมือง

* บางสายการบินอาจมีการด�ำเนินงานทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

การจ�ำนวนการเชื่อมต่อของแต่ละท่าอากาศยานในปีงบประมาณ 2562
GRI

ท่าอากาศยาน

หน่วย

ท่าอากาศยาน
ภายในประเทศ

102-7 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ำนวนปลายทาง
(AO)

ท่าอากาศยานในต่างประเทศ
เอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง

แอฟริกา

ยุโรป

หมู่เกาะต่าง ๆ
ในมหาสมุทร
แปซิฟิก

รวม

16

125

10

4

27

5

171

ท่าอากาศยานดอนเมือง

จ�ำนวนปลายทาง

26

77

0

0

0

1

78

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

จ�ำนวนปลายทาง

18

28

1

0

0

0

29

ท่าอากาศยานหาดใหญ่

จ�ำนวนปลายทาง

9

4

0

0

0

0

4

ท่าอากาศยานภูเก็ต

จ�ำนวนปลายทาง

12

42

4

0

0

2

57

ท่าอากาศยาน
แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

จ�ำนวนปลายทาง

6

9

0

0

0

0

9

รวม*

จ�ำนวน
เส้นทางบิน

32

136

10

4

27

5

182

* บางสายการบินอาจมีการด�ำเนินงานทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
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คุณลักษณะของแต่ละท่าอากาศยานในปีงบประมาณ 2562
GRI

พื้นที่ของท่าอากาศยาน (ตารางกิโลเมตร)

จำ�นวนทางวิ่ง (เลน)

ความยาวทางวิ่ง (เมตร)

35.2

2

ทางวิง่ ที่ 1 : 3,700 ทางวิง่ ที่ 2 : 4,000

6.32

2

ทางวิง่ ที่ 1 : 3,700 ทางวิง่ ที่ 2 : 3,500

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

2.57

1

3,400

ท่าอากาศยานหาดใหญ่

4.75

1

3,050

ท่าอากาศยานภูเก็ต

2.21

1

3,000

ท่าอากาศยาน
แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

5.24

1

3,000

ท่าอากาศยาน

102-7 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(AO)
ท่าอากาศยานดอนเมือง

สิ่งแวดล้อม
การใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
GRI

หน่วย

2559

2560

2561

2562

การใช้พลังงาน
302-1 ปริมาณการใช้พลังงาน

เมกะวัตต์-ชั่วโมง

651,251

667,167

661,376

688,310

พลังงานจากแหล่งหมุนเวียน

เมกะวัตต์-ชั่วโมง

0

0

0

0

พลังงานจากแหล่งไม่หมุนเวียน

เมกะวัตต์-ชั่วโมง

651,251

667,167

661,376

688,310

- ไฟฟ้า

เมกะวัตต์-ชั่วโมง

554,330

571,775

569,745

594,497

- ความเย็น

เมกะวัตต์-ชั่วโมง

96,921

95,392

91,631

93,813

302-3

ความเข้มข้นการใช้พลังงาน*

กิโลวัตต์-ชั่วโมง
ต่อผู้โดยสาร

5.43

5.16

4.74

4.85

N/A

ค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงาน

บาท

2,438,309,329 2,454,467,557 2,557,724,241 2,500,591,104

หมายเหตุ
ข้อมูลในตารางด้านบนครอบคลุม 6 ท่าอากาศยานภายใต้ความรับผิดชอบของ ทอท. รวมการใช้ไฟของผู้ประกอบการ ไม่รวมส�ำนักงานใหญ่ ข้อมูลเก็บรวบรวมจากใบแจ้ง
ค่าไฟฟ้าของท่าอากาศยาน
มาตรฐานวิธีการเก็บข้อมูล ค�ำนวณ และแปลงหน่วยอ้างอิงตาม GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard
* ครอบคลุมทั้งพลังงานไฟฟ้าและความเย็น โดยเป็นการค�ำนวณการใช้พลังงานต่อหนึ่งผู้โดยสาร

GRI

หน่วย

2558

2559

2560

2561

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
305-1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง
(ขอบเขต 1)*

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

2,494.99

2,755.14

2,671.40

อยู่ระหว่างการรับรองข้อมูล

- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

1,771.00

1,925.00

1,866.93

อยู่ระหว่างการรับรองข้อมูล

- ท่าอากาศยานดอนเมือง

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

376.00

465.00

455.48

452.14

- ท่าอากาศยานเชียงใหม่

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

121.00

129.53

121.75

134.99

- ท่าอากาศยานหาดใหญ่

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

94.99

99.61

123.24

120.98

- ท่าอากาศยานภูเก็ต

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

-

-

-

299.98

- ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

132.00

136.00

104.00

127.66
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GRI

หน่วย

2558

2559

2560

2561

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
305-2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม
(ขอบเขต 2) (Location-based) *

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

193,701.80

211,570.34

209,596.50

อยู่ระหว่างการรับรองข้อมูล

- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

134,498.00

211,570.34

139,780.50

อยู่ระหว่างการรับรองข้อมูล

- ท่าอากาศยานดอนเมือง

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

44,835.00

56,288.00

54,491.04

53,780.44

- ท่าอากาศยานเชียงใหม่

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

8,837.00

9,172.28

9,206.22

9,259.69

- ท่าอากาศยานหาดใหญ่

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

3,301.80

3,564.06

3,659.58

3,732.77

- ท่าอากาศยานภูเก็ต

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

-

-

-

28,475.31

- ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

2,230.00

2,483.00

2,459.16

2,917.72

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ต่อผูโ้ ดยสาร

2.02

2.01

1.83

อยู่ระหว่างการรับรองข้อมูล

- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ต่อผูโ้ ดยสาร

2.58

2.54

2.33

อยู่ระหว่างการรับรองข้อมูล

- ท่าอากาศยานดอนเมือง

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ต่อผูโ้ ดยสาร

1.49

1.61

1.43

1.33

- ท่าอากาศยานเชียงใหม่

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ต่อผูโ้ ดยสาร

1.07

0.98

0.91

0.85

- ท่าอากาศยานหาดใหญ่

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ต่อผูโ้ ดยสาร

0.93

0.91

0.87

0.91

- ท่าอากาศยานภูเก็ต

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ต่อผูโ้ ดยสาร

-

-

-

1.58

- ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ต่อผูโ้ ดยสาร

1.35

1.28

1.02

305-4 ความเข้มข้นการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขต 1+2)*

อยู่ระหว่างการรับรองข้อมูล

หมายเหตุ
ข้อมูลในตารางด้านบนเป็นข้อมูลตามปีปฏิทินที่ใช้มาตรฐานวิธีการเก็บข้อมูล ค�ำนวณ และแปลงหน่วยอ้างอิงจาก GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting
Standard โดยค�ำนึงถึงก๊าซเรือนกระจกที่เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่านั้น และไม่มี Biogenic CO 2 emission ที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินงานของ ทอท. นอกจากนี้
ทอท. ใช้ Emission Factor อ้างอิงจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (มกราคม 2560), U.S. Environmental Protection Agency (EPA) และ
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) โดยใช้ Global Warming Potential (GWP) ในกรอบระยะเวลา 100 ปี ซึ่งอ้างอิงจาก IPCC Fourth Assessment
Report (AR4 - 100 year)
*ข้อมูลสรุปรวบยอดครอบคลุม 5 ท่าอากาศยาน ซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติงานภายใต้ความรับผิดชอบของ ทอท. ไม่รวมท่าอากาศยานภูเก็ตซึ่งอยู่ระหว่างรอการปรับฐาน
ในการเปิดเผยข้อมูล

GRI

หน่วย

2559

2560

2561

2562

8,591

9,474

10,600

10,481

8,052

9,000

10,299

10,133

539

474

301

348

พันลูกบาศก์เมตร

6,323

7,134

8,106

8,041

- น�้ำประปา

พันลูกบาศก์เมตร

6,124

6,865

7,936

8,041

- น�้ำผิวดิน

พันลูกบาศก์เมตร

0

0

0

0

- น�้ำบาดาล

พันลูกบาศก์เมตร

198

169

170

189

การบริหารทรัพยากรน�้ำและน�้ำเสีย
303-3 การใช้นำ�้ จากแหล่งภายนอก (Water withdrawal)* พันลูกบาศก์เมตร
(2018)
- น�้ำประปา
พันลูกบาศก์เมตร
- น�้ำบาดาล
พันลูกบาศก์เมตร
การใช้น�้ำจากแหล่งภายนอกในพื้นที่
ที่มีความเสี่ยงด้านการขาดแคลนน�้ำ
(Water stress areas) **

INSPIRING SUSTAINABLE AIRPORTS
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GRI

หน่วย

2559

2560

2561

2562

303-4 ปริมาณน�ำ้ ทีป่ ล่อยออก (Water discharge)***
(2018)
- น�้ำผิวดิน

พันลูกบาศก์เมตร

4,516

4,611

4,315

3,992

พันลูกบาศก์เมตร

4,516

4,611

4,315

3,992

- ปริมาณน�้ำที่ปล่อยออกในพื้นที่ที่มี
ความเสี่ยงด้านการขาดแคลนน�้ำ
(Water stress areas)**

พันลูกบาศก์เมตร

2,851

2,887

2,862

2,775

303-5 ปริมาณน�้ำที่ใช้ (Water consumption)****
(2018)
- ปริมาณน�้ำที่ใช้ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
ด้านการขาดแคลนน�้ำ
(Water stress areas)**

พันลูกบาศก์เมตร

4,075

4,863

6,285

6,490

พันลูกบาศก์เมตร

3,472

4,247

5,244

5,267

303-3 ปริมาณน�้ำที่น�ำกลับมาใหม่*****
(2016)
สัดส่วนต่อการใช้น�้ำจากแหล่งภายนอก

พันลูกบาศก์เมตร

-

-

401

496

ร้อยละ

-

-

3.78

4.73

การบริหารทรัพยากรน�้ำและน�้ำเสีย

หมายเหตุ
ข้อมูลด้านน�้ำครอบคลุม 6 ท่าอากาศยานภายใต้ความรับผิดชอบของ ทอท. ไม่รวมส�ำนักงานใหญ่ ข้อมูลเก็บรวบรวมจากใบแจ้งค่าน�้ำประปาของท่าอากาศยาน และ
มาตรวัดของระบบหมุนเวียนน�้ำภายใน
* การใช้น�้ำจากแหล่งภายนอกทั้งหมดของ ทอท. เป็นน�้ำจืด (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids)
** จากการวิเคราะห์ด้วย Aqueduct Water Risk Atlas ของ World Resources Institute (WRI) ทอท. มีพื้นที่ด�ำเนินงานอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงด้านการขาดแคลนน�้ำ
(Water stress areas) ในระดับ Extremely high จ�ำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
*** ปริมาณน�้ำที่ปล่อยออกที่แสดงเป็นค่าปริมาณน�้ำที่เข้าสู่ระบบบ�ำบัด ซึ่ง ทอท. พิจารณาให้เทียบเท่ากับน�้ำที่ปล่อยออก โดยน�้ำหลังผ่านการบ�ำบัดน�้ำเสียจะมีคุณภาพน�้ำ
เทียบเท่าหรือดีกว่าน�้ำจากแหล่งธรรมชาติที่เข้าสู่ระบบและเป็นไปตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและข้อก�ำหนดตามการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยมีพารามิเตอร์
ที่ตรวจวัดตามข้อก�ำหนดของ EIA อาทิ ไขมัน ความเป็นกรดด่าง (pH) TKN BOD TDS ตะกอนตกตะกอน ตะกอนแขวนลอย และซัลไฟด์ เป็นต้น โดยในปีงบประมาณ 2562
ไม่พบกรณีการละเมิดข้อก�ำหนดด้านคุณภาพน�้ำที่ปล่อยออกหลังการบ�ำบัด
**** ปริมาณน�้ำที่ใช้ (Water consumption) เท่ากับ การใช้น�้ำจากแหล่งภายนอก (Water withdrawal) หักลบด้วยปริมาณน�้ำที่ปล่อยออก (Water discharge)
ทั้งนี้ ทอท.ไม่มีแหล่งกักเก็บน�้ำที่มีนัยส�ำคัญที่สามารถส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น�้ำในพื้นที่ข้างเคียง
***** ปริมาณน�้ำที่น�ำกลับมาใหม่ครอบคลุมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานอื่น ๆ อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล

GRI

หน่วย

2559

2560

2561

2562

กิโลกรัม

26,525,782

30,931,998

31,852,556

35,619,591

ปริมาณขยะทีถ่ กู น�ำไปใช้ประโยชน์*

กิโลกรัม

-

2,581,470

3,055,080

2,762,656

ปริมาณขยะส่งก�ำจัด**

กิโลกรัม

26,525,782

28,350,528

28,797,476

32,856,936

ปริมาณขยะทัว่ ไป

กิโลกรัม

26,445,362

28,228,578

28,651,408

32,850,028

- ฝังกลบ

กิโลกรัม

22,827,758

25,218,914

23,187,558

27,650,903

- เผาท�ำลาย

กิโลกรัม

3,617,604

3,009,664

5,463,850

5,199,125

ปริมาณขยะอันตราย

กิโลกรัม

80,420

121,950

146,068

165,150

- เผาท�ำลาย

กิโลกรัม

80,420

121,950

1 46,068

165,150

การจัดการทรัพยากรและของเสีย
306-2 ปริมาณขยะทีเ่ กิดขึน้

หมายเหตุ
* ข้อมูลปริมาณขยะรีไซเคิลครอบคลุมเฉพาะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ ทอท.อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลขยะที่ถูกน�ำไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ เช่น รีไซเคิล หรือท�ำปุ๋ยหมัก
โดยจะรายงานข้อมูลที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ด�ำเนินการในอนาคต
** กระบวนการในการก�ำจัดขยะอันตรายของ ทอท. เป็นไปตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในขณะที่กระบวนการในการก�ำจัดขยะ
ทั่วไปเป็นไปตามมาตรการในแต่ละท้องที่ซึ่งด�ำเนินการโดยเทศบาลหรือบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
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สังคม
ข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรบุคคลของ ทอท.
GRI

พนักงาน

หน่วย

2559
ชาย

2560
หญิง

2561

ชาย

หญิง

ชาย

2562
หญิง

ชาย

หญิง

102-8 จ�ำนวนพนักงานทั้งหมด
รวม

คน
ร้อยละ

6,809

7,229

7,716

8,131

4,199

2,610

4,346

2,610

4,648

3,068

4,861

3,270

61.67

38.33

60.12

38.33

60.24

39.76

59.78

40.22

จ�ำแนกตามอายุ
น้อยกว่า 30 ปี

คน

2,013

2,054

2,132

2,118

30 - 50 ปี

คน

3,856

4,163

4,515

4,875

มากกว่า 50 ปี
คน
จ�ำแนกตามประเภทสัญญาจ้าง
ผู้บริหารสัญญาจ้าง
คน

940

1,012

1,069

1,138

พนักงานประจ�ำ

1

-

คน

5,253
3,242

ลูกจ้างชั่วคราว

1

คน

2

5,432
2,011

3,348

1,557
958

-

-

2

5,522

2,084

3,382

1,797

5,759

2,140

3,564

2,192

2,195
2,370

599

998

799

1,264

928

1,295

1,075

3,082

1,887

3,242

2,011

3,382

2,140

3,564

2,195

-

-

-

-

-

-

จ�ำแนกตามประเภทการว่าจ้าง
จ้างเต็มเวลา

คน

จ้างไม่เต็มเวลา
คน
จ�ำแนกตามพื้นที่ (พนักงานประจ�ำ)
รวม
คน

5,253

5,432

-

-

5,522

5,759

ส�ำนักงานใหญ่

คน

1,231

573

678

574

697

586

714

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

คน

2,200

1,553

701

1,570

703

1,630

699

ท่าอากาศยานดอนเมือง

คน

782

537

336

548

344

576

363

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

คน

204

129

77

132

93

167

108

ท่าอากาศยานหาดใหญ่

คน

142

125

52

130

61

140

68

ท่าอากาศยานภูเก็ต

คน

516

335

195

331

193

353

188

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
คน
เชียงราย
จ�ำแนกตามพื้นที่ (ลูกจ้างชั่วคราว)
รวม
คน

178

96

45

97

49

112

55

1,557

1,797

2,192

2,370

ส�ำนักงานใหญ่

คน

0

0

0

0

0

0

0

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

คน

549

360

357

500

401

491

440

ท่าอากาศยานดอนเมือง

คน

513

280

204

299

232

330

270

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

คน

111

83

59

117

74

120

87

ท่าอากาศยานหาดใหญ่

คน

61

87

25

95

25

99

40

ท่าอากาศยานภูเก็ต

คน

221

153

128

217

168

201

198

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
เชียงราย

คน

102

35

26

36

28

54

40

INSPIRING SUSTAINABLE AIRPORTS
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ความหลากหลายของพนักงาน
GRI

พนักงาน

หน่วย

2559
ชาย

หญิง

405-1 ความหลากหลายของพนักงาน
ระดับคณะกรรมการ
รวม
คน

ชาย

83.33

2561
หญิง

12
2

13

16.67

86.67

2562

ชาย

หญิง

15

10
ร้อยละ

2560

ชาย

หญิง

15
2

13

13.33

86.67

15
2

13

13.33

86.67

2
13.33

อายุนอ้ ยกว่า 30 ปี ในระดับเดียวกัน คน

0

0

0

อายุ 30 - 50 ปี ในระดับเดียวกัน

คน

2

2

2

2

1

อายุมากกว่า 50 ปี ในระดับเดียวกัน คน

10

13

13

11

1

151

158

149

0

ระดับผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 9 - 11)
รวม

คน
99
ร้อยละ

65.56

52

103

34.44

65.19

0

0

คน

19

อายุมากกว่า 50 ปี ในระดับเดียวกัน คน

อายุนอ้ ยกว่า 30 ปี ในระดับเดียวกัน คน
อายุ 30 - 50 ปี ในระดับเดียวกัน

55

97

34.81

65.10

151
52

98

34.90

64.90

53
35.1

0

0

22

26

28

132

136

123

123

1,046

1,106

1,150

ระดับผู้บริหาร (ระดับ 7 - 8)
รวม

คน

ร้อยละ
อายุนอ้ ยกว่า 30 ปี ในระดับเดียวกัน คน

1,222

530

516

552

554

574

576

613

609

50.67

49.33

49.91

50.09

49.91

50.09

50.16

49.84

0

0

0

0

คน

565

603

608

642

อายุมากกว่า 50 ปี ในระดับเดียวกัน คน

481

503

542

580

4,056

4,168

4,223

4,386

อายุ 30 - 50 ปี ในระดับเดียวกัน

ระดับปฏิบัติการ (ระดับ 6 ลงมา)
รวม

คน
ร้อยละ

อายุนอ้ ยกว่า 30 ปี ในระดับเดียวกัน คน

1,443

2,693

1,475

2,711

1,512

2,853

1,533

64.42

33.58

64.61

35.39

64.20

35.80
836

65.05

34.95

882

883

คน

2,847

2,943

3,006

3,138

อายุมากกว่า 50 ปี ในระดับเดียวกัน คน

327

342

381

412

อายุ 30 - 50 ปี ในระดับเดียวกัน

184

2,613

ผลการดำ�เนินงานด้านความยั่งยืน

[ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำ�ปี 2562 : AOT ]

836

การดึงดูดและรักษาพนักงาน
GRI

พนักงาน

หน่วย

2559
ชาย

หญิง

401-1 จ�ำนวนการจ้างงาน
จ�ำนวนการว่าจ้างพนักงานประจ�ำใหม่
รวม
คน

169

ร้อยละ

มากกว่า 50 ปี

3.36

103

116

ร้อยละ

1.96

2.13

0

0

0

0

639

366
144

149

40.40
8.29

คน

47

136

ร้อยละ

3.02

7.57

คน

0

29

ร้อยละ

0

1.61

การออกจากบริษัทของพนักงานประจ�ำ
รวม
คน

139

124

มากกว่า 50 ปี

4.21

6.59

0.56

3.54

0

0

859

0
358

457

402

201

39 .19

157
15.11

18.34

15.52

414

14.60
261

7.89

11.97

423

9.86
97

9.85

3.55

22
0.41

1.14
0

0.05

9.44

2.96

3.06

3

10.99

4.10

134

0.83

20.85

90

191
1.07

201
11.18

30 - 50 ปี

3.10

77

12.07

37.38

235
5.64

1.01

20.36

31.15
9.25
จ�ำนวนการว่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวใหม่ (จ�ำแนกตามอายุ)
น้อยกว่า 30 ปี
คน
582
ร้อยละ

90

115

217

หญิง

325

105

184

คน

ชาย

3.53
2.15

3.39

ร้อยละ

หญิง

5.52

6.02

485

ชาย

2562

195
117

ร้อยละ

ร้อยละ
จ�ำนวนการว่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวใหม่
รวม
คน
อัตราจ้างงานใหม่

หญิง

183

7.98

คน

2561

300

4.76
3.22
จ�ำนวนการว่าจ้างพนักงานประจ�ำใหม่ (จ�ำแนกตามอายุ)
น้อยกว่า 30 ปี
คน
316
30 - 50 ปี

ชาย

419
250

อัตราจ้างงานใหม่

2560

4.74
0

0.59

0

0

จ�ำนวนการออกจากบริษัท

91
อัตราการออกจากบริษัท
(ต่อพนักงานประจ�ำทั้งหมด)

ร้อยละ

อัตราการออกโดยสมัครใจ
(ต่อพนักงานประจ�ำทั้งหมด)

ร้อยละ

48

79

2.65
1.73

45

51

2.28
0.91

1.45

0.28
0.22

86

0.22

35

54

1.55
0.83

1.51

0.38
0.05

90
1.56
1.64

0.94

0.42
0.83

0.18

36
0.63
0.31

0.24

0.16

0.16
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GRI

พนักงาน

หน่วย

2559

2560

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

การออกจากบริษัทของพนักงานประจ�ำ (จ�ำแนกตามอายุ)
น้อยกว่า 30 ปี
คน
8
30 - 50 ปี
มากกว่า 50 ปี

0.15

0.29

คน

16

13

ร้อยละ

0.30

0.24

คน

115

95

2.19

1.75

294

49

218
อัตราการออกจากบริษัท
(ต่อพนักงานประจ�ำทั้งหมด)

ร้อยละ

76

มากกว่า 50 ปี
401-3 การลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร
จ�ำนวนพนักงานที่มีสิทธิลากิจ
เพื่อเลี้ยงดูบุตร

186

36

2.0

คน

113

13

ร้อยละ

7.26

0.72

คน

0

0

ร้อยละ

0

0

3,348
0

5,432

หญิง

0.03

0.14

14
0.15

4
0.42

0.39

0.46

64
1.24

14
1.03

1.09

1.05

42
25

48
17

31

17

1.92
1.14

2.03
0.78

1.3

0.72

23
0.87

32
1.29

1.62

1.02

17
0.95

16
0.54

0.77

0.56

2
0

0
0

3,382
0

5,522

0

2,140
10

3,564
0

5,759

จ�ำนวนพนักงานที่ลากิจ
เพื่อเลี้ยงดูบุตร

คน

จ�ำนวนพนักงานที่กลับมา
ท�ำงานหลังจากสิ้นสุดระยะ
การลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร

คน

0

2

0

5

0

10

0

6

คน
จ�ำนวนพนักงานที่กลับมา
ท�ำงานหลังจากสิ้นสุดระยะ
การลากิจเพือ่ เลีย้ งดูบตุ รและยัง
ท�ำงานต่อหลังจากนัน้ ไปอีก 1 ปี

0

2

0

5

0

10

0

6

อัตราการกลับมาท�ำงานและ ร้อยละ
การคงอยู่ของพนักงานที่กลับ
มาท�ำงานหลังจากระยะการลากิจ
เพื่อเลี้ยงดูบุตรสิ้นสุดลงแล้ว

-

100

-

100

-

100

-

100

[ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำ�ปี 2562 : AOT ]

2,084
5

0

3,242
0

ผลการดำ�เนินงานด้านความยั่งยืน

2,011
2

ชาย
4

0.19

36

11.62

5,253

0.12

0.72

ร้อยละ

คน

หญิง

2.73
2.0

2562

8

13

18.88

14.00
4.88
การออกจากบริษัทของลูกจ้างชั่วคราว (จ�ำแนกตามอายุ)
น้อยกว่า 30 ปี
คน
181
30 - 50 ปี

ชาย

16

ร้อยละ

ร้อยละ
การออกจากบริษัทของลูกจ้างชั่วคราว
รวม
คน

2561

2,195
6

การพัฒนาบุคลากร
GRI

พนักงาน

หน่วย

2559

2560

ชาย

หญิง

2561

ชาย

หญิง

ชาย

2562
หญิง

ชาย

หญิง

404-1 การฝึกอบรมพนักงานประจ�ำ
จ�ำนวนชัว่ โมงฝึกอบรมเฉลีย่ ชัว่ โมงต่อคน

41.05
47.30

29.65

30.42

34.97

43.68

22.48

46.32

20.81
33.47

22.21

18.48

จ�ำแนกตามระดับพนักงาน
คณะกรรมการบริษทั

N/A

ชัว่ โมงต่อคน

-

-

18.00

16.00

พนักงานระดับผูบ้ ริหารระดับสูง ชัว่ โมงต่อคน
(ระดับ 9 -11)

23.50

17.37

20.45

26.16

พนักงานระดับผูบ้ ริหาร
(ระดับ 7 - 8)

ชัว่ โมงต่อคน

41.48

30.66

36.20

27.21

พนักงานระดับปฏิบตั กิ าร
(ระดับ 1 - 6)

ชัว่ โมงต่อคน

-

-

39.35

18.73

จ�ำแนกตามอายุ
น้อยกว่า 30 ปี

ชัว่ โมงต่อคน

33.18

24.53

31.50

27.44

30 - 44 ปี

ชัว่ โมงต่อคน

46.45

34.34

48.20

23.21

45 - 60 ปี

ชัว่ โมงต่อคน

38.27

28.29

29.30

14.00

5.13

5.12

5.45

4.84

2.00

2.64

20.89

4.06

2559

2560

2561

2562

ผลตอบแทนจากการลงทุนมนุษย์
HCROI

-

อัตราการโอนย้ายต�ำแหน่งภายใน
อัตราการโอนย้ายต�ำแหน่งภายใน ร้อยละ
(เช่น การปรับต�ำแหน่งขึน้ )

ความพึงพอใจของพนักงาน
GRI

พนักงาน

หน่วย

N/A

ความพึงพอใจของพนักงาน

ชาย

ผลส�ำรวจความพึงพอใจของ ร้อยละ
พนักงาน (เต็มร้อยละ 100)
ร้อยละ
ความผูกพันของพนักงาน
ผลส�ำรวจความผูกพันของ
ร้อยละ
พนักงาน (เต็มร้อยละ 100)
ร้อยละ

หญิง

ชาย

84.69
-

ชาย

80.75
-

82.54

-

หญิง

ชาย

83.46
78.12

80.75

74.60
-

หญิง

86.05
78.12

76.40

-

-

หญิง

-

86.75

82.47

77.23
-

78.23

75.64

สิทธิในการรวมกลุ่มและเจรจาต่อรอง
GRI
N/A

พนักงาน

หน่วย

2559

2560

2561

2562

คน

3,242

3,509

3,892

3 ,805

ร้อยละต่อพนักงาน
ประจ�ำทัง้ หมด

61.72

64.60

50.44

66.07

ร้อยละต่อพนักงาน
ประจ�ำทัง้ หมด

100

100

100

100

สิทธิในการรวมกลุ่มและเจรจาต่อรอง
พนักงานในสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจ

102-41 สัดส่วนของพนักงานที่ได้รับ
สิทธิประโยชน์จากข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้าง
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
GRI

พนักงาน

หน่วย

2559

2560

2561

2562

กรณีตอ่ 1 ล้านชัว่ โมง
การท�ำงาน

0.07

0.27

0.08

0.44

ส�ำนักงานใหญ่

-

0.00

0.00

0.00

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

-

0.49

0.32

0.87

ท่าอากาศยานดอนเมือง

-

0.37

0.00

0.00

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

-

0.00

0.00

0.00

ท่าอากาศยานหาดใหญ่

-

0.00

0.00

0.00

ท่าอากาศยานภูเก็ต

-

0.00

0.00

0.00

ท่าอากาศยานแม่ฟา้ หลวง
เชียงราย

-

0.00

0.00

0.00

อัตราความรุนแรงของอุบตั เิ หตุ
วันทีห่ ยุดงาน
ถึงขัน้ หยุดงาน (LTISR) รวม ต่อ 1 ล้านชัว่ โมงการท�ำงาน

-

3.67

0.66

3.58

ส�ำนักงานใหญ่

-

0.00

0.00

0.00

-

2.93

1.76

4.10

ท่าอากาศยานดอนเมือง

-

0.74

0.00

0.00

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

-

0.00

0.00

0.00

ท่าอากาศยานหาดใหญ่

-

0.00

0.00

0.00

ท่าอากาศยานภูเก็ต

-

0.00

0.00

0.00

ท่าอากาศยานแม่ฟา้ หลวง
เชียงราย

-

0.00

0.00

0.00

กรณี

0

0

0

0

อัตราการบาดเจ็บ
ถึงขัน้ หยุดงาน (LTIFR)

กรณีตอ่ 1 ล้านชัว่ โมง
การท�ำงาน

-

-

0.27

-*

ส�ำนักงานใหญ่

กรณีตอ่ 1 ล้านชัว่ โมง
การท�ำงาน

-

-

0

0

-

-

0.27

0

ท่าอากาศยานดอนเมือง

-

-

0

0

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

-

-

0

0

ท่าอากาศยานหาดใหญ่

-

-

0

0

ท่าอากาศยานภูเก็ต

-

-

0

0

ท่าอากาศยานแม่ฟา้ หลวง
เชียงราย

-

-

0

0

403-9 พนักงาน
(2018) อัตราการบาดเจ็บถึงขัน้ หยุดงาน
(LTIFR) รวมของ ทอท.

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

การเสียชีวติ เนือ่ งจากการท�ำงาน

วันทีห่ ยุดงาน
ต่อ 1 ล้านชัว่ โมงการท�ำงาน

ผู้รับเหมา

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

หมายเหตุ
เครื่องหมาย - หมายถึง ยังไม่มีการเก็บข้อมูล
เครื่องหมาย * หมายถึง 2 กรณี หรือ จ�ำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ

188

ผลการดำ�เนินงานด้านความยั่งยืน

[ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำ�ปี 2562 : AOT ]

GRI

พนักงาน

2559

2560

2561

2562

อัตราความรุนแรงของอุบตั เิ หตุ
วันทีห่ ยุดงาน
ถึงขัน้ หยุดงาน (LTISR)
ต่อ 1 ล้านชัว่ โมงการท�ำงาน

-

-

0

0

ส�ำนักงานใหญ่

-

-

0

0

-

-

0

-*

ท่าอากาศยานดอนเมือง

-

-

0

0

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

-

-

0

0

ท่าอากาศยานหาดใหญ่

-

-

0

0

ท่าอากาศยานภูเก็ต

-

-

0

0

ท่าอากาศยานแม่ฟา้ หลวง
เชียงราย

-

-

0

0

1

0

1

0

2559

2560

2561

2562

บาท

11,827,744

3,785,200

35,000,000

17,727,188

เวลาในการท�ำกิจกรรมเพือ่ สังคม
ของพนักงาน

บาทเทียบเท่า

24,519,832

5,190,825

1,500,000

14,829,432

การมอบสิง่ ของและให้การบริการ

บาทเทียบเท่า

15,682,790

14,515,694

1,600,000

13,224,445

บาท

38,210,946

50,013,600

50,013,600

88,656,865

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

หน่วย

วันทีห่ ยุดงาน
ต่อ 1 ล้านชัว่ โมงการท�ำงาน

การเสียชีวติ เนือ่ งจากการท�ำงาน

กรณี

หมายเหตุ
เครื่องหมาย - หมายถึง ยังไม่มีการเก็บข้อมูล
เครื่องหมาย * หมายถึง 1 กรณี หรือ จ�ำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ

การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม
GRI
N/A

พนักงาน

หน่วย

การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม
การบริจาคเงิน

ค่าใช้จา่ ยในการบริหารจัดการของ
ส่วนงานทีร่ บั ผิดชอบด้านกิจกรรมเพือ่ สังคม
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ดัชนีตัวชี้วัด GRI
GRI Standard

Disclosure

Page Number (s)
and/or URL

Omission/
Remarks

GENERAL DISCLOSURES
GRI 102:
General
Disclosures
2016

102-1

Name of the organization

102-8
102-9
102-10
102-11

Front Cover, 14, 167,
Back Cover
Activities, brands, products, and services
9, 11, 13 - 15, 34 - 39,
52, 58 - 59
Location of headquarters
14, Back Cover
Location of operations
14, 52, 167
Ownership and legal form
14
Markets served
9, 11, 14, 35 - 36,
41 - 48, 52
Scale of the organization
14, 21, 35 - 38, 41 - 48,
177 - 180, 183
Information on employees and other workers
21, 166, 183 - 187
Supply chain
16, 127 - 131
Significant changes to the organization and its supply chain
39, 42 - 50
Precautionary Principle or approach
See Remark

102-12

External initiatives

102-13
102-14
102-15

Membership of associations
Statement from senior decision-maker
Key impacts, risks, and opportunities

102-2
102-3
102-4
102-5
102-6
102-7

102-16

Values, principles, standards, and norms of behavior

102-17
102-18

Mechanisms for advice and concerns about ethics
Governance structure

102-19
102-20

102-23

Delegating authority
Executive-level responsibility for economic,
environmental, and social topics
Composition of the highest governance body
and its committees
Chair of the highest governance body

102-24

Nominating and selecting the highest governance body

102-22

190

ดัชนีตัวชี้วัด GRI

[ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำ�ปี 2562 : AOT ]

9, 11, 21, 23, 27,
29 - 30, 50, 86, 111
9, 11, 19, 21, 83, 108
9, 11
9, 11, 24 - 26, 34, 41,
51, 56, 58, 68, 77 - 78,
90 - 91, 102, 107, 114,
118, 121, 126 - 127,
132, 135 - 136, 147 - 148,
158, 161, 166
9, 11, 13, 22, 27, 32, 127,
131 - 133, 150, 166
31, 133
22, See Annual
Report 2019
32
32
22, 166, 184,
See Annual Report 2019
See Annual Report 2019
See Annual Report 2019

AOT does not follow
the precautionary
approach, but has
a comprehensive risk
management plan
in place.

-

-

-

GRI Standard

Disclosure

Page Number (s)
and/or URL

Omission/
Remarks

23,
See Annual Report 2019
32, 168

-

GENERAL DISCLOSURES
GRI 102:
General
Disclosures
2016

102-28

Evaluating the highest governance body’s performance

102-29
102-30
102-32
102-33
102-34
102-40
102-41
102-42
102-43
102-44
102-45
102-46
102-47
102-48

Identifying and managing economic,
environmental, and social impacts
Effectiveness of risk management processes
Highest governance body’s role in sustainability reporting
Communicating critical concerns
Nature and total number of critical concerns
List of stakeholder groups
Collective bargaining agreements
Identifying and selecting stakeholders
Approach to stakeholder engagement
Key topics and concerns raised
Entities included in the consolidated financial statements
Defining report content and topic Boundaries
List of material topics
Restatements of information

102-49

Changes in reporting

102-50
102-51
102-52
102-53

Reporting period
Date of most recent report
Reporting cycle
Contact point for questions regarding the report

102-54
102-55
102-56

Claims of reporting in accordance with the GRI Standardss
GRI content index
External assurance

24
32, 168
31
31, 178
171 - 174
161, 187
171
172 - 174
172 - 174
167
167 - 168
169 - 170
See remark

See remark

167
167
167 - 168
198, Back Cover

167
190 - 196
See remark

Restatement of information
due to changes in scope of
reporting is indicated in
remarks throughout
this report.
AOT materiality matrix
was updated in this
report according to
AOT’s external
stakeholder
engagement in 2019.
However, there was
no change on the list
of topics and topic
boundary.

Corporate Social
Responsibilities and
Corporate Governance
Department
Airports of Thailand Public
Company Limited (AOT)
333 Cherdwutakad Road,
Srikan, Don Mueang,
Bangkok 10210
Tel. 0 2535 5270-74
Email:
aotcsr@airportthai.co.th
www.airportthai.co.th

AOT is currently under
development process
towards external assurance
of sustainability report.
Apart from internal control
of published data, there is
no external assurance
of the report this year.
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MATERIAL TOPICS
GRI Standards

Disclosure

Economic Performance
GRI 103:
103-1
Management
103-2
Approach 2016 103-3
GRI 201:
201-1
Economic
Performance 2016

Explanation of the material topic and its boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Direct economic value generated and distributed

Page Number (s)
and/or URL
34
34, 37 - 40
35 - 39
35, 177

Omission/
Remarks

SDGs

-

Airport Infrastructure and Accessibility
GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1
103-2
103-3

GRI G4 Sector
Specific Aspect:
Transport

G4-DMA Identify modes of ground transportation of passengers,
staff, visitors and suppliers within, to and from the airport.

GRI G4 Sector AO1
Specific Aspect: AO2
Market Presence AO3

Explanation of the material topic and its boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach

Number of passengers
Number of aircraft movements
Total amount of cargo tonnage

34, 41
41 - 50
41 - 48

-

41, 49 - 50

-

21, 36, 178
21, 36 - 37, 178
21, 36, 179

-

Marketing and Reputation Management
GRI 103:
Management
Approach 2016
GRI 417:
Marketing and
Labeling 2016

103-1
103-2
103-3
417-3

Explanation of the material topic and its boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Incidents of non-compliance concerning marketing
communications

Not Applicable

Company’s Number of new flight routes
own
indicator
Digitization and Innovation

GRI 103:
Management
Approach 2016
Not Applicable

103-1
103-2
103-3
Company’s
own
indicator

Explanation of the material topic and its boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Number of AOT Digital Platform downloads

34, 51
51 - 55
51
See remark

-

There was no
incidents of
non-compliance
with regulations
and/or voluntary
codes concerning
product and service
information and
labeling in 2019.

51

-

56 - 57
57 - 63
57, 61, 63
57

-

-

56, 64
65 - 66
65 - 66
65, 178

-

-

Information Security and Privacy
GRI 103:
Management
Approach 2016
GRI 418:
Customer Privacy
2016
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103-1
103-2
103-3
418-1

Explanation of the material topic and its boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Substantiated complaints concerning breaches of
customer privacy and losses of customer data
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-

MATERIAL TOPICS
Page Number (s)
and/or URL

Omission/
Remarks

67 - 68
68 - 76
68 - 73, 75 - 76
68 - 72

-

G4-DMA Report on programs/procedures for facilities
for the use of persons with special needs.

73 - 76

-

Company’s Airport Service Quality Score (ASQ)
own
indicator

69, 177

-

77 - 78
78 - 89
78, 80
80

-

126 - 127
127 - 131X
127 - 128,
130 - 131
127

-

107
108, 110 - 113,
AOT Website:
Environment
108 - 113
109 - 110, 180
108 - 110, 180
180
181
110, 181
112 - 113

-

GRI Standards

Disclosure

SDGs

Customer Satisfaction
GRI 103:
Management
Approach 2016
GRI G4 Sector
Specific Aspect:
Service Quality
GRI G4 Sector
Specific Aspect:
Provision of
Services or
Facilities for
Not Applicable

103-1
103-2
103-3
G4-DMA

Explanation of the material topic and its boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Procedure/process for quality control of service

Partnership and Collaboration
103-1
Explanation of the material topic and its boundary
GRI 103:
103-2
The management approach and its components
Management
Evaluation of the management approach
Approach 2016 103-3
Not Applicable Company’s Number of partnership airports under Sister Airport
own
Agreement (SAA)
indicator
Sustainable Supply Chain
GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1
103-2
103-3

Explanation of the material topic and its boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach

Not Applicable

Company’s Coverage of supplier groups evaluated with
own
Supply Chain Risk Assessment Tool in pilot
indicator operation sites

Energy and Climate Change
GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1
103-2

Explanation of the material topic and its boundary
The management approach and its components

GRI 302: Energy
2016
GRI 305:
Emissions 2016

103-3
302-1
302-3
305-1
305-2
305-4
305-5

Evaluation of the management approach
Energy Consumption within the organization
Energy intensity
Direct (Scope 1) GHG emissions
Energy indirect (Scope 2) GHG emissions
GHG emissions intensity
Reduction of GHG emissions

INSPIRING SUSTAINABLE AIRPORTS
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MATERIAL TOPICS
Page Number (s)
and/or URL

Omission/
Remarks

Explanation of the material topic and its boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Water recycled and reused

107, 114
114 - 117
114 - 117, 125
114, 116, 182

-

Interactions with water as a shared resource

114 - 115, 182,
AOT Website:
Environment
Web: Environment
114, 116,
AOT Website:
Environment
115 , 181
182
182

-

107, 118
118, 120,
AOT Website:
Environment
118 - 120, 125
182

-

107, 121
121 - 124,
AOT Website:
Environment
121, 123 - 125
AOT Website:
Environment

-

123,
AOT Website:
Environment
121

-

GRI Standards

Disclosure

Water and Wastewater
GRI 103:
103-1
Management
103-2
Approach 2016 103-3
GRI 303: Water 303-3
2016
GRI 303: Water 303-1
and Effluents 2018
303-2

Management of water discharge-related impacts

303-3
303-4
303-5

Water withdrawal
Water discharge
Water consumption

SDGs

-

Resource and Waste Management
GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1
103-2

103-3
GRI 306: Effluents 306-2
and Waste 2016

Explanation of the material topic and its boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Waste by type and disposal method

-

Noise
GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1
103-2

Explanation of the material topic and its boundary
The management approach and its components

103-3
Evaluation of the management approach
GRI G4 Sector G4-DMA Noise targets or limits applicable to the airport
Specific Aspect:
Noise
AO7
Number and percentage change of people residing
in areas affected
Not Applicable

194

ดัชนีตัวชี้วัด GRI

Company’s Percentage of noise-sensitive buildings that received
own
compensations by due date
indicator
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-

-

-

MATERIAL TOPICS
Page Number (s)
and/or URL

Omission/
Remarks

90 - 91
91, 93 - 101
91 - 92, 94 - 95,
98 - 100
91, 94 - 96, 106

-

G4-DMA Report roles and responsibilities related
to airport security

73

-

416-1

91

-

GRI Standards

Disclosure

SDGs

Customer Safety and Airport Security
GRI 103:
Management
Approach 2016
GRI G4 Sector
Specific Aspect:
Business
GRI G4 Sector
Specific Aspect:
Security Practices
GRI 416:
Customer Health
and Safety 2016

103-1
103-2
103-3
G4-DMA

Explanation of the material topic and its boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Report policies/programs on business continuity
in the event of an emergency

Assessment of the health and safety impacts
of product and service categories

Occupational Health, Safety, Well-being and Labor Working Condition
GRI 103:
103-1
Explanation of the material topic and its boundary
Management
103-2
The management approach and its components
Approach 2016
GRI 403:
Occupational
Health and Safety
2018

103-3
403-1
403-2
403-3
403-4
403-5
403-6

403-7
403-9

90, 102
102 - 106,
AOT Website: Airport
Safety and Security
Evaluation of the management approach
103 - 106
Occupational health and safety management system
21, 102 - 103,
AOT Website: Airport
Safety and Security
102 - 103,
Hazard identification, risk assessment, and incident
AOT Website: Airport
investigation
Safety and Security
102 - 103,
Occupational health services
AOT Website: Airport
Safety and Security
102 - 103,
Worker participation, consultation, and communication
on occupational health and safety
AOT Website: Airport
Safety and Security
Worker training on occupational health and safety
102 - 103, 105 - 106,
AOT Website: Airport
Safety and Security
105, 163 - 165,
Promotion of worker health
AOT Website: Airport
Safety and Security,
Human Resources
102 - 104,
Prevention and mitigation of occupational health
AOT Website: Airport
and safety impacts directly linked by business
Safety and Security
relationships
Work-related injuries

103 - 104, 188

-

-

INSPIRING SUSTAINABLE AIRPORTS
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MATERIAL TOPICS
GRI Standards

Disclosure

Page Number (s)
and/or URL

Omission/
Remarks

126, 132
132 - 134
132 - 134
132 - 134

-

Human Rights and Legal Labor
GRI 103:
103-1
Management
103-2
Approach 2016 103-3
GRI 412:
412-1
Human Rights
Assessment
2016
Community Engagement

Explanation of the material topic and its boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Operations that have been subject to human rights
reviews or impact assessments

GRI 103:
Management
Approach 2016
GRI 413: Local
Communities
2016

Explanation of the material topic and its boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Operations with local community engagement, impact
assessments, and development programs

103-1
103-2
103-3
413-1

135 - 136
136 - 146
136 - 143, 145 - 146
136,
AOT Website:
Community
Engagement

-

Human Capital Development
GRI 103:
Management
Approach 2016
GRI 404: Training
and Education
2016

103-1
103-2
103-3
404-1
404-2
404-3

Explanation of the material topic and its boundary
147 - 148
The management approach and its components
148 - 157
Evaluation of the management approach
148 - 150, 155 - 157
Average hours of training per year per employee
149, 187
Programs for upgrading employee skills and transition
148, 155 - 157, 165
assistance programs
Percentage of employees receiving regular performance
158
and career development reviews

-

Talent Attraction and Retention
GRI 103:
Management
Approach 2016
GRI 401:
Employment 201

103-1
103-2
103-3
401-1
401-3

Explanation of the material topic and its boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
New employee hires and employee turnover
Parental leave

147, 158
158 - 160
158 - 160
158, 185 - 186
186

-

Explanation of the material topic and its boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Diversity of governance bodies and employees

166
166
166
21 - 22, 166, 184

-

Diversity and Inclusion
GRI 103:
Management
Approach 2016
GRI 405: Diversity
and Equal
Opportunity 2016
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103-1
103-2
103-3
405-1
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SDGs

แบบสำ�รวจความคิดเห็นผู้อ่าน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำ�ปี 2562 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน) หรือ ทอท.
ข้อมูลจากแบบสำ�รวจความคิดเห็นนี้จะนำ�ไปใช้ในการปรับปรุงเนื้อหา
และรูปแบบการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำ�ปี 2563 ของ ทอท. ต่อไป
ขอขอบพระคุณสำ�หรับความร่วมมือของท่านเป็นอย่างสูง

กรุณาท�ำเครื่องหมาย  ลงในช่อง  และแสดงข้อคิดเห็นของท่านลงในช่องว่าง

1. เพศ
 ชาย				

 หญิง			

 อื่น ๆ

2. ระดับการศึกษา





ตํ่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
สูงกว่าปริญญาโท

3. ท่านเป็นผู้อ่านในกลุ่มใด





ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน
 ลูกค้า (ผู้โดยสาร/สายการบิน/ผู้ประกอบการ)
พนักงาน		
 คู่ค้า						
หน่วยงานราชการ
 สื่อมวลชน					
อื่น ๆ กรุณาระบุ _____________________________________________

 ชุมชนรอบสถานประกอบการ
 นักวิชาการ
 นักเรียน/นักศึกษา

4. ท่านได้รับรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ทอท.จากช่องทางใด
 เว็บไซต์ของ ทอท.		
 เว็บไซต์อื่น ๆ			

 งานสัมมนา/บรรยาย/นิทรรศการ		
 งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น		

5. ท่านมีวัตถุประสงค์ ใดในการอ่านรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำ�ปี 2562






รู้จัก ทอท.			
ประกอบการตัดสินใจลงทุน			
การวิจัย/การศึกษา			
เตรียมจัดท�ำรายงานของตนเอง
อื่น ๆ กรุณาระบุ _____________________________________________

 หน่วยงานภายใน ทอท.
 อื่น ๆ กรุณาระบุ__________

6. ความสมบูรณ์และความน่าเชื่อถือของรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำ�ปี 2562
• ท่านเข้าใจประเด็นด้านความยั่งยืนของ ทอท. เพียงใด
 มาก			
 ปานกลาง		
 น้อย		
 ควรปรับปรุง
• ผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนสอดคล้องตามกลยุทธ์ความยั่งยืนของ ทอท. เพียงใด
 มาก			
 ปานกลาง		
 น้อย		
 ควรปรับปรุง
• เนื้อหามีความเหมาะสมและน่าเชื่อถือเพียงใด
 มาก			
 ปานกลาง		
 น้อย		
 ควรปรับปรุง
•เนื้อหาตรงกับสิ่งที่ท่านต้องการทราบเพียงใด
 มาก			
 ปานกลาง		
 น้อย		
 ควรปรับปรุง
				

7. ท่านสนใจประเด็นด้านความยั่งยืนของ ทอท. เรื่องใดบ้าง












โครงสร้างพื้นฐานและการเข้าถึงท่าอากาศยาน
 ความร่วมมือและพันธมิตรทางธุรกิจ
ห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน				
 ดิจิทัลและนวัตกรรม
ความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัว
 ผลการด�ำเนินงานเชิงเศรษฐกิจ
การตลาดและชื่อเสียงองค์กร			
 ความพึงพอใจของลูกค้า
ผลกระทบทางเสียง				
 การบริหารทรัพยากรน�้ำและน�้ำเสีย
การจัดการทรัพยากรและของเสีย			
 พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สภาพการท�ำงาน และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์			
 การดึงดูดบุคลากร
ความหลากหลายของพนักงาน			
 ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน
ชุมชนสัมพันธ์					
 สิทธิมนุษยชนและแรงงานที่ถูกกฎหมาย
อื่น ๆ กรุณาระบุ _____________________________________________

8. ท่านคิดว่าเนื้อหาในรายงานครอบคลุมประเด็นสาระสำ�คัญด้านความยั่งยืนของ ทอท. หรือไม่
 ครอบคลุม
 ไม่ครอบคลุม
หากท่านคิดว่าไม่ครอบคลุม โปรดระบุประเด็นที่ท่านคิดว่าควรเพิ่มเติม
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

9. ข้อเสนอแนะการปรับปรุงรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับต่อไป
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
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กรุณาส่งคืนที่ 		
ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม
			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
			
333างยัถ.เชิ
ดวุ�ปีฒ2562
ากาศ
กัน เขตดอนเมือง
แบบสำ�รวจความคิ
ดเห็นผู้อ่าน [ รายงานการพัฒนาอย่
่งยืน ประจำ
: AOTแขวงสี
]
			
กรุงเทพฯ 10210

บร�ษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.)
333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท : 0 2535 5270 - 74
โทรสาร : 0 2535 5289
อีเมล
: aotcsr@airportthai.co.th
www.airportthai.co.th

“รายงานฉบับนี้ผลิตดวยกระดาษที่เปนมิตรตอสิ�งแวดลอม และพ�มพดวยหมึกพ�มพที่ผลิตจากฐานนํ้ามันพ�ช”

