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สารจากประธานกรรมการ

(นายประสงค์ พูนธเนศ)

ประธานกรรมการ

ปี 2558 ที่ผ่านมา เป็นปีแห่งการเริ่มต้นศักราชใหม่ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ ทอท. เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ด�าเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์
ภายใต้แผนวิสาหกิจของ ทอท.ปีงบประมาณ 2558 - 2562 ที่ได้พิจารณาทบทวนปัจจัยแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างรอบคอบ ครบถ้วน และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของอุตสาหกรรมการบิน พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อรักษาบทบาทของ ทอท. 
ในฐานะที่ เป ็นปัจจัยขับเคลื่อนส�าคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย  
ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.ทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยาน 
แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ยังคงมุ ่งมั่นพัฒนาและยกระดับการให้บริการอย่างต่อเนื่อง พร้อมพัฒนา
ศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานท่าอากาศยานรองรับการเข้าสู ่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  

เพื่อน�าส่งความประทับใจแก่ผู ้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้เสียส�าคัญด้วยค่านิยม (Core Values) 5 ใจ  
ของ ทอท.อันประกอบด้วย ให้ใจ (Service Minded) มั่นใจ (Safety & Security) ร่วมใจ (Teamwork)  
เปิดใจ (Innovation) และภูมิใจ (Integrity) เพื่อผลักดันองค์กรสู่การเป็นผู้ด�าเนินการและจัดการ
ท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก (AOT Operates the World’s Smartest Airports) 

การด�าเนินธุรกิจท่าอากาศยานมีปัจจัยหลักที่ต้องค�านึงถึงเป็นประการแรกคือ “มาตรฐานความปลอดภัย 
และการรักษาความปลอดภัย” เนื่องจากอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นกับการขนส่งทางอากาศมักรุนแรง 
และน�ามาซึ่งความสูญเสียต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของ
ผู ้ใช้บริการที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการฟื ้นฟู รวมถึงชื่อเสียงของท่าอากาศยานด้วย นอกจากนี้  

ธุ รกิจท ่ าอากาศยานระดับสากลได ้ เปลี่ ยน 
รูปโฉมไปจากอดีตค่อนข้างมาก องค์กรผู้บริหาร 
ท่าอากาศยานเช่น ทอท.จ�าเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ 
และมีความสามารถในการผลักดันและพัฒนา
องค์กรอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาที่ส�าคัญ เช่น การ
มุ่งเน้นการสร้างรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน 
(Non-aeronautical Revenue) การเติบโต 
ของสายการบินต้นทุนต�่า (Low Cost Carriers: 
LCCs) การเติบโตของก�าลังซื้อจากนักท่องเที่ยว
ชาวจีนและอาเซียน การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย การเติบโตอย่างยั่งยืนโดยค�านึงถึง
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม หลักธรรมาภิบาล  
ตลอดจนการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู ่การ
เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นับเป็น 
ปจัจัยส�าคญัที่สามารถน�ามาประกอบการพจิารณา
พัฒนาคุณภาพการบริการให้เป็นที่น่าประทับใจ  
และสร้างประสบการณ์การเดินทางที่ดีให้แก่ 
ผู ้ใช้บริการ 

ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ 
ทอท.สามารถมั่นใจได้ว่า ในอนาคต ทอท.จะมี
ความพร้อมมากยิ่งขึ้นในทุกมิติ มุ ่งด�าเนินธุรกิจ 
ท่าอากาศยานด้วยมาตรฐานเหนอืระดบั ให้บรกิาร
ด้วยใจรัก พร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างมูลค่า
เพิ่ม และส�านึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ชุมชน สู่การด�าเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน

ภายใต้แผนวิสาหกิจของ ทอท.ปีงบประมาณ 2558 - 2562  
ที่ได้พิจารณาทบทวนปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
องค์กรอย่างรอบคอบ ครบถ้วน และเท่าทันต่อการ 
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการบิน  
พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อรักษา 
บทบาทของ ทอท.ในฐานะที่เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส�าคัญ 
ของการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย  
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ ทอท.ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ ด้านกฎหมาย การเงิน เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการบริหารองค์กร โดยมีนายนันทศักดิ์ พูลสุข เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ พลอากาศโท ประกิต ศกุณสิงห์ และนายวราห์  
ทองประสินธุ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ และผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบ เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยถือปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานส�าหรับคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ทอท. 
ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนโยบายเน้นการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และการมีระบบ 
ตรวจสอบภายในที่ดี โดยสรุปได้ดังนี้

• เน้นการตรวจสอบในเชิงป้องกันเพื่อให้มีการท�างานเป็นระบบ มีการสร้างองค์ความรู ้เพื่อให้ผู ้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ เกิดความรู ้ความเข้าใจ 
 อันจะท�าให้ปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน ครบถ้วนตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และลดความผิดพลาดเสียหายได้

• การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด�าเนินงาน เน้นให้มีการพิจารณาระบุปัจจัยเสี่ยงที่ครอบคลุมการปฏิบัติงาน และแนวทางการลดความเสี่ยง

• การให้ความส�าคัญของการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อก�าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในปีงบประมาณ 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง ซึ่งฝ่ายบริหาร ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมตามวาระต่างๆ 
โดยสรุปสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปีงบประมาณ 2558  
 ของบริษัท รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ร่วมกับฝ่ายบริหารและส�านักตรวจสอบ โดยได้เชิญผู้สอบบัญชี 
 ทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามผู ้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้อง 
 ครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่ส�าคัญซึ่งมีผลต่องบการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี และขอบเขต 
 การตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดท�างบการเงินเป็นไปตาม 
 ข้อก�าหนดของกฎหมาย และมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีความเชื่อถือได้และทันเวลารวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 
 อย่างเพียงพอ เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร 
 ของบริษัท 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาขอบเขตแนวทางการสอบบัญชีประจ�าปีของผู้สอบบัญชี

2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการบริหารความเสี่ยง แผนงาน และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ของความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Risk Profile) พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อน�าไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

3. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ  
 เหมาะสม และมีประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้บริษัทมีระบบการควบคุมเชิงป้องกัน (Preventive Control) ในขั้นตอนการด�าเนินงานต่างๆ  
 ที่เพียงพอ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ข้อเสนอแนะในรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ 
 ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 และให้สอดคล้องกับกรอบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล  
 (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission: COSO) 

4. การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตามระบบงานที่ก�าหนดไว้ การด�าเนินธุรกิจของบริษัท  
 มีคุณธรรม มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมาย 
 อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
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 โดยรวมทั้งคณะ และประเมินตนเองตามแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 ซึ่งครอบคลุมในเรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ อ�านาจหน้าที่ ความเป็นอิสระ การประชุม การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบทาน 
 ให้ความเห็น และหรือค�าแนะน�าอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในด้านการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง การจัดท�ารายงานทางการเงิน 
 การตรวจสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชี ระบบการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ และการจัดท�ารายงานของคณะกรรมการ 
 ตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้  
 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

5. การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนการตรวจสอบประจ�าปี โดยใช้หลักเกณฑ์การตรวจสอบตาม 
 ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Based Audit Approach) โดยเน้นการตรวจสอบกิจกรรมที่ยังมีระดับความเสี่ยงสูงต่อวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ 
 ของบริษัท และจุดควบคุมที่ส�าคัญ (Key Control Points) และเน้นให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริต การควบคุมและป้องกัน 
 ความเสี่ยงดังกล่าว รวมทั้งแผนการตรวจสอบระยะยาว การปฏิบัติงานตามแผน สอบทานผลการตรวจสอบโดยให้ข้อแนะน�า และติดตาม 
 การด�าเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ พิจารณาการปรับปรุง 
 กฎบัตรของส�านักตรวจสอบ รวมทั้งคู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในเพื่อให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ 
  ฉบับปรับปรุงปี 2555 ของส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง และตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพ 
 การตรวจสอบภายใน พิจารณาความดีความชอบประจ�าปีของผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ค�าแนะน�า 
 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังได้สนับสนุนให้มีการน�าเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือ 
 ช่วยในการตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้พิจารณาความเพียงพอเหมาะสมของทรัพยากรของส�านัก 
 ตรวจสอบ และสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัฒนาให้เป็นมืออาชีพ และ 
 ให้มีวุฒิบัตรทางวิชาชีพต่างๆ ทั้งนี้เพื่อพัฒนางานตรวจสอบให้อยู่ในระดับมาตรฐาน

6. การพิจารณาแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีประจ�าปีงบประมาณ 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้ส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ�าปีงบประมาณ 2558 และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
 ประจ�าปี 2557 พิจารณาแต่งตั้งและอนุมัติค่าสอบบัญชี

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
อย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชี 
ที่รับรองทั่วไป บริษัทมีการปฏิบัติงานสอดคล้องตามระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีประสิทธิผล โปร่งใส รวมทั้งมีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบ
การควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

(นายนันทศักดิ์ พูลสุข)

ประธานกรรมการตรวจสอบ
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ ทอท.มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย

1. นายนิรันดร์ ธีรนาทสิน   ประธานกรรมการ

2. นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ กรรมการ (กรรมการอิสระ)

3. นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ  กรรมการ (กรรมการอิสระ)

คณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทอท.ในการก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ 
ในการสรรหากรรมการ ทอท.พร้อมทั้งสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด แล้วน�าเสนอคณะกรรมการ 
ทอท.เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทอท.รวมถึงการด�าเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ ทอท.มอบหมายและรายงานผลต่อคณะกรรมการในเดือน
ถัดไป รวมทั้งต้องรายงานผลการด�าเนินงานต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจ�าปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี

ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหา มีการประชุมรวม 3 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
ทอท.โดยยึดถือกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาที่ผ่านการลงมติรับรองของคณะกรรมการ ทอท.ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2552 เป็นต้นมา  
พร้อมทั้งยึดถือหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานของกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด 
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ทอท.และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นแนวทางในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้ง 
ค�านึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีภาวะผู้น�า มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้เพียงพอ  
อันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินกิจการของ ทอท.โดยมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น

ปัจจุบัน คณะกรรมการ ทอท.ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด 14 คน ในจ�านวนนี้มีกรรมการอิสระ 8 คน และมีผู ้อ�านวยการใหญ่ 
เป็นเลขานุการคณะกรรมการ โดยมีข้อมูล ประวัติกรรมการปรากฏในหัวข้อคณะกรรมการ

รายงานของคณะกรรมการสรรหา

(นายนิรันดร์ ธีรนาทสิน)

ประธานกรรมการสรรหา
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

กฎบัตรคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน ทอท.ได้ก�าหนดให้คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ทอท.มีจ�านวน 
ไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อพิจารณาแนวทางและหลักเกณฑ์การก�าหนด 
ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ทอท.และบุคคลภายนอกที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ อนุกรรมการ และผู้ท�างาน ที่เป็นธรรมและเหมาะสม เนื่องจาก 
ค่าตอบแทนเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดประสิทธิภาพในการท�างาน และรักษาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่คู ่กับ ทอท. 

ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน โดยมี นายวราห์  
ทองประสินธุ์ กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการ นายธวัชชัย อรัญญิก เป็นกรรมการอิสระ นายราฆพ ศรีศุภอรรถ และนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ 
เป็นกรรมการ ต่อมา นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ และคณะกรรมการ ทอท.มิได้แต่งตั้งกรรมการแทน เนื่องจากจ�านวน
คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนยังเป็นไปตามกฎบัตร ทอท. 

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทอท.อย่างรอบคอบ เป็นธรรม และสมเหตุสมผล โดย
พิจารณาค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือที่มีขนาดใกล้เคียงกัน สภาวะเศรษฐกิจ เชื่อมโยงกับผลประกอบการ
และมูลค่าที่บริษัทสร้างให้กับผู้ถือหุ้น โดยในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 1 ครั้ง และได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทแต่ละท่านในรายงานประจ�าปีฉบับนี้ เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

(นายวราห์ ทองประสินธุ์)

ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ ทอท.ได้ให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ของ ทอท.และเพื่อให้การถ่ายทอดนโยบาย
ด้านการบริหารความเสี่ยงลงสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการ ทอท.จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ทอท.จ�านวน 4 คน ประกอบด้วย พลเอก 
กัมปนาท รุดดิษฐ์ เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ นายวรเดช หาญประเสริฐ และนายวราห์ ทองประสินธุ์  
เป็นกรรมการ โดยมีผู ้อ�านวยการใหญ่ เป็นกรรมการและเลขานุการ และรองกรรมการผู ้อ�านวยการใหญ่ (สายงานยุทธศาสตร์) และผู้อ�านวยการ 
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการด�าเนินงานของ ทอท. และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในปีงบประมาณ 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ได้ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง และได้ให้ความเห็นชอบปัจจัยเสี่ยงขององค์กรใน 10 ปีข้างหน้า ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร ปัจจัยเสี่ยงระดับ
หน่วยธุรกิจ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ช่วงเบี่ยงเบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) แนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยง  
เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยง ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator: KRI) รวมถึงการให้ความส�าคัญในการเชื่อมโยงการบริหาร 
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองภายใต้มาตรฐาน 
ISO 22301:2012 และ มอก.22301-2556 

ด้วยความมุ่งมั่นและประสบการณ์ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงความต้องการให้ ทอท.มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
สะท้อนถึงการบริหารจัดการองค์กรและการมีจริยธรรมที่ดีในการด�าเนินธุรกิจอันเป็นพื้นฐานส�าคัญในการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู ้มีส่วนได้เสีย และ
ความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ก�าหนดให้มีการประชุมเป็นประจ�าทุกเดือน โดยให้หน่วยงานเจ้าของ 
ความเสี่ยง (Risk Owner) เข้าร่วมการประชุม เพื่อรายงานผลการด�าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ค่าระดับความรุนแรงของผลการประเมินความเสี่ยง 
รายไตรมาส และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้แต่งตั้งคณะท�างานบริหารความเสี่ยงระดับสายงาน เพื่อท�าหน้าที่พิจารณาคัดกรองข้อมูลด้านความเสี่ยง 
ของสายงาน และส่งเสริมให้ ทอท.น�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนให้พนักงานทุกส่วนงาน 
สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงได้อย่างทั่วถึง และสามารถจัดท�ารายงานให้แก่ผู้บริหาร คณะท�างานบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ ทอท.ได้อย่างถูกต้องทันต่อสถานการณ์ 

ในปีงบประมาณ 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง โดยให้ความส�าคัญในการคาดการณ์
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงล่วงหน้า โดยใช้ตัวชี้วัดน�า (Leading Indicator) และติดตามสถานการณ์ของปัจจัยเสี่ยง โดยใช้ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
หลัก อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกเดือน ส�าหรับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก�าหนดเป้าหมายให้ส�านักงานใหญ่  
ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้รับการรับรองระบบการบริหาร 
ความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐาน ISO 22301:2012 และ มอก.22301-2556 จากหน่วยงานรับรอง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการด�าเนินธุรกิจท่าอากาศยาน
ของ ทอท.จะมีความต่อเนื่องและยั่งยืน

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(กัมปนาท รุดดิษฐ์)

  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

พลเอก
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ ทอท.มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล โดย ณ วันที่ 31 กันยายน 
2558 คณะกรรมการธรรมาภิบาลประกอบด้วย

1. นายนันทศักดิ์ พูลสุข   ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)

2. นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ กรรมการ (กรรมการอิสระ)

3. พลอากาศโท ประกิต ศกุณสิงห์  กรรมการ (กรรมการอิสระ)

4. นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ  กรรมการ (กรรมการอิสระ)

5. ผู้อ�านวยการใหญ่   กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีอ�านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการธรรมาภิบาล ในเรื่องที่เกี่ยวกับการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการที่กระทรวงการคลัง และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจน 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการทั่วทั้งองค์กร

ในปี 2558 คณะกรรมการธรรมาภิบาลได้ปรับปรุงแก้ไขนโยบายธรรมาภิบาล โดยมีสาระส�าคัญที่ปรับปรุง คือ

ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

• เพิ่มเติมการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ ทอท. ดังนี้

 1. ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นได้ไม่เกินสาม (3) แห่ง

 2. ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกินห้า (5) แห่ง ทั้งนี้ การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
  ตามความในข้อ 1 และข้อ 2 รวมกันแล้วต้องไม่เกินห้า (5) แห่ง

 3. กรรมการอิสระมีวาระการด�ารงต�าแหน่งต่อเนื่องกันไม่เกินเก้า (9) ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก

• เพิ่มเติมให้คณะกรรมการ ทอท.และคณะกรรมการชุดย่อย มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองปีละ 1 ครั้ง

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

• เพิ่มเติมนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน

• ปรับแผนแม่บทและบริบททางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยผนวกความรับผิดชอบต่อสังคมเข้าสู่กระบวนการด�าเนินธุรกิจของ ทอท.ให้มาก 
 ยิ่งขึ้น

จากความมุ่งมั่นในการด�าเนินงานของ ทอท.ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม ส่งผลให้ ทอท.ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ 
หรือ DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) ประจ�าปี 2558 ซึ่งเป็นดัชนีที่วัดความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ถือเป็นบริษัท 
ที่บริหารสนามบินแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยในหมวดการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคม 
(TRA: Transportation and Transportation Infrastructure)

รายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

(นายนันทศักดิ์ พูลสุข)

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
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คณะกรรมการ ทอท.

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง
กรรมการ 

นายประสงค์ พูนธเนศ
ประธานกรรมการ

นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ
กรรมการอิสระ 

กรรมการสรรหา 

กรรมการธรรมาภิบาล 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

พลอากาศโท ประกิต ศกุณสิงห์
กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการธรรมาภิบาล

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์
กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายนิรันดร์ ธีรนาทสิน
กรรมการ 

ประธานกรรมการสรรหา 

นายนันทศักดิ์ พูลสุข
กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
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นายธวัชชัย อรัญญิก
กรรมการอิสระ 

กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 

นายมานิต นิธิประทีป
กรรมการ 

นายธานินทร์ ผะเอม
กรรมการ   

นายวราห์ ทองประสินธุ์
กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
กรรมการ 

กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 

นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ
กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา 

กรรมการธรรมาภิบาล

นายวรเดช หาญประเสริฐ
กรรมการ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

23



คณะผู้บริหาร ทอท.

ณ ปัจจุบัน

นางสาวศศิศุภา สุคนธทรัพย์ 
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  

(สายงานยุทธศาสตร์)

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ 
ผู้อ�านวยการใหญ่ 

นาวาอากาศเอก กันต์พัฒน์ มังคละศิริ
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  

(สายงานมาตรฐานท่าอากาศยาน 

และการบิน)

นางพูลศิริ วิโรจนาภา
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

(สายงานบัญชีและการเงิน)

นายมนตรี มงคลดาว
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  

(สายงานทรัพยากรบุคคลและอ�านวยการ)

นายวิชัย บุญยู้
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

(สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด)

นางสาวชนาลัย ฉายากุล
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  

(สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท) และ

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท
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นาวาอากาศเอก สมัย จันทร
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  

(สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค)

นายเพ็ชร ชั้นเจริญ
ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานดอนเมือง 

นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  

(สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง)

นาวาอากาศเอก วิสูธ จันทนา 
ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่

นาวาอากาศโท ฤทธิรงค์ ก้อนมณี
ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่

นายอิทธิพล บุญอารีย์ 
ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง  

เชียงราย

นายศิโรตม์ ดวงรัตน์
ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

นางมนฤดี เกตุพันธุ์
ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานภูเก็ต
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บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท

ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ

ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร 
ฝ่ายแผนพัฒนาท่าอากาศยาน 
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 
ฝ่ายพัฒนาและประเมินผลองค์กร 
ส�านักกิจการต่างประเทศ 
 ฝ่ายกิจการต่างประเทศ 
 ฝ่ายประสานความร่วมมือ 
 และพิธีการต่างประเทศ

ฝ่ายอ�านวยการท่าอากาศยานภูมิภาค
ท่าอากาศยานเชียงใหม่, ท่าอากาศยานหาดใหญ่,  
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
 ด้านสนับสนุนธุรกิจ
  ส่วนอ�านวยการท่าอากาศยาน
  ส่วนพัสดุ 
  ส่วนพาณิชย์และการเงิน 
  ส่วนกฎหมายและทรัพยากรบุคคล
  ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
  ส่วนการแพทย์
 ด้านปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา
  ส่วนบริการท่าอากาศยาน 
  ส่วนรักษาความปลอดภัย 
  ส่วนดับเพลิงและกู้ภัย 
  ส่วนบ�ารุงรักษา 
 ส่วนมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย 

สายสนับสนุนธุรกิจ
 ฝ่ายอ�านวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
 ฝ่ายพัสดุท่าอากาศยาน 
 ส่วนการแพทย์
สายปฏิบัติการ 1 
 ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน
 ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
 ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย
สายปฏิบัติการ 2 
 ฝ่ายการท่าอากาศยาน 
 ฝ่ายบริการลูกค้า
 ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์

สายบ�ารุงรักษา 
 ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล 
 ฝ่ายสนามบินและอาคาร
 ฝ่ายระบบล�าเลียงกระเป๋าสัมภาระ
สายการพาณิชย์ 
 ฝ่ายการพาณิชย์ 
 ฝ่ายบริหารการขนส่ง 
 ศูนย์บริหารพื้นที่เขตปลอดอากร 
 และคลังสินค้า 
ฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยาน 
และอาชีวอนามัย

ฝ่ายงบประมาณ 
ฝ่ายการเงิน 
ฝ่ายบัญชี 
ฝ่ายพัสดุ 
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายคดี 
ฝ่ายนิติการ 
ฝ่ายนิติกรรมสัญญา

ฝ่ายเลขานุการบริษัท 
ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
ฝ่ายกิจการเพื่อสังคมและก�ากับดูแลกิจการ

สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน 
 ฝ่ายพัฒนาการบริหาร 
 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายพัฒนาระบบงานบุคคล 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
ฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ 
ฝ่ายอ�านวยการกลาง 
ฝ่ายการแพทย์

สายงานยุทธศาสตร์

สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สายงานบัญชีและการเงิน

สายกฎหมาย สายเลขานุการบริษัท

สายงานทรัพยากรบุคคล 
และอ�านวยการ

ผังโครงสร้างองค์กร 
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558
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คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ส�านักตรวจสอบ

สายสนับสนุนธุรกิจ
 ฝ่ายอ�านวยการท่าอากาศยานดอนเมือง 
 ฝ่ายแผนงาน การพาณิชย์ และการเงิน 
 ส่วนการแพทย์
สายปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา 
 ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน 
 ฝ่ายการท่าอากาศยาน 
 ฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
 ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย 
 ฝ่ายบ�ารุงรักษา 
ฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย

สายสนับสนุนธุรกิจ
 ฝ่ายอ�านวยการท่าอากาศยานภูเก็ต
 ฝ่ายแผนงาน การพาณิชย์ และการเงิน
สายปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา
 ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน 
 ฝ่ายการท่าอากาศยาน 
 ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและดับเพลิงกู้ภัย
 ฝ่ายบ�ารุงรักษา
ฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย
ส่วนการแพทย์

ฝ่ายกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ฝ่ายระบบสารสนเทศ 
ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

ส�านักงานบริหาร โครงการก่อสร้าง 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 ฝ่ายวิศวกรรมก่อสร้าง 
 ฝ่ายบริหารและประเมินโครงการ
 ฝ่ายสนับสนุนโครงการ 
ฝ่ายวิศวกรรมโครงการ 
ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย 
ท่าอากาศยาน 
ฝ่ายมาตรฐานและควบคุมคุณภาพ 
การรักษาความปลอดภัยกิจการการบิน
ฝ่ายมาตรฐานการบริการ 
ท่าอากาศยานและการบิน
ฝ่ายความปลอดภัยในการท�างานและ
อาชีวอนามัย

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด 
ฝ่ายบริหารธุรกิจ 
ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต

สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร

สายงานวิศวกรรม 
และการก่อสร้าง

สายงานมาตรฐาน 
ท่าอากาศยานและการบิน

สายงานพัฒนาธุรกิจ 
และการตลาด
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AOT OPERATES
THE WORLD’S 
SMARTEST AIRPORTS

วิสัยทัศน์

“ทอท.เป็นผู้ด�ำเนินกำรและจัดกำรท่ำอำกำศยำนที่ดีระดับโลก”

พันธกิจ

“ด�ำเนินธุรกิจท่ำอำกำศยำนด้วยมำตรฐำนเหนือระดับ ให้บริกำรด้วยใจรัก 

พร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม และส�ำนึกในควำมรับผิดชอบ

ต่อสังคมและชุมชน”

ค่านิยม

1. ให้ใจ (Service Minded): ให้บริกำรด้วยใจเหนือควำมคำดหมำย

2.  มั่นใจ (Safety & Security): เป็นเลิศในมำตรฐำนควำมปลอดภัย

3. ร่วมใจ (Teamwork): รวมพลัง ให้เกียรติ ทุกควำมเห็น

4. เปิดใจ (Innovation): พัฒนำไม่หยุดยั้ง

5. ภูมิใจ (Integrity): ยึดมั่นในผลประโยชน์ขององค์กร
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ความเป็นมา 

กิจการของ ทอท.มีความเป็นมาที่ยาวนาน โดยเมื่อปี 2454 ได้มีการเลือกพื้นที่ดอนเมืองเพื่อเป็น
สนามบิน และเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2457 มีเครื่องบินลงเป็นปฐมฤกษ์ ซึ่งในขณะนั้นกรมการบิน 
ทหารบกเป็นผู ้ดูแลสนามบินดอนเมือง ในระยะต่อมาได้มีการปรับปรุงสนามบินดอนเมืองเป็น 
ท่าอากาศยานสากล ใช้ชื่อว่า “ท่าอากาศยานดอนเมือง” และปี 2498 ได้เปลี่ยนมาใช้ชื่ออย่างเป็น
ทางการว่า “ท่าอากาศยานกรุงเทพ” โดยอยู่ในความดูแลของกองทัพอากาศ ต่อมารัฐสภาได้ตราพระ
ราชบัญญัติว่าด้วย การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ในปี 2522 ก�าหนดให้จัดตั้งการท่าอากาศยาน
แห่งประเทศไทย หรือ ทอท.และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Airports Authority of Thailand ย่อว่า 
AAT ให้ ทอท.เป็นนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบและส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน  
รวมทั้งการด�าเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการท่าอากาศยาน ซึ่งพนักงาน 
ทอท.ได้เข้าปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2522 จากนั้น ทอท.ได้รับโอน 
ท่าอากาศยานสากลในส่วนภูมิภาคอีก 4 แห่งจากกรมการบินพาณิชย์ในขณะนั้นมาด�าเนินการ 

ทอท.ได้ค�านึงถึงการมุ่งสร้างองค์กรสู่ความเป็น
เลิศ โดยมุ่งมั่นยกระดับการพัฒนาคุณภาพบริการ 
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร การปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความพร้อมรองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่ก้าวไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้ง 
ได ้ให ้ความส�าคัญในเรื่องความรับผิดชอบต่อ
สั งคมและสิ่ งแวดล ้อมตามมาตรฐานสากล 
อันจะเป็นแนวทางที่น�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
เพื่อสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจให้กับ 
ผูใ้ช้บรกิารท่าอากาศยานภายใต้ค�าขวญั “ปลอดภยั
คือมาตรฐาน บริการคือหัวใจ”

ตามล�าดับ ได้แก่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (รับโอนเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2531) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
(รับโอนเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2531) ท่าอากาศยานภูเก็ต (รับโอนเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2531) และ 
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (รับโอนเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2541) และเข้าบริหารท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ซึ่งต่อมาเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2549

ทอท.ได้สร้างสรรค์และพัฒนาการด�าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง และแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน
จ�ากัดเมื่อปี 2545 โดยใช้ชื่อ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) และยังคงเรียกชื่อย่อว่า 
ทอท.เช่นเดิม ส่วนภาษาอังกฤษให้ใช้ว่า Airports of Thailand Public Company Limited เรียก
โดยย่อว่า  AOT  

การปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความพร้อม
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวไปอย่างไม่หยุดนิ่ง รวมทั้ง 
ได้ให้ความส�าคัญในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลอันจะเป็นแนวทางที่น�า 
ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความมั่นใจและ 
ความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน
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ทอท.ก�าหนดทิศทางการด�าเนินงานขององค์กรตามแผนวิสาหกิจของ ทอท. (ปีงบประมาณ 2558 -  
2562) โดยได้มีการทบทวนปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
เพื่อสนับสนุนให้ ทอท.สามารถด�าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth) ภายใต้
กรอบ AOT Strategy House ประกอบด้วยวัตถุประสงค์หลัก 3 ด้าน คือ การเงิน นวัตกรรม และ
ชื่อเสียง ซึ่งรองรับยุทธศาสตร์หลัก 7 ด้าน ได้แก่

1. Airport Strategic Positioning: เพื่อก�าหนดบทบาทและต�าแหน่งทางยุทธศาสตร์ในการ 
 พัฒนาศักยภาพของสนามบิน 6 แห่ง น�าไปสู่การก�าหนด Roadmap การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
 พื้นฐานและสถาปัตยกรรม และการด�าเนินงานท่าอากาศยานที่สอดคล้องกับ User Profile 
  ของแต่ละท่าอากาศยาน ซึ่งจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนให้ ทอท.สามารถด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 
 จากการก�าหนดรูปแบบการใช้งานภายในท่าอากาศยานให้เหมาะสม การพัฒนาขีดความสามารถ 
 ได้อย่างสอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ และชุมชนโดยรอบ สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและ 
 สังคม ส่งผลต่อประโยชน์สาธารณะ และการพัฒนาประเทศในภาพรวม

2.  Airport Service Capacity: มุ ่งเน้นการบริหารและขยายขีดความสามารถในการรองรับ 
 ปริมาณการจราจรทางอากาศ และพัฒนาระบบบ�ารุงรักษา โดยเฉพาะ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
 ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อศักยภาพในการ 
 แข่งขันของ ทอท.ให้สามารถด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนได้ต่อไปในอนาคต

3.  Aero Business (Efficiency Orientation): พัฒนาการบริหารและด�าเนินงานท่าอากาศยาน  
 เพื่อการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด ปรับปรุงคุณภาพบริการ บ�ารุงรักษา 
 สิ่งอ�านวยความสะดวก ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานในระดับ 
 มาตรฐานสากล พัฒนาการตลาดเชิงรุก เพื่อเพิ่มเที่ยวบิน ผู ้โดยสาร สินค้า และรายได้จาก 
 กิจการการบิน ซึ่งเป็นรายได้หลักของการด�าเนินธุรกิจท่าอากาศยานของ ทอท.

4.  Non-Aero Business: พัฒนาธุรกิจและการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ Non-Aeronautical Revenue  
 เป็นแนวทางในการลดความเสี่ยงจากธุรกิจหลักของ ทอท.ที่สร้างรายได้หลักคือ รายได้ที่เกี่ยวกับ 
 กิจการการบิน (Aeronautical Revenue) การพัฒนาธุรกิจ Non-Aero เป็นรูปแบบธุรกิจ 
 ที่ท่าอากาศยานชั้นน�าทั่วโลกใช้ในการบริหารธุรกิจท่าอากาศยานในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถ 
 สร ้างความยั่งยืนทางรายได้ให ้แก ่องค์กรมากกว่า โดย ทอท.มุ ่งเน ้นการขยายและเพิ่ม 
 ประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่เชิงพาณิชย์จากพื้นที่เดิม รวมถึงกิจการอื่นๆ ภายในอาคารผู้โดยสาร 
 ของทุกท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ นอกจากนี้ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานต่างๆ  
 ทั้งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานภูเก็ตยังน�ามาซึ่งโอกาส 
 ในการสร้างรายได้เพิ่มเติมจากพื้นที่ใหม่ รวมถึงการร่วมลงทุน และ/หรือสร้างพันธมิตรในกิจกรรม 
 เชิงพาณิชย์ใหม่

5.  Service Oriented (Intelligent Airport): ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 และการสื่อสาร (ICT) เพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง พัฒนาและปรับปรุงระบบ 
 ปฏิบัติการท่าอากาศยาน ระบบกระบวนการเข้าออกของผู้โดยสาร ระบบ Social Media ระบบ 
 สนับสนุนภารกิจเชิงพาณิชย์ เป็นต้น โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจะช่วยยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 
 การให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน�าเทคโนโลยีมาสนับสนุนด้านความปลอดภัยและการ 

 รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน มุ่งสร้าง 
 ความมั่นใจให้ผู ้ใช้บริการในคุณภาพระดับ 
 สากล และความประทับใจในความรวดเร็ว 
 และทันสมัยของท่าอากาศยานแห่งอนาคต 
 ของ ทอท.

6.  Regional Hub: เน้นการพฒันาการด�าเนนิงาน 
 ท ่าอากาศยานให้เป ็นศูนย ์กลางการบิน 
 ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการท่องเที่ยว ด้าน 
 ธุรกิจโลจิสติกส์ ด้านการเป็นจุดเปลี่ยนผ่าน 
 ไปยังจุดหมายปลายทางอื่นๆ ด้านการเป็น 
 ศนูย์ซ่อมอากาศยาน และอืน่ๆ ซึง่จะสนบัสนนุ 
 การพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นโอกาสในการสร้าง 
 งานให้แก่ชุมชนและพื้นที่โดยรอบ ตลอดจน 
 สามารถน�ารายได ้ที่ เพิ่มขึ้นจากธุรกิจที่ 
 เกี่ยวเนื่อง ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวกับกิจการการบิน  
 และไม ่เกี่ยวกับกิจการการบินมาพัฒนา 
 คุณภาพการบริการ ตลอดจนการปรับปรุง 
 ประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย และการ 
 รักษาความปลอดภัย รวมทั้งการด�าเนินการ 
 ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม การน�าเทคโนโลยี 
 สะอาดเข้ามาใช้ในการด�าเนินงานมากขึ้น 

เป้าหมายและกลยุทธ์การพัฒนา ทอท.สู่ความยั่งยืน
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7.  Business Development: พัฒนาธุรกิจในรูปแบบการร่วมลงทุน กับพันธมิตรทางธุรกิจ 
 ในกิจการด้านต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

ทั้งนี้ โดยมีพื้นฐานการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ประกอบด้วย

กับกิจการการบินอื่นๆ ซึ่งท่าอากาศยานทั่วโลก
ได้ด�าเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว การปรับตัวทาง
ธุรกิจด้วยการขยายธุรกิจเพิ่มเติมเป็นการรักษา
ขีดความสามารถในการแข่งขันและความเป็น
ศูนย์กลางทางการบินของท่าอากาศยานไทยด้วย

ยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้านของ ทอท.ส่งเสริมซึ่งกันและ
กันในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน 
โดยได้วิเคราะห์ปัจจัยความยั่งยืนองค์กร และน�า
มาเป็นปัจจัยน�าเข้าในการผลักดันการด�าเนินงาน
ให้บรรลุยุทธศาสตร์ โดยได้สอดแทรกแนวทาง
การด�าเนินงานที่มุ ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน 
ในการด�าเนินงานในทุกระดับ สร้างคุณค่าร่วม 
และส�านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: 
CSR) โดยมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ เช่น โครงการ  
Green Airport ซึ่ งท ่าอากาศยานในความ 
รับผิดชอบของ ทอท.ทั้ง 6 แห่ง ได้รับการรับรอง 
Airport Carbon Accreditation จาก Airport 
Council International (ACI) เรียบร้อยแล้ว 
นอกจากนี้ พนักงานของ ทอท.ยังเป็นจุดเริ่มต้น
ของความตระหนักและรับรู ้ดังกล่าวด้วย ทอท.
จึงจัดให้มีกิจกรรม CSR อย่างเป็นประจ�าและ
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ได้รับการตอบรับและความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีจากสังคมและชุมชนภายนอก
ด้วย ภายใต้ยุทธศาสตร์ AOT Strategy House 
ของ ทอท. ให้ความส�าคัญกับรากฐานที่มั่นคง 
ซึ่งประกอบด้วย บุคลากร ความปลอดภัยและ
การรักษาความปลอดภัยอันเป็นหัวใจส�าคัญของ 
การให้บริการในธุรกิจของ ทอท. การค�านึงถึง
สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ทั้งนี้  
ธรรมาภบิาลเป็นอกีหนึง่ปัจจยัก�ากบัการด�าเนนิงาน
ในทุกระดับตั้งแต่ระดับรากฐาน ระดับยุทธศาสตร์ 
และระดับทิศทางองค์กร โดยมีจุดมุ ่งเน ้นใน 
ผลประกอบการดีเด ่นทุกมิติ การเสริมสร ้าง 
จรรยาบรรณและธรรมาภิบาลขององค ์กร  
การบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ การสร้าง
ความยั่งยืนให้องค์กร การประสานความร่วมมือ 
กับพันธมิตรและผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญ

การก�ากับดูแล 
กิจการที่ดี

ด้านมาตรฐาน 
การรักษา 

ความปลอดภัย

ด้านสิ่งแวดล้อม  
สังคม และชุมชน

ระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศและ 

การสื่อสาร

การพัฒนา
บุคลากร

จากทีไ่ด้กล่าวมาข้างต้น จะเหน็ได้ว่า ทอท.มุง่มัน่ด�าเนนิงานเพือ่ให้บรรลเุป้าหมายการเป็น “ผูด้�ำเนนิกำร 
และจัดกำรท่ำอำกำศยำนที่ดีระดับโลก” อย่างยั่งยืนใน 3 ด้าน ได้แก่ การเงิน นวัตกรรม และชื่อเสียง  
ทั้งค�านึงถึงการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) สิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน และผู้มีส่วน
ได้เสียอื่นๆ กล่าวคือ ทอท.เป็นผู้ให้บริการหลักด้านโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารสินทรัพย์อย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อสร้างรายได้ มีความส�าคัญในการสร้างความยั่งยืนทางการเงิน การน�าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาออกแบบการบริการภายในท่าอากาศยานสามารถน�ามาสร้างความพึงพอใจและ
ประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้บริการ ลดระยะเวลาการให้บริการ/การรอรับบริการ ลดความแออัด ซึ่ง 
ส่งผลต่อเนื่องสู่การสร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การด�าเนินงาน 
ทีมุ่ง่เน้นธรรมาภบิาล (Good Governance) เป็นนโยบายทีส่�าคญัของผูบ้รหิาร ทอท.เพือ่สร้างความยัง่ยนื 
ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้แก่ ทอท. นอกจากนี้ ทอท.ยังพิจารณาการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลัก 
ของประเทศ มีความสามารถในการรองรับ 
เที่ยวบินได้ 76 เที่ยวบินต่อชั่วโมง สามารถรองรับ 
ผู้โดยสาร 45 ล้านคนต่อปี และสามารถรองรับ 
การขนถ่ายสินค้าได้ 3 ล้านตันต่อปี

ทอท.ประกอบธรุกจิท่าอากาศยานของประเทศไทยโดยธรุกจิหลกัประกอบด้วย การจดัการ การด�าเนนิงาน  
และการพัฒนาท่าอากาศยาน โดยมีท่าอากาศยานที่อยู ่ในความรับผิดชอบ 6 แห่ง ประกอบด้วย  
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ซึ่งท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งนี้  
ให ้บริการเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีท ่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป ็น 
ท่าอากาศยานหลักของประเทศ ซึ่งได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2549 เพื่อรองรับ
ปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีความสามารถในการรองรับเที่ยวบินได้ 76 เที่ยวบิน 
ต่อชั่วโมง สามารถรองรับผู ้โดยสาร 45 ล้านคนต่อปี และสามารถรองรับการขนถ่ายสินค้าได้  
3 ล้านตันต่อปี 

ทอท.เข้าร ่วมลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจ 
เกี่ยวกับท่าอากาศยานและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือ
ต่อเนื่องกับกิจการของ ทอท. รวมทั้งสิ้น 7 บริษัท 
โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวระหว่าง
ร้อยละ 1.50 - 60.00 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็น 
มูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 984.23 ล้านบาท 
แบ่งเป็นบริษัทร่วม (ทอท.ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ  
50) จ�านวน 7 บริษัท และบริษัทย่อย (ทอท. 
ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50) จ�านวน 1 บริษัท คือ
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ากัด 
(รสท.) ดังนี้

รองรับผู้โดยสารรองรับเที่ยวบินได้ ขนถ่ายสินค้าได้

45 76 3 ล้านคนต่อปีเที่ยวบินต่อชั่วโมง ล้านตันต่อปี

รายได้จากการด�าเนินงานของ ทอท.ประกอบด้วยรายได้จาก 2 ส่วนที่ส�าคัญ คือ รายได้จากกิจการ
การบินและรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน โดยรายได้จากกิจการการบินเป็นรายได้ที่เกี่ยวข้อง
กับการจราจรทางอากาศโดยตรง เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมสนามบิน รายได้ค่าธรรมเนียมการใช้
สนามบิน และรายได้ค่าเครื่องอ�านวยความสะดวก ส่วนรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบินเป็นรายได้ 
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจราจรทางอากาศโดยตรง เช่น รายได้ค่าเช่าส�านักงานและอสังหาริมทรัพย์ 
รายได้เกี่ยวกับบริการ และรายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ 
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บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ากัด กิจการโรงแรม 60.00

บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จ�ากัด ให้บริการท่อส่งน�้ามันและเติมน�้ามันด้วยระบบ 10.00 
 Hydrant 

บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จ�ากัด ให้บริการครัวการบิน 10.00

บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล จ�ากัด บริหารงานและด�าเนินการเกี่ยวกับโรงแรม 9.00  
 ณ ท่าอากาศยาน 

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ให้บริการจัดส่งเชื้อเพลิงการบิน 4.94

บริษัท เทรดสยาม จ�ากัด ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 1.50

บริษัท ไทย แอร์พอร์ตส์ กราวด์ เซอร์วิสเซส จ�ากัด ให้บริการคลังสินค้า บริการในลานจอดอากาศยาน 28.50 
 และบริการช่างอากาศยาน

 รายชื่อบริษัท ลักษณะกิจการ สัดส่วนการถือหุ้น  

   (ร้อยละ)

ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดของบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทอท. ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
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การบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้การด�าเนินงานของ ทอท.บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ระบุไว้ในแผนวิสาหกิจของ ทอท.ฉบับทบทวน 
(ปีงบประมาณ 2558 - 2562) “ทอท.เป็นผู ้ด�าเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก” 
“AOT Operates The World’s Smartest Airports” ภายใต้กระแสการถดถอยของเศรษฐกิจ
โลกและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่รวดเร็ว ซึ่งแตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงในอดีต ส่งผลให้ 
ปัจจุบัน ทอท.ต้องเผชิญกับความท้าทายต่อการด�าเนินธุรกิจในรูปใหม่ เช่น ความเสี่ยงจากความเข้มงวด 
ของหน่วยงานก�ากับดูแลการบิน ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอการเติบโต ความเสี่ยง
จากภัยพิบัติต่างๆ ตลอดจนความเสี่ยงที่เกี่ยวกับชื่อเสียงจากการด�าเนินกิจการของ ทอท. เป็นต้น

ทอท.ได้ให้ความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยงโดยได้น�าหลักการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
ตามมาตรฐาน COSO-Enterprise Risk Management (ERM) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง มีการแบ่งประเภทของความเสี่ยงออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นในการด�าเนินงานให้ส�าเร็จลุล่วงด้วยดีภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) 
ร่วมกับแนวทางการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ(State Enterprise Performance Appraisal 
(SEPA)) ทั้งนี้ เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร มีการเชื่อมโยงกระบวนการ 
บริหารความเสี่ยงกับยุทธศาสตร์องค์การตามแผนวิสาหกิจ มีการจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงประจ�าปี  
ภายในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) หรือระดับค่าเบี่ยงเบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้  
(Risk Tolerance) พร้อมทั้ง รายงานผลเป็นประจ�าทุกไตรมาส ต่อคณะกรรมการ ทอท.คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะท�างานบริหารความเสี่ยงของ ทอท. เพื่อน�าไปสู่ระบบการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดี สร้างโอกาสในการแสวงหาผลตอบแทนทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นลดความสูญเสียหรือความเสียหาย
จากความเสี่ยงหรือภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นและสามารถตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐ ความคาดหวัง 
ของผู้มีส่วนได้เสีย และกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติการของ ทอท.อย่างสมดุล 

ทอท.ได้ก�าหนดกรอบการด�าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Framework) ประกอบด้วย 
3 องค์ประกอบหลัก ดังนี้

1. การก�ากับดูแล (Risk Governance)

 1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง: ท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบาย กรอบการด�าเนินงานด้านการ 
  บริหารความเสี่ยง รวมถึงให้ค�าแนะน�าแก่ กรรมการ ทอท. และฝ่ายบริหารในด้านการบริหาร 
  ความเสี่ยงขององค์กร 

 1.2 คณะท�างานบริหารความเสี่ยงของ ทอท.: ท�าหน้าที่ด�าเนินการบริหารความเสี่ยงตามนโยบาย  
  กรอบ แนวทางและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ก�าหนดขึ้นโดยคณะกรรมการบริหาร 
  ความเสี่ยง

 1.3 คณะท�างานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ สาย/สายงาน/ท่าอากาศยานต่างๆ 
  ท�าหน้าที่ พิจารณา สอบทาน และกลั่นกรองการวิเคราะห์ การระบุและการประเมิน 
  ความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญ และการจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจว่า  
  ทอท.จะบรรลุวัตถุประสงค์ในภาพรวมพร้อมทั้งจัดท�ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
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  ของสายงาน และแผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมน�าเสนอคณะท�างานบริหารความเสี่ยง 
  ของ ทอท.พิจารณา

 1.4 คณะท�างานจัดระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน ทอท. 
  ท�าหน้าที่ด�าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามนโยบาย กรอบ แนวทาง 
  และกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ก�าหนดขึ้นโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
  คณะท�างานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่ ทอท.แต่งตั้ง รวมถึงการติดตาม 
  รายงานความก้าวหน้าการด�าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและแผน 
  บริหารความเสี่ยงที่ส่วนงานรับผิดชอบในระดับส่วนงานและระดับองค์กร เสนอคณะท�างาน 
  บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ ทอท.แต่งตั้ง

 1.5 ฝ่ายบริหารความเสี่ยง: รับผิดชอบและสนับสนุนการด�าเนินการตามกรอบบริหารความเสี่ยง 
  ของ ทอท.

2.  โครงสร้างพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Infrastructure)

 2.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

 2.2  ผังความเสี่ยงองค์กร

 2.3  เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

 2.4  ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

 2.5  ระบบฐานข้อมูล และเครื่องมือการบริหารความเสี่ยง

 2.6  กรอบการบริหารความเสี่ยง

3. กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process)

 3.1  การก�าหนดวัตถุประสงค์

 3.2  การระบุปัจจัยเสี่ยง

 3.3  การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง

 3.4  การตอบสนองต่อความเสี่ยง

 3.5  การก�าหนดแผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม

 3.6  การติดตาม และรายงานความเสี่ยง

ประเด็นส�าคัญในปีงบประมาณ 2558

ในปีงบประมาณ 2558 ทอท.ได้มีการระบุปัจจัย
เสี่ยงระดับองค์กร ที่อาจส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจ 
และความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์  
รวมถึงได ้ก�าหนดแผนจัดการความเสี่ยงเพื่อ 
ลดระดับความรุนแรงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
(Risk Appetite) หรือ อยู่ในระดับค่าเบี่ยงเบน
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) โดย
มีปัจจัยเสี่ยงที่มีความส�าคัญ ดังนี้

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

เพือ่ให้การด�าเนนิงานของ ทอท.บรรลวุตัถปุระสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท่าอากาศยานและ 
สิ่งอ�านวยความสะดวกที่ดีระดับโลก รวมถึงการ
รองรับปริมาณการจราจรทางอากาศที่มีแนวโน้ม
เพิ่มมากขึ้นอันมีผลมาจากปัจจัยการเติบโตของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยคาดการณ์ว่า
จ�านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย
มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี  
2559 คาดว่าจะมนีกัท่องเทีย่วประมาณ 19 ล้านคน  
โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ 85% เดินทางเข้ามา 
ทางอากาศ รวมถึงการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ในปี 2558 จะเป็นปัจจัยสนับสนุน
ที่ผลักดันให้ประเทศสมาชิกอาเซียนให้ความ
ส�าคัญกับการพัฒนาท่าอากาศยานภายในประเทศ 
ค่อนข้างมาก เพราะจะมีการเดินทางภายใน
ภูมิภาคเอเชียมากยิ่งขึ้น 
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ในปีงบประมาณ 2558 ทอท.ได้ด�าเนินการบริหารปัจจัยเสี่ยงโครงการก่อสร้างที่ส�าคัญเพื่อให้สามารถ
รองรับปริมาณการจราจรทางอากาศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังนี้

1.  ปัจจัยเสี่ยงโครงการปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง ในปีงบประมาณ  
 2558 ไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก�าหนด โดยสาเหตุของปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ 

 (1) ทอท.ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู ้รับจ้างได้ตามก�าหนดเวลา 

 (2) ผู้รับจ้างก่อสร้างไม่ด�าเนินการตามแผนที่ก�าหนดไว้ในสัญญา

 (3)  การทดสอบระบบต่างๆ ก่อนการเปิดให้บริการล่าช้ากว่าก�าหนด 

 ทอท.ได้ก�าหนดให้มีแผนเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ ก�ากับดูแลโครงการปรับปรุงอาคาร 
 ผู ้โดยสารฯ โดยในปีงบประมาณ 2558 ทอท.สามารถด�าเนินการได้ในระดับค่าเบี่ยงเบน 
 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ส่งผลให้โครงการปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร อาคาร 2  
 ท่าอากาศยานดอนเมืองจะด�าเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2558

2. ปัจจัยเสี่ยงโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ไม่สามารถด�าเนินการได้ตามแผนในปีงบประมาณ 
 2558 ประกอบด้วย งานก่อสร้างทางขับและลานจอดอากาศยาน งานปรับปรุงขยายระบบ 
 เติมน�้ามันอากาศยานทางท่อ งานก่อสร้างระบบถนนภายในท่าอากาศยานภูเก็ต สาเหตุของ 
 ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ 

 (1)  ความซับซ้อนของงานปรับปรุงก่อสร้างท่าอากาศยานส่งผลให้การด�าเนินงานล่าช้า 

 (2)  ผู้รับจ้างจัดหาวัสดุล่าช้า 

 (3)  แรงงานขาดทักษะ 

 (4)  ที่ปรึกษาควบคุมงานมีประสบการณ์ไม่เพียงพอ 

 (5)  ผู้รับจ้างก่อสร้างไม่ด�าเนินการตามแผน 

 (6)  ผู้รับจ้างก่อสร้างไม่เข้าใจระบบเติมน�้ามันอากาศยานทางท่อ 

 (7)  ที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการแก้ไขปัญหาล่าช้า 

ทอท.ได้ก�าหนดให้รองผู้อ�านวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (สายปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา) ติดตามก�ากับ
ดูแลโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมแผนการเร่งรัดติดตามและแจ้งเตือนค่าปรับที่เกิด
จากความล่าช้าของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตจากผู้รับจ้าง ทั้งนี้ ทอท.สามารถด�าเนินการ
บริหารความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ส่งผลให้โครงการ
พัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต สามารถด�าเนินการได้ตามแผนที่ก�าหนด

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk)

เพื่อให้การด�าเนินงานของ ทอท.บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพบริการ  
ความสะดวกสบาย และความปลอดภัยท่าอากาศยาน ทอท.มีภารกิจส�าคัญในด้านการส่งเสริมและ
ประกอบกิจการท่าอากาศยาน รวมทั้งการด�าเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการประกอบ
กิจการท่าอากาศยานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของรัฐ และมาตรฐานสากล ทั้งนี้ เพื่อให้
เป็นไปตามข้อก�าหนดของรัฐในฐานะผู้ประกอบกิจการท่าอากาศยาน ทอท.จึงได้ก�าหนดวัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ ในแผนวิสาหกิจ ทอท.ปีงบประมาณ 2558 - 2562 โดย ทอท.จะต้องได้รับการรับรอง
สนามบินสาธารณะทั้ง 6 ท่าอากาศยานภายในปี 2558

ในปีงบประมาณ 2558 ทอท.สามารถบริหารปัจจัยเสี่ยง “ทอท.อาจไม่ได้รับใบรับรองสนามบิน
สาธารณะส�าหรับท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท.ภายในปีงบประมาณ 2558” ให้

สามารถอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk 
Appetite) ส่งผลให้ ทอท.ได้รับใบรับรองการ
ด�าเนินงานสนามบินสาธารณะทั้ง 6 ท่าอากาศยาน 
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 โดยมีคุณสมบัติตามที่
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 (ฉบับที่  
11) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 โดยมีเกณฑ์ ดังนี้ 
(1) มาตรฐานของลักษณะทางกายภาพและ
เครื่องอ�านวยความสะดวกในการเดินอากาศของ
สนามบินถูกต้องตามที่กฎหมายก�าหนด สามารถ
รองรับการปฏิบัติการบินของอากาศยานได้อย่าง
ปลอดภัย (2) มีคู ่มือการด�าเนินงานสนามบิน 
(Aerodrome Manual) เป็นไปตามมาตรฐาน 
ที่ก�าหนด และได้รับความเห็นชอบจากกรมการบิน 
พลเรือน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการด�าเนินงาน
สนามบินให้มีความปลอดภัยและเป็นแนวทาง
เดยีวกนั (3) มรีะบบและคูม่อืการจดัการด้านนริภยั
ของสนามบิน (Safety Management System 
: SMS) เป็นไปตามข้อก�าหนดและได้รับความ 
เห็นชอบจากกรมการบินพลเรือน เพื่อให้สนามบิน 
มีการด�าเนินงานอย่างบูรณาการร่วมกัน และมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (4) มีระบบมาตรฐาน
และแผนการรักษาความปลอดภัยของสนามบิน 
เป็นไปตามทีก่ฎหมายก�าหนด และมคีวามสอดคล้อง 
กับแผนการรักษาความปลอดภัยของกรมการบิน
พลเรือน เพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจมีผล
ต่อระบบการรักษาความปลอดภัยของสนามบิน 
รวมทั้งการปฏิบัติการบินของอากาศยาน และ 
(5) มีผู ้จัดการสนามบินสาธารณะที่มีความรู ้ 
ความสามารถที่ครอบคลุมทางด้านมาตรฐาน 
การด�าเนนิงานสนามบนิ รวมถงึด้านอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบั 
การปฏิบัติการบิน และต้องได้รับใบรับรองจาก 
กรมการบนิพลเรอืน เพือ่ท�าหน้าทีใ่นการก�ากบัดแูล
การด�าเนินงานของแต่ละสนามบินให้มีมาตรฐาน
และความปลอดภัยในการให้บริการแก่อากาศยาน
และผู้โดยสาร

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)

เพือ่ให้การด�าเนนิงานของ ทอท.บรรลวุตัถปุระสงค์
เชิงยุทธศาสตร ์ที่  3 พัฒนาคุณภาพบริการ  
ค ว ามสะดวกสบาย  และความปลอดภั ย 
ท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็น
ยุทธศาสตร์ส�าคัญของประเทศไทยในการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข ่งขันของประเทศ  
โดยได ้เป ิดให ้บริการเชิงพาณิชย ์เต็มรูปแบบ 
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2549 
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เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอ�านวยความสะดวก ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง มีทางวิ่ง 
(Runway) 2 เส้น กว้างเส้นละ 60 เมตร ยาว 3,700 เมตร และ 4,000 เมตร ระยะห่าง 2,200 
เมตร มีทางขับ (Taxiway) ขนานกับทางวิ่งทั้ง 2 เส้น โดยมีขีดความสามารถในการให้บริการเที่ยวบิน 
ขั้นต�่าประมาณ 40 เที่ยวบินต่อชั่วโมง และในช่วงเวลาคับคั่ง 68 เที่ยวบินต่อชั่วโมง 

ปัจจบุนัการจราจรทางอากาศทีม่ปีรมิาณมากขึน้และมแีนวโน้มทีจ่ะสงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง ณ ท่าอากาศยาน
สวุรรณภมู ิส่งผลให้ทางวิง่-ทางขบั ของท่าอากาศยานสวุรรณภมูริองรบัปรมิาณการขึน้-ลง จากอากาศยาน
จ�านวนมาก ทอท.ได้ตระหนกัถงึความปลอดภยัในการให้บรกิารบนมาตรฐานการบรหิารงานท่าอากาศยาน
ในระดบัสากล และเพือ่แก้ปัญหาความเสยีหายของพืน้ผวิทางวิง่ (Runway) - ทางขบั (Taxiway) อย่างถาวร 
ด้วยเหตุนี้ ทอท.จึงมีโครงการก่อสร้างซ่อมแซมพื้นทางอากาศยานด้วยวัสดุปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต 
ซึ่งมีความแข็งแรงและทนทานกว่าวัสดุแอสฟัลต์ที่ใช้ในการซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่ง (Runway) -  
ทางขับ (Taxiway) ในปัจจุบัน โดยมีระยะเวลาด�าเนินโครงการระหว่างปีงบประมาณ 2558 - 2561 

ในปีงบประมาณ 2558 ทอท.ได้คาดการณ์ถึงปัจจัยเสี่ยงที่พื้นผิวทางวิ่ง (Runway) - ทางขับ (Taxiway)  
อาจเสียหายและส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่างด�าเนินการ 
ตามแผนแก้ปัญหาอย่างถาวรปีงบประมาณ 2558 - 2561 ยังไม่แล้วเสร็จ โดยจัดท�าแผนบริหาร
ปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อการแก้ปัญหาพื้นผิวทางวิ่ง (Runway) ทางขับ (Taxiway) ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ได้แก่ การปรับปรุงคุณภาพแอสฟัลต์ที่ใช้ในการซ่อมแซมชั่วคราว การจัดจ้างเอกชนเพื่อ
ซ่อมแซมทางขับประชิดอาคาร การจ้างติดตั้งระบบระบายน�้าใต้ดิน 

โดยในปีงบประมาณ 2558 ทอท.สามารถด�าเนินการบริหารปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวให้อยู ่ในระดับ 
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ส่งผลให้สถิติการซ่อมพื้นผิวทางวิ่ง - ทางขับ แบบฉุกเฉิน 
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีสถิติลดลงเมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันในปีงบประมาณ 2557 

ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก (External Risk)

ส�าหรับด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือจากโรคระบาดกรณีของการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
สายพันธุ์ 2012 (MERS - COV) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ร่วมมือกับ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ เพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิด โดยมีมาตรการติดตั้ง เครื่อง 
Thermoscan จ�านวน 4 จุด และเพื่อให้การคัดกรองผู้โดยสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด่านควบคุม 
โรคติดต่อฯ ได้ปรับตั้งค่าเครื่อง Thermoscan ให้สามารถจับอุณหภูมิร่างกายได้ลดลงจากเดิม 37 องศา  
เป็น 36.5 องศา และได้มีมาตรการจัดหลุมจอดไว้รองรับเที่ยวบินที่เดินทางมาจากประเทศสุ่มเสี่ยง  
7 ประเทศ (ประเทศแถบตะวันออกกลาง ได้แก่ ประเทศโอมาน การ์ตาร์ ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐ-
อาหรับเอมิเรตส์ อิหร่าน จอร์แดน และประเทศแถบเอเชีย คือ ประเทศเกาหลีใต้) ไว้ที่หลุมจอด
ประชิดอาคาร E และ F เป็นการเฉพาะอีกด้วย รวมถึง การให้ความส�าคัญด้านความสะอาด 
โดยก�ากับให้เจ้าหน้าท�าความสะอาดเพิ่มความถี่ในการท�าความสะอาดทุกพื้นที่ที่มีการสัมผัสกับ 
ผู้โดยสาร อาทิ  ห้องน�้า เคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์ต�ารวจตรวจคนเข้าเมือง จุดให้บริการรถแท็กซี่ 
เป็นต้น ติดตั้งเจลล้างมือกระจายตามจุดต่างๆ ภายในอาคารผู้โดยสารกว่า 200 จุด และจัดเตรียม
หน้ากากอนามัยไว้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ส�าหรับแจกให้กับผู ้โดยสารและผู ้ปฏิบัติงานภายใน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

เพื่อให้การด�าเนินงานของ ทอท.บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความเติบโตและมีผลก�าไร 
อย่างสมเหตุสมผล ทอท.ได้บริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีสาเหตุจากความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ส�าหรับเงินกู้สกุลเยนจากภาระหนี้เงินกู้ต่างประเทศสกุลเยน ที่ ทอท. 
ได้รับจาก Japan International Cooperation Agency (JICA) เพื่อใช้ในโครงการพัฒนา 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 1 โดยได้ท�าการป้องกันความเสี่ยงด้วยการท�าสัญญาแลกเปลี่ยน

สกุลเงินไปแล้ว ร้อยละ 93.24 ปัจจุบันมียอดหนี้ที่
ไม่ได้ท�าการป้องกันความเสี่ยง จ�านวน 6,378.64 
ล้านเยน ส�าหรับหนี้สกุลเงินเยนที่ไม่ได้ถูกป้องกัน
ความเสีย่ง ทอท.ได้มอบหมายให้คณะอนกุรรมการ
บริหารความเสี่ยงหนี้ต่างประเทศของ ทอท.ซึ่งมี
กรรมการ ทอท.เป็นประธานฯ และมีผู้เชี่ยวชาญ
จากภายนอก ทอท.เป็นอนุกรรมการ ท�าหน้าที่
ก�ากับดูแลและก�าหนดนโยบายด้านการบริหาร
ความเสี่ยงหนี้ต่างประเทศ รวมถึงการติดตาม 
คว าม เคลื่ อ น ไหวความผั นผวนของอั ต ร า 
แลกเปลี่ยนอย่างใกล ้ชิด เพื่อให ้การบริหาร 
ความเสี่ยงหนี้ต่างประเทศในส่วนที่เหลือเป็นไป
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการเงินของ 
ทอท.โดยในปีงบประมาณ 2558 ทอท.สามารถ
บริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนฯ 
ให้สามารถอยู ่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
(Risk Appetite) 

ด้านการสร้างผลก�าไรอย่างสมเหตุสมผล ทอท. 
ได ้แต ่งตั้งคณะท�างานพิจารณาก�าไรจากการ 
ด� า เนินงานของ ทอท. โดยมี รองกรรมการ 
ผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน) เป็น
หัวหน้าคณะท�างานฯ เพื่อติดตาม และก�ากับดูแล  
ปัจจัยเสี่ยงก�าไรจากการด�าเนินงานของ ทอท. 
ไม ่ เป ็นไปตามเป ้าหมายที่ก�าหนด โดยในป ี 
งบประมาณ 2558 ทอท.สามารถบริหารจัดการ
ปัจจัยเสี่ยงก�าไรจากการด�าเนินงานของ ทอท.
ให้สามารถอยู ่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
(Risk Appetite)
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ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) หรือ ทอท.

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : AOT

เลขทะเบียนบริษัท : ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107545000292

ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการท่าอากาศยานรวมทั้งกิจการอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการท่าอากาศยาน

ทุนจดทะเบียน : 14,285,700,000 บาท

จ�านวนหุ้นสามัญ : 1,428,570,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ผู้ถือหุ้น : ปัจจุบันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้แก่ กระทรวงการคลังถือหุ้นร้อยละ 70 ส่วนที่เหลือเป็นการถือหุ้นโดยสถาบันและ 
   นักลงทุนทั่วไป

ปีที่จดทะเบียนใน : 11 มีนาคม 2547 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

รอบปีบัญชี : 1 ตุลาคม - 30 กันยายน

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

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่  : 333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 
   โทรศัพท์ 0 2535 1192 โทรสาร 0 2535 4061

ฝ่ายกิจการเพื่อสังคมและ : โทรศัพท์ 0 2535 5885 โทรสาร 0 2535 5540 
ก�ากับดูแลกิจการ  E-mail: goodgovernance@airportthai.co.th

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ : โทรศัพท์ 0 2535 5900 โทรสาร 0 2535 5909 
   E-mail: aotir@airportthai.co.th

ฝ่ายสื่อสารองค์กร : โทรศัพท์ 0 2535 3738 โทรสาร 0 2535 4099 
   E-mail: aotpr@airportthai.co.th

บุคคลอ้างอิง

• นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
   62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
   ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
   โทรศัพท์ 0 2229 2888 โทรสาร 0 2654 5427

• ผู้สอบบัญชี : ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
   ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
   โทรศัพท์ 0 2271 8000 ต่อ 2615 โทรสาร 0 2618 5803
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หลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

หลักทรัพย์ของ ทอท.

ทอท.มีทุนจดทะเบียน 14,285,700,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,428,570,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ ้นละ 10 บาท ช�าระเต็มมูลค่าแล้ว 

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของ ทอท.ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2558 ได้แก่ 

หมายเหตุ:
1. ผู้ถือหุ้นล�าดับที่ 4, 6 และ 10 มีชื่อเป็นบริษัทนิติบุคคล หรือ Nominee Account ซึ่ง ทอท.ได้ตรวจสอบกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด  
 (TSD) แล้ว ไม่สามารถตรวจสอบและเปิดเผย Ultimate Shareholder ได้
2. ผู้ถือหุ้นในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด ซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Non-Voting Depository Receipt: NVDR) ไม่มีสิทธิ 
 ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น กรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
 แห่งประเทศไทย (ตลท.) 

 1. กระทรวงการคลัง 1,000,000,000 70.000

 2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 71,337,938 4.994

 3. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 26,886,892 1.882

 4. CHASE NOMINEES LIMITED 25,272,699 1.769

 5. THE BANK OF NEW YORK MELLON 18,743,600 1.312

 6. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 18,632,573 1.304

 7. ส�านักงานประกันสังคม (2 กรณี) 15,612,400 1.093

 8. NORBAX INC., 14,864,372 1.041

 9. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 9,310,047 0.652

 10. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 8,364,080 0.585

 11. ผู้ถือหุ้นอื่น 219,545,399 15.368

   1,428,570,000 100.000

 ล�าดับ รายชื่อ จ�านวนหุ้น ร้อยละของจ�านวนหุ้นทั้งหมด
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ผู้ถือหุ้นที่ถือผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด ตั้งแต่ร้อยละ 0.50 ของจ�านวนหุ้นที่ช�าระแล้วของ
หลักทรัพย์อ้างอิงขึ้นไป* ได้แก่ 

 1. STATE STREET BANK AND TRUST 15,989,900  1.12 
  COMPANY

 2. CHASE NOMINEES LIMITED 7,566,834 0.53

 ล�าดับ รายชื่อ จ�านวนหุ้น ร้อยละของจ�านวน 

    หุ้นทั้งหมด

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

กระทรวงการคลังเป็นผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ของ ทอท.คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของหุ ้นทั้งหมด  
ท�าให้ ทอท.มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ อันจะมีผลต่อ ทอท.ในการท�าธุรกรรมบางประเภท ได้แก่

(1) ทอท.ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการด�าเนินการลงทุนขนาดใหญ่

(2) ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของ ทอท.

การออกหลักทรัพย์อื่น 

ทอท.ไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

ทอท.มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต�่ากว่าร้อยละ 25 ของก�าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทที่เหลือ 
หลังหักเงินส�ารองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้ก�าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงิน 
ปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ�าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต มติ 
คณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลนั้นให้น�าเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น  
เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจอนุมัติให้จ่ายได้ และ
รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2557 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ที่ประชุมมีมติการจัดสรร
เงินปันผล ส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าปีบัญชี 2557 ในอัตราหุ้นละ 3.40 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
4,857,138,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39.95 ของก�าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ซึ่ง ทอท.
ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้ว เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 

ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 6/2558 
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ที่ประชุมมีมติ
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจ�าปี 
2558 ส�าหรับผลการด�าเนินงานงวดครึ่งปีแรก
ของปีบัญชี 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 1.54 
บาท คิดเป็นเงิน 2,199,997,800 บาท หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 25.05 ของก�าไรสุทธิของงบการเงิน
เฉพาะบริษัท ซึ่ง ทอท.ได้จ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 

ส�าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
ของ ทอท.ขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงานและกระแส
เงินสดในแต่ละปี และเป็นไปตามมติที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้น

โครงสร้างเงินทุนของบริษัท โรงแรม 
ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิจ�ากดั (รทส.) 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัท โรงแรม 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ากัด มีทุนจดทะเบียน
จ�านวน 1,017,780,000 บาท โดยมี ทอท.เป็น
ผู้ถือหุ้น จ�านวน 6,106,680 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60 ของหุ้นที่
ออกและจ�าหน่ายแล้วทั้งหมด โดยได้มีการช�าระ
ค่าหุ้นแล้วเต็มจ�านวน
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โครงสร้าง ทอท.ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ประกอบด้วยคณะกรรมการ ทอท.และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง จ�านวน 5 คณะ เพื่อช่วยกลั่นกรอง
งานที่มีความส�าคัญ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล และ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผู ้อ�านวยการใหญ่เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท

ผูัถือหุ้น ทอท.

กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบ

สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

สายกฎหมาย

สายงานยุทธศาสตร์ สายงานบัญชีและการเงิน

ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ

สายงานพัฒนาธุรกิจ 
และการตลาด

สายเลขานุการบริษัท

สายงานทรัพยากรบุคคล 
และอ�านวยการ

สายงานวิศวกรรม 
และการก่อสร้าง

สายงานมาตรฐาน 
ท่าอากาศยานและการบิน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต

ส�านักตรวจสอบ

สายงานกฎหมายและ 
เลขานุการบริษัท

สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร

โครงสร้างการจัดการ
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คณะกรรมการ ทอท.

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

ข้อบังคับ ทอท.ก�าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ ดังนี้

• มีจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

• มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน 

• กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

• กรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการบัญชีและการเงิน 

คณะกรรมการ ทอท.ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 14 คน โดยในจ�านวนนี้ มีกรรมการอิสระ 7 คน ซึ่งเกินกว่า
หนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการทั้งหมด ดังนี้

หมายเหตุ • กรรมการในล�าดับที่ 13 เป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
 • *กรรมการที่อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director’s Pool) ของกระทรวงการคลัง

 1. นายประสงค์ พูนธเนศ* ประธานกรรมการ 20 มิถุนายน 2557

  2. นายนันทศักดิ์ พูลสุข กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 30 เมษายน 2557

 3. นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ* กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กรรมการธรรมาภิบาล  20 มิถุนายน 2557 
   กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 4. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง* กรรมการ 16 กรกฎาคม 2557

 5. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์* กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 21 สิงหาคม 2557

 6. พลอากาศโท ประกิต ศกุณสิงห์* กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการธรรมาภิบาล 21 สิงหาคม 2557 

  7. นายนิรันดร์ ธีรนาทสิน กรรมการ ประธานกรรมการสรรหา 20 มิถุนายน 2557

  8. นายธวัชชัย อรัญญิก* กรรมการอิสระ กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 9 ตุลาคม 2557 

  9. นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ* กรรมการ กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน  27 มกราคม 2555

 10. นายมานิต นิธิประทีป กรรมการ 18 กันยายน 2557 

  11. นายธานินทร์ ผะเอม* กรรมการ  18 กันยายน 2557 

 12. นายวรเดช หาญประเสริฐ* กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง 24 ธันวาคม 2557

 13. นายวราห์ ทองประสินธุ์  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ  16 กรกฎาคม 2557 
   กรรมการบริหารความเสี่ยง

 14. นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กรรมการธรรมาภิบาล 24 ธันวาคม 2557

 1. นายราฆพ ศรีศุภอรรถ 30 เมษายน 2557 - 15 พฤษภาคม 2558

 ล�าดับ รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง วันที่ได้รับต�าแหน่ง

 ล�าดับ รายชื่อ การด�ารงต�าแหน่ง 

รายชื่อกรรมการที่ครบวาระ/ลาออก ระหว่างปี 2558 ประกอบด้วย 
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กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท 

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการ 

มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และข้อบังคับ ทอท.อาทิ

• มีสัญชาติไทย

• มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์

• เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจรวมกันไม่เกิน 3 แห่ง

• ไม่เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

• ไม่เป็นข้าราชการการเมืองเว้นแต่เป็นการด�ารงต�าแหน่งกรรมการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

• ไม่เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

• ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่

• ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจนั้นหรือผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นถือหุ้นอยู่

• ไม่เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งใดในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น เว้นแต่ คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นมอบหมายให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
 หรือด�ารงต�าแหน่งอื่นในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น

• ไม่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอ�านาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสีย 
 เกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น เว้นแต่เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้บริหารโดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น

การแต่งตั้งและการพ้นต�าแหน่งของกรรมการ

1.  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการ 
 หนึ่งคน ทั้งนี้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง 
 ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 
 ให้ผู ้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

2.  ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งตามวาระ 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะออกจากต�าแหน่งตาม 
 วาระแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีที่สอง 
 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีหลังต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุด 
 เป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ก็ได้

3.  นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

 (1) ตาย 

 (2)  ลาออก (มีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท) 

 (3)  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก 

 (4)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

 (5)  ขาดการประชุมคณะกรรมการเกิน 3 ครั้ง ติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

 (6)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายหรือในข้อบังคับบริษัท

45



 (7)  ศาลมีค�าสั่งให้ออกหรือพ้นจากต�าแหน่ง

 (8)  ต้องค�าพิพากษาให้จ�าคุก

4.  ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะ 
 ต้องห้ามตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท เข้าเป็นกรรมการแทนในต�าแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปก็ได้ เว้นแต่วาระของ 
 กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวน 
 กรรมการที่ยังเหลืออยู่ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

อ�านาจของคณะกรรมการ

1. แต่งตั้งผู้อ�านวยการใหญ่ ซึ่งมาจากการสรรหาตามขั้นตอนและวิธีการที่ก�าหนดไว้ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งถอดถอนออกจาก 
 ต�าแหน่งได้ 

2. เลือกตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก�าหนดในข้อบังคับ ทอท. เข้าเป็นกรรมการแทนต�าแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะ 
 เหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน 

3. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ

4. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ด�าเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจกระท�าหนังสือมอบอ�านาจแต่งตั้ง และมอบหมาย 
 ให้บุคคลอื่นมีอ�านาจภายในก�าหนดระยะเวลาตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจมอบอ�านาจเช่นนั้น รวมกันไปหรือแยก 
 จากกัน และแทนที่อ�านาจทั้งหมดหรือบางส่วนของคณะกรรมการในส่วนนั้น และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข 
 อ�านาจนั้นๆ เป็นครั้งคราวก็ได้ 

5. จัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ 
 ธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณากลั่นกรองการด�าเนินงานที่ส�าคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ 

6. พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีก�าไรสมควรพอที่จะกระท�าเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงิน 
 ปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

7. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท (Corporate Secretary) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อท�าหน้าที่จัดท�าและเก็บรักษาเอกสาร  
 และการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนก�าหนด และเพื่อช่วยด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ ทอท.ได้แก่ การประชุม 
 คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการ ทอท.ในการปฏิบัติตนและด�าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ 
 ที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ อีกทั้ง ดูแลให้กรรมการและ ทอท.เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสประเมินผลงานของ 
 ผู้อ�านวยการใหญ่อย่างสม�่าเสมอ และก�าหนดค่าตอบแทนผู้อ�านวยการใหญ่ให้สอดคล้องกับผลการด�าเนินงาน

8. อนุมัติจัดหาพัสดุ ในวงเงินที่เกินอ�านาจของผู้อ�านวยการใหญ่

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ (Accountability) ความระมัดระวัง (Duty of Care) และความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) 

2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวัง กรรมการและผู้บริหารต้องกระท�าเยี่ยงวิญญูชน ผู้ประกอบธุรกิจนั้นจะพึงกระท�าภายใต้ 
 สถานการณ์อย่างเดียวกัน

3. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของ ทอท.มีจุดมุ ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระท�าการใดอันเป็น 
 การขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของ ทอท.อย่างมีนัยส�าคัญ

4. ด�าเนินกิจการของ ทอท.ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
 ในการด�าเนินธุรกิจ รวมทั้งจะต้องระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของ ทอท.และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
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5. ก�าหนดทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจ และก�ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนที่ก�าหนดไว้ให้เป็น 
 ไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้การก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและ 
 ความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู ้ถือหุ้น

6. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการปีละไม่น้อยกว่าสิบสอง (12) ครั้ง โดยต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ สถานที่ที่คณะกรรมการ 
 ก�าหนด

7. กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ  
 หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ�ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ�ากัดหรือเป็นกรรมการของบริษัทอื่น ไม่ว่าบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนที่ประกอบกิจการ 
 อันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตน หรือประโยชน์ผู ้อื่น เว้นแต่กรรมการผู ้นั้น 
 จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งตนเป็นกรรมการ

9. จัดให้มีการท�างบดุล และบัญชีก�าไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 พร้อมทั้งรายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ ณ วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปีเพื่อพิจารณา 
 อนุมัติภายในก�าหนดสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี

10. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดให้มีหน่วยงาน 
 ตรวจสอบภายใน รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมิน ความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ 

11. จัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมและข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและของที่ประชุมคณะกรรมการลงไว้ในสมุดโดยถูกต้อง สมุดนั้น 
 ให้เก็บรักษาไว้ ณ ส�านักงานของบริษัท บันทึกเช่นว่านี้ เมื่อได้ลงลายมือชื่อของผู้เป็นประธานแห่งการประชุมซึ่งได้ลงมติ หรือแห่งการประชุม 
 ถัดจากครั้งนั้นมา ให้ถือว่าเป็นหลักฐานอันถูกต้องของเรื่องที่ปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมนั้น และมติและการพิจารณาที่บันทึกไว้ให้ถือว่า 
 ได้ด�าเนินการไปโดยถูกต้อง

12. จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ให้ผู ้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจ�าปี 

 (1) ส�าเนางบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุนที่ผู ้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี 

 (2) รายงานประจ�าปีของ ทอท.

13. ทุ ่มเทเวลา และให้ความส�าคัญในการก�าหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ มีการแสวงหาข้อมูล 
 ที่เป็นประโยชน์ต่อการก�าหนดทิศทางดังกล่าว รวมถึงมีการพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารจะสามารถ 
 น�าวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ที่ก�าหนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

14. ทบทวนและมีส่วนร่วมในการก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อให้ผู ้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน และพิจารณาทบทวน 
 และอนุมัติวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทอย่างน้อยทุก 5 ปี และให้ความเห็นชอบ และติดตามให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามแผนงานให้เป็นไปตาม 
 ทิศทางและกลยุทธ์องค์กรอย่างสม�่าเสมอ

15. ก�าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และมีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งองค์กร และติดตาม 
 ให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี

16. รายงานให้ ทอท.ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการ 
 ของ ทอท.หรือบริษัทย่อย และรายงานข้อมูลเพิ่มเติมทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยกรอกรายละเอียดการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่มี 
 ความเกี่ยวข้องในแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ทอท.ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด

17. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้ความส�าคัญในการพิจารณา 
 ธุรกรรมหลักที่มีความส�าคัญ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม

18. จัดให้มีระบบ หรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของ ทอท.ที่มีความเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
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19. ประเมินผลงานของผู้อ�านวยการใหญ่อย่างสม�่าเสมอ และก�าหนดค่าตอบแทนผู้อ�านวยการใหญ่ให้สอดคล้องกับผลการด�าเนินงาน

20. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและประเมินผลในด้านการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน 
 โปร่งใส น่าเชื่อถือและมีมาตรฐานสูง

ขอบเขตอ�านาจของคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับ ทอท.และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ.2535 คณะกรรมการ ทอท.จะด�าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง ในเรื่องต่อไปนี้

1. การอนุมัติงบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุน

2. การอนุมัติจัดสรรเงินปันผล

3. การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

4. การเลือกตั้งผู ้สอบบัญชี และก�าหนดค่าตอบแทนแก่ผู ้สอบบัญชี 

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ในเรื่องต่อไปนี้

1. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท

2. การเพิ่มทุนจดทะเบียน

3. การลดทุนจดทะเบียน

4. การออกหุ้นและเสนอขายหุ้นกู้

5. การควบบริษัท

6. การเลิกบริษัท

7. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญให้แก่บุคคลอื่น

8. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นไม่ว่าจะเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด หรือบริษัทเอกชน

9. การท�า แก้ไขเพิ่มเติม หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ

10. การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ

11. การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�าไรขาดทุนกัน 

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด�าเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ ตามล�าดับระเบียบวาระที่ก�าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุม 
 จะมีมติให้เปลี่ยนล�าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม

2. เรียกประชุมคณะกรรมการ หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นด�าเนินการแทน

3. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

4. จัดสรรเวลาในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ที่เพียงพอ เพื่อให้กรรมการอภิปรายประเด็นต่างๆ ในการบริหารจัดการและก�ากับดูกิจการ หรือ 
 ก�ากับให้การเสนอชื่อเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้อย่างรอบคอบและมีประสิทธิผล ส่งเสริมให้ใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระและเชิญผู้บริหารระดับสูง 
 เป็นผู้ให้ข้อมูลสารสนเทศที่จ�าเป็นประกอบการพิจารณาตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
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5.	 เป็นผู้น�ำของคณะกรรมกำร	ทอท.และควบคุมกำรด�ำเนินงำนของผู้บริหำร	ทอท.ให้มีประสิทธิภำพ	ทั้งนี้	ทอท.มีกำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ระหว่ำง 
	 ประธำนกรรมกำร	ทอท.และผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ออกจำกกันอย่ำงชัดเจน

6.	 ให้ควำมเห็นชอบในกำรจัดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร	ทอท.โดยกำรปรึกษำหำรือกับผู้อ�ำนวยกำรใหญ่

การประชุมคณะกรรมการ 

ทอท.ได้จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรเป็นประจ�ำไม่น้อยกว่ำเดือนละ	 1	 ครั้ง	 โดยในปีงบประมำณ	 2558	 คณะกรรมกำรได้ให้ควำมเห็นชอบ
ก�ำหนดกำรประชุมเป็นวันพุธสัปดำห์ที่สำมของทุกเดือนไว้เป็นกำรล่วงหน้ำ	 และตั้งแต่เดือนสิงหำคม	 2558	 เป็นต้นมำได้ปรับเปลี่ยนกำรประชุม 
คณะกรรมกำร	ทอท.เป็นวันอังคำรสัปดำห์ที่สำมของทุกเดือนไว้เป็นกำรล่วงหน้ำ	เพื่อให้คณะกรรมกำรสำมำรถจัดตำรำงเวลำและสำมำรถเข้ำร่วมประชุม
ได้อย่ำงสม�่ำเสมอ	 ซึ่งประธำนกรรมกำรจะแจ้งก�ำหนดกำรประชุมครั้งถัดไปให้ที่ประชุมทรำบก่อนเลิกประชุมทุกครั้ง	 ในปีงบประมำณ	 2558	 ทอท. 
มีกำรประชุมทั้งหมด	15	ครั้ง

ฝ่ำยเลขำนุกำรองค์กรซึ่งเป็นส่วนงำนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรจัดประชุมคณะกรรมกำร	 ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระและเอกสำร
ประกอบกำรประชุมที่มีสำรสนเทศส�ำคัญครบถ้วน	 ทั้งเป็นรูปแบบเอกสำรและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	 (CD)	 เพื่อให้กรรมกำรได้มีเวลำศึกษำข้อมูล 
อย่ำงเพียงพอเป็นกำรล่วงหน้ำประมำณ	7	วัน	ก่อนวันประชุม

กำรก�ำหนดระเบียบวำระกำรประชุมจะเป็นกำรพิจำรณำร่วมกันระหว่ำงประธำนกรรมกำร	 ทอท.และผู้อ�ำนวยกำรใหญ่	 โดยมีเลขำนุกำรบริษัทเป็น 
ผู ้รับผิดชอบในกำรก�ำกับดูแลกำรจัดท�ำข้อมูลและเอกสำรประกอบวำระกำรประชุม	 เพื่อให้มั่นใจว่ำคณะกรรมกำรจะมีข้อมูลประกอบพิจำรณำ 
ครบถ้วนทุกด้ำน	นอกจำกนี้	กรรมกำรสำมำรถเสนอเรื่องเข้ำพิจำรณำได้เช่นกัน

ประธำนกรรมกำรจะท�ำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุม	และเปิดโอกำสให้กรรมกำรได้แถลงแสดงควำมคิดเห็น	พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่ำงๆ	อย่ำงเหมำะสม 
และเพียงพอในแต่ละวำระ	ทั้งนี้	ฝ่ำยบริหำรจะเปิดโอกำสให้ผู้บริหำรระดับสูง	ทอท.เข้ำร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลรำยละเอียดในฐำนะผู้รับผิดชอบต่องำน
นั้นๆ	โดยตรง	เพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอต่อกำรพิจำรณำจนเป็นที่พอใจก่อนกำรลงมติในแต่ละวำระ	ซึ่งกำรประชุมปกติแต่ละครั้งใช้เวลำประมำณ	3	ชั่วโมง

นอกจำกนี้	ก่อนกำรประชุม	ประธำนกรรมกำรจะเชิญกรรมกำรร่วมหำรือถึงประเด็นต่ำงๆ	ทั้งในแต่ละวำระและนอกเหนือจำกวำระกำรประชุม	และ
ในปี	2558	คณะกรรมกำรได้มีกำรประชุมโดยที่ไม่มีกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรหรือผู้บริหำรเข้ำร่วมประชุมด้วย

เลขำนุกำรบริษัทจัดให้มีกำรจดบันทึกรำยงำนกำรประชุมและออกมติที่ประชุมในแต่ละวำระอย่ำงชัดเจน	เพื่อให้ฝ่ำยบริหำรใช้เป็นข้อมูลประกอบกำร
ด�ำเนินงำน	 รวมทั้งจัดท�ำรำยงำนกำรประชุมที่เป็นลำยลักษณ์อักษรอย่ำงถูกต้อง	 และให้เก็บรักษำไว้	 ณ	 ส�ำนักงำนของบริษัท	 เมื่อประธำนกรรมกำร
บริษัทผู ้เป็นประธำนกำรประชุมได้ลงลำยมือชื่อพร้อมผู ้อ�ำนวยกำรใหญ่ผู ้เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำร	 ให้ถือว่ำเป็นหลักฐำนอันถูกต้องของเรื่อง 
ที่ปรำกฏอยู่ในรำยงำนกำรประชุมนั้น	และให้ถือว่ำมติและกำรพิจำรณำที่บันทึกไว้ได้ด�ำเนินกำรไปอย่ำงถูกต้องแล้ว

กำรประชุมคณะกรรมกำร	 ทอท.ใช้มติเสียงข้ำงมำกโดยกรรมกำรหนึ่งคน	 มีเสียงหนึ่งเสียงในกำรลงคะแนน	 ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ำกัน	 ประธำน 
ในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขำด
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การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการแต่ละคน สรุปได้ดังนี้
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 1.  นายประสงค์ พูนธเนศ                 15/15   

 2.  นายนันทศักดิ์ พูลสุข                 14/15   

 3.  นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ                 15/15   

 4.  พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง                 10/15

 5.  พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์                 11/15   

 6.  พลอากาศโท ประกิต ศกุณสิงห์                 14/15   

 7.  นายนิรันดร์ ธีรนาทสิน                 15/15   

 8.  นายราฆพ ศรีศุภอรรถ                10/10   

 9.  นายธวัชชัย อรัญญิก                 12/15   

 10.  นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ                 15/15   

 11.  นายมานิต นิธิประทีป                15/15   

 12.  นายธานินทร์ ผะเอม                 14/15   

 13.  นายวรเดช หาญประเสริฐ                  9/11   

 14.   นายวราห์ ทองประสินธุ์                 15/15   

 15.  นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ                   11/11

     รวมกรรมการที่เข้าประชุม   13  13  12  12  14  12  15  15  14  11  13  12  13  12 14 

  จ�านวนกรรมการทั้งหมด  13  13  13  13  15 15 15  15 15  15  14  14  14  14 14    

  คิดเป็นร้อยละ (%) ของ 100  100 92.31 92.31 93.34  80  100  100  93.34  73.34 92.86 85.72 92.86  85.72  100

  การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท 

  ของกรรมการทั้งหมดในแต่ละครั้ง 

  ที่ประชุม   

 ล�าดับ รายชื่อกรรมการ

วันที่/ครั้งประชุมคณะกรรมการบริษัท

ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.58

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 ธ.ค.57

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 ธ.ค.57
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สรุปการเข้าประชุม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 ของคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 5 คณะ ดังนี้ 

หมายเหตุ • กรรมการในล�าดับที่ 12 และ 14 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 17/2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 
 • กรรมการในล�าดับที่ 15 ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ ทอท.เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 

 คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ การประชุม 

 บริษัท ตรวจสอบ  สรรหา ก�าหนด ธรรมาภิบาล  บริหาร สามัญผู้ถือหุ้น

    ค่าตอบแทน   ความเสี่ยง ประจ�าปี 2557 

   จ�านวนการ จ�านวนการ จ�านวนการ จ�านวนการ จ�านวนการ จ�านวนการ จ�านวนการ

 ประชุมทั้งปี  ประชุมทั้งปี ประชุมทั้งปี ประชุมทั้งปี ประชุมทั้งปี ประชุมทั้งปี ประชุมทั้งปี

 15 ครั้ง 12 ครั้ง  3 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 8 ครั้ง 1 ครั้ง 

 1. นายประสงค์ พูนธเนศ  15/15 - - - - - 1/1

 2.  นายนันทศักดิ์ พูลสุข 14/15 12/12 - - 1/1 - 1/1

 3.  นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ  15/15 - 3/3 - 1/1 8/8 1/1

 4.  พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง 10/15 - - - - - 1/1

 5.  พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์  11/15 - - - - 8/8 1/1

 6.  พลอากาศโท ประกิต ศกุณสิงห์  14/15 11/12 - - 1/1 - 1/1

 7.  นายนิรันดร์ ธีรนาทสิน 15/15 - 3/3 - - - 1/1

 8.  นายธวัชชัย อรัญญิก  12/15 - - - - - 1/1

 9.  นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ 15/15 - - 1/1 - - 1/1

 10.  นายมานิต นิธิประทีป 15/15 - - - - - 1/1

 11.  นายธานินทร์ ผะเอม  14/15 - - - - - 1/1

 12.  นายวรเดช หาญประเสริฐ 9/11 - - - - 4/6 1/1

 13. นายวราห์ ทองประสินธุ์ 15/15 12/12 - 1/1 - 6/8 1/1

 14. นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ  11/11 - 1/1 - 0/1 - 1/1

กรรมการที่ครบวาระ/ลาออก ระหว่างปี 2558

 15.  นายราฆพ ศรีศุภอรรถ  10/10 - 2/2 1/1 - - 1/1

รายชื่อกรรมการ
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ผู้บริหาร ทอท.    

ผู้บริหาร ทอท.ตามนิยามในประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 23/2551 ซึ่งหมายความถึง “ผู้จัดการหรือผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารสี่รายแรก
นับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับ
บริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า” มีรายชื่อดังนี้     

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 มีผู ้บริหาร ทอท.จ�านวน 20 คน 

 1.  นางสาวชนาลัย ฉายากุล รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท)  
   และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

 2.  นางสาวศศิศุภา สุคนธทรัพย์  รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานยุทธศาสตร์)

 3.  นายมนตรี มงคลดาว รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานทรัพยากรบุคคลและอ�านวยการ)

 4.  นางพูลศิริ วิโรจนาภา รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน)

 5.  นายวิชัย บุญยู้ ผู้เชี่ยวชาญ 10 และรักษาการ รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด)

 6.  นายประวิทย์ ฉายสุวรรณ รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง)

 7.  นาวาอากาศเอก กันต์พัฒน์ มังคละศิริ รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน)

 8.  นาวาอากาศเอก สมัย จันทร รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค)

 9.  นายประพนธ์ ปัทมกิจสกุล  ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 10.  นาวาอากาศโท ทรงศักดิ์ ทองแท่ง ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานดอนเมือง

 11.  นางมนฤดี เกตุพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญ 10 และรักษาการ ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานภูเก็ต

 12.  นายสมชัย สวัสดีผล ที่ปรึกษา 11

 13.  ว่าที่ร้อยตรี นริศ ยอดจันทร์ ที่ปรึกษา 11

 14.  ว่าที่เรืออากาศโท จตุรงคพล สดมณี ผู้เชี่ยวชาญ 11

 15.  นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญ 11 

 16.  นายสมบูรณ์ น้อยน�้าค�า ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน)

 17.  นางสุวรรณา นาถประชา รองผู้อ�านวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายสนับสนุนธุรกิจ)

 18.  นางรพีพร คงประเสริฐ ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน

 19.  นางจันทิมา ลัทธิวรรณ ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี

 20.  นางสาวณัฐนันท์ มุ่งธัญญา ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 รายชื่อผู้บริหาร  ต�าแหน่ง 
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 1. นายนิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อ�านวยการใหญ่

 2. นางสาวชนาลัย ฉายากุล รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท)  
   และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

 3.  นางสาวศศิศุภา สุคนธทรัพย์  รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานยุทธศาสตร์)

 4.  นายมนตรี มงคลดาว รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานทรัพยากรบุคคลและอ�านวยการ)

 5.  นางพูลศิริ วิโรจนาภา รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน)

 6.  นายวิชัย บุญยู้ ผู้เชี่ยวชาญ 10 และรักษาการ รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด)

 7.  นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ 
   รักษาการ รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง)

 8.  นาวาอากาศเอก กันต์พัฒน์ มังคละศิริ รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน)

 9.  นาวาอากาศเอก สมัย จันทร รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค)

 10.  นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 11.  นาวาอากาศโท ทรงศักดิ์ ทองแท่ง ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานดอนเมือง

 12.  นางมนฤดี เกตุพันธุ์ ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานภูเก็ต

 13.  นายสมชัย สวัสดีผล ที่ปรึกษา 11

 14.  ว่าที่ร้อยตรี นริศ ยอดจันทร์ ที่ปรึกษา 11

 15.  นายประพนธ์ ปัทมกิจสกุล ผู้เชี่ยวชาญ 11

 16.  นายประวิทย์ ฉายสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญ 11

 17.  นายพิเชฐ รุ่งวชิรา ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน)

 18.  นายนพปฎล มงคลสินธุ์ รองผู้อ�านวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายสนับสนุนธุรกิจ)

 19.  นางรพีพร คงประเสริฐ ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน

 20.  นางจันทิมา ลัทธิวรรณ ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี

 21.  นางสาวณัฐนันท์ มุ่งธัญญา ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 รายชื่อผู้บริหาร  ต�าแหน่ง 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 มีผู ้บริหาร ทอท.จ�านวน 21 คน 

เลขานุการบริษัท    

ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นางสาวชนาลัย ฉายากุล เป็นเลขานุการบริษัท  
ซึ่งปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท) และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยเลขานุการ
บริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้   

(1)  ให้ค�าแนะน�าและค�าปรึกษาแก่คณะกรรมการ ทอท.ในการด�าเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับ 
 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงาน 
 ก�ากับที่เกี่ยวข้อง 
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(2) จัดให้มีการบรรยายให้แก่กรรมการใหม่ (Orientation) เพื่อให้ทราบลักษณะธุรกิจ ทอท.ผลการด�าเนินงาน แผนวิสาหกิจ โครงการลงทุนที่ส�าคัญ  
 บทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 
 หน่วยงานราชการที่ก�ากับดูแล    

(3)  แจ้งให้คณะกรรมการ ทอท.ทราบการได้รับประเมินผล บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย และส�านักงาน 
 คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเป็นประจ�าทุกปี    

(4)  เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในการให้ค�าแนะน�าและเป็นที่ปรึกษาให้แก่กรรมการของบริษัท รวมทั้งรับผิดชอบในการติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่าง 
 กรรมการบริษัท และบริษัทย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตลาดทุน  
 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น   

(5)  ประสาน ติดตามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ด้านการเงิน งบประมาณ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน รายงานให้ 
 คณะกรรมการ ทอท.ทราบสม�่าเสมอทุกไตรมาส    

(6)  จัดท�าและเก็บรวบรวมทะเบียนประวัติกรรมการ   

(7)  เก็บรักษาบันทึกเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบต่างๆ ของบริษัทที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ ทอท.รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม 
 คณะกรรมการ ทอท.และรายงานการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ให้ครบถ้วนสมบูรณ์   

(8)  จัดท�าและจัดเก็บรักษาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ครบถ้วนภายในก�าหนด 
 เวลาของกฎหมาย   

(9) จัดเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร   

(10) ดูแล ก�ากับ รับผิดชอบการจัดท�า และจัดเก็บรักษาแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2)

(11)  ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่ก�ากับดูแล   

(12) ส่งเสริมให้กรรมการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555  
 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Asean CG Scorecard เช่น การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของกรรมการ การประเมินตนเองของ 
 คณะกรรมการปีละครั้ง และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการทราบและพิจารณาจัดท�าแผนเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป

(13) ในปี 2558 เลขานุการบริษัทได้รับการอบรมหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ ่นที่ 4 ของ 
 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ    

(14)  ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ทอท.มอบหมาย 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง     

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่สอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ 
สถานะการเงินของบริษัท และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยน�าเสนอคณะกรรมการ ทอท.และผู้ถือหุ้นพิจารณาตามล�าดับ 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทน เบี้ยประชุมกรรมการประจ�าปี 2558 และ
เงินโบนัสคณะกรรมการประจ�าปีบัญชี 2557 ดังนี้    

(1)  ค่าตอบแทนกรรมการ        

 1.1  ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 30,000 บาท หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้ค�านวณตามสัดส่วนของเดือน   

 1.2  ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ 20,000 บาท จ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 15 ครั้งต่อป ี    
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(2)	 ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย       

	 2.1		 คณะกรรมการบริหาร	ทอท.		 	 	 	 	

	 	 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม	คนละ	10,000	บาท	เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม	จ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน	1	ครั้งต่อเดือน

	 2.2		 คณะกรรมการตรวจสอบ	 	 	 		 	 	 	

	 	 2.2.1	 ค่าตอบแทนรายเดือน	คนละ	20,000	บาท	เดือนใดไม่มีการประชุม	คงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย	หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือน	 
	 	 	 ให้ค�านวณตามสัดส่วนของเดือน	 	 	 	 	 	 	

	 	 2.2.2	 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม	คนละ	5,000	บาท	เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม	จ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน	1	ครั้งต่อเดือน

	 2.3	 กรรมการ	ทอท.ที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ	ทอท.ให้เป็นกรรมการ	อนุกรรมการ	หรือผู้ท�างานในคณะกรรมการ	คณะอนุกรรมการ	 
	 	 หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุมคนละ	15,000	บาท	และให้ได้รับค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น	ไม่เกิน 
	 	 เดือนละ	30,000	บาทต่อคน	ทั้งนี้	ไม่รวมค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร			 	 	

(3)	 ประธานและรองประธานของทุกคณะได้เพิ่มอีกร้อยละ	25	และ	12.5	ตามล�าดับ	 	 	 	

(4)	 ก�าหนดวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการ	ทอท.ประจ�าปีงบประมาณ	2558	ไม่เกิน	18,000,000	บาท		 	 	 	

(5)	 ก�าหนดวงเงินโบนัสกรรมการ	ทอท.ประจ�าปีงบประมาณ	2557	(1	ตุลาคม	2556	-	30	กันยายน	2557)	     

	 ไม่เกินร้อยละ	0.50	ของเงินปันผลจ่าย	โดยค�านวณจ่ายตามระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งในปีงบประมาณ	2557	ทั้งนี้	ไม่เกิน	1,500,000	บาท 
	 ต่อคน	ประธานกรรมการ	และรองประธานกรรมการได้รับเพิ่มจากที่กรรมการได้รับในอัตราร้อยละ	25	และ	12.5	ตามล�าดับ	ยกเว้นกรรมการ 
	 ผู้อ�านวยการใหญ่	ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของ	ทอท.ที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินโบนัสกรรมการ	 	

	 1.	 นายประสงค์	พูนธเนศ		 	 526,041.66

		 2.	 นายนันทศักดิ์	พูลสุข	 	 629,166.67

		 3.	 นาวาอากาศตรี	ประจักษ์	สัจจโสภณ		 420,833.33

		 4.	 นายนิรันดร์	ธีรนาทสิน	 	 420,833.33

		 5.	 พลอากาศโท	ประกิต	ศกุณสิงห์	 	 169,354.84

		 6.	 นายราฆพ	ศรีศุภอรรถ	 	 629,166.67

		 7.	 พลอากาศเอก	จอม	รุ่งสว่าง		 	 314,516.13

		 8.	 พลเอก	กัมปนาท	รุดดิษฐ์		 	 169,354.84

		 9.	 นางสาวสุทธิรัตน์	รัตนโชติ		 	 1,500,000.00

		 10.	 นายมานิต	นิธิประทีป		 	 54,166.67

		 11.	 นายธานินทร์	ผะเอม	 	 54,166.67

		 12.	 นายวราห์	ทองประสินธุ์		 	 314,516.13

		 13.	 นายพงศ์ศักติฐ์	เสมสันต์	 	 1,265,625.00

		 14.	 นายอาคม	เติมพิทยาไพสิฐ	 	 1,358,870.97

		 15.	 นายวุฒิศักดิ์	ลาภเจริญทรัพย์	 	 467,741.94

	 ล�ำดับ	 	รำยชื่อกรรมกำร		 เงินโบนัส

(1	ตุลาคม	2556	-	30	กันยายน	2557) หน่วย	:	บาท
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ทอท.และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในปี 2558 

  16. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์  572,544.64

  17. นายวัฒนา เตียงกูล  966,253.84

  18. นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ  467,741.94

  19. นายธานินทร์ อังสุวรังษี  1,120,833.33

  20. พลอากาศเอก อารยะ งามประมวญ 1,553,125.00

  21. นายวิศณุ ทรัพย์สมพล  1,120,833.33

  22. นาวาอากาศตรี ศิธา ทิวารี  1,276,041.66

  23. พลต�ารวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์  617,741.94

  24. พลต�ารวจโท ภาณุ เกิดลาภผล  617,741.94

  25. นายถิรชัย วุฒิธรรม  806,451.61

  26. นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย*  0.00

  27. นายธงทอง จันทรางศุ  504,166.67

    รวม  17,917,830.75

 ล�าดับ  รายชื่อกรรมการ  เงินโบนัส

หน่วย : บาท

 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุม

 1. นายประสงค์ พูนธเนศ  375,000.00 450,000.00        825,000.00

 2.  นายนันทศักดิ์ พูลสุข 280,000.00 360,000.00 75,000.00 300,000.00     300,000.00 1,315,000.00

 3.  นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ 300,000.00 360,000.00   30,000.00  15,000.00 90,000.00 142,500.00 937,500.00

 4.  พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง 200,000.00 360,000.00       318,750.00 878,750.00

 5.  พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์  220,000.00 360,000.00      150,000.00 37,500.00 767,500.00

 6.  พลอากาศโท ประกิต ศกุณสิงห์  280,000.00 360,000.00 55,000.00 228,666.67   15,000.00  18,750.00 957,416.67

 7.  นายนิรันดร์ ธีรนาทสิน 300,000.00 146,000.00   37,500.00    371,250.00 854,750.00

 8.  นายธวัชชัย อรัญญิก  240,000.00 322,258.06       71,250.00 633,508.06

 9.  นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ 300,000.00 360,000.00    15,000.00   249,375.00 924,375.00

 10.  นายมานิต นิธิประทีป 300,000.00 343,000.00       230,625.00 873,625.00

 11.  นายธานินทร์ ผะเอม  300,000.00 343,000.00       116,250.00 759,250.00

 12.  นายวรเดช หาญประเสริฐ 180,000.00 247,741.94      60,000.00 16,875.00 504,616.94

 13.  นายวราห์ ทองประสินธุ์ 300,000.00 360,000.00 60,000.00 240,000.00  18,750.00  90,000.00 105,000.00 1,173,750.00

 14.  นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ  220,000.00 247,741.94   15,000.00    93,750.00 576,491.94

รายชื่อกรรมการ รวม

(1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558) หน่วย : บาท

 ค่าเบี้ย ค่าตอบแทน ค่าเบี้ย ค่าตอบแทน คณะ คณะ คณะ คณะ คณะ  

 ประชุม รายเดือน ประชุม รายเดือน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

     สรรหา ก�าหนด ธรรมาภิบาล บริหาร ชุดย่อยอื่นๆ 

      ค่าตอบแทน  ความเสี่ยง

หมายเหตุ *กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ ทอท.ที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินโบนัสกรรมการ

   - - - - - - -

     - - - -

   - -  -

   - - - - - -

   - - - - -

     - -  -

   - -  - - -

   - - - - - - 

   - - -  - -

   - - - - - -

   - - - - - -

   - - - - -

     -  -

   - -  - - -
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          หมายเหตุ: (นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังตารางข้างต้น ทอท.ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่นให้แก่กรรมการ)  
 • กรรมการในล�าดับที่ 12 และ 14 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 17/2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 
 • กรรมการในล�าดับที่ 15 ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ ทอท.โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
 • กรรมการในล�าดับที่ 16 ได้ขอลาออกจากการเป็นผู้อ�านวยการใหญ่ ทอท.โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2557 เป็นต้นไป ซึ่งมีผลท�าให้การด�ารง 
  ต�าแหน่งกรรมการ ทอท.สิ้นสุดลงด้วย ทั้งนี้ ได้รับค่าตอบแทนเมื่อเดือนตุลาคม 2557
 • กรรมการในล�าดับที่ 17 ได้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ ทอท.และทุกต�าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งจาก ทอท.เนื่องจากเสียชีวิต โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่  
  11 กันยายน 2557 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ได้รับค่าตอบแทนเมื่อเดือนตุลาคม 2557 
 • คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทอท.เช่น คณะอนุกรรมการกฎหมายของ ทอท.  
  คณะอนุกรรมการพิจารณาการเงินและการลงทุนของ ทอท. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ทอท. คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
  กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงหนี้ต่างประเทศของ ทอท. คณะอนุกรรมการตรวจสอบแก้ปัญหาด้านเทคนิคฯ ณ  
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คณะอนุกรรมการเพื่อตรวจสอบงานด้านกฎหมาย คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลการด�าเนินงานชดเชยผลกระทบด้านเสียง  
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลและการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนวิสาหกิจของ ทอท. คณะกรรมการก�าหนดยุทธศาสตร์ 
  ในการพัฒนาท่าอากาศยาน คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ทอท. คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ของ ทอท. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ทอท. คณะอนุกรรมการพิจารณาการเงินและการลงทุนของ ทอท. และคณะอนุกรรมการพิจารณา 
  กลั่นกรองงานด้านพัสดุของ ทอท. 

 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุม

กรรมการที่ครบวาระ/ลาออก ระหว่างปี 2558

 15.  นายราฆพ ศรีศุภอรรถ  200,000.00 253,548.39   30,000.00 15,000.00   131,250.00 629,798.39

 16.  นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย  15,000.00        15,000.00

 17.  พลอากาศเอก อารยะ งามประมวญ  10,000.00  6,666.67      16,666.67

รายชื่อกรรมการ รวม

หน่วย : บาท

 ค่าเบี้ย ค่าตอบแทน ค่าเบี้ย ค่าตอบแทน คณะ คณะ คณะ คณะ คณะ  

 ประชุม รายเดือน ประชุม รายเดือน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

     สรรหา ก�าหนด ธรรมาภิบาล บริหาร ชุดย่อยอื่นๆ 

      ค่าตอบแทน  ความเสี่ยง

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 1.  นายนิรันดร์ ธีรนาทสิน กรรมการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)  232,877.40

 2.  นางสาวศศิศุภา สุคนธทรัพย์ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จ�ากัด  209,800.00

 3.  นางสาวชนาลัย ฉายากุล กรรมการ บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จ�ากัด  582,860.00

 4.  นายประพนธ์ ปัทมกิจสกุล กรรมการ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ากัด  65,000.00

 5.  นางมนฤดี เกตุพันธุ์ กรรมการ บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จ�ากัด  469,800.00

 6.  ว่าที่เรืออากาศโท จตุรงคพล สดมณี กรรมการ  บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต  135,000.00 
  (ตั้งแต่ 10 เมษายน 2557 -   โฮเต็ล จ�ากัด 
  28 พฤษภาคม 2558)

 7.  นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ กรรมการ  บริษัท เทรดสยาม จ�ากัด  54,000.00

 รายชื่อ ต�าแหน่ง บริษัท ค่าตอบแทน 

    ประจ�าปี 2558 (บาท)

   - -   - - 

 -  - - - - - - -

 -  -  - - - - -
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ค่าตอบแทนของผู้อ�านวยการใหญ่   

คณะอนุกรรมการพิจารณาก�าหนดผลตอบแทนของผู้อ�านวยการใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ ทอท.และผู้แทนกระทรวงการคลัง (ส�านักงานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ) จะพิจารณาก�าหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้อ�านวยการใหญ่ รวมถึงกรอบการพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนในแต่ละปี ภายใต้
กรอบอัตราค่าตอบแทนที่กระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว 

ทั้งนี้ การพิจารณาปรับค่าตอบแทนของผู้อ�านวยการใหญ่ ในแต่ละปี จะพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ที่คณะกรรมการ ทอท.ก�าหนด    

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงตามนิยามในประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 23/2551   

การก�าหนดโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน และลูกจ้าง ทอท.จะก�าหนดเทียบเคียงจากอัตราการจ่ายและผลการส�ารวจค่าตอบแทนของบริษัทชั้นน�า 
ซึ่งอยู่ในธุรกิจด้านการบิน โดยเปรียบเทียบจากหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย    

ส�าหรับการปรับเงินเดือนประจ�าปีของผู้บริหารระดับผู้อ�านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปนั้น คณะกรรมการ ทอท.จะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
โดยในปีงบประมาณ 2558 คณะกรรมการ ทอท.ได้มอบอ�านาจให้ผู ้อ�านวยการใหญ่มีอ�านาจในการบริหารหรือพิจารณาความดีความชอบประจ�าปี 
ให้กับพนักงานตั้งแต่ระดับผู้อ�านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ประกอบกับผลการปฏิบัติงานตาม
เป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้ล่วงหน้าของแต่ละสายงานด้วย      

• ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน        

 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร ปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558        

เงินเดือน 18 42,217,389.68 20* 44,963,920.22

โบนัสและอื่นๆ 18 25,992,683.78 20*  30,626,380.65

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 18 5,781,697.35 20* 5,673,644.68

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทน 

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

 ปี 2557 ปี 2558

 ปี 2557 ปี 2558

 จ�านวนราย  จ�านวนเงิน  จ�านวนราย  จ�านวนเงิน

 จ�านวนราย  จ�านวนเงิน  จ�านวนราย  จ�านวนเงิน

• ค่าตอบแทนอื่น      

 - เงินสวัสดิการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ      

  ทอท.ได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2537 โดย ทอท.จะจ่ายเงินสมทบให้แก่สมาชิกแต่ละรายเพื่อเข้า 
  กองทุนฯ ภายในวันเดียวกับที่สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนฯ ของสมาชิกในอัตราตามจ�านวนปีที่ท�างาน ดังต่อไปนี้ 

  (1) ผู้ที่มีจ�านวนปีที่ท�างานไม่เกิน 10 ปี จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 9 ของค่าจ้าง 

  (2)  ผู้ที่มีจ�านวนปีที่ท�างานเกินกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้าง 

  (3)  ผู้ที่มีจ�านวนปีที่ท�างานเกินกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 12 ของค่าจ้าง 

  (4)  ผู้ที่มีจ�านวนปีที่ท�างานเกินกว่า 25 ปีขึ้นไป จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 15 ของค่าจ้าง       
         

หมายเหตุ *ไม่รวมค่าตอบแทนของผู้อ�านวยการใหญ่

หมายเหตุ *ไม่รวมค่าตอบแทนของผู้อ�านวยการใหญ่
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บุคลากร   

การบริหารท่าอากาศยานสากลทั้ง 6 แห่ง ของ ทอท. บุคลากรทุกคนมีส่วนส�าคัญในการที่จะน�าพาองค์กรไปสู่ความส�าเร็จ ดังนั้น ทอท.จึงมีนโยบาย 
ที่มุ ่งเน้นการเสริมสร้าง พัฒนา ปรับปรุงการบริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีใจในการให้บริการ สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยและการรักษา 
ความปลอดภัยของท่าอากาศยาน ซึ่งเป็นหัวใจของการให้บริการ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมโดยส่วนรวม และมุ ่งเน้นให้พนักงาน 
เป็นกลไกหลักในการพัฒนา ทอท.ก้าวไปสู่ผู ้ด�าเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก  

1. จ�านวนพนักงาน    

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ทอท.มีจ�านวนบุคลากร รวมทั้งสิ้น 6,044 คน และแรงงานจัดจ้างภายนอกอีกประมาณ 11,183 คน ประกอบด้วย 

หมายเหตุ:  ไม่รวมแรงงานจัดจ้างภายนอก Outsource Worker

ส�านักงานใหญ่   1,159  1,097  1,129  1,160  1,232

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  2,568  2,579  2,527  2,522  2,695

ท่าอากาศยานดอนเมือง  281  467  670  793  964

ท่าอากาศยานเชียงใหม่  189  192  242  247  257

ท่าอากาศยานหาดใหญ่  175  176  208  210  225

ท่าอากาศยานภูเก็ต   281  289  356  372  496

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย  137  140  171  173  175

 รวม  4,790 4,940  5,303  5,477  6,044

 กลุ่มธุรกิจ  ปี 2554  ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557  ปี 2558

2. การเปลี่ยนแปลงจ�านวนพนักงานที่ส�าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา     

 มีการเปลี่ยนแปลงจ�านวนพนักงาน โดยในปี 2558 มีจ�านวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ประมาณ 14%   

3. ค่าตอบแทนของพนักงาน   

 ปัจจุบันอัตราค่าตอบแทนพนักงานอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับอัตราค่าตอบแทนของตลาด โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน ประกอบด้วย  
 เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าท�างานกะ ค่าตอบแทนรายชั่วโมง ท�างานล่วงเวลา โบนัส เงินเบี้ยเลี้ยง นอกจากนี้ยังรวมถึงเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ  
 โดยกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพของ ทอท.นั้น ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2537 ตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพในปี พ.ศ.2530  
 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกทุกคนในกองทุนฯ ได้มีเงินออมจ�านวนหนึ่งไว้ใช้เมื่อยามออกจากงาน โดยที่เงินกองทุนประกอบด้วยเงิน 4 ส่วน  
 ได้แก่ เงินสะสม เงินสมทบ ผลประโยชน์เงินสะสม และผลประโยชน์เงินสมทบ

 ส�าหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสะสมและการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนนั้น ปัจจุบันมีหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

 1.  การจ่ายเงินสมทบของ ทอท. จ่ายโดยพิจารณาจากจ�านวนปีที่ท�างานดังนี้        

  1.1  ผู้ที่มีจ�านวนปีที่ท�างานไม่เกิน 10 ปี จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 9 ของค่าจ้าง   

  1.2  ผู้ที่มีจ�านวนปีที่ท�างานเกินกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้าง

    1.3  ผู้ที่มีจ�านวนปีที่ท�างานเกินกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 12 ของค่าจ้าง   

  1.4  ผู้ที่มีจ�านวนปีที่ท�างานเกินกว่า 25 ปีขึ้นไป จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 15 ของค่าจ้าง
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 2.  การจ่ายเงินสะสม สมาชิกจะต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของค่าจ้าง และต้องไม่เกินอัตราเงินสมทบที่ ทอท.  
  จ่ายให้     

  ปัจจุบันกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ทอท. มีกรรมการกองทุนจ�านวน 17 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการกองทุน กรรมการกองทุนที่มาจาก 
  การแต่งตั้งจ�านวน 8 คน และกรรมการกองทุนที่มาจากการเลือกตั้งอีกจ�านวน 8 คน ซึ่งเป็นผู้ท�าหน้าที่ควบคุม ดูแลการบริหารจัดการ 
  กองทุน ประกอบกับกองทุนฯ ได้ว่าจ้างบริษัทจัดการกองทุนเพื่อเข้ามาบริหารกองทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกโดยรวม โดยปัจจุบัน 
  มีบริษัทจัดการกองทุนที่เข้ามาท�าหน้าที่บริหารกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ทอท.จ�านวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
  เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จ�ากัด   

  ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2558 มีการจ่ายเงินสมทบของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน ดังนี้

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 269.15 252.40 290.13

ค่าช่วยเหลือบุตร 3.67 3.69 3.92 

ค่ารักษาพยาบาล 129.96 136.76 141.87

ค่าเวชภัณฑ์ 24.21 23.79 26.17

ค่าเล่าเรียนบุตร 9.76 10.27 12.53

ค่าใช้จ่ายพนักงานอื่นๆ 231.16 193.02 81.22

ประเภทค่าตอบแทน 

ประเภทค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทน (ล้านบาท)

ค่าตอบแทน (ล้านบาท)

 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

  ส�าหรับสวัสดิการและผลตอบแทนอื่นๆ นั้น ประกอบด้วย ค่าช่วยเหลือบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเล่าเรียนบุตร และค่าใช้จ่าย 
  พนักงานอื่นๆ โดยสามารถสรุปรายละเอียดในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

4. ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา     

 ไม่มี  

60



คณะกรรมการ ทอท.

คณะกรรมการ ทอท.ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 มีจ�านวนทั้งสิ้น 14 คน ดังนี้

1. นายประสงค์ พูนธเนศ (อายุ 56 ปี) 

 ประธำนกรรมกำร

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง 20 มิถุนายน 2557

จ�ำนวนกำรถือหุ้นของกรรมกำร / คู่สมรสและบุตร 

ที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2557 /  

เปลี่ยนแปลงระหว่ำงปี / ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 ไม่มี 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร  ไม่มี

กำรศึกษำ / กำรฝึกอบรม 

• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ 

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการการบริหารองค์กร)   
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการตลาดทุน (วพน.) รุ ่นที่ 2  
 สถาบันวิทยาการพลังงาน

• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ ่นที่ 14  
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ ่นที่ 52 

• หลักสูตร นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ ่นที่ 49  
 วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันด�ารงราชานุภาพ 

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร

บริษัทไทย (IOD) 

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
 รุ ่นที่ 76/2006

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน 

• อธิบดีกรมสรรพากร

• ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

• อธิบดีกรมศุลกากร 

• ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 

• รองอธิบดีกรมสรรพากร

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน 

• กรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) 
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2. นายนันทศักดิ์ พูลสุข (อายุ 64 ปี)

 กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

 ประธำนกรรมกำรธรรมำภิบำล 

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง 30 เมษายน 2557

จ�ำนวนกำรถือหุ้นของกรรมกำร / คู่สมรสและบุตร 
ที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2557 /  
เปลี่ยนแปลงระหว่ำงปี / ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 ไม่มี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร  ไม่มี

กำรศึกษำ / กำรฝึกอบรม 

•  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•  เนติบัณฑิต ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

•  นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

•  หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง  
 วิทยาลัยการยุติธรรม 

•  หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ ่นที่ 14  
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

•  หลักสูตร พัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง  
 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

•  หลักสูตร การบริหารงานต�ารวจชั้นสูง กรมต�ารวจ 

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 

• ไม่มี 

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน 

• อัยการอาวุโส

•  ผู้ตรวจอัยการ ส�านักงานอัยการสูงสุด

•  อธิบดีอัยการ ส�านักงานคดีปกครอง 

•  อธิบดีอัยการ ส�านักงานคดีพิเศษ 

•  อธิบดีอัยการ ส�านักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 

• อธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ

•  อธิบดีอัยการ ส�านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย  
 และประชาชน 

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน 

• ไม่มี 

3. นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ (อายุ 61 ปี)

 กรรมกำรอิสระ กรรมกำรสรรหำ กรรมกำรธรรมำภิบำล  
 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง 20 มิถุนายน 2557
จ�ำนวนกำรถือหุ้นของกรรมกำร / คู่สมรสและบุตร 
ที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2557 /  
เปลี่ยนแปลงระหว่ำงปี / ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร  ไม่มี
กำรศึกษำ / กำรฝึกอบรม 
• รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 (ได้รับทุนการศึกษาจากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด)
•  โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 22 (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) 
•  โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 15 (ได้รับทุนจากกองทัพอากาศ  
 จนส�าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศ)
• หลักสูตร วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 37 
• หลักสูตร Imagery Intelligence Lowry Air Force Base,   
 Colorado, U.S.A.
• หลักสูตร Executive Communications Program และ  
 Advanced Management Program ณ WHARTON School,   
 University of Pennsylvania, U.S.A.
• หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 ส�าหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ ่นที่ 2  
 สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
•  หลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ ่นที่ 3 (มส. 3) 
 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
•  หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ ่นที่ 17 
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 

•  หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD)  
 รุ ่นที่ 11/2011
• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ ่นที่ 20/2006 
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน 
• กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  
 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด 
• รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  
 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด 
• รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (บริหาร)  
 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด 
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน 

• ไม่มี
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4. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง (อายุ 57 ปี)

 กรรมกำร

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง 16 กรกฎาคม 2557

จ�ำนวนกำรถือหุ้นของกรรมกำร / คู่สมรสและบุตร 
ที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2557 /  
เปลี่ยนแปลงระหว่ำงปี / ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 ไม่มี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร  ไม่มี

กำรศึกษำ / กำรฝึกอบรม 

• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ ่นที่ 54 

• วิทยาลัยการทัพอากาศ (ญี่ปุ ่น) หลักสูตรการทัพอากาศ (ญี่ปุ ่น) 

• โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ (ญี่ปุ ่น)  
 หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ (ญี่ปุ ่น) 

• โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 36 

• โรงเรียนชั้นผู้บังคับฝูงบิน รุ ่นที่ 64 

• โรงเรียนนายร้อยรวมญี่ปุ ่น (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

• โรงเรียนเตรียมทหาร 

• หลักสูตร นายทหารควบคุมการบินสกัดกั้น  
 กรมยุทธการทหารอากาศ 

• หลักสูตร การฝึกบินทางอากาศยุทธวิธี กรมยุทธการทหารอากาศ 

• หลักสูตร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการรบร่วม  
 กรมยุทธการทหารอากาศ 

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 

• ไม่มี 

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน 

• เสนาธิการทหารอากาศ 

• รองเสนาธิการทหารอากาศ 

• ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายยุทธการ

• เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ 

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน 

• ไม่มี

5. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ (อายุ 59 ปี)

 กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง 21 สิงหาคม 2557

จ�ำนวนกำรถือหุ้นของกรรมกำร / คู่สมรสและบุตร 
ที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2557 /  
เปลี่ยนแปลงระหว่ำงปี / ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 ไม่มี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร  ไม่มี

กำรศึกษำ / กำรฝึกอบรม 

• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร) โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 

• วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)  
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ ่นที่ 52 

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 

•  ไม่มี 

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน 

• ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก 

• แม่ทัพภาคที่ 1

• ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายยุทธการ 

• รองแม่ทัพภาคที่ 1 

• ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ 

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน 

• กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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6. พลอากาศโท ประกิต ศกุณสิงห์ (อายุ 61 ปี)

 กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรธรรมำภิบำล 

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง 21 สิงหาคม 2557

จ�ำนวนกำรถือหุ้นของกรรมกำร / คู่สมรสและบุตร 
ที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2557 /  
เปลี่ยนแปลงระหว่ำงปี / ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 ไม่มี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร  ไม่มี

กำรศึกษำ / กำรฝึกอบรม 

• Master of Engineering มหาวิทยาลัยทหารมิวนิค เยอรมัน 

• โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 21 

• โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 14 

• วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 36 

• หลักสูตร นายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ ่นที่ 62 

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 

• ไม่มี 

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน 

• กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)

• เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ 

• รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ 

• ผู้ช่วยปลัดบัญชีทหารอากาศ 

• รองผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาระบบราชการ 

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน 

• กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จ�ากัด

7. นายนิรันดร์ ธีรนาทสิน (อายุ 64 ปี)

 กรรมกำร ประธำนกรรมกำรสรรหำ 

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง 20 มิถุนายน 2557

จ�ำนวนกำรถือหุ้นของกรรมกำร / คู่สมรสและบุตร 
ที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2557 /  
เปลี่ยนแปลงระหว่ำงปี / ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 ไม่มี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร  ไม่มี

กำรศึกษำ / กำรฝึกอบรม 

• Diploma in Modern Management,  
 Wharton University of Pennsylvania, U.S.A.

• Graduate Diploma in Human Resource Management   
 สถาบันศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• รัฐศาสตรบัณฑิต (เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 

•  ไม่มี

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน 

• กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)

•  รักษาการผู้อ�านวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด   
 (มหาชน) 

•  รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค)   
 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) 

•  ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) 

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน 

• ไม่มี
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8. นายธวัชชัย อรัญญิก (อายุ 60 ปี)

 กรรมกำรอิสระ กรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน 

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง 9 ตุลาคม 2557

จ�ำนวนกำรถือหุ้นของกรรมกำร / คู่สมรสและบุตร 
ที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2557 /  
เปลี่ยนแปลงระหว่ำงปี / ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 ไม่มี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร  ไม่มี

กำรศึกษำ / กำรฝึกอบรม 

• Bachelor of Science, University of the East, Manila,   
 Philippines 

• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ ่นที่ 17  
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

• หลักสูตร TAT Successors Development Program (INSEAD)  
 ณ ประเทศสิงคโปร์ 

• หลักสูตร การก�ากับดูแลกิจการและผู้บริหารระดับสูงของ  
 รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน สถาบันพระปกเกล้า

• หลักสูตร นักบริหารระดับสูง (นบส.) (ผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์และ  
 คุณธรรม) 

• หลักสูตร Executive Development Institute for Tourism   
 (EDIT) Program, Hawaii, U.S.A. 

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 

• ไม่มี 

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน 

• กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

• รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

• ผู้อ�านวยการภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง  
 ด้านตลาดต่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน 

• ไม่มี 

9. นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ (อายุ 56 ปี)

 กรรมกำร กรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง 27 มกราคม 2555

จ�ำนวนกำรถือหุ้นของกรรมกำร / คู่สมรสและบุตร 
ที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2557 /  
เปลี่ยนแปลงระหว่ำงปี / ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 ไม่มี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร  ไม่มี

กำรศึกษำ / กำรฝึกอบรม 

•  บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• หลักสูตร ผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจ�าปีงบประมาณ 2558

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 

•  หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
 รุ ่นที่ 73/2006 

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน 

•  ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 

•  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง 

•  รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง 

•  ผู้อ�านวยการส�านักการเงินการคลัง

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน 

•  กรรมการบริหารกิจการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
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10. นายมานิต นิธิประทีป (อายุ 60 ปี)

 กรรมกำร 

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง 18 กันยายน 2557

จ�ำนวนกำรถือหุ้นของกรรมกำร / คู่สมรสและบุตร 
ที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2557 /  
เปลี่ยนแปลงระหว่ำงปี / ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 ไม่มี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร  ไม่มี

กำรศึกษำ / กำรฝึกอบรม 

• พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พบ.ม.สาขาเศรษฐศาสตร์  
 อุตสาหกรรม/พัฒนาการเศรษฐกิจ)  
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

• เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.สาขาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์)    
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

• หลักสูตร การก�ากับดูแลกิจการและผู้บริหารระดับสูงของ  
 รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 12  
 จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า

• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ ่นที่ 14  
 จัดโดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)   

• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) 
 รุ่นที่ 6 จัดโดย สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 

• ไม่มี 

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน 

• กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)

• ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี  
 (กลุ่มธุรกรรมทางการเงิน การธนาคาร) กรมสรรพากร

• รองอธิบดีกรมสรรพากร

• ผู้อ�านวยการส�านักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน 

• กรรมการ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 

• กรรมการ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ�ากัด  
 (มหาชน) 

11. นายธานินทร์ ผะเอม (อายุ 59 ปี)

 กรรมกำร 

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง 18 กันยายน 2557

จ�ำนวนกำรถือหุ้นของกรรมกำร / คู่สมรสและบุตร 
ที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2557 /  
เปลี่ยนแปลงระหว่ำงปี / ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร  ไม่มี
กำรศึกษำ / กำรฝึกอบรม 
•  M.Sc. in Economics (International Trade and Finance),   
 Lancaster University ประเทศสหราชอาณาจักร 
•  Diploma in Development Studies, Lancaster University   
 ประเทศสหราชอาณาจักร 
•  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
•  รัฐศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา)  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
•  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2549
•  หลักสูตร การเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 ส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ ่นที่ 15 จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า 
•  หลักสูตร การก�ากับดูแลกิจการและผู้บริหารระดับสูงของ  
 รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 6 จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า 

• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงอาเซียน รุ่นที่ 2 (ASEAN Executive   
 Program)
•  หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) 
 รุ่นที่ 7 จัดโดย สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 

•  หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
 รุ ่นที่ 204/2015
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน 
•  รองเลขาธิการ ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 แห่งชาติ (สศช.) 
•  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ทรงคุณวุฒิ) ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
 แห่งชาติ (สศช.) 
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน 

•  กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
•  กรรมการ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 
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12. นายวรเดช หาญประเสริฐ (อายุ 57 ปี)

 กรรมกำร กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง 24 ธันวาคม 2557

จ�ำนวนกำรถือหุ้นของกรรมกำร / คู่สมรสและบุตร 
ที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2557 /  
เปลี่ยนแปลงระหว่ำงปี / ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 ไม่มี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร  ไม่มี

กำรศึกษำ / กำรฝึกอบรม 

• เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) Middle Tennessee   
 State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) วิทยาลัยเทคโนโลยีและ  
 อาชีวศึกษา 

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 

• ไม่มี 

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน 

• ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

• รองปลัดกระทรวงคมนาคม 

• อธิบดีกรมการบินพลเรือน

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน 

•  ไม่มี 

13. นายวราห์ ทองประสินธุ์ (อายุ 44 ปี)

 กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน  
 กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง 16 กรกฎาคม 2557
จ�ำนวนกำรถือหุ้นของกรรมกำร / คู่สมรสและบุตร 
ที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2557 /  
เปลี่ยนแปลงระหว่ำงปี / ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร  ไม่มี
กำรศึกษำ / กำรฝึกอบรม 
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
• ผูส้อบบญัชภีาษอีากร (Tax Auditor) และผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต (CPA) 
• หลักสูตร ภาษีอากรทั้งระบบและบัญชี  
 จัดโดย บริษัท กรินทร์ ออดิท จ�ากัด
• หลักสูตร การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญส�าหรับมาตรฐานการบัญชี 
 ฉบับใหม่ จัดโดย บริษัท เอส.พี.โอ.ออร์แกไนเซอร์ จ�ากัด
• หลักสูตร เจาะประเด็นกฎหมายภาษีอากรใหม่และการบัญชี  
 จัดโดย บริษัท เอส.พี.โอ.ออร์แกไนเซอร์ จ�ากัด
• หลักสูตร ประเด็นหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs   
 ทั้งหมด จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
• หลักสูตร ระบบภาษีและการบัญชีภาษีอากร  
 จัดโดย บริษัท เอส.พี.โอ.ออร์แกไนเซอร์ จ�ากัด
• หลักสูตร การวางแผนภาษีและการบัญชีส�าหรับ SMEs ปี 2557   
 จัดโดย บริษัท เอส.พี.โอ.ออร์แกไนเซอร์ จ�ากัด
• หลักสูตร ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และการตีความมาตรฐาน  
 การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง (มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 
 2557) จัดโดย บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จ�ากัด
• หลักสูตร วางแผนภาษีใหม่ทั้งระบบและมุมมองภาษีต่อ AEC   
 (หลักสูตร 2) จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
 รุ ่นที่ 80/2009 
• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)  
 รุ ่นที่ 20/2015 
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน 
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ แอคเซส ออดิต จ�ากัด 
• กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน) 
• รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  
 บริษัท ล็อก พลัส ไมน์นิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน 

• กรรมการ บริษัท เฟิร์ส ออดิต จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท วราห์ โฮลดิ้ง จ�ากัด
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14. นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ (อายุ 61 ปี)

 กรรมกำรอิสระ กรรมกำรสรรหำ กรรมกำรธรรมำภิบำล

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง 24 ธันวาคม 2557

จ�ำนวนกำรถือหุ้นของกรรมกำร / คู่สมรสและบุตร 

ที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2557 /  

เปลี่ยนแปลงระหว่ำงปี / ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 ไม่มี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร  ไม่มี

กำรศึกษำ / กำรฝึกอบรม 

• ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

• หลักสูตร การพัฒนาความรู้การบริหารธุรกิจและกฎหมาย 

• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง

• หลักสูตร The Spirit of AOC

• หลักสูตร บทบาทผู้บริหารกับการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

• หลักสูตร ผู้จัดการสนามบินสาธารณะของ ทอท.

• หลักสูตร การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม  
 เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

• หลักสูตร Civil Aviation Management (ICAO)

• หลักสูตร Flight Information Display System (FIDS)

• หลักสูตร Intermediate Airport Management (IAMTI)

• หลักสูตร Airport Operation Management

• หลักสูตร กองทัพอากาศ รุ่นที่ 36 วิทยาลัยการทัพอากาศ 

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร

บริษัทไทย (IOD) 

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
 รุ ่นที่ 207/2015 

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน 

• กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่  
 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)

• รองผู้อ�านวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (อ�านวยการ)  
 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) 

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน 

• ไม่มี
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คณะผู้บริหาร ทอท. 

1. นายนิตินัย ศิริสมรรถการ (อายุ 43 ปี)

จ�ำนวนกำรถือหุ้น  ไม่มี

• ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557  ไม่มี

• เปลี่ยนแปลงระหว่างปี  ไม่มี 

• ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ไม่มี

กำรถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ  ไม่มี

• ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557  ไม่มี

• เปลี่ยนแปลงระหว่างปี  ไม่มี 

• ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ไม่มี   

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร   ไม่มี

วุฒิกำรศึกษำ

• ดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) Florida State University

• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต University of Southern  
 California 

• เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน 

20 เมษายน 2558 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการใหญ่  
  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด   
  (มหาชน) 

มิถุนายน 2556 -  รองผู้อ�านวยการ มูลนิธิสถาบันวิจัย 

ธันวาคม 2557  นโยบายเศรษฐกิจการคลัง 

มกราคม - ธันวาคม 2555 กรรมการผู้อ�านวยการ  
  มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา

14 ตุลาคม 2554 -  ที่ปรึกษา 11  
8 มกราคม 2555  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด   
  (มหาชน) 

2 มีนาคม 2553 -  รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  
13 ตุลาคม 2554 (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด) 
   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด   
  (มหาชน)

2. นางสาวชนาลัย ฉายากุล (อายุ 56 ปี) 

จ�ำนวนกำรถือหุ้น  3,170 หุ้น

• ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557  3,170 หุ้น

• เปลี่ยนแปลงระหว่างปี  ไม่มี 

• ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 3,170 หุ้น

กำรถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ  ไม่มี

• ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557  ไม่มี 

• เปลี่ยนแปลงระหว่างปี  ไม่มี 

• ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ไม่มี    

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร   ไม่มี

วุฒิกำรศึกษำ

• นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• เนติบัณฑิตไทย ส�านักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

ประวัติกำรอบรม 

• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ ่นที่ 33/2009  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ ่นที่ 1/2009   
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ ่นที่ 16/2010   
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 1/2011  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
 รุ ่นที่ 87/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
 รุ ่นที่ 191/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   
 (IOD)

• หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม 
 การทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ ่นที่ 4

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน 

1 ตุลาคม 2557 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  
  (สายงานกฎหมายและเลขานุการ  
  บริษัท) และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ  
  บริษัท 

1 ตุลาคม 2556 -  เลขานุการบริษัท 11 
30 กันยายน 2557 

1 ตุลาคม 2552 -  เลขานุการบริษัท 10 
30 กันยายน 2556 

15 มกราคม 2551 -  ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย 
30 กันยายน 2552
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3. นางสาวศศิศุภา สุคนธทรัพย์ (อายุ 56 ปี)

จ�ำนวนกำรถือหุ้น  33,520 หุ้น

• ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557  33,520 หุ้น

• เปลี่ยนแปลงระหว่างปี  ไม่มี 

• ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 33,520 หุ้น

กำรถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ  ไม่มี

• ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557  ไม่มี 

• เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 

• ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ไม่มี    

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร   ไม่มี

วุฒิกำรศึกษำ

• การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและ  
 เอกชน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• บริหารธุรกิจบัณฑิต (เลขานุการ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติกำรอบรม 

• หลักสูตร NIDA Wharton Executive Leadership Program

• หลักสูตร การพัฒนาความรู้การบริหารธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
 รุ ่นที่ 87/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ ่นที่ 54 

• หลักสูตร พัฒนาภาวะผู้น�าของ ทอท.

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
 รุ ่นที่ 127/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   
 (IOD) 

• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ ่นที่ 19  
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน 

1 ตุลาคม 2556 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
  (สายงานยุทธศาสตร์) 

20 พฤศจิกายน 2555 -  รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  
30 กันยายน 2556  (สายงานอ�านวยการ) 

18 พฤษภาคม -  ที่ปรึกษา 11  
19 พฤศจิกายน 2555

14 ตุลาคม 2554 -  รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  
17 พฤษภาคม 2555  (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด) 

4. นายมนตรี มงคลดาว (อายุ 53 ปี)

จ�ำนวนกำรถือหุ้น  ไม่มี

• ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557  ไม่มี

• เปลี่ยนแปลงระหว่างปี  ไม่มี 

• ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ไม่มี

กำรถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ 3,440 หุ้น

• ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557  3,440 หุ้น

• เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 

• ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 3,440 หุ้น   

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร  ไม่มี

วุฒิกำรศึกษำ

• รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)  
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติกำรอบรม 

• หลักสูตร ภาพรวมธุรกิจท่าอากาศยาน (Airport Business  
 Overview) ส�าหรับผู้บริหารท่าอากาศยาน 

• หลักสูตร นักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.)   
 ส�านักงานศาลปกครอง

• หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรม (ยธส.)  
 ส�านักงานกิจการยุติธรรม

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
 รุ ่นที่ 102/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   
 (IOD)

• หลักสูตร ผู้จัดการสนามบินสาธารณะ ทอท.

• หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ ่นที่ 19

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน 

1 กรกฎาคม 2557 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
  (สายงานทรัพยากรบุคคลและ 
  อ�านวยการ) 

1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2557 รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
  (สายงานทรัพยากรบุคคลและ 
  อ�านวยการ) และรักษาการ  
  รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
  (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) 

1 ตุลาคม 2556 - รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
31 มีนาคม 2557  (สายงานทรัพยากรบุคคลและ 
  อ�านวยการ)

1 ตุลาคม 2552 -  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
30 กันยายน 2556  (สายงานอ�านวยการ) 
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5. นางพูลศิริ วิโรจนาภา (อายุ 57 ปี)

จ�ำนวนกำรถือหุ้น  10 หุ้น

• ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557  10 หุ้น

• เปลี่ยนแปลงระหว่างปี  ไม่มี 

• ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 10 หุ้น

กำรถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ  ไม่มี

• ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557  ไม่มี 

• เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 

• ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ไม่มี    

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร   ไม่มี

วุฒิกำรศึกษำ

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ)  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

• บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• เศรษฐศาสตร์สาธารณะขั้นสูง สถาบันพระปกเกล้า 

• การตลาดขั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติกำรอบรม 

• หลักสูตร ผู้บริหารการเงินภาครัฐวิสาหกิจ (CFO) รุ ่นที่ 1   
 ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
 รุ ่นที่ 97/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลักสูตร Advance Derivative and Financial Risk  
 Management ธนาคารกลาง ประเทศอังกฤษ 

• หลักสูตร Derivative and Swap Management ประเทศฮ่องกง 

• หลักสูตร Bond Market and Interest Rate Management 

• หลักสูตร Global Infrastructure and Project Financing   
 ประเทศสิงคโปร์

• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ ่นที่ 21  
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน 

1 ตุลาคม 2557 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
  (สายงานบัญชีและการเงิน) 

1 กรกฎาคม -  รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  
30 กันยายน 2557  (สายงานบัญชีและการเงิน)   
  และ รักษาการ 
  รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  
  (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค)

1 ตุลาคม 2556 -  รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  
30 มิถุนายน 2557  (สายงานบัญชีและการเงิน)

20 พฤศจิกายน 2555 -  ผู้เชี่ยวชาญ 10 
30 กันยายน 2556

6. นายวิชัย บุญยู้ (อายุ 55 ปี)

จ�ำนวนกำรถือหุ้น  ไม่มี

• ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557  ไม่มี

• เปลี่ยนแปลงระหว่างปี  ไม่มี 

• ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ไม่มี

กำรถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ  ไม่มี

• ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557  ไม่มี

• เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 

• ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ไม่มี   

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร   ไม่มี

วุฒิกำรศึกษำ

• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางการบัญชี)   
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)  
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ประวัติกำรอบรม 

• หลักสูตร บทบาทผู้บริหารในระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  
 รุ ่นที่ 1 

• หลักสูตร การสร้างมาตรฐานการท�างานที่มีคุณภาพ รุ่นที่ 1 

• หลักสูตร ความรู้ด้านการจัดการตารางการบินกับความสัมพันธ์  
 ทางการตลาด รุ่นที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• หลักสูตร ผู้จัดการสนามบินสาธารณะของ ทอท.รุ่นที่ 1 

• หลักสูตร การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม  
 เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร รุ่นที่ 1

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน 

1 ตุลาคม 2558 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
  (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด)

1 ตุลาคม 2557 -  ผู้เชี่ยวชาญ 10 และรักษาการ  
30 กันยายน 2558  รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
  (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด) 

1 ตุลาคม 2556 -  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
30 กันยายน 2557  (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด)

15 มิถุนายน 2554 - ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและ 
30 กันยายน 2556  การตลาด
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7. นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ (อายุ 54 ปี)

จ�ำนวนกำรถือหุ้น  ไม่มี

• ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557  ไม่มี

• เปลี่ยนแปลงระหว่างปี  ไม่มี 

• ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ไม่มี

กำรถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ  ไม่มี

• ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557  ไม่มี

• เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 

• ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ไม่มี   

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร   ไม่มี

วุฒิกำรศึกษำ

• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประวัติกำรอบรม 

• หลักสูตร ภาพรวมธุรกิจท่าอากาศยาน (Airport Business  
 Overview) รุ ่นที่ 1

• หลักสูตร Global ACI-ICAO Airport Management  
 Professional Accreditation Program (AMPAP) รุ ่นที่ 1   
 ประเทศปานามา

• หลักสูตร การบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ ่นที่ 6   
 ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ

• หลักสูตร ผู้จัดการสนามบินสาธารณะของ ทอท.รุ่นที่ 2 

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน 

1 ตุลาคม 2558 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  
  (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง)

6 พฤษภาคม -  ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหาร 
30 กันยายน 2558 โครงการก่อสร้างท่าอากาศยาน 
  สุวรรณภูมิ และรักษาการ  
  รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  
  (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง)

5 มกราคม -  ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหาร 
5 พฤษภาคม 2558  โครงการก่อสร้างท่าอากาศยาน  
  สุวรรณภูมิ

1 ตุลาคม 2557 - รองผู้อ�านวยการท่าอากาศยานภูเก็ต 
4 มกราคม 2558 (สายปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา)

8. นาวาอากาศเอก กันต์พัฒน์ มังคละศิริ (อายุ 59 ปี)

จ�ำนวนกำรถือหุ้น  500 หุ้น

• ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557  500 หุ้น

• เปลี่ยนแปลงระหว่างปี  ไม่มี 

• ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 500 หุ้น

กำรถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ  ไม่มี

• ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557  ไม่มี 

• เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 

• ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ไม่มี    

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร   ไม่มี

วุฒิกำรศึกษำ

• วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) โรงเรียนนายเรืออากาศ 

ประวัติกำรอบรม 

• หลักสูตร Aviation Security Asia รุ ่นที่ 1 

• หลักสูตร การพัฒนาความรู้การบริหารธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 

• หลักสูตร บทบาทผู้บริหารกับการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  
 รุ ่นที่ 1

• หลักสูตร ผู้จัดการสนามบินสาธารณะของ ทอท.รุ่นที่ 1 

• หลักสูตร การสร้างมาตรฐานการท�างานที่มีคุณภาพ รุ่นที่ 3 

• หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ 
 สภาพแวดล้อมในการท�างาน รุ่นที่ 1 

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน 

1 ตุลาคม 2557 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
  (สายงานมาตรฐานท่าอากาศยาน 
  และการบิน) 

1 ตุลาคม 2556 - รองผู้อ�านวยการท่าอากาศยานภูเก็ต 
30 กันยายน 2557  (สายปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา)

18 พฤษภาคม 2555 -  ที่ปรึกษา 10 
30 กันยายน 2556

14 ตุลาคม 2554 -  ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานดอนเมือง 
17 พฤษภาคม 2555
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9. นาวาอากาศเอก สมัย จันทร (อายุ 58 ปี)

จ�ำนวนกำรถือหุ้น  ไม่มี

• ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557  ไม่มี

• เปลี่ยนแปลงระหว่างปี  ไม่มี 

• ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ไม่มี

กำรถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ  ไม่มี

• ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557  ไม่มี

• เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 

• ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ไม่มี   

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร   ไม่มี

วุฒิกำรศึกษำ

• วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์) โรงเรียนนายเรืออากาศ 

ประวัติกำรอบรม 

• หลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ รุ่นที่ 1

• หลักสูตร ผู้จัดการสนามบินสาธารณะของ ทอท.รุ่นที่ 3 

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน 

1 ตุลาคม 2557 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
  (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) 

29 เมษายน 2556 - รองผู้อ�านวยการท่าอากาศยาน  
30 กันยายน 2557  สุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ) 

18 พฤษภาคม 2555 - รองผู้อ�านวยการท่าอากาศยาน  
28 เมษายน 2556  ดอนเมือง (ปฏิบัติการ)

15 มิถุนายน 2554 - ผู้อ�านวยการฝ่ายมาตรฐาน 
17 พฤษภาคม 2555  ท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย  
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

10. นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ (อายุ 48 ปี)

จ�ำนวนกำรถือหุ้น  ไม่มี

• ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557  ไม่มี

• เปลี่ยนแปลงระหว่างปี  ไม่มี 

• ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ไม่มี

กำรถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ  ไม่มี

• ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557  ไม่มี

• เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 

• ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ไม่มี   

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร   ไม่มี

วุฒิกำรศึกษำ

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ 
 ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• Master of Engineering (วิศวกรรมโครงสร้าง) University of   
 Texas at Arlington 

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติกำรอบรม 

• หลักสูตร ผู้น�าการเมืองยุคใหม่ รุ ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า

• หลักสูตร บทบาทผู้บริหารกับการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ : TEPCoT  
 รุ ่นที่ 7 

• หลักสูตร รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ ่นที่ 2 

• หลักสูตร Executive Development Program (EDP)  
 Wharton Business School

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน 

6 พฤษภาคม 2558 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการท่าอากาศยาน  
  สุวรรณภูมิ 

5 มกราคม -  ผู้เชี่ยวชาญ 11 และรักษาการ  
5 พฤษภาคม 2558  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
  (สายเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
  การสื่อสาร) 

1 ตุลาคม 2556 -  ผู้เชี่ยวชาญ 11 
4 มกราคม 2558 

1 ตุลาคม 2553 -  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
30 กันยายน 2556  (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด)
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11. นาวาอากาศโท ทรงศักดิ์ ทองแท่ง (อายุ 60 ปี)

จ�ำนวนกำรถือหุ้น  ไม่มี

• ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557  ไม่มี

• เปลี่ยนแปลงระหว่างปี  ไม่มี 

• ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ไม่มี

กำรถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ  ไม่มี

•  ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557  ไม่มี

• เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 

• ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ไม่มี   

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร   ไม่มี

วุฒิกำรศึกษำ

• การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต  
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

• วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) โรงเรียนนายเรืออากาศ

ประวัติกำรอบรม 

• หลักสูตร Senior Airport Operation รุ่นที่ 2 

• หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ 
 สภาพแวดล้อมในการท�างาน

• หลักสูตร ภาพรวมธุรกิจท่าอากาศยาน (Airport Business  
 Overview) ส�าหรับผู้บริหารงานท่าอากาศยาน

• หลักสูตร พัฒนาสมรรถนะเชิงพฤติกรรมรายบุคคลขั้นพื้นฐาน  
 ส�าหรับผู้บริหาร ทอท. 

• หลักสูตร ผู้จัดการสนามบินสาธารณะของ ทอท.

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน 

4 ธันวาคม 2557 -  ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานดอนเมือง 
30 กันยายน 2558

1 ตุลาคม 2556 - รองผู้อ�านวยการท่าอากาศยาน 
3 ธันวาคม 2557  ดอนเมือง (สายปฏิบัติการและ 
  บ�ารุงรักษา) 

29 เมษายน -  ผู้อ�านวยการฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ 
30 กันยายน 2556  และเครือข่าย

15 มิถุนายน 2554 - ผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อสาร 
28 เมษายน 2556  อิเล็กทรอนิกส์

12. นางมนฤดี เกตุพันธุ์ (อายุ 58 ปี)

จ�ำนวนกำรถือหุ้น  9,040 หุ้น

• ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557  9,040 หุ้น

• เปลี่ยนแปลงระหว่างปี  ไม่มี 

• ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 9,040 หุ้น

กำรถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ  1,000 หุ้น

• ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557  1,000 หุ้น

• เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 

• ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 1,000 หุ้น   

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร   ไม่มี

วุฒิกำรศึกษำ

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ)  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

• อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติกำรอบรม 

• หลักสูตร บทบาทผู้บริหารกับการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

• หลักสูตร บทบาทผู้บริหารในระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

• หลักสูตร การเจรจาต่อรองขั้นสูง 

• หลักสูตร Advanced Counter-Terrorism Negotiators  
 Program

• หลักสูตร การสร้างมาตรฐานการท�างานที่มีคุณภาพ 

• หลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ 

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน 

6 พฤษภาคม 2558 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานภูเก็ต 

1 ตุลาคม 2557 - ผู้เชี่ยวชาญ 10 และรักษาการ 
5 พฤษภาคม 2558  ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานภูเก็ต

1 เมษายน - 30 กันยายน 2557 ผู้อ�านวยการส�านักกิจการ 
  ต่างประเทศ

1 ตุลาคม 2556 - ผู้อ�านวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ 
31 มีนาคม  2557
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13. นายสมชัย สวัสดีผล (อายุ 57 ปี) 

จ�ำนวนกำรถือหุ้น  13,560 หุ้น

• ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557  13,560 หุ้น

• เปลี่ยนแปลงระหว่างปี  ไม่มี 

• ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 13,560 หุ้น

กำรถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ  ไม่มี

• ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557  ไม่มี

• เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 

• ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ไม่มี   

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร   ไม่มี

วุฒิกำรศึกษำ

• พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)  
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า   
 วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ประวัติกำรอบรม 

• Certificate of Plant Maintenance Engineering ทุน JICA   
 ประเทศญี่ปุ ่น 

• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.) รุ ่นที่ 4919  

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
 รุ ่นที่ 63/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
 รุ ่นที่ 120/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   
 (IOD)

• หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ ่นที่ 17   
 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ 
 ศาลยุติธรรม 

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน 

1 ตุลาคม 2556 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา 11 

28 มีนาคม -  รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  
30 กันยายน 2556  (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) 

26 ตุลาคม 2555 - รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  
27 มีนาคม 2556  (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง)  
  และรักษาการ กรรมการ 
  ผู้อ�านวยการใหญ่

27 ตุลาคม 2554 - รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  
25 ตุลาคม 2555  (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง)  
  และรักษาการ ผู้อ�านวยการ 
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

14. ว่าที่ร้อยตรี นริศ ยอดจันทร์ (อายุ 58 ปี)

จ�ำนวนกำรถือหุ้น  ไม่มี

• ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557  ไม่มี

• เปลี่ยนแปลงระหว่างปี  ไม่มี 

• ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ไม่มี

กำรถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ  ไม่มี

• ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557  ไม่มี

• เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 

• ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ไม่มี   

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร   ไม่มี

วุฒิกำรศึกษำ

• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)  
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• ครุศาสตรบัณฑิต (การบริหารโรงเรียน) วิทยาลัยครูจันทรเกษม 

ประวัติกำรอบรม 

• หลักสูตร การพัฒนาความรู้การบริหารธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
 รุ ่นที่ 96/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน 

1 ตุลาคม 2557 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา 11 

14 ตุลาคม 2554 - ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  
30 กันยายน 2557  (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) 

14 พฤศจิกายน 2551 -  ผู้เชี่ยวชาญ 10 
13 ตุลาคม 2554 

15 มกราคม -  ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากร 
13 พฤศจิกายน 2551  บุคคล
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15. นายประพนธ์ ปัทมกิจสกุล (อายุ 54 ปี) 

จ�ำนวนกำรถือหุ้น  50 หุ้น

• ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557  50 หุ้น

• เปลี่ยนแปลงระหว่างปี  ไม่มี 

• ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 50 หุ้น

กำรถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ  ไม่มี

•  ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557  ไม่มี 

• เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 

• ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ไม่มี    

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร   ไม่มี

วุฒิกำรศึกษำ

• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติกำรอบรม 

• หลักสูตร บทบาทผู้บริหารกับการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  
 รุ ่นที่ 1

• หลักสูตร บทบาทผู้บริหารในระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  
 รุ ่นที่ 1

• หลักสูตร การสร้างมาตรฐานการท�างานที่มีคุณภาพ รุ่นที่ 4

• หลักสูตร Global ACI-ICAO Airport Management  
 Professional Accreditation Program (AMPAP) 

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน 

6 พฤษภาคม 2558 - ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญ 11

1 ตุลาคม 2557 - ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
5 พฤษภาคม 2558

1 ตุลาคม 2556 - รองผู้อ�านวยการท่าอากาศยาน 
30 กันยายน 2557  สุวรรณภูมิ (สายการพาณิชย์)

20 พฤศจิกายน 2555 -  ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารธุรกิจ 
30 กันยายน 2556 

16. นายประวิทย์ ฉายสุวรรณ (อายุ 57 ปี)

จ�ำนวนกำรถือหุ้น  9,480 หุ้น

• ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557  9,480 หุ้น

• เปลี่ยนแปลงระหว่างปี  ไม่มี 

• ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 9,480 หุ้น

กำรถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ  ไม่มี

•  ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557  ไม่มี 

• เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 

• ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ไม่มี 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร   ไม่มี

วุฒิกำรศึกษำ

• การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต  
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน 

6 พฤษภาคม 2558 - ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญ 11

1 ตุลาคม 2557 -  รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
5 พฤษภาคม 2558 (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง)

1 เมษายน - 30 กันยายน 2557 ที่ปรึกษา 10

1 ตุลาคม 2556 - ที่ปรึกษา 10 และรักษาการ 
31 มีนาคม 2557  รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  
  (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง)

20 พฤศจิกายน 2555 -  ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหาร 
30 กันยายน 2556  การก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

15 มิถุนายน 2554 -  หัวหน้าหน่วย ส�านักงานบริหาร 
19 พฤศจิกายน 2555  การก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
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17. นายพิเชฐ รุ่งวชิรา (อายุ 57 ปี) 

จ�ำนวนกำรถือหุ้น  ไม่มี 

• ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557  ไม่มี

• เปลี่ยนแปลงระหว่างปี  ไม่มี 

• ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ไม่มี

กำรถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ  ไม่มี

•  ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557  ไม่มี 

• เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 

• ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ไม่มี 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร   ไม่มี

วุฒิกำรศึกษำ

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ)  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)  
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ประวัติกำรอบรม 

• หลักสูตร กฎหมายแรงงานในรัฐวิสาหกิจ รุ ่นที่ 1

• หลักสูตร บทบาทผู้บริหารในระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  
 รุ ่นที่ 1

• หลักสูตร ผู้จัดการสนามบินสาธารณะของ ทอท.

• หลักสูตร การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม  
 เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน 

6 พฤษภาคม 2558 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่   
  (สายงานบัญชีและการเงิน) 

20 พฤศจิกายน 2555 -  ผู้อ�านวยการฝ่ายงบประมาณ  
5 พฤษภาคม 2558

16 ธันวาคม 2551 -  รองผู้อ�านวยการฝ่ายงบประมาณ 
19 พฤศจิกายน 2555

21 พฤศจิกายน 2544 -  ผู้อ�านวยการส่วนงบประมาณ  
15 ธันวาคม 2551  ฝ่ายงบประมาณ 

18. นายนพปฎล มงคลสินธุ์ (อายุ 57 ปี) 

จ�ำนวนกำรถือหุ้น  ไม่มี

• ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557  ไม่มี

• เปลี่ยนแปลงระหว่างปี  ไม่มี 

• ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ไม่มี

กำรถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ  ไม่มี

•  ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557  ไม่มี 

• เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 

• ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ไม่มี 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร   ไม่มี

วุฒิกำรศึกษำ

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยเกริก

• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ประวัติกำรอบรม 

• หลักสูตร บทบาทผู้บริหารกับการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  
 รุ ่นที่ 1

• หลักสูตร บทบาทผู้บริหารในระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  
 รุ ่นที่ 1

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ ่นที่ 102   
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)   
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร ผู้จัดการสนามบินสาธารณะ ทอท.

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน 

6 พฤษภาคม 2558 - ปัจจุบัน รองผู้อ�านวยการท่าอากาศยาน  
  สุวรรณภูมิ (สายสนับสนุนธุรกิจ) 

4 ตุลาคม 2556 -  ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบ 
5 พฤษภาคม 2558

20 พฤศจิกายน 2555 -  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
3 ตุลาคม 2556  (สายงานแผนงานและการเงิน)  

14 พฤศจิกายน 2551 -  ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี 
19 พฤศจิกายน 2555 
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19. นางรพีพร คงประเสริฐ (อายุ 55 ปี)

จ�ำนวนกำรถือหุ้น  7,960 หุ้น

• ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557  7,960 หุ้น

• เปลี่ยนแปลงระหว่างปี  ไม่มี 

• ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 7,960 หุ้น

กำรถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ  ไม่มี

•  ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557  ไม่มี 

• เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 

• ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ไม่มี 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร   ไม่มี

วุฒิกำรศึกษำ

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

• บัญชีบัณฑิต (ตรวจสอบบัญชี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติกำรอบรม 

• หลักสูตร พัฒนาสมรรถนะเชิงพฤติกรรมรายบุคคลขั้นพื้นฐาน  
 ส�าหรับผู้บริหาร ทอท.

• หลักสูตร บทบาทผู้บริหารในระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

• หลักสูตร นักบัญชีมืออาชีพ 

• หลักสูตร การบริหารท่าอากาศยาน (Airport Management   
 Program Kaset Mini MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

• หลักสูตร การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม  
 เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน 

1 ตุลาคม 2556 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน

1 ตุลาคม 2552 -  รองผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน 
30 กันยายน 2556 

1 สิงหาคม 2550 -  ผู้อ�านวยการส่วนตรวจจ่าย  
30 กันยายน 2552  ฝ่ายการเงิน

20. นางจันทิมา ลัทธิวรรณ (อายุ 57 ปี)

จ�ำนวนกำรถือหุ้น  4,410 หุ้น 

• ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557  4,410 หุ้น

• เปลี่ยนแปลงระหว่างปี  ไม่มี 

• ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 4,410 หุ้น

กำรถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ  ไม่มี

•  ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557  ไม่มี 

• เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 

• ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ไม่มี 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร   ไม่มี

วุฒิกำรศึกษำ

• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) (เกียรตินิยมอันดับสอง)   
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ประวัติกำรอบรม 

• หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.)  
 รุ ่นที่ 2 กรมบัญชีกลาง 

• หลักสูตร Professional Controller Certification Program  
 รุ ่นที่ 1/2013 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

• หลักสูตร การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม  
 เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

• หลักสูตร การน�ามาตรฐานการบัญชีสากล (IFRS) มาใช้ในการ 
 จัดท�ารายงานทางการเงิน ทอท.

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน 

4 ตุลาคม 2556 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี 

17 ธันวาคม 2550 -  รองผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี 
3 ตุลาคม 2556    

14 ธันวาคม 2548 -  เจ้าหน้าที่บริหาร 7 ฝ่ายบัญชี 
16 ธันวาคม 2550
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21. นางสาวณัฐนันท์ มุ่งธัญญา (อายุ 56 ปี)

จ�ำนวนกำรถือหุ้น  3,590 หุ้น 

• ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557  3,590 หุ้น 

• เปลี่ยนแปลงระหว่างปี  ไม่มี 

• ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 3,590 หุ้น 

กำรถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ  ไม่มี

•  ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557  ไม่มี 

• เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 

• ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ไม่มี 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร   ไม่มี

วุฒิกำรศึกษำ

• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติกำรอบรม 

• หลักสูตร พัฒนาสมรรถนะเชิงพฤติกรรมรายบุคคลขั้นพื้นฐาน  
 ส�าหรับผู้บริหาร ทอท.

• หลักสูตร บทบาทผู้บริหารในระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

• หลักสูตร การบริหารท่าอากาศยาน (Airport Management   
 Program Kaset Mini MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• หลักสูตร การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม  
 เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน 

1 ตุลาคม 2556 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน   
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

4 มกราคม 2555 -  รองผู้อ�านวยการฝ่ายแผนงานและ 
30 กันยายน 2556  งบประมาณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

14 ธันวาคม 2548 -  ผู้อ�านวยการส่วนการเงิน  
3 มกราคม 2555  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
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การก�ากับดูแลกิจการ
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ทอท.มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา 
เพื่อยกระดับการก�ากับดูแลกิจการของ ทอท. 
ไปสู่แนวปฏิบัติอันเป็นเลิศในระดับสากล

คณะกรรมการ ทอท.มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของ ทอท.ข้อพึงปฏิบัติ 
ที่ดีส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความมุ่งมั่น
ที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับการก�ากับดูแลกิจการของ ทอท.ไปสู่แนวปฏิบัติอันเป็นเลิศในระดับสากล  
ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และมุ่งมั่นที่จะก�ากับดูแล 
การบริหารงานเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ โดยได้ด�าเนินการตามหลักการและนโยบายธรรมาภิบาล
ตามที่ก�าหนดไว้ ซึ่ง ทอท.ได้เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลไว้ในเว็บไซต์ ทอท.ด้วย 

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการ ทอท.ได้ก�าหนดให้มีนโยบายธรรมาภิบาลเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี 2549 ซึ่ง
ฉบับปัจจุบันลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 โดยในปี 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 
11/2558 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงนโยบายธรรมาภิบาลตามที่คณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาลเสนอ ดังต่อไปนี้ 

1. ก�าหนดให้คณะกรรมการ ทอท.และคณะกรรมการชุดย่อย ที่ต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ด้วยตนเองปีละ 1 ครั้ง

2. ก�าหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการด�ารงต�าแหน่งต่อเนื่องกันไม่เกิน 9 ปีนับจากวันที่ได้รับ 
 การแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก 

3. การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ ดังนี้

 (1) ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู ้ถือหุ ้น 
  ไม่เกินสาม (3) แห่ง 

 (2) ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ 
  ไม่เกินห้า (5) แห่ง 

 ทั้งนี้ การด�ารงต�าแหน่งกรรมการตามความในข้อ (1) และข้อ (2) รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 
 ห้า (5) แห่ง

4. เพิ่มเติมนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน 

การปรับปรุงนโยบายธรรมาภิบาลดังกล ่าว  
ก็เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อก�าหนด
ในการประ เมิ นรั ฐ วิ ส าหกิ จของส� านั ก งาน 
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หลักเกณฑ์
ตามโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance 
Report of Thai Listed Companies - CGR) 
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
( IOD) และหลักเกณฑ ์ในระดับสากล เช ่น  
ASEAN CG Scorecard และ DJSI (Dow Jones 
Sustainability Indices) เป็นต้น 
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แต่อย่างไรก็ตาม นโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท.ยังคงมีการจัดกลุ่มเนื้อหาสาระส�าคัญแยกองค์ประกอบ 5 หมวด ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

สิทธิของผู้ถือหุ้น 

(1) ทอท.ตระหนักถึงความส�าคัญของการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในความเป็นเจ้าของซึ่งควบคุม ทอท.โดยผ่านคณะกรรมการ ทอท.ที่เลือกตั้งเข้ามา นอกเหนือ 
 จากสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น ผู ้ถือหุ ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตนถือ และสิทธิใน 
 การตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ ทอท.ยังอ�านวยความสะดวกนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย นอกจากนั้น ทอท.ส่งเสริม 
 ให้ผู้ถือหุ้น ได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ เช่น สิทธิการได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและการได้รับส่วนแบ่งผลก�าไร/เงินปันผล การเปิดโอกาสให้ 
 ผู ้ถือหุ ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการส�าหรับ 
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีของ ทอท.และส่งค�าถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิการแสดงความคิดเห็นและซักถาม 
 ในการประชุมผู ้ถือหุ ้น เพื่อร ่วมตัดสินใจ และอนุมัติในเรื่องส�าคัญของ ทอท.ได้แก่ วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ  
 วาระอนุมัติจ่ายเงินปันผล จะมีการแจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ 
 วาระการเลือกตั้งกรรมการ ทอท.จะเสนอชื่อกรรมการให้ผู ้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน โดยในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ทอท.จะระบุชื่อนามสกุล  
 พร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่เสนอแต่งตั้ง เช่น อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการท�างาน จ�านวนบริษัทที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
 ที่แยกเป็นบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัททั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทกรรมการที่เสนอ เช่น กรรมการ หรือกรรมการอิสระ  
 หากกรณีเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่ ทอท.จะให้ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และ วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง 
 เป็นกรรมการ ทอท. วาระก�าหนดค่าตอบแทน จะเสนอนโยบายก�าหนดหลักเกณฑ์การให้ค ่าตอบแทนส�าหรับกรรมการแต่ละต�าแหน่ง  
 วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะเสนอแต่งตั้งส�านักงานตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นองค์กรอิสระเป็นผู้สอบบัญชี ทอท.รวมทั้งค่าบริการตรวจสอบบัญชี และ 
 การอนุมัติธุรกรรมที่ส�าคัญที่มีผลต่อทิศทางการด�าเนินธุรกิจของ ทอท.เป็นต้น โดยคณะกรรมการ ทอท.ได้ก�าหนดนโยบายธรรมาภิบาลไว้ชัดเจนว่า 
 ทอท.จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน โดย ทอท.จะไม่กระท�าการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือจ�ากัดสิทธิของผู้ถือหุ้น และ ทอท.ได้ยึดถือ 
 แนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู ้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู ้ถือหุ้น 
 ได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระก่อนตัดสินใจ 

(2) ทอท.ได้ให้ความส�าคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเน้นเรื่องการจัดสถานที่ที่เหมาะสมและสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ทอท.ได้จัด 
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุวรรณภูมิ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมโนโวเทล  
 สุวรรณภูมิ และได้จัดรถเพื่อให้บริการรับ-ส่ง ผู้ถือหุ้นในการเดินทางเข้าร่วมประชุมจากอาคารส�านักงานใหญ่ ทอท.ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน 
 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ไปยังสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา ดังนี้ เวลา 11.30 น. 12.00 น. และ 12.30 น. นอกจากนี้  
 ทอท.ได้อ�านวยความสะดวกให้ผู ้ถือหุ้นสามารถใช้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link สาย City Line เพื่อเดินทางเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและ 
 กลับโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยแนบคูปองการใช้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วย 

(3) ทอท.ได้เปิดเผยก�าหนดวันจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 ให้ผู ้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมประมาณ 2 เดือน เพื่อให้ผู ้ถือหุ้น 
 สามารถวางแผนตารางเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ โดยแจ้งตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2557 เมื่อคณะกรรมการ ทอท.มีมติให้ก�าหนดวันประชุม 
 สามัญผู้ถือหุ้น ในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 รวมทั้งได้แจ้งก�าหนดวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557  
 และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 ธันวาคม  
 2557 

(4)  ทอท.ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู ้ถือหุ้น 9 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยหนังสือเชิญประชุมมีข้อมูล 
 รายละเอียดประกอบวาระการประชุมอย่างเพียงพอและครบถ้วนพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ ทอท.แยกเรื่องแต่ละวาระอย่างชัดเจน  
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 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด ค�าชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ  
 ข้อบังคับ ทอท.เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระจ�านวน 3 คน ที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ  
 เพื่อให้ผู ้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและ 
 การออกเสียงลงคะแนน แผนที่แสดงสถานที่ประชุม ส่งให้ผู ้ถือหุ ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม รวมทั้งลงประกาศในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน  
 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน นอกจากนี้ ทอท.ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ก�าหนดการประชุม และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระ 
 การประชุม และหนังสือมอบฉันทะ ทุกแบบทางเว็บไซต์ ของ ทอท.เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 24 วัน และแจ้งให้ผู ้ถือหุ ้นทราบด้วย 
 เมื่อมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่ ทอท.จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นและใช้ในการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณารายละเอียด 
 ของแต่ละวาระ ส�าหรับผู ้ถือหุ ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทอท.ได้เสนอให้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลอื่นเข้าร่วม 
 ประชุมและลงคะแนนเสียงแทน

(5)  ในวันประชุมผู ้ถือหุ ้น ทอท.ได้อ�านวยความสะดวกให้แก่ผู ้ถือหุ ้นและนักลงทุนสถาบันอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ให้ความมั่นใจด้านการรักษา 
 ความปลอดภัยแก่ผู้ถือหุ้น ก�าหนดจุดตรวจเอกสาร จุดบริการรับลงทะเบียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม 
 ประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยจัดเจ้าหน้าที่อ� านวยความสะดวก 
 ในการลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม รวมถึงการน�าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยการใช้ระบบ 
 บาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียน การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และมีการจัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้ให้ผู ้ถือหุ้น 
 ที่ต้องการมอบฉันทะ รวมทั้งมีการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมส�าหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วย

(6)  คณะกรรมการ ทอท.และผู้บริหารของ ทอท.ได้ให้ความส�าคัญในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเว้นแต่กรรมการที่ติดภารกิจส�าคัญไม่สามารถ 
 เข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 กรรมการที่เข้าประชุมประกอบด้วย  
 ประธานกรรมการ ทอท.ท�าหน้าที่ประธานในที่ประชุม รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ 
 สรรหา กรรมการสรรหา ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการธรรมาภิบาล กรรมการธรรมาภิบาล  
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหารความเสี่ยง รักษาการผู้อ�านวยการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  
 (สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท) และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท รวมถึงหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงินหรือ CFO ร่วมชี้แจงรายละเอียด 
 วาระต่างๆ ตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 

(7)  จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก (Inspector) เพื่อท�าหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย 
 และข้อบังคับ ทอท.ได้แก่ กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่ได้ใช้สิทธิออกเสียง  
 วิธีการนับคะแนนและการนับคะแนนสอดคล้องกับข้อบังคับ ทอท.และตรวจสอบผลของมติและผลของการลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนน 
 ว่าถูกต้อง และได้จัดให้มีอาสาสมัครผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการกลางและสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระ 

(8) การประชุมด�าเนินไปตามล�าดับของระเบียบวาระการประชุมที่ก�าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้แจ้งให้ผู ้ถือหุ ้นทราบล่วงหน้า มีการระบุ 
 วัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น 
 และซักถามเรื่องต่างๆ ในแต่ละวาระ โดยก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทอธิบายถึง 
 วิธีการอภิปรายและการออกเสียงลงคะแนน รวมถึงวิธีการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของ ทอท.ให้ผู ้ถือหุ้นทราบ 
 ก่อนเริ่มการประชุม และมีการใช้บัตรลงคะแนน

(9) ประธานกรรมการถือเป็นตัวแทนของคณะกรรมการทั้งคณะ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อพบปะและตอบค�าถามผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู ้บริหาร 
 สูงสุดขององค์กรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งเพื่อตอบค�าถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นอกจากนั้น ประธานคณะกรรมการ 
 ชุดย่อยตามข้อบังคับ ทอท.จ�านวน 5 ชุด เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อตอบค�าถามผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคณะอนุกรรมการ  
 ด�าเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส จัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ โดยในระหว่างการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดง 
 ความคิดเห็น และซักถามอย่างทั่วถึงก่อนจะลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมแต่ละวาระ ในระหว่างการประชุมถ้าค�าถามใดไม่เกี่ยวกับการพิจารณา 
 ในวาระนั้นๆ ประธานกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงจะน�าไปตอบข้อซักถาม ในวาระเรื่องอื่นๆ เพื่อให้การใช้เวลาในการพิจารณาแต่ละวาระ 
 เป็นไปอย่างเหมาะสม

(10) ทอท.ให้สิทธิผู ้ถือหุ ้นที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว และมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนน ในวาระที่อยู ่ระหว่าง 
 การพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ 
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(11) ทอท.ได้แจ้งมติที่ประชุมให้ผู ้ถือหุ้นทราบทันทีในวันถัดจากวันประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของ ทอท.และจัดท�า 
 รายงานการประชุมผู ้ถือหุ ้นส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน  
 14 วัน หลังการประชุมเสร็จสิ้นเสมอ โดยได้บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน เกี่ยวกับรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและ 
 ไม่เข้าร่วมประชุม ค�าถาม-ค�าตอบ ค�าชี้แจงที่เป็นสาระส�าคัญหรือข้อคิดเห็น ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
 หรืองดออกเสียง รวมถึงเผยแพร่มติที่ประชุม และรายงานการประชุมเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของ ทอท.www.airportthai.co.th  
 นอกจากนั้น เพื่อให้ผู ้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารรวดเร็ว ทอท.ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ผู ้ถือหุ้นทราบ และรับรอง รวมถึงให้สามารถแก้ไข 
 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในส่วนที่เกี่ยวข้อง และส่งกลับ ทอท.ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานในการประชุมครั้งต่อไป 

(12) ทอท.เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจน ไว้ในเว็บไซต์ ทอท.และรายงานประจ�าปี เพื่อให้ผู ้ถือหุ ้นมั่นใจว่า  
 มีโครงสร้างการด�าเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ทอท.ให้ความส�าคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยไม่ค�านึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ  
ฐานะทางสังคม หรือความพิการ โดยได้ด�าเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

(1)  เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นส่วนน้อยที่มีสัดส่วนการถือหุ ้นขั้นต�่าไม่น้อยกว่า 100,000 หุ ้น โดยอาจเป็นผู ้ถือหุ ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน 
 สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการส�าหรับ 
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีของ ทอท.ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยมีหลักเกณฑ์ ซึ่ง ทอท.ได้ประกาศแจ้งให้ผู ้ถือหุ้นทราบโดยทั่วกัน 
 ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้า 3 เดือนก่อนสิ้นรอบปีบัญชี (ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2558) หรือก่อน 
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 6 เดือน รวมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบนเว็บไซต์ของ ทอท.ด้วย โดยคณะกรรมการ 
 จะเป็นผู ้พิจารณาความเหมาะสมในการบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุม ผู ้ถือหุ ้น รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อรับการพิจารณา 
 เลือกตั้งเป็นกรรมการ จะน�าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของ ทอท.ว่า ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติ 
 ครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติกรรมการ ทอท.และเสนอคณะกรรมการ ทอท.เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา 
 เลือกตั้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่ง ทอท.จัดให้ผู ้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

 ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง 
 เป็นกรรมการ

(2)  ด�าเนินการประชุมผู ้ถือหุ ้นตามล�าดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระการประชุม 
 ในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู ้ถือหุ ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อให้ผู ้ถือหุ ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ  
 ก่อนตัดสินใจ   

(3)  อ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงด้วยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคล 
 ใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบอ�านาจแบบหนึ่งแบบใดที่ ทอท.ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้น 
 สามารถก�าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงเองได้ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด โดย ทอท.ได้แนบเอกสารและ 
 หลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนไปพร้อมกับหนังสือเชิญ 
 ประชุม พร้อมทั้งมีข้อมูลของกรรมการอิสระที่ ทอท.ก�าหนดให้เป็นผู ้รับมอบฉันทะจากผู ้ถือหุ ้น และเป็นกรรมการอิสระที่มิได้มีส่วนได้เสีย 
 ในวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของ ทอท. 
 ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและได้แต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก 
 และดูแลหุ ้น ทอท.ได้ประสานงานเรื่องเอกสาร และหลักฐานที่จะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้การลงทะเบียนใน 
 วันประชุมเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

(4) จัดให้มีเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส�าหรับผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งจัดให้มี 
 พนักงานที่มีความเชี่ยวชาญทางภาษาคอยให้ความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีผู ้ถือหุ้นชาวต่างชาติซักถามข้อสงสัยหรืออภิปราย 
 ในที่ประชุม ทอท.จะจัดให้มีการสื่อสารที่เหมาะสม พร้อมทั้งมีการแปลเป็นภาษาไทยทั้งค�าถามและค�าตอบส�าหรับผู ้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น 
 ในที่ประชุมเพื่อรักษาผลประโยชน์ และอ�านวยความสะดวกในการสื่อสารทั้งผู ้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างประเทศ
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(5)  จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระ โดยจัดท�าบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ เพื่อให้ผู ้ถือหุ ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร  
 ซึ่งในระหว่างประชุมจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ โดย ทอท.ได้น�าระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการบันทึกและแสดงผลการลงคะแนนดังกล่าว  
 พร้อมทั้ง จัดให้มีเจ้าหน้าที่อ�านวยความสะดวกในการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในห้องประชุม เพื่อน�าผลคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมมารวม 
 ค�านวณกับคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะก่อนประกาศผลคะแนนเสียงและมติที่ประชุม และเพื่อความโปร่งใส ทอท. 
 ได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้น โดยให้ที่ปรึกษาอิสระจากภายนอกและอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนลงชื่อก�ากับไว้  
 เพื่อการตรวจสอบในภายหลังด้วย

(6)  ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ทอท.เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยสูงสุด 
 ตามจ�านวนกรรมการที่พึงได้รับเลือกตั้ง ในครั้งนั้นจะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ นอกจากนี้ กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งแต่ละคนจะต้องได้ 
 คะแนนเสียงกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนด้วย

(7)  ทอท.ก�าหนดให้คณะกรรมการ ทอท.และ ผู้บริหารของ ทอท.ตามค�านิยามของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของ ทอท.หรือ 
 บริษัทย่อย เมื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นครั้งแรก และให้รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสียตามแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย  
 ที่คณะกรรมการเห็นชอบให้แก่เลขานุการบริษัทภายใน 7 วันท�าการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก ทอท.และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

 ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะต้องจัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน  
 7 วันท�าการนับแต่วันที่ ทอท.ได้รับรายงาน เพื่อให้เป็นไปโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และสามารถ 
 ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจสอบและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

(8)  การให้สิทธิผู ้ถือหุ้น มีสิทธิออกเสียงที่เท่าเทียมกัน โดยถือว่าหุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง 

(9)  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากกรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่ก�าลังพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสีย 
 จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น โดยอาจไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเป็นไป 
 อย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง 

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

ทอท.ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของ ทอท.และบริษัทย่อย หรือ 
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู ้ถือหุ้น ลูกค้า รัฐบาล ผู้ร่วมทุน คู่ค้า เจ้าหนี้ สังคม ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิ 
ขั้นพื้นฐานของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองและดูแลเป็นอย่างดี ตามข้อก�าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก ทอท.
ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างก�าไรให้กับ ทอท.ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความส�าเร็จ 
ในระยะยาวของ ทอท.โดยคณะกรรมการ ทอท.ได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดี การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือการก�ากับ 
ดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ ทอท.ด้วย และในการด�าเนินการต่างๆ ทอท.เคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ในทุกๆ ที่ 
ที่ ทอท.ด�าเนินธุรกิจเสมอ นอกจากนั้น ทอท.ได้จัดท�ารายงานการพัฒนาความยั่งยืน ทั้งเป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจ�าปี และแยกต่างหากเป็นรายงาน
การพัฒนาความยั่งยืนตามกรอบมาตรฐานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) (ดูรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจ�าปี 2558) 

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหลักๆ ของ ทอท.

ทอท.มีเจตนารมณ์ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ ในปี 2558  
ทอท.ได้ดูแลและค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอก ทอท.ดังที่ได้ก�าหนดเป็นจรรยาบรรณไว้ในคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ 
ทอท.ที่ได้แจกพนักงานและเผยแพร่ในเว็บไซต์ ทอท.ดังนี้

ผู้ถือหุ้น  • ทอท.มีความมุ่งมั่นในการเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสโดยค�านึงถึงความเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัท 
    ในระยะยาวและผลตอบแทนที่ดี

   • ทอท.ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรม โดยค�านึงถึงผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อผลประโยชน์ 
    ของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรวม

   • ทอท.บริหารกิจการของ ทอท.ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดี แก่ผู ้ถือหุ้น
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   • ทอท.เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของ ทอท.ที่เป็นจริง 
    อย่างครบถ้วนเพียงพอ สม�่าเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริง 
    ของ ทอท.

   • ทอท.จัดให้มีห้องสมุดธรรมาภิบาล เป็นพื้นที่ต่างหากที่จัดไว้ในห้องสมุดและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทอท.เพื่อเผยแพร่การด�าเนินงาน 
    ของ ทอท.เช่น เอกสารแผนพัฒนาท่าอากาศยาน เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาต่างๆ ของ ทอท.ที่วงเงินเกิน 1 ล้านบาท  
    เป็นต้น

พนักงาน  • ทอท.ถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยหนึ่งสู ่ความส�าเร็จ คณะกรรมการจึงมีนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการของ 
    พนักงาน และเปิดเผยระเบียบ ทอท.ว่าด้วยสิทธิประโยชน์ของพนักงาน ทอท.โดยการแจ้งเป็นหนังสือเวียนให้พนักงานทราบ และ 
    ลงไว้ใน Intranet ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานทุกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
    ตลอดทั้งปี

   • ทอท.จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน หากมีปัญหาระหว่างพนักงาน หรือระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา พนักงานมีสิทธิร้องทุกข์  
    โดยผู้ที่รับผิดชอบด�าเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ก�าหนดไว้ และหากพิสูจน์ได้ว่ากระท�าไปโดยสุจริต จะได้รับความคุ้มครอง 
    โดยไม่ส่งผลกระทบใดๆ ซึ่ง ทอท.จะไม่ถือเป็นเหตุเลิกจ้างหรือกระท�าการลงโทษในอันที่จะส่งผลเสียต่อพนักงานหรือพยานผู้เกี่ยวข้อง 
    แต่ประการใด

   • ทอท.มีนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและแนวทางในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งผู ้บริหาร ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน 
    ที่ต้องร่วมมือกันใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้แนวคิด Green Airport

   • ทอท.ได้มีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนพร้อมทั้งปฏิบัติกับพนักงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งให้ความมั่นใจ 
    ในคุณภาพชีวิตตลอดระยะเวลาการท�างาน และการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม เช่นการจัดตั้งกองทุน 
    ส�ารองเลี้ยงชีพ สิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของรัฐบาลและเอกชนตามเกณฑ์ที่ ทอท.ก�าหนด การจัดตั้ง 
    สหกรณ์ออมทรัพย์ ทอท.เพื่อเป็นสวัสดิการในการฝาก-ถอนเงิน และกู้ยืมเงินส�าหรับพนักงาน การจัดตั้งสมาคมสโมสรท่าอากาศยาน 
    เพื่อส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการด้านต่างๆ เช่น ทัศนศึกษา ท่องเที่ยว กีฬาภายใน ทอท.และกีฬารัฐวิสาหกิจ

   • ทอท.ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท�างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ทอท.โดยส�านักงานใหญ่ ทอท.ได้รับ 
    รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานระดับประเทศติดต่อกัน 9 ปี  
    จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

รัฐบาล  • ทอท.ถือปฏิบัติเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อภาครัฐโดยด�าเนินธุรกิจภายใต้ข้อก�าหนดของกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงาน 
    ที่ก�ากับดูแลอย่างเคร่งครัด และให้การสนับสนุนโครงการจากภาครัฐโดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคมส่วนรวม และ 
    ด�ารงไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐโดยการติดต่อประสานงานอย่างเปิดเผย และพร้อมให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล 
    ข่าวสารที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่หน่วยงานภาครัฐร้องขอ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส ตลอดจนสร้างความมั่นใจและความเชื่อถือร่วมกัน

   • ทอท.พัฒนาท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งในความรับผิดชอบ ให้เป็นศูนย์กลางทางการบินและการท่องเที่ยวโดยอาศัยข้อได้เปรียบด้านท�าเล 
    ที่ตั้งของประเทศและเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

สังคม   • ทอท.ได้แบ่งปันคุณค่าขององค์กร ผ่านการจัดกิจกรรมส�าหรับชุมชนและสังคมในพื้นที่ปฏิบัติการผ่านการสนับสนุนทางด้านการศึกษา  
ชุมชน และ  กีฬา วัฒนธรรม และการพัฒนาอาชีพ เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชน
สิ่งแวดล้อม • ทอท.ให้ความส�าคัญในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในกระบวนการด�าเนินธุรกิจ โดยมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการ 
    เพื่อเพิ่มผลกระทบเชิงบวก และลดผลกระทบเชิงลบ เพื่อให้ ทอท.อยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมในพื้นที่ปฏิบัติการ โดยสร้างความเข้าใจ 
    อันดีต่อกัน ร่วมแก้ปัญหาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ชุมชน และสังคมได้อย่างยั่งยืน (ดูรายละเอียดได้ที่รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    ประจ�าปี 2558) 

คู่ค้า   • ทอท.ยึดมั่นในการปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าของ ทอท.บนพื้นฐานของความเสมอภาพและเป็นธรรม  
    พร้อมทั้งสื่อสารและพัฒนากระบวนการของการด�าเนินธุรกิจที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดร่วมกันทั้งสองฝ่าย 

   • ทอท.ไม่เรียก ไม่รับและต่อต้าน การกระท�าหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต แก่คู ่ค้า
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   • ทอท.ได้มีการพัฒนาช่องทางและร้องเรียนในการติดต่อกับ ทอท.เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับคู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งช่องทาง 
    ออนไลน์ และ ออฟไลน์ พร้อมทั้งมีส่วนงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการดูแลบริหารและรับเรื่องร้องเรียน

คู่แข่ง   • ทอท.ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาทางการแข่งขันที่ดี โดยการปรับปรุงการให้บริการต่างๆ ให้ดีขึ้นและอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง 
    ความพึงพอใจให้ผู ้โดยสารโดยใช้กลยุทธ์ Airport of Smiles เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู ้โดยสารด้วยรอยยิ้ม

   • ทอท.จะแข่งขันอย่างเต็มที่ เป็นอิสระไม่ขึ้นกับใคร ด้วยความยุติธรรม โดยใช้ข้อเสนอในการแข่งขันบนพื้นฐานของ Airport Council  
    International : ACI หรือสภาท่าอากาศยานสากลที่ก�ากับดูแลมาตรฐานการให้บริการ และสิ่งอ�านวยความสะดวกที่เกี่ยวกับกิจการ 
    การบินของท่าอากาศยานทั่วโลก

เจ้าหนี้  • ทอท.ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบ และโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อก�าหนดของสัญญา และพันธะ 
    ทางการเงินที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งการช�าระคืน การดูแลหลักทรัพย์ค�้าประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จาก 
    การกู้ยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ท�ากับผู้ให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง 
    อันจะท�าให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย

ลูกหนี้  • ทอท.จะปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกหนี้โดยไม่เลือกปฏิบัติ ในการติดตามเร่งรัดหนี้สิน กรณีที่ไม่สามารถ 
    ปฏิบัติได้ ต้องรีบเจรจากับลูกหนี้เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย โดยใช้ 
    หลักธรรมาภิบาล

   • ทอท.จะด�าเนินการรายงานข้อมูลลูกหนี้ค้างช�าระที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่ลูกหนี้อย่างสม�่าเสมอ

   • ทอท.ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่มีต่อลูกหนี้

ลูกค้าและ  • ทอท.ให้ความร่วมมือ สนับสนุนการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตของสังคมรอบๆ ธุรกิจท่าอากาศยานให้มี 
ประชาชน   ความเจริญควบคู่กับธุรกิจท่าอากาศยาน

   • ทอท.มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชนให้ได้รับความปลอดภัย การบริการที่ดีมีคุณภาพ  
    และความพึงพอใจ โดยยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

   • ทอท.มุ่งเน้นในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการที่ดีมีคุณภาพ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
    รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน   

   • ทอท.จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าและประชาชนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัย การบริการอ�านวยความสะดวก และความพึงพอใจ  
    และด�าเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

   • ทอท.ค�านึงถึงสิทธิมนุษยชน โดยในปี 2558 ท่าอากาศยานทุกแห่งในสังกัด ทอท.ได้ด�าเนินโครงการพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวก 
    และการบริการในการเดินทางส�าหรับคนพิการที่เป็นผู้โดยสารและมาใช้ท่าอากาศยานให้ได้รับความสะดวกสบาย ตามนโยบายของ 
    กระทรวงคมนาคม ภายใต้แนวคิด “สะดวก ปลอดภัย คมนาคมยุคใหม่ใส่ใจคนพิการ”

พนักงาน  • ทอท.บริหารท่าอากาศยานขนาดใหญ่ มีหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และบริษัทที่จัดจ้างแรงงานภายนอก  
จัดจ้าง   (Outsource) ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการผู้โดยสารโดยตรงเป็นจ�านวนมาก ทอท.จึงได้จัดสัมมนาภายใต้โครงการสัมมนา “คนบ้านเดียวกัน”  
แรงงาน   ซึ่ง ทอท.จะจัดเป็นประจ�าทุกปี และในปี 2558 ทอท.ได้จัดสัมมนาแจ้งให้หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ภายนอก   ทุกหน่วยงานดังกล่าวมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการเข้าสู ่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อร่วมมือร่วมใจพัฒนา 
(Outsource) ความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ และสร้างความตระหนักให้ผู้ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อน 
    ภารกิจท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเห็นถึงประโยชน์และความส�าคัญของตนเอง 

แนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ทอท.ก�าหนดให้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เป็นปัจจัยส�าคัญที่ช่วยส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน ฉะนั้นจึงเป็น
ความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงาน ทอท.ทุกคนที่จะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย ค�าสั่ง ทอท.และตาม
มาตรฐานที่ ทอท.ก�าหนด ซึ่งพนักงานทุกคนต้องมีวินัยในการใช้ระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์สื่อสารของ ทอท.โดยไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อ ทอท.
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และผู้อื่น และจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ทั้งนี้หาก ทอท.พบว่าพนักงานมีการละเมิด และผลการสอบสวน
อย่างเป็นธรรม ปรากฏว่าเป็นจริงจะได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือโทษกฎหมายตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

แนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน 

การด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายนั้น เป็นสิ่งที่บุคลากรทุกคนใน ทอท.ตระหนักและให้ความส�าคัญ โดยก�าหนดไว้ 
ในจรรยาบรรณ ทอท.ในคู ่มือการกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อก�าหนด และมติประชุมผู ้ถือหุ ้น  
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง

ทอท.มุ่งเน้นให้การด�าเนินงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติต่อกันและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเคารพ ให้เกียรติ
ซึ่งกันและกัน บนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ หรือไม่กระท�าการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นที่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย  
โดยแนวปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นเป็นมาตรฐานจริยธรรมองค์กร ที่ก�าหนดไว้ในประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ.2554 ของ ทอท.ที่บุคลากรทุกคน 
ใน ทอท.ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกลงโทษ ตามความร้ายแรงแห่งการกระท�าและถือเป็นการกระท�าผิด 
ทางวินัยอีกด้วย 

ช่องทางการติดต่อ ร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส

ทอท.ให้ความส�าคัญต่อการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และค�าแนะน�าของ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ในกรณีที่ผู ้มีส่วนได้เสียไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของ ทอท.สามารถร้องเรียนแนะน�าติชม
ต่อ ทอท.ได้ โดย ทอท.ได้จัดท�าช่องทางให้ผู ้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อผ่านเว็บไซต์ www.airportthai.co.th ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้หลายด้าน 
รวมทั้งด้านธรรมาภิบาล และจัดตู้รับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ณ จุดบริการที่ท่าอากาศยานทุกแห่งในความรับผิดชอบของ ทอท.รวมถึงพฤติกรรม 
ที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานเอง และผู้มีส่วนได้เสียอื่นด้วย ทอท.ให้ความส�าคัญกับการเก็บข้อมูล
ร้องเรียนเป็นความลับ ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู ้เพียงเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมาย และเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจ 
ให้แก่ผู้ร้องเรียนและได้ก�าหนดขั้นตอนการรับเรื่อง และการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีช่องทางการติดต่อ ร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส ดังนี้

(1) ทาง E-mail address: goodgovernance@airportthai.co.th 

(2) ทางเว็บไซต์ www.airportthai.co.th หัวข้อ “ติดต่อและรับเรื่องร้องเรียน” โดยเลือกให้ส่งถึง “การก�ากับดูแลกิจการที่ดี (ติดต่อคณะกรรมการ 
 ธรรมาภิบาล)”

(3) ตู้ ปณ.3 ปณฝ.ดอนเมือง กทม. 10211

(4) ตู้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ติดตั้ง ณ ส�านักงานใหญ่ และบริเวณส�านักงานท่าอากาศยาน ในความรับผิดชอบของ ทอท.ทั้ง 6 แห่ง

(5) ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 02-535-3738 โทรสาร 02-535-4099 E-mail: aotpr@airportthai.co.th

(6) AOT Call center 1722

(7) AOT Online Chat ผ่านหน้าเว็บไซต์ www.airportthai.co.th 

การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

ในการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญของ ทอท.นอกจากเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ทอท.จะเผยแพร่ไว้ใน
เว็บไซต์ของ ทอท.ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น รายงานประจ�าปี นโยบายธรรมาภิบาล ข้อมูลบริษัท ข่าวประชาสัมพันธ์ โดยการปรับปรุงเว็บไซต์
อย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้ผู ้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึงโดยสะดวก และได้รับประโยชน์มากที่สุด ดังนี้

(1)  สารสนเทศที่ส�าคัญของ ทอท.ประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะในส่วน 
 ของงบการเงินนั้นได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและผ่าน 
 ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการ ทอท.ก่อนเปิดเผยแก่ผู ้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการ ทอท.รายงานความรับผิดชอบต่อ 
 รายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�าปีด้วย นอกจากนี้ ทอท.ได้เปิดเผย 
 รายการระหว่างกัน รวมถึงบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2558 (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2)  
 เป็นต้น
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(2)  ข้อมูลต่างๆ ของ ทอท.ที่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ ปี 2540 นอกจาก 
 ในห้องสมุดธรรมาภิบาลแล้ว ยังเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ ทอท.ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เช่น ข้อมูลบริษัท ประวัติคณะกรรมการ ทอท. 
 รายงานประจ�าปี รายงานการพัฒนาความยั่งยืน หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. 
 และระเบียบประมวลจริยธรรมส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน ทอท.ปี 2554 เป็นต้น 

(3)  ทอท.ได้เปิดเผยประวัติของคณะกรรมการ ทอท.และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุดตามข้อบังคับ จ�านวนครั้งของการประชุม  
 และจ�านวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปี 2558 และเปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
 และผู้บริหารระดับสูงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2558 (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) ด้วย 

(4)  ทอท.จัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อท�าหน้าที่สื่อสารข้อมูลส�าคัญต่อนักลงทุน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทั้งใน 
 และต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู ้ลงทุนสามารถติดต่อกับหน่วยงานได้โดยตรง หรือผ่านทางเว็บไซต์ของ ทอท.ซึ่งมีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 ที่ได้ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดย ทอท. ได้ให้ความส�าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง รวมทั้งการน�าเสนอ 
 ผลงานและการแจ้งสารสนเทศขององค์กรต่อนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทั้งในและต่างประเทศ  
 และผู้เกี่ยวข้องทั้งในทางตรงและทางอ้อมมาโดยตลอด ดังนี้

ปีงบประมาณ 2558

Company Visit 80

Conference Call / Telephone Call / E-mail 618

Analyst Briefing  1

Roadshow ต่างประเทศ 3

Roadshow ในประเทศ 4

 กิจกรรม จ�านวนครั้ง / ปี

ทั้งนี้ ทอท.ได้จัดโครงการน�าผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท.เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสรับทราบและซักถามนโยบายและ
ผลการด�าเนินงาน รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของ ทอท.จากผู้บริหารระดับสูง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ 
ที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งโครงการจะจัด ปีละ 1 ครั้ง โดยคัดเลือกผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมโครงการด้วยวิธีการจับรายชื่อจากใบสมัครที่ผู ้ถือหุ้นส่งเข้ามา ทั้งนี้  
ในปี 2558 ทอท.ได้พาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมท่าอากาศยานภูเก็ต โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการจ�านวน 100 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 

กรณีที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม สามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ทอท.โทรศัพท์ 02-535-5900 โทรสาร 02-535-5909  
Email: aotir@airportthai.co.th หรือผ่านเว็บไซต์ของ ทอท. www.airportthai.co.th 

(5)  ทอท.ได้เปิดเผยข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางการเงิน บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management Discussion and Analysis:  
 MD&A) ประกอบงบการเงินทุกไตรมาส รวมถึงข้อมูลส�าคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ 
 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(6)  จัดท�ารายงานข้อมูลทางการเงินที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้ผู ้ถือหุ้นมั่นใจว่า 
 ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

ทอท.ได้ให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี นับแต่ปี 2545 ทอท.ได้จัดท�าคู่มือจรรยาบรรณเพื่อแสดงปณิธานที่จะด�าเนินธุรกิจที่มีการก�ากับดูแล 
กิจการที่ดี มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และเป็นปัจจัยส�าคัญที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรและผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552  
ทอท.ได้ปรับปรุงแก้ไขคู่มือจรรยาบรรณ ทอท.ปี 2545 เป็นคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1 (พ.ศ.2552) ซึ่งในเนื้อหา
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ประกอบด้วยนโยบายธรรมาภิบาล หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.จรรยาบรรณ ทอท.แนวปฏิบัติที่ดีด้านต่างๆ สอดคล้องกับหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้แจกจ่ายหนังสือคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2552) ดังกล่าวให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อใช้อ้างอิงและถือปฏิบัติ ซึ่งทุกคนต้องลงนามในพันธะ
สัญญาที่จะยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการด�าเนินงานเพื่อสร้างความมั่นใจว่า ทอท.จะพัฒนาระบบการจัดการให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น  
ตลอดจนค�านึงถึงผู ้มีส่วนได้เสีย และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ภายใต้หัวข้อการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้ 
ผู ้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจได้เข้าดูได้อย่างสะดวกด้วย

นอกจากนี้ ยังใช้คู่มือฯ ประกอบการบริหารงานบุคคล โดยเป็นเอกสารส�าหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และสอดแทรกเรื่องการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
และจริยธรรมไว้ในหลักสูตรพื้นฐานที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลจัดอบรมพนักงานตามแผนพัฒนาบุคคลประจ�าปี

ในปี 2558 ทอท.ได้ทบทวนและปรับปรุงคู ่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน 
ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นสากลตาม ASEAN CG Scorecard และระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจฯ ของส�านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รวมถึงพันธกิจ และแนวทางปฏิบัติที่แท้จริงของ ทอท. 

ประมวลจริยธรรม

ทอท.มีระบบและกลไกในการสร้างธรรมาภิบาลและจริยธรรมขององค์กรที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ปรากฏตาม “ระเบียบ บริษัท ท่าอากาศยานไทย  
จ�ากัด (มหาชน) ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ.2554” เพื่อใช้เป็นมาตรฐานทางจริยธรรมที่ทุกคนในองค์กรต้องยึดถือปฏิบัติ และ
หากมีการฝ่าฝืน หรือการกระท�าใดๆ อันเป็นการหลีกเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ ก็จะได้รับการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท�า และถือเป็น 
การกระท�าความผิดทางวินัยอีกด้วย

การส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมของ ทอท. 

ในปี 2558 ทอท.จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมให้พนักงาน เพื่อสร้างจิตส�านึกที่ดี มีจริยธรรมในการท�างานสามารถสร้างสุขในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน 
และการท�างาน เช่น

1. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นพนักงานที่ดี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 3 อาคารสโมสรท่าอากาศยาน

2. พิธีท�าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระจ�านวน 99 รูป เนื่องในเทศกาลปีใหม่ โดยมี เจ้าคุณอลงกต พระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาท 
 น�้าพุ จังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีสงฆ์ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  
 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ส�านักงานใหญ่ ทอท.

3. พิธีท�าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระจ�านวน 99 รูป เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โดยมี เจ้าคุณอลงกต พระอุดมประชาทร เจ้าอาวาส 
 วัดพระบาทน�้าพุ จังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีสงฆ์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ส�านักงานใหญ่ ทอท.

4. พิธีท�าบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันที่ 28 กันยายน 2558 ณ  
 ห้องจัดเลี้ยง 1 และ 2 อาคารส�านักงาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

5. กิจกรรม “ท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์ทุกวันอังคารและทุกวันพฤหัสบดี” โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดดอนเมืองมารับบิณฑบาต เวลา 07.00-08.00 น. 
 ณ บริเวณห้องโถง อาคารส�านักงานใหญ่ ทอท. 

6. จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมาภิบาลและจริยธรรม 
 ให้แก่บุคลากรของ ทอท.และหน่วยงานภายนอก และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรมระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย 
 ทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ ทอท.ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ ทอท. (Auditorium) โดยมี ดร. วิวัฒน์ ศัลยก�าธร 
 ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และมีกรรมการธรรมาภิบาล ผู้บริหารระดับสูง  
 พนักงาน ทอท.รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียของ ทอท.เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษดังกล่าวด้วย

7. กิจกรรม “ทอท.ร่วมใจท�าบุญ 9 วัดเฉลิมพระเกียรติ” ณ วัด 9 แห่งในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558

8. กิจกรรม “ส่งเสริมค่านิยม ทอท.” ที่จัดเป็นประจ�าทุกปี เพื่อเป็นการเสริมสร้างการพัฒนาค่านิยม ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ก�าหนดภายใต้ 
 แนวทาง 5 ใจ ได้แก่ ให้ใจ มั่นใจ ร่วมใจ เปิดใจ และภูมิใจ อันจะเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตส�านึกที่ดีให้กับพนักงาน ส่งเสริม 
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 ให้มีความรักและความผูกพันในองค์กร โดยในปี 2558 ได้จัดกิจกรรมประกวดค�าขวัญ ภาพถ่าย และ Clip VDO ค่านิยม ทอท.และได้มี 
 การประกาศผลและมอบรางวัลให้แก่ผู ้ชนะในวันที่ 16 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ ทอท. (Auditorium)

9. กิจกรรม “ทอท.ปฏิบัติธรรม เสริมสุขภาพใจ เฉลิมพระเกียรติ” ณ วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 23 - 25 กันยายน 2558 

10. จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “ธรรมะกับจริยธรรมในการท�างานด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ”  
 เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการครองตน ครองคน ให้กับผู้บริหารและพนักงาน ทอท.ได้ตระหนักถึงความส�าคัญและความเชื่อมโยงหลักธรรมะมาปรับใช้ 
 ในการด�าเนินงาน ในวันที่ 11 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ ทอท. (Auditorium) โดยนิมนต์พระมหาสมปอง ตาลปุตโต เป็นวิทยากร 
 บรรยายพิเศษ และมีกรรมการ ทอท.ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ทอท.เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษดังกล่าวด้วย

 • ทอท.ได้ส่งพนกังานเข้าร่วมรบัฟังการบรรยายและแสดงทรรศนะว่าด้วยการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีในหวัข้อเรือ่ง “หลกัการทรงงานในพระบาทสมเดจ็ 
  พระเจ้าอยู่หัว” เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ที่บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด

 • ทอท.ส่งพนักงานเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานในหน่วยงาน 
  รัฐวิสาหกิจ ตามผลการประเมิน (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ปี 2557 ของสถาบันการป้องกันและปราบปราม 
  การทุจริตแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2558 

 • ทอท.จัดให้มีโครงการมอบรางวัลพนักงานดีเด่น พนักงาน ลูกจ้างที่ได้รับการยกย่องเป็นกรณีพิเศษ บุคคลภายนอกผู้ท�าประโยชน์ให้แก่  
  ทอท.และหน่วยงานดีเด่น เพื่อเป็นการยกย่อง ชมเชย สร้างขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานเป็นประจ�าทุกปี ซึ่งในปี 2558 ได้มีพิธีมอบ 
  โล่เกียรติคุณแก่ผู ้ท�าคุณประโยชน์ หน่วยงานดีเด่น พนักงานดีเด่น พนักงาน ลูกจ้างที่ได้รับการยกย่องเป็นกรณีพิเศษและมอบของที่ระลึก 
  แก่พนักงานที่ท�างาน ครบ 25 ปี ประจ�าปี 2558 ในวันครบรอบการด�าเนินงานของ ทอท.(วันที่ 1 กรกฎาคม 2558) โดย ผู้อ�านวยการใหญ่  
  ทอท.เป็นประธานในพิธี และเป็นผู้มอบโล่เกียรติคุณ

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

การเข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชั่น

1. โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

 ทอท.ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ตั้งแต่ 
 วันที่ 5 เมษายน 2554 ซึ่งจัดตั้งขึ้นมาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หอการค้าไทย หอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย  
 (JFCCT) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรม 
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และได้รับการสนับสนุนการด�าเนินการจาก Center for Private Enterprise หรือ CIPE จากสหรัฐอเมริกา และ 
  UK Prosperity Fund จากสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา ทอท.ได้จัดพนักงานเข้าร่วมอบรมกับ IOD เพื่อรับทราบแนวทาง 
 การประเมินตนเอง และเข้าร่วมหลักสูตรหลักการและวิธีวางระบบการป้องกันการทุจริตในองค์กร (Anti Corruption : The Practical Guide)  
 อย่างสม�่าเสมอ

 จากการที่ ทอท.เข้าร่วมโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน และตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย 
 มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการป้องกันหรือควบคุมความเสียหายให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ พ.ศ.2547 ทอท.จึงได้จัดการบรรยายพิเศษ 
 เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต” แก่บุคลากรของ ทอท.ที่ปฏิบัติงานที่ส�านักงานใหญ่ และท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งที่อยู ่ใน 
 ความรับผิดชอบของ ทอท. ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2558 เพื่อให้บุคลากรทุกคนของ ทอท.มีความรู้และเข้าใจในเรื่องการบริหาร 
 ความเสี่ยงด้านการทุจริต Fraud Risk Management (FRM) และทราบถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ากับดูแลและควบคุมดูแลป้องกันและ 
 ติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต จนสามารถบูรณาการด้านการบริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน และบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

2.  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ทอท.ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) 3 ฝ่าย เรื่อง “การขับเคลื่อน การป้องกันและปราบปราม 
 การทุจริต” ระหว่างส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส�านักงาน ป.ป.ช.) ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
 (สคร.) และรัฐวิสาหกิจ จ�านวน 55 แห่ง เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
 การทุจริต โดยสนับสนุนและด�าเนินการให้รัฐวิสาหกิจมีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงาน (Integrity & 
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 Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้รัฐวิสาหกิจทราบระดับคุณธรรม ความโปร่งใส และข้อจ�ากัดในการด�าเนินงาน อันจะน�าไปสู ่ 
 การแก้ไขและปรับปรุงได้ตรงประเด็น โดยเกณฑ์การให้นับคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 80 - 100  
 คะแนน = สูงมาก, 60-79.99 คะแนน = สูง, 40-59.99 = ปานกลาง, 20-39.99 คะแนน = ต�่า และ 0-19.99 คะแนน = ต�่ามาก โดยในปี 2558  
 ทอท.ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสส�าหรับการด�าเนินงานในภาพรวมประจ�าปีงบประมาณ 2557 ในระดับ “สูง” ซึ่งมาจาก 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานที่มีดัชนีชี้วัด 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านความโปร่งใส 2. ด้านความพร้อมรับผิด 3. ด้านคุณธรรม 
 การให้บริการของหน่วยงาน 4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ 5. ด้านคุณธรรมในการท�างานของหน่วยงาน

 เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจตามผลการประเมิน ITA ปี 2557 ส�านักงาน  
 ป.ป.ช. จึงได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในเดือนมิถุนายน 2558 โดยเชิญรัฐวิสาหกิจจ�านวน 55 แห่ง มาร่วมกันศึกษา วิพากษ์  
 และวิเคราะห์ผลการประเมินประจ�าปีงบประมาณ 2557 พร้อมทั้งแบ่งกลุ ่มระดมสมองจัดท�าแผนพัฒนาเพื่อน�ามาเป็นกรอบแนวทางใน 
 การจัดท�าแผนปฏิบัติการไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตน และเมื่อเดือนสิงหาคม 2558 ส�านักงาน ป.ป.ช. ได้เชิญหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เข้าร่วม 
 ประชุมปฏิบัติการ (Workshop) ดังกล่าวไปน�าเสนอผลการด�าเนินงานโดยน�าร่างแผนงานฯ ที่ได้จากการจัดกิจกรรมกลุ ่มไปปฏิบัติภายใน 
 หน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 นอกจากนี้เพื่อให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล บรรษัทภิบาล และบุคลากรของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจยึดถือ 
 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์กร และเป็นการยกระดับคุณธรรมในการด�าเนินงานส�านักงาน ป.ป.ช. ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม 
 การบังคับใช้ประมวลจริยธรรม โดยให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจส่งบุคลากรในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต  
 ยึดมั่นคุณธรรม และจริยธรรม เข้าร่วมการคัดเลือกให้เป็น “บุคคลต้นแบบ” โดยในปี พ.ศ.2558 บุคลากรของ ทอท.ได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 
 และเข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ “บุคคลต้นแบบ” เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ ห้องนนทบุรี 2 อาคาร 4 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน 
 และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จังหวัดนนทบุรี

 ส�าหรับการประเมิน ITA ประจ�าปีงบประมาณ 2558 ผู้อ�านวยการใหญ่ให้ด�าเนินการจัดส่งข้อมูล ให้ส�านักงาน ป.ป.ช.ภายในเวลาที่ก�าหนด  
 ซึ่งขณะนี้ ทอท.ได้จัดส่งแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐส�าหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (แบบ  
 Internal Integrity & Transparency Assessment: IIT) และข้อมูลรายชื่อ ที่อยู ่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู ้รับบริการจากหน่วยงาน  
 เพื่อท�าการส�ารวจบุคคลภายนอก (แบบ External Integrity & Transparency Assessment: EIT) ให้แก่ส�านักงาน ป.ป.ช.แล้ว

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการ ทอท.ถือเรื่องความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของบริษัท เป็นนโยบายที่ส�าคัญโดยก�าหนดเป็นนโยบายธรรมาภิบาล 
ของ ทอท.และก�าหนดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งก�าหนดไว้ในคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.ที่ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้อง
รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ทอท.แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตน ทอท.จึงก�าหนดข้อปฏิบัติส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ ทอท.ดังต่อไปนี้

(1)  หลีกเลี่ยงการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ทอท.

(2)  ในกรณีที่จ�าเป็นต้องท�ารายการเพื่อประโยชน์ของ ทอท.ให้ท�ารายการนั้นเสมือนการท�ารายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้ 
 ส่วนเสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

(3)  ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 คณะกรรมการ ทอท.จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

(4)  กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานไปเป็นกรรมการ หรือที่ปรึกษาในบริษัทหรือองค์กรทางธุรกิจอื่นๆ การไปด�ารงต�าแหน่งนั้นจะต้องไม่ขัดต่อ 
 ประโยชน์ของ ทอท.และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงใน ทอท.กรรมการและผู ้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
 คณะกรรมการบริษัทก�าหนด ภายใน 7 วันท�าการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้แจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 7 วัน 
 ท�าการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเลขานุการบริษัทต้องส่งส�าเนารายงานให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบด้วย 

ทอท.ถือนโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นนโยบายที่ส�าคัญ โดยก�าหนดไว้ในนโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท.เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งยัง
ได้ก�าหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยออกเป็นค�าสั่ง ทอท.ที่ 648/2555 เรื่อง “แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์” 
เพื่อให้การด�าเนินการจัดวางระบบการควบคุมเป็นไปอย่างมีมาตรฐานโปร่งใสในการบริหารจัดการที่ดี 
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การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ ทอท.ได้จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เช่น ข้อบังคับ ทอท.คู่มือ
กรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 และคู่มือ 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.และแผนวิสาหกิจ ทอท.ตลอดจนรายละเอียดของการด�าเนินงานโครงการพัฒนาต่างๆ เป็นต้น ให้กรรมการได้
ศึกษาและใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งจัดการบรรยายสรุปให้กรรมการใหม่ได้รับทราบเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของ ทอท.ผลประกอบการ  
แผนการด�าเนินงานในอนาคตประเด็นต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ ตลอดจนอ�านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน โดยผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้บรรยายและตอบข้อซักถาม

การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทอท. 

คณะกรรมการ ทอท.ให้ความส�าคัญ เพื่อพัฒนาความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอเข้าอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ  
ที่จัดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้าอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD ได้แก่ หลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หลักสูตร Financial Statements  
for Directors (FSD) หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) หลักสูตร Monitoring the Internal 
Audit Function (MIA) โดย ทอท.จะประสานกับ IOD อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ตามที่ IOD เสนอว่า
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมทั้งสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทและผู้ที่ต้องท�าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรส�าหรับ
เลขานุการบริษัท Company Secretary Program (CSP) เพื่อรับทราบบทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมายก�าหนด หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) 
เพื่อทราบรูปแบบและมาตรฐานของการจัดท�าบันทึกรายงานการประชุม ประเด็นการก�ากับดูแลกิจการ กฎหมาย และข้อก�าหนดที่ควรบันทึก หลักสูตร 
Board Reporting Program (BRP) เพื่อจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมน�าเสนอกรรมการทั้งรายงานทางการเงิน และรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน  
รวมทั้งการบันทึกรายงานเพื่อแสดงความคิดเห็นในประเด็นส�าคัญ หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) เพื่อช่วยให้เลขานุการบริษัท 
สามารถจัดเตรียมข้อมูลได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามหลักกฎหมายและกฎเกณฑ์ เพื่อท�าให้ผู ้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่น นอกจากนี้ยังให้ 
สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารเข้ารับการอบรมหลักสูตร Finance for Non-Finance Executives ของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย 
(Thailand Management Association : TMA) เพื่อให้ผู ้บริหารวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อวางแผนการลงทุน ตลอดจนต้องใช้ข้อมูล
ทางการเงินในการจัดท�ากลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน และหลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) เพื่อสร้าง 
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการธรรมาภิบาลในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร พัฒนาระบบการติดตามผล
การปฏิบัติงาน โดยใช้ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือพัฒนาระบบการสรรหากรรมการและ CEO ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร และเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และหลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) เพื่อศึกษาแบบประเมินตนเอง (Self-Evaluation 
Tool) หลักการและวิธีการวางระบบการป้องกันการทุจริตในองค์กร เป็นต้น

ในปี 2558 เลขานุการบริษัท ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” ของส�านักงาน ป.ป.ช. 
เพื่อเสริมสร้างความรู ้ ความเข้าใจ ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และเป็นผู ้น�าในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตของชาติ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
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ปัจจุบัน คณะกรรมการ ทอท.ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรส�าหรับกรรมการที่จัดโดยสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ดังนี้

 Director Director Audit Advanced ผู้บริหาร การก�ากับดูแลกิจการส�าหรับ 

 Accreditation  Certification Committee Audit ระดับสูง กรรมการและผู้บริหาร

 Program Program Program Committee (สถาบัน ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ

 (DAP) IOD  (DCP) IOD  (ACP) IOD Program  วิทยาการ และองค์การมหาชน

    (AACP) IOD ตลาดทุน) (สถาบันพระปกเกล้า)

นายประสงค์ พูนธเนศ - รุ่นที่ 76/2006 - - รุ่นที่ 14 -

นายนันทศักดิ์ พูลสุข  - - - - รุ่นที่ 14 -

นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ - - - - รุ่นที่ 17 -

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง  - - - - - -

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ - - - - - -

พลอากาศโท ประกิต ศกุณสิงห์ - - - - - -

นายนิรันดร์ ธีรนาทสิน - - - - - -

นายธวัชชัย อรัญญิก  - - - - รุ่นที่ 17 -

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ - รุ่นที่ 73/2006 - - - -

นายมานิต นิธิประทีป - - - - รุ่นที่ 14 รุ่นที่ 12

นายธานินทร์ ผะเอม - รุ่นที่ 204/2015 - - - รุ่นที่ 6

นายวรเดช หาญประเสริฐ - - - - - -

นายวราห์ ทองประสินธุ์ รุ่นที่ 80/2009 - - รุ่นที่ 20/2015 - -

นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ -  รุ่น 207/2015 - - - - 
  (Eng)

รายชื่อกรรมการ

หลักสูตร

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2558 กรรมการเข้ารับการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

1. นายธานินทร์ ผะเอม อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ ่นที่ 204/2015

2. นายวราห์ ทองประสินธุ์ อบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ ่นที่ 20/2015

3. นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ ่นที่ 207/2015 

ในปีงบประมาณ 2558 คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท�างานที่มีกรรมการ ทอท.เป็นประธานได้เดินทางไปประชุม ศึกษาดูงาน 
ท่าอากาศยานต่างประเทศ ได้แก่

คณะกรรมการ ทอท.ได้เดินทางไปดูงานท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ และท่าอากาศยานโอซาก้า ณ ประเทศญี่ปุ ่น ระหว่างวันที่ 18 - 23 มีนาคม 
2558 สรุปสาระส�าคัญของการประชุมหารือและการศึกษาดูงาน ดังนี้

วันที่ 19 มีนาคม 2558 ณ ท่าอากาศยานโอซาก้าหรืออิตามิ โดยผู้บริหารระดับสูงของ New Kansai International Airport Co.,Ltd. (NKIAC) 
ให้การต้อนรับคณะกรรมการ ผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้บริหารจาก ทอท.และมีการบรรยายสรุปภาพรวมของ NKIAC และข้อมูลเกี่ยวกับท่าอากาศยาน 
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โอซาก้า ทั้งนี้ ผู ้บริหาร NKIAC ได้น�าคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิและพนักงาน ทอท.เดินเยี่ยมชมพื้นที่ที่มีการติดตั้งเครื่องวัดระดับความดังของเสียง
และพื้นที่ชมวิว Sky Park ของอาคารผู้โดยสาร

วันที่ 20 มีนาคม 2558 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โดยผู้บริหารระดับสูงของ NKIAC ที่ให้การต้อนรับคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหาร
จาก ทอท.และมีการบรรยายสรุปภาพรวมของ NKIAC และข้อมูลเกี่ยวกับท่าอากาศยานคันไซ ทั้งนี้ ผู ้บริหาร NKIAC ได้น�าคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
และพนักงาน ทอท.เดินเยี่ยมชมพื้นที่ที่มีการติดตั้งระบบ Jack-up System ส�าหรับรักษาระดับอาคารผู ้โดยสารหลังที่ 1 พื้นที่ตรวจบัตรโดยสาร  
โถงผู้โดยสารขาเข้าและขาออกอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 และโครงการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์

ด้วยเล็งเห็นว่า การเดินทางไปประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและการศึกษาดูงานท่าอากาศยานต่างประเทศเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ในการสร้าง
แนวคิดและกลยุทธ์เพื่อน�ามาพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านต่างๆ ของท่าอากาศยานที่อยู ่ในความรับผิดชอบของ ทอท.ให้ก้าวทันวิทยาการ
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยการเดินทางไปดูงานในแต่ละครั้ง ทอท.ค�านึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดที่องค์กรจะได้รับ 
กลับมาเหนือสิ่งอื่นใด

แผนการสืบทอดต�าแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร 

ทอท.มีการจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งส�าหรับต�าแหน่งผู้อ�านวยการฝ่ายขึ้นไป โดยมีหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก Successors ดังนี้

• ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 

• คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ การผ่านงานในด้านที่ก�าหนดไว้ โดยเทียบกับ Success Profile ของต�าแหน่งงาน

• ประเมินผ่านเครื่องมือ Job Competency Assessment 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการคัดเลือกผู้บริหารที่มีความเหมาะสมที่จะเข้าด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ เมื่อต�าแหน่งนั้นว่างลง และเป็นการเตรียมความพร้อม
ให้กลุ่มผู้บริหารที่เป็น Successors มีโอกาสได้รับการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาความสามารถของผู้บริหาร เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ
ให้พร้อมที่จะก้าวสู่ต�าแหน่งส�าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความต่อเนื่องในการด�าเนินธุรกิจ และบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจของ ทอท. 

ทอท.ได้มีการก�าหนดแนวทางการสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามคุณสมบัติที่เหมาะสมส�าหรับการทดแทนต�าแหน่ง
ในอนาคต และด�าเนินการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ผ่านหลักสูตรส�าคัญต่างๆ อาทิ Leading Change, Leadership Succession Program,  
หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, หลักสูตรวิทยาลัยพระปกเกล้า, Executive Development Program, Wharton และ Global ACI-ICAO  
Airport Management Professional Accreditation Programmer (AMPAP) ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมด้านการขนส่งทางอากาศ โดยเป็นความร่วมมือ 
ระหว่างสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) เป็นต้น

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

ทอท.ได้ก�าหนดไว้ในนโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท.และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ในคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.ให้คณะกรรมการ 
ทอท.ต้องประเมินตนเองรายปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการ และร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา
เพื่อปรับปรุงแก้ไขผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินของส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลัง ที่ก�าหนดไว้ในเอกสาร “แนวทางการด�าเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิผล” 

ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 15/2557 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 มีมติเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
ทอท.จ�านวน 2 แบบ ประกอบด้วย แบบประเมินผลคณะกรรมการ (Board Evaluation) และแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ (รายบุคคล) (Self 
Assessment) โดยแบบประเมินผลทั้ง 2 แบบ มีเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้ 

95



ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ทอท.ได้สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ ทอท.ประจ�าปี 2558 
โดยก�าหนดเป็นวาระแจ้งให้คณะกรรมการ ทอท.ทราบ และมีข้อเสนอแนะจากการประเมินผลเพื่อให้ ทอท.น�ามาก�าหนดแนวทางที่จะปรับปรุงแก้ไข
หรือแนวทางที่ท�าให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม โดยสรุปผลการประเมินได้ดังนี้

1. การประเมินผลคณะกรรมการ (Assessment of the Board) แบบประเมินแบ่งเป็น 6 ส่วน มีค�าถามทั้งหมด 42 ข้อ มีหัวข้อประเมิน ดังนี้

 • โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

 • บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 • แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ

 • การสื่อสารของคณะกรรมการ

 • ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการกับฝ่ายบริหาร

 • การจัดเตรียมและด�าเนินการประชุม 

 สรุปการประเมินผลคณะกรรมการในภาพรวม เห็นว่าประสิทธิภาพในการท�างานอยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 97

2. การประเมินตนเองของกรรมการ (Assessment of Individual Directors) แบบประเมินประกอบด้วย 6 ส่วน มีค�าถามทั้งหมด 32 ข้อ มีหัวข้อ 
 ประเมิน ดังนี้

 • ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ (Core Competency)

 • ความเป็นอิสระ (Independence)

 • ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ (Preparedness) 

 • ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ (Practice as a Director)

 • การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ (Committee Activities) 

 • การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว (Vision to Create Long - Term Value)

 สรุปการประเมินตนเองของกรรมการในภาพรวม เห็นว่ากรรมการส่วนใหญ่ถือปฏิบัติ อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 85.80

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา ท�าให้สามารถไตร่ตรองได้อย่างรอบคอบมากขึ้น เพื่อฝ่ายเลขานุการองค์กร
จะสามารถประสานงานและจัดท�าเอกสารข้อมูลให้กรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อ�านวยการใหญ่ ทอท.

คณะกรรมการ ทอท.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ�านวยการใหญ่ ทอท. ซึ่งประกอบด้วย กรรมการ ทอท.และฝ่ายบริหาร 
ทอท.ท�าหน้าที่เลขานุการคณะอนุกรรมการ โดยคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ�านวยการใหญ่ ทอท.จะประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้อ�านวยการใหญ่ ทอท.ทุก 6 เดือน โดยพิจารณาจากผลการด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ตามตัวชี้วัดที่ได้เสนอคณะกรรมการ ทอท.ให้ความเห็นชอบ  
ไว้ซึ่งแผนการด�าเนินงานดังกล่าว จะครอบคลุมด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาธุรกิจ การพัฒนาองค์กร และการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น
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คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ ทอท.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามข้อบังคับ ทอท.เพื่อช่วยกลั่นกรองงานที่ส�าคัญ มีวาระอยู ่ในต�าแหน่งคราวละ 1 ปี  
โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึงช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้งและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป มีหน้าที่รับผิดชอบ 
ตามที่ก�าหนดในกฎบัตรทั้งหมด 5 ชุด ซึ่งโครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการ ทอท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับ ทอท.ซึ่งก�าหนดให้ประกอบด้วยกรรมการ ทอท.อย่างน้อย 3 คน และกรรมการ
อย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด ในปีงบประมาณ 2558 
มีการประชุม 12 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ทุกคนเป็นกรรมการอิสระ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

หมายเหตุ กรรมการตรวจสอบในล�าดับที่ 3 มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน และมีความสามารถในการสอบทานงบการเงินของ ทอท. 

(1)  นายนันทศักดิ์ พูลสุข ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

(2)  พลอากาศโท ประกิต ศกุณสิงห์  กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

(3)  นายวราห์ ทองประสินธุ์  กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

 รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง โดยในการประชุมแต่ละครั้งของคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมี
กรรมการตรวจสอบเข้าประชุม ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้น จึงถือเป็นองค์ประชุม การลงมติของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ให้ประธานและกรรมการตรวจสอบมีเสียงคนละหนึ่งเสียง และให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานมีสิทธิ 
ลงคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�าหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู ้สอบบัญชีจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทั้งสิ้น จ�านวน 2 ครั้ง

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

(1) คณะกรรมการตรวจสอบต้องจัดท�ากฎบัตรหรือขอบเขตการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยครอบคลุมถึงโครงสร้างและความรับผิดชอบของ 
 คณะกรรมการตรวจสอบในรายละเอียด ซึ่งกฎบัตรนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการ ทอท. กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี

(2) คณะกรรมการ ทอท.เป็นผู้อนุมัติกฎบัตร และคณะกรรมการตรวจสอบต้องสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้ 
 สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และการปฏิบัติงานจริง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎบัตรจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ทอท.

(3) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบ 
 ภายใน และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของ ทอท.

(4) สอบทานผลการปฏิบัติงานภายใน ทอท.พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ทอท.และหรือฝ่ายบริหาร ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ 
 เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการก�ากับดูแลให้การปฏิบัติงานของ ทอท.และส่วนงานของ ทอท.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์  
 โดยสอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

(5) สอบทานความถูกต้องเหมาะสมของมาตรฐานการบัญชีที่ใช้สอบทานรายงานทางการเงินของ ทอท.และส่วนงาน ทอท.ให้มีความถูกต้องเชื่อถือได้  
 และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมาตรฐานการบัญชีสากล

(6) สอบทานการปฏิบัติงานของ ทอท.ให้เป็นไปตาม กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ข้อก�าหนด ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับ ทอท.พร้อมทั้งสอบทาน 
 กระบวนการในการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของ ทอท.
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(7) สอบทานให้ ทอท.ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
 ของ ทอท.

(8) เสนอข้อแนะน�าต่อคณะกรรมการ ทอท.ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนต�าแหน่ง และประเมินผลงานของผู ้อ�านวยการ 
 ส�านักตรวจสอบ

(9) พิจารณาความดีความชอบประจ�าปีของผู ้อ�านวยการส�านักตรวจสอบร่วมกับกรรมการผู ้อ�านวยการใหญ่ และพิจารณาความเหมาะสมของ 
 การแต่งตั้ง โยกย้าย และพิจารณาความดีความชอบของพนักงานในส�านักตรวจสอบ ร่วมกับผู ้อ�านวยการส�านักตรวจสอบและกรรมการ 
 ผู้อ�านวยการใหญ่

(10) ก�ากับดูแล แนะน�า ติดตาม และสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระของส�านักตรวจสอบ สอบทานรายงานการตรวจสอบของส�านักตรวจสอบ 
 เพื่อให้รายงานการตรวจสอบ มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ และสามารถใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ทอท.และเพื่อให้มีการน�าข้อเสนอแนะ 
 ที่เป็นประโยชน์ ไปสู่การปฏิบัติที่มีส่วนช่วยลดระดับความเสี่ยงด้านต่างๆ ของ ทอท.ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

(11) ให้ความเห็นชอบงบประมาณ แผนงาน แผนการตรวจสอบประจ�าปี แผนอัตราก�าลัง แผนพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของบุคลากร 
 ส�านักตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การตรวจสอบเป็นไปอย่างครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การบริหาร การปฏิบัติการ และระบบเทคโนโลยี 
 สารสนเทศ พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการต่างๆ เหล่านั้น

(12) พิจารณาความเหมาะสม เพียงพอของทรัพยากรต่างๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ 
 สูงสุดแก่ ทอท.

(13) ทบทวน ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อก�าหนด ค�าสั่ง และประกาศของ ทอท.เกี่ยวกับการก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของส�านักตรวจสอบทุกหนึ่งปี เพื่อให้ 
 มั่นใจได้ว่าส�านักตรวจสอบมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ หากการทบทวนดังกล่าวข้างต้น พบว่ามีการด�าเนินการ 
 ที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระ ให้น�าเสนอต่อคณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณาแก้ไข ปรับปรุง

(14) คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานโดยผ่านส�านักตรวจสอบ ดังนั้นจึงควรจัดให้มีช่องทางการติดต่อระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ และ 
 ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบที่สามารถติดต่อและรายงานได้อย่างมีประสิทธิผล

(15) คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการพิจารณากฎบัตรและแผนการตรวจสอบของส�านักตรวจสอบ และอนุมัติในกรณีที่ได้รับมอบอ�านาจจาก 
 คณะกรรมการ ทอท. นอกจากนี้ยังรับผิดชอบในการพิจารณา และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ ทอท.เกี่ยวกับคุณสมบัติ และผลการปฏิบัติงาน 
 ของผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของส�านักตรวจสอบ

(16) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
 ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ ทอท.

(17) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว

(18) พิจารณาหนังสือที่ผู ้สอบบัญชีมีถึงผู้บริหาร ทอท.แจ้งข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายการที่ผิดปกติหรือข้อบกพร่อง ที่มีนัยส�าคัญที่พบ 
 จากการตรวจสอบ พิจารณา และให้ข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการ ทอท.โดยอาจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้สอบบัญชีก่อนเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง 
 ในหนังสือดังกล่าว และติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าข้อสังเกต และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์นั้นได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ ทอท.และ  
 น�าไปสู่การปฏิบัติ ในกรณีที่ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะใดไม่ได้รับการพิจารณาหรือด�าเนินการโดยไม่มีเหตุผลอันควร ให้หารือร่วมกับฝ่ายบริหาร 
 และน�าเสนอต่อคณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

(19) คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการหารือเกี่ยวกับขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี รวมทั้งหารือเกี่ยวกับผลการตรวจสอบ  
 และผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี

(20) คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละครั้ง

(21) คณะกรรมการตรวจสอบหารือกับฝ่ายบริหาร ทอท.เกี่ยวกับความเสี่ยงทางธุรกิจที่ ทอท.เผชิญอยู่ และแผนการจัดการกับความเสี่ยงนั้น รวมถึง 
 ประเด็นผลกระทบทางกฎหมาย ภาษีอากร หรือกฎ ระเบียบอื่นที่มีผลกระทบต่อ ทอท.และคดีความ หรือการฟ้องร้องใดๆ ที่มีอยู่ หรือประเด็น 
 ที่ก�าลังจะด�าเนินการ รวมทั้งที่ยังไม่ได้ด�าเนินการ
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(22) คณะกรรมการตรวจสอบอาจจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบเชิญบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 เข้าร่วมการประชุมด้วยก็ได้

(23) ส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และสนับสนุนการปฏิบัติงานของส�านักตรวจสอบ ให้มีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม และเป็นไปตามมาตรฐาน 
 สากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการประสานงานระหว่างฝ่ายบริหารของ ทอท. ผู้สอบบัญชี และส�านักตรวจสอบ  
 อย่างเหมาะสมและเพียงพอ

(24) คณะกรรมการตรวจสอบต้องค�านึงถึงความมีสาระส�าคัญของเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินงานของ ทอท. ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ  
 มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ทอท.โดยตรง

(25) สอบทานข้อสรุปและหลักฐานประกอบ ในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหาร อาจมีการกระท�าอันเป็นการทุจริต หรือใช้อ�านาจหน้าที่ในทางมิชอบ  
 เป็นผลให้ ทอท.ได้รับความเสียหาย น�าเสนอผลการสอบทานดังกล่าวต่อคณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณาโดยเร็ว

(26) กรรมการที่ได้รับต�าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบใหม่ ควรได้รับข้อมูลที่จ�าเป็นในการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการตรวจสอบ โดยได้รับเอกสาร 
 ที่เกี่ยวข้องและหารือกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี ผู ้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

(27) จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของ ทอท.ซึ่งรายงานดังกล่าว ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการ 
 ตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

 (27.1) ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดท�าและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน ถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้

 (27.2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ ทอท.

 (27.3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย 
   ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ทอท.

 (27.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

 (27.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 (27.6) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

 (27.7) ความเห็น หรือข้อสังเกต โดยรวม ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

 (27.8) การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

 (27.9) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ  
   ทอท.

ในการด�าเนินงานข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบค�านึงถึงความมีสาระส�าคัญของเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินงานของ ทอท.

การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทอท.ได้ก�าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ทอท.ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องประเมินตนเองเป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่า 
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก�าหนดไว้ ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 17/2557 
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์ดีมาก หรือคิดเป็นร้อยละ 94.12 

การเปิดเผยข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 13/2556 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายนพปฎล มงคลสินธุ์ ให้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการ 
ส�านักตรวจสอบ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2556 เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับ
บัญชีการเงิน ซึ่งมีความจ�าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบภายในของ ทอท.รวมทั้งสามารถให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการด�าเนินงานของบริษัท ซึ่งระหว่าง
การด�ารงต�าแหน่งผู ้อ�านวยการส�านักตรวจสอบ ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน 
แห่งประเทศไทย จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
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ต่อมา ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายสมบูรณ์ น้อยน�า้ค�า ให้ด�ารงต�าแหน่ง 
ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบแทน นายนพปฎล มงคลสินธุ์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายสนับสนุน
ธุรกิจ) ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับบัญชีการเงิน  
ซึ่งมีความจ�าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบภายในของ ทอท.รวมทั้งสามารถให้การสนับสนุน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ในการท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการด�าเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการ ทอท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามข้อบังคับ ทอท.ซึ่งก�าหนดให้ประกอบด้วยกรรมการ ทอท.อย่างน้อย 3 คน และกรรมการ
อย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ในปี 2558 มีการประชุม 3 ครั้ง คณะกรรมการสรรหา ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ประกอบด้วยกรรมการ 
ทอท.ดังรายชื่อต่อไปนี้

(1)  นายนิรันดร์ ธีรนาทสิน  ประธานกรรมการสรรหา 

(2)  นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ กรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)

(3)  นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ กรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)

(1)  นายวราห์ ทองประสินธุ์ ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

(2)  นายธวัชชัย อรัญญิก  กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

(3)  นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ  กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

 รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

 รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่

(1) ก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ ทอท.

(2) สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด แล้วน�าเสนอคณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็น 
 กรรมการ ทอท.

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

(4) ด�าเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ ทอท.มอบหมาย 

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ ทอท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนตามข้อบังคับ ทอท.ซึ่งก�าหนดให้ ต้องประกอบด้วยกรรมการ ทอท.อย่างน้อย 3 คน 
และกรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ ในปี 2558 มีการประชุม 1 ครั้ง 
คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ประกอบด้วยกรรมการ ทอท.ดังรายชื่อต่อไปนี้

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่

(1)  พิจารณาแนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ทอท. 

(2) พิจารณาหลักเกณฑ์หรือวิธีการก�าหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ให้แก่กรรมการ ทอท.ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และน�าเสนอคณะกรรมการ  
 ทอท.เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

(3) พิจารณาหลักเกณฑ์หรือวิธีการก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่บุคคลภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ อนุกรรมการ และผู้ท�างาน และน�าเสนอ 
 คณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณาอนุมัติ
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คณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการ ทอท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลตามข้อบังคับ ทอท. ซึ่งก�าหนดให้ประกอบด้วยกรรมการ ทอท.อย่างน้อย 3 คน และกรรมการ
อย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ในปี 2558 มีการประชุม 1 ครั้ง คณะกรรมการธรรมาภิบาล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ประกอบด้วย
กรรมการ 4 คน เป็นกรรมการอิสระ 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

(1)  นายนันทศักดิ์ พูลสุข ประธานกรรมการธรรมาภิบาล (กรรมการอิสระ)

(2)  นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ กรรมการธรรมาภิบาล (กรรมการอิสระ)

(3)  พลอากาศโท ประกิต ศกุณสิงห์  กรรมการธรรมาภิบาล (กรรมการอิสระ)

(4)  นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ กรรมการธรรมาภิบาล (กรรมการอิสระ)

(5)  กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ กรรมการธรรมาภิบาลและเลขานุการ

(1)  พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)

(2)  นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)

(3)  นายวรเดช หาญประเสริฐ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

(4)  นายวราห์ ทองประสินธุ์  กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)

(5)  กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  กรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการ

 รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

 รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่

(1)  ก�าหนดนโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของ ทอท.เสนอต่อคณะกรรมการ ทอท. 
 เพื่ออนุมัติ 

(2)  ส่งเสริมและให้ค�าแนะน�าแนวปฏิบัติที่ดีแก่คณะกรรมการ ทอท.เพื่อให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการที่กระทรวงการคลัง และ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด รวมทั้งหลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

(3)  ส่งเสริมให้การด�าเนินงานของ ทอท.ค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ครอบคลุมทั้งในมิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ 
 ทั่วทั้งองค์กร 

(4)  ติดตาม ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย จรรยาบรรณ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.ให้สอดคล้องกับ 
 กฎหมายและแนวปฏิบัติสากล รวมทั้งข้อเสนอแนะของสถาบันที่เกี่ยวข้อง และเสนอคณะกรรมการ ทอท.เพื่ออนุมัติ 

(5)  ติดตาม ทบทวนและประเมินผลเพื่อส่งเสริมให้การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ ทอท.พัฒนาสู่ความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล 

(6)  แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม 

(7)  รายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการ ทอท.เป็นระยะ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ ทอท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามข้อบังคับ ทอท.ซึ่งก�าหนดให้ประกอบด้วยกรรมการ ทอท.อย่างน้อย 3 คน ใน
ปีงบประมาณ 2558 มีการประชุม 8 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
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หน้าที่และความรับผิดชอบ

(1) ก�าหนดนโยบาย แนวทาง และกรอบการบริหารความเสี่ยงและการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจรวมถึงการสอบทาน และทบทวนเป็นประจ�า 
 อย่างน้อยทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่า นโยบาย แนวทาง และกรอบการบริหารความเสี่ยงและการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจดังกล่าวยังคงสอดคล้อง 
 และเหมาะสมกับสภาพการด�าเนินธุรกิจในภาพรวมของ ทอท.

(2)  พิจารณาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ขององค์กร

(3)  พิจารณา และให้ความเห็นชอบในผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง มาตรการจัดการความเสี่ยงและแผนบริหารปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อให้ 
 มั่นใจว่า ทอท.มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม

(4)  พิจารณาผังความเสี่ยงองค์กร (Risk Map) ที่แสดงความสัมพันธ์ของความเสี่ยงของ ทอท.

(5)  ก�ากับดูแล สนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความส�าเร็จในระดับองค์กร เสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ 
 ที่ยอมรับได้ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการด�าเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสภาวะการด�าเนินธุรกิจ เพื่อ 
 ให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

(6)  ให้ค�าแนะน�า และการสนับสนุนแก่คณะกรรมการ ทอท.คณะท�างานบริหารความเสี่ยงของ ทอท.คณะท�างานจัดระบบการควบคุมภายในและ 
 การบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน ทอท.และคณะท�างานบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ทอท.ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 
 รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายใน ทอท.อย่างต่อเนื่องและสม�า่เสมอ

(7)  ก�ากับ ดูแล และติดตามประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบาย แนวทาง กรอบ และกระบวนการ 
 บริหารความเสี่ยง โดยฝ่ายบริหารและฝ่ายงานต่างๆ ทั่วทั้งองค์กร

(8)  รับทราบและให้ค�าแนะน�าการด�าเนินงานด้านการควบคุมภายใน รวมทั้งติดตามความคืบหน้าของผลการด�าเนินงานตามแผนการปรับปรุง 
 การควบคุมภายใน

(9)  รับทราบและให้ค�าแนะน�าการด�าเนินงานด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่า ทอท.สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ  
 ได้อย่างมีประสิทธิผล   

(10) ก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกไตรมาส หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เป็นสาระส�าคัญต่อการด�าเนินงานของ  
 ทอท.หรือตามที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงจะเห็นสมควร

(11)  รายงานความเสี่ยงที่ส�าคัญขององค์กร รวมถึงสถานะของความเสี่ยง แนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า และผลของการบริหารความเสี่ยง 
 ให้แก่คณะกรรมการ ทอท.เพื่อรับทราบในทุกไตรมาส 

(12)  สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบ
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การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้อ�านวยการใหญ่ ทอท. 

กรรมการอิสระ มีจ�านวนร้อยละ 50 ของกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

(1) นายนันทศักดิ์ พูลสุข

(2) นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ

(3) พลอากาศโท ประกิต ศกุณสิงห์

(4) พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์

(5) นายธวัชชัย อรัญญิก

(6) นายวราห์ ทองประสินธุ์

(7) นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ

ข้อก�าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของ ทอท.มีความเข้มข้นกว่าข้อก�าหนดขั้นต�่าของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการอิสระ (Independent Director) ของ ทอท.นั้น ต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน ทอท.บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

(2)  ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า รวมถึงที่ปรึกษาตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย 
 ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ หรือไม่เป็นผู้มีอ�านาจควบคุม ทอท.บริษัทในเครือบริษัทร่วมทุน หรือไม่เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์ 
 หรือส่วนได้เสีย ในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 

(3)  ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินกู้ เป็นต้น รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่า 
 ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของ ทอท.บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะ 
  ที่จะท�าให้ขาดความเป็นอิสระ

(4)  ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสัมพันธ์อื่นที่อาจท�าให้ขาดความเป็นอิสระกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ทอท.บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือ 
 นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้งไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(5)  กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 4 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทอท.ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
 บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้ (Collective Decision)

ทั้งนี้ กรรมการ ทอท.ที่ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการของ ทอท.และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามค�านิยาม
กรรมการอิสระของ ทอท.ข้างต้น จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการทอท.และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

การสรรหากรรมการ 

เมื่อต�าแหน่งกรรมการของ ทอท.ว่างลง คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคล ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยพิจารณาดังนี้ 

(1)  จากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director’s Pool) ของกระทรวงการคลังซึ่งเป็นบัญชีที่ได้รวบรวมผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ 
 และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของรัฐวิสาหกิจไว้อย่างครบถ้วน 

(2)  มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้ ทอท. 

(3) มีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อบังคับ ทอท.พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พระราชบัญญัติ 
 บริษัทมหาชนจ�ากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีป ี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ 
 แห่งประเทศไทย 

(4)  มีคุณลักษณะที่ส ่งเสริมการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ด ้วยความรับผิดชอบ (Accountability)  
 ความระมัดระวัง (Care) และความซื่อสัตย์ (Loyalty) อุทิศเวลาอย่างเต็มที่ เป็นต้น
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โดยจะให้ความส�าคัญต่อผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่คณะกรรมการยังขาดอยู่ และที่มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อ
ธุรกิจของ ทอท.ก่อนเป็นล�าดับต้น และเพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ ทอท.มีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ ทอท.รวมถึงค�านึงถึง 
โอกาสที่อาจมีปัญหาในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของกรรมการ คณะกรรมการสรรหาท�าหน้าที่สรรหากรรมการ 
โดยพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับ ทอท.

การเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากต�าแหน่งเมื่อครบวาระ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้ 

1)  การเลือกตั้งกรรมการทดแทนต�าแหน่งที่ว่างในกรณีที่พ้นจากต�าแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งกรรมการแทนต�าแหน่งที่ว่าง 
 ได้ด้วยคะแนนเสียงไม่ต�่ากว่าสามในสี่ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการทดแทนจะมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 
 เท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป

2)  การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ซึ่งบุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด 
 ตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง 
 เป็นกรรมการ ดังนี้

 2.1)  คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ ทอท. และเสนอให้คณะกรรมการ ทอท.พิจารณา 
   อีกครั้งหนึ่งก่อนเสนอที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นเพื่อเลือกตั้ง ทั้งนี้ ทอท.ได้ให้สิทธิผู ้ถือหุ ้นทุกรายที่จะเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการได้ ทอท. 
   จึงได้เพิ่มช่องทางให้ผู ้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30กันยายนของทุกปี โดยได้แจ้งให้ผู ้ถือหุ้น 
   ทราบผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของ ทอท.โดยมีหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ 
   กรรมการล่วงหน้าพร้อมทั้งแบบเสนอชื่อกรรมการแสดงอยู่บนเว็บไซต์ของ ทอท.ด้วย 

 2.2)  ในกรณีที่จ�านวนบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีไม่เกินกว่าจ�านวนกรรมการ ที่จะพึงได้รับการเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เสนอที่ประชุม 
   ผู้ถือหุ้น เลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้งชุดโดยออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล 

 2.3)  ในกรณีที่จ�านวนบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ มีจ�านวนเกินกว่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงได้รับการเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้ถือหุ้น 
   ออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลได้ไม่เกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงได้รับการเลือกตั้ง 
   ในครั้งนั้น และให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจ�านวนกรรมการที่จะพึงมี 

การสรรหาผู้อ�านวยการใหญ่ ทอท.

(1) คณะกรรมการ ทอท.แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ�านวยการใหญ่ ทอท. พร้อมทั้ง ก�าหนดกรอบอ�านาจหน้าที่ในการด�าเนินการเพื่อสรรหา 
 ผู้อ�านวยการใหญ่ ทอท.ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 
  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2543 และ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550 โดยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ 
 ต้องห้ามตามมาตรา 8 ตรี (1) (3) (4) (5) (6) (11) และ (12) รวมทั้งตามคุณสมบัติเฉพาะต�าแหน่งที่คณะกรรมการ ทอท.ได้เห็นชอบในหลักการ

(2)  คณะกรรมการสรรหาผู้อ�านวยการใหญ่ ทอท.ด�าเนินการเพื่อสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมที่จะเป็นผู้บริหาร 
 ของ ทอท.ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 ตรี (1) (3) (4) (5) (6) (9) (10) (11) และ (12) แห่ง พระราชบัญญัติ 
 คุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550

(3)  การสรรหาให้ใช้วิธีประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผยตามสื่อต่างๆ อย่างน้อย 2 ประเภท

(4)  เมื่อสรรหาได้ผู ้ที่มีความเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการสรรหาผู้อ�านวยการใหญ่ ทอท.เสนอชื่อต่อคณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณา

(5)  คณะกรรมการ ทอท.ส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกพร้อมประวัติและคุณสมบัติให้คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของผู้อ�านวยการใหญ่  
 ทอท.(คณะกรรมการ ทอท. แต่งตั้ง) เพื่อพิจารณาผลตอบแทน

(6)  คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของผู้อ�านวยการใหญ่ ทอท.ด�าเนินการในการพิจารณาก�าหนดผลตอบแทน เงื่อนไขการจ้าง และรายละเอียด 
 สัญญาจ้าง รวมทั้งเจรจาต่อรองเรื่องผลตอบแทนกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายผลตอบแทนฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี  
 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2543 และวันที่ 22 มิถุนายน 2547 โดยมีประเด็นส�าคัญที่ควรพิจารณา ดังนี้
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 (6.1) การก�าหนดเงินค่าตอบแทน ต้องพิจารณาให้เหมาะสมสอดคล้องกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของผู้ที่จะมาเป็น 
   ผู้บริหารสูงสุด ตลอดจนภารกิจและเป้าประสงค์ที่จะมอบหมายให้รับผิดชอบด�าเนินการให้บรรลุต่อไป

 (6.2) การท�าสัญญาจ้าง ต้องก�าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่จะต้องด�าเนินการให้ได้ผลในระยะเวลาที่ก�าหนดส�าหรับประเมินผู้บริหารสูงสุด

 (6.3) เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการอย่างแท้จริง ต้องก�าหนดระดับความส�าเร็จของเป้าหมายหรือพันธกิจของ 
   รัฐวิสาหกิจที่ต้องการให้ผู้บริหารสูงสุดเข้ามารับผิดชอบ หรือด�าเนินการ รวมทั้งตัวชี้วัดอย่างชัดเจน หากไม่สามารถด�าเนินการให้บรรลุผลได้  
   ก็สามารถยกเลิกสัญญาจ้างได้  

(7) คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้อ�านวยการใหญ่ ทอท.เสนอผลการพิจารณาตามข้อ (6) พร้อมร่างสัญญาจ้างต่อคณะกรรมการ ทอท. 
 เพื่อพิจารณา แล้วเสนอกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ

(8) เมื่อกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนและร่างสัญญาจ้างแล้ว ทอท.เสนอผู้มีอ�านาจแต่งตั้ง (ตามกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น) เพื่อ 
 แต่งตั้ง โดยในการท�าสัญญาจ้าง ให้ประธานกรรมการ ทอท.หรือกรรมการ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทอท.เป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้าง

อ�านาจหน้าที่ของผู้อ�านวยการใหญ่ ทอท.

ตามข้อบังคับ ทอท.ได้ก�าหนดให้ผู้อ�านวยการใหญ่ ทอท.มีอ�านาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัท ตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายและจะต้อง
บริหารตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทและ
ผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด อ�านาจหน้าที่ของผู้อ�านวยการใหญ่ ทอท.ให้รวมถึงเรื่องหรือกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ด้วย 

(1)  ด�าเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจ�าวันของ ทอท. 

(2)  บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออก 
 จากต�าแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการ ทอท.ก�าหนด แต่ถ้าเป็นพนักงานระดับฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
 คณะกรรมการ ทอท.ก่อน

(3)  ด�าเนินการให้มีการจัดท�าและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของ ทอท.รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อคณะกรรมการ ทอท.เพื่อขออนุมัติ และ 
 มีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการ ทอท.ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการ ทอท. 
 เห็นสมควร

(4)  ด�าเนินการ และ/หรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ทอท.

(5)  วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ ทอท.

ทั้งนี้คณะกรรมการ ทอท.ได้มอบอ�านาจให้ นายนิตินัย ศิริสมรรถการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ทอท.ให้ปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งผู้อ�านวยการใหญ่  
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2558 มีอ�านาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหาร ทอท.ตามที่คณะกรรมการ ทอท.มอบหมาย และจะต้องบริหาร ทอท.
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการ ข้อบังคับ และวัตถุประสงค์ของ ทอท.ตลอดจนให้เป็นไปตามแผนงาน หรืองบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการ ทอท.อย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ ทอท.และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด และให้มีอ�านาจ 
ที่จะด�าเนินการในเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังนี้ 

(1) ด�าเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจ�าวันของ ทอท.

(2) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง

(3)  ด�าเนินการ และ/หรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ทอท.

(4)  วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ ทอท.

(5)  กระท�านิติกรรมใดๆ แทนและ/หรือในนามของบริษัทโดยมีหรือไม่มีตราประทับของ ทอท.ตามวัตถุประสงค์ของ ทอท.และภายในขอบอ�านาจ 
 ที่ได้รับมอบหมายข้างต้น ทั้งนี้ ให้รวมถึงการจัดท�าและลงชื่อในเอกสาร ค�าขอ ค�าร้อง ค�าแถลง ค�าบอกกล่าว ข้อตกลง ยื่นเรื่องราว ให้ถ้อยค�า 
 ค�าชี้แจง แก้ไขขีดฆ่า เปลี่ยนแปลงตกเติมข้อความในเอกสารรับรองเอกสาร ยื่นและรับเอกสาร ตลอดจนการลงชื่อในนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้อง 
 กับกิจการของ ทอท.
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(6) บอกกล่าว แจ้งความจ�านงที่จะเรียกร้องทวงถามซึ่งทรัพย์สิน หนี้สิน ผลประโยชน์ หรือสิทธิเรียกร้องต่างๆ จากบุคคล ห้างร้าน ห้างหุ้นส่วน  
 บริษัทจ�ากัด บริษัทมหาชนจ�ากัด หรือนิติบุคคลใดๆ ตลอดจน ส่วนงานราชการต่างๆ หรือองค์กรใดๆ บอกเลิกสัญญา ตลอดจนปฏิเสธหนี้สิน  
 หรือสิทธิเรียกร้องที่ถูกทวงถามหรือกระท�าการใดๆ เพื่อให้ข้อเรียกร้องหรือข้อต่อสู้บังเกิดผล หรือไม่ไร้ผลตามกฎหมาย 

(7)  แจ้งความร้องทุกข์ กล่าวโทษ และมอบคดีอาญาหรือคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้ด�าเนินคดีกับบุคลหรือนิติบุคคล 
 ที่กระท�าผิดต่อบริษัท ฟ้องร้อง ด�าเนินคดี เป็นโจทก์ โจทก์ร่วม หรือจ�าเลยในคดีอาญา ตลอดจนการถอนค�าร้องทุกข์ และรับข้อเสนอให้ 
 ประนีประนอมยอมความ ตกลงยินยอม หรือกระท�าการอย่างอื่นเพื่อให้คดีเสร็จสิ้นไป

(8)  ด�าเนินคดีในฐานะโจทก์หรือจ�าเลย หรือโจทก์ร่วมหรือจ�าเลยร่วม หรือคู่ความฝ่ายใดๆ ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีแรงงาน คดีภาษีอากร  
 และคดีทั้งหลายทั้งปวงทุกศาลทั่วราชอาณาจักร รวมทั้ง การร้องขอ ร้องสอด ให้การต่อสู้คดี ฟ้องแย้ง อุทธรณ์ ฎีกา และด�าเนินกระบวนพิจารณา 
 คดีนั้นๆ การบังคับคดี การขอรับช�าระหนี้ ขอพิสูจน์หนี้ ขอเฉลี่ยหนี้ในคดีล้มละลาย หรือคดีที่ผู ้อื่นเป็นโจทก์หรือเป็นจ�าเลย การรับเงิน สิ่งของ  
 เอกสารจากศาลหรือจากเจ้าพนักงานบังคับคดี เข้าสู้ราคา และซื้อทรัพย์สินในการขายทอดตลาด ยื่นค�าคัดค้านเกี่ยวกับการบังคับคดี รับเงินจาก 
 การขายทอดตลาด และด�าเนินการอื่นใดเพื่อให้การกระท�าดังกล่าวลุล่วงไปจนเสร็จการ 

(9)  ด�าเนินคดีในฐานะผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีหรือผู้รับมอบอ�านาจหรือคู่ความฝ่ายใดๆ ในคดีปกครองจนกว่าคดีจะถึงที่สุด และให้มีอ�านาจด�าเนิน 
 กระบวนพิจารณาใดไปในทางจ�าหน่ายสิทธิด้วย เช่น การยอมรับตามที่คู ่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง ถอนฟ้อง ประนีประนอมยอมความ สละสิทธิ  
 ใช้สิทธิในการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด หรือขอให้พิจารณาคดีใหม่ และให้มีอ�านาจมอบอ�านาจช่วงได้ด้วย 

(10) ด�าเนินกระบวนพิจารณาคดีใดๆ จนกว่าจะถึงที่สุด และให้มีอ�านาจท�าการในทางจ�าหน่ายสิทธิด้วย เช่น การยอมรับตามที่คู ่ความอีกฝ่ายหนึ่ง 
 เรียกร้อง ถอนฟ้อง ประนีประนอมยอมความ สละสิทธิ ใช้สิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกา ขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่ ยื่นค�าเสนอข้อพิพาทหรือ 
 ยื่นค�าคัดค้านหรือเป็นคู่ความฝ่ายใดๆ ในคดีของสถาบันอนุญาโตตุลาการ พร้อมทั้งให้มีอ�านาจแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนให้มีอ�านาจ 
 จ่ายเงิน วางเงิน รับเงิน รับสรรพเอกสารจากศาล หรือจากคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง หรือบุคคลอื่น และให้มีอ�านาจมอบอ�านาจช่วงได้ด้วย

(11) เพื่อให้การเป็นไปโดยสมบูรณ์ตามที่มอบหมายนี้ ให้ผู้รับมอบอ�านาจมีสิทธิแต่งตั้งทนายความเพื่อว่าต่างแก้ต่างคดี หรือมอบอ�านาจให้ตัวแทนช่วง 
 ด�าเนินการแทนตามความจ�าเป็นในทุกกรณีแห่งกิจการที่มอบหมาย 

(12) ให้ผู้รับมอบอ�านาจสามารถแต่งตั้งผู้ท�าการแทนหรือตัวแทนช่วงคนเดียว หรือหลายคน เพื่อกระท�าการภายในขอบเขตอ�านาจที่ได้รับมอบอ�านาจ 
 ข้างต้นแทนและ/หรือในนามของบริษัท โดยมีหรือไม่มีตราประทับของบริษัท รวมทั้งให้มีอ�านาจกระท�าการอื่นใดในกรณีที่จ�าเป็นและตามที่เห็นสมควร 
 เพื่อให้กิจการที่ได้รับมอบอ�านาจ สามารถด�าเนินไปได้โดยส�าเร็จลุล่วงทุกประการ และให้ผู้ท�าการแทนหรือตัวแทนช่วงมีอ�านาจ มอบอ�านาจช่วง 
 อีกชั้นหนึ่งได้ 

นอกจากนี้ ตามระเบียบ ทอท.ว่าด้วย การพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ข้อ 10 ได้ก�าหนดให้ผู ้อ�านวยการใหญ่ เป็นผู้มีอ�านาจอนุมัติการจัดหาพัสดุโดย
วิธีอื่นๆ นอกเหนือจากวิธีพิเศษ ครั้งหนึ่งภายในวงเงินไม่เกิน 150,000,000 บาท และอนุมัติการจัดหาพัสดุโดยวิธีพิเศษ ครั้งหนึ่งภายในวงเงินไม่เกิน 
50,000,000 บาท ยกเว้นการด�าเนินการจัดหาโดยวิธีพิเศษจากส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศ ให้อนุมัติการจัดหาพัสดุ
ได้โดยไม่จ�ากัดวงเงินและในการจัดหาพัสดุซึ่งมีวงเงินครั้งหนึ่งเกินกว่าที่ก�าหนดดังกล่าวข้างต้น ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการทอท. ยกเว้นกรณี 
ที่มีเหตุฉุกเฉินจ�าเป็นเร่งด่วนเกิดขึ้นและต้องด�าเนินการทันทีเพื่อประโยชน์ของ ทอท.ให้ผู้อ�านวยการใหญ่ด�าเนินการได้ตามความเหมาะสม เมื่อด�าเนินการ 
แล้ว ให้รายงานประธานกรรมการ ทอท.ทราบทันที และรายงานคณะกรรมการ ทอท.ทราบในโอกาสแรกที่มีการประชุมคณะกรรมการ ทอท. 

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น ทอท.ในฐานะผู ้ถือหุ ้นได้ส่งผู ้แทน ทอท.เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการท�าหน้าที่ดูแล 
ผลประโยชน์ ตลอดจนประสานงานในการร่วมมือท�าธุรกิจระหว่างบริษัทย่อยบริษัทร่วม โดยผู ้แทน ทอท.จะต้องเป็นผู ้ที่ได้รับความเห็นชอบจาก 
ฝ่ายบริหารของ ทอท.หรือผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ ทอท.เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม แล้วแต่กรณี ซึ่งกรรมการ 
ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู ้แทนนั้น ประกอบด้วยบุคคลจากคณะกรรมการ ทอท.ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลภายนอกที่มีความรู ้ความเข้าใจในธุรกิจสามารถ 
ให้แนวทางบริหารที่เป็นประโยชน์ต่อ ทอท.ได้ และต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามสัญญาร่วมทุน, ระเบียบ ทอท.ว่าด้วยการก�ากับดูแลบริษัทย่อยและ 
บริษัทร่วม พ.ศ.2554 และ พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ       
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ทอท.ได้จัดท�าระเบียบ ทอท.ว่าด้วย การก�ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม พ.ศ.2554 และแจ้งให้ผู ้แทน ทอท.ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ 
ดังกล่าว เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้แทน ทอท.เป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับนโยบายของ ทอท.โดยระเบียบดังกล่าวได้ก�าหนดอ�านาจ
การแต่งตั้งผู ้แทน ทอท. อ�านาจหน้าที่ของผู้แทน ทอท.และการรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้คณะกรรมการ ทอท.ทราบ 
เป็นประจ�าทุกหกเดือน และก�าหนดให้หน่วยงานก�ากับดูแลจัดท�ารายงานการด�าเนินงานของ ทอท.เสนอคณะกรรมการ ทอท.เพื่อทราบเป็นประจ�าทุกปี 

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ทอท.มีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ ตามหลักการก�ากับดูแลที่ดีของ ทอท. จรรยาบรรณ ทอท.และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ 
การซื้อขายหลักทรัพย์ โดยก�าหนดไว้ในคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.ซึ่งมีสาระส�าคัญดังนี้

1. คณะกรรมการ ทอท.และผู้บริหารของ ทอท.ตามค�านิยามของส�านักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีหน้าที่ต้องจัดท�ารายงาน 
 การถือครองหลักทรัพย์ของ ทอท.เมื่อได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทเป็นครั้งแรก (แบบ 59-1) โดยยื่นต่อส�านักงาน 
 คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วันท�าการนับแต่วันที่ด�ารงต�าแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ 
 ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของ ทอท.(แบบ 59-2) ภายใน 3 วันท�าการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

 นอกจากนี้ ทอท.ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวของกรรมการและผู้บริหาร ทอท.โดยก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ทอท.รายงาน 
 การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และเปิดเผยจ�านวนหุ้นทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี 

2. ทอท.มีนโยบายในการก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยห้ามบุคลากรทุกระดับของ ทอท.ใช้ข้อมูลภายในอันเป็นสาระส�าคัญและมีผลกระทบ 
 ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน และตนล่วงรู ้จากการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนหรือ 
 บุคคลอื่น

3. คณะกรรมการ ทอท.ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน โดยด�าเนินการให้มีความเสมอภาค และยุติธรรม 
 ต่อผู ้ถือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นการป้องกันการกระท�าผิดกฎหมายของบุคลากรทุกระดับของ ทอท.และครอบครัว ทุกคน 
 ที่ได้รับทราบ หรืออาจได้รับทราบ ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ทอท.จึงห้ามบุคคลดังกล่าวท�าการซื้อขายหุ ้นหรือชักชวนให้ 
 บุคคลอื่น ซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายหุ้น ทอท.ไม่ว่าจะด้วยตนเอง หรือผ่านนายหน้า ในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผย 
 ต่อสาธารณชนอยู่ โดย ทอท.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือว่าเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งก�าไร หรือสร้างความได้เปรียบให้กับ 
 กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

4.  ทอท.ได้จัดระบบรักษาความปลอดภัยในการท�างานเพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลรายงานทางการเงินที่อาจมีผล 
 เปลี่ยนแปลงต่อราคาหุ้น ทอท.และได้จ�ากัดการเข้าถึงข้อมูลภายในที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง และที่จ�าเป็นเท่านั้น  
 จึงถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของข้อมูลหรือ ผู้ครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะต้องก�าชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษา  
 ความปลอดภัย และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยเคร่งครัด

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

ในปี 2558 ทอท.และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท.จ�านวนรวม 4,080,000 
บาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของ ทอท.จ�านวน 3,580,000 บาท และบริษัทย่อย จ�านวน 500,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และค่าใช้จ่ายเดินทางไปตรวจสอบด้านบัญชีและการเงิน ณ ท่าอากาศยานภูมิภาค เพื่อประกอบการตรวจสอบงบการเงินของเจ้าหน้าที่ส�านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน

ค่าบริการอื่นๆ      

ในรอบปีบัญชี 2558 ทอท.และบริษัทย่อย ไม่มีค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชีที่ต้องจ่ายให้กับส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ 

ทอท.น�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2558  
มีเรื่องที่ ทอท.ยังไม่ได้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นมากกว่าหนึ่งประเภท (One Class of Share) บริษัทได้เปิดเผยถึงสิทธิในการออกเสียง ของหุ้นแต่ละประเภทหรือไม่ 

 ข้อบังคับของ ทอท.ข้อ 8 ก�าหนดให้ หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญที่มีมูลค่าเท่ากัน ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นมีสิทธิ 
 พื้นฐานเท่าเทียมกันทุกประการตามที่กฎหมายก�าหนด

2. การก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับจ�านวนองค์ประชุมขั้นต�่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ 
 ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

 ข้อบังคับของ ทอท.ข้อ 49 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ ก�าหนดให้องค์ประชุมของคณะกรรมการ ทอท.นั้น ต้องมีกรรมการมาประชุม 
 อย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ซึ่งในปี 2558 กรรมการ ทอท.ส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง  
 โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิเศษในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงในเรื่องดังกล่าวด้วย

3.  การก�าหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) 

 ข้อบังคับของ ทอท.ข้อ 38(1) ก�าหนดให้ ผู ้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่งคน ดังนั้น ทอท.  
 จึงไม่ได้ก�าหนดวิธีการลงคะแนนโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) อย่างไรก็ตาม ทอท.ได้ก�าหนดให้มีวิธีการอื่นใน 
 การดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย เช่น การให้ผู ้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า เป็นต้น 

4.  คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่ในการเสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกหรือไม่ 

 ข้อบังคับของ ทอท.ข้อ 55 ก�าหนดให้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ โดย แต่งตั้งจากกรรมการบริษัทอย่างน้อยสาม (3) คน  
 เป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย 
 ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด เพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบและก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัท ดูแลรายงานทางการเงิน ระบบ 
 ควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้สอบบัญชี การพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ และจัดท�ารายงานการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ 
 ตรวจสอบ

 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ หัวข้อหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ 17 ก�าหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา คัดเลือก  
 เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว 

5.  การก�าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วยจ�านวน 5 - 12 คน

 ข้อบังคับของ ทอท.ข้อ 36 ก�าหนดให้มีคณะกรรมการเพื่อด�าเนินกิจการของบริษัทมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยปัจจุบัน ทอท. 
 มีจ�านวนกรรมการทั้งสิ้น 14 คน ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับและการด�าเนินธุรกิจท่าอากาศยานที่ต้องการผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพ 
 ที่จ�าเป็นในการบริหารกิจการของ ทอท.ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการ ทอท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจ�านวน 5 คณะ ช่วยกลั่นกรอง 
 งานที่มีความส�าคัญ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล และ 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

ทอท.ให้ความส�าคัญกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการด�าเนินธุรกิจหลัก 
อย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการและกิจกรรมสังคมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ผ่านมีการด�าเนินการสรุปได้ดังนี้

ด้านสังคม

โครงการพัฒนาทางการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน ปีงบประมาณ 2558

(1)  โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็ 
 พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542  
 ณ บ้านไอร์จาดา อ�าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

(2) โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ในวโรกาสเฉลิมฉลอง 100 ปี  
 วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตั้งอยู่บ้านถาวรพนา ต�าบล 
 กกตูม อ�าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

(3)  โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
 พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 4 รอบ  
 2 เมษายน 2546 ณ บ้านนาโต่ ต�าบลแม่สลองใน อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

(4) โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)  
 ในโอกาสครบรอบ 30 ปีอุปถัมภ์ ต�าบลขุนซ่อง อ�าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 

(5)  โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (บ้านหม่องกั๊วะ  
 จังหวัดตาก) เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา 
 ในปี 2554 ต�าบลแม่จัน อ�าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

(6) โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนเฉลมิพระเกยีรติ  
 7 รอบพระชนมพรรษา (บ้านแพะ จังหวัด 
 ตาก) เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จ 
 พระ เจ ้ าอยู ่ หั วทรงมีพระชนมพรรษา 
 ครบ 84 พรรษาในปี 2554 ต�าบลแม่ตื่น  
 อ�าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

(7) โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่ 
 พัฒนาสันติ ต�าบลแม่นาจร อ�าเภอแม่แจ่ม 
 จังหวัดเชียงใหม่ (อยู ่ระหว่างการก่อสร้าง 
 อาคารเรียน) สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสที่สมเด็จ 
 พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 ครบรอบ 60 พรรษา ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกล 
 ความเจริญ 

 ทอท.ได้สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวอย่าง 
 ต่อเนื่อง โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 
 รายปี รวมทั้งมีผู ้บริหารและพนักงานไป 
 เยี่ยมชมการด�าเนินงานของโรงเรียน พร้อม 
 มอบทนุการศกึษา และอปุกรณ์ทางการศกึษา 
 อีกด้วย 
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โครงการ “เส้นทางจักรยาน”

ทอท.เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการออกก�าลังกาย และความปลอดภัยของผู ้ที่รักการขี่จักรยาน  
ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2557 ทอท.จึงได้จัดท�าเส้นทางจักรยานบริเวณถนนรอบเขื่อนดินป้องกัน 
น�้าท่วม ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีความยาว 23.5 กิโลเมตร กว้าง 4.8 เมตร ใช้งบประมาณ 
ทั้งสิ้น 28.5 ล้านบาท และเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 ซึ่งได้รับความนิยมจากนักปั่น 
เป็นจ�านวนมาก ต่อมาเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ทอท.และธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 
(SCB) ได้ร ่วมลงนามใน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการลู ่ป ั ่นจักรยานภายในบริเวณ 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” เพื่อยกระดับเส้นทางจักรยานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้มีมาตรฐาน
ระดับโลก โดยเป็นโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งไม่แสวงหาผลก�าไร 

ในปีงบประมาณ 2558 ได้มีการพัฒนาลู่ปั่นจักรยานเพื่อยกระดับและส่งมอบความสุข ความปลอดภัย
ในการปั ่นจักรยานแก่นักปั ่นมืออาชีพและมือใหม่ รวมทั้งมีการให้ประชาชนร่วมโหวตชื่อลู ่ป ั ่น  
ซึ่งในที่สุดก�าหนดใช้ชื่อว่า “Sky Lane”

นอกจากการจัดท�าเส้นทางจักรยานที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว ทอท.ยังมีโครงการจัดท�าเส้นทาง
จักรยานที่ท่าอากาศยานแห่งอื่นๆ อีกด้วย โดยได้มีการศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสมภายในท่าอากาศยาน 
หรือการร่วมมือด�าเนินการกับหน่วยงานภายนอก ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการออกก�าลังกายโดยการปั่น
จักรยาน รวมทั้ง สอดคล้องกับนโยบายรัฐและกระทรวงคมนาคมที่ให้หน่วยงานในสังกัดพิจารณา
จัดท�าเส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง การออก
ก�าลังกาย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

กิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจ�าปี 2558

ผู ้บริหารน�าพนักงาน ทอท.จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจ�าปี 2558 โดยให้ความรู ้เกี่ยวกับ 
ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ในการก�ากับดูแลของ ทอท. พร้อมทั้งมอบของรางวัลให้กับเยาวชนที่ร่วม
กิจกรรมฯ ในพื้นที่ควบคุมพระองค์ 904 และพื้นที่โรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 601 กองบิน 6 กองทัพ
อากาศดอนเมือง

โครงการ “สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา” ประจ�าปี 2558 

ทอท.ร่วมส่งเสริม ท�านุบ�ารุง และสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
โดยรอบส�านกังานใหญ่ และท่าอากาศยานดอนเมอืงในเทศกาลเข้าพรรษา โดยกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่  
น�าผู้บริหารและพนักงานถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน�้าฝน และเครื่องไทยธรรม ณ วัดดอนเมือง และ
วัดพุทธสยาม (วัดสีกัน) ซึ่งเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของชาวชุมชนในพื้นที่ส�านักงานเขตดอนเมือง 

โครงการ AOT พี่อาสา 

เป็นการอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน โดยพนักงาน 
ทอท. อาสาเป็นวิทยากรให้ความรู ้และถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการดับเพลิงและกู ้ภัยเบื้องต้น 
ให้กับชุมชนและสถานศึกษาโดยรอบท่าอากาศยาน ซึ่งผู ้เข้ารับการอบรมจะได้รับประโยชน์และ 
น�ามาใช้ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและชุมชนได้

อื่นๆ 

สนับสนุนหน่วยงานและชุมชน 

1.  สนับสนุนงบประมาณแก่ มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และสนับสนุน 
 ให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้โดยพึ่งพาอาศัยกัน และด�ารงอยู ่อย่างพอเพียงภายใต้พระราชด�าริ 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง จ�านวน 50,000 บาท

2.  สนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดูแล 
 และพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทาน 
 ในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรม 
 โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จ�านวน  
 200,000 บาท

3. สนับสนุนงบประมาณแก่ มูลนิธิศักยภาพ 
 คนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแกนน�า 
 จิตอาสาให้มีจิตส�านึกที่ดีในการมีส่วนร่วม 
 รับผิดชอบต่อสังคม เรียนรู ้การบ�าเพ็ญ 
 ประโยชน์ต่อชุมชนโดยการร่วมท�ากิจกรรม 
 เกี่ยวกับคนพิการด้วยการซ่อมรถเข็นส�าหรับ 
 คนพิการเพื่อใช้ในการด�ารงชีวิต จ�านวน  
 100,000 บาท

4. สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงห ้องสมุด 
 โรงเรียนพหลโยธิน (พ่วงเจริญอุปถัมภ์) โดยมี 
 วัตถุประสงค์เพื่อส ่งเสริมด้านการศึกษา 
 ให้นักเรียนได้พัฒนาและเพิ่มพูน ด้วยการ 
 ค้นคว้าหาความรู้ในห้องสมุด จ�านวน 18,500  
 บาท

5.  สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมปรับปรุง 
 สนามเด็กเล ่นชุมชนเปรมประชา โดยมี 
 วัตถุประสงค ์เพื่อให ้ เป ็นสถานที่ส�าหรับ 
 ประชาชนทุกเพศทุกวัยได ้ใช ้ประโยชน ์ 
 ร่วมกัน จ�านวน 50,000 บาท 

6. สนับสนุนงบประมาณแก่ศูนย์พัฒนาเด็ก 
 ก ่อนวัยเรียนในชุมชนพัฒนาตลาดกลาง  
 เขตดอนเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้อ 
 อปุกรณ์การเรยีน ของเล่นเดก็ให้กบัครอบครวั 
 ที่ยากจน จ�านวนเงิน 20,000 บาท

7.  สนับสนุนงบประมาณแก่ชุมชนสะพานปูน  
 เขตดอนเมอืง เป็นค่าด�าเนนิกจิกรรม 3 โครงการ  
 คือ 1) โครงการพี่สอนน้อง 2) โครงการฝึก 
 อาชีพแม่บ้าน 3) โครงการกีฬาฟุตซอล โดย 
 มีวัตถุประสงค์ ด�าเนินกิจกรรมโครงการ 
 ส�าหรับเยาวชนกลุ ่มเสี่ยง และชาวบ้าน 
 ที่ต้องการหารายได้พิเศษ เพื่อเพิ่มรายได้ 
 ให้กับครอบครัวในยามภาวะเศรษฐกิจตกต�่า  
 รวมเป็นเงินจ�านวน 21,000 บาท 

8. ส นั บ ส นุ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ป รั บ ป รุ ง เ ว ที 
 อเนกประสงค ์แก ่ โรงเรียนเปรมประชา  
 (สายหยุด - เกษมสงเคราะห์) เขตดอนเมือง 
  เพื่อปรับปรุงเวทีอเนกประสงค์ใหม่เพื่อไม่ให้ 
 เกดิอนัตรายแก่นกัเรยีน จ�านวน 50,000 บาท
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ด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ ทอท. “จิตอาสาพิทักษ์ป่าชายเลน” ประจ�าปี 2558 

เป ็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังเป ็นการปลูกจิตส�านึกในการ 
ท�าประโยชน์เพื่อสังคม และส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่ง
ทะเล ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) ต�าบลบางปูใหม่ อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
ซึ่งเป็นพื้นที่จังหวัดที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งเป็นท่าอากาศยานหลักของ ทอท.ตั้งอยู่ โดยกรรมการ
ผู้อ�านวยการใหญ่ น�าผู้บริหาร พนักงาน ทอท. ข้าราชการในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และคณะ
อาจารย์ นักเรียนพื้นที่ใกล้เคียงส�านักงานใหญ่ ทอท. และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่มีจิตอาสา
จ�านวนกว่า 500 คน ร่วมปลูกต้นแสมขาว และต้นล�าพู จ�านวน 9,999 ต้น

ด้านเศรษฐกิจ

โครงการ “ตลาดนัดแรงงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ”

ทอท.ได้ให้ความส�าคัญในการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อสร้าง 
ความสุขและความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้จัดโครงการ “ตลาดนัดแรงงาน 
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” ต่อเนื่องมา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2556 - 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม 
ให้ประชาชนในชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีงานท�า โดยมีโอกาสเลือกต�าแหน่งงาน 
ที่ตรงกับความรู ้ ความสามารถ และได้สมัครงานกับนายจ้างได้จ�านวนมากในคราวเดียว รวมทั้ง 
เพื่อส่งเสริมให้บริษัทและผู้ประกอบการในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ใ นการด� า เ นิ นกา รมี ก า ร เชิญบริ ษั ทชั้ นน� า  
ซึ่ งประกอบการในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
มาเปิดบูธรับสมัครงาน ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 
2558 มีบริษัทเข้าร่วมโครงการจ�านวน 38 บริษัท 
เปิดบูธรับสมัครประชาชนที่อยู ่อาศัยโดยรอบ 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยท่าอากาศยาน 
จัดเตรียมสถานที่ที่เหมาะสมภายในท่าอากาศยาน 
และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ เช่น บูธให้บริษัท 
และมีระยะเวลาด�าเนินโครงการ 2 วัน คือ วันที่  
2 - 3 กรกฎาคม 2558 ซึ่งมีผู ้สมัครงานใน
โครงการ 1,864 คน และมีผู้ที่บริษัทรับเข้าท�างาน
จ�านวน 461 คน ในขณะที่ในปีงบประมาณ 2556 
และ 2557 มีบริษัทรับผู้สมัครเข้าท�างานจ�านวน  
401 คน และ 385 คน ตามล�าดับ

โครงการนี้จึงเป็นการสร้างคุณค่าร่วมระหว่าง
ชุมชน ผู้ประกอบการ และท่าอากาศยาน กล่าวคือ 
ประชาชนในชมุชนมงีานท�าใกล้บ้าน ผูป้ระกอบการ 
ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสามารถคัดเลือก
แรงงานในพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ในคราวเดียว และมีส่วนร่วมในการจ้างแรงงาน
ท้องถิ่น และส�าหรับ ทอท.ได้มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนโดยรอบมีงานท�า
ที่ใกล้บ้าน ซึ่งจะส่งผลต่อการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน
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ทอท.ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานด้านการควบคุมภายในโดยจัดให้มีการแต่งตั้งคณะท�างาน 
ที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายใน 3 ระดับ ได้แก่ (1) คณะท�างานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของ ทอท. (2) คณะท�างานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสาย/สายงาน/ 
ท่าอากาศยาน (3) คณะท�างานจัดระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงในระดับ 
ส่วนงานย่อยของทอท. (รวมท่าอากาศยานภูมิภาคที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท.ทั้ง 4 แห่ง) ทั้งนี้
คณะท�างานทั้ง 3 คณะ ทอท.ได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนระบบการควบคุมภายใน ก�ากับดูแลและรายงาน
ผลการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการด�าเนินงาน
ของ ทอท.จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยมี
มาตรฐานการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ และ 17 หลักการ ประเมินผลโดย ทอท.จัดท�า
เอกสารแนะน�าการจัดท�ารายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงาน ทอท.ตามแนวทางของส�านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้
คณะท�างานจัดระบบการควบคุมภายในฯ และพนักงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการประเมินผล
และปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมในกระบวนการท�างาน และจัดท�ารายงานการควบคุมภายในระดับ
ส่วนงานย่อยของ ทอท.เพื่อสนับสนุนให้การด�าเนินงานบรรลุผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้  
และ ทอท.มีการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA)  
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
ปี พ.ศ.2544 และเสนอให้ส�านักตรวจสอบ ทอท.สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของ
ระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกัน แก้ไขความเสียหายที่จะเกิดต่อการด�าเนินงานและทรัพย์สิน
ของ ทอท.รวมทั้งให้แนวทางและข้อเสนอแนะที่จะลดหรือขจัดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ 

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทอท.ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานด้านการ
บริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ มีการจัดโครงสร้าง
การบริหารความเสี่ยงตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง การ
ควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ มีการแต่งตั้งคณะท�างานคณะต่างๆ 
พร้อมทั้งมีการแบ่งหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
ไว้อย่างชัดเจน เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง 
อย่างเป็นระบบตามนโยบายที่คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงก�าหนด 
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รายการระหว่างกันมีลักษณะของรายการและสัญญาโดยสรุปดังต่อไปนี้

1. รายการระหว่างกันกับกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ทอท.

 ลักษณะรายการ

 ทอท.เช่าใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุซึ่งเป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท.โดยต้อง 
 ช�าระค่าตอบแทนการใช้ที่ราชพัสดุตามข้อตกลงฯ ให้แก่กระทรวงการคลัง นอกจากนี้ กระทรวง 
 การคลังได้ค�้าประกันเงินกู้ของ Japan International Cooperation Agency (JICA) ทั้งหมด 
 ของ ทอท.ในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจ โดยในปัจจุบันกระทรวงการคลังยังไม่เคยเรียกเก็บ 
 ค่าธรรมเนียมการค�้าประกันดังกล่าวจาก ทอท. อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติการบริหารหนี้ 
 สาธารณะ พ.ศ.2548 ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2548 ได้ก�าหนดให้กระทรวงการคลัง  

 ตอบแทนจากการประกอบกิจการโรงแรม 
 ตั้งแต่วันที่ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยาน 
 สุวรรณภูมิ จ�ากัด ได้เปิดให้บริการโรงแรม 
 ต่อมา ทอท.อนุญาตให้ขยายอายุสัญญา 
 ออกไปจากเดิม 25 ปี เป็น 30 ปี และให้สิทธิ 
 แ ก ่ ผู ้ รั บ อ นุ ญ า ต ที่ จ ะ ต ่ อ อ า ยุ สั ญ ญ า 
 ได้อีกสองครั้งๆ ละ 10 ปี ตามหนังสือ ทอท. 
 ที่ 1759/2555 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 
  ราคาที่ เกิดจากการซื้ อขายและบริการ 
 เป็นไปตามที่ก�าหนดในสัญญา และเป็นไป 
 ตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ

รายการระหว่างกัน

ทอท.จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าว 
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะเป็นไปด้วยความสมเหตุสมผล  
และมีอัตราตอบแทนที่ยุติธรรม พร้อมทั้งผ่านการอนุมัติ
ตามขั้นตอนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

 มีอ�านาจในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค�้าประกันหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดจากรัฐวิสาหกิจ  
 ซึ่งรวมถึง ทอท. ส�าหรับการค�้าประกันที่กระท�า ณ วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้เป็นต้นไป  
 ดังนั้น กระทรวงการคลังสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือค�้าประกันจาก ทอท. 
 ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติดังกล่าว

2.  รายการที่เกิดจากการซื้อ ขาย และบริการกับบริษัทย่อย

 ลักษณะรายการ

 ทอท.ได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ากัด เพื่อประกอบกิจการ 
 โรงแรม โดยบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ากัด ได้ท�าสัญญาเช่าที่ดินกับ ทอท.  
 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์การเช่าเพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงแรม  
 ซึ่งมีอายุสัญญา 25 ปี นับตั้งแต่วันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ  
 (28 กันยายน 2549) และขยายอายุสัญญาตามมาตรการให้ความช่วยเหลือสายการบิน และ 
 ผู้ประกอบการปี 2552 และมาตรการให้ความช่วยเหลือสายการบินและผู้ประกอบการปี 2553  
 คราวละ 2 ปี รวมเป็นระยะเวลา 29 ปี โดยคิดค่าเช่าที่ดิน และเรียกเก็บส่วนแบ่งผลประโยชน์ 

นโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน
ของ ทอท.ในอนาคต

ทอท.จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าว
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะเป็นไปด้วยความ 
สมเหตุสมผล และมีอัตราตอบแทนที่ยุติธรรม 
พร้อมทัง้ผ่านการอนมุตัติามขัน้ตอนและกฎระเบยีบ
ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง และจะเปิดเผยชนิด
และมูลค่าของรายการระหว่างกันของ ทอท.กับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งภายใต้ประกาศ และ
ข้อบังคับของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย ์ และตลาดหลักทรัพย ์ 
แห่งประเทศไทย
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ภาพรวมและเหตุการณ์ส�าคัญ

แม้ภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวมจะขยายตัวไม่มากนัก แต่การที่ราคาน�้ามันเชื้อเพลิงลดต�่าลง ส่งผลดี 
ต่ออุตสาหกรรมการบินโลกท�าให้มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่าข้อมูลปริมาณการขนส่ง 
ผู้โดยสารทางอากาศของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) มีการเติบโตขึ้นในเกือบ 
ทุกภูมิภาค ส�าหรับภาพรวมอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยระหว่างเดือนตุลาคม 2557 - 
กันยายน 2558 มีการเติบโตอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์
การเมืองภายในประเทศที่มีเสถียรภาพมากขึ้น รวมทั้งนโยบายกระตุ ้นการท่องเที่ยวเชิงรุกของ 
ภาครัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเพิ่มการประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดในจังหวัดท่องเที่ยว
รองควบคู่กับจังหวัดท่องเที่ยวหลักท�าให้นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน 
ที่เดินทางกลับมาเที่ยวประเทศไทยหลังจากชะลอการเดินทางในช่วงเดียวกันของปีก่อนอันเนื่อง 
มาจากสถานการณ์การเมืองภายในประเทศ นอกจากนั้น การขยายตัวอย่างรวดเร็วของสายการบิน
ต้นทุนต�่าซึ่งมีการแข่งขันกันในด้านราคาท�าให้เกิดอุปสงค์ใหม่ต่อการเดินทางทางอากาศของประชาชน
ที่มีรายได้ปานกลางเพิ่มมากขึ้นส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการบินและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

เนื่องจากจ�านวนผู้โดยสารชาวจีนที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
ท�าให้มีเที่ยวบินตรงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมายังจังหวัดท่องเที่ยวหลักของไทยเพิ่มขึ้น ส่งผลให้
ปริมาณจราจรทางอากาศของท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) 
(ทอท.) ในช่วงระยะเวลา 1 ปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 มีจ�านวนเที่ยวบินรวม 707,362 เที่ยวบิน  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.97 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 
365,321 เที่ยวบิน และเที่ยวบินภายในประเทศ 342,041 เที่ยวบิน ส่วนจ�านวนผู้โดยสารรวมมีทั้งหมด  
106.79 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.94 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นผู้โดยสาร
ระหว่างประเทศ 61.34 ล้านคน และผู้โดยสารภายในประเทศ 45.45 ล้านคน 

ส�าหรับเหตุการณ์ที่ส�าคัญและเกี่ยวข้องต่ออุตสาหกรรมการบินภายในประเทศ ในช่วงของปีงบประมาณ 
2558 ได้แก่ การระบาดของโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle East respiratory syndrome  
coronavirus (MERS-CoV)) ในบางประเทศ ซึ่ง ทอท.ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขรับมือกรณี 
การระบาดของโรค MERS-CoV โดยจัดพื้นที่ตั้งจุดคัดกรองผู้โดยสารขาเข้า โดยเฉพาะที่เดินทาง 
มาจากประเทศตะวันออกกลางและสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อคัดกรองและเฝ้าระวังโรคติดต่ออย่าง
เคร่งครัด ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวได้ด�าเนินการพร้อมกันในทุกท่าอากาศยาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่
ท�าให้ประเทศไทยปลอดจากโรค MERS-CoV ส�าหรับเหตุการณ์ระเบิดที่แยกราชประสงค์เมื่อเดือน
สิงหาคม 2558 ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อจ�านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทยอย่างเป็น
สาระส�าคัญ เนื่องจากประเทศไทยสามารถควบคุมสถานการณ์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี โดยจ�านวน
เที่ยวบินและจ�านวนผู้โดยสารรวมของท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท. ส�าหรับไตรมาสสี่สิ้นสุด 
วันที่ 30 กันยายน 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.28 และร้อยละ 24.28 ตามล�าดับ เมื่อเทียบกับ 
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 

จากการที่ ทอท.มีโครงการส่งเสริมและจูงใจสายการบินต้นทุนต�่า (LCCs) และสายการบินที่ไม่มี
การเชื่อมต่อ (Point to Point) ซึ่งย้ายจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) มาใช้บริการ ณ  

ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) มีก�าหนดระยะ
เวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 
กันยายน 2558 โดยให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมต่างๆ 
ตามที่ก�าหนดไว้ในโครงการ เช่น ค่าธรรมเนียม
ในการขึ้น-ลงของอากาศยาน ค่าธรรมเนียมที่เก็บ
อากาศยาน ค่าใช้บริการสะพานเทียบเครื่องบิน  
และค่าเช่าพื้นที่ เป็นต้น อัตราที่ลดในปีแรก  
ร้อยละ 30 ปีที่สอง ร้อยละ 20 และ ปีที่สาม 
ร้อยละ 10 ตามล�าดับ ดังนั้นตั้งแต่ 1 ตุลาคม 
2557 ถึง 30 กันยายน 2558 อัตราส่วนลดค่า
ธรรมเนียมดังกล่าวจึงเปลี่ยนจาก ร้อยละ 20 
เป็นร้อยละ 10

ในปี 2558 ทอท.มีก�าไรสุทธิ 18,728.65 ล้านบาท  
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6,508.28 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 53.26 โดยมีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 6,002.64 
ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมลดลง 2,063.61 ล้านบาท  
และภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 1,578.39 ล้านบาท

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์งบกำรเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2558
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1. การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน

 1.1 ผลการด�าเนินงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการขายหรือการให้บริการ 43,968.99 37,585.46 6,383.53  16.98 

 รำยได้เกี่ยวกับกิจกำรกำรบิน	 26,024.73	 21,893.08	 4,131.65	 	18.87	

สัดส่วน	 59%	 58%	 	

	 รำยได้ไม่เกี่ยวกับกิจกำรกำรบิน	 17,944.26	 15,692.38	 2,251.88	 	14.35	

สัดส่วน	 41%	 42%  

รายได้อื่น  1,804.38   2,185.27   (380.89)  (17.43)

รวมรายได้  45,773.37   39,770.73   6,002.64   15.09 

หัก ค่าใช้จ่ายรวม  22,438.15   24,501.76   (2,063.61)  (8.42)

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้  23,335.22   15,268.97   8,066.25   52.83

หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  4,585.16   3,006.77   1,578.39   52.49 

ก�าไรสุทธิส�าหรับปี  18,750.06   12,262.20   6,487.86   52.91 

การแบ่งปันก�าไร

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 18,728.65 12,220.37 6,508.28 53.26 

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  21.41   41.83   (20.42)  (48.82)

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)  13.11   8.55   4.56   53.33

ค่าธรรมเนียมสนามบิน 5,744.40 5,321.86 422.54  7.94 

ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน 19,570.37 15,991.73 3,578.64  22.38 

ค่าเครื่องอ�านวยความสะดวก 709.96 579.49 130.47  22.51 

รวม 26,024.73 21,893.08  4,131.65   18.87

 2558 2557 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ

 2558 2557 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ

  ก�าไรสุทธิส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 จ�านวน 18,728.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,508.28 ล้านบาท หรือร้อยละ 53.26 เมื่อเทียบ 
  กับปีก่อน โดยมีรายได้จากการขายหรือการให้บริการเพิ่มขึ้น 6,383.53 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 16.98 จากการเพิ่มขึ้นทั้งรายได้เกี่ยวกับ 
  กิจการการบิน 4,131.65 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.87 และรายได้ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน 2,251.88 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.35 เนื่องจาก 
  การเพิ่มขึ้นของจ�านวนเที่ยวบิน และจ�านวนผู้โดยสาร นอกจากนี้รายได้อื่นลดลง 380.89 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.43 ค่าใช้จ่ายรวมลดลง  
  2,063.61 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.42 ส่วนใหญ่เกิดจากการกลับรายการภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างจ่าย จ�านวน 3,059.17 ล้านบาท ส�าหรับ 
  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 1,578.39 ล้านบาท หรือร้อยละ 52.49 สอดคล้องกับก�าไรที่เพิ่มขึ้น

 การวิเคราะห์ในรายละเอียดแยกแต่ละประเภทของรายได้และค่าใช้จ่าย มีดังนี้

 1.2 รายได้เกี่ยวกับกิจการการบิน (Aeronautical Revenues) 
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  รายได้เกี่ยวกับกิจการการบินมีสัดส่วนของรายได้แต่ละประเภทในปี 2558 ไม่แตกต่างจากปีก่อนอย่างมีสาระส�าคัญ โดยรายได้เกี่ยวกับ 
  กิจการการบินส่วนใหญ่มาจากรายได้ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน

  ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 รายได้เกี่ยวกับกิจการการบินมีจ�านวน 26,024.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,131.65 ล้านบาท หรือร้อยละ  
  18.87 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินจ�านวน 3,578.64 ล้านบาท หรือร้อยละ  
  22.38 โดยมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของจ�านวนผู้โดยสารโดยรวมของทั้ง 6 ท่าอากาศยานร้อยละ 21.94 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากสายการบิน 
  ต้นทุนต�่าถึงร้อยละ 33.92 นอกจากนี้รายได้ค่าธรรมเนียมสนามบินและค่าเครื่องอ�านวยความสะดวกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจ�านวน 422.54 ล้านบาท  
  และ 130.47 ล้านบาท ตามล�าดับ จากการเพิ่มขึ้นของจ�านวนเที่ยวบินร้อยละ 15.97 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของสายการบินต้นทุนต�่าถึง 
  ร้อยละ 28.93

  ทั้งนี้รายได้ค่าธรรมเนียมสนามบินส่วนหนึ่งยังเพิ่มขึ้นจากการลดลงของอัตราส่วนลดที่ให้ในโครงการส่งเสริมและจูงใจสายการบินต้นทุนต�่ า  
  ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จากร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 10 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 และโครงการส่งเสริมอื่นๆ 

 1.3 รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน (Non-Aeronautical Revenues) 
หน่วย : ล้านบาท

ค่าเช่าส�านักงานและอสังหาริมทรัพย์  1,875.78   1,838.72   37.06   2.02 

รายได้เกี่ยวกับบริการ  4,337.33   4,076.96   260.37   6.39 

รายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์  11,731.15   9,776.70   1,954.45   19.99 

รวม  17,944.26   15,692.38   2,251.88   14.35

 2558 2557 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ
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หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน  5,647.60   4,984.64   662.96   13.30 

ค่าสาธารณูปโภค  2,528.08   2,494.50   33.58   1.35 

ค่าจ้างภายนอก  3,122.01   2,862.86   259.15   9.05 

ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา  2,073.35   2,325.37   (252.02)  (10.84)

ค่าตอบแทนการใช้ที่ราชพัสดุ  1,896.23   1,598.33   297.90   18.64 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  6,188.02   5,650.22   537.80   9.52 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (กลับรายการ)  (2,830.25)  221.25   (3,051.50)  (1,379.21)

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์  86.83   80.60   6.23   7.73 

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  267.80   364.20   (96.40)  (26.47)

ดอกเบี้ยรับ  1,274.79   1,406.58   (131.79)  (9.37)

อื่นๆ   261.79   414.49   (152.70)  (36.84)

รวม  1,804.38   2,185.27   (380.89)  (17.43)

 2558 2557 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ

 2558 2557 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ

  รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบินมีสัดส่วนของรายได้แต่ละประเภทในปี 2558 ไม่แตกต่างจากปีก่อนอย่างมีสาระส�าคัญ โดยรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับ 
  กิจการการบินส่วนใหญ่มาจากรายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์

  ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบินจ�านวน 17,944.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,251.88 ล้านบาท หรือ 
  ร้อยละ 14.35 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์จ�านวน 1,954.45 ล้านบาท หรือร้อยละ  
  19.99 ซึ่งเพิ่มขึ้นตามจ�านวนผู้โดยสารและผู้ใช้บริการภายในท่าอากาศยานและการปรับเพิ่มอัตราค่าส่วนแบ่งรายได้ตามสัญญา ท�าให้ส่วนแบ่ง 
  ผลประโยชน์จากร้านค้าปลอดอากรและรายได้บริหารกิจกรรมเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 

 1.4 รายได้อื่น

  รายได้อื่นส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 จ�านวน 1,804.38 ล้านบาท ลดลง 380.89 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.43 เมื่อเปรียบเทียบ 
  กับปีก่อน เนื่องจากการลดลงของก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ยรับ และรายการอื่นๆ รวม 380.89 ล้านบาท

 1.5 ค่าใช้จ่ายรวม 
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หน่วย : ล้านบาท

ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์  37.29   92.25   (54.96)  (59.58)

ค่าใช้จ่ายอื่น  2,083.90   2,355.56   (271.66)  (11.53)

ต้นทุนทางการเงิน  1,605.09   1,836.18   (231.09)  (12.59)

รวม 22,438.15 24,501.76  (2,063.61)  (8.42)

 2558 2557 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ

  ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ค่าใช้จ่ายรวมจ�านวน 22,438.15 ล้านบาท ลดลง 2,063.61 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.42 เมื่อเปรียบเทียบ 
  กับปีก่อน การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญมาจากการกลับรายการภาษีโรงเรือนและที่ดินของท่าอากาศยานดอนเมืองค้างจ่ายตั้งแต่ปี 2541 - 2558  
  จ�านวน 3,059.17 ล้านบาท เนื่องจากข้อพิพาทได้สิ้นสุดลง การลดลงของค่าใช้จ่ายอื่นๆ จ�านวน 271.66 ล้านบาท ค่าซ่อมแซมและบ�ารุง 
  รักษาจ�านวน 252.02 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงินจ�านวน 231.09 ล้านบาท ในขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 
  จ�านวน 537.80 ล้านบาท เนื่องจากการลงทุนในสินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ค่าตอบแทนการใช้ที่ราชพัสดุจ�านวน 297.90 ล้านบาท และค่าจ้าง 
  ภายนอกจ�านวน 259.15 ล้านบาท ส�าหรับค่าใช้จ่ายประเภทอื่นไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระส�าคัญจากปีก่อน 

  ส�าหรับค่าตอบแทนการใช้ที่ราชพัสดุซึ่งค�านวณเป็นร้อยละของรายได้มีการเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของรายได้จากการขายหรือการให้บริการ 
  ที่เพิ่มขึ้นส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

2. การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

 ฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ของ ทอท.มีรายละเอียดดังนี้ 
หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์รวม 159,623.66 153,788.84  5,834.82   3.79 

หนี้สินรวม 50,811.52 56,541.44  (5,729.92)  (10.13)

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 108,812.14 97,247.40  11,564.74   11.89

 2558 2557 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ

 รายการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู ้ถือหุ ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 เปรียบเทียบกับยอดคงเหลือ ณ วันที่  
 30 กันยายน 2557 มีดังต่อไปนี้

 2.1 การวิเคราะห์สินทรัพย์

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ทอท. มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 159,623.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 30 กันยายน 2557 จ�านวน 5,834.82 ล้านบาท  
  หรือร้อยละ 3.79 โดยมีรายละเอียดส�าคัญ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียน  51,924.66   46,439.81   5,484.85   11.81 

เงินลงทุน 914.21 1,096.84  (182.63)  (16.65)

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 103,629.16 102,302.87 1,326.29  1.30 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ 3,155.63 3,949.32  (793.69)  (20.10)

สินทรัพย์รวม 159,623.66 153,788.84  5,834.82   3.79

 2558 2557 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ
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  สินทรัพย์หมุนเวียนจ�านวน 51,924.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,484.85 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.81 เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราว 
  จ�านวน 9,250.09 ล้านบาท ในขณะที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจ�านวน 3,962.63 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยน 
  ประเภทเงินฝากประจ�าให้มีระยะเวลานานขึ้น นอกจากนี้ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 261.41 ล้านบาท ตามสัดส่วนของรายได้ที่เพิ่มขึ้น  
  รายการสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ เช่น ลูกหนี้อื่น สินค้าและวัสดุคงเหลือ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระส�าคัญจากปีก่อน 

  เงินลงทุน จ�านวน 914.21 ล้านบาท ลดลง 182.63 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.65 เกิดจากการลดลงของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย

  ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมี จ�านวน 103,629.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,326.29 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.30  
  จากการลงทุนในสินทรัพย์อาคารผู้โดยสารอย่างต่อเนื่อง

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ จ�านวน 3,155.63 ล้านบาท ลดลง 793.69 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.10 เนื่องจากการลดลงของสินทรัพย์ภาษี 
  เงินได้รอการตัดบัญชีจ�านวน 376.86 ล้านบาท และเงินน�าส่งศาลจ�านวน 372.43 ล้านบาท

 2.2 การวิเคราะห์หนี้สิน

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ทอท. มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 50,811.52 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 30 กันยายน 2557 จ�านวน 5,729.92 ล้านบาท  
  หรือร้อยละ 10.13 โดยมีรายละเอียดส�าคัญ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

หนี้สินหมุนเวียน 15,853.91 17,964.89  (2,110.98)  (11.75)

เงินกู้ระยะยาว 27,493.30 30,638.38  (3,145.08)  (10.27)

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ 7,464.31 7,938.17  (473.86)  (5.97)

หนี้สินรวม 50,811.52 56,541.44  (5,729.92)  (10.13)

 2558 2557 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ

  หนี้สินหมุนเวียน จ�านวน 15,853.91 ล้านบาท ลดลง 2,110.98 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.75 ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของภาษีโรงเรือน 
  และที่ดินค้างจ่ายจ�านวน 2,591.57 ล้านบาท เนื่องจากมีการกลับรายการค้างจ่ายดังกล่าว เมื่อข้อพิพาทได้สิ้นสุดลง นอกจากนี้ เจ้าหนี้ลดลง 
  จ�านวน 676.24 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการช�าระเงินให้เจ้าหนี้งานก่อสร้าง ในขณะที่ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้นจ�านวน 573.58 ล้านบาท

  เงินกู้ระยะยาว จ�านวน 27,493.30 ล้านบาท ลดลง 3,145.08 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.27 ส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายคืนเงินกู้ยืม 3,818.63  
  ล้านบาท 

  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ จ�านวน 7,464.31 ล้านบาท ลดลง 473.86 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.97 เนื่องจากการลดลงของมูลค่าสัญญา 
  แลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศด้านที่เป็นหนี้สินจ�านวน 855.07 ล้านบาท และประมาณการหนี้สินระยะยาวจ�านวน 255.45 ล้านบาท  
  ในขณะที่หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้นจ�านวน 668.95 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการท�าสัญญาจ้างให้บริการและบ�ารุงรักษาระบบ 
  ตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง ทั้งนี้ มูลค่าสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศด้านที่เป็นหนี้สินเกิดจากการที่อัตราแลกเปลี่ยนที่ก�าหนดไว้ 
  ในสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศสูงกว่าอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด โดยมูลค่าดังกล่าวเพิ่มขึ้นเนื่องจากการแข็งค่าของเงินบาท 
  เมื่อเทียบกับเยน ส�าหรับรายการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระส�าคัญจากปีก่อน

 2.3 การวิเคราะห์ส่วนของผู้ถือหุ้น

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจ�านวน 108,812.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11,564.74 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.89 เนื่องจาก 
  มีก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 จ�านวน 18,621.28 ล้านบาท สุทธิด้วยเงินปันผลที่จ่ายจ�านวน 7,056.54  
  ล้านบาท 

3. การวิเคราะห์สภาพคล่อง

 ทอท.มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จ�านวน 3,086.20 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 30 กันยายน 2557  
 จ�านวน 3,951.25 ล้านบาทโดยมีรายละเอียด ดังนี้
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อัตราส่วนความสามารถในการท�าก�าไร  

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน / รายได้จากการด�าเนินงาน (%) 52.79 40.26

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 18.22 12.96

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 11.95 7.97

อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน  

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.47 0.58

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.28 2.59

   2558 2557

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน  24,905.67 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  (16,078.71)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  (12,778.21)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง  (3,951.25)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี  7,037.45 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี  3,086.20

2558

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ลดลง 3,951.25 ล้านบาท สามารถอธิบายตามกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน จ�านวน 24,905.67 ล้านบาท เกิดจากผลการด�าเนินงานของงวดปัจจุบัน

 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ�านวน 16,078.71 ล้านบาท เกิดจากการลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ 9,250.09 ล้านบาท และการลงทุน 
 ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จ�านวน 6,350.61 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จ�านวน 12,778.21 ล้านบาท เกิดจากการจ่ายเงินปันผลจ�านวน 7,056.54 ล้านบาท และช�าระคืนเงินต้น 
 และดอกเบี้ยของเงินกู้ระยะยาวจ�านวนทั้งสิ้น 5,469.87 ล้านบาท 

4. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

 ทอท.มีความสามารถในการท�าก�าไรได้อย่างสม�่าเสมอ โดยมีอัตราก�าไรจากการด�าเนินงานต่อรายได้จากการด�าเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.53 อัตรา 
 ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.26 และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.98 ส�าหรับอัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน ทอท.  
 สามารถด�ารงอัตราส่วนได้ โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 1 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องมากกว่า 2 เท่า

5. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานในอนาคต

 จากสถานการณ์การเมืองภายในประเทศที่มีเสถียรภาพมากขึ้น รวมทั้งการเติบโตในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประกอบกับราคาน�า้มันที่ลดลง  
 ท�าให้เกิดอุปสงค์การเดินทางที่เพิ่มขึ้นส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการบินภายในประเทศ โดยเฉพาะสายการบินต้นทุนต�า่ที่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้  
 ทอท.ในฐานะผู้บริหารท่าอากาศยานนานาชาติ 6 แห่งของประเทศ ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศ  
 ได้เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับอุปสงค์การขนส่งทางอากาศ และเพิ่ม 
 ศักยภาพการแข่งขันในภูมิภาคจากการเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยปัจจุบัน ทอท.ได้เร่งด�าเนินการปรับปรุงแผนแม่บทพัฒนา 
 ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง เพื่อให้มีการลงทุนสอดคล้องกับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบิน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพการให้บริการในระดับสากล  
 เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบิน การท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้าทางอากาศชั้นน�าของภูมิภาค
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สถิติการขนส่งทางอากาศ

ผลการด�าเนินงานด้านการให้บริการ

ทอท.ด�าเนินกิจการท่าอากาศยานในประเทศไทยทั้งหมด 6 แห่ง ได้แก่ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ 
หาดใหญ่ ภูเก็ต และแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ในปีงบประมาณ 2558 ให้บริการสายการบินแบบประจ�า
รวม 129 สายการบิน เป็นสายการบินขนส่งผู้โดยสารผสมสินค้าจ�านวน 120 สายการบิน และขนส่ง
สินค้าอย่างเดียวจ�านวน 9 สายการบิน 

ปริมาณการขึ้นลงของอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานของ ทอท. 6 แห่ง รวม 707,362 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 
คิดเป็นร้อยละ 15.97 ประกอบด้วย จ�านวนเที่ยวบินระหว่างประเทศ 365,321 เที่ยวบิน และภายใน
ประเทศ 342,041 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 12.48 และ 19.95 ตามล�าดับ ให้บริการผู้โดยสาร
รวมทั้งสิ้น 106,789,914 คน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 21.94 เป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศจ�านวน 
61,337,060 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.81 และผู้โดยสารภายในประเทศ 45,452,854 คน เพิ่มขึ้น 
คิดเป็นร้อยละ 24.95 มีปริมาณการขนส่งสินค้าและพัสดุไปรษณียภัณฑ์เข้าออกจ�านวน 1,354,210 ตัน  
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 1.89 โดยเป็นการขนส่งระหว่างประเทศจ�านวน 1,243,949 ตัน เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 1.78 และในประเทศจ�านวน 110,261 ตัน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3.22

ปริมาณการจราจรทางอากาศเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
เนื่องจากความเชื่อมั่นของนักท ่องเที่ยวต ่อ
สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ นอกจากนี้  
การแข่งขันด้านราคาของสายการบินต้นทุนต�่า  
รวมทั้งราคาน�้ามันที่ยังไม่ฟื ้นตัว ท�าให้ต้นทุน 
การเดินทางมีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้จ�านวน 
นักท่องเที่ยวขยายตัวเป ็นอันมากเมื่อเปรียบ
เทียบกับปีก่อนหน้า ขณะที่การขนถ่ายสินค้าฯ  
มปีรมิาณเพิม่ขึน้เลก็น้อย เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนั
ในปีก่อนหน้า ซึง่เป็นไปในทศิทางเดยีวกบัภาพรวม 
ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและของโลกที่เพิ่มขึ้น 
เช่นกัน
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ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ+ท่าอากาศยานดอนเมือง 454,763 525,679 15.59%

 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 292,932 310,870 6.12%

 ท่าอากาศยานดอนเมือง  161,831 214,809 32.74%

 ท่าอากาศยานเชียงใหม่  49,679 62,626 26.06%

 ท่าอากาศยานหาดใหญ่  20,965  24,258  15.71%

 ท่าอากาศยานภูเก็ต  74,501 82,000 10.07% 

 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 10,029  12,799  27.62%

  รวม 6 แห่ง 609,937 707,362 15.97%

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ+ท่าอากาศยานดอนเมือง 65,847,198 80,973,529 22.97%

 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 46,497,257 52,384,217 12.66%

 ท่าอากาศยานดอนเมือง  19,349,941 28,589,312 47.75%

 ท่าอากาศยานเชียงใหม่  6,213,463 8,069,918 29.88%

 ท่าอากาศยานหาดใหญ่  2,944,259  3,568,093  21.19%

 ท่าอากาศยานภูเก็ต  11,275,805 12,538,042 11.19% 

 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 1,291,708  1,640,332  26.99%

  รวม 6 แห่ง 87,572,433 106,789,914 21.94%

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ+ท่าอากาศยานดอนเมือง 1,254,939 1,281,107 2.09%

 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1,230,881 1,240,320 0.77%

 ท่าอากาศยานดอนเมือง  24,058 40,787 69.54%

 ท่าอากาศยานเชียงใหม่  18,659 19,178 2.78%

 ท่าอากาศยานหาดใหญ่   12,090   11,817  -2.26%

 ท่าอากาศยานภูเก็ต  39,652 37,484 -5.47% 

 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 3,708   4,624  24.70%

  รวม 6 แห่ง 1,329,048 1,354,210 1.89%

การขึ้น-ลงของอากาศยานพาณิชย์ (เที่ยวบิน)

จ�านวนผู้โดยสารรวม (คน) 

ปริมาณสินค้าและพัสดุไปรษณียภัณฑ์เข้า-ออก (ตัน)

 2557 2558 %

 2557 2558 %

 2557 2558 %

: ปีงบประมาณ
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  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  ในปีงบประมาณ 2558 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง ให้บริการเที่ยวบินขึ้นลงรวม 525,679 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจาก
ปีงบประมาณ 2557 ร้อยละ 15.59 รวมมีผู ้โดยสารทั้งสิ้น 80,973,529 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.97 มีปริมาณสินค้าและพัสดุไปรษณียภัณฑ์เข้า-ออก
จ�านวน 1,281,107 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.09

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีสายการบินให้บริการแบบประจ�ารวม 105 สายการบิน เป็นเที่ยวบินขนส่งผู้โดยสารผสมสินค้า 96 สายการบิน และเที่ยวบิน 
ขนส่งสินค้าอย่างเดียว 9 สายการบิน ในปีงบประมาณ 2558 ปริมาณจราจรทางอากาศระหว่างประเทศฟื้นตัวจากความเชื่อมั่นในภาคการเมืองซึ่งมี
เสถียรภาพมากขึ้น ขณะที่ปริมาณจราจรทางอากาศภายในประเทศเกิดการย้ายพฤติกรรมการเดินทางไปใช้บริการสายการบินต้นทุนต�่าที่ท่าอากาศยาน
ดอนเมืองเป็นส่วนใหญ่ ท�าให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีเที่ยวบินพาณิชย์ขึ้น-ลงรวม 310,870 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 6.12 โดยเป็นเที่ยวบิน
ระหว่างประเทศ 243,450 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.31 และเที่ยวบินภายในประเทศ 67,420 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.06 รองรับผู้โดยสารรวม 
52,384,217 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.66 เป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศจ�านวน 43,947,319 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.56 และภายในประเทศจ�านวน 
8,436,898 คน ลดลงร้อยละ 0.35 ปริมาณสินค้าและพัสดุไปรษณียภัณฑ์เข้า-ออกจ�านวน 1,240,320 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.77 เป็นการขนส่งระหว่าง
ประเทศจ�านวน 1,199,774 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.73 และการขนส่งภายในประเทศจ�านวน 40,546 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.01

 

  ท่าอากาศยานดอนเมือง 

  ท่าอากาศยานดอนเมือง มีสายการบินให้บริการแบบประจ�าทั้งหมด 19 สายการบิน ในจ�านวนดังกล่าวเป็นสายการบินต้นทุนต�่าจ�านวน  
15 สายการบิน โดยในปีที่ผ่านมาตลาดสายการบินต้นทุนต�่ามีการเติบโตทั้งเส้นทางบินและความถี่ในการให้บริการเพิ่มขึ้นอย่างมาก รวมทั้งมีการแข่งขัน
ด้านราคาที่รุนแรงเพื่อดึงดูดผู้ใช้บริการ ท�าให้ปริมาณจราจรทางอากาศ ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองในปีงบประมาณ 2558 มีเที่ยวบินพาณิชย์ขึ้น-ลง
รวม 214,809 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.74 เป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 60,874 เที่ยวบิน และเที่ยวบินภายในประเทศจ�านวน 153,935 เที่ยวบิน  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.55 และ 30.57 ตามล�าดับ รองรับผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น 28,589,312 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.75 เป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ
จ�านวน 8,490,406 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 58.98 และผู้โดยสารภายในประเทศจ�านวน 20,098,906 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.47 มีปริมาณสินค้าและพัสดุ
ไปรษณียภัณฑ์เข้า-ออกจ�านวน 40,787 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 69.54 เป็นการขนถ่ายระหว่างประเทศจ�านวน 19,666 ตัน และการขนถ่ายสินค้าภายใน
ประเทศจ�านวน 21,121 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 115.05 และ 41.63 ตามล�าดับ

  ท่าอากาศยานเชียงใหม่

  ในปีงบประมาณ 2558 ปริมาณจราจรทางอากาศของท่าอากาศยานเชียงใหม่เติบโตทั้งจากสายการบินต้นทุนต�่าที่เดินทางจากท่าอากาศยาน
ดอนเมือง และนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ใช้บริการเที่ยวบินตรงระหว่างประเทศ โดยมีสายการบินให้บริการแบบประจ�ารวม 27 สายการบิน มีเที่ยวบิน 
ขึ้น-ลงรวม 62,626 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.06 จากจ�านวนเที่ยวบินระหว่างประเทศจ�านวน 15,318 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 35.21 ส่วน
เที่ยวบินภายในประเทศมีจ�านวน 47,308 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 23.36 รองรับจ�านวนผู้โดยสารรวม 8,069,918 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.88 
เป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 1,792,360 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.68 ผู้โดยสารภายในประเทศ 6,277,558 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.15 มีปริมาณสินค้า
และพัสดุไปรษณียภัณฑ์เข้า-ออกจ�านวน 19,178 ตัน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2.78 เป็นการขนถ่ายระหว่างประเทศจ�านวน 1,645 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 
133.00 และการขนถ่ายสินค้าภายในประเทศ 17,533 ตัน ลดลงร้อยละ 2.34
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  ท่าอากาศยานหาดใหญ่

  ในปีงบประมาณ 2558 ท่าอากาศยานหาดใหญ่มีสายการบินให้บริการแบบประจ�า 7 สายการบิน มีจ�านวนเที่ยวบินขึ้น-ลงรวม 24,258 เที่ยวบิน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.71 ประกอบด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศ 1,838 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 0.88 และเที่ยวบินภายในประเทศ 22,420 
เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 17.12 ให้บริการผู้โดยสารรวม 3,568,093 คน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 21.19 เป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศจ�านวน 
230,915 คน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 7.62 ส่วนผู้โดยสารภายในประเทศมีจ�านวน 3,337,178 คน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 22.26 มีปริมาณสินค้าและ
พัสดุไปรษณียภัณฑ์เข้า-ออกจ�านวน 11,817 ตัน ลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.26 โดยทั้งหมดเป็นการขนส่งภายในประเทศ 

  ท่าอากาศยานภูเก็ต

  ปีงบประมาณ 2558 ท่าอากาศยานภูเก็ต มีการเติบโตของนักท่องเที่ยวเป็นจ�านวนมาก ทั้งจากนักท่องเที่ยวจีนที่บินตรงและใช้บริการ 
สายการบินต้นทุนต�่าจากท่าอากาศยานดอนเมือง โดยมีสายการบินให้บริการแบบประจ�ารวม 44 สายการบิน มีจ�านวนเที่ยวบินขึ้น-ลงรวม 82,000 
เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 10.07 เป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศจ�านวน 43,316 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 7.25 จากทั้งเที่ยวบินแบบ
ประจ�าและเที่ยวบินแบบเช่าเหมาล�า ส่วนเที่ยวบินภายในประเทศมีจ�านวน 38,684 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 13.40 ให้บริการผู้โดยสารรวมทั้ง
สิ้น 12,538,042 คน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 11.19 ประกอบด้วยผู้โดยสารระหว่างประเทศจ�านวน 6,848,457 คน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 7.28 ส่วน 
ผู้โดยสารภายในประเทศมีจ�านวน 5,689,585 คน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 16.30 ส่วนปริมาณสินค้าและพัสดุไปรษณียภัณฑ์เข้า-ออกรวมทั้งสิ้น 37,484 
ตัน ลดลง คิดเป็นร้อยละ 5.47 ประกอบด้วยการขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศจ�านวน 22,864 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.65 และการขนถ่ายสินค้า 
ในประเทศจ�านวน 14,620 ตัน ลดลงร้อยละ 20.60

  ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

  ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ในปีงบประมาณ 2558 มีสายการบินให้บริการแบบประจ�ารวม 7 สายการบิน มีเที่ยวบินขึ้น-ลงรวม 
12,799 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.62 มีเที่ยวบินระหว่างประเทศ 525 เที่ยวบิน และเที่ยวบินในประเทศ 12,274 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.78 
และ 28.03 ตามล�าดับ ให้บริการผู้โดยสารรวม 1,640,332 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.99 ประกอบด้วยผู้โดยสารระหว่างประเทศ 27,603 คน ลดลง 
ร้อยละ 1.94 และผู้โดยสารภายในประเทศ 1,612,729 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.63 ตามล�าดับ ปริมาณการขนส่งสินค้าและพัสดุไปรษณียภัณฑ์เข้า-ออก 
ทั้งหมดเป็นการขนส่งสินค้าภายในประเทศรวม 4,624 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.70
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สถิติการขนส่งทางอากาศ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง
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ท่าอากาศยานเชียงใหม่
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ท่าอากาศยานหาดใหญ่
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 ท่าอากาศยานภูเก็ต
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ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
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ปริมาณการจราจรทางอากาศของ ทอท.

133



โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน
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ทอท.จึงได้จัดท�าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ภายใต้วงเงินลงทุน 62,503.214 ล้านบาท  
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร  
จากเดิม 45 ล้านคนต่อปีเป็น 60 ล้านคนต่อปี และ 
บรรเทาความแออัดของผู้โดยสารและเที่ยวบิน 
ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถูกออกแบบให้มีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้ 45 ล้านคน
ต่อปี เมื่อเปิดให้บริการในเดือนกันยายน 2549 ในขณะที่ผู ้โดยสารที่มาใช้บริการในเวลาดังกล่าว
มีปริมาณ 43 ล้านคนต่อปี และเพิ่มเป็น 46 ล้านคนต่อปี ในปี 2550 โดยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องทุกปี ทอท.จึงได้จัดท�าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภายใต้วงเงินลงทุน 
62,503.214 ล้านบาท เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร จากเดิม 45 ล้านคนต่อปี
เป็น 60 ล้านคนต่อปี และบรรเทาความแออัดของผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี 

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีก�าหนดแล้วเสร็จภายในปี 2562 โดยใช้ระยะเวลาด�าเนิน
กระบวนการด้านพัสดุและการก่อสร้างรวม 45 เดือน งานก่อสร้างต่างๆ ประกอบด้วย 

1. กลุ่มงานอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 

 ก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรอง (Midfield Satellite) หลังที่ 1 พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ 
 สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านกิจกรรมการบินอย่างครบถ้วน  
 รวมทั้งสะพานเทียบเครื่องบิน (PLB) ระบบช่วยน�าอากาศยานเข้าหลุมจอด (Docking Guidance)  
 ระบบจัดการการใช้หลุมจอด (Gate Assignment) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information  

รูปแสดง	อำคำรเทียบเครื่องบินรองหลังที่	1

รูปแสดง	ทัศนียภำพภำยนอก 
อำคำรเทียบเครื่องบินรองหลังที่	1

รูปแสดง	ทัศนียภำพภำยใน 
อำคำรเทียบเครื่องบินรองหลังที่	1

 Technology) และระบบล�าเลียงสัมภาระ 
 ผู้โดยสาร (Baggage Handling) ซึ่งเชื่อมต่อ 
 ระหว่างอาคารผู ้โดยสารหลักและอาคาร 
 เทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 อาคารเทียบ 
 เครื่องบินรองหลังที่ 1 มีลักษณะเป็นอาคาร  
 4 ชั้น พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 216,000  
 ตารางเมตร มีจ�านวนประตูทางออกที่ 
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 เชื่อมต่อกับหลุมจอดประชิดอาคาร 28 หลุมจอด สามารถจอดอากาศยานขนาด A-380  
 (Code F) ได้ 8 หลุมจอด และอากาศยานขนาด B-747 (Code E) ได้ 20 หลุมจอด นอกจากนี้ 
 ยังมีการก่อสร้างระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) เชื่อมต่อระหว่างอาคารผู้โดยสารและ 
 อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 เพื่อรองรับผู้โดยสารที่จะใช้บริการอาคารเทียบเครื่องบิน 
 รองหลังที่ 1 ให้เพียงพอกับความต้องการ

2. กลุ่มงานอาคารผู้โดยสาร 

 ก่อสร้างส่วนขยายของอาคารผู้โดยสารหลัก ด้านทิศตะวันออกบนพื้นที่ขนาดกว้างประมาณ 
 108 เมตร ยาวประมาณ 135 เมตร พร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง โดยมีพื้นที่รวม 
 ประมาณ 60,000 ตารางเมตร นอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างอาคารส�านักงานพร้อมที่จอดรถยนต์ 
 เพิ่มเติม โดยสร้างเป็นอาคาร 2 ส่วน ประกอบด้วยอาคารส�านักงานสูง 4 ชั้น พื้นที่รวมประมาณ  
 35,000 ตารางเมตร และอาคารที่จอดรถ สูง 5 ชั้น และดาดฟ้าอีก 1 ชั้น พื้นที่รวมประมาณ  
 32,000 ตารางเมตร สามารถจอดรถยนต์ได้เพิ่มขึ้นประมาณ 1,000 คัน พร้อมสร้างทางเดินรถ 
 เชื่อมต่อกับอาคารจอดรถยนต์ที่อยู ่ข ้างเคียงและสร้างทางเดินเท้าเชื่อมต่อกับชานชาลา  
 หน้าอาคารผู้โดยสาร

3. กลุ่มงานระบบสาธารณูปโภค 

 ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ระบบ 
 ไฟฟ้าแรงสูง ระบบประปา ระบบน�้าเย็น 
 ส�าหรับเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร  
 โดยก ่อสร ้างสายส ่งไฟฟ้าแรงสูงขนาด  
 115 kV ต่อเชื่อมระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 
 จากการไฟฟ้านครหลวง เข้าสถานไีฟฟ้าย่อย 
 ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และก่อสร้าง 
 ระบบจ่ายไฟฟ้าระยะที่สอง โดยติดตั้ง 
 สวิทช์เกียร์ขนาด 24 kV หม้อแปลงไฟฟ้า 
 ระบบควบคุมและสั่งการ (SCADA) และ 
 ก่อสร้างระบบท่อประปา พร้อมทั้งระบบ 
 ท่อรับน�้าเสียเชื่อมต่อกับระบบเดิม

ท่าอากาศยานดอนเมือง

1. โครงการพัฒนาท ่ าอากาศยาน 

 ดอนเมือง ระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ  

 2556 - 2557)

 การพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะ 
 ที่ 2 เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของ 
 ท่าอากาศยานดอนเมืองให้สามารถรองรับ 
 ผู้โดยสารจาก 18.5 ล้านคนต่อปี (ผู้โดยสาร 
 ระหว่างประเทศ 8 ล้านคนต่อปี และ 
 ผู ้โดยสารภายในประเทศ 10.5 ล้านคน 
 ต่อปี) เป็น 30 ล้านคนต่อปี อยู่ระหว่าง 
 ด�าเนินการปรับปรุงโดยใช ้งบประมาณ 
 ประจ�าป ี 2556 ถึง 2558 คาดว ่าจะ 
 ด�าเนินการแล้วเสร็จ ในปี 2558 

รูปแสดง	ส่วนต่อขยำยอำคำรผู้โดยสำรด้ำนทิศตะวันออก

รูปแสดง	อำคำรส�ำนักงำน 
สำยกำรบิน	และอำคำรจอดรถ 
ทิศตะวันออก
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2. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 

 ด้วยระบบทางวิ่งของท่าอากาศยานดอนเมืองจะเต็มขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินได้ 
 40 เที่ยวบินต่อชั่วโมง เพื่อยกระดับการให้บริการ ต่อเนื่องจากงานระยะที่ 2 อยู ่ระหว่าง 
 ด�าเนินการศึกษาและปรับปรุงแผนแม่บทท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
 มิถุนายน 2558 - มกราคม 2559 คาดว่าจะด�าเนินการแล้วเสร็จ ในปี 2563 

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

ท่าอากาศยานเชียงใหม่มีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร 8 ล้านคนต่อปี ขีดความสามารถ
ในการรองรับเที่ยวบิน 34 เที่ยวบิน/ชั่วโมง เพื่อสอดคล้องกับการคาดการณ์ปริมาณผู ้โดยสาร 
และปริมาณเที่ยวบินรองรับผู้โดยสาร และสอดคล้องกับแผนแม่บทท่าอากาศยานเชียงใหม่ ดังนั้น 
จึงได้ด�าเนินการปรับปรุงและพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 2 ระยะคือ

1. การพัฒนาระยะสั้น (2558 - 2561) 

 1)  งานจ้างปรับปรุงห้องโถงผู ้โดยสารขาออกภายในประเทศ ด�าเนินการในปีงบประมาณ  
  2559 คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2559

 2)  งานจ้างปรับปรุงห้องโถงผู ้โดยสาร 
  ขาเข้าระหว่างประเทศ ด�าเนินการ 
  ในปีงบประมาณ 2559 คาดว่าจะ 
  แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2559

 3)  งานออกแบบและก ่อสร ้างสถานี 
  ดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยานแห่งใหม่  
  เพื่อทดแทนแห่งเดิม ซึ่งจะใช้พื้นที่ 
  ก ่อสร ้างเป ็นลานจอดอากาศยาน  
  คาดว่าจะด�าเนนิการแล้วเสรจ็ ในปี 2562 

 4) งานออกแบบและก่อสร้างอาคารคลัง 
  สินค้า คาดว่าจะด�าเนินการแล้วเสร็จ 
  ในปี 2562

 5)  งานออกแบบและก ่อสร ้ า งพื้ นที่ 
  สิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับอุปกรณ์ 
  ภาคพื้น (GSE) บริเวณพื้นที่ด้านทิศใต้ 
  ของอาคารคลังสินค ้า คาดว ่าจะ 
  ด�าเนินการแล้วเสร็จ ในปี 2562

 6)  งานก่อสร้างช่องทางเข้า-ออก Airside

 7)  งานส�ารวจออกแบบ และก่อสร้าง 
  อาคารจอดรถยนต์ อาคารส�านักงาน 
  ท่าอากาศยานเชียงใหม่ คาดว่าจะ 
  ด�าเนินการแล้วเสร็จ ในเดือนมีนาคม  
  2561 ซึ่ งจะท�าให ้ท ่าอากาศยาน 
  เชียงใหม่สามารถรองรับรถยนต์ได้ 
  เพิ่มขึ้นอีก 2,500 คัน

 8)  งานก ่อสร ้างระบบผลิตน�้ าประปา  
  คาดว่าจะแล้วเสร็จ ในปี 2561

รูปแสดง	อำคำร	2	ท่ำอำกำศยำนดอนเมืองรองรับผู้โดยสำรภำยในประเทศ
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 9)  งานก่อสร้างโรงบ�าบัดน�้าเสีย คาดว่าจะแล้วเสร็จ ในปี 2561

 10) งานก่อสร้างบ้านพักพนักงานและศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม คาดว่าจะ 
  แล้วเสร็จ ในปี 2563

2. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ปีงบประมาณ 2560 - 2565)

 เป็นโครงการที่เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจาก 8 ล้านคนต่อปี เป็น 15 ล้านคน 
 ต่อปี คาดว่าจะด�าเนินการแล้วเสร็จในปี 2565 สามารถรองรับปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสาร 
 ได้จนถึงปี 2570 ประกอบด้วย

 1)  งานออกแบบและก่อสร้างอาคารบ�ารุงรักษา

 2)  งานออกแบบและก่อสร้างอาคารจอดรถและอาคารส�านักงานสายการบิน ซึ่งสามารถ 
  รองรับรถยนต์ได้ประมาณ 1,500 คัน 

 3)  งานออกแบบและปรับปรุงระบบถนนเส้นทางเข้า-ออกท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อใช้ 
  รองรับอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่และให้เกิดประสิทธิภาพในระบบสัญจร 
  บริเวณท่าอากาศยานเชียงใหม่

 4)  งานออกแบบก่อสร้างขยายลานจอดอากาศยานและปรับปรุงก่อสร้างลานจอดอากาศยาน 
  เดิมให้สามารถรองรับอากาศยานได้รวม 25 ล�า

 5)  งานออกแบบและก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศใหม่ สามารถรองรับผู้โดยสาร 
  ได้ไม่น้อยกว่า 5 ล้านคนต่อปี

 6)  งานออกแบบและก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารหลังเดิม

 7)  งานออกแบบและปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลังเดิมให้เป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ  
  มีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 10 ล้านคนต่อปี

 8) งานปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบอาคารผู ้โดยสาร คาดว่าจะด�าเนินการแล้วเสร็จ  
  ในปี 2565

ท่าอากาศยานหาดใหญ่

การพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่ ระยะสั้น (2558 - 2561) 

การพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อให้สอดคล้องกับการคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารปีและปริมาณ
เที่ยวบิน และเพิ่มประสิทธิภาพภายในอาคารผู้โดยสาร ประกอบด้วย

1)  งานจัดท�า Swing Gate ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�าเนินการ

2)  งานส�ารวจออกแบบและก่อสร้างอาคาร 
 ส� านั ก งานท ่ าอากาศยานหาดใหญ ่  
 จะด�าเนินการในปี 2558 - 2560 คาดว่า 
 จะแล้วเสร็จ กุมภาพันธ์ 2560 

3)  งานส�ารวจออกแบบปรับปรุงอาคาร 
 ผู้โดยสาร และระบบถนน พร้อมช่องทาง 
 เข้าออก-ท่าอากาศยานหาดใหญ่ คาดว่า 
 จะแล้วเสร็จ มกราคม 2562

ท่าอากาศยานภูเก็ต 
(ปีงบประมาณ 2553 - 2557)

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานภูเก็ต
ให้สามารถรองรับผู ้โดยสารได้ 12.5 ล้านคน 
ต่อปี (แบ่งเป็นผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ 5 ล้านคน 
ต่อปี และผู้โดยสารภายในประเทศ 7.5 ล้านคน
ต่อปี) รองรับผู ้โดยสารและปริมาณการจราจร
ทางอากาศได้ถึงปี 2561 มีประมาณการเงิน
ลงทุน 5,791.122 ล้านบาท (วงเงินดังกล่าว 
เป็นวงเงินที่ได้รับการเห็นชอบจาก คณะรัฐมนตรี
รวมส�ารองราคาปริมาณงานเปลี่ยนแปลง 10% 
และภาษีมูลค ่าเพิ่ม 7%) ขณะนี้อยู ่ระหว่าง 
ด�าเนินการ และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ  
ในปี 2560

1. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต  

 ระยะที่ 2 (2560 - 2564) 

 เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณ 
 ผู ้โดยสารของท่าอากาศยานภูเก็ต จาก 
 12.5 ล้านคนต่อปี เป็น 18.0 ล้านคนต่อปี  
 โดยแบ่งเป็นผู ้โดยสารระหว่างประเทศ  
 10.5 ล้านคนต่อปี และผู้โดยสารภายใน 
 ประเทศ 7.5 ล้านคนต่อปี ประกอบด้วย

 1) งานก่อสร้างขยายอาคารผู ้โดยสาร 
  ระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความ 
  สามารถในการรองรบัผูโ้ดยสารระหว่าง 
  ประเทศจาก 5 ล้านคนต่อปี เป็น  
  10.5 ล้านคนต่อปี 

 2)  งานก่อสร้างขยายลานจอดอากาศยาน 
   บริเวณบ้านพักพนักงาน ทอท. จ�านวน  
  3 หลุมจอดท�าให้ท่าอากาศยานภูเก็ต 
  มีหลุมจอดเพิ่มขึ้นจากเดิม 25 - 30 
   หลุมจอดเป็น 28 - 33 หลุมจอด
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 3) งานก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ พร้อมอาคารส�านักงานสายการบิน บริเวณพื้นที่ด้านหน้า 
  อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ พร้อมปรับปรุงระบบถนนเส้นทางเข้า-ออก

 4)  งานปรับปรุงเพิ่มขีดความสามารถของระบบสาธารณูปโภคท่าอากาศยานภูเก็ต

2. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 3 (ด�าเนินการโดยใช้พื้นที่ภายนอก 

 ความรับผิดชอบของ ทอท.)

 เพื่อขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจาก 18 ล้านคนต่อปีเป็น 25 ล้านคนต่อปี  
 (ผู ้โดยสารระหว่างประเทศ เพิ่มจาก 10.5 เป็น 15.5 ล้านคนต่อปี) ซึ่งจะรองรับไปได้จนถึง 
 ปี 2568 และใช้ในการขยายขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินจาก 25 เที่ยวบินต่อชั่วโมง 
 เป็น 30 เที่ยวบินต่อชั่วโมง 

 พื้นที่ที่ด�าเนินการประกอบด้วยพื้นที่บ้านพัก บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด พื้นที่ 
 บ้านพักศุลกากร พื้นที่ปฏิบัติการของกองทัพเรือ พื้นที่ติดตั้งเครื่องช่วยเดินอากาศของบริษัท  
 วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด พื้นที่พรุยายรัตน์ขององค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.)  
 ไม้ขาว และซื้อที่ดินเอกชนบางส่วนเพื่อใช้ในการก่อสร้างทางขับขนานเส้นใหม่ ทั้งนี้การเจรจา 
 เพื่อใช้พื้นที่ของหน่วยงานต่างๆ จ�าเป็นต้องได้ข้อสรุปภายในปี 2560 เพื่อที่จะด�าเนินการ 
 ก่อสร้างในปี 2563 - 2566 ประกอบด้วย

 1) งานปรับปรุงอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ให้มีขีดความสามารถในการรองรับเพิ่มขึ้น 
  จาก 10.5 ล้านคนต่อปี เป็น 15.5 ล้านคนต่อปี พร้อมขยายอาคารเทียบเครื่องบิน

 2) งานขยายขีดความสามารถอาคารผู้โดยสารภายในประเทศจาก 7.5 ล้านคนต่อปี เป็น  
  9.5 ล้านคนต่อปี 

 3)  งานปรับปรุงหลุมจอดอากาศยานเดิม ให้สามารถรองรับอากาศยานได้ 37 หลุมจอด 

 4)  ก่อสร้างทางขับขนานบริเวณด้านเหนือของทางวิ่ง

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

เป็นโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและยกระดับ
การให้บริการของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง 
เชียงราย ประกอบด้วย

1)  ง านออกแบบและก ่ อสร ้ า งลานจอด 
 อากาศยานจ�านวน 3 หลุมจอด โดยทั้ง  
 3 หลุมจอดสามารถรองรับอากาศยาน  
 Code C ได้ ซึ่งจะท�าให้ท่าอากาศยาน 
 แม่ฟ้าหลวง เชยีงราย มหีลมุจอดอากาศยาน 
 รวมทั้งสิ้น 8 หลุมจอด

2) ง า น อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง ท า ง ขั บ 
 ท ้ ายหลุมจอดอากาศยานให ้สามารถ 
 รองรับอากาศยาน Code E ได้

3) งานออกแบบและก ่อสร ้ า งหลุมจอด 
 เ ฮ ลิ ค อ ป เ ต อ ร ์ เ พื่ อ ท ด แ ท น จ� า น ว น  
 3 หลุมจอด

4)  ก่อสร้างทางเดินเชื่อมและงานติดตั้งสะพาน 
 เทียบเครื่องบินจ�านวน 1 หลุมจอด
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สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน (สบวท.) ในฐานะหัวหน้าสายวิชาการการพัฒนาบุคลากรของ 
ทอท.ได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และมุ่งสร้างบุคลากร ทอท.ให้มีความรู้  
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และบริหารจัดการท่าอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานการขนส่ง
ทางอากาศขององค์กรหน่วยงานภายในประเทศ ได้แก่ กรมการบินพลเรือน และหน่วยงานมาตรฐาน
สากล เช่น องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: 
ICAO) และส�านักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration: 
FAA) เป็นต้น รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ 
“AOT Operates World’s Smartest Airports” และแผนธุรกิจในอนาคตตามเป้าหมายขององค์กร

การพัฒนาบุคลากร ทอท.ในปีงบประมาณ 2558 ได้ด�าเนินการตามแผนพัฒนาบุคคลประจ�าปี และ
แผนแม่บทด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทอท. สรุปได้ดังนี้

1. แผนพัฒนาบุคคลประจ�าปี

 1.1 หลักสูตรหลักด้านการบริหารจัดการท่าอากาศยาน ทอท. ประกอบด้วย หลักสูตร 
  การปฏิบัติการท่าอากาศยาน (Airport Operations: AO) หลักสูตรการจัดการ 
  ท่าอากาศยานระดับต้น (Junior Airport Management: JAM) หลักสูตรการจัดการ 
  ท่าอากาศยานระดับกลาง (Intermediate Airport Management: IAM) และหลักสูตร 
  การจัดการท่าอากาศยานระดับสูง (Senior Airport Management: SAM) 

  หลักสูตรหลักดังกล่าวเป็นการอบรมในห้องเรียน ณ ทอท. (Classroom) การเรียนรู้ผ่าน 
  ระบบ e-Learning และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ ต่างจังหวัด ส�าหรับหลักสูตร SAM  
  มีการเรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning ของสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ (Airports  
  Council International: ACI) ในหลักสูตร “Certificate in Airport Business  
  Operations” รวมทั้งศึกษาดูงานเพิ่มเติม ณ ท่าอากาศยานต่างประเทศ เพื่อได้มีโอกาส 
  ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การบริหารจัดการท่าอากาศยานของต่างประเทศ  

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ทอท.

  นอกจากนี้ ทอท.ยังได้เชิญบุคลากร 
  จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับการ 
  ฝึกอบรม เพื่อสร้างสัมพันธภาพและ 
  แลกเปลี่ยนความรู ้ซึ่งกันและกัน  
  ได้แก่ กรมการบินพลเรือน บริษัท 
  วทิยกุารบนิแห่งประเทศไทย สถาบนั 
  การบินพลเรือน และท่าอากาศยาน 
  อู่ตะเภา เป็นต้น

 1.2 หลั กสู ต รด ้ านการปฏิ บั ติ ก า ร 
  ท ่าอากาศยาน  เช ่น หลักสูตร 
  ความรู้ด้านการบินส�าหรับผู้ท�างาน 
  ด้านการบนิ (Private Pilot License:  
  PPL) การบินด้วยเครื่องวัดประกอบ 
  การบินส�าหรับผู้ท�างานด้านการบิน 
   (Instrument Rating Ground: 
   IRG) ผู ้ตรวจสอบด้านการรักษา 
  ความปลอดภัยการบิน (AVSEC 
   Inspectors) 3 ม. เพื่อมาตรฐาน 
  การรักษาความปลอดภัย มาตรฐาน 
  สนามบนิ (Annex 14: Aerodromes) 
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  การดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยานพาณิชย์ขั้นต้นและขั้นกลาง และระบบการจัดการด้าน 
  นิรภัยของสนามบิน เป็นต้น ซึ่งหลักสูตรด้านปฏิบัติการท่าอากาศยานจะเป็นหลักสูตร 
  ที่จัดขึ้นทุกปี เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทบทวนการปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานตามที่ ICAO  
  ก�าหนดตลอดเวลา 

 1.3 หลักสูตรด้านการบริหารจัดการและความรู้ทั่วไป เช่น จัดระบบการควบคุมภายใน 
  และการบริหารความเสี่ยง, ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise  
  Performance Appraisal: SEPA), Airport Strategic Positioning, AOT Service  
  Beyond Expectation, Office Syndrome และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น 

 1.4 หลักสูตรด้านการพัฒนาภาวะผู้น�า ส�าหรับพนักงานที่ด�ารงต�าแหน่งบริหาร ได้แก่  
  หลักสูตร The 7 Habits of Highly Effective People, Strategic Thinking:  
  Decoding the Future, Influencer: Leading Change, Engaging’s today  
  Professional, The Proactive Leader: Leading to Success, Systematic &  
  Creative และโครงการพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงปฏิบัติการ ณ ค่ายกรมหลวงชุมพร สัตหีบ  
  เป็นต้น

 1.5 หลักสูตรด้านการเตรียมความพร้อมส�าหรับผู ้อ�านวยการท่าอากาศยาน ได้แก่  
  โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการทดสอบเป็นผู้จัดการสนามบินสาธารณะ เพื่อ 
  ให้ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการการบิน 
  พลเรือน ฉบับที่ 88 ว่าด้วยความรู้และความช�านาญของผู้จัดการสนามบินสาธารณะ  
  ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 โดยในปีงบประมาณ  
  2558 สถาบันวิทยาการท่าอากาศยานได้จัดโครงการดังกล่าวให้กับผู้บริหาร ทอท.ระดับ 
   10 ขึ้นไป และระดับ 9 สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน เข้ารับการอบรม  
  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้จัดการสนามบินสาธารณะ

 1.6 หลักสูตรด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) เช่น AOT  
  CSR & Sustainability Knowledge และธรรมะกับจริยธรรมในการท�างาน เป็นต้น 

 1.7 หลักสูตรส�าหรับคณะกรรมการ ทอท. และผู้บริหารระดับสูง เช่น หลักสูตร Director  
  Accreditation Program (DAP), วิทยาลัยการทัพอากาศ, นักบริหารการคมนาคม 
  ระดับต้น และกลาง, ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง และนักบริหารการป้องกัน 
  และปราบปรามทุจริต เป็นต้น

 1.8 หลักสูตรต่างประเทศ เช่น Global ACI-ICAO Airport Management Professional  
  Accreditation Programme (AMPAP), Airport Non-Aeronautical Revenues  
  ณ ACI Istanbul Turkey, Security Risk and Crisis Management ณ IATA China,  
  Beijing, IATA Dangerous Goods Regulations (DGR) - Recurrent - Category 6, 

  Airport Route Development  
  and Commercial Management  
  ณ IATA Singapore, Airport  
  Terminal Operat ions and  
  Management, Introduction  
  to Air Law, Safety Oversight  
  Inspectors (Aerodromes) ณ  
  SAA Singapore เป็นต้น

 1.9 โครงการส� าหรับพนักงานที่ มี 
  ศักยภาพ ได้แก่ Airport Manage- 
  ment Development Program  
  (AMDP) โดยวิทยากรชั้นน�าจาก 
  คอมพาส อนิสททิวิส์ และมหาวทิยาลยั 
  คอร์เนล ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�า 
  ในด้านการพฒันาบคุลากรระดบัโลก  
  และโครงการ I-STAR Action- 
  Learning Project ณ ประเทศญี่ปุ่น  
  เพื่อให้ได้ศึกษา และแลกเปลี่ยน 
  ประสบการณ์ร่วมกับบริษัทชั้นน�า 
  ในประเทศญี่ปุ ่น  โดยวิทยากร 
  ผู ้ เชี่ ยวชาญจากสถาบันบัณฑิต 
  พัฒนบริหารศาสตร์ 

 1.10 หลักสูตรด้านความร่วมมือทาง 
  วิชาการระหว่าง ทอท.กับสถาบัน 
  การบินพลเรือน (สบพ.) เพื่อเตรียม 
  ความพร้อมพนักงานและเพิ่มขีด 
  ความสามารถของพนักงาน ทอท. 
  ในการสนับสนุนให้ ทอท.ไปสู่การ 
  เป ็นศูนย ์กลางคมนาคมขนส ่ ง 
  ทางอากาศของภูมิภาค สถาบัน 
  วทิยาการท่าอากาศยานจงึร่วมมอืกบั 
  สถาบนัการบนิพลเรอืนในการพฒันา 
  บุคลากรใน 3 สาขาหลักด้านการบิน  
  คือ Aviation Technology and  
  Innovation, Aviation Safety and  
  Security และ Air Transport  
  Management โดยจัดฝึกอบรม 
  ให้กับพนักงาน เช่น หลักสูตร Aero- 
  drome Apron Control Officer  
  (AACO), Aviation Law and  
  Regulations, Aeronautical  
  Information Officer (AIS), Air  
  Cargo Management, และ Airport  
  Ramp Operation and Manage- 
  ment) เป็นต้น
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2. แผนแม่บทด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทอท. 

 2.1 โครงการเสริมสร้างค่านิยมองค์กร (Core Value) 

  ทอท.ได้ด�าเนินการเสริมสร้างค่านิยมองค์กร (AOT Core Values) 5 ใจ คือ 

  1) ให้ใจ (Service Minded) ให้บริการด้วยใจ เหนือความคาดหมาย

  2) มั่นใจ (Safety & Security) เป็นเลิศในมาตรฐานความปลอดภัย

  3) ร่วมใจ (Teamwork) รวมพลัง ให้เกียรติทุกความคิดเห็น

  4) เปิดใจ (Innovation) พัฒนาไม่หยุดยั้ง

  5) ภูมิใจ (Integrity) ยึดมั่นผลประโยชน์องค์กร

    (Explicit Knowledge)  
    สามารถน�าความรู้มาจัดท�า 
    เป็นคูม่อืการปฏบิตังิาน (SOP)  
    เพื่ อ ใช ้ ในการสอนงานที่ 
    หน้างาน (OJT) ตลอดจน 
    น�าองค์ความรู้นั้นมาจัดเก็บ 
    ไว้อย่างเป็นระบบในระบบ  
    Knowledge Management  
    System (KMS) ซึ่งพนักงาน 
    ในองค์กรสามารถแลกเปลีย่น 
    เรยีนรู ้(Knowledge Sharing)  
    สืบค้นและน�าไปใช้ในการ 
    ปฏิบัติงานต่อไป

  2.2.2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
    กลุม่ผูเ้ชีย่วชาญ (KM Expert)  
    ด้านการบรกิารท่าอากาศยาน  
    (Airport Service) เช ่น  
    สัมมนาการจัดท�า Standard  
    Operation Procedure  
    (SOP), สัมมนาการจัดท�า  
    Service Flow และแนวทาง 
    การให้บรกิารลกูค้า (Service  
    Protocol), สมัมนาการจดัท�า 
    แผนการสอนงานที่หน้างาน  
    (OJT Plan) และจัดเก็บ 

  โดยในปีงบประมาณ 2558 ได้มุ่งเน้นก�าหนดพฤติกรรมที่ส�าคัญของค่านิยม ส่งเสริมให้ 
  ผู้บริหารระดับหัวหน้างานและผู้อ�านวยการส่วนเป็นผู้ถ่ายทอดค่านิยม และเสริมสร้าง 
  ให้ผู ้บริหารเป็นแบบอย่างของค่านิยม (Role Model) ดังนี้

  2.1.1 จัดโครงการสัมมนาการขับเคลื่อนค่านิยม ทอท.ส�าหรับหัวหน้างาน เพื่อก�าหนด 
    พฤติกรรมที่พึงประสงค์ (Do Behavior) และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (Don’t  
    Behavior) ของค่านิยม ทอท. ซึ่งจะเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของ 
    พนักงานและลูกจ้าง ทอท. 

  2.1.2 จัดโครงการสัมมนาการขับเคลื่อนค่านิยม ทอท.ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง เพื่อ 
    ให้ผู ้บริหารระดับสูงได้เลือกว่าตนเองจะเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ  
    (Role Model) ของค่านิยมใด

  นอกจากนี้ ทอท.ยังได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม โดยจัดประกวดค�าขวัญค่านิยม  
  ประกวดภาพถ่ายค่านิยม และประกวด Clip VDO ค่านิยม ตลอดจนส�ารวจวัฒนธรรม 
  และค่านิยมองค์กร

 2.2 โครงการจัดท�าระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) 

   ทอท.ตระหนักถึงความส�าคัญขององค์ความรู้ที่อยู่ในองค์กร จึงได้จัดท�าระบบการจัดการ 
  ความรู ้  (Know-ledge Management: KM) โดยมุ ่งเน ้นสนับสนุนยุทธศาสตร์ 
  ด้านการยกระดับการให้บริการ (Airport Service) ซึ่งจะส่งผลให้ ทอท. บรรลุวิสัยทัศน์ 
  ที่ก�าหนดไว้ ดังนี้

  2.2.1 พัฒนากลุ ่มชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: CoP) ไปสู ่กลุ ่ม 
    ผู ้เชี่ยวชาญ (KM Expert) กล่าวคือ เป็นผู ้ที่สามารถจ�าแนกข้อมูล (Data)  
    สารสนเทศ (Information) และองค์ความรู ้ (Knowledge) ได้อย่างชัดเจน  
    สามารถถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ในตัวเอง (Tacit Knowledge) ออกมาสู่ภายนอก  
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    องค์ความรู้ในระบบ Knowledge Management System (KMS) และสัมมนา 
    บุคลิกภาพการให้บริการ (Service Character) และการสอนงานที่หน้างาน  
    (OJT) ซึ่งจากการสัมมนาดังกล่าว ส่งผลให้ ทอท.มีผู ้เชี่ยวชาญ (KM Expert)  
    ด้านการบริการท่าอากาศยาน (Airport Service) ที่ขึ้นทะเบียนใน KM Expert  
    Directory และมีองค์ความรู้จัดเก็บไว้ในระบบ KMS เพิ่มขึ้น ได้แก่ ASQ, CRM,  
    Airport Medical Service, Airport Security, Airport Facility และ  
    Passenger Service รวมทัง้ยงัจดัเกบ็องค์ความรูจ้ากผูเ้กษยีณอายใุนปีงบประมาณ  
    2558 เพิ่มมากขึ้น ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัยในการท�างานและ 
    อาชีวอนามัย และด้านการบ�ารุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย

 2.3 โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก ทอท.

  ทอท.มีกรอบแนวทางในการประเมินขีดความสามารถบุคลากร โดยสถาบันวิทยาการ 
  ท่าอากาศยานได้ทบทวนและปรับปรุงระบบสมรรถนะหลัก ทอท. (Core Competency)  
  ให้สอดคล้องกับค่านิยม ทอท. (Core Value) ที่องค์กรก�าหนดขึ้นใหม่ โดยน�า 
  ค่านิยมหลักดังกล่าวมาก�าหนดเป็นสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของพนักงาน  
  ซึ่งประกอบด้วย Service Minded ให้บริการด้วยใจเหนือความคาดหมาย, Safety  
  and Security เป็นเลิศในมาตรฐานความปลอดภัย, Teamwork รวมพลัง ให้เกียรติ 
  ทุกความคิดเห็น, Innovation พัฒนาไม่หยุดยั้ง และ Integrity ยึดมั่นผลประโยชน์องค์กร

  โดยมุ่งเน้นให้สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้าน Service Oriented (Intelligent Airport)  
  โดยสถาบันวิทยาการท่าอากาศยานได้ด�าเนินการจัดท�าพจนานุกรมสมรรถนะหลัก ทอท.  
  (Core Competency) 5 ตัว และได้ประเมินสมรรถนะหลัก ทอท. (Core Competency)  
  ของพนักงานโดยส่งแบบประเมินให้พนักงานทุกคนประเมินสมรรถนะหลัก ทอท. 
  ด้วยตนเอง (Self-Assessment Core Competency) และวิเคราะห์ผลการประเมิน 
  สมรรถนะหลัก ทอท. ส�าหรับพนักงานที่ยังต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักเพิ่มเติม  
  นอกจากนี้ ยังประเมินสมรรถนะด้านการจัดการ (Managerial Competency) ส�าหรับ 
  พนักงานที่ด�ารงต�าแหน่งบริหาร ผ่านระบบประเมินสมรรถนะบุคลากรในระบบอินทราเน็ต  
  และน�าผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนาผู้ด�ารงต�าแหน่งบริหาร ให้มีศักยภาพ 
  ตามสมรรถนะด้านการจัดการ (Managerial Competency) ตามที่ ทอท.ก�าหนด

3. ผลการด�าเนินการพัฒนาบุคลากร 

 ในปีงบประมาณ 2558 ทอท.มีผลการ 
 ด�าเนินการพัฒนาบุคลากร รวมจ�านวน  
 1,003 โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม และ 
 มีผู้เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร รวมจ�านวน  
 6,154 คน แบ่งตามหมวดความรู้ได้ดังนี้

 3.1 การฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการ 
  ท่าอากาศยาน (Airport Manage- 
  ment Training) 

   • โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม  
   จ�านวน 250 โครงการ  

  • ผู ้ เข ้าร ่วมโครงการ/หลักสูตร  
   จ�านวน 1,686 คน 

 3.2 การฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการ 
  ทั่วไป (General Management  
  Training)

  • โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม  
   จ�านวน 200 โครงการ  

  • ผู ้ เข ้าร ่วมโครงการ/หลักสูตร  
   จ�านวน 1,144 คน 

 3.3 การฝ ึ กอบรมด ้ านวิ ชาชีพและ 
  การปฏิบัติการ (Functional &  
  Operations Training)

   •  โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม  
   จ�านวน 403 โครงการ  

  • ผู ้ เข ้าร ่วมโครงการ/หลักสูตร 
   จ�านวน 2,511 คน 

  3.4 การฝ ึกอบรมด ้านความรู ้ทั่ ว ไป 
  (Soft Skills Training) 

   • โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม  
   จ�านวน 150 โครงการ  

  • ผู ้ เข ้าร ่วมโครงการ/หลักสูตร  
   จ�านวน 813 คน
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การด�าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

ทอท.ได้ก�าหนดนโยบายด้านความปลอดภัยในการท�างานและอาชีวอนามัย รวมถึงแนวทางที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎหมาย การประเมิน
ความเสี่ยง การควบคุมป้องกันและการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยฯ นอกจากการก�าหนดนโยบายแล้ว ทอท. 
ยังมุ่งพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานและลูกจ้างโดยการจัดอบรม สัมมนา ในหลักสูตรด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริม รณรงค์สร้างจิตส�านึกด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 

ตามที่ ทอท. ได้จัดท�าระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน OHSAS 18001 
(Occupational Health and Safety Assessment Series) และ มอก.18001 ณ ส�านักงานใหญ่ 
ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.  เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างครบถ้วน

2.  เพื่อประเมิน ลด และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ทั้งในกิจกรรมการท�างาน 
 ประจ�า และไม่ประจ�า รวมถึงควบคุมการท�างานของ Outsource และผู้รับเหมาให้เป็นไปตาม 
 กฎระเบียบความปลอดภัย

3.  เพื่อให้บริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นไปในรูปแบบเดียวกันและ 
 สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะท�าให้การด�าเนินงานด้านความปลอดภัยของ ทอท.เป็นไป 
 อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4.  เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ ทอท.ให้ดียิ่งขึ้น จากการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ 
 การจัดการฯ ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล

5.  เสริมสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยในการท�างานอันจะน�าไปสู่การสร้างขวัญและก�าลังใจ 
 แก่พนักงาน ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพการท�างานอีกด้วย

ในปี 2557 ทอท. ได้แก่ ส�านักงานใหญ่ ทอท. ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง 
เชียงราย ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน OHSAS 

เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก�าลังใจแก่พนักงานให้เกิด 
ความเชื่อมั่นในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินในองค์กร 
ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน  
อีกทั้งยังเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น และ
เป็นการยกระดับการแข่งขันระหว่างประเทศ พร้อมทั้งรองรับ
นโยบายของประเทศที่มุ ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

18001:2007 และ มอก.18001-2554 เรียบร้อย
แล้ว โดยในปี 2558 ผู้อ�านวยการใหญ่ ทอท.ได้
ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�างานที่จะสนับสนุน 
ให้ทุกหน่วยธุรกิจได้รับการตามมาตรฐานดังกล่าว 
เช่นกัน เริ่มจากปี 2559 จะเริ่มด�าเนินการที่ 
ท่าอากาศยานเชยีงใหม่ และท่าอากาศยานหาดใหญ่  
และปี 2560 จะด�าเนินการที่ท ่าอากาศยาน
ดอนเมอืง และท่าอากาศยานสวุรรณภมูต่ิอไป ทัง้นี้ 
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก�าลังใจแก่พนักงาน 
ให้เกิดความเชื่อมั่นในความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินในองค์กร ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อการ 
เพิม่ประสทิธภิาพในการท�างาน อกีทัง้ยงัเสรมิสร้าง
ภาพลักษณ์ขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น และเป็นการ
ยกระดับการแข่งขันระหว่างประเทศ พร้อมทั้ง
รองรับนโยบายของประเทศที่มุ ่งสู ่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

การบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
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นอกจากนี้  ทอท.ยังได ้จัดอบรมในหลักสูตร 
ทีเ่กีย่วข้องกบัระบบการจดัการด้านความปลอดภยั
กฎระเบียบ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติงานของ ทอท. 
ให้กับผู้ประกอบการ ผู้รับเหมา เพื่อให้น�าไปปฏิบัติ
ตามได้อย่างถูกต้อง 

การสร ้างจิตส�านึกส ่ง เสริมความ
ปลอดภัย 

ทอท.ได้เห็นถึงความส�าคัญในการสร้างจิตส�านึก
ด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานและชุมชน 
โดยรอบ ทอท. โดยได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม
ด้านความปลอดภัยเป็นประจ�าทุกปี ได้แก่

• งานวันความปลอดภัย (Safety Day) ทอท. 
 จัดให้มีกิจกรรม และนิทรรศการ รณรงค์ 
 เกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น การสาธิตการ 
 ใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย การตรวจ 
 สุขภาพ เป็นต้น

• จัดสัปดาห์ความปลอดภัยในช่วงเทศกาล 
 สงกรานต์ 

• การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมด้านความปลอดภัย  
 (CSR ด้านความปลอดภัย) เพื่อสร้างความ 
 ตระหนักในเรื่องความปลอดภัยให้กับชุมชน 
 โดยรอบ ทอท. ซึ่งในปี 2558 นี้ ได้จัดให้มี 
 การสาธิตการดับเพลิงเบื้องต้นให้กับชุมชน 
 ในเขตสายไหมพร้อมทัง้ได้มอบเครือ่งดบัเพลงิ 
 ให้กับชุมชนฯ ด้วย

ทั้งนี้ ทอท.ยังได้จัดการบรรยายพิเศษและการฝึก
ซ้อมแผนภัยพิบัติ พร้อมทั้งจัดท�าคู่มือให้ความรู้
เกีย่วกบัภยัพบิตัใินรปูแบบต่างๆ โดยมวีตัถปุระสงค์
ให้ พนักงาน ทอท.ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และ
พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ 

รางวัลและผลงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท�างาน

ในปี 2558 ทอท.ได้เข้าร่วมการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท�างานระดับประเทศ ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน โดย ทอท.ซึ่งประกอบด้วย ส�านักงานใหญ่ ทอท.ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นฯ 
ติดต่อกัน 9 ปี (2550 - 2558) ท่าอากาศยานภูเก็ต ได้รับรางวัลติดต่อกัน 12 ปี (2547 - 2558) 
และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้รับรางวัลติดต่อกัน 6 ปี (2553 - 2558) ทั้งนี้ เพื่อเป็น 
การส่งเสริมให้มีการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยที่เป็นระบบและสอดคล้องกับกฎหมาย โดยมี 
เป้าหมายให้ได้รับรางวัลระดับประเทศทุกปี และทุกท่าอากาศยาน

การฝึกอบรม การสัมมนา ศึกษา ดูงาน

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการท�างาน ทั้งหลักสูตรตามที่กฎหมายก�าหนด เช่น หลักสูตร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิคขั้นสูง 
หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยฯ และหลักสูตรด้านความปลอดภัยอื่นๆ ด้วย นอกจากนี้ 
ยังจัดให้มีการน�าพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยต่างๆ เช่น คณะกรรมการความปลอดภัยฯ, 
จป.ระดับต่างๆ รวมทั้งพนักงานที่จัดท�าระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ ทอท.  
สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น สร้างความสามัคคี ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจ 
ในการด�าเนินงานให้เป็นรูปแบบเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีการน�าพนักงานดังกล่าวไปศึกษาดูงาน 
ด้านความปลอดภัยในบริษัทชั้นน�าต่างๆ ด้วย เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ และน�าสิ่งที่ได้รับมาพัฒนา
งานด้านความปลอดภัยของ ทอท.ต่อไป

การรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการท�างาน

เพื่อเป็นการรณรงค์ ส่งเสริม และสร้างความตระหนักในเรื่องของความปลอดภัย ทอท.ได้จัดอบรม
หลักสูตรที่ให้ความรู ้เกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ เช่น การอบรมหลักสูตรการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น อบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับไฟฟ้า อบรมหลักสูตร
ความปลอดภัยในการท�างานแบบยั่งยืนเพื่อควบคุมการสูญเสีย เป็นต้น 
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สถิติการประสบอันตรายจากการท�างาน

ทอท.ได้จัดรวบรวมสถิติการเกิดอุบัติภัยจากการท�างานของพนักงานและลูกจ้าง ทอท.เพื่อน�าไปวิเคราะห์หาสาเหตุและวิธีป้องกันต่อไป 

ข้อมูลอัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (Injury Frequency Rate: IFR) และอัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (Injury Severity Rate: ISR) 
(กรณีถึงขั้นหยุดงาน)

อัตราความถี่ (IFR) และอัตราความรุนแรง (ISR) ของการบาดเจ็บกรณีถึงขั้นหยุดงาน เป็นค่าดัชนีวัดผลส�าเร็จด้านความปลอดภัยเชิงรับ ที่บ่งบอกถึงจ�านวน
พนักงานที่ได้รับบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (ราย/ล้านชั่วโมงการท�างาน) และจ�านวนวันที่สูญเสียไปจากการเกิดอุบัติเหตุ (วัน/ล้านชั่วโมงการท�างาน) ตามล�าดับ  
โดยในปี 2558 ไม่มีพนักงาน ทอท.ได้รับอุบัติเหตุจากการท�างานถึงขั้นหยุดงาน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 (ค่า IFR = 0 และ ISR = 0)

อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (Injury Severity Rate: ISR) ของพนักงานและลูกจ้าง ทอท.

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (Injury Frequency Rate: IFR) ของพนักงานและลูกจ้าง ทอท.

หน่วย : วัน (จ�านวนวันหยุดงาน)

หน่วย : ราย (จ�านวน พนง.ที่บาดเจ็บจากการท�างาน)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
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ทอท.มีวิสัยทัศน์ (Vision) ในการเป็น “ผู้ด�าเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก” ทอท.
จึงมุ่งมั่นที่จะด�าเนินกิจการท่าอากาศยานให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของรัฐ โดยไม่ละเลยการปฏิบัติ 
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู ้ที่มาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานที่อยู ่ใน
ความรับผิดชอบของ ทอท.จะได้รับมอบบริการที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย

จากการตระหนักถึงความส�าคัญของมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยดังกล่าว ทอท.จึงได้ 
จัดตั้งสายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบินขึ้น เพื่อมีหน้าที่หลักในการก�ากับดูแลการด�าเนินงาน 
ในด้านต่างๆ ของท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท.ให้มีการปฏิบัติที่เป็นไป 
ตามกฎ ระเบียบของรัฐที่ก�าหนดโดยกรมการบินพลเรือน และมาตรฐานสากลขององค์การการบิน
พลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) ในมาตรฐาน
ด้านการบริการท่าอากาศยานและการบิน (Services) มาตรฐานด้านความปลอดภัย (Safety) และ
มาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัย (Security) 

1. การด�าเนินงานด้านมาตรฐานการบริการท่าอากาศยานและการบิน (Service)

 ทิศทางการด�าเนินงานของ ทอท.ภายใต้แผนวิสาหกิจ ทอท.ในปีงบประมาณ 2558 - 2562  
 ได้ก�าหนดให้ ทอท.พัฒนาและปรับปรุงศักยภาพในการรองรับปริมาณการจราจร ผู ้โดยสาร 
  และสินค้า เพื่อให้บริการได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งการบริการที่เกี่ยวกับกิจการการบิน (Aero 
 Business) และไม่ใช่กิจการการบิน (Non-Aero Business) โดยใช้เป็นยุทธศาสตร์ 5 ด้านส�าคัญ 
 เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดด้านการบินในปัจจุบัน และเพื่อให้ ทอท.สามารถบรรลุวิสัยทัศน์  
 “AOT Operates the World’s Smartest Airports” ได้ ทอท.มีภารกิจในการก�ากับดูแล 
 มาตรฐานด้านการบริการท่าอากาศยานและการบินของท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
 ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของรัฐและมาตรฐานสากล ดังนี้

 1.1 ด้านมาตรฐานการบรกิารท่าอากาศยานและการบนิ นอกจาก ทอท.จะด�าเนนิการประสานงาน  
  (Coordinating) กับหน่วยงาน องค์กร และสมาคมการบินภายในประเทศและต่างประเทศ  
  เพื่อน�าข้อมูลด้านมาตรฐานการบริการต่างๆ มาพัฒนาและประยุกต์ใช้กับท่าอากาศยาน 
  ของ ทอท. ร่วมกับข้อก�าหนดของรัฐแล้ว ทอท.ยังได้มีการควบคุม (Controlling) ก�ากับ 
  ดูแล (Directing) การปฏิบัติงานด้านการบริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน ทอท. 
  และภายนอกที่ประกอบการในท่าอากาศยานที่อยู่ในการก�ากับของ ทอท.เผยแพร่ความรู้ 
  ทางวิชาการ และท�าการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เพื่อให้แน่ใจว่าการบริการ 
  เป็นไปตามมาตรฐานที่รัฐและ ทอท.ก�าหนด 

 1.2 ด้านการบริการผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ทอท.ได้ค�านึงถึงความปลอดภัย รวดเร็ว และ 
  สะดวก โดยแต่ละท่าอากาศยานของ ทอท.ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการอ�านวยความสะดวก 
  ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ของ ทอท.และหน่วยงานผู้ให้บริการภายในท่าอากาศยาน 
  ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จัดประชุมเพื่อหารือถึงข้อขัดข้อง และการเพิ่มประสิทธิภาพ 
  ในการให้บริการของท่าอากาศยานเป็นประจ�า ซึ่ง ทอท.ได้น�าข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการ 
  ควบคุมคุณภาพและพัฒนาการให้บริการ ทั้งในด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ 
  ทั่วไป ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ด้านกระบวนการในการอ�านวยความสะดวกหรือ 

  ความคล่องตัวในการเดินทางทั้งภายใน 
  ประเทศและระหว่างประเทศ เช ่น 
   การคดักรองผูโ้ดยสารล่วงหน้า รวมไปถงึ 
  ด ้านการบริการทางการแพทย์และ 
  การสาธารณสุขที่จะต้องเป็นไปตาม 
  กฎกระทรวงสาธารณสุขและองค์การ 
  อนามัยโลกด้วย นอกจากนี้ ยังได้มีการ 
  ส�ารวจความพึงพอใจของผู ้โดยสาร 
  อย่างต่อเนื่อง เพื่อน�ามาปรับปรุงระดับ 
  การให้บริการ (Level of Services)  
  ของท่าอากาศยาน อันจะสนองตอบ 
  ต ่อความต ้องการของผู ้ โดยสารได ้ 
  ครอบคลุมทั้งด้าน Life Style และ 
   Service Time

 1.3 ด้านการบริการอากาศยาน นอกจาก  
  ทอท.จะมกีารให้บรกิารต่างๆ อาท ิพืน้ที่ 
  ส�าหรับอากาศยาน การบริการข่าวสาร 
  การเดินอากาศ การบริการดับเพลิง 
  และกู ้ภัยอากาศยาน เครื่องอ�านวย 
  ความสะดวกในการเดินอากาศ ระบบ 
  ไฟฟ้าสนามบิน และการบ�ารุงรักษา 

มาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย 
ท่าอากาศยานและการบิน
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  พื้นที่และเครื่องอ�านวยความสะดวกต่างๆ เหล่านั้นให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของรัฐและ 
  สอดคล้องกับมาตรฐานการบริการอากาศยานในระดับสากลแล้ว ทอท.ยังได้มีการศึกษา 
  และพัฒนา (Developing) การบริการท่าอากาศยานและการบินเพื่อเตรียมความพร้อม 
  ในการเปิดเขตการค้าเสรี AEC และรองรับการเป็นตลาดการบินร่วมของอาเซียน (ASEAN  
  Single Aviation Market) ร่วมกับหน่วยงานด้านการบินต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและ 
  ภูมิภาคด้วย โดยร่วมมือกันในการก�าหนดมาตรฐานและมาตรการทางเทคนิคเพื่อน�ามาใช้ 
  กับระบบการจัดการสนามบินของ ทอท.เพื่อให้การบริหารจัดการจราจรทางอากาศและ 
  ภาคพื้นมีความคล่องตัวมากขึ้น และมีความปลอดภัยในขณะเดียวกัน อาทิเช่น เรื่อง 
  ระบบการจัดการข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจร่วมกันของผู ้มีส ่วนได้เสียในสนามบิน  
  (Airport Collaborative Decision Making : A-CDM), การบริหารการจราจรทางอากาศ 
   (Air Traffic Management) เป็นต้น ซึ่งการศึกษาและพัฒนาดังกล่าวท�าให้ ทอท. 
  มีพื้นที่ในการให้บริการที่เหมาะสมและช่วยลดระยะเวลาของกระบวนการให้บริการต่างๆ  
  ได้เพิ่มขึ้น (Optimum Space / Service Time) ซึ่งช่วยสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้ 
  บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียกับสนามบินให้มากขึ้นตามไปด้วย 

 1.4  ด้านการบริการสินค้า และสินค้าอื่นๆ (Cargo and other articles) ทอท.ได้ก�าหนด 
  ให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลักในการให้บริการคลังสินค้าเพื่อรองรับ 
  ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ โดยได้มีการบริหารจัดการด้านการขนส่งสินค้าเป็นแบบ 
  เขตปลอดอากร (Free zone) เพื่ออ�านวยความสะดวกในการขนส่งและการบริหารจัดการ 
  สินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ในการขนถ่ายสินค้าปกติหรือสินค้าอันตราย  
  สินค้าน�าเข้าหรือส่งออก อะไหล่ชิ้นส่วนอากาศยานหรือแม้แต่เอกสารต่างๆ จะต้องได้รับ 
  การจัดการ ก�ากับดูแล และปล่อยสินค้า (clearance and release) ตามกระบวนการ 
  ที่กฎหมายก�าหนดและเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล เช่นกัน 

 ถึงแม้ว่าปัจจุบัน ทอท.จะน�านวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อลดต้นทุนในการด�าเนินงาน รวมถึงการให้บริการ 
 ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ อากาศยาน หรือสินค้า แต่ด้วยจิตส�านึกในการให้บริการ 
 หรือการให้บริการด้วยความเข้าใจความหมายของการให้บริการและความต้องการของลูกค้า  
 ซึ่งเป็น Core Value ของบริษัท รวมถึงการคงไว้ซึ่งมาตรฐานในระดับสากล จะเป็นสิ่งที่ท�าให้ 
 ผู ้ใช้บริการมั่นใจในคุณภาพการบริการของ ทอท.ได้อยู่เสมอ

2. การด�าเนินงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยท่าอากาศยาน (Safety)

 การด�าเนินงานสนามบินสาธารณะด้านมาตรฐานและความปลอดภัยท่าอากาศยานของไทย  
 มีแนวทางด�าเนินการที่ต ้องเป ็นไปตามกฎ ระเบียบที่รัฐก�าหนดโดยกรมการบินพลเรือน  
 น�าภาคผนวก (Annexes) และเอกสารประกอบภาคผนวก (Documents) ขององค์การการบิน 
 พลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) มาพิจารณา 
 ออกเป็นกฎหมาย เพื่อใช้ก�ากับดูแลท่าอากาศยานและหน่วยงานในอุตสาหกรรมการบินต่างๆ  
 ในประเทศ และจัดให้มีระบบการรับรอง ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล เช่น ข้อก�าหนดให้ 
 ท่าอากาศยาน ทอท.ทั้ง 6 แห่ง ต้องได้รับการรับรองการด�าเนินงานของสนามบินสาธารณะ  
 (Public Aerodrome Certification) โดยต้องไม่ปรากฏข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญต่อความ 
 ปลอดภัยทางการบิน ซึ่งตามแนวทางด�าเนินการนี้ ประเทศไทยโดยกรมการบินพลเรือนในฐานะ 
 รัฐภาคี จะต้องได้รับการตรวจสอบระบบการก�ากับดูแลของรัฐจาก ICAO ตามโครงการต่างๆ เช่น  
 Universal Safety Oversight Audit Program (USOAP) และตามแนวทางของรัฐ  
 ท ่าอากาศยานต้องก�าหนดให้มีการตรวจสอบการด�าเนินงานสนามบินโดยแบ่งออกเป็น  
 3 ระดับ ได้แก่ 1. ระดับท่าอากาศยาน (Self Audit) 2. ระดับองค์กร (Internal Audit)  
 3. ระดับรัฐ (State Audit) เพื่อสร้างความมั่นใจว่าท่าอากาศยานที่ให้บริการต่อสาธารณะมีความ 

 ปลอดภัยต่อการท�าการบินของอากาศยาน 
 และเป็นไปตามกฎหมายและสอดคล้องกับ 
 มาตรฐานสากล

ตัวอย่าง กฎระเบียบหรือมาตรฐานส�าคัญ 
ที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินงาน

 ทอท.มีภารกิจในการก�ากับดูแลมาตรฐาน 
 ความปลอดภัยแก่ท่าอากาศยานในความ 
 รับผิดชอบ ให้มีมาตรฐานและการด�าเนินงาน 
 เป็นไปตามกฎระเบยีบ ข้อบงัคบัทีก่รมการบนิ 
 พลเรือนก�าหนด และสอดคล้องกับมาตรฐาน 
 ของ ICAO รวมถึงติดตามรายงานการแก้ไข 
 ประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น 
 ในท่าอากาศยาน ให้ข้อแนะน�า การด�าเนนิการ 
 ให้เป็นไปตามมาตรฐานและความปลอดภัย 
 รวมถึงป ัญหาที่ท ่าอากาศยานพิจารณา 
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 แล้วว่า อาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัย และไม่สามารถแก้ไขได้ในระดับท่าอากาศยาน น�าเสนอ 
 คณะกรรมการบริหารความปลอดภัยของ ทอท.ที่มีผู ้อ�านวยการใหญ่เป็นประธานกรรมการ  
 เพื่อให้รับทราบและพิจารณาหาทางแก้ไขโดยเร็ว

 การพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง 
 เทคโนโลยี การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรให้มีความรู้ความช�านาญในการปฏิบัติงานเป็นสิ่งส�าคัญ 
 ต่อการด�าเนินงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยท่าอากาศยาน เพื่อยกระดับและรักษามาตรฐาน 
 ความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู ้ใช้บริการ เช่น 

 2.1 ร่วมออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง กับสถาบันวิทยาการท่าอากาศยานของ 
  ทอท.ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับกับปริมาณการเติบโต 
  ของแต่ละท่าอากาศยาน รวมถึงการประสานการอบรมกับสถาบันการศึกษาทางด้านการบิน 
  ที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของ 
  พนักงานในสังกัดรวมถึงเจ้าหน้าที่นิรภัยฯ ประจ�าท่าอากาศยาน ได้แก่ หลักสูตรการจัดการ 
  ด้านนิรภัยของสนามบิน (Safety Management System: SMS) แบ่งเป็นระดับต้น  
  ระดับกลางและระดับสูง หลักสูตรมาตรฐานการออกแบบและปฏิบัติการของสนามบิน 
   (Annex 14 Aerodrome Volume I-Aerodrome Design and Operations) และหลักสูตร 
  การบริการข้อมูลข่าวสารการบิน หลักสูตรของ ICAO ตามประเทศต่างๆ หลักสูตร 
   ของ Singapore Aviation Academy หลักสูตรของ Airport Council International,  
  International Air Transport Association และของสถาบันการบินพลเรือนฯ นอกจากนี้ 
  ยังจัดหลักสูตรเฉพาะทางขั้นสูงส�าหรับพนักงานเป็นการเฉพาะ โดยเชิญวิทยากรที่มีความ 
  เชี่ยวชาญจากสถาบันต่างๆ 

 2.2 ร่วมพัฒนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านมาตรฐานสนามบิน โดยการเข้าร่วมเป็น 
   สมาชิกถาวรของคณะกรรมการ Regional Operational Safety Committee ของ 
   Airport Council International ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ACI APAC ROSC) ซึ่งมี 
  สนามบินจากประเทศสมาชิกไม่ต�่ากว่า 10 ประเทศเข้าร่วมเป็นสมาชิก อาทิ ประเทศจีน,  
  อิหร่าน, ออสเตรเลีย, เกาหลี, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, อินเดีย, ไทย, ซาอุดิอาระเบียและ 
  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น โดยให้มีการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและ 
  น�าเสนอพัฒนาการด้านมาตรฐานต่างๆ ของสนามบินในภูมิภาคและของทั่วโลกปีละ 2 ครั้ง  
  หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ มีการบันทึกประชุมแจ้งเป็นรายงานให้ประเทศสมาชิกทราบ  
  รวมทั้งเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของสนามบินต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่าง 
  ให้สมาชิกน�าไปปรับใช้ พร้อมทั้ง ส่งรายงานข้อมูลและประเด็นข้อขัดข้องต่างๆ ของสมาชิก 
  ให้ ACI ส�านักงานใหญ่น�าเสนอในเวทีของ ICAO เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับสนามบินต่างๆ 

 2.3 กิจกรรม ประชุม/สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความปลอดภัยระหว่างหน่วยงาน 
   ภาครัฐกับ ทอท. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความมั่นใจในการด�าเนินงานตามมาตรฐาน 

  และความปลอดภัยตามข้อก�าหนดของ 
  รัฐ รับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยน 
  ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิงาน 
  ของสนามบินของ ทอท. 

3.  การด�าเนนิงานด้านมาตรฐานการรกัษา 

 ความปลอดภัย (Security)

  ทอท.มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะต้องดูแล 
 และรักษาความปลอดภัยให้กับผู ้โดยสาร  
 ลูกเรือ ผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ท่าอากาศยาน  
 สาธารณชนที่มาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยาน  
 และสิง่อ�านวยความสะดวกต่อการบนิในพืน้ที่ 
 ท่าอากาศยานที่อยู ่ในความรับผิดชอบของ  
 ทอท. โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การปกป้อง 
 การบินพลเรือนให ้พ ้นจากการกระท�า 
 อันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
  (Acts of Unlawful Interferences)  
 ในรูปแบบต่างๆ ทอท.จึงได้มีการด�าเนินการ 
 ด้านการรักษาความปลอดภัยที่ครบวงจร  
 เริม่จากก�าหนดมาตรการรกัษาความปลอดภยั 
 ที่เป็นไปตามกฎ ระเบียบของรัฐ สอดคล้อง 
 กับมาตรฐานสากลของ ICAO ฝึกอบรมผู้ที่ 
 จะต้องน�ามาตรการดังกล่าวไปปฏิบัติให้มี 
 ความรู ้ที่ แท ้จริ งและมีความเชี่ ยวชาญ 
 ในทกัษะทีจ่�าเป็นต่อการรกัษาความปลอดภยั 
 กิจการการบิน ตลอดจนมีการตรวจสอบ 
 การปฏิบัติว่าเป็นไปตามที่ได้มีการก�าหนดไว้  
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  เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดความบกพร่อง และหากมีจุดที่เสี่ยงต่อการรักษาความปลอดภัย 
  ทอท.จะต้องระบุความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงนั้นได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการด�าเนินการ 
  ที่กล่าวมาข้างต้น มีรายละเอียดแบ่งได้ ดังนี้

 3.1 การก�าหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัย

  ทอท.ก�าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย และด�าเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  ในทุกท่าอากาศยาน ครอบคลุมทั้งมาตรการการรักษาความปลอดภัยเชิงป้องกัน มาตรการ 
  การรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลข่าวสาร และมาตรการการรักษาความปลอดภัย 
  ในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งมาตรการต่างๆ ล้วนสอดคล้องกับกฎระเบียบของรัฐ โดยกรมการบิน 
  พลเรือน และมาตรฐานสากลขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International  
  Civil Aviation Organization: ICAO) นอกจากนั้น ยังมีการประสานงานกับหน่วยงาน 
  ด้านการข่าวทั้งภายในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เช่น ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ  
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล เพื่อน�าข้อมูลข่าวที่อาจเป็นภัยคุกคาม 
  มาประเมินความเสี่ยงด ้านการรักษาความปลอดภัยและปรับเพิ่มมาตรการรักษา 
  ความปลอดภัย ณ ท่าอากาศยานแต่ละแห่งให้สอดคล้องและสามารถรับมือกับภัยคุกคาม 
  ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที  

 3.2 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในสายงานการรักษาความปลอดภัย 

  ทอท.ตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการรักษาความ 
  ปลอดภัย เนื่องจากต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ (Knowledge) ความสามารถ (Ability) และ 
  ทักษะ (Skill) ในงานที่ปฏิบัติ จึงได้จัดท�าหลักสูตรมาตรฐานเพื่อใช้ในการฝึกอบรมด้านการ 
  รักษาความปลอดภัย โดยได้รับการรับรองจากกรมการบินพลเรือนแล้ว ทั้งการฝึกอบรม 
  ในระดับเบื้องต้น (Initial) และระดับทบทวน (Recurrent) รวมถึงการฝึกปฏิบัติงาน 
  ในหน้าที่ (On-the-Job Training) ซึ่งหลักสูตรมาตรฐานนี้ สอดคล้องกับมาตรฐานการฝึก 
  อบรมด้านการรักษาความปลอดภัยของ ICAO ซึ่งในแต่ละปีจะมีการพัฒนาเพิ่มหัวข้อ 
  ในหลักสูตรฝึกอบรมโดยน�าข้อมูลจากส่วนงานที่ไปตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัย  
  ผนวกกับข้อมูลจากการติดตามข่าวสาร เทคโนโลยี และการประสานหน่วยงานของรัฐ  
  หน่วยงานต่างประเทศที่ก�ากับด้านการรักษาความปลอดภัยกิจการการบินมาวิเคราะห์ 
  ประเมิน เพื่อจัดท�าข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ จนเกิดทักษะและ 
  ความช�านาญ รู ้เท่าทันรูปแบบภัยคุกคามต่างๆ โดยเฉพาะรูปแบบของการก่อการร้าย 
  ในสภาวการณ์โลกปัจจุบัน   

  นอกจากนั้น ทอท.ยังมีการจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมด้านการรักษา 
  ความปลอดภัย (Security Culture) ขึ้นในชุมชนท่าอากาศยาน โดยเน้นให้ความรู้เพื่อ 
  สร้างจิตส�านึกด้านการรักษาความปลอดภัย (Security Awareness) โดยให้บุคลากร 

  ตระหนักถึงความสูญเสีย ที่อาจเกิดขึ้น 
  ถ้าปฏิบัติงานโดยไม่ยึดหลักมาตรฐาน  
  ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวมีผู ้เข้าร่วมอบรม 
  จากทุกหน ่วยงานที่มีผู ้ปฏิบัติ งาน 
  ในพื้นที่ท่าอากาศยาน

  ส�าหรับวิทยากรที่เป็นผู้ให้การฝึกอบรม 
  ด้านการรักษาความปลอดภัยกิจการ 
  การบนิของ ทอท.เป็นผูไ้ด้รบัการอบรม/ 
  รับรองการเป็นครูผู้สอนด้านการรักษา 
  ความปลอดภัยการบินตามมาตรฐาน 
  ของ ICAO ซึ่งนอกจากวิทยากรของ  
  ทอท.เองแล้ว ยังได้มีการติดต่อวิทยากร 
  ที่มีความสามารถในระดับมืออาชีพ 
  จากหน่วยงานสากล เช่น ICAO และ  
  Office of Transport Security แห่ง 
  ประเทศออสเตรเลีย มาเป็นวิทยากร 
  ในหลักสูตรระดับสูง (Advance) เช่น 
   หลักสูตรครูผู้สอนด้านการรักษาความ 
  ปลอดภัยการบิน (Aviation Security  
  Instructor Training Course) และ 
  หลักสูตรผู้ควบคุมการปฏิบัติงานด้าน 
  การรั กษาความปลอดภัยการบิน  
  (Aviation Security Supervisor)  
  เป็นต้น

กำรฝึกอบรมหลักสูตร	Advanced	Explosive

กำรฝึกอบรมหลักสูตร	Aviation	Security	
Instructors

กำรฝึกอบรมหลักสูตรด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ
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 3.3 การควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัย ทอท.ด�าเนินการตรวจสอบมาตรฐานการ 
  รักษาความปลอดภัยในระดับท่าอากาศยานและระดับองค์กร โดยการตรวจสอบทั้งระบบ  
  (Audit) การตรวจสอบเฉพาะเรื่อง (Inspection) การส�ารวจการรักษาความปลอดภัย  
  (Survey) และการทดสอบมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัย (Test) ทุกท่าอากาศยาน 
  ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท.เป็นประจ�าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บุคลากรที่เป็นผู้ตรวจสอบ  
  (Aviation Auditor) ได้ผ่านการอบรม/และรับรองการเป็นผู้ตรวจสอบตามมาตรฐานของ 
  องค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization:  
  ICAO) โดยข้อมูลข้อบกพร่องที่ตรวจพบจะถูกน�าไปวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปรับปรุงแบบ 
  บูรณาการและต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากการควบคุมคุณภาพที่ ทอท.ด�าเนินการเองแล้ว ทอท. 
  ยังได้รับการตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัยจาก ICAO ผ่านโครงการ Universal  
  Security Audit Programme (USAP) และการตรวจสอบจากกรมการบินพลเรือน

  ทอท.ตระหนักดีว่าในการด�าเนินกิจการท่าอากาศยานนั้น หากมีการด�าเนินการที่ถูกต้อง  
  เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่รัฐก�าหนด และสอดคล้องมาตรฐานสากล ย่อมก่อให้เกิดความ 
  เชื่อมั่นจากผู้ใช้บริการและที่ส�าคัญที่สุด คือเกิดความปลอดภัยต่อสาธารณะ “ปลอดภัย 
  คือมาตรฐาน บริการคือหัวใจ” จึงเป็นค�าขวัญที่พนักงานของ ทอท.ทุกคนยึดถือเป็นแนวทาง 
  ในการปฏิบัติงานทั้งในด้านการให้บริการ ด ้านความปลอดภัย และด้านการรักษา 
  ความปลอดภัย เพื่อส่งมอบบริการที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดสู ่สาธารณะ และ ทอท. 
  ไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาการด�าเนินงานในทุกๆ ด้าน ให้เหนือกว่ามาตรฐาน ทั้งนี้ เพื่อผลักดัน 
  ให้มาตรฐานการบินพลเรือนของประเทศไทยมีการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
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1. นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมในท่าอากาศยาน

 ทอท.มุ ่งมั่นบริหารจัดการท่าอากาศยานตามแนวทางการปฏิบัติด ้านสิ่งแวดล้อมที่ดีของ 
 ท่าอากาศยาน และมุ่งสู่การเป็นท่าอากาศยานสากลชั้นน�าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
 อย่างยั่งยืน จึงได้ก�าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

 1. ทอท.จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อก�าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

 2. ด�าเนินการจัดการด้านทรัพยากร และการใช้พลังงานของท่าอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ยั่งยืน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  ทั้งในท่าอากาศยานและชุมชนโดยรอบ

 3. รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับ 
  ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

 4. มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจ การมีส่วนร่วมของชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเสริมสร้าง 
  ศักยภาพในการรักษาและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของท่าอากาศยาน

 5. เสริมสร้างจิตส�านึกแก่พนักงานในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมการใช้ 
  พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

2. การเข้าร่วมโครงการ ACI Airport Carbon Accreditation Programme

 Airport Carbon Accreditation ถูกก่อตั้งขึ้นโดย Airports Council International Europe  
 (ACI EUROPE) เป็นโครงการที่สนับสนุนให้ท่าอากาศยานด�าเนินการตรวจวัดปริมาณการปล่อย 
 ก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Emission) และบริหารจัดการ 
 การใช้พลังงานเพื่อลด Carbon Emission ของท่าอากาศยานลง เป็นแนวทางหนึ่งในการ 
 แสดงความมุ่งมั่นด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม จากการด�าเนินกิจการบริหาร 

การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

 ท่าอากาศยาน ซึ่งเป็นผลมาจากความตื่นตัว 
 ในประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 ของโลกในทุกอุตสาหกรรม

 โดยท่าอากาศยานที่เข้าร่วมโครงการจะต้อง 
 ด�าเนินการตามมาตรฐานหรือข้อก�าหนด 
 อนัได้แก่ การระบแุหล่งก�าเนดิของ Emission  
 ในขอบเขตการปฏิบัติการของท่าอากาศยาน  
 โดยอาศัยหลักการของ Greenhouse Gases  
 Protocol (GHG Protocol) กระบวนการ 
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 จัดเก็บและรายงานปริมาณ Emission ที่เกิดขึ้นจะต้องอ้างอิงมาตรฐาน ISO14064-1 เป็นต้น  
 ซึ่งการรับการรับรองของ Airport Carbon Accreditation แบ่งออกเป็น 4 ขั้น 

 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เข้าร่วมโปรแกรม Airport	 Carbon	 Accreditation โดยจัดท�า  
 Carbon footprint report ประจ�าปี 2554 และได้รับการรับรองในระดับที่ 1 ‘Mapping’ 
  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ระดับที่ 2 ‘Reduction’ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 และในปี 
 งบประมาณ 2558 อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเข้าการรับรองระดับที่ 3 ‘Optimization’

 ส�าหรับ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท ่าอากาศยานหาดใหญ่และ 
 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เข้าร่วมโปรแกรม Airport	 Carbon	 Accreditation  
 โดยจัดท�า Carbon footprint report ประจ�าปี 2556 ประสบความส�าเร็จได้รับการรับรอง 
 ในระดับที่ 1 ‘Mapping’ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ระดับที่ 2 ‘Reduction’ เมื่อวันที่ 6  
 สิงหาคม 2558 นับเป็นท่าอากาศยานกลุ่มที่ 2 ของ ทอท.ที่เข้ารับการรับรองในโปรแกรมนี้ 
 ต่อจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยในปีงบประมาณ 2559 จะเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับรอง 
 ในระดับที่ 3 ‘Optimization’ ต่อไป ทั้งนี้ตามข้อก�าหนด ACI ท่าอากาศยานที่ได้รับการรับรอง 
 ในทุกระดับจะต้องจัดท�า Carbon Footprint เป็นประจ�าอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี ยกเว้น 
 ท่าอากาศยานภูเก็ตที่ยังไม่สามารถเข้าร่วมได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างก่อสร้างในโครงการพัฒนา 
 ท่าอากาศยานภูเก็ต

3. การด�าเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร

 ตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้ปี 2558 เป็นปีความปลอดภัยอาหาร ซึ่งจะต้อง 
 มีการควบคุมทุกขั้นตอนในการผลิตอาหารตั้งแต่แหล่งผลิตไปจนถึงผู้บริโภคให้ปลอดภัย ทอท. 
 จึงร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารในท่าอากาศยาน 
 ทั้ง 6 แห่งในความรับผิดชอบให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร โดยเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ทอท. 
 ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือในการพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารในท่าอากาศยาน 
 ร่วมกับกรมอนามัย กรมควบคุมโรค และกรมการบินพลเรือน เพื่อพัฒนาสถานที่จ�าหน่ายอาหาร 
 ส�าหรับผู ้โดยสารให้มีมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร โดยมีผู ้บริหารจากทั้ง 4 หน่วยงาน 
 ร่วมในพิธีลงนาม ณ ส�านักงานใหญ่ ทอท.  

 ทอท.ได้ให้ความส�าคัญด้านสุขาภิบาลอาหาร  
 โดยมีการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมให้ความรู้ 
 แก่สถานประกอบการอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้ 
 ผูโ้ดยสารรวมถงึผูใ้ช้บรกิารและผูป้ระกอบการ 
 ในท่าอากาศยานมีความมั่นใจในคุณภาพ  
 ความปลอดภัย และความสะอาดของอาหาร 
 ที่จ�าหน ่ายในท ่าอากาศยาน เริ่มตั้ งแต ่ 
 ปีงบประมาณ 2556 ทอท.ได้สนับสนุนให้ 
 ร้านอาหารที่จ�าหน่ายอาหารภายในอาคาร 
 ผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�านวน 
  82 ร้านเข้าร่วมโครงการ Clean Food 
 Good Taste ตามมาตรฐานของกรมอนามัย  
 กระทรวงสาธารณสุข โดยได้รับความร่วมมือ 
 จากสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ เป็น 
 ผู ้ตรวจประเมินและมีร้านที่ผ่านการตรวจ 
 ประเมิน จ�านวน 50 ร้าน ปัจจุบันมีร้าน 
 เข้าร่วมโครงการ 80 ร้านและผ่านการประเมนิ  
 63 ร้าน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2558  
 มีร้านรอตรวจซ�้าอีก 5 ร้าน ถ้าผ่านทั้งหมด 
 จะเป็น 68 ร้าน) นอกจากนั้น ยังจัดอบรม 
 ด้านสุขาภิบาลอาหารส�าหรับผู้สัมผัสอาหาร 
 ให้กับผู้ประกอบการ และจัดอบรมหลักสูตร 
 การสุขาภิบาลอาหารส�าหรับเจ ้าหน ้าที่ 
 ผู ้ปฏิบัติงานในท่าอากาศยาน (Basic of  
 Food Sanitation Inspector: BFSI) เพื่อ 
 น�าไปพฒันาการจ�าหน่ายอาหารให้มมีาตรฐาน 
 ตามหลักการสุขาภิบาลอาหารและขยาย 
 โครงการดังกล่าวไปสู่ท่าอากาศยานในความ 
 รับผิดชอบของ ทอท.ทุกแห่งต่อไป
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  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ให้ความส�าคัญกับสังคมและชุมชนโดยรอบ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ ทอท.ที่ต้องการให้ทุกท่าอากาศยานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบมีการด�าเนินธุรกิจท่าอากาศยานภายใต้การก�ากับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจึงได้
จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมและโครงการของชุมชนที่เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณชนในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ส�าหรับในปี 2558 มีรายละเอียด ดังนี้

ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

โครงการ “ตามรอยพ่อหลวง วิถีพอเพียง” โครงการนี้  
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้จัดขึ้นปีนี้เป็นที่ 2 โดยเป็นการ
จัดกิจกรรมน�าผู ้น�าชุมชนเขตลาดกระบัง กทม. จ�านวน  
32 ชุมชน ไปทัศนศึกษาโครงการพระราชด�าริตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู ้ส�าคัญของจังหวัด 
เชียงรายในโอกาสนี้ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
และรองผูอ้�านวยการท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิสายสนบัสนนุ
ธุรกิจ ได้ร่วมเดินทางไปพร้อมคณะ และใช้โอกาสนี้พบปะ
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู ้น�าชุมชน เมื่อวันที่ 
9 - 11 มีนาคม 2558

โครงการ “ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรวมพลังปลูกป่า รักษาผืนดิน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ครบรอบ 63 พรรษา โดยเป็นการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ จ�านวน 
1,000 ต้น ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการ 
ลูกพระดาบส สมุทรปราการ โดยผู้อ�านวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิน�าทีมผู้บริหาร และพนักงาน 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมทั้งมี รองผู้บังคับการ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ผู้แทนหน่วยงาน 
ราชการ สายการบิน และผู้ประกอบการในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวม 153 คน ร่วมท�ากิจกรรม 
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558

ด้านเศรษฐกิจชุมชน

โครงการ “ตลาดนดัแรงงาน ณ ท่าอากาศยาน 
สุวรรณภูมิ” โครงการนี้ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิได้จัดเป็นประจ�าทุกปี ตั้งแต่ 
ปี 2556 ปี 2558 เป็นการจัดครั้งที่ 3 
โดยได ้ เชิญบริษัทและผู ้ประกอบการ 
ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมาร่วมเปิดบูธ
รับสมัครงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จ�านวน 38 บริษัท มีประชาชนโดยรอบ 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมาสมัครงาน
จ�านวน 1,864 คน และจากการติดตาม
ผลพบว่าบริษัทที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับ 
พนักงานเข้าท�างาน จ�านวน 461 อัตรา

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
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กิจกรรมตรวจสุขภาพชุมชนบางปลา ตามโครงการ “ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ห่วงใยสุขภาพ
ชุมชน” ประจ�าปี 2558 โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้น�าทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่จาก 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์เนชั่นแนล ไปตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้น เช่น ตรวจวัดความดัน 
เจาะเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ให้แก่ชุมชนบางปลาหมู่ 1 - 6  
และหมู่ 9 - 10 ต�าบลบางปลา อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จ�านวน 160 คน เมื่อ 
วันที่ 19 กันยายน 2558 ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เห็นความส�าคัญของการดูแลสุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแรง

สนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงพื้นที่ลาน
อเนกประสงค์ชุมชนเคหะนคร 2 ซึ่งเป็นสถานที่ 
ที่ชุมชนใช้ออกก�าลังกาย และจัดกิจกรรมในโอกาส
ต่างๆ

ด้านการศึกษา

สนบัสนนุงบประมาณเพือ่ปรบัปรงุและซ่อมแซม
สะพานไม้ รวมทั้งทาสีเครื่องเล ่นเด็กให้แก ่
โรงเรียนเทวะคลองตรง

โครงการ “AOT พี่อาสา” ประจ�าปี 2558 
โดยจัดกิจกรรมให้ความรู ้ด้านการดับเพลิง
เบื้องต้น ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่ 
เยาวชนโรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ 
และชุมชนหมู่ 5 ต�าบลบางโฉลง จ�านวน 100 
คน โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 
ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนหนองงูเห่า
ศาสตร์ประเสริฐ
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ด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้สนับสนุนหลายกิจกรรม เช่น การสนับสนุนการจัดงานประเพณีต่างๆ ของไทย การสนับสนุนการจัดงานประเพณี
รับบัว เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และยังเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวท้องถิ่นด้วย

ด้านศาสนา

กจิกรรมมอบอนิทผลมัแก่ 4 มสัยดิโดยรอบท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ และส�านักจุฬาราชมนตรี เนื่องในเทศกาล
รอมฎอล หรือวันศีลอดของชาวมุสลิมศาสนาอิสลาม

กจิกรรมถวายเทยีนพรรษา ณ วดัคลองชวด 
ลากข้าว ถนนกิ่งแก้ว 11 ต�าบลบางพลีใหญ่  
อ� า เภอบางพลี  จั งหวัดสมุทรปราการ  
เนื่องในวันเข้าพรรษา
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  ท่าอากาศยานดอนเมือง

กิจกรรมวันเด็กส�าหรับโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 ท่าอากาศยานดอนเมืองได้มอบของขวัญ 
ให้แก่โรงเรียนและหน่วยราชการในชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน เพื่อเป็น 
การส่งความสุขให้กับนักเรียนและเด็กที่ด้อยโอกาสทางสังคม เนื่องใน
วันเด็กแห่งชาติ 2558 ได้แก่ โรงเรียนวัดนาวง โรงเรียนอนุบาลเจริญ
วิทยา โรงเรียนอนุบาลธนินทร โรงเรียนอนุบาลธรรมาภรณ์ โรงเรียน
อนุบาลน้องหนู โรงเรียนอนุบาลพระหฤทัยดอนเมือง โรงเรียนอนุบาล
พลอยเพลิน โรงเรียนอนุบาลวัดรังสิต โรงเรียนอนุบาลวัดเวฬุวนาราม 
บ้านพักฉุกเฉิน WE-TRAIN และศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนทุ่งสองห้อง

กิจกรรมครบรอบ 100 ปี การด�าเนินงานของ ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง 

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ท่าอากาศยานดอนเมืองได้จัดกิจกรรม
นอกสถานที่เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี การด�าเนินงานของ
ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยมีนาวาอากาศโท ทรงศักดิ์ ทองแท่ง 
ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นประธานในพิธีมอบถัง
ขยะ จ�านวน 30 ใบ ให้เขตดอนเมือง ณ ที่ท�าการเขตดอนเมือง
เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์กับชุมชนย่านดอนเมือง นอกจากนี้  
ผู ้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานดอนเมืองได้เยี่ยมเยียน
ประชาชนในตลาดวัฒนานันท์ พร้อมมอบของที่ระลึกเนื่องใน
โอกาส 100 ปี การด�าเนินงานของท่าอากาศยานดอนเมือง อีกด้วย
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กิจกรรมปลูกป่า เนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจ�าปีของชาติ พ.ศ.2558

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ท่าอากาศยานดอนเมืองได้จัดกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจ�าปีของชาติ พ.ศ.2558 โดยมีนางรัญนา  
ชั้นบุญใส รองผู้อ�านวยการท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นผู้แทนมอบกล้าไม้ จ�านวน 200 ต้น ให้กับ นายสุทัศน์ ตุรงค์เรือง ผู้อ�านวยการโรงเรียน
วัดนาวง พร้อมเชิญชวนพนักงานท่าอากาศยานดอนเมือง ผู้บริหารและนักเรียนของโรงเรียนร่วมท�ากิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบสนาม
ฟุตบอลของโรงเรียน

โครงการ AOT พีอ่าสา ท่าอากาศยานดอนเมอืง ประจ�าปี 2558

ท่าอากาศยานดอนเมืองได้จัดโครงการ AOT พี่อาสา เพื่อ
เสริมสร้างความรู ้ให้กับเยาวชนที่อาศัยอยู ่ในชุมชนโดยรอบ 
ท่าอากาศยาน ด้วยการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น 
ให้กับโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน 
2558 โดยนาวาอากาศโท เลิศกฤต ทองศรีไกร ผู้อ�านวยการ 
ฝ ่ายดับเพลิงและกู ้ภัยท ่าอากาศยานดอนเมืองเป ็นผู ้แทน 
กล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมมอบถังดับเพลิงจ�านวน 30 ถัง ให้กับ
โรงเรียนไว้ใช้ประโยชน์ภายในโรงเรียน กิจกรรมนี้มีผู ้เข้าร่วม
กิจกรรมประมาณ 250 คน ซึ่งได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมระดับต้น 

และคณะอาจารย์ ผู ้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้สามารถน�าเอาความรู้ที่ได้รับไปใช้กับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
ในชีวิตประจ�าวัน นับได้ว่าเป็นอีกกิจกรรมที่พัฒนาความรู้ให้กับชุมชน สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัย
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  ท่าอากาศยานเชียงใหม่

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) โดยการด�าเนินธุรกิจการให้บริการ
ของสนามบิน โดยการดูแลช่วยเหลือ ใส่ใจชุมชนรอบสนามบินทั้งหมด อันจะส่งผลต่อความสัมพันธ์อันดี และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กร ซึ่งมีชุมชนกลุ่มเป้าหมายในเขตต�าบลแม่เหียะ จ�านวน 10 หมู่บ้าน 22 ชุมชน 11 โรงเรียน และในเขตต�าบลสุเทพอีก จ�านวน 11 ชุมชน และ 
ในปีงบประมาณ 2558 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

ท่าอากาศยานเชยีงใหม่ยงัได้จดักจิกรรมทางศาสนา
ร่วมกับชุมชนมาโดยตลอด เช่น ทอดกฐิน กิจกรรม
ถวายเทียนพรรษา ซึ่งท่าอากาศยานเชียงใหม่  
คัดเลือกวัดที่อยู ่บริเวณโดยรอบสนามบิน และ 
ในปีนี้ ได้มีการถวายเทียนพรรษา ณ วัดศรีสุพรรณ 
ถนนวัวลาย ต�าบลหายยา อ�าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ และพนักงานของท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
ได ้ เข ้าร ่วมประชุมกับประชาชนในเขตต�าบล 
แม่เหียะ และต�าบลสุเทพมาโดยตลอด เพื่อปรึกษา
หารือในการท�ากิจกรรมร่วมกัน

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดหาน�้าดื่มสะอาด เพื่อสนับสนุนชุมชนและโรงเรียนในเขตที่ได้รับ
ผลกระทบเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรและสร้างมิตรภาพสร้างความคุ้นเคยกับชุมชน
โดยรอบสนามบิน โดยเฉพาะชุมชนที่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการด�าเนินการ
ของสนามบินท่าอากาศยานเชียงใหม่ เมื่อมีงานต่างๆ ของชุมชนทั้งเขต ต�าบลแม่เหียะ จ�านวน  
10 หมู่บ้าน 22 ชุมชน 11 โรงเรียนโดยมีเทศบาลเมืองแม่เหียะช่วยประสานความต้องการ  
ไม่ว่าจะเป็นงานศพ งานบุญ งานกุศล กิจกรรมของชุมชน โรงเรียน และน�าน�้าดื่มสนับสนุน
ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลสุเทพ ซึ่งมีอาณาเขตติดกับท่าอากาศยานเชียงใหม่ด้วย 
ซึ่งได้ด�าเนินโครงการนี้มาตั้งแต่กันยายน 2557 เป็นต้นมา และจากโครงการนี้ท�าให้ชุมชนและ
ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่พึงพอใจ ซึ่งส่งผลที่ดีต่อภาพลักษณ์ของ ทอท.

สนับสนุนและส่งเสริมสถานศึกษาต่างๆ 
ในการขอเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงาน 
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้สถานศึกษา
ต่างๆ ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด
ใกล้เคียง ทั้งมีการช่วยเหลือและส่งเสริม
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนเช่นกิจกรรม 
AOT พี่อาสา ณ โรงเรียนวัดศรีปิงเมือง 
อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมอบ
อุปกรณ์ดับเพลิงให้โรงเรียน และมีการ
สาธิตวิธีการดับเพลิงขั้นต้นให้คนในชุมชน
และนักเรียน

กิจกรรมลดปริมาณฝุ ่นละอองในอากาศ ส่วน 
ดับเพลิงและกู ้ภัย ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้
ท�าการฉีดพ่นละอองน�้า โดยท�าการฉีดพ่นวันละ
สองครั้ง ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ทั้งในเขตการบิน 
และถนนรอบท่าอากาศยานเชยีงใหม่ เพือ่ลดปัญหา 
หมอกควันและฝุ ่นละอองเกินมาตรฐานตั้งแต่ 
วันที่ 3 มีนาคม 2558 จนสถานการณ์หมอกควัน
เข้าสู่ภาวะปกติ
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ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดกิจกรรม 
“ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประตูสู ่
วัฒนธรรมล้านนา” ซึ่งเป็นกิจกรรม
ตามแผนการให ้บริการที่ เหนือ 
ความคาดหมายภายใต้วัฒนธรรม
ล ้านนา ตอบสนองยุทธศาสตร ์ 
การเป็น “Gateway to Lanna 
Herritage” หรอื “ประตสููว่ฒันธรรม
ล้านนา” โดยมีการจัดกาดหมั้ว  
การแสดงศิลปะพื้นบ ้านล ้านนา 
และการสาธิตหัตถกรรมล้านนา 
โดยชุมชนและนักศึกษาจากสถาบัน
รอบสนามบินตั้งแต่วันที่  3 - 6 
เมษายน 2558

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่เหียะ และเทศบาลต�าบลสุเทพ จัดตรวจสุขภาพการได้ยินให้กับประชาชนในชุมชน โดยศูนย์
ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ ในพื้นที่ต�าบลแม่เหียะและต�าบลสุเทพ ตามโครงการ “ตรวจสุขภาพหู เพื่อสุขภาพที่ดีของชุมชนรอบ ทชม.” 
ประจ�าปี 2558 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน สนับสนุนการบริจาคโลหิตเป็นประจ�าทุกๆ 3 เดือน โดย
ได้เชิญผู้ประกอบการ บริษัท สายการบิน หน่วยงานใกล้เคียง ร่วมรับบริจาคโลหิตเป็นประจ�า และยังร่วมจัดกิจกรรม “ปั่นจักรยานเพื่อแม่ 
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แม่ของแผ่นดิน”

กิจกรรมสร้างพื้นที่สีเขียว โดยผู้อ�านวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกับพนักงาน ลูกจ้าง ร่วมปลูก 
ต้นไม้ตามโครงการ “เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ท่าอากาศยานเชียงใหม่” เนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ 
ประจ�าปี 2558 ณ บริเวณรอบสนามฝึกซ้อมกีฬา ท่าอากาศยานเชียงใหม่

ท ่าอากาศยานเชียงใหม ่  จัดกิจกรรม  
“คืนความสุขให้เด็กไทยในถิ่นทุรกันดาร” 
โดยน�าเงิน 90,000 บาท สนับสนุนโครงการ
สร้างถังเก็บน�้าส�าหรับดื่มกินให้กับนักเรียน
บ้านหนองเต่า ต�าบลแม่วิน อ�าเภอแม่วาง 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหาร พนักงาน 
ลกูจ้าง ท่าอากาศยานเชยีงใหม่ ผูแ้ทนบรษิทั
สายการบนิ ผูป้ระกอบการและส่วนราชการ 
เดินทางไปร่วมมอบถังเก็บน�้า อุปกรณ์กีฬา 
หนังสือ ในวันที่ 6 มีนาคม 2558
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  ท่าอากาศยานหาดใหญ่

ในปี 2558 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้มีการพัฒนาการให้บริการและสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ได้รับความสะดวก รวดเร็ว บนมาตรฐานของความปลอดภัย อันเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้ผู ้โดยสารได้รับความพึงพอใจ ในปีงบประมาณ 2558 
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้มีการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารชั้น 2 เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการผู้โดยสาร และด�าเนินการติดตั้งลิฟต์ส�าหรับผู้โดยสารในบริเวณ
พื้นที่ด้าน Landside และ Airside จ�านวน 2 ชุด 

การด�าเนินการด้านความปลอดภัย เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้เน้นและเฝ้าระวัง 
การปฏิบัติตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เช่น ก�าหนดทางเข้า - ออก การตรวจยานพาหนะในการผ่านเข้าพื้นที่ในเขตท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ ตรวจค้นบุคคลและสัมภาระก่อนเข้าอาคารผู้โดยสาร เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นผู้โดยสารรวมทั้งสัมภาระที่น�าขึ้นเครื่อง เพิ่มการตระเวน
ตรวจตราพื้นที่ เฝ้าระวังด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ
มีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในการให้บริการท่าอากาศยาน

ในขณะเดียวกัน ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้ให้ความส�าคัญ 
และส่งเสริมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate 
Social Responsibility : CSR) ในระดับหน่วยงานและ
ชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างท่าอากาศยานและชุมชน เช่น การจัดโครงการ
ส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุรอบชุมชนท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ จัดกิจกรรมปลูกป่า ในวันรักต้นไม้ประจ�าปี 
ของชาติร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ผู ้น�าและประชาชน
ในพื้นที่ 

ด้านการท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนามีการถวาย
เทียนพรรษา และทอดกฐินสามัคคีประจ�าปี 
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ในรอบปีที่ผ่านมา ท่าอากาศยานหาดใหญ่ มีการด�าเนินกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และ 
การมีส่วนร่วมท�ากิจกรรมกับจังหวัดสงขลา เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน และการอ�านวยความสะดวกแก่พี่น้องชาวไทย
ที่นับถือศาสนาอิสลามในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
ตามค�ากล่าวที่ว่า ปลอดภัย คือ มาตรฐาน บริการ คือ หัวใจ อันเป็นส่วนส�าคัญยิ่งที่ท�าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่

ด้านการศึกษา ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู ้การด�าเนินงานของ 
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึ่งเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อันจะเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์
และเกิดความรู ้สึกมีส่วนร่วมกับท่าอากาศยาน เช่น โครงการ AOT พี่อาสา ฝึก/เรียนรู ้ 
การดับเพลิงขึ้นต้น ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมในชุมชนใกล้เคียงท่าอากาศยาน

ด้านการกีฬา/สาธารณกุศล ได้บ�าเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคมในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรม
บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และ
มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนสงขลาพัฒนา
ปัญญา และโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรม
สากลหาดใหญ่ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด 
ในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขา
จังหวัดสงขลา เป็นประจ�าทุกปี
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  ท่าอากาศยานภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ได้ส�านึกและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ควบคู่ไปกับการประกอบธุรกิจ
ท่าอากาศยาน เพื่อเป็นการช่วยเหลือดูแลชุมชนและสังคม ซึ่งมีผลต่อความสัมพันธ์อันดี และภาพลักษณ์ที่ดีของ ทอท.ทั้งนี้ ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย 
โดยรอบท่าอากาศยานภูเก็ต จ�านวน 6 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านบ่อหมากปรก ชุมชนบ้านแหลมทราย ชุมชนบ้านบ่อไทร ชุมชนบ้านไม้ขาว ชุมชน 
บ้านสาคู และชุมชนบ้านคอเอน ในปีงบประมาณ 2558 ท่าอากาศยานภูเก็ตได้จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
จ�านวน 4 ด้าน ดังนี้ ด้านการศึกษา ด้านศาสนา ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี

ด้านศาสนา

ให ้การสนับสนุนส ่งเสริมและมีส ่วนร ่วมในการท�านุ
บ�ารุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ แก่วัดโดยรอบ 
ท่าอากาศยานภูเก็ต จ�านวน 3 วัด คือ วัดมงคลวราราม 
วัดเมืองใหม่ และวัดไม้ขาว มัสยิดโดยรอบท่าอากาศยาน
ภูเก็ต จ�านวน 8 มัสยิด คือ มัสยิดญันนะตุ้ลนาอีม มัสยิด
นูรุ้ลอีบาดียะฮ์ มัสยิดดารุสลาม มัสยิดเราว์ฎอตุ้ลญันนะห์ 
มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน มัสยิดอิสละห์ มัสยิดบ้านแหลมทราย 
และมัสยิดดารุ้ลอิสติกอมะห์ เช่น การทอดกฐินสามัคคี 
การถวายเทียนพรรษา การอ�านวยความสะดวกให้แก่
ผู ้เดินทางและญาติที่มาส่ง-รับชาวไทยมุสลิมในจังหวัด
ภูเก็ตและใกล้เคียงในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์  
การสนับสนุนการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน การสนับสนุน
งบประมาณในการจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์ของ
หมู ่บ้านบ้านหมากปรก จ�านวนเงิน 3,000,000 บาท 
(สามล้านบาทถ้วน) ฯลฯ

ด้านการศึกษา

สนับสนุนและส่งเสริมสถานศึกษาต่างๆ ในการขอเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เป็นองค์กรแห่ง 
การเรียนรู้แก่สถานศึกษาต่างๆ ทั้งภายในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง พร้อมช่วยเหลือและ 
ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนโดยรอบท่าอากาศยานภูเก็ต เช่น โครงการ “ท่าอากาศยาน
ภูเก็ตชวนน้องเรียนเล่นเป็นเด็กดีช่วงปิดเทอม” ณ อุทยานแห่งชาติเขาล�าปี-หาดท้ายเหมือง 
อ�าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โครงการอาหารกลางวันจาก
ท่าอากาศยานภูเก็ตสู่ชุมชน และโครงการ AOT พี่อาสา ฯลฯ
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ด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี

ท่าอากาศยานภูเก็ตได้ด�าเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
โดยได้จัดพนักงานและลูกจ้างลงพื้นที่พบปะกับผู้น�าชุมชนและ
ชาวบ้านชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ 
และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการด�าเนินงานของท่าอากาศยาน
ภูเก็ตเป็นประจ�าทุกเดือน และกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมด้านสังคม 
วัฒนธรรมและประเพณี เช่น โครงการ “ท่าอากาศยานภูเก็ต
ห่วงใยสุขภาพชุมชน” ตรวจสุขภาพและตรวจหูให้กับชาวบ้าน
ชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานภูเก็ต การสนับสนุนแก่ภาคบริการ
โลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต 
ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประจ�าทุกๆ 3 เดือน โครงการ HKT 
Phuket Culture เพื่อสร้างความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน 
ในท้องถิน่การจดักจิกรรม “ป่ันเฉลมิพระเกยีรต ิ60 พรรษา สมเดจ็
พระเทพฯ” และ“ปั่นจักรยานเพื่อแม่ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แม่ของแผ่นดิน” ฯลฯ

ด้านสิ่งแวดล้อม

เพื่อเสริมสร้างความสวยงาม ความสะอาดแก่ชุมชนให้เข้มแข็งและเป็นองค์กร
ที่ด�าเนินธุรกิจอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างเป็นสุข ท่าอากาศยานภูเก็ตได้จัดกิจกรรม 
“ท่าอากาศยานภูเก็ตรักษ์ชุมชน” ซึ่งเป็นกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด 
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบนบกตั้งแต่บริเวณหัวทางวิ่ง 09 ถึงอุทยานแห่งชาติ 
สิรินาถ และใต้น�้าด�าน�้าจัดเก็บขยะบริเวณหาดในยาง พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรม
กับจังหวัดภูเก็ต ในการร่วมปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้ประจ�าปีของชาติ กิจกรรม
ปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 
และการจัดเก็บขยะบริเวณชายหาดในจังหวัดภูเก็ตตามกิจกรรม Big Cleaning 
Day ภายใต้โครงการ“รักษ์อันดามัน”
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   ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย   

ภายในปี 2558 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนเสริมสร้าง
ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ทั้งในแง่มุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งในกระบวนการท�างานขององค์กรและการด�าเนิน
กิจกรรมภายนอกต่างๆ ดังนี้

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ห่วงใย ร่วมใจต้านภัยหนาว เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 
รวมทั้งเป็นการแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจของพนักงานท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 
และการด�าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง 
เชียงราย โดยการจัดหาและบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เครื่องกันหนาว อุปกรณ์การศึกษา 
อุปกรณ์กีฬา หนังสือมือสอง ข้าวสาร อาหารแห้ง และยารักษาโรค เพื่อน�าไปมอบให้กับเด็ก
และเยาวชนในชนบทห่างไกลบนดอยสูง ณ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 25 ต�าบลวาวี  
อ�าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ร่วมท�าบุญ 
ถ ว าย เที ยน เนื่ อ ง ใน วั นส� า คัญทา งศ าสนา  
“ถวายเทียนเข้าพรรษา” ณ วัดบริเวณโดยรอบ
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ใส่ใจชุมชนลดขยะ เนื่องด้วยบริเวณ 
โดยรอบท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชยีงราย มปีระชาชน / สถานประกอบการ /  
ร้านค้า / ร้านอาหาร เพิ่มจ�านวนมากขึ้น จนเป็นสาเหตุที่ท�าให้ปริมาณขยะ  
มีจ�านวนมากขึ้น ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายจึงจัดท�าโครงการฯ นี้ขึ้น
เพือ่ท�าให้ปรมิาณขยะมลูฝอยในบรเิวณชมุชนโดยรอบท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง 
เชียงราย ลดจ�านวนลง และ
เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน
ในบริเวณชุมชนโดยรอบ
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง 
เชียงราย ลดจ�านวนการทิ้ง
ขยะลง พร้อมทั้งเห็นคุณค่า
ของขยะมากยิ่งขึ้น
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ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
กับชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน ประจ�าปี 2558 เพื่อเป็นการสร้างความ
สัมพันธ์ไมตรีอันดีและเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนโดยรอบ 
ท่าอากาศยานให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อีกทั้งมีความรัก ความสามัคคี 
และมีน�้าใจเป็นหนึ่งเดียวกัน 

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 
มอบข้าวสารเพื่อเป็นอาหารกลางวัน
แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 
ที่มีรายได้ไม ่เพียงพอต่อการด�ารง
ชีวิต และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้
เด็กนักเรียนได้มีอาหารรับประทาน
อย่างพอเพียงในโรงเรียน

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จัดโครงการ AOT พี่อาสา เพื่อให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้นให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้าน
หัวดอย จังหวัดเชียงราย
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ดัชนี Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI เป็นดัชนีการประเมินความยั่งยืนระดับ 
สากล ทอท.ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการในกลุ่ม Emerging Market ประจ�าปี 
2015 ในกลุ่มอุตสาหกรรมการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม (TRA: Transportation 
and Transportation Infrastructure) ซึ่ง ทอท. เป็นบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวแห่งแรก 
ของประเทศไทย และเป็นบริษัทที่บริหารสนามบินแห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับ 
การคัดเลือกในครั้งนี้

ทอท.เป็น 1 ใน 100 บริษัทที่ได้รับการเปิดเผย 
รายชื่อ 100 บริษัทจดทะเบียน หรือเรียกว่า 
กลุม่หลกัทรพัย์ ESG 100 จากสถาบนัไทยพฒัน์  
ว่ามีความโดดเด่นในการด�าเนินธุรกิจที่ยั่งยืน 
โดยส�ารวจ และประเมินข้อมูลด้านความยั่งยืน 
ในสิ่ งแวดล ้อม สังคม และธรรมาภิบาล 
(Environment Social and Governance : 
ESG) จาก 567 บริษัท

ทอท. รับ “รำงวัลดีเด่น” รำงวัล

รำยงำนควำมยั่งยืน ประจ�ำปี 2558 

(Sustainability Report Awards 

2015)

ทอท.รบัรางวลัรายงานความยัง่ยนื ประจ�า
ปี 2558 หรือ Sustainability Report 
Awards 2015 ประเภท “รางวัลดีเด่น”  

THSI (Thailand Sustainability Investment)  
หุ ้นยั่งยืน ทอท.ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกกลุ ่ม 
หลักทรัพย์ ที่มีการด�าเนินงานแบบยั่งยืนหรือหุ้นยั่งยืน 
Thailand Sustainability Investment (THSI) จัดท�า 
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งใช้ข้อมูลจาก
การตอบแบบประเมินความยั่งยืนเป็นข้อมูลในการ 
จัดท�า THSI โดยจัดท�ารายชื่อหลักทรัพย์ที่ผ่านเกณฑ์ 
การประเมินด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บริษัท
จดทะเบียนอื่นและดึงดูดความสนใจของผู ้ลงทุน 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืนปี 2558 จากความร่วมมือของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดย CSR Club และสถาบันไทยพัฒน์  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี
บริษัทที่ให้ความสนใจส่งรายงานความยั่งยืนเข้าร่วมประกวด จ�านวนทั้งสิ้น 106 บริษัท และมีบริษัทที่ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนรางวัลยอดเยี่ยม 
1 บริษัท รางวัลดีเยี่ยม 3 บริษัท และรางวัลดีเด่น 19 บริษัท ซึ่ง ทอท.ได้เป็น 1 ใน 19 บริษัทที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีรางวัล Recognition 
อีก 9 บริษัท 
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ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมืองได้รับใบรับรองระบบมาตรฐานการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301:2012/มอก. 22301-2556) จากหน่วยงานรับรอง (Certify Body : CB) 
ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถและความพร้อมของท่าอากาศยานในการจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในภาวะฉุกเฉินและ/หรือภาวะไม่ปกติ เพื่อให้อุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศของประเทศสามารถ 
ขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 โดยมี นายนิตินัย ศิริสมรรถการ  
ผู้อ�านวยการใหญ่ ทอท.เป็นผู้มอบใบรับรอง ณ ห้อง Suvarnabhumi Grand Ballroom ชั้น G โรงแรม
โนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต

ส�านักงานใหญ่ ทอท.ได้รับมอบเกียรติบัตร
สถานประกอบกจิการดเีด่นจากสมาคมส่งเสรมิ
ความปลอดภัยและอนามัยในการท�างาน เมื่อ
วันที่ 18 กันยายน 2558

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับมอบประกาศเกียรติคุณโครงการสถานประกอบการปลอดภัย 
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 28 กันยายน 2558   
ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 4  อาคารส�านักงานเทศบาล ต�าบลส�าโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ทอท. ได้รับมอบโล่ประกาศ
เกียรติคุณ จากส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

ส�านกังานใหญ ่ทอท. ไดร้บัมอบโลป่ระกาศเกยีรตคิณุ Thailand’s Top Corporate Brands 
Value หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ประจ�าปี พ.ศ.2558 จากคณะพาณิชยศาสตร์ 
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รางวั ลสถานประกอบกิจการดี เด ่นด ้ าน 
ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อม 
ในการท�างานระดับประเทศ ประจ�าปี 2558  
ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
กระทรวงแรงงาน โดยส�านักงานใหญ่ ได้รับ 
รางวัลฯ เป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน ส่วนท่าอากาศยาน 
ภูเก็ต ได้รับรางวัลเป็นปีที่ 11 ติดต่อกัน และ 
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายได้รับรางวัล
เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน ซึ่งมีการรับรางวัลในงาน
สัปดาห์ความปลอดภัยในการท�างานแห่งชาติ 
ครั้งที่ 29 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 
กรกฎาคม 2558

วันที่ 10 กันยายน 2558 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายได้รับประกาศเกียรติคุณ 
ระดับต้น ในกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติ อุบัติเหตุจากการท�างานให้เป็นศูนย์ Zero Accident 
ประจ�าปี 2558 ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการท�างานส่วนภูมิภาค จังหวัดล�าพูน

วันที่ 16 กันยายน 2558 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ให้การ
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
เชียงราย อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ท ่ าอากาศยานสุ ว รรณภูมิ ไ ด ้ รั บ รางวั ล 
สถานประกอบกจิการดเีด่นด้านความปลอดภยั  
อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท�างาน
ระดับจังหวัด ปี 2558  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 
2558 ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท อ�าเภอ
ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
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ทอท.ได้รับคะแนนผลประเมินการก�ากับดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ใน 
ภาพรวมเท่ากับ 87 คะแนน หรืออยู่ในระดับ 
“ดีมาก” จากผลประเมินโครงการส�ารวจการ
ก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจ�าปี 
2557 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (Thai Institute of Directors : 
IOD)

ทอท.ได้รบัคะแนนการประเมนิคณุภาพการจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี 2558 (ประเมนิคณุภาพ
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 ของ ทอท.) 98.50 คะแนน หรืออยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” 
โดยโครงการฯ ดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) กบัสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย มวีตัถปุระสงค์เพือ่เพิม่และรกัษาประสทิธภิาพ
ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน

วันที่ 3 ธันวาคม 2557  ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง 
และท่าอากาศยานภูเก็ตรับรางวัล
สถานที่ ดี เด ่นที่ เ อื้ อต ่ อคนพิการ  
วันคนพิการสากล ประจ�าปี 2557

นายนิรันดร์ ธีรนาทสิน กรรมการและรักษาการ
ผู้อ�านวยการใหญ่ รับใบรับรองระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน 
OHSAS 18001:2007 และมาตรฐานอุตสาหกรรม 
(มอก.) 18001-2554 ณ ส�านักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2558

ทอท.เข้าร่วมสัมมนา ACI Asia Pacific Small 
and Emerging Airport Seminar 2014 
โครงการ Airport Carbon Accreditation 
Level 1 Mapping ณ บาหลี สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2557
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คณะกรรมการ ทอท.เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งจัดท�าขึ้นตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและหลักการ
ประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดท�างบการเงิน ตลอดจนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป 

คณะกรรมการ ทอท.ได้จัดให้มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการ
บันทึกข้อมูลทางบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอ ที่จะด�ารงไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการ 
ที่ผิดปกติอย่างมีนัยส�าคัญ

คณะกรรมการ ทอท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแล สอบทานความน่าเชื่อถือและความ
ถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว

คณะกรรมการ ทอท.มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท สามารถให้ความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินรวมของ บริษัท 
ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 แสดงฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสด 
ถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดง
ไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทอท.ต่อรายงานทางการเงิน

(นายนิตินัย ศิริสมรรถการ)

ผู้อ�านวยการใหญ่

(นายประสงค์ พูนธเนศ)

ประธานกรรมการ
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เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)

ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวม ของบริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และงบกำรเงินเฉพำะบริษัท 
ของบริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ�ำกัด (มหำชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม และงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะบริษัท ณ วันที่ 30 กันยำยน 
2558 และงบก�ำไรขำดทุนรวม และงบก�ำไรขำดทุนเฉพำะบริษัท งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะบริษัท งบแสดง 
กำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ ้นรวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ ้นเฉพำะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด 
เฉพำะบริษัท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญและหมำยเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดท�ำและกำรน�ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทเหล่ำนี้ โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู ้บริหำรพิจำรณำว่ำจ�ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจัดท�ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม และงบกำรเงินเฉพำะบริษัท ดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบ
ของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้ส�ำนักงำน 
กำรตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดด้ำนจรรยำบรรณ รวมถึงวำงแผนและปฏิบัติงำนตรวจสอบเพื่อให้ได้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่

กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใช้วิธีกำรตรวจสอบเพื่อให้ได้มำซึ่งหลักฐำนกำรสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินและกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะบริษัท วิธีกำรตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู ่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ 
ข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ในกำรประเมินควำมเสี่ยงดังกล่ำว  
ผู้สอบบัญชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท�ำและกำรน�ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท โดยถูกต้องตำมที่ควรของ
บริษัท เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็น ต่อประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยใน
ของบริษัท กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู ้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชี 
ที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหำร รวมทั้ง กำรประเมินกำรน�ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทโดยรวม

ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน

ความเห็น

ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทข้ำงต้นนี้ แสดงฐำนะกำรเงินรวมของบริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ�ำกัด 
(มหำชน) และบริษัทย่อย และฐำนะกำรเงินเฉพำะบริษัทของบริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ�ำกัด (มหำชน) ตำมล�ำดับ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 และ 
ผลกำรด�ำเนินงำนรวมและผลกำรด�ำเนินงำนเฉพำะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะบริษัท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง 
ตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชี

 (นางสาวพวงชมนาถ จริยะจินดา)

 รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางเกล็ดนที มโนสันติ์)

 ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบการเงินที่ 5

ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2558
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

 2558 2557 1 ตุลาคม 2556 2558 2557 1 ตุลาคม 2556หมายเหตุ

สินทรัพย์    

สินทรัพย์หมุนเวียน

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 8 3,086,199,624 7,048,833,408 6,617,678,346 3,074,327,288 7,042,151,560  6,607,701,246 

 เงินลงทุนชั่วครำว 9 45,403,952,627 36,153,864,335 32,653,762,848 45,403,952,627 36,153,864,335 32,653,762,848 

 ลูกหนี้กำรค้ำ 10 2,355,832,004 2,094,423,083 2,275,155,614 2,372,200,373 2,115,686,765 2,294,799,366 

 ลูกหนี้อื่น  11 249,319,852  471,844,339  603,857,158  249,093,409   471,704,928  611,314,514 

 สินค้ำและวัสดุคงเหลือ 12 237,852,790  195,444,324  206,488,050  231,159,324  188,771,265  199,261,931 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  13 591,501,803  475,398,804  237,439,897  569,168,578  453,280,905 210,757,471 

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  51,924,658,700  46,439,808,293 42,594,381,913 51,899,901,599 46,425,459,758 42,577,597,376 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        

 เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีอำยุเกินหนึ่งปี  - -  5,250,000,000  -  -   5,250,000,000 

 เงินลงทุนในพันธบัตร 14 54,394,729 56,063,748 54,582,481 54,394,729 56,063,748 54,582,481 

 เงินลงทุนเผื่อขำย 15 785,258,627  946,222,717 619,920,000 785,258,627 946,222,717 619,920,000 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 16 -  - - 610,668,000 610,668,000 39,197,200,389 

 เงินลงทุนทั่วไป 17 74,550,000 94,550,000 94,550,000 74,550,000 94,550,000 94,550,000 

 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 18 8,376,568,466 8,021,247,014 7,629,295,939 8,376,568,466 8,021,247,014 7,629,295,939 

 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 19 95,252,593,208 94,281,623,266 91,406,080,164 93,840,020,464 92,795,611,103 89,831,865,939 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 20 553,134,946 585,678,828 594,783,045 553,134,946 585,678,828 594,783,045 

 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 21.1 691,657,953 1,068,519,244 969,409,867 691,657,953 1,068,519,244 969,409,867 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 22 1,910,840,407 2,295,128,520  3,847,950,675 1,910,087,092 2,290,112,599 3,847,679,838 

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  107,698,998,336 107,349,033,337 110,466,572,171  106,896,340,277 106,468,673,253 148,089,287,498 

รวมสินทรัพย์  159,623,657,036 153,788,841,630 153,060,954,084 158,796,241,876 152,894,133,011 190,666,884,874

หน่วย : บำท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

 2558 2557 1 ตุลาคม 2556 2558 2557 1 ตุลาคม 2556หมายเหตุ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 23 20,000,000 11,385,268 4,838,974 -  - -   

 เจ้ำหนี้กำรค้ำ 24 1,150,498,032 1,443,786,280 1,255,616,153 878,660,380 1,183,052,460 940,820,671 

 เจ้ำหนี้งำนระหว่ำงท�ำ  950,343,853 1,603,425,354 1,296,766,129 950,343,853 1,603,425,354 1,296,766,129 

 เจ้ำหนี้อื่น 25 5,509,954,817  5,239,824,206  5,206,525,742  5,479,491,598  5,218,793,490 5,291,496,262 

 ส่วนของหนี้สินระยะยำวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี 27,28 4,207,704,268 3,959,832,163 4,455,399,009 4,057,725,647 3,809,488,032 4,304,911,303 

 ตั๋วสัญญำใช้เงิน   -  - - -  - 38,483,807,108 

 ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย  1,363,822,419 790,238,544 1,211,466,215 1,363,822,419 790,238,544 1,211,466,215 

 ประมำณกำรหนี้สินระยะสั้น 30 165,037,561 108,315,369 255,000,000 165,037,561 108,315,369 255,000,000 

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  26 2,486,548,610 4,808,084,843 5,276,019,315 2,441,972,787 4,763,846,932 5,235,429,519 

 รวมหนี้สินหมุนเวียน  15,853,909,560 17,964,892,027 18,961,631,537 15,337,054,245 17,477,160,181 57,019,697,207 

หนี้สินไม่หมุนเวียน        

 เงินกู้ยืมระยะยำว 27 27,493,298,900 30,638,381,601 37,324,982,502 27,136,568,900 30,133,211,601 36,671,372,502 

 หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 28 709,117,637 40,166,150 3,495,627 709,064,762 38,574,654  -   

 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 29 2,431,439,632 2,395,745,785 1,773,390,438 2,430,156,087 2,394,198,645 1,771,476,190 

 ประมำณกำรหนี้สินระยะยำว 30 1,150,091,809 1,405,542,350 692,954,969 1,150,091,809 1,405,542,350 692,954,969 

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 31 3,173,659,792 4,096,708,379 2,564,573,009 3,171,914,652 4,095,270,315 2,563,311,944 

 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  34,957,607,770  38,576,544,265 42,359,396,545 34,597,796,210 38,066,797,565 41,699,115,605 

รวมหนี้สิน      50,811,517,330 56,541,436,292 61,321,028,082 49,934,850,455 55,543,957,746 98,718,812,812 

ส่วนของผู้ถือหุ้น        

 ทุนเรือนหุ้น        

  ทุนจดทะเบียน        

  หุ้นสำมัญ 1,428,570,000 หุ้น        

   มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท  14,285,700,000 14,285,700,000 14,285,700,000 14,285,700,000 14,285,700,000 14,285,700,000 

  ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว              

  หุ้นสำมัญ 1,428,570,000 หุ้น        

   มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท 32 14,285,700,000 14,285,700,000 14,285,700,000 14,285,700,000 14,285,700,000 14,285,700,000 

 ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ 32 12,567,669,243  12,567,669,243 12,567,669,243 12,567,669,243 12,567,669,243 12,567,669,243 

 ก�ำไรสะสม        

  จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตำมกฎหมำย 33 1,428,570,000 1,428,570,000 1,428,570,000 1,428,570,000 1,428,570,000 1,428,570,000 

  ยังไม่ได้จัดสรร  79,695,027,048 68,022,928,692 62,817,841,983 79,968,845,277 68,328,857,848 63,186,996,819 

 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น  610,606,901 739,378,174 479,136,000 610,606,901 739,378,174 479,136,000 

 รวมส่วนของบริษัทใหญ่  108,587,573,192 97,044,246,109 91,578,917,226 108,861,391,421 97,350,175,265  91,948,072,062 

 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม  224,566,514 203,159,229 161,008,776 -   -  -   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  108,812,139,706 97,247,405,338 91,739,926,002 108,861,391,421 97,350,175,265 91,948,072,062 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  159,623,657,036 153,788,841,630 153,060,954,084 158,796,241,876 152,894,133,011 190,666,884,874 

หน่วย : บำท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

(นางพูลศิริ วิโรจนาภา)

รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

(นายนิตินัย ศิริสมรรถการ)

ผู้อ�านวยการใหญ่
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งบก�าไรขาดทุน
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

 2558 2557 2558 2557หมายเหตุ

รายได้จากการขายหรือการให้บริการ    
 ค่ำธรรมเนียมสนำมบิน  5,744,397,523 5,321,861,000 5,744,397,523 5,321,861,000 
 ค่ำธรรมเนียมกำรใช้สนำมบิน  19,570,367,198  15,991,727,746  19,570,367,198 15,991,727,746 
 ค่ำเครื่องอ�ำนวยควำมสะดวก  709,957,198  579,493,018  709,957,198 579,493,018 
 ค่ำเช่ำส�ำนักงำนและอสังหำริมทรัพย์  1,875,780,061  1,838,720,021  1,895,961,661 1,858,901,621 
 รำยได้เกี่ยวกับบริกำร  4,337,329,804  4,076,959,878  3,560,973,784 3,245,803,779 
 รำยได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์  11,731,153,726  9,776,698,407  11,745,593,852  9,800,984,409 
รวมรายได้จากการขายหรือการให้บริการ  43,968,985,510  37,585,460,070 43,227,251,216 36,798,771,573 
รายได้อื่น       
 ก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 34 267,797,258 364,202,870 267,804,167 364,202,365 
 ดอกเบี้ยรับ  1,274,788,735  1,406,575,759  1,274,776,835 1,406,551,744 
 รำยได้อื่น   261,793,937  414,492,492  164,881,642 320,492,018 
รวมรายได้อื่น  1,804,379,930 2,185,271,121  1,707,462,644 2,091,246,127 
รวมรายได้  45,773,365,440  39,770,731,191  44,934,713,860 38,890,017,700 
ค่าใช้จ่าย 
 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน  5,647,598,796  4,984,639,084  5,643,375,373 4,979,216,615 
 ค่ำสำธำรณูปโภค  2,528,081,847  2,494,497,547  2,498,586,385  2,463,783,808 
 ค่ำจ้ำงภำยนอก  3,122,011,293  2,862,863,917  2,894,787,638  2,660,784,431 
 ค่ำซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษำ  2,073,352,725  2,325,372,121  2,060,542,225  2,313,908,816 
 ค่ำตอบแทนกำรใช้ที่รำชพัสดุ 35 1,896,232,963  1,598,330,224  1,896,232,963  1,598,330,224 
 ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย  6,188,015,233  5,650,216,856  6,083,017,780  5,547,813,656 
 ภำษีโรงเรือนและที่ดิน (กลับรำยกำร) 36 (2,830,249,436) 221,255,149 (2,833,022,918) 218,125,330 
 ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสินทรัพย์ 37 86,830,882 80,596,892 86,830,882 80,596,892 
 ขำดทุนจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์  37,284,131 92,246,410 37,528,613 92,246,410 
 ค่ำใช้จ่ำยอื่น  38 2,083,903,738  2,355,556,334 1,714,902,670 1,978,867,976 
 ต้นทุนทำงกำรเงิน 39 1,605,087,895 1,836,181,793 1,570,235,088 1,791,946,811 
รวมค่าใช้จ่าย  22,438,150,067 24,501,756,327  21,653,016,699 23,725,620,969 
ก�าไรก่อนภาษีเงินได้   23,335,215,373  15,268,974,864  23,281,697,161 15,164,396,731 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้  21.2 4,585,160,172  3,006,770,347  4,585,160,172 3,006,770,347 
ก�าไรส�าหรับปี   18,750,055,201  12,262,204,517  18,696,536,989 12,157,626,384 
การแบ่งปันก�าไร       
 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  18,728,647,916  12,220,373,264  18,696,536,989 12,157,626,384 
 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม  21,407,285  41,831,253  - -   
      18,750,055,201 12,262,204,517 18,696,536,989 12,157,626,384 
ก�าไรต่อหุ้น       
 ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 41 13.11 8.55 13.09 8.51

หน่วย : บำท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

(นางพูลศิริ วิโรจนาภา)

รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

(นายนิตินัย ศิริสมรรถการ)

ผู้อ�านวยการใหญ่
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

 2558 2557 2558 2557

ก�าไรส�าหรับปี 18,750,055,201 12,262,204,517 18,696,536,989 12,157,626,384 
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
 ผลก�ำไร(ขำดทุน)จำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย (160,964,091) 325,302,717 (160,964,091) 325,302,717 
 ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย -  (555,526,669) -  (556,324,669)
 ภำษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 32,192,818  46,204,390  32,192,818  46,204,390 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี - สุทธิจากภาษี (128,771,273) (184,019,562)  (128,771,273) (184,817,562)
ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 18,621,283,928  12,078,184,955 18,567,765,716 11,972,808,822 
การแบ่งปันก�าไรเบ็ดเสร็จรวม
 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 18,599,876,643 12,036,034,502  18,567,765,716 11,972,808,822 
 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม 21,407,285  42,150,453 -  - 
     18,621,283,928 12,078,184,955 18,567,765,716 11,972,808,822 

หน่วย : บำท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

(นางพูลศิริ วิโรจนาภา)

รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

(นายนิตินัย ศิริสมรรถการ)

ผู้อ�านวยการใหญ่
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งบกระแสเงินสด
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

 2558 2557 2558 2557หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
ก�ำไรก่อนภำษีเงินได้  23,335,215,373 15,268,974,864 23,281,697,161 15,164,396,731 
รำยกำรปรับปรุงกระทบยอดก�ำไรก่อนภำษีเงินได้      
 เป็นเงินสดรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมด�ำเนินงำน       
  หนี้สงสัยจะสูญ   (28,547,055) 103,855,939 (28,625,665) 103,407,734 
  ส�ำรองวัสดุคงเหลือเสื่อมสภำพ  27,559,986 (1,152,989) 27,559,986 (1,276,712)
   ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย   6,188,015,233 5,650,216,856 6,083,017,780 5,547,813,656 
  รำยได้จำกกำรรับบริจำคสินทรัพย์  (18,978) (44,493,541) (18,978) (44,493,541)
   ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสินทรัพย์  86,830,882  80,596,892  86,830,882 80,596,892 
   ก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน   (268,811,829) (363,847,268) (268,811,829) (363,847,268)
   ขำดทุนจำกกำรจ�ำหน่ำยอุปกรณ์   42,149,142  90,684,159  42,393,624 90,684,159 
   ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุน  (7,042,841) -  (7,042,841) - 
   รำยได้รอตัดบัญชี   (2,823,022) (4,558,765) (2,823,022) (4,558,765)
   ประมำณกำรหนี้สิน  (165,027,255) 42,465,430 (165,027,255) 42,465,430 
   รำยได้เงินปันผล  (61,451,585) (61,525,700) (61,451,585) (61,525,700)
   ส�ำรองภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน  199,254,973  195,762,081 198,994,596 195,331,189 
   ดอกเบี้ยรับ  (1,274,788,735) (1,406,575,759) (1,274,776,835) (1,406,551,744)
   ต้นทุนทำงกำรเงิน  1,605,087,895  1,836,181,793  1,570,235,088 1,791,946,811 
ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงใน      
 สินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงำน  29,675,602,184 21,386,583,992 29,482,151,107 21,134,388,872 
สินทรัพย์ด�ำเนินงำนลดลง (เพิ่มขึ้น)      
 ลูกหนี้กำรค้ำ  (232,861,866) 76,876,592 (227,887,943) 75,704,868 
  ลูกหนี้อื่น  5,133,660  19,096,771  5,133,660  17,687,035 
  สินค้ำและวัสดุคงเหลือ  (69,968,452) 15,886,262  (69,948,045) 15,333,202 
  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  184,655,909  (238,105,725) 184,912,435 (242,523,433)
  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  4,493,743  (6,501,425) 54,623  (1,903,161)
หนี้สินด�ำเนินงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง)      
 เจ้ำหนี้กำรค้ำ  (284,600,612) 95,529,210 (294,998,071) 150,889,036 
  เจ้ำหนี้อื่น  299,673,244  99,322,161 290,300,990 104,891,871 
  หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (2,321,873,433) (467,597,272) (2,321,874,146) (471,582,587)
  ประมำณกำรหนี้สินระยะยำว  (28,070,965) (25,158,108) (28,070,965) (25,158,108)
  ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน  (163,561,127) (128,933,402) (163,037,153) (128,933,402)
  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  (53,368,622) 51,046,593 (54,012,898) 51,206,793 
     27,015,253,663  20,878,045,649  26,802,723,594  20,680,000,986 
  เงินสดรับจำกดอกเบี้ย  1,486,974,913  1,380,370,965  1,486,966,586 1,380,345,533 
 เงินสดจ่ำยภำษีเงินได้  (3,596,555,730) (3,317,715 ,372) (3,596,336,958) (3,317,580,060)
เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน  24,905,672,846  18,940,701,242  24,693,353,222 18,742,766,459 

หน่วย : บำท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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งบกระแสเงินสด
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

 2558 2557 2558 2557หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
 เงินสดรับจำกเงินลงทุนชั่วครำว  50,053,864,335  32,653,762,848  50,053,864,335  32,653,762,848 
 ลงทุนในเงินลงทุนชั่วครำว  (59,303,952,627) (30,903,864,335) (59,303,952,627) (30,903,864,335)
 เงินสดรับจำกเงินลงทุนในพันธบัตร  56,000,000  53,510,091  56,000,000 53,510,091 
 ลงทุนในเงินลงทุนในพันธบัตร  (54,197,374) (56,117,973) (54,197,374) (56,117,973)
 ลงทุนในเงินลงทุนเผื่อขำย  -  (1,000,000) -  (1,000,000)
 เงินปันผลรับจำกเงินลงทุน  61,451,585  61,525,700  61,451,585  61,525,700 
 เงินสดรับจำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุนทั่วไป  27,042,841  3,000,000  27,042,841  3,000,000 
  เงินสดรับจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์  9,813,146  15,339,959  9,558,146  15,339,959 
  ลงทุนในอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน  (461,447,070) (9,155,524) (461,447,070) (9,155,524)
  ลงทุนในที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  (6,350,606,878) (7,609,169,476) (6,319,744,699) (7,596,142,779)
  ลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (116,683,463) (139,502,174) (116,683,463) (139,502,174)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (16,078,715,505) (5,931,670,884) (16,048,108,326) (5,918,644,187)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      
 เงินสดรับจำกตั๋วสัญญำใช้เงิน  20,000,000  -  -  - 
  จ่ำยช�ำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน  (271,783,143) (234,502,781) (269,879,012) (232,455,075)
  จ่ำยช�ำระเงินกู้ระยะยำว  (3,861,891,795) (3,951,770,912) (3,713,451,795) (3,803,330,912)
  จ่ำยเงินปันผล  (7,056,549,560) (6,570,705,619) (7,056,549,560) (6,570,705,619)
  เงินสดจ่ำยดอกเบี้ย  (1,607,981,359) (1,827,442,277) (1,573,188,801) (1,783,180,352)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน  (12,778,205,857) (12,584,421,589) (12,613,069,168) (12,389,671,958)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ  (3,951,248,516) 424,608,769  (3,967,824,272) 434,450,314 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 8 7,037,448,140  6,612,839,371  7,042,151,560  6,607,701,246 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 8 3,086,199,624  7,037,448,140  3,074,327,288  7,042,151,560 

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด      
กำรเพิ่มขึ้นของที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์จำกกำรได้รับบริจำค  18,978  45,252,460  18,978  45,252,460 
กำรลงทุนในที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์โดยที่ยังไม่ได้ช�ำระ  1,008,325,063 1,632,558,604  1,006,109,371  1,630,943,633 
กำรลงทุนในอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภำยใต้สัญญำเช่ำ      
 ทำงกำรเงิน  944,033,010  66,862,044  944,033,010  66,862,044 

หน่วย : บำท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

(นางพูลศิริ วิโรจนาภา)

รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

(นายนิตินัย ศิริสมรรถการ)

ผู้อ�านวยการใหญ่
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

 1. ข้อมูลทั่วไป 

 2. เกณฑ์ในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน

 3. นโยบำยกำรบัญชี

 4. ประมำณกำรทำงบัญชีที่ส�ำคัญ ข้อสมมติฐำนและ  
  กำรใช้ดุลยพินิจ

 5. กำรจัดกำรควำมเสี่ยงในส่วนของทุน

 6. ข้อมูลตำมส่วนงำน

 7. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่

 8. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

 9. เงินลงทุนชั่วครำว

 10. ลูกหนี้กำรค้ำ

 11. ลูกหนี้อื่น

 12. สินค้ำและวัสดุคงเหลือ

 13. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

 14. เงินลงทุนในพันธบัตร

 15. เงินลงทุนเผื่อขำย

 16. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

 17. เงินลงทุนทั่วไป

 18. อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

 19. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

 20. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 21. ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและภำษีเงินได้

 22. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

 23. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน

 24. เจ้ำหนี้กำรค้ำ

 25. เจ้ำหนี้อื่น

 26. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

 27. เงินกู้ยืมระยะยำว

 28. หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

 29. ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน

 30. ประมำณกำรหนี้สิน

 31. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

 32. ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ

 33. ส�ำรองตำมกฎหมำย

 34. ก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน

 35. ค่ำตอบแทนกำรใช้ที่รำชพัสดุ

 36. ภำษีโรงเรือนและที่ดิน (กลับรำยกำร) 

 37. ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสินทรัพย์

 38. ค่ำใช้จ่ำยอื่น

 39. ต้นทุนทำงกำรเงิน

 40. เงินปันผล

 41. ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน

 42. กำรเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทำงกำรเงิน

 43. ภำระผูกพัน

 44. รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

 45. หนี้สินที่อำจเกิดขึ้น

 46. ข้อพิพำท

 47. โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ หัวข้อเรื่อง  หมายเหตุ หัวข้อเรื่อง
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

1. ข้อมูลทั่วไป

 บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ�ำกัด (มหำชน) (ทอท.) จดทะเบียนเป็นบริษัทมหำชนจ�ำกัด เมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2545 โดยมีกระทรวงกำรคลัง 
 เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ร้อยละ 70 มีวัตถุประสงค์ เพื่อประกอบและส่งเสริมกิจกำรท่ำอำกำศยำน รวมทั้งกำรด�ำเนินกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 
 ต่อเนื่องกับกำรประกอบกิจกำรท่ำอำกำศยำน ปัจจุบันบริหำรกิจกำร ท่ำอำกำศยำน จ�ำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ (ทสภ.)  
 ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง (ทดม.) และท่ำอำกำศยำนภูมิภำค 4 แห่ง (ท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่ (ทชม.) ท่ำอำกำศยำนหำดใหญ่ (ทหญ.) ท่ำอำกำศยำน 
 ภูเก็ต (ทภก.) และท่ำอำกำศยำนแม่ฟ้ำหลวง เชียงรำย (ทชร.)) โดยมีที่อยู่ตำมที่ได้จดทะเบียน ดังนี้

 เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒำกำศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2558 โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบที่ได้รับมอบอ�ำนำจจำก 
 คณะกรรมกำร ทอท. 

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทได้จัดท�ำขึ้นตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ.2543  
 ซึ่งหมำยถึงมำตรฐำนกำรบัญชีที่ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ.2547 รวมถึงกำรตีควำมและแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีที่ประกำศใช้ 
 โดยสภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์ และตำมข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรจัดท�ำและ 
 น�ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงิน ภำยใต้พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 กำรจัดรำยกำรในงบกำรเงินเป็นไปตำมประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง “ก�ำหนดรำยกำรย่อที่ต้องมีในงบกำรเงิน พ.ศ.2554” ออกตำม 
 ควำมในมำตรำ 11 วรรคสำมแห่งพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ.2543

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวัดมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงิน ยกเว้นรำยกำร 
 บัญชีบำงประเภทซึ่งใช้มูลค่ำยุติธรรมในกำรวัดมูลค่ำตำมที่อธิบำยในนโยบำยกำรบัญชี

 รำยกำรที่มีสำระส�ำคัญซึ่งเกิดขึ้นระหว่ำงบริษัทและบริษัทย่อยได้ถูกตัดรำยกำรในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวม

 งบกำรเงินรวม แสดงฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนของ ทอท.และบริษัทย่อย 

 บริษัทย่อยประกอบด้วย บริษัท โรงแรมท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ จ�ำกัด (รทส.) โดย ทอท.ถือหุ้นร้อยละ 60 

 งบกำรเงินเฉพำะบริษัท แสดงฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนของ ทอท. 

 เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรรำยงำนข้อมูลจึงรวมเรียก ทอท.และบริษัทย่อยว่ำ “กลุ่มบริษัท”

 งบกำรเงินนี้ แสดงหน่วยเงินตรำเป็นเงินบำท โดยมีกำรปัดเศษทศนิยมในงบกำรเงิน และมีกำรปัดเศษเพื่อให้แสดงเป็นหลักล้ำนบำทในหมำยเหตุ 
 ประกอบงบกำรเงิน

 กำรจัดท�ำงบกำรเงินให้สอดคล้องกับหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยก�ำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบัญชีที่ส�ำคัญและกำรใช้ดุลยพินิจ 
 ของผู ้บริหำรซึ่งจัดท�ำขึ้นตำมกระบวนกำรในกำรน�ำนโยบำยกำรบัญชีของกลุ ่มบริษัทไปถือปฏิบัติ และต้องเปิดเผยเรื่องกำรใช้ดุลยพินิจของ 
 ผู้บริหำรหรือควำมซับซ้อนหรือเกี่ยวกับข้อสมมติฐำนและประมำณกำรที่มีนัยส�ำคัญต่องบกำรเงินในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทฉบับภำษำอังกฤษ จัดท�ำขึ้นจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยที่จัดท�ำตำมกฎหมำย ในกรณีที่มีเนื้อควำม 
 ขัดแย้งกันหรือมีกำรตีควำมแตกต่ำงกัน ให้ใช้งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นหลัก
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3. นโยบายการบัญชี

3.1 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงาน 
 ทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

 มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 ดังนี้

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง กำรน�ำเสนองบกำรเงิน

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบกระแสเงินสด

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ภำษีเงินได้

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สัญญำเช่ำ

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง รำยได้

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบกำรเงินระหว่ำงกำล

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  • มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    (ปรับปรุง 2555)

  • มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง กำรรวมธุรกิจ
    (ปรับปรุง 2555)

  • มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและกำรด�ำเนินงำนที่ยกเลิก
    (ปรับปรุง 2555)    

  • มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงำนด�ำเนินงำน
    (ปรับปรุง 2555)

  • กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 15 เรื่อง สัญญำเช่ำด�ำเนินงำน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู ้เช่ำ

  • กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง กำรประเมินเนื้อหำสัญญำเช่ำที่ท�ำขึ้นตำมรูปแบบกฎหมำย

  • กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริกำร

  • กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

  • กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจำกกำรรื้อถอน กำรบูรณะ
          และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน

  • กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่

  • กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุนกำรรื้อถอน กำรบูรณะ 
         และกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม

  • กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง กำรปรับปรุงย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 29 
          เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
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  • กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ 

  • กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทำนบริกำร 

  • กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ

  • กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง กำรจ่ำยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ

  • กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 18 เรื่อง กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ

  • แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีส�ำหรับกำรบันทึกบัญชีหุ้นปันผล (STOCK DIVIDEND)

 กลุ่มบริษัทได้น�ำมำตรฐำนกำรบัญชี และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุง กำรตีควำมที่เกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี 
 ดังกล่ำว มำถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2557 โดยไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษัท

 มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 ดังนี้

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง กำรน�ำเสนองบกำรเงิน

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินค้ำคงเหลือ

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบกระแสเงินสด

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชีและข้อผิดพลำด

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญำก่อสร้ำง

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ภำษีเงินได้

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญำเช่ำ

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง รำยได้

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง กำรบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 
        ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ต้นทุนกำรกู้ยืม

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง กำรบัญชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์เมื่อออกจำกงำน

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ก�ำไรต่อหุ้น

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบกำรเงินระหว่ำงกำล

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ประมำณกำรหนี้สิน หนี้สินที่อำจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อำจเกิดขึ้น

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
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  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

  • มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
   (ปรับปรุง 2557)

  • มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง กำรรวมธุรกิจ
   (ปรับปรุง 2557)

  • มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำย และกำรด�ำเนินงำนที่ยกเลิก
   (ปรับปรุง 2557)   

  • มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 6 เรื่อง กำรส�ำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่
   (ปรับปรุง 2557)

  • มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงำนด�ำเนินงำน
   (ปรับปรุง 2557)

  • มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบกำรเงินรวม

  • มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง กำรร่วมกำรงำน

  • มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจกำรอื่น

  • มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม

  • กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 10 เรื่อง ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล - กรณีที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้อง
   (ปรับปรุง 2557)  อย่ำงเฉพำะเจำะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงำน

  • กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 15 เรื่อง สัญญำเช่ำด�ำเนินงำน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู ้เช่ำ
   (ปรับปรุง 2557)    

  • กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 25 เรื่อง ภำษีเงินได้ - กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำร
   (ปรับปรุง 2557)  หรือผู้ถือหุ้น

  • กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง กำรประเมินเนื้อหำสัญญำเช่ำที่ท�ำขึ้นตำมรูปแบบกฎหมำย
   (ปรับปรุง 2557)    

  • กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริกำร
   (ปรับปรุง 2557)    

  • กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่อง รำยได้-รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริกำรโฆษณำ
   (ปรับปรุง 2557)

  • กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
   (ปรับปรุง 2557)

  • กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจำกกำรรื้อถอน 
   ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) กำรบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน

  • กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เรื่อง กำรประเมินว่ำ ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่
   ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)    

  • กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุนกำรรื้อถอน กำรบูรณะและ 
   ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) กำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม

  • กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เรื่อง กำรปรับปรุงย้อนหลังภำยใต้ มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 29
   ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) (ปรบัปรงุ 2557) เรือ่ง กำรรำยงำนทำงกำรเงนิในสภำพเศรษฐกจิทีเ่งนิเฟ้อรนุแรง

  • กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เรื่อง งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ
   ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)   
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  • กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เรื่อง ข้อตกลงสัมปทำนบริกำร
   ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)   

  • กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ
   ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557)   

  • กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เรื่อง ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ข้อก�ำหนดเงินทุนขั้นต�่ำ
   ฉบับที่ 14    และปฏิสัมพันธ์ของรำยกำรเหล่ำนี้ ส�ำหรับมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19  
        (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน

  • กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เรื่อง สัญญำส�ำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย์
   ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)   

  • กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เรื่อง กำรจ่ำยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ
   ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)   

  • กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เรื่อง กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ
   ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)   

  • กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เรื่อง ต้นทุนกำรเปิดหน้ำดินในช่วงกำรผลิตส�ำหรับเหมืองผิวดิน
   ฉบับที่ 20   

 มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง กำรน�ำเสนองบกำรเงิน

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินค้ำคงเหลือ

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบกระแสเงินสด

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชีและข้อผิดพลำด

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญำก่อสร้ำง

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ภำษีเงินได้

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญำเช่ำ

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง รำยได้

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง กำรบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 
        ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ต้นทุนกำรกู้ยืม

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง กำรบัญชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์เมื่อออกจำกงำน

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
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  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ก�ำไรต่อหุ้น

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบกำรเงินระหว่ำงกำล

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ประมำณกำรหนี้สิน หนี้สินที่อำจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อำจเกิดขึ้น

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

  • มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง เกษตรกรรม

  • มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง กำรจ่ำยเงินโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
   (ปรับปรุง 2558)

  • มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง กำรรวมธุรกิจ
   (ปรับปรุง 2558)

  • มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญำประกันภัย
   (ปรับปรุง 2558)

  • มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำย และกำรด�ำเนินงำนที่ยกเลิก
   (ปรับปรุง 2558)   

  • มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 6 เรื่อง กำรส�ำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่
   (ปรับปรุง 2558)

  • มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงำนด�ำเนินงำน
   (ปรับปรุง 2558)

  • มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบกำรเงินรวม
   (ปรับปรุง 2558)

  • มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง กำรร่วมกำรงำน
   (ปรับปรุง 2558)

  • มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจกำรอื่น
   (ปรับปรุง 2558)

  • มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
   (ปรับปรุง 2558)

  • กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 10 เรื่อง ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล - กรณีที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้อง
   (ปรับปรุง 2558)  อย่ำงเฉพำะเจำะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงำน

  • กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 15 เรื่อง สัญญำเช่ำด�ำเนินงำน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู ้เช่ำ
   (ปรับปรุง 2558)    

  • กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 25 เรื่อง ภำษีเงินได้ - กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำร
   (ปรับปรุง 2558)  หรือของผู้ถือหุ้น

  • กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง กำรประเมินเนื้อหำสัญญำเช่ำที่ท�ำขึ้นตำมรูปแบบกฎหมำย
   (ปรับปรุง 2558)    

  • กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริกำร
   (ปรับปรุง 2558)    

  • กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่อง รำยได้ - รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริกำรโฆษณำ
   (ปรับปรุง 2558)
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  • กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
   (ปรับปรุง 2558)

  • กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจำกกำรรื้อถอน กำรบูรณะ
   (ปรับปรุง 2558)  และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน

  • กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง กำรประเมินว่ำ ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่
   (ปรับปรุง 2558)    

  • กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุนกำรรื้อถอน กำรบูรณะและ 
   (ปรับปรุง 2558)  กำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม

  • กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง กำรปรับปรุงย้อนหลังภำยใต้ มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 29
   (ปรับปรุง 2558)  (ปรับปรุง 2558) เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อ 
        รุนแรง

  • กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ
   (ปรับปรุง 2558)   

  • กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทำนบริกำร
   (ปรับปรุง 2558) 

  • กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ
   (ปรับปรุง 2558)   

  • กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 14 เรื่อง ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ข้อก�ำหนดเงินทุนขั้นต�่ำ
   (ปรับปรุง 2558)  และปฏิสัมพันธ์ของรำยกำรเหล่ำนี้ ส�ำหรับมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 
         (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน

  • กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง สัญญำส�ำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย์
   (ปรับปรุง 2558)   

  • กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง กำรจ่ำยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ
   (ปรับปรุง 2558)   

  • กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 18 เรื่อง กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ
   (ปรับปรุง 2558)   

  • กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 20 เรื่อง ต้นทุนกำรเปิดหน้ำดินในช่วงกำรผลิตส�ำหรับเหมืองผิวดิน
   (ปรับปรุง 2558)   

  • กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 21 เรื่อง เงินที่น�ำส่งรัฐ

 ผู้บริหำรของกลุ่มบริษัทได้ประเมินและเห็นว่ำมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี กำรตีควำม 
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง  
 วันที่ 1 มกรำคม 2558 และวันที่ 1 มกรำคม 2559 ดังกล่ำวไม่มีผลกระทบที่เป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินที่น�ำเสนอ ยกเว้นมำตรฐำนกำรบัญชี  
 และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ดังนี้ ซึ่งกลุ่มบริษัทจะน�ำมำถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2558 

 มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง กำรน�ำเสนองบกำรเงิน กำรเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ ได้แก่ กำรเพิ่มเติมข้อก�ำหนดให้กิจกำรจัดกลุ่ม 
 รำยกำรที่แสดงอยู่ใน “ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น” โดยใช้เกณฑ์ว่ำรำยกำรนั้นสำมำรถจัดประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้ในก�ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง 
 ได้หรือไม่ มำตรฐำนดังกล่ำวจะมีผลต่อกำรแสดงรำยกำรก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของกลุ่มบริษัท

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง และลดควำมซ�้ำซ้อนของค�ำนิยำมของ 
 มูลค่ำยุติธรรม โดยกำรก�ำหนดค�ำนิยำม และแหล่งข้อมูลในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม และกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับใช้ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
 มำตรฐำนดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อกำรเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
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3.2 นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

 3.2.1 การบัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่อย

  บริษัทย่อย หมำยถึง กิจกำร (ซึ่งรวมถึงกิจกำรเฉพำะกิจ) ที่กลุ่มบริษัทมีอ�ำนำจในกำรควบคุมนโยบำยกำรเงินและกำรด�ำเนินงำน และ 
  โดยทั่วไปแล้วกลุ่มบริษัทจะถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมำกกว่ำกึ่งหนึ่ง ในกำรประเมินว่ำกลุ่มบริษัทมีกำรควบคุมบริษัทอื่นหรือไม่ กิจกำรต้อง 
  พิจำรณำถึงกำรมีอยู่และผลกระทบจำกสิทธิในกำรออกเสียงที่เป็นไปได้ที่กิจกำรสำมำรถใช้สิทธิหรือแปลงสภำพตรำสำรนั้นในปัจจุบันรวมถึง 
  สิทธิในกำรออกเสียงที่เป็นไปได้ซึ่งกิจกำรอื่นถืออยู่ด้วย กลุ่มบริษัทรวมงบกำรเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบกำรเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มบริษัท 
  ควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทจะไม่น�ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมไว้ในงบกำรเงินรวมนับจำกวันที่กลุ่มบริษัทสูญเสียอ�ำนำจควบคุม

  กิจกำรจะตัดรำยกำรบัญชีระหว่ำงกิจกำร ยอดคงเหลือ และรำยกำรก�ำไรหรือขำดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่ำงกลุ่มบริษัท นโยบำยกำรบัญชี 
  ของบริษัทย่อยได้ถูกเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มบริษัท

  เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงในงบกำรเงินเฉพำะบริษัทด้วยวิธีรำคำทุน

  กลุ่มบริษัทจะทดสอบกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษัทย่อยเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ำเงินลงทุนนั้นอำจมีกำรด้อยค่ำเกิดขึ้น หำกว่ำรำคำตำมบัญชี 
  ของเงินลงทุนสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน กลุ่มบริษัทจะบันทึกรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำรวมไว้ในงบก�ำไรขำดทุน 

 3.2.2 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

  (ก) สกุลเงินที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำนและสกุลเงินที่ใช้น�ำเสนองบกำรเงิน

    รำยกำรที่แสดงในงบกำรเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัทถูกวัดมูลค่ำโดยใช้สกุลเงินของสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจหลักที่กลุ่มบริษัท 
    ด�ำเนินงำนอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำน) งบกำรเงินแสดงในสกุลเงินบำท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำนและสกุลเงิน 
    ที่ใช้น�ำเสนองบกำรเงินของกลุ่มบริษัท

  (ข) รำยกำรและยอดคงเหลือ

    รำยกำรที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำนโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำรหรือ 
    วันที่ตีรำคำหำกรำยกำรนั้นถูกวัดมูลค่ำใหม่ รำยกำรก�ำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรรับหรือจ่ำยช�ำระที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ และ 
    ที่เกิดจำกกำรแปลงค่ำสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตรำต่ำงประเทศได้บันทึกไว้ในก�ำไรหรือขำดทุน 

    เมื่อมีกำรรับรู้รำยกำรก�ำไรหรือขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของอัตรำแลกเปลี่ยน 
    ทัง้หมดของก�ำไรหรอืขำดทนุนัน้จะรบัรูไ้ว้ในก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อืน่ด้วย ในทำงตรงข้ำมกำรรบัรูก้�ำไรหรอืขำดทนุของรำยกำรทีไ่ม่เป็นตวัเงนิ 
    ไว้ในก�ำไรหรือขำดทุน องค์ประกอบของอัตรำแลกเปลี่ยนทั้งหมดของก�ำไรหรือขำดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในก�ำไรขำดทุนด้วย

 3.2.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดในงบกระแสเงินสด หมำยรวมถึง เงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรทุกประเภท แต่ไม่รวมเงินฝำกธนำคำร 
  ประเภทที่ต้องจ่ำยคืนเมื่อสิ้นระยะเวลำที่ก�ำหนด เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภำพคล่องสูงซึ่งมีอำยุไม่เกินสำมเดือนนับจำกวันที่ได้มำ และ 
  เงินเบิกเกินบัญชี โดยเงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

 3.2.4 เงินลงทุนชั่วคราว

  เงินลงทุนชั่วครำว หมำยถึง เงินฝำกธนำคำรประเภทฝำกประจ�ำ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญำใช้เงิน เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ ซึ่งมีอำยุเกินสำมเดือน 
  นับจำกวันที่ได้มำแต่ไม่เกินสิบสองเดือน และเงินลงทุนในตรำสำรหนี้และตรำสำรทุนที่ฝ่ำยบริหำรมีควำมตั้งใจที่จะถือไว้ในช่วงเวลำน้อยกว่ำ 
  สิบสองเดือน 

 3.2.5 ลูกหนี้การค้า

  ลูกหนี้กำรค้ำรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ำตำมใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่ำต่อมำด้วยจ�ำนวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วยค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งประมำณ 
  จำกกำรสอบทำนยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้งวด ค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสญู หมำยถงึ ผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบญัชขีองลกูหนีก้ำรค้ำเปรยีบเทยีบกบัมลูค่ำ 
  ที่คำดว่ำจะได้รับจำกลูกหนี้กำรค้ำโดยประมำณขึ้นจำกประสบกำรณ์ในกำรเก็บเงินในอดีต และตำมสถำนะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้ำง ณ วันที่ 
  ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ในงบก�ำไรขำดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่ำใช้จ่ำยอื่น
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 3.2.6 สินค้าและวัสดุคงเหลือ 

  สินค้ำและวัสดุคงเหลือแสดงด้วยรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต�่ำกว่ำ รำคำทุนของสินค้ำและวัสดุคงเหลือค�ำนวณโดยวิธี 
  ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก ต้นทุนของกำรซื้อประกอบด้วยรำคำซื้อและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรซื้อสินค้ำและวัสดุนั้น เช่น ค่ำอำกรขำเข้ำ 
  และค่ำขนส่ง เป็นต้น มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับประมำณจำกรำคำปกติที่คำดว่ำจะขำยได้ของธุรกิจหักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่จ�ำเป็นเพื่อให้สินค้ำและ 
  วัสดุคงเหลือนั้นพร้อมขำยรวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย

  กลุ่มบริษัทจะรับรู้ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำและค่ำเผื่อกำรเคลื่อนไหวช้ำของสินค้ำและวัสดุคงเหลือเก่ำ ล้ำสมัย หรือเสื่อมคุณภำพเท่ำที่จ�ำเป็น

 3.2.7 เงินลงทุน

  กลุ่มบริษัทจัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจำกเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็น 2 ประเภท คือ 1) เงินลงทุนเผื่อขำย และ 2) เงินลงทุนทั่วไป  
  กำรจัดประเภทขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมำยขณะลงทุน ฝ่ำยบริหำรจะเป็นผู้ก�ำหนดกำรจัดประเภทที่เหมำะสมส�ำหรับเงินลงทุน ณ เวลำลงทุน 
  และทบทวนกำรจัดประเภทเป็นระยะ 

  (1) เงินลงทุนเผื่อขำย คือ เงินลงทุนที่จะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลำและอำจขำยเพื่อเสริมสภำพคล่องหรือเมื่ออัตรำดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง  
    ได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่กรณีที่ฝ่ำยบริหำรแสดงเจตจ�ำนงที่จะถือไว้ในช่วงเวลำน้อยกว่ำ 12 เดือนนับแต่วันที่ 
    ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ก็จะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน หรือเว้นแต่กรณีที่ฝ่ำยบริหำรมีควำมจ�ำเป็นที่ต้องขำยเพื่อเพิ่มเงินทุน 
    ด�ำเนินงำน จึงจะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน

    เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่อยู ่ในควำมต้องกำรของตลำดถูกจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขำยและแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
    ด้วยมูลค่ำยุติธรรม และรับรู้ผลต่ำงที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นรำยกำรก�ำไร(ขำดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นแสดงไว้ภำยใต้หัวข้อองค์ประกอบอื่น 
    ของส่วนของผู้ถือหุ้น และแสดงมูลค่ำกำรเปลี่ยนแปลงระหว่ำงงวดในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

  (2) เงินลงทุนทั่วไป คือ เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่มีตลำดซื้อขำยคล่องรองรับ แสดงด้วยรำคำทุนปรับด้วยค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของ 
    เงินลงทุน

  กลุ่มบริษัทจะทดสอบกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ำเงินลงทุนนั้นอำจมีกำรด้อยค่ำเกิดขึ้น หำกรำคำตำมบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ำ 
  มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน กลุ่มบริษัทจะบันทึกรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำรวมไว้ในงบก�ำไรขำดทุน

  ในกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจำกกำรจ�ำหน่ำยเมื่อเปรียบเทียบกับรำคำตำมบัญชีของเงินลงทุนนั้น 
  จะบันทึกรวมอยู่ในงบก�ำไรขำดทุน กรณีที่จ�ำหน่ำยเงินลงทุนที่ถือไว้ในตรำสำรหนี้หรือตรำสำรทุนชนิดเดียวกันออกไปบำงส่วน รำคำตำมบัญชี 
  ของเงินลงทุนที่จ�ำหน่ำยจะก�ำหนดโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักด้วยรำคำตำมบัญชีจำกจ�ำนวนทั้งหมดที่ถือไว้

 3.2.8 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

  อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน หมำยถึง อสังหำริมทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อหำประโยชน์จำกรำยได้ค่ำเช่ำระยะยำว หรือจำกกำรเพิ่มมูลค่ำของ 
  สินทรัพย์ หรือทั้งสองอย่ำง และไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ในกำรด�ำเนินงำนในกลุ่มบริษัท 

  อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนวัดมูลค่ำเริ่มแรกด้วยรำคำทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนในกำรท�ำรำยกำร และวัดมูลค่ำภำยหลังกำรรับรู้ด้วยรำคำทุน 
  หักผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี)

  ค่ำเสื่อมรำคำค�ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพื่อลดรำคำตำมบัญชีของอสังหำริมทรัพย์แต่ละประเภทตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ที่ประมำณกำรไว้  
  ยกเว้นที่ดินซึ่งถือว่ำประมำณกำรอำยุกำรให้ประโยชน์มีไม่จ�ำกัด

  ค่ำเสื่อมรำคำค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์แต่ละประเภท ดังนี้

• อำคำรให้เช่ำ  30 และ 50

 จ�านวน (ปี)

  กำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลังเข้ำเป็นมูลค่ำบัญชีของสินทรัพย์จะกระท�ำก็ต่อเมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์ 
  เชิงเศรษฐกิจในอนำคตในรำยจ่ำยนั้น และต้นทุนสำมำรถวัดมูลค่ำได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ ค่ำซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษำทั้งหมดจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำย 
  เมื่อเกิดขึ้น เมื่อมีกำรเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนจะตัดมูลค่ำตำมบัญชีของส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก
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 3.2.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

  ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ บันทึกบัญชีในรำคำทุน ณ วันที่ได้มำหรือก่อสร้ำงแล้วเสร็จ กลุ่มบริษัทก่อสร้ำงอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำงทั้งหมด 
  ในที่รำชพัสดุซึ่งเช่ำจำกกรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลัง เดิมระเบียบกระทรวงกำรคลังและกองทัพอำกำศก�ำหนดให้อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง 
  ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงกำรคลังนับตั้งแต่วันก่อสร้ำงแล้วเสร็จ แต่กลุ่มบริษัทบันทึกอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำงเป็นสินทรัพย์ เนื่องจำก 
  เป็นผู้รับควำมเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ดังกล่ำว โดย ทอท.เป็นผู้จ่ำยค่ำตอบแทนกำรใช้ที่รำชพัสดุให้กรมธนำรักษ์ เมื่อ ทอท. 
  แปลงสภำพเป็นบริษัทมหำชน จ�ำกัด กระทรวงกำรคลังได้จัดท�ำระเบียบกระทรวงกำรคลังและกองทัพอำกำศจ�ำนวนหนึ่งระเบียบ และ 
  ระเบียบกระทรวงกำรคลังและกรมกำรบินพำณิชย์จ�ำนวนสองระเบียบ ซึ่งทั้งสำมระเบียบมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยำยน 2545 โดย 
  ข้อ 8 ของทั้งสำมระเบียบก�ำหนดให้กรรมสิทธิ์อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงกำรคลัง เมื่อข้อตกลงกำรใช้ประโยชน์ 
  ในที่รำชพัสดุที่ท�ำขึ้นตำมระเบียบนี้สิ้นผลบังคับผูกพัน ซึ่งเมื่อรวมระยะเวลำทั้งสิ้นแล้วต้องไม่เกิน 50 ปีนับแต่วันที่ท�ำข้อตกลงกำรใช้ประโยชน์  
  ทอท.ได้ท�ำข้อตกลงกำรใช้ประโยชน์ รวม 4 ฉบับ เมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2545 และท�ำข้อตกลงกำรใช้ประโยชน์ฉบับปรับปรุงแก้ไขอีก 1 ฉบับ  
  เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2547 โดยให้ ทอท.ใช้ประโยชน์ในที่รำชพัสดุมีก�ำหนดเวลำ 30 ปี (วันที่ 30 กันยำยน 2575) และยินยอมให้ ทอท.  
  แจ้งขอใช้ประโยชน์ต่อไปได้อีกสองครั้งๆ ละ 10 ปี (วันที่ 30 กันยำยน 2595) ซึ่ง ทอท.จ่ำยค่ำตอบแทนกำรใช้ที่รำชพัสดุให้กรมธนำรักษ์  
  ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 35

  ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์แสดงรำยกำรด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ 

  รำคำทุนของรำยกำรที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ รวมถึง รำคำซื้อ อำกรขำเข้ำ ภำษีซื้อที่เรียกคืนไม่ได้ (หลังหักส่วนลดกำรค้ำ และจ�ำนวน 
  ที่ได้รับคืนจำกผู้ขำย) และต้นทุนทำงตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดหำสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสถำนที่และสภำพที่พร้อมจะใช้งำนได้ 
  ตำมควำมประสงค์ของฝ่ำยบริหำร รวมทั้งต้นทุนที่ประมำณที่ดีที่สุดส�ำหรับกำรรื้อ กำรขนย้ำย และกำรบูรณะสถำนที่ตั้งของสินทรัพย์  
  ซึ่งเป็นภำระผูกพันของกิจกำรที่เกิดขึ้นเมื่อกิจกำรได้สินทรัพย์นั้นมำหรือเป็นผลจำกกำรใช้สินทรัพย์นั้นในช่วงเวลำหนึ่ง

  กำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลังเข้ำเป็นมูลค่ำบัญชีของสินทรัพย์จะกระท�ำก็ต่อเมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์ 
  เชิงเศรษฐกิจในอนำคตในรำยจ่ำยนั้น และต้นทุนสำมำรถวัดมูลค่ำได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ ค่ำซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษำทั้งหมดจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำย 
  เมื่อเกิดขึ้น เมื่อมีกำรเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนของอำคำรและอุปกรณ์จะตัดมูลค่ำตำมบัญชีของส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก

  ค่ำเสื่อมรำคำค�ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพื่อลดรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ที่ประมำณกำรไว้ของ 
  สินทรัพย์ดังต่อไปนี้

• อำคำร สิ่งก่อสร้ำงและภูมิสถำปัตยกรรม  10 - 50

• งำนระบบ ไฟฟ้ำ ประปำ เชื้อเพลิง สื่อสำร และปรับอำกำศ 10 - 20

• เครื่องจักรกล เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ 5 - 10

• ยำนพำหนะ 5 - 8

• เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้ส�ำนักงำน 2 - 10

 จ�านวน (ปี)

  กลุ่มบริษัทมีกำรทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์ มูลค่ำคงเหลือ และวิธีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำอย่ำงน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี

  ในกรณีที่มูลค่ำตำมบัญชีสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน มูลค่ำตำมบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ำกับมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนทันที ตำมหมำยเหตุ 
  ประกอบงบกำรเงินข้อ 3.2.11

  ผลก�ำไรหรือขำดทุนที่เกิดจำกกำรจ�ำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ค�ำนวณโดยเปรียบเทียบจำกสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจำกกำรจ�ำหน่ำย 
  สินทรัพย์กับมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้สุทธิเป็นรำยได้อื่นหรือค่ำใช้จ่ำยในงบก�ำไรขำดทุน 

  ดอกเบี้ยจำกกำรกู้ยืมเงินมำใช้ในกำรได้มำซึ่งที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ได้บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของสินทรัพย์นั้นตลอดช่วงเวลำ 
  กำรก่อสร้ำงและเตรียมสินทรัพย์นั้นให้อยู่ในสภำพพร้อมที่จะใช้ได้ตำมประสงค์ 
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 3.2.10  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

   สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของกลุ่มบริษัท คือ สิทธิกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำมำรถแยกจำกเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง 
   ได้แสดงตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ กำรตัดจ�ำหน่ำยค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดประมำณกำรอำยุกำร 
   ให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ภำยในระยะเวลำ 5 ถึง 10 ปี 

 3.2.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์

   สินทรัพย์ที่ไม่ใช่ค่ำควำมนิยมจะมีกำรทบทวนกำรด้อยค่ำเมื่อมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์บ่งชี้ว่ำรำคำตำมบัญชีอำจสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำ 
   จะได้รับคืน รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรับรู้เมื่อรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน ซึ่งหมำยถึงจ�ำนวน 
   ที่สูงกว่ำระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยเทียบกับมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์ สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นกลุ่มที่เล็กที่สุดที่สำมำรถ 
   แยกออกมำได้เพื่อวัตถุประสงค์ของกำรประเมินกำรด้อยค่ำ สินทรัพย์ซึ่งรับรู ้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำไปแล้วจะถูกประเมิน 
   ควำมเป็นไปได้ที่จะกลับรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

 3.2.12 สัญญาเช่าระยะยาว 

   กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า

   สัญญำเช่ำสินทรัพย์ซึ่งผู้เช่ำเป็นผู้รับควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน ซึ่งจะบันทึก 
   เป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่ำ หรือมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ แล้วแต่มูลค่ำใด 
   จะต�่ำกว่ำจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยดังกล่ำวจะปันส่วนระหว่ำงหนี้สินและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพื่อให้ได้อัตรำดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้ำงอยู่  
   โดยพิจำรณำแยกแต่ละสัญญำ ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยำว ส่วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึก 
   ในงบก�ำไรขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำเพื่อท�ำให้อัตรำดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตรำคงที่ส�ำหรับยอดคงเหลือของหนี้สินที่เหลืออยู ่  
   สินทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์ที่เช่ำหรืออำยุของสัญญำเช่ำ แล้วแต่ระยะเวลำใด 
   จะน้อยกว่ำ

   สัญญำระยะยำวเพื่อเช่ำสินทรัพย์ซึ่งผู้ให้เช่ำเป็นผู้รับควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของเป็นส่วนใหญ่ สัญญำเช่ำนั้นถือเป็น 
   สัญญำเช่ำด�ำเนินงำน เงินที่ต้องจ่ำยภำยใต้สัญญำเช่ำดังกล่ำว (สุทธิจำกสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจำกผู้ให้เช่ำ) จะบันทึกในงบก�ำไรขำดทุน 
   โดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำนั้น 

   ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนก่อนหมดอำยุกำรเช่ำ เช่น เงินเพิ่มที่ต้องจ่ำยให้แก่ผู้ให้เช่ำ จะบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำย 
   ในรอบระยะเวลำบัญชีที่กำรยกเลิกนั้นเกิดขึ้น

   กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่า

   สินทรัพย์ที่ให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินในรำยกำรอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน และตัด 
   ค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ด้วยเกณฑ์เดียวกันกับรำยกำรอำคำรและอุปกรณ์ของกลุ ่มบริษัทซึ่งมีลักษณะ 
   คล้ำยคลึงกัน รำยได้ค่ำเช่ำ (สุทธิจำกสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ำยให้แก่ผู ้ให้เช่ำ) รับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลำกำรให้เช่ำ

 3.2.13 เงินกู้ยืม

   เงินกู้ยืมรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนกำรจัดท�ำรำยกำรที่เกิดขึ้น และวัดมูลค่ำในเวลำต่อมำด้วยวิธี 
   รำคำทุนตัดจ�ำหน่ำยตำมวิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทน (หักด้วยต้นทุนกำรจัดท�ำรำยกำรที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับ 
   มูลค่ำที่จ่ำยคืนเพื่อช�ำระหนี้นั้นจะรับรู้ในงบก�ำไรขำดทุนตลอดช่วงเวลำกำรกู้ยืม 

   เงินกู ้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ ่มบริษัทไม่มีสิทธิอันปรำศจำกเงื่อนไขให้เลื่อนช�ำระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ  
   12 เดือน นับจำกวันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

 3.2.14 ภาษีเงินได้

   ภำษีเงินได้ส�ำหรับงวดประกอบด้วย ภำษีเงินได้ปัจจุบัน และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ภำษีเงินได้จะรับรู้เป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำย และ 
   น�ำไปรวมค�ำนวณก�ำไร หรือขำดทุนสุทธิส�ำหรับงวด ยกเว้นส่วนที่รับรู้ในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น  
   ในกรณีนี้ ภำษีเงินได้ต้องรับรู้ในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นตำมล�ำดับ
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   • ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

    ภำษีเงินได้ปัจจุบันค�ำนวณจำกอัตรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คำดได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมีผลบังคับใช้ภำยใน 
    สิ้นรอบระยะเวลำที่รำยงำนในประเทศที่บริษัทและบริษัทย่อยด�ำเนินงำนอยู่ และเกิดรำยได้เพื่อเสียภำษี ผู้บริหำรจะประเมินสถำนะ 
    ของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวดๆ โดยค�ำนึงถึงสถำนกำรณ์ที่สำมำรถน�ำกฎหมำยภำษีอำกรไปปฏบิตั ิซึง่ขึน้อยูก่บักำรตคีวำม  
    และจะตั้งประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษี หำกคำดว่ำจะต้องจ่ำยช�ำระภำษีแก่หน่วยงำนจัดเก็บ

   • ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

    ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีรับรู้ตำมวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลต่ำงชั่วครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และรำคำตำมบัญชี 
    ที่แสดงอยู่ในงบกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มบริษัทจะไม่รับรู้ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกิดจำกกำรรับรู้เริ่มแรกของรำยกำรสินทรัพย์ 
    หรือรำยกำรหนี้สินที่เกิดจำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรำยกำร รำยกำรนั้นไม่มีผลกระทบต่อก�ำไรทำงบัญชี  
    และก�ำไร (ขำดทุน) ทำงภำษี ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีค�ำนวณจำกอัตรำภำษี (และกฎหมำยภำษีอำกร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือ 
    ที่คำดได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมีผลบังคับใช้ภำยในสิ้นรอบระยะเวลำที่รำยงำน และคำดว่ำอัตรำภำษีดังกล่ำวจะน�ำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ 
    ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ หรือหนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีกำรจ่ำยช�ำระ

    กลุ่มบริษัทจะรับรู ้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีหำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำกลุ่มบริษัทจะมีก�ำไรทำงภำษีเพียงพอ 
    ที่จะสำมำรถน�ำจ�ำนวนผลต่ำงชั่วครำวนั้นมำใช้ประโยชน์ 

    กลุ ่มบริษัทบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยพิจำรณำจำกผลต่ำงชั่วครำวของเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ต้องเสียภำษี ยกเว้น 
    ในกรณีที่กลุ ่มบริษัทสำมำรถควบคุมจังหวะเวลำของกำรกลับรำยกำรผลต่ำงชั่วครำวและกำรกลับรำยกำรผลต่ำงชั่วครำว 
    มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะไม่เกิดขึ้นได้ภำยในระยะเวลำที่คำดกำรณ์ได้ในอนำคต

    สินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะหักกลบกันได้ก็ต ่อเมื่อกลุ ่มบริษัทมีสิทธิตำมกฎหมำยในกำรน�ำสินทรัพย์ 
    และหนี้สินภำษีเงินได้ในงวดปัจจุบันมำหักกลบกัน และทั้งสินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภำษี 
    เงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกัน โดยกำรเรียกเก็บเป็นหน่วยภำษีเดียวกันหรือหน่วยภำษีต่ำงกัน  
    ซึ่งกลุ่มบริษัทตั้งใจจะจ่ำยช�ำระรำยกำรดังกล่ำวด้วยยอดสุทธิ

 3.2.15 ประมาณการหนี้สิน

   กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมำณกำรหนี้สินอันเป็นผลสืบเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต ซึ่งกำรช�ำระภำระผูกพันนั้นมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำ 
   จะส่งผลให้กลุ่มบริษัทต้องสูญเสียทรัพยำกรออกไป และตำมประมำณกำรที่น่ำเชื่อถือของจ�ำนวนที่ต้องจ่ำย ในกรณีที่กลุ่มบริษัทคำดว่ำ 
   ประมำณกำรหนี้สินเป็นรำยจ่ำยที่จะได้รับคืน เช่น ภำยใต้สัญญำประกันภัย เป็นต้น กลุ่มบริษัทจะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกตำ่งหำกเมื่อคำดว่ำ 
   น่ำจะได้รับรำยจ่ำยนั้นคืนอย่ำงแน่นอน

 3.2.16 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

   • ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

    ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนทั้งที่เป็นโครงกำรสมทบเงิน 
    และโครงกำรผลประโยชน์ โครงกำรสมทบเงินเป็นโครงกำรที่กลุ่มบริษัทจ่ำยเงินสมทบให้กับกิจกำรที่แยกต่ำงหำก โดยกลุ่มบริษัท 
    ไม่มีภำระผูกพันตำมกฎหมำยหรือภำระผูกพันจำกกำรอนุมำนที่จะต้องจ่ำยช�ำระเพิ่มเติมจำกที่ได้สมทบไว้แล้วหำกกองทุนไม่มี 
    สินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ำยช�ำระภำระผูกพันจำกกำรให้บริกำรของพนักงำนทั้งในงวดปัจจุบันและงวดก่อน โครงกำรผลประโยชน์ 
    เป็นโครงกำรที่ไม่ใช่โครงกำรสมทบเงิน โดยปกติโครงกำรผลประโยชน์จะก�ำหนดจ�ำนวนผลประโยชน์ที่พนักงำนจะได้รับเมื่อ 
    เกษียณอำยุ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหนึ่งหรือหลำยปัจจัย เช่น อำยุพนักงำน อำยุกำรท�ำงำน และค่ำตอบแทน เป็นต้น

    ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนประกอบด้วย

    โครงการสมทบเงิน 

    ทอท.ได้จัดตั้ง “กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พนักงำนกำรท่ำอำกำศยำนแห่งประเทศไทย” ซึ่งจดทะเบียนแล้วเมื่อวันที่ 28 มีนำคม 2537  
    ตำมพระรำชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งพนักงำนและลูกจ้ำงประจ�ำจ่ำยเงินสะสมเข้ำกองทุนฯ ในอัตรำร้อยละ  
    2 - 15 ของเงินเดือน ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตรำที่ ทอท.จ่ำยสมทบ โดย ทอท.จะจ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนฯ ให้พนักงำนที่เป็นสมำชิก 
    แต่ละรำยตำมอัตรำที่ก�ำหนด
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    คณะกรรมกำร ทอท.ได้มีมติในครำวประชุมครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2548 ให้ปรับอัตรำเงินสมทบของสมำชิก ดังนี้

ไม่เกิน 10 ปี  9

เกินกว่ำ 10 ปี   10

เกินกว่ำ 20 ปี  12

เกินกว่ำ 25 ปี  15

 อายุการท�างาน อัตราร้อยละของเงินเดือน

    สมำชิกสำมำรถขอเปลี่ยนแปลงอัตรำเงินสะสมได้ตำมอำยุกำรท�ำงำนในอัตรำร้อยละ 2 - 15 ของเงินเดือน โดยจะมีผลบังคับใช้ 
    ในเดือนเมษำยนและเดือนตุลำคมของทุกปี

    ทอท.รับรู้เงินจ่ำยสมทบเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก�ำไรขำดทุนในงวดที่เกิดรำยกำร กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพนี้ได้แยกออกจำกกลุ่มบริษัท 
    และบริหำรโดยบริษัทจัดกำรกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ภำยใต้กำรก�ำกับดูแลของคณะกรรมกำรกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

    โครงการผลประโยชน์

    (ก) โครงกำรเกษียณอำยุ

     กรณีที่ 1 พนักงำนมีอำยุครบ 60 ปีบริบูรณ์

     กลุ่มบริษัทจัดให้มีโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน โดยผลประโยชน์ของโครงกำรที่พนักงำนจะได้รับ คือ เงินตอบแทน ซึ่ง 
     เป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องตำมประกำศคณะกรรมกำรแรงงำนรัฐวิสำหกิจสัมพันธ์หรือกฎหมำยแรงงำนไทย โดยจ�ำนวนเงิน 
     ดังกล่ำวขึ้นอยู่กับฐำนเงินเดือน และจ�ำนวนปีที่พนักงำนท�ำงำนให้บริษัทนับถึงวันที่สิ้นสุดกำรท�ำงำนที่จะเกิดขึ้นในอนำคต 

     กรณีที่ 2 พนักงำนที่สมัครใจเกษียณอำยุก่อนอำยุครบ 60 ปีบริบูรณ์ - เฉพำะพนักงำน ทอท.

     ทอท.จัดให้มีโครงกำรเกษียณอำยุก่อนก�ำหนด โดยคุณสมบัติของผู้เข้ำร่วมโครงกำรและหลักเกณฑ์ในกำรจ่ำยผลประโยชน์ 
     ตำมโครงกำรต้องได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรของ ทอท.

    (ข) โครงกำรกองทุนสงเครำะห์ - เฉพำะพนักงำน ทอท.

     ทอท.ได้จัดตั้ง “กองทุนสงเครำะห์กำรท่ำอำกำศยำนแห่งประเทศไทย” โดยจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนฯ ในอัตรำร้อยละ 10  
     ของเงินเดือนพนักงำนเฉพำะพนักงำนที่เลือกไม่โอนไปกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เพื่อให้กองทุนฯ มีเงินส�ำรองเพียงพอที่พึงต้อง 
     จ่ำยพนักงำน ณ วันสิ้นงวดบัญชี โดยรวมไว้เป็นภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ทอท.จะจ่ำยเงิน 
     ให้พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมระเบียบบริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ�ำกัด (มหำชน) ว่ำด้วยกองทุนสงเครำะห์ พ.ศ.2546  
     โดยกำรค�ำนวณผลประโยชน์ของโครงกำรดังกล่ำวประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

     1. ค�ำนวณจำกระยะเวลำตั้งแต่ปฏิบัติงำนในกำรท่ำอำกำศยำนแห่งประเทศไทยจนถึงวันที่ 29 กันยำยน 2545 คูณด้วย 
      เงินเดือน ณ วันที่ 29 กันยำยน 2545

     2. ค�ำนวณจำกระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนในบริษัท ทำ่อำกำศยำนไทย จ�ำกัด (มหำชน) คูณด้วยเงินเดือนเดือนสุดทำ้ยที่ออกจำกงำน

   • ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น - เฉพาะพนักงาน ทอท.

    ทอท.จัดให้มีโครงกำรตอบแทนให้แก่พนักงำนหรือลูกจ้ำงประจ�ำที่ท�ำงำนครบ 25 ปี ซึ่งอำยุงำนนับตั้งแต่วันที่พนักงำนเริ่มปฏิบัติงำน  
    โดยนับรวมระยะเวลำทดลองปฏิบัติงำนจนถึงวันที่ 1 กรกฎำคมของแต่ละปี 

    หนี้สินซึ่งเกิดจำกข้อก�ำหนดที่เป็นผลจำกผลประโยชน์หลังออกจำกงำนที่เป็นโครงกำรผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยำว 
    อื่นดังกล่ำวค�ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัย ซึ่งใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method)  
    มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันจำกโครงกำรผลประโยชน์ดังกล่ำวก�ำหนดโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดที่ต้องจ่ำยในอนำคตด้วย 
    อัตรำดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบำลซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของผลประโยชน์ที่จะต้องจ่ำยให้แก่พนักงำน รวมทั้งมีเงื่อนไขและ 
    วันครบก�ำหนดใกล้เคียงกับเงื่อนไขของภำระผูกพันของผลประโยชน์หลังออกจำกงำนโดยประมำณ
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    ก�ำไรและขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนจะรับรู ้ 
    ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส่วนก�ำไรและขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ 
    ระยะยำวอื่น จะรับรู้ในงบก�ำไรขำดทุนในงวดที่เกิดรำยกำร

   • ผลประโยชน์ระยะสั้น

    กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินและค่ำใช้จ่ำยจำกวันหยุดพักผ่อนประจ�ำปีของพนักงำนที่ได้รับอนุมัติให้ยกยอดวันหยุดพักผ่อนไปใช้ในปีถัดไป  
    โดยรับรู้ ณ รำคำต้นทุนที่คำดว่ำจะมีกำรยกยอดวันหยุดพักผ่อนประจ�ำปี โดยไม่ได้มีกำรปรับด้วยอัตรำคิดลดให้เป็นมูลค่ำปัจจุบัน

 3.2.17 การรับรู้รายได้

   รำยได้ค่ำธรรมเนียมสนำมบิน ค่ำธรรมเนียมกำรใช้สนำมบิน ค่ำเครื่องอ�ำนวยควำมสะดวก และรำยได้เกี่ยวกับบริกำรรับรู้เป็นรำยได้ 
   เมื่อมีกำรให้บริกำร

   รำยได้ค่ำเช่ำส�ำนักงำนและอสังหำริมทรัพย์และรำยได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ รับรู ้เป็นรำยได้ตำมระยะเวลำและอัตรำค่ำตอบแทน 
   ตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ

   รำยได้จำกกิจกำรโรงแรม และภัตตำคำร บันทึกเป็นรำยได้เมื่อมีกำรให้บริกำรตำมรำคำในใบแจ้งหนี้โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มส�ำหรับ 
   ค่ำสินค้ำและบริกำรหลังจำกหักส่วนลดและค่ำบริกำรที่บวกเพิ่มแล้ว

   รำยได้ดอกเบี้ยรับ รับรู้ตำมเกณฑ์สัดส่วนของระยะเวลำ โดยค�ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง

   รำยได้เงินปันผล รับรู้เมื่อสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลนั้นเกิดขึ้น

   ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ทอท.ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 22 กรกฎำคม 2558 ทอท.เสนอคณะกรรมกำร ทอท.เพื่อทรำบกำรปรับปรุง 
   ชื่อหมวด/รำยกำรอัตรำค่ำภำระกำรใช้ท่ำอำกำศยำน ทรัพย์สิน บริกำร และควำมสะดวกต่ำงๆ ในกิจกำรของ ทอท.และค่ำบริกำรต่ำงๆ  
   จำกค�ำว่ำ “ค่ำธรรมเนียม” เป็น “ค่ำบริกำร” และ “ค่ำธรรมเนียมกำรใช้สนำมบิน” เป็น “ค่ำบริกำรผู้โดยสำรขำออก” ตำมพระรำชบัญญัติ 
   กำรเดินอำกำศ พ.ศ.2497 มำตรำ 56 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระรำชบัญญัติกำรเดินอำกำศ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2551 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 
   วันที่ 1 ตุลำคม 2558 เป็นต้นไป 

 3.2.18 การจ่ายเงินปันผล

   เงินปันผลที่จ่ำยไปยังผู้ถือหุ้นของบริษัทจะรับรู้ในด้ำนหนี้สินในงบกำรเงินของกลุ่มบริษัทในรอบระยะเวลำบัญชีกำรอนุมัติจ่ำยเงินปันผล

 3.2.19 เครื่องมือทางการเงิน

   กลุ ่มบริษัทได้ใช้เครื่องมือทำงกำรเงินเพื่อลดควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศซึ่งมีผลกระทบต่อหนี้สิน โดยมี 
   เครื่องมือที่ส�ำคัญคือ สัญญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินของหนี้สินจำกสกุลเงินเยนมำเป็นสกุลเงินบำท กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงิน 
   ต่ำงประเทศ ซึ่งจะได้รับจริง หรือรับรู้หนี้สินที่เป็นสกุลเงินต่ำงประเทศ ซึ่งจะต้องจ่ำยช�ำระ และแปลงค่ำสินทรัพย์ หรือหนี้สินที่เป็น 
   สกุลเงินตรำต่ำงประเทศให้เป็นเงินบำท โดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำตำมอ้ำงอิงประจ�ำวันที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยประกำศไว้  
   โดยจะแสดงมูลค่ำของสินทรัพย์และหนี้สินจำกรำยกำรสัญญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินเป็นยอดสุทธิในงบแสดงฐำนะกำรเงินเมื่อมีสิทธิ 
   ตำมกฎหมำยในกำรน�ำจ�ำนวนที่รับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินมำหักกลบลบหนี้กัน และตั้งใจที่จะรับหรือจ่ำยช�ำระด้วยยอดสุทธิ รำยกำรก�ำไร 
   และรำยกำรขำดทุนที่เกิดจำกกำรรับหรือจ่ำยช�ำระที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ และที่เกิดจำกกำรแปลงค่ำสินทรัพย์ และหนี้สินดังกล่ำว 
   ได้บันทึกไว้ในงบก�ำไรขำดทุน

 3.2.20 ข้อมูลตามส่วนงาน

   ส่วนงำนด�ำเนินงำนได้ถูกรำยงำนในลักษณะเดียวกับรำยงำนภำยในที่น�ำเสนอให้ผู้มีอ�ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด�ำเนินงำน ผู้มีอ�ำนำจ 
   ตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด�ำเนินงำน หมำยถึง บุคคลที่ท�ำหน้ำที่ในกำรจัดสรรทรัพยำกรและประเมินผล กำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนด�ำเนินงำน  
   ซึ่ง ทอท.พิจำรณำว่ำคือ กรรมกำรผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ 
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4. ประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ

 กำรประมำณกำร ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดุลยพินิจ ได้มีกำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเนื่องและอยู่บนพื้นฐำนของประสบกำรณ์ในอดีตและปัจจัย 
 อื่นๆ ซึ่งรวมถึงกำรคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตที่เชื่อว่ำมีเหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนั้น 

 กลุ ่มบริษัทมีกำรประมำณกำรทำงบัญชีและใช้ข้อสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์ในอนำคต ผลของประมำณกำรทำงบัญชีอำจไม่ตรงกับ 
 ผลที่เกิดขึ้นจริง ประมำณกำรทำงบัญชีที่ส�ำคัญและข้อสมมติฐำนที่มีควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญ ที่อำจเป็นเหตุให้เกิดกำรปรับปรุงยอดคงเหลือ 
 ของสินทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลำบัญชีถัดไป ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2558 กำรประมำณกำรทำงบัญชีที่ส�ำคัญของ 
 กลุ่มบริษัทมีดังนี้ 

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นกำรปรับมูลค่ำของลูกหนี้ด้วยมูลค่ำที่คำดว่ำอำจเกิดควำมเสียหำยเนื่องจำกกำรเก็บหนี้ไม่ได้ ผู ้บริหำรใช้ดุลยพินิจ 
 ในกำรประมำณค่ำควำมเสียหำยส�ำหรับยอดลูกหนี้คงเหลือโดยพิจำรณำจำกกำรวิเครำะห์อำยุหนี้ และประสบกำรณ์กำรเก็บหนี้ โดยพิจำรณำ 
 สภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจปัจจุบันร่วมด้วย อย่ำงไรก็ตำม กำรใช้วิธีประมำณมูลค่ำและสมมติฐำนต่ำงๆ เหล่ำนี้อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำ 
 กำรประมำณกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และอำจต้องมีกำรปรับปรุงค่ำเผื่อดังกล่ำวในอนำคต

 อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 ฝ่ำยบริหำรเป็นผู้ประมำณกำรอำยุกำรใช้งำนและมูลค่ำคงเหลือส�ำหรับอำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของกลุ่มบริษัท โดยส่วนใหญ่ 
 อ้ำงอิงจำกข้อมูลเชิงเทคนิคของสินทรัพย์นั้น และรวมถึงกำรพิจำรณำกำรตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ที่เสื่อมสภำพหรือไม่ได้ใช้งำนโดยกำรขำยหรือเลิกใช้

 ประมาณการการด้อยค่าของสินทรัพย์

 กลุ่มบริษัททดสอบกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์เมื่อพบข้อบ่งชี้ของกำรด้อยค่ำตำมที่ได้กล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 3.2.11 มูลค่ำที่คำดว่ำ 
 จะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดพิจำรณำจำกกำรค�ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้ โดยประมำณกำรกระแสเงินสดจำกกำรด�ำเนินงำน 
 ตลอดอำยุที่คำดว่ำจะได้ประโยชน์จำกสินทรัพย์ 

 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

 กลุ่มบริษัทจัดให้มีโครงกำรผลประโยชน์พนักงำนภำยหลังออกจำกงำนหรือเกษียณอำยุเพื่อจ่ำยให้แก่พนักงำนตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่  
 ประกำศคณะกรรมกำรแรงงำนรัฐวิสำหกิจสัมพันธ์หรือกฎหมำยแรงงำนไทย และผลประโยชน์ระยะยำวอื่นที่เป็นโครงกำรตอบแทนให้แก่พนักงำน 
 ที่ท�ำงำนครบ 25 ปี มูลค่ำปัจจุบันของประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำนดังกล่ำวค�ำนวณโดยใช้สมมติฐำนหลำยประกำรโดยรวมถึงอัตรำ 
 คิดลด อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงำน และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงำน กำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำเหล่ำนี้มีผลต่อประมำณกำร 
 ค่ำใช้จ่ำย และหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน

 กำรประมำณกำรในเรื่องอื่นๆ ได้ถูกเปิดเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องของหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินนี้ 

5. การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน

 วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในกำรบริหำรทุนของกลุ่มบริษัทนั้นเพื่อด�ำรงไว้ซึ่งควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท เพื่อสร้ำง 
 ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อด�ำรงไว้ซึ่งโครงสรำ้งของทุนที่เหมำะสมเพื่อลดต้นทุนทำงกำรเงินของทุน

6. ข้อมูลตามส่วนงาน

 กลุ่มบริษัทด�ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจเกี่ยวกับกำรบริหำรกิจกำรท่ำอำกำศยำน และกิจกำรโรงแรม ในกำรรำยงำนข้อมูลตำมส่วนงำน กลุ่มบริษัท 
 ได้แสดงส่วนงำนด�ำเนินงำนกิจกำรท่ำอำกำศยำนตำมเขตภูมิศำสตร์ กิจกำรท่ำอำกำศยำนประกอบด้วย รำยได้ที่เกี่ยวกับกิจกำรกำรบิน และรำยได้ 
 ที่ไม่เกี่ยวกับกิจกำรกำรบิน โดยรำยได้ที่เกี่ยวกับกิจกำรกำรบินเป็นรำยได้ที่เกี่ยวข้องกับกำรจรำจรทำงอำกำศโดยตรง ได้แก่ รำยได้ค่ำธรรมเนียม 
 สนำมบิน รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรใช้สนำมบิน และรำยได้ค่ำเครื่องอ�ำนวยควำมสะดวก ส่วนรำยได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจกำรกำรบินเป็นรำยได้ที่ไม่เกี่ยวข้อง 
 กับกำรจรำจรทำงอำกำศโดยตรง ได้แก่ รำยได้ค่ำเช่ำส�ำนักงำนและอสังหำริมทรัพย์ รำยได้เกี่ยวกับบริกำร และรำยได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์  
 ผู้มีอ�ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด�ำเนินงำนประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนด�ำเนินงำนโดยใช้ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนของส่วนงำน

 นโยบำยกำรบัญชีส�ำหรับส่วนงำนที่รำยงำนเป็นไปตำมนโยบำยกำรบัญชีในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน

 กลุ่มบริษัทบันทึกรำยกำรขำยและโอนระหว่ำงส่วนงำนเช่นเดียวกับกำรขำยและโอนให้แก่บุคคลภำยนอก
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7. การจัดประเภทรายการใหม่

 กลุ ่มบริษัทได้จัดประเภทรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 และ 2556 และงบก�ำไรขำดทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่  
 30 กันยำยน 2557 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องและเปรียบเทียบกับกำรแสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 และงบก�ำไร 
 ขำดทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2558 ทั้งนี้ ไม่มีผลกระทบต่อก�ำไรสุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้นที่ได้รำยงำนไปแล้ว ดังนี้
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

 ก่อน  หลัง ก่อน  หลัง

 จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

 ก่อน  หลัง ก่อน  หลัง

 จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน      

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557      

- ลูกหนี้อื่น 1,014.40 (542.56) 471.84 1,014.13 (542.43) 471.70

- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 848.49 (373.09) 475.40 826.23 (372.95) 453.28

- ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 81,624.19 12,657.43 94,281.62 80,138.18 12,657.43 92,795.61

- สินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง 12,657.43 (12,657.43) - 12,657.43 (12,657.43) -

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,379.48 915.65 2,295.13 1,374.73 915.38 2,290.11

- เจ้ำหนี้อื่น - 5,239.82 5,239.82 - 5,218.79 5,218.79

- ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 4,389.28 (4,389.28) - 4,368.24 (4,368.24) -

- เงินมัดจ�ำและเงินประกันสัญญำ 511.89 (511.89) - 510.44 (510.44) -

- หนี้สินหมุนเวียนอื่น 5,689.93 (881.85) 4,808.08 5,645.72 (881.87) 4,763.85

- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 3,553.51 543.20 4,096.71 3,553.51 541.76 4,095.27

งบแสดงฐานะการเงิน      

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556      

- ลูกหนี้อื่น 1,168.90 (565.05) 603.85 1,176.43 (565.12) 611.31

- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 610.20 (372.76) 237.44 583.19 (372.43) 210.76

- ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 82,676.81 8,729.27 91,406.08 81,102.59 8,729.27 89,831.86

- สินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง 8,729.27 (8,729.27) - 8,729.27 (8,729.27) -

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 2,910.14 937.81 3,847.95 2,910.13 937.55 3,847.68

- เจ้ำหนี้อื่น - 5,206.53 5,206.53 - 5,291.50 5,291.50

- ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 4,493.55 (4,493.55) - 4,579.58 (4,579.58) -

- เงินมัดจ�ำและเงินประกันสัญญำ 421.66 (421.66) - 420.39 (420.39) -

- หนี้สินหมุนเวียนอื่น 6,057.73 (781.71) 5,276.02 6,016.09 (780.66) 5,235.43

- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 2,074.18 490.39 2,564.57 2,074.18 489.13 2,563.31
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

 ก่อน  หลัง ก่อน  หลัง

 จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

  2558 2557 2558 2557

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

  2558 2557 2558 2557

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

 2558 2557

 ล้านบาท ล้านบาท

งบก�าไรขาดทุน ส�าหรับปี      

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557      

- ภำษีโรงเรือนและที่ดิน  - 221.25 221.25 - 218.13 218.13

- ค่ำใช้จ่ำยอื่น 2,576.81 (221.25) 2,355.56 2,197.00 (218.13) 1,978.87

เงินสด 366.92 349.26 364.67 346.70

เงินฝำกกระแสรำยวันและออมทรัพย์ 2,684.31 3,361.46 2,674.69 3,357.34

เงินฝำกประจ�ำ - 3,300.00 - 3,300.00

เงินฝำกออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์ ทอท. 34.97 38.11 34.97 38.11

รวม 3,086.20 7,048.83 3,074.33 7,042.15

 ส�ำหรับข้อมูลในงบกระแสเงินสด เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบด้วย

เงินสดและเงินฝำกสถำบันกำรเงิน 3,086.20 7,048.83 3,074.33 7,042.15

เงินเบิกเกินบัญชี  - (11.38) - -

รวม 3,086.20 7,037.45 3,074.33 7,042.15

เงินฝำกประจ�ำ 45,403.95 34,153.86

ตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนดภำยในหนึ่งปี  

 ตั๋วแลกเงิน - 2,000.00

รวม 45,403.95 36,153.86

9. เงินลงทุนชั่วคราว



 

 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

  2558 2557 2558 2557

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

  2558 2557 2558 2557

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

  2558 2557 2558 2557

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
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10. ลูกหนี้การค้า

11. ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้กำรค้ำ - บุคคลภำยนอก 3,056.33 2,823.46 3,021.19 2,791.73

ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุฯ ข้อ 44.1) - - 50.51 52.08

รวม 3,056.33 2,823.46 3,071.70 2,843.81

หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (700.50) (729.04) (699.50) (728.12)

ลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ 2,355.83 2,094.42 2,372.20 2,115.69

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ 2,259.07 1,875.41 2,280.40 1,906.08

ไม่เกิน 6 เดือน 56.14 128.98 51.28 119.92

เกินกว่ำ 6 เดือน - 1 ปี 13.36 134.65 13.20 134.35

เกินกว่ำ 1 ปี - 2 ปี 135.70 82.31 135.67 82.29

เกินกว่ำ 2 ปี 592.06 602.11 591.15 601.17

รวม  3,056.33 2,823.46 3,071.70 2,843.81

ดอกเบี้ยค้ำงรับ 235.63 447.94 235.62 447.94

เงินยืมทดรอง 3.49 8.93 3.49 8.93

อื่นๆ 10.20 14.97 9.98 14.83

รวม 249.32 471.84 249.09 471.70

 ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในงบกำรเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 จ�ำนวน 700.50 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหนี้อยู ่ระหว่ำงกำรบังคับคดี  
 19 รำย จ�ำนวน 56.02 ล้ำนบำท อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำล 20 รำย จ�ำนวน 285.71 ล้ำนบำท อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรรวบรวมหลักฐำน 
 เพื่อด�ำเนินคดี 32 รำย จ�ำนวน 71.59 ล้ำนบำท และอยู่ระหว่ำงกำรประนอมหนี้และติดตำมทวงถำม 69 รำย จ�ำนวน 287.18 ล้ำนบำท

 ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในงบกำรเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 จ�ำนวน 729.04 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหนี้อยู่ระหว่ำงกำรบังคับคดี 9 รำย  
 จ�ำนวน 36.19 ล้ำนบำท อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำล 9 รำย จ�ำนวน 210.83 ล้ำนบำท อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรรวบรวมหลักฐำนเพื่อด�ำเนินคดี  
 53 รำย จ�ำนวน 170.17 ล้ำนบำท และอยู่ระหว่ำงกำรประนอมหนี้และติดตำมทวงถำม 90 รำย จ�ำนวน 311.85 ล้ำนบำท

 ลูกหนี้กำรค้ำ แยกตำมอำยุหนี้ได้ดังนี้



 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

  2558 2557 2558 2557

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

  2558 2557 2558 2557

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
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12. สินค้าและวัสดุคงเหลือ

14. เงินลงทุนในพันธบัตร

13. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินค้ำคงเหลือ 6.69 6.67 - -

วัสดุคงเหลือ 297.59 227.64 297.59 227.64

หัก ส�ำรองกำรเสื่อมสภำพของวัสดุคงเหลือ (66.43) (38.87) (66.43) (38.87)

สินค้ำและวัสดุคงเหลือ-สุทธิ 237.85 195.44 231.16 188.77

เงินน�ำส่งศำล 372.44 - 372.44 -

ภำษีซื้อที่ยังไม่ถึงก�ำหนด 210.62 462.08 191.17 443.18

ค่ำเบี้ยประกันภัยจ่ำยล่วงหน้ำ 2.09 0.42 0.40 0.42

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 6.35 12.90 5.16 9.68

รวม 591.50 475.40 569.17 453.28

 เงินน�ำส่งศำล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 จ�ำนวน 372.44 ล้ำนบำท เกิดจำก ทอท.บอกเลิกสัญญำอนุญำตให้ประกอบกิจกำรบริหำรจัดกำร 
 อำคำรและลำนจอดรถ ณ ทสภ.กับบริษัทเอกชนรำยหนึ่ง โดยบริษัทเอกชนได้ฟ้องร้องด�ำเนินคดี ในข้อหำละเมิดขับไล่ พร้อมกับยื่นค�ำร้อง 
 ขอคุ้มครองชั่วครำวในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งในระหว่ำงเดือนธันวำคม 2554 ถึงเดือนเมษำยน 2556 ศำลมีค�ำสั่งคุ ้มครองประโยชน์ของคู่ควำมระหว่ำง 
 กำรพิจำรณำ และมีค�ำสั่งให้โจทก์และจ�ำเลยที่ 1 (ทอท.) เป็นผู้เก็บเงินค่ำจอดรถ และค่ำสมำชิก (เมมเบอร์) ส่งศำลตำมควำมเป็นจริง ต่อมำศำล 
 มีค�ำสั่งให้จ�ำหน่ำยคดีดังกล่ำวออกจำกสำรบบควำม และให้คืนเงินที่คู ่กรณีน�ำมำวำงต่อศำลให้แก่ ทอท. ปัจจุบัน ทอท.ได้รับเงินดังกล่ำวคืนแล้ว  
 ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 45.2.3

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

 2558 2557

 ล้านบาท ล้านบาท

พันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทย - 1.00

พันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทยที่มีภำระผูกพัน 55.00 55.00

ส่วนเกิน (ต�่ำ) กว่ำมูลค่ำพันธบัตร (0.61) 0.06

รวม 54.39 56.06

 ทอท.ได้น�ำพันธบัตรไปจ�ำน�ำสิทธิไว้กับกรมสรรพำกรเป็นจ�ำนวน 55.00 ล้ำนบำท เพื่อเป็นหลักประกันชะลอกำรจ่ำยภำษีอำกรค้ำงช�ำระ จนกว่ำ 
 ผลกำรพิจำรณำค�ำร้องของดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มในส่วนที่เกี่ยวกับภำษีมูลค่ำเพิ่มในกำรก่อสร้ำง ทสภ. และกำรขยำยอำคำรผู้โดยสำร  
 ทชม. และ ทภก. จะได้ข้อยุติ



 

 

 

  

 

 

 สัดส่วนการถือหุ้น ราคาทุน ราคายุติธรรม ราคาตามบัญชี เงินปันผลรับ

 สัดส่วนการถือหุ้น ราคาทุน ราคาตามบัญชี เงินปันผลรับ

  จ�านวนเงินลงทุน

 สัดส่วนการถือหุ้น วิธีราคาทุน เงินปันผลรับ

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557

 ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

  2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557

 ชื่อบริษัท ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

 2558 2557 2558 2557 2558 2557

 ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท
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- บริษัท บริกำรเชื้อเพลิงกำรบิน            
 กรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน) 4.94 4.94 21.00 21.00 784.35 945.00 784.35 945.00 22.24 24.70

- กองทุนรวมวำยุภักษ์ หนึ่ง 0.00037 0.00037 1.00 1.00 0.91 1.22 0.91 1.22 - -

    22.00 22.00 785.26 946.22 785.26 946.22

บริษัท แอร์พอร์ตดิวตี้ฟรี จ�ำกัด - 10.00 - 20.00 - 20.00 - -

บริษัท ครัวกำรบินภูเก็ต จ�ำกัด 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล จ�ำกัด 9.00 9.00 10.80 10.80 10.80 10.80 4.86 2.70

บริษัท เทรดสยำม จ�ำกัด 1.50 1.50 0.75 0.75 0.75 0.75 0.14 0.14

บริษัท ไทยเชื้อเพลิงกำรบิน จ�ำกัด 10.00 10.00 53.00 53.00 53.00 53.00 24.21 23.99

บริษัท ไทยแอร์พอร์ตส์ กรำวด์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด 28.50 28.50 311.26 311.26 311.26 311.26 - -

หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน   (311.26) (311.26) (311.26) (311.26)  

รวม   74.55 94.55 74.55 94.55

- บริษัท โรงแรมท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ จ�ำกัด (รทส.) 60.00 60.00 610.67 610.67 - -

15. เงินลงทุนเผื่อขาย

17. เงินลงทุนทั่วไป

16. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

 ทอท.ได้รับปันผลจำก บริษัท บริกำรเชื้อเพลิงกำรบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน) เป็นเงินปันผลจ�ำนวน 14.36 ล้ำนบำท ในอัตรำ 0.57 บำทต่อหุ้น  
 และเป็นหุ้นปันผลจ�ำนวน 6.30 ล้ำนหุ้น ในอัตรำ 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ เมื่อวันที่ 14 พฤษภำคม 2558 และรับเป็นเงินปันผลจ�ำนวน 7.88 ล้ำนบำท  
 เมื่อวันที่ 3 กันยำยน 2558



 

 

 สัดส่วนการถือหุ้น ราคาทุน ราคาตามบัญชี เงินปันผลรับ

  2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557

 ชื่อบริษัท ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
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บริษัท แอร์พอร์ตดิวตี้ฟรี จ�ำกัด - 10.00 - 20.00 - 20.00 - -

บริษัท ครัวกำรบินภูเก็ต จ�ำกัด 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล จ�ำกัด 9.00 9.00 10.80 10.80 10.80 10.80 4.86 2.70

บริษัท เทรดสยำม จ�ำกัด 1.50 1.50 0.75 0.75 0.75 0.75 0.14 0.14

บริษัท ไทยเชื้อเพลิงกำรบิน จ�ำกัด 10.00 10.00 53.00 53.00 53.00 53.00 24.21 23.99

บริษัท ไทยแอร์พอร์ตส์ กรำวด์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด 28.50 28.50 285.00 285.00 285.00 285.00 - -

หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน   (285.00) (285.00) (285.00) (285.00)  

รวม   74.55 94.55 74.55 94.55

 • ทอท.มีเงินลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัท ไทยแอร์พอร์ต กรำวด์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด จ�ำนวน 2,850,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท ช�ำระ 
  เต็มมูลค่ำแล้วจ�ำนวน 142,500 หุ้น เป็นเงิน 14.25 ล้ำนบำท และส่วนที่ช�ำระค่ำหุ้นไว้เพียงร้อยละ 50 จ�ำนวน 2,707,500 หุ้น เป็นเงิน  
  135.38 ล้ำนบำท ซึ่งบริษัทฯ เรียกให้ ทอท.ช�ำระเพิ่มอีกร้อยละ 50 เป็นเงิน 135.38 ล้ำนบำท ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558 ทอท.น�ำส่ง 
  เงินค่ำหุ้นค้ำงช�ำระให้กับเจ้ำพนักงำนบังคับคดีเป็นเงิน 117.88 ล้ำนบำทแล้ว ส่วนที่เหลือ 17.50 ล้ำนบำท ทอท.จะน�ำส่ง เมื่อมีค�ำสั่งของ  
  เจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์แจ้งมำยัง ทอท.เนื่องจำกศำลล้มละลำยกลำงได้มีค�ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำด บริษัท ไทยแอร์พอร์ต กรำวด์  
  เซอร์วิสเซส จ�ำกัด เมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2558 และขณะนี้อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรของเจ้ำหน้ำที่พิทักษ์ทรัพย์ แม้ว่ำ ทอท.ถือหุ้นในสัดส่วน 
  ร้อยละ 28.50 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง อย่ำงไรก็ตำม ทอท.ไม่มีอิทธิพลซึ่งเป็นสำระส�ำคัญในกำรด�ำเนินงำน (เนื่องจำกไม่มีส่วนร่วม 
  ในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบำยทำงกำรเงินและกำรด�ำเนินงำน) ดังนั้น บริษัท ไทยแอร์พอร์ต กรำวด์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด จึงไม่ถือว่ำเป็น 
  บริษัทร่วม

 • ทอท.ท�ำสัญญำร่วมลงทุนกับบริษัท บี.เอ.ดี.เอฟ. จ�ำกัด จัดตั้งบริษัท แอร์พอร์ตดิวตี้ฟรี จ�ำกัด เมื่อวันที่ 26 กรกฎำคม 2532 มีทุน 
  จดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 200 ล้ำนบำท เป็นหุ้นสำมัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท ซึ่ง ทอท.ถือหุ้นสำมัญของ บริษัท แอร์พอร์ต 
  ดิวตี้ฟรี จ�ำกัด ร้อยละ 10 จ�ำนวน 200,000 หุ้น ช�ำระเต็มมูลค่ำแล้วจ�ำนวน 20 ล้ำนบำท ตำมสัญญำร่วมลงทุนฯ ให้ บริษัท บี.เอ.ดี.เอฟ.  
  จ�ำกัด จะต้องรับผิดชอบในกรณีที่ บริษัท แอร์พอร์ตดิวตี้ฟรี จ�ำกัด ด�ำเนินกำรขำดทุนเพียงฝ่ำยเดียว โดย ทอท.ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ  
  ทั้งสิ้น ในกรณีที่ บริษัท แอร์พอร์ตดิวตี้ฟรี จ�ำกัด เลิกกัน หรือสัญญำร่วมลงทุนนี้สิ้นสุดลงไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ และผลจำกกำรช�ำระบัญชี  
  บริษัท แอร์พอร์ตดิวตี้ฟรี จ�ำกัด ขำดทุน บริษัท บี.เอ.ดี.เอฟ. จ�ำกัด จะต้องชดใช้เงินลงทุนคืนแก่ ทอท.จนเต็มจ�ำนวน 20 ลำ้นบำท

  ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ทอท. ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2558 มีมติให้ฝ่ำยบริหำร ทอท. เจรจำให้ บริษัท บี.เอ.ดี.เอฟ.  
  จ�ำกัด ช�ำระเงินตำมมูลค่ำหุ้นตำมบัญชี ณ ปัจจุบัน (ตำมงบกำรเงินของบริษัท แอร์พอร์ตดิวตี้ฟรี จ�ำกัด สิ้นสุด ณ วันที่ 21 ธันวำคม 2557  
  (วันที่เลิกบริษัท) และได้ผ่ำนกำรรับรองจำกผู้สอบบัญชีแล้ว) ตำมสัดส่วนที่ ทอท.ถืออยู่ร้อยละ 10 คิดเป็นเงิน 27.04 ล้ำนบำท โดย บริษัท  
  บี.เอ.ดี.เอฟ. จ�ำกัด ได้ช�ำระค่ำหุ้นคืนให้ ทอท.ตำมจ�ำนวนดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2558



   อสังหาริมทรัพย์  

 ที่ดิน ที่มีไว้ให้เช่า รวม

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
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ราคาทุน   

ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2557 1,730.68 8,732.03 10,462.71

- รับโอนจำกสินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง - 461.45 461.45

- โอนเปลี่ยนประเภท - 148.52 148.52

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 1,730.68 9,342.00 11,072.68

ค่าเสื่อมราคาสะสม   

ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2557 - 2,440.94 2,440.94

- ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี - 226.98 226.98

- โอนเปลี่ยนประเภท - 27.67 27.67

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 - 2,695.59 2,695.59

ค่าเผื่อการด้อยค่า   

ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2557 - 0.52 0.52

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 - 0.52 0.52

ราคาตามบัญชี - สุทธิ   

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 1,730.68 6,290.57 8,021.25

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 1,730.68 6,645.89 8,376.57

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนส�ำหรับงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทมีจ�ำนวน 94,815.09  
 ล้ำนบำท ทั้งนี้ มูลค่ำยุติธรรมของที่ดินก�ำหนดโดยใช้วิธีกำรเปรียบเทียบตลำด (Market Approach) และมูลค่ำยุติธรรมของอำคำรและ 
 ส่วนปรับปรุงอำคำรใช้วิธีวิเครำะห์จำกรำยได้ (Income Approach)

18. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนพิจำรณำตำมประเภทของสินทรัพย์ ดังนี้

 • อำคำรหรือพื้นที่ในอำคำรที่ ทอท.ถือครองและให้เช่ำต่อด้วยสัญญำเช่ำด�ำเนินงำน

 • อำคำรหรือพื้นที่ในอำคำรที่ยังไม่มีผู ้เช่ำที่ ทอท.ถือครองเพื่อให้เช่ำต่อภำยใต้สัญญำเช่ำด�ำเนินงำน

 • ที่ดินที่ ทอท.ถือครองไว้ในปัจจุบันที่ยังมิได้ระบุวัตถุประสงค์ของกำรใช้



 

    งานระบบ เครื่องจักรกล    

  อาคาร ไฟฟ้า ประปา  เครื่องมือ  เครื่องตกแต่ง สินทรัพย์  

  สิ่งก่อสร้าง เชื้อเพลิง สื่อสาร เครื่องใช้  ติดตั้ง ระหว่าง 

 ที่ดิน  ภมูสิถาปัตยกรรม ปรับอากาศ อุปกรณ์ ยานพาหนะ เครือ่งใช้ส�านกังาน ก่อสร้าง รวม

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

 งบการเงินรวม
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

 2558 2557

 ล้านบาท ล้านบาท

รำยได้จำกกำรขำยหรือกำรให้บริกำร  

 ค่ำเช่ำส�ำนักงำนและอสังหำริมทรัพย์ 1,264.12 1,230.01

 รำยได้เกี่ยวกับบริกำร 646.59 648.58

 รำยได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ 9,052.33 7,304.92

  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนโดยตรงที่เกิดจำกอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำร   
 ลงทุนซึ่งก่อให้เกิดรำยได้ค่ำเช่ำส�ำหรับปี 3,145.81 2,805.61

19. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ราคาทุน        

ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2557 537.15 101,072.31 12,270.73 33,455.58 363.02 1,625.51 12,657.43 161,981.73

- สินทรัพย์เพิ่ม - 0.14 44.78 1,349.93 63.40 19.80 6,085.17 7,563.22

- รับโอนจำกสินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง 372.53 1,339.80 2,066.10 3,226.74 5.49 21.64 (7,032.30) -

- โอนเปลี่ยนประเภท -  (516.21) 367.29 1.71 (1.04) (0.74) (564.54) (713.53)

- ขำยและจ�ำหน่ำย - (12.64) (67.97) (739.93) (11.63) (7.87) - (840.04)

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 909.68 101,883.40 14,680.93 37,294.03 419.24 1,658.34 11,145.76 167,991.38

ค่าเสื่อมราคาสะสม               

ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2557 - 28,855.70 7,545.05 29,065.95 285.33 1,543.11 - 67,295.14

- ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี - 2,713.09 982.48 2,020.17 17.00 36.05 - 5,768.79

- โอนเปลี่ยนประเภท - (119.13) 91.46 1.02 (1.04) - - (27.69)

- ขำยและจ�ำหน่ำย - (3.08) (63.69) (702.00) (11.63) (7.68) - (788.08)

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 - 31,446.58 8,555.30 30,385.14 289.66 1,571.48 - 72,248.16

 จ�ำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ที่ได้รับรู้ในก�ำไรหรือขำดทุน ได้แก่



    งานระบบ เครื่องจักรกล    

  อาคาร ไฟฟ้า ประปา  เครื่องมือ  เครื่องตกแต่ง สินทรัพย์  

  สิ่งก่อสร้าง เชื้อเพลิง สื่อสาร เครื่องใช้  ติดตั้ง ระหว่าง 

 ที่ดิน  ภมูสิถาปัตยกรรม ปรับอากาศ อุปกรณ์ ยานพาหนะ เครือ่งใช้ส�านกังาน ก่อสร้าง รวม

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

 งบการเงินรวม

    งานระบบ เครื่องจักรกล    

  อาคาร ไฟฟ้า ประปา  เครื่องมือ  เครื่องตกแต่ง สินทรัพย์  

  สิ่งก่อสร้าง เชื้อเพลิง สื่อสาร เครื่องใช้  ติดตั้ง ระหว่าง 

 ที่ดิน  ภมูสิถาปัตยกรรม ปรับอากาศ อุปกรณ์ ยานพาหนะ เครือ่งใช้ส�านกังาน ก่อสร้าง รวม

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
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ค่าเผื่อการด้อยค่า               

ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2557 - 210.14 63.98 113.87 13.86 3.12 - 404.97

- ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำส�ำหรับปี - 12.10 39.78 21.79 8.71 2.83 - 85.21

- โอนเปลี่ยนประเภท - - - 0.47 - - - 0.47

- ขำยและจ�ำหน่ำย - - - - - (0.02) - (0.02)

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 - 222.24 103.76 136.13 22.57 5.93 - 490.63

ราคาตามบัญชี - สุทธิ              

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 537.15 72,006.47 4,661.70 4,275.76 63.83 79.28 12,657.43 94,281.62

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 909.68 70,214.58 6,021.87 6,772.76 107.01 80.93 11,145.76 95,252.59

ราคาทุน        

ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2557 537.15  99,460.90  11,752.66  33,273.22  363.02  1,253.20  12,657.43 159,297.58 

- สินทรัพย์เพิ่ม - - 42.36 1,336.86 63.40 13.97 6,075.06 7,531.65

- รับโอนจำกสินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง 372.53 1,339.80 2,065.56 3,222.41 5.49 16.40 (7,022.19) -

- โอนเปลี่ยนประเภท -  (516.21) 367.29 1.71 (1.04) (0.74) (564.54) (713.53)

- ขำยและจ�ำหน่ำย - (12.64) (67.97) (736.74) (11.63) (6.26) - (835.24)

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 909.68 100,271.85 14,159.90 37,097.46 419.24 1,276.57 11,145.76 165,280.46

ค่าเสื่อมราคาสะสม               

ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2557 - 28,595.70  7,122.88  28,900.95  285.33  1,192.14  - 66,097.00 

- ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี - 2,680.79 930.54 2,010.96 17.00 24.50 - 5,663.79

- โอนเปลี่ยนประเภท - (119.13) 91.46 1.02 (1.04) - - (27.69)

- ขำยและจ�ำหน่ำย - (3.08) (63.69) (698.82) (11.63) (6.07) - (783.29)

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 - 31,154.28 8,081.19 30,214.11 289.66 1,210.57 - 70,949.81



    งานระบบ เครื่องจักรกล    

  อาคาร ไฟฟ้า ประปา  เครื่องมือ  เครื่องตกแต่ง สินทรัพย์  

  สิ่งก่อสร้าง เชื้อเพลิง สื่อสาร เครื่องใช้  ติดตั้ง ระหว่าง 

 ที่ดิน  ภมูสิถาปัตยกรรม ปรับอากาศ อุปกรณ์ ยานพาหนะ เครือ่งใช้ส�านกังาน ก่อสร้าง รวม

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

  2558 2557 2558 2557

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
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ค่าเผื่อการด้อยค่า               

ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2557 - 210.14 63.98 113.87 13.86 3.12 - 404.97

- ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำส�ำหรับปี - 12.10 39.78 21.79 8.71 2.83 - 85.21

- โอนเปลี่ยนประเภท  - - 0.47 - - - 0.47

- ขำยและจ�ำหน่ำย - - - - - (0.02) - (0.02)

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 - 222.24 103.76 136.13 22.57 5.93 - 490.63

ราคาตามบัญชี - สุทธิ              

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 537.15 70,655.06 4,565.80 4,258.40 63.83 57.94 12,657.43 92,795.61

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 909.68 68,895.33 5,974.95 6,747.22 107.01 60.07 11,145.76 93,840.02

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 ทอท.มีค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสินทรัพย์ของท่ำอำกำศยำนแม่ฟ้ำหลวง เชียงรำย จ�ำนวน 490.63 ล้ำนบำท (ณ วันที่  
 30 กันยำยน 2557 จ�ำนวน 404.97 ล้ำนบำท) กลุ่มบริษัทพิจำรณำกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ในระดับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดในระดับ 
 ท่ำอำกำศยำนแต่ละแห่ง โดยก�ำหนดมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนจำกมูลค่ำจำกกำรใช้ เนื่องจำก ทอท.เช่ำใช้ประโยชน์ที่รำชพัสดุในกำรด�ำเนินกิจกำร 
 ท่ำอำกำศยำน และระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ ว่ำด้วยกำรให้ ทอท.ใช้ประโยชน์ในที่รำชพัสดุก�ำหนดว่ำ กำรปลูกสร้ำงอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำงใดๆ  
 ในที่รำชพัสดุให้ ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงกำรคลัง มูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของทรัพย์สินส่วนใหญ่จึงมีค่ำเท่ำกับศูนย์

 กำรพิจำรณำมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์ ประมำณกำรจำกกระแสเงินสดที่ได้ตลอดอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์ โดยใช้อัตรำกำรเจริญเติบโตคงที่ 
 ส�ำหรับประมำณกำรกระแสเงินสดหลังจำกปีที่ 5 ซึ่งเป็นอัตรำที่ไม่เกินไปกว่ำอัตรำเติบโตถัวเฉลี่ยระยะยำวของ ทอท. กำรประมำณกำร 
 กระแสเงินสดนี้ ฝ่ำยบริหำรได้ศึกษำและพิจำรณำควำมเป็นไปได้อย่ำงสมเหตุสมผลของทำงเลือกร่วมกับประมำณกำรจรำจรทำงอำกำศ ซึ่งเป็นกำร 
 ประมำณกำรที่ดีที่สุดมำประกอบกำรค�ำนวณโดยใช้อัตรำต้นทุนของเงินลงทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (WACC) ของ ทอท.ในอัตรำร้อยละ 9.12  
 เป็นอัตรำคิดลด

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 และ 2557 สินทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ซึ่งรวมอยู่ในเครื่องจักรกล เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ และเครื่องตกแต่ง  
 ติดตั้ง เครื่องใช้ส�ำนักงำน มีรำยละเอียดดังนี้

รำคำทุน 1,181.61 1,297.59 1,173.56 1,289.54

หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (320.52) (1,246.02) (314.46) (1,242.63)

รำคำตำมบัญชี 861.09 51.57 859.10 46.91



งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะบริษัท

ล้านบาท
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ราคาทุน 

ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2557 1,720.68

- สินทรัพย์เพิ่ม 57.45

- รับโอนจำกสินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง 103.09

- โอนเปลี่ยนประเภท 0.31

- ขำยและจ�ำหน่ำย (1.17)

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 1,880.36

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม 

ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2557 1,132.83

- ตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับปี 192.25

- ขำยและจ�ำหน่ำย (1.17)

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 1,323.91

ค่าเผื่อการด้อยค่า 

ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2557 2.17

- ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำส�ำหรับปี 1.15

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 3.32

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 585.68

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 553.13

20. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 และ 2557 สินทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ซึ่งรวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีรำยละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท

 2558 2557

 ล้านบาท ล้านบาท

รำคำทุน 72.37 28.50

หัก ตัดจ�ำหน่ำยสะสม (31.58) (18.73)

รำคำตำมบัญชี 40.79 9.77



 

   หนี้สินตาม  ค่าเสื่อมราคา    ภาษีโรงเรือน   
 สัญญาเช่า ค่าเผื่อหนี้ อาคารและ การด้อยค่า การด้อยค่า ผลประโยชน ์ และที่ดิน ประมาณการ  

 การเงิน สงสัยจะสูญ อุปกรณ์ สินทรัพย์ เงินลงทุน พนักงาน ค้างจ่าย หนี้สิน รายการอื่น รวม
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

 กำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

 เงินลงทุนใน ค่าเสื่อมราคา  

 หลักทรัพย์ อาคารและ  

 เผื่อขาย อุปกรณ์ รายการอื่น รวม

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

 2558 2557

 ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 1,574.66 1,985.89

หัก หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (883.00) (917.37)

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 691.66 1,068.52

21. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้

21.1 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         

ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2556 17.62 124.94 165.96 64.82 146.09 353.43 585.65 189.59 73.96 1,722.06

- รำยกำรที่บันทึกในงบก�ำไรขำดทุน 6.62 20.68 44.23 16.71 (89.09) 13.43 17.88 113.18 8.93 152.57

- รำยกำรที่บันทึกในก�ำไรขำดทุน           
 เบ็ดเสร็จอื่น - - - - - 111.26 - - - 111.26

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 24.24 145.62 210.19 81.53 57.00 478.12 603.53 302.77 82.89 1,985.89

- รำยกำรที่บันทึกในงบก�ำไรขำดทุน (3.58) (5.72) 33.46 17.36 - 7.08 (541.91) (39.74) 121.82 (411.23)

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 20.66 139.90 243.65 98.89 57.00 485.20 61.62 263.03 204.71 1,574.66

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี    

ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2556 119.79 6.97 625.89 752.65

- รำยกำรที่บันทึกในงบก�ำไรขำดทุน - (3.64) 103.30 99.66

- รำยกำรที่บันทึกในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 65.06 - - 65.06

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 184.85 3.33 729.19 917.37

- รำยกำรที่บันทึกในงบก�ำไรขำดทุน - 4.56 (6.74) (2.18)

- รำยกำรที่บันทึกในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (32.19) - - (32.19)

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 152.66 7.89 722.45 883.00



 

 

 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะรับรู้ไม่เกินจ�ำนวนที่มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมีก�ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ 
 ทำงภำษีนั้น

21.2 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ในงบก�ำไรขำดทุน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

 2558 2557

 ล้านบาท ล้านบาท

 2558 2557

 ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ ณ วันที่ 1 ตุลำคม  1,068.52 969.41

- รำยกำรที่บันทึกในงบก�ำไรขำดทุน (409.05) 52.91

- รำยกำรที่บันทึกในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 32.19 46.20

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยำยน 691.66 1,068.52

ภำษีเงินได้งวดปัจจุบัน  4,160.85 3,026.85

กำรปรับปรุงจำกงวดก่อน 15.26 32.83

รวมภำษีเงินได้ 4,176.11 3,059.68

รำยกำรที่เกิดจำกผลแตกต่ำงชั่วครำว 409.05 (52.91)

รวมภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 409.05 (52.91)

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 4,585.16 3,006.77

 ควำมเคลื่อนไหวของบัญชีภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2558 และ 2557 มีดังนี้



 ภำษีเงินได้ส�ำหรับก�ำไรก่อนหักภำษีของกลุ่มบริษัทมียอดจ�ำนวนเงินแตกต่ำงจำกกำรค�ำนวณก�ำไรทำงภำษีคูณกับอัตรำภำษี ดังนี้

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

  2558 2557 2558 2557

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
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ก�ำไรก่อนภำษีเงินได้ 23,335.22 15,268.97 23,281.70 15,164.40

    

ภำษีค�ำนวณจำกอัตรำภำษี ร้อยละ 20  4,667.04 3,053.80 4,656.34 3,032.88

    

รำยได้ที่ไม่ต้องเสียภำษี (12.29) (12.31) (12.29) (12.31)

ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถหักภำษี 221.61 197.81 221.61 197.81

ค่ำใช้จ่ำยที่สำมำรถหักภำษีได้เพิ่มขึ้น (295.76) (244.44) (295.76) (244.44)

ภำษีเงินได้ในงวดก่อนที่บันทึกไว้ต�่ำไป 15.26 32.83 15.26 32.83

ขำดทุนทำงภำษีที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ภำษีเงินได้    

 รอกำรตัดบัญชี (10.70) (20.92) - -

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 4,585.16 3,006.77 4,585.16 3,006.77

 2558 2557

 2558 2557

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

 ก่อนภาษี ภาษี หลังภาษี ก่อนภาษี ภาษี หลังภาษี
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

 ก่อนภาษี ภาษี หลังภาษี ก่อนภาษี ภาษี หลังภาษี
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุน       
 เผื่อขำย (160.96) 32.19 (128.77) 325.30 (65.06) 260.24

ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร        
 ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย - - - (555.53) 111.26 (444.27)

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (160.96) 32.19 (128.77) (230.23) 46.20 (184.03)

ก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุน       
 เผื่อขำย (160.96) 32.19 (128.77) 325.30 (65.06) 260.24

ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร        
 ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย - - - (556.32) 111.26 (445.06)

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (160.96) 32.19 (128.77) (231.02) 46.20 (184.82)

 ภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น มีดังนี้



 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

  2558 2557 2558 2557

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

 • ลูกหนี้กรมสรรพำกร จ�ำนวน 614.46 ล้ำนบำท ในงบกำรเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 ประกอบด้วย

  ภำษีเงินได้นิติบุคคล ที่ ทอท.ขอคืนจำกกรมสรรพำกร จ�ำนวน 614.06 ล้ำนบำท (ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 จ�ำนวน 542.43 ล้ำนบำท)

  ภำษีหัก ณ ที่จ่ำยที่ขอคืนจำกกรมสรรพำกรของ รทส. จ�ำนวน 0.40 ล้ำนบำท ( ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 จ�ำนวน 0.27 ล้ำนบำท) 

 • ทอท. มีกำรท�ำสัญญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่ำงประเทศเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน โดย ทอท.จะบันทึกผลก�ำไรหรือ 
  ขำดทุนจำกผลต่ำงอัตรำแลกเปลี่ยนของแต่ละสัญญำที่จะรับหรือจ ่ำยแยกกันเป็นสินทรัพย์ไม ่หมุนเวียนหรือหนี้สินไม ่หมุนเวียน 
  โดยไม่หักกลบกัน แต่จะน�ำมำหักกลบกันในกรณีสัญญำที่ ทอท.ตั้งใจจะรับหรือจ่ำยด้วยยอดสุทธิ 

  ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 สัญญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่ำงประเทศที่แสดงรวมในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  
  (หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 31) มีจ�ำนวนเงินเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระส�ำคัญเนื่องจำกผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ 
  ต่ำงประเทศของเงินกู้ยืมระยะยำว
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กรมสรรพำกร 614.46 542.70 614.06 542.43

เงินน�ำส่งศำล 0.52 372.95 0.52 372.95

เงินจ่ำยล่วงหน้ำ 305.92 589.41 305.92 589.41

เงินประกัน 6.45 10.90 6.10 6.15

สัญญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่ำงประเทศ 983.49 779.17 983.49 779.17

รวม  1,910.84 2,295.13 1,910.09 2,290.11

22. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

23. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

งบการเงินรวม

 2558 2557

 ล้านบาท ล้านบาท

เงินเบิกเกินบัญชี - 11.38

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 20.00 -

รวม  20.00 11.38



 

 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

  2558 2557 2558 2557

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

  2558 2557 2558 2557

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

  2558 2557 2558 2557

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
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24. เจ้าหนี้การค้า

25. เจ้าหนี้อื่น

26. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

เจ้ำหนี้กำรค้ำ 1,150.50 1,443.79 878.66 1,182.93

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุฯ ข้อ 44.1) - - - 0.12

รวม  1,150.50 1,443.79 878.66 1,183.05

เจ้ำหนี้อื่น 83.23 147.13 83.23 147.13

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 4,575.11 4,389.28 4,546.69 4,368.24

รำยได้รับล่วงหน้ำ 851.61 703.41 847.75 703.42

เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุฯ ข้อ 44.1) - - 1.82 -

รวม  5,509.95 5,239.82 5,479.49 5,218.79

โบนัสพนักงำนค้ำงจ่ำย 1,580.48 1,264.21 1,574.68 1,256.24

เงินมัดจ�ำและเงินประกันสัญญำ 166.17 120.04 142.57 120.03

ภำษีขำยที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ 173.09 157.16 170.24 154.57

ภำษีโรงเรือนและที่ดินค้ำงจ่ำย  304.23 2,895.80 302.14 2,892.94

ภำษีมูลค่ำเพิ่มค้ำงจ่ำย 146.44 74.86 144.60 73.14

ภำษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ำย ค้ำงจ่ำย 49.55 96.07 48.38 95.06

อื่นๆ  66.59 199.94 59.36 171.87

รวม  2,486.55 4,808.08 2,441.97 4,763.85



 

 

 2558 2557 2558 2557

 ล้านเยน ล้านบาท ล้านเยน ล้านบาท ล้านเยน ล้านบาท ล้านเยน ล้านบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
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เงินกู้ยืมต่ำงประเทศ 100,823.47 30,900.18 113,103.66 33,803.40 100,823.47 30,900.18 113,103.66 33,803.40

หัก ส่วนที่ครบก�ำหนด        

 ช�ำระภำยในหนึ่งปี (12,280.19) (3,763.61) (12,280.19) (3,670.19) (12,280.19) (3,763.61) (12,280.19) (3,670.19)

คงเหลือ 88,543.28 27,136.57 100,823.47 30,133.21 88,543.28 27,136.57 100,823.47 30,133.21

เงินกู้ยืมในประเทศ - 505.17 - 653.61 - - - -

หัก ส่วนที่ครบก�ำหนด        

 ช�ำระภำยในหนึ่งปี - (148.44) - (148.44) - - - -

คงเหลือ - 356.73 - 505.17 - - - -

ยอดรวม 88,543.28 27,493.30 100,823.47 30,638.38 88,543.28 27,136.57 100,823.47 30,133.21

27. เงินกู้ยืมระยะยาว

 เงินกู้ยืมต่ำงประเทศ 

 ทอท.ได้กู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงินในต่ำงประเทศเป็นสกุลเงินเยนโดยมีกระทรวงกำรคลังค�้ำประกัน อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.75 - 2.70 ต่อปี  
 ครบก�ำหนดช�ำระคืนปี 2546 - 2585 โดย ทอท.ได้มีกำรท�ำสัญญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินส�ำหรับเงินกู้ยืมต่ำงประเทศ คิดเป็นร้อยละ 93.18 ของ 
 ยอดเงินกู้คงเหลือ (อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 100 เยน เท่ำกับ 30.6478 บำท) 

 เงินกู้ยืมในประเทศ 

 เป็นเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินในประเทศเพื่อใช้ในกำรก่อสร้ำง รทส. วงเงินกู้ 1,630.76 ล้ำนบำท โดยมีอัตรำดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 26 กุมภำพันธ์  
 2553 ถึงวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2556 อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 2.25 ต่อปี และตั้งแต่วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2556 เป็นต้นไปจนกว่ำจะครบก�ำหนด 
 ในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2561 อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 1.3 ต่อปี 

 กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมสำมำรถวิเครำะห์ได้ดังนี้

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

 ล้านบาท ล้านบาท

รำคำตำมบัญชีต้นงวด ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2557 34,457.01 33,803.40

- กำรจ่ำยคืนเงินกู้ยืม  (3,818.63) (3,670.19)

- ผลต่ำงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 766.97 766.97

รำคำตำมบัญชีปลำยงวด ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 31,405.35 30,900.18



 

 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

  2558 2557 2558 2557

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

  2558 2557 2558 2557

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

  2558 2557 2558 2557

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
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28. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

29. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

 จ�ำนวนที่รับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 และ 2557 แสดงดังต่อไปนี้

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 1,143.26 186.35 1,141.61 182.57

หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (138.49) (4.98) (138.43) (4.70)

รวม  1,004.77 181.37 1,003.18 177.87

หัก ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี (295.65) (141.20) (294.12) (139.30)

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ( เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี) 709.12 40.17 709.06 38.57

1. ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน    

 - วันลำหยุดพักผ่อนประจ�ำปีสะสม 66.99 62.05 66.99 62.05

2. ผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน    

 - โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 2,355.92 2,325.41 2,354.64 2,323.86

 - ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 8.53 8.29 8.53 8.29

 รวม 2,364.45 2,333.70 2,363.17 2,332.15

รวมภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 2,431.44 2,395.75 2,430.16 2,394.20

มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 2,364.45 2,333.70 2,363.17 2,332.15

 ภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนแสดงดังต่อไปนี้



 

 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

  2558 2557 2558 2557

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

  2558 2557 2558 2557

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

 2558 2557 2558 2557
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ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2,333.70 1,717.02 2,332.15 1,715.10

ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน 140.41 123.47 140.19 123.12

ต้นทุนดอกเบี้ย 53.90 55.16 53.87 55.08

ต้นทุนบริกำรในอดีต - 16.53 - 16.53

ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย - 550.45 - 551.25

รำยจ่ำยที่เกิดขึ้นจริง (163.56) (128.93) (163.04) (128.93)

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2,364.45 2,333.70 2,363.17 2,332.15

ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน 145.35 129.15 145.12 128.80

ต้นทุนดอกเบี้ย 53.90 55.16 53.87 55.08

ต้นทุนบริกำรในอดีต - 16.53 - 16.53

ผลก�ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย - (5.08) - (5.08)

ค่ำใช้จ่ำยที่รับรู้ในงบก�ำไรขำดทุน 199.25 195.76 198.99 195.33

อัตรำคิดลด (ร้อยละ) 4.1,4.2 4.1,4.2 4.1 4.1

อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ย (ร้อยละ) 6.5,7.0 - 11.1 6.5,7.0 - 11.1 7.0 - 11.1 7.0 - 11.1

อัตรำเงินเฟ้อ (ร้อยละ) 2.2 2.2 2.2 2.2

 กำรเปลี่ยนแปลงของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2558 และ 2557 มีดังนี้

 ค่ำใช้จ่ำยที่รับรู้ในงบก�ำไรขำดทุน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2558 และ 2557 มีดังนี้

 ข้อสมมติฐำนหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย มีดังนี้



 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

    ส�ารองภาษี 
 ผลกระทบ ส�ารอง โรงเรือน 
 ทางเสียง คดีความ และที่ดิน รวม
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

 จ�านวนหุ้น หุ้นสามัญ ส่วนเกินมูลค่า รวม 
   หุ้นสามัญ
  บาท บาท บาท

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

  2558 2557 2558 2557

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

 หุ้นสำมัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจ�ำนวน 1,428,570,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่ำหุ้นละ 10 บำท ( 2557 : จ�ำนวน 1,428,570,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท)  
 หุ้นทั้งหมดได้ออกและช�ำระเต็มมูลค่ำแล้ว
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ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2557 803.60 481.61 228.65 1,513.86

- ประมำณกำรหนี้สินเพิ่มขึ้น 34.24 63.62 0.90 98.76

- ใช้ไปในระหว่ำงงวด (39.87) (28.07) - (67.94)

- กลับรำยกำรประมำณกำรหนี้สินภำษีโรงเรือนและที่ดิน     
 (หมำยเหตุฯ ข้อ 45.1) - - (229.55) (229.55)

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 797.97 517.16 - 1,315.13

- ประมำณกำรหนี้สินระยะสั้น 165.04 - - 165.04

- ประมำณกำรหนี้สินระยะยำว 632.93 517.16 - 1,150.09

รวม  797.97 517.16 - 1,315.13

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 และ 2557 1,428,570,000 14,285,700,000 12,567,669,243 26,853,369,243

30. ประมาณการหนี้สิน

31. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

32. ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

เงินประกันผลงำน 228.50 239.94 228.50 239.94

เงินมัดจ�ำและเงินประกันสัญญำเกินหนึ่งปี 471.69 391.86 469.94 390.42

ภำษีโรงเรือนค้ำงจ่ำยเกินหนึ่งปี - 124.69 - 124.69

รำยได้รอตัดบัญชี 44.98 47.80 44.98 47.80

สัญญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่ำงประเทศ 2,396.06 3,251.13 2,396.06 3,251.13

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ 32.43 41.29 32.43 41.29

รวม  3,173.66 4,096.71 3,171.91 4,095.27



 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท

  2558 2557 2558 2557

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
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33. ส�ารองตามกฎหมาย

 ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ.2535 มำตรำ 116 ทอท.ต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5  
 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี จนกว่ำทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่ง ทอท.มีส�ำรองตำมกฎหมำยเท่ำกับร้อยละ 10  
 ของทุนที่ออกและเรียกช�ำระเต็มมูลค่ำแล้ว

34. ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

35. ค่าตอบแทนการใช้ที่ราชพัสดุ

ก�ำไรที่เกิดขึ้นจริง 257.17 160.48 257.17 160.48

ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น 10.63 203.72 10.63 203.72

รวม  267.80 364.20 267.80 364.20

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

 2558 2557

 ล้านบาท ล้านบาท

ทอท.ใช้ประโยชน์เอง 1,893.05 1,595.15

ทอท.น�ำไปจัดให้บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์ชั่นแนล แอร์พอร์ต  

  โฮเต็ล จ�ำกัด เช่ำเพื่อด�ำเนินกิจกำรโรงแรม 3.18 3.18

รวม  1,896.23 1,598.33

 กรมธนำรักษ์เรียกเก็บค่ำตอบแทนกำรใช้ประโยชน์ที่รำชพัสดุจำก ทอท. ส�ำหรับ ทดม. และ ทสภ. ในอัตรำร้อยละ 5 และส�ำหรับท่ำอำกำศยำน 
 ภูมิภำค ในอัตรำร้อยละ 2 ของรำยได้ด�ำเนินงำนทั้งหมดโดยไม่หักค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น และเมื่อ ทสภ.เปิดใช้จะมีกำรปรับอัตรำค่ำตอบแทนกำรใช้ 
 ประโยชน์ที่รำชพัสดุส�ำหรับ ทดม. และท่ำอำกำศยำนภูมิภำคใหม่ตำมผลกำรศึกษำของที่ปรึกษำที่จัดหำโดยกรมธนำรักษ์ ปัจจุบันกรมธนำรักษ์  
 กับ ทอท.อยู่ระหว่ำงเจรจำต่อรอง เพื่อก�ำหนดอัตรำค่ำตอบแทนกำรใช้ประโยชน์ที่รำชพัสดุดังกล่ำว จึงได้บันทึกในอัตรำเดิมตั้งแต่วันที่ ทสภ.  
 เปิดใช้บริกำร ส�ำหรับที่รำชพัสดุที่ ทอท.น�ำไปจัดให้บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล จ�ำกัด เช่ำเพื่อด�ำเนินกิจกำรโรงแรม  
 กรมธนำรักษ์ได้พิจำรณำอนุญำตให้ ทอท.ใช้ประโยชน์ต่อไปอีก 20 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2554 เป็นต้นไป โดยก�ำหนดอัตรำค่ำตอบแทน 
 กำรใช้ประโยชน์ในอัตรำปีละ 3.18 ล้ำนบำท และปรับปรุงเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ของอัตรำเช่ำเดิมทุกๆ 5 ปี



 

 

 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

  2558 2557 2558 2557

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

  2558 2557 2558 2557

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

  2558 2557 2558 2557

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

  2558 2557 2558 2557

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
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36. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (กลับรายการ)

37. ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์

38. ค่าใช้จ่ายอื่น

39. ต้นทุนทางการเงิน

ภำษีโรงเรือนและที่ดิน 228.92 221.26 226.15 218.13

กลับรำยกำรกำรประเมินภำษีโรงเรือนและที่ดิน (หมำยเหตุฯ ข้อ 45.1) (3,059.17) - (3,059.17) -

รวม  (2,830.25) 221.26 (2,833.02) 218.13

ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำท่ำอำกำศยำนแม่ฟ้ำหลวง เชียงรำย 86.83 83.60 86.83 83.60

กลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเงินลงทุน - (3.00) - (3.00)

รวม  86.83 80.60 86.83 80.60

ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด�ำเนินงำน 2,132.87 2,317.47 1,763.87 1,940.78

ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินงำน (48.97) 38.09 (48.97) 38.09

รวม  2,083.90 2,355.56 1,714.90 1,978.87

ดอกเบี้ยจ่ำยเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน 1,531.78 1,823.79 1,497.15 1,779.95

ดอกเบี้ยจ่ำยจำกหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 73.31 12.39 73.09 12.00

รวม  1,605.09 1,836.18 1,570.24 1,791.95



 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

  2558 2557 2558 2557

222

40. เงินปันผล

 ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ทอท.ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 20 พฤษภำคม 2558 ได้มีมติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลประจ�ำปี 2558 ส�ำหรับ 
 ผลกำรด�ำเนินงำนงวดครึ่งปีแรกของปีบัญชี 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2558 ในอัตรำหุ้นละ 1.54 บำท ให้แก่ผู ้ถือหุ้น 
 เฉพำะผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผลคิดเป็นจ�ำนวนเงิน 2,199.66 ล้ำนบำท ทั้งนี้ ทอท.ได้จ่ำยเงินปันผลแล้วในวันที่ 18 มิถุนำยน 2558

 ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 23 มกรำคม 2558 ได้มีมติให้จ่ำยเงินปันผลประจ�ำปี 2557 ในอัตรำหุ้นละ 3.40 บำท ให้แก่ผู ้ถือหุ้น 
 เฉพำะผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผลคิดเป็นจ�ำนวนเงิน 4,856.89 ล้ำนบำท ทั้งนี้ ทอท.ได้จ่ำยเงินปันผลแล้วในวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2558

 ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 มกรำคม 2557 ได้มีมติให้จ่ำยเงินปันผลประจ�ำปี 2556 ในอัตรำหุ้นละ 4.60 บำท ให้แก่ผู ้ถือหุ้น 
 เฉพำะผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผลคิดเป็นจ�ำนวนเงิน 6,570.71 ล้ำนบำท ทั้งนี้ ทอท.ได้จ่ำยเงินปันผลแล้วในวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2557

41. ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

 ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค�ำนวณโดยกำรหำรก�ำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษัทใหญ่ ด้วยจ�ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักที่ออกและช�ำระแล้ว 
 ในระหว่ำงปี

42. การเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน 

 กลุ่มบริษัทต้องเผชิญกับควำมเสี่ยงทำงกำรเงินที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยในตลำด ที่อำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด�ำเนินงำน และกระแสเงินสด 
 ทั้งในปัจจุบันและอนำคต ทอท.มีเงินฝำกทั้งระยะสั้นและระยะยำวในสถำบันกำรเงินต่ำงๆ ทอท.มีหนี้สินจำกกำรกู้ยืมที่เป็นอัตรำดอกเบี้ยคงที่  
 และบริษัทย่อยของ ทอท.มีหนี้สินจำกกำรกู้ยืมที่เป็นอัตรำดอกเบี้ยลอยตัว

ก�ำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษัทใหญ่ (บำท) 18,728,647,916 12,220,373,264 18,696,536,989 12,157,626,384

จ�ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (หุ้น) 1,428,570,000 1,428,570,000 1,428,570,000 1,428,570,000

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท) 13.11 8.55 13.09 8.51

 กลุ่มบริษัทไม่มีกำรออกหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดในระหว่ำงงวดที่น�ำเสนอรำยงำน ดังนั้นจึงไม่มีกำรน�ำเสนอก�ำไรต่อหุ้นปรับลด
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2558

2557

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

 อัตราดอกเบี้ย ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี มากกว่า 2 ปี มากกว่า 5 ปี รวม
 ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

 อัตราดอกเบี้ย ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี มากกว่า 2 ปี มากกว่า 5 ปี รวม
 ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินสดและเงินฝำกกระแสรำยวัน - 166.85 - - - 166.85

รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 0.73 2,923.40 - - - 2,923.40

เงินลงทุนชั่วครำวและเงินลงทุนในพันธบัตร 2.50 45,458.34 - - - 45,458.34

    48,548.59 - - - 48,548.59

เงินกู้ยืมภำยในประเทศ 5.69 168.44 163.94 192.79 -  525.17

เงินกู้ยืมต่ำงประเทศ 1.69 3,763.61 3,763.61 10,832.89 12,540.07  30,900.18

   3,932.05 3,927.55 11,025.68 12,540.07 31,425.35

เงินสดและเงินฝำกกระแสรำยวัน - 212.67 - - - 212.67

รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 1.89 6,836.16 - - - 6,836.16

เงินลงทุนชั่วครำวและเงินลงทุนในพันธบัตร 3.28 36,209.93 - - - 36,209.93

    43,258.76 - - - 43,258.76

เงินกู้ยืมภำยในประเทศ 5.95 148.44 148.44  356.73 -  653.61

เงินกู้ยืมต่ำงประเทศ 1.69 3,670.19 3,670.19  11,010.57 15,452.45  33,803.40

   3,818.63 3,818.63 11,367.30 15,452.45 34,457.01

 ตำรำงแสดงอัตรำดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินแบบมีดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 และ 2557 มีรำยละเอียดดังนี้

2558

งบการเงินเฉพาะบริษัท

 อัตราดอกเบี้ย ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี มากกว่า 2 ปี มากกว่า 5 ปี รวม
 ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินสดและเงินฝำกกระแสรำยวัน - 164.59 - - - 164.59

รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 0.74 2,909.74 - - - 2,909.74

เงินลงทุนชั่วครำวและเงินลงทุนในพันธบัตร 2.50 45,458.34 - - - 45,458.34

    48,532.67 - - - 48,532.67

เงินกู้ยืมต่ำงประเทศ 1.69 3,763.61 3,763.61 10,832.89 12,540.07  30,900.18
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43. ภาระผูกพัน 

 กลุ่มบริษัทมีภำระผูกพันตำมกฎหมำยซึ่งยังไม่ถือเป็นรำยจ่ำยในงวดบัญชีนี้ ดังนี้

 รำยจ่ำยฝ่ำยทุน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

 2558 2557

 ล้านบาท ล้านบาท

ภำระผูกพันตำมสัญญำของ สนญ. ทดม. และท่ำอำกำศยำนภูมิภำค 2,036.80 3,872.50

ภำระผูกพันตำมสัญญำของ ทสภ. 477.80 1,178.76

ภำระผูกพันเกี่ยวกับผลกระทบด้ำนเสียง ณ ทสภ. 214.48 768.39

รวม  2,729.08 5,819.65

2557

งบการเงินเฉพาะบริษัท

 อัตราดอกเบี้ย ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี มากกว่า 2 ปี มากกว่า 5 ปี รวม
 ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินสดและเงินฝำกกระแสรำยวัน - 210.11 - - - 210.11

รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 1.89 6,832.04 - - - 6,832.04

เงินลงทุนชั่วครำวและเงินลงทุนในพันธบัตร 3.28 36,209.93 - - - 36,209.93

    43,252.08 - - - 43,252.08

เงินกู้ยืมต่ำงประเทศ 1.69 3,670.19 3,670.19  11,010.57 15,452.45  33,803.40

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 ทอท.มีควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศซึ่งมีผลกระทบต่อหนี้สิน ค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินงำน และดอกเบี้ยที่เป็น 
 เงินตรำต่ำงประเทศ ทอท.มีนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีกำรจัดตั้งคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงหนี้ต่ำงประเทศ และได้ท�ำสัญญำ 
 แลกเปลี่ยนสกุลเงินของหนี้สินจำกสกุลเยนเป็นสกุลบำท คิดเป็นร้อยละ 93.18 ของยอดเงินกู้คงเหลือ โดยใช้อนุพันธ์ทำงกำรเงินได้แก่ Cross  
 Currency Swap, Participating Swap และ Cross Currency Swap ที่อ้ำงอิงควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้ของรัฐบำลไทยในสัดส่วน 50 : 27 : 23  
 กับสถำบันกำรเงินทั้งไทยและต่ำงประเทศ

 ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

 ควำมเสี่ยงด้ำนสินเชื่อเกิดจำกกำรที่ลูกค้ำไม่ช�ำระหนี้ตำมก�ำหนดเวลำหรือสัญญำ ทอท.ป้องกันควำมเสี่ยงโดยก�ำหนดระยะเวลำช�ำระค่ำบริกำร 
 แต่ละประเภทอย่ำงชัดเจน ติดตำมลูกหนี้ที่มียอดค้ำงช�ำระอย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรเรียกหลักประกันจำกลูกค้ำ มูลค่ำยุติธรรมของลูกหนี้ที่แสดงไว้ 
 ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน คือยอดสุทธิของลูกหนี้หลังจำกหักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

 ทอท.และบริษัทย่อยบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องโดยรักษำระดับเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดให้เพียงพอ เพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนินงำน 
 ของบริษัท และลดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดจำกผลกระทบของควำมผันผวนในกระแสเงินสด

 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

 สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินรวมทั้งเงินกู้ยืม มีอัตรำดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด ผู้บริหำรจึงเชื่อว่ำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ 
 และหนี้สินทำงกำรเงินจะไม่แตกต่ำงอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญกับมูลค่ำตำมบัญชี

 ทอท.มีมูลค่ำยุติธรรมของสัญญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินเป็นเชิงลบจ�ำนวน 1,872.93 ล้ำนบำท ค�ำนวณโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 
 และอัตรำดอกเบี้ย ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน โดยอ้ำงอิงจำกธนำคำรที่เป็นคู ่สัญญำเสมือนว่ำ ทอท.ได้ยกเลิกสัญญำเหล่ำนั้น ณ วันที่ 
 ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน



 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

  2558 2557 2558 2557

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
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 รำยจ่ำยด�ำเนินงำน (รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

สัญญำจ้ำงเอกชนด�ำเนินงำน 3,427.65 3,043.63 3,427.65 3,043.63

สัญญำจ้ำงบริหำรกิจกำรโรงแรม และค่ำสิทธิในกำรใช้ชื่อเครื่องหมำยกำรค้ำ 1,121.04 1,230.79 - -

สัญญำซ่อมบ�ำรุงรักษำเครื่องมืออุปกรณ์ต่ำงๆ 3,235.16 610.11 3,235.16 610.11

กำรเช่ำทรัพย์สินและอื่นๆ 729.96 547.81 729.96 547.81

รวม  8,513.81 5,432.34 7,392.77 4,201.55

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 รทส. มีภำระผูกพันจำกกำรท�ำสัญญำจ้ำงบริหำรกิจกำรโรงแรมเป็นระยะเวลำ 20 ปี (สัญญำเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์  
 2548 ถึงวันที่ 31 มกรำคม 2568) เป็นค่ำจ้ำงในกำรบริหำรกิจกำรโรงแรม (ค่ำจ้ำงและค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรหลัก) จ�ำนวน 1,111.41 ล้ำนบำท  
 และเป็นค่ำสิทธิในกำรใช้ชื่อเครื่องหมำยกำรค้ำ (Logo) จ�ำนวน 9.63 ล้ำนบำทรวมเป็นภำระผูกพันทั้งสิ้น 1,121.04 ล้ำนบำท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

 2558 2557

 ล้านบาท ล้านบาท

ลูกหนี้กำรค้ำ  

 บริษัทย่อย 50.51 52.08

เจ้ำหนี้กำรค้ำ  

 บริษัทย่อย - 0.12

เจ้ำหนี้อื่น  

 บริษัทย่อย 1.82 1.68

 44.1 ยอดค้ำงช�ำระที่เกิดจำกกำรซื้อ ขำย และบริกำร

44. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 กิจกำรและบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์กับบริษัท ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม โดยผ่ำนกิจกำรอื่นแห่งหนึ่งหรือมำกกว่ำหนึ่งแห่ง โดยที่บุคคลหรือกิจกำรนั้น 
 มีอ�ำนำจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัท หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็น 
 กิจกำรที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทร่วม และบุคคลที่เป็นเจ้ำของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซึ่งมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญ 
 เหนือกิจกำร ผู้บริหำรส�ำคัญรวมทั้งกรรมกำรของบริษัทตลอดจนสมำชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่ำนั้น กิจกำรและบุคคลทั้งหมดถือเป็น 
 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

 ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอำจมีขึ้นได้ ต้องค�ำนึงถึงรำยละเอียดของควำมสัมพันธ์มำกกว่ำรูปแบบ 
 ควำมสัมพันธ์ตำมกฎหมำย 

 รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำรก�ำหนดรำคำระหว่ำง ทอท.กับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน เป็นไปตำมปกติของธุรกิจ 
 เช่นเดียวกับที่ก�ำหนดกับบุคคลหรือกิจกำรอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน



 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

  2558 2557 2558 2557

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
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ผลประโยชน์ระยะสั้น 124.80 123.85 121.65 121.19

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 3.16 2.07 3.16 2.07

รวม  127.96 125.92 124.81 123.26

 44.3 ค่ำตอบแทนผู้บริหำร

45. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

45.1 กำรประเมินภำษีโรงเรือนและที่ดิน (สนำมบินดอนเมือง)

 ตั้งแต่ปี 2538 กรุงเทพมหำนคร (กทม.) เปลี่ยนวิธีประเมินภำษีโรงเรือนฯ ส�ำหรับพื้นที่ที่ ทอท.ให้ผู ้ประกอบกำรเช่ำจำกเดิมค�ำนวณจำกค่ำเช่ำ 
 เพียงอย่ำงเดียว มำเป็นกำรน�ำรำยได้ค่ำผลประโยชน์ตอบแทนที่ ทอท.ได้รับจำกผู้ประกอบกำรในกำรให้สิทธิประกอบกิจกำรบนพื้นที่เช่ำของ ทอท.  
 รวมเป็นฐำนในกำรค�ำนวณค่ำเช่ำรำยปีเพื่อประเมินภำษีด้วย ซึ่ง ทอท.ไม่เห็นด้วย เนื่องจำกจะท�ำให้พื้นที่ภำยในสนำมบินดอนเมืองสูงเกินสมควร 
 ที่จะให้เช่ำได้ในปีหนึ่งๆ และในบำงพื้นที่มีอัตรำสูงถึง 100,000 บำท ต่อ ตร.ม. ต่อเดือน ทอท.จึงได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์กับส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 
 เมื่อวันที่ 29 กรกฎำคม 2542 เพื่อเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำชี้ขำดกำรยุติในกำรด�ำเนินคดีแพ่งของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 พิจำรณำชี้ขำด ซึ่ง ทอท.ใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติในกำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์ค่ำภำษีโรงเรือนฯ จนถึงปัจจุบัน

 ส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุดได้มีหนังสือที่ อส(สฝยพ) 0015/5291 ลงวันที่ 24 มีนำคม 2548 แจ้งผลชี้ขำดกำรประเมินภำษีปี 2538 - 2546 ของ 
 คณะกรรมกำรพิจำรณำชี้ขำดกำรยุติในกำรด�ำเนินคดีแพ่งของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และต่อมำในระหว่ำงปี 2549 ถึงปี 2558  
 ส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุดได้มีหนังสือแจ้งผลชี้ขำดส�ำหรับกำรประเมินภำษีปี 2547 - 2553 มีผลท�ำให้กำรประเมินภำษีโรงเรือนฯ ของ กทม. ตั้งแต่ 
 ปี 2538 - 2553 สูงเกินไป 

 ทอท.ยอมรับผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรชี้ขำดฯ และได้ช�ำระค่ำภำษีโรงเรือนฯ ให้แก่ กทม. ตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินที่คณะกรรมกำร 
 ชี้ขำดฯ ก�ำหนด ตั้งแต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบันครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ กทม. ยังคงประเมินภำษีโรงเรือนฯ ตั้งแต่ปี 2538 จนถึงปี 2555 ตำมหลักเกณฑ์เดิม  
 อย่ำงไรก็ตำมในปี 2556 กทม.ประเมินภำษีโรงเรือนฯ ตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรชี้ขำดฯ ก�ำหนด 

งบการเงินเฉพาะบริษัท

 2558 2557

 ล้านบาท ล้านบาท

รำยได้

รำยได้ค่ำเช่ำจำกบริษัทย่อย 20.18 20.18

รำยได้เกี่ยวกับบริกำรจำกบริษัทย่อย 28.97 29.15

รำยได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์จำกบริษัทย่อย 14.44 24.29

รำยได้อื่นจำกบริษัทย่อย - 0.01

รวม  63.59 73.63

ค่ำใช้จ่ำย

ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนแก่บริษัทย่อย 0.53 0.19

ค่ำใช้จ่ำยอื่นแก่บริษัทย่อย 1.49 0.65

รวม  2.02 0.84

 44.2 รำยได้และค่ำใช้จ่ำย
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 ส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุดได้มีหนังสือที่ อส 0020/11341 ลงวันที่ 11 กันยำยน 2558 แจ้งตอบข้อหำรือของ ทอท. เรื่อง ข้อพิพำทระหว่ำง  
 กทม. กับ กรมธนำรักษ์ กรณีกำรช�ำระภำษีโรงเรือนและที่ดินสนำมบินดอนเมือง สรุปสำระส�ำคัญได้ดังนี้

 • ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2549 ข้อ 6.2 กรณีส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ เกิดข้อพิพำทระหว่ำงกัน 
  มิให้ฟ้องคดีต่อศำล แต่ให้ส่งเรื่องไปยังส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุดภำยในอำยุควำมเพื่อพิจำรณำเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำชี้ขำดกำรยุติ 
  ในกำรด�ำเนินคดีแพ่งของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตัดสินชี้ขำดแล้วเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทรำบ เมื่อปรำกฏว่ำข้อพิพำท 
  ได้ด�ำเนินกำรตำมขั้นตอนดังกล่ำวจนถึงที่สุดแล้ว ต้องปฏิบัติตำมค�ำตัดสินชี้ขำดของคณะกรรมกำรพิจำรณำชี้ขำดฯ และไม่สำมำรถน�ำคดี 
  ขึ้นสู่ศำลได้

 • ในข้อพิพำทที่คณะกรรมกำรพิจำรณำชี้ขำดฯ ตัดสินชี้ขำดและคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทรำบแล้ว คู่กรณีต้องถือปฏิบัติตำมค�ำตัดสินชี้ขำด 
  ดังกล่ำวโดยเคร่งครัด หำกเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตำมให้แจ้งส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุดทรำบ เพื่อด�ำเนินกำรน�ำเรื่องเสนอนำยกรัฐมนตรีพิจำรณำ 
  สั่งกำรตำมที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2549 ข้อ 6.2 วรรคท้ำย 

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 ทอท.ปรับลดภำระหนี้สินภำษีโรงเรือนและที่ดินค้ำงจ่ำยจ�ำนวน 3,059.17 ล้ำนบำท และปรับลดประมำณกำรหนี้สิน 
 ค่ำปรับภำษีโรงเรือนและที่ดินจ�ำนวน 229.55 ล้ำนบำท 

45.2 คดีควำม

 ทอท.ถูกฟ้องร้องด�ำเนินคดีจ�ำนวน 60 คดี และ 7 กลุ่มคดี ประกอบด้วย

 45.2.1  ถูกฟ้องร้องด�ำเนินคดีทั่วไปจ�ำนวน 52 คดี โดยโจทก์ฟ้องให้ ทอท.ชดใช้ค่ำเสียหำยรวมเป็นเงินประมำณ 2,462.71 ล้ำนบำท (ไม่รวม 
   ดอกเบี้ย) เรื่องอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลและคดียังไม่ถึงที่สุด โดยมีพนักงำนอัยกำร ส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุด เป็นทนำยควำม 
   แก้ต่ำงคดี และกำรพิจำรณำของบริษัทประกันภัย

 45.2.2  ถูกฟ้องร้องด�ำเนินคดีเกี่ยวกับผลกระทบจำกมลภำวะทำงเสียงจ�ำนวน 7 คดี และ 7 กลุ่มคดี โดยโจทก์ฟ้องให้ ทอท.ชดใช้ค่ำเสียหำย 
   รวมเป็นเงินประมำณ 2,008.10 ล้ำนบำท โดยคดีดังกล่ำวแยกเป็นในปี 2549 - 2551 ทอท. ถูกฟ้องร้องจ�ำนวน 7 คดีและ ปี 2553 - 2556  
   ถูกฟ้องร้องเพิ่มอีกจ�ำนวน 7 คดี (แต่เนื่องจำกคดีปี 2553 - 2556 นี้ภำยหลังมีกำรแยกเป็นคดีจ�ำนวนมำกจึงอำจเรียก 7 คดีนี้ว่ำ  
   “7 กลุ ่มคดี” ซึ่งต่อมำศำลปกครองกลำงมีค�ำสั่งให้เฉพำะ 7 กลุ ่มคดีนี้แยกออกเป็นคดีตำมรำยโจทก์ และรวมกลุ่มคดีย่อยใหม่)  
   คดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำล โดยมีพนักงำนอัยกำร ส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุดเป็นทนำยควำมแก้ต่ำงคดี 

 45.2.3  ถูกฟ้องร้องด�ำเนินคดีเกี่ยวกับกำรบอกเลิกสัญญำอนุญำตให้ประกอบกิจกำรบริหำรจัดกำรอำคำรและลำนจอดรถ ณ ทสภ.โดยไม่ชอบ 
   กับบริษัทเอกชนรำยหนึ่งจ�ำนวน 1 คดี โดยผู้ฟ้องคดีฟ้องศำลปกครองให้ ทอท.ชดใช้ค่ำเสียหำยเป็นเงินประมำณ 128.98 ล้ำนบำท  
   ทอท.ผู้ถูกฟ้องคดีฟ้องแย้งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีช�ำระค่ำเสียหำยฐำนผิดสัญญำแก่ ทอท.โดยเมื่อวันที่ 25 กันยำยน 2557 ศำลปกครองกลำง 
   พิพำกษำยกฟ้อง และให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชดใช้ค่ำเสียหำยฐำนผิดสัญญำจ�ำนวน 82.68 ล้ำนบำทให้แก่ ทอท. ผู้ถูกฟ้องคดี พร้อมดอกเบี้ย 
   ในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่ำจะช�ำระแล้วเสร็จ และให้ธนำคำรร่วมรับผิดในจ�ำนวนเงินดังกล่ำว แต่ทั้งนี้  
   ไม่เกิน 51.70 ล้ำนบำท ตำมวงเงินค�้ำประกันที่เหลือ ปัจจุบันธนำคำรได้ช�ำระหนี้ตำมพิพำกษำจ�ำนวน 51.70 ล้ำนบำท ให้แก่ ทอท. 
   แล้ว ส่วนบริษัทเอกชนได้ยื่นอุทธรณ์ คดีอยู่ระหว่ำงพิจำรณำของศำลปกครองสูงสุด

   อนึ่ง กรณีฟ้องศำลแพ่งในข้อหำละเมิด ขับไล่ พร้อมกับยื่นค�ำร้องขอคุ้มครองชั่วครำวในกรณีฉุกเฉิน นั้น ในวันที่ 14 ธันวำคม 2555  
   ศำลแพ่งเห็นว่ำคดีนี้อยู ่ในอ�ำนำจกำรพิจำรณำพิพำกษำของศำลปกครอง จึงให้โอนส�ำนวนคดีไปยังศำลปกครองกลำง เมื่อวันที่ 28  
   มีนำคม 2556 ศำลปกครองกลำงมีค�ำสั่งไม่รับค�ำฟ้องในคดีละเมิด ขับไล่ของบริษัทเอกชนดังกล่ำวไว้พิจำรณำ และให้จ�ำหน่ำยคดี 
   ออกจำกสำรบบควำม บริษัทเอกชนได้ยื่นอุทธรณ์ค�ำสั่งศำลปกครองกลำง ต่อมำศำลปกครองสูงสุดมีค�ำสั่งลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2556  
   ให้ยืนตำมค�ำสั่งศำลปกครองกลำงที่ไม่รับค�ำฟ้องไว้พิจำรณำ และให้คืนเงินที่คู ่กรณีน�ำมำวำงศำลให้แก่ ทอท. ต่อมำบริษัทเอกชนได้ยื่น 
   ค�ำร้องขอให้ศำลปกครองกลำงพิจำรณำคดีใหม่ ศำลปกครองกลำงมีค�ำสั่งไม่รับ ค�ำขอพิจำรณำคดีใหม่ บริษัทเอกชนจึงได้ยื่นอุทธรณ์ 
   ค�ำสั่งศำลปกครองกลำง โดยศำลปกครองสูงสุดมีค�ำสั่งยืนตำมค�ำสั่งของศำลปกครองชั้นต้น และไม่รับค�ำร้องให้ระงับกำรจ่ำยเงินใดๆ  
   แก่ ทอท. และเมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2558 ทอท.ได้รับเงินคืนตำมค�ำร้องจำกศำลแล้วเป็นจ�ำนวน 372.94 ล้ำนบำท

 ณ วันที่  30 กันยำยน 2558 ทอท.ได ้รับรู ้ประมำณกำรหนี้สินจำกกำรถูกฟ้องร ้องด�ำเนินคดีดังกล ่ำวข ้ำงต ้นจ�ำนวน 18 คดี จ�ำนวน  
 517.16 ล้ำนบำท

45.3 ผลกระทบจำกมลภำวะทำงเสียง

 คณะกรรมกำร ทอท. มีมติเมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2551 เห็นชอบให้ด�ำเนินกำรชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบด้ำนเสียงจำกกำรด�ำเนินกิจกำรของ 
 ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ตำมสถำนกำรณ์กำรบินจริง ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤษภำคม 2550 และวันที่ 31 สิงหำคม 2553  
 เฉพำะอำคำรที่ก่อสร้ำงก่อนปี 2544 ดังนี้

 • พื้นที่ NEF มำกกว่ำ 40 ให้เจรจำซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง โดยเทียบเคียงแนวทำงกำรก�ำหนดค่ำทดแทนควำมเสียหำยที่ต้องออกจำก 
  อสังหำริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรเวนคืนอสังหำริมทรัพย์ พ.ศ.2530 และหำกเจ้ำของไม่ประสงค์จะขำย ให้รับเงิน 
  ไปด�ำเนินกำรปรับปรุงอำคำรเอง
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 • พื้นที่ NEF 30-40 ให้สนับสนุนกำรปรับปรุงอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง โดยกำรท�ำกำรตรวจวัดระดับเสียงรบกวนหำกพบว่ำโครงกำรท�ำให้ 
  ระดับเสียงรบกวนเกิน 10 เดซิเบล (เอ) ให้รับเงินไปด�ำเนินกำรปรับปรุงอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำงเอง โดยใช้หลักเกณฑ์กำรปรับปรุงอำคำร 
  เพื่อลดผลกระทบด้ำนเสียงจำกผลกำรศึกษำของสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (NIDA)

 ในกำรประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ตุลำคม 2556 ที่ประชุมมีมติให้ควำมเห็นชอบในหลักกำรให้ ทอท.พิจำรณำขยำยกรอบกำรชดเชย 
 ผลกระทบด้ำนเสียงจำกกำรด�ำเนินงำนท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤษภำคม 2550 และวันที่ 31 สิงหำคม 2553  
 ให้แก่อำคำรที่ปลูกสร้ำงตั้งแต่ปี 2544 จนถึงวันที่ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิเริ่มเปิดด�ำเนินกำรในวันที่ 28 กันยำยน 2549 โดยใช้หลักเกณฑ์ 
 กำรจ่ำยเงินชดเชยตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤษภำคม 2550 และวันที่ 31 สิงหำคม 2553 และเห็นควรให้ ทอท.เป็นผู ้พิจำรณำ 
 กำรชดเชยผลกระทบด้ำนเสียงจำกกำรด�ำเนินงำนท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ในกรณีที่มีกำรร้องเรียนเรื่องผลกระทบด้ำนเสียงจำกผู ้ที่ได้รับ 
 ผลกระทบด้ำนเสียงที่อยู ่นอกเหนือจำกบริเวณพื้นที่ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤษภำคม 2550 และวันที่ 31 สิงหำคม 2553 โดย 
 ขยำยกรอบกำรชดเชยให้แก่อำคำรที่ปลูกสร้ำงจนถึงวันที่ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิเริ่มเปิดด�ำเนินกำรในวันที่ 28 กันยำยน 2549 เป็นกรณีไป

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 ทอท.มีประมำณกำรหนี้สินจำกค่ำชดเชยผลกระทบทำงเสียงเพื่อปรับปรุงอำคำร และสิ่งปลูกสร้ำง เป็นจ�ำนวนเงิน  
 797.97 ล้ำนบำท 

 อย่ำงไรก็ตำม ทอท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดตั้งกองทุนชดเชยผลกระทบจำกท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กองทุนฯ  
 ดังกล่ำวเป็นกลไกในกำรก�ำหนดมำตรกำร วิธีกำรช่วยเหลือและด�ำเนินกำรเพื่อบรรเทำผลกระทบที่ประชำชนอำจได้รับจำกกำรด�ำเนินงำนของ 
 ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 4 พฤษภำคม 2552 

46. ข้อพิพาท

 ทอท.ได้รับหนังสือน�ำส่งค�ำเสนอข้อพิพำทจำกสถำบันอนุญำโตตุลำกำร ส�ำนักงำนศำลยุติธรรม ดังนี้

 กิจกำรร่วมค้ำแห่งหนึ่งได้ยื่นค�ำเสนอข้อพิพำทตำมสัญญำจ้ำงงำนก่อสร้ำงทำงยกระดับหน้ำอำคำรผู้โดยสำร ทสภ. ต่อสถำบันอนุญำโตตุลำกำร  
 เป็นข้อพิพำทหมำยเลขด�ำที่ 33/2553 ลงวันที่ 4 พฤษภำคม 2553 ขอให้ ทอท.ชดใช้ค่ำเสียหำยแก่กิจกำรร่วมค้ำรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,206.17  
 ล้ำนบำท และ 99.22 ล้ำนเยน พร้อมดอกเบี้ย ซึ่งสถำบันอนุญำโตตุลำกำรได้แต่งตั้งคณะอนุญำโตตุลำกำรเพื่อพิจำรณำข้อพิพำทนี้ โดยปัจจุบัน 
 ข้อพิพำทอยู ่ระหว่ำงกำรสืบพยำนฝ่ำยผู ้เรียกร้อง ทอท.จึงยังไม่อำจประมำณกำรได้ว่ำจะเกิดควำมเสียหำยตำมที่ผู ้เรียกร้องเสนอข้อพิพำท 
 ดังกล่ำวหรือไม่ อย่ำงไร และเป็นจ�ำนวนเงินเท่ำใด

47. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ทอท. ครั้งที่ 14/2557 เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2557 ที่ประชุมมีมติให้ควำมเห็นชอบแนวทำงในกำรปรับปรุง 
 แผนด�ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำ ทสภ. (ปีงบประมำณ 2554 - 2560) เดิมที่ได้รับกำรอนุมัติจำกคณะรัฐมนตรี เนื่องจำก ทสภ.มีควำมจ�ำเป็นต้อง 
 เร่งด�ำเนินกำรก่อสร้ำงลำนจอดอำกำศยำนประชิดอำคำรเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 พร้อมทำงขับเชื่อมทำงวิ่งฝั ่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก  
 เพื่อใช้งำนทดแทนลำนจอดอำกำศยำนและทำงขับเชื่อมที่ต้องปิดซ่อมแซม ส่วนงำนตำมโครงกำรพัฒนำ ทสภ. (ปีงบประมำณ 2554 - 2560)  
 ซึ่งได้รับกำรอนุมัติจำกคณะรัฐมนตรีและยังไม่ได้ด�ำเนินกำรนั้น ทอท.จะพิจำรณำทบทวนรูปแบบและกำรก่อสร้ำงให้มีควำมเหมำะสม เพื่อให้เกิด 
 ควำมคุ้มค่ำต่อกำรด�ำเนินกำรตำมแนวทำงที่คณะกรรมกำรติดตำมและตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณภำครัฐได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไว้  
 โดยพิจำรณำประกอบกับปริมำณกำรจรำจรทำงอำกำศ และขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรผู้โดยสำรของ ทสภ.ในอนำคต รวมทั้งควำมสะดวกสบำย 
 ของผู้ใช้บริกำรท่ำอำกำศยำน และมิให้เกิดผลกระทบต่อสภำพคล่องของ ทอท.ในระยะยำวด้วย ในกำรนี้คณะกรรมกำร ทอท.ได้เห็นชอบแนวทำง 
 กำรปรับแก้ไขสัญญำจ้ำงที่ปรึกษำบริหำรจัดกำรโครงกำร เนื่องจำกจะต้องมีกำรทบทวนรูปแบบของโครงกำรพัฒนำ ทสภ.ใหม่ ซึ่ง ทอท.ได้มี 
 หนังสือลงวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2557 บอกเลิกสัญญำจ้ำงที่ปรึกษำบริหำรจัดกำรโครงกำร โดยปรับลดชั่วโมงท�ำงำนให้เหมำะสมกับปริมำณเนื้องำน 
 ที่เหลือเพื่อค�ำนวณค่ำจ้ำง และทอท.ได้รำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรปรับปรุงแผนด�ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำ ทสภ. (ปีงบประมำณ 2554 - 2560)  
 ให้กระทรวงคมนำคมทรำบแล้ว 

 ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ทอท.ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 20 พฤษภำคม 2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงแผนกำรด�ำเนินงำนโครงกำร 
 พัฒนำ ทสภ. ดังนี้

 • โครงกำรพัฒนำ ทสภ. (ปีงบประมำณ 2554 - 2560) ให้ปรับแผนกำรด�ำเนินงำนให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 สิงหำคม  
  2553 และสภำพควำมเป็นจริง ทั้งนี้งำนก่อสร้ำงจะเริ่มด�ำเนินกำรได้เมื่อผลกำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับควำมเห็นชอบจำก 
  ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแล้ว 

 • โครงกำรก่อสร้ำงทำงวิ่งเส้นที่ 3 ทสภ. ให้ ทอท.ประสำนกับส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพื่อด�ำเนินกำรศึกษำ 
  ผลกำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อมและกำรประเมินผลกระทบต่อสุขภำพ 

 • โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรผู้โดยสำรหลังที่ 2 ทสภ. ให้ ทอท.ปรับปรุงแผนแม่บทกำรพัฒนำ ทสภ. และ ทดม.ให้สอดคล้องกับสภำพปริมำณ 
  กำรจรำจรทำงอำกำศและบทบำทกำรให้บริกำรในปัจจุบัน และเสนอแนวทำงโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรผู้โดยสำรหลังที่ 2 ทสภ. พร้อม 
  แผนแม่บทดังกล่ำวให้กระทรวงคมนำคมและส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพิจำรณำต่อไป
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