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l  l  l สารจากประธานกรรมการ l  l  l

(นายประสงค์ พูนธเนศ)

ประธานกรรมการ

นับแต่การก่อตั้งการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเมื่อวันท่ี 1 
กรกฎาคม 2522 และแปรรูปองค์กรเป็นบริษัท ท่าอากาศยานไทย 
จ�ากัด (มหาชน) (ทอท.) ซึง่เป็นบรษิทัท่ีจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 
และเป็นองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์ (Brand Value) สูงสุดในกลุ่ม
อตุสาหกรรมบรกิารด้านขนส่งและโลจสิตกิส์ ด้วยมลูค่ากว่า 400,000 
ล้านบาท1 ทอท.มีความภูมิใจอย่างย่ิงที่ได้ให้บริการและสร้าง
ความสุขแก่ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานมายาวนานกว่า 38 ปี และ
เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหาร
และจัดการท่าอากาศยานได้เป็นอย่างดี ตลอดปี 2560 ท่ีผ่านมา  
ทอท.ได้มุ ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการให้บริการของ  
ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องท่ามกลางโอกาสและ
ปัจจัยท้าทายต่างๆ ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสอันดีท่ี ทอท.จะได้ยกระดับ
คุณภาพท่าอากาศยานที่นอกจากจะเป็นประตูต้อนรับนักเดินทาง
จากท่ัวทุกมุมโลกสู่ประเทศไทยแล้ว ยังเป็นท่าอากาศยานที่ส�าคัญ
ของภูมิภาคอาเซียนท่ีจะสนับสนุนการขับเคลื่อนให้ ทอท.สามารถ 
บรรลุวิสัยทัศน์ “ทอท.เป็นผู้ด�าเนินการและจัดการท่าอากาศยาน
ที่ดีระดับโลก: การมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการโดยค�านึงถึงความ
ปลอดภัย และสร้างรายได้อย่างสมดุล” ในที่สุด

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จของปี 2560 ท่ีผ่านมา เกิดจากความมุ่งมั่น 
และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ  
ทอท. ท่ีประสานความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจน 
หน่วยงานก�ากับดูแล ชุมชน และสังคม เพ่ือสร้างความสมดุล 
การด�าเนินงานครอบคลุมทั้งมิติเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
น�ามาซึ่งความก้าวหน้าของ ทอท.ในการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable 
Growth) ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการบริหารองค์กร โดยตลอดปี
ที่ผ่านมา ทอท.ได้รับรางวัลเป็นเครื่องการันตีคุณภาพองค์กรจาก
หลายหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ในระดับองค์กร ทอท. 
เป็นองค์กรผู้บริหารท่าอากาศยานแห่งแรกของเอเชียและของไทย 
ที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความย่ังยืนดาวโจนส์ (Dow Jones 
Sustainability Indices: DJSI) ในกลุ่มอุตสาหกรรมการคมนาคม
และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม (Transportation and 
Transportation Infrastructure: TRA) อย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2558 
และล่าสุดในปี 2560 ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิก FTSE4Good 
Index ซึ่งประเมินศักยภาพองค์กรด้านการบริหารจัดการและ 
เปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ครอบคลุมถึงมาตรฐาน ด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม และธรรมาภิบาล ในระดับท่าอากาศยาน การด�าเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีโดดเด่น ท�าให้ได้รับการรับรอง Airport Carbon 

Accreditation ใน Level 3 Optimization ส�าหรับท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่  
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย และท่าอากาศยานหาดใหญ่  
โดยอยู่ระหว่างพัฒนาการด�าเนนิงาน เพ่ือขอการรบัรองในระดบัท่ีสงูขึน้ 
ซึ่งสะท้อนเจตนารมณ์ท่ีมุ่งมั่นต่อการพัฒนาอย่างย่ังยืนในทุกมิติ

ส�าหรับทิศทางการด�าเนินงานในอนาคตของ ทอท. จะขับเคลื่อนโดย
การน�านวัตกรรมเข้ามาบูรณาการ ในท่าอากาศยานเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือ
ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ลดระยะเวลาการรอคอย 
และเพ่ิมขีดความสามารถการจัดการอาคารผู้โดยสารควบคู่ไปกับ
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในภาพรวม
ของท่าอากาศยานท้ัง 6 แห่งในความรับผิดชอบของ ทอท. อย่างไร 
ก็ตาม การบริหารท่าอากาศยาน ซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ 
ท่ีมีบทบาทส�าคัญในการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ 
ประเทศ ต้องได้รับความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีจากทุก 
ภาคส่วน จึงจะสามารถสร้างการเปล่ียนแปลงได้ตลอดห่วงโซ ่
คุณค ่าของอุตสาหกรรมการบิน  ท้ั งนี้  ทอท.ตระหนัก ดีว ่ า  
การเปล่ียนแปลงต ่างๆ เป ็นประเด็นความท ้าทายส�าคัญ ที่
องค์กรต้องบริหารจัดการ ดังน้ัน การด�าเนินงานของ ทอท.ต้องม ี
ความสอดคล้องกับความคาดหวังของผู ้มีส ่วนได้เสียทุกกลุ ่ม  
โดย ทอท.เชื่อมั่นว่า การค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร จะสร้าง
ความไว้วางใจจากทุกภาคส่วนต่อ ทอท.ให้เกิดขึ้น และส่งเสริม
ให้การด�าเนินงานของ ทอท.เป็นไปอย่างราบรื่น

ในนามของคณะกรรมการ ทอท. ขอขอบคุณผู ้มีส่วนได้เสียทุก 
ภาคส่วนท่ีให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการด�าเนินงานของ ทอท.
ในทุกมิติ และสามารถเชื่อมั่นได้ว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน ทอท.พร้อมร่วมใจทุ่มเทในภารกิจ เพ่ือยกระดับการด�าเนิน
ธุรกิจท่าอากาศยานด้วยมาตรฐานเหนือระดับ ให้บริการด้วยใจรัก  
พร้อมเทคโนโลยีท่ีทันสมัย สร้างมูลค่าเพ่ิม และส�านึกในความ 
รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน สู่การด�าเนินธุรกิจท่ีเติบโตอย่างย่ังยืน

1  จากการประเมินด้วยเครื่องมือ Corporate Brand Success Valuation (CBS Valuation) ปี 2017 ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

P 12 : สารประธานกรรมการ : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]



ในปี 2560 ได้รับการคัดเลือก
เป็นสมาชิก FTSE4Good Index 
ซ่ึงประเมินศักยภาพองค์กร
ด้านการบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล
ของบริษัทที่ครอบคลุมถึงมาตรฐาน 
ด้านส่ิงแวดล้อม สังคม 
และธรรมาภิบาล

ทอท.ผ่านการประเมินจากมาตรฐานสากล ซ่ึงเป็นการการันตีคุณภาพองค์กรจากหลายหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

Dow Jones 

Sustainability 

Indices: DJSI

FTSE4Good 

Index

 Airport Carbon 

Accreditation 

Level 3 Optimization

2558 - 2560 2560 2560

BEYOND THE BOUNDARY : P 13 



l  l  l รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ l  l  l

คณะกรรมการตรวจสอบ ทอท. ได้รับการแต่งตั้งตามค�าสั่ง ทอท. 
ท่ี 1976/2559 ลงวันท่ี 7 ตุลาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
ซึ่งเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 3 ท่าน โดยมี พลอากาศโท ประกิต  
ศกุณสิงห์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายมานิต นิธิประทีป 
นายวราห์  ทองประสินธุ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ และผู้อ�านวยการ
ส�านักตรวจสอบ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขต
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยถือปฏิบัติตาม
คู่มือการปฏิบัติงานส�าหรับคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ 
ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 
และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับแนว 
ปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยก�าหนด โดยสอบทานการบริหารงาน การด�าเนินงาน 
ของบริษัทด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง  
การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน รายงานทางการเงิน และ
การปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ  
ข้อบังคับ และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้การด�าเนินงานเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล รวมทั้ง ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
ของบริษัท  เพ่ือสร้างความโปร่งใสให้กับองค์กร 

ในปีงบประมาณ 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 
จ�านวน 13 ครั้ง ซึ่งฝ่ายบริหาร ผู้เก่ียวข้อง และผู้สอบบัญชีเข้าร่วม 
ประชุมตามวาระต่างๆ และได้จัดท�ารายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ี 
ของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการบรษิทัทราบอย่าง
ต่อเน่ือง โดยสรุปสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังน้ี

1.	 การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�าปี 
 งบประมาณ 2560 ของบริษัท รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการ 
 ท่ีมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์  ซึง่งบการเงนิของบรษิทัได้จดัท�า 
 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยสอบทานประเด็นท่ี 
 เป็นสาระส�าคัญ และได้รับค�าชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายบริหาร  
 และผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบ จนเชื่อมั่นได้ว่าการจัดท�า 
 งบการเงิน รวมทั้งหมายเหตุประกอบในงบการเงินถูกต้อง 
 ตามท่ีควร เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายและมาตรฐาน 
 การรายงานทางการเงิน จึงให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าว 
 ทีผู่ส้อบบญัชไีด้สอบทานและตรวจสอบแล้ว  ท้ังนี ้คณะกรรมการ 
 ตรวจสอบได้เชิญผู ้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกครั้งท่ีมีการ 

 พิจารณางบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ�าปี  โดยไม่ม ี
 ฝ่ายบริหารของบริษัทจ�านวน 5 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารืออย่าง 
 อิสระถึงการได้รับข้อมูลการตรวจสอบข้อมูลท่ีมีสาระส�าคัญ 
 ในการจัดท�างบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีท่ีส�าคัญ 
 ซึ่งมีผลต่องบการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึก 
 บัญชีและขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูล การน�าเสนอ 
 เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters: KAM) ท่ีจะ 
 ปรากฏในรายงานของผู ้สอบบัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน  
 เพียงพอ รวมทั้งความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เพ่ือให้มั่นใจ 
 ว่าการจัดท�างบการเงินเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายและ 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีความเชื่อถือได้และทันเวลา  
 รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ เพ่ือเป็น 
 ประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน 

2.	 การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 	 คณะกรรมการ 
 ตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตามระบบงานที่ก�าหนดไว้   
 การด�าเนินธุรกิจของบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และ 
 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน 
 กฎหมายอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท และ 
 ได้สอบทานการปฏบิตัติามมาตรการต่อต้านทจุรติและคอร์รปัช่ัน   
 เพ่ือให้สอดคล้องตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  นอกจากน้ี  
 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมท้ังคณะ และประเมนิตนเอง 
 แบบรายบุคคล ตามแนวปฏิบัติท่ีดีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ในรฐัวิสาหกิจ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึง่ครอบคลมุ 
 ในเรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ อ�านาจหน้าที่  
 ความเป็นอิสระ การประชุมการปฏิบัติงานเก่ียวกับการสอบทาน 
 ให้ความเห็นและหรือค�าแนะน�าอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท 
 ในด้านการควบคมุภายใน ระบบการบรหิารความเสีย่ง  การจดัท�า 
 รายงานทางการเงิน  การตรวจสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชี  ระบบ 
 การตรวจสอบภายใน  การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ  
 และการจดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามแนวทาง 
 การปฏิบตัท่ีิดตีามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  
 และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ท้ังน้ี ผลการประเมิน 
 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  และคณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงาน 
 ผลการปฏิบัติหน้าท่ีให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส  
 โดยให้ข้อสังเกตและข้อคิดเห็น เพ่ือปรับปรุงกระบวนการก�ากับ 
 ดูแล ความเส่ียง และการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตาม 
 ข้อก�าหนด กฎ ระเบียบของบริษัท

P 14 : รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]



(ประกิต  ศกุณสิงห์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

พลอากาศโท

3.	 การสอบทานการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ได้สอบทานการบรหิารความเสีย่ง แผนงานและแนวทางการบรหิาร 
 จัดการความเสี่ยงของความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Risk  
 Profile) ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงาน พร้อมท้ังให ้
 ข้อเสนอแนะเพ่ือน�าไปปรับปรุงให้ดีย่ิงข้ึน โดยในปีงบประมาณ  
 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการ 
 บริหารความเสี่ยงจ�านวน 2 ครั้ง เพ่ือบูรณาการการปฏิบัติงาน 
 ร่วมกันให้มีความสอดคล้อง และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
 ยิ่งขึ้น

4.	 การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน   
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัท มีระบบการ 
 ควบคุมภายในที่ เ พียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล 
 โดยสนับสนุนให ้บริษัทมี ระบบการควบคุมเชิ งป ้อง กัน  
 (Preventive Control) ในขั้นตอนการด�าเนินงานต่างๆ ที่เพียงพอ  
 และเหมาะสม รวมท้ัง สอบทานรายงานการประเมินผลการ 
 ควบคุมภายในของบริษัทตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน 
 แผ่นดิน ว ่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  
 พ.ศ. 2544  และให้สอดคล้องกับกรอบการควบคุมภายในตาม 
 มาตรฐานสากล (The Committee of Sponsoring Organization  
 of the Treadway Commission: COSO) โดยมีผลการประเมิน 
 ทีเ่ชือ่มัน่ได้ว่าการควบคมุภายในของบรษิทัเป็นไปตามมาตรฐาน 
 ท่ีก�าหนด

5.	 การสอบทานกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการ 
 ตรวจสอบได้สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 ประจ�าปี 2560 ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับคู่มือของ 
 คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุงปี 2555  
 ของส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวง 
 การคลัง และประกาศตลาดหลักทรัพย ์แห ่งประเทศไทย  
 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 รวมท้ังสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ได้รับมอบหมาย 
 จากคณะกรรมการบริษัท เสนอต ่อคณะกรรมการบริษัท 
 เพ่ือพิจารณาอนุมัติ

6.	 การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ 
 อนมุตัิแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปแีละแผนการตรวจสอบ 
 ระยะยาว รวมท้ังได้อนุมัติการปรับแผนการตรวจสอบให้ 
 สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป   
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข ้อแนะน�าและติดตามการ 
 ด�าเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบ เพ่ือให้เกิด 
 การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ  
 รวมท้ังพิจารณาอนุมัติปรับปรุงกฎบัตรของส�านักตรวจสอบ  
 คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน เพ่ือให้เป็นไปตามคู่มือ 
 การปฏิบตังิานการตรวจสอบภายในของรฐัวิสาหกิจ ฉบบัปรบัปรงุ 

 ปี 2555 ของส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
 (สคร.) กระทรวงการคลัง แผนการฝึกอบรมประจ�าปีของส�านัก 
 ตรวจสอบ และสนับสนุนให้มีการน�าเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือ 
 ช่วยในการตรวจสอบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ 
 ปฏิบัติงาน รวมท้ังได้พิจารณาความเพียงพอเหมาะสมของ 
 ทรัพยากรของส�านักตรวจสอบ และสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ 
 ตรวจสอบพัฒนาความรู ้  ประสบการณ์ รวมทั้งสนับสนุน 
 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบให้ได้รับวุฒิบัตรทางวิชาชีพต่างๆ เพ่ือ 
 พัฒนาผู ้ตรวจสอบภายในให้มีความรู ้ ความสามารถในการ 
 ปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ  
 นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 และพิจารณาความดีความชอบประจ�าปีของผู้อ�านวยการส�านัก 
 ตรวจสอบและพนักงานของส�านักตรวจสอบ รวมท้ังพิจารณา 
 ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง และการเลื่อนต�าแหน่งพนักงาน 
 ของส�านักตรวจสอบ

7.	 การพจิารณาเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัช	ี คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ได้พิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบการเสนอให้ส�านักงาน 
 การตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัท การเสนอ 
 ค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ�าปีงบประมาณ 2560 และ 
 น�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาน�าเสนอขออนุมัติ 
 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 พิจารณาแต่งต้ังและ 
 อนุมัติค่าสอบบัญชีประจ�าปีงบประมาณ 2560 

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความ 
รับผิดชอบตามท่ีได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
และความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ  เพ่ือ
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า  การบริหารและการด�าเนินงานของ ทอท. 
มีการพัฒนาด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเน่ือง มีระบบ 
การบริหารจัดการความเสี่ยง มีการจัดวางระบบควบคุมภายใน และ
ระบบการตรวจสอบท่ีเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล รายงาน
ข้อมูลทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�าคัญ  
เชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการ 
เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และบริษัทมีการปฏิบัติงานสอดคล้อง
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ

BEYOND THE BOUNDARY : P 15 



l  l  l รายงานของคณะกรรมการสรรหา l  l  l

เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามท่ีก�าหนด
ไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา โดยได้ก�าหนดนโยบาย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหากรรมการ ทอท. และได้คัดเลือก
บุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบวิธีปฏิบัติท่ี
เก่ียวข้องก�าหนดเพ่ือน�าเสนอคณะกรรมการ ทอท. พิจารณาแต่งต้ัง 
เป็นกรรมการ ทอท. แทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามข้อบังคับ 
รวมถึงการด�าเนินการอื่นตามท่ีคณะกรรมการ ทอท.มอบหมายและ 
รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาต่อท่ีประชุม 
คณะกรรมการ ทอท. ในเดือนถัดไป และรายงานต่อผู ้ ถือหุ ้น 
ในรายงานประจ�าปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปีด้วย 

ในปี 2560 คณะกรรมการ ทอท. มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ชุดปัจจุบันจ�านวน 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระท้ังคณะ  
โดยมีนายมานิต นิธิประทีป ท�าหน้าที่ประธานกรรมการสรรหา  
นาวาอากาศตร ีประจกัษ์  สจัจโสภณ และนางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ 
เป็นกรรมการสรรหา และมีรองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ สายงาน
กฎหมายและเลขานุการบริษัท ท�าหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการ
สรรหา โดยในปี 2560 นี้ มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาท้ังสิ้น
จ�านวน 3 ครั้ง เพ่ือด�าเนินการสรรหากรรมการ ทอท. แทนต�าแหน่ง 
กรรมการท่ีว ่างลงตามท่ีคณะกรรมการ ทอท. มอบหมาย ซึ่ง 
คณะกรรมการสรรหาได้รายงานผลการด�าเนินงานพร้อมความเห็น
และข้อเสนอแนะให้กับคณะกรรมการ ทอท. อย่างต่อเนื่อง โดยได้
ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีก�าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา
อย่างครบถ้วน ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นอิสระ  
ซึ่งมีสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าท่ี ดังน้ี 

1. พิจารณาสรรหาบุคคลจากหลากหลายสาขาอาชีพ ที่มีคุณสมบัติ 
 เหมาะสมตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง เช่น กฎหมาย 
 ว่าด้วยคณุสมบตัมิาตรฐานของกรรมการและพนกังานรฐัวิสาหกิจ  
 กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์  
 และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี มติคณะ 
 รัฐมนตรี เป็นต้น ตลอดจนข้อบังคับ ทอท.และหลักการก�ากับ 
 ดูแลกิจการท่ีดีของ ทอท. นอกจากน้ี ยังพิจารณาคัดเลือก 
 และกลั่นกรองบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ  
 โดยพิจารณาจากความรู ้  ประสบการณ์  ความสามารถ  
 ความเชี่ยวชาญท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ 
 ของ ทอท. ซึ่ งเป ็นไปตามคุณสมบัติด ้านทักษะท่ีจ�าเป ็น 
 ของกรรมการ โดยพิจารณาจากฐานข ้อมูลด ้านความรู  ้
 ความช�านาญของคณะกรรมการ ทอท. (Board skill matrix)  
 รวมท้ังพิจารณาบุคคลจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ  
 (Director’s Pool) ของกระทรวงการคลัง ตลอดจนต้องไม่เป็น 

 ผู ้มีประวัติด่างพร้อยและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับ ทอท. 
 (Conflict of Interest) ดังน้ี:

 1) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
  การด�ารงต�าแหน่ง โดยคณะกรรมการสรรหาได้ด�าเนินการ 
  ตามกระบวนการสรรหา และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ  
  ทอท.เพ่ือให้คณะกรรมการ ทอท. พิจารณาแต่งตั้งบุคคล 
  ท่ีมีความเหมาะสม ก ่อนจะน�าเสนอท่ีประชุมสามัญ 
  ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ทอท. 

 2) พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนต�าแหน่งกรรมการท่ีว่างลง 
  เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ โดยกรรมการ 
  สรรหาได้พิจารณาสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสม และเสนอ 
  ความเห็นต่อคณะกรรมการ ทอท. เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 
  ให้เป็นกรรมการ ทอท.

 ทั้งน้ี รายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมดังกล่าว จะต้องได้รับ 
 ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจก่อน  
 เ พ่ือให ้ เป ็นไปตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี  ว ่าด ้วย 
 การก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 

2. พิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
 สรรหา ประจ�าปี 2560 ให้มีความครบถ้วน เหมาะสม สอดคล้อง 
 ตามนโยบายธรรมาภิบาลและหลักการก�ากับดูแลกิจการ 
 ที่ดีของ ทอท.

3. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา  
 ประจ�าปี 2560 และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ  
 ทอท. พร้อมทั้งเปิดเผยผลการประเมินในรายงานประจ�าปี

คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย
อย่างละเอียดครบถ้วน ด้วยความรอบคอบ รัดกุม โปร่งใส และ
เป็นอิสระ ตลอดจนให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพ่ือประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีความ 
มุ ่ งมั่น ท่ีจะปฏิบั ติหน ้า ท่ีให ้ เ กิดความเสมอภาคและยุติธรรม 
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้ ทอท. พัฒนาได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

P 16 : รายงานของคณะกรรมการสรรหา : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]

(นายมานิต  นิธิประทีป)

ประธานกรรมการสรรหา



l  l  l รายงานของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน l  l  l

เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) (ทอท.) 
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 
3 ท่าน โดยมีรายนาม ดังน้ี 

1. นายวราห์  ทองประสินธุ์ 
 ด�ารงต�าแหน่ง ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)

2. นายธวัชชัย  อรัญญิก    
 ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการ (กรรมการอิสระ)

3. นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ   
 ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการ                   

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ได้รับ 
มอบหมายจากคณะกรรมการ ทอท. ท่ีก�าหนดไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน โดยใช้แนวปฏิบัติเดิมในการ
พิจารณาค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการ ทอท. และบุคคลภายนอก  
เช ่น  เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์
และอยู ่ ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือที่มีขนาดใกล ้ เ คียงกัน,  
ผลประกอบการ, หลกัการและแนวทางการก�ากับดแูลทีด่ใีนรฐัวิสาหกิจ  

เป็นต้น โดยค�านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ที่ได้รับมอบหมาย

ส�าหรับในปี 2560 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุม
จ�านวน 2 ครั้ง เพ่ือพิจารณาค่าตอบแทนให้คณะกรรมการ ทอท. 
และน�าเสนอต่อคณะกรรมการ ทอท. และท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ และพิจารณาค่าตอบแทนให้บุคคลภายนอก 
ท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ อนุกรรมการและผู ้ท�างาน รวมถึง 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 

ท้ังน้ีในปี 2560 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทอท. อย่างครบถ้วน 
ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นอิสระ เพ่ือประโยชน์สูงสุด
ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และได้ปฏิบัติงานโดยใช ้
หลักความยุติธรรมและโปร่งใส เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการ 
ก�ากับดูแลกิจการท่ีดีตามท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก�าหนด โดยข ้อมูลค ่าตอบแทนกรรมการแต ่ละท ่านปรากฏ 
อยู่ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงาน
ประจ�าปี 2560 ด้วย

BEYOND THE BOUNDARY : P 17 

  (นายวราห์ ทองประสินธุ ์)

ประธานกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 



(ประจักษ์ สัจจโสภณ)

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง

นาวาอากาศตรี

l  l  l รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง l  l  l

เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) (ทอท.) 
ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและรองรับสถานการณ์
ที่ได ้รับผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจท้ังทางบวกและทางลบ 
อันเกิดจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
ซึ่งจะท�าให้ ทอท.สามารถด�ารงอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
ได้เปรียบในการแข่งขันและน�าไปสู ่การเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน  
จึงแต่งตั้งกรรมการ ทอท. จ�านวน 4 ท่าน เป็นคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ประกอบด้วย นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ  
เป็นประธานกรรมการ นายวราห์ ทองประสินธุ์ และ นายมนัส  
แจ่มเวหา เป็นกรรมการ และกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ เป็นกรรมการ  
และเลขานุการ ท�าหน้าที่ วิ เคราะห์และประเมินสถานการณ ์
ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น พร้อมท้ัง น�าเสนอแนวทางป้องกันแก้ไข 
ให ้คณะกรรมการ ทอท.ทราบ เพ่ือก�าหนดเป็นนโยบายด้าน 
การบริหารความเสี่ยงของ ทอท. และถ่ายทอดไปสู ่การปฏิบัต ิ
อย่างเป็นรูปธรรม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ความส�าคัญกับการเชื่อมโยง
การบริหารความเสี่ยง 3 ระดับ ได้แก่ “การควบคุมภายใน” ที่ 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก�ากับของส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เพ่ือป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง
ระดบักจิกรรมทีอ่าจเกิดขึน้จากการควบคมุภายในท่ีไม่มปีระสทิธิภาพ   
เพ่ิมความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของ ทอท. 
“การบริหารความเสี่ยง” ท่ีสอดคล้องตามแนวปฏิบัติท่ีดีของ The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission - Enterprise Risk Management (COSO - ERM) 
เพ่ือลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงของการบรรลุเป้าหมายท่ีก�าหนด 

และลดผลกระทบทางลบต่อการด�าเนินงานของ ทอท. และ  
“การบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ” ท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน 
ระดับสากล เพ่ือเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ท่ีมีผลกระทบ
ทางลบที่รุนแรงต่อการด�าเนินงานของ ทอท. 

ในปีงบประมาณ 2560 ได้จัดท�าจุดควบคุม (Control Point)  
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการท�างาน และเพ่ิมเติมการ 
ต่อต้านการคอรัปชั่นเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายด้านการบริหาร
ความเสี่ยงของ ทอท. การจัดท�าระบบการบริหารความเสี่ยง 
ด้านทุจริตของ ทอท. การจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
และระดับท่าอากาศยาน การก�าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  
(Risk Appeti te) การจัดท�าแผนจัดการความเสี่ยงเ พ่ิมเติม  
การก�าหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators: KRIs)  
การรับรองระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐาน 
ISO 22301 : 2012 และ มอก.22301-2556 พ้ืนที่ส�านักงานใหญ่
และท่าอากาศยานท้ัง 6 แห่ง รวมท้ัง การบูรณาการการตรวจสอบ
และการบริหารความเสี่ยง  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมุ ่งมั่นท่ีจะน�าประสบการณ์การ
ท�างานมาก�ากับดูแลและติดตาม การด�าเนินงานด้านการควบคุม
ภายใน การบริหารความเสี่ยง และการบริหารความต่อเนื่อง 
ทางธุรกิจของ ทอท. เพ่ือน�าพาองค์กรเติบโตอย่างย่ังยืนและ 
สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
ท่ีมีประสิทธิภาพ สะท้อนการด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมที่ดี 
สร ้างสรรค์มูลค่า (Value Creation) และเพ่ิมมูลค่า (Value  
Enhancement) ให้ ทอท. รวมท้ัง สร้างจิตส�านึกด้านการบริหาร
ความเสี่ยงให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร (Risk Culture) ต่อไป

P 18 : รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]



l  l  l รายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล  l  l  l

เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการธรรมาภิบาล จัดตั้งข้ึนโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท 
ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) (ทอท.) เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ ทอท. โดยมีอ�านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ก�าหนด
ไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการธรรมาภิบาล ในการก�าหนดนโยบายและแนว
ปฏิบัติที่ดีด้านต่างๆ เก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม ตามแนวทาง ข้อบังคับของ ทอท. และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ  
รวมทั้งกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล อันจะ 
น�ามาซึ่งการพัฒนาสู่ความย่ังยืนที่ครอบคลุมท้ังในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการท่ัวทั้งองค์กร 

ในปี 2560 คณะกรรมการธรรมาภิบาล จัดให้มีการประชุม 3 ครั้ง เพ่ือด�าเนินการ
ในด้านต่างๆ ที่เก่ียวกับอ�านาจหน้าที่ที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล โดยสรุปสาระส�าคัญได้ดังน้ี

ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

• พิจารณาผลการประเมินโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัท 
 จดทะเบยีนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies:  
 CGR) ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute  
 of Directors: IOD) และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและพัฒนานโยบาย 
 และแนวปฏิบัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ รวมทั้งข้อเสนอแนะของ 
 โครงการประเมินดังกล่าว 

• พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงนโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท. 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน 
 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน 
 โครงการ CGR หลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard และเกณฑ์การประเมิน 
 คุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA)

• พิจารณาผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของ 
 หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ที่จัดโดย 
 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

• พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ท่ีจัดโดย 
 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

• พิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทอท. และ 
 คณะกรรมการชุดย่อย

• ส่งเสรมิและสนบัสนุนการสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืในการส่งเสรมิคณุธรรม 
 ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 
 ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) โดยในปี 2560 ม ี
 หน่วยงานภาครัฐ จ�านวน 16 หน่วยงาน ท่ีขอความร่วมมือในการรับทราบ 
 และปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นมายัง ทอท.

• ก�ากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานตามประกาศ ทอท. เรื่อง นโยบาย 
 ต่อต้านการคอร์รัปชั่น ของ ทอท.

• รายงานหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560  
 ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์ 
 ให้คณะกรรมการ ทอท.ทราบ พร้อมทั้งเสนอแนะให้ผู ้บริหารพิจารณา 
 การปรับปรุงนโยบายธรรมาภิบาล และคู่มือการก�ากับดูแลกิจการท่ีด ี
 ของ ทอท. ให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีฯ 

• พิจารณารายงานการรับข้อเสนอแนะและเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย 
 ของ ทอท. ตามท่ีได้มีก�าหนดช่องทางและขั้นตอนการรับเร่ืองร้องเรียน 
 จากผู้มีส่วนได้เสียของ ทอท. ผ่านเว็บไซต์ ทอท. www.airportthai.co.th  
 โดยการร้องเรียนดังกล่าวจะถูกส่งไปท่ี E-mail address: goodgovernance 
 @airportthai.co.th ซึ่งคณะกรรมการธรรมาภิบาล จะเป็นผู้รับข้อร้องเรียน 
 โดยตรง โดยในปีงบประมาณ 2560 ไม่ปรากฏเรือ่งร้องเรยีนจากผูม้ส่ีวนได้เสยี 
 ของ ทอท.  

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือพัฒนาสู่ความย่ังยืน

ด�าเนินการตามแผนแม่บทด้านการพัฒนาท่ีย่ังยืนของ ทอท. ปีงบประมาณ 
2559-2562 ซึ่ง ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนเป็น 3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ 1) การบริหาร
จดัการความย่ังยืน (Sustainability Management) 2) การเชือ่มโยงผูม้ส่ีวนได้เสยี  
(Stakeholder Engagement) 3) กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainability  
Initiatives) อนัจะเป็นการพัฒนากระบวนการด�าเนินธุรกิจของ ทอท. ให้สอดคล้อง 
กับแนวทาง มาตรฐาน ทิศทาง กลยุทธ์ของ ทอท. ท่ีควบคูไ่ปกับความต้องการของ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

จากความมุ่งมั่นในการด�าเนินงานของ ทอท. ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และ
ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนของ ทอท. ส่งผลให้ ทอท. ได้รับรางวัลด้านการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ อันได้แก่

- ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความย่ังยืนดาวโจนส์ หรือ DJSI  
 (Dow Jones Sustainability Indices) ประจ�าปี 2560 ในกลุ่มอุตสาหกรรม 
 การคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐานทางคมนาคม (TRA: Transportation  
 and Transportation Infrastructure) ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

- ผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ�าปี  
 2560 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2017)  
 ระดบั 5 ดาว จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (Thai Institute  
 of Directors: IOD)

- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงาน 
 ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ที่จัดโดยส�านักงาน 
 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจ�าปี 2559  
 โดย ทอท.มีผลประเมินในภาพรวม 84.21 คะแนน หรือมีระดับคุณธรรม 
 และความโปร่งใสในการด�าเนินงานสูงมาก 

- ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจ�าปี 2560  
 ในระดับ 100 คะแนนเต็ม โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และส�านักงาน 
 คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการด�าเนินงานยอดเย่ียม (Best Company  
 Performance Awards) SET Awards 2016 จัดโดยสมาคมบริษัท 
 จดทะเบียนไทย

- รางวัล “Thailand Sustainability Investment Awards (THSI) ประจ�าปี  
 2560” ท่ีจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับส�านักงาน 
 คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจัดการ 
 ลงทุน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคม 
 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และมูลนิธิเพ่ือคนไทย

ด้วยรางวัลแห่งความภาคภูมิใจดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นท่ีบริษัท
ด�าเนินงานด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม คณะกรรมการธรรมาภิบาลยังคง 
มุง่มัน่ท่ีจะพัฒนาประสทิธิภาพในด้านการก�ากับดแูลกิจการท่ีดแีละความรบัผดิชอบ 
ต่อสงัคม ควบคูไ่ปกับการก�ากับดแูลให้ ทอท. มกีารปฏิบตัติามนโยบายธรรมาภบิาล 
หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ ทอท. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ประมวล
จริยธรรม และกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เพ่ือ
สร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งถือเป็น
ปัจจัยส�าคัญในการส่งเสริมให้ ทอท. สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและย่ังยืน 
อันจะส่งผลดีต่อประเทศชาติโดยรวม และเป็นท่ียอมรับในระดับสากลย่ิงขึ้นไป
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(นางระวีวรรณ  เนตระคเวสนะ)

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล



l  l  l  l  l  l คณะกรรมการ ทอท. l  l  l l  l  l

นายประสงค์ พูนธเนศ
ประธานกรรมการ

01

05

02 03

04
นายธวัชชัย อรัญญิก
กรรมการอิสระ, กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล
รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ  

นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ
รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, 

กรรมการสรรหา, กรรมการธรรมาภิบาล

พลอากาศโท ประกิต ศกุณสิงห์ 
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, 

กรรมการธรรมาภิบาล  

0102 040305

P 20 : คณะกรรมการ ทอท. : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]



ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560

06 07
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
กรรมการ, กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

นายมานิต นิธิประทีป
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหา,  

กรรมการตรวจสอบ

นายธานินทร์ ผะเอม
กรรมการอิสระ

08

09 10 11
พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ
กรรมการอิสระ

นายมนัส แจ่มเวหา
กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางระวีวรรณ  เนตระคเวสนะ
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการธรรมาภิบาล, 

กรรมการสรรหา

0806 07 10 1109
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l  l  l  l  l  l คณะกรรมการ ทอท. l  l  l l  l  l

นายสราวุธ เบญจกุล
กรรมการอิสระ 

12

16 17

13 14

15
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ 
พ้นจากตำาแหน่ง เนื่องจากลาออก

เม่ือวันที่ 22 ธันวาคม 2559

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง
พ้นจากตำาแหน่ง เนื่องจากลาออก

เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

พลตำารวจโท มนู เมฆหมอก
กรรมการอิสระ 

นายวราห์ ทองประสินธุ์
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน, 

กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ
กรรมการผู้อำานวยการใหญ่, กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการ, กรรมการธรรมาภิบาล, 

กรรมการบริหารความเส่ียง

1312 17161514

P 22 : คณะกรรมการ ทอท. : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]



l  l  l  l  l  l คณะผู ้บริหาร ทอท. l  l  l l  l  l

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ
กรรมการผู้อำานวยการใหญ่, กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการ, กรรมการธรรมาภิบาล, 

กรรมการบริหารความเส่ียง

01 02 03

04

นางสาวชนาลัย  ฉายากุล
รองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ 

(สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท)

และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท 

นางสาวศศิศุภา  สุคนธทรัพย์ 
รองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ 

(สายงานยุทธศาสตร์) 

นายมนตรี  มงคลดาว 
รองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ 

(สายงานทรัพยากรบุคคลและอำานวยการ) 

04 030102
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05
นางพูลศิริ  วิโรจนาภา
รองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ 

(สายงานบัญชีและการเงิน)

l  l  l  l  l  l คณะผู ้บริหาร ทอท. l  l  l l  l  l

นายวิชัย  บุญยู้ 
รองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ 

(สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด) 

06 07

08 09

นางภาระณี  วรรธโนทัย
รองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ 

(สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน)

นาวาอากาศเอก วิสูธ จันทนา
รองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ 

(สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) 

นายเอนก  ธีระวิวัฒน์ชัย
ที่ปรึกษา 10 

และรักษาการ รองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ 

(สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) 

06 0905 07 08

P 24 : คณะผู้บริหาร ทอท. : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]



นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์  สุวรรณวัฒน์ 
ผู้อำานวยการท่าอากาศยานดอนเมือง

11

15

12

13 14
นายวิสูตร คำายอด
ผู้อำานวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม
ผู้อำานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่

นายกฤติยา ก้อนทอง
ผู้อำานวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่

นายเพ็ชร  ช้ันเจริญ
ผู้อำานวยการท่าอากาศยานภูเก็ต

10
นายศิโรตม์  ดวงรัตน์ 
ผู ้อำานวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

13 1411 12 1510
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สายบ�ารุงรักษา 
 ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล 
 ฝ่ายสนามบินและอาคาร
 ฝ่ายระบบล�าเลียงกระเป๋าสัมภาระ
สายการพาณิชย์ 
 ฝ่ายการพาณิชย์ 
 ฝ่ายบริหารการขนส่ง 
 ฝ่ายบริหารการขนส่งสินค้า
 ทางอากาศ 
ฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยาน 
และอาชีวอนามัย
  ศูนย์บริหารคุณภาพบริการ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้อำานวยการใหญ่

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

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

ฝ่ายงบประมาณ 
ฝ่ายการเงิน 
ฝ่ายบัญชี 
ฝ่ายพัสดุ 
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายคดี 
ฝ่ายนิติการ 
ฝ่ายนิติกรรมสัญญา

ฝ่ายเลขานุการองค์กร 
ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
ฝ่ายกิจการเพ่ือสังคมและก�ากับดูแลกิจการ

สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน 
 ฝ่ายพัฒนาการบริหาร 
 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายพัฒนาระบบงานบุคคล 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
ฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ 
ฝ่ายอ�านวยการกลาง 
ฝ่ายการแพทย์

สายงานยุทธศาสตร์

สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สายงานบัญชีและการเงิน

สายกฎหมาย สายเลขานุการบริษัท

สายงานทรัพยากรบุคคล 
และอ�านวยการ

l  l  l ผังโครงสร้างองค์กร l  l  l
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ฝ่ายพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ส�านักงานบริหารโครงการก่อสร้าง 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 ฝ่ายวิศวกรรมก่อสร้าง 
 ฝ่ายบริหารและประเมินโครงการ
 ฝ่ายสนับสนุนโครงการ 
ฝ่ายวิศวกรรมโครงการ 
ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

สายสนับสนุนธุรกิจ
 ฝ่ายอ�านวยการท่าอากาศยานดอนเมือง 
 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 ฝ่ายการพาณิชย์ การเงิน และบัญชี 
  ส่วนการแพทย์
สายปฏิบัติการ
  ศูนย์บริหารการขนส่งสาธารณะ
 ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน
 ฝ่ายการท่าอากาศยาน
 ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
 ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย
สายบ�ารุงรักษา
 ฝ่ายสนามบินและอาคาร
 ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล
 ฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย

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

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ส�านักตรวจสอบ

ฝ่ายกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ฝ่ายระบบสารสนเทศ 
ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย 
ท่าอากาศยาน 
ฝ่ายมาตรฐานและควบคุมคุณภาพ 
การรักษาความปลอดภัยกิจการการบิน
ฝ่ายมาตรฐานการบริการ 
ท่าอากาศยานและการบิน
ฝ่ายความปลอดภัยในการท�างานและ
อาชีวอนามัย

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด 
ฝ่ายบริหารธุรกิจ 
ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

ท่าอากาศยานภูเก็ต

สายงานวิศวกรรม 
และการก่อสร้าง

สายงานมาตรฐาน 
ท่าอากาศยานและการบินสายงานพัฒนาธุรกิจ 

และการตลาด

สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร

ท่าอากาศยานดอนเมือง
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กิจการของ ทอท. มีความเป็นมาท่ียาวนาน โดยเมื่อปี 2454 ได้มีการเลือกพ้ืนท่ีดอนเมืองเพ่ือเป็นสนามบิน และเมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2457  
มีเครื่องบินลงเป็นปฐมฤกษ์ ซึ่งในขณะนั้นกรมการบินทหารบกเป็นผู้ดูแลสนามบินดอนเมือง ในระยะต่อมาได้มีการปรับปรุงสนามบิน
ดอนเมืองเป็นท่าอากาศยานสากล ใช้ชื่อว่า “ท่าอากาศยานดอนเมือง” และปี 2498 ได้เปลี่ยนมาใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า “ท่าอากาศยาน 
กรุงเทพ” โดยอยู่ในความดูแลของกองทัพอากาศ ต่อมารัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติว่าด้วย การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย  
พ.ศ. 2522 ก�าหนดให้ จัดตั้งการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย หรือ ทอท. และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Airports Authority of Thailand 
ย่อว่า AAT ให้ ทอท.เป็นนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบและส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน รวมท้ังการด�าเนินกิจการอื่น 
ท่ีเก่ียวกับหรือต่อเน่ืองกับการประกอบกิจการท่าอากาศยาน ซึ่งพนักงาน ทอท.ได้เข้าปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 
2522 จากน้ัน ทอท.ได้รับโอนท่าอากาศยานสากลในส่วนภูมิภาคอีก 4 แห่งจากกรมการบินพาณิชย์ในขณะน้ันมาด�าเนินการตามล�าดับ  
ได้แก่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (รับโอนเมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2531) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (รับโอนเมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2531)  
ท่าอากาศยานภูเก็ต (รับโอนเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2531) และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (รับโอนเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2541)  
และเข้าบริหารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งต่อมาเปิดให้บริการเมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2549

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

ทอท.ได้ค�านึงถึงการมุ ่งสร้างองค์กรสู ่ความเป็นเลิศ โดยมุ ่งมั่นยกระดับการพัฒนาคุณภาพบริการ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  
การปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีก้าวไปอย่างไม่หยุดน่ิง รวมท้ังได้ให้ความส�าคัญ 
ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลอันจะเป็นแนวทางท่ีน�าไปสู ่การพัฒนาอย่างย่ังยืนเพ่ือสร้าง 
ความมั่นใจและความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการท่าอากาศยานภายใต้ค�าขวัญ “ปลอดภัยคือมาตรฐาน บริการคือหัวใจ”

l  l  l ความเป็นมา l  l  l
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l  l  l ทิศทางการด�าเนินงานของ ทอท. 
ภายใต้แผนวิสาหกิจของ ทอท. ปีงบประมาณ 2560 - 2564 l  l  l  

l  l  l

l  l  l

l  l  l

l  l  l

l  l  l

l  l  l

วิสัยทัศน์
ทอท. เป็นผู้ด�ำเนินกำร

และจัดกำรท่ำอำกำศยำนที่ดีระดับโลก: 

กำรมุ่งเน้นคุณภำพกำรให้บริกำร 

โดยค�ำนึงถึงควำมปลอดภัย 

และสร้ำงรำยได้อย่ำงสมดุล

พันธกิจ 
ประกอบและส่งเสริมกิจกำรท่ำอำกำศยำน 

รวมทั้งด�ำเนินกำรกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้อง

หรือต่อเนื่องกับ

กำรประกอบกิจกำรท่ำอำกำศยำน 

โดยค�ำนึงถึงกำรพัฒนำที่ย่ังยืน

ค่านิยม  
1. ให้ ใจ (Service Minded): 

ให้บริกำรด้วยใจเหนือควำมคำดหมำย

2. ม่ันใจ (Safety & Security): 
เป็นเลิศในมำตรฐำนควำมปลอดภัย

3. ร่วมใจ (Teamwork): 
รวมพลัง ให้เกียรติ ทุกควำมเห็น

4. เปิดใจ (Innovation): พัฒนำไม่หยุดย้ัง

5. ภูมิใจ (Integrity): 
ยึดม่ันในผลประโยชน์ขององค์กร
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l  l  l เป้าหมายและกลยุทธ์การพัฒนา ทอท.สู ่ความย่ังยืน l  l  l

แผนวิสาหกิจของ ทอท. ปีงบประมาณ 2560 - 2564 ก�าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การด�าเนินงานขององค์กร (AOT Strategy House)  
ภายใต้กรอบแนวคิดการเติบโตอย่างย่ังยืน (Sustainable Growth) มุ่งเน้นความเป็นเลิศใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบริการ ด้านมาตรฐาน 
และด้านการเงิน ซึ่งมีการทบทวนบริบทแวดล้อมองค์กรท้ังภายในและภายนอกเป็นประจ�าทุกปี โดยตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็วของธุรกิจ ซึ่งองค์กรจ�าเป็นต้องมีความสามารถในการปรับตัวอย่างเท่าทันสถานการณ์ ตลอดจนบทบาทท่ีส�าคัญของ ทอท. 
ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่ต้องสร้างสมดุลการด�าเนินงานโดยค�านึงถึงเป้าหมายของประเทศควบคู่ไปกับการเติบโตของธุรกิจ เพื่อให้ ทอท.
สามารถเติบโตได้อย่างย่ังยืน ทอท.จึงก�าหนดแนวทางการขับเคล่ือนองค์กรสู่ความย่ังยืนท้ังในระดับองค์กรและระดับท่าอากาศยาน 
ผ่าน 7 ยุทธศาสตร์หลักของ AOT Strategy House ซึ่งมีการก�าหนดกลยุทธ์ย่อยของแต่ละยุทธศาสตร์เป็นแนวทางในการถ่ายทอด 
สู่การปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
Airport Strategic 
Positioning

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
Regional Hub

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
Airport Service 
Capacity 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
Intelligent 
Services

ก�าหนดแนวทาง (Roadmap) พัฒนาศักยภาพของท่าอากาศยาน ทอท. 6 แห่ง เพ่ือมุ่งสู่
ต�าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของแต่ละท่าอากาศยาน โดยใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลของแต่ละ
ท่าอากาศยาน สร้างความแตกต่างการด�าเนินงานมุ่งสู่ความย่ังยืน

การพัฒนาท่าอากาศยานสู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศท่ีสนับสนุนอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวของประเทศ และศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศ

การเพ่ิมขีดความสามารถท่าอากาศยานในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศ และ 
สิ่งอ�านวยความสะดวกของท่าอากาศยาน การพัฒนาระบบบ�ารุงรักษาท่าอากาศยาน  
ตลอดจนการพิจารณาความเป็นไปได้ในการบริหารท่าอากาศยานแห่งใหม่

การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่าอากาศยานและองค์กร โดยน�าเทคโนโลยี 
สารสนเทศ (ICT) และแนวคิดเชิงนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการยกระดับความสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนได้เสียส�าคัญ

P 30 : เป้าหมายและกลยุทธ์การพัฒนา ทอท.สู่ความยั่งยืน : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]



ทั้งน้ี โดยมีพ้ืนฐานการด�าเนินงานส�าคัญ ประกอบด้วย การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี, การด�าเนินงานท่ีค�านึงถึงส่ิงแวดล้อม สังคม และชุมชน, 
มาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และการพัฒนาบุคลากรที่จะสนับสนุน
การขับเคลื่อนองค์กรตามภารกิจให้เกิดความย่ังยืน และจะเห็นได้ว่า การมุ่งสู ่ความย่ังยืนของ ทอท.ต้องอาศัยความมุ่งมั่นท่ีเกิดจาก 
การมองเป้าหมายในอนาคตขององค์กรที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากรของ ทอท. และความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียส�าคัญ 
ทุกกลุ่มด้วย ดังน้ัน เพ่ือให้สามารถมั่นใจได้ว่า ทอท.จะเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างย่ังยืนในทุกมิติอย่างมีความรับผิดชอบ จึงได้วิเคราะห์
ปัจจัยความย่ังยืนขององค์กร เพ่ือระบุจุดมุ ่งเน้นที่มีนัยส�าคัญต่อความย่ังยืนขององค์กร ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่ การเติบโต 
ทางการเงิน, ความสามารถของบุคลากร, การบริหารจัดการองค์กร, การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม และการมุ ่งเน้นผู ้มีส ่วนได้เสีย  
ซึ่ง ทอท.ได้ด�าเนินการอย่างสอดคล้องมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ทอท.เป็นองค์กรที่มีผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาที่ ย่ังยืน 
และธรรมาภิบาลโดดเด่น มีการบริหารงานที่สร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม พร้อมตระหนักถึงผลประโยชน์ 
ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก

การด�าเนินงานด้านความย่ังยืนของ ทอท.ได้รับการยอมรับจากองค์กรระหว่างประเทศท่ีส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน ซึ่งนอกจาก 
จะได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความย่ังยืนดาวน์โจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ในกลุ ่มอุตสาหกรรม 
การคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม (Transportation and Transportation Infrastructure: TRA) ต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2558 
แล้ว ในปี 2560 ท่ีผ่านมา ทอท.ยังได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิก FTSE4Good Index ซึ่งประเมินศักยภาพองค์กรด้านการบริหารจัดการ 
และเปิดเผยข้อมูลของบริษัทท่ีครอบคลุมถึงมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล นอกจากน้ี หลักทรัพย์ของ ทอท. 
ยังได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ ่มหลักทรัพย์ท่ีมีการด�าเนินงานแบบย่ังยืนหรือหุ้นย่ังยืน Thailand Sustainability Investment (THSI)  
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย ท�าให้ผู ้มีส่วนได้เสียของ ทอท.ทุกกลุ่ม สามารถมั่นใจได้ว่า ทอท.มีการด�าเนินธุรกิจอย่างมี
ความรับผิดชอบโดยค�านึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการท่ีดี สามารถสร้างคุณค่าให้สังคมและเติบโต
ได้อย่างย่ังยืนต่อไป

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
Non-Aeronautical 
Business

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
Aeronautical 
Business 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 
Business 
Development 

การพัฒนาธุรกิจที่ไม่เก่ียวกับกิจการการบิน โดยการพัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรมเชิงพาณิชย์
ภายในและภายนอกอาคารผู้โดยสาร รวมถึงการพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศสนับสนุน

การพัฒนาธุรกิจที่เก่ียวข้องกับกิจการการบิน โดยการเพ่ิมศักยภาพการรองรับผู้โดยสาร
และเท่ียวบิน รวมถึงการพัฒนาการตลาดเส้นทางการบินเชิงรุก

พัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือขยายการด�าเนินงานของธุรกิจหลักและธุรกิจเก่ียวเน่ือง 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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บริษัท ท ่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ 
ท่าอากาศยานของประเทศไทยโดยธุรกจิหลกัประกอบด้วย การจดัการ  
การด�าเนินงาน และการพัฒนาท่าอากาศยาน โดยมีท่าอากาศยาน
ที่อยู ่ในความรับผิดชอบ 6 แห่ง ประกอบด้วย ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่  
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานภูเก็ต และ ท่าอากาศยาน
แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ซึ่งท่าอากาศยานท้ัง 6 แห่งนี้ ให้บริการ
เท่ียวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ ซ่ึงได้เปิดให้บริการ 
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2549 เพ่ือรองรับปริมาณผู้โดยสารท่ีเพ่ิมข้ึน 
อย่างต่อเน่ือง โดยมีความสามารถในการรองรับผู ้โดยสาร 45  
ล้านคนต่อปี สามารถรองรับการขนถ่ายสินค้าได้ 3 ล้านตันต่อปี 
และสามารถรองรับเที่ยวบินได้ 76 เท่ียวบินต่อชั่วโมง 

รายได้จากการด�าเนินงานของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด 
(มหาชน) ประกอบด้วยรายได้จาก 2 ส่วนท่ีส�าคัญ คือ รายได ้
จากกิจการการบินและรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน โดยรายได ้

l  l  l ลักษณะการประกอบธุรกิจ l  l  l

จากกิจการการบินเป็นรายได้ท่ีเก่ียวข้องกับการจราจรทางอากาศ
โดยตรง เช่น รายได้บริการสนามบิน รายได้ค่าบริการผู ้โดยสาร 
ขาออก และรายได้ค่าเครื่องอ�านวยความสะดวก ส่วนรายได้ท่ีไม่ 
เก่ียวกับกิจการการบินเป็นรายได้ที่ไม ่เ ก่ียวข้องกับการจราจร 
ทางอากาศโดยตรง เช ่น รายได้ค ่าเช ่าพ้ืนท่ีและท่ีดิน รายได้ 
เก่ียวกับบริการ และรายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์  

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) เข้าร่วมลงทุนในบริษัท
ที่ประกอบธุรกิจเก่ียวกับท่าอากาศยานและธุรกิจอื่นท่ีเก่ียวกับ 
หรือเก่ียวเนื่องกับกิจการของ ทอท. รวมทั้งสิ้น 7 บริษัท โดยมีสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวระหว่างร้อยละ 1.50 - 60.00 ของ 
ทุนจดทะเบียน คิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวมท้ังสิ้น 1,001.72 ล้านบาท 
แบ่งเป็น บริษัทย่อย (บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)  
ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50) จ�านวน 1 บริษัท คือ บริษัท โรงแรม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ากัด (รสท.) และ บริษัทร่วม (บริษัท  
ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) ถือหุ ้นน้อยกว่าร้อยละ 50) 
จ�านวน 6 บริษัท ดังน้ี 
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ตารางต่อไปน้ีแสดงรายละเอียดของบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด (มหาชน) 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 

บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ากัด กิจการโรงแรม 60.00 610.67

บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จ�ากัด ให้บริการท่อส่งน�้ามันและเติมน�้ามัน 10.00 53.00
 ด้วยระบบ Hydrant  

บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จ�ากัด  ให้บริการครัวการบิน 10.00 10.00

บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล บริหารงานและด�าเนินการเก่ียวกับโรงแรม  9.00 10.80
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จ�ากัด  ณ ท่าอากาศยาน           

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ ให้บริการจัดส่งเชื้อเพลิงการบิน 4.94 31.50
จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท เทรดสยาม จ�ากัด ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 1.50 0.75

บริษัท ไทย แอร์พอร์ตส์ กราวด์  ให้บริการคลังสินค้า บริการในลานจอด  28.50 285.00
เซอร์วิสเซส จ�ากัด * อากาศยาน และบริการช่างอากาศยาน  

ลักษณะกิจการ
เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)รายชื่อบริษัท

*  บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพิทักษ์ทรัพย์ของศาลล้มละลายกลาง
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ทอท. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงาน 
ทุกระดับถือปฏิบัติท่ัวท้ังองค์กร ตามแนวทางการบริหารความเส่ียง 
เชิงบูรณาการของ The Committee of Sponsoring Organizations  
of the Treadway Commission - Enterprise Risk Management  
(COSO - ERM) โดยนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Policy)  
แสดงถึงความมุ่งมั่นในการให้ความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยง  
การกระจายการด�าเนินงานด ้านการบริหารความเ ส่ียงไปสู  ่
ท่าอากาศยานผ่านการอนุมัติโครงสร้างองค์กร (Organization  
St ructure)  การก�าหนดหน ้าที่ความรับผิดชอบหลัก  (Key  
Accountabilities) การรายงาน (Reporting Line) และเพ่ือให้
มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ 
ก�าหนดไว้  จึงก�าหนดให้ผู้บริหารระดับสูงของ ทอท.เป็นผู้รับผิดชอบ 
ความเสี่ยง (Risk Owner) ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ�าปี 
งบประมาณ 2560 

การเพิ่มคุณภาพการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2560 

1.   การจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงระดับท ่าอากาศยานได ้ 
 เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก เพ่ือให้เฉพาะเจาะจงและสอดคล้องกับการ 
 เผชิญเหตุการณ์ความเสี่ยงของแต่ละท่าอากาศยานที่อยู่ใน 

l  l  l การบริหารความเสี่ยง l  l  l

 ความรับผิดชอบ ซึ่งส่งผลให้การวิเคราะห์ความเสี่ยงและ 
 การประเมนิความเสีย่งมคีวามแตกต่างกันในแต่ละท่าอากาศยาน  

2.  การระบุปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรที่อาจส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจ 
 และความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ โดยค�านึงถึง 
 ผลกระทบของปัจจยัเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 3 ด้าน ได้แก่ ผลกระทบ 
 ต่อวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ผลกระทบต่อกระบวนการ 
 ปฏิบัติงาน และผลกระทบต่อปัจจัยเสี่ยง  ซึ่งเป็นสาเหตุร่วม 
 ของปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ (Common Root Cause) รวมถึง ก�าหนด 
 แผนจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติม เพ่ือลดระดับความรุนแรง 
 ของปัจจัยเส่ียงให้อยู่ในระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk  
 Appetite) หรือ ระดับความเสี่ยงท่ียอมให้เบี่ยงเบนได้ (Risk  
 Tolerance) 

3.  การพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
 แ ละการ บ ริ หาร จั ดการ ที่ เ หม าะสม และสอดคล ้ อง กับ 
 สภาพแวดล้อมของแต่ละท่าอากาศยาน จึงกระจายอ�านาจ 
 การบริหารความเสี่ยงไปยังแต่ละท่าอากาศยานและจัดตั้ง 
 หน่วยงานรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงของท่าอากาศยาน 
 ทั้ง 6 แห่ง 
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ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	(Strategic	Risk)

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะท่ี 2 เป็นโครงการ
ลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ท่ีส่งผลต่อขีดความสามารถของ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ หากโครงการดังกล่าวเกิดความล่าช้าอาจกระทบต่อ
การให้บริการผู้โดยสารในอนาคตที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ือง  
ทอท.จึงได้น�าระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นเคร่ืองมือหน่ึงใน
การก�ากับดูแลกิจกรรมท่ีมีความส�าคัญและส่งผลต่อก�าหนดการ
แล้วเสร็จของโครงการ (Critical Path) และจัดท�าแผนจัดการ 
ความเสี่ยงเพ่ิมเติมรองรับในกรณีท่ีการด�าเนินงานไม่เป ็นไป 
ตามแผนงานท่ีก�าหนดไว้

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	(Operational	Risk)

เพ่ือให้การด�าเนินงานของ ทอท.เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย 
(Safety) ซึ่งเป็นภารกิจที่ส�าคัญและสอดคล้องกับข้อก�าหนดของ
หน่วยงานก�ากับดูแลในฐานะผู ้ประกอบกิจการท่าอากาศยาน
ท่ีต้องพัฒนาการด�าเนินงานด้านกิจการการบิน (Aeronautical 
Business) รวมทั้ง การด�าเนินกิจการอื่นท่ีเก่ียวข้องหรือต่อเน่ือง 
กับการประกอบกิจการท่าอากาศยาน ทอท.จึงบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงของประสิทธิภาพพ้ืนผิวทางว่ิง (Runway) ทางขับ 
(Taxiway) อย่างต่อเนื่อง  โดยการก�ากับดูแลให้ระบบการบ�ารุง
รักษาเป็นไปตามแผนงานท่ีก�าหนด อีกท้ังก�าหนดแผนงานเพ่ือ 
ยกระดับการบ�ารุงรักษาทางว่ิงทางขับให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการให้บริการและเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด 

ความเสี่ยงด้านการเงิน	(Financial	Risk)

ในปีงบประมาณ 2560 ทอท.ด�าเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ระยะท่ี 2 อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการรองรับผู ้โดยสารจาก 45 ล้านคนต่อปี เป็น 60 ล้านคน 
ต่อปี ประกอบด้วยแผนด�าเนินโครงการ ได้แก่ งานก่อสร้างอาคาร
เทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ลานจอดอากาศยานประชิดอาคาร
เทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ 

งานก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังท่ี 1 และส่วนต่อเชื่อม
อุโมงค์ทางทิศใต้ งานก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศ 
ตะวันออก อาคารส�านักงานสายการบนิและทีจ่อดรถด้านทิศตะวันออก  
งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค งานติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสาร 
อัตโนมัติ และงานติดตั้งระบบสายพานล�าเลียงกระเป๋า รวมท้ัง 
แผนด�าเนินโครงการเพ่ิมเติม ได้แก่ โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร 
หลังท่ี 2 และโครงการก่อสร้างทางว่ิงเส้นที่ 3 ซึ่งจ�าเป็นต้องใช้เงิน
งบประมาณการลงทุนเป็นจ�านวนมาก ดังนั้น ทอท.จึงได้จัดเตรียม
งบประมาณรองรับเป็นเงินลงทุนจากกระแสเงินสดของ ทอท.ท้ังหมด  
โดยค�านึงถึงความสอดคล้องของกระแสเงินสดในการลงทุนให้ม ี
สภาพคล่องที่เพียงพอ และอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (D/E Ratio)  
ของ ทอท.อยู่ในระดบัต�า่ แสดงให้เหน็ถึงความสามารถในการกู้ยมืเงนิ 
เพ่ิมเติม หาก ทอท.ต้องการเงินลงทุนเพ่ิม ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่า ทอท. 
จะมีเงินลงทุนเพ่ือรองรับโครงการพัฒนา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ระยะท่ี 2 และโครงการอื่นๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตให้มีสภาพคล่อง
ได้อย่างเพียงพอตลอดโครงการ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ	
(Compliance	Risk)

ในปีงบประมาณ 2560 ทอท.ได้รับการตรวจสอบตามโครงการ 
ตรวจสอบและก�า กับดูแลระบบรักษาความปลอดภัยสากล  
(Universal Security Audit Programme: USAP) ขององค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation 
Organization: ICAO) นอกจากนั้น คณะท�างานเตรียมความพร้อม
ในการรับการตรวจสอบตามโครงการดังกล่าวได้จัดท�าแผนการ
เตรียมความพร้อมและก�ากับดูแลอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้มั่นใจได้
ว่าท่าอากาศยานในความรับผิดชอบท้ัง 6 แห่ง จะมีความพร้อม
ในการรับการตรวจสอบตามโครงการตรวจสอบและก�ากับดูแล
ระบบรักษาความปลอดภัยสากลได้อย่างเหมาะสม

P 36 : การบริหารความเสี่ยง : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]



l  l  l ข ้อมูลท่ัวไป l  l  l

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

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : AOT

เลขทะเบียนบริษัท : ทะเบียนเลขที่  บมจ. 0107545000292

ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการท่าอากาศยานรวมทั้งกิจการอื่นที่เก่ียวกับหรือต่อเนื่องกับการประกอบ 
   กิจการท่าอากาศยาน

ทุนจดทะเบียน : 14,285,700,000 บาท

จ�านวนหุ้นสามัญ : 14,285,700,000 หุ้น  มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท*

ผู้ถือหุ้น : ปัจจุบันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ กระทรวงการคลังถือหุ้นร้อยละ 70 
   ส่วนที่เหลือเป็นการถือหุ้น โดยสถาบันและนักลงทุนท่ัวไป

ปีท่ีจดทะเบียนใน : 11 มีนาคม 2547
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

รอบปีบัญชี : 1 ตุลาคม - 30 กันยายน

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

ท่ีตั้งส�านักงานใหญ่  : 333  ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
   โทรศัพท์ 0 2535 1192  โทรสาร 0 2535 4061 หรือ 0 2504 3846

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

l นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
   93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
   โทรศัพท์ 0 2009 9000  โทรสาร 0 2009 9991

l ผู้สอบบัญชี : ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
   ถนนพระรามท่ี 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
   โทรศัพท์ 0 2271 8000 ต่อ 2615  โทรสาร 0 2618 5803

หมายเหตุ  *เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ของบริษัท จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 เมื่อวันศุกร์ท่ี   
 27 มกราคม 2560
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P 38 : ข้อมูลทั่วไป : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]



l  l  l หลักทรัพย์และผู ้ถือหุ ้น  l  l  l

หลักทรัพย์ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด (มหาชน) (ทอท.)

ทอท.มีทุนจดทะเบียน 14,285,700,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 14,285,700,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ช�าระเต็มมูลค่าแล้ว 
ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 ของ ทอท.เมื่อวันศุกร์ท่ี 27 มกราคม 2560  อนุมัติให้มีการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น
ที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท 

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของ ทอท.ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2559  (ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้: หุ้นสามัญ 1,428,570,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) ได้แก่  

 1. กระทรวงการคลัง 1,000,000,000           70.000

 2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด  49,548,504 3.468

 3. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED  27,325,682 1.913

 4. LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED  19,053,600 1.334

 5. CHASE NOMINEES LIMITED  18,267,347 1.279

 6. THE BANK OF NEW YORK MELLON 17,919,700 1.254

 7. ส�านักงานประกันสังคม 17,275,900 1.209

 8. NORBAX, INC.  12,686,607 0.888

 9. นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา  11,460,000 0.802

 10. นางสาววรมาศ  ศรีวัฒนประภา   9,059,600 0.634

 11. ผู้ถือหุ้นอื่น    245,973,060          17.219

   1,428,570,000        100.000

รายชื่อ
ร้อยละของ

จ�านวนหุ้นทั้งหมดจ�านวนหุ้นล�าดับ

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นล�าดับท่ี 4 และ 5 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 กรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพ่ือลงมติเก่ียวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์
 แห่งประเทศไทย (ตลท.)
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ผู้ถือหุ้นที่ถือผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด ตั้งแต่ร้อยละ 0.50 ของจ�านวนหุ้นที่ช�าระแล้วของหลักทรัพย์อ้างอิงขึ้นไป* ได้แก่ 

       STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 12,330,301 0.86

ข้อมูลในตารางอ้างอิงจาก http://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=AOT-R 

*  เน่ืองจากตั้งแต่วันท่ี 18 มกราคม 2553 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด ได้เปลี่ยนหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลรายชื่อผู้ถือเอ็นวีดีอาร์ เป็นเปิดเผยข้อมูล 
 ผู้ถือเอ็นวีดีอาร์ ตั้งแต่ร้อยละ 0.50 ของจ�านวนหุ้นท่ีช�าระแล้วของหลักทรัพย์อ้างอิงขึ้นไป 

รายชื่อ
ร้อยละของ

จ�านวนหุ้นทั้งหมดจ�านวนหุ้น

กระทรวงการคลังเป็นผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ของ ทอท.คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 70 ของหุ้นทั้งหมดท�าให้ ทอท.มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ  
อันจะมีผลต่อ ทอท.ในการท�าธุรกรรมบางประเภท ได้แก่

(1) ทอท.ต้องได้รบัความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรใีนการด�าเนนิการ  
 ลงทุนขนาดใหญ่

(2) ส�านักงานการตรวจเ งินแผ ่นดินจะต ้องเป ็นผู ้ตรวจสอบ 
 งบการเงินของ ทอท.

การออกหลักทรัพย์อื่น 

ทอท.ไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ทอท.มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต�่ากว่าร้อยละ 25 ของก�าไรสุทธิ 
ของงบการเงินเฉพาะบริษัทที่ เหลือหลัง หักเงินส�ารองต ่างๆ  
ทุกประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทได้ก�าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม  
การจ ่ าย เ งิ นป ันผล ดังกล ่ าว  จะ ข้ึนอ ยู ่ กับแผนการลงทุน  
ความจ�าเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต  มติคณะกรรมการ 
บริษัทที่อนุมัติให ้จ ่ายเงินปันผลน้ัน ให ้น�าเสนอเพ่ือขออนุมัต ิ
จากท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  

ให้คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจอนุมัติให้จ่ายได้ และรายงาน 
ให้ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป   

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 เมื่อวันที่ 27 มกราคม  
2560 ท่ีประชุมมีมติการจัดสรรเงินปันผล ส�าหรับผลการด�าเนินงาน 
ประจ�าปีบัญชี 2559 ในอัตราหุ้นละ 6.83 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
9,757,133,100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.98 ของก�าไรสุทธิของ
งบการเงินเฉพาะบริษัทปีบัญชี 2559 ท้ังน้ี ทอท.ได้จ่ายเงินปันผล
แล้วเมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2560

ส�าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
ของ ทอท.ขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสดในแต่ละปี 
และเป็นไปตามมติท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้น

โครงสร้างเงินทุนของบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

จำากัด (รทส.) 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
จ�ากัด มีทุนจดทะเบียนจ�านวน 1,017,780,000 บาท โดยมี ทอท.
เป็นผู้ถือหุ้น จ�านวน 6,106,680 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ ้นละ 100 บาท 
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60 ของหุ้นท่ีออกและจ�าหน่ายแล้วทั้งหมด โดย
ได้มีการช�าระค่าหุ้นแล้วเต็มจ�านวน

P 40 : หลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]



ผัูถือหุ้น 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

โครงสร้าง ทอท.ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วยคณะกรรมการ ทอท.และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจ�านวน 5 คณะ 
เพ่ือช่วยกลั่นกรองงานที่มีความส�าคัญ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท

l  l  l โครงสร้างการจัดการ l  l  l
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คณะกรรมการ ทอท.

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

ข้อบังคับ ทอท.ก�าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ ดังน้ี

l มีจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น 

l มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน 

l กรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวนกรรมการท้ังหมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร 

l กรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู ้มีความรู ้ความสามารถในด้านการบัญชีและการเงิน 

คณะกรรมการ ทอท.ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 15 คน เป็นผูห้ญิงจ�านวน 2 คน แบ่งเป็นกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร  
14 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน โดยในจ�านวนน้ี มีกรรมการอิสระ 12 คน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด ดังนี้

 1. นายประสงค์  พูนธเนศ* ประธานกรรมการ                                             20 มิถุนายน 2557

    2. พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล  รองประธานกรรมการ  24 พฤษภาคม 2560
   กรรมการอิสระ 

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

    4. พลอากาศโท ประกิต  ศกุณสิงห์* กรรมการอิสระ  21 สิงหาคม 2557                                                           
   ประธานกรรมการตรวจสอบ                                                    
   กรรมการธรรมาภิบาล 

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

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

    7. นายมานิต  นิธิประทีป* กรรมการอิสระ 18 กันยายน 2557                                                        
   ประธานกรรมการสรรหา                                        
   กรรมการตรวจสอบ 

    8. นายธานินทร์  ผะเอม* กรรมการอิสระ   18 กันยายน 2557 

    9. พลเอก ชาตอุดม  ติตถะสิริ* กรรมการอิสระ  24 พฤษภาคม 2560

   10. นายมนัส  แจ่มเวหา*  กรรมการอิสระ 15 พฤศจิกายน 2559
   กรรมการบริหารความเส่ียง 

   11. นางระวีวรรณ  เนตระคเวสนะ กรรมการอิสระ   24 ธันวาคม 2557                                                       
   ประธานกรรมการธรรมาภิบาล                                               
   กรรมการสรรหา 

   12. นายสราวุธ  เบญจกุล*  กรรมการอิสระ  19 ตุลาคม 2559

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งต�าแหน่งรายชื่อกรรมการล�าดับ
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การด�ารงต�าแหน่งรายชื่อกรรมการ

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท	

กรรมการสองคนลงลายมอืชือ่ร่วมกันและประทบัตราส�าคญัของบรษิทั

คุณสมบัติของกรรมการ		

มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติ 
มาตรฐานส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518  
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ ทอท.อาทิ

l มีสัญชาติไทย

l มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์

l เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจรวมกันไม่เกิน 3 แห่ง

l ไม ่ เคยได ้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให ้จ�าคุก 
 เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาทหรือ 
 ความผิดลหุโทษ

กรรมการท่ีลาออก	ระหว่างปีงบประมาณ	2560	(1	ตุลาคม	2559	-	30	กันยายน	2560)

   13. พลต�ารวจโท มนู  เมฆหมอก  กรรมการอิสระ 15 พฤศจิกายน 2559

   14. นายวราห์  ทองประสินธุ์ กรรมการอิสระ     16 กรกฎาคม 2557                                                             
   ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน                                              
   กรรมการตรวจสอบ                                           
   กรรมการบริหารความเส่ียง 

   15. นายนิตินัย  ศิริสมรรถการ* กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่     22 มิถุนายน 2559                                  
   กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
   กรรมการธรรมาภิบาล
   กรรมการบริหารความเส่ียง  

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งต�าแหน่งรายชื่อกรรมการล�าดับ

หมายเหตุ: - กรรมการในล�าดับที่ 1 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทอท.ครั้งแรกระหว่างวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2552 - 1 ตุลาคม 2554 ได้รับการแต่งต้ัง 
  เป็นประธานกรรมการ ทอท.เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2557 - 27 มกราคม 2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ทอท.อีกครั้งเมื่อวันท่ี  
  20 กุมภาพันธ์ 2560
   - กรรมการในล�าดับท่ี 2 และ 3 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานรรมการ ทอท.จากท่ีประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งท่ี 7/2560 เมื่อวันที่ 21  
  มิถุนายน 2560 
 -  กรรมการในล�าดับที่ 14 เป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
   - *กรรมการที่อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director’s Pool) ของกระทรวงการคลัง  

 1.  พลเอก กัมปนาท  รุดดิษฐ์ 21 สิงหาคม 2557 - 22 ธันวาคม 2559 

 2.  พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง 16 กรกฎาคม 2557 - 27 กุมภาพันธ์ 2560 

l ไม ่เป ็นข้าราชการการเมืองเว ้นแต่เป ็นการด�ารงต�าแหน่ง 
 กรรมการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

l ไม่เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของ 
 พรรคการเมือง

l ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริต 
 ต่อหน้าที่

l ไม่เป็นผู ้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจนั้นหรือผู ้ถือหุ ้นของนิติบุคคล 
 ที่รัฐวิสาหกิจนั้นถือหุ้นอยู่

l ไม่เป็นผู ้ด�ารงต�าแหน่งใดในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็น 
 ผู้ถือหุ้น เว้นแต่ คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจน้ันมอบหมาย 
 ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ หรือด�ารงต�าแหน่งอื่นในนิติบุคคล 
 ที่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น
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l ไม่เป็นกรรมการ หรือผู ้บริหาร หรือผู ้มีอ�านาจในการจัดการ  
 หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู ้รับสัมปทาน ผู ้ร่วมทุน  
 หรือมีประโยชน์ได้เสียเก่ียวข้องกับกิจการของรัฐวิสาหกิจน้ัน  
 เว้นแต่เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้บริหารโดยการ 
 มอบหมายของรัฐวิสาหกิจน้ัน

การแต่งตั้งและการพ้นต�าแหน่งของกรรมการ

1.   ให้ท่ีประชุมผู ้ ถือหุ ้นเลือกต้ังกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก  
 โดยผู้ถือหุ ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตนถือ 
 ในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่งคน ทั้งนี้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียง  
 สูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู ้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
 เท่าจ�านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน  
 ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รบัการเลอืกตัง้ในล�าดบัถัดลงมามคีะแนนเสยีง  
 เท่ากันเกนิจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น  
 ให้ผู ้ เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียง 
 เป็นเสียงชี้ขาด 

2.  ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก 
 ต�าแหน่งตามวาระ 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจ�านวนกรรมการท่ีจะ 
 ออกจากต�าแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้  
 ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ี 
 จะต ้องออกจากต�าแหน ่งในป ีแรกและป ีที่สองภายหลัง 
 จดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก  
 ส่วนในปีท่ีสามและปีหลังต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต�าแหน่ง 
 นานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระน้ัน 
 อาจถูกเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ก็ได้

3. นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้น 
 จากต�าแหน่งเมื่อ

 (1) ตาย 

 (2)   ลาออก (มีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท) 

  (3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก 

  (4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

 (5) ขาดการประชุมคณะกรรมการเกิน 3 ครั้ง ติดต่อกัน 
  โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

 (6) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหน่ึงอย่างใด 
  ตามท่ีก�าหนดไว้ในกฎหมายหรือในข้อบังคับบริษัท

 (7) ศาลมีค�าสั่งให้ออกหรือพ้นจากต�าแหน่ง

 (8) ต้องค�าพิพากษาให้จ�าคุก

4. ในกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจาก 
 ถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกต้ังบุคคลซึ่งมี 
 คุณสมบัติ  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีก�าหนดไว ้ใน 
 ข้อบังคับบริษัท เข้าเป็นกรรมการแทนในต�าแหน่งท่ีว่างในการ 
 ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปก็ได้ เว้นแต่วาระของกรรมการ 
 ทีพ้่นจากต�าแหน่งจะเหลอืน้อยกว่า 2 เดอืน มตขิองคณะกรรมการ  
 ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวน 
 กรรมการท่ียังเหลืออยู่ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ใน  
 ต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	

อ�านาจของคณะกรรมการ

1. แต่งต้ังผู้อ�านวยการใหญ่ ซึ่งมาจากการสรรหาตามขั้นตอน 
 และวิธีการท่ีก�าหนดไว้ตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  
 รวมทั้งถอดถอนออกจากต�าแหน่งได้

2. เลือกตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที ่
 ก�าหนดในข้อบังคับ ทอท.เข ้าเป็นกรรมการแทนต�าแหน่ง 
 กรรมการท่ีว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  
 เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 
 สอง (2) เดือน

3.  มอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด 
 ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหน่ึงแทนคณะกรรมการ

4.   แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ด�าเนินกิจการของบริษัทภายใต้การ 
 ควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจกระท�าหนังสือมอบอ�านาจ 
 แต่งต้ัง และมอบหมายให้บุคคลอื่นมีอ�านาจภายในก�าหนด 
 ระยะเวลาตามทีค่ณะกรรมการจะเหน็สมควร และคณะกรรมการ  
 อาจมอบอ�านาจเช่นน้ัน รวมกันไปหรือแยกจากกัน และแทนที ่
 อ�านาจท้ังหมดหรือบางส่วนของคณะกรรมการในส่วนน้ัน และ 
 คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข 
 อ�านาจนั้นๆ เป็นครั้งคราวก็ได้  

5.   จัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ 
 ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการก�าหนด 
 ค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริหาร 
 ความเสี่ยง เพ่ือพิจารณากลั่นกรองการด�าเนินงานที่ส�าคัญ 
 อย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ

6.  พิจารณาอนุมัติจ ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู ้ ถือหุ ้น 
 ได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีก�าไรสมควรพอท่ีจะกระท�า 
 เช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุม 
 ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
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7.   แต่งตั้งเลขานุการบริษัท (Corporate Secretary) ตามกฎหมาย 
 ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพ่ือท�าหน้าท่ีจัดท�าและ 
 เก็บรักษาเอกสาร และการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับ 
 ตลาดทุนก�าหนด และเพ่ือช่วยด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ของ 
 คณะกรรมการ ทอท.ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการบริษัท  
 และผู ้ถือหุ้น ตลอดจนการให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการ ทอท. 
 ในการปฏิบัติตนและด�าเนินการให ้ ถูกต ้องตามกฎหมาย  
 ระเบียบท่ีเก่ียวข้องต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ อีกท้ัง ดูแลให้กรรมการ  
 และ ทอท.เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน  
 โปร่งใส ประเมินผลงานของผู้อ�านวยการใหญ่อย่างสม�่าเสมอ  
 และก�าหนดค่าตอบแทนผู ้อ�านวยการใหญ่ให้สอดคล้องกับ 
 ผลการด�าเนินงาน

8. อนุมัติจัดหาพัสดุ  ในวงเงิน ท่ี เ กินอ�านาจของกรรมการ 
 ผู้อ�านวยการใหญ่

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1.  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ (Accountability) ความ 
 ระมัดระวัง (Duty of Care) และความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of  
 Loyalty)

2.   ปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความรบัผดิชอบและความระมดัระวัง กรรมการ 
 และผู ้บริหารต้องกระท�าเย่ียงวิญญูชน ผู ้ประกอบธุรกิจนั้น 
 จะพึงกระท�าภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน

3. ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือประโยชน์สูงสุด 
 ของ ทอท.มจีดุมุง่หมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระท�าการ  
 ใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของ ทอท.อย่างมี 
 นัยส�าคัญ

4. ด�าเนินกิจการของ ทอท.ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์  
 ข้อบังคับ และมติท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
 มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ รวมทั้งจะต้อง 
 ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของ ทอท.และผู้ถือหุ้นอย่าง 
 ดีที่สุด

5.  ก�าหนดทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจ และก�ากับ 
 ควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย 
 และแผนทีก่�าหนดไว้ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมปีระสทิธิภาพ 
 และประสิทธิผลภายใต้การก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
 ทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ 
 ผู ้ถือหุ้น

6.   จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการปีละไม่น ้อยกว่าสิบสอง  
 (12) ครั้ง โดยต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง  
 ณ สถานท่ีที่คณะกรรมการก�าหนด

7.   กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ในเรื่องนั้น

8.  กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน  
 และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน 
 ในห้างหุ ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ ้นส่วนไม่จ�ากัดความรับผิด 
 ในห้างหุ้นส่วนจ�ากัดหรือเป็นกรรมการของบริษัทอื่น ไม่ว่า 
 บริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพ 
 อย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่า 
 จะเพ่ือประโยชน์ของตน หรือประโยชน์ผู ้อื่น เว้นแต่กรรมการ 
 ผู้น้ันจะได้แจ้งให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 
 ตนเป็นกรรมการ

9. จัดให้มีการท�างบดุล และบัญชีก�าไรขาดทุน และรายงาน 
 การตรวจสอบบัญชีของผู ้สอบบัญชี ท่ีผ ่านความเห็นชอบ 
 ของคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมท้ังรายงานประจ�าปีของ 
 คณะกรรมการ ณ วันส้ินรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อ 
 ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นในการประชุมสามัญประจ�าปีเพ่ือพิจารณา 
 อนุมัติภายในก�าหนดสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี

10. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญช ี
 ท่ีมีความน่าเชื่อถือรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ 
 จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมท้ังดูแลให้มีกระบวนการ 
 ในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและ 
 การตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ

11. จัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมและข้อมติทั้งหมด 
 ของที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นและของที่ประชุมคณะกรรมการลงไว้ 
 ในสมุดโดยถูกต้อง สมุดนั้นให้เก็บรักษาไว้ ณ ส�านักงานของ 
 บริษัท บันทึกเช่นว่านี้ เมื่อได้ลงลายมือชื่อของผู้เป็นประธาน 
 แห ่งการประชุมซึ่งได ้ลงมติ หรือแห ่งการประชุมถัดจาก 
 ครั้งนั้นมา ให้ถือว่าเป็นหลักฐานอันถูกต้องของเรื่องที่ปรากฏ 
 อยู่ในรายงานการประชุมน้ัน และมติและการพิจารณาท่ีบันทึก 
 ไว้ให้ถือว่าได้ด�าเนินการไปโดยถูกต้อง

12. จัดส่งเอกสารดังต่อไปน้ีให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุม 
 สามัญประจ�าปี 

 (1) ส� า เนางบ ดุลและบัญชี ก� า ไ รขาด ทุนที่ ผู ้ สอบบัญช ี
  ตรวจสอบแล้ว พร ้อมท้ังรายงานการตรวจสอบบัญชี 
  ของผู้สอบบัญชี 

 (2) รายงานประจ�าปีของ ทอท.

13. ทุ ่มเทเวลา และให ้ความส�าคัญในการก�าหนดวิสัยทัศน ์  
 ทิศทาง และกลยุทธ์ โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่  
 มีการแสวงหาข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการก�าหนดทิศทาง 
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 ดังกล่าว รวมถึงมีการพิจารณาประเด็นความเสี่ยงท่ีอาจจะ 
 เกิดขึ้น เพ่ือให้มั่นใจได้ว ่าผู ้บริหารจะสามารถน�าวิสัยทัศน์  
 ทิศทาง และกลยุทธ์ที่ก�าหนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมี 
 ประสิทธิภาพ

14. ทบทวนและมีส ่วนร ่วมในการก�าหนดวิสัยทัศน ์  พันธกิจ  
 เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน  
 และพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และพันธกิจของ 
 บริษัทอย่างน้อยทุก 5 ปี และให้ความเห็นชอบ และติดตาม 
 ให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามแผนงานให้เป็นไปตามทิศทางและ 
 กลยุทธ์องค์กรอย่างสม�่าเสมอ

15. ก�าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และมีระบบบริหารจัดการ 
 ความเสี่ยงและควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพครอบคลุม 
 ท้ังองค์กร และติดตามให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการบริหาร 
 จัดการความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเส่ียงท่ีอาจ 
 เกิดขึ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี

16. รายงานให้ ทอท.ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของ 
 บุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกับ 
 การบริหารจัดการกิจการของ ทอท.หรือบริษัทย่อย และรายงาน 
 ข้อมูลเพ่ิมเติมทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยกรอกรายละเอียด  
 การมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่มีความเก่ียวข้องในแบบ 
 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ทอท.ตามหลักเกณฑ ์
 ที่ก�าหนด

17. สอดส ่องดูแลและจัดการแก ้ไขป ัญหาความขัดแย ้งทาง 
 ผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เก่ียวโยงกัน  
 ให้ความส�าคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความส�าคัญ  
 โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย  
 โดยรวม

18. จัดให้มีระบบ หรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง 
 ของ ทอท.ที่มีความเหมาะสม เพ่ือก่อให้เกิดแรงจูงใจท้ังใน  
 ระยะสั้นและระยะยาว

19. ประเมินผลงานของกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่อย่างสม�่าเสมอ  
 และก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ให้สอดคล้อง 
 กับผลการด�าเนินงาน

20. จัดให้มีช ่องทางในการสื่อสารกับผู ้ ถือหุ ้นแต่ละกลุ ่มอย่าง 
 เหมาะสมและประเมินผลในด้านการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือให้ 
 มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือและมี  
 มาตรฐานสูง

ขอบเขตอ�านาจของคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับ ทอท.และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด  
พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ทอท.จะด�าเนินการได้ ต่อเมื่อได้รับการ
อนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง ในเรื่องต่อไปนี้

1. การอนุมัติงบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุน

2. การอนุมัติจัดสรรเงินปันผล

3. การเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและก�าหนด 
 ค่าตอบแทนกรรมการ

4.   การเลือกต้ังผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี 

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ในเรื่องต่อไปน้ี

1.   การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท

2.   การเพ่ิมทุนจดทะเบียน

3.   การลดทุนจดทะเบียน

4.   การออกหุ้นและเสนอขายหุ้นกู้

5.   การควบบริษัท

6.   การเลิกบริษัท

7.   การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส�าคัญ 
 ให้แก่บุคคลอื่น

8.   การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นไม่ว ่าจะเป็นบริษัท 
 มหาชนจ�ากัด หรือบริษัทเอกชน

9.   การท�า แก้ไขเพ่ิมเติม หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการ 
 ของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส�าคัญ

10. การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ

11. การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�าไร 
 ขาดทุนกัน 

บทบาทหน้าท่ีของประธานกรรมการ	

1. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด�าเนินการประชุมให้เป็นไป 
 ตามข้อบังคับ ตามล�าดับระเบียบวาระที่ก�าหนดไว้ในหนังสือ 
 นัดประชุม เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล�าดับระเบียบ 
 วาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ�านวน 
 ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม
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2.   เรียกประชุมคณะกรรมการ หรือมอบหมายให ้บุคคลอื่น 
 ด�าเนินการแทน

3.   เป ็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีท่ี 
 คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพ่ิมข้ึน 
 อีกหน่ึง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

4. จัดสรรเวลาในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ท่ีเพียงพอ  
 เพื่อให้กรรมการอภิปรายประเด็นต่างๆ ในการบริหารจัดการ 
 และก�ากับดูแลกิจการ หรือก�ากับให้การเสนอชื่อเรื่องเข้าสู ่
 วาระการประชุมได้อย่างรอบคอบและมีประสิทธิผล ส่งเสริม 
 ให้ใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระและเชิญผู้บริหารระดับสูงเป็น 
 ผู้ให้ข้อมูลสารสนเทศที่จ�าเป็นประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 
 ได้อย่างเหมาะสม

5. เป็นผู้น�าของคณะกรรมการ ทอท.และควบคุมการด�าเนินงาน 
 ของผู้บริหาร ทอท.ให้มีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ ทอท.มีการแบ่งแยก  
 บทบาทหน้าท่ีระหว่างประธานกรรมการ ทอท.และกรรมการ 
 ผู้อ�านวยการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน

6.   ให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุมคณะกรรมการ  
 ทอท.โดยการปรึกษาหารือกับกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

การประชุมคณะกรรมการ	

ทอท.ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ทอท. เป็นประจ�าไม่น้อย
กว่าเดือนละ 1 ครั้ง โดยในปีงบประมาณ 2560 คณะกรรมการ 
ทอท.ได้ให้ความเห็นชอบก�าหนดการประชุมเป็นวันพุธสัปดาห์ท่ี 3 
ของทุกเดือนไว้เป็นการล่วงหน้า เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถจัด
ตารางเวลาและสามารถเข้าร่วมประชุมได้อย่างสม�่าเสมอ รวมท้ัง
ส่วนงานของ ทอท. สามารถวางแผนการท�างานและจัดเตรียมข้อมูล 
และระเบียบวาระการประชุม เพ่ือคณะกรรมการ ทอท.ใช้ประกอบ
การพิจารณาได้อย่างละเอียดรอบคอบ ซึ่งประธานกรรมการจะแจ้ง
ก�าหนดการประชุมครั้งถัดไปให้ที่ประชุมทราบก่อนเลิกประชุม 
ทุกครั้ง ในปีงบประมาณ 2560 ได้มีการประชุมคณะกรรมการ 
ทอท.ทั้งหมด 14 ครั้ง

ฝ่ายเลขานุการองค์กรซึ่งเป็นส่วนงานที่ รับผิดชอบเก่ียวกับการ
จัดประชุมคณะกรรมการ ทอท.ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม
ระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมท่ีมีสารสนเทศส�าคัญ
ครบถ้วน ทั้งเป็นรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (CD) 
เพ่ือให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอเป็นการล่วง
หน้า 7 วัน ก่อนวันประชุม

การก�าหนดระเบียบวาระการประชุมจะเป็นการพิจารณาร่วมกัน
ระหว่างประธานกรรมการ ทอท. และกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการก�ากับดูแลการจัดท�า 
ข ้อมูลและเอกสารประกอบวาระการประชุม เพ่ือให ้มั่นใจว ่า 
คณะกรรมการ ทอท.จะมข้ีอมลูประกอบการพิจารณาครบถ้วนทกุด้าน  
นอกจากน้ี กรรมการสามารถเสนอเรื่องเข้าพิจารณาได้เช่นกัน

ประธานกรรมการจะท�าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม และเปิดโอกาส
ให้กรรมการได้แสดงความคิดเห็น ปรึกษาหารือ พร ้อมทั้งให ้
ข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างเหมาะสมและเพียงพอในแต่ละวาระ 
โดยฝ่ายบริหารจะเปิดโอกาสให้ผู ้บริหารระดับสูง ทอท.เข้าร่วม
ประชุมเพ่ือชี้แจงข้อมูลรายละเอียดในฐานะผู้รับผิดชอบต่องาน
นั้นๆ โดยตรงเพ่ือให้มีข ้อมูลเพียงพอต่อการพิจารณาจนเป็น 
ท่ีพอใจก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ซึ่งการประชุมปกติแต่ละครั้ง
ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง นอกจากนี้ ก่อนการประชุม ประธาน 
กรรมการจะเชิญกรรมการร่วมหารือถึงประเด็นต่างๆ ของเรื่องที่  
บรรจุไว ้ในระเบียบวาระ และท่ีนอกเหนือจากเรื่องที่ปรากฏ 
ในระเบียบวาระการประชุม 

เลขานุการบริษัทจัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมและออก
มติท่ีประชุมในแต่ละวาระอย่างชัดเจน เพ่ือให้ฝ่ายบริหารใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการด�าเนินงาน รวมทั้งจัดท�ารายงานการประชุมที่
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้อง และให้เก็บรักษาไว้ ณ ส�านักงาน
ของบริษัท เมื่อประธานกรรมการบริษัทผู้เป็นประธานการประชุม
ได้ลงลายมือชื่อพร้อมกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ผู้เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการ ให้ถือว่าเป็นหลักฐานอันถูกต้องของเรื่องที่ปรากฏ
อยู่ในรายงานการประชุมนั้น และให้ถือว่ามติและการพิจารณาที่
บันทึกไว้ได้ด�าเนินการไปอย่างถูกต้องแล้ว

การประชุมคณะกรรมการ ทอท.ใช้มติเสียงข้างมากโดยกรรมการ
หน่ึงคน มีเสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนนในกรณีที่คะแนนเสียง
เท่ากัน ประธานในท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็น
เสียงชี้ขาด โดยในปีงบประมาณ 2560 กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
และลงมติในแต่ละวาระ มีจ�านวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวน
กรรมการทั้งหมด และ นอกจากน้ี กรรมการที่ไม่เป็นผู ้บริหารได ้
มีการประชุมร่วมกันเพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการบริหาร
จัดการท่ีอยู่ในความสนใจ โดยไม่มีผู ้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย 
จ�านวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
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การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการแต่ละคน	สรุปได้ดังน้ี
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โครงสร้างการจัดการ : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]

วันที่/ครั้งประชุมคณะกรรมการบริษัท  

ล�าดับ รายชื่อกรรมการ

 1. นายประสงค์  พูนธเนศ               14/14

    2. พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล - - - - - - - - - -      2/4

 3. นาวาอากาศตรี ประจักษ์  สัจจโสภณ               14/14

    4. พลอากาศโท ประกิต  ศกุณสิงห์               14/14

    5. นายธวัชชัย  อรัญญิก               14/14

    6. นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ               13/14

    7. นายมานิต  นิธิประทีป               14/14

    8. นายธานินทร์  ผะเอม               12/14

 9. พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ - - - - - - - - - -      4/4

 10. นายมนัส แจ่มเวหา -              12/13

 11. นางระวีวรรณ  เนตระคเวสนะ               14/14

 12. นายสราวุธ  เบญจกุล -              13/13

     13. พลต�ารวจโท มนู เมฆหมอก -              13/13

 14. นายวราห์  ทองประสินธุ์               14/14

 15. นายนิตินัย ศิริสมรรถการ               14/14

 16. พลเอก กัมปนาท  รุดดิษฐ์     - - - - - - - - - -  4/4

 17. พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง   	   	 - - - - - - -  4/7

       รวมกรรมการท่ีเข้าประชุม	 12 14 13 14 14 14 13 12 13 13 14 14 14 15 

  จ�านวนกรรมการท้ังหมด 12 15 15 15 14 14 14 13 13 13 15 15 15 15 

 	 คิดเป็นร้อยละ	(%)	ของ
  การเข้าประชุมคณะกรรมการ
  บริษัทของกรรมการท้ังหมด
 	 ในแต่ละครั้งท่ีประชุม   
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หมายเหตุ
-  กรรมการในล�าดับท่ี 2 และ 9 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งท่ี 6/2560 เมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม 2560 
-  กรรมการในล�าดับท่ี 10 และ 13 ได้รับการแต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2559 
-  กรรมการในล�าดับท่ี 12 ได้รับการแต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559
-  กรรมการในล�าดับท่ี 16 ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ ทอท.เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 
-  กรรมการในล�าดับท่ี 17 ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ ทอท.เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
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สรุปการเข้าประชุม	ณ	วันท่ี	1	ตุลาคม	2559	-	30	กันยายน	2560	ของคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง	5	คณะ	ดังน้ี		

รายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการ
บริษัท

จ�านวนการ
ประชุมทั้งปี 

14 ครั้ง

คณะกรรมการ
สรรหา

จ�านวนการ
ประชุมทั้งปี

3 ครั้ง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

จ�านวนการ
ประชุมทั้งปี

12 ครั้ง

คณะกรรมการ
ก�าหนด

ค่าตอบแทน

จ�านวนการ
ประชุมทั้งปี 

2 ครั้ง

คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล

จ�านวนการ
ประชุมทั้งปี 

3 ครั้ง

คณะกรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง

จ�านวนการ
ประชุมทั้งปี 

12 ครั้ง

การประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 2559

จ�านวนการ
ประชุมทั้งปี 

1 ครั้ง

1. นายประสงค์  พูนธเนศ  14/14 - - - - - 1/1

2.  พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล 2/4 - - - - - -

3.  นาวาอากาศตรี ประจักษ์  สัจจโสภณ 14/14 - 3/3 - 3/3 12/12 1/1

4.  พลอากาศโท ประกิต  ศกุณสิงห์ 14/14 12/12 - - 3/3 - 1/1

5.  นายธวัชชัย  อรัญญิก 14/14 - - 2/2 - - 1/1

6.  นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ 13/14 - - 2/2 - - 1/1

7.  นายมานิต  นิธิประทีป 14/14 11/12 3/3 - - - 1/1

8.  นายธานินทร์  ผะเอม 12/14 - - - - - 1/1

9.  พลเอก ชาตอุดม  ติตถะสิริ 4/4 - - - - - -

10.  นายมนัส  แจ่มเวหา 12/13 - - - - 9/9 1/1

11.  นางระวีวรรณ  เนตระคเวสนะ 14/14 - 3/3 - 3/3 - 1/1

12.  นายสราวุธ  เบญจกุล 13/13 - - - - - 1/1

13.  พลต�ารวจโท มนู  เมฆหมอก  13/13 - - - - - 1/1

14.  นายวราห์  ทองประสินธุ์ 14/14 12/12 - 2/2 - 12/12 1/1

15.  นายนิตินัย  ศิริสมรรถการ 14/14 - - - 1/3 10/12 1/1

	 	 					กรรมการท่ีลาออก	ระหว่างปี	2560

16.  พลเอก กัมปนาท  รุดดิษฐ์ 4/4 - - - - 3/3 -

17.  พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง 4/7 - - - - - 1/1

หมายเหตุ
-  กรรมการในล�าดับท่ี 2 และ 9 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งท่ี 6/2560 เมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม 2560 
-  กรรมการในล�าดับท่ี 10 และ 13 ได้รับการแต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2559 
-  กรรมการในล�าดับท่ี 12 ได้รับการแต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559
-  กรรมการในล�าดับท่ี 16 ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ ทอท.เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 
-  กรรมการในล�าดับท่ี 17 ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ ทอท.เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
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โครงสร้างการจัดการ : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]

ผู้บริหาร ทอท.

ผู้บริหาร ทอท.ตามนิยามในประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ. 23/2551 ซึ่งหมายความถึง “ผู้จัดการหรือผู ้ด�ารงต�าแหน่งระดับ

บริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความ

รวมถึงผู ้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู ้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า” มีรายชื่อดังน้ี

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 มีผู้บริหาร ทอท.จ�านวน 21 คน

1.  นายนิตินัย  ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

2.  นางสาวชนาลัย  ฉายากุล รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท) 
  และปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการบริษัท

3.  นางสาวศศิศุภา  สุคนธทรัพย์   รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานยุทธศาสตร์)

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

5.  นางพูลศิริ  วิโรจนาภา รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน)

6.  นายวิชัย  บุญยู้ รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด)

7.  นายเอนก  ธีระวิวัฒน์ชัย  ท่ีปรึกษา 10 ทอท.และรักษาการ รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
  (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง)

8.  นางมนฤดี  เกตุพันธุ์ รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน)

9.  นาวาอากาศเอก สมัย  จันทร รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค)

10.  นายศิโรตม์  ดวงรัตน์ ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

11.  นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์  สุวรรณวัฒน์ ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานดอนเมือง

12.  นายเพ็ชร  ชั้นเจริญ ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานภูเก็ต

13.  นายสมชัย  สวัสดีผล ท่ีปรึกษา 11 ทอท.

14.  ว่าท่ีร้อยตรี นริศ  ยอดจันทร์ ท่ีปรึกษา 11 ทอท.

15.  นายประพนธ์  ปัทมกิจสกุล ผู้เชี่ยวชาญ 11 ทอท.

16.  นายประวิทย์  ฉายสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญ 11 ทอท.

17.  นายพิเชฐ  รุ่งวชิรา ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน)

18.  นายนพปฏล  มงคลสินธุ์ รองผู้อ�านวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายสนับสนุนธุรกิจ)

19.  นางรพีพร  คงประเสริฐ ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน

20.  นางจันทิมา  ลัทธิวรรณ ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี

21.  นางสาวณัฐนันท์  มุ่งธัญญา ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ต�าแหน่ง รายชื่อผู้บริหาร 
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เลขานุการบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.คร้ังที่ 10/2552 เมื่อวันท่ี 27 
สิงหาคม 2552 ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้ง นางสาวชนาลัย  ฉายากุล 
เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง รองกรรมการ 
ผู ้อ�านวยการใหญ่ (สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท) และ
ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

(1) ให ้ค�าแนะน�าและค�าปรึกษาแก ่คณะกรรมการ ทอท.ใน 
 การด�าเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย  
 แ ล ะ ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ข ้ อ บั ง คั บ ข อ ง บ ริ ษั ท จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการ 
 ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานก�ากับ 
 ที่เก่ียวข้อง 

(2) จัดให้มีการบรรยายให้แก่กรรมการใหม่ (Orientation) เพ่ือให ้
 ทราบลักษณะธุรกิจ ทอท.ผลการด�าเนินงานแผนวิสาหกิจ  
 โครงการลงทุนท่ีส�าคัญ บทบาทและความรับผิดชอบของ 
 กรรมการตามหลักการก�า กับดูแลกิจการส�าหรับบริษัท 
 จดทะเบยีนของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงาน  
 ราชการที่ก�ากับดูแล 

(3) แจ้งให้คณะกรรมการ ทอท.ทราบการได้รับประเมินผล บทบาท  
 และหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 และส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเป็นประจ�า 
 ทุกปี 

(4) เลขานุการบริษัทมีหน้าท่ีในการให้ค�าแนะน�าและเป็นท่ีปรึกษา 
 ให้แก่กรรมการของบริษัท รวมท้ังรับผิดชอบในการติดต่อส่ือสาร 
 ข ้อมูลระหว ่างกรรมการบริษัท และบริษัทย ่อยอย ่างม ี
 ประสทิธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบยีบของตลาดหลกัทรพัย์  
 แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตลาดทนุ ส�านักงานคณะกรรมการ  
 ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง 
 ต่างๆ และมติท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้น

(5) ประสาน ติดตามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ด้านการเงิน งบประมาณ  
 การบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน  
 รายงานให้คณะกรรมการ ทอท.ทราบสม�่าเสมอทุกไตรมาส 

(6) จัดท�าและเก็บรวบรวมทะเบียนประวัติกรรมการ

(7) เก็บรักษาบันทึกเก่ียวกับนโยบายและระเบียบต่างๆ ของบริษัท 
 ที่ผ ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ ทอท.รวมท้ังเอกสาร 
 ประกอบการประชุมคณะกรรมการ ทอท.และรายงานการ 
 ประชุมคณะกรรมการ ทอท.ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

(8) จัดท�าและจัดเก็บรักษาหนังสือนัดประชุมผู ้ถือหุ ้น เอกสาร 
 ประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
 ให้ครบถ้วนภายในก�าหนดเวลาของกฎหมาย

(9)  จัดเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ 
 และผู้บริหาร

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

(11) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงาน  
 ที่ก�ากับดูแล

(12) ส่งเสริมให้กรรมการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการ 
 บริษัทจดทะเบียน ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับ 
 บรษิทัจดทะเบยีน ปี 2555 ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  
 และ Asean CG Scorecard เช่น การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ  
 ของกรรมการ การประเมินตนเองของคณะกรรมการปีละครั้ง  
 และรายงานผลการประเมินให ้คณะกรรมการทราบและ 
 พิจารณาจัดท�าแผนเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป 

(13) ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ทอท.มอบหมาย

 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู ้บริหารระดับสูง   

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาค่าตอบแทนของ 
กรรมการและกรรมการชุดย่อยที่สอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบ 
ของกรรมการ สถานะการเงินของบริษัท และเปรียบเทียบกับบริษัท
ในกลุ ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยน�าเสนอคณะกรรมการ ทอท.
และผู้ถือหุ ้นพิจารณาตามล�าดับ 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 
2560 ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการประจ�า
ปี 2560 และเงินโบนัสคณะกรรมการประจ�าปี 2559 ดังน้ี

(1)		ค่าตอบแทนกรรมการ

 1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 35,000 บาท หากเป็น 
  กรรมการในระหว่างเดือนให้ค�านวณตามสัดส่วนของเดือน

 1.2 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ 20,000 บาท  
  เฉพาะกรรมการท่ีเข ้าประชุม จ ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน  
  1 ครั้งต่อเดือน
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(1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)                                                         หน่วย : บาท

โครงสร้างการจัดการ : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]

(2)	 ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

 2.1 คณะกรรมการบริหาร ทอท. 

  ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ 10,000 บาท  
  เฉพาะกรรมการที่ เข ้าประชุม จ ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน  
  1 ครั้งต่อเดือน 

 2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

  2.2.1 ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 20,000 บาท เดือนใด 
   ไม ่มีการประชุม คงให ้ได ้รับค ่าตอบแทนด้วย  
   หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือน ให้ค�านวณตาม 
   สัดส่วนของเดือน

  2.2.2 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ 5,000 บาท  
   เฉพาะกรรมการที่ เข ้าประชุมจ ่ายเบี้ยประชุม 
   ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน   

 2.3 กรรมการ ทอท.ท่ีได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ทอท. 
  ให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรอืผูท้�างานในคณะกรรมการ  
  คณะอนุกรรมการ หรือคณะท�างานชุดย่อยอื่นๆ ให้ได ้
  รับค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งท่ีเข้าประชุมคนละ 15,000 บาท  

  เฉพาะกรรมการท่ีเข้าประชุม และให้ได้รับค่าตอบแทน 
  รวมทั้งสิ้นไม่เกินเดือนละ 30,000 บาทต่อคน ท้ังนี้ ไม่รวม  
  ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ  
  บริหาร 

(3)	 ประธานและรองประธานของทุกคณะได้เพิ่มอีกร้อยละ	25	 
	 และ	12.5	ตามล�าดับ

(4)	 ก�าหนดวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการ	ทอท.ประจ�าปี 
	 งบประมาณ	2560	ไม่เกิน	18,000,000	บาท	

(5)	 ก�าหนดวงเงินโบนัสกรรมการ	ทอท.ประจ�าปีงบประมาณ	 
	 2559	(1	ตุลาคม	2558	-	30	กันยายน	2559)	

 ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลจ่าย โดยค�านวณจ่าย 
 ตามระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งในปีงบประมาณ 2559  
 ทั้งนี้ ไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อคน ประธานกรรมการ และ 
 รองประธานกรรมการได ้ รับ เงินโบนัสสูงกว ่ากรรมการ 
 ร้อยละ 25 และ 12.5 ตามล�าดบั ยกเว้นกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่  
 ซึ่งเป็นหน่ึงในคณะกรรมการของ ทอท.ไม่มีสิทธิได้รับเงิน 
 โบนัสกรรมการ

 1. นายประสงค์  พูนธเนศ    1,875,000.00                       

 2. นาวาอากาศตรี ประจักษ์  สัจจโสภณ    1,500,000.00                                              

 3. พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง    1,500,000.00                                              

 4. พลเอก กัมปนาท  รุดดิษฐ์    1,500,000.00                                              

 5. พลอากาศโท ประกิต  ศกุณสิงห์  1,500,000.00                                              

 6. นายธวัชชัย  อรัญญิก  1,500,000.00                     

 7. นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ    1,500,000.00                       

 8. นายมานิต  นิธิประทีป    1,500,000.00                                              

 9. นายธานินทร์  ผะเอม  1,500,000.00                                              

 10. นายวราห์  ทองประสินธุ์     1,500,000.00                                              

 11. นางระวีวรรณ  เนตระคเวสนะ  1,500,000.00                                       

 12. นายวรเดช  หาญประเสริฐ  750,000.00                      

 13. นายนิรันดร์  ธีรนาทสิน  1,075,000.00                    

 14. นายนันทศักดิ์  พูลสุข  1,491,666.67                                  

                                                           		รวม	 	 20,191,666.67

เงินโบนัสล�าดับ รายชื่อกรรมการ
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ	ทอท.และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในปี	2560	

(1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)                                    หน่วย : บาท

1. นายประสงค์ พูนธเนศ  325,000.00 493,659.27 - - - - - - -	 818,659.27

2.  พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล 45,000.00 163,615.59 - - - - - - 18,750.00 227,365.59

3.  นาวาอากาศตรี ประจักษ์  267,500.00 415,389.78 - - 30,000.00 - 45,000.00 165,000.00 168,750.00 1,091,639.78

 สัจจโสภณ 

4.  พลอากาศโท ประกิต ศกุณสิงห์ 260,000.00 400,806.45 75,000.00 300,333.34 - - 45,000.00 - - 1,081,139.79

5. นายธวัชชัย อรัญญิก 260,000.00 400,806.45 - - - 30,000.00 - - 195,000.00 885,806.45

6.  นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ 240,000.00 400,806.45 - - - 30,000.00 - - 101,250.00 772,056.45

7.  นายมานิต นิธิประทีป 260,000.00 400,806.45 55,000.00 241,333.33 18,750.00 - - - 346,875.00 1,322,764.78

8.  นายธานินทร์  ผะเอม 220,000.00 400,806.45 - -     - - - - 210,000.00	 830,806.45

9.  พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ 80,000.00 149,032.26 - - -        - - - 56,250.00 285,282.26

10. นายมนัส  แจ่มเวหา 220,000.00 356,806.45 - - - - - 135,000.00 112,500.00	 824,306.45

11. นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ 260,000.00 400,806.45 - - 45,000.00 - 56,250.00 - - 762,056.45

12. นายสราวุธ เบญจกุล 240,000.00 383,387.10 - - - - - - 225,000.00 848,387.10

13. พลต�ารวจโท มนู เมฆหมอก 240,000.00 356,806.45 - - - - - - 232,500.00 829,306.45

14. นายวราห์ ทองประสินธุ์ 260,000.00 400,806.45 60,000.00 240,000.00 - 18,750.00 - 165,000.00 120,000.00 1,264,556.45

15. นายนิตินัย ศิริสมรรถการ 260,000.00 400,806.45 - - - - - - 412,500.00 1,073,306.45

	 	 	 	 		กรรมการท่ีลาออก	ระหว่างปี	2560

16. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ 80,000.00 80,322.58 - - - - - 56,250.00 18,750.00 235,322.58

17. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง 60,000.00 153,306.45 - - - - - - 75,000.00 288,306.45

รายชื่อกรรมการ รวม

คณะกรรมการบริษัท

ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ
สรรหา

คณะกรรมการ
 ธรรมาภิบาล

ค่าเบี้ยประชุมค่าตอบแทน
รายเดือน

คณะกรรมการ
ก�าหนด

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ชุดย่อย

อื่นๆ

ค่าตอบแทน
รายเดือน

คณะกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุม

หมายเหตุ:	 (นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังตารางข้างต้น	ทอท.ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอ่ืนให้แก่กรรมการ)	 
  -   กรรมการในล�าดับที่ 2 และ 9 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งท่ี 6/2560 เมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม 2560 
  -   กรรมการในล�าดับที่ 10 และ 13 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2559 
  -   กรรมการในล�าดับที่ 12 ได้รับการแต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งท่ี 12/2559 เมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม 2559
  -   กรรมการในล�าดับที่ 16 ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ ทอท.เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2559 
  -   กรรมการในล�าดับที่ 17 ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ ทอท.เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2560 
  - คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งเพ่ือช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทอท.เช่น คณะอนุกรรมการกฎหมาย 
   ของ ทอท.  คณะอนุกรรมการพิจารณาการเงินและการลงทุนของ ทอท.  คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ทอท.  คณะอนุกรรมการประเมินผล 
   การปฏิบัติงานของกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงหนี้ต่างประเทศของ ทอท.  คณะอนุกรรมการตรวจสอบ 
   แก้ปัญหาด้านเทคนิคฯ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คณะอนุกรรมการเพ่ือตรวจสอบงานด้านกฎหมาย คณะอนุกรรมการก�ากับดูแล 
   การด�าเนินงานชดเชยผลกระทบด้านเสียง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลและการบริหารงานให้เป็นไปตามแผน 
   วิสาหกิจของ ทอท. คณะกรรมการก�าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท่าอากาศยาน คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   ของ ทอท. คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของ ทอท. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ทอท. คณะอนุกรรมการ 
   พิจารณาการเงินและการลงทุนของ ทอท. และคณะอนุกรรมการ พิจารณากลั่นกรองงานด้านพัสดุของ ทอท. 
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โครงสร้างการจัดการ : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ค่าตอบแทนของกรรมการผู ้อ�านวยการใหญ่

คณะอนุกรรมการพิจารณาก�าหนดผลตอบแทนของผู้อ�านวยการใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ ทอท.และผู้แทนกระทรวงการคลัง (ส�านักงาน 
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) จะพิจารณาก�าหนดอัตราค่าตอบแทนของกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ รวมถึงกรอบการพิจารณา 
ปรับอัตราค่าตอบแทนในแต่ละปี ภายใต้กรอบอัตราค่าตอบแทนท่ีกระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว      

ท้ังน้ี การพิจารณาปรับค่าตอบแทนของกรรมการผู ้อ�านวยการใหญ่ในแต่ละปี จะพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงานตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่คณะกรรมการ ทอท.ก�าหนด

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงตามนิยามในประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่	ทจ.	23/2551

การก�าหนดโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน และลูกจ้าง ทอท.จะก�าหนดเทียบเคียงจากอัตราการจ่ายและผลการส�ารวจค่าตอบแทน 
ของบริษัทชั้นน�า ซึ่งอยู่ในธุรกิจด้านการบิน โดยเปรียบเทียบจากหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย 

ส�าหรับการปรับเงินเดือนประจ�าปีของผู ้บริหารระดับผู ้อ�านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าข้ึนไปน้ัน คณะกรรมการ ทอท.จะเป็นผู ้พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ โดยในปีงบประมาณ 2560 คณะกรรมการ ทอท.ได้มอบอ�านาจให้กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่มีอ�านาจในการบริหาร 
หรือพิจารณาความดีความชอบประจ�าปีให้กับพนักงานต้ังแต่ระดับผู้อ�านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าข้ึนไป โดยจะพิจารณาจากผลการ 
ปฏิบัติงานรายบุคคล ประกอบกับผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีได้ก�าหนดไว้ล่วงหน้าของแต่ละสายงานด้วย 

l ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน

 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร ปี 2560 สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560

1. นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)  544,200.00

2. นางสาวศศิศุภา  สุคนธทรัพย์  ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จ�ากัด  803,110.00

3. นางสาวชนาลัย  ฉายากุล กรรมการ บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จ�ากัด  642,485.00

4. นายศิโรตม์  ดวงรัตน์ กรรมการ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ากัด  200,000.00

5. นางมนฤดี  เกตุพันธุ์  กรรมการ บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จ�ากัด  440,000.00

ค่าตอบแทน 
ประจ�าปี 2560 

(ตุลาคม 2559 - 
กันยายน 2560)  

(บาท)

ต�าแหน่งรายชื่อ บริษัท

เงินเดือน 20 48,441,780.00 20* 52,183,860.00 

โบนัสและอื่นๆ 20 33,636,112.50 20* 35,974,912.50 

จ�านวนรายจ�านวนราย จ�านวนเงิน จ�านวนเงิน 

ปี 2560ปี 2559
ค่าตอบแทน

หน่วย : บาท

หมายเหตุ *ไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
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l ค่าตอบแทนอ่ืน

 -   เงินสวัสดิการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ  

  ทอท.ได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2537 โดย ทอท.จะจ่ายเงินสมทบให้แก่สมาชิกแต่ละราย
เพ่ือเข้ากองทุนฯ ภายในวันเดียวกับท่ีสมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนฯ ของสมาชิกในอัตราตามจ�านวนปีท่ีท�างาน ดังต่อไปน้ี

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

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

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

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

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 20 6,052,034.80 20* 6,684,173.40 

จ�านวนรายจ�านวนราย จ�านวนเงิน จ�านวนเงิน 

ปี 2560ปี 2559
ค่าตอบแทน

หน่วย : บาท

หมายเหตุ *ไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

หมายเหตุ:  ไม่รวมแรงงานจัดจ้างภายนอก Outsource Worker

บุคลากร  

การบริหารท่าอากาศยานสากลทั้ง 6 แห่ง ของ ทอท.บุคลากรทุกคนมีส่วนส�าคัญในการที่จะน�าพาองค์กรไปสู่ความส�าเร็จ ดังนั้น ทอท.  
จึงมีนโยบายท่ีมุ ่งเน้นการเสริมสร้าง พัฒนา ปรับปรุงการบริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีใจในการให้บริการ สร้างความมั่นใจใน 
ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน ซึ่งเป็นหัวใจของการให้บริการ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม
โดยส่วนรวม และมุ่งเน้นให้พนักงานเป็นกลไกหลักในการพัฒนา ทอท. ก้าวไปสู่ผู้ด�าเนินการและจัดการท่าอากาศยานท่ีดีระดับโลก

จ�านวนพนักงาน	

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 ทอท.มีจ�านวนบุคลากร รวมท้ังสิ้น 7,230 คน และแรงงานจัดจ้างภายนอก อีกประมาณ 14,270 คน ประกอบด้วย

ส�านักงานใหญ่      1,129       1,160      1,232      1,226      1,193

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ      2,527       2,522      2,695      2,739      2,971

ท่าอากาศยานดอนเมือง         670          793         964         1,236      1,357

ท่าอากาศยานเชียงใหม่         242          247         257         315         348

ท่าอากาศยานหาดใหญ่         208          210         225         280         289

ท่าอากาศยานภูเก็ต         356         372         496         727         811

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย         171         173         175         203         202

รวม      5,303      5,477      6,044      6,726      7,230

 ปี 2560 ปี 2558 ปี 2556  ปี 2559 ปี 2557กลุ่มธุรกิจ 
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โครงสร้างการจัดการ : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]

การเปลี่ยนแปลงจ�านวนพนักงานท่ีส�าคัญในช่วง	3	ปีท่ีผ่านมา	

มีการเปลี่ยนแปลงจ�านวนพนักงาน โดยในปี 2560 มีจ�านวนพนักงานท่ีเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ประมาณ 7.5%  

ค่าตอบแทนของพนักงาน	

ปัจจุบันอัตราค่าตอบแทนพนักงานอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับอัตราค่าตอบแทนของตลาด โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน 
ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าท�างานกะ ค่าตอบแทนรายชั่วโมง ค่าท�างานล่วงเวลา โบนัส เงินเบี้ยเลี้ยง นอกจากน้ียังรวมถึงเงิน
สมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ โดยกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพของ ทอท.น้ัน ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2537 ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพในปี พ.ศ. 2530 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิกทุกคนในกองทุนฯ ได้มีเงินออมจ�านวนหน่ึงไว้ใช้เมื่อยามออก
จากงาน ซึ่งกองทุนเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนการออมเพ่ือเป็นทุนทรัพย์ให้แก่พนักงานกรณีที่พนักงานเกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือออก
จากงาน หรือจากกองทุน รวมทั้งเป็นหลักประกันให้แก่ครอบครัวของพนักงานในกรณีท่ีพนักงานเสียชีวิต ส�าหรับเงินกองทุนส�ารอง 
เลี้ยงชีพ ประกอบด้วยเงิน 4 ส่วน ได้แก่ เงินสะสม เงินสมทบ ผลประโยชน์เงินสะสม และผลประโยชน์เงินสมทบ

ปัจจุบันสมาชิกกองทุนประกอบด้วย พนักงานและลูกจ้างชั่วคราวระยะเวลาการจ้าง 5 ปี ทอท. โดยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสะสมและ
การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้กับสมาชิก มีหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

1.			การจ่ายเงินสะสม สมาชิก (พนักงานและลูกจ้างชั่วคราวระยะเวลาการจ้าง 5 ปี ทอท.จะต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตรา 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง)

2.	 การจ่ายเงินสมทบของ	 ทอท. พนักงานกับลูกจ้างชั่วคราวระยะเวลาการจ้าง 5 ปี ทอท.จะได้รับอัตราเงินสมทบที่แตกต่างกัน
ดังนี้

พนักงาน	  

-   ผู ้ที่มีจ�านวนปีที่ท�างานไม่เกิน 10 ปี จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 9 ของค่าจ้าง

-   ผู ้ที่มีจ�านวนปีที่ท�างานเกินกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้าง

-   ผู ้ที่มีจ�านวนปีที่ท�างานเกินกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 12 ของค่าจ้าง

-   ผู ้ที่มีจ�านวนปีที่ท�างานเกินกว่า 25 ปีขึ้นไป จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 15 ของค่าจ้าง

ลูกจ้างชั่วคราวระยะเวลาการจ้าง	5	ปี	ทอท.

นายจ้างจ่ายให้ในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง

ปัจจุบันกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ทอท. มีกรรมการกองทุนจ�านวน 17 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการกองทุน กรรมการกองทุน 
ที่มาจากการแต่งตั้งจ�านวน 8 คน และกรรมการกองทุนท่ีมาจากการเลือกต้ังอีกจ�านวน 8 คน ซึ่งเป็นผู้ท�าหน้าท่ีควบคุม ดูแลการบริหาร
จัดการกองทุน ประกอบกับกองทุนฯ ได้ว่าจ้างบริษัทจัดการกองทุนเพ่ือเข้ามาบริหารกองทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกโดยรวม 
โดยปัจจุบันมีบริษัทจัดการกองทุนท่ีเข้ามาท�าหน้าที่บริหารกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ ทอท.จ�านวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จ�ากัด

P 56 : 



 ในรอบปีบัญชี ณ 30 กันยายน 2560 มีการจ่ายเงินสมทบของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานดังนี้

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 290.13 303.24 326.94

ปี 2559ปี 2558 ปี 2560 

ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
ประเภทค่าตอบแทน

ค่าช่วยเหลือบุตร 3.92 4.07 14.58 

ค่ารักษาพยาบาล 141.87 159.00 187.31 

ค่าเวชภัณฑ์ 26.17 29.30 36.64

ค่าเล่าเรียนบุตร 12.53 12.38 14.82

ค่าใช้จ่ายพนักงานอื่นๆ 81.23 69.40 89.62 

ปี 2559ปี 2558 ปี 2560 

ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
ประเภทค่าตอบแทน

ส�าหรับสวัสดิการและผลตอบแทนอื่นๆ น้ัน ประกอบด้วย ค่าช่วยเหลือบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเล่าเรียนบุตร และค่าใช้จ่าย 
พนักงานอื่นๆ รวมถึงการด�าเนินงานเก่ียวกับข้อพิพาทเรื่องแรงงานที่ส�าคัญต่างๆ โดยสามารถสรุปรายละเอียดในรอบระยะเวลา 3 ปี
ที่ผ่านมาได้ดังน้ี

 ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีส�าคัญในรอบระยะเวลา	3	ปีท่ีผ่านมา 

 ไม่มี

BEYOND THE BOUNDARY : P 57 



1. นายประสงค์  พูนธเนศ (อายุ 58 ปี)

 ประธานกรรมการ  

วันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก   20 มิถุนายน 2557

สัดส่วนการถือหุ้น   
 ณ 1 ตุลาคม 2559    ไม่มี

 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 

 ณ 30 กันยายน 2560    ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
l ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ  
l บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการการบริหารองค์กร) 

 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
l นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
l บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

ประวัติการอบรม
l หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นท่ี 2 

 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
l หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

 (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
l หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 52 

 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

l หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นท่ี 49 

 วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันด�ารงราชานุภาพ 
l หลักสูตรการบริหารงานต�ารวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นท่ี 18 

 กระทรวงมหาดไทย      
l หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 76/2006 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง

2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 

  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ 

  บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) 

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น : 1 แห่ง

2557 - ปัจจุบัน  อธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2555 - 2557 ประธานกรรมการ 

  ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย 

2555 - 2557 รองประธานกรรมการ 

  คณะกรรมการจัดการกองทุนเพ่ือการฟื้นฟูและ

  พัฒนาระบบสถาบันการเงิน

2555 ประธานกรรมการ 

  บริษัท โรงแรมเอราวัณ จ�ากัด (มหาชน)

2554 - 2557 ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย

  รัฐวิสาหกิจ  กระทรวงการคลัง 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 คณะกรรมการ ทอท. มีจ�านวนทั้งสิ้น 15 คน โดยมีรายละเอียดของกรรมการปัจจุบัน จ�านวน 15 คน และกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2560 
จ�านวน 2 คน ดังนี้

l  l  l คณะกรรมการ ทอท. l  l  l

P 58 : คณะกรรมการ ทอท. : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]



2. พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล (อายุ 60 ปี) 3. นาวาอากาศตรี ประจักษ์  สัจจโสภณ (อายุ 63 ปี)

 รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ  

วันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก   24 พฤษภาคม 2560

สัดส่วนการถือหุ้น   
 ณ 1 ตุลาคม 2559    ไม่มี
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2560    ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ    ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
l วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ประวัติการอบรม
l หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่าทหารม้า รุ่นท่ี 1 
l หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารม้า รุ่นท่ี 1
l หลักสูตรหลักประจ�า ชุดที่ 67 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
l หลักสูตรนายทหารปลัดบัญชีระดับผู้บริหาร รุ่นท่ี 5 
l หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 52 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
l หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 ส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 16
l หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นท่ี 21 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:  1 แห่ง
2560 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ  กรรมการอิสระ 
  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) 

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น:  1 แห่ง
2560 - ปัจจุบัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2559 - 2560 ปลัดกระทรวงกลาโหม 
2559 - 2560 กรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย
2558 - 2560 สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ   
2558 - 2559 รองปลัดกระทรวงกลาโหม
2557 - 2558 ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายและแผนกลาโหม 
2556 - 2557 หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ 
  ประจ�าปลัดกระทรวงกลาโหม  
2554 - 2556 รองผู้อ�านวยการส�านักนโยบายและแผนกลาโหม 

 รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 กรรมการสรรหา กรรมการธรรมาภิบาล 

วันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก   20 มิถุนายน 2557

สัดส่วนการถือหุ้น   
 ณ 1 ตุลาคม 2559    ไม่มี
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2560    ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
l รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 (ได้รับทุนการศึกษาจาก บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด) 
l โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นท่ี 22 (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) 
l โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 15 (ได้รับทุนจากกองทัพอากาศ
 จนส�าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศ)    

ประวัติการอบรม
l หลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ 37 วิทยาลัยการทัพอากาศ
l หลักสูตร Imagery Intelligence Lowry Air Force Base, Colorado, USA
l หลักสูตร Executive Communications Program และ Advanced 
 Management Program ณ WHARTON School, University of 
 Pennsylvania, USA
l หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหาร 
 ระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า 
l หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นท่ี 2 สถาบันพัฒนาบุคลากร 
 ในกระบวนการยุติธรรม
l หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นท่ี 3 (มส.3) 
 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์
l หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 17 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
l หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นท่ี 20/2006 
 - หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่นท่ี 11/2011 
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 214/2015 
 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)  
  รุ่นที่ 8/2017 

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง
2557 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
   บริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา กรรมการธรรมาภิบาล 
   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น:  2 แห่ง
2557 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
   คณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   วิทยาลัยนานาชาติพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2554 - 2557 กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
   บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด 
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4. พลอากาศโท ประกิต  ศกุณสิงห์ (อายุ 63 ปี)

 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการธรรมาภิบาล 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก   21 สิงหาคม 2557

สัดส่วนการถือหุ้น   
 ณ 1 ตุลาคม 2559    ไม่มี
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2560   ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ    ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
l Master of Engineering มหาวิทยาลัยทหารมิวนิค เยอรมัน 
l โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นท่ี 21 
l โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 14 

ประวัติการอบรม
l หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นท่ี 62 
l หลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ 36 วิทยาลัยการทัพอากาศ
l หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 137/2017 
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:  1 แห่ง
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการธรรมาภิบาล
  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)  

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น:  1 แห่ง
2558 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท สยามมีเดีย เน็ตเวอร์ค จ�ากัด 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2558 - 2559 กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จ�ากัด
2556 - 2557 เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ 
  กองทัพอากาศ
2553 - 2556  รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ 
  กองทัพอากาศ 

5. นายธวัชชัย  อรัญญิก (อายุ 62 ปี)

 กรรมการอิสระ  กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน   

วันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก   9 ตุลาคม 2557

สัดส่วนการถือหุ้น   
 ณ 1 ตุลาคม 2559    ไม่มี
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2560   ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ    ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
l Bachelor of Science, University of the East, Manila, Philippines

ประวัติการอบรม
l หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นท่ี 17 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
l หลักสูตร TAT Successors Development Program (INSEAD) 
 ณ ประเทศสิงคโปร์ 
l หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
 และองค์กรมหาชน รุ่นท่ี 10 สถาบันพระปกเกล้า
l หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) (ผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม) 
l หลักสูตร Executive Development Institute for Tourism (EDIT) 
 Program, Hawaii, USA
l หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders  
 (RCL) รุ่นท่ี 8/2017 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:  1 แห่ง
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 
  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น:  ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2557 - 2558 ประธานกรรมการ 
  บริษัท Thailand Privilege Card จ�ากัด 
2557 - 2558  ผู้ว่าการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
2553 - 2557 รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ 
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

P 60 : คณะกรรมการ ทอท. : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]



 กรรมการ  กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 

วันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก   27 มกราคม 2555

สัดส่วนการถือหุ้น   
 ณ 1 ตุลาคม 2559    ไม่มี
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2560   ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ    ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
l บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
l นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
l บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการอบรม
l หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 73/2006 
     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
l หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวงประจ�าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2558 

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:  1 แห่ง
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 
  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)    

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น:  3 แห่ง
2560 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ 
  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย
2559 - ปัจจุบัน อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารกิจการ 
  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2558 - 2560 กรรมการ บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) 
2558 - 2559  รองปลัดกระทรวงการคลัง
2557 - 2558  ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
2553 - 2557 ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง 
  กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

 กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการสรรหา  กรรมการตรวจสอบ 
วันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก   18 กันยายน 2557

สัดส่วนการถือหุ้น   
 ณ 1 ตุลาคม 2559    ไม่มี
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2560   ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
l พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม/พัฒนาการ
 เศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
l เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ประวัติการอบรม
l หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการ ส�าหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง 
 ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นท่ี 12 สถาบันพระปกเกล้า
l หลักสูตรการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาการบริหารทรัพยากร 
 บุคคลเชิงกลยุทธ์ กรมสรรพากร
l หลักสูตรการศึกษาดูงานด้านระบบการบริหารงบประมาณ (Budgetary  
 Management) กรมสรรพากร
l หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ ่นที่ 14 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
l หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นท่ี 6  
 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
l หลักสูตร HR Management กรมสรรพากร
l หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : ส�าหรับ 
 ผู้บริหารระดับสูง กระทรวงการคลัง
l หลกัสตูรโครงการเพ่ิมสมรรถนะด้านการบรหิารการเปลีย่นแปลง ส�านกังาน ก.พ.
l หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์ ส�านักงาน ก.พ. 
l หลักสูตรโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง : การพัฒนาผู้น�าองค์กรภายใต ้
 กระแสโลกาภิวัตน์ (Executive Program For Senior Management)  
 กระทรวงการคลัง
l หลักสูตร Leading Change Seminar กระทรวงการคลัง
l หลักสูตร Administration Course ADB
l หลักสูตร Thailand Technical Assistance Program (Phase II) Senior 
 Student Visit 
l หลักสูตร Middle Management & Professional Development Program, 
     the Canada Customs and Revenue Agency
l หลักสูตร Combating Capital Flight through Tax Measures, OECD
l หลักสูตร Intax Seminar for Tax Administration, IRS
l หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 225/2016 
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 126/2016 

 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 
  รุ่นที่ 8/2017 
 - หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ท่ี 26/2017 

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาม่า มารีน จ�ากัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ริช สปอร์ต จ�ากัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบ
   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) 

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น:  ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2556 - 2558  ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกรรม
   ทางการเงิน การธนาคาร) 
   กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
2554 - 2556  รองอธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

6. นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ (อายุ 58 ปี) 7. นายมานิต  นิธิประทีป (อายุ 62 ปี)
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8. นายธานินทร์  ผะเอม (อายุ 61 ปี)

 กรรมการอิสระ 

วันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก   18 กันยายน 2557

สัดส่วนการถือหุ้น   
 ณ 1 ตุลาคม 2559    ไม่มี
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2560    ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
l M.Sc. in Economics (International Trade and Finance),  
 Lancaster University, UK
l Diploma in Development Studies, Lancaster University,  
 UK
l รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
l รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
l หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 49 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
l หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับ
 นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า 
l หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) 
 รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
l หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นท่ี 7 
 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
l หลกัสตูรการก�ากับดแูลกิจการและผูบ้รหิารระดบัสงูของรฐัวิสาหกิจ
 และองค์การมหาชน รุ่นท่ี 6 สถาบันพระปกเกล้า 
l หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน รุ่นที่ 2 (ASEAN Executive 
 Management Program) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างส�านัก
 นายกรัฐมนตรี ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
 และสังคมแห่งชาติ ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
 กระทรวงการต่างประเทศ และสถาบันศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย  
l หลกัสตูรทีจ่ดัโดย สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
  รุ่นที่ 204/2015 

 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 
  รุ่นท่ี 7/2015 
 - หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan 
  Program (HRP) รุ่นท่ี 7/2015 
 - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) 
  รุ่นท่ี 31/2016
 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 
  รุ่นท่ี 27/2017 

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) 

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: 7 แห่ง
2560 - ปัจจุบัน ประธานผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการด้านความมั่นคง  
   ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2558 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตดิตามพิจารณาประเมนิผล 
   การสนับสนุนการวิจัยภายใต้ทุนวิจัย
   โครงการวิจัยท้าทายไทยและโครงการวิจัย
   ตอบสนองนโยบายเป้าหมายรฐับาลและตามวาระ 
   แห่งชาติ กลุ่มนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ 
2558 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
   คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)  
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
   กระทรวงการคลัง
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร 
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2557 - ปัจจุบัน Member of Advisory Council : Powering 
   the Future We Want -  Recognizing 
   Innovative Practices in Energy for 
   Sustainable Development, 
   United Nations Department of Economic 
   and Social Affairs (UNDESA) 
   and China Energy 
   Fund Committee (CEFC)
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จ�ากัด 
   (ร่วมทุนระหว่างรัฐบาลและเอกชน)

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2553 - 2558 รองเลขาธิการ ส�านักงานคณะกรรมการ
   พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

P 62 : คณะกรรมการ ทอท. : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]



 กรรมการอิสระ

วันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก   24 พฤษภาคม 2560

สัดส่วนการถือหุ้น   
 ณ 1 ตุลาคม 2559    ไม่มี
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2560   ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ    ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
l ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร) โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
l วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ประวัติการอบรม
l หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นท่ี 18 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
l หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 53 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
l หลักสูตรหลักประจ�า ชุดที่ 66 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
l หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าปืนใหญ่ รุ่นที่ 30
l หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่าปืนใหญ่ รุ่นที่ 17
l หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 211/2015 
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:  1 แห่ง
2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)    

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น:  ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2559 - 2560 รองปลัดกระทรวงกลาโหม
  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
2558 - 2559 ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณกลาโหม 
  กระทรวงกลาโหม
2557 - 2560 กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2556 - 2558 รองเสนาธิการทหารบก กองบัญชาการกองทัพบก 
2556 - 2557 กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
2554 - 2556 ปลัดบัญชีทหารบก ส�านักงานปลัดบัญชีกองทัพบก

 กรรมการอิสระ  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
วันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก   15 พฤศจิกายน 2559
สัดส่วนการถือหุ้น   
 ณ 1 ตุลาคม 2559    ไม่มี
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2560   ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
l บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
l รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
l นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประวัติการอบรม
l หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 71/2006
 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 41/2012
 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 32/2013
 - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 1/2015
 - หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) 
  รุ่นที่ 27/2016
 - หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 
  รุน่ท่ี 9/2017 
l หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นท่ี 7 
 สถาบันวิทยาการการค้า
l หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นท่ี 5 
 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
l หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 สถาบันวิทยาการตลาดทุน   
 (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
l หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
 ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (Public Director Institute: PDI) 
 รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับกระทรวงการคลัง
l หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นท่ี 11 
 วิทยาลัยการยุติธรรม ส�านักงานศาลยุติธรรม
l หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นท่ี 50 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
l หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นท่ี 46 ส�านักงาน ก.พ.
l หลักสูตร Executive Development Program, Kellogg, 
 School of Management, Northwestern University, USA
l หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 3 
 สถาบันพระปกเกล้า
l หลักสูตรวิชากฎหมายปกครอง รุ่นท่ี 1 ส�านักอบรมศึกษากฎหมาย
 แห่งเนติบัณฑิตยสภา
l หลักสูตร Middle Management Professional, Revenue Canada, 
 Quebec, Canada
l หลกัสตูร Financial Management กองทัพอากาศสหรฐัอเมรกิา Texas, USA 
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ 
   บริษัท ออล อินสไปร์ ดิเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ�ากัด (มหาชน) 
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น:  4 แห่ง
2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
2560 - ปัจจุบัน คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
2559 - ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2555 - 2559 อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2554 - 2555 รองปลดักระทรวงการคลงั หัวหน้ากลุม่ภารกิจด้านทรพัย์สนิ  
   กระทรวงการคลัง

9. พลเอก ชาตอุดม  ติตถะสิริ (อายุ 61 ปี) 10. นายมนัส  แจ่มเวหา  (อายุ 61 ปี)
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 11. นางระวีวรรณ  เนตระคเวสนะ (อายุ 63 ปี)

 กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการธรรมาภิบาล  กรรมการสรรหา 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก   24 ธันวาคม 2557

สัดส่วนการถือหุ้น   
 ณ 1 ตุลาคม 2559    ไม่มี
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2560   ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ    ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
l ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประวัติการอบรม
l หลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ 36 วิทยาลัยการทัพอากาศ
l หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 207/2015 
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
l หลักสูตรที่จัดโดย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
 - หลักสูตร The Spirit of AOC
 - หลักสูตรการพัฒนาความรู้การบริหารธุรกิจและกฎหมาย 
 - หลักสูตรบทบาทผู้บริหารกับการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
 - หลักสูตรผู้จัดการสนามบินสาธารณะของ ทอท.
 - หลักสูตรการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม
  เพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืนขององค์กร
l หลักสูตรที่จัดโดยสถาบันอื่นๆ 
 -  หลักสูตร Airport Operation Management, Indonesia
 -  หลักสูตร Intermediate Airport Management (IAMTI), Canada
 -  หลักสูตร Flight Information Display System (FIDS), Italy
 -  หลักสูตร Civil Aviation Management (ICAO), Philippines 

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:  1 แห่ง
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
   กรรมการสรรหา 
   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)  

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น:  ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2556 - 2557 ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)
2553 - 2556 ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)

 12. นายสราวุธ  เบญจกุล (อายุ 52 ปี)

 กรรมการอิสระ  

วันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก   19 ตุลาคม 2559 

สัดส่วนการถือหุ้น   
 ณ 1 ตุลาคม 2559   ไม่มี  
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2560   ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
ร้อยละ 0.0046 (65,200 หุ้น) / ร้อยละ 0.0000 (700 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
l ปริญญาโทด้านกฎหมายธุรกิจ (L.L.M.) University of Bristol 
 สหราชอาณาจักร
l ปริญญาโทด้านกฎหมายระหว่างประเทศ (L.L.M.) American 
 University สหรัฐอเมริกา
l ปริญญาโทด้านกฎหมายเปรียบเทียบ (M.C.J.) Howard University 
 สหรัฐอเมริกา
l เนติบัณฑิต ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
l ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ประวัติการอบรม
l หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 108/2008 
     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

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

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น:  1 แห่ง
2560 - ปัจจุบัน  เลขาธิการส�านักงานศาลยุติธรรม 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2549 - 2560 รองเลขาธิการส�านักงานศาลยุติธรรม

P 64 : คณะกรรมการ ทอท. : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]



 กรรมการอิสระ  

วันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก   15 พฤศจิกายน 2559 

สัดส่วนการถือหุ้น   
 ณ 1 ตุลาคม 2559    ไม่มี
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2560   ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ    ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
l พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
l ปริญญาตรี รป.บ (ตร.) โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ (นรต. รุ่น 38)  

ประวัติการอบรม
l หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นท่ี 19 
l หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นท่ี 55 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
l หลักสูตรการบริหารงานต�ารวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นท่ี 24
l หลักสูตรผู้ก�ากับการ รุ่นที่ 38 
l หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 137/2017 
     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
l หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
l หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
 ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นท่ี 16 

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

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น:  1 แห่ง
2559 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ 
  ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2557 - 2559 ผู้บัญชาการส�านักงานพิสูจน์หลักฐานต�ารวจ 
2556 - 2557 รองผู้บัญชาการต�ารวจภูธรภาค 7 
2555 - 2556  รองผู้บัญชาการส�านักงานพิสูจน์หลักฐานต�ารวจ
2552 - 2555  ผู้บังคับการกองบังคับการสืบสวนสอบสวน 
  ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง

 กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน  กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการบริหารความเส่ียง    

วันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก   16 กรกฎาคม 2557

สัดส่วนการถือหุ้น   
 ณ 1 ตุลาคม 2559    ไม่มี
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2560   ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ    ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
l บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
l ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 (CPA) 

ประวัติการอบรม
l หลักสูตรภาษีอากรท้ังระบบและบัญชี จัดโดย บริษัท กรินทร์ ออดิท 
 จ�ากัด
l หลักสูตรที่จัดโดย บริษัท เอส.พี.โอ.ออร์แกไนเซอร์ จ�ากัด
 - หลักสูตรการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญส�าหรับมาตรฐานการบัญชี
  ฉบับใหม่
 - หลักสูตรเจาะประเด็นกฎหมายภาษีอากรใหม่และการบัญชี 
 - หลักสูตรระบบภาษีและการบัญชีภาษีอากร
 - หลักสูตรการวางแผนภาษีและการบัญชีส�าหรับ SMEs ปี 2557
l หลักสูตรที่จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 - หลักสูตรประเด็นหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs 
  ท้ังหมด 
 - หลักสูตรวางแผนภาษีใหม่ท้ังระบบและมุมมองภาษีต่อ AEC 
  (หลักสูตร 2)
 - หลักสูตรประเด็นการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีและ
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปรับปรุง 2552
 - หลักสูตรมาตรฐานการบัญชีใหม่ ปี 2552 
 - หลักสูตร Update ภาษีอากรและบัญชี (ปรับปรุงปี 2552)
 - หลักสูตรมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงล่าสุด
 - หลักสูตรภาษีอากรส�าหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ (ปรับปรุง)
 - หลักสูตรกฎหมายใหม่ที่เก่ียวข้องกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
l หลักสูตรท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ และการตีความมาตรฐานการรายงาน 
 ทางการเ งินที่ เ ก่ียวข ้อง (มีผลบังคับใช ้  1 มกราคม 2557)  
 จัดโดย บริษัท เอน วาย ซี แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด 

 13. พลต�ารวจโท มนู  เมฆหมอก (อายุ 56 ปี) 14. นายวราห์  ทองประสินธุ์  (อายุ 46 ปี)
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l หลักสูตรภาษีอากรท้ังระบบ พร้อมบทสรุปมาตรฐานการบัญชีและ
 มาตรฐานการสอบบัญชี จัดโดย บริษัท กรินทร์ ออดิท จ�ากัด 
l หลักสูตร Update ภาษีอากรพร้อมประเด็นปัญหาภาษีท่ีเกิดข้ึนและ
 มาตรฐานการบัญชี ส�าหรับผู้สอบบัญชีภาษีอากร จัดโดย 
 บริษัท เอ.อาร์.แอคเคาน์ติ้ง คอนซัลแตนท์ จ�ากัด 
l หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 80/2009 
 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 
  รุ่นที่ 20/2015 

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:  1 แห่ง
2557 - ปจัจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน  
   กรรมการตรวจสอบ  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) 

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น:  3 แห่ง
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วราห์ โฮลดิ้ง จ�ากัด 
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ  กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ 
   บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ แอคเซส ออดิต จ�ากัด  

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2554 - 2555 รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
   บริษัท ล็อก พลัส ไมน์นิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด   

15. นายนิตินัย  ศิริสมรรถการ  (อายุ 46 ปี)

 กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
 กรรมการธรรมาภิบาล  กรรมการบริหารความเส่ียง  

วันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก   22 มิถุนายน 2559 

สัดส่วนการถือหุ้น   
 ณ 1 ตุลาคม 2559    ไม่มี
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2560   ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ    ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
l ดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) Florida State University 
l รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต University of Southern California 
l ประกาศนียบตัรการบรหิารการคลงั University of Southern California
l ประกาศนียบตัรการบรหิารการเงนิ University of Southern California 
l เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ประวัติการอบรม
l หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 138/2017 
     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  กรรมการและ
  เลขานุการคณะกรรมการ กรรมการธรรมาภิบาล       
  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)  

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น:  ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2558 - 2559  ผู้อ�านวยการใหญ่ 
  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)  
2556 - 2557 รองผู้อ�านวยการ 
  มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
2555 กรรมการผู้อ�านวยการ 
  มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา
2554 - 2555 ทีป่รกึษา 11 บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)

P 66 : คณะกรรมการ ทอท. : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]



1. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ (อายุ 61 ปี) 2. พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง (อายุ 59 ปี)

 กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง   

วันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก   21 สิงหาคม 2557

วันที่พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ   22 ธันวาคม 2559 

สัดส่วนการถือหุ้น   
 ณ 1 ตุลาคม 2559    ไม่มี
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2560   ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ    ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
l ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร) โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
l วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมโยธา) โรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 

ประวัติการอบรม
l หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 52 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
l หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders 
 (RCL) รุ่นท่ี 4/2016 
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
l หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 31/2016 
     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2558 - 2559 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก กองทัพบก 
2557 - 2559 กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)
2557 - 2559 กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2557 - 2558 แม่ทัพภาคท่ี 1 กองทัพบก
2556 - 2557 ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายยุทธการ กองทัพบก
2554 - 2556 รองแม่ทัพภาคท่ี 1 กองทัพบก 

 กรรมการ 

วันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก   16 กรกฎาคม 2557 

วันที่พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ   27 กุมภาพันธ์ 2560

สัดส่วนการถือหุ้น   
 ณ 1 ตุลาคม 2559    ไม่มี
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2560   ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ    ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
l โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ ่นท่ี 36
l โรงเรียนช้ันผู้บังคับฝูงบิน รุ ่นที่ 64
l โรงเรียนนายร้อยรวมญี่ปุ ่น (วิศวกรรมไฟฟ้า)
l โรงเรียนเตรียมทหาร รุ ่นที่ 16

ประวัติการอบรม
l หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ ่นท่ี 54 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
l หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ (ญี่ปุ ่น) 
 โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ (ญี่ปุ ่น)
l หลักสูตรการทัพอากาศ (ญ่ีปุ่น) วิทยาลัยการทัพอากาศ (ญ่ีปุ ่น)
l หลักสูตรนายทหารควบคุมการบินสกัดก้ัน กรมยุทธการทหารอากาศ
l หลักสูตรการฝึกบินทางอากาศยุทธวิธี กรมยุทธการทหารอากาศ
l หลักสูตรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการรบร่วม กรมยุทธการทหารอากาศ
l หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
 ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า
l หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นท่ี 5 
 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) 

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี 

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น:  1 แห่ง
2559 - ปัจจุบัน  ผู้บัญชาการทหารอากาศ กองทัพอากาศ

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2557 - 2560 กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)  
2557 - 2559 เสนาธิการทหารอากาศ กองทัพอากาศ  
2556 - 2557 รองเสนาธิการทหารอากาศ กองทัพอากาศ    
2555 - 2556 ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศ ฝ่ายยุทธการ 
  กองทัพอากาศ  

กรรมการที่ลาออกระหว่างปีงบประมาณ 2560
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1. นางสาวชนาลัย  ฉายากุล  (อายุ 58 ปี)

 รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท)
 และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท 

สัดส่วนการถือหุ้น   
 ณ 1 ตุลาคม 2559    ร้อยละ 0.0002 (3,170 หุ้น)
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2560    ร้อยละ 0.0002 (31,700 หุ้น)*

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 ณ 1 ตุลาคม 2559   ไม่มี
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2560  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
l นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
l เนติบัณฑิตไทย ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา   

ประวัติการอบรม 
l หลักสูตรพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด�าเนินการ 
 ในกิจการของรัฐ
l หลักสูตร Finance for Non-Finance สมาคมการจัดการธุรกิจ
 แห่งประเทศไทย (Thailand Management Association: TMA) 
l หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 ได้แก่
 -   หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 33/2009 
 -   หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 1/2009 
 -   หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 16/2010 
 -   หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 1/2011
 -   หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 87/2011
 -   หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 191/2014
l หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 ระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 4 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
 ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
l หลักสูตรโครงการภาวะผู้น�า ทอท. 
 “7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิภาพสูง” รุ่นที่ 3
l หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (Advance for Corporate 
 Secretaries) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
1 ตุลาคม 2557 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
    (สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท) 
    และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท 
1 ตุลาคม 2556 -   เลขานุการบริษัท 11 ทอท.
30 กันยายน 2557
1 ตุลาคม 2552 -   เลขานุการบริษัท 10 ทอท.
30 กันยายน 2556 

 รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานยุทธศาสตร์) 

สัดส่วนการถือหุ้น   
 ณ 1 ตุลาคม 2559    ร้อยละ 0.0023 (33,520 หุ้น)
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2560   ร้อยละ 0.0023 (335,200 หุ้น)* 

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 ณ 1 ตุลาคม 2559   ไม่มี
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2560  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
l การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและ 
 เอกชน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
l บริหารธุรกิจบัณฑิต (เลขานุการ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

ประวัติการอบรม 
l หลักสูตร NIDA Wharton Executive Leadership Program
l หลักสูตรการพัฒนาความรู้การบริหารธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
l หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 54 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 
l หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 87/2011
     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
l หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 127/2010
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
l หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้น�าของ ทอท. 
l หลักสูตรผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน 
 หน่วยสวัสดิการศาลแรงงานกลาง
l หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
l หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7 
 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
1 ตุลาคม 2556 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
    (สายงานยุทธศาสตร์) 
20 พฤศจิกายน 2555 - รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
30 กันยายน 2556  (สายงานอ�านวยการ) 
18 พฤษภาคม -     ที่ปรึกษา 11 ทอท.
19 พฤศจิกายน 2555 
14 ตุลาคม 2554 -  รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
17 พฤษภาคม 2555  (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด) 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 คณะผู้บริหาร ทอท.มีจ�านวนทั้งสิ้น 20 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

l  l  l คณะผู้บริหาร ทอท. l  l  l

หมายเหตุ	 * มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 ของ ทอท.เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 อนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมหุ้นละ  
  10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท

 2.  นางสาวศศิศุภา  สุคนธทรัพย์  (อายุ 58 ปี)

P 68 : คณะผู้บริหาร ทอท. : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]



 4.  นางพูลศิริ  วิโรจนาภา  (อายุ 59 ปี)  3.  นายมนตรี  มงคลดาว  (อายุ 55 ปี)

 รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานทรัพยากรบุคคลและอ�านวยการ) 

สัดส่วนการถือหุ้น   
 ณ 1 ตุลาคม 2559   ไม่มี 
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2560   ไม่มี  

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 ณ 1 ตุลาคม 2559   ร้อยละ 0.0002 (3,440 หุ้น)
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2560  ร้อยละ 0.0002 (34,400 หุ้น)*

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
l รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
l รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
l ประกาศนียบัตรชั้นสูง (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) 
 สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกิจศศินทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (SASIN)

ประวัติการอบรม 
l หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 1 
 ส�านักงานศาลปกครอง
l หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรม (ยธส.) รุ่นที่ 4 
 ส�านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
l หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 102/2013
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
l หลักสูตร The 7 Habits 4.0 Launch in Bangkok บริษัท แพคริม จ�ากัด 
l หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 19 
 สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ส�านักงานศาลยุติธรรม 
l หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า ทอท. 
 “7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิภาพสูง” รุ่นที่ 3 
l หลักสูตรผู้จัดการสนามบินสาธารณะของ ทอท.รุ่นที่ 3

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
1 กรกฎาคม 2557 - ปัจจุบัน   รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
    (สายงานทรัพยากรบุคคลและ
    อ�านวยการ) 
1 เมษายน -         รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
30 มิถุนายน 2557  (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) 

 รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน)

สัดส่วนการถือหุ้น   
 ณ 1 ตุลาคม 2559    ร้อยละ 0.0000 (10 หุ้น) 
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2560   ร้อยละ 0.0000 (100 หุ้น)* 

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 ณ 1 ตุลาคม 2559   ไม่มี
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2560  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
l บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต (การบรหิารธุรกิจ) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
l บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติการอบรม 
l หลักสูตรเศรษฐศาสตร์สาธารณะขั้นสูง สถาบันพระปกเกล้า
l หลักสูตรการตลาดขั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
l หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
l หลักสูตรผู้บริหารการเงินภาครัฐวิสาหกิจ (CFO) รุ่นที่ 1 
 ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
l หลักสูตร Advanced Derivative and Financial Risk Management 
 ธนาคารกลาง ประเทศอังกฤษ 
l หลักสูตร Derivative and Swap Management ประเทศฮ่องกง 
l หลักสูตร Bond Market and Interest Rate Management 
l หลักสูตร Global Infrastructure and Project Financing 
 ประเทศสิงคโปร์
l หลักสูตรภาษีอากรส�าหรับผู้จัดการฝ่ายบัญชี สมุห์บัญชี หัวหน้าฝ่ายบัญชี 
l หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 97/2012 
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
l หลักสูตรบทบาทและหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารบริษัท
l หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
l หลักสูตรการน�ามาตรฐานการบัญชีสากล (IFRS) 
 มาใช้ในการจัดท�ารายงานทางการเงิน ทอท.

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
1 ตุลาคม 2557 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
    (สายงานบัญชีและการเงิน) 
1 กรกฎาคม -      รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
30 กันยายน 2557  (สายงานบัญชีและการเงิน) 
    และรักษาการ 
    รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
    (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) 
1 ตุลาคม 2556 -    รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
30 มิถุนายน 2557  (สายงานบัญชีและการเงิน) 
20 พฤศจิกายน 2555 -    ผู้เชี่ยวชาญ 10 ทอท.
30 กันยายน 2556

หมายเหตุ	 * มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 ของ ทอท.เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 อนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมหุ้นละ  
  10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท
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 6.  นายเอนก  ธีระวิวัฒน์ชัย  (อายุ 48 ปี)   5.  นายวิชัย  บุญยู้  (อายุ 57 ปี) 

 รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด)

สัดส่วนการถือหุ้น   
 ณ 1 ตุลาคม 2559   ไม่มี 
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2560   ไม่มี  

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 ณ 1 ตุลาคม 2559   ไม่มี 
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2560  ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
l วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางการบัญชี) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
l บรหิารธุรกิจบณัฑิต (การเงนิและการธนาคาร) มหาวทิยาลยัรามค�าแหง
l บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการอบรม 
l หลักสูตรบทบาทผู้บริหารในระบบบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ รุ่นท่ี 1 
l หลักสูตรการสร้างมาตรฐานการท�างานที่มีคุณภาพ รุ่นที่ 1 
l หลักสูตรความรู้ด้านการจัดการตารางการบินกับความสัมพันธ์
 ทางการตลาด รุ่นที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
l หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้น�า ทอท. 
 “7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิภาพสูง” รุ่นที่ 1 
l หลักสูตรผู้จัดการสนามบินสาธารณะของ ทอท.รุ่นที่ 1 
l หลักสูตรการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม
 เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร รุ่นที่ 1 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
1 ตุลาคม 2558 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
    (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด)
1 ตุลาคม 2557 -   ผู้เชี่ยวชาญ 10 ทอท. และรักษาการ 
30 กันยายน 2558  รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
    (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด) 
1 ตุลาคม 2556 -   ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
30 กันยายน 2557  (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด)
15 มิถุนายน 2554 -  ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
30 กันยายน 2556  และการตลาด 

 ที่ปรึกษา 10 ทอท.และรักษาการ รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
 (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง)

สัดส่วนการถือหุ้น   
 ณ 1 ตุลาคม 2559   ไม่มี 
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2560   ไม่มี  

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 ณ 1 ตุลาคม 2559   ไม่มี 
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2560  ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
l สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
l สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอาคาร) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม 
l หลักสูตรการสร้างมาตรฐานการท�างานที่มีคุณภาพ รุ่นที่ 30 
l หลักสูตรนักบริหารการคมนาคมระดับกลาง รุ่นที่ 7 
 ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
l หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า ทอท. 
 “การคิดเชิงกลยุทธ์ในหัวข้อมองสังเวียนธุรกิจในอนาคต” รุ่นที่ 1 
l หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า ทอท. 
 “การรายงานผลและน�าเสนอผลงาน” รุ่นที่ 1
l หลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ 49 กรมก�าลังพลทหารอากาศ 
l หลักสูตรผู้จัดการสนามบินสาธารณะของ ทอท.รุ่นที่ 3 
l หลักสูตรการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม
 เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร รุ่นที่ 1 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
1 ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา 10 ทอท. และ รักษาการ 
    รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
    (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง)
6 พฤษภาคม -  รองผู้อ�านวยการ
30 กันยายน 2558  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
    (สายบ�ารุงรักษา) 
1 ตุลาคม 2557 -   ผู้เชี่ยวชาญ 9 ทอท. และรักษาการ 
5 พฤษภาคม 2558  รองผู้อ�านวยการ
    ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
    (สายบ�ารุงรักษา) 
20 พฤศจิกายน 2555 -   ผู้อ�านวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร
30 กันยายน 2557  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1 เมษายน 2554 -   รองผู้อ�านวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร
19 พฤศจิกายน 2555  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

P 70 : คณะผู้บริหาร ทอท. : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]



หมายเหตุ	 * มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 ของ ทอท.เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 อนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมหุ้นละ  
  10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท

 8.  นาวาอากาศเอก สมัย  จันทร  (อายุ 60 ปี)  7.  นางมนฤดี  เกตุพันธุ์  (อายุ 60 ปี)

 รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน)

สัดส่วนการถือหุ้น   
 ณ 1 ตุลาคม 2559   ร้อยละ 0.0006 (9,040 หุ้น)
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2560   ร้อยละ 0.0006 (90,400 หุ้น)*  

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 ณ 1 ตุลาคม 2559   ร้อยละ 0.0001 (1,000 หุ้น)
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2560  ร้อยละ 0.0001 (10,000 หุ้น)*

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
l บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
l อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม 
l หลักสูตร Advanced Counter-Terrorism Negotiators Program
l หลักสูตรวิทยากร/โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการงานก�าลังพล
l หลักสูตรการสร้างมาตรฐานการท�างานที่มีคุณภาพ
l หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ 
l หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า 
 “การคิดเชิงกลยุทธ์ในหัวข้อมองสังเวียนธุรกิจในอนาคต”
l หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า 
 “กลยุทธ์เพื่อน�าการเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า”
l หลักสูตรการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 26 
 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497
l หลักสูตร Global ACI-ICAO Airport Management Professional 
 Accreditation Program (AMPAP)

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
5 มิถุนายน 2560 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
    (สายงานมาตรฐานท่าอากาศยาน
    และการบิน)
6 พฤษภาคม 2558 -  ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานภูเก็ต 
4 มิถุนายน 2560 
1 ตุลาคม 2557 -   ผูเ้ชีย่วชาญ 10 ทอท. และรกัษาการ
5 พฤษภาคม 2558  ผูอ้�านวยการท่าอากาศยานภูเก็ต
1 เมษายน -  ผู้อ�านวยการส�านักกิจการต่างประเทศ
30 กันยายน 2557 
1 ตุลาคม 2556 -   ผู้อ�านวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ
31 มีนาคม 2557 
29 เมษายน -  ผู้อ�านวยการฝ่ายกิจการพิเศษ 
30 กันยายน 2556  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
20 พฤศจิกายน 2555 -    ผู้เชี่ยวชาญ 9 ทอท.
28 เมษายน 2556
18 พฤษภาคม -   ผู้อ�านวยการฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยาน 
19 พฤศจิกายน 2555  และอาชวีอนามยั ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ  

 รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค)

สัดส่วนการถือหุ้น   
 ณ 1 ตุลาคม 2559   ไม่มี
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2560  ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 ณ 1 ตุลาคม 2559   ไม่มี
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2560  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
l วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์) โรงเรียนนายเรืออากาศ 

ประวัติการอบรม 
l หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ รุ่นที่ 1
l หลักสูตรการจัดการสัมมนาเกี่ยวกับความคิดริเริ่มด้านความมั่นคง
 เกี่ยวกับการแพร่ขยายอาวุธฯ รุ่นที่ 1
l หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น�า รุ่นที่ 1 
l หลักสูตรผู้จัดการสนามบินสาธารณะของ ทอท.รุ่นที่ 3
l หลักสูตร CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership Program, 
 Babson College, USA 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
1 ตุลาคม 2557 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
    (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) 
29 เมษายน 2556 -  รองผู้อ�านวยการ
30 กันยายน 2557  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
    (สายปฏิบัติการ) 
18 พฤษภาคม 2555 - รองผู้อ�านวยการ
28 เมษายน 2556   ท่าอากาศยานดอนเมือง (ปฏิบัติการ)
15 มิถุนายน 2554 -  ผู้อ�านวยการฝ่ายมาตรฐาน
17 พฤษภาคม 2555  ท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย 
    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
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 10.  นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์  สุวรรณวัฒน์  (อายุ 56 ปี)   9.  นายศิโรตม์  ดวงรัตน์  (อายุ 50 ปี)

 ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

สัดส่วนการถือหุ้น   
 ณ 1 ตุลาคม 2559   ไม่มี 
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2560   ไม่มี  

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 ณ 1 ตุลาคม 2559   ไม่มี 
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2560  ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
l บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) 
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
l Master of Engineering (วิศวกรรมโครงสร้าง) 
 University of Texas at Arlington 
l วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม 
l หลักสูตร Airport Commercial Revenue Development, 
 Cranfield University, UK
l หลักสูตรผู้อ�านวยการท่าอากาศยานฝึกหัด รุ่นที่ 1
l หลักสูตรผู้น�าการเมืองยุคใหม่ รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า
l หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ : TEPCoT รุ่นท่ี 7  
l หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 
l หลักสูตร Executive Development Program (EDP) 
 Wharton Business School
l หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นท่ี 22 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)  

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
6 พฤษภาคม 2558 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
5 มกราคม -   ผู้เชี่ยวชาญ 11 ทอท. 
5 พฤษภาคม 2558  และรักษาการ ผู้ช่วยกรรมการ
    ผู้อ�านวยการใหญ่ 
    (สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
    และการสื่อสาร) 
1 ตุลาคม 2556 -    ผู้เชี่ยวชาญ 11 ทอท.
4 มกราคม 2558 
1 ตุลาคม 2553 -   ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
30 กันยายน 2556  (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด) 

 ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานดอนเมือง

สัดส่วนการถือหุ้น   
 ณ 1 ตุลาคม 2559   ไม่มี 
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2560   ไม่มี  

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 ณ 1 ตุลาคม 2559   ไม่มี 
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2560  ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
l วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประวัติการอบรม 
l หลักสูตรภาพรวมธุรกิจท่าอากาศยาน (Airport Business Overview) 
 รุ่นที่ 1
l หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะเชิงพฤติกรรมรายบุคคลขั้นพื้นฐานส�าหรับ
 ผู้บริหาร ทอท.รุ่นที่ 4
l หลักสูตรบทบาทผู้บริหารในระบบบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ รุ่นท่ี 1  
l หลักสูตรการสร้างมาตรฐานการท�างานที่มีคุณภาพ รุ่นที่ 11 
l หลักสูตร Global ACI-ICAO Airport Management Professional  
 Accreditation Program (AMPAP) รุ่นที่ 1 ประเทศปานามา 
l หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 6 
 ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ 
l หลักสูตรผู้จัดการสนามบินสาธารณะของ ทอท.รุ่นที่ 2 
l หลักสูตรการพัฒนาระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ทอท.รุ่นที่ 1

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
5 มิถุนายน 2560 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานดอนเมือง 
1 ตุลาคม 2559 -    รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
4 มิถุนายน 2560   (สายงานมาตรฐานท่าอากาศยาน
    และการบิน) 
1 ตุลาคม 2558 -    รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
30 กันยายน 2559  (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง)
6 พฤษภาคม -   ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารโครงการ 
30 กันยายน 2558  ก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
    และรักษาการ 
    รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
    (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง)
5 มกราคม -   ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารโครงการ 
5 พฤษภาคม 2558  ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1 ตุลาคม 2557 -   รองผู้อ�านวยการท่าอากาศยานภูเก็ต 
4 มกราคม 2558   (สายปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา) 
1 ตุลาคม 2556 -   รองผูอ้�านวยการท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ 
30 กันยายน 2557  (สายบ�ารุงรักษา)
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หมายเหตุ	 * มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 ของ ทอท.เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 อนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมหุ้นละ  
  10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท

 12.  นายสมชัย  สวัสดีผล  (อายุ 59 ปี)  11.  นายเพ็ชร  ชั้นเจริญ (อายุ 59 ปี) 

 ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานภูเก็ต

สัดส่วนการถือหุ้น   
 ณ 1 ตุลาคม 2559   ไม่มี 
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2560   ไม่มี  

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 ณ 1 ตุลาคม 2559   ไม่มี 
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2560  ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
l ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการท่ัวไป) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 

ประวัติการอบรม 
l หลักสูตรการพัฒนาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 
 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รุ่นที่ 1
l หลักสูตรโครงการภาวะผู้น�า ทอท. “7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิภาพสูง”
l หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า ทอท. 
 “การคิดเชิงกลยุทธ์ในหัวข้อมองสังเวียนธุรกิจในอนาคต”
l หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า ทอท. 
 “กลยุทธ์เพื่อน�าการเปลี่ยนแปลง” รุ่นที่ 1
l หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า ทอท. 
 “การรายงานผลและน�าเสนอผลงาน” รุ่นที่ 1
l หลักสูตรผู้จัดการสนามบินสาธารณะของ ทอท.รุ่นที่ 3
l หลักสูตรกฎหมายความปลอดภัยส�าหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 
l หลักสูตรการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 26 
 แห่งพระราชาบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
5 มิถุนายน 2560 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานภูเก็ต
1 ตุลาคม 2558 -   ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานดอนเมือง
4 มิถุนายน 2560 
1 ตุลาคม 2557 -   รองผู้อ�านวยการ
30 กันยายน 2558   ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิ(สายปฏิบตักิาร) 
1 เมษายน -   ผู้เชี่ยวชาญ 10 ทอท. และรักษาการ 
30 กันยายน 2557  ผู้อ�านวยการฝ่ายบริการลูกค้า 
    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1 ตุลาคม 2556 -   ผู้อ�านวยการฝ่ายบริการลูกค้า 
31 มีนาคม 2557   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1 ตุลาคม 2553 -   ผู้อ�านวยการฝ่ายการท่าอากาศยาน 
30 กันยายน 2556  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 ที่ปรึกษา 11 ทอท. 

สัดส่วนการถือหุ้น   
 ณ 1 ตุลาคม 2559   ร้อยละ 0.0009 (13,560 หุ้น)
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2560   ร้อยละ 0.0009 (135,600 หุ้น)*  

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 ณ 1 ตุลาคม 2559   ไม่มี 
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2560  ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
l พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
l วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
 วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการอบรม 
l Certificate of Plant Maintenance Engineering ทุน JICA 
 ประเทศญี่ปุ่น 
l วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. รุ่นที่ 4919)  
l หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63/2007 
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
l หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 120/2009
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
l หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 17 
 วิทยาลัยการยุติธรรม
    สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 
l หลักสูตรผู้จัดการสนามบินสาธารณะของ ทอท.รุ่นที่ 2
l หลักสูตร Advanced Management Program (AMP 188), 
 Harvard Business School รัฐแมสซาซูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
l หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 6 ส�านักงาน
 คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการปกครองธุรกิจประกันภัย

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
1 ตุลาคม 2556 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา 11 ทอท.
28 มีนาคม -   รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
30 กันยายน 2556  (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) 
26 ตุลาคม 2555 -  รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
27 มีนาคม 2556   (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) 
    และรกัษาการ กรรมการผูอ้�านวยการใหญ่
27 ตุลาคม 2554 -  รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
25 ตุลาคม 2555   (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) 
    และรักษาการ 
    ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

BEYOND THE BOUNDARY : P 73 



 14.  นายประพนธ์  ปัทมกิจสกุล  (อายุ 56 ปี)   13.  ว่าที่ร้อยตรี นริศ  ยอดจันทร์  (อายุ 60 ปี) 

 ที่ปรึกษา 11 ทอท.

สัดส่วนการถือหุ้น   
 ณ 1 ตุลาคม 2559   ไม่มี 
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2560   ไม่มี  

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 ณ 1 ตุลาคม 2559   ไม่มี 
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2560  ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
l รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
l ครุศาสตรบัณฑิต (การบริหารโรงเรียน) วิทยาลัยครูจันทรเกษม 

ประวัติการอบรม 
l หลักสูตรการพัฒนาความรู้การบริหารธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
l หลักสูตรผู้บริหาร ทอท. (สายงานอ�านวยการ)
l หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 96/2012 
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
l หลักสูตรผู้จัดการสนามบินสาธารณะของ ทอท.รุ่นที่ 3

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
1 ตุลาคม 2557 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา 11 ทอท.  
14 ตุลาคม 2554 -  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
30 กันยายน 2557  (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) 

 ผู้เชี่ยวชาญ 11 ทอท.

สัดส่วนการถือหุ้น   
 ณ 1 ตุลาคม 2559   0.0000 (50 หุ้น)
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   มี 
 ณ 30 กันยายน 2560   - (0 หุ้น) 

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 ณ 1 ตุลาคม 2559   ไม่มี 
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2560  ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
l วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม 
l หลักสูตรบทบาทผู้บริหารกับการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 รุ่นที่ 1
l หลักสูตรบทบาทผู้บริหารในระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
 รุ่นที่ 1
l หลักสูตรการสร้างมาตรฐานการท�างานที่มีคุณภาพ รุ่นที่ 4
l หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า ทอท. 
 “7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิภาพสูง” รุ่นที่ 1
l หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า 
 “กลยุทธ์เพื่อน�าการเปลี่ยนแปลง” รุ่นที่ 1 
l หลักสูตร Global ACI-ICAO Airport Management Professional  
 Accreditation Program (AMPAP) 
l หลักสูตรผู้จัดการสนามบินสาธารณะของ ทอท. รุ่นที่ 2
l หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 ระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 6
    ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
6 พฤษภาคม 2558 - ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญ 11 ทอท.
1 ตุลาคม 2557 -   ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
5 พฤษภาคม 2558  
1 ตุลาคม 2556 -   รองผู้อ�านวยการ
30 กันยายน 2557  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
    (สายการพาณิชย์)
20 พฤศจิกายน 2555 -   ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารธุรกิจ 
30 กันยายน 2556 
15 มิถุนายน 2554 -   ผู้อ�านวยการส�านักบริหารความเสี่ยง
19 พฤศจิกายน 2555

P 74 : คณะผู้บริหาร ทอท. : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]



 16.  นายพิเชฐ  รุ่งวชิรา  (อายุ 59 ปี)  15.  นายประวิทย์  ฉายสุวรรณ  (อายุ 59 ปี) 

 ผู้เชี่ยวชาญ 11 ทอท.

สัดส่วนการถือหุ้น   
 ณ 1 ตุลาคม 2559   ไม่มี 
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2560   ไม่มี  

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 ณ 1 ตุลาคม 2559   ไม่มี 
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2560  ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
l การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
l ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประวัติการอบรม 
l หลักสูตรกฎหมายแรงงานในรัฐวิสาหกิจ รุ่นที่ 1
l หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะเชิงพฤติกรรมรายบุคคลขั้นพื้นฐาน
 ส�าหรับผู้บริหาร ทอท.รุ่นที่ 7
l หลักสูตรบทบาทผู้บริหารในระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
 รุ่นที่ 1
l หลักสูตรการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม
 เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร รุ่นที่ 1 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
6 พฤษภาคม 2558 - ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญ 11 ทอท.
1 ตุลาคม 2557 -  รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
5 พฤษภาคม 2558  (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) 
1 เมษายน -   ที่ปรึกษา 10 ทอท.
30 กันยายน 2557 
1 ตุลาคม 2556 -   ที่ปรึกษา 10 ทอท. 
31 มีนาคม 2557   และรักษาการ 
    รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
    (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง)
20 พฤศจิกายน 2555 -   ผู้อ�านวยการ
30 กันยายน 2556  ส�านักงานบริหารการก่อสร้าง 
    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
15 มิถุนายน 2554 -  หัวหน้าหน่วย 
19 พฤศจิกายน 2555  ส�านักงานบริหารการก่อสร้าง 
    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน) 

สัดส่วนการถือหุ้น   
 ณ 1 ตุลาคม 2559   ไม่มี 
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2560   ไม่มี    

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 ณ 1 ตุลาคม 2559   ไม่มี 
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2560  ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
l บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ) 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
l บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการท่ัวไป) 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการอบรม 
l หลักสูตรกฎหมายแรงงานในรัฐวิสาหกิจ รุ่นที่ 1
l หลักสูตรบทบาทผู้บริหารในระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
 รุ่นที่ 1
l หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า ทอท. 
 “7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิภาพสูง” 
l หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า 
 “กลยุทธ์เพื่อน�าการเปลี่ยนแปลง” 
l หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า 
 “การคิดเชิงกลยุทธ์ในหัวข้อมองสังเวียนธุรกิจในอนาคต” 
l หลักสูตรผู้จัดการสนามบินสาธารณะของ ทอท.รุ่นที่ 3 
l หลักสูตรการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม
 เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร 
l หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 3 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
6 พฤษภาคม 2558 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
    (สายงานบัญชีและการเงิน) 
20 พฤศจิกายน 2555 -   ผู้อ�านวยการฝ่ายงบประมาณ
5 พฤษภาคม 2558 
16 ธันวาคม 2551 -    รองผู้อ�านวยการฝ่ายงบประมาณ
19 พฤศจิกายน 2555

BEYOND THE BOUNDARY : P 75 



หมายเหตุ	 * มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 ของ ทอท.เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 อนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมหุ้นละ  
  10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท

 18.  นางรพีพร  คงประเสริฐ  (อายุ 57 ปี)  17.  นายนพปฎล  มงคลสินธุ์  (อายุ 59 ปี) 

 รองผู้อ�านวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายสนับสนุนธุรกิจ)  

สัดส่วนการถือหุ้น   
 ณ 1 ตุลาคม 2559   ไม่มี 
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2560   ไม่มี  

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 ณ 1 ตุลาคม 2559   ไม่มี 
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2560  ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
l บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการท่ัวไป) มหาวิทยาลัยเกริก
l บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ประวัติการอบรม 
l หลักสูตรบทบาทผู้บริหารกับการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ รุ่นท่ี 1
l หลักสูตรบทบาทผู้บริหารในระบบบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ รุ่นท่ี 1
l หลักสูตรการสร้างมาตรฐานการท�างานที่มีคุณภาพ รุ่นที่ 2
l หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 102 
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
l หลักสูตรการบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
l หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
l หลักสูตรผู้จัดการสนามบินสาธารณะ ทอท.
l หลักสูตรการน�ามาตรฐานการบัญชีสากล (IFRS) 
 มาใช้ในการจัดท�ารายงานทางการเงินของ ทอท.
l หลักสูตร Leadership Succession Program (LPS) รุ่นที่ 1/2013
l หลักสูตร Chief Financial Officer (CFO) รุ่นที่ 3 
l หลักสูตรผู้บริหารด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 4)

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
6 พฤษภาคม 2558 - ปัจจุบัน รองผู้อ�านวยการ
    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
    (สายสนับสนุนธุรกิจ) 
4 ตุลาคม 2556 -   ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบ
5 พฤษภาคม 2558
20 พฤศจิกายน 2555 - ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
3 ตุลาคม 2556   (สายงานบัญชีและการเงิน) 
14 พฤศจิกายน 2551 - ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี 
19 พฤศจิกายน 2555

 ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน 

สัดส่วนการถือหุ้น   
 ณ 1 ตุลาคม 2559   ร้อยละ 0.0006 (7,960 หุ้น)
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2560   ร้อยละ 0.0006 (79,600 หุ้น)* 

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 ณ 1 ตุลาคม 2559   ไม่มี 
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2560  ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
l บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
l บัญชีบัณฑิต (ตรวจสอบบัญชี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรม 
l หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะเชิงพฤติกรรมรายบุคคลขั้นพื้นฐานส�าหรับ
 ผู้บริหาร ทอท.
l หลักสูตรกฎหมายแรงงานในรัฐวิสาหกิจ 
l หลักสูตรบทบาทผู้บริหารในระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  
l หลักสูตรนักบัญชีมืออาชีพ 
l หลักสูตรการบริหารท่าอากาศยาน (Airport Management Program 
 Kaset Mini MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
l หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า ทอท. 
 “7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิภาพสูง” 
l หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า 
 “เสริมสร้างทักษะเพื่อเป็นผู้น�าบุคลากรมืออาชีพในปัจจุบัน”
l หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า 
 “กลยุทธ์เพื่อน�าการเปลี่ยนแปลง” 
l หลักสูตรการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม
 เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
1 ตุลาคม 2556 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน
1 ตุลาคม 2552 -   รองผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน
30 กันยายน 2556 

P 76 : คณะผู้บริหาร ทอท. : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]



หมายเหตุ	 * มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 ของ ทอท.เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 อนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมหุ้นละ  
  10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท

 20.  นางสาวณัฐนันท์  มุ่งธัญญา (อายุ 58 ปี)  19.  นางจันทิมา  ลัทธิวรรณ  (อายุ 59 ปี)

 ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี

สัดส่วนการถือหุ้น   
 ณ 1 ตุลาคม 2559   ร้อยละ 0.0003 (4,410 หุ้น) 
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2560   ร้อยละ 0.0003 (44,100 หุ้น)* 

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 ณ 1 ตุลาคม 2559   ไม่มี 
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2560  ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
l บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ประวัติการอบรม 
l หลักสูตรมาตรฐานการบัญชีส�าหรับผู้บริหารและผู้ท�าบัญชี
l หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) 
 กรมบัญชีกลาง 
l หลักสูตร Professional Comptroller Certification Program 
 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
l หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า 
 “เสริมสร้างทักษะเพื่อเป็นผู้น�าบุคลากรมืออาชีพในปัจจุบัน”
l หลักสูตรการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม
 เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร
l หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ
l หลักสูตรผู้จัดการสนามบินสาธารณะ
l หลักสูตรหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน 
 ปี 2560 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
4 ตุลาคม 2556 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี 
17 ธันวาคม 2550 -  รองผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี
3 ตุลาคม 2556 

 ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

สัดส่วนการถือหุ้น   
 ณ 1 ตุลาคม 2559   0.0003 (490 หุ้น) 
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2560   0.0003 (4,900 หุ้น)*    

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 ณ 1 ตุลาคม 2559   ไม่มี 
 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   ไม่มี 
 ณ 30 กันยายน 2560  ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
l บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการอบรม 
l หลักสูตรการจัดท�าแผนธุรกิจ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 ปีงบประมาณ 2552 - 2556 
l หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะเชิงพฤติกรรมรายบุคคลขั้นพื้นฐานส�าหรับ
 ผู้บริหาร ทอท.
l หลักสูตรบทบาทผู้บริหารในระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
l หลักสูตรการสร้างมาตรฐานการท�างานที่มีคุณภาพ
l หลักสูตรการบริหารท่าอากาศยาน (Airport Management Program 
 Kaset Mini MB) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
l หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า ทอท. 
 “7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิภาพสูง” รุ่นที่ 1
l หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า ทอท. 
 “เสริมสร้างทักษะเพื่อเป็นผู้น�าบุคลากรมืออาชีพในปัจจุบัน” รุ่นที่ 1 
l หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า ทอท. 
 “กลยุทธ์เพื่อน�าการเปลี่ยนแปลง” รุ่นที่ 1
l หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า ทอท. 
 “การวางแผนและสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ” รุ่นที่ 2 
l หลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า ทอท. 
 “ความคิดเชิงกลยุทธ์ในหัวข้อมองสังเวียนธุรกิจในอนาคต” รุ่นที่ 4 
l หลักสูตรการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม
 เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร รุ่นที่ 1 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
1 ตุลาคม 2556 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
4 มกราคม 2555 -  รองผู้อ�านวยการฝ่ายแผนงาน
30 กันยายน 2556  และงบประมาณ
    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
14 ธันวาคม 2548 - ผู้อ�านวยการส่วนการเงิน 
3 มกราคม 2555   ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
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P 78 : การกำาก ับด ูแลกิจการ : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]



คณะกรรมการ ทอท.ให้ความส�าคัญกับการบริหารกิจการท่ียึดมั่นตาม 
หลักธรรมาภิบาลของ ทอท. ข้อพึงปฏิบัติท่ีดีส�าหรับกรรมการบริษัท
จดทะเบียน กฎ ระเบียบ หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส�าหรับบริษัท
จดทะเบียน ปี 2560 และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพย ์
แห ่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ ทอท. จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลด�าเนินการติดตาม ประเมินและทบทวนเก่ียวกับนโยบาย 
จรรยาบรรณ ตลอดจนแนวปฏิบัติท่ีดีด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี
ของ ทอท.ให้สอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติสากล รวมท้ัง 
ข้อเสนอแนะของสถาบันท่ีเก่ียวข้อง และเสนอคณะกรรมการ ทอท. เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติเป็นประจ�าทุกปี 

ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของ ทอท. ที่จะน�าพาองค์กรไปสู่ความส�าเร็จ
อย่างย่ังยืน ภายใต้แนวคิดการบริหารองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ที่ดี และเป็นผู้น�าท่ีมีความเป็นเลิศทางด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะใน
กลุ่มด้านการขนส่ง ทอท.จึงได้เผยแพร่นโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท.
ไว้บนระบบเครือข่าย AOT Intranet และบนเว็บไซต์ของ ทอท.www.
airportthai.co.th เพ่ือให้พนักงาน และลูกจ้างของทอท.ทุกคน ได้มี
ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน�านโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท.ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยในปี 2560 ทอท. 
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความย่ังยืนดาวน์โจนส์ หรือ DJSI 
(Dow Jones Sustainability Indices) ประจ�าปี 2560 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 
ด้านอุตสาหกรรมการคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐานทางคมนาคม (TRA: 
Transportation and Transportation Infrastructure) ซึ่งเป็นการแสดงให้
เห็นถึงความมุ่งมั่นของ ทอท.ในการด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนา 
อย่างย่ังยืน ทีค่รอบคลมุทัง้มติทิางด้านเศรษฐกจิ ธรรมาภบิาล การค�านึงถึง 
สิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างย่ังยืน 

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ ทอท.ได้ก�าหนดให้มีนโยบายธรรมาภิบาลเป็นลายลักษณ์
อักษรตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งฉบับปัจจุบันลงวันท่ี 4 เมษายน 2560 โดยในปี 

l  l  l การก�ากับดูแลกิจการ l  l  l

2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันท่ี 22 มีนาคม 
2560 มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงนโยบายธรรมาภิบาลตามท่ีคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลเสนอ ดังต่อไปน้ี 

(1) ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ทอท. มีหน้าที่ท่ีจะต้องรายงาน 
 การซื้อขายหลักทรัพย์ ทอท. ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและจ�ากัด 
 การซื้อขายหลักทรัพย์ ทอท.ในช่วงเวลาท่ีก�าหนด และต้องแจ้งให้  
 ทอท. ทราบอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนท�าการซื้อ/ขายหลักทรัพย์  
 ผ่านเลขานุการบริษัท และรายงานให้ท่ีประชุมคณะกรรมการ ทอท.  
 ทราบ 

(2) ก�าหนดให้ในการพิจารณาลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ จ�านวน 
 องค์ประชุมขั้นต�่าจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ 
 จ�านวนกรรมการทั้งหมด

(3) ก�าหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการด�ารงต�าแหน่งต่อเน่ืองกัน 
 ไม่เกินหก (6) ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง 
 กรรมการอิสระครั้งแรก

(4) การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
 แห่งประเทศไทยที่ได้ไม่เกินสาม (3) แห่ง 

(5) เพ่ิมเติมนโยบายด้านการปฏิบัติตนและเคารพสิทธิมนุษยชน

(6) เพ่ิมเติมนโยบายด้านการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

การปรับปรุงนโยบายธรรมาภิบาลดังกล่าว ก็เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อก�าหนดในการประเมินรัฐวิสาหกิจ
ของส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ข ้อคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะจากรายงาน Coporate Governance Assessment Report 
ของสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ  
Asean Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard), 
DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) และแนวปฏิบัติท่ีดี 
ของบริษัทชั้นน�า เป็นต้น
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นโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท.มีเนื้อหาสาระส�าคัญแยกองค์ประกอบ 
5 หมวด ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน 
ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1.   สิทธิของผู้ถือหุ้น

2.   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

3.   บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

4.   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

สิทธิของผู้ถือหุ้น

(1) ทอท.ตระหนักถึงความส�าคัญของการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในความเป็น 
 เจ้าของซึ่งควบคุม ทอท. โดยผ่านคณะกรรมการ ทอท.ที่เลือกตั้ง 
 เข้ามา นอกเหนือจากสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง 
 ในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้น  
 ท่ีตนถือ และสิทธิในการตัดสินใจเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ  
 นอกจากนั้น ทอท.ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิข้ันพ้ืนฐานอ่ืนๆ เช่น  
 สิทธิการได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและการได้รับส่วน 
 แบ่งผลก�าไร/เงินปันผล การเปิดโอกาสให้ผู ้ ถือหุ ้นเสนอเรื่อง 
 เพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ 
 เหมาะสมเข ้า รับการพิจารณาเลือกตั้ง เป ็นกรรมการส�าหรับ 
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีของ ทอท.และสามารถส่งค�าถาม 
 เก่ียวกับการบริหารจัดการรวมถึงการด�าเนินงานของบริษัทล่วงหน้า 
 ก่อนวันประชุมผู ้ถือหุ ้น สิทธิการแสดงความคิดเห็นและซักถาม 
 ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือร่วมตัดสินใจและอนุมัติในเรื่องส�าคัญ 
 ของ ทอท.ได้แก่ วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ  
 วาระอนุมัติจ่ายเงินปันผล จะมีการแจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 ของบริษัท อัตราเงินปันผลท่ีเสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูล 
 ประกอบวาระการเลือกตั้งกรรมการ ทอท.จะเสนอชื่อกรรมการให้ 
 ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน โดยในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ทอท. 
 จะระบุ ช่ือ นามสกุล พร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการแต่ละคน 
 ท่ีเสนอแต่งตั้ง เช่น อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการท�างาน  
 จ�านวนบริษัทท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่แยกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
 หรือบริษัททั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทกรรมการ 
 ท่ีเสนอ เช่น กรรมการ หรือกรรมการอิสระ หากกรณีเสนอชื่อกรรมการ 
 เดิมกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่ ทอท.จะให้ข้อมูลการเข้าร่วมประชุม 
 ในปีท่ีผ่านมา และ วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  
 ทอท.วาระก�าหนดค่าตอบแทน จะเสนอนโยบายก�าหนดหลักเกณฑ์ 
 การให้ค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการแต่ละต�าแหน่ง วาระแต่งตั้ง 
 ผู้สอบบัญชีจะเสนอแต่งต้ังส�านักงานตรวจเงินแผ่นดินท่ีเป็นองค์กร 
 อิสระเป็นผู ้สอบบัญชี ทอท. รวมท้ังเปิดเผยค่าบริการตรวจสอบ 
 บัญชี และการอนุมัติธุรกรรมที่ส�าคัญท่ีมีผลต่อทิศทางการด�าเนิน 
 ธุรกิจของ ทอท.เป็นต้น โดยคณะกรรมการ ทอท.ได้ก�าหนดนโยบาย 
 ธรรมาภิบาลไว้ชัดเจนว่า ทอท.จะส่งเสริมให้ผู ้ถือหุ ้นได้ใช้สิทธิ 
 ขั้นพ้ืนฐาน โดย ทอท.จะไม่กระท�าการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือ 
 จ�ากัดสิทธิของผู้ถือหุ้น และ ทอท.ได้ยึดถือแนวปฏิบัติท่ีดีตามหลัก 

 การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีจะไม่เพ่ิมระเบียบวาระในการประชุม 
 โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาส 
 ศึกษาข้อมูลประกอบวาระก่อนตัดสินใจ

(2) ทอท.ได้ให้ความส�าคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเน้นเรื่องการจัด 
 สถานท่ีให้เหมาะสมและสะดวกต่อการเดินทางมาร่วมประชุมฯ  
 ของผู้ถือหุ้น ท้ังนี้ ทอท.ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559  
 เมื่อวันศุกร์ท่ี 27 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุวรรณภูมิ  
 แกรนด์ บอลรูม โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ โดยได้จัดรถบริการ 
 รับ - ส่ง เพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเดินทางเข้าร่วม 
 ประชุมจากส�านักงานใหญ่ ทอท. ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน  
 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ไปยังสถานท่ีจัดประชุมผู ้ถือหุ้น  
 โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา ดังนี้ เวลา 11.30 น. 12.00 น.และ 12.30 น.  
 นอกจากน้ี ผู้ถือหุ้นยังสามารถใช้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link  
 สาย City Line เพ่ือเดินทางมาเข้าร่วมประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
 ซึ่ง ทอท.ได้จัดพิมพ์คูปองการใช้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link  
 ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วย

(3) ทอท.ได้เปิดเผยก�าหนดวันจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559  
 ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมประมาณ 2 เดือน เพ่ือให้ 
 ผู ้ถือหุ ้นสามารถวางแผนตารางเวลาในการเข้าร ่วมประชุมได้  
 โดยแจ้งตั้งแต่วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 เมื่อคณะกรรมการ ทอท. 
 มีมติให้ก�าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันศุกร์ท่ี 27 มกราคม  
 2560 รวมท้ังได้แจ้งก�าหนดวันก�าหนดรายชื่อผู ้ ถือหุ ้นท่ีมีสิทธิ 
 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 และสิทธิในการรับเงิน  
 ปันผล (Record Date) ในวันท่ี 13 ธันวาคม 2559 และวันปิดสมุด 
 ทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันท่ี 14 ธันวาคม 2559

(4) ทอท.ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู ้ถือหุ้น 29 วันล่วงหน้า 
 ก่อนวันประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยหนังสือ 
 เชิญประชุมมีข้อมูลรายละเอียดประกอบวาระการประชุมอย่าง 
 เพียงพอและครบถ้วน พร้อมความเห็นของคณะกรรมการทอท. 
 แยกเรื่องแต่ละวาระอย่างชัดเจน หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข.  
 และ แบบ ค. ตามแบบท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์
 ก�าหนด ค�าชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ ข้อบังคับ ทอท.เฉพาะท่ีเก่ียวกับ 
 การประชุมผู ้ถือหุ้น รายชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระ 
 จ�านวน 3 คน ท่ีเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถ 
 เลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และ 
 วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและการออกเสียง 
 ลงคะแนน แผนที่แสดงสถานที่ประชุม ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 
 ก่อนวันประชุม รวมท้ังลงประกาศในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน  
 ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน นอกจากนี้ ทอท.ได้เผยแพร่หนังสือ 
 เชิญประชุม ก�าหนดการประชุม และข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับระเบียบ 
 วาระการประชุม และหนังสือมอบฉันทะทุกแบบทางเว็บไซต ์
 ของ ทอท.(www.airportthai.co.th) ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
 เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 38 วัน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย  
 เมื่อมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่ ทอท.จัดส่ง  
 ให้กับผู้ถือหุ้นและใช้ในการประชุม เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณา 
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 รายละเอยีดของแต่ละวาระ ส�าหรบัผูถื้อหุ้นทีไ่ม่สะดวกเข้าร่วมประชมุ  
 ด้วยตนเอง ทอท.ได้เสนอให้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคล 
 อื่นเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงแทน

(5) ในวันประชุมผู ้ถือหุ้น ทอท.ได้อ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ ้น 
 และนักลงทุนสถาบันอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ให้ความมั่นใจ 
 ด้านการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ถือหุ้น ก�าหนดจุดตรวจเอกสาร  
 จุดบริการรับลงทะเบียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยให้ผู้ถือหุ้น 
 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 
 ไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ  
 โดยจัดเจ้าหน้าที่อ�านวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้กับ 
 ผู ้ถือหุ ้นและผู ้รับมอบฉันทะท่ีมาเข้าร่วมประชุม รวมถึงการน�า 
 เทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมโดยการน�าระบบบาร์โค้ด (Barcode)  
 มาใช้ในการลงทะเบียน การนับคะแนนและแสดงผล เพ่ือความ 
 สะดวกรวดเร็ว และมีการจัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้ส�าหรับผู้ถือหุ้น 
 ท่ีต้องการมอบฉันทะ รวมท้ังมีการเลี้ยงรับรองท่ีเหมาะสมส�าหรับ 
 ผู้ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชุมด้วย

(6) คณะกรรมการ ทอท.และผู ้บริหารของ ทอท.ได้ให้ความส�าคัญ 
 ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเว้นแต่กรรมการที่ติดภารกิจ 
 ส�าคัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท้ังนี้ ในการประชุมสามัญ 
 ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 เมื่อวันศุกร์ท่ี 27 มกราคม 2560 กรรมการ 
 ท่ีเข้าประชุมประกอบด้วย ประธานกรรมการ ทอท.ท�าหน้าที่ประธาน 
 ในที่ประชุม กรรมการ ทอท. ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ 
 ตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการสรรหา ประธาน 
 กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน ประธาน 
 กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการธรรมาภิบาล ประธานกรรมการ 
 บรหิารความเสีย่ง กรรมการบรหิารความเสีย่ง กรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ 
 และเลขานุการคณะกรรมการ รองกรรมการผู ้อ�านวยการใหญ่  
 (สายงานบัญชีและการเงิน) และเจ้าหน้าท่ีด้านการเงินหรือ CFO  
 รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (สายงานกฎหมายและเลขานุการ 
 บริษัท) และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท รวมถึงผู้บริหารระดับสูง 
 ร ่วมชี้แจงรายละเอียดวาระต ่างๆ ตอบข้อซักถามและรับฟ ัง 
 ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

(7)   จัดให้มีท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเป็นอิสระจากภายนอก (Inspector)  
 เพ่ือท�าหน้าที่ดูแลให้การประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง 
 ตามกฎหมายและข้อบังคับ ทอท.ได้แก่ กระบวนการตรวจสอบ 
 เอกสารของผู ้ถือหุ ้นหรือผู ้รับมอบฉันทะท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม  
 ผู ้มีส่วนได้เสียท่ีใช้สิทธิออกเสียง วิธีการนับคะแนน โดยในการ 
 นับคะแนนนั้นต้องสอดคล้องกับข้อบังคับ ทอท.โดยต้องมีการ 
 ตรวจสอบผลของมติกับผลของการลงคะแนนเสียงจากบัตรลง 
 คะแนนว่าถูกต้องตรงกัน ทั้งน้ี ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทอท.ได้จัด 
 ให้มีอาสาสมัครผู ้ถือหุ ้นเป็นกรรมการกลางและผู ้ตรวจสอบการ 
 นับคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระอีกด้วย

(8) การประชุมด�าเนินไปตามล�าดับของระเบียบวาระการประชุม 
 ที่ก�าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมท่ีได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า  
 มีการระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ พร้อม 

 ความเห็นของคณะกรรมการ ประธานในท่ีประชุมเปิดโอกาสให ้
 ผู้ถือหุ ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเรื่องต่างๆ ในแต่ละวาระ 
 โดยก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ประธานในท่ีประชุมได้ 
 มอบหมายให้เลขานุการบริษัทอธิบายถึงวิธีการอภิปรายและ 
 การออกเสียงลงคะแนน รวมถึงวิธีการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นท่ี 
 ลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของ ทอท.ให้ผู ้ ถือหุ ้นทราบ 
 ก่อนเริ่มการประชุม และมีการใช้บัตรลงคะแนน

(9) ประธานกรรมการถือเป ็นตัวแทนของคณะกรรมการทั้งคณะ  
 เข้าร่วม ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพ่ือพบปะและตอบค�าถามผู้ถือหุ้น  
 รวมทั้งผู ้บริหารสูงสุดขององค์กรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ ้นทุกคร้ัง 
 เ พ่ือตอบค�าถามเก่ียวกับการบริหารจัดการบริษัทต ่อผู ้ ถือหุ ้น  
 นอกจากน้ันประธานคณะกรรมการชุดย่อยตามข้อบังคับ ทอท. 
 จ�านวน 5 ชุด ได้เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพ่ือตอบค�าถาม  
 ผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เก่ียวข้องกับคณะอนุกรรมการด�าเนินการประชุม 
 อย่างเหมาะสมและโปร่งใส จัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ  
 โดยในระหว ่างการประชุมจะเป ิดโอกาสให ้ผู ้ ถือหุ ้นได ้แสดง 
 ความคิดเห็น และซักถามอย่างทั่วถึงก่อนจะลงคะแนนและสรุป 
 มติที่ประชุมแต่ละวาระในระหว่างการประชุมถ้าค�าถามใดไม่ 
 เก่ียวกับการพิจารณาในวาระนั้นๆ ประธานกรรมการหรือผู้บริหาร 
 ระดับสูงจะน�าไปตอบข้อซักถามในวาระเรื่องอื่นๆ เพ่ือให้การใช้เวลา 
 ในการพิจารณาแต่ละวาระเป็นไปอย่างเหมาะสม

(10) ทอท.ให้สิทธิผู ้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ภายหลัง 
 เริ่มการประชุมแล้ว และมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนน ในวาระ 
 ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

(11) ทอท.ได้แจ้งมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 และบนเว็บไซต์ของ ทอท. ทันทีในวันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดท�า 
 รายงานการประชุมผู ้ถือหุ ้นส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมเสมอ โดยได้บันทึกข้อมูลอย่าง 
 ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน เก่ียวกับรายชื่อกรรมการท่ีเข ้า 
 ร ่วมประชุมและไม่เข้าร ่วมประชุม ค�าถาม-ค�าตอบ ค�าชี้แจงท่ี 
 เป็นสาระส�าคัญหรือข้อคิดเห็นผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ 
 แยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรือ งดออกเสียง รวมถึง 
 เผยแพร่มติท่ีประชุม และรายงานการประชุมเป็นภาษาไทยและ 
 ภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของ ทอท. www.airportthai.co.th  
 นอกจากน้ัน เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารรวดเร็วและถูกต้อง 
 ในทิศทางเดียวกัน ทอท.ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ  
 และรับรอง รวมถึงให้สามารถแก้ไขรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
 ในส่วนที่เก่ียวข้องและส่งกลับ ทอท.ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด  
 โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานในการประชุมครั้งต่อไป 

(12) ทอท.เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 อย่างชัดเจน ไว้ในเว็บไซต์ ทอท. และรายงานประจ�าปี เพ่ือให้ 
 ผู ้ถือหุ ้น มั่นใจว่า มีโครงสร้างการด�าเนินงานท่ีมีความโปร่งใส 
 และตรวจสอบได้

BEYOND THE BOUNDARY : P 81 



การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ทอท.ให ้ความส�าคัญและดูแลให ้มีการปฏิบั ติต ่อผู ้ ถือหุ ้นทุกราย 
อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยไม่ค�านึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ 
ศาสนา ความเช่ือ ฐานะทางสังคม หรือความพิการ โดยได้ด�าเนินการ
ต่างๆ ดังต่อไปน้ี

(1) เป ิดโอกาสให ้ผู ้ ถือหุ ้นส ่วนน ้อยที่มีสัดส ่วนการถือหุ ้นขั้นต�่ า 
 ไม่น ้อยกว่า 100,000 หุ ้น โดยอาจเป็นผู ้ ถือหุ ้นรายเดียวหรือ 
 หลายรายรวมกันได้ สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการพิจารณา 
 เลือกตั้งเป็นกรรมการส�าหรับการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ�าปี 
 ของ ทอท.ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยมีหลักเกณฑ์ซึ่ง ทอท. 
 ได้ประกาศแจ้งให้ผู ้ถือหุ ้นทราบโดยท่ัวกัน ผ่านทางเว็บไซต์ของ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้า 3 เดือนก่อนส้ินรอบป ี
 บัญชี (ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2559) หรือก่อนการประชุม 
 สามัญผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 6 เดือน รวมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึง 
 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาบนเว็บไซต ์ของ ทอท.ด ้วย โดย 
 คณะกรรมการจะเป็นผู ้พิจารณาความเหมาะสมในการบรรจุไว้ 
 ในระเบียบวาระการประชุม ผู ้ ถือหุ ้น รวมท้ังบุคคลท่ีได้รับการ 
 เสนอชื่อเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ จะน�าเสนอ 
 ต่อคณะกรรมการสรรหาเพ่ือพิจารณาตามกระบวนการสรรหา 
 ของ ทอท.ว่า ผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย 
 ที่เก่ียวข้องกับคุณสมบัติกรรมการ ทอท.และเสนอคณะกรรมการ  
 ทอท.เพ่ือให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอผู ้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง 
 ในท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่ง ทอท.จัดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง 
 เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

 ท้ังน้ี ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจ�าปี 2559 ไม่มีผู ้ถือหุ ้น 
 รายใดเสนอวาระการประชุมผู ้ถือหุ ้นหรือเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับ 
 การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(2) ด�าเนินการประชุมผู ้ ถือหุ ้นตามล�าดับระเบียบวาระที่ได ้แจ้งไว ้
 ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายท่ีจะไม่เพ่ิมระเบียบ 
 วาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า  
 ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ระเบียบวาระต่างๆ ก่อนตัดสินใจ

(3) อ�านวยความสะดวกให ้ผู ้ ถือหุ ้นท่ีไม ่สามารถเข ้าร ่วมประชุม 
 ด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงด้วยการมอบฉันทะให้กรรมการ 
 อิสระหรือบุคคลใดๆ เข ้าร ่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือ 
 มอบอ�านาจแบบหน่ึงแบบใดท่ี ทอท.ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือ 
 เชิญประชุม ซึ่งเป ็นรูปแบบที่ผู ้ ถือหุ ้นสามารถก�าหนดทิศทาง  
 การลงคะแนนเสียงเองได ้ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
 กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด โดย ทอท.ได้แนบเอกสารและหลักฐาน 
 ท่ีผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ  
 การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนไปพร้อมกับหนังสือ 
 เชิญประชุม พร้อมท้ังมีข้อมูลของกรรมการอิสระท่ี ทอท.ก�าหนด 
 ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และเป็นกรรมการอิสระท่ีมิได ้
 มีส่วนได้เสียในวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการไว้ในหนังสือ 

 เชิญประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะ 
 ผ่านทางเว็บไซต์ของ ทอท.ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 ส�าหรับผู ้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันหรือผู ้ถือหุ ้นท่ีเป็นผู้ลงทุน 
 ต่างประเทศและได้แต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย 
 เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ทอท.ได้ประสานงานเรื่องเอกสาร และ 
 หลักฐานที่จะต้องแสดงก่อนเข ้าร ่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า  
 เพ่ือให้การลงทะเบียนในวันประชุมเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว 
 ยิ่งขึ้น

(4)   จัดให้มีเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทย 
 และภาษาอังกฤษ ส�าหรับผู ้ถือหุ ้นชาวไทยและชาวต่างประเทศ  
 รวมทั้งจัดให ้มีพนักงานท่ีมีความเชี่ยวชาญทางภาษาคอยให้ 
 ความสะดวกในการประชุมผู ้ ถือหุ ้น ในกรณีที่มี ผู ้ ถือหุ ้นชาว 
 ต ่างชาติซักถามข้อสงสัยหรืออภิปรายในที่ประชุม โดย ทอท. 
 จะจัดให ้มีการสื่ อสารที่ เหมาะสม พร ้อมทั้ งมีการแปลเป ็น 
 ภาษาไทยท้ังค�าถามและค�าตอบส�าหรับผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น 
 ในท่ีประชุมเพ่ือรักษาผลประโยชน์ และอ�านวยความสะดวกในการ 
 ส่ือสารท้ังผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างประเทศ

(5) จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระ โดยจัดท�าบัตรลง 
 คะแนนแยกตามวาระ เพ่ือให ้ผู ้ ถือหุ ้นสามารถลงคะแนนได ้ 
 ตามที่เห็นสมควร ซึ่งในระหว่างประชุมจะมีการเก็บบัตรลงคะแนน 
 แยกตามวาระโดย ทอท.ได้น�าระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการบันทึก 
 และแสดงผลการลงคะแนนดังกล่าว พร้อมท้ัง จัดให้มีเจ้าหน้าท่ี  
 อ�านวยความสะดวกในการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในห้องประชุม  
 เพ่ือน�าผลคะแนนของผู ้ ถือหุ ้นท่ีเข ้าประชุม มารวมค�านวณกับ 
 คะแนนเสียงท่ีผู ้ ถือหุ ้นได ้ลงไว ้ล ่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ 
 ก่อนประกาศผลคะแนนเสียงและมติที่ประชุมและเพ่ือความโปร่งใส  
 ทอท. ได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้น โดยให้ท่ีปรึกษาอิสระ 
 จากภายนอกและอาสาสมัครจากผู ้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานในการ 
 นับคะแนนและลงชื่อก�ากับไว้ เพ่ือการตรวจสอบในภายหลังด้วย

(6) ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ทอท.เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ 
 ในการเลือกต้ังกรรมการ  เป็นรายบุคคล โดยผู้ที่ได้รับคะแนนเสียง 
 เห็นด้วยสูงสุดตามจ�านวนกรรมการที่พึงได้รับเลือกต้ังในคร้ังน้ัน 
 จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ นอกจากน้ีกรรมการที่ได้รับ 
 เลือกตั้งแต่ละคนจะต้องได้คะแนนเสียงกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวน 
 ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนด้วย

(7)   ทอท.ก�าหนดให้คณะกรรมการ ทอท.และผู้บริหารของ ทอท.ตาม 
 ค�านิยามของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และ 
 ตลาดหลักทรัพย์ ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคล 
 ที่มีความเก่ียวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับการบริหาร 
 จัดการกิจการของ ทอท.หรือบริษัทย่อย เมื่อเข้าด�ารงต�าแหน่ง 
 เป็นครั้งแรก และให้รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
 การมีส ่วนได ้ เสียตามแบบฯ ที่คณะกรรมการเห็นชอบให้แก ่ 
 เลขานุการบริษัทภายใน 7 วันท�าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก ทอท. 
 และเมื่อมีการเปล่ียนแปลงข้อมูล

P 82 : การกำาก ับด ูแลกิจการ : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]



 ท้ังน้ี เลขานุการบริษัทจะต้องจัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสีย 
 ดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ  
 ภายใน 7 วันท�าการนับแต่วันที่ ทอท.ได้รับรายงาน เพ่ือให้เป็นไป 
 โดยชอบด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 พ.ศ. 2535 และสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจสอบและ 
 ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(8) การให้สิทธิผู ้ถือหุ ้น มีสิทธิออกเสียงท่ีเท่าเทียมกัน โดยถือว่าหุ ้น 
 แต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง

(9)  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากกรรมการบริษัทคนหนึ่ง 
 คนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องท่ีก�าลังพิจารณา กรรมการ 
 ท่ีมีส ่วนได้เสียจะต้องไม่มีส ่วนร่วมในการตัดสินใจ ในเรื่องนั้น 
 โดยอาจไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียง เพ่ือให้การตัดสินใจ 
 ของคณะกรรมการบริษัทเป ็นไปอย่างยุติธรรมเพ่ือประโยชน ์
 ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง 

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ทอท.ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ ่ม ไม่ว่าจะเป็น 
ผู ้มีส ่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู ้บริหารของ ทอท.และ 
บริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า รัฐบาล  
ผู้ร่วมทุน คู่ค้า เจ้าหนี้ สังคม ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ 
มั่นใจได้ว่าสิทธิข้ันพ้ืนฐานของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการคุ้มครอง
และดูแลเป็นอย่างดี ตามข้อก�าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ  
ที่เก่ียวข้อง เนื่องจาก ทอท. ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสีย
ต่างๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างก�าไรให้กับ ทอท. 
ซึง่ถอืว่าเป็นการสร้างความส�าเรจ็ในระยะยาวของ ทอท.โดยคณะกรรมการ 
ทอท.ได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู ่มือการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ ทอท. 
ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ ทอท.ด้วย และในการด�าเนินการ 
ต่างๆ ทอท.เคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในทุกๆ ท่ีที่ ทอท. ด�าเนินธุรกิจ
เสมอ นอกจากน้ัน ทอท.ได้จัดท�ารายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ท้ังเป็น
ส่วนหนึ่งในรายงานประจ�าปี และแยกต่างหากเป็นรายงานการพัฒนา
อย่างย่ังยืนตามกรอบมาตรฐานสากล (Global Reporting Initiative: 
GRI) (ดูรายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืนประจ�าปี 2560)

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหลักๆ	ของ	ทอท.

ทอท.มีเจตนารมณ์ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู ้มี 
ส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงทางการเงินและความย่ังยืนของกิจการ 
ในปี 2560 ทอท.ได้ดูแลและค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มท้ังภายใน 
และภายนอก ทอท.ดังที่ได ้ก�าหนดเป็นจรรยาบรรณไว้ในคู ่มือการ 
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.ที่ได้แจกพนักงานและเผยแพร่ในเว็บไซต์ 
ทอท.ดังน้ี

ผู้ถือหุ้น l ทอท.มีความมุ ่งมั่นในการเป็นตัวแทนท่ีดีของผู ้ ถือหุ ้น 
   ในการด�าเนินธุรกิจอย ่างโปร ่งใสโดยค�านึงถึงความ 
   เจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาวและผลตอบแทน 
   ที่ดี

  l ทอท.ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  

   และเป็นธรรม โดยค�านึงถึงผู ้ ถือหุ ้นทั้งรายใหญ่และ 
   รายย่อย เพ่ือผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ที่เก่ียวข้องโดยรวม

  l ทอท.บริหารกิจการของ ทอท.ให้มีความเจริญก้าวหน้า  
   มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น

  l ทอท.เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศท้ังทางการเงินและ 
   ไม่ใช่ทางการเงิน ที่เก่ียวกับธุรกิจและผลประกอบการ 
   ของ ทอท.ที่เป็นจริงอย่างครบถ้วนเพียงพอ สม�่าเสมอ  
   ทนัเวลา และแสดงให้เหน็ถึงสถานภาพของการประกอบการ  
   และสถานภาพทางการเงินท่ีแท้จริงของ ทอท.

  l ทอท.จัดให้มีห้องสมุดธรรมาภิบาล เป็นพื้นท่ีต่างหาก 
   ทีจ่ดัไว้ในห้องสมดุและศนูย์ข้อมลูข่าวสาร ทอท.เพ่ือเผยแพร่  
   การด�าเนนิงานของ ทอท.เช่น เอกสารแผนพัฒนาท่าอากาศยาน  
   เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาต่างๆ ของ ทอท. 
   ที่วงเงินเกิน 1 ล้านบาท เป็นต้น

พนักงาน l ทอท.ถือว่าพนักงานเป็นปัจจยัหนึง่สูค่วามส�าเรจ็ คณะกรรมการ  
   จึงมีนโยบายเก่ียวกับการดูแลเรื่องค ่าตอบแทนและ 
   สวัสดิการของพนักงาน และเปิดเผยระเบียบ ทอท.ว่าด้วย 
   สิทธิประโยชน ์ของพนักงาน ทอท.โดยการแจ ้งเป ็น 
   หนังสือเวียนให้พนักงานทราบ และลงไว้ใน intranet  
   ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน 
   ทุกระดับเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง 
   ตลอดท้ังปี

  l ทอท.จัดให้มีช ่องทางรับเรื่องร ้องเรียน หากมีป ัญหา 
   ระหว่างพนักงาน หรือระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา  
   พนักงานมีสิทธิร ้องทุกข์ โดยผู ้ ท่ีรับผิดชอบด�าเนินการ 
   ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนท่ีก�าหนดไว้ และหากพิสูจน์ 
   ได้ว ่ากระท�าไปโดยสุจริต จะได้รับความคุ ้มครองโดย 
   ไม่ส่งผลกระทบใดๆ ซึ่ง ทอท.จะไม่ถือเป็นเหตุเลิกจ้างหรือ 
   กระท�าการลงโทษในอันท่ีจะส่งผลเสียต่อพนักงานหรือ 
   พยานผู้เก่ียวข้องแต่ประการใด

  l ทอท.มีนโยบายการอนุรักษ ์พลังงานและแนวทางใน 
   การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งผู ้บริหาร ถือเป็นหน้าท่ี 
   ของพนักงานทุกคนท่ีต้องร่วมมือกันใช้ทรัพยากรอย่าง 
   มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้แนวคิด  
   Green Airport

  l ทอท.ได้มีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนพร้อมท้ัง  
   ปฏิบัติ กับพนักงานอย ่างเสมอภาคและเท ่าเทียมกัน  
   พร้อมท้ังให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตตลอดระยะเวลา 
   การท�างาน และการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการท่ี 
   เหมาะสมและเป็นธรรม เช่น การจัดตั้งกองทุนส�ารอง 
   เลีย้งชพี สทิธิในการเบกิค่ารกัษาพยาบาลจากสถานพยาบาล 
   ของรัฐบาลและเอกชนตามเกณฑ์ท่ี ทอท.ก�าหนด การ 
   จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ ทอท.เพ่ือเป ็นสวัสดิการใน 
   การฝาก -  ถอนเงิน และกู ้ ยืมเงินส�าหรับพนักงาน  
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   การจัดตั้ งสมาคมสโมสรท ่าอากาศยานเพ่ือส ่งเสริม  
   สนับสนุนสวัสดิการด้านต่างๆ เช่น ทัศนศึกษา ท่องเท่ียว  
   กีฬาภายใน ทอท.และกีฬารัฐวิสาหกิจ

  l ทอท.ดแูลรกัษาสภาพแวดล้อมการท�างานให้มคีวามปลอดภยั  
   ต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ทอท.โดยส�านักงานใหญ่  
   ทอท. ได ้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดี เด ่นด ้าน 
   ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน 
   การท�างานระดับประเทศติดต ่อกัน 11 ป ี  จัดโดย 
   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

รัฐบาล l ทอท.ถือปฏิบัติ เ พ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อภาครัฐ 
   โดยด�าเนินธุรกิจภายใต้ข้อก�าหนดของกฎหมายและระเบยีบ 
   ต่างๆ ของหน่วยงานท่ีก�ากับดูแลอย่างเคร่งครัด และให้ 
   การสนับสนุนโครงการจากภาครัฐโดยมี เป ้าหมาย 
   เ พ่ือประโยชน์สูงสุดของสังคมส่วนรวม และด�ารงไว ้
   ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐโดยการติดต่อ 
   ประสานงานอย่างเปิดเผย และพร้อมให้ความร่วมมือ 
   ในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนถูกต้องตามท่ีหน่วยงาน 
   ภาครัฐร้องขอ เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใส ตลอดจนสร้าง 
   ความมั่นใจและความเชื่อถือร่วมกัน

  l ทอท.พัฒนาท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งในความรับผิดชอบ  
   ให้เป็นศูนย์กลางทางการบินและการท่องเที่ยวโดยอาศัย 
   ข้อได้เปรียบด้านท�าเลที่ ต้ังของประเทศและเสริมสร้าง 
   การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

สังคม	 l ทอท.ได้แบ่งปันคุณค่าขององค์กร ผ่านการจัดกิจกรรม 
ชุมชน	 	 ส�าหรบัชมุชนและสงัคมในพ้ืนท่ีปฏบิตักิารผ่านการ สนับสนนุ
และ		 	 ทางด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรม และการพัฒนาอาชีพ 
สิง่แวดล้อม เพ่ือท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชน

  l ทอท.ให้ความส�าคัญในความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
   สิ่งแวดล้อม ทั้งภายในกระบวนการด�าเนินธุรกิจ โดย 
   มุ่งมั่นท่ีจะบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมผลกระทบเชิงบวก และ 
   ลดผลกระทบเชิงลบ เพ่ือให้ ทอท.อยู่ร่วมกับชุมชนและ 
   สังคมในพ้ืนท่ีปฏิบัติการ โดยสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน 
   ร่วมแก้ปัญหาเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่ชุมชน และสังคม 
   ได้อย่างย่ังยืน (ดูรายละเอียดได้ที่รายงานการพัฒนา 
   อย่างย่ังยืนประจ�าปี 2560)  

คู่ค้า	 l ทอท.จะด�า เนินการคัดเลือกคู ่ค ้ า  ตามหลักเกณฑ ์  
   คุณสมบัติ คุณลักษณะที่ได้ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนด ทอท. 
   ว่าด้วยการด�าเนินการคัดเลือกเพ่ือให้สิทธิประกอบกิจกรรม 
   เชิงพาณิชย์ รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีหลักเกณฑ์และ 
   ขั้นตอนตามระเบียบและข้อก�าหนด ทอท.ว่าด้วยการพัสดุ  
   เพื่อให้การประกอบกิจการพาณิชย์และการจัดซื้อจัดจ้าง 
   ของ ทอท.เป็นไปอย่างมีระบบ เป็นธรรม โปร่งใส และดูแล 
   ให้มกีารคดัเลอืกอย่างเท่าเทยีมกัน รวมถึงเป็นการสนับสนุน 
   คู่ค้าที่ด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตมีความ 
   รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

  l ทอท.ยึดมั่นในการปฏิบัติตามสัญญา ข ้อตกลง หรือ 
   เงื่อนไขต ่างๆ ท่ีมีต ่อคู ่ค ้าของ ทอท.บนพ้ืนฐานของ 
   ความเสมอภาพและเป็นธรรม พร้อมทั้งส่ือสารและพัฒนา 
   กระบวนการของการด�าเนินธุรกิจที่ดี เพ่ือประโยชน์สูงสุด 
   ร่วมกันท้ังสองฝ่าย

  l ทอท.ไม่เรยีก ไม่รบัและต่อต้าน การกระท�าหรอืผลประโยชน์  
   ใดๆ ที่ไม่สุจริต แก่คู่ค้า

  l ทอท.ก�าหนดแนวปฏิบัติแก่คู ่ค ้าที่ต ้องรับทราบและให ้
   ความร่วมมือต่อนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของ ทอท.  
   โดยระบุเป็นเงื่อนไขทั่วไปในข้อก�าหนดรายละเอียดการ 
   จัดหา (Terms of Reference: TOR) เพ่ือท่ีจะให้การ 
   ด�าเนินธุรกิจร่วมกันกับคู่ค้าเป็นไปด้วยความโปร่งใสและ 
   เป็นธรรม

  l ทอท.ได้มีการพัฒนาช่องทางและร้องเรียนในการติดต่อกับ  
   ทอท. เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้กับ คูค้่าและผูม้ส่ีวนได้เสยี  
   ทั้งช่องทางออนไลน์ และ ออฟไลน์ พร้อมท้ังมีส่วนงาน 
   ที่รับผิดชอบโดยตรงในการดูแลบริหารและรับเรื่องร้องเรียน

คู่แข่ง l ทอท.ด�าเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี และค�านึงถึงการ 
   แข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยจะไม่ใส่ร้ายป้ายสีหรือโจมตี 
   คู ่แข่ง อย่างไรก็ตาม ทอท.จะให้ความร่วมมือกับคู่แข่ง 
   ทางการค้าหากเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้ใช้บริการ 

  l ทอท.ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขัน 
   ที่ดี โดยการปรับปรุงการให้บริการต่างๆ ให้ดีขึ้นและ 
   อย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้ผู ้โดยสารโดย 
   ใช้กลยุทธ์ Airport of Smiles เพ่ือสร้างความประทับใจ 
   แก่ผู้โดยสารด้วยรอยย้ิม

  l ทอท.จะแข่งขันอย่างเต็มที่เป็นอิสระไม่ขึ้นกับใคร ด้วย 
   ความยุติธรรม โดยใช้ข้อเสนอในการแข่งขันบนพ้ืนฐาน 
   ของ Airport Council International: ACI หรือสภา 
   ท่าอากาศยานสากลที่ก�ากับดูแลมาตรฐานการให้บริการ  
   และสิ่งอ�านวยความสะดวกท่ีเ ก่ียวกับกิจการการบิน 
   ของท่าอากาศยานทั่วโลก

เจ้าหนี้ l ทอท.ปฏิบัติต่อเจ้าหน้ีอย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบ  
   และโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อก�าหนดของสัญญา  
   และพันธะทางการเงินท่ีมีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ท้ังการ 
   ช�าระคืน การดูแลหลักทรัพย์ค�้าประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ  
   รวมท้ังไม่ใช้เงินทุนท่ีได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางท่ีขัดกับ 
   วัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ท�ากับผู้ให้กู ้ยืมเงิน ตลอดจน 
   ไม่ใช้วิธีการท่ีไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอัน 
   จะท�าให้เจ้าหน้ีเกิดความเสียหาย

  l ในกรณีที่ ทอท.ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา 
   ได้ ทอท.จะรายงานให้เจ้าหน้ีทราบล่วงหน้า เพ่ือพิจารณา 
   หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
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ลูกหน้ี	 l ทอท.จะปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ  
   ที่มีต่อลูกหน้ีโดยไม่เลือกปฏิบัติในการติดตามเร่งรัดหนี้สิน  
   กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องรีบเจรจากับลูกหน้ีเป็น 
   การล่วงหน้าเพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา และ 
   ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย โดยใช้หลักธรรมาภิบาล

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

  l ทอท.ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และเงื่อนไข 
   ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติท่ีมีต่อลูกหน้ี

ลูกค้า	 l ทอท.ให้ความร่วมมือ สนับสนุนการพัฒนาชุมชน ส่งเสริม
และ		 	 วัฒนธรรมและคุณภาพชี วิตของสังคมรอบๆ ธุร กิจ 
ประชาชน  ท่าอากาศยานให้มคีวามเจรญิควบคูกั่บธุรกิจท่าอากาศยาน

  l ทอท.มุ ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจ 
   ให ้กับลูกค ้าและประชาชนให ้ได ้รับความปลอดภัย  
   การบริการท่ีดีมีคุณภาพ และความพึงพอใจ โดยยกระดับ 
   มาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

  l ทอท.มุ่งเน้นในการให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริการ 
   ท่ีดีมีคุณภาพ อย่างครบถ้วน ถูกต้องทันต่อเหตุการณ์  
   และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพ 
   ที่ดีและย่ังยืน     

  l ทอท.จัดระบบเพ่ือให ้ลูกค ้าและประชาชนสามารถ 
   ร ้องเรียนเก่ียวกับความปลอดภัย การบริการอ�านวย 
   ความสะดวก และความพึงพอใจ และด�าเนินการอย่างดี 
   ที่สุด เพ่ือให้ลูกค้าและประชาชนได้รับการตอบสนอง 
   อย่างรวดเร็ว

  l ทอท.ค�านึงถึงสิทธิมนุษยชน โดยในปี 2560 ทอท.ได ้
   ด� า เนินงานตามแผนปฏิบัติการด ้านสิท ธิมนุษยชน 
   ของกระทรวงคมนาคม ในการจัดให ้มี สิ่ งอ� านวย 
   ความสะดวกและการบริการในการเดินทางส�าหรับคนพิการ 
   ที่ เป ็นผู ้ โดยสารและมาใช ้ท ่ าอากาศยานให ้ ได ้ รับ 
   ความสะดวกสบาย เพ่ือให้สอดคล้องตามแนวทางใน 
   การด�าเนนิภารกิจด้านคมนาคมขนส่ง ตามมตคิณะรฐัมนตรี  
   และนโยบายรัฐบาลภายใต้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
   ฉบับท่ี 3 ประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ มิติป้องกันการละเมิด 
   สิทธิมนุษยชน มิติคุ ้มครองการละเมิดสิทธิมนุษยชน มิต ิ
   พัฒนากฎหมาย กลไกทางกฎหมาย รวมท้ังการบังคับใช้ 
   เพ่ือส่งเสริม คุ้มครองสิทธิมนุษยชน และมิติพัฒนาองค์กร 
   เครือข่ายทุกภาคส่วนให้มีศักยภาพในการส่งเสริมคุ้มครอง 
   สิทธิมนุษยชน อันจะน�ามาซึ่งความเสมอภาคเท่าเทียม 
   ของประชาชนในสังคม ตลอดจนบรรลุเป้าหมายส�าคัญ 
   ของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2557-  
   2561) ท่ีก�าหนดไว้ 

พนักงาน	 l ทอท.บริหารท่าอากาศยานขนาดใหญ่ มีหน่วยงานท่ี 
จัดจ้าง		 	 ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และบริษัทท่ี 
แรงงาน	 	 จัดจ้างแรงงานภายนอก (Outsource) ปฏิบัติหน้าท่ีให ้
ภายนอก			 บริการผู ้โดยสารโดยตรงเป็นจ�านวนมาก ทอท.จึงได้ 
(Outsource)	 จัดสัมมนาภายใต้โครงการสัมมนา “คนบ้านเดียวกัน”  
   ซึ่ง ทอท.จะจัดเป็นประจ�าทุกปีและในปี 2560 ทอท.ได้ 
   จดัสมัมนาแจ้งให้หน่วยงานและผูป้ฏิบตังิานในท่าอากาศยาน 
   สุวรรณภูมิ ทุกหน่วยงานดังกล่าวมีความเข้าใจเก่ียวกับ 
   การเตรยีมความพร้อมการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 
   เพ่ือร่วมมือร่วมใจพัฒนาความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่  
   และสร้างความตระหนักให้ผู้ปฏิบัติงานในท่าอากาศยาน 
   สุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคล่ือนภารกิจ 
   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเห็นถึงประโยชน์และความส�าคัญ 
   ของตนเอง  

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ทอท.มีนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ โดยก�าหนดไว้ในนโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท. ท่ี
ก�าหนดว่า ทอท.จะให้การปกป้องและคุ้มครองรักษาทรัพย์สินทางปัญญา
ที่ ทอท.เป็นเจ้าของให้พ้นจากการถูกละเมิดหรือการถูกน�าไปใช้โดยไม่ได้
รับอนุญาต อีกทั้งก�าหนดให้บุคลากรของ ทอท. ต้องให้ความเคารพและ
ไม่กระท�าการละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น 

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ

ทอท.ก�าหนดให้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นปัจจัยส�าคัญท่ี
ช่วยส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจ และเพ่ิมประสิทธิภาพการท�างาน ฉะน้ันจึง
เป็นความรบัผดิชอบร่วมกันของพนกังาน ทอท.ทกุคนทีจ่ะต้องใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย และตามประกาศ 
ทอท. เรื่อง นโยบายความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสารของ ทอท. (AOT ICT Security Policy) ท่ีได้มีการก�าหนดการ
เข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศที่มีเน้ือหาควบคุมอย่างน้อย  
4 ด้าน คือ 1. การเข้าถึงระบบสารสนเทศ 2. การเข้าถึงระบบเครือข่าย 
3. การเข้าถึงระบบปฏิบัติการ และ 4. การเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือ
แอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ นอกจากนี้ในคู่มือการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 
ของ ทอท. ทอท.ได้มีการก�าหนด เรื่อง จรรยาบรรณว่าด้วยการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีก�าหนดให้พนักงาน ทอท. ทุกคน
มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกัน และดูแลให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารของ ทอท.ท่ีอยู่ในความครอบครอง หรือหน้าท่ีรับผิดชอบ 
ของตนไม่ให้ถูกบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงโดยมิชอบ และต้องไม ่
เปิดเผยข้อมูลที่มีความส�าคัญทางธุรกิจต่อผู้ไม่เก่ียวข้อง ท้ังต้องมีวินัย
ในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ทอท. ไม่ให้
ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อ ทอท.และผู้อื่น 

ทั้งน้ีหาก ทอท. พบว่าพนักงานมีการละเมิด และผลการสอบสวนอย่าง
เป็นธรรม ปรากฏว่าเป็นจริงจะได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัย และ/
หรือโทษกฎหมายตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี
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นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิ

มนุษยชน 

การด�าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายนั้น  
เป็นสิง่ทีบ่คุลากรทุกคนใน ทอท.ตระหนักและให้ความส�าคญั โดยก�าหนดไว้ 
เป็นจรรยาบรรณ ทอท.ในคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.ที่ต้อง 
ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อก�าหนด และมติที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง

ทอท.มุ่งเน้นให้การด�าเนินงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกคนต้องปฏิบัติต่อกันและผู ้มีส ่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเคารพ  
ให้เกียรติซึ่งกันและกัน บนพ้ืนฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์หรือ  
ไม่กระท�าการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นที่ขัดต่อบทบัญญัติ 
ของกฎหมาย ซึ่งได้ก�าหนดไว้ในนโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท. ที่
ก�าหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องเคารพและ
ปฏิบัติตามหลักกฎหมายเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยให้ความส�าคัญกับการ
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของ
บุคคลท่ีได้รับการรับรองหรือคุ ้มครอง ท้ังกฎหมายไทยและกฎหมาย
ระหว่างประเทศ โดยไม่แบ่งแยกเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา 
ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ นอกจากนี้ยังได้
ก�าหนดไว้เป็นแนวปฏิบัติอันเป็นมาตรฐานจริยธรรมองค์กร ที่ก�าหนดไว้
ในประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2554 ของ ทอท.ท่ีบุคลากร
ทุกคนใน ทอท.ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท�าและ 
ถือเป็นการกระท�าผิดทางวินัยอีกด้วย 

ช่องทางการติดต่อ	ร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส

ทอท.ให้ความส�าคัญต่อการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพ่ือ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และ 
ค�าแนะน�าของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพ่ือผลประโยชน์ร่วมกัน ในกรณี 
ที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของ ทอท.สามารถ
ร้องเรียนแนะน�าติชมต่อ ทอท.ได้ โดย ทอท.ได้จัดท�าช่องทางให้ผู้มีส่วน
ได้เสียสามารถติดต่อผ่านเว็บไซต์  www.airportthai.co.th  ร้องเรียนหรือ
แจ้งเบาะแสได้หลายด้าน รวมท้ังด้านธรรมาภิบาล และจัดตู้รับข้อคิดเห็น 
หรือข้อเสนอแนะ ณ จุดบริการที่ท่าอากาศยานทุกแห่งในความรับผิดชอบ 
ของ ทอท. รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
ของบุคคลในองค์กรทั้งจากพนักงานเอง และผู้มีส่วนได้เสียอื่นด้วย ทอท.
ให้ความส�าคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ ซึ่งเร่ืองร้องเรียน
ดังกล่าวจะรับรู้เพียงเฉพาะในกลุ่มบุคคลท่ีได้รับมอบหมาย และเก่ียวข้อง
ด้วยเท่าน้ัน เพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียนและได้ก�าหนดขั้นตอน
การรับเรื่อง และการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีช่องทางการ
ติดต่อ ร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส ดังนี้

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

(2) ทางเว็บไซต์ www.airportthai.co.th หัวข้อ “ติดต่อและรับเรื่อง 
 ร้องเรียน” โดยเลือกให้ส่งถึง “การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี (ติดต่อ 
 คณะกรรมการธรรมาภิบาล)”

(3) จดหมายถึงคณะกรรมการ ทอท./ กรรมการผู ้อ�านวยการใหญ่/  
 ผู ้อ�านวยการส�านักตรวจสอบ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด  

 (มหาชน) 333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ  
 10210 

(4) ตู้ ปณ.3 ปณฝ.ดอนเมือง กทม. 10211

(5) ตู้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ติดตั้ง ณ ส�านักงานใหญ่ และ 
 บริเวณส�านักงานท่าอากาศยาน ในความรับผิดชอบของ ทอท. 
 ท้ัง 6 แห่ง

(6) ฝ่ายส่ือสารองค์กร โทรศัพท์ 0 2535 3738 โทรสาร 0 2535 4099   
 E-mail: aotpr@airportthai.co.th

(7) AOT Contact Center 1722

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

ทั้งน้ี ในการรับข้อเสนอแนะและเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียน้ัน จะ
ถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องด�าเนินการ เพ่ือให้มีการชี้แจง แก้ไข 
ปรับปรุง และสรุปผลเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการ ทอท.และเพ่ือให้การ
ด�าเนินการติดตามเรื่องราวร้องทุกข์การด�าเนินงานของ ทอท.เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิผล ทอท.ได้แต่งตั้ง “คณะท�างาน
ติดตามเรื่องราวร้องทุกข์การด�าเนินงานของ ทอท.” เพ่ือท�าหน้าท่ีในการ
ติดตาม เร่งรัด การปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ และ
รายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์
ประจ�ากระทรวงคมนาคมทราบ อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการ
แก้ไขปัญหาจากการด�าเนินงานของ ทอท.ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
อีกทางหน่ึงด้วย 

ส�าหรับการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส ทอท.ได้ก�าหนดไว้ในขั้นตอน
การปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสของ ทอท.โดยจัดให้มี
ช่องทางการแจ้งเบาะแส กระบวนการสอบสวนและการลงโทษ ซึ่งเป็นไป
ตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากน้ี 
ยังสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ โดย ทอท. 
จะให้ความคุ้มครอง และจะไม่ยินยอมให้มีการข่มขู่ คุกคาม กับพนักงาน 
หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแส และผู้ที่ให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือ 
ในการสอบสวนด้วยเจตนาสุจริต รวมถึง ทอท.จะไม่เลิกจ้าง พักงาน 
ลงโทษทางวินัย หรือขู ่ว่าจะด�าเนินการใดๆ จากการท่ีพนักงาน ทอท.
หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส

การเปิดเผยข้อมูล	และความโปร่งใส

ในการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญของ ทอท.นอกจากเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่
ก�าหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ทอท.
จะเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ ทอท.ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น 
รายงานประจ�าปี นโยบายธรรมาภิบาล ข้อมูลบริษัท ข่าวประชาสัมพันธ์ 
โดยการปรบัปรงุเวบ็ไซต์อย่างสม�า่เสมอ เพ่ือให้ผูถื้อหุน้และบคุคลภายนอก
สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึงโดยสะดวก และได้
รับประโยชน์มากที่สุด ดังนี้

(1) สารสนเทศท่ีส�าคัญของ ทอท.ประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงิน และ 
 ข้อมูลท่ีไม่ใช่ทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะ 
 ในส่วนของงบการเงินนั้นได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบ 
 บัญชี ว่าถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง 

P 86 : การกำาก ับด ูแลกิจการ : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]



 ท่ัวไปและผ ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/ 
 คณะกรรมการ ทอท.ก่อนเปิดเผยแก่ผู ้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการ  
 ทอท.รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินควบคู ่กับ 
 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชี 
 ในรายงานประจ�าปีด้วย นอกจากนี ้ทอท.ได้เปิดเผยรายการระหว่างกัน  
 รวมถึงบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล 
 ประจ�าปี 2560 (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2)  
 เป็นต้น

(2) ข้อมูลต่างๆ ของ ทอท.ท่ีได้เปิดเผยแก่สาธารณชน ผู้ถือหุ้น และ 
 นักลงทุนตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ปี 2540  
 นอกจากในห้องสมุดธรรมาภิบาลแล้ว ยังเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ 
 ของ ทอท.ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น ข้อมูลบริษัท ประวัต ิ
 คณะกรรมการ ทอท. รายงานประจ�าปี รายงานการพัฒนาอย่าง 
 ย่ังยืน หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น คู่มือ 
 การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.และระเบียบประมวลจริยธรรม 
 ส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน ทอท.ปี 2554 เป็นต้น 

(3) ทอท.ได้เปิดเผยประวัติของคณะกรรมการ ทอท.และบทบาทหน้าท่ี 
 ของคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุดตามข้อบังคับ จ�านวนคร้ังของ 
 การประชุม และจ�านวนครั้งท่ีกรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม 
 ในปี 2560 และเปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการท่ีเป็นไป 
 ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และผู ้บริหารระดับสูงไว้ในแบบ 
 แสดงรายการข้อมลูประจ�าปี 2560 (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี  
 (แบบ 56-2) ด้วย 

(4) ทอท.จัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เพ่ือท�าหน้าที่ส่ือสารข้อมูลส�าคัญ 
 ต่อนักลงทุน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์  
 ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู ้ลงทุนสามารถติดต่อกับหน่วยงาน 
 ได้โดยตรง หรือผ่านทางเว็บไซต์ของ ทอท.ซึ่งมีข้อมูลท้ังภาษาไทย 
 และภาษาอังกฤษท่ีได้ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดย ทอท. ได้ให้ 
 ความส�าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส  
 และทั่วถึง รวมทั้งการน�าเสนอผลงานและการแจ้งสารสนเทศของ 
 องค์กรต่อนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู ้ ถือหุ ้น และ 
 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนผู้เก่ียวข้อง 
 ทั้งในทางตรงและทางอ้อมมาโดยตลอด ดังนี้

ปีงบประมาณ	2560

กิจกรรม จ�านวนครั้ง / ปี

Company Visit 

Conference Call / Telephone Call 

การติดต่อสอบถามข้อมูลทาง E-mail (ฉบับ) 

Opportunity Day  

Analyst Briefing  

International Roadshow 

Domestic Roadshow

61

693

67

1

1

3

8

ทั้งนี้  ทอท.ได้จัดโครงการน�าผู ้ถือหุ ้นเย่ียมชมท่าอากาศยานที่อยู ่ใน 
ความรับผิดชอบของ ทอท. เพ่ือให้ผู ้ถือหุ ้นได้มีโอกาสรับทราบและ 
ซักถามนโยบายและผลการด�าเนินงาน รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ ของ ทอท. จากผู้บริหารระดับสูง เพ่ือเป็นการสร้าง
ความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ท่ีดีให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งโครงการจะจัดปีละ  
1 ครั้ง โดยคัดเลือกผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมโครงการด้วยวิธีการจับรายชื่อ 
จากใบสมัครที่ผู ้ถือหุ้นส่งเข้ามา ท้ังนี้ ในปี 2560 ทอท.ได้พาผู้ถือหุ้น 
เย่ียมชมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมโครงการเย่ียมชม 
กิจการจ�านวน 100 คน เมื่อวันศุกร์ท่ี 10 มีนาคม 2560

กรณีที่นักลงทุนและผู้เก่ียวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม สามารถ
ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ทอท. โทรศัพท์ 0 2535 5900 โทรสาร  
0 2535 5909 E-mail: aotir@airportthai.co.th หรือผ่านเว็บไซต์ของ 
ทอท. www.airportthai.co.th

(5) ทอท.ได้เปิดเผยข้อมูลท่ัวไป ข้อมูลทางการเงิน บทรายงานและ 
 การวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management Discussion and  

 Analysis: MD&A) ประกอบงบการเงินทุกไตรมาส รวมถึงข้อมูล 
 ส�าคัญอย่างถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามข้อก�าหนดของส�านักงาน 
 คณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

(6)  จัดท�ารายงานข้อมูลทางการเงินท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี 
 ที่ผ่านการตรวจสอบจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพ่ือให ้
 ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า ข้อมูลท่ีแสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คู่มือการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

ทอท.ให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยก�าหนด
ให้ “บริษัทต้องจัดท�านโยบายเก่ียวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจตลอดจน 
จรยิธรรมในการประกอบธุรกิจของบรษิทั คณะกรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู 
ฝ่ายจัดการและพนักงาน ตามระบบการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือเป็น
แนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางท่ีถูกต้อง”  
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ไว้ในข้อบังคับของ ทอท.และในปี 2545 ทอท.จึงได้จัดท�าคู่มือจรรยาบรรณ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน ทอท.ไว้ยึดถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก เพ่ือเป็นการแสดงปณิธานท่ี
จะด�าเนินธุรกิจที่มีการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ ซึ่ง
ต่อมาในปี 2552 ได้มีการปรับปรุงแก้ไขคู่มือจรรยาบรรณ ทอท.ปี 2545 
เป็นคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. ฉบับปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 1  
(พ.ศ. 2552)  และส่งมอบให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทอท. 
ทุกคน ลงนามรับทราบและถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก และในปี 2559 ทอท. 
ได้ปรับปรุงคู่มือการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ ทอท.ครั้งล่าสุด เป็นคู่มือการ
ก�ากับดแูลกิจการท่ีด ีพ.ศ. 2559 เพ่ือให้มคีวามสอดคล้องกับหลกัการก�ากับ 
ดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย มีความเป็นสากลตาม ASEAN CG Scorecard และ
เป็นไปตามเกณฑ์ของการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise 
Performance Appraisal: SEPA) ของส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงมีความสอดคล้องกับพันธกิจของ ทอท. 

คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. 2559 น้ัน เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
ที่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ทอท.ทุกคนต้องรับทราบและยึดถือ
เป็นหลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นอกจากน้ี ในการบริหารงานบุคคลยังใช้
คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีฯ เป็นเอกสารส�าหรับให้ความรู้แก่พนักงาน
ทุกระดับ รวมถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ท่ีต้องก�าหนดให้มีหัวข้อ
เร่ืองการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมไว้ในหลักสูตรพ้ืนฐานท่ีฝ่าย
พัฒนาทรัพยากรบุคคลจัดอบรมพนักงานตามแผนพัฒนาบุคคลประจ�าปี

ประมวลจริยธรรม

ทอท.มีระบบและกลไกในการสร้างธรรมาภิบาลและจริยธรรมขององค์กร
ที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรปรากฏตาม “ระเบียบ บริษัท ท่าอากาศยาน
ไทย จ�ากัด (มหาชน) ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ.
2554” เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานทางจริยธรรมท่ีทุกคนในองค์กรต้องยึดถือ
ปฏิบัติ และหากมีการฝ่าฝืน หรือการกระท�าใดๆ อันเป็นการหลีกเลี่ยง
ประมวลจริยธรรมนี้ ก็จะได้รับการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการ 
กระท�า และถือเป็นการกระท�าความผิดทางวินัยอีกด้วย

การส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมของ	ทอท.	

ในปี 2560 ทอท.จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมให้พนักงาน และลูกจ้าง 
ทอท.เพ่ือสร้างจิตส�านึกท่ีดี มีจริยธรรมในการท�างาน สามารถสร้างสุข
ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันและการท�างาน เช่น

1. กิจกรรม “ท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์ทุกวันอังคารและทุกวันพฤหัสบดี”  
 โดยนิมนต์พระจากวัดดอนเมอืงมารบับณิฑบาต เวลา 07.00 - 08.00 น.  
 ณ บริเวณห้องโถงอาคารส�านักงานใหญ่ ทอท.

2. พิธีท�าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระจ�านวน 89 รูป เพ่ือถวาย 
 เป็นพระราชกุศลครบ 50 วัน แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
 มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร  
 สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมีเจ้าคุณอลงกต พระอุดม 
 ประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน�้าพุ จังหวัดลพบุรี เป็นประธาน 
 พิธีสงฆ์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ 
 จอมพลสมเด็จพระเจ ้าบรมวงศ์เธอ เจ ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถฯ  
 ส�านักงานใหญ่ทอท.

3. พิธีท�าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระจ�านวน 89 รูป เพ่ือ 
 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
 อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช  
 บรมนาถบพิตร และในโอกาสเทศกาลวันปีใหม่ โดยมีเจ้าคุณอลงกต 
 พระอุดมประชาทร เจ ้าอาวาสวัดพระบาทน�้าพุ จังหวัดลพบุรี  
 เป็นประธานพิธีสงฆ์ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณลาน 
 พระอนุสาวรีย์จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ 
 ภูวนาถฯ ส�านักงานใหญ่ ทอท.

4. พิธีท�าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระจ�านวน 89 รูป เพ่ือ 
 ถวายเป็นพระราชกุศลครบ 100 วัน แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
 มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร  
 สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมีเจ้าคุณอลงกต พระอุดม 
 ประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน�้าพุ จังหวัดลพบุรี เป็นประธาน 
 พิธีสงฆ์ เมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2560 ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 
 พิพิธภัณฑ์ ท่าอากาศสุวรรณภูมิ

5. พิ ธีท�าบุญตักบาตรข ้าวสารอาหารแห ้งพระจ�านวน 89 รูป  
 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปี 60 และเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล 
 แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร 
 รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดย 
 มีเจ้าคุณอลงกต พระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน�้าพุ  
 จังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีสงฆ์ เมื่อวันท่ี 12 เมษายน 2560  
 ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถฯ ส�านักงานใหญ่ ทอท.

6. กิจกรรมเย่ียมเยียนผู ้สูงอายุ เน่ืองในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  
 เมือ่วันที ่28 เมษายน 2560 ณ สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านบางแค 2  
 กรุงเทพมหานคร 

7. จัดให้มีโครงการมอบรางวัลพนักงานดีเด่น พนักงาน ลูกจ้างท่ีได้รับ 
 การยกย่องเป็นกรณีพิเศษ บุคคลภายนอกผู ้ท�าประโยชน์ให้แก่  
 ทอท.และหน่วยงานดีเด่น เพ่ือเป็นการยกย่อง ชมเชย สร้างขวัญ 
 และก�าลังใจ ในการปฏิบัติงานเป็นประจ�าทุกปี ซึ่งในปี 2560  
 ได้มีพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู ้ท�าคุณประโยชน์ หน่วยงานดีเด่น  
 พนักงานดีเด่น พนักงาน ลูกจ้างท่ีได้รับการยกย่องเป็นกรณีพิเศษ 
 และมอบของที่ระลึกแก่พนักงานที่ท�างาน ครบ 25 ปี ประจ�าปี 2560   
 ในวันครบรอบการด�าเนินงานของ ทอท.ครบรอบ 38 ปีการด�าเนินงาน 
 ในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560  
 ณ ห้องประชุมใหญ่ ทอท. (Auditorium) ชั้น 2 อาคารส�านักงานใหญ่  
 ทอท.โดยผู ้อ�านวยการใหญ่ ทอท. เป็นประธานในพิธีและเป็น 
 ผู้มอบโล่เกียรติคุณ

8. กิจกรรม “ทอท.ร่วมใจท�าบุญ 5 วัดเพ่ือเป็นสิริมงคลและถวายเป็น 
 พระราชกุศลและน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณเพ่ือถวายเป็น 
 พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
 มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จกัรนีฤบดนิทร สยามนิทราธิราช บรมนาถบพิตร  
 เฉลิมพระเกียรติ” เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ วัด 5 แห่ง 
 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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9. พิธีท�าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระจ�านวน 85 รูป เพ่ีอ 
 เทิดพระเกียรติและเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
 พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา  
 โดยมีเจ้าคุณอลงกต พระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน�้าพุ  
 จังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีสงฆ์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560  
 ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  
 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถฯ ส�านักงานใหญ่ ทอท.

10. กิจกรรม “ทอท.ปฏิบัติธรรม เสริมสุขภาพใจ เฉลิมพระเกียรติ”  
 ระหว่างวันท่ี 16-18 สิงหาคม 2560 ณ วัดมเหยงคณ์ จังหวัด 
 พระนครศรีอยุธยา 

11. จัดการบรรยายเพ่ือส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมของ ทอท. 
 ปี 2560 ในหัวข้อ “จากนาซา สู่การค้นหาธรรมาภิบาล” โดยเชิญ  
 ดร.วรภัทร์  ภู่เจริญ อดีตวิศวกรจากองค์การนาซา มาเป็นวิทยากร 
 บรรยายให้กรรมการ ผู ้บริหาร พนักงาน ทอท.ผู ้ประกอบการ 
 สายการบิน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย  
 ภายในและภายนอกของ ทอท.เมื่อวันที่  29 สิงหาคม 2560  
 ณ ห้องประชุมใหญ่ ทอท. (Auditorium) ชั้น 2 อาคาร ส�านักงานใหญ่  
 ทอท.  

12. พิธีท�าบุญเลี้ยงพระ เน่ืองในโอกาสครบรอบ 11 ปี ของท่าอากาศยาน 
 สุวรรณภูมิ เพ่ือความเป็นสิริมงคล ในวันที่ 28 กันยายน 2560  
 ณ ห้องจัดเลี้ยง 1 ชั้น 5 อาคารส�านักงาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

13. จัดกิจกรรม “ส ่งเสริมค ่านิยม ทอท.” ที่จัดเป ็นประจ�าทุกป ี  
 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างการพัฒนาค่านิยมท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน ์
 ท่ีก�าหนดภายใต้แนวทาง 5 ใจ ได้แก่ ให้ใจ มั่นใจ ร่วมใจ เปิดใจ และ 
 ภูมิใจ อันจะเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตส�านึก 
 ท่ีดีให้กับพนักงาน ส่งเสริมให้มีความรักและความผูกพันในองค์กร  
 ในปี 2560 ได้จัดโครงการ “AOT Core Values Young Role Model”  
 โดยเป็นกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างให้เกิดผู้ท่ีมีพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่าง 
 ตามค่านิยม ทอท.ในกลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ ซึ่งเป็นพนักงาน 
 ส่วนใหญ่ของ ทอท.ส่งผลให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนค่านิยม ทอท. 
 อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวัฒนธรรมของ ทอท.ต่อไป 

14. จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “อริยมรรคกับจริยธรรมในการท�างาน”  
 เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดการครองตน ครองคน ให้กับผู ้บริหารและ 
 พนักงาน ทอท. ได้ตระหนักถึงความส�าคัญและความเชื่อมโยง 
 หลักธรรมะมาปรับใช้ในการด�าเนินงาน ในวันที่ 11 กันยายน 2560  
 ณ ห้องประชุมใหญ่ ทอท. (Auditorium) โดยนิมนต์พระมหาสมปอง  
 ตาลปุตฺโต เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และมีกรรมการ ทอท.ผู้บริหาร 
 ระดับสูง และพนักงาน ทอท. เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ 
 ดังกล่าวด้วย

 - ทอท.ได้ส่งพนักงานเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและแสดงทรรศนะ 
  ว่าด้วยการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีในหัวข้อ “หน้าท่ีกับการพัฒนา 
  ศักยภาพของตนเพ่ือการท�างาน” ตามหลักการก�ากับดูแล 
  กิจการที่ดีด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาล ด้านความรับผิดชอบ 
  ต ่อการปฏิบัติหน ้า ท่ีอย ่างเต็มความสามารถ เมื่อวันที่  3  

  พฤษภาคม 2560 ณ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย  
  จ�ากัด

 -   ทอท.ส่งพนักงานเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ “ประชารัฐร่วมใจ  
  ขบัเคลือ่นสงัคมไทยสูส่งัคมคณุธรรม” ภายใต้แผนแม่บทคณุธรรม 
  แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ซึ่งจัดโดยกรมศาสนา  
  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา  
  ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่  
  กรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ ตามท่ีได้มีประกาศส�านักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤ 
บดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต เมื่อวันท่ี 13 ตุลาคม 
2559 กระทรวงคมนาคมได้ขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดจัดจุด
รับรองประชาชน เพ่ือจัดบริการและอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ี 
เดินทางมาสักการะพระบรมศพ ประกอบด้วยการจัดอาหาร-เครื่องด่ืม 
และส่ิงอ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยในส่วน
ของ ทอท. ด�าเนินการ ดังนี้

(1) จัดจุดรับรองประชาชนบริเวณรอบนอกพระบรมมหาราชวัง จ�านวน  
 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 13-17 ธันวาคม 2559 เวลา  
 08.30 - 21.00 น. ณ บริเวณทางเข้า-ออก หน้ามหาวิทยาลัยศิลปากร 
 และครั้งท่ี 2 เมื่อวันที่ 2-8 เมษายน 2560 เวลา 05.00 - 20.00 น.  
 ณ ทางออกประตูเทวาภิรมย์ (ด้านซ้าย) โดยมีผู้บริหารและพนักงาน 
 จิตอาสาร่วมแจกอาหาร ขนม ลูกอม และถุงผ้าพอเพียงแก่ประชาชน  
 ซึ่งภายในถุงผ้าบรรจุของอเนกประสงค์ ประกอบด้วย หน้ากาก 
 อนามัย, ผ้าเย็น, กระดาษทิชชู, พลาสเตอร์ยา, ยาอมสมุนไพร,  
 ยาดม, ลูกอมตราสัญลักษณ์, น�้าแร่ AOT และขนมขบเคี้ยว 

(2) สนับสนุนภาชนะใส่อาหารปรุงสุกท่ีผลิตจากส่วนผสมท่ีเป็นวัสดุ 
 รีไซเคิลและช้อนส้อมพลาสติก เพ่ือจัดบริการแก่ประชาชนท่ีมา 
 ถวายสักการะพระบรมศพ จ�านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันท่ี 23  
 กุมภาพันธ์ 2560 และครั้งที่ 2 เมื่อวันท่ี 22 มีนาคม 2560  

(3) จัดจิตอาสาซึ่งเป็นพนักงาน ทอท. จ�านวน 300 คน ในวันท่ี 15 มีนาคม  
 2560 โดยแบ่งเป็นวันละ 2 ผลัด ผลัดที่ 1 เวลา 03.00 - 12.00 น.  
 จ�านวน 150 คน และผลัดท่ี 2 เวลา 12.00 - 21.00 น. จ�านวน  
 150 คน เพ่ือสนับสนุนการแจกจ่ายอาหาร น�้าด่ืม และเก็บขยะ  
 ในพ้ืนที่ เต็นท ์ พักคอย สนามหลวง และช ่วยงานในโรงครัว 
 ประกอบเลี้ยง 

(4) สนับสนุนภาชนะ ประกอบด้วย กล่อง ถ้วย และช้อนพลาสติก  
 แก่โรงครัวการประกอบเลี้ยง และไข่ไก่สดเพ่ือเป็นวัตถุดิบแก ่
 โรงครัวในการประกอบอาหาร เมื่อระหว่างวันท่ี 30 สิงหาคม -  
 5 กันยายน 2560 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

1. การต่อต้านการคอร์รัปชั่น ของ ทอท. 

 คณะกรรมการ ทอท.ได้จัดท�าประกาศ ทอท. เรื่อง “นโยบายต่อต้าน 
 การคอร์รปัชัน่” เพ่ือใช้บงัคบัแก่บคุลากรของ ทอท. อนัได้แก่ กรรมการ  
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 ผู ้บริหาร และพนักงาน ทอท. ไว ้ยึดถือปฏิบัติอย ่างเคร ่งครัด  
 โดยนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ันของ ทอท. ได้ก�าหนดให้บุคลากร 
 ของ ทอท.ต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ 
 ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อาทิ การติดสินบนในรูปแบบใดๆ  
 ท่ีก่อให้เกิดการใช้อ�านาจอย่างไม่ถูกต้อง โดยการเสนอให้ สัญญา 
 ว่าจะให้ มอบให้ ค�ามั่นว่าจะให้ การรับหรือเรียกร้อง ซึ่งเงินทรัพย์สิน  
 หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือเอกชน  
 หรือผู ้มีหน้าที่ไม่ว ่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือให้บุคคล 
 ดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มา 
 หรือรักษาไว ้ซึ่งธุรกิจหรือผลประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เหมาะสมใน 
 ทางธุรกิจ นอกจากนี้  ทอท.ได ้ให ้ความส�าคัญกับการบริจาค 
 เพ่ือการกุศล และการให้เงินสนับสนุนของ ทอท. ท่ีต้องด�าเนินการ 
 ตามขั้นตอนการตรวจสอบ อนุมัติและการสอบทาน ตลอดจน 
 การก�าหนดแนวปฏิบัติเรื่องการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน  
 หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงค่าบริการต้อนรับและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
 เพ่ือเป็นแนวทางป้องกันการก่อให้เกิดช่องทางการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 ภายใน ทอท. รวมตลอดถึงการจัดให้มีการประเมินความเสี่ยง 
 ด้านการคอร์รัปชั่นในกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการ 
 คอร์รัปชั่น และการก�ากับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัต ิ
 ตามนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของ ทอท.  
 ว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอหรือไม ่

 นอกจากน้ีในนโยบายบริหารความเสี่ยงของ ทอท. ได้มีการก�าหนด 
 ให้ผู ้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้นตระหนักและให้ความส�าคัญ 
 ต่อการบริหารความเสี่ยงด้านการต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยใช้ระบบ 
 การบริหารความเสี่ ยง เป ็นกลไกในการประเมินความเ ส่ียง 
 ด้านคอร์รัปชั่นและทบทวนมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้ 
 เพียงพอและเหมาะสม เพ่ือแสดงถึงความมุ ่งมั่นท่ีจะป้องกัน 
 ขจัดการกระท�าท่ีส่อไปในทางทุจริตเพ่ือสร้างค่านิยมและภาพลักษณ์ 
 ท่ีดีขององค์กรที่ควบคู่ไปพร้อมกับการยกระดับการก�ากับดูแลกิจการ 
 ไปสู ่แนวทางปฏิบัติอันเป็นเลิศในระดับสากล รวมถึงสร้างความ 
 เชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

 ส�าหรับโครงการลงทุนก่อสร้างของ ทอท. ปัจจุบัน ทอท. ได้เข้าร่วม 
 เป็นโครงการต้นแบบล�าดับแรกในกลุ ่มรัฐวิสาหกิจของโครงการ 
 ความโปร่งใสในการก่อสร ้างภาครัฐ (Construction Sector  
 Transparency: CoST) ซึ่งเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยรัฐบาลอังกฤษ 
 กับธนาคารโลก เพ่ือดูแลความโปร่งใสในโครงการลงทุนขนาดใหญ่  
 ท่ีมีวัตถุประสงค์หลักในการช่วยยกระดับมาตรฐานความโปร่งใส 
 และการตรวจสอบโครงการก่อสร ้างของภาครัฐ โดยใช้กลไก 
 การเปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐานในทุกกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับการ 
 ด�าเนินงานในโครงการก่อสร้างของภาครัฐ ที่มุ ่งเน้นการเปิดเผย 
 ข ้อมูลพ้ืนฐานในทุกกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินงาน  
 เพ่ือให้ประชาชนและผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ ่มของ ทอท.สามารถ 
 ตรวจสอบได ้ทุกขั้นตอน อันน�ามาซึ่ งการยกระดับมาตรฐาน 
 ความโปร่งใสในโครงการก่อสร้างของภาครัฐในประเทศไทย

 ทั้งนี้ ทอท.ได้ก�าหนดให้การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 เป็นหน่ึงในค่านิยมส�าคัญขององค์กรในเรื่อง Integrity (ภูมิใจ)  
 จากท้ังหมด 5 เรื่อง อันประกอบด้วย ให้ใจ (Service Minded)  

 มั่นใจ (Safety & Security) ร ่วมใจ (Teamwork) เป ิดใจ  
 (Innovation) และภูมิใจ (Integrity) โดยค่านิยมหลัก ภูมิใจ Integrity  
 ยึดมั่นผลประโยชน์องค์กร เป็นการแสดงออกในการปฏิบัติงาน 
 ตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ ปฏิบัติตามกฎ  
 ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับงานที่รับผิดชอบอย่างสม�่าเสมอ  
 ภูมิใจที่ได้ยึดมั่นในผลประโยชน์ขององค์กรภายใต้ความถูกต้อง  
 เ พ่ือสนับสนุนให ้องค ์กรเป ็นองค ์กรที่มีธรรมาภิบาล (Good  
 Governance) โดยมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ (Do Behavior)  
 กล่าวคือ 

 - ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

 -   เสียสละ มุ่งมั่นและทุ่มเทท�างานเพ่ือหน่วยงาน

 -  ยึดมั่นประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานและรักษาภาพลักษณ ์
       ของ ทอท. 

2. การสื่อสาร และการเผยแพร ่นโยบายต่อต ้านการคอร ์ รัปชั่น 
 ของ ทอท. 

 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติด ้านการต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างเป็น 
 รูปธรรม ตลอดจนเป็นการแสดงเจตนารมณ์ด้วยความมุ่งมั่นท่ีจะ 
 ต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัท 
 จึงได้น�านโยบายและแนวปฏิบัติมาเผยแพร่ท้ังภายในและภายนอก  
 ทอท.อย่างเป็นรูปธรรม ดังน้ี

 (1) การส่ือสารภายในแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทอท. 
  ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ท้ังน้ีผู ้บริหาร 
  และพนักงาน ทอท.ทุกคน ได ้ลงลายมือชื่อเ พ่ือเป ็นการ 
  แสดงถึงความมุ่งมั่นและเป็นพันธสัญญาร่วมกันในการต่อต้าน 
  การคอร์รัปชั่น

 (2) การ ส่ือสารภายนอกแก ่บริษัทร ่วม บริษัทย ่อย และผู ้ม ี
  ส ่วนได ้ เ สีย รวมทั้ งสาธารณชนผ ่านช ่องทางการสื่อสาร 
  ที่หลากหลาย เช ่น จดหมาย เว็บไซต ์ของ ทอท. www. 
  airportthai.co.th และระบบเครือข่าย AOT Intranet เพ่ือให ้
  ผู ้มีส ่วนได ้ เสียทุกฝ ่ายของ ทอท.ได ้รับทราบและปฏิบัต ิ
  ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับมาตรการ 
  ต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่ ทอท.ก�าหนดอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ  
  ทอท.ได้ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับมาตรการต่อต้าน 
  การคอร์รัปชั่นของคู ่ค ้า โดยระบุเป็นเงื่อนไขของข้อก�าหนด 
  รายละเอียดในการจัดหา (TOR) ซึ่งถือเป ็นส ่วนหน่ึงของ 
  สัญญาท่ีคู่ค้าต้องปฏิบัติตาม ดังน้ี

  1) คู่ค้าต้องสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของ ทอท. 
    ท่ีก�าหนดให้บุคลากรทุกคนของ ทอท.ต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้อง 
    กับการคอร ์รัปชั่นในทุกรูปแบบไม ่ว ่าโดยทางตรงหรือ 
    ทางอ้อมและต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
    ของ ทอท.อย่างเคร่งครัด

  2) ห้ามมิให้ผู ้เสนอราคาหรือคู ่ค้าให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือ 
    ประโยชน์อ่ืนใด รวมถึงจ่ายค่าบริการต้อนรับและค่าใช้จ่าย 
    อ่ืนๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 

P 90 : การกำาก ับด ูแลกิจการ : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]



    หรือส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัทให้แก่บุคลากร 
    ของ ทอท.

 (3)  ในปี 2560 ทอท.ได้ออกประกาศ ทอท. เรื่อง การงดรับของขวัญ 
  ในเทศกาลปีใหม่ ขอให้พนักงานและลูกจ้างของ ทอท.งดการ 
  รับของขวัญในเทศกาลปีใหม่จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก  
  เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศ ทอท. เรื่อง นโยบายต่อต้าน 
  การคอร์รัปชั่น อันจะเป็นการสร้างมาตรฐานท่ีดีในการปฏิบัติงาน 
  ของบุคลากรของ ทอท. ในการป้องกันการแสวงหาประโยชน์ 
  โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น  
  นอกจากน้ี ทอท.ได้ท�าหนังสือถึงผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ ่มของ  
  ทอท. เพ่ือขอความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวัญในเทศกาล 
  ปีใหม่ ซึ่งถือเป็นการตอกย�้าถึงความมุ่งมั่นของ ทอท. ในการ 
  ด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และเป็นการเสริมสร้างความ 
  เชื่อถือและไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของ ทอท.

3. การอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของ ทอท. 

 ทอท. ได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้อย่างต่อเน่ืองแก่บุคลากร 
 ของ ทอท.เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายฯ  
 ความคาดหวังของ ทอท.และบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามประกาศฯ  
 ซึ่งได้บรรจุเป็นเน้ือหาการอบรมในหัวข้อการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี
 และการต ่อต ้านการคอร ์ รัปชั่น  ในหลักสูตรการปฐมนิ เทศ 
 พนักงานใหม่  (AOT Orientat ion) หลักสูตรการปฏิบัติการ 
 ท ่าอากาศยาน (Airport Operations) หลักสูตรการจัดการ 
 ท่าอากาศยานระดับต้น (Junior Airport Management) หลักสูตร 
 การจัดการท่าอากาศยานระดับกลาง (Intermediate Airport  
 Management) และหลักสูตรการจัดการท่าอากาศยานระดับสูง  
 (Senior Airport Management) เป็นต้น

 นอกจากน้ี ทอท.ยังได้เชิญวิทยากรจากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ 
 ด้านการต่อต้านการคอร์รัปชั่นมาให้ความรู้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร 
 และพนักงาน ทอท.ในหัวข ้อ “บทบาทหน้าที่ของผู ้บริหารใน 
 การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต” ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุน 
 ให้ผู ้บริหารและพนักงานเข้าร ่วมอบรมหลักสูตรที่ เ ก่ียวกับการ 
 ต่อต้านการคอร์รัปชั่นซ่ึงจัดโดยหน่วยงานภายนอก ได้แก่ หลักสูตร  
 Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) จัดโดยสมาคม 
 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรนักบริหาร 
 ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.)  
 จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 แห่งชาติ (ป.ป.ช.)

4. การรับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส ตามนโยบายต่อต้าน 
 การคอร์รัปชั่นของ ทอท. 

 ทอท.ได ้ก�าหนดขั้นตอนการปฏิบัติการรับเรื่องร ้องเรียนและ 
 การแจ้งเบาะแส โดยระบุขอบเขตของเรื่องร้องเรียน บุคคลที่เก่ียวข้อง 
 ในการด�าเนินการเก่ียวกับขั้นตอน การให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
 และบุคคลท่ีเก่ียวข้อง การรักษาความลับ ช่องทางในการแจ้ง 
 เรื่องร้องเรียน การด�าเนินการตรวจสอบ และการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัต ิ
 ตามขั้นตอนหรือการรายงานข้อมูลท่ีเป็นเท็จ 

 กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแส ตามนโยบาย 
 ต่อต้านการคอร์รัปชั่นของ ทอท.มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

 (1)  กรณีพนักงาน ทอท.เป็นผู ้ถูกร้องเรียน ให้ส�านักตรวจสอบ 
  พิจารณาความชัดเจนเพียงพอของพยานหลักฐานท่ีเชื่อถือได้  
  และเสนอกรรมการผู ้อ�านวยการใหญ่เพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง 
  คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

 (2) กรณีผู ้อ�านวยการส�านักตรวจสอบถูกร้องเรียน ให้ผู ้ร ้องเรียน 
  เสนอเรื่องร้องเรียนแก่กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่เพ่ือพิจารณา 
  แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 

 (3) กรณีกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ หรือกรรมการ ทอท.เป็นผู้ถูก 
  ร้องเรียน ให้ผู ้ร ้องเรียนเสนอเรื่องร้องเรียนแก่คณะกรรมการ  
  ทอท. เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 

 (4) คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ต ้องตรวจสอบและรายงาน 
  ผลสรุปเรื่องร้องเรียนให้ผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันท�าการ

 (5) กรณีที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ตรวจสอบหลักฐานใน 
  เบื้องต้นแล้ว มีความเห็นว่า เรื่องร ้องเรียนดังกล่าวอาจม ี
  ผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ การด�าเนิน 
  ธุรกิจ และ/หรือ ฐานะการเงินของ ทอท. ต้องรายงานเร่ือง 
  ดังกล่าวต่อกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ ทอท. ให้ทราบทันที 

 (6) ส�านักตรวจสอบ จะรายงานผลสรุปเรื่องร ้องเรียนให ้แก ่
  ผู ้ ร ้องเรียน และรายงานเรื่องร ้องเรียนให ้คณะกรรมการ 
  ตรวจสอบทราบเป็นประจ�าอย่างน้อยไตรมาสละคร้ัง

 การรายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียน มีแนวปฏิบัติดังนี้

 (1) กรณีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเป็นของพนักงาน ทอท. ให้รายงาน 
  ต่อกรรมการผู ้อ�านวยการใหญ่ เพ่ือด�าเนินการทางวินัยและ 
  การลงโทษผู้กระท�าผิดวินัย พ.ศ. 2559

 (2) กรณีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเป็นของกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  
  หรือกรรมการ ทอท.ให ้รายงานต ่อคณะกรรมการ ทอท.   
  เพ่ือพิจารณาตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องต่อไป

 ตลอดทั้งกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน 
 จะได้รับความคุ้มครอง และปกปิดข้อมูลเรื่องท่ีร้องเรียน หรือเร่ืองท่ี 
 เก่ียวข้องกับเรือ่งร้องเรยีนให้เป็นความลบั เว้นแต่กรณีทีม่คีวามจ�าเป็น 
 ในขั้นตอนการด�าเนินการตามท่ีกฎหมายก�าหนด หากมีการจงใจ 
 ฝ่าฝืนน�าข้อมูลออกไปเปิดเผย ทอท.จะด�าเนินการลงโทษทางวินัย  
 และ/หรือ ด�าเนินการทางกฎหมายกับผู้ท่ีฝ่าฝืน แล้วแต่กรณี ท้ังน้ี  
 ทอท.ได้เผยแพร่ขั้นตอนดังกล่าวไว้ในระบบเครือข่าย AOT Intranet  
 และบนเว็บไซต์ของ ทอท. www.airportthai.co.th แล้ว 

ส�าหรับในปีงบประมาณ 2560 ทอท. ไม่พบเรื่องร้องเรียนท่ีเก่ียวข้องกับ
การทุจริตคอร์รัปชั่น ด้านธรรมาภิบาล และการละเมิดด้านจริยธรรมธุรกิจ

จากความมุ ่งมั่นท่ีจะป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเน่ืองและ
จริงจัง ทอท.จึงได้เข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) 3 ฝ่าย เร่ือง  
“การขับเคล่ือนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” ระหว่างส�านักงาน
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คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส�านักงาน 
ป.ป.ช.) ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (ส.ค.ร.) และ
รัฐวิสาหกิจ จ�านวน 55 แห่ง เพ่ือเข้าร่วมโครงการการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่จัดโดยส�านักงาน 
ป.ป.ช. เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาต ิ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยให้รัฐวิสาหกิจมีการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงาน 
(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ซึ่งประกอบด้วยดัชนี 
ตัวชี้วัด 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านความโปร่งใส 2. ด้านความพร้อมรับผิด  
3. ด้านคุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน 4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรม 
ในองค์กร และ 5. ด้านคณุธรรมในการท�างานของหน่วยงาน โดยในปี 2560  
ทอท.ได้รับผลการประเมินฯ ส�าหรับปีงบประมาณ 2559 ด้วยคะแนน  
84.21 หรือมีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานสูงมาก 
ซึ่งเป็นคะแนนท่ีสูงกว่าปี 2557 และ 2558 อันเป็นผลสัมฤทธิจากความ
มุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อการด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักการก�ากับดูแลและ
นโยบายต่อต้านการทุจริตฯ ของ ทอท.อย่างแท้จริง 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการ ทอท.ถือเรื่องความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ของบริษัท เป็นนโยบายที่ส�าคัญโดยก�าหนดเป็นนโยบาย
ธรรมาภิบาลของ ทอท.และก�าหนดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีซึ่งก�าหนดไว้ใน
คู่มือการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ ทอท.ท่ีก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความ
เก่ียวข้อง เพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
พนักงาน ทอท. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ทอท.จึงก�าหนดข้อปฏิบัติ
ส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ ทอท. ดังต่อไปน้ี

(1) หลีกเลี่ยงการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกับตนเองท่ีอาจก่อให้เกิด 
 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ทอท.

(2) ในกรณีที่จ�าเป็นต้องท�ารายการเพ่ือประโยชน์ของ ทอท.รายการ 
 น้ันจะต ้อง เป ็นไปตามเ ง่ือนไขการค ้าทั่ ว ไปตามหลักการ ท่ี 
 คณะกรรมการ ทอท.อนุมัติด ้วยความโปร ่งใสและเป ็นธรรม  
 เสมือนการท�ารายการกับบุคคลภายนอก และค�านึงถึงประโยชน์ 
 สูงสุดของ ทอท. ท้ังนี้ กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้อง 
 ไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

(3) ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมี 
 ความขัดแย้งของผลประโยชน์ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ 
 แห่งประเทศไทย คณะกรรมการ ทอท.จะดูแลให้มีการปฏิบัติตาม 
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เก่ียวโยงกัน 
 ของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

(4)   กรณีที่กรรมการ ผู ้บริหาร หรือพนักงานไปเป็นกรรมการ หรือ 
 ท่ีปรึกษาในบริษัทหรือองค์กรทางธุรกิจอื่นๆ การไปด�ารงต�าแหน่งน้ัน 
 จะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์ของ ทอท.และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง 
 ใน ทอท. กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียตาม 
 หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด ภายใน 7 วัน 
 ท�าการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล  
 ให้แจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 7 วันท�าการนับแต่วันที่มีการ 

 เปล่ียนแปลง โดยเลขานุการบริษัทต้องส่งส�าเนารายงานให้ประธาน 
 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบด้วย 

ทอท.ถือนโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นนโยบายท่ีส�าคัญ 
โดยก�าหนดไว้ในนโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท.เป็นลายลักษณ์อักษร 
ทั้งยังได้ก�าหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน โดยออกเป็นค�าสั่ง  
ทอท.ท่ี 648/2555 เรื่อง “แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์” เพ่ือให้การด�าเนินการจัดวางระบบการควบคุมเป็นไป 
อย่างมีมาตรฐานโปร่งใสในการบริหารจัดการที่ดี 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ ทอท.ได้จัดเตรียมเอกสารและ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เช่น ข้อบังคับ 
ทอท. คู ่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎหมายที่เก่ียวข้องกับบริษัท
จดทะเบียน หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 
2555 คู่มือการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ ทอท. และแผนวิสาหกิจ ทอท. 
ตลอดจนรายละเอียดของการด�าเนินงานโครงการพัฒนาต่างๆ เป็นต้น 
ให้กรรมการได้ศึกษาและใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าท่ี พร้อมท้ังจัดการ
บรรยายสรุปให้กรรมการใหม่ได้รับทราบเก่ียวกับลักษณะธุรกิจของ 
ทอท. ผลประกอบการ แผนการด�าเนินงานในอนาคตประเด็นต่างๆ ท่ีมี
นัยส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ ตลอดจนอ�านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ  
และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน โดยผู้บริหารที่เก่ียวข้องและท่ีปรึกษา
กฎหมาย เป็นผู้บรรยายและตอบข้อซักถาม

การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง	ทอท.

คณะกรรมการ ทอท. ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาความรู้และเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ใหม่ๆ อย่างต่อเน่ืองและสม�่าเสมอ โดยสนับสนุนให้
กรรมการเข้าอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD ท่ีจัดขึ้นส�าหรับกรรมการและ 
ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร 
Advanced Audit Committee Program (AACP) หลักสูตร Financial 
Statements for Directors (FSD) หลักสูตร Monitoring the System  
of Internal Control and Risk Management (MIR) หลกัสตูร Monitoring  
the Internal Audit Function (MIA) หลักสูตร Risk Management  
Program for Corporate Leaders (RCL) โดย ทอท. จะประสานกับ IOD 
อย่างต่อเน่ืองเพ่ือส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ  
ตามท่ี IOD เสนอว่าเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ  
รวมทั้งสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทและผู ้ที่ต้องท�าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 
เข ้ารับการอบรมหลักสูตรส�าหรับเลขานุการบริษัท อาทิ หลักสูตร  
Company Secretary Program (CSP) เพ่ือรับทราบบทบาทหน้าท่ีตามท่ี 
กฎหมายก�าหนด หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) เพ่ือทราบ
รูปแบบและมาตรฐานของการจัดท�าบันทึกรายงานการประชุม ประเด็น
การก�ากับดูแลกิจการ กฎหมาย และข้อก�าหนดที่ควรบันทึก หลักสูตร 
Board Reporting Program (BRP) เพ่ือจัดเตรียมเอกสารประกอบการ
ประชุมน�าเสนอกรรมการท้ังรายงานทางการเงิน และรายงานท่ีไม่ใช่
ทางการเงิน รวมทั้งการบันทึกรายงานเพ่ือแสดงความคิดเห็นในประเด็น
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ส�าคัญ หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) เพ่ือช่วยให้
เลขานุการบริษัทสามารถจัดเตรียมข้อมูลได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
ตามหลักกฎหมายและกฎเกณฑ์ เพ่ือท�าให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่น 

นอกจากน้ียังสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารเข้ารับการอบรมหลักสูตร 
Finance for Non-Finance Executives ของสมาคมการจัดการธุรกิจ
แห่งประเทศไทย (Thailand Management Association: TMA) ซึ่ง
เป็นหลักสูตรวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพ่ือวางแผนการลงทุน 
ตลอดจนใช้ข้อมูลทางการเงินในการจัดท�ากลยุทธ์เพ่ือการแข่งขันส�าหรับ
ผู้บริหาร และหลักสูตร Role of the Nomination and Governance 
Committee (RNG) ซึ่งเป็นหลักสูตรในการสร้างความเข้าใจในบทบาท

หน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการธรรมาภิบาลในการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร พัฒนาระบบการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
โดยใช้ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือพัฒนาระบบการสรรหากรรมการและ CEO 
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร และเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการ และหลักสูตร Anti-Corruption: The Practical 
Guide (ACPG) ซึ่งเป็นหลักสูตรเก่ียวกับการศึกษาแบบประเมินตนเอง 
(Self-Evaluation Tool) หลักการและวิธีการวางระบบการป้องกันการ
ทุจริตในองค์กร เป็นต้น

ปัจจุบัน คณะกรรมการ ทอท.ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรส�าหรับกรรมการ
ท่ีจัดโดยหน่วยงานส�าคัญๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ดังน้ี

ประวัติการอบรมของคณะกรรมการ	 ทอท.	 ท่ีเข้ารับการอบรมหลักสูตรส�าหรับกรรมการท่ีจัดโดยหน่วยงานส�าคัญๆ	 ของภาครัฐและ 
ภาคเอกชน

รายชื่อกรรมการ

หลักสูตร
Director 

Accreditation 
Program 

(DAP)  
IOD

Advanced Audit 
Committee 
Program 
(AACP)  

IOD  

ผู้บริหารระดับสูง 
(สถาบันวิทยาการ

ตลาดทุน)

Director 
Certification 

Program 
(DCP)  
IOD

Risk 
Management 
Program for 
Corporate 
Leaders 

(RCL) IOD

การก�ากับดูแล
กิจการส�าหรับ
กรรมการและ

ผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและ

องค์การมหาชน 
(สถาบันพระปกเล้า)

1. นายประสงค์ พูนธเนศ - รุ่น 76/2006 - - รุ่น 14 -

2. พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล - - - - - -

3. นาวาอากาศตร ีประจกัษ์ สจัจโสภณ - รุ่น 214/2015 - รุ่น 8/2017 รุ่น 17 -

4. พลอากาศโท ประกิต ศกุณสิงห์ รุ ่น 137/2017 - - - - -

5. นายธวัชชัย อรัญญิก - - - รุ่น 8/2017 รุ่น 17 รุ่น 10

6. นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ - รุ่น 73/2006 - - - -

7. นายมานิต นิธิประทีป รุ่น 126/2016 รุ่น 225/2016 รุ่น 26/2017 รุ่น 8/2017 รุ่น 14 รุ่น 12

8. นายธานินทร์ ผะเอม - รุ่น 201/2015 รุ่น 27/2017 - - รุ่น 6

9. พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ - รุ่น 211/2015 - - - -

10. นายมนัส แจ่มเวหา - รุ่น 71/2006 - รุ่น 9/2017 - -

11. นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ - รุ่น 207/2015 - - - -

12. นายสราวุธ เบญจกุล - รุ่น 108/2008 - รุ่น 8/2017 - -

13. พลต�ารวจโท มนู เมฆหมอก รุ่น 137/2017 - - รุ่น 9/2017 - รุ่นท่ี 16

14. นายวราห์ ทองประสินธุ์ รุ ่น 80/2009 - รุ่น 20/2015 - - -

15. นายนิตินัย ศิริสมรรถการ รุ่น 138/2017 - - - - -

                                                                            กรรมการท่ีลาออก ระหว่างปี 2560

16. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ - - - - - - 

17. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง - - - - - รุ่น 15
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ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2560 มีกรรมการเข้ารับการอบรมจากสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จ�านวน 8 ท่าน ดังนี้

1. นาวาอากาศตรี  ประจักษ ์  สัจจโสภณ อบรมหลักสูตร Risk  
 Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ ่นที่  
 8/2017

2. พลอากาศโท ประกิต ศกุณสิงห ์  อบรมหลักสูตร Director  
 Accreditation Program (DAP)  รุ่นท่ี 137/2017

3.   นายธวัชชัย  อรัญญิก อบรมหลักสูตร Risk Management Program  
 for Corporate Leaders (RCL) รุ่นท่ี 8/2017

4.  นายมานิต นิธิประทีป อบรมหลักสูตร Director Accreditation  
 Program (DAP) รุ ่นที่ 126/2016 หลักสูตร Advanced Audit  
 Committee Program (AACP) รุ ่นท่ี 26/2017 และหลักสูตร  
 Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)  
 รุ่นท่ี 8/2017

5.   นายมนัส  แจ่มเวหา อบรมหลักสูตร Risk Management Program  
 for Corporate Leaders (RCL) รุ่นท่ี 9/2017

6.   นายสราวุธ  เบญจกุล อบรมหลักสูตร  Risk Management Program  
 for Corporate Leaders (RCL) รุ่นท่ี 8/2017

7.   พลต�ารวจโท มนู  เมฆหมอก อบรมหลักสูตร Director Accreditation  
 Program (DAP) รุ ่นที่  137/2017 อบรมหลักสูตร  R isk  
 Management Program for Corporate Leaders (RCL)  
 รุ่นท่ี 9/2017 

8.   นายนิตินัย  ศิริสมรรถการ อบรมหลักสูตร Director Accreditation  
 Program (DAP) รุ่นที่ 138/2017 

และมีกรรมการเข้าอบรมจากสถาบันพระปกเกล้า จ�านวน 1 ท่าน คือ  
พลต�ารวจโท มนู เมฆหมอก อบรมหลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับ
กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของรฐัวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุน่ท่ี 16

นอกจากน้ี คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท�างานท่ีมีกรรมการ  
ทอท. เป็นประธานได้เดินทางไปประชุม ศึกษาดูงานท่าอากาศยาน 
ต่างประเทศ ได้แก่ คณะกรรมการ ทอท. ได้เดินทางไปประชุมแลกเปล่ียน 
ความรู ้และประสบการณ์ ณ เครือรัฐออสเตรเลีย และท่าอากาศยาน 
อ๊อกแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2559 
โดยมีสาระส�าคัญของการประชุมหารือและการศึกษาดูงาน ดังนี้

วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 ท่าอากาศยานเมลเบิร ์น (Melbourne  
Airport: MEL) ตั้งอยู่ในรัฐวิกตอเรีย เครือรัฐออสเตรเลีย โดยผู้บริหาร
ระดับสูงของ MEL ให้การต้อนรับคณะกรรมการ ผู ้ทรงคุณวุฒิ และ 
ผู ้บริหาร ทอท. และมีการบรรยายสรุปภาพรวมของ MEL และข้อมูล 
ที่เก่ียวข้องกับท่าอากาศยานเมลเบิร์น ซึ่งเป็นท่าอากาศยานที่มีบทบาท
ส�าคัญในการรองรับปริมาณการขนส่งทางอากาศของผู ้ที่ประสงค์จะ 
เดินทางเข้าและออกจากเมืองเมลเบิร์น ซึ่งเป็นเมืองท่ีได้รับการจัดอันดับ
จาก Economist Intelligence Unit (EIU) ให้เป็น “เมืองที่น่าอยู่ท่ีสุด 
ในโลก” (The world’s most livable cities) เป็นระยะเวลา 6 ปี ตดิต่อกัน  
นับ ต้ังแต ่ป ี  2554-2559 โดยพิจารณาจากความมี เสถียรภาพ  

การดูแลสาธารณสุข การศึกษาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมของเมืองเมลเบิร ์น ซึ่งปัจจุบันมีประชากรประมาณ 4.5   
ล้านคน โดยท่าอากาศยานเมลเบิร์นเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการใน
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2513 โดยเริ่มจากให้บริการเฉพาะเท่ียวบินระหว่าง
ประเทศและเริ่มให้บริการเท่ียวบินภายใน ประเทศในปี 2514 เป็นต้นมา 
ก่อนจะแปรรูปเป็นบริษัทเอกชนในปี 2540 และบริหารงานโดย Australia 
Pacific Airports Corporation Limited (APAC) ซึ่งเป็นบริษัทเอกชน 
ที่เป็นเจ้าของท่าอากาศยานหลัก 2 แห่งในเครือรัฐออสเตรเลีย ได้แก่  
ท่าอากาศยานเมลเบิร์นและท่าอากาศยาน Launceston และได้รับ
สัญญาเช่าระยะยาวเป็นเวลา 50 ปี นอกจากนี้ ท่าอากาศยานเมลเบิร์น 
มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีข้อได้เปรียบเรื่องพ้ืนท่ี 
ที่มีขนาดใหญ่และการใช้ประโยชน์ของพ้ืนท่ีอย่างเต็มประสิทธิภาพ  
ท่าอากาศยานเมลเบิร์นมีพ้ืนที่จ�านวน 2,457 เฮกตาร์ (24,570,000 
ตารางเมตร) เมื่อเทียบกับท่าอากาศยาน Sydney ซึ่งมีขนาดพ้ืนท่ี 907 
เฮกตาร์ (9,070,000 ตารางเมตร) และ ท่าอากาศยาน Heathrow ซึ่ง 
มพ้ืีนที ่1,227 เฮกตาร์ (12,270,000 ตารางเมตร) ในปี 2558  ท่าอากาศยาน 
เมลเบิร ์นรองรับผู ้โดยสารจ�านวน 32.3 ล ้านคนและมีแผนพัฒนา 
ท่าอากาศยานระยะยาวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับเท่ียวบิน 
จาก 60 เท่ียวบินเป็น 88  เท่ียวบินต่อชั่วโมงภายในปี 2583 โดยการ
ก่อสร้างทางว่ิงเส้นท่ี  3 การก่อสร้างทางขับเพ่ิมเติมและการขยายพ้ืนท่ี
ลานจอดอากาศยาน และได้เปิดใช้งานอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ 
หลังใหม่ อาคารหลังที่ 4 อย่างเป็นทางการ เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2558  
ซึ่งเป็นอาคารผู้โดยสารแห่งแรกของเอเชียแปซิฟิกท่ีใช้ระบบตรวจบัตร
โดยสารอัตโนมัติที่เรียกว่า Airport Connect Open โดยผู้โดยสารสามารถ
ตรวจบตัรโดยสาร ณ ตูต้รวจบตัรโดยสารด้วยตนเอง (Self Check-in Kiosk) 
และติดบัตรสัมภาระและน�าสัมภาระไปไว้ที่จุดรับสัมภาระ (Automated 
Bag-Drop Facilities) จนเสร็จส้ินกระบวนการด้วยตนเอง โดยไม่ต้องมี 
Counter ตรวจบัตรโดยสาร มีเพียงเจ้าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าการใช้งาน 
เท่าน้ัน นอกจากนี้  ท ่าอากาศยานเมลเบิร ์นยังให้ความส�าคัญด้าน 
ส่ิงแวดล้อมและการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีรองรับระบบรถไฟฟ้า
เชื่อมต่อกับตัวเมือง (Airport Rail Link) อีกด้วย

วันที ่ 21 พฤศจกิายน 2559 ท่าอากาศยานอ๊อกแลนด์ (Auckland Airport: 
AKL) ตั้งอยู่ที่เมืองแมนเจเร บนเกาะเหนือ ประเทศนิวซีแลนด์ โดย 
ผู้บริหารระดับสูงของ AKL ให้การต้อนรับคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
และผู้บริหาร ทอท. พร้อมท้ังมีการบรรยายสรุปภาพรวมท่าอากาศยาน 
อ๊อกแลนด์ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันท่ี 29 มกราคม 
2509 และฉลองการครบรอบการด�าเนินงาน 50 ปี เมื่อวันท่ี 29  มกราคม 
2559 ท่าอากาศยานอ๊อกแลนด์เป็นท่าอากาศยานท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ
นิวซีแลนด์ บริหารงาน โดย Auckland International Airport Limited 
ซึ่งมุ่งเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถในการเชื่อมต่อกับท่าอากาศยานอื่นๆ 
โดยท�างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับสายการบินในการเปิดเส้นทางบินไป
ยังจุดหมายปลายทางใหม่ เช่น นครโฮจิมินห์ นครดูไบ นครเซี่ยงไฮ้ และ
เมืองฮิวสตัน เป็นต้น ตลอดจนการส่งเสริมการตลาดเพ่ือเพ่ิมจ�านวน
ผู้โดยสาร ซึ่งในปี 2559 ท่าอากาศยานอ๊อกแลนด์ได้รองรับผู้โดยสาร
จ�านวน 17.3 ล้านคน คิดเป็นอัตราการเติบโตของผู้โดยสารเฉลี่ยร้อยละ 
6.6 ต่อปีนับตั้งแต่เปิดให้บริการ นอกจากนี้ ท่าอากาศยานอ๊อกแลนด์  
มีแผนพัฒนาท่าอากาศยานระยะยาวตามวิสัยทัศน์ 30 ปีในการสร้าง 
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“ท่าอากาศยานแห่งอนาคต” (A 30-year vision  to build the “airport 
of the future”) โดยมียุทธศาสตร์ในการด�าเนินงาน 4  ด้าน ได้แก่ Grow  
Travel Markets, Strengthen our Consumer Business, Be Fast, 
Efficient and Effective และ Invest for Future Growth   

การเ ดินทางไปประชุมแลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์  ณ  
ท่าอากาศยานต่างประเทศถือเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดประสบการณ์
ใหม่ๆ ในการสร้างแนวคิดและกลยุทธ์เพ่ือน�ามาพัฒนาประสิทธิภาพการ
ให้บริการด้านต่างๆ ของท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. 
ให้ก้าวทันวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
โดยการเดินทางไปดูงานในแต่ละครั้ง ทอท. ค�านึงถึงความคุ้มค่าและ
ประโยชน์สูงสุดที่องค์กรจะได้รับ เพ่ือน�าองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ 
มาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินกิจการของ ทอท.ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

แผนการสืบทอดต�าแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร	

ทอท.มีการจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่ง (Succession Plan) โดย 
คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่ งมีกรรมการ 
ผู้อ�านวยการใหญ่ ในฐานะกรรมการ ทอท. เป็นประธาน รองกรรมการ 
ผู ้อ�านวยการใหญ่ และผู ้อ�านวยการท่าอากาศยาน เป็นกรรมการ  
จะเป็นผู ้ก�าหนดและระบุต�าแหน่งงานส�าคัญขององค์กร (Strategic 
Positions/Key Positions) และคัดเลือก Eligible list จากกลุ่มผู้บริหาร
ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ Success Profile ของต�าแหน่ง จากน้ันจะ
ประเมินศักยภาพความพร้อมในการด�ารงต�าแหน่งของ Eligible list  
โดยท่ีปรึกษา/Assessment Center เพ่ือจัดท�า Successors Pool ท้ังน้ี 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการคัดเลือกผู้บริหารที่มีความเหมาะสมท่ีจะ
เข้าด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ เมื่อต�าแหน่งน้ันว่างลง และเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้กลุ่มผู้บริหารท่ีเป็น Successors มีโอกาสได้รับการพัฒนา 
ตามแนวทางการพัฒนาความสามารถของผู้บริหาร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
และขีดความสามารถให้พร้อมที่จะก้าวสู ่ต�าแหน่งส�าคัญได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความต่อเน่ืองในการด�าเนินธุรกิจ 
และบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจของ ทอท. 

ทอท.ได้มีการก�าหนดแนวทางการสนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพและ 
ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามคุณสมบัติท่ีเหมาะสมส�าหรับ
การทดแทนต�าแหน่งในอนาคต และด�าเนินการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง

อย่างต่อเนื่องผ่านการเข้ารับอบรมในหลักสูตรส�าคัญต่างๆ อาทิ หลักสูตร
วิทยาลัยเหล่าทัพ หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร 
วิทยาลัยพระปกเกล้า หลักสูตร Leading Change หลักสูตร Leadership 
Succession Program หลักสูตร Executive Development Program  
หลักสูตร Wharton และหลักสูตร Global ACI-ICAO Airport  
Management Professional Accreditation Programme (AMPAP)  
ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมด้านระบบการขนส่งทางอากาศ โดยความ 
ร่วมมือระหว่างสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ (International 
Civil Aviation Organization: ICAO)  เป็นต้น

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ	

ทอท.ได้ก�าหนดไว้ในนโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท.และหลักการ 
ก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ในคู ่มือการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ ทอท.ให ้
คณะกรรมการ ทอท.ต้องประเมินตนเองรายปี เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ 
ตรวจสอบ การปฏบิตังิานในหน้าทีข่องคณะกรรมการ และร่วมกนัพิจารณา
ผลงานและปัญหาเพ่ือปรับปรุงแก้ไขผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
โดยคณะกรรมการเห็นชอบให้ใช้แบบประเมนิของส�านกังานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ที่ก�าหนดไว้ในเอกสาร “แนวทาง
การด�าเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิผล” 

ส�าหรับกระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ทอท.น้ัน 
คณะกรรมการธรรมาภิบาล จะพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการ ทอท.และคณะกรรมการชุดย่อย ก่อนท่ีจะเสนอต่อ
คณะกรรมการ ทอท.เพ่ือพิจารณา และ ทอท.จะด�าเนินการจัดส่งแบบ 
ประเมินให้กรรมการ ทอท.ทุกคนเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการ ทอท.และส่งกลับมายัง ทอท.เพ่ือวิเคราะห์ผลประเมิน 
จากนั้น ทอท.จะน�าผลประเมินและข้อคิดเห็นต่างๆ เสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการ ทอท.เพ่ือรับทราบและหาแนวทางร่วมกันในการสนับสนุน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทอท.ให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป โดยในปี 2560  
คณะกรรมการ ทอท.ได้มีมติเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของคณะกรรมการ ทอท.จ�านวน 2 แบบ ประกอบด้วย แบบประเมินตนเอง 
ของคณะกรรมการรฐัวิสาหกิจ (รายบคุคล) และแบบประเมนิผลคณะกรรมการ 
รัฐวิสาหกิจ โดยแบบประเมินผลทั้ง 2 แบบ มีเกณฑ์การประเมินผล ดังน้ี 
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ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 
2560 ทอท.ได้สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ ทอท.ประจ�าปี 2560 
โดยก�าหนดเป็นวาระแจ้งให้คณะกรรมการ ทอท.พิจารณารายงานสรุปผล 
การประเมินคณะกรรมการ ทอท.ประจ�าปี 2560 และข้อคิดเห็นหรือ 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของกรรมการ เพ่ือให้ ทอท.น�ามาก�าหนดแนวทาง 
ทีจ่ะปรบัปรงุแก้ไขและแนวทางทีท่�าให้การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ
มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม โดยสรุปผลการประเมินได้ดังน้ี

1.  การประเมินตนเองของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (รายบุคคล)  
 แบบประเมินประกอบด้วย 6 ส ่วน มีค�าถามท้ังหมด 32 ข ้อ  
 ประกอบด้วยหัวข้อประเมิน ดังน้ี

 l  ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ (Core Competency)

 l  ความเป็นอิสระ (Independence)

 l  ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ (Preparedness)

 l  ความเอาใจใส่ต่อหน้าท่ีและความรับผิดชอบ (Practice as  
  a Director)

 l  การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ (Committee Activities)

 l  การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่กิจการในระยะยาว  
  (Vision to Create Long - Term Value)

 สรุปการประเมินตนเองของกรรมการในภาพรวม เห็นว่ากรรมการ 
 ส่วนใหญ่ถือปฏิบัติ อยู่ในเกณฑ์ ดีเย่ียม มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 
 ร้อยละ 89.60

2. การประเมินผลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ แบบประเมินแบ่งเป็น  
 6 ส่วน มีค�าถามทั้งหมด 42 ข้อ ประกอบด้วยหัวข้อประเมิน ดังนี้

 l  โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

 l  บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 l  แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ

 l  การสื่อสารของคณะกรรมการ

 l  ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการกับฝ่ายบริหาร

 l  การจัดเตรียมและด�าเนินการประชุม 

สรุปการประเมินผลคณะกรรมการในภาพรวม เห็นว่าประสิทธิภาพใน
การท�างานอยู่ในเกณฑ์ ดีเย่ียม มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับร้อยละ 97.67

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา 
ท�าให้สามารถไตร่ตรองได้อย่างรอบคอบมากข้ึน เพ่ือฝ่ายเลขานุการ
องค์กรจะสามารถประสานงานและจัดท�าเอกสารข้อมูลให้กรรมการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย	

นโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท.ก�าหนดให้คณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองปีละ 1 คร้ัง เพ่ือให ้
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข 
ต ่อไป โดยการประเมินตนเองของกรรมการชุดย ่อยทุกชุดมีการ 
ด�าเนินการดังน้ี 

1) คณะกรรมการธรรมาภิบาลพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติ 
 ของคณะกรรมการชุดย่อย

2) คณะกรรมการชุดย่อยพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 เพ่ือให้เหมาะสมและใช้เป็นแบบประเมินผลในการปฏิบัติงาน 
 ต่อไป 

3) เลขานุการคณะกรรมการชุดย ่อย สรุปและรายงานผลการ 
 ปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยและด�าเนินการปรับปรุง 
 ด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

4) เลขานุการคณะกรรมการ รายงานผลประเมินของคณะกรรมการ 
 ชุดย่อยต่อคณะกรรมการ ทอท. 

โดยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2560 ทุกชุด 
อยู่ในระดับ ดีเย่ียม สามารถสรุปได้ดังน้ี

หน่วย : ร้อยละ

คณะกรรมการชุดย่อย ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการสรรหา

3. คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

4. คณะกรรมการธรรมาภิบาล

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

85.11

100.00

100.00

90.50

90.00
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การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อ�านวยการใหญ่	ทอท.

คณะกรรมการ ทอท.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
งานของผู ้อ�านวยการใหญ่ ทอท. ซ่ึงประกอบด้วย กรรมการ ทอท. 
และฝ่ายบริหาร ทอท.ท�าหน้าที่เลขานุการคณะอนุกรรมการ โดยคณะ
อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู ้อ�านวยการใหญ่ ทอท. 
จะประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ�านวยการใหญ่ ทอท.ทุก 6 เดือน 
โดยพิจารณาจากผลการด�าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา ตามตัวชี้วัดท่ีได้
เสนอคณะกรรมการ ทอท.ให้ความเห็นชอบไว้ซึ่งแผนการด�าเนินงาน 
ดังกล่าว จะครอบคลุมในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาธุรกิจ การพัฒนา 
องค์กร และการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ ทอท.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามข้อบังคับ 
ทอท.เพ่ือช่วยกลั่นกรองงานที่ส�าคัญ ซึ่งมีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละ 1 ปี  

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

(1) พลอากาศโท ประกิต  ศกุณสิงห์  ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

(2) นายมานิต  นิธิประทีป   กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

(3) นายวราห์  ทองประสินธุ์   กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาส
ละหนึ่งครั้ง โดยในการประชุมแต่ละครั้งของคณะกรรมการตรวจสอบ  
ต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุม ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวน 
ที่มีอยู ่ ทั้ งหมดในขณะนั้น  จึง ถือเป ็นองค ์ประชุม การลงมติของ 
คณะกรรมการตรวจสอบให้ประธานและกรรมการตรวจสอบมีเสียง 
คนละหนึ่งเสียง และให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที่มี 
คะแนนเสยีงเท่ากัน ให้ประธานมสีทิธิลงคะแนนอกีเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด

คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�าหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญช ี
จากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม
ด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทั้งสิ้น
จ�านวน 4 ครั้ง

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ

(1) คณะกรรมการตรวจสอบต ้องจัดท�ากฎบัตรหรือขอบเขตการ 
 ปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยครอบคลุมถึงโครงสร ้าง 
 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบในรายละเอียด  
 ซึ่ งกฎบัตร น้ีจะช ่วยสร ้างความเข ้าใจเ ก่ียวกับบทบาท และ 
 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้กับผู ้ที่เก่ียวข้อง 
 โดยตรง ซ่ึงประกอบด้วย คณะกรรมการ ทอท.กรรมการตรวจสอบ  
 ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี

(1 ปี ในท่ีนี้ หมายถึงช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปี
ที่ได้รับการแต่งต้ังและการประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นในปีถัดไป) มีหน้าท่ี 
รับผิดชอบตามที่ก�าหนดในกฎบัตรทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ
ทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะ
กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ ทอท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับ 
ทอท.ซึ่งก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการ ทอท. 
อย่างน้อย 3 คน และกรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชี
และการเงินโดยมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด ในปีงบประมาณ 2560 มีการประชุม 12 คร้ัง  
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 29 กันยายน 2560 ประกอบด้วย
กรรมการ 3 คน โดยทุกคนเป็นกรรมการอิสระ ดังรายชื่อต่อไป

หมายเหตุ  กรรมการตรวจสอบในล�าดับท่ี 3 มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน และมีความสามารถในการสอบทานงบการเงินของ ทอท. 

(2) คณะกรรมการ ทอท.เป็นผู ้อนุมัติกฎบัตร และคณะกรรมการ 
 ตรวจสอบต้องสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อย 
 ป ีละหน่ึงครั้ ง  เ พ่ือให ้สอดคล ้องกับสภาพแวดล ้อมและการ 
 ปฏิบัติงานจริง การแก้ไขเปล่ียนแปลงกฎบัตรจะต้องได้รับอนุมัติ 
 จากคณะกรรมการ ทอท.

(3) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการก�ากับดูแลกิจการ 
 ที่ดี การบริหารความเส่ียง และระบบการควบคุมภายใน กระบวนการ 
 ตรวจสอบภายใน และการรักษาความปลอดภัยของข ้อมูล 
 สารสนเทศ ของ ทอท.

(4) สอบทานผลการปฏิบัติงานภายใน ทอท.พร้อมให้ข้อเสนอแนะ 
 ต่อคณะกรรมการ ทอท.และหรือฝ่ายบริหาร ในกรณีที่คณะกรรมการ 
 ตรวจสอบเห็นว ่าจะเป ็นประโยชน ์ต ่อการก�ากับดูแลให ้การ 
 ปฏิบตังิานของ ทอท. และส่วนงานของ ทอท.เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ  
 และบรรลุวัตถุประสงค์ โดยสอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการ 
 ที่ดี

(5) ก�ากับดูแลและตรวจสอบนโยบาย และแนวปฏิบัติการต่อต้าน 
 การคอร์รัปชั่นว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอ 

(6) ก�ากับดูแลการควบคุมภายใน การจัดท�ารายงานทางการเงิน และ 
 กระบวนการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น  
 รวมท้ังก�ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
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(7) สอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน  
 ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง ให้มั่นใจ 
 ว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย  
 และมีประสิทธิภาพ

(8)   สอบทานการประเมินความเสี่ยง และให้ค�าแนะน�าต่อคณะกรรมการ  
 ทอท.เก่ียวกับการปฏิบัติที่ควรมีเพ่ือลดความเสี่ยงน้ัน โดยผู้บริหาร 
 ต้องน�าค�าแนะน�าไปปฏิบัติ 

(9)   คณะกรรมการตรวจสอบประชุมร่วมกับกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  
 เก่ียวกับประเด็นการรายงานผลการด�าเนินงานตามนโยบายต่อต้าน 
 การคอร์รัปชั่นโดยสม�่าเสมออย่างน้อยปีละครั้ง และรายงานผล 
 การตรวจสอบภายในเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
 ของ ทอท.ต่อคณะกรรมการ ทอท.อย่างสม�่าเสมอ และให้ค�าแนะน�า  
 ข้อควรปฏิบัติแก่คณะกรรมการ ทอท.และผู้บริหาร

(10) สอบทานความถูกต้องเหมาะสมของมาตรฐานการบัญชีที่ ใช ้  
 สอบทานรายงานทางการเงินของ ทอท.และส่วนงาน ทอท.ให้มี 
 ความถูกต้องเชื่อถือได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตาม 
 มาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไป และมาตรฐานการบัญชีสากล

(11) สอบทานการปฏิบัติงานของ ทอท.ให้เป็นไปตามกฎหมาย มติ 
 คณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ข้อก�าหนด ระเบียบที่เก่ียวข้องกับ ทอท. 
 พร้อมทั้งสอบทานกระบวนการในการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม  
 และจรรยาบรรณของ ทอท.

(12) สอบทานให้ ทอท.ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และ 
 ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย 
 ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของ ทอท.

(13) เสนอข้อแนะน�าต่อคณะกรรมการ ทอท.ในการพิจารณาแต่งตั้ง  
 โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนต�าแหน่ง และประเมินผลงาน 
 ของผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบ

(14) พิจารณาความดีความชอบประจ�าป ีของผู ้อ�านวยการส�านัก 
 ตรวจสอบร ่วมกับกรรมการผู ้อ�านวยการใหญ่ และพิจารณา 
 ความเหมาะสมของการแต่งต้ัง โยกย้าย และพิจารณาความด ี
 ความชอบของพนักงานในส�านักตรวจสอบ ร่วมกับผู ้อ�านวยการ 
 ส�านักตรวจสอบและกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

(15) ก�ากับดูแล แนะน�า ติดตาม และสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเป็น 
 อิสระของส�านักตรวจสอบ สอบทานรายงานการตรวจสอบ 
 ของส�านักตรวจสอบ เพ่ือให้รายงานการตรวจสอบมีคุณภาพ  
 เป็นประโยชน์ และสามารถใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนงาน  
 ทอท.และเพ่ือให้มีการน�าข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปสู่การปฏิบัต ิ
 ท่ีมีส่วนช่วยลดระดับความเสี่ยงด้านต่างๆ ของ ทอท.ให้อยู่ในเกณฑ ์
 ท่ียอมรับได้

 ส่วนงานด้านบริหารของส�านักตรวจสอบ กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  
 ในฐานะผู ้ รับผิดชอบการบริหารงานของ ทอท.เป็นผู ้ก�ากับดูแล  
 รวมท้ังสนับสนุนการตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกส่วนงานของ ทอท. 

 และตัดสินใจสั่งการต่อผลการตรวจสอบ ข้อสังเกต และข้อเสนอ 
 แนะของส�านักตรวจสอบได้ทันกาล และเหมาะสม และให้กรรมการ 
 ผู ้อ�านวยการใหญ่มีหน้าที่อธิบายชี้แจงเหตุผลต่อคณะกรรมการ 
 ตรวจสอบ ในกรณีที่ไม่ส่ังการตามข้อเสนอแนะ

(16) ให ้ความเห็นชอบงบประมาณ และอนุมัติแผนการตรวจสอบ 
 ประจ�าปี แผนอัตราก�าลัง แผนพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ 
 เฉพาะของบุคลากรส�านักตรวจสอบ เพ่ือให้มั่นใจได ้ว ่า การ 
 ตรวจสอบเป ็นไปอย ่างครอบคลุมท้ังด ้านการเงิน การบัญชี  
 การบริหาร การปฏิบัติการ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการต่างๆ เหล่าน้ัน

(17) พิจารณาความเหมาะสม เพียงพอของทรัพยากรต่างๆ เพ่ือช่วย 
 สนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ทอท.

(18) ทบทวน ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อก�าหนด ค�าสั่ง และประกาศของ ทอท. 
 เก่ียวกับการก�าหนดอ�านาจหน้าท่ีของส�านักตรวจสอบทุกหน่ึงปี  
 เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าส�านักตรวจสอบมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ 
 ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ หากการทบทวนดังกล่าว 
 ข้างต้น พบว่ามีการด�าเนินการที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระ 
 ให้น�าเสนอต่อคณะกรรมการ ทอท.เพ่ือพิจารณาแก้ไข ปรับปรุง

(19) คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานโดยผ่านส�านักตรวจสอบ ดังน้ัน  
 จึงควรจัดให้มีช่องทางการติดต่อระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ  
 และผู ้อ�านวยการส�านักตรวจสอบ ที่สามารถติดต่อและรายงาน 
 ได้อย่างมีประสิทธิผล

(20) คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการพิจารณากฎบัตรและ 
 แผนการตรวจสอบของส�านักตรวจสอบ และอนุมัติในกรณีท่ี 
 ได้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการ ทอท.นอกจากน้ียังรับผิดชอบ 
 ในการพิจารณา และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ ทอท.เก่ียวกับ 
 คุณสมบัติ และผลการปฏิบัติงานของผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบ  
 และประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ 
 ส�านักตรวจสอบ

(21) คณะกรรมการตรวจสอบควรพิจารณาเปรียบเทียบการปฏิบัติงาน 
 ตรวจสอบภายในของ ทอท.กับองค์กรชั้นน�าอื่น โดยจัดให้ม ี
 การประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจากบุคคล 
 ท่ีมีความเป็นอิสระจากภายนอกองค์กร (External Quality Review)  
 อย่างสม�่าเสมอ อย่างน้อยทุก 5 ปี ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิผล 
 ของส�านักตรวจสอบ เพ่ือการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เป็นไป 
 ตามแนวทางและวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้

(22) พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง 
 ทางผลประโยชน์ให้เป ็นไปตามกฎหมาย และข้อก�าหนดของ 
 ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งน้ี เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุ 
 สมผล มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ ทอท.
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(23) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระ เพ่ือท�า 
 หน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคล 
 ดังกล่าว รวมท้ังเสนอการเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท

(24) พิจารณาหนังสือที่ผู ้สอบบัญชีมีถึงผู ้บริหาร ทอท.แจ้งข้อสังเกต  
 และข ้อเสนอแนะเก่ียวกับรายการท่ีผิดปกติหรือข ้อบกพร ่อง  
 ท่ีมีนัยส�าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ พิจารณา และให้ข้อคิดเห็น 
 ต ่อคณะกรรมการ ทอท.โดยอาจสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมจาก 
 ผู้สอบบัญชีก่อนเพ่ือความเข้าใจท่ีถูกต้องในหนังสือดังกล่าว และ 
 ติดตามเพ่ือให้มั่นใจว่าข้อสังเกต และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 
 นั้นได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ ทอท.และน�าไปสู่การปฏิบัติ 
 ในกรณีที่ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะใดไม่ได้รับการพิจารณาหรือ 
 ด�าเนินการโดยไม่มีเหตุผลอันควร ให้หารือร่วมกับฝ่ายบริหารและ 
 น�าเสนอต่อคณะกรรมการ ทอท. เพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

(25) คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการหารือเก่ียวกับขอบเขต 
 และแนวทางการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี รวมทั้งหารือเก่ียวกับ 
 ผลการตรวจสอบ และผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี

(26) คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเชิญผู ้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม  
 โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละครั้ง

(27) คณะกรรมการตรวจสอบหารือกับฝ ่ายบริหาร ทอท.เ ก่ียวกับ 
 ความเสี่ยงทางธุรกิจท่ี ทอท.เผชิญอยู ่และแผนการจัดการกับ 
 ความเสี่ยงนั้น รวมถึงประเด็นผลกระทบทางกฎหมาย ภาษีอากร  
 หรือกฎ ระเบียบอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อ ทอท.และคดีความ หรือ 
 การฟ้องร้องใดๆ ท่ีมีอยู่ หรือประเด็นที่ก�าลังจะด�าเนินการ รวมท้ัง 
 ท่ียังไม่ได้ด�าเนินการ

(28) คณะกรรมการตรวจสอบอาจจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู ้บริหาร  
 อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบเชิญบุคคล 
 ใดๆ ท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมการประชุมด้วยก็ได้

(29) ส ่ง เสริมความเป ็นอิสระของผู ้สอบบัญชี  และสนับสนุนการ 
 ปฏิบัติงานของส�านักตรวจสอบให้มีความเป็นอิสระ เท่ียงธรรม  
 และเป็นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบ 
 ภายใน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการประสานงานระหว่างฝ่ายบริหาร 
 ของ ทอท.ผู ้สอบบัญชี และส�านักตรวจสอบอย่างเหมาะสมและ 
 เพียงพอ

(30) คณะกรรมการตรวจสอบต้องค�านึงถึงความมีสาระส�าคัญของ 
 เรื่ องที่ อาจมีผลกระทบต ่อการด�า เนินงานของ ทอท.  ทั้ งนี้  
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ  
 ทอท.โดยตรง

(31) สอบทานข้อสรุปและหลักฐานประกอบ ในกรณีท่ีพนักงานหรือ 
 ผู ้บริหาร อาจมีการกระท�าอันเป็นการทุจริต หรือใช้อ�านาจหน้าที ่
 ในทางมิชอบ เป็นผลให้ ทอท.ได้รับความเสียหาย น�าเสนอผล 
 การสอบทานดังกล่าวต่อคณะกรรมการ ทอท.เพ่ือพิจารณาโดยเร็ว

(32) กรรมการที่ได้รับต�าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบใหม่ ควรได้รับ 
 ข้อมูลท่ีจ�าเป็นในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการตรวจสอบ โดย 

 ได้รับเอกสารที่เ ก่ียวข้องและหารือกับฝ่ายบริหาร ผู ้สอบบัญชี  
 ผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือให้มีความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 ในการปฏิบัติงาน

(33) จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน 
 ประจ�าปีของ ทอท. ซึ่งรายงานดังกล่าว ต้องลงนามโดยประธาน 
 คณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย  
 ดังต่อไปนี้

 (33.1) ความเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดท�าและการเปิดเผยข้อมูล 
    ในรายงานทางการเงินถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ี 
    เชื่อถือได้

 (33.2) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
    ของ ทอท.

 (33.3) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์  
    และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ 
    กฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของ ทอท.

 (33.4) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

 (33.5) ความเห็น เ ก่ียว กับรายการ ท่ีอาจมีความขัดแย ้ งทาง 
    ผลประโยชน์

 (33.6) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วม 
    ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

 (33.7) ความเห็น หรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ 
    ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

 (33.8) การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

 (33.9) รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู ้ ถือหุ ้นและผู ้ลงทุนทั่วไปควรทราบ  
    ภายใต้ขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 
    จากคณะกรรมการ ทอท.ในการด�าเนินงาน ข้างต้น คณะกรรมการ 
    ตรวจสอบค�านึงถึงความมีสาระส�าคัญของเร่ืองท่ีอาจม ี
    ผลกระทบต่อการด�าเนินงานของ ทอท.

การเปิดเผยข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	

ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 
2558 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายสมบูรณ์  น้อยน�้าค�า ให้ด�ารงต�าแหน่ง 
ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบ ตั้งแต่วันท่ี 6 พฤษภาคม 2558 เน่ืองจาก
เป็นผู้ท่ีมีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับบัญชีการเงิน ซึ่งมีความจ�าเป็น
และเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบภายในของ ทอท. รวมท้ังสามารถ
ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในการท�า
หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมีความเข้าใจ
ในกิจกรรมการด�าเนินงาน และการบริหารความเส่ียงของบริษัท

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการ ทอท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามข้อบังคับ ทอท.
ซึ่งก�าหนดให้ประกอบด้วยกรรมการ ทอท.อย่างน้อย 3 คน และกรรมการ
อย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ในปีงบประมาณ 2560 
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มีการประชุม 3 ครั้ง คณะกรรมการสรรหา ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วยกรรมการ ทอท.ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

(1) นายมานิต  นิธิประทีป  ประธานกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)

(2) นาวาอากาศตรี ประจักษ์  สัจจโสภณ กรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)

(3) นางระวีวรรณ  เนตระคเวสนะ กรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ี

(1) ก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ ทอท.

(2) สรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ ตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องก�าหนด แล้วน�าเสนอคณะกรรมการ ทอท.เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 
 เป็นกรรมการ ทอท.

(3) เสนอคณะกรรมการ ทอท.เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ทอท.แทนกรรมการท่ีพ้นจากต�าแหน่ง ตามข้อบังคับ

(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 ในปีงบประมาณ 2560 
มีการประชุม 2 ครั้ง คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วยกรรมการ ทอท.ดังรายชื่อต่อไปน้ี

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

(1) นายวราห์  ทองประสินธุ์ ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

(2) นายธวัชชัย  อรัญญิก   กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

(3) นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ   กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ี

(1) พิจารณาแนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ทอท. 

(2) พิจารณาหลักเกณฑ์หรือวิธีการก�าหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ให้แก่กรรมการ ทอท.ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และน�าเสนอ 
 คณะกรรมการ ทอท.เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

(3) พิจารณาหลักเกณฑ์หรือวิธีการก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่บุคคลภายนอกท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ อนุกรรมการ และผู้ท�างาน และน�าเสนอ 
 คณะกรรมการ ทอท.เพ่ือพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการ ทอท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลตามข้อบังคับ ทอท.ซึ่งก�าหนดให้ประกอบด้วย กรรมการ ทอท.อย่างน้อย 3 คน และ
กรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ในปีงบประมาณ 2560 มีการประชุม 3 ครั้ง คณะกรรมการธรรมาภิบาล ณ วันท่ี 30 กันยายน 
2560 ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน เป็นกรรมการอิสระ 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

(1) นางระวีวรรณ  เนตระคเวสนะ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล (กรรมการอิสระ)

(2) นาวาอากาศตรี ประจักษ์  สัจจโสภณ กรรมการธรรมาภิบาล (กรรมการอิสระ)

(3) พลอากาศโท ประกิต  ศกุณสิงห์ กรรมการธรรมาภิบาล (กรรมการอิสระ)

(4) กรรมการผู ้อ�านวยการใหญ่ กรรมการธรรมาภิบาลและเลขานุการ

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ี

(1)   ก�าหนดนโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือการพัฒนาสู่ความย่ังยืนของ ทอท.เสนอต่อคณะกรรมการ ทอท. 
 เพื่ออนุมัติ 

P 100 : การกำาก ับด ูแลกิจการ : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]



รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

1.  นาวาอากาศตรี ประจักษ์  สัจจโสภณ ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)

2.  นายวราห์  ทองประสินธุ์ กรรมการ (กรรมการอิสระ)

3.  นายมนัส  แจ่มเวหา  กรรมการ (กรรมการอิสระ)

4.  กรรมการผู ้อ�านวยการใหญ่  กรรมการและเลขานุการ

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ

(1)   ก�าหนดนโยบาย และกรอบการด�าเนินงานการบริหารความเส่ียงของ ทอท. รวมท้ังให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการ ทอท.และฝ่ายบริหาร ทอท.  
 ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 

(2)  ก�ากับดูแล สนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความส�าเร็จในระดับองค์กร 

(3)  เสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้

(4) ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงแผนการด�าเนินงาน เพ่ือลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสภาวะการด�าเนินธุรกิจ

(5) แต่งต้ังคณะท�างาน และ/หรือ พนักงานเพ่ือให้การสนับสนุนการด�าเนินงานได้ตามความเหมาะสมและความจ�าเป็น

การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้อำานวยการใหญ่ ทอท.

กรรมการอิสระ มีจ�านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

(1) พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล

(2)   นาวาอากาศตรี ประจักษ์  สัจจโสภณ

(3)   พลอากาศโท ประกิต  ศกุณสิงห์

(4)   นายธวัชชัย  อรัญญิก

(5)   นายมานิต  นิธิประทีป

(6)   นายธานินทร์  ผะเอม

(7)   พลเอก ชาตอุดม  ติตถะสิริ

(8)   นายมนัส  แจ่มเวหา

(9)   นางระวีวรรณ  เนตระคเวสนะ

(10) นายสราวุธ  เบญจกุล

(11) พลต�ารวจโท มนู  เมฆหมอก 

(12) นายวราห์  ทองประสินธุ์

(2) ส่งเสริมและให้ค�าแนะน�าแนวปฏิบัติที่ ดีแก่คณะกรรมการ ทอท.เพ่ือให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลักการท่ีกระทรวงการคลัง  
 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด รวมท้ังหลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

(3) ส่งเสริมให้การด�าเนินงานของ ทอท. ค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ครอบคลุมท้ังในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่าง 
 บูรณาการทั่วท้ังองค์กร 

(4) ติดตาม ประเมินและทบทวนเก่ียวกับนโยบาย จรรยาบรรณ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.ให้สอดคล้อง 
 กับกฎหมายและแนวปฏิบัติสากล รวมท้ังข้อเสนอแนะของสถาบันท่ีเก่ียวข้อง และเสนอคณะกรรมการ ทอท.เพ่ืออนุมัติ 

(5) ติดตาม ทบทวนและประเมินผลเพ่ือส่งเสริมให้การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ ทอท.พัฒนาสู่ความย่ังยืนตามมาตรฐานสากล 

(6)   แต่งต้ังคณะท�างานเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม 

(7)   รายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการ ทอท.เป็นระยะ  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ ทอท.ได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามข้อบังคับ ทอท. ข้อ 59 ประกอบด้วยกรรมการ ทอท. จ�านวน 4 ท่าน  
ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมจ�านวน 12 ครั้ง โดยมีองค์ประกอบและหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดังต่อไปน้ี

BEYOND THE BOUNDARY : P 101 การกำาก ับด ูแลกิจการ : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]



ข้อก�าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของ ทอท.มีความเข้มข้นกว่าข้อ
ก�าหนดข้ันต�่าของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการอิสระ (Independent 
Director) ของ ทอท.น้ัน ต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 
 ใน ทอท.บริษัทในเครือ บริษัทร ่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจม ี
 ความขัดแย้ง

(2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมท้ังไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน  
 ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ�า รวมถึงที่ปรึกษาตรวจสอบบัญชี  
 ท่ีปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ หรือไม่เป็นผู้มีอ�านาจควบคุม  
 ทอท.บริษัทในเครือบริษัทร ่วมทุน หรือไม ่ เป ็นบุคคลท่ีอาจม ี
 ความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะ 
 ดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้า คู ่ค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี ้
 การค้า เจ้าหน้ี/ลูกหนี้เงินกู้ เป็นต้น รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือ 
 ส่วนได้เสีย ไม่ว ่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและ 
 การบริหารงานของ ทอท. บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคล 
 ท่ีอาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะท�าให้ขาดความเป็นอิสระ

(4) ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสัมพันธ์อื่นที่อาจท�าให้ขาดความ 
 เป็นอิสระกับผู ้บริหาร ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ของ ทอท.บริษัทในเครือ  
 บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมท้ังไม่ได้รับ 
 การแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ 
 หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(5)   กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 4 อาจได้รับมอบหมาย 
 จากคณะกรรมการ ทอท.ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของ 
 บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร ่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน  
 หรือนิติบุคคล ท่ีอาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบ 
 ขององค์คณะได้ (Collective Decision)

ทั้งนี้ กรรมการ ทอท.ที่ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ ์
และกระบวนการตามข ้อ 9.3.2 และมี คุณสมบัติครบถ ้วนตาม 
ค�านิยามกรรมการอิสระของ ทอท.ข้างต้น จะได้รับการแต่งตั้งเป็น 
กรรมการอิสระด ้ วยมติที่ ประชุมคณะกรรมการทอท.และ/หรือ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

การสรรหากรรมการ	

เมื่อต�าแหน่งกรรมการของ ทอท.ว่างลง คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่
สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดย
พิจารณาดังน้ี 

(1) จากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director’s Pool) ของ 
 กระทรวงการคลังซึ่งเป็นบัญชีท่ีได้รวบรวมผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ  
 มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน ์
 ต่อธุรกิจของรัฐวิสาหกิจไว้อย่างครบถ้วน

(2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขา 
 วิชาชีพต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์และเพ่ิมมูลค่าให้ ทอท. 

(3)   มีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อบังคับ ทอท.พระราชบัญญัติคุณสมบัต ิ
 มาตรฐานส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พระราชบัญญัติ 
 บริษัทมหาชนจ�ากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ 
 แห่งประเทศไทย 

(4) มีคุณลักษณะท่ีส่งเสริมการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการ  
 ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ (Accountability)  
 ความระมัดระวัง (Care) และความซื่อสัตย์ (Loyalty) อุทิศเวลา 
 อย่างเต็มที่ เป็นต้น 

โดยจะให้ความส�าคัญต่อผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติ 
เฉพาะในด้านต่างๆ ท่ีคณะกรรมการยังขาดอยู่ และท่ีมีความจ�าเป็น 
อย่างยิ่งต่อธุรกิจตลอดจนสอดคล้องตามกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ 
ตามองค์ประกอบใน Board Skill Matrix ของ ทอท. ก่อนเป็นล�าดับต้น  
เพ่ือให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ ทอท. มีความสมบูรณ์และ 
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ ทอท. รวมถึงค�านึงถึงโอกาสที่อาจมีปัญหาในเรื่อง
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของกรรมการด้วย

ทัง้นี ้ทอท.ได้ก�าหนดวิธีการสรรหาบคุคลเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการ ทอท. ดังน้ี

1. เมื่อต�าแหน่งกรรมการ ทอท.ว่างลง ท้ังในกรณีกรรมการท่ีออก 
 จากต�าแหน ่งเมื่อครบวาระหรือกรรมการที่พ ้นจากต�าแหน ่ง 
 ก่อนครบก�าหนดวาระ ท่ีประชุมคณะกรรมการ ทอท.จะมีมติให ้
 คณะกรรมการสรรหาด�าเนินการสรรหากรรมการแทนต�าแหน่ง 
 กรรมการท่ีว่างลง 

2. คณะกรรมการสรรหาจะด�าเนินการสรรหา โดยค�านึงถึงคุณสมบัต ิ
 ของกรรมการท่ียังขาดอยู ่ ตามความจ�าเป็นและสอดคล้องกับ 
 กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของ ทอท.

3. คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลท่ีมี 
 ความเหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการ ทอท. พร้อมเหตุผลประกอบและ 
 เสนอต่อคณะกรรมการ ทอท.เพ่ือขอความเห็นชอบ

4. คณะกรรมการ ทอท.พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัต ิ
 เหมาะสมตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาน�าเสนอเพ่ือพิจารณา 
 แต่งตั้งเป็นกรรมการหรือเสนอรายชื่อต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ืออนุมัติ 
 แต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป โดยรายช่ือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  
 จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
 เพ่ือเป็นไปตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการก�าหนด 
 นโยบายรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 อีกด้วย 

ส�าหรับการลงคะแนนเสียงเพ่ือเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการท่ี 
ออกจากต�าแหน่งเมื่อครบวาระ ต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ�าปีด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียง โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังน้ี 

P 102 : การกำาก ับด ูแลกิจการ : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]



1)   การเลอืกต้ังกรรมการทดแทนต�าแหน่งทีว่่างในกรณีท่ีพ้นจากต�าแหน่ง 
 ก่อนครบวาระ คณะกรรมการอาจเลือกต้ังกรรมการแทนต�าแหน่ง 
 ท่ีว่างได้ด้วยคะแนนเสียงไม่ต�่ากว่าสามในสี่ของจ�านวนกรรมการ 
 ท่ียังเหลืออยู่ ท้ังน้ี บุคคลท่ีเข้ามาเป็นกรรมการทดแทนจะมีวาระ 
 การด�ารงต�าแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการท่ีออกไป

2)   การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ต้องได้รับอนุมัต ิ
 จากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ซึ่งบุคคลที่ได้รับคะแนนเสียง 
 สูงสุดตามล�าดับลงมาเป ็นผู ้ ได ้รับการเลือกตั้งเป ็นกรรมการ 
 เท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน โดยมี 
 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังน้ี

 2.1) คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ 
    เหมาะสมเป็นกรรมการ ทอท. และเสนอให้คณะกรรมการ  
    ทอท.พิจารณาอีกครั้ งหน่ึงก ่อนเสนอที่ประชุมผู ้ ถือหุ ้น 
    เพ่ือเลือกตั้ง ท้ังนี้ ทอท.ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายท่ีจะเสนอชื่อ 
    บุคคลเป็นกรรมการได้ ทอท.จึงได้เพ่ิมช่องทางให้ผู ้ถือหุ ้น 
    สามารถเสนอช่ือกรรมการล ่วงหน ้าได ้ ต้ั งแต ่วันที่  1  
    กรกฎาคม - 30 กันยายนของทุกปี โดยได้แจ้งให้ผู ้ถือหุ้น 
    ทราบผ่านช ่องทางการแจ้งข ้อมูลของตลาดหลักทรัพย ์
    แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของ ทอท.โดยมีหลักเกณฑ ์
    การให้ผู ้ ถือหุ ้นเสนอช่ือกรรมการล่วงหน้าพร้อมทั้งแบบ 
    เสนอช่ือกรรมการแสดงอยู่บนเว็บไซต์ของ ทอท.ด้วย

 2.2) ในกรณีที่จ�านวนบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 
    มีไม่เกินกว่าจ�านวนกรรมการ ที่จะพึงได้รับการเลือกตั้ง 
    ในคร้ังนั้น ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งบุคคลท่ีได้รับ 
    การเสนอชื่อเป็นกรรมการท้ังชุดโดยออกเสียงลงคะแนน 
    เลือกตั้งเป็นรายบุคคล

 2.3) ในกรณีที่จ�านวนบุคคลผู ้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ  
    มีจ�านวนเกินกว่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงได้รับการเลือกต้ัง 
    ในครั้งน้ัน ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกต้ังบุคคล 
    ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลได้ไม่เกิน 
    จ�านวนกรรมการท่ีจะพึงได้รับการเลือกตั้งในครั้งนั้น และ 
    ให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับ 
    เลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจ�านวนกรรมการท่ีจะพึงมี       

การสรรหาผู้อ�านวยการใหญ่	ทอท.

(1)   คณะกรรมการ ทอท.แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อ�านวยการใหญ่  
 ทอท.พร ้อมท้ัง ก�าหนดกรอบอ�านาจหน้าท่ีในการด�าเนินการ 
 เ พ่ือสรรหาผู ้อ�านวยการใหญ่ ทอท.ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด 
 ไว้ในพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและ 
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราช 
 บัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2543 และ (ฉบับท่ี 6)  
 พ.ศ. 2550 โดยต ้องมีคุณสมบัติและไม ่มีลักษณะต้องห ้าม 
 ตามมาตรา 8 ตรี (1) (3) (4) (5) (6) (11) และ (12) รวมทั้ง 

 ตามคุณสมบัติเฉพาะต�าแหน่งที่คณะกรรมการ ทอท.ได้เห็นชอบ 
 ในหลักการ

(2)   คณะกรรมการสรรหาผู้อ�านวยการใหญ่ ทอท.ด�าเนินการเพ่ือสรรหา 
 บุคคลท่ีมีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสม 
 ที่จะเป็นผู้บริหารของ ทอท.ซ่ึงต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ 
 ต้องห้ามตามมาตรา 8 ตรี (1) (3) (4) (5) (6) (9) (10) (11) และ  
 (12) แห่ง พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการ 
 และพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550

(3) การสรรหาให้ใช้วิธีประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผยตามสื่อต่างๆ  
 อย่างน้อย  2 ประเภท

(4)   เมื่อสรรหาได้ผู ้ที่มีความเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการสรรหา 
 ผู้อ�านวยการใหญ่ ทอท.เสนอชื่อต่อคณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณา

(5) คณะกรรมการ ทอท.ส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกพร้อมประวัติ 
 และคุณสมบัติให ้คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของ 
 ผู้อ�านวยการใหญ่ ทอท. (คณะกรรมการ ทอท.แต่งตั้ง) เพ่ือพิจารณา 
 ผลตอบแทน

(6) คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของผู้อ�านวยการใหญ่ ทอท. 
 ด�าเนินการในการพิจารณาก�าหนดผลตอบแทน เงื่อนไขการจ้าง  
 และรายละเอียดสัญญาจ้าง รวมท้ังเจรจาต่อรองเรื่องผลตอบแทน 
 กับผู ้ที่ได ้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจ่าย 
 ผลตอบแทนฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน 2543   
 และวันท่ี 22 มิถุนายน 2547 โดยมีประเด็นส�าคัญท่ีควรพิจารณา  
 ดังนี้

 (6.1) การก�าหนดเงินค่าตอบแทน ต้องพิจารณาให้เหมาะสม 
    สอดคล้องกับคณุสมบตั ิความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ 
    ของผู ้ ท่ีจะมาเป ็นผู ้บริหารสูงสุด ตลอดจนภารกิจและ 
    เป้าประสงค์ที่จะมอบหมายให้รับผิดชอบด�าเนินการให้บรรล ุ
    ต่อไป

 (6.2) การท�าสัญญาจ้าง ต้องก�าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่จะต้อง 
    ด�าเนินการให้ได้ผลในระยะเวลาท่ีก�าหนดส�าหรับประเมิน 
    ผู้บริหารสูงสุด

 (6.3) เพ่ือให ้ได ้บุคคลท่ีมีความรู ้ความสามารถในการบริหาร 
    จัดการอย่างแท้จริง ต ้องก�าหนดระดับความส�าเร็จของ 
    เป้าหมายหรือพันธกิจของรัฐวิสาหกิจที่ต้องการให้ผู ้บริหาร 
    สูงสุดเข้ามารับผิดชอบ หรือด�าเนินการ รวมท้ังตัวชี้วัดอย่าง 
    ชัดเจน หากไม่สามารถด�าเนินการให้บรรลุผลได้ ก็สามารถ 
    ยกเลิกสัญญาจ้างได้

(7)   คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้อ�านวยการใหญ่ ทอท. 
 เสนอผลการพิจารณาตามข ้อ (6) พร ้อมร ่างสัญญาจ้างต ่อ 
 คณะกรรมการ ทอท.เพ่ือพิจารณา แล้วเสนอกระทรวงการคลัง 
 ให้ความเห็นชอบ

BEYOND THE BOUNDARY : P 103 การกำาก ับด ูแลกิจการ : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]



(8)   เมื่อกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนและร่างสัญญา 
 จ้างแล้ว ทอท.เสนอ ผูม้อี�านาจแต่งตัง้ (ตามกฎหมายจดัตัง้รฐัวิสาหกิจ 
 น้ัน) เพ่ือแต่งตั้ง โดยในการท�าสัญญาจ้าง ให้ประธานกรรมการ  
 ทอท.หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทอท. 
 เป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้าง

อ�านาจหน้าท่ีของกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่	ทอท.

ตามข้อบังคับ ทอท.ได้ก�าหนดให้กรรมการผู ้อ�านวยการใหญ่ ทอท. 
มีอ�านาจและหน้าที่เก่ียวกับการบริหารบริษัท ตามท่ีคณะกรรมการจะ
มอบหมายและจะต้องบริหารตามแผนงานหรืองบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง รักษา 
ผลประโยชน์ของบริษัทและผู ้ ถือหุ ้นอย่างดีท่ีสุด อ�านาจหน้าท่ีของ 
กรรมการผู ้อ�านวยการใหญ่ ทอท.ให้รวมถึงเรื่องหรือกิจกรรมต่างๆ  
ดังต่อไปน้ีด้วย 

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

(2)   บรรจุ แต่งต้ัง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง  
 ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้าง 
 ออกจากต�าแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการ ทอท.ก�าหนด  
 แต่ถ้าเป็นพนักงานระดับฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป จะต้องได้รับ 
 ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ทอท.ก่อน

(3) ด�าเนินการให้มีการจัดท�าและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของ ทอท. 
 รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อคณะกรรมการ ทอท.เพ่ือขออนุมตัิ  
 และมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณ 
 ท่ีได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการ ทอท.ตามระยะเวลาที ่
 คณะกรรมการ ทอท.เห็นสมควร

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

(5) วางระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติงานของ ทอท.

ทั้งน้ีคณะกรรมการ ทอท.ได้มอบอ�านาจให้ นายนิตินัย ศิริสมรรถการ 
กรรมการผู ้อ�านวยการใหญ่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2559  
มีอ�านาจและหน้าท่ีเก่ียวกับการบริหาร ทอท.ตามท่ีคณะกรรมการ ทอท.
มอบหมาย และจะต้องบริหาร ทอท.ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุม
คณะกรรมการ ข้อบังคับ และวัตถุประสงค์ของ ทอท.ตลอดจนให้เป็นไป
ตามแผนงาน หรืองบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ทอท.
อย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ 
ทอท.และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด และให้มีอ�านาจที่จะด�าเนินการในเรื่อง
หรือกิจการต่างๆ ดังนี้ 

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

(2) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง  
 ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง

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

(4) วางระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติงานของ ทอท.

(5) กระท�านิติกรรมใดๆ แทนและ/หรือในนามของบริษัทโดยมีหรือ 
 ไม่มีตราประทับของ ทอท.ตามวัตถุประสงค์ของ ทอท.และภายใน 
 ขอบอ�านาจที่ได้รับมอบหมายข้างต้น ท้ังนี้ ให้รวมถึงการจัดท�าและ 
 ลงชื่อในเอกสาร ค�าขอ ค�าร้อง ค�าแถลง ค�าบอกกล่าว ข้อตกลง  
 ย่ืนเรื่องราว ให้ถ้อยค�า ค�าชี้แจง แก้ไขขีดฆ่า เปล่ียนแปลง ตกเติม 
 ข้อความในเอกสารรับรองเอกสาร ย่ืนและรับเอกสาร ตลอดจน 
 การลงชื่อในนิติกรรมสัญญาท่ีเก่ียวข้องกับกิจการของ ทอท.

(6) บอกกล่าว แจ้งความจ�านงที่จะเรียกร ้องทวงถามซึ่งทรัพย์สิน  
 หน้ีสิน ผลประโยชน์ หรือสิทธิเรียกร้องต่างๆ จากบุคคล ห้างร้าน  
 ห้างหุ้นส่วน บริษัทจ�ากัด บริษัทมหาชนจ�ากัด หรือนิติบุคคลใดๆ  
 ตลอดจนส่วนงานราชการต่างๆ หรือองค์กรใดๆ บอกเลิกสัญญา  
 ตลอดจนปฏิเสธหน้ีสิน หรือสิทธิเรียกร้องท่ีถูกทวงถามหรือกระท�า 
 การใดๆ เพ่ือให้ข้อเรียกร้องหรือข้อต่อสู ้บังเกิดผล หรือไม่ไร้ผล 
 ตามกฎหมาย 

(7) แจ้งความร้องทุกข์ กล่าวโทษ และมอบคดีอาญาหรือคดีแพ่ง 
 เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาต่อพนักงานสอบสวนเพ่ือให้ด�าเนินคดี 
 กับบุคลหรือนิติบุคคลที่กระท�าผิดต่อบริษัท ฟ้องร้อง ด�าเนินคดี  
 เป็นโจทก์ โจทก์ร่วม หรือจ�าเลยในคดีอาญา ตลอดจนการถอน 
 ค�าร้องทุกข์ และรับข้อเสนอให้ประนีประนอมยอมความ ตกลง 
 ยินยอม หรือกระท�าการอย่างอ่ืนเพ่ือให้คดีเสร็จส้ินไป

(8) ด�าเนินคดีในฐานะโจทก์หรือจ�าเลย หรือโจทก์ร่วมหรือจ�าเลยร่วม  
 หรือคู่ความฝ่ายใดๆ ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีแรงงาน  
 คดีภาษีอากร และคดีทั้งหลายทั้งปวงทุกศาลท่ัวราชอาณาจักร  
 รวมท้ัง การร้องขอ ร้องสอด ให้การต่อสู้คดี ฟ้องแย้ง อุทธรณ์ ฎีกา  
 และด�าเนนิกระบวนพิจารณาคดนีัน้ๆ การบงัคบัคด ีการขอรบัช�าระหน้ี  
 ขอพิสูจน์หน้ี ขอเฉลี่ยหน้ีในคดีล้มละลาย หรือคดีท่ีผู้อื่นเป็นโจทก์ 
 หรือเป็นจ�าเลย การรับเงิน สิ่งของ เอกสารจากศาล หรือจาก 
 เจ้าพนักงานบังคับคดี เข้าสู ้ราคา และซื้อทรัพย์สินในการขาย 
 ทอดตลาด ย่ืนค�าคัดค้านเก่ียวกับการบังคับคดี รับเงินจากการ 
 ขายทอดตลาด และด�าเนินการอื่นใดเพ่ือให้การกระท�าดังกล่าวลุล่วง 
 ไปจนเสร็จการ 

(9) ด�าเนินคดีในฐานะผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีหรือผู้รับมอบอ�านาจ 
 หรือคู่ความฝ่ายใดๆ ในคดีปกครองจนกว่าคดีจะถึงท่ีสุด และให้มี 
 อ�านาจด�าเนินกระบวนพิจารณาใดไปในทางจ�าหน่ายสิทธิด้วย เช่น  
 การยอมรับตามที่  คู ่กรณีอีกฝ่ายหน่ึงเรียกร้อง ถอนฟ้อง ประนี 
 ประนอมยอมความ สละสิทธิ ใช้สิทธิในการอุทธรณ์ต่อศาลปกครอง 
 สูงสุด หรือขอให้พิจารณาคดีใหม่ และให้มีอ�านาจมอบอ�านาจ 
 ช่วงได้ด้วย 
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(10) ด�าเนินกระบวนพิจารณาคดีใดๆ จนกว่าจะถึงท่ีสุด และให้มีอ�านาจ 
 ท�าการในทางจ�าหน่ายสิทธิด้วย เช่น การยอมรับตามท่ีคู ่ความ 
 อีกฝ่ายหน่ึงเรียกร้อง ถอนฟ้อง ประนีประนอมยอมความ สละสิทธิ  
 ใช ้สิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกา ขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่  
 ย่ืนค�าเสนอข้อพิพาทหรือย่ืนค�าคัดค้านหรือเป็นคู ่ความฝ่ายใดๆ  
 ในคดีของสถาบันอนุญาโตตุลาการ พร้อมทั้งให้มีอ�านาจแต่งตั้ง 
 อนุญาโตตุลาการ ตลอดจนให้มีอ�านาจจ่ายเงิน วางเงิน รับเงิน  
 รับสรรพเอกสารจากศาล หรือจากคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง หรือบุคคล 
 อื่น และให้มีอ�านาจมอบอ�านาจช่วงได้ด้วย

(11) เพ่ือให้การเป็นไปโดยสมบูรณ์ตามท่ีมอบหมายน้ี ให้ผู้รับมอบอ�านาจ 
 มีสิทธิแต่งตั้งทนายความเพ่ือว่าต่างแก้ต่างคดี หรือมอบอ�านาจ 
 ให้ตัวแทนช่วง ด�าเนินการแทนตามความจ�าเป็นในทุกกรณีแห่ง 
 กิจการที่มอบหมาย 

(12) ให้ผู ้รับมอบอ�านาจสามารถแต่งต้ังผู ้ท�าการแทนหรือตัวแทนช่วง 
 คนเดียว หรือหลายคนเพ่ือกระท�าการภายในขอบเขตอ�านาจที่ได้รับ 
 มอบอ�านาจข้างต้นแทนและ/หรือในนามของบริษัท โดยมีหรือไม่ม ี
 ตราประทับของบริษัท รวมทั้งให้มีอ�านาจกระท�าการอื่นใดในกรณี 
 ที่จ�าเป็นและตามที่เห็นสมควรเพ่ือให้กิจการที่ได้รับมอบอ�านาจ  
 สามารถด�าเนินไปได้โดยส�าเร็จลุล่วงทุกประการ และให้ผู้ท�าการ 
 แทนหรือตัวแทนช่วงมีอ�านาจมอบอ�านาจช่วงอีกชั้นหน่ึงได้ 

การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น ทอท. 
ในฐานะผู้ถือหุ้นได้ส่งผู้แทน ทอท. เพ่ือเข้าไปมีส่วนร่วมในการท�าหน้าท่ี
ดูแลผลประโยชน์ ตลอดจนประสานงานในการร่วมมือท�าธุรกิจระหว่าง
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยผู้แทน ทอท.จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเห็น
ชอบจากฝ่ายบริหารของ ทอท. หรือผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ 
ทอท.เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม แล้ว
แต่กรณี ซึ่งกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนน้ัน ประกอบด้วยบุคคล 
จากคณะกรรมการ ทอท.ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลภายนอกที่มีความรู ้ 
ความเข้าใจในธุรกิจ สามารถให้แนวทางบริหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อ ทอท.
ได้ และต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามสัญญา ร่วมทุน ระเบียบ ทอท.ว่าด้วย
การก�ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม พ.ศ. 2554 และ พ.ร.บ.คุณสมบัติ
มาตรฐานส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ทอท.ได้จัดท�าระเบียบ ทอท.ว่าด้วย การก�ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วม พ.ศ. 2554 และแจ้งให้ผู้แทน ทอท.ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
ดังกล่าว เพ่ือให้การปฏิบัติงานของผู้แทน ทอท.เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
และสอดคล้องกับนโยบายของ ทอท.โดยระเบียบดังกล่าวได้ก�าหนด
อ�านาจการแต่งตั้งผู ้แทน ทอท.อ�านาจหน้าที่ของผู้แทน ทอท.และการ
รายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้คณะกรรมการ 
ทอท.ทราบเป็นประจ�าทุกหกเดือน และก�าหนดให้หน่วยงานก�ากับดูแล
จัดท�ารายงานการด�าเนินงานของ ทอท. เสนอคณะกรรมการ ทอท.เพ่ือ
ทราบเป็นประจ�าทุกปี

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน

ทอท.มีมาตรการดูแลการใช้ข ้อมูลภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ ตาม 
หลักการก�ากับดูแลที่ดีของ ทอท. จรรยาบรรณ ทอท.และแนวปฏิบัติ 
ที่ดีเก่ียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยก�าหนดไว้ในคู่มือการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี ของ ทอท.ซึ่งมีสาระส�าคัญดังนี้

1.   คณะกรรมการ ทอท.และ ผู ้บริหารของ ทอท.ตามค�านิยามของ 
 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 มีหน ้าที่ต ้องจัดท�ารายงานการถือครองหลักทรัพย ์ของ ทอท. 
 เมื่อได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท 
 เป็นครั้งแรก (แบบ 59-1) โดยย่ืนต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วันท�าการนับแต่วันท่ี 
 ด�ารงต�าแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย ์
 ทุกครั้งท่ีมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของ ทอท. (แบบ  
 59-2) ภายใน 3 วันท�าการนับจากวันท่ีมีการเปล่ียนแปลงและ 
 เปิดเผยให้ท่ีประชุมคณะกรรมการ ทอท.ทราบทุกคร้ัง

 นอกจากน้ี ในนโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท. ได้ก�าหนดให้กรรมการ 
 และผู้บริหาร ทอท. มีหน้าที่ท่ีจะต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์  
 ทอท.ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและจ�ากัดการซื้อขายหลักทรัพย์  
 ทอท.ในช่วงเวลาท่ีก�าหนด และต้องแจ้งให้ ทอท. ทราบอย่างน้อย  
 1 วันล่วงหน้าก่อนท�าการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ ผ่านเลขานุการบริษัท  
 และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ทราบ ท้ังน้ี ทอท.ได้ม ี
 การติดตามผลการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวของกรรมการและผู้บริหาร  
 ทอท.โดยก�าหนดให้กรรมการและผู ้บริหาร ทอท.รายงานการ 
 เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และเปิดเผยจ�านวนหุ ้นทุกครั้ง 
 ท่ีมีการเปล่ียนแปลง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี

2. ทอท.มีนโยบายในการก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยห้าม 
 บุคลากรทุกระดับของ ทอท.ใช้ข้อมูลภายในอันเป็นสาระส�าคัญและ 
 มีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งยังมิได้เปิด 
 เผยต่อสาธารณชน และตนล่วงรู ้จากการปฏิบัติหน้าท่ี ไม่ว่าเพ่ือ 
 ประโยชน์ของตนหรือบุคคลอื่น

3. คณะกรรมการ ทอท.ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
 เก่ียวกับการใช้ข้อมูลภายใน โดยด�าเนินการให้มีความเสมอภาค  
 และยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพ่ือเป็นการ 
 ป้องกันการกระท�าผิดกฎหมายของบุคลากรทุกระดับของ ทอท. 
 และครอบครัว ทุกคนที่ได้รับทราบ หรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายใน 
 ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ทอท.จึงห้ามบุคคลดังกล่าวท�าการ 
 ซื้อขายหุ้นหรือชักชวนให้บุคคลอ่ืน ซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือ 
 เสนอขายหุ้น ทอท.ไม่ว่าจะด้วยตนเอง หรือผ่านนายหน้า ในขณะท่ี 
 ยังครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่ โดย ทอท. 
 และตลาดหลักทรัพย ์แห ่งประเทศไทยถือว ่าเป ็นการซื้อขาย 
 หลักทรัพย์เพ่ือเก็งก�าไร หรือสร้างความได้เปรียบให้กับกลุ่มใด 
 กลุ่มหน่ึง
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4. ทอท.ได้จัดระบบรักษาความปลอดภัยในการท�างานเพ่ือป้องกันการ 
 เปิดเผยข้อมูลภายในที่เ ก่ียวข้องกับข้อมูลรายงานทางการเงิน 
 ท่ีอาจมีผลเปลี่ยนแปลงต่อราคาหุ้น ทอท.และได้จ�ากัดการเข้าถึง 
 ข้อมูลภายในที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้เฉพาะผู้เก่ียวข้อง  
 และที่จ�าเป ็นเท ่านั้น จึงถือเป ็นหน้าที่ของเจ ้าของข ้อมูลหรือ 
 ผู ้ครอบครองข้อมูลท่ียังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะต้องก�าชับ 
 ผู ้ท่ีเก่ียวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย และ 
 ปฏิ บัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์  
 พ.ศ. 2535 โดยเคร่งครัด

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(audit	fee)

ในปี 2560 ทอท. และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก ่
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท.จ�านวนรวม 
4,750,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของ ทอท. จ�านวน 4,150,000 
บาท และบริษัทย่อย จ�านวน 600,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการและค่าใช้จ่ายเดินทางไปตรวจสอบด้านบัญชีและการเงิน 
ณ ท่าอากาศยานภูมิภาค เพ่ือประกอบการตรวจสอบงบการเงินของ 
เจ้าหน้าท่ีส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ค่าบริการอ่ืนๆ

ในรอบปีบัญชี 2560 ทอท.และบริษัทย่อย ไม่มีค่าบริการอื่นนอกเหนือ
จากค่าสอบบัญชีท่ีต้องจ่ายให้กับส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

การนำาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน  

ปี 2560 มาปรับใช้ 

ตามท่ีส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.)ได้จัดท�าหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน
ปี 2560 (Corporate Governance Code 2017: CG Code 2017) 
และประกาศใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 ซึ่งใช้แทนหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาและ
ล�าดับวิธีการน�าเสนอ ตลอดจนเพ่ิมเติมประเด็นใหม่ๆ ท่ีครอบคลุมกับ
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการมากข้ึน และมุ่งหวังให้
บริษัทจดทะเบียนน�าแนวปฏิบัติไปยึดถือปฏิบัติ เพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดทุนไทยให้ดีย่ิงขึ้นน้ัน

ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 
2560 ท่ีประชุมมีมติรับทราบหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัท
จดทะเบียนปี 2560 ของส�านักงาน ก.ล.ต. และให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการ 
ปรับปรุงนโยบายธรรมาภิบาล และคู ่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ของ ทอท. ให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีฯ ต่อไป ท้ังน้ี 
เมื่อวันท่ี 4 กันยายน 2560 ทอท.ได้เชิญ นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ
ส�านักงาน ก.ล.ต. ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการ
ก�ากับดูแลกิจการท่ีดีฯ มาให้การบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะ
กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของ ทอท. เพ่ือรับทราบถึงบทบาทหน้าที่  
ความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ

ที่ดีฯ และแสดงออกถึงความมุ่งมั่นและให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ
อย่างโปร่งใส ใส่ใจธรรมาภิบาล ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์
ของคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของ ทอท. ท่ีจะยึดม่ันและปฏิบัติ
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีฯ ที่ส�านักงาน ก.ล.ต.ได้ก�าหนดอีกด้วย

การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอื่นๆ

จากผลส�ารวจตามโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
ประจ�าปี 2559 (Corporate Governance Report of Thai Listed  
Companies 2016: CGR2016) ที่สถาบันกรรมการบริษัทไทยท�าการ
ส�ารวจจากบริษัทจดทะเบียนจ�านวน 601 บริษัท โดยผลส�ารวจโครงการ 
CGR ประจ�าปี 2559 ทอท.ได้รับคะแนนในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” 
และมีคะแนนเฉล่ียภาพรวมและรายหมวดทุกหมวดสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ของบริษัทที่ได้รับการส�ารวจท้ังหมด ซึ่งจากผลการด�าเนินงานท่ีผ่านมา 
ทอท.ได้ปรับปรุงและพัฒนายกระดับการด�าเนินกิจการให้สอดคล้องกับ
หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างครบถ้วนและต่อเนื่องมาโดยตลอด แต่
อย่างไรก็ตามในปี 2560 ทอท.ยังไม่อาจปฏิบัติได้ครอบคลุมตามเกณฑ์
ของโครงการ CGR และ ASEAN CG Scorecard ในประเด็นดังต่อไปน้ี 

(1)	 ในกรณีท่ีบริษัทมีหุ้นมากกว่าหน่ึงประเภท	 (One	 Class	 of	 
	 Share)	บริษัทได้เปิดเผยถึงสิทธิในการออกเสียงของหุ้นแต่ละ 
	 ประเภทหรือไม่

 ข้อบังคับของ ทอท.ข้อ 8 ก�าหนดให้ หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ 
 ที่มีมูลค่าเท่ากัน ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู ้ถือหุ ้นและ 
 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพ้ืนฐานเท่าเทียมกันทุกประการตามที่กฎหมายก�าหนด

(2)	 การก�าหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการ 
	 ลงคะแนนเสียงแบบสะสม	(Cumulative	Voting)

 ข้อบงัคบัของ ทอท.ข้อ 38(1) ก�าหนดให้ ผูถื้อหุ้นรายหน่ึงมคีะแนนเสยีง  
 เท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหน่ึงคน ดังน้ัน  
 ทอท.จึงไม่ได้ก�าหนดวิธีการลงคะแนนโดยการลงคะแนนเสียงแบบ 
 สะสม (Cumulative Voting) อย่างไรก็ตาม ทอท.ได้ก�าหนดให้ม ี
 วิธีการอ่ืนในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย เช่น การให้ผู้ถือหุ้น 
 รายย่อยสามารถเสนอบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการ 
 ได้ล่วงหน้า เป็นต้น

(3)	 การก�าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ	 ประกอบด้วย 
	 จ�านวน	5-12	คน

 ข้อบังคับของ ทอท.ข้อ 36 ก�าหนดให้มีคณะกรรมการเพ่ือด�าเนิน 
 กิจการของบริษัทมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน  
 โดยปัจจุบัน ทอท.มีจ�านวนกรรมการท้ังส้ิน 14 คน ซึ่งสอดคล้อง 
 กับข้อบังคับและการด�าเนินธุรกิจท่าอากาศยานท่ีต้องการผู ้ทรง 
 คุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพท่ีจ�าเป็นในการบริหารกิจการของ  
 ทอท.ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการ ทอท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 เฉพาะเรื่องจ�านวน 5 คณะ ช่วยกลั่นกรองงานที่มีความส�าคัญ ได้แก่  
 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ 
 ก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล และ คณะกรรมการ 
 บริหารความเสี่ยง

P 106 : การกำาก ับด ูแลกิจการ : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]



l  l  l การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง l  l  l

ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.คร้ังที่ 15/2559 เมื่อวันท่ี 21 
ธันวาคม 2559 คณะกรรมการ ทอท.ประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในผ่านการรายงานผลการด�าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เรื่อง รายงานการควบคุมภายในของ ทอท.
ประจ�าปีงบประมาณ 2559 โดย ทอท.ด�าเนินงานตามกรอบแนวทาง
ปฏิบัติของ The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission: COSO ปี ค.ศ. 2013 ส�านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
5 ด้าน สรุปได้ดังนี้

1.	 สภาพแวดล้อมของการควบคุม ประกอบด้วย

 1.1	 ความซ่ือตรงและจริยธรรม  ทอท.บริหารงานตาม 
  นโยบายธรรมาภิบาล ผู ้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
  ท่ีดี ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้วยความซื่อตรงและมีจริยธรรม 
  ตามคู ่มือการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  มีกรอบแนวทาง 
  การปฏิบัติ เช่น ระเบียบบริษัทว่าด้วยประมวลจริยธรรม 
  ของผู ้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2554 และนโยบายต่อต ้าน 
  การคอร์รัปชั่น เป็นต้น

 1.2	 ความเป็นอิสระและการก�ากับดูแล  บทบาทหน้าท่ี 
  ของคณะกรรมการ ทอท.ถูกก�าหนดให้แยกจากฝ่ายบริหาร 
  อย ่างชัดเจนตามข ้อบังคับ ทอท.หมวด 4 ข ้อ 36  
  คณะกรรมการ ทอท.ก�าหนดนโยบายการด�าเนินธุรกิจ 
  ให้ ทอท.ด�าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย และสอดคล้อง 
  กับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

 1.3	 การจัดวางโครงสร้าง	 สายการรายงาน	 และอ�านาจ 
	 	 หน้าท่ีความรับผิดชอบ ทอท.ทบทวนปรับปรุงโครงสร้าง 
  องค์กร เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2559 ให้สอดคล้องกับภารกิจ  
  การพัฒนาท่าอากาศยานในความรับผิดชอบเพ่ือเพ่ิม 
  ศักยภาพรอง รับการเติบโตของจ�านวนอากาศยาน  
  ผู ้โดยสาร สินค้า และพัสดุภัณฑ์ โดยได้ด�าเนินการต่างๆ   
  เช ่น แบ่งแยกหน้าท่ีถ่วงดุลอ�านาจอย่างชัดเจน และ  
  มอบอ�านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  
  เป็นต้น  

 1.4		การรักษาพนักงานให้มีความสามารถ ทอท.พัฒนา 
  ความรู้ความสามารถท่ีจ�าเป็นให้พนักงาน โดยส่วนงาน 
  ภายใต้สาย/สายงาน/ท่าอากาศยานมีแผนการฝึกอบรม 
  ในหลักสูตรท่ีเ ก่ียวข ้องตามแผนการพัฒนาบุคลากร 
  ในด้านต่างๆ ของบุคลากรแต่ละต�าแหน่งอย่างต่อเน่ือง  
  มีแผนงานการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู ้ และพัฒนา 
  ระบบการจัดการความรู้ 

	 1.5	 ผลงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ ผู ้บริหาร ทอท. 
  มีแนวทาง กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน เช่น  
  การก�าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การเชื่อมโยงระหว่าง 
  ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

2.	 การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย

 2.1	 วัตถุประสงค์ ทอท.ก�าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการ 
  ประเมินความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน ซึ่ ง เป ็น 
  ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากลักษณะงานหรือกิจกรรม 
  ขององค์กรที่ระบบการควบคุมภายในไม่ครอบคลุม และ 
  ไม่สามารถป้องกันข้อผิดพลาดจากการด�าเนินงานได้  
  หรือไม่ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่จัดไว้

 2.2	 ระบุความเสี่ยง และวิธีจัดการความเสี่ยง ทอท.พิจารณา 
  ประเด็นความเส่ียงอย่างครอบคลุมทุกด้าน ประกอบด้วย  
  ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติการ ด้านการเงิน และด้าน 
  การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ โดยพิจารณาสาเหตุ 
  และก�าหนดแผนการจัดการความเสี่ยงในแต่ละด้านและ 
  การทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากระดับบนลงล่าง และล่างขึ้นบน  
  แล้วจัดล�าดับความส�าคัญของตามความเสี่ยงที่สูงมาก 
  มาบริหารจัดการเป็นล�าดับแรก

 2.3	 โอกาสท่ีอาจเกิดการทุจริต ผู ้บริหาร ทอท.ประพฤติตน 
  เป็นต้นแบบในการต่อต้านการทุจริตอย่างชัดเจนต่อ 
  สาธารณชน และต่อพนักงาน ทอท.ตามนโยบายต่อต้าน 
  การคอร์รัปชั่น รวมทั้งส่วนงาน ทอท.มีการระบุ ประเมิน 
  ความเส่ียงครอบคลุมเหตุการณ์ทุจริตแบบต่างๆ ที่อาจ 
  เกิดขึ้นด้วย
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 2.4	 ระบุและวิ เคราะห ์การเปลี่ ยนแปลง ทอท.ระบ ุ
  ปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร  
  มีการก�าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความส�าคัญ 
  ของความเสี่ยงหลังจากระบุปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณา 
  จากการประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบท่ีความเส่ียง 
  อาจเกิดขึ้น

3.		 กิจกรรมการควบคุม ประกอบด้วย

 3.1	 กิจกรรมควบคุมท่ีจะลดความเสี่ยง ทอท.ออกแบบ 
  การควบคุมภายในให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง เช่น  
  กิจกรรมใดที่มีความเสี่ยงสูงมาก/สูง  จ�าเป ็นต ้องมี 
  การก�าหนดแผนบริหารความเสี่ยงเป็นล�าดับแรก 

	 3.2		กิจกรรมควบคุมท่ัวไปด้านเทคโนโลยี	 ทอท.จัดท�า  
  ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงเทคโนโลยี 
  สารสนเทศและการสื่ อสาร เป ็นประจ� าทุกป ี  และ 
  รายละเอียดของข้ันตอน/ระเบียบปฏิบัติ ท่ี เ ก่ียวข ้อง  
  เพ่ือเป็นแนวทางในการควบคมุการปฏิบตังิานด้านเทคโนโลยี 
  สารสนเทศ และการสื่อสารของ ทอท.ให้เป็นไปตาม 
  กฎหมายด้านนี้ 

 3.3		นโยบายและวิธีการควบคุม  กิจกรรมการควบคุม 
  ก�าหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์ขององค์กรเพ่ือให้ผู ้บริหาร 
  ระดับสาย/สายงาน/ท ่าอากาศยานทราบว ่าขั้นตอน 
  การปฏิบัติงานมีความเสี่ยงท่ีส�าคัญในเรื่องใดและใน 
  ขั้นตอนใดของการปฏิบัติงาน มีระดับความส�าคัญและ 
  โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

4.		สารสนเทศและการสื่อสาร	ประกอบด้วย

	 4.1	 จัดท�าและใช้ระบบสารสนเทศ	ทอท.จัดท�าแผนแม่บท  
  แผนปฏิบัติการ ทบทวน และประกาศนโยบายความมั่นคง 
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน  
  2558 เพ่ือก�าหนดทิศทางการด�าเนินงาน และโครงการ 
  ท่ีมีความจ�าเป็นต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  ซึ่งมีกระบวนการประมวลผลข้อมูลที่เป็นระบบ

	 4.2	 สื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ทอท.มีการสื่อสารข้อมูล 
  ภายในองค์กรเพ่ือให้บุคลากรในองค์กรได้รับข้อมูลและ 
  สามารถบริหารจัดการเป ็นไปในทิศทางเดียวกันให ้
  ประสบผลส�าเร็จ โดยมีการสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ

 4.3	 สื่อสารกับบุคคลภายนอก ทอท.มีกระบวนการสื่อสาร 
  กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร มีช่องทางการสื่อสาร 
  ที่เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มชุมชนโดยรอบ 
  ท่าอากาศยาน เป็นต้น ซึ่งท่าอากาศยานแต่ละแห่งจะจัด 
  กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ลงพ้ืนท่ีอย่างสม�่าเสมอเพ่ือสร้าง 
  ความสมัพันธ์ท่ีด ีความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับการด�าเนินงาน  
  ของท่าอากาศยาน และการรับฟังความคิดเห็นกลุ ่ม 
  นักลงทุน และผู้ถือหุ้น

5.	 การติดตามประเมินผล	ประกอบด้วย

	 5.1	 ติดตามผลและประเมินผลแบบอิสระ ทอท.มีระบบ 
  การติดตามประเมินผลกิจกรรมการควบคุมต่างๆ ที่อยู ่
  ระหว ่างการด�าเนินการอย่างต ่อเน่ืองและสม�่าเสมอ  
  มีการประเมินผลความเพียงพอ ประสิทธิผลของการ 
  ควบคุมภายในประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค ์
  ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง  
  และ/หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระอย่างน้อย  
  ปีละ 1 ครั้ง

 5.2	 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องอย่างทันกาลเพ่ือ 
	 	 การแก้ไขท่ีเหมาะสม ทอท.ติดตามผลการปฏิบัติงาน เช่น  
  การประเมินผลความเพียงพอในระหว ่างปฏิบั ติงาน 
  ตามระบบการควบคุมภายใน การแก้ไขข้อบกพร่องที่พบ 
  จากการประเมินผลด้วยตนเองทุกไตรมาส และ/หรือ 
  การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระอย่างน้อยปีละ 
  1 ครั้ง ผู ้บริหารต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา และ/หรือ 
  กรรมการผู ้อ�านวยการใหญ่กรณีสงสัยหรือมีการทุจริต  
  เป็นต้น

P 108 : การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]



l  l  l รายการระหว่างกัน l  l  l

รายการระหว่างกันมีลักษณะของรายการและสัญญาโดยสรุป

ดังต่อไปนี้

1.	 รายการระหว่างกันกับกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

	 รายใหญ่ของ	ทอท.

	 ลักษณะรายการ

 ทอท.เช่าใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุซึ่งเป็นท่ีตั้งของท่าอากาศยาน 

 ท้ัง 6 แห่งของ ทอท.โดยต้องช�าระค่าตอบแทนการใช้ประโยชน ์

 ที่ราชพัสดุตามข้อตกลงฯ ให้แก่กระทรวงการคลัง นอกจากนี้  

 กระทรวงการคลงัได้เข้าค�า้ประกันเงนิกู้ของ Japan International  

 Cooperation Agency (JICA) ทั้งหมดของ ทอท.ในฐานะ 

 ที่ เป ็นรัฐวิสาหกิจ โดยกระทรวงการคลังไม ่ได ้ เรียกเก็บ 

 ค่าธรรมเนียมการค�้าประกันดังกล่าวจาก ทอท. เน่ืองจาก 

 การค�้าประกันเกิดขึ้นก่อนท่ีกฎกระทรวงก�าหนดอัตราและ 

 เงื่อนไขการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค�้าประกันของกระทรวง 

 การคลัง พ.ศ. 2551 บังคับใช้เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 2551  

 ซึ่งอาศัยอ�านาจแห่งพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ  

 พ.ศ. 2548 ก�าหนดให้กระทรวงการคลังมีอ�านาจในการ 

 เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค�้าประกันจากหน่วยงานของรัฐ  

 รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินภาครัฐ

2.		 รายการที่เกิดจากการซื้อ	ขาย	และบริการกับบริษัทย่อย

	 ลักษณะรายการ

 ทอท.ได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

 จ�ากัด เ พ่ือประกอบกิจการโรงแรม โดยบริษัท โรงแรม 

 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ากัด ได้ท�าสัญญาเช่าท่ีดินกับ  

 ทอท. ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์การเช่า 

 เพ่ือใช้เป็นสถานที่ก ่อสร้างโรงแรม ซึ่งมีอายุสัญญา 25 ปี  

 นับตั้งแต่วันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดให้บริการอย่าง 

 เป็นทางการ (28 กันยายน 2549) และขยายอายุสัญญา 

 ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือสายการบิน และผู้ประกอบการ  

 ปี 2552 และมาตรการให้ความช่วยเหลือสายการบินและ 

 ผู ้ประกอบการปี 2553 คราวละ 2 ปี รวมเป็นระยะเวลา  

 29 ปี ต่อมา ทอท.ได้อนุญาตให้ขยายอายุสัญญาเป็น 30 ปี  

 และให ้สิท ธิแก ่ผู ้ รั บอ นุญาต ท่ีจะต ่ออา ยุสัญญาได ้อี ก 

 สองครั้งๆ ละ 10 ปี ตามหนังสือ ทอท.ท่ี 1759/2555 ลงวันท่ี  

 23 กุมภาพันธ์ 2555 โดย ทอท.คิดค่าเช่าที่ดินและเรียกเก็บ 

 ส่วนแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนจากการประกอบกิจการโรงแรม 

 ตั้งแต่วันที่บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ากัด  

 ได้เปิดให้บริการโรงแรม ในระหว่างอายุสัญญาเช่า ทอท. 

 ส ง ว น สิ ท ธ์ิ ใ น ก า ร ป รั บ อั ต ร า ค ่ า เ ช ่ า ท่ี ดิ น เ พ่ิ ม ขึ้ น ต า ม 

 ความเหมาะสม

นโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของ ทอท.ในอนาคต

ทอท.จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นใน

อนาคตว่าจะเป็นไปด้วยความสมเหตุสมผล และมีอัตราตอบแทน

ท่ียุติธรรม พร้อมท้ังผ่านการอนุมัติตามขั้นตอนและกฎระเบียบ

ท่ีเ ก่ียวข ้องอย ่างถูกต ้อง และจะเป ิดเผยชนิดและมูลค ่าของ 

รายการระหว ่างกันของ ทอท.กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 

ภายใต้ประกาศ และข้อบังคับของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

BEYOND THE BOUNDARY : P 109 



P 110 : ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]
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P 112 : ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]



 หน่วย : ล้านบาท

คำาอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ภาพรวมและเหตุการณ์สำาคัญ

ภาพรวมอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 ยังคงเติบโตเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมา สอดคล้องกับอุตสาหกรรมการบินโลกที่ยังคงมีแนวโน้มขยายตัวจากภาคการท่องเท่ียวท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมท้ัง 
การได้รับการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวจากภาครัฐ ท�าให้ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางท่ีได้รับความนิยมของนักท่องเท่ียว  
ส่งผลให้ปริมาณนักท่องเท่ียวที่เดินทางเข้าประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทย
กลับมาเติบโตเพ่ิมข้ึนกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน หลังจากท่ีลดลงค่อนข้างมากในช่วงปลายปี 2559 จากมาตรการปราบปรามทัวร์ผิดกฎหมาย 
ของรัฐบาล โดยนักท่องเที่ยวสัญชาติจีนถือเป็นผู้โดยสารท่ีเดินทางเข้าประเทศไทยมากท่ีสุด ประกอบกับสถานการณ์การเมืองภายใน
ประเทศท่ีมีเสถียรภาพ และการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสายการบินต้นทุนต�่าซึ่งมีการแข่งขันกันในด้านราคา ท�าให้เกิดอุปสงค์ใหม่ต่อการ
เดินทางทางอากาศของประชาชนที่มีรายได้ปานกลางเพ่ิมมากข้ึน ยังคงส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการบินและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ในปีงบประมาณ 2560 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ปริมาณการจราจรทางอากาศของท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของบริษัท  
ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) (ทอท.) มีจ�านวนเท่ียวบินรวม 823,574 เท่ียวบิน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.00 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน  
แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 415,338 เที่ยวบิน และเท่ียวบินภายในประเทศ 408,236 เท่ียวบิน ส่วนจ�านวนผู้โดยสารรวมมีทั้งหมด 
129.20 ล้านคน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.73 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 72.54 ล้านคน และผู้โดยสารภายใน
ประเทศ 56.66 ล้านคน 

ในปี 2560 ทอท. มีก�าไรสุทธิ 20,683.60 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 1,365.30 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.07 โดยมีรายได้รวมเพ่ิมขึ้น 
4,145.73  ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมเพ่ิมข้ึน 2,132.09 ล้านบาท และภาษีเงินได้เพ่ิมข้ึน 624.48 ล้านบาท 

1.	 การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน

	 1.1	 ผลการด�าเนินงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	30	กันยายน	2560

l  l  l บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย l  l  l

ร้อยละ2559 เพิ่ม (ลด)2560

รายได้จากการขายหรือการให้บริการ  54,901.16   50,961.95   3,939.21   7.73 

	 รายได้เก่ียวกับกิจการการบิน	 	30,825.41		 	29,187.67		 	1,637.74		 	5.61	

			 สัดส่วน	 56%	 57%	 	

	 รายได้ที่ไม่เก่ียวกับกิจการการบิน	 	24,075.75		 	21,774.28		 	2,301.47		 	10.57	

			 สัดส่วน	 44%	 43%  

รายได้อื่น  1,843.11   1,636.59   206.52   12.62 

รวมรายได้	 	56,744.27		 	52,598.54		 	4,145.73		 	7.88	

หัก ค่าใช้จ่ายรวม  30,559.30   28,427.21   2,132.09   7.50 

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้	 	26,184.97		 	24,171.33		 	2,013.64		 	8.33	

หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  5,445.40   4,820.92   624.48   12.95 

ก�าไรสุทธิส�าหรับปี	 	20,739.57		 	19,350.41		 	1,389.16		 	7.18	

การแบ่งปันก�าไร

	 ส่วนท่ีเป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	 20,683.60		 19,318.30		 1,365.30	 7.07	

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  55.97   32.11   23.86   74.31 

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น	(บาท)	 	1.45		 	1.35		 	0.10		 	7.41	
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   ก�าไรสุทธิส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 จ�านวน 20,683.60 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 1,365.30 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.07  

   เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีรายได้จากการขายหรือการให้บริการเพ่ิมข้ึน 3,939.21 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.73 จากการเพ่ิมขึ้น 

   ทั้งรายได้เก่ียวกับกิจการการบิน 1,637.74 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.61 และรายได้ไม่เก่ียวกับกิจการการบิน 2,301.47 ล้านบาท  

   หรือร้อยละ 10.57 เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของจ�านวนเท่ียวบินและจ�านวนผู้โดยสาร รายได้อื่นเพ่ิมข้ึน 206.52 ล้านบาท  

   หรือร้อยละ 12.62 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ค่าใช้จ่ายรวมเพ่ิมข้ึน 2,132.09 ล้านบาท  

   หรือร้อยละ 7.50 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ ส�าหรับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้

   เพ่ิมขึ้น 624.48 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.95 สอดคล้องกับก�าไรท่ีเพ่ิมข้ึน 

 การวิเคราะห์ในรายละเอียดแยกแต่ละประเภทของรายได้และค่าใช้จ่าย มีดังน้ี

	 1.2	 รายได้เกี่ยวกับกิจการการบิน	(Aeronautical	Revenue)	

   รายได้เก่ียวกับกิจการการบินมีสัดส่วนของรายได้แต่ละประเภทในปี 2560 ไม่แตกต่างจากปีก่อน โดยรายได้เก่ียวกับกิจการ 

   การบินส่วนใหญ่มาจากรายได้ค่าบริการผู้โดยสารขาออก 

   ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 รายได้เก่ียวกับกิจการการบินจ�านวน 30,825.41 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 1,637.74 ล้านบาท  

   หรือร้อยละ 5.61 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของรายได้ค่าบริการผู้โดยสารขาออกจ�านวน 1,316.79 ล้านบาท  

   หรือร้อยละ 5.99 โดยมีสาเหตุจากการเพ่ิมขึ้นของจ�านวนผู้โดยสารโดยรวมของท้ัง 6 ท่าอากาศยานร้อยละ 7.73 โดยเป็นการ 

   เพ่ิมขึน้จากผูโ้ดยสารของสายการบนิต้นทนุต�า่ถึงร้อยละ12.77 นอกจากนีร้ายได้ค่าบรกิารสนามบนิและค่าเครือ่งอ�านวยความสะดวก 

   เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจ�านวน 298.35 ล้านบาท และ 22.60 ล้านบาท ตามล�าดับ จากการเพ่ิมข้ึนของจ�านวนเท่ียวบินร้อยละ 6.00  

   โดยเป็นการเพ่ิมข้ึนของสายการบินต้นทุนต�่าถึงร้อยละ 13.57

 หน่วย : ล้านบาท

ร้อยละ2559 เพิ่ม (ลด)2560

ค่าบริการสนามบิน  6,731.61   6,433.26   298.35   4.64 

ค่าบริการผู ้โดยสารขาออก  23,285.00   21,968.21   1,316.79   5.99 

ค่าเครื่องอ�านวยความสะดวก  808.80   786.20   22.60   2.87 

รวม			 30,825.41		 	29,187.67		 	1,637.74		 	5.61	

2560 2559

22%22%

3%3%

75%75%

ค่าบริการสนามบิน

ค่าบริการผู้โดยสารขาออก

ค่าเครื่องอำานวยความสะดวก
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  1.3	 รายได้ท่ีไม่เก่ียวกับกิจการการบิน	(Non-Aeronautical	Revenue)	
 หน่วย : ล้านบาท

2560 2559

28%29%

9%10%

63%61%

ค่าเช่าสำานักงานและอสังหาริมทรัพย์

รายได้เกี่ยวกับบริการ

รายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์

   รายได้ท่ีไม่เก่ียวกับกิจการการบินมีสัดส่วนของรายได้แต่ละประเภทในปี 2560 ไม่แตกต่างจากปีก่อนอย่างมีสาระส�าคัญ  

   โดยรายได้ที่ไม่เก่ียวกับกิจการการบินส่วนใหญ่มาจากรายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ 

   ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 รายได้ท่ีไม่เก่ียวกับกิจการการบินจ�านวน 24,075.75 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 2,301.47 ล้านบาท  

   หรือร้อยละ 10.57 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของรายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์จ�านวน 1,131.69 ล้านบาท  

   หรือร้อยละ 8.31 ซึ่งเพ่ิมขึ้นตามจ�านวนผู้โดยสารและผู้ใช้บริการภายในท่าอากาศยาน และการปรับเพ่ิมอัตราส่วนแบ่งรายได้ 

   ตามสัญญา ส�าหรับรายได้เก่ียวกับบริการจ�านวน 897.75 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.57 ส่วนใหญ่เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากค่าบริการตรวจสอบ 

   ผู้โดยสารล่วงหน้าเพ่ิมขึ้น 693.29 ล้านบาท โดย ทอท.ได้น�าระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (Advance Passenger  

   Processing System : APPS) มาใช้ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2558 

ร้อยละ2559 เพิ่ม (ลด)2560

ค่าเช่าส�านักงานและอสังหาริมทรัพย์  2,264.83   1,992.80   272.03   13.65 

รายได้เกี่ยวกับบริการ  7,059.20   6,161.45   897.75   14.57 

รายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์  14,751.72   13,620.03   1,131.69   8.31 

รวม			 24,075.75		 	21,774.28		 	2,301.47		 	10.57	

  1.4	 รายได้อ่ืน
 หน่วย : ล้านบาท

ร้อยละ2559 เพิ่ม (ลด)2560

ก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน  442.87   (184.80)  627.67   339.65 

ดอกเบี้ยรับ  1,036.14   1,091.31   (55.17)  (5.06)

ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากอุทกภัย  -     464.83   (464.83)  (100.00)

อื่นๆ   364.10   265.25   98.85   37.27 

รวม			 1,843.11		 	1,636.59		 	206.52		 	12.62
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 หน่วย : ล้านบาท

ร้อยละ2559 เพิ่ม (ลด)2560

   รายได้อื่นส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 จ�านวน 1,843.11 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 206.52 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.62  
   เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่ิมข้ึนของก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�านวน 627.67 ล้านบาท เน่ืองจาก 
   การแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเปรียบเทียบกับเงินเยน ในขณะท่ีปีก่อน ทอท.ได้รับค่าสินไหมทดแทนเพ่ือชดเชยค่าเสียหายกรณี 
   เกิดเหตุน�้าท่วมท่าอากาศยานดอนเมืองช่วงปลายปี 2554 จ�านวน 464.83 ล้านบาท

2.	 การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

 ฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ของ ทอท. มีรายละเอียดดังน้ี 

   ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 ค่าใช้จ่ายรวม จ�านวน 30,559.30 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 2,132.09 ล้านบาท หรือร้อยละ  
   7.50 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน การเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคัญมาจากการเพ่ิมขึ้นของค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุจ�านวน  
   1,639.62 ล้านบาท เน่ืองจากการบันทึกค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุส่วนเพ่ิมย้อนหลังตั้งแต่ปี 2556 ของ 
   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจ�านวน 1,378.13 ล้านบาท ค่าจ้างภายนอกเพ่ิมขึ้นจ�านวน 714.58 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก 
   ค่าใช้จ่ายจากบริการตรวจสอบผู้โดยสารล่วงหน้าเพ่ิมข้ึนจ�านวน 483.37 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 
   จ�านวน 564.96 ล้านบาท ในขณะที่มีการลดลงของค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายจ�านวน 759.54 ล้านบาท เน่ืองจาก 
   มีสินทรัพย์บางส่วนหมดอายุทางบัญชี และต้นทุนทางการเงินจ�านวน 181.83 ล้านบาท ส�าหรับค่าใช้จ่ายประเภทอื่นไม่ม ี
   การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระส�าคัญจากปีก่อน

   ส�าหรับค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุซึ่งค�านวณเป็นร้อยละของรายได้มีการเพ่ิมขึ้นตามสัดส่วนของรายได ้
   จากการขายหรือการให้บริการท่ีเพ่ิมขึ้นส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560          

   นอกจากนี้ ทอท.ได้มีการบันทึกค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุย้อนหลังส�าหรับท่าอากาศยานดอนเมือง และ 
   ท่าอากาศยานภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2559 จ�านวน 1,264.33 ล้านบาท ซึ่งเป็นการปรับปรุง 
   ลดก�าไรสะสมของ ทอท. มีผลให้ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุที่แสดงเปรียบเทียบส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  
   2559 ต้องปรับปรุงเพ่ิมขึ้นจากที่ได้น�าเสนอในงบการเงินปีก่อน จ�านวน 253.15 ล้านบาท 

  1.5	 ค่าใช้จ่ายรวม
 หน่วย : ล้านบาท

ร้อยละ2559 เพิ่ม (ลด)2560

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน  6,499.05   5,934.09   564.96   9.52 

ค่าสาธารณูปโภค  2,520.66   2,562.26   (41.60)  (1.62)

ค่าจ้างภายนอก  5,328.44   4,613.86   714.58   15.49 

ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา  2,545.31   2,474.92   70.39   2.84 

ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ  4,099.31   2,459.69   1,639.62   66.66 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  5,644.51   6,404.05   (759.54)  (11.86)

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  138.05   111.09   26.96   24.27 

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์  148.70   35.49   113.21   318.99 

ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์  53.32   43.75   9.57   21.87 

ค่าใช้จ่ายอื่น  2,387.02   2,411.25   (24.23)  (1.00)

ต้นทุนทางการเงิน  1,194.93   1,376.76   (181.83)  (13.21)

รวม		 30,559.30	 28,427.21	 	2,132.09		 	7.50	

สินทรัพย์รวม  178,409.93   172,216.39   6,193.54   3.60 

หนี้สินรวม  46,721.24   51,902.17   (5,180.93)  (9.98)

ส่วนของเจ้าของรวม  131,688.69   120,314.22   11,374.47   9.45 

P 116 : คำาอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงิน : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]



 รายการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 เปรียบเทียบกับยอดคงเหลือ  
 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 มีดังต่อไปนี้

 2.1	 การวิเคราะห์สินทรัพย์

   ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 ทอท. มีสินทรัพย์รวมท้ังส้ิน 178,409.93 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากวันท่ี 30 กันยายน 2559 จ�านวน  
   6,193.54 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดส�าคัญ ดังน้ี

 หน่วย : ล้านบาท

ร้อยละ2559 เพิ่ม (ลด)2560

สินทรัพย์หมุนเวียน  71,655.01   64,157.71   7,497.30   11.69 

เงินลงทุน  1,650.77   1,996.29   (345.52)  (17.31)

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 102,260.50  100,677.12  1,583.38  1.57 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ  2,843.65   5,385.27   (2,541.62)  (47.20)

สินทรัพย์รวม	 	178,409.93		 	172,216.39		 	6,193.54		 	3.60	

   สินทรัพย์หมุนเวียน จ�านวน 71,655.01 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 7,497.30 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.69 เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุน 
   ชั่วคราว จ�านวน 3,750.06 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ�านวน 3,431.49 ล้านบาท ส�าหรับรายการลูกหนี้ 
   การค้า ลูกหน้ีอื่น สินค้าและวัสดุคงเหลือ และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างเป็นสาระส�าคัญจากปีก่อน 

   เงินลงทุน จ�านวน 1,650.77 ล้านบาท ลดลง 345.52 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.31 เกิดจากการลดลงของเงินฝากสถาบัน 
   การเงินที่มีอายุเกินหนึ่งปีจ�านวน 700.00 ล้านบาท ในขณะท่ีเงินลงทุนเผื่อขายเพ่ิมข้ึน จ�านวน 354.55 ล้านบาท จากการปรับ 
   มูลค่ายุติธรรม

   ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน จ�านวน 102,260.50 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 1,583.38 ล้านบาท หรือร้อยละ  
   1.57 ส่วนใหญ่เพ่ิมขึ้นจากโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานภูเก็ต

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืนๆ จ�านวน 2,843.65 ล้านบาท ลดลง 2,541.62 ล้านบาท หรือร้อยละ 47.20 เน่ืองจากการลดลง 
   ของมูลค่าสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศด้านที่เป็นสินทรัพย์จ�านวน 2,105.40 ล้านบาท มูลค่าสัญญาแลกเปลี่ยน 
   สกุลเงินต่างประเทศด้านท่ีเป็นสินทรัพย์เกิดจากการท่ีอัตราแลกเปลี่ยนท่ีก�าหนดไว้ในสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ 
   ต�่ากว่าอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด โดยมูลค่าดังกล่าวลดลงเน่ืองจากการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินเยน

	 2.2	 การวิเคราะห์หน้ีสิน

   ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 ทอท.มีหนี้สินรวมท้ังส้ิน 46,721.24 ล้านบาท ลดลงจากวันท่ี 30 กันยายน 2559 จ�านวน 5,180.93  
   ล้านบาท หรือร้อยละ 9.98 โดยมีรายละเอียดส�าคัญ ดังน้ี

 หน่วย : ล้านบาท

ร้อยละ2559 เพิ่ม (ลด)2560

หนี้สินหมุนเวียน  20,728.19   19,692.93   1,035.26   5.26 

เงินกู้ระยะยาว  19,228.75   26,659.21   (7,430.46)  (27.87)

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ  6,764.30   5,550.03   1,214.27   21.88 

หน้ีสินรวม	 	46,721.24		 	51,902.17		 	(5,180.93)	 	(9.98)

   หนี้สินหมุนเวียน จ�านวน 20,728.19 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 1,035.26 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.26 เกิดจากการเพ่ิมข้ึนของเจ้าหนี้งาน 
   ระหว่างท�าจ�านวน 991.75 ล้านบาท เจ้าหน้ีการค้าจ�านวน 584.47 ล้านบาท ภาษีเงินได้ค้างจ่ายจ�านวน 298.74 ล้านบาท  
   และหนี้สินหมุนเวียนอื่นจ�านวน 201.92 ล้านบาท ในขณะท่ีเจ้าหนี้อื่นลดลงจ�านวน 612.28 ล้านบาท และส่วนของหนี้สิน 
   ระยะยาวท่ีถึงก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปีลดลงจ�านวน 514.86 ล้านบาท ส�าหรับรายการประมาณการหน้ีสินระยะสั้น ไม่ได้ 
   เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�าคัญจากปีก่อน 

BEYOND THE BOUNDARY : P 117 



 การเปลี่ยนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 สามารถอธิบายตามกิจกรรมต่างๆ  
 ดังนี้

 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน จ�านวน 27,102.22 ล้านบาท เกิดจากผลการด�าเนินงานของปีปัจจุบัน

 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ�านวน 8,423.40 ล้านบาท เกิดจากเงินสดจ่ายจากการลงทุนในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ จ�านวน  
 5,146.11 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานดอนเมือง  
 และมีเงินสดจ่ายสุทธิจากการลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราวจ�านวน 3,050.06 ล้านบาท

 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จ�านวน 15,247.33 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลจ�านวน 9,756.74 ล้านบาท  
 และจ่ายช�าระเงินกู้ระยะยาว และดอกเบี้ยจ�านวนท้ังส้ิน 5,228.96 ล้านบาท

 หน่วย : ล้านบาท

2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน  27,102.22 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  (8,423.40)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  (15,247.33)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	 	3,431.49	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี  5,886.26 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี  9,317.75 

   เงินกู้ระยะยาว จ�านวน 19,228.75 ล้านบาท ลดลง 7,430.46 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.87 เน่ืองจากการจ่ายคืนเงินกู้ยืม  
   และผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน

   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่นๆ จ�านวน 6,764.30 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 1,214.27 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.88 เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้น 
   ของมูลค่าสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศด้านท่ีเป็นหน้ีสินจ�านวน 1,506.80 ล้านบาท มูลค่าสัญญาแลกเปลี่ยน 
   สกุลเงินต่างประเทศด้านที่เป็นหน้ีสินเกิดจากการท่ีอัตราแลกเปล่ียนท่ีก�าหนดไว้ในสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินต่างประเทศ 
   สูงกว่าอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด โดยมูลค่าดังกล่าวเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินเยน

 2.3	 การวิเคราะห์ส่วนของเจ้าของ

   ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 ส่วนของเจ้าของมีจ�านวน 131,688.69 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 11,374.47 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.45  
   เน่ืองจากก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 จ�านวน 21,131.21 ล้านบาท หักเงินปันผลท่ีจ่ายจ�านวน  
   9,756.74 ล้านบาท 

3.	 การวิเคราะห์สภาพคล่อง

 ทอท.มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 จ�านวน 9,317.75 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากวันท่ี  
 30 กันยายน 2559  จ�านวน 3,431.49 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี
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 ทอท.มีความสามารถในการท�าก�าไรได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีอัตราก�าไรจากการด�าเนินงานต่อรายได้จากการด�าเนินงาน ลดลงจาก 
 ปีก่อนร้อยละ 0.20 แต่การลดลงดังกล่าว เน่ืองจากในปีน้ีมีการบันทึกค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุส่วนเพ่ิมย้อนหลังตั้งแต่ 
 ปี 2556 ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจ�านวน 1,378.13 ล้านบาท หากไม่รวมผลกระทบดังกล่าว ทอท.จะมีอัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน 
 ต่อรายได้จากการด�าเนินงานเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.31 ในขณะท่ีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 
 ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระส�าคัญจากปีก่อน ส�าหรับอัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน ทอท.สามารถด�ารงอัตราส่วนหนี้สิน 
 ต่อส่วนของเจ้าของน้อยกว่า 1 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องมากกว่า 3 เท่า

5.	 ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานในอนาคต

 ปัจจุบันการเดินทางโดยเครื่องบินได้รับความนิยมสูงขึ้น ซึ่งนอกจากจะประหยัดเวลาในการเดินทางแล้ว ยังมีราคาท่ีประชาชนส่วนใหญ่ 
 สามารถใช้บริการได้สะดวกมากขึ้น นอกจากน้ันแล้วนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวของรัฐบาล การพัฒนาพื้นท่ี การขยายตัวทางการค้า 
 และการลงทุน ท�าให้เกิดอุปสงค์การเดินทางที่เพ่ิมข้ึนส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการบินภายในประเทศ โดยเฉพาะสายการบินต้นทุนต�่า 
 ที่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

 ทอท.ในฐานะผู้บริหารท่าอากาศยานนานาชาติ 6 แห่งของประเทศ ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานส�าคัญในการรองรับปริมาณการจราจร 
 ทางอากาศ ได้เน้นพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับอุปสงค์การขนส่ง 
 ทางอากาศ และเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันในภูมิภาคจากการเกิดข้ึนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยในปีงบประมาณนี้ ทอท.ได้รับ 
 ปัจจัยบวกจากการเปิดให้บริการอาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 ของท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2559 และอาคารผู้โดยสาร 
 ระหว่างประเทศของท่าอากาศยานภูเกต็ เมือ่วนัที ่16 กนัยายน 2559 นอกจากน้ันแล้วในปัจจบุนัท่าอากาศยานภูเก็ตอยู่ระหว่างการปรบัปรงุ 
 อาคารผู้โดยสารหลังเดิมให้เป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถรองรับจ�านวนผู้โดยสารที่จะเดินทางได้เพ่ิมมากขึ้น  
 นอกจากนั้น ทอท.มีนโยบายพัฒนารายได้เชิงพาณิชย์ หรือรายได้ท่ีไม่เก่ียวกับกิจการการบิน ให้มีสัดส่วนรายได้เท่ากับรายได้ท่ีเก่ียวกับ 
 กิจการการบิน ท้ังนี้เพ่ือสร้างความสมดุลของรายได้ และลดผลกระทบจากรายได้ธุรกิจการบินท่ีผันผวน ซึ่งจะเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจ 
 ส�าหรับผู้ประกอบการ ส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนและสังคม รวมท้ังสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจท้องถ่ิน ซึ่งจะส่งผลให้เกิด 
 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับประเทศต่อไป

 นอกจากนี้ สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ยังคาดการณ์ว่าตลาดท่องเท่ียวและตลาดการบินของประเทศไทยจะติด 
 อันดับ 1 ใน 10 ของโลกในอีก 20 ปีข้างหน้า ซึ่งขณะน้ีประเทศไทย ก�าลังเร่งลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเติบโตดังกล่าว  
 โดย ทอท.ได้เร่งพัฒนา และยกระดับท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ที่อยู่ในความดูแลอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมของประเทศ  อันจะน�าไปสู่การขับเคล่ือนเศรษฐกิจ ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการบิน และการขนส่งสินค้า 
 ทางอากาศชัน้น�าของภมูภิาค ซึง่จะมส่ีวนส�าคญัในการช่วยเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขันทางด้านการค้า การลงทนุ และการท่องเท่ียว

25592560

อัตราส่วนความสามารถในการท�าก�าไร  

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน  / รายได้จากการด�าเนินงาน (%) 46.97 47.17

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (ROE) (%) 16.45 16.97

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 11.80 11.64

อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน  

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (เท่า) 0.35 0.43

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.46 3.26

4.	 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินท่ีส�าคัญ
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2558

707,362
เท่ียวบิน

776,922
เท่ียวบิน

823,574
เท่ียวบิน

2559 2560

สถิติจ�านวนเท่ียวบินที่ใช้บริการท่าอากาศยานท้ัง 6 แห่ง

l  l  l สถิติการขนส่งทางอากาศ l  l  l

ผลการดำาเนินงานด้านการให้บริการ

ทอท. ด�าเนินกิจการท่าอากาศยานในประเทศไทยทั้งหมด 6 แห่ง ได ้แก ่ ท ่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ท ่าอากาศยานดอนเมือง  
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ในปีงบประมาณ 
2560 ให้บริการสายการบินแบบประจ�ารวม 135 สายการบิน เป็นสายการบินขนส่งผู ้โดยสารผสมสินค้า 125 สายการบิน และขนส่ง
สินค้าอย่างเดียว 10 สายการบิน 

ปริมาณการขึ้นลงของอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานของ ทอท. 6 แห่ง รวม 823,574 เท่ียวบินเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.00 ประกอบด้วย  
เท่ียวบินระหว่างประเทศ 415,338 เท่ียวบิน และภายในประเทศ 408,236 เท่ียวบิน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.13 และ 9.10 ตามล�าดับ  
ให้บริการผู ้โดยสารรวมท้ังสิ้น  129,199,401 คน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.73 เป็นผู ้โดยสารระหว่างประเทศ 72,539,940 คน เพ่ิมขึ้นร้อยละ  
6.57 และผู ้โดยสารภายในประเทศ 56,659,461 คน เพ่ิมขึ้นร ้อยละ 9.26 มีปริมาณการขนส่งสินค้าและพัสดุไปรษณียภัณฑ ์
เข้า-ออก 1,574,855 ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.89 โดยเป็นการขนส่งระหว่างประเทศ 1,456,682 ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.47 และ 
ในประเทศ 118,173 ตัน ลดลงร้อยละ 4.47

อุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศของไทยยังมีทิศทางเติบโตอย่างต ่อเน่ือง โดยได้รับปัจจัยบวกจากการท่องเท่ียวที่ขยายตัว 
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ท�าให้สายการบินเพ่ิมเท่ียวบินเพ่ือตอบรับกับอุปสงค์การเดินทางท่ีเพ่ิมข้ึน ท้ังน้ี ทอท.ได้พัฒนาและ
ปรับปรุงขีดความสามารถของท่าอากาศยานในความรับผิดชอบเพ่ือรองรับผู ้โดยสารท่ีเดินทางเข้า-ออกเช่นกัน เพ่ือยกระดับการ 
ให้บริการและเพ่ิมศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและในภูมิภาคเอเชีย
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ปีงบประมาณ

2559 2560 %

การขึ้น-ลงของอากาศยานพาณิชย์ (เที่ยวบิน)

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ+ท่าอากาศยานดอนเมือง 573,864 599,311 4.43 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 333,263 345,767 3.75 

ท่าอากาศยานดอนเมือง 240,601 253,544 5.38 

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 67,134 72,041 7.31 

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 26,862 30,472 13.44 

ท่าอากาศยานภูเก็ต 94,989 104,849 10.38

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 14,073  16,901 20.10       

																										รวม	6	แห่ง	 776,922	 823,574	 6.00

2559

2559

2560

2560

%

%

ผู้โดยสารรวม (คน)

ปริมาณสินค้าและพัสดุไปรษณียภัณฑ์เข้า-ออก (ตัน)

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ+ท่าอากาศยานดอนเมือง

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานดอนเมือง

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

ท่าอากาศยานหาดใหญ่

ท่าอากาศยานภูเก็ต

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

																										รวม	6	แห่ง	

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ+ท่าอากาศยานดอนเมือง

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานดอนเมือง

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

ท่าอากาศยานหาดใหญ่

ท่าอากาศยานภูเก็ต

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

																										รวม	6	แห่ง	

 90,162,911 96,263,167 6.77

 55,473,021 59,079,550 6.50

 34,689,890 37,183,617 7.19

 9,208,256 9,973,449 8.31

 3,871,468 4,347,130 12.29

 14,722,010 16,230,431 10.25

 1,959,353 2,385,224 21.74

	 119,923,998	 129,199,401	 7.73

 1,328,117 1,490,824 12.25

 1,263,013 1,420,244 12.45

 65,104 70,580 8.41

 19,385 18,593 -4.09

 12,349 11,848 -4.06

 41,858 48,418 15.67

 5,798 5,172 -10.80

 1,407,507	 1,574,855	 11.89
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ท่าอากาศยาน 
แม่ฟ้าหลวง	เชียงราย
ศูนย์กลางภูมิภาคส�าหรับ
ธุรกิจที่เกี่ยวกับการบิน 

ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานที่รวดเร็ว 
และสะดวกสบาย 

ท่าอากาศยานภูเก็ต
ประตูสู่อันดามัน	 

ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ประตูสู่วัฒนธรรมล้านนา

ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ประตูสู่ภาคใต้สุดของไทย	 

ทสภ.

ทดม.

ทชม. ทหญ.

ทภก.

ทชร.

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ประตูสู่นานาชาติ 
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ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  มีสายการบินให ้บริการแบบประจ�ารวม 110 สายการบิน  
เป็นสายการบินขนส่งผู ้โดยสารผสมสินค้า 100 สายการบิน และเที่ยวบินขนส่งสินค้า
อย่างเดียว 10 สายการบิน ในปีงบประมาณ 2560 ปริมาณจราจรทางอากาศ 
ระหว่างประเทศฟื ้นตัวจากการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการกลับมาของผู ้โดยสาร 
ชาวจีน ขณะท่ีปริมาณจราจรทางอากาศภายในประเทศเริ่มฟื ้นตัวภายหลังจาก
สายการบินภายในประเทศมีการเพ่ิมเที่ยวบินมากข้ึน ท�าให้ท ่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิมีเท่ียวบินพาณิชย์ข้ึน-ลงรวม 345,767 เท่ียวบิน เพ่ิมขึ้นร ้อยละ 
3.75 โดยเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 259,906 เที่ยวบิน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.76  
และเท่ียวบินภายในประเทศ 85,861 เที่ยวบิน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.01 รองรับ 
ผู้โดยสารรวม 59,079,550 คน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.50 เป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 
48,003,084 คน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.39 และภายในประเทศ 11,076,466 คน เพ่ิมขึ้น 
ร ้อยละ 16.76 ปริมาณสินค้าและพัสดุไปรษณียภัณฑ์เข ้า-ออก 1,420,244 ตัน  
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.45 เป็นการขนส่งระหว่างประเทศ 1,373,998 ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
12.89 และการขนส่งภายในประเทศ 46,246 ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.78

ท่าอากาศยานดอนเมือง 

ท่าอากาศยานดอนเมือง มีสายการบินให้บริการแบบประจ�าท้ังหมด 19 สายการบิน ในจ�านวน 
ดังกล่าวเป็นสายการบินต้นทุนต�่า 12 สายการบิน โดยในปีท่ีผ่านมาตลาดสายการบิน 
ต้นทุนต�่ามีการเติบโตท้ังเส้นทางบินและความถ่ีในการให้บริการเพ่ิมข้ึนอย่างมาก  
รวมทั้งมีการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงเพ่ือดึงดูดผู้ใช้บริการ ท�าให้ปริมาณจราจร 
ทางอากาศ ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองในปีงบประมาณ 2560 มีเท่ียวบินพาณิชย์ 
ขึ้น-ลงรวม 253,544 เที่ยวบิน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.38 เป็นเท่ียวบินระหว่างประเทศ  
83,263 เท่ียวบิน และเที่ยวบิน ภายในประเทศ 170,281 เที่ยวบิน เพ่ิมข้ึนร้อยละ  
8.13 และ 4.09 ตามล�าดับ รองรับผู ้ โดยสารรวมท้ังสิ้น 37,183,617 คน  
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.19 เป็นผู ้โดยสารระหว่างประเทศ 13,277,912 คน เพ่ิมขึ้น 
ร ้อยละ 12.94 และผู ้โดยสารภายในประเทศ 23,905,705 คน เพ่ิมขึ้นร้อยละ  
4.24  มีปริมาณสินค้าและพัสดุไปรษณียภัณฑ์เข้า-ออก 70,580 ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
8.41 เป็นการขนส่งระหว่างประเทศ 47,874 ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 24.98 และการขนส่ง
สินค้าภายในประเทศ 22,706 ตัน ลดลงร้อยละ 15.27

ท่าอากาศยานภูเก็ต
ประตูสู่อันดามัน	 

ท่าอากาศยานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ในปีงบประมาณ 2560 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง ให้บริการเท่ียวบินข้ึน-ลงรวม 599,311เท่ียวบิน เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 

2559 ร้อยละ 4.43 รวมมีผู ้โดยสารทั้งสิ้น 96,263,167 คน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.77  มีปริมาณสินค้าและพัสดุไปรษณียภัณฑ์เข้า-ออก 

1,490,824 ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.25
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ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

ในปีงบประมาณ 2560 ปริมาณจราจรทางอากาศของท่าอากาศยานเชียงใหม่เติบโต 

ท้ังจากสายการบินต้นทุนต�่าท่ีเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง และนักท่องเท่ียว 

ชาวจีนที่ใช ้บริการเที่ยวบินตรงระหว่างประเทศ โดยมีสายการบินให้บริการ 

แบบประจ�ารวม 31 สายการบิน มี เที่ยวบินข้ึน-ลงรวม 72,041 เ ท่ียวบิน 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.31 เป็นเท่ียวบินระหว่างประเทศ 18,101 เที่ยวบิน เพ่ิมขึ้น 

ร ้อยละ 6.31 และเที่ยวบินภายในประเทศ 53,940 เที่ยวบิน เ พ่ิมขึ้น 

ร ้อยละ 7.65 รองรับผู ้ โดยสารรวม 9,973,449 คน เพ่ิมขึ้นร ้อยละ 8.31  

เป็นผู ้โดยสารระหว่างประเทศ 2,184,152 คน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.09 ผู ้โดยสาร

ภายในประเทศ 7,789,297 คน เพ่ิมขึ้นร ้อยละ 9.56 มีปริมาณสินค ้าและ

พัสดุไปรษณียภัณฑ์เข ้า-ออก 18,593 ตัน ลดลงร ้อยละ 4.09 เป ็นการขนส่ง

ระหว่างประเทศ 1,303 ตัน ลดลงร้อยละ 4.61 และการขนส่งสินค้าภายในประเทศ  

17,290 ตัน ลดลงร้อยละ 4.05

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 

ในปีงบประมาณ 2560 ท่าอากาศยานหาดใหญ่มีสายการบินให้บริการแบบประจ�า 

7 สายการบิน มีเ ท่ียวบินข้ึน-ลงรวม 30,472 เที่ยวบิน เพ่ิมขึ้นร ้อยละ 13.44 

ประกอบด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศ 1,859 เที่ยวบิน ลดลงร้อยละ 9.36 และ

เท่ียวบินภายในประเทศ 28,613 เที่ยวบิน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.32 ให้บริการ 

ผู้โดยสารรวม 4,347,130 คน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.29 เป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ  

250,112 คน ลดลงร้อยละ 4.54 และผู้โดยสารภายในประเทศ 4,097,018 คน  

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.51 มีปริมาณสินค้าและพัสดุไปรษณียภัณฑ์เข้า-ออก 11,848 

ตัน ลดลงร้อยละ 4.06 โดยท้ังหมดเป็นการขนส่งภายในประเทศ 
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ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ในปีงบประมาณ 2560 มีสายการบินให้บริการ 

แบบประจ�ารวม 10 สายการบิน มีเท่ียวบินขึ้น-ลงรวม 16,901 เที่ยวบิน เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 20.10 เป็นเท่ียวบินระหว่างประเทศ 743 เที่ยวบิน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 51.02  

และเที่ยวบินภายในประเทศ 16,158 เที่ยวบิน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 18.98 ให้บริการ 

ผู ้โดยสารรวม 2,385,224 คน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 21.74 ประกอบด้วยผู ้โดยสาร 

ระหว่างประเทศ 82,170 คน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 200.33 และผู้โดยสารภายใน

ประเทศ 2,303,054 คน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 19.21 ปริมาณการขนส่งสินค้าและพัสดุ

ไปรษณียภัณฑ์เข้า-ออก ท้ังหมดเป็นการขนส่งสินค้าภายในประเทศรวม 5,172 

ตัน ลดลงร้อยละ 10.80

ท่าอากาศยานภูเก็ต 

ปีงบประมาณ 2560 ท่าอากาศยานภูเก็ต มีการเติบโตของนักท่องเที่ยวเป็นจ�านวนมาก  

ทั้งจากนักท่องเท่ียวจีนที่บินตรงและใช้บริการสายการบินต้นทุนต�่าจากท่าอากาศยาน

ดอนเมือง โดยมีสายการบินให้บริการแบบประจ�ารวม 50 สายการบิน มีเท่ียวบิน

ขึ้น-ลงรวม 104,849 เท่ียวบิน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.38 เป็นเท่ียวบิน ระหว่างประเทศ 

51,466 เท่ียวบิน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.78 จากทั้งเท่ียวบินแบบประจ�าและเท่ียวบิน 

แบบเช่าเหมาล�า ส่วนเที่ยวบินภายในประเทศมี 53,383 เท่ียวบิน เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 14.08 ให้บริการผู ้โดยสารรวมท้ังสิ้น 16,230,431 คน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 

10.25 ประกอบด้วยผู ้โดยสารระหว่างประเทศ 8,742,510 คน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 

10.16 และผู ้โดยสารภายในประเทศมี 7,487,921 คน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.35  

ส ่วนปริมาณสินค้าและพัสดุไปรษณียภัณฑ์เข ้า-ออกรวมทั้งสิ้น 48,418 ตัน  

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.67 ประกอบด้วยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 33,507 ตัน  

เพ่ิมขึ้นร ้อยละ 24.07 และการขนส่งสินค้าภายในประเทศ 14,911 ตัน เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 0.40
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เที่ยวบิน
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จำนวนเที่ยวบิน
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ระหว�างประเทศ ภายในประเทศ เที่ยวบินรวม 

ปร�มาณสินค�าและพัสดุไปรษณียภัณฑ�

ป�งบประมาณ 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

ระหว�างประเทศ ภายในประเทศ การขนถ�ายรวม (ไม�รวมผ�าน) 

จำนวนผู�โดยสาร 

ป�งบประมาณ 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

ระหว�างประเทศ ภายในประเทศ ผู�โดยสารผ�าน ผู�โดยสารรวม

สถิติการขนส่งทางอากาศ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง
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จำนวนเที่ยวบิน

เที่ยวบิน
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ระหว�างประเทศ ภายในประเทศ เที่ยวบินรวม 

ปร�มาณสินค�าและพัสดุไปรษณียภัณฑ�

ตัน
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ระหว�างประเทศ ภายในประเทศ การขนถ�ายรวม (ไม�รวมผ�าน) 

จำนวนผู�โดยสาร 

คน

ป�งบประมาณ
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ระหว�างประเทศ ภายในประเทศ ผู�โดยสารผ�าน ผู�โดยสารรวม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

BEYOND THE BOUNDARY : P 127 



จำนวนเที่ยวบิน

เที่ยวบิน
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ระหว�างประเทศ ภายในประเทศ เที่ยวบินรวม 

ปร�มาณสินค�าและพัสดุไปรษณียภัณฑ�

ตัน
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ระหว�างประเทศ ภายในประเทศ การขนถ�ายรวม (ไม�รวมผ�าน) 

จำนวนผู�โดยสาร 

คน

ป�งบประมาณ

 5,751,662 
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ระหว�างประเทศ ภายในประเทศ ผู�โดยสารผ�าน ผู�โดยสารรวม

 24,058 

ท่าอากาศยานดอนเมือง
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จำนวนเที่ยวบิน

เที่ยวบิน

ป�งบประมาณ
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ระหว�างประเทศ ภายในประเทศ เที่ยวบินรวม 

ปร�มาณสินค�าและพัสดุไปรษณียภัณฑ�

ตัน
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ระหว�างประเทศ ภายในประเทศ การขนถ�ายรวม (ไม�รวมผ�าน) 

จำนวนผู�โดยสาร 

คน

ป�งบประมาณ
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ระหว�างประเทศ ภายในประเทศ ผู�โดยสารผ�าน ผู�โดยสารรวม

 18,659 

ท่าอากาศยานเชียงใหม่
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จำนวนเที่ยวบิน

เที่ยวบิน
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ระหว�างประเทศ ภายในประเทศ เที่ยวบินรวม 

ปร�มาณสินค�าและพัสดุไปรษณียภัณฑ�

ตัน
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ระหว�างประเทศ ภายในประเทศ การขนถ�ายรวม (ไม�รวมผ�าน) 

จำนวนผู�โดยสาร 

คน

ป�งบประมาณ
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ระหว�างประเทศ ภายในประเทศ ผู�โดยสารผ�าน ผู�โดยสารรวม

 12,090

ท่าอากาศยานหาดใหญ่
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จำนวนเที่ยวบิน

เที่ยวบิน
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ระหว�างประเทศ ภายในประเทศ เที่ยวบินรวม 

ปร�มาณสินค�าและพัสดุไปรษณียภัณฑ�

ตัน
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ระหว�างประเทศ ภายในประเทศ การขนถ�ายรวม (ไม�รวมผ�าน) 

จำนวนผู�โดยสาร 

คน

ป�งบประมาณ
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ระหว�างประเทศ ภายในประเทศ ผู�โดยสารผ�าน ผู�โดยสารรวม

 39,652 

ท่าอากาศยานภูเก็ต
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จำนวนเที่ยวบิน

เที่ยวบิน
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ระหว�างประเทศ ภายในประเทศ เที่ยวบินรวม 

ปร�มาณสินค�าและพัสดุไปรษณียภัณฑ�

ตัน
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ระหว�างประเทศ ภายในประเทศ การขนถ�ายรวม (ไม�รวมผ�าน) 

จำนวนผู�โดยสาร 

คน

ป�งบประมาณ
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ระหว�างประเทศ ภายในประเทศ ผู�โดยสารผ�าน ผู�โดยสารรวม

3,708

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

P 132 : สถิติการขนส่งทางอากาศ : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]



จำานวนผู้โดยสารรวมของ ทอท. 

รวม 129,199,401 คน

ปริมาณสินค้าและพัสดุไปรษณียภัณฑ์ (ไม่รวมผ่าน) ของ ทอท. 

รวม 1,574,855 ตัน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 45.73% 
ท่าอากาศยานดอนเมือง 28.78% 
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 7.72%
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 3.36%
ท่าอากาศยานภูเก็ต 12.56%
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 1.85%

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 90.18%
ท่าอากาศยานดอนเมือง 4.48%
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 1.18%
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0.75%
ท่าอากาศยานภูเก็ต 3.07%
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.33%

ปริมาณการจราจรทางอากาศของ ทอท.

จำานวนเท่ียวบินรวมของ ทอท. 

รวม 823,574 เท่ียวบิน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 41.98% 
ท่าอากาศยานดอนเมือง 30.79% 
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 8.75% 
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 3.70% 
ท่าอากาศยานภูเก็ต 12.73% 
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 2.05% 
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โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 

จากแผนแม่บทท่าอากาศยานดอนเมอืง (ทดม.) ทีไ่ด้รบัความเห็นชอบ 
จากการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันท่ี 22  
กุมภาพันธ์ 2560 นั้น ทอท.จึงได ้พิจารณาจัดท�าแผนพัฒนา 
ท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 (ปี 2560 - 2568) เพ่ือเพ่ิม 
ขีดความสามารถรองรับผู ้โดยสารได้เป็น 40 ล้านคนต่อปีและ 
จะเป ็นการพัฒนาท่ีเต็มขีดความสามารถและศักยภาพของ 
ท่าอากาศยานดอนเมือง (Ultimate Capacity) 

การด�าเนินการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะท่ี 3 เป็น 
การพัฒนาต ่อเนื่องจากงานพัฒนาท ่าอากาศยานดอนเมือง  
ระยะที่ 2 ซึ่ง ทอท.ด�าเนินการแล้วเสร็จเมื่อปี 2559 โดยมีเป้าหมาย 
ที่จะด�าเนินการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองให้สามารถคืนสภาพ
ขีดความสามารถเดิมของท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งมีขีดความ
สามารถในการรองรับเที่ยวบินได้ 40 ถึง 50 เท่ียวบินต่อชั่วโมง  
และมีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้ 40 ล้านคนต่อปี 
คาดว่าโครงการฯ จะแล้วเสร็จในปี 2568 เน้ืองานประกอบด้วย  
4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานที่ 1 ส่วนปฏิบัติการเขตการบิน ประกอบ
ด้วย งานก่อสร้างลานจอดอากาศยานและทางขับเชื่อมส�าหรับ
อากาศยาน Code C จ�านวน 12 หลุม, งานปรับปรุงหลุมจอด
อากาศยาน, งานก่อสร้างหลุมจอดระยะไกล เพ่ือรองรับอากาศยาน  
Code A หรือ B จ�านวน 4 หลุมจอด และ Code C จ�านวน 32  

l  l  l โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน l  l  l

หลุมจอด, งานก่อสร้าง Rapid Exit Taxiway และ Exit Taxiway 
เชื่อมต่อทางขับสาย B และ C, งานปรับปรุงพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับอาคาร
ซ่อมบ�ารุงอากาศยานท่าอากาศยานดอนเมือง และงานก่อสร้าง
อาคาร Power House กลุ่มงานท่ี 2 ส่วนงานอาคารผู้โดยสาร และ 
อาคารสนับสนุน ประกอบด้วย งานก่อสร้างขยายอาคารเทียบ 
เครื่องบิน, งานก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์พนักงาน, งานก่อสร้าง
อาคารรับรองพิเศษ VVIP, งานปรับปรุงอาคารผู้โดยสารอาคาร 1  
และอาคารเทียบเครื่องบิน, งานก่อสร้าง Junction Building  
เพ่ืออ�านวยความสะดวกผู ้โดยสารที่มาจากรถไฟฟ้าสายสีแดง,  
งานก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ผู้โดยสาร และอาคารทางเดินเชื่อม 
ด้านทิศใต้, งานปรับปรุงคลังสินค้าหมายเลข 1 และ 2, งานปรับปรุง 
อาคารส่วนกลาง, งานก่อสร้าง Control Post  อาคารบ�ารุงรักษา  
อาคาร General Aviation และอาคารดับเพลิงและกู้ภัย กลุ่มงาน 
ท่ี 3 ส่วนงานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ประกอบด้วย  
งานปรับปรุงระบบถนนภายในท่าอากาศยานดอนเมือง งานก่อสร้าง 
ระบบระบายน�้า พ้ืนที่พักขยะ ลานจอดรถระยะยาว ตลอดจน 
งานก่อสร้างทางเชื่อมอาคารระหว่างอาคารส�านักงานใหญ่ ทอท.  
และ ท่าอากาศยานดอนเมือง และกลุ่มงานสุดท้ายคือ กลุ่มงานที่ 4  
งานจัดซื้อพร้อมติดต้ังระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ 
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การด�าเนินงาน ณ ปัจจุบันของ ทอท. อยู่ระหว่างด�าเนินการจัดท�า 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3  
ทั้ งนี้  ทอท.จะได ้น�าเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติตามข้ันตอน 
ต่อไป ในขณะเดียวกัน ทอท. ได้ด�าเนินการจัดท�ารายงานศึกษา 
ผลกระทบด ้านสิ่ งแวดล ้อมเ พ่ือให ้ส� านักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา อนึ่ง เพ่ือเป็น 
การแก้ไขปัญหาความแออัดระหว่างการด�าเนินการโครงการ

พัฒนาท ่าอากาศยานดอนเมือง  ระยะ ท่ี  3  ตามแผนงาน
กระทรวงคมนาคม ทอท. ได้พิจารณาแล้วเห็นควรด�าเนินการ 
ปรับปรุงอาคารผู ้โดยสารภายในประเทศเดิม และงานปรับปรุง 
อาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 6 มาด�าเนินการก่อนโครงการ 
พัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะท่ี 3 เพ่ือเป็นการบรรเทา 
ความไม่สะดวก ซึ่งอาจจะกระทบกับการให้บริการแก่ผู ้โดยสาร 
ระหว่างด�าเนินงานก่อสร้างโครงการฯ ต่อไป
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โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1 

คณะกรรมการ ทอท. ได้ให้ความเห็นชอบแผนแม่บทในการประชุม 
คณะกรรมการ ทอท.ครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2560  
โดยอนุมัติการปรับขั้นตอนด�าเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยาน
ดอนเมอืง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชยีงใหม่ ท่าอากาศยาน 
แม ่ฟ ้าหลวง เชียงราย และ ท ่าอากาศยานหาดใหญ่ ท้ัง น้ี 
แผนแม่บทท่าอากาศยานเชยีงใหม่ ของ ทอท. ได้แบ่งระยะการพัฒนา
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ออกเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วย โครงการ 
พัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1 (ปี 2560-2568) โดยมี 
เป ้าหมายเพ่ือรองรับปริมาณจราจรทางอากาศได้ถึงปี 2573  
ขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร 18 ล้านคนต่อปี ระบบ 
ทางว่ิงและทางขับมีขีดความสามารถในการรองรับเท่ียวบินได้  
34 เท่ียวบินต่อชั่วโมง และโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
ระยะท่ี 2 (ปี 2570-2574) มีเป้าหมายเพ่ือรองรับปริมาณจราจร 
ทางอากาศได้ถึงปี พ.ศ. 2578 ขีดความสามารถในการรองรับ 
ผู ้ โดยสาร 20 ล ้านคนต่อป ี  ระบบทางว่ิงและทางขับ ยังคง 
ขีดความสามารถในการรองรับเท่ียวบินได้ 34 เที่ยวบินต่อชั่วโมง  

การด�าเนินการของ ทอท. ณ ปัจจุบัน อยู ่ระหว่างด�าเนินการ 
จัดท�ารายละเอียดโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะท่ี 1  
ทั้ งนี้  ทอท.จะได ้น�าเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติตามข้ันตอน 
ต่อไป ในขณะเดียวกัน ทอท.ได้ด�าเนินการจัดท�ารายงานศึกษา 
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม คาดว่ารายงานดงักล่าวจะได้รบัการพิจารณา 
เห็นชอบจากส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม และ ทอท.จะเริ่มด�าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ  
ตามก�าหนดต่อไป

อนึ่งในรายละเอียดเน้ืองานโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
ระยะท่ี 1 อยู่ภายในกรอบด�าเนินการตามแผนแม่บทท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ทอท. เน้ืองาน
ประกอบด้วย 4 กลุ่มงาน ดังต่อไปน้ี (1) กลุ่มงานก่อสร้างทดแทน 
เช่น งานก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ส�าหรับผู ้โดยสารระหว่าง
ประเทศและอาคารส�านักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่, งานก่อสร้าง 
อาคารบ�ารุงรักษาแห่งใหม่, งานก่อสร้างระบบผลิตน�้าประปา,  
งานก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยแห่งใหม่, งานก่อสร้าง
พ้ืนที่สิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับอุปกรณ์ภาคพ้ืน (Ground  
Service Equipment: GSE) ตลอดจน งานก่อสร้างอาคารคลังสินค้า  

(2) กลุ่มงานเขตการบิน ประกอบไปด้วย งานก่อสร้างปรับปรุง 
ทางขับ (Exit Taxiway) ทางขับขนาน (Parallel Taxiway) และ 
ทางขับออกด่วน (Rapid Exit Taxiway), งานก่อสร้างปรับปรุง 
ลานจอดอากาศยาน เพ่ือให้ท่าอากาศยานเชียงใหม่สามารถรองรับ
อากาศยานได้รวม 31 ล�า และงานก่อสร้างปรับปรุงและขยาย
ระบบเติมน�้ามันอากาศยานทางท่อเพ่ือให้สอดคล้องกับการขยาย
ปรบัปรงุหลมุจอดอากาศยานของท่าอากาศยานเชยีงใหม่ (3) กลุม่งาน 
อาคารผู้โดยสาร ประกอบด้วย งานก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่าง 
ประเทศใหม่ เพ่ือรองรับผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 7 ล้านคนต่อปี, 
งานปรับปรุงขยายอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเดิมเป็นอาคาร 
ผู ้ โดยสารภายในประเทศ ท�าให ้อาคารมีขีดความสามารถ 
ในการรองรับผู้โดยสารภายในประเทศได้ไม่น้อยกว่า 11 ล้านคน
ต่อปี พร้อมท้ังการปรับปรุงภูมิทัศน์ และลานจอดรถยนต์สาธารณะ 
รวมถึงพ้ืนท่ีส�าหรับระบบขนส่งสาธารณะทางรางท่ีมาให้บริการ 
ในอนาคต (4) กลุ่มงานระบบสนับสนุนท่าอากาศยาน ประกอบด้วย 
งานปรับปรุงระบบถนนเส้นทางเข้าออกท่าอากาศยานเชียงใหม่  
เพ่ือใช้รองรับปริมาณผู ้โดยสารที่เพ่ิมขึ้น และเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในระบบสัญจรบริเวณท่าอากาศยานเชียงใหม่, งานก่อสร้างอาคาร
จอดรถยนต์ผู ้โดยสารภายในประเทศ, งานก่อสร้างปรับปรุงและ 
ขยายระบบบ�าบัดน�้าเสียท่าอากาศยานเชียงใหม่ รวมถึงงานก่อสร้าง 
สถานีไฟฟ้าย ่อยส�าหรับรองรับส ่วนต่อขยายของกลุ ่มอาคาร 
ท่ีเพ่ิมข้ึนอีกด้วย
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l  l  l การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ทอท. l  l  l

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) ทอท. ตระหนักถึง 

ความส�าคัญของทรัพยากรบุคคลจึงมุ ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มี

ศักยภาพในการบริหารจัดการท่าอากาศยานตามมาตรฐานการขนส่ง

ทางอากาศขององค์กรหน่วยงานภายในและนอกประเทศ ได้แก่  

ส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หน่วยงานมาตรฐาน

สากล เช่น องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International 

Civil Aviation Organization: ICAO) และส�านักงานบริหารการบิน

แห่งชาติสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration: FAA) 

และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง มุ่งสร้างบุคลากร ทอท. ให้เป็น ‘คนเก่ง 

คนดี คนมีความสุข’ 

ในปี 2560 เป ็นป ี ท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช 

บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เพ่ือร่วมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ

หาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่ีทรงงานหนักตลอด 70 ปี เพ่ือให้พสกนิกร 

ชาวไทยของพระองค์มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และตั้งมั่นอยู่บนความ 

พอเพียงให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน ทอท.จึงจัดให้ผู้เข้ารับ

การฝึกอบรมในหลักสูตรหลักด้านการบริหารจัดการท่าอากาศยาน 

ทอท. ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เพ่ือสืบสาน

พระราชปณิธานในพระองค์ท่านให้ย่ังยืนต่อไป

ทอท.ได้พัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคคล ทอท. 

ประจ�าปีงบประมาณ 2560 และโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ทอท. สรุปได้ดังนี้

1. แผนพัฒนาบุคคลประจำาปี

 1.1	 หลกัสูตรหลกัด้านการบรหิารจัดการท่าอากาศยาน	ทอท.	 

  ประกอบไปด้วย การปฏิบัติการท่าอากาศยาน (Airport  

  Operations: AO), การจัดการท่าอากาศยานระดับต้น  

  (Junior Airport Management: JAM), การจัดการ 

  ท ่าอากาศยานระดับกลาง (Intermediate Airport  

  Management: IAM) และการจัดการท่าอากาศยาน 

  ระดับสูง (Senior Airport Management: SAM) 

  การอบรมหลักสูตรดังกล่าวเป็นการผสมผสานรูปแบบ 

  และวิธีการอบรมในห้องเรียน (Classroom) การอบรม 

  ผ่านระบบ e-Learning และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ  

  ต่างจังหวัดเข้าไว้ด้วยกัน ส�าหรับหลักสูตร SAM มีการ 

  เรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning ของสมาคมท่าอากาศยาน 

  ระหว่างประเทศ (Airport Council International: ACI)  

  ในหลักสูตร “Certificate in Airport Business Operations”  

  และการศึกษาดูงานเพ่ิมเติม ณ ท่าอากาศยานต่างประเทศ  

  เ พ่ือเพิ่มพูนความรู ้  ประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆ  

  เก่ียวกับการบริหารจัดการท่าอากาศยานของต่างประเทศ

  อีกท้ัง ทอท.ได้เชิญบุคลากรจากหน่วยงานภายในประเทศ 

  และต่างประเทศเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือสร้างสัมพันธภาพ 

  และแลกเปล่ียนความรู ้ประสบการณ์ร ่วมกัน ได ้แก ่  

  ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา, สถาบันการบินพลเรือน  

  และกระทรวงคมนาคม

 1.2	 หลกัสตูรด้านการปฏบิตักิารท่าอากาศยาน	เช่น การดบัเพลงิ 

  และกู้ภัยอากาศยานพาณิชย์, 3 ม. เพ่ือมาตรฐานการ 

  รักษาความปลอดภัย, Safety Awareness, การปฏิบัติงาน 

  ตามคู่มือสนามบิน และ Flight Line Marshaller เป็นต้น  

  ซึ่งหลักสูตรด้านปฏิบัติการท่าอากาศยานเป็นหลักสูตร 

  ที่จัดขึ้นทุกปี เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทบทวนการปฏิบัติการ  

  ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ี ICAO ก�าหนด

 1.3	 หลักสูตรด้านการบริหารจัดการและความรู้ท่ัวไป เช่น  

  กฎหมายความปลอดภัยส�าหรับผู ้บริหาร, จัดระบบการ 

  ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง, ระบบประเมิน 

  คุณภาพรัฐวิสาหกิจ, ภาษาต่างประเทศ, Business  

  Continuity Management, การฝึกซ้อมแผน BGP และ  

  RP เป็นต้น

 1.4	 โครงการพฒันาศกัยภาพผู้บรหิาร	ทอท.ในปีงบประมาณ  

  2560 ดังน้ี

  1.4.1 หลักสูตรด้านการพัฒนาภาวะผู้น�า ส�าหรับพนักงาน 

   ท่ีด�ารงต�าแหน่งบริหาร เช่น The 7 Habits of Highly  

   Effective People, Strategic Thinking: Decoding  

   the Future, Influencer: Leading Change,  
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   Engaging’s today Professional, The Proactive  

   Leader: Leading to Success, Systematic &  

   Creative เป็นต้น

  1.4.2 หลักสูตรด ้านการเตรียมความพร ้อมส�าหรับ 

   ผู ้อ�านวยการท่าอากาศยาน ตามข้อบังคับของ 

   คณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับท่ี 88 ว่าด้วย  

   ความรู ้และความช�านาญของผู ้จัดการสนามบิน 

   สาธารณะตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือ่วันท่ี  

   27 มีนาคม 2556 ว่าด้วยเรื่อง ผู้จัดการสนามบิน 

   สาธารณะต้องมีความรู้โดยส�าเร็จการศึกษาหรือ 

   ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรท่ีอธิบดีกรมการบิน 

   พลเรือนรับรองหรือผ่านการทดสอบจากส�านักงาน 

   การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ดังน้ันเพ่ือเป็น 

   การเตรียมความพร ้อม พนักงานเ พ่ือเข ้ารับ 

   การทดสอบ ทอท. จึงจัดโครงการเตรียมความพร้อม 

   เข้ารับการทดสอบเป็นผู้จัดการสนามบินสาธารณะ 

   ให้กับผู้บริหาร ทอท. ระดับ 9 ขึ้นไป 

  1.4.3 หลักสูตรส�าหรับคณะกรรมการ ทอท. และผู้บริหาร 

   ระดับสูง เช่น วิทยาลัยการทัพอากาศ, นักบริหาร 

   การคมนาคมระดับสงู, ผูบ้รหิารกระบวนการยุตธิรรม,  

   นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกัน และปราบปราม 

   การทุจริตระดับสูง และผู้บริหารระดับสูงสถาบัน 

   วิทยาการตลาดทุน เป็นต้น

  1.4.4 โครงการพัฒนาหลักสูตร AOT Advanced Airport  

   Management Program (AAMP) โดยร่วมกับสถาบนั  

   Aviation Strategies International Institute  

   (ASI-I) ภายใต้ความร่วมมือโครงการ Trainair Plus  

   (ICAO) เพ่ือให้ ทอท.มีหลักสูตรด้าน Airport  

   Management ท่ีได ้มาตรฐานการฝ ึกอบรม 

   ตามแนวทาง ICAO ตามโครงการ Trainair Plus  

   รวมทั้ง เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้พนักงาน 

   ระดับรองผู้อ�านวยการฝ่าย และผู้อ�านวยการฝ่าย  

   ที่ด�ารงต�าแหน่งบริหารและรักษาการ มีสมรรถนะ 

   หลักด้านการจัดการ (Managerial Competency)  

   และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารท่าอากาศยาน  

   อีกทั้งช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้ ทอท.ด�าเนินงาน 

   เป็นไปตามวิสัยทัศน์ท่ีก�าหนดไว้ 

  1.4.5 โครงการบรรยายพิเศษ เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะ 

   ด้านการจัดการ (Managerial Competency)  

   ของผู ้บริหารระดับสูง ให ้กับ พนักงาน ทอท. 

   ระดับ 9 ขึ้นไป ท่ีด�ารงต�าแหน่งบริหาร รวมทั้ง 

   รักษาการ โดยวิเคราะห์ และวางแผนพัฒนา 

   ศักยภาพตามผลการประเมินสมรรถนะด้านการ 

   จัดการ (Managerial Competency) ของ ทอท.  

   เพ่ือให้มีศักยภาพตามสมรรถนะฯ ท่ี ทอท. คาดหวัง  

   ตามแผนการพัฒนาศกัยภาพบคุลากร ทอท. ทีด่�ารง 

   ต�าแหน่งระดบับรหิารตามสมรรถนะด้านการจดัการ  

   (Managerial Competency) ของ ทอท. ระหว่าง 

   ปีงบประมาณ 2559 - 2560 

  1.5	 หลักสูตรด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate  

  Governance: CG) เช่น จัดให้มี โครงการบรรยายพิเศษ  

  “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสด ุ
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  ภาครัฐ พ.ศ. 2560” เพ่ือให้การด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

  และการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานท่ีเป็น 

  มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งเป ็นส่วนหน่ึงที่จะช่วยส่งเสริม 

  ให้ ทอท.มีการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

 1.6	 หลกัสตูรต่างประเทศ เช่น Airport Strategic Management   

  Diploma, Professional Training Diploma, Human  

  Capital Diploma, Advance Airport Fire - Fighters และ  

  Airport Ramp Operation and Management ณ SAA  

  ประเทศสงิคโปร์, Airport Service - Passengers Handling,  

  Aviation and the Environment - Managing Green  

  Airport, Airport Marketing - Advanced, Airport  

  Financial Management, และ Dynamic Pricing and  

  Revenue Management ณ IATA ประเทศสิงคโปร์  เป็นต้น

 1.7	 โครงการพัฒนาพนักงานผู้มีศักยภาพของ	ทอท. ได้แก่  

  โครงการ ACI - Online Learning: Airport Operations  

  Diploma Program (AODP) เป็นการฝึกอบรมผ่านระบบ  

  e-Learning ของ ACI 

 1.8	 หลักสูตรด้านความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง	ทอท.	 

	 	 กับสถาบันการบินพลเรือน  เ พ่ือพัฒนาทักษะและ 

  เ พ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติการและบริหารจัดการ 

  ท่าอากาศยาน ได้แก่ Aerodrome Apron Control  

  Officers, Aviation Law and Regulations, Flight  

  Operation officer และ Aeronautical Information  

  Service เป็นต้น

 1.9	 ศึกษาดงูานโครงการในพระราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็ 

	 	 พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช ได้แก่ โครงการชัง่หวัมนั 

  ตามพระราชด�าร ิจงัหวัดเพชรบรุ,ี โครงการส่งเสรมิการเรยีนรู้ 

  เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร 

  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การ 

  มหาชน) จังหวัดเพชรบุรี, โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูท่ีดิน 

  เส่ือมโทรมเขาชะงุ ้ม จังหวัดราชบุรี และโครงการเพ่ือ 

  ส่งเสริมการเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ศูนย์ศึกษา 

  การพัฒนาห้วยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ จังหวัด 

  ปทุมธานี

 1.10	การให้บริการและส่งเสริมความรู้ด้านท่าอากาศยาน 

	 	 กับหน่วยงานภายนอก ทอท.ได้จัดโครงการฝึกอบรม 

  หลักสูตร “3 ม.เพ่ือมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย  

  (ระดับต้น)” ให้กับ บริษัท แพนไทย คาร์โก้ เอ็กซ์เพรส  

  จ�ากัด เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบส�านักงานการบินพลเรือน 

  แห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบัติการแต่งตั้ง การจัดท�า  

  บันทึกประวัติ  และผลการปฏิบั ติงานของพนักงาน 

  ท่ีปฏิบัติงานตรวจค้นในการรักษาความปลอดภัยสนามบิน  

  สาธารณะ พ.ศ. 2553 และสอดคล้องตามมาตรฐาน ICAO

2.   แผนแม่บทด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทอท.  

 2.1	 โครงการเสริมสร้างค่านิยมองค์กร	(Core	Value)

  ทอท.ได้ด�าเนินการส่งเสริมและผลักดันค่านิยม ทอท.  

  (AOT Core Values) โดยมุง่เน้นการมส่ีวนร่วมของพนักงาน 

  ทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงซึ่งเป็นบุคคลท่ีมีบทบาท 

  ส�าคัญอย่างย่ิงในการเป็นต้นแบบให้กับพนักงาน ทอท. 

  ในฐานะ Role Model ในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 

  ด้านความคิดและพฤติกรรมตามค่านิยม ทอท., กลุ ่ม 

  ผู ้อ�านวยการส่วนในฐานะ Change Agent ในบทบาท 

  ของการขับเคล่ือนและสร้างบรรยากาศเพ่ือเสริมสร้าง 

  ค่านิยม ทอท. รวมท้ังพนักงานระดับปฏิบัติการในฐานะ  

  Young Role Model ซึ่งเป็นกลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ 

  ท่ีมีส ่วนส�าคัญท่ีจะส่งผลให้เกิดพลังในการขับเคลื่อน 

  ค ่านิยม ทอท.อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวัฒนธรรม 

  ของ ทอท.ต่อไป 

  นอกจากน้ี ทอท.ได้พัฒนาความสามารถด้านการบริการ 

  ของผู ้ปฏิบั ติงาน ณ จุดตรวจค ้น (Touch Point)  

  ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยใช้ค่านิยมท้ัง 5 ใจในการ 

  สร้างแนวคดิและทศันคตใินการให้บรกิาร ซึง่ถือเป็นโครงการ 
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  น�าร่อง (Pilot Project) เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 

  และจะด�าเนินการขยายผลไปยังท่าอากาศยานอื่นๆ  

  ของ ทอท.ต่อไป

	 2.2	 โครงการจัดท�าระบบการจัดการความรู้	(Knowledge	 

	 	 Management:	KM)	 

  ทอท.ได้ด�าเนินการโครงการการจดัการความรู ้(Knowledge  

  Management: KM) โดยน้อมน�าหลักการทรงงานและ 

  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ 

  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (กษัตริย์นักพัฒนา)  

  มาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู ้และพัฒนาความรู ้ของกลุ่ม 

  ผู้เชี่ยวชาญ (KM Expert) ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีได้พัฒนาต่อยอด 

  ความรู้จากกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice:  

  CoP) เพ่ือพัฒนาและปรับปรุกระบวนการให้บริการ 

  ท่าอากาศยานของ ทอท. (Smart and Smile Service)  

  โดยในปีงบประมาณ 2560 ได้มีการบูรณาการความรู ้

  อย่างเป็นกระบวนการแบบข้ามสายงานและมกีารร่วมมอืกัน 

  ในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (Collaboration)  

  รวมท้ังได้มีกิจกรรม KM Day 2017 เพ่ือน�าเสนอผลงาน 

  จากแนวคิดในการพัฒนากระบวนการท�างานของ ทอท.  

  โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (KM Expert) และการแลกเปลี่ยน 

  เรียนรู้ความรู้ด้านการบินกับหน่วยงานภายนอก ซ่ึงเป็นการ 

  ต่อยอดความรูเ้พ่ือพัฒนาองค์กรไปสูอ่งค์กรแห่งการพัฒนา  

  (Knowledge Management for Developmental  

  Organization) อย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ อันจะส่งผล 

  ต่อการยกระดับความสามารถการจัดการความรู ้ (KM  

  Maturity) และน�าความรู้มาเป็นฐานในการขับเคลื่อนสู่ 

  องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Developmental: LO)   

  ต่อไป

 2.3	 โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะของพนักงาน	 

	 	 (Core	Competency	และ	Functional	Competency)

  2.3.1 การพัฒนาสมรรถนะหลักของพนักงาน ทอท.  

   (Core Competency Development)

   ทอท.มุง่สร้างและพฒันาสมรรถนะหลักของพนักงาน 

   ให้สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

   และการด�าเนินงานของ ทอท.ภายใต้กรอบสมรรถนะ 

   หลักของ ทอท. ประกอบด้วย Service Minded  

   ให้บริการด้วยใจเหนือความคาดหมาย, Safety  

   and Security เป็นเลิศในมาตรฐานความปลอดภัย,  

   Teamwork รวมพลังให้เกียรติทุกความคิดเห็น,  

   Innovation พัฒนาไม่หยุดย้ัง และ Integrity  

   ยึดมั่นผลประโยชน์องค์กร โดยมุ่งหวังให้พนักงาน 

   มีพฤติกรรมการแสดงออกซึ่ งสมรรถนะหลัก 

   ตามระดับความสามารถท่ี ทอท.คาดหวังหรือ 

   สูงกว่าความคาดหวัง เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน 

   ให้การปฏิบัติงานมุ ่งเน้นคุณภาพการให้บริการ 

   โดยค�านึงถึงความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

   สากล
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   ทอท. ได้จัดให้มีการประเมินสมรรถนะหลักของ 

   พนักงาน ทอท. (Core Competency Assessment)  

   จ�านวน 4,905 คน จากพนักงานท้ังสิ้น 6,742 คน  

   (ข้อมูล ณ 11 พ.ย. 59) คิดเป็นร้อยละ 72.75  

   ของพนักงาน ทอท.ทีไ่ด้รบัการประเมนิ ผลการประเมนิ  

   สมรรถนะหลักของพนักงาน ทอท.ทุกระดับ มีผล 

   การประเมินตามค่าคาดหวังและ/หรือสูงกว ่า 

   ค่าคาดหวัง คิดเป็นร้อยละ 87.63  

  2.3.2 การพัฒนาสมรรถนะตามต�าแหน่งหน้าท่ีงาน  

   (Functional Competency)

   ระบบการบริหารความสามารถ (Competency  

   Management) ในการจัดการทรัพยากรบุคคล 

   มีความส�าคัญและเป็นพ้ืนฐานในการบริหารจัดการ 

   ทรัพยากรบุคคลขององค์กรในทุกๆ ด้าน เป็นการ 

   เตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับการแข่งขัน 

   ทางธุรกิจท่าอากาศยานและให้การบรหิารทรพัยากร 

   บคุคลเป็นไปอย่างมรีะบบ ต่อเนือ่ง เกิดประสทิธิภาพ 

   และประสทิธิผลทีช่ดัเจน สอดคล้องกับการปฏิบติังาน  

   ตามหน้าทีห่ลกัของกลุม่งาน อกีทัง้ เพ่ือเป็นแนวทาง 

   ในการด�าเนินการพัฒนาพนักงานตรงตามทักษะ 

   ท่ีต้องการของส่วนงาน และสอดคล้องกับทิศทาง 

   การด�าเนินงานของ ทอท.อย่างย่ังยืนต่อไป

   เ พ่ือให ้การบริหารทรัพยากรบุคคลของ ทอท. 

   เป็นไปอย่างมีระบบ ต่อเน่ือง เกิดประสิทธิภาพ 

   และประสทิธิผลทีช่ดัเจน สอดคล้องกับการปฏิบติังาน  

   ตามหน้าทีห่ลกัของกลุม่งาน อกีทัง้ เพ่ือเป็นแนวทาง 

   ในการด�าเนินการพัฒนาพนักงานอย่างมีทิศทาง 

   ท่ีถูกต้องและชัดเจน 

   ทอท. ได้เริ่มด�าเนินการเพ่ือหาแนวทางการประเมิน 

   สมรรถนะตามต�าแหน่งหน้าท่ีงาน (Functional  

   Competency)  โดยได้มีการจัดกลุ่ม Job Family  

   เพ่ือเป็นแนวทางในการด�าเนนิงาน ออกเป็น 3 กลุม่ คอื        

   2.3.2.1 กลุ ่ม Core Operation แบ่งออกเป็น  

    2 กลุ่มย่อยคือ 

    - Safety & Security ประกอบด้วย  

     ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิ(สายปฏบิตักิาร 

     และบ�ารงุรกัษา), ท่าอากาศยานดอนเมอืง  

     (สายปฏิบัติการและบ�ารุ งรักษา) ,  

     ท่าอากาศยานภูเก็ต (สายปฏิบัติการ 

     และบ�ารงุรกัษา), สายงานท่าอากาศยาน 

     ภูมิภาค ประกอบด้วย ท่าอากาศยาน 

     เชียงใหม่, ท่าอากาศยานหาดใหญ่,  

     ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย  

     (กลุ ่มปฏิบัติการและบ�ารุ งรักษา) ,  

     สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและ 

     การบิน และ ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ

    - กลุ ่ม Business Support Airport  

     ประกอบด้วย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

     (สายสนับสนุนธุรกิจและพาณิชย์),  

     ท่าอากาศยานดอนเมือง (สายสนับสนุน 

     ธุรกิจ), ท ่าอากาศยานภูเก็ต (สาย 

     สนบัสนนุธุรกิจ), สายงานท่าอากาศยาน 

     ภูมิภาค ประกอบด้วย ท่าอากาศยาน 

     เชียงใหม่, ท่าอากาศยานหาดใหญ่,  

     ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย  

     (สายสนับสนุนธุรกิจ)

   2.3.2.2 Support Core Operation ประกอบด้วย  

    สายงานวศิวกรรมและการก่อสร้าง, สายงาน  

    พัฒนาธุรกิจและการตลาด และสาย 

    เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   2.3.2.3 Back Office ประกอบด้วย สายงาน 

    ยุทธศาสตร์, สายงานทรัพยากรบุคคล 
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    และอ�านวยการ, สายงานบญัชแีละการเงนิ,  

    สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท  

    และส�านักตรวจสอบ

   ซึง่ ทอท. ได้ด�าเนินการจดัท�า Functional Competency  

   ในกลุ ่ม Core Operation โดยเน้นท่ี Safety &  

   Security เป็นล�าดับแรก ซึ่งได้ด�าเนินการสัมภาษณ์ 

   ผู ้บริหาร ระดับผู ้อ�านวยการฝ่ายของส่วนงานท่ี 

   เก่ียวข้องได้ผลลัพธ์ คือ ได้สมรรถนะหลักในกลุ่ม  

   Safety & Security, Knowledge ความรู้ในต�าแหน่ง  

   และทักษะ Skill ในแต่ละต�าแหน่ง  

   และในปีงบประมาณ 2559 ทอท. ได้ด�าเนินการ 

   จัดท�าสมรรถนะตามต�าแหน่งงาน Functional  

   Competency กลุ่ม Business Support Airport  

   และกลุ่มงาน Supporting Core Operation โดยได้ 

   ด�าเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ระดับผู้อ�านวยการ 

   ฝ่ายของส่วนงานท่ีเก่ียวข้อง ได้ผลลัพธ์คือ ได้ 

   สมรรถนะหลักในกลุ่ม Business Support Airport  

   และกลุ่มงาน Supporting Core Operation โดยได้  

   สมรรถนะหลักในกลุ่ม Business Support Airport  

   และกลุม่งาน Supporting Core Operation, Knowledge  

   ความรูใ้นต�าแหน่ง และ ทกัษะ Skill ในแต่ละต�าแหน่ง  

   ของทั้ง 2 กลุ่มงาน

   การด�าเนนิการในปีงบประมาณ 2560 ทอท. ด�าเนินการ  

   จัดท�าสมรรถนะตามต�าแหน่งงาน Functional  

   Competency กลุ่มงาน Back Office โดยได้ด�าเนินการ  

   สัมภาษณ์ผู ้บริหารระดับผู ้อ�านวยการฝ่ายของ 

   ส่วนงานท่ีเก่ียวข้อง ได้ผลลัพธ์คือ ได้สมรรถนะ 

   หลักในกลุ่ม Back Office, Knowledge ความรู้ 

   ในต�าแหน่ง และทักษะ Skill ในแต่ละต�าแหน่ง  

   เ พ่ือท่ีทางทีมพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะน�าไป 

   ต่อยอดในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนา 

   ทักษะท่ีตรงกับความต้องการของส่วนงาน และ 

   สอดคล้องกับทิศทางการด�าเนนิงานของ ทอท.ต่อไป 

3.   ผลการดำาเนินการพัฒนาบุคลากร ในปีงบประมาณ 2560 

 ทอท.มีผลการด�าเนินการพัฒนาบุคลากร รวมจ�านวน 946 

 โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม และมีผู้เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร  

 รวมจ�านวน 5,793 คน แบ่งตามหมวดความรู้ได้ดังนี้

	 3.1	 การฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการท่าอากาศยาน	 

	 	 (Airport	Management	Training)	

  - โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม จ�านวน  253 โครงการ

  - ผู้เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร จ�านวน  1,576 คน 

 3.2	 การฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการทั่วไป	 (General	 

	 	 Management	Training)

  - โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม  จ�านวน  187  โครงการ

  - ผู้เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร จ�านวน  1,070 คน 

	 3.3	 การฝึกอบรมด้านวิชาชพีและการปฏิบตักิาร	(Functional	&	 

	 	 Operations	Training)

  - โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม จ�านวน  359  โครงการ

  - ผู้เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร จ�านวน 2,347 คน 

 3.4	 การฝึกอบรมด้านความรู้ท่ัวไป	(Soft	Skills	Training)		

  - โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม จ�านวน  147 โครงการ

  - ผู้เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร  จ�านวน  800 คน
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l  l  l การด�าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน l  l  l

การบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการทำางาน

ทอท. ได้ก�าหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน โดยมุง่เน้นในเรือ่งของการปฏบิตัติามกฎหมาย 
การประเมินความเสี่ยง การควบคุมป้องกัน และการปรับปรุงแก้ไข 
รวมถึงการทบทวนกระบวนการต่างๆ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานท่ีดีแก่พนักงาน
และลูกจ้างทุกคน 

การด�าเนินงานเก่ียวกับการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างานของ ทอท.มีเป้าหมายให้เกิด 
การพัฒนาด้านระบบการจัดการความปลอดภัยฯ อย่างเป็นระบบ
และต่อเน่ือง โดยยึดหลักการปรับปรุงกระบวนการท�างานท่ีส�าคัญ 
ของระบบการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองตามหลักสากล

ACT
CONTINUOUS 

IMPROVEMENT

PLAN

DO

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

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

การฝึกอบรม การสัมมนา ศึกษาดูงาน และการรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการทำางาน

เพ่ือให้การด�าเนนิงานด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภัยของ ทอท. 
มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดับสากล ผู้ปฏิบัติงานมีการตระหนัก
ถึงอันตรายและความเสี่ยงที่แฝงอยู่ในกิจกรรมการท�างาน รวมถึง
การจัดท�าแผนงาน มาตรการต่างๆ เพ่ือลดและควบคุมความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ทอท. จึงได้ด�าเนินการตามระบบ
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน OHSAS 
18001:2007/มอก.18001-2554 โดยส�านักงานใหญ่ ท่าอากาศยาน
ภูเก็ต ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้ด�าเนินการตามมาตรฐานดังกล่าว 
และในปีงบประมาณ 2560 ได้ด�าเนินการจัดท�าและขอรับการรับรอง
มาตรฐานฯ ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิและท่าอากาศยานดอนเมอืง 
ทั้งน้ี เพ่ือให้ ทอท. มีการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานเป็นรูปแบบเดียวกัน 
ซึ่งจะท�าให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด 
การพัฒนาอย่างย่ังยืนต่อไป

❖ หลักสูตรการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการท�างาน	 
	 ประกอบด้วย

•	 หลักสูตรตามท่ีกฎหมายก�าหนด	ได้แก่

1.  เจ ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับหัวหน้างาน  
 (จป. หัวหน้างาน)
2.  เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยในการท�างานระดบับรหิาร (จป. บรหิาร)
3.  การดับเพลิงขั้นต้น
4.  การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
5.  การรายงานและการสอบสวนอุบัติเหตุ
6.  ความปลอดภัยในการท�างานส�าหรับพนักงานใหม่
7.  ความปลอดภัยในการท�างานเก่ียวกับไฟฟ้า
8.  คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
 ในการท�างาน

•	 หลกัสตูรเพือ่เพิม่พนูความรูแ้ละเพิม่ประสทิธิภาพการท�างาน	
ได้แก่

1.  การชีบ่้งและประเมนิความเสีย่งตามระบบการจดัการอาชวีอนามยั  
 และความปลอดภัยส�าหรับ จป. หัวหน้างาน
2.  ความปลอดภัยในส�านักงาน
3.  ความปลอดภัยในงานก่อสร้างส�าหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน

❖ โครงการสมัมนาระบบการจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภยั

❖ โครงการสัมมนาและศึกษาดู งานบริ ษัทชั้นน�าด ้ าน 
	 ความปลอดภัยในการท�างาน

❖ โครงการรณรงค์	 ส่งเสริมสุขภาพ	 “ออกก�าลังกายง่ายๆ	 
	 ผ่อนคลายแบบการยศาสตร์”

❖ โครงการ	“วันความปลอดภัยในการท�างานและรณรงค์ขับขี ่
	 ด้วยความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์”
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รางวัลและผลงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

กรมสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  
จัดกิจกรรมการประกวดสถานประกอบกิจการต้นแบบ 
ดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท�างาน ประจ�าปี 2560 โดยหน่วยงานของ ทอท.  
ได้เข้าร่วมการประกวดและผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน 
ไ ด ้ รั บ ร า ง วั ล ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร ต ้ น แ บ บ ดี เ ด ่ น 
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท�างาน ระดับประเทศ ดังน้ี

ส�านักงานใหญ่	ทอท.	(สนญ.ทอท.) ได้รับรางวัลสถาน
ประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นฯ ระดับประเทศติดต่อกัน 
เป็นปีที่ 11 (ระดับแพลตทินัม)

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง	 เชียงราย	 (ทชร.) ได้รับ
รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นฯ ระดับประเทศ
ติดต่อกันเป็นปีท่ี 8 (ระดับเพชร)

กิจกรรมเพื่อสังคมด้านความปลอดภัย (CSR) 

“โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่โรงเรียน

และชุมชนที่ตั้งอยู่โดยรอบสำานักงานใหญ่ ทอท.”

ฝ่ายความปลอดภัยในการท�างานและอาชีวอนามัย (ฝปอ.) 
ได้ให้ความส�าคัญในเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย  
ซึ่งมีโอกาสเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา และหากเกิดขึ้นจะส่งผล 
กระทบที่ร ้ายแรงอันจะน�ามาซึ่งการสูญเสียท้ังชีวิตและ
ทรัพย์สิน ดังนั้น เพ่ือเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ชุมชน 
โดยรอบ ทอท. ได้รับทราบและมีความรู้ในเรื่องการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย ฝปอ.จึงได้ร่วมกับ ฝ่ายกิจการเพ่ือสังคม
และก�ากับดูแลกิจการ จัดกิจกรรม “โครงการป้องกัน 
และระงับอัคคีภัยให ้แก ่ โรงเรียนและชุมชนที่ตั้ งอยู  ่
โดยรอบส�านักงานใหญ่ ทอท.” เมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2560 
ณ โรงเรียนบ�ารุงรวิวรรณวิทยา (ทุ่งสีกัน) เขตดอนเมือง 
กรุงเทพฯ โดยมีการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัต ิ
ให้แก่นักเรียนและผู ้แทนชุมชน ซึ่งได้รับการสนับสนุน 
วิทยากรจากฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานดอนเมือง 
พร้อมท้ังมอบถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งให้โรงเรียนและ
ชุมชนในเขตดอนเมือง จ�านวน 65 ถัง หมวกนิรภัย จ�านวน 
75 ใบ และชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น จ�านวน 75 ชุด
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กิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมสุขภาพสำาหรับผู้ปฏิบัติงาน ณ สำานักงานใหญ่ ทอท.

1.  การจัดท�าวีดิทัศน์ส่งเสริมสุขภาพส�าหรับผู้นั่งท�างานกับคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ด้วยท่าทางท่ีง่าย ใช้เวลาน้อย สามารถปฏิบัติได้ 
 ภายในสถานที่ท�างาน

• โครงการรณรงค์	ส่งเสริมสุขภาพ	“ออกก�าลังกายง่ายๆ	ผ่อนคลายแบบการยศาสตร์”

• โครงการรณรงค์	ส่งเสริมสุขภาพ	“ขึ้น-ลงบันได	ลดแคลอรี่”

 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยการรณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติงาน ณ ส�านักงานใหญ่ ทอท. เดินข้ึน-ลงบันได เพ่ือเป็นการออกก�าลังกาย

2.  การจัดวิทยากรเข้าไปแนะน�าท่ากายบริหารป้องกันโรค Office Syndrome ให้กับพนักงานในแต่ละฝ่ายที่ปฏิบัติงาน ณ ส�านักงานใหญ่  
 ทอท.
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อัตราความรุนแรงของการประสบอันตราย (Injury Severity Rate : ISR) (กรณีถึงขั้นหยุดงาน) ของพนักงานและลูกจ้าง ทอท.

หน่วย :  วัน / 1 ล้านชั่วโมงการท�างานปี พ.ศ.

สถิติการประสบอันตรายจากการทำางาน

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

อัตราความถ่ี (IFR) และอัตราความรุนแรง (ISR) ของการบาดเจ็บกรณีถึงข้ันหยุดงาน เป็นค่าดัชนีวัดผลส�าเร็จด้านความปลอดภัยเชิงรับ 
ท่ีบ่งบอกถึงจ�านวนพนักงานท่ีได้รับบาดเจ็บถึงข้ันหยุดงาน (ราย/ล้านชั่วโมงการท�างาน) และจ�านวนวันท่ีสูญเสียไปจากการเกิดอุบัติเหตุ 
(วัน/ล้านชั่วโมงการท�างาน) ตามล�าดับ โดยในปี 2560 มีค่า IFR เท่ากับ 0.26 ราย/1 ล้านชั่วโมงการท�างาน และ มีค่า ISR เท่ากับ 1.54 
วัน/1 ล้านชั่วโมงการท�างาน

 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

 1.51 0.53 0.39 0.43 0.14 0.28 0.37 0 0.05 0.26

2

1.5

1

0.5

0

อัตราความถี่ของการประสบอันตราย (Injury Frequency Rate : IFR) (กรณีถึงขั้นหยุดงาน) ของพนักงานและลูกจ้าง ทอท.

หน่วย :  ราย  / 1 ล้านชั่วโมงการท�างานปี พ.ศ.

 6.29 4.46 6.46 7.25 0.87 0.55 3.21 0 0.05 1.54
 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560
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l  l  l มาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
ท่าอากาศยานและการบิน l  l  l

ทิศทางการด�าเนินงานของ ทอท.ภายใต้แผนวิสาหกิจ ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย (จ�ากัด) มหาชน (ทอท.) ในปีงบประมาณ 

2560 - 2564 ได้ก�าหนดให้ ทอท.พัฒนาและปรับปรุงศักยภาพในการรองรับปริมาณการจราจร ผู ้โดยสาร และสินค้า เพ่ือมีบริการ 

ที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน ทั้งการบริการท่ีเก่ียวกับกิจการการบิน (Aero Business) และไม่ใช่กิจการการบิน (Non-Aero Business) 

เพ่ือรองรับการเติบโตของตลาดด้านการบินในปัจจุบัน และเพ่ือให้ ทอท.สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ “ทอท.เป็นผู ้ด�าเนินการและจัดการ

ท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก (AOT Operates the World’s Smartest Airports)” ดังนั้นในการให้บริการนอกจาก ทอท.จะต้อง 

ค�านึงถึงมาตรฐานความปลอดภัย และมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย ให้กับผู้มาใช้บริการในสนามบินแล้ว ยังต้องตอบสนอง 

ความต้องการ และความคาดหวังของผู ้มาใช้บริการสนามบินด้วย 

๏		ด้านการให้บริการผู้โดยสาร

ภารกิจหลักของการให้บริการของสนามบินสามารถแบ่งเป็น 3 ด้าน  
คือการให้บริการอากาศยาน การให้บริการผู ้โดยสาร และการ 
ให้บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศ ดังน้ันการจัดส่ิงอ�านวย 
ความสะดวก และการอ�านวยความสะดวกให้กับผู ้มาใช้บริการ 
ในสนามบินอย่างเพียงพอ รวมทั้งต ้องเป็นไปตามข้อก�าหนด 
ของรัฐและมาตรฐานสากล จึงเป็นเร่ืองที่ ทอท.ให้ความส�าคัญ 
อย่างย่ิง ทอท.จึงมีการตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการโดยมี
การควบคุม (Controlling) ก�ากับดูแล (Directing) การปฏิบัติงาน 
ด้านการบริการของหน่วยงานที่เ ก่ียวข้องท้ังภายใน ทอท.และ
ภายนอกท่ีประกอบการในท ่าอากาศยานท่ีอยู ่ ในการก�ากับ 
ของ ทอท. และท�าการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  
ตามรอบระยะเวลาท่ีก�าหนดเพ่ือให้มั่นใจได้ว่า ทอท.มีการบริการ 
ที่มีมาตรฐานในระดับสากล 

มาตรฐานการบริการ
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จัดให้มีตู้ TTRS 
สำาหรับคนพิการทางการได้ยิน

ติดตั้งพื้นผิวต่างสัมผัสบนพื้นทางเดิน
สำาหรับคนพิการทางสายตา

ตลอดจนสิ่งอ�านวยความสะดวกอื่นๆ ให้มีความพร้อมใช้งาน และ
เป็นไปตามข้อก�าหนดของรัฐและมาตรฐานสากล ซึ่งนอกจาก 
สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ที่จัดไว้ให้แล้ว ทอท.ยังค�านึงถึง 
การอ�านวยความสะดวกให้กับผู ้โดยสารที่เป็นคนพิการและผู ้สูง
อายุ ท่ีผู้ปฏิบัติงานเก่ียวข้องในการให้บริการได้แก่ พนักงาน ทอท.  
เจ้าหน้าท่ีสายการบิน เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ พนักงานท�า 
ความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย จะต้องมีความรู้และ
ความเข้าใจในการอ�านวยความสะดวก และการช่วยเหลือแก่คน
พิการแต่ละประเภท และผู้สูงอายุ ได้อย่างถูกต้อง และมีแนวทาง
ปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังน้ัน ทอท.จึงได้จัดให้มีโครงการ 
อบรมหลักสูตรการให้บริการแก่คนพิการและผู ้สูงอายุส�าหรับ 
ผู้ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานท้ัง 6 แห่ง เป็นประจ�าทุกปี โดยได้
เชิญวิทยากรจากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ
พยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านในเรื่องของการช่วยเหลือคนพิการแต่ละประเภท และ
ผู้สูงอายุ มาอบรมให้กับพนักงานทั้งภาคทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ
ในพ้ืนที่ปฏิบัติงานจริง และได้น�าคู่มือการให้ความช่วยเหลือและ
อ�านวยความสะดวกแก่คนพิการและผู ้สูงอายุ คู ่มือแปลภาษา 
หรือป้ายสัญลักษณ์ภาษาส�าหรับหน่วยงานที่ให้บริการภาคขนส่ง 
ของกระทรวงคมนาคม มาใช้เป็นแนวทางประกอบการอบรม

ทั้งน้ี ส่ิงอ�านวยความสะดวกที่ได้จัดเตรียม
ไว้บริการท่ีสนามบินท้ัง 6 แห่งน้ัน ทอท. 
ได้ค�านึงถึงความต้องการของผู ้ใช้บริการ
ทุกกลุ่มท้ังผู ้โดยสารท่ัวไป และผู ้โดยสาร 
ท่ีต้องการความช่วยเหลือพิเศษและผู้สูงอายุ 
ที่ต้องการการอ�านวยความสะดวก และมี
ความต้องการทีแ่ตกต่างกันในแต่ละประเภท 
ของการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งสิ่งอ�านวย
ความสะดวกดังกล่าวท่ีได้จัดเตรียมไว้ให้กับ 
ผู ้โดยสารท่ีต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 
และผู้สูงอายุ ได้แก่ ท่ีจอดรถจุดรับ-ส่ง ลิฟท์ 
บนัไดเลือ่น ห้องน�า้ เคาน์เตอร์ประชาสมัพันธ์ 
ฯลฯ

P 150 : มาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานและการบิน : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]



*		 การฝึกปฏิบัติในการอ�านวยความสะดวกคนพิการทาง 
	 การได้ยิน	ได้แก่	การฝึกภาษามือส�าหรับสื่อสารกับผู้พิการ 
	 ทางการได้ยิน

* การฝึกปฏิบัติในการอ�านวยความสะดวกคนพิการทางการเคลื่อนไหวบริเวณพื้นท่ี	เคาน์เตอร์เช็คอิน	ห้องน�้า	ลิฟท์	ทางลาด

การฝึกปฏิบัติในการอำานวยความสะดวกให้กับคนพิการและผู้สูงอายุ

*		 การฝึกปฏิบัติการน�าทางคนพิการทางการมองเห็น
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การจัดทำาสื่อเพื่อใช้สำาหรับสื่อสารกับคนพิการทางการได้ยิน โดยใช้อุปกรณ์จากปฏิทินเก่าที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน

ได้ใช้ประโยชน์และมีการพัฒนาการให้บริการให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม

*		 การฝึกปฏิบัติในการอ�านวยความสะดวกผู้สูงอายุ นอกจากทีมวิทยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแล้ว ทอท. 
ยังได้เชิญวิทยากรพิเศษท่ีเป็นคนพิการในแต่ละประเภทมาเข้าร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบและเข้าใจ
ถึงความต้องการของคนพิการแต่ละประเภท ตลอดจนสร้างเจตคติ
ท่ีดีในการให้บริการ

และสร้างเครือข่ายการท�างานร่วมกันใน 
ทุกภาคส่วนที่จะส่งมอบบริการที่มีคุณค่า 
ให้กับผู้ที่มาใช้บริการท่าอากาศยาน

P 152 : มาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานและการบิน : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]



๏		ด้านการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ

ทอท.ได้ก�าหนดให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยาน
หลักในการให้บริการคลังสินค้า เพ่ือรองรับระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศ โดยได้มีการบริหารจัดการด้านการขนส่งสินค้าเป็นแบบ
เขตปลอดอากร (Free zone) เพ่ืออ�านวยความสะดวกในการขนส่ง 
และการบริหารจัดการสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม 
ในการขนถ่ายสินค้าปกติหรือสินค้าอันตรายสินค้าน�าเข ้าหรือ 
ส่งออก อะไหล่ชิ้นส่วนอากาศยานหรือแม้แต่เอกสารต่างๆ จะต้อง

ได้รับการจัดการ ก�ากับดูแล และปล่อยสินค้า (clearance and 
release) ตามกระบวนการท่ีกฎหมายก�าหนดและเป็นท่ียอมรับ
ตามมาตรฐานสากล 

นอกเหนือจากมาตรฐานการให้บริการด้านต่างๆ ท่ี ทอท. ได้กล่าว
มาข้างต้นแล้ว  ทอท.ได้ให้ความส�าคัญต่อการให้บริการผู ้มาใช้  
บริการในสนามบิน และเป็นเรื่องหนึ่งท่ีก�าหนดเป็น Core Value ของ 
พนักงาน ทอท.ทุกคน เพ่ือให้ผู้ใช้บริการมั่นใจในคุณภาพการบริการ
ของ ทอท. และความมีมาตรฐานในการบริการ

๏		ด้านการให้บริการอากาศยาน

ส�าหรับการให้บริการอากาศยาน  ทอท.ได้มีการจัดให้การบริการ
บนทางว่ิงทางขับ ลานจอดอากาศยาน การบริการข ่าวสาร  
การ เดินอากาศ การบริการดับ เพลิ งและกู ้ภัยอากาศยาน  
เครื่องอ�านวยความสะดวกในการเดินอากาศ ระบบไฟฟ้าสนามบิน 
และการบ�ารุงรักษาพ้ืนที่และเครื่องอ�านวยความสะดวกต่างๆ  
ให ้ เป ็นไปตามข้อก�าหนดของรัฐและสอดคล้องกับมาตรฐาน 
การบริการอากาศยานในระดับสากลแล้ว ทอท.ยังได้มีการศึกษา
และพัฒนา (Developing) การบริการท่าอากาศยานและการบิน
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเปิดเขตการค้าเสรี AEC และรองรับ
การเป็นตลาดการบินร่วมของอาเซียน (ASEAN Single Aviation  
Market) ร่วมกับหน่วยงานด้านการบินต่างๆ ท้ังในระดับประเทศ
และภูมิภาคด้วย โดยร่วมมือกันในการก�าหนดมาตรฐานและ

มาตรการทางเทคนิคเพ่ือน�ามาใช้กับระบบการจัดการสนามบิน 
ของ ทอท.เพ่ือให้การบริหารจัดการจราจรทางอากาศและภาคพ้ืน 
มีความคล่องตัวมากข้ึน และมีความปลอดภัยในขณะเดียวกัน 
เช่น เรื่องระบบการจัดการข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจร่วมกัน
ของผู้มีส่วนได้เสียในสนามบิน (Airport Collaborative Decision 
Making: A-CDM), การบริหารการจราจรทางอากาศ (Air Traffic 
Management), การพิจารณาแผนที่การบิน (Aeronautical Chart)  
เป็นต้น ซึ่งการศึกษาและพัฒนาดังกล่าวท�าให้ ทอท.สามารถ 
เพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจร และช่วยลด 
ระยะเวลาของกระบวนการให้บริการต่างๆ ซึ่งนอกจากจะสร้าง 
ความพึงพอใจของสายการบินท่ีมาใช้บริการแล้ว ยังสามารถ 
ลดมลพิษทางอากาศและเสียงบริ เวณโดยรอบสนามบินด ้วย 
เช่นเดียวกัน

มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน

ปัจจุบันการบินพลเรือน (Civil Aviation) มีแนวโน้มท่ีจะถูกคุกคามอย่างต่อเนื่องโดยการกระท�าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย (Acts of Unlawful Interference) ซึ่งเป็นการกระท�าใดๆ ที่พยายามจะท�าลายความปลอดภัยของผู้โดยสาร ลูกเรือ ผู้ปฏิบัติงาน  
และสาธารณชนที่มาใช้บริการท่าอากาศยานสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งจากการกระท�าของกลุ่มบุคคล เช่น กลุ่มก่อการร้าย กลุ่มผู้ประท้วง  
กลุ่มคนที่มีแรงจูงใจ ไปจนถึงการกระท�าโดยตัวบุคคล เช่น อาชญากร เป็นต้น โดยแนวโน้มของการก่อเหตุจะเป็นการโจมตีทีไม่สามารถ
คาดเดาได้ (Unpredictable Attack) ตั้งแต่เหตุการณ์ 9/11 จนถึงปัจจุบัน เช่น เหตุโจมตีพ้ืนท่ีนอกเขตการบิน (Landside) ของ 
ท่าอากาศยานบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม และเหตุโจมตีด้านหน้าอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานอตาเติร์ก ประเทศตุรกี ด้วยมือระเบิด
ฆ่าตัวตาย เป็นต้น

แม้ว่าขณะน้ี จะยังไม่ปรากฏข้อมูลว่าท่าอากาศยานในประเทศไทยจะตกเป็นเป้าหมายของภัยดังกล่าว แต่บริษัท ท่าอากาศยานไทย 
จ�ากัด มหาชน (ทอท.) ในฐานะผู้ด�าเนินการท่าอากาศยานนานาชาติชั้นน�าท้ัง 6 ท่าอากาศยานทั่วประเทศ ไม่ได้เพิกเฉยและนิ่งนอนใจ 
ต่อวิวัฒนาการของภัยคุกคามต่างๆ โดยเฉพาะภัยจากการก่อการร้าย และตระหนักถึงความส�าคัญของภัยคุกคามและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
จากภัยคุกคาม ดังกล่าว ซึ่งมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัย (Security) ถือเป็นหน่ึงในห้าของค่านิยมหลักของ ทอท. (AOT Core 
Values) ที่ปลูกฝังให้พนักงานต้องให้ความส�าคัญ โดยในการรับมือกับภัยคุกคามต่างๆ ท่าอากาศยานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของทอท. 
ได้ก�าหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกท่าอากาศยาน ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนดของรัฐท่ีก�ากับดูแล
โดยส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation 
Organization: ICAO) ในภาคผนวกท่ี 17 แห่งอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ว่าด้วยเรื่องการรักษาความปลอดภัย ดังนี้
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2.	 มาตรการการรักษาความปลอดภัยเชิงป้องกัน	 (Preventive	
Security	 Measures) ทอท.ก�าหนดมาตรการการรักษาความ
ปลอดภัยท่ีเป็นมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับข้อ
ก�าหนดของรัฐและมาตรฐานสากลดังนี้

	 2.1	 มาตรการที่เก่ียวข้องกับการควบคุมการผ่านเข้า-ออก	
(Measures relating to access control) ทอท.ได้ก�าหนดพ้ืนที่ 
หวงห้ามเพ่ือการรักษาความปลอดภัยในเขตท่าอากาศยาน จัดให้
มีการออกบัตรรักษาความปลอดภัยบุคคลและยานพาหนะที่ได้รับ
อนุญาตให้ผ่านเข้า-ออกพ้ืนท่ีหวงห้าม ก�าหนดช่องทางผ่านเข้า-
ออก พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจ�าช่องทาง
เพ่ือตรวจสอบบุคคล สัมภาระ และยานพาหนะก่อนผ่านเข้า-ออก
พ้ืนที่หวงห้าม เพ่ือป้องกันการผ่านเข้า-ออกโดยไม่ได้รับอนุญาต

 2.2	 มาตรการท่ีเก่ียวข้องกับอากาศยาน	(Measures relating 
to aircraft) ทอท.และผู้ด�าเนินการเดินอากาศ (Aircraft Operator) 
ร่วมกันรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยอากาศยานท่ีจอดอยู ่
ในพ้ืนที่การบิน (Airside) ของท่าอากาศยาน โดย ทอท.ได้ติดตั้ง
ไฟส่องสว่างบริเวณแนวร้ัวพ้ืนท่ีการบินและจุดจอดอากาศยาน  
รวมถึงการเฝ้าตรวจตระเวนรักษาความปลอดภัยพ้ืนที่ท่าอากาศยาน
ที่มีอากาศยานจอดอยู่ โดยสายตรวจเดินเท้า  สายตรวจยานพาหนะ 
และกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television: CCTV)  
นอกจากนั้นผู ้ด�าเนินการเดินอากาศ สามารถจัดให้มีมาตรการ 
เ พ่ิมเติมเพ่ือรักษาความปลอดภัยอากาศยานที่จอดอยู ่  เช ่น  
การตรวจสอบ/ตรวจค้นอากาศยานก่อนออกเดินทาง การควบคุม
บุคคล/ยานพาหนะที่ เข ้าถึงบริเวณที่อากาศยานจอดอยู ่  และ 
การควบคุมช่องทางท้ังหมดท่ีน�าไปสู่ภายในอากาศยานท่ีจอดอยู่ 
เป็นต้น

 2.3	 มาตรการท่ีเก่ียวข้องกับผู้โดยสารและสัมภาระไม่ลง
ทะเบียน (Measures relating to passenger and their cabin 

baggage) ทอท.มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการตรวจค้นตามพระราช
บัญญัติการเดินอากาศ มาตรา 60/17 โดยได้มีการก�าหนดมาตรการ
ด้านการตรวจค้นและจัดท�ามาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ตรวจค้น (Standard Operating Procedures) ตามกฎระเบียบ 
ของรัฐและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทอท.ได้จัดให้มีการ 
ตรวจค้นร่างกายผู้โดยสารก่อนข้ึนอากาศยานด้วยอุปกรณ์ด้าน 
การรักษาความปลอดภัยท่ีทันสมัย เช่น เครื่องตรวจค้นร่างกาย 
(Full Body Scanner) เครื่องตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน (Walk 
Through Metal Detector) เครื่องตรวจจับโลหะแบบมือถือ 
(Hand Held Metal Detector) ส�าหรับสัมภาระไม่ลงทะเบียนที่
ผู ้โดยสารน�าติดตัวข้ึนบนอากาศยาน จะได้รับการตรวจค้นด้วย
เครื่องเอกซเรย์ (X-ray) ท่ีทันสมัย และเครื่องตรวจร่องรอยวัตถุ 
ระเบิด (Explosive Trace Detector: ETD) เพ่ือป้องกันการส่ง 
หรือพาอาวุธ/วัตถุอันตราย/วัตถุต้องห้ามไปกับอากาศยาน

 2.4	 มาตรการท่ีเก่ียวข้องกับสมัภาระลงทะเบยีน (Measures 
relating to hold baggage) ทอท.จัดให้มีการตรวจค้นสัมภาระ
บรรทุกทุกใบท่ีจะน�าบรรทุกไปกับอากาศยานด้วยเครื่องเอกซเรย์ 
(X-ray) เครื่องตรวจร่องรอยวัตถุระเบิด (Explosive Trace Detector 
: ETD) และยกระดับการตรวจค้นสัมภาระบรรทุก ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานภูเก็ตด้วย
ระบบ In-line Screening โดยได้ติดตั้งเครื่องเอกซเรย์ที่มีเทคโนโลยี
ขั้นสูงในการตรวจวัตถุระเบิด ทั้งน้ี สัมภาระที่ผ่านการตรวจค้นจาก
ทางท่าอากาศยานแล้วจะได้รับการป้องกันให้พ้นจากการกระท�า
อันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จนกระท่ังล�าเลียง
ขึ้นอากาศยาน โดยการก�ากับดูแลของเจ้าหน้าท่ีผู ้ด�าเนินการเดิน
อากาศ (Aircraft Operator)  เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยของ
ท่าอากาศยานท่ีตรวจตระเวนในพื้นท่ีคัดแยกสัมภาระ (Sorting 
Area) และกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television: 
CCTV)

1.			การจัดท�าแผนรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน	(Airport	 
Security	Programme:	ASP) ท่าอากาศยานในความรบัผดิชอบของ ทอท. 
แต่ละท่าอากาศยานได้จดัท�าแผนรกัษาความปลอดภยัท่าอากาศยาน 
ให้สอดคล้องกับแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน 
แห่งชาติ (National Civil Aviation Security Programme: 
NCASP) ที่จัดท�าโดยส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
และมาตรฐานสากลขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 

(International Civil Aviation Organization: ICAO) เพ่ือเป็น
มาตรฐานและแนวทางในการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย  
ณ ท่าอากาศยานน้ันๆ โดยมาตรการการรักษาความปลอดภัย 
ที่ก�าหนดอยู่ในแผนรักษาความปลอดภัยของแต่ละท่าอากาศยาน 
เป็นมาตรการเชิงป้องกันและมาตรการเชิงรุก และมีการทบทวน 
ปรับเปล่ียนมาตรการให้สอดคล้องต่อภัยคุกคามที่เกิดข้ึนอย่าง 
ต่อเนื่อง เท่าทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
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การตรวจค้นด้วยระบบ  In-line Screening 

การตรวจค้นผู้โดยสาร

ด้วยเคร่ืองตรวจค้นร่างกายแบบ 

Full Body Scanner 

 2.5	 มาตรการ ท่ี เ ก่ี ยวข ้อง กับพื้ นที่ นอก เขตการบิน   
(Measures relating to landside) ทอท.จัดให้มีการประเมิน 
ความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยพ้ืนที่นอกเขตการบิน  
และก�าหนดมาตรการการรักษาวามปลอดภัย พ้ืนที่นอกเขต 
การบนิท่ีสอดรบักับภยัคกุคามของแต่ละท่าอากาศยาน ประกอบด้วย  
มาตรการหลัก ได้แก่ การตรวจตระเวนพ้ืนท่ีสาธารณะโดยสายตรวจ  
เดินเท้า สายตรวจยานพานะ และกล้องโทรทัศน์วงจรปิดตาม 
วงรอบระยะเวลาอย่างต่อเนื่อง การประกาศเสียงตามสายแจ้งเตือน 
ไม่ให้ผู ้ใช้บริการท่าอากาศยานวางสิ่งของทิ้งไว้โดยไม่มีผู ้ดูแล 
และประชาสัมพันธ์ช ่องทางในการแจ้งเหตุเมื่อพบเห็นบุคคล/
วัตถุ/ยานพาหนะต้องสงสัย รวมถึงการจัดเจ้าหน้าท่ีท�าลายวัตถุ
ระเบิด (Explosive Ordnance Disposal (EOD) officer) พร้อม 
สุนัขตรวจ พัสดุภัณฑ์ระเบิด (Canine) ตรวจสอบวัตถุต้องสงสัย 
ที่คาดว่าจะเป็นวัตถุระเบิด 

	 2.6	 มาตรการท่ีเก่ียวข้องกับสินค้า	 ไปรษณียภัณฑ์	และ 
สินค้าอื่นๆ (Measures relating to cargo/mail and other 
goods) ผู้ด�าเนินการเดินอากาศต้องจัดท�าแผนรักษาความปลอดภัย
ให้สอดคล้องกับแผนรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน 
เนื่องจากผู้ด�าเนินการเดินอากาศจัดให้มีการรักษาความปลอดภัย 
โภชนาการ (Catering) ทีจ่ะน�าไปกับอากาศยาน จดัให้มกีารตรวจค้น 
สินค้าทางอากาศ (Air Cargo) และไปรษณียภัณฑ์ (Mail) ท่ีจะ
น�าไปกับอากาศยานด้วยเครื่องเอกซเรย์ (X-ray) ควบคุมรักษา
ความปลอดภัยสิ่งท่ีผ่านการตรวจค้นแล้วตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนกระท่ัง
ล�าเลียงข้ึนอากาศยาน ให้พ้นจากการกระท�าอันเป็นการแทรกแซง 
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่ง ทอท.ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยพ้ืนท่ีท่ีด�าเนินการเก่ียวกับสินค้าทางอากาศ ไปรษณียภัณฑ์ 
และโภชนาการสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยของผู ้ด�าเนิน
การเดินอากาศ เช่น การควบคุมการผ่านเข้า-ออก และการตรวจ
ตระเวนพ้ืนท่ี เป็นต้น

3.	 การจัดให้มีมาตรการรกัษาความปลอดภยัด้านข้อมูลข่าว ทอท. 
ได้ประสานความร่วมมือด้านการข่าวกับหน่วยงานด้านความมั่นคง
และข่าวกรองของรัฐ และหน่วยงานต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง 
เช่น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล, ศูนย์ประสาน
ข่าวกรองแห่งชาติ, Office of Transport Security (OTS) แห่ง 
ออสเตรเลีย และหน่วยงานบริหารการรักษาความปลอดภัย 

การขนส ่งแห ่งสหรัฐอเมริกา (Transpor ta t ion Secur i ty  
Administration: TSA) เพ่ือรับทราบข้อมูลภัยคุกคามและน�าข้อมูล
มาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนกับท่าอากาศยาน
ในความรับผิดชอบของ ทอท. พร้อมท้ัง แจ้งเตือนให้ท่าอากาศยาน
ทราบเพ่ือก�าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกท่ีจะสามารถ
รับมือกับภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
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ภาพการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีควบคุมฝูงชน

4.	 การจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน  

 ดังนี้

 4.1 ท ่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.แต ่ละ 
ท่าอากาศยาน ได้จัดท�าแผนฉุกเฉิน (Emergency Plan) และ
แผนเผชิญเหตุ (Contingency Plan) ตามมาตรฐานองค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation 
Organization: ICAO) รวมทั้งจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฯ ในระยะ
เวลาที่ก�าหนดอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย การฝึกซ้อมแผนแบบ
เต็มรูปแบบ (Full-scale Exercise) การฝึกซ้อมแผนแบบบางส่วน 
(Partial Exercise) และการฝึกซ้อมแผนแบบสถานการณ์จ�าลอง 
(Table-top Exercise)

 4.2 ทอท.ได้ก�าหนดมาตรฐานระดับการเตรียมความพร้อมใน
การรักษาความปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับคู่มือการประเมินความ
เสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนประเทศไทย  
ท่ีจัดท�า โดยส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ซึ่งในแต่ละ
ระดับการเตรียมความพร้อมฯ ได้ก�าหนดมาตรฐาน ในการเพ่ิม
ระดับความเข้มงวดในมาตรการรักษาความปลอดภัย  ท้ังน้ี แต่ละ
ท่าอากาศยานสามารถยกระดับ การเตรียมความพร้อมฯ ให้สูงขึ้น
ได้ตามผลการประเมินความเสี่ยงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะ 
ของแต่ละท่าอากาศยาน

5.	 การจัดให้มีการควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัย 
ท่าอากาศยาน	(Aviation	Security	Quality	Control) ทอท.ได้ 
จัดท�าแผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน 
และได้ก�าหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการควบคุมและก�ากับดูแล 
การปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยท่ีก�าหนด ให้สอดคล้อง
กับกฎระเบียบของรัฐและมาตรฐานสากล และได้ด�าเนินกิจกรรม 
ควบคุมคุณภาพตามแผนฯ โดยจัดให้มีการส�ารวจ (Survey) การ 
ตรวจสอบเฉพาะเรื่อง (Inspection) การตรวจสอบทั้งระบบ (Audit) 
และการทดสอบ (Test) การรกัษาความปลอดภัยด้านการบนิ พร้อมท้ัง  
น�าข ้อมูลข้อบกพร่องที่ตรวจพบไปวิเคราะห์ ก�าหนดแนวทาง 
การแก้ไขปรับปรุง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย
ท่าอากาศยาน

ทั้งนี้บุคลากรท่ีเป็นผู้ตรวจสอบ (Aviation Security Inspectors) 
การรักษาความปลอดภัยด้านการบินของ ทอท.ได้ผ่านการฝึกอบรม

การเป็นผู ้ตรวจสอบตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization:  
ICAO) โดยข้อมูลข้อบกพร่องท่ีตรวจพบจะถูกน�าไปวิเคราะห์ 
เพ่ือแก้ไขปรับปรุงแบบบูรณาการและต่อเน่ือง ซึ่งนอกจากการ
ควบคุมคุณภาพท่ี ทอท.ด�าเนินการเองแล้ว ทอท.ยังได้รับการ 
ตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยด้านการบินจากหน่วยงาน
ก�ากับดูแลของรัฐ คือส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International 
Civil Aviation Organization: ICAO) ได้มาท�าการ Site Visit  
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองตามโครงการ 
Universal Security Audit Programme - Continuous Monitoring 
Approach (USAP - CMA)  ซึ่งผลจากการตรวจสอบอย่างไม่เป็น
ทางการ ประเทศไทยไม่มีข้อบกพร่องท่ีเป็นนัยยะส�าคัญที่เก่ียวข้อง
กับการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน
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6.	 การพัฒนาบุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัย	(Aviation	 
Security	Training) ทอท.ตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนา
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน  
เนื่องจากต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ (Knowledge) ความสามารถ (Ability) 
และทักษะ (Skill) ในงานท่ีปฏิบัติ จึงได้จัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน 
เพ่ือใช้ในการฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัย ซึ่งหลักสูตร 
ดงักล่าวได้รบัการรบัรองว่าเป็นไปตามข้อก�าหนดของรฐั โดยประกอบ
ไปด้วยการฝึกอบรมในระดับเบื้องต้น (Initial) และระดับทบทวน 
(Recurrent) รวมถึงการอบรมโดยการปฏิบัติงานจริง (On-the-Job 
Training) ซึ่งหลักสูตรมาตรฐานน้ี สอดคล้องกับมาตรฐานการ 
ฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัยขององค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization:  
ICAO) ซึ่ งในแต ่ละป ีจะมีการพัฒนาเพ่ิมหัวข ้อในหลักสูตร 
ฝึกอบรมโดยน�าข้อมูลจากส่วนงานที่ไปตรวจสอบด้านการรักษา
ความปลอดภัย ผนวกกับข้อมูลจากการติดตามข่าวสาร เทคโนโลยี 

และการประสานหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานต่างประเทศที่เก่ียวข้อง
มาวิเคราะห์ประเมิน เพ่ือจัดท�าข้อมูลการเรียนการสอนที่ทันสมัย
เพ่ือใช้ในการฝึกอบรมฝึกปฏิบัติ จนเกิดทักษะและความช�านาญ 
รู ้เท่าทันรูปแบบภัยคุกคามต่างๆ โดยเฉพาะรูปแบบของการก่อ 
การร้ายในสภาวะการโลกปัจจุบัน   

นอกจากน้ัน ทอท.ยังมีการจัดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความตระหนัก
รู ้ด้านการรักษาความปลอดภัย (Security Awareness) ให้กับ 
ผู้ท่ีปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยาน โดยมุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงานที่มี 
ผู ้ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานมีส่วนร่วมในการดูแล ปกป้อง 
ท่าอากาศยานให้มีความปลอดภัย ส�าหรับวิทยากรท่ีเป็นผู ้ให ้
การฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัยการบิน (Aviation  
Security Instructors) ของ ทอท.เป็นผู ้ ท่ีผ ่านการรับรองจาก
ส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแล้ว

มาตรฐานความปลอดภัยท่าอากาศยาน

1.		ระดับท่าอากาศยาน	(Self	Audit) มีการด�าเนินการตรวจสอบ
ภายในด้านความปลอดภัย โดยส่วนงานมาตรฐานท่าอากาศยาน
และอาชีวอนามัยของแต่ละท่า โดยจะรายงานผลการตรวจสอบให้
กับผู้อ�านวยการท่าอากาศยานโดยตรง ซึ่งด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการ
ท่าอากาศยานสาธารณะที่มีคุณสมบัติและได้รับการรับรองจากรัฐ
ด้วย และเนื่องจากความปลอดภัยในระดับท่าอากาศยานมีกิจกรรม

ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ประกอบการและสายการบินต่างๆ ในปีนี้ 
(2560) ทอท.น�าโดยท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.)ได้เชิญผู้ประกอบ
การภายในท่าอากาศยานตรวจสอบความปลอดภัยท่าอากาศยาน
ร่วมกันด้วยเพ่ือให้เกิดการบูรณาการแก้ปัญหาด้านความปลอดภัย
ร่วมกันอย่างจริงจัง

เป็นท่ีทราบกันดีว ่าท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.ท้ัง 6 แห่ง เป็นท่าอากาศยานท่ีให้บริการแก่สาธารณะ ดังนั้น  
ความปลอดภัยจึงถือเป็นรากฐานส�าคัญของการให้บริการ โดย ทอท.ได้ปลูกฝังความปลอดภัยให้เป็นค่านิยม (Core Value) ท่ีพนักงาน 
ทอท.ทุกคนต้องมี ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด การตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือเครื่องใช้
อุปกรณ์ก่อนปฏิบัติงาน สังเกต แจ้งเตือน รายงาน แก้ไข เมื่อเห็นว่าอาจจะเกิดความไม่ปลอดภัย เป็นต้น ท้ังนี้เพ่ือให้เกิดความตระหนัก
ด้านความปลอดภัยในระดับบุคคลซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของระบบการจัดการด้านนิรภัยของท่าอากาศยาน

นอกจากระดับบุคคลแล้ว ทอท.ยังมีกลไกด้านความปลอดภัยในหลายระดับ รวมถึงการด�าเนินงานของ ทอท.อยู่ภายใต้การก�ากับ
ดูแลของรัฐจึงท�าผู ้ใช้บริการสามารถมั่นใจในความปลอดภัยของท่าอากาศยานของ ทอท.ได้ ซึ่งกลไกท่ี ทอท.และรัฐใช้ในการก�ากับ 
ดูแลมาตรฐานและความปลอดภัยให้เป็นไปตามรัฐก�าหนดและสอดคล้องกับมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ  
(International Civil Aviation Organization: ICAO) คือ การตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
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2.		ระดับองค์กร	 (Internal	 Audit) ทอท.มีฝ่ายมาตรฐานและ 
ความปลอดภัยท่าอากาศยาน (ฝมป.ทอท.) ท�าหน้าที่ในการ 
ตรวจสอบภายในด ้านความปลอดภัยในทุกท ่าอากาศยาน  
โดยจะลงพ้ืนท่ีด�าเนินการตรวจสอบท่ีท่าอากาศยานอย่างน้อย 

3.	 ระดับรัฐ 	 (S ta te 	 Aud i t )  มีส�านักงานการบินพลเรือน 
แห่งประเทศไทย (กพท.) ท�าหน้าที่ในการตรวจสอบและก�ากับดูแล 
มาตรฐานความปลอดภัยของท่าอากาศยาน โดยจะมีรอบการ 
ตรวจสอบประจ�าปี รวมถึง พิจารณาให้ความเห็นและข้อแนะน�าแก่ 
ทอท.ด้านความปลอดภัย โดย ทอท.มี “ใบรับรองการด�าเนินงาน 
ท่าอากาศยานสาธารณะ” ที่เป็นหลักฐานส�าคัญท่ีแสดงให้เห็นว่า  
ทอท.ได้รับการรับรองความปลอดภัยจากรัฐในการด�าเนินงาน 
ท่าอากาศยาน ตั้งแต่ปี 2558 ที่รัฐมีข้อก�าหนดในเรื่องดังกล่าว
ออกมาตามมาตรฐานของ ICAO ท้ังน้ี รัฐเองก็ได้รับการตรวจสอบ
จาก ICAO เช่นกัน ตามโครงการ USOAP หรือ Universal Safety 
Oversight Assessment Programme: CMA ซึ่งการตรวจสอบ
การก�ากับดูแลของรัฐต่อท่าอากาศยานนั้น ไม่มีข้อบกพร่องที่ม ี
นัยส�าคัญซึ่งก่อให้เกิดธงแดง

นอกเหนือจากการตรวจสอบด้านมาตรฐานความปลอดภัยแล้ว  
กิจกรรมที่เป็นการประกันความปลอดภัย (Safety Assurance)  
ที่  ทอท.ด�าเนินการทุกปี ได้แก่ การส�ารวจนกและระบบนิเวศ 
ภายในและนอกท่าอากาศยาน และการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ซึ่ง 

ปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ ฝมป.ทอท.ยังก�ากับดูแลความปลอดภัย
ของท่าอากาศยาน ทอท.ในภาพรวม ซึ่งจะมีการติดตามรายงาน
สถิติความไม่ปลอดภัย หาระดับของความเสี่ยง (Level of Risk) 
และก�าหนดแนวทางในการลด/ควบคุมระดับความเสี่ยงดังกล่าว
ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ในทางปฏิบัติ (As Low As Reasonable 
Practicable: ALARP) 

โดยผ่านคณะบริหารความปลอดภัยท่าอากาศยานของ ทอท.  
ซึ่งท�าให้เชื่อมั่นได้ว ่าข ้อบกพร่องด้านความปลอดภัยจะได้รับ 
การแก ้ไข และการด�าเนินงานด ้านความปลอดภัย (Safety  
Performance) จะเป็นไปตามตวัชีว้ดั (Safety Indicator) และเป้าหมาย 
ด้านความปลอดภัย (Target) ท่ี ทอท.ก�าหนดไว้ ซึ่งการประชุม
คณะกรรมการบริหารความปลอดภัยของ ทอท.จะจัดขึ้นปีละ 4 ครั้ง

การฝึกซ้อมในแต่ละครั้งจะครอบคลุมท้ังในด้านความปลอดภัย
การบิน (Aviation Safety) และการรักษาความปลอดภัยการบิน 
(Aviation Security) เพ่ือเป็นไปตามวงรอบท่ีก�าหนดตามมาตรฐาน
สากล โดยการฝึกซ้อมที่ส�าคัญแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การฝึกซ้อม
แบบเต็มรูปแบบ (Full- scale Exercise) และการฝึกซ้อมบางส่วน 
(Partial Exercise) ส�าหรับปี 2560  มีการฝึกซ้อม ดังนี้
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การฝึกซ้อมแบบเต็มรูปแบบ

1.  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เรื่อง อากาศยานอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี 
ท่าอากาศยาน 

2.  ท่าอากาศยานดอนเมือง เร่ือง เหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ -  
โรคติดต่อและการกักกันโรค       

3. ท่าอากาศยานภูเก็ต เรื่อง น�้ามันล้นปลายปีกอากาศยานและ
เกิดการลุกไหม้ (ในเวลากลางคืน)

4.  ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เร่ือง การขู ่วางระเบิดอากาศยาน  
(ในเวลากลางคืน) 

5. ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เรื่อง การขู ่ว ่างระเบิดอากาศยาน  
(ในเวลากลางคืน)

6. ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เรื่อง การขู ่วางระเบิด
อากาศยาน (ในเวลากลางคืน)

การประกันความปลอดภัยเป็นเพียงส่วนหน่ึงของระบบการจัดการ
ด้านนิรภัยของท่าอากาศยานเท่าน้ัน ทอท.ยังมีกิจกรรมอื่นๆ  
ที่ได้ด�าเนินการเพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย เช่น การจัดกิจกรรม
รณรงค์ ประสาน ความร่วมมือ สื่อสารความปลอดภัยระหว่างกัน  
จัดฝึกอบรม สัมมนาแลกเปล่ียนความรู ้และความเข้าใจเรื่อง  
ความปลอดภัยให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ทั้งน้ี เพ่ือให้พนักงานของ ทอท.และผู้ปฏิบัติงานท่าอากาศยาน 
สร้างระบบการจัดการด้านนิรภัยของท่าอากาศยานท่ีดีร ่วมกัน  
อันจะยังประโยชน์แก่ผู ้ใช้บริการหรือสาธารณะอย่างย่ังยืน
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l  l  l การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม l  l  l

ประกาศนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) (ทอท.) มุ่งมั่นบริหาร
จัดการท่าอากาศยานตามแนวทางการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี
ของท่าอากาศยาน และมุ่งสู ่การเป็นท่าอากาศยานสากลชั้นน�าที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างย่ังยืน จึงได้ก�าหนดนโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อม โดย ทอท.จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ
ข้อก�าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ทอท.จะด�าเนินการ
จัดการด้านทรัพยากรและการใช้พลังงานของท่าอากาศยานอย่าง
มีประสิทธิภาพย่ันยืน เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งในท่าอากาศยานและ

ชุมชนโดยรอบ ทอท.จะรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมตามมาตรการ
ป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม ท่ีได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ทอท.จะมุ่งเน้นการสร้าง
ความเข้าใจ การมีส่วนร่วมกับชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือเสริม
สร้างศักยภาพในการรักษาและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ 
ท่าอากาศยาน และ ทอท.จะเสริมสร้างจิตส�านึกแก่พนักงานใน 
การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมการใช้พลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน
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การบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ตามที่ Airports Council International Europe (ACI Europe) ได้จัดท�าโครงการ  
Airport Carbon Accreditation ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนให้ท่าอากาศยานด�าเนินการ 
ตรวจวัดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Emission) และบริหาร 
จัดการการใช้พลังงานเพ่ือลด Carbon Emission ของท่าอากาศยาน และเพ่ือให้ 
ท่าอากาศยานเกิดความตระหนักในประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก  
พร ้อมผลักดันให ้ท ่าอากาศยานมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและต่อสังคม  
โดยแบ่งเป็นการรับรองออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

(1)  ระดับที่ 1 ‘Mapping’ ท่าอากาศยานจะต้องจัดท�ารายงาน Carbon Footprint 
(เฉพาะกิจกรรมที่อยู ่ภายใต้การควบคุมของท่าอากาศยาน) ให้ได้ตามมาตรฐาน  
รวมท้ังจะต้องผ่านการทวนสอบจากผู้ทวนสอบอิสระ 

(2)  ระดับท่ี 2 ‘Reduction’ ท่าอากาศยานจะต้องผ่านข้อก�าหนดของการรับรอง 
ในระดับที่ 1 และต้องจัดท�าแผนบริหารจัดการคาร์บอนท่ีแสดงให้เห็นถึงเป้าหมาย 
และแนวทางในการลดการปล่อย Emission 

(3)  ระดับท่ี 3 ‘Optimisation’  ท่าอากาศยานจะต้องผ่านข้อก�าหนดของการรับรอง 
ในระดับท่ี 2 และเพ่ิมขอบเขตของรายงาน Carbon Footprint โดยจะต้องรวม Emission  
ที่เกิดจากกิจกรรมท่ีไม่ได้อยู ่ภายใต้การควบคุมของท่าอากาศยานเข้ามารายงาน  
รวมถึงต้องสร้างการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อย Emission จากผู ้มีส่วนได้เสีย 
ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมอันเป็นแหล่งก�าเนิดของ Emission ด้วย 

(4) ระดับที่ 3+ ‘Neutrality’ ท่าอากาศยานจะต้องผ่านข้อก�าหนดของการรับรอง 
ในระดับที่ 3 และท�าการซื้อหรือจัดหา Carbon Credit เพ่ือชดเชยปริมาณ Emission  
ที่ปลดปล่อยออกมาจากกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การควบคุมของท่าอากาศยาน

ในส่วนของ ทอท.ซึ่งบริหารท่าอากาศยาน 6 แห่ง ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวและ 
ได้รบัการรบัรองเป็นล�าดบัอย่างต่อเนือ่งเช่นกัน ซึง่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมไิด้รบัการรบัรอง
ในระดับที่ 3 ‘Optimisation’ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 และล่าสุดท่าอากาศยานดอนเมือง 
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย และท่าอากาศยานหาดใหญ ่
ได้รับการรับรองในระดับที่ 3 ‘Optimisation’ เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 จึงถือได้ว่า ปัจจุบัน	
ทอท.	เป็นผู้ด�าเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการท่าอากาศยาน	ท่ีมีท่าอากาศยาน 
ภายใต้การดูแล	เข้ารับรองในระดับท่ี	3	‘Optimisation’	มากท่ีสุดในภูมิภาคเอเชีย	 
แปซิฟิค	อย่างไรก็ตามท่าอากาศยานภูเก็ต ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการพัฒนา
ท่าอากาศยาน จึงยังไม่เข้าร่วมโครงการนี้

ทอท.ในฐานะผู้บริหารท่าอากาศยานได้พัฒนาและด�าเนินการท่าอากาศยานอย่างย่ังยืน 
โดยให้ความส�าคัญด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง การได้รับการรับรองดังกล่าวถือเป็น
ก้าวส�าคัญที่แสดงให้เห็นว่า ทอท.มีความมุ่งมั่นในการลดปริมาณ Emissions โดย 
ไม่จ�ากัดเฉพาะกิจกรรมท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของท่าอากาศยาน แต่รวมถึงกิจกรรม
ของผู้เช่า ผู ้ประกอบการและสายการบินท่ีด�าเนินกิจกรรมภายในท่าอากาศยานด้วย  
จึงเป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือส่งมอบคุณค่า 
น�าพาองค์กรและสังคมให้เติบโตอย่างมั่นคงและย่ังยืนต่อไป
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การส่งเสริมสุขภาพแก่ชุมชนท่ีอาศัยอยู่โดยรอบท่าอากาศยาน : โครงการ

ตรวจสมรรถภาพการ ได้ยนิให้กบัชุมชนในพืน้ที่ได้รับผลกระทบด้านเสยีงจาก

การดำาเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และโครงการสนับสนุนเครื่องช่วย

ฟังให้กับผู้ท่ีสูญเสียการได้ยินที่อาศัยอยู่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ผู้สูญเสียการได้ยินสามารถใช้ชีวิตประจำาวันได้

อย่างปกติและฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยินให้ดีขึ้นหรือใกล้เคียงบุคคลท่ัวไป

ตลอดระยะเวลาด�าเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทอท.ได้ปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีก�าหนดในรายงานการศึกษา 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) ด้วยดีตลอดมา ซึ่งในแผนติดตาม 
ด้านสาธารณสุขและความปลอดภัย ทอท. ได้แสดงความห่วงใย
และรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านโครงการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน 
ของประชาชนท่ีได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการด�าเนินงาน 
ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยในปี 2560 ทอท.ด�าเนินการตรวจ
สมรรถภาพการได้ยินในชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานจ�านวน 28 แห่ง 
และโรงเรียนจ�านวน 10 แห่ง โดยมีผู้สนใจเข้ารับบริการร่วมโครงการ
ประมาณ 3,000 คน ซึ่งผลจากการตรวจแสดงให้เห็นว่าผู้สูญเสียการ
ได้ยินส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเสือ่มสมรรถภาพตามอายุ นอกจากน้ี  
ทอท.ได้สนับสนุนเครื่องช่วยฟังให้แก่ผู ้ท่ีสูญเสียการได้ยินให้กับ 
ผู้ที่สูญเสียการได้ยินในระดับหูตึงมาก-รุนแรงมาก จ�านวน 19 เครื่อง  
ที่อาศัยอยู่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งโสต ศอ นาสิก แพทย์  
วินิจฉัยแล้วว ่าสมควรได้รับเครื่องช่วยฟัง โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้บกพร่องทางการได้ยินสามารถใช้ชีวิตประจ�าได้อย่างปกติ 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยินให้ดีขึ้นหรือ
ใกล้เคียงบุคคลท่ัวไป

โครงการตรวจสมรรถภาพการได้ยินของประชาชน
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โครงการสนับสนุนเคร่ืองช่วยฟังให้แก่ผู้ที่สูญเสียการได้ยิน 
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การดำาเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร ร้านอาหารภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทอท.ได้ด�าเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารเพ่ือก�ากับดูแลร้านอาหาร
ภายในท่าอากาศยานให้มีความสะอาดและปลอดภัยได้มาตรฐาน
ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร โดยในส่วนของท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
มีการจัดโครงการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารส�าหรับร้านอาหารภายใน
ท่าอากาศยานข้ึนโดยมีกิจกรรมจัดอบรมหลักสูตร “การสุขาภิบาล
อาหารส�าหรับผู้สัมผัสอาหาร” เพ่ือยกระดับมาตรฐานร้านอาหาร
ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และพัฒนาศักยภาพทักษะความรู้  
ของผู ้ประกอบกิจการร้านอาหาร ผู ้สัมผัสอาหารให้ได้รับความรู ้
เก่ียวกับหลักการและมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารท่ีถูกต้อง ซึ่ง
ในปีงบประมาณ 2560 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีผู้สัมผัสอาหารท่ี
ปฏิบัติงานในร้านอาหารภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เข้ารับการ
อบรมตามหลักสูตรและได้รับบัตรประจ�าตัวผู้สัมผัสอาหารจ�านวน 
252 คน และตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 ถึงปัจจุบันรวมจ�านวนผู้ท่ี
ผ่านการอบรมแล้วจ�านวนทั้งสิ้น 631 คน รวมถึงมีการตรวจประเมิน
มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) 
ตามมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้ด�าเนิน

การอย่างต่อเน่ืองทุกปี โดยในปีงบประมาณ 2560 น้ีมีร้านอาหาร 
ท่ีเปิดให้บริการภายในอาคารผู้โดยสารเข้ารับการตรวจประเมิน
จ�านวนท้ังส้ิน 79 ร้าน และผ่านการประเมินได้รับรองมาตรฐาน  
Clean Food Good Taste จ�านวน 57 ร้าน (คิดเป็นร้อยละ 72.15 
ของร้านอาหารท้ังหมดที่เข้ารับการตรวจประเมิน) (ข้อมูล ณ วันที่  
15 กันยายน 2560) ซึ่งร้านอาหารท่ีผ่านการตรวจประเมินจะได้
รับมอบป้ายมาตรฐาน Clean Food Good Taste (อายุการรับรอง
มาตรฐานต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561
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ทอท. ให้ความส�าคัญกับการดูแลชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 
ควบคู่ไปกับการด�าเนินธุรกิจท่าอากาศยานภายใต้บริบทของแผน
แม่บทด้านการพัฒนาที่ย่ังยืนของ ทอท. ปีงบประมาณ 2559-2562 
ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 ได้ด�าเนินโคงการ และกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ

ทอท. ได้จัดกิจกรรม	“ทอท.	ด�าเนินชีวิตตามแนวพระราชด�าริ
อยู่อย่างพอเพียง” เพ่ือร่วมสืบสานพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยน�าผูบ้รหิาร และพนกังาน จ�านวนประมาณ 80 คน ร่วมท�ากิจกรรม  
ณ ศนูย์บรกิารวิชาการเกษตร ของมลูนธิิชยัพัฒนา ต�าบลบงึทองหลาง 
อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้งมอบงบประมาณสนับสนุน
ซื้อเครื่องสีข้าว เป็นจ�านวนเงิน 113,600 บาท เพ่ือท�าให้กระบวนการ 
ในการสีข้าวรวดเร็ว และเพ่ิมจ�านวนมากข้ึน พร้อมท้ังบรรจุภัณฑ์ 
ที่ได้มาตรฐาน ซึ่งส่งผลให้รายได้เพ่ิมมากข้ึนแก่เกษตรกร กิจกรรม 
ดังกล ่าว ท�าให ้พนักงานได้รับความรู ้ด ้านเศรษฐกิจพอเพียง  
และสามารถน�าไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน หรือเน้นแนวทาง 
ในการประกอบอาชีพเสริมต่อไป

ด้านสังคม

•	 การศึกษา

 การสนับสนุนการด�าเนินการโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน

 ทอท. ได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาเยาวชน โดยเฉพาะโอกาส 
 ทางการศึกษาของเยาวชนที่อยู ่ห ่างไกล จึงได ้สนับสนุน 
 การด�าเนินการจากโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนมาอย่าง 
 ต่อเนื่อง รวม 7 โรงเรียนในจังหวัดนราธิวาส มุกดาหาร เชียงราย  
 จันทบุรี ตาก (2 โรงเรียน) และเชียงใหม่ ซึ่งในปีงบประมาณ  
 2560 ทอท.ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา และอุปกรณ์ 
 การศึกษาเพ่ือใช้ในภารกิจ และกิจกรรมของโรงเรียน เป็นจ�านวน 
 ทั้งสิ้น 2,610,000 บาท รวมท้ัง จัดผู้บริหาร และหน่วยงาน ทอท.  
 ไปเย่ียมเยียน และชมการด�าเนินงานของโรงเรียน ท้ัง 7 แห่ง  
 ดังกล่าว 

 โครงการ	AOT	พี่อาสา				                                                                                                                              

 โครงการ AOT พ่ีอาสา เป็นโครงการที่ ทอท. ได้ส่งมอบความรู้ 
 จากการด�าเนินกิจการของ ทอท. ให้กับชุมชนโดยใช้วิทยากร  

l  l  l ความรับผิดชอบต่อสังคม l  l  l

 ซึ่งเป็นพนักงาน ทอท. ในการให้ความรู้ ตั้งแต่ปี 2553 ทอท.  
 ได้มีการจัดอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับเยาวชนในโรงเรียน 
 และชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ผู้เข้ารับ 
 การอบรมได้รับประโยชน์และน�ามาใช้ปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน 
 หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด โดยในปี 2560 ทอท. ได้จัดอบรมฯ  
 พร้อมมอบอุปกรณ์ดับเพลิง และคู ่มือการดับเพลิงเบื้องต้น  
 ให้กับโรงเรียนและชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน ทั้ง 7 แห่ง  
 ได้แก่ โรงเรียนบ�ารุงรวิวรรณวิทยา ดอนเมือง กรุงเทพฯ  โรงเรียน 
 วัดก่ิงแก้ว กรุงเทพฯ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ�ารุง  
 ดอนเมือง กรุงเทพฯ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก จังหวัดเชียงใหม่   
 โรงเรียนวัดม่วงค่อม จังหวัดสงขลา  โรงเรียนวัดมงคลวราราม  
 จังหวัดภูเก็ต และโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จังหวัด 
 เชียงราย

 นอกจากน้ัน ในปีงบประมาณ 2560 ยังได้เพ่ิมการให้ข้อมูล 
 ความรู้เก่ียวกับการประหยัดพลังงานและส่ิงแวดล้อมเพ่ิมเติม 
 ให้กับโรงเรียนอีก 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนพรตพิทยพยัต กรุงเทพฯ   
 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ�ารุง ดอนเมือง กรุงเทพฯ   
 โรงเรยีนนวมนิทราชทูศิ พายัพ จงัหวัดเชยีงใหม่  โรงเรยีนหาดใหญ่ 
 รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา  โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต  
 และโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จังหวัดเชียงราย
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	 โครงการ	“สนามบินแห่งการเรียนรู้”			                        

 ทอท. จัดโครงการ “สนามบินแห่งการเรียนรู้” ตั้งแต่ปีงบประมาณ  
 2559 และด�าเนินการต่อเน่ืองในปีงบประมาณ 2560 โดยเชิญ 
 หน่วยงานด้านกิจการขนส่งทางอากาศในสงักัดกระทรวงคมนาคม  
 จ�านวน 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมท่าอากาศยาน บริษัท  
 การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย  
 จ�ากัด สถาบันการบินพลเรือน และส�านักงานการบินพลเรือน 
 แห่งประเทศไทย ร่วมโครงการฯ โดยมวิีทยากรของแต่ละหน่วยงาน 
 ได้ให้ความรู้เก่ียวกับภารกิจ และการด�าเนินงานของหน่วยงาน 

 ดอนเมือง น�าผู้บริหารและพนักงานร่วมกันทอดกฐิน ณ วัดคลอง 
 บ้านใหม่ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นศูนย์รวมความศรัทธา 
 ของชาวชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานดอนเมือง

 โครงการ	“สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา”	ประจ�าปี	 
	 2560

 ทอท. ร่วมส่งเสริม ท�านุบ�ารุงและสืบสานประเพณีที่ดีงามของ 
 ไทย รวมท้ังสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบส�านักงานใหญ่  
 และท่าอากาศยานดอนเมอืงในเทศกาลเข้าพรรษา โดยรองกรรมการ 
 ผู้อ�านวยการใหญ่ น�าผู้บริหารและพนักงานถวายเทียนพรรษา  
 ผ้าอาบน�้าฝน และเครื่องไทยธรรม ณ วันพรหมรังสี วัดดอนเมือง  
 พระอารามหลวง และวัดคลองบ้านใหม่ ซึ่งเป ็นศูนย์รวม 
 ความศรัทธาของชาวชุมชนในพ้ืนท่ีส�านักงานเขตดอนเมือง 

•	 ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม

	 กิจกรรม	“วันเด็กแห่งชาติ”	ประจ�าปี	2560

 ผู้บริหารและพนักงาน ทอท. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจ�าปี  
 2560 โดยให้ความรู้เก่ียวกับท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ในการ 
 ก�ากับดูแลของ ทอท. พร้อมทั้ง มอบของรางวัลให้กับเยาวชน 
 ท่ีร่วมกิจกรรมฯ ในพ้ืนท่ีโรงเก็บอากาศยาน ฝูงบิน 601 กองบิน  6 
 กองทัพอากาศดอนเมือง

	 กิจกรรม	“วันผู้สูงอายุแห่งชาติ”

 ทอท. จัดกิจกรรมให้แก่ผู ้สูงอายุเน่ืองในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  
 ในเดือนเมษายน 2560 ณ บ้านพักคนชราบางแค 2 เป็นประจ�า 
 ทกุปี ซึง่เป็นไปตามท่ีอนกุรรมการ การจดังานวันผูส้งูอายุแห่งชาติ  
 ส�านักงานส่งเสรมิสวสัดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผูด้้อยโอกาส  
 และผู้สูงอายุ ก�าหนดให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษให้แก่ผู้สูงอายุ  
 เพ่ือรณรงค์ให้สังคมทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงคุณค่าและ 
 ความส�าคัญของผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วม 

 ที่เก่ียวข้องกับกิจการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย ให้แก่ 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในพ้ืนท่ีใกล้เคียง 
 ท ่าอากาศยานดอนเมือง ท ่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  และ 
 ท่าอากาศยานภูเก็ต จ�านวน 23 โรงเรียน

•	 ศาสนา

	 โครงการ	“จดังานทอดกฐินสามัคคีของ	ทอท.”	ประจ�าปี	2560

 ทอท. ร ่วมส่งเสริม ท�านุบ�ารุงและสืบสานประเพณีท่ีดีงาม 
 ของไทย รวมทั้ งสร ้ างความสัมพันธ ์ กับชุมชนโดยรอบ 
 ท ่าอากาศยานดอนเมือง โดยผู ้อ�านวยการท่าอากาศยาน 

P 166 : ความรับผิดชอบต่อสังคม : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]



 ในกิจกรรมต่างๆ ตามศักยภาพของตนอย่างมีคุณค่าและ 
 มีศักดิ์ศรี

ด้านสิ่งแวดล้อม

	 โครงการ	ทอท.	“จิตอาสาพิทักษ์ป่าชายเลน”	ประจ�าปี	2560																			                          

 ทอท. เลง็เห็นถึงความส�าคญัในการอนุรกัษ์ และส่งเสรมิระบบนเิวศ 
 ให้สมบูรณ์ โดย ทอท. ได้จัดโครงการ “ทอท. จิตอาสาพิทักษ์ 
 ป่าชายเลน” เป็นโครงการต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี ตั้งแต่ปี 2557  
 จนถึงปัจจุบัน ถือเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
 สิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังเป็นการปลูกจิตส�านึกในการท�าประโยชน์ 
 เพ่ือสังคม และส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูรักษา 
 ส่ิงแวดล้อมบรเิวณชายฝ่ังทะเล ณ ศนูย์ศึกษาธรรมชาตกิองทพับก  
 (บางป)ู ต�าบลบางปใูหม่ อ�าเภอเมอืง จงัหวัดสมทุรปราการ ซึง่เป็น 
 พ้ืนท่ีจงัหวดัทีท่่าอากาศยานสวุรรณภูมซิึง่เป็นท่าอากาศยานหลกั 
 ของ ทอท. ตั้งอยู่ โดยรองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ น�าผู้บริหาร  
 พนักงาน ทอท. ข้าราชการในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ และ 
 คณะอาจารย์ นักเรียนพ้ืนที่ใกล้เคียงส�านักงานใหญ่ ทอท.และ 
 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่มีจิตอาสา จ�านวนกว่า 500 คน  
 ร่วมปลูกต้นแสมขาว และต้นล�าพู จ�านวน 9,999 ต้น ซึ่งจัด 
 โครงการน้ีมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ปัจจุบัน ทอท.ร่วมปลูก 
 ต้นแสมขาว และต้นล�าพู เป็นจ�านวน 39,996 ต้น โดย ทอท.  
 ได้มีการประเมินผลและติดตามการยืนต้นของกล้าไม้ท่ีได้ปลูก 
 ในโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 80 ของการอยู่รอดและการเจริญ 
 เติบโตของต้นกล้า 

 นอกจากน้ัน ทอท. ยังได้สนับสนุนหน่วยงานและชุมชนโดยรอบ 
 ท่าอากาศยาน ในการด�าเนินการด้านต่างๆ อาทิ

 - ส นับสนุนงบประมาณ จัดสร ้ างพระพุทธรูปประจ� า 
  พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

  ในรัชกาลท่ี 9 โดยมอบให้ส�านักบริหารกลาง ส�านักงาน 
  ปลัดกระทรวงการคลัง จ�านวนเงิน 3,000,000 บาท  สนับสนุน 
  งบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ  
  ด้านการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public -  
  Private Partnerships (PPPs) Capacity Building  
  Project) ของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  
  (IRDP) จ�านวนเงิน 5,000,000 บาทและบริจาคเงินสงเคราะห ์
  วันทหารผ่านศึก ประจ�าปี 2560 จ�านวนเงิน 100,000 บาท  

 -   ช่วยเหลือผู ้ประสบภัยอุทกภัยภาคใต้ โดยมอบเงินผ่าน  
  “กองทุนเงินช่วยเหลือผู ้ประสบสาธารณภัยส�านักนายก 
  รัฐมนตรี” จ�านวนเงิน 2,200,000 บาท และสนับสนุนถุงยังชีพ 
  พร้อมงบประมาณจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน 
  ท่ีได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยภาคใต้ โดยมอบเงิน 
  สนับสนุนให้ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ด�าเนินการ จ�านวนเงิน  
  200,000 บาท เป็นต้น 
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l  l  l กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ l  l  l

ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) เป็นท่าอากาศยานขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศ อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัท ท่าอากาศยานไทย
จ�ากัด (มหาชน) หรือ ทอท. ซึ่งมีนโยบายให้ท่าอากาศยานท่ีอยู่ภายใต้การบริหารงานทุกแห่ง คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยาน 
ดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จะต้อง 
ด�าเนินธุรกิจท่าอากาศยานควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบของแผนแม่บทด้านการพัฒนาที่ย่ังยืน 
ของ ทอท.ปีงบประมาณ 2559 - 2562 

ส�าหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้ด�าเนินการตามนโยบายภายใต้กรอบดังกล่าว และได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนา 
รวมท้ังการส่งเสริมให้ชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานมีความเข้มแข็งในด้านต่างๆ ท้ังทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม โดยแนวทาง
การพัฒนาและการส่งเสริมจะเน้นใช้รูปแบบให้ชุมชนมีส่วนร่วมในระดับต่างๆ

ภายใต้แนวคิดในการยึดหลักการพัฒนาและส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน โดยเน้นใช้รูปแบบการมีส่วนร่วม  ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิได้มีการจัดกิจกรรมและโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านนิเวศเศรษฐกิจชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เช่น มีการ 
จัดโครงการตลาดนัดแรงงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งได้จัดข้ึนเป็นประจ�าทุกปี ปีน้ี (2560) เป็นปีท่ี 5 โดยเป็นการเชิญชวนบริษัท
และผู้ประกอบการภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มาร่วมเปิดบูธรับสมัครงาน โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นผู้จัดสถานท่ี บูธ และ 
สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ รวมท้ังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มาสมัครงานภายในงานฯ ซึ่งในปีนี้ 
มีบริษัทเข้าร่วมโครงการ 40 บริษัท มีประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 2 พันคน และบริษัทได้รับผู้สมัครงานในโครงการฯ เข้าท�างาน 
ในต�าแหน่งต่างๆ จ�านวน 695 คน รวม 5 ปีที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้จัดโครงการน้ีฯ และท�าให้เกิดการจ้างงานจ�านวน 2,362 คน

นอกจากนี้ยังมีโครงการน�าร่องพัฒนาระบบนิเวศชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นโครงการ 3 ปี โดยปีแรก (2559) ได้ร่วมกับ 
อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เขตลาดกระบัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประชาชนในพ้ืนที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องท�ากิจกรรม 
“ร่วมใจท�าคลองรอบรั้วสุวรรณภูมิใสสะอาด” ด้วยการร่วมกันเก็บผักตบชวา ขยะ ณ บริเวณคลองสี่ หมู่ท่ี 14 ต�าบลบางปลา อ�าเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และ ณ บริเวณคลองบึงบัว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ในปี 2560 ร่วมกับอ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
ประชาชนในทุกภาคส่วนของพ้ืนท่ีมาร่วมท�ากิจกรรม “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน�้าใส ไร้ผักตบชวา” ณ บริเวณคลอส�าโรง หน้าท่ีว่าการ
อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

รวมทั้งยังได้จัดท�าโครงการส่งเสริมคุณภาพของทุนมนุษย์เพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืนและเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 
โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เช่น โครงการตามรอยพ่อหลวงวิถีพอเพียง ท่ีได้จัดติดต่อกันมาปีน้ี (2560) เป็นปีท่ี 4 โดยเป็น 
การจัดกิจกรรมน�าผู ้น�าชุมชน หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไปทัศนศึกษาท่าอากาศยานภูมิภาค เช่น ท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย พร้อมท้ังศึกษาดูงานโครงการพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร นอกจากน้ียังมีโครงการ AOT พ่ีอาสา ท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และทุกท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท. 
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ตลาดนัดแรงงานปี 60

ได้จัดเป็นประจ�าทุกปี ปีนี้ เป็นปีท่ี 8 โดยเป็นการอบรมให้ความรู้ด้านการดับเพลิงเบื้องต้นทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่เยาวชนและ
ชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปีละประมาณ 100 คน นอกจากน้ียังมีการท�ากิจกรรมเย่ียมชมกิจการท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ 
กิจกรรมพาน้องเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเชิญนักเรียนจากโรงเรียนโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�านวน  
480 คน มาเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู ้นอกโรงเรียน กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ชุมชนโดยรอบฯ  
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2560 กิจกรรมรดน�้าขอพรชุมชนโดยรอบ เน่ืองในเทศกาลสงกรานต์ โครงการศาสนอุปถัมภ์ โดยเป็น 
การจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจ�าปี 2560 แก่วัดปากบึง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ เน่ืองในเทศกาลเข้าพรรษา กิจกรรมมอบนาฬิกา
ดูเวลาละหมาดและอินทผลัมแก่มัสยิดโดยรอบ เน่ืองในเทศกาลรอมฎอน ประจ�าปี 2560 พร้อมกันน้ียังมีการสนับสนุนงบประมาณและ 
น�้าด่ืมตราสัญลักษณ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในการจัดกิจกรรมและโครงการเพ่ือการศึกษา และสาธารณประโยชน์ต่างๆ ของ 
หน่วยราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ศาสนสถาน สถานศึกษา และชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อีกด้วย 

จากการด�าเนินการดังกล่าว ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมุ่งหวังท่ีจะเป็น สนามบินท่ีชุมชนและสังคมยอมรับ เชื่อถือ และไว้ใจว่าท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ เป็นสนามบินที่สร้างคุณค่าท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ให้แก่ชุมชนและสังคม รวมท้ังชุมชนต้องการ 
มีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าดังกล่าวร่วมกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพ่ือการเติบโตและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างย่ังยืนต่อไป 

BEYOND THE BOUNDARY : P 169 



ร่วมใจทำาคลองรอบรั้วสุวรรณภูมิใสสะอาด

พี่อาสา รร.วัดกิ่งแก้ว

พาน้องเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

คลองสวยนำ้าใสไร้ผักตบชวา

บางปลา บึงบัว

P 170 : กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]



กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560

กิจกรรมมอบนาฬิกาดูเวลาละหมาดถวายเทียนพรรษา วัดปากบึง

ศาลากลาง จังหวัดสมุทรปราการ

สวนพระนคร เขตลาดกระบัง
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ท่าอากาศยาน

ดอนเมือง

ท่าอากาศยานดอนเมือง นับเป็นท่าอากาศยานท่ีมีอายุเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ท่ียังเปิดให้บริการมาอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่ปี 2457 
จนถึงปัจจุบัน โดยในปัจจุบัน ท่าอากาศยานดอนเมืองถือเป็นศูนย์กลางของสายการบินต้นทุนต�่าที่มีเส้นทางการบินท้ังในประเทศและ
ระหว่างประเทศ และยังได้รับการจัดอันดับจาก CAPA Centre for Aviation (CAPA) ให้เป็นสนามบินท่ีมีผู้โดยสารสายการบินโลว์คอสต์ 
มาใช้บริการมากที่สุดในโลกอีกด้วย

ท่าอากาศยานดอนเมืองได้จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับผู้โดยสารท่ีมาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ตลอดระยะเวลา  
1 ปี ท่ีผ ่านมา เช ่น จัดกิจกรรมในเทศกาลตรุษจีน โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีบรรเลงผสมผสานระหว่างจีนกับไทย เพ่ือสร ้าง 
ความประทับใจให้ผู้โดยสาร นอกจากนั้น ยังจัดกิจกรรมวันเด็ก วันสงกรานต์ และวันลอยกระทง เป็นต้น เพ่ือสร้างความพึงพอใจและสร้าง 
ความประทับใจให้กับผู้โดยสารท่ีมาใช้บริการ

นอกจากท่าอากาศยานดอนเมืองจะให้บริการด้านท่าอากาศยาน ท่ีสะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก (Fast and Hassel-free Airport) และ 
มีความปลอดภัยที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลแล้ว ท่าอากาศยานดอนเมืองยังให้ความส�าคัญในการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ 
สังคมและการพัฒนาที่ ย่ังยืนภายใต้แนวความคิด “การเป็นสนามบินท่ีเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคมและเป็นเพ่ือนบ้านท่ีดีของชุมชน”  
ด้วยการเป็นสนามบินท่ีสร้างคุณค่าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศ ภายใต้กรอบแม่บท
ด้านการพัฒนาท่ีย่ังยืนของ ทอท.ปีงบประมาณ 2559-2562 โดยยึดหลักการพัฒนาอย่างย่ังยืน ครอบคลุมท้ังด้าน เศรษฐกิจ สังคม  
และสิ่งแวดล้อม ท่าอากาศยานดอนเมืองจึงได้ด�าเนินโครงการ โรงเรียนพลังสะอาด เพ่ือสภาพแวดล้อมชุมชนท่ีย่ังยืน ซึ่งเป็นโครงการ 
ต่อเน่ือง 3 ปี คือตั้งแต่ปี 2559-2561 ในปี 2560 ท่าอากาศยานดอนเมือง ได้สนับสนุนกังหันเพ่ือเติมออกซิเจนให้ผิวน�้า จ�านวน 2 ตัว  
มีหลักการท�างานเลียนแบบกังหันชัยพัฒนา ภายใต้แนวคิดในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
เพ่ือเพ่ิมออกซิเจนให้ผิวน�้า ติดตั้งชุดรดน�้าอัตโนมัติ โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนของโรงเรียนบ�ารุง 
รวิวรรณวิทยาผ่านระบบ STEM (Technology Engineering และ Mathematics) นับเป็นองค์ความรู ้ให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน  
ประมาณ 1,500 คน โดยได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานโดยรอบ เช่น ส�านักงานเขตดอนเมือง, ทอท., กรมกิจการพลเรียนทหารอากาศ, 
ผู้บริหารและพนักงาน ท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นต้น

นอกจากนี้ ท่าอากาศยานดอนเมืองยังมีโครงการบริจาคโลหิต โดยได้รับการมีส่วนร่วมกับสายการบินและผู้ประกอบการ ที่ปฏิบัติงาน  
ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 100 คน เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา รวมทั้งยังเข ้าร ่วมโครงการ “ดอกไม้จันทน์ ประดิษฐ ์
จากใจ ถวายพ่อหลวง” โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากพนักงาน ท่าอากาศยานดอนเมือง สายการบิน และผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงาน 
ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยได้ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จ�านวน 6,700 ดอก ให้แก่ส�านักพระราชวังและกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 
เพ่ือทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

จากการด�าเนินงานดังกล่าวมาข้างต้น ท่าอากาศยานดอนเมืองมุ่งหวังจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยการสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
ร่วมกันระหว่าง ทอท.และชุมชน และร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตไปพร้อมกับการพัฒนาและการเติบโตที่ย่ังยืนของท่าอากาศยานดอนเมือง 
ต่อไป

P 172 : กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]



โครงการบริจาคโลหิต

โครงการ 

“ดอกไม้จันทน์ ประดิษฐ์จากใจ ถวายพ่อหลวง”

เทศกาลตรุษจีน ประจำาปี 2560

ทำาบุญครบรอบการดำาเนินงาน 103 ปี

มอบชุดกังหันเติมออกซิเจนให้ผิวนำ้า

และชุดรดนำ้าต้นไม้อัตโนมัติให้กับ

โรงเรียนบำารุงรวิวรรณวิทยา
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ท่าอากาศยาน

เชียงใหม่

ด้านสังคม ท่าอากาศยานเชียงใหม่ห่วงใยสังคมมุ่งมั่นให้พนักงานของบริษัท นึกถึง ห่วงใย สนับสนุนให้พนักงานท�ากิจกรรมดีๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน เพ่ือให้กิจกรรมเพ่ือสังคมด�าเนินไปอย่างต่อเนื่องและเห็นผลมากขึ้น โดยการที่พนักงานสละเวลาและแรงงานอาสาไป
ร่วมกันพัฒนาชุมชนจะช่วยให้พนักงานเข้าใจได้ลึกซึ้งถึงความเสียสละ ความร่วมมือ ร่วมแรง ความสมัครสมานสามัคคีเพ่ือจุดประสงค์
เดียวกันคือการพัฒนาชุมชน ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับชุมชน ผู้ท่ีได้ท�ากิจกรรมเพ่ือชุมชนเป็นประจ�า มีจิตอาสา
เพ่ือสาธารณประโยชน์ จะสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ท่ีมีจิตใจดีและมีมนุษยสัมพันธ์ซึ่งจะเป็นทรัพยากรท่ีส�าคัญขององค์กร เช่น การ
จัดรับบริจาคโลหิตทุก 3 เดือนในอาคารผู้โดยสาร  โครงการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน การจัดท�าน�้าด่ืมสัญลักษณ์  ทอท.สนับสนุนชุมชน 
วัด โรงเรียน  กิจกรรมจิตอาสาต่างๆ  เป็นต้น

ด้านเศรษฐกิจ สนับสนุนและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนรอบท่าอากาศยานโดยให้หัตถศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพรรณน�าผลิตภัณฑ์เครื่องเงินมา
แสดง ซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินโดยน�าหัตถกรรมเครื่องเงินของชาวบ้านมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสาธิตขั้นตอนการท�าเครื่องเงิน
ในอาคารท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน

ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ท่าอากาศยานเชียงใหม่จัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถ่ิน ท่ีเน้นประชาชนใน
ท้องถ่ินเป็นศูนย์กลางมาโดยตลอด โดยเน้นวัฒนธรรม ประเพณีท่ีสืบทอดกันมา เช่น ทอดกฐิน การจัดบรรยายธรรมให้กับผู้ปฏิบัติงาน
ในท่าอากาศยานเชียงใหม่เพ่ือน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันและการปฏิบัติหน้าท่ี การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ถวายเทียนพรรษา  

ด้านการศึกษา ท่าอากาศยานเชียงใหม่ตระหนักถึงความส�าคัญตลอดจนคุณค่าและความจ�าเป็นของการศึกษาอันเป็นพ้ืนฐานของ 
สังคมไทย โดยที่ผ่านมาท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้ด�าเนินกิจกรรมที่สนับสนุนด้านการศึกษา ดังน้ี โครงการ AOT พ่ีอาสาซึ่งเป็นการให้
ความรู้ด้านดับเพลิงขั้นต้นเพ่ือน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน  โครงการพาน้องเรียนรู้สนามบินเป็นการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้สถานศึกษา
ต่างๆ เย่ียมชมศึกษาดูงานเพ่ือให้ทราบถึงบทบาทและภารกิจของท่าอากาศยานเชียงใหม่  และการจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับสถานศึกษา
รอบสนามบิน เป็นต้น

ด้านสิ่งแวดล้อม ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้ตระหนักที่จะให้พนักงานและลูกจ้างมีความส�านึกรับผิดชอบในเรื่องของสิ่งแวดล้อม เช่น 
โครงการดอยสวยด้วยพฤกษาท่ีท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้ร่วมปลูกต้นไม้ตลอดเส้นทางข้ึนพระธาตุดอยสุเทพให้มีความสวยงาม รวมทั้ง
เป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัดเชียงใหม่  และยังได้สนับสนุนเงินสร้างเมรุเตาเผาศพแบบไร้มลพิษในชุมชนต�าบลแม่เหียะและ 
ต�าบลสุเทพ จ�านวน 2.5 ล้านบาท เพ่ือลดผลกระทบกับเรื่องควันพิษต้ังแต่ปีงบประมาณ 2559 ซึ่งแล้วเสร็จและได้ส่งมอบเมื่อวันท่ี  
25 มิถุนายน 2560 เพ่ือให้ประชาชนในต�าบลแม่เหียะและต�าบลสุเทพได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และการมีส่วนร่วมปลูกต้นไม้กับส่วนงาน
ภาครัฐและเอกชนต่างๆ เป็นประจ�า 

P 174 : กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]



ด้านสังคม

ด้านเศรษฐกิจ

บริจาคโลหิต

โครงการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

หัตถกรรมเคร่ืองเงิน
วัดศรีสุพรรณ

สนับสนุนนำ้าดื่ม
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ด้านการศึกษา

ด้านศาสนาและวัฒนธรรม

ทอดกฐิน

เทศกาลสงกรานต์

บรรยายธรรม ถวายเทียนพรรษา

AOT พี่อาสาโรงเรียนบ้านสันป่าสัก

โครงการพาน้องเรียนรู้สนามบิน 

(โรงเรียนบ้านห้วยทราย)

P 176 : กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]



ด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการดอยสวยด้วยพฤกษา

มอบเมรุเตาเผาศพแบบไร้มลพิษ

ร่วมปลูกต้นไม้กับหน่วยงานราชการ
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ท่าอากาศยานหาดใหญ่

เมื่อวันที่ 16 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 
2560 นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม พร้อมผู้บริหาร พนักงาน 
และลูกจ้าง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จัดกิจกรรม “ท่าอากาศยาน 
หาดใหญ่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนที่ภาคใต้” โดยเดินทาง 
เข้ามอบถุงยังชีพ ทอท. จ�านวน 1,000 ถุง พร้อมเครื่องอุปโภค 
บริโภค และน�้าด่ืม เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่
ประชาชนในพ้ืนที่ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา 
พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช และจังหวัดอื่นๆ ที่ได้รับการประสาน
ขอความช่วยเหลือ เพ่ือปฏิบัติตามนโยบายด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมของ ทอท. โดยการมีส่วนร่วมในการบรรเทาความเดือดร้อน 
แก่ผู้ประสบภัย

ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม 2560 นายปเวษ เศียรอุ่น ผู้อ�านวยการ

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์  ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 

ผู ้แทน ผู ้อ�านวยการท ่าอากาศยานหาดใหญ่ เป ็นประธาน 

เปิดโครงการ “วันรักต้นไม้ประจ�าปีของชาติ พ.ศ. 2560” โดยม ี

ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ กรมป่าไม้ 

ผู้น�าชุมชน คณะครูนักเรียน และประชาชนท่ัวไปร่วมกันปลูกต้นไม้  

ณ อ่างเก็บน�้าคลองหลา อ�าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

P 178 : กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]



ด้านศาสนา ด้านการศึกษา ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม

เมือ่วันที ่20 กรกฎาคม 2560 นาวาอากาศตรี  
มณธนิก รักงาม ผู้อ�านวยการท่าอากาศยาน 
หาดใหญ่ ร่วมพิธีอ�านวยพร และส่งชาวไทย 
มสุลมิเดนิทางไปประกอบพิธีฮจัย์ในเทีย่วบนิ 
ปฐมฤกษ์เส้นทางจากท่าอากาศยานหาดใหญ่  
ไปยังท่าอากาศยานมะดีนะห์ ราชอาณาจักร
ซาอุดิอาระเบีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน
ที่ TG 8812 โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์  
ปลัดจังหวัดสงขลา เป ็นประธานในพิธี  
ณ อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยาน
หาดใหญ่

เมื่ อ วันที่  15  -  16  กันยายน 2560  
นาวาอากาศตร ีมณธนกิ รกังาม ผูอ้�านวยการ 
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นประธานในการ
จัดโครงการ “เย่ียมชมการด�าเนินงานชุมชน
ลีเล็ด อ�าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี” 
พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ หน่วยงานภาครัฐ ผู้น�าชุมชนและ
ประชาชนในพ้ืนที่โดยรอบท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ จ�านวน 42 คน เข้าร่วมโครงการ 
โครงการน้ีจัดข้ึนเพ่ือให้การด�าเนินงานของ
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นไปตามนโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคมของ ทอท. ตาม
แนวคิดการเป็นพลเมืองท่ีดีของชุมชน ซึ่ง
เป็นส่วนหน่ึงในโครงการ “ส่งเสริมนิเวศวิถี
ชุมชนเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน อ�าเภอคลอง
หอยโข่ง” ประจ�าปี 2560

เมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม 2560 นายชาลี  
แสงข�า ผู้อ�านวยการส่วนดับเพลิงและกู้ภัย 
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ผู้แทน ผู้อ�านวยการ
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นประธานเปิด 
กิจกรรรมโครงการ “AOT พ่ีอาสา ประจ�าปี  
2560” พร้อมด้วยผู ้บริหาร พนักงานและ
ลูกจ้าง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้าร่วม
โครงการ โดยได้มอบถังดบัเพลงิ และอปุกรณ์
กีฬา พร้อมให้ความรูก้บัคณะครแูละนกัเรยีน
ในด้านการดับเพลิงเบื้องต้น ความรู ้ด้าน
ศิลปะการป้องกันตัว และร่วมเล่นเกมส์ฯ 
ณ โรงเรียนวัดม่วงค่อม อ�าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา

เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ร่วมกับภาคบริการโลหิต
แห่งชาติท่ี 12 จังหวัดสงขลา สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิตในโครงการ
ท�าความดี บริจาคโลหิตน้อมจิตร�าลึก ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนางสุณฑา  
เพ็ชราภรณ์ ผู ้ช�านาญการ 8 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ผู ้แทนท่าอากาศยาน 
หาดใหญ่ พร้อมด้วยผูบ้รหิาร พนกังาน ลกูจ้าง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ หน่วยงาน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน สายการบิน และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาค ณ บริเวณ
หน้าประตูช่องทาง 1 ท่าอากาศยานหาดใหญ่
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ท่าอากาศยานภูเก็ต 

ท่าอากาศยานภูเก็ต ได้ให้ความส�าคัญในการส่งเสริมและประกอบกิจการท่าอากาศยาน ควบคู่ไปกับบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อน 
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมกับชุมชนโดยรอบ 
ท่าอากาศยาน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การด�าเนินงานของ ทอท.ในปี 2560 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีเนื่องในเทศกาลต่างๆ 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างความประทับใจแก่นักท่องเท่ียวท่ีเดินทาง 
มาท่องเที่ยว ณ จังหวัดภูเก็ต พร้อมนี้ ท่าอากาศยานภูเก็ตได้ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
โดยรอบท่าอากาศยานโดยจัดโครงการ HKT Love Phuket Culture ซึ่งมีกิจกรรม
สาธิตการจัดท�าผ้าบาติก สาธิตการจักสานของชุมชนบ้านไม้ขาว และกิจกรรมนวดเพ่ือ 
ผ่อนคลายจากวิทยาลัยเทคนิคถลาง เพ่ือให้บริการแก่ผู ้โดยสาร บริษัทสายการบิน  
ผู ้ประกอบการและส่วนราชการที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต 

ด้านเศรษฐกิจ

P 180 : กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]



ท่าอากาศยานภูเก็ต ได้จัดโครงการ HKT Love 
Andaman Sea” ประจ�าปี 2560 ซึ่งเป็นกิจกรรม
ด�าน�้าเก็บขยะใต้ทะเล บริเวณแนวปะการัง หาดในยาง 
และจัดท�าแปลงอนุบาลปะการัง Coral Tree ในโอกาส
วันสิ่งแวดล้อมโลก ท่าอากาศยานภูเก็ตได้จัดโครงการ 
“ท่าอากาศยานภูเก็ตรักษ์ชุมชน” ซึ่งเป็นกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด  
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาด ตั้งแต่บริเวณหัวทางว่ิง 09 ถึงอุทยานแห่งชาติ
สิรินาถ พร้อมนี้ ท่าอากาศยานภูเก็ตได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้
ประจ�าปีของชาติ ประจ�าปี 2560 ณ ป่าสงวนแห่งชาติ สวนป่าบางขนุน ต�าบล
เทพกระษัตรี อ�าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

ท ่าอากาศยานภูเก็ตได ้ด�าเนินการส ่งเสริม 
ด้านการศกึษา เช่น เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู ้ให้
แก่สถานศึกษาต่างๆ ท้ังในจังหวัดภูเก็ตและ
ต่างจังหวัด ในการศึกษาดูงานท่าอากาศยาน  
ภูเก็ต การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  การจัด 
โครงการ “พ่ีท ่าอากาศยานภูเก็ต ชวนน้อง
เรียนเล่น เป็นเด็กดีช่วงปิดเทอม” ณ ฐานทัพ
เรือ ทับละมุ จ.พังงา และโครงการ “พาน้อง
ท่องไกลสุขใจไปกับ HKT” น�านักเรียนโรงเรียน 
โดยรอบท่าอากาศยานภูเก็ต จ�านวน 7 โรงเรียน  
ไปเย่ียมชมดูงานท ่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ในด้านศาสนา มีส ่วนร ่วมในการท�านุบ�ารุง 
พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ แก่วัดโดยรอบ  
ท่าอากาศยานภูเก็ต จ�านวน 3 วัด และมัสยิด
โดยรอบท่าอากาศยานภูเก็ต จ�านวน 8 มัสยิด 
พร ้ อมจัดตรวจสุ ขภาพและตรวจหู ให ้ กับ 
ชาวบ้านจ�านวน 6 ชุมชน ภายใต้ชื่อโครงการ  
“ ท ่ า อ า ก า ศ ย า น ภู เ ก็ ต ใ ส ่ ใ จ ชุ ม ช น  แ ล ะ 
สภาพแวดล้อม” ฯลฯ 

ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 
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ท่าอากาศยาน

แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้ส�านึกและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: 
CSR) ควบคู ่ไปกับการประกอบธุรกิจท่าอากาศยาน เพ่ือเป็นการช่วยเหลือดูแลชุมชนและสังคม ซึ่งมีผลต่อความสัมพันธ์อันดี และ 
ภาพลักษณ์ที่ดีของ ทอท.

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านการศึกษา

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นายวิสูตร ค�ายอด  
ผู ้อ�านวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง  
เ ชี ย ง ราย  พร ้ อมผู ้ บ ริ หาร  พนั กงาน  
ท ่าอากาศยานแม ่ฟ ้าหลวง เชียงราย  
เปิดโครงการ “ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง 
เชียงราย อิ่มท้อง อิ่มกาย สุขใจเพ่ือน้อง” 
ประจ�าปี 2560 โดยได้มอบข้าวสาร ให้กับ
โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ ต�าบลบ้านดู่ อ�าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย และโรงเรียนบ้าน 
หัวดอย ต�าบลท่าสาย จังหวัดเชียงราย  
ซึ่งท ่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย  
ได ้เล็งเห็นความส�าคัญในการสนับสนุน 
ให้เด็ก เยาวชนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง 
จากการได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู ่  
เกิดการพัฒนาทัง้ด้านร่างกาย จติใจ อารมณ์ 
อีกท้ังยังช่วยแบ่งเบาภาระทางครอบครัว  
โรงเรยีน และการมส่ีวนร่วมในความรบัผดิชอบ 
ต่อสังคม
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ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ด้านการทำานุบำารุงพระพุทธศาสนา

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง 

เชียงราย จัดกิจกรรมโครงการ

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง 

เชียงราย ร่วมใจปลูกต้นไม้ใผ่ให้ร่มเงา 

วันต้นไม้ประจ�าปีของชาติประจ�าปี 2560 ปลูกบริเวณรอบๆ  

ร ้านอาหารหลังคาแดง โดยมีนายวิสูตร ค�ายอด ผู ้อ�านวยการ 

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เป็นประธาน พร้อมผู้บริหาร

พนักงาน ลูกจ้าง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เข้าร่วม

กิจกรรมในครั้งนี้

วันท่ี 25 มิถุนายน 2560 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย  
จัดโครงการ “ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จิตอาสา 
พัฒนาวัด เพ่ือชุมชน” ณ วัดใหม่ศรีร่มเย็น ต�าบลห้วยซ้อ อ�าเภอ 
เชียงของ จังหวัดเชียงราย น�าโดย นางเทียมจันทร์ พันธุ ์เจริญ  
และนายวีระศักดิ์  อินทร์แสง รองผู ้อ�านวยการท่าอากาศยาน 
แม่ฟ้าหลวง เชียงราย พร้อมพนักงานลูกจ้าง ครอบครัวร่วมท�า 
ความสะอาดภายในบริ เวณวัด/ล ้างห ้องน�้ า  เ พ่ือช ่วยกันท�า 
ความสะอาดเตรียมพร ้อมรองรับศรัทธาที่มาท�าบุญท่ีวัดและ 
สร้างการมีส่วนร่วมช่วยกันท�านุบ�ารุงศาสนา พร้อมน้ีพระมหาเอกชัย 
สิริญาโณ เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีร่มเย็น ได้ให้การต้อนรับและขอบคุณ
ที่ได้ร่วมกันท�ากิจกรรมในครั้งน้ี

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 
จัดโครงการคืนความสุขให้ผู้โดยสาร
ผ่านการแสดงวัฒนธรรมล้านนา 
ณ ห้องผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ
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l  l  l รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ l  l  l

The ASQ Awards Ceremony

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  
รับมอบรางวัล The ASQ Awards Ceremony  
ในการประชุม 27th ACI Africa/World Annual  
General Assembly, Conference & Exhibition 2017 
ณ Le Clos St. Louis กรุงพอร์ตหลุยส์ สาธารณรัฐ
มอริเชียส ในโอกาสที่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้รับ 
การจัดอันดับท่าอากาศยานที่มีคุณภาพการให้บริการ
ที่ดีท่ีสุดของโลก (Airport Service Quality Program:  
ASQ) ประจ�าปี 2559 เป ็นล�าดับที่  3 ในกลุ ่ม 
ท่าอากาศยานทีม่จี�านวนผูโ้ดยสาร 5 - 15 ล้านคนต่อปี ทอท.ได้รับรางวัลองค์กรท่ีมีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด

ทอท.ได้รับรางวัลเกียรติยศในฐานะผู้น�าองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กร
สูงสุด (Thailand’s Top Corporate Brand Value 2017) ในหมวดธุรกิจ
ขนส่งและโลจิสติกส์

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู ้อ�านวยการใหญ่ ทอท. รับมอบรางวัล 
หุ้นยอดนิยม ประจ�ากลุ่มบริการ (Services) จาก คุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา  
ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย ์เ พ่ือธุรกิจหลักทรัพย ์  จ�ากัด (มหาชน)  
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

MONEY & BANKING AWARDS 2016

นายนิติ นัย  ศิ ริ สมรรถการ  กรรมการ 
ผู ้อ�านวยการใหญ่ รับรางวัลเกียรติยศงาน 
MONEY & BANKING AWARDS 2016 
ทอท.ได้รับรางวัลบริษัทยอดเย่ียมแห่งปี  
2016 ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ณ 
โรงแรมโซฟิเทล โซ แบงค็อก
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DJSI 2017

ดัชนี	Dow	Jones	Sustainability	 Indices	 
หรือ	DJSI เป็นดัชนีการประเมินความย่ังยืน 
ระดับสากล ทอท.ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 
สมาชิกอย ่างเป ็นทางการติดต ่อกันเป ็น 
ปีที่ 3 ในกลุ่ม Emerging Market ประจ�าปี  
2017 ในกลุ่มอุตสาหกรรมการคมนาคมและ 
โครงสร ้าง พ้ืนฐานด ้านคมนาคม (TRA:  
Transportat ion and Transportat ion  
Infrastructure) ซึ่ง ทอท.เป็นบริษัทท่ีบริหาร 
ท่าอากาศยานแห่งแรกของเอเชีย และเป็น
บรษิทัแรกของประเทศไทยในกลุม่อตุสาหกรรม
ดังกล่าวที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งน้ี 

ทอท. ได้รับคัดเลือกให้เข้าเป็นสมาชิกในดัชนีช้ันนำาของโลก FTSE4Good 

ทอท.ได้รับประกาศนียบัตรจากการคัดเลือกให้เป็นสมาชิก FTSE4Good Index ซึ่งบริษัท 
FTSE Russell เป็นผู้จัดท�าข้อมูลและดัชนีที่มีตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock 
Exchange Group) เป็นเจ้าของ และเป็นผู้พัฒนาดัชนี FTSE4Good Index ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในดัชนีชั้นน�าของโลก รวมทั้ง เป็นเครื่องมือส�าคัญส�าหรับผู ้ลงทุนที่ให้ความส�าคัญกับ 
การรับผิดชอบต่อสังคมและความย่ังยืน เพ่ือใช้เป็นปัจจัยในการตัดสินใจลงทุน (Socially 
Responsible Investment: SRI) มาตั้งแต่ปี 2544 โดยเมื่อเดือนมิถุนายน 2560 ทอท. 
ได้รับคัดเลือกให้เข้าเป็นสมาชิกดัชนีดังกล่าว ทั้งนี้ ผลการคัดเลือกมาจากการประเมินศักยภาพ 
ด้านการบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG)

THSI (Thailand Sustainability Investment) หุ้นย่ังยืน ประจำาปี 2560

ทอท.ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีการด�าเนินงานแบบย่ังยืนหรือหุ้นย่ังยืน 
Thailand Sustainability Investment (THSI) จัดท�าโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ซึ่งใช้ข้อมูลจากการตอบแบบประเมินความย่ังยืนเป็นข้อมูลในการจัดท�า THSI โดยจัดท�า 
รายชื่อหลักทรัพย์ท่ีผ ่านเกณฑ์การประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล  
(Environmental, Social and Governance: ESG) เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บริษัทจดทะเบียน
อื่น และดึงดูดความสนใจของผู้ลงทุนท้ังในประเทศและต่างประเทศ เมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 
2560 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทอท.รับ “รางวัลดีเย่ียม” รางวัลรายงานความย่ังยืน ประจำาปี 2560 

(Sustainability Report Award 2017)

ทอท.รบัรางวัลรายงานความย่ังยืน ประจ�าปี  
2560 หรือ Sustainability Report Award  
2017 ประเภท “รางวัลดีเย่ียม” ในโครงการ
ประกาศรางวัลรายงานความย่ังยืนปี 2560  
จากการสนบัสนุนของส�านกังานคณะกรรมการ 
ก�ากับหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์ 
(ก.ล.ต.) และสถาบันไทยพัฒน์ โดย CSR 
Club สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย เมือ่วันท่ี 
14 ธันวาคม 2560 ณ อาคารตลาดหลกัทรพัย์ 
แห่งประเทศไทย โดยมบีรษิทัท่ีให้ความสนใจ 
ส่งรายงานความย่ังยืนเข้าร่วมประกวด  
จ�านวนท้ังส้ิน 104 บริษัท ซ่ึง ทอท. เป็น 1 
ใน 8 บริษัทท่ีได้รับรางวัลดีเยี่ยมในครั้งน้ี
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การประกาศผลการรับรองตามกระบวนการ 

Airport Carbon Accreditation ในระดับท่ี 3 “Optimisation”   

ท่าอากาศยานดอนเมอืง, ท่าอากาศยานเชยีงใหม่, ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง 

เชียงราย และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้รับการรับรอง Airport Carbon 

Accreditation ในระดับท่ี  3  “Optimisation” จาก ACI Asia - Pacific  

Regional Office โดยโครงการ Airport Carbon Accreditation น้ี เกิดขึ้น 

สบืเน่ืองจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศของโลก โดย ACI ได้สนบัสนนุ 

ให้ท่าอากาศยานตรวจวัดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  

(Carbon Emission) และบริหารจัดการการใช้พลังงานเพ่ือลดการ 

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของท่าอากาศยาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระดับ 

ได้แก่ Mapping, Reduction, Optimisation และ Neutrality

โดยปัจจุบันท่าอากาศยานภายใต้การก�ากับดูแลของ ทอท.จ�านวนทั้งสิ้น  

5 แห่ง เข้าร่วมโครงการน้ี และได้รับการรับรองในระดับ 3 ท้ังหมด ได้แก่ 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, (ได้รับการรับรองในระดับ 3 เมื่อปี 2559)  

ท่าอากาศยานดอนเมอืง, ท่าอากาศยานเชยีงใหม่, ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง  

เชียงราย และท่าอากาศยานหาดใหญ่

ทอท.ได้รับการจัดอันดับให้เป็น Best Employer  
ประจ�าปี 2560 จากนิตยสาร Forbes โดย ทอท. 
เป ็น 1 ใน 2,000 บริษัทที่ ได ้ รับการจัดอันดับ 
ให้เป็น World’s Best Employer ประจ�าปี 2560 
จากนิตยสาร Forbes

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้รับรางวัลองค์กร 
ท่ีมีผลงาน CSR ท่ีมีความเป็นเลิศ ประจ�าปี  
2559
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นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ได้รับ
เกียรติให้เข้ารับรางวัล “Thailand Headlines Person of The Year 
Awards 2016-2017 ครั้งท่ี 5” ในสาขาข่าวสารการเมือง และเป็น
หนึ่งในคนไทยท่ีได้รับความนิยมในสื่อออนไลน์ในจีนมากท่ีสุดใน
รอบปีท่ีผ่านมา จาก ฯพณฯ หนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ประจ�าประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเชิดชูเกียรติ
ผู ้ที่ท�าความดีและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและเป็นบุคคล 
ท่ีสร้างผลงานดีเด่นในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน
ในรอบปีที่ผ่านมา ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา  
แกรนด์ แอนด์ แบงค์คอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์  
กรุงเทพฯ

ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยนายศักด์ิชัย อรุณรักถาวร  
รองผู้อ�านวยการท่าอากาศยานดอนเมือง  เป็นผู้แทน ทอท. 
รับมอบโล่ จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  
เน่ืองในโอกาสได้รับตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของ 
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ�าปี 2560 ในฐานะที่ 
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานดอนเมืองผ่านการตรวจ
ประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐาน อีกท้ังได้รับการ
ประเมินให้เป็นหน่วยงานท่ีมีความโดดเด่นท่ีสุดในกลุ ่ม
กระทรวงหรือกรม ณ ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Thailand Labour 
Management Excellence Award 2017 จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน ทอท.ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน ประจ�าปี 2560 ระดับประเทศ ปีท่ี 10
ติดต่อกันขึ้นไป (แพลตทินัม) โดยมีนางมนฤดี เกตุพันธุ์ รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
(สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน) เป็นผู้แทน ทอท.รับมอบรางวัล
จากหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม 
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

ส�านักงานใหญ่	ทอท.ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการ
ต้นแบบดีเด่น ระดับประเทศติดต่อกันเป็นปีท่ี 11 (ระดับ
แพลตทินัม)
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นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานดอนเมือง 
และ นายวิสูตร ค�ายอด ผู ้อ�านวยการท่าอากาศยาน 
แม่ฟ้าหลวง เชียงราย เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ
สถานประกอบการและมีการจัดการสภาพแวดล้อม 
ดีเด่น ประจ�าปี 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

นายวิสูตร ค�ายอด ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ร่วม
พิธีรับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรติยศ สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น 
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ระดับ
ประเทศ ประจ�าปี 2560 ในการน้ี ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้
รางวัลระดับเพชร ติดต่อกันเป็นปีท่ี 8 จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม 2560ท่าอากาศยานภูเก็ต 

ได้รับรางวัลเนื่องในวันคนพิการสากล ประจ�าปี 2559

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่
ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเย่ียมและดีเด่นในการ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปี 2560 ซึ่งจัดโดยส�านักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิ (ส�านักงาน ป.ป.ส.) นายวิสตูร  
ค�ายอด ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เป็นผู้แทน ทอท.
เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ประเภทองค์กรระดับดีเด่น ด้านการส่งเสริม
การแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปี 2560 จาก นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ณ ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล

P 188 : รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]



l  l  l งบการเงิน l  l  l
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คณะกรรมการ ทอท.เป็นผู ้ รับผิดชอบต่องบการเงินของ บริษัท  

ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งจัดท�าขึ้น 

ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้

นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ รวมท้ัง 

ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและหลักการประมาณการที่สมเหตุ

สมผลในการจัดท�างบการเงิน ตลอดจนให้มีการเปิดเผยข้อมูล 

ท่ีส�าคัญอย่างเพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

เพ่ือประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป 

คณะกรรมการ ทอท.ได้จัดให้มีการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี รวมท้ัง 

ด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วน 

ทันเวลา และเพียงพอ ที่จะด�ารงไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกัน

ไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีนัยส�าคัญ

คณะกรรมการ ทอท.ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบด้วย 

กรรมการอิสระ เพ่ือท�าหน้าที่ก�ากับดูแล สอบทานความน่าเชื่อถือ

และความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งประเมินระบบ 

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ  

โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีน้ีแล้ว

คณะกรรมการ ทอท.มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและ

การตรวจสอบภายในของบริษัท สามารถให้ความเชื่อมั่นได้ว ่า 

งบการเงินรวมของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) และ 

บริษัทย่อย ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 แสดงฐานะ 

การเงิน ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้องตามท่ีควร 

ในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญช ี

ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู ้สอบบัญชี  

ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีน้ีแล้ว

(นายนิตินัย ศิริสมรรถการ)

กรรมการผู้อำานวยการใหญ่

(นายประสงค์ พูนธเนศ)

ประธานกรรมการ

l  l  l รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทอท.ต่อรายงานทางการเงิน l  l  l

P 190 : รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทอท.ต่อรายงานทางการเงิน : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]



l  l  l รายงานของผู้สอบบัญชี l  l  l

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด (มหาชน)

ความเห็น 

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินรวม ของบริษัท 
ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และ
งบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) 
(กิจการ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ 
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 งบก�าไรขาดทุนรวมและ
งบก�าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ และ 
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�าหรับปีส้ินสุด 
วันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบ
งบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงิน 
เฉพาะกิจการข้างต้นนี ้แสดงฐานะการเงนิรวมของบรษิทั ท่าอากาศยานไทย  
จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
ผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแส
เงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน 
การสอบบัญชีความรับผิดชอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู ้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของส�านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระ
จากกลุ่มกิจการและกิจการตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ก�าหนด
โดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�าหนดจรรยาบรรณของ 
ผูป้ระกอบวิชาชพีบญัชทีีก่�าหนดโดยสภาวิชาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และส�านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณ 
อ่ืนๆ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�าหนด 
จรรยาบรรณเหล่านี้ ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐาน 
การสอบบญัชท่ีีส�านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิได้รบัเพียงพอและเหมาะสม
เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ท่ีมีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจ
เย่ียงผูป้ระกอบวชิาชพีของส�านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับงวดปัจจุบัน ส�านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจ
สอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทั้งนี้ ส�านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่าน้ี 

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ดังน้ี

การด้อยค่าของสินทรัพย์

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3.3.11 นโยบายการบัญชีท่ี
ส�าคัญ-การด้อยค่าของสินทรัพย์ ข้อ 4 ประมาณการทางบัญชีท่ีส�าคัญ 
ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ-ประมาณการการด้อยค่าของสินทรัพย์ 
ข้อ 18 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ข้อ 19 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ข้อ 20 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  และข้อ 37 ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์

กิจการมีสินทรัพย์ประเภท อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ที่มีนัยส�าคัญในงบการเงิน ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจที่จะได้รับจากสินทรัพย์เหล่าน้ีขึ้นอยู่กับการประกอบธุรกิจ
ให้ได้ผลประกอบการที่ดีอย่างเพียงพอในอนาคตซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
มูลค่าของสินทรัพย์เหล่านี้ในงบการเงิน โดยท่าอากาศยานแต่ละแห่งถือ
เป็นหนึ่งหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดกระแสเงินสด ฝ่ายบริหารได้ประเมิน
ข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของสินทรัพย์เหล่าน้ีจากผลการด�าเนินงานของ 
ท่าอากาศยานแต่ละแห่ง ด้วยวิธีการเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีกับ
มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน เน่ืองจากกิจการเช่าใช้ประโยชน์ท่ีราชพัสดุใน 
การด�าเนินกิจการท่าอากาศยาน และ “ระเบียบกระทรวงการคลังและ 
กรมการบินพาณิชย์ว่าด้วยการให้การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย 
(ทอท.)ใช้ประโยชน์ในทีร่าชพัสดท่ีุอยู่ในความปกครองดแูลและใช้ประโยชน์ 
ของกรมการบินพาณิชย์อันเก่ียวกับสนามบินอนุญาตในส่วนภูมิภาค  
พ.ศ.2545” ก�าหนดว่าการปลูกสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างใดๆ ใน 
ที่ราชพัสดุให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของกระทรวงการคลัง ดังน้ันมูลค่ายุติธรรม
หักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์ส่วนใหญ่จึงมีค่าเท่ากับศูนย์ กิจการ 
จึงก�าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์

กิจการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ ด้วยวิธีการหามูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ได้รับคืนของสินทรัพย์โดยก�าหนดจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ซึ่งจะ
ต้องมีการก�าหนดสมมติฐานที่เก่ียวข้องกับการใช้สินทรัพย์ในอนาคตและ
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กระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์ดังกล่าว รวมท้ังต้องอาศัย
หลักการค�านวณทางด้านการเงิน เช่น อัตราคิดลด การค�านวณมูลค่า
คงเหลือของสินทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งเป็นวิธีท่ียุ่งยากซับซ้อนและเป็นเรื่อง
ของการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารที่เก่ียวข้องกับการคาดการณ์ในอนาคต
ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกท่ีมีผลกระทบต่อจ�านวนผู้โดยสาร และ
จ�านวนเท่ียวบิน รวมถึงการเติบโตของธุรกิจการบินจึงมีความเสี่ยงจากผล
การประเมินดังกล่าว ซึ่งอาจกระทบกับการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสินทรัพย์เหล่านี้อย่างมีสาระส�าคัญ ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จึงได้ให้ความส�าคัญกับเรื่องนี้

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ใช้วิธีการตรวจสอบท่ีส�าคัญ ดังนี้

1. สอบถามผู้บริหารเก่ียวกับการประเมินข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า และ 
 ความสมเหตุสมผลของข้อสมมติฐานที่ส�าคัญ พิจารณาความสมเหต ุ
 สมผลของข้อมูลต่างๆ ท่ีรวบรวมได้  

2. ประเมนิขัน้ตอนในการทดสอบการด้อยค่าด้วยวิธีการหามลูค่าท่ีคาดว่า 
 จะได้รบัคนืของสนิทรพัย์ โดยก�าหนดจากมลูค่าจากการใช้สนิทรพัย์น้ัน

3. ประเมินและทดสอบความสมเหตุสมผลของการประมาณการและ 
 ข้อสมมติฐานท่ีจ�าเป็นต่อการทดสอบการด้อยค่า ดังนี้

 3.1 ผลประกอบการของแต่ละท่าอากาศยาน และข้อมูลที่ได้รับจาก 
  ผูบ้รหิารในการจดัท�าแผนการด�าเนินงานในอนาคตประกอบการ 
  ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต

 3.2  จ�านวนปีท่ีใช้ในการประมาณการเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกิจการ 
  ได้รับสิทธิในการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุหรือไม่

 3.3  ความสอดคล้องกันของสมมติฐานในการประมาณการรายได้  
  ท่ีเกี่ยวข้องกับแนวโน้มของจ�านวนผู้โดยสาร จ�านวนเที่ยวบิน  
  ท่ีอยู่ภายใต้ผลกระทบของข้อสมมติฐานกับแนวโน้มอัตราการ 
  เติบโตทางเศรษฐกิจของโลก และอัตราการเติบโตของธุรกิจ 
  การบิน

 3.4 ความสอดคล้องกันของประมาณการค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงาน 
  ในอนาคตเทียบเคียงกับค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานในอดีต

4. วิเคราะห์ประมาณการกระแสเงินสดเพ่ือหามูลค่าจากการใช้ต้นทุน 
 ของเงนิทนุท่ีเหมาะสมทีใ่ช้เป็นอตัราคดิลดกระแสเงนิสด และปรบัปรงุ 
 ด้วยอตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเสีย่ง และส่วนเพ่ิมความเสีย่ง 
 ของตลาดท่ีใช้ในการค�านวณต้นทุนของเงินทุน รวมถึงทดสอบ 
 การค�านวณ

5. ทดสอบการค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน สอบทานการแสดง 
 รายการและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อมูลอ่ืน

ผู ้บริหารเป็นผู ้ รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูล 
ซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงิน 
เฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจ�าปีน้ัน 
ซึ่งผู้บริหารจะจัดเตรียมรายงานประจ�าปีให้ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ภายหลังวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีน้ี

ความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและส�านักงานการ 
ตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น 

ความรับผิดชอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เก่ียวเน่ืองกับการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและ
พิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งท่ีมีสาระส�าคัญกับงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู ้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบ
ของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดง
ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่  

เมื่อส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจ�าปี หากส�านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�าคัญ ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องส่ือสารเร่ืองดังกล่าวกับ
ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลต่อ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหาร
พิจารณาว่าจ�าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจดัท�างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบ 
ในการประเมินความสามารถของกลุ ่มกิจการและของกิจการในการ 
ด�าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องท่ีเก่ียวกับการด�าเนินงานต่อเน่ือง 
ตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงาน
ต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มกิจการและเลิกกิจการ
หรือหยุดด�าเนินงาน หรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได้ 

ผู ้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการ 
ในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและของกิจการ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ	

การตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 
อันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของส�านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับ
สูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุ
สมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน 
จะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงนิรวมและงบการเงนิ 
เฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่าน้ี
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ในการตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรฐานการ
สอบบัญชี ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกต
และสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของ
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง 
 อันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงาน 
 ตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้ 
 หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการ 
 แสดงความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเส่ียงที่ 
 ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจาก 
 การทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการ 
 ทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน  
 การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูท่ีไม่ตรงตามข้อเทจ็จรงิ 
 หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท�าความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ  
 เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่ 
 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล 
 ของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและของกิจการ

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู ้บริหารใช้และ 
 ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล 
 ที่เก่ียวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับ 
 การด�าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญช ี
 ที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ ์
 หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญ 
 ต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและของกิจการในการด�าเนินงาน 
 ต่อเนือ่งหรอืไม่ ถ้าส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิได้ข้อสรปุว่ามคีวาม 
 ไม่แน่นอนท่ีมีสาระส�าคัญ ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าว 
 ไว้ในรายงานของผู ้สอบบัญชีของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงิน 
 เฉพาะกิจการท่ีเก่ียวข้อง หรอืถ้าการเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวไม่เพียงพอ  
 ความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป  
 ข้อสรุปของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการ 
 สอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของส�านักงาน 
 การตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ ์
 ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ ่มกิจการหรือกิจการต้องหยุดการ 
 ด�าเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว ่า 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและ 
 เหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตาม 
 ที่ควรหรือไม่

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับ 
 ข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ 
 ภายในกลุ่มกิจการ เพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ส�านักงาน 
 การตรวจเงินแผ่นดินรับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคุม 
 ดแูล และการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุม่กิจการ ส�านักงานการตรวจเงนิ 
 แผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของส�านักงาน 
 การตรวจเงินแผ่นดิน

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล
เก่ียวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้  
ประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องท่ีม ี
นัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ให้ค�ารับรองแก่ผู ้มีหน้าท่ีในการ 
ก�ากับดูแลว่าส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
การตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับความเป็น
อิสระและได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์
ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่ามีเหตุผล
ที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของส�านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินและมาตรการท่ีส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินใช้
เพ่ือป้องกันไม่ให้ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ส่ือสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแล ส�านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญมากที่สุดในการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบัน และก�าหนด
เป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อธิบาย
เรื่องเหล่าน้ีในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้
เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ี
จะเกิดขึ้น ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเร่ือง 
ดังกล่าวในรายงานของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  เพราะการกระท�า 
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบ 
ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสาร
ดังกล่าว  

(นางเกล็ดนที  มโนสันต์ิ)

ผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบการเงินท่ี 5

(นางสาวพวงชมนาถ จริยะจินดา)

รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2560
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บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน     

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560

 2560 2559 1 ตุลำคม 2558 2560 2559 1 ตุลำคม 2558หมำยเหตุ

หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 9,317,749,917 5,886,261,312 3,086,199,624 9,308,828,800 5,869,010,703 3,074,327,288

 เงินลงทุนชั่วคราว 9 58,354,085,894 54,604,023,099 45,403,952,627 58,354,085,894 54,604,023,099 45,403,952,627

 ลูกหนี้การค้า 10 3,068,565,761 2,870,964,869 2,355,832,004 3,085,456,126 2,889,711,570 2,372,200,373

 ลูกหนี้อื่น 11 221,821,444 150,908,524 249,319,852 221,817,272 150,677,979 249,093,409

 สินค้าและวัสดุคงเหลือ 12 277,434,865 261,070,908 237,852,790 270,880,891 254,342,537 231,159,324

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 13 415,352,653 384,476,934 591,501,803 397,295,036 363,087,437 569,168,578

	 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 71,655,010,534 64,157,705,646 51,924,658,700 71,638,364,019 64,130,853,325 51,899,901,599

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 เงินฝากสถาบันการเงินที่มีอายุเกินหนึ่งปี - 700,000,000 - - 700,000,000 -

 เงินลงทุนในพันธบัตรที่มีภาระผูกพัน 14 55,029,634 55,103,021 54,394,729 55,029,634 55,103,021 54,394,729

 เงินลงทุนเผื่อขาย 15 1,521,194,898 1,166,642,105 785,258,627 1,521,194,898 1,166,642,105 785,258,627

 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 16 - - - 610,668,000 610,668,000 610,668,000

 เงินลงทุนทั่วไป 17 74,550,000 74,550,000 74,550,000 74,550,000 74,550,000 74,550,000

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 18 8,635,055,021 8,984,876,724 8,376,568,466 8,635,055,021 8,984,876,724 8,376,568,466

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 19 93,625,438,639 91,692,242,316 95,252,593,208 92,335,875,501 90,365,123,673 93,840,020,464

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 20 415,736,682 350,041,604 553,134,946 415,736,682 350,041,604 553,134,946

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 21 619,988,355 753,850,375 691,657,953 619,485,107 753,850,375 691,657,953

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 22 1,807,931,609 4,281,379,094 1,910,840,407 1,807,284,001 4,280,711,811 1,910,087,092

	 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 106,754,924,838 108,058,685,239 107,698,998,336 106,074,878,844 107,341,567,313 106,896,340,277

รวมสินทรัพย์ 178,409,935,372 172,216,390,885 159,623,657,036 177,713,242,863 171,472,420,638 158,796,241,876

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

P 194 : งบการเงิน : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]



 2560 2559 1 ตุลำคม 2558 2560 2559 1 ตุลำคม 2558หมำยเหตุ

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน     

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560

หน่วย : บาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมุนเวียน

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 23 30,000,000 30,000,000 20,000,000 - - -

 เจ้าหนี้การค้า 24 1,954,745,314 1,370,273,516 1,150,498,032 1,709,389,278 1,123,674,821 878,660,380

 เจ้าหนี้งานระหว่างท�า 1,521,584,125 529,837,345 950,343,853 1,521,584,125 529,837,345 950,343,853

 เจ้าหนี้อื่น 25 7,759,387,566 8,371,667,143 6,521,136,437 7,777,255,310 8,342,726,164 6,490,673,218

 ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงก�าหนด 
  ช�าระภายในหนึ่งปี

 
27, 28

 
4,251,950,845

 
4,766,814,870

 
4,207,704,268

 
4,084,910,845

 
4,602,821,996

 
4,057,725,647

 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 2,013,280,444 1,714,540,415 1,363,822,419 2,002,197,090 1,714,540,415 1,363,822,419

 ประมาณการหนี้สินระยะสั้น 30 337,790,612 252,259,355 165,037,561 337,790,612 252,259,355 165,037,561

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 26 2,859,455,691 2,657,534,367 2,486,548,610 2,802,131,791 2,610,284,757 2,441,972,787

	 รวมหนี้สินหมุนเวียน 20,728,194,597 19,692,927,011 16,865,091,180 20,235,259,051 19,176,144,853 16,348,235,865

หนี้สินไม่หมุนเวียน

 เงินกู้ยืมระยะยาว 27 19,228,749,730 26,659,212,140 27,493,298,900 19,202,999,730 26,466,422,140 27,136,568,900

 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 28 380,422,092 601,505,439 709,117,637 380,422,092 601,505,439 709,064,762

 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 29 2,267,213,022 2,425,855,697 2,431,439,632 2,264,786,033 2,424,343,585 2,430,156,087

 ประมาณการหนี้สินระยะยาว 30 672,688,677 799,584,869 1,150,091,809 669,248,677 799,584,869 1,150,091,809

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 31 3,443,975,575 1,723,085,132 3,173,659,792 3,442,271,616 1,721,227,973 3,171,914,652

	 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 25,993,049,096 32,209,243,277 34,957,607,770 25,959,728,148 32,013,084,006 34,597,796,210

รวมหนี้สิน 46,721,243,693 51,902,170,288 51,822,698,950 46,194,987,199 51,189,228,859 50,946,032,075

ส่วนของเจ้าของ

 ทุนเรือนหุ้น
  ทุนจดทะเบียน  
   หุ้นสามัญ 14,285,700,000 หุ้น  
   มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (1 ตุลาคม 2558,  
   30 กนัยายน 2559 : 1,428,570,000 หุ้น  
   มูลค่า หุ้นละ 10 บาท )

 
 
 
 
 

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�าระแล้ว 
   หุ้นสามัญ 14,285,700,000 หุ้น  
   มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (1 ตุลาคม 2558,  
   30 กนัยายน 2559 : 1,428,570,000 หุ้น  
   มูลค่า หุ้นละ 10 บาท )

 
 
 
 

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

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 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�าไรสะสม

  จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 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 101,894,954,912 90,859,888,943 78,683,845,428 102,036,960,503 91,085,538,852 78,957,663,657

 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 1,199,355,918 915,713,684 610,606,901 1,199,355,918 915,713,684 610,606,901

	 รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 131,376,250,073 120,057,541,870 107,576,391,572 131,518,255,664 120,283,191,779 107,850,209,801

 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 312,441,606 256,678,727 224,566,514 - - -

รวมส่วนของเจ้าของ 131,688,691,679 120,314,220,597 107,800,958,086 131,518,255,664 120,283,191,779 107,850,209,801

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 178,409,935,372 172,216,390,885 159,623,657,036 177,713,242,863 171,472,420,638 158,796,241,876

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 

(นายนิตินัย ศิริสมรรถการ) 

กรรมการผู้อำานวยการใหญ่

 

(นางพูลศิริ  วิโรจนาภา) 

รองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่
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บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

งบก�าไรขาดทุน     

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560

 2560 2559 2560 2559หมำยเหตุ

หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายได้จากการขายหรือการให้บริการ

 ค่าบริการสนามบิน 6,731,607,043 6,433,261,805 6,731,607,043 6,433,261,805

 ค่าบริการผู้โดยสารขาออก 23,285,002,577 21,968,207,573 23,285,002,577 21,968,207,573

 ค่าเครื่องอ�านวยความสะดวก 808,802,800 786,198,200 808,802,800 786,198,200

 ค่าเช่าส�านักงานและอสังหาริมทรัพย์ 2,264,830,018 1,992,803,449 2,285,012,578 2,012,985,289

 รายได้เก่ียวกับบริการ 7,059,198,958 6,161,453,446 6,240,344,780 5,339,826,472

 รายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ 14,751,720,962 13,620,027,803 14,769,062,815 13,638,044,142

รวมรายได้จากการขายหรือการให้บริการ 54,901,162,358 50,961,952,276 54,119,832,593 50,178,523,481

รายได้อื่น

 ก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียน 34 442,874,652 (184,795,495) 442,870,661 (184,797,396)

 ดอกเบี้ยรับ 1,036,138,542 1,091,314,702 1,036,111,709 1,091,290,159

 ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากอุทกภัย - 464,828,999 - 464,828,999

 รายได้อื่น 364,099,162 265,242,650 283,619,516 187,057,269

รวมรายได้อ่ืน 1,843,112,356 1,636,590,856 1,762,601,886 1,558,379,031

รวมรายได้ 56,744,274,714 52,598,543,132 55,882,434,479 51,736,902,512

ค่าใช้จ่าย

 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 6,499,044,448 5,934,090,289 6,492,994,613 5,930,009,016

 ค่าสาธารณูปโภค 2,520,663,977 2,562,262,702 2,493,699,895 2,533,253,329

 ค่าจ้างภายนอก 5,328,444,323 4,613,858,517 5,108,421,695 4,381,675,690

 ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา 2,545,305,881 2,474,913,652 2,535,606,597 2,463,839,637

 ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 35 4,099,307,206 2,459,690,791 4,099,307,206 2,459,690,791

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 5,644,512,808 6,404,052,062 5,597,234,974 6,305,924,053

 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 36 138,054,159 111,088,598 135,280,677 108,315,116

 ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ 37 148,704,508 35,490,643 148,704,508 35,490,643

 ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ 53,315,239 43,751,701 53,335,799 43,908,068

 ค่าใช้จ่ายอื่น 38 2,387,017,201 2,411,244,604 2,025,862,492 2,032,940,790

 ต้นทุนทางการเงิน 39 1,194,932,809 1,376,761,704 1,178,039,660 1,350,798,043

รวมค่าใช้จ่าย 30,559,302,559 28,427,205,263 29,868,488,116 27,645,845,176

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 26,184,972,155 24,171,337,869 26,013,946,363 24,091,057,336

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 21.2 5,445,396,478 4,820,920,451 5,414,303,468 4,820,920,451

ก�าไรส�าหรับปี 20,739,575,677 19,350,417,418 20,599,642,895 19,270,136,885

การแบ่งปันก�าไร

 ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 20,683,602,564 19,318,305,205 20,599,642,895 19,270,136,885

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 55,973,113 32,112,213 - -

20,739,575,677 19,350,417,418 20,599,642,895 19,270,136,885

ก�าไรต่อหุ้น

 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 40 1.45 1.35 1.44 1.35 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 

(นายนิตินัย ศิริสมรรถการ) 

กรรมการผู้อำานวยการใหญ่

 

(นางพูลศิริ  วิโรจนาภา) 

รองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่
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บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560

 2560 2559 2560 2559

หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก�าไรส�าหรับปี 20,739,575,677 19,350,417,418 20,599,642,895 19,270,136,885

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน	:

รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไร 

 หรือขาดทุนในภายหลัง

  ผลก�าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 354,552,793 381,383,479 354,552,793 381,383,479

  ภาษีเงินได้เกี่ยวกับผลก�าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (70,910,559) (76,276,696) (70,910,559) (76,276,696)

  รวมรายการท่ีจะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไร 

   หรือขาดทุนในภายหลัง

 

283,642,234

 

305,106,783

 

283,642,234

 

305,106,783

รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไร 

 หรือขาดทุนในภายหลัง

  ผลก�าไรจากการวัดมูลค่าของภาระผูกพันผลประโยชน ์

   หลังออกจากงาน

 

134,993,777

 

-

 

135,650,758

 

-

  ภาษีเงินได้เก่ียวกับผลก�าไรจากการวัดมูลค่าของภาระผูกพัน 

   ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

 

(26,998,756)

 

-

 

(27,130,152)

 

- 

  รวมรายการท่ีจะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไร 

   ขาดทุนในภายหลัง

 

107,995,021

 

-

 

108,520,606

 

-	

ก�าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส�าหรับปี	-	สุทธิจากภาษี 391,637,255 305,106,783 392,162,840 305,106,783

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 21,131,212,932 19,655,524,201 20,991,805,735 19,575,243,668

การแบ่งปันก�าไรเบ็ดเสร็จรวม

  ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 21,075,450,053 19,623,411,988 20,991,805,735 19,575,243,668

  ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 55,762,879 32,112,213 - - 

21,131,212,932 19,655,524,201 20,991,805,735 19,575,243,668	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายนิตินัย ศิริสมรรถการ) 

กรรมการผู้อำานวยการใหญ่

(นางพูลศิริ  วิโรจนาภา) 

รองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่
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บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560

 2560 2559 2560 2559หมำยเหตุ

หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 26,184,972,155 24,171,337,869 26,013,946,363 24,091,057,336

รายการปรับปรุงกระทบยอดก�าไรก่อนภาษีเงินได ้

 เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน

  หน้ีสงสัยจะสูญ (126,135,875) 63,365,343 (125,782,445) 63,919,319

  ส�ารองวัสดุคงเหลือเสื่อมสภาพ (4,553,287) (276,277) (4,553,287) (276,277)

  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 5,644,512,808 6,404,052,062 5,597,234,974 6,305,924,053

  รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์ (271) (29,813) (271) (29,813)

  ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ 148,704,508 35,490,643 148,704,508 35,490,643

  (ก�าไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (442,771,338) 185,341,974 (442,771,338) 185,341,974

  ขาดทุนจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ 57,879,565 42,022,252 57,900,125 42,178,619

  รายได้รอตัดบัญชี (2,272,990) (2,823,045) (2,272,990) (2,823,045)

  ประมาณการหนี้สิน 36,367,013 (2,235,536) 32,927,013 (2,235,536)

  รายได้เงินปันผล (94,807,707) (84,187,825) (94,807,707) (84,187,825)

  ส�ารองภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 244,073,617 204,753,918 243,815,721 204,525,350

  ดอกเบี้ยรับ (1,036,138,542) (1,091,314,702) (1,036,111,709) (1,091,290,159)

  ต้นทุนทางการเงิน 1,194,932,809 1,376,761,704 1,178,039,660 1,350,798,043

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย ์

 และหนี้สินด�าเนินงาน

 

31,804,762,465

 

31,302,258,567

 

31,566,268,617

 

31,098,392,682

สินทรัพย์ด�าเนินงานลดลง (เพ่ิมขึ้น)

  ลูกหนี้การค้า (71,465,018) (578,498,208) (69,962,111) (581,430,516)

  ลูกหนี้อื่น 3,786,460 (330,198,795) 3,761,847 (330,173,908)

  สินค้าและวัสดุคงเหลือ (11,810,670) (22,941,840) (11,985,066) (22,906,936)

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (30,875,720) 207,024,869 (34,207,601) 206,081,141

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 889,640 689,804 668,244 385,000

หน้ีสินด�าเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

  เจ้าหนี้การค้า 85,161,154 312,855,565 85,794,388 337,468,047

  เจ้าหนี้อื่น (543,791,475) 1,941,114,813 (496,973,819) 1,942,527,133

  หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 266,801,954 143,475,985 256,727,665 140,802,199

  ประมาณการหนี้สินระยะยาว - (12,271,403) - (12,271,403)

  ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (267,722,515) (210,337,853) (267,722,515) (210,337,853)

  หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 15,877,096 448,177,513 16,030,296 448,065,492

31,251,613,371 33,201,349,017 31,048,399,945 33,016,601,078

  เงินสดรับจากดอกเบี้ย 961,310,828 1,191,254,019 961,283,954 1,191,225,743

  เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (5,110,703,742) (4,066,771,137) (5,090,322,235) (4,066,569,417)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 27,102,220,457 30,325,831,899 26,919,361,664 30,141,257,404

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

P 200 : งบการเงิน : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]



 2560 2559 2560 2559หมำยเหตุ

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560

หน่วย : บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

 เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว 60,500,000,000 63,703,952,627 60,500,000,000 63,703,952,627

 ลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว (63,550,062,795) (72,904,023,099) (63,550,062,795) (72,904,023,099)

 ลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีอายุเกินหนึ่งปี - (700,000,000) - (700,000,000)

 เงินสดรับจากเงินลงทุนในพันธบัตร - 55,000,000 - 55,000,000

 ลงทุนในเงินลงทุนในพันธบัตร - (55,103,021) - (55,103,021)

 เงินปันผลรับจากเงินลงทุน 94,807,707 84,187,825 94,807,707 84,187,825 

 เงินสดรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ 10,655,837 7,915,182 10,635,277 7,742,285

 ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (156,503,763) (56,758,186) (156,503,763) (56,758,186)

 ลงทุนในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (5,146,106,730) (4,836,881,826) (5,135,774,974) (4,823,564,912)

 ลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (176,189,967) (20,571,940) (176,189,967) (20,571,940)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (8,423,399,711) (14,722,282,438) (8,413,088,515) (14,709,138,421)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

 เงินสดรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน - 10,000,000 - -

 จ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (261,633,071) (225,256,423) (261,580,196) (223,717,801)

 จ่ายช�าระเงินกู้ระยะยาว (3,962,334,476) (3,981,204,345) (3,798,394,476) (3,832,764,345)

 จ่ายเงินปันผล (9,756,741,850) (7,142,261,690) (9,756,741,850) (7,142,261,690)

 เงินสดจ่ายดอกเบี้ย (1,266,622,744) (1,464,765,315) (1,249,738,530) (1,438,691,732)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (15,247,332,141) (12,803,487,773) (15,066,455,052) (12,637,435,568)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 3,431,488,605 2,800,061,688 3,439,818,097 2,794,683,415

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันต้นปี 8 5,886,261,312 3,086,199,624 5,869,010,703 3,074,327,288

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันสิ้นปี 8 9,317,749,917 5,886,261,312 9,308,828,800 5,869,010,703

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด

 การเพ่ิมข้ึนของท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์จากการได้รบับรจิาค 270 29,803 270 29,803

 การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยที่ยังไม่ได้ช�าระ 1,941,479,883 505,202,267 1,941,013,547 504,368,537

 การลงทุนในอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน 84,397,317 144,216,679 84,397,317 144,216,679

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายนิตินัย ศิริสมรรถการ) 

กรรมการผู้อำานวยการใหญ่

(นางพูลศิริ  วิโรจนาภา) 

รองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]

บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560

หมายเหตุ                                         หัวข้อเร่ือง หมายเหตุ                                         หัวข้อเร่ือง

 1. ข้อมูลท่ัวไป

 2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

 3. นโยบายการบัญชี

 4. ประมาณการทางบัญชีท่ีส�าคัญ ข้อสมมติฐาน
  และการใช้ดุลยพินิจ

 5. การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน

 6. การปรับปรุงงบการเงินของงวดก่อนย้อนหลัง

 7. ข้อมูลตามส่วนงาน

 8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 9. เงินลงทุนชั่วคราว

 10. ลูกหน้ีการค้า

 11. ลูกหน้ีอื่น

 12. สินค้าและวัสดุคงเหลือ

 13. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

 14. เงินลงทุนในพันธบัตรท่ีมีภาระผูกพัน

 15. เงินลงทุนเผื่อขาย

 16. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

 17. เงินลงทุนท่ัวไป

 18. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน

 19. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

 20. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 21. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้

 22. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

 23. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

 24. เจ้าหน้ีการค้า

 25. เจ้าหน้ีอ่ืน

 26. หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน

 27. เงินกู้ยืมระยะยาว

 28. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

 29. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

 30. ประมาณการหนี้สิน

 31. หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน

 32. ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

 33. ส�ารองตามกฎหมาย

 34. ก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียน

 35. ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

 36. ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน

 37. ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์

 38. ค่าใช้จ่ายอ่ืน

 39. ต้นทุนทางการเงิน

 40. ก�าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

 41. เงินปันผล

 42. ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

 43. การเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน

 44. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน

 45. ภาระผูกพัน

 46. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่ีอาจเกิดขึ้น

 47. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

P 202 : 



บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560

1. ข้อมูลทั่วไป

 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) (ทอท.) จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2545 โดยมีกระทรวงการคลัง 
 เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ร้อยละ 70  มวัีตถุประสงค์ เพ่ือประกอบและส่งเสรมิกิจการท่าอากาศยาน รวมทัง้การด�าเนินกิจการอืน่ท่ีเกีย่วข้องหรอืต่อเนือ่งกับ 
 การประกอบกิจการท่าอากาศยาน ปัจจบุนับรหิารกิจการท่าอากาศยาน จ�านวน 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิ(ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมอืง  
 (ทดม.) และท่าอากาศยานภูมิภาค 4 แห่ง (ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) และ 
 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย (ทชร.)) โดยมีท่ีอยู่ตามท่ีได้จดทะเบียน ดังน้ี

 เลขท่ี 333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 โดยคณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้รับมอบอ�านาจจาก 
 คณะกรรมการ ทอท. 

2. เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดท�าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  
 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการบัญชีท่ีออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้ 
 โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท�าและ 
 น�าเสนอรายงานทางการเงิน  ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

 การจัดรายการในงบการเงินเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง “ก�าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554” ออกตาม 
 ความในมาตรา 11 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดท�าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นรายการ 
 บัญชีบางประเภทซึ่งใช้มูลค่ายุติธรรมในการวัดมูลค่าตามท่ีอธิบายในนโยบายการบัญชี

 รายการท่ีมีสาระส�าคัญซึ่งเกิดขึ้นระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยได้ถูกตัดรายการในการจัดท�างบการเงินรวม

 งบการเงินรวม  แสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของ ทอท. และบริษัทย่อย  

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

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  แสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของ ทอท. 

 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรียก ทอท. และบริษัทย่อยว่า “กลุ่มกิจการ”

 งบการเงินนี้ แสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท โดยมีการปัดเศษทศนิยมในงบการเงิน และมีการปัดเศษเพ่ือให้แสดงเป็นหลักล้านบาทในหมายเหตุ 
 ประกอบงบการเงิน

 การจัดท�างบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไปในประเทศไทยก�าหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญและการใช้ดุลยพินิจ 
 ของผู้บริหารซึ่งจัดท�าข้ึนตามกระบวนการในการน�านโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบัติ และต้องเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของ 
 ผู้บริหารหรือความซับซ้อนหรือเก่ียวกับข้อสมมติฐานและประมาณการท่ีมีนัยส�าคัญต่องบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษ จัดท�าขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทยท่ีจัดท�าตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความ 
 ขัดแย้งกันหรือมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นหลัก
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3. นโยบายการบัญชี

3.1	มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์	ซึ่งกลุ่มกิจการน�ามาถือปฏิบัติ			        

 กลุ่มกิจการได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ท่ีมีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลา 
 บัญชีท่ีเริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 น�ามาถือปฏิบัติแล้ว ซึ่งฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วว่าไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระส�าคัญต่องบการเงิน 
 ของกลุ่มกิจการ 

3.2	มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 ซึ่งกลุ่มกิจการยังไม่ได้น�ามาถือปฏิบัติก่อน 
	 วันมีผลบังคับใช้

	 มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี	1	มกราคม	2560

  -  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การน�าเสนองบการเงิน

  -  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินค้าคงเหลือ

  -  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบกระแสเงินสด

  -  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

  -  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

  -  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง

  -  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ภาษีเงินได้

  -  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

  -  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาเช่า

  -  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง รายได้

  -  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

  -  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ
         ความช่วยเหลือจากรัฐบาล

  -  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

  -  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  ต้นทุนการกู้ยืม

  -  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคล หรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน

  -  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

  -  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  งบการเงินเฉพาะกิจการ

  -  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า

  -  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง

  -  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  ก�าไรต่อหุ้น

  -  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  การรายงานทางการเงินระหว่างกาล

  -  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  การด้อยค่าของสินทรัพย์

  -  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  ประมาณการหนี้สิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

  -  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  -  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน
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  -  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  เกษตรกรรม

  -  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 104 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีส�าหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

  -  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีส�าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

  -  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน

  -  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
   (ปรับปรุง 2559)

  -  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ
   (ปรับปรุง 2559)

  -  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย
   (ปรับปรุง 2559)

  - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขายและการด�าเนินงาน
   (ปรับปรุง 2559)   ท่ียกเลิก

  - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 เรื่อง การส�ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
   (ปรับปรุง 2559)

  - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานด�าเนินงาน
   (ปรับปรุง 2559)

  - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม
   (ปรับปรุง 2559)

  - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน
   (ปรับปรุง 2559)

  - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสียในกิจการอ่ืน
   (ปรับปรุง 2559)

  - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
   (ปรับปรุง 2559)

  - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเก่ียวข้อง
   (ปรับปรุง 2559)   อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�าเนินงาน

  - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 เรื่อง สัญญาเช่าด�าเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
   (ปรับปรุง 2559)    

  - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 เรื่อง ภาษีเงินได้ - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของ
   (ปรับปรุง 2559)   กิจการหรือของผู้ถือหุ้น

  - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 เรื่อง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
   (ปรับปรุง 2559)    

  - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
   (ปรับปรุง 2559)    

  - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 เรื่อง รายได้-รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกับบริการโฆษณา
   (ปรับปรุง 2559)

  - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
   (ปรับปรุง 2559)
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  - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน 
   ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2559)   การบูรณะ และหนี้สินท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน

  - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
   ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2559)    

  - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ 
   ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2559)   การปรับปรุงสภาพแวดล้อม

  - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29
   ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)   (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง

  - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
   ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2559)   

  -  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
   ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) 

  - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
   ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2559)   

  - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง ข้อจ�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�าหนดเงินทุนขั้นต�่า
   ฉบับท่ี 14 (ปรับปรุง 2559)   และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่าน้ี ส�าหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 
         (ปรับปรุง 2559) เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน

  - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
   ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2559)   

  - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
   ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2559)   

  - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
   ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2559)   

  - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�าหรับเหมืองผิวดิน
   ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2559)   

  - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง เงินท่ีน�าส่งรัฐ
   ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2559)

 มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี	1	มกราคม	2561

  -  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การน�าเสนองบการเงิน

  -  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินค้าคงเหลือ

  -  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบกระแสเงินสด

  -  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

  -  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

  -  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง

  -  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ภาษีเงินได้

  -  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

  -  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาเช่า
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  -  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้

  -  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

  -  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ
         ความช่วยเหลือจากรัฐบาล

  - มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

  - มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม

  -  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคล หรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน

  -  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

  -  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

  -  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า

  -  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง

  -  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ก�าไรต่อหุ้น

  -  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล

  -  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

  -  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

  -  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  -  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน

  -  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เกษตรกรรม

  -  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
   (ปรับปรุง 2560)

  -  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ
   (ปรับปรุง 2560)

  -  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย
   (ปรับปรุง 2560)

  -  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขายและการด�าเนินงาน
   (ปรับปรุง 2560)   ท่ียกเลิก

  - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 เรื่อง การส�ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
   (ปรับปรุง 2560)   

  - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานด�าเนินงาน 
   (ปรับปรุง 2560) 

  - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม 
   (ปรับปรุง 2560) 

  -  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน 
   (ปรับปรุง 2560)

  - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสียในกิจการอ่ืน
   (ปรับปรุง 2560)
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  - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
   (ปรับปรุง 2560)

  - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเก่ียวข้อง
   (ปรับปรุง 2560)   อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�าเนินงาน

  - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 เรื่อง สัญญาเช่าด�าเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผู้เช่า
   (ปรับปรุง 2560)   

  - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของ
   (ปรับปรุง 2560)   กิจการหรือของผู้ถือหุ้น

  - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 เรื่อง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
   (ปรับปรุง 2560)   

  - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
   (ปรับปรุง 2560)   

  -  การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 เรื่อง รายได้-รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกับบริการโฆษณา
   (ปรับปรุง 2560)   

  - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
   (ปรับปรุง 2560) 

  - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน      
   ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2560)   การบูรณะ และหนี้สินท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน

  - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
   ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2560) 

  - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ  
   ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2560)   และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

  -  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560)       
   ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2560)   เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

  - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
   ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2560)  

  - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
   ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2560)  

  - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
   ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2560)   

  - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง ข้อจ�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�าหนดเงินทุนขั้นต�่า
   ฉบับท่ี 14 (ปรับปรุง 2560)   และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่าน้ี ส�าหรับมาตรฐานการบัญชี 
         ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2560) เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน

  - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
   ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2560)   

  - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
   ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2560)   

  - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
   ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2560)   
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  - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�าหรับเหมืองผิวดิน
   ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2560)   

  - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง เงินท่ีน�าส่งรัฐ
   ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2560)

 ผู้บริหารของกลุ่มกิจการได้ประเมินและเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชี 
 ที่เริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2560 และ 1 มกราคม 2561 ดังกล่าวไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินเมื่อน�ามาถือปฎิบัติ

3.3	นโยบายการบัญชีท่ีส�าคัญ

 3.3.1	 การบัญชีกลุ่มกิจการ	-	เงินลงทุนในบริษัทย่อย

   บริษัทย่อย หมายถึง กิจการ (ซึ่งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที่กลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมบริษัทย่อยเมื่อกลุ่มกิจการมีการเปิดรับ 
   หรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเก่ียวข้องกับบริษัทย่อยและมีความสามารถท�าให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อ�านาจ 
   เหนือบริษัทย่อย กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมต้ังแต่วันที่กลุ่มกิจการมีอ�านาจในการควบคุมบริษัทย่อย  
   กลุ่มกิจการจะไม่น�างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันที่กลุ่มกิจการสูญเสียอ�านาจควบคุม

   กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกัน ยอดคงเหลือ และก�าไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการ ขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจริง 
   ก็จะตัดรายการในท�านองเดียวกัน เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐานว่าสินทรัพย์ที่โอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อย 
   ได้ถูกปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ

   ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยจะบันทึกบัญชีด้วยราคาทุนหักค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี)

   กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนน้ันอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น หากว่าราคาตามบัญชี 
   ของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มกิจการจะบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่ารวมไว้ในงบก�าไรขาดทุน  

 3.3.2	 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

   (ก) สกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานและสกุลเงินท่ีใช้น�าเสนองบการเงิน

    รายการท่ีแสดงในงบการเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มกิจการถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อม ทางเศรษฐกิจหลักท่ีบริษัท 
    ด�าเนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานและสกุลเงิน 
    ที่ใช้น�าเสนองบการเงินของบริษัท

   (ข) รายการและยอดคงเหลือ

    รายการท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการหรือ 
    วันที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายช�าระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  
    และท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินท่ีเป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศ ด้วยอัตราแลกเปล่ียน ณ วันสิ้นปี ได้บันทึกไว ้
    ในก�าไรหรือขาดทุน 

    เมื่อมีการรับรู้รายการก�าไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตัวเงินไว้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยน 
    ทั้งหมดของก�าไรหรือขาดทุนน้ันจะรับรู้ไว้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู้ก�าไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็น 
    ตัวเงินไว้ในก�าไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปล่ียนทั้งหมดของก�าไรหรือขาดทุนน้ันจะรับรู้ไว้ในก�าไรขาดทุนด้วย

	 3.3.3	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด หมายรวมถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท แต่ไม่รวมเงินฝากธนาคาร 
   ประเภทท่ีต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาท่ีก�าหนด เงินลงทุนระยะส้ันอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันท่ีได้มา  
   และเงินเบิกเกินบัญชี โดยเงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

 3.3.4	 เงินลงทุนชั่วคราว

   เงินลงทุนชั่วคราว หมายถึง เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ�า ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน เงินลงทุนในตราสารหน้ี  ซึ่งมีอายุเกินสามเดือน 
   นับจากวันที่ได้มาแต่ไม่เกินสิบสองเดือน และเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน ท่ีฝ่ายบริหารมีความตั้งใจที่จะถือไว้ในช่วงเวลา 
   น้อยกว่าสิบสองเดือน 
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 3.3.5	 ลูกหนี้การค้า

   ลูกหน้ีการค้ารับรู ้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจ�านวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  
   ซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันส้ินงวด ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ หมายถึง ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหน้ีการค้า 
   เปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้าโดยประมาณข้ึนจากประสบการณ์ในการเก็บเงินในอดีต และตามสถานะ 
   ปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู ้ไว้ในงบก�าไรขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของ 
   ค่าใช้จ่ายอื่น

	 3.3.6	 สินค้าและวัสดุคงเหลือ		

   สินค้าและวัสดุคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า ราคาทุนของสินค้าและวัสดุคงเหลือค�านวณ 
   โดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก ต้นทุนของการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการซื้อสินค้าและวัสดุน้ัน เช่น  
   ค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่ง เป็นต้น มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับประมาณจากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ�าเป็น 
   เพ่ือให้สินค้าและวัสดุคงเหลือนั้นพร้อมขายรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย

   กลุ่มกิจการจะรับรู ้ค่าเผื่อการลดมูลค่าและค่าเผ่ือการเคลื่อนไหวช้าของสินค้าและวัสดุคงเหลือเก่า ล้าสมัย หรือเส่ือมคุณภาพเท่าท่ี 
   จ�าเป็น

 3.3.7		เงินลงทุน

   กลุ่มกิจการจัดประเภทเงินลงทุนท่ีนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็น 2 ประเภท คือ 1) เงินลงทุนเผื่อขาย และ 2) เงินลงทุนท่ัวไป  
   การจัดประเภทขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้ก�าหนดการจัดประเภทท่ีเหมาะสมส�าหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุน 
   และทบทวนการจัดประเภทเป็นระยะ 

   (1) เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนที่จะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพ่ือเสริมสภาพคล่องหรือเมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง  
    ได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่กรณีที่ฝ่ายบริหารแสดงเจตจ�านงท่ีจะถือไว้ในช่วงเวลาน้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วันท่ี 
    ในงบแสดงฐานะการเงิน ก็จะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน หรือเว้นแต่กรณีท่ีฝ่ายบริหารมีความจ�าเป็นท่ีต้องขายเพ่ือเพ่ิมเงินทุน 
    ด�าเนินงาน จึงจะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน

    เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีอยู่ในความต้องการของตลาดถูกจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผ่ือขายและแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วย 
    มูลค่ายุติธรรม และรับรู้ผลต่างท่ีเปลี่ยนแปลงไปเป็นรายการก�าไร (ขาดทุน) ท่ียังไม่เกิดขึ้น แสดงไว้ภายใต้หัวข้อองค์ประกอบอื่น 
    ของส่วนของเจ้าของ และแสดงมูลค่าการเปล่ียนแปลงระหว่างงวดในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

   (2) เงินลงทุนทั่วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงด้วยราคาทุนปรับด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของ 
    เงินลงทุน

   กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุน 
   สูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มกิจการจะบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่ารวมไว้ในงบก�าไรขาดทุน

   ในการจ�าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจากการจ�าหน่ายเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนน้ัน 
   จะบันทึกรวมอยู่ในงบก�าไรขาดทุน กรณีที่จ�าหน่ายเงินลงทุนท่ีถือไว้ในตราสารหนี้หรือตราสารทุน ชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคา 
   ตามบัญชีของเงินลงทุนที่จ�าหน่ายจะก�าหนดโดยใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงน�้าหนักด้วยราคาตามบัญชีจากจ�านวนทั้งหมดที่ถือไว้

 3.3.8	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

   อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าระยะยาว หรือจากการเพ่ิมมูลค่า 
   ของสินทรัพย์ หรือทั้งสองอย่าง และไม่ได้มีไว้เพ่ือใช้ในการด�าเนินงานในกลุ่มกิจการ 

   อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนในการท�ารายการ และวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้ด้วยราคาทุน 
   หักผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)

   ค ่าเสื่อมราคาค�านวณโดยใช้วิธีเส ้นตรงเพ่ือลดราคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์แต่ละประเภทตลอดอายุการให้ประโยชน์ท่ี 
   ประมาณการไว้ ยกเว้นท่ีดินซึ่งถือว่าประมาณการอายุการให้ประโยชน์มีไม่จ�ากัด
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   ค่าเสื่อมราคาค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภท ดังน้ี

                                                                                                                              จ�านวน	(ปี)

    -   อาคารให้เช่า                                                                                  30 และ 50

   การรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็นมูลค่าบัญชีของสินทรัพย์จะกระท�าก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มกิจการจะได้รับประโยชน์ 
   เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายน้ัน และต้นทุนสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษาทั้งหมดจะรับรู้เป็น 
   ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนจะตัดมูลค่าตามบัญชีของส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก

	 3.3.9	 ท่ีดิน	อาคาร	และอุปกรณ์

   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ บันทึกบัญชีในราคาทุน ณ วันที่ได้มาหรือก่อสร้างแล้วเสร็จ กลุ่มกิจการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างท้ังหมด 
   ในท่ีราชพัสดุซึ่งเช่าจากกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เดิมระเบียบกระทรวงการคลังและกองทัพอากาศก�าหนดให้อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
   ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของกระทรวงการคลังนับต้ังแต่วันก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่กลุ่มกิจการบันทึกอาคารและส่ิงปลูกสร้างเป็นสินทรัพย์ เน่ืองจาก 
   เป็นผู้รับความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ดังกล่าว โดย ทอท.เป็นผู้จ่ายค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุให้กรมธนารักษ์  
   เมื่อ ทอท.แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน จ�ากัด กระทรวงการคลังได้จัดท�าระเบียบกระทรวงการคลังและกองทัพอากาศจ�านวนหน่ึงระเบียบ  
   และระเบียบกระทรวงการคลังและกรมการบินพาณิชย์จ�านวนสองระเบียบ ซึ่งทั้งสามระเบียบมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30  กันยายน 2545  
   โดยข้อ 8 ของทัง้สามระเบยีบก�าหนดให้กรรมสทิธ์ิอาคารและสิง่ปลกูสร้าง ตกเป็นกรรมสทิธ์ิของกระทรวงการคลงั เมือ่ข้อตกลงการใช้ประโยชน์ 
   ในที่ราชพัสดุที่ท�าขึ้นตามระเบียบนี้สิ้นผลบังคับผูกพัน ซึ่งเมื่อรวมระยะเวลาทั้งสิ้นแล้วต้องไม่เกิน 50 ปีนับแต่วันที่ท�าข้อตกลงการใช้ประโยชน์  
   ทอท.ได้ท�าข้อตกลงการใช้ประโยชน์  รวม 4 ฉบับ เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2545 และท�าข้อตกลงการใช้ประโยชน์ฉบับปรับปรุงแก้ไข 
   อีก 1 ฉบับ เมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2547 โดยให้ ทอท.ใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุมีก�าหนดเวลา 30 ปี (วันที่ 30 กันยายน 2575) และยินยอมให้  
   ทอท.แจ้งขอใช้ประโยชน์ต่อไปได้อีกสองครั้งๆ ละ 10 ปี (วันท่ี 30 กันยายน 2595) ซึ่ง ทอท.จ่ายค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ใน 
   ท่ีราชพัสดุให้กรมธนารักษ์ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 35

   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงรายการด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่า 

   ราคาทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมถึง ราคาซื้อ อากรขาเข้า ภาษีซื้อที่เรียกคืนไม่ได้ (หลังหักส่วนลดการค้า และจ�านวน 
   ท่ีได้รับคืนจากผู้ขาย) และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพ่ือให้สินทรัพย์นั้น อยู่ในสถานที่และสภาพท่ีพร้อม 
   จะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร รวมทั้งต้นทุนที่ประมาณที่ดีท่ีสุดส�าหรับการรื้อ การขนย้าย และการบูรณะสถานท่ีต้ัง 
   ของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกิจการที่เกิดขึ้นเมื่อกิจการได้สินทรัพย์นั้นมา หรือเป็นผลจากการใช้สินทรัพย์นั้นในช่วงเวลาหน่ึง

   การรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์จะกระท�าก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่  ที่กลุ่มกิจการจะได้รับ 
   ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น และต้นทุนสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ ค่าซ่อมแซม และบ�ารุงรักษาท้ังหมด 
   จะรับรู ้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ จะตัดมูลค่าตามบัญชีของส่วนที่ถูก 
   เปลี่ยนแทนออก

   ค่าเสื่อมราคาค�านวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพ่ือลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์ ที่ประมาณการไว้ของ 
   สินทรัพย์ดังต่อไปนี้

                                                                                                                                                      	จ�านวน	(ปี)

    -    อาคาร สิ่งก่อสร้างและภูมิสถาปัตยกรรม        10 - 50

    -    งานระบบ ไฟฟ้า ประปา เชื้อเพลิง สื่อสาร และปรับอากาศ     10 - 20

    -    เครื่องจักรกล  เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์        5 - 10

    -    ยานพาหนะ          5 - 8

    -    เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้ส�านักงาน        2 - 10

   กลุ่มกิจการมีการทบทวนอายุการให้ประโยชน์ มูลค่าคงเหลือ และวิธีการคิดค่าเส่ือมราคาอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี

   ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทันที  
   ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.3.11
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   ผลก�าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจ�าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ค�านวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ�าหน่าย 
   สินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้สุทธิเป็นรายได้อ่ืนหรือค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุน 

   ดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินมาใช้ในการได้มาซึ่งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของสินทรัพย์นั้นตลอดช่วงเวลา 
   การก่อสร้างและเตรียมสินทรัพย์นั้นให้อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามประสงค์ 

	 3.3.10	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

   สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของกลุ่มกิจการ คือ สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สามารถแยกจากเครื่องมือท่ีเก่ียวข้อง 
   ได้แสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า การตัดจ�าหน่ายค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดประมาณการอายุ 
   การให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ภายในระยะเวลา 5 ถึง 10 ปี 

	 3.3.11	การด้อยค่าของสินทรัพย์

   สินทรัพย์ที่ไม่ใช่ค่าความนิยมจะมีการทบทวนการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่า 
   ท่ีคาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึง 
   จ�านวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นกลุ่มท่ีเล็กท่ีสุด 
   ที่สามารถแยกออกมาได้เพ่ือวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ซึ่งรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้วจะถูก 
   ประเมินความเป็นไปได้ท่ีจะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

 3.3.12	สัญญาเช่าระยะยาว	

   กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า

   สัญญาเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู ้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน ซึ่งจะ 
   บันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้ว 
   แต่มูลค่าใดจะต�่ากว่า จ�านวนเงินท่ีต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพ่ือให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงท่ี 
   ต่อหนี้สินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา  ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว  
   ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบก�าไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพ่ือท�าให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงท่ีส�าหรับยอดคงเหลือ 
   ของหนี้สินที่เหลืออยู่ สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ท่ีเช่าหรืออายุ 
   ของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า

   สัญญาระยะยาวเพ่ือเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู ้ให้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่าน้ัน 
   ถือเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน เงินท่ีต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีได้รับจากผู้ให้เช่า) จะบันทึกใน 
   งบก�าไรขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่าน้ัน 

   ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าด�าเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เงินเพ่ิมที่ต้องจ่ายให้แก่ผู ้ให้เช่าจะบันทึกเป็น 
   ค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกน้ันเกิดขึ้น

  	 กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้ให้เช่า

   สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะทางการเงินในรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และ 
   ตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ด้วยเกณฑ์เดียวกันกับรายการอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มกิจการซึ่งมีลักษณะ 
   คล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจท่ีได้จ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า) รับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า

 3.3.13	เงินกู้ยืม

   เงินกู้ยืมรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดท�ารายการที่เกิดขึ้น และวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วย 
   วิธีราคาทุนตัดจ�าหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทน (หักด้วยต้นทุนการจัดท�ารายการท่ีเกิดข้ึน) เมื่อ 
   เทียบกับมูลค่าท่ีจ่ายคืนเพ่ือช�าระหนี้นั้นจะรับรู้ในงบก�าไรขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกู้ยืม 

   เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนช�าระหน้ีออกไปอีก เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  
   12 เดือน นับจากวันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน

P 212 : หมายเหตุประกอบงบการเงิน : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]



	 3.3.14	ภาษีเงินได้

   ภาษีเงินได้ส�าหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบัน และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย และ 
   น�าไปรวมค�านวณก�าไร หรือขาดทุนสุทธิส�าหรับงวด ยกเว้นส่วนท่ีรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ  
   ในกรณีนี้ ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของตามล�าดับ

   • ภาษีเงินได้ปัจจุบัน  

    ภาษีเงินได้ปัจจุบันค�านวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีท่ีมีผลบังคับใช้อยู่ หรือท่ีคาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายใน 
    สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศท่ีบริษัทและบริษัทย่อยด�าเนินงานอยู่ และเกิดรายได้เพ่ือเสียภาษี ผู้บริหารจะประเมินสถานะ 
    ของการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ ในกรณีท่ีมีสถานการณ์ท่ีการน�ากฎหมายภาษีไปปฏิบัติข้ึนอยู่กับการตีความ และ 
    จะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจ�านวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายช�าระภาษีแก่หน่วยงานจัดเก็บ

   • ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

    ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ตามวิธีหน้ีสิน เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และราคาตามบัญชี 
    ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย ์
    หรือรายการหน้ีสินที่เกิดจากรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันท่ีเกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก�าไรทางบัญชี  
    และก�าไร (ขาดทุน) ทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีค�านวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ท่ีมีผลบังคับใช้อยู่  
    หรือท่ีคาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะน�าไปใช้เมื่อสินทรัพย ์
    ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีท่ีเก่ียวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรือหน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายช�าระ

    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะถูกรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีก�าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน�าจ�านวน 
    ผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ 

    กลุ่มกิจการได้บันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลต่างชั่วคราวของเงินลงทุนในบริษัทย่อยท่ีต้องเสียภาษี เว้นแต่กลุ่มกิจการสามารถ 
    ควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชั่วคราว และการกลับรายการผลต่างชั่วคราวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะ 
    ไม่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาท่ีคาดการณ์ได้ในอนาคต

    สินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะหักกลบกันได้ก็ต่อเมื่อกลุ่มกิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการน�าสินทรัพย์และ 
    หน้ีสินภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันมาหักกลบกัน และท้ังสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเก่ียวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมิน 
    โดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน โดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน ซึ่งกลุ่มกิจการต้ังใจ 
    จะจ่ายช�าระรายการดังกล่าวด้วยยอดสุทธิ

	 3.3.15	ประมาณการหน้ีสิน

   กลุ ่มกิจการจะบันทึกประมาณการหนี้สินอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงการช�าระภาระผูกพันน้ัน มีความเป็นไปได ้
   ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้กลุ่มกิจการต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการที่น่าเชื่อถือของจ�านวนที่ต้องจ่าย ในกรณี 
   ท่ีกลุ ่มกิจการคาดว่าประมาณการหนี้สินเป็นรายจ่ายที่จะได้รับคืน เช่น ภายใต้สัญญาประกันภัย เป็นต้น กลุ่มกิจการจะบันทึกเป็น 
   สินทรัพย์แยกต่างหากเมื่อคาดว่าน่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน

	 3.3.16	ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	

   • ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

    ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานของกลุ่มกิจการประกอบด้วย ผลประโยชน์หลังออกจากงานทั้งที่เป็นโครงการสมทบเงิน 
    และโครงการผลประโยชน์ โครงการสมทบเงินเป็นโครงการที่กลุ่มกิจการจ่ายเงินสมทบให้กับกิจการที่แยกต่างหาก โดยกลุ่มกิจการ 
    ไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะต้องจ่ายช�าระเพ่ิมเติมจากท่ีได้สมทบไว้แล้วหากกองทุนไม่ม ี
    สินทรัพย์เพียงพอท่ีจะจ่ายช�าระภาระผูกพันจากการให้บริการของพนักงานท้ังในงวดปัจจุบันและงวดก่อน โครงการผลประโยชน ์
    เป็นโครงการท่ีไม่ใช่โครงการสมทบเงิน โดยปกติโครงการผลประโยชน์จะก�าหนดจ�านวนผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเม่ือเกษียณอายุ  
    ซึ่งจะข้ึนอยู่กับปัจจัยหนึ่งหรือหลายปัจจัย เช่น อายุพนักงาน อายุการท�างาน และค่าตอบแทน เป็นต้น
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    ผลประโยชน์หลังออกจากงานประกอบด้วย

    โครงการสมทบเงิน 

    ทอท. ได้จัดตั้ง “กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พนักงานการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย” ซึ่งจดทะเบียนแล้วเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2537  
    ตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งสมาชิกกองทุนฯ จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนฯ ในอัตราร้อยละ 2 - 15  
    ของเงินเดือนค่าจ้าง โดย ทอท.จะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ให้พนักงานและลูกจ้างท่ีเป็นสมาชิกแต่ละรายตามอัตราท่ีก�าหนด ดังน้ี

    (1) กรณีพนักงานและลูกจ้างประจ�า 

     					 	 	 	 	 อายุการท�างาน	 	 	 	 อัตราร้อยละของเงินเดือน

              ไม่เกิน 10 ปี    9

               เกินกว่า 10 ปี     10

               เกินกว่า 20 ปี    12

               เกินกว่า 25 ปี    15

    (2) กรณีลูกจ้างชั่วคราวระยะเวลาการจ้าง 5 ปี ทอท.จะจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้างตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ  
     ทอท.ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 

    ทอท. รับรู้เงินจ่ายสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนในงวดที่เกิดรายการ กองทุนส�ารองเล้ียงชีพนี้ได้แยกออกจากกลุ่มกิจการ 
    และบริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ

    โครงการผลประโยชน์

    (ก) โครงการเกษียณอายุ

    กรณีท่ี 1  พนักงานมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

    กลุ ่มกิจการจัดให้มีโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน โดยผลประโยชน์ของโครงการที่พนักงานจะได้รับ คือ เงินตอบแทน 
    ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์หรือกฎหมายแรงงานไทย โดยจ�านวนเงิน 
    ดังกล่าวขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือน และจ�านวนปีท่ีพนักงานท�างานให้บริษัทนับถึงวันที่สิ้นสุดการท�างานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต    

    กรณีท่ี 2  พนักงานที่สมัครใจเกษียณอายุก่อนอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ - เฉพาะพนักงาน ทอท.

    ทอท. จัดให้มีโครงการเกษียณอายุก่อนก�าหนด โดยคุณสมบัติของผู ้เข้าร่วมโครงการและหลักเกณฑ์ในการจ่ายผลประโยชน ์
    ตามโครงการต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของ ทอท. ซึ่งคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ ในแต่ละปีแตกต่างกันตามนโยบาย 
    ของฝ่ายบริหาร ท�าให้ยากต่อการประมาณจ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการรวมถึงภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานได้อย่างสมเหตุสมผล  
    ดังน้ัน ทอท.จึงไม่รวมโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

    (ข) โครงการกองทุนสงเคราะห์ - เฉพาะพนักงาน ทอท.

    ทอท. ได้จัดตั้ง “กองทุนสงเคราะห์การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย” โดยจ่ายสมทบเข้ากองทุนฯ ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือน 
    พนักงานเฉพาะพนักงานที่เลือกไม่โอนไปกองทุนส�ารองเล้ียงชีพเพ่ือให้กองทุนฯ มีเงินส�ารองเพียงพอท่ีพึงต้องจ่ายพนักงาน ณ 
    วันสิ้นงวดบัญชี โดยรวมไว้เป็นภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน  ทอท.จะจ่ายเงินให้พนักงานเมื่อออกจากงาน 
    ตามระเบียบบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ พ.ศ. 2546 โดยการค�านวณผลประโยชน์ของโครงการ 
    ดังกล่าวประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

     1. ค�านวณจากระยะเวลาต้ังแต่ปฏิบัติงานในการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยจนถึงวันที่ 29 กันยายน 2545 คูณด้วยเงินเดือน  
      ณ วันท่ี 29 กันยายน 2545

     2. ค�านวณจากระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด(มหาชน) คูณด้วยเงินเดือนเดือนสุดท้ายท่ีออกจากงาน

   • ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น - เฉพาะพนักงาน ทอท.

    ทอท. จัดให้มีโครงการตอบแทนให้แก่พนักงานหรือลูกจ้างประจ�าที่ท�างานครบ 25 ปี ซึ่งอายุงานนับตั้งแต่วันที่พนักงานเร่ิมปฏิบัติงาน  
    โดยนับรวมระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานจนถึงวันท่ี 1 กรกฎาคมของแต่ละปี  
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    หน้ีสินซึ่งเกิดจากข้อก�าหนดที่เป็นผลจากผลประโยชน์หลังออกจากงานที่เป็นโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 
    ดังกล่าวค�านวณโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected  
    Unit Credit Method) มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันจากโครงการผลประโยชน์ดังกล่าวก�าหนดโดยการคิดลดกระแสเงินสดท่ีต้องจ่าย 
    ในอนาคตด้วยอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของผลประโยชน์ที่จะต้องจ่ายให้แก่พนักงาน รวมท้ัง 
    มีเงื่อนไขและวันครบก�าหนดใกล้เคียงกับเงื่อนไขของภาระผูกพันของผลประโยชน์หลังออกจากงานโดยประมาณ

    ก�าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานจะรับรู้ใน 
    งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส่วนก�าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�าหรับโครงการผลประโยชน ์
    ระยะยาวอื่น จะรับรู้ในงบก�าไรขาดทุนในงวดท่ีเกิดรายการ

   • ผลประโยชน์ระยะสั้น

    กลุ ่มกิจการรับรู ้หนี้สินและค่าใช้จ่ายจากวันหยุดพักผ่อนประจ�าปีของพนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ยกยอดวันหยุดพักผ่อนไปใช้ใน 
    ปีถัดไป โดยรับรู้ ณ ราคาต้นทุนท่ีคาดว่าจะมีการยกยอดวันหยุดพักผ่อนประจ�าปี โดยไม่ได้มีการปรับด้วยอัตราคิดลดให้เป็นมูลค่า 
    ปัจจุบัน

	 3.3.17	การรับรู้รายได้

   รายได้ค่าบริการสนามบิน ค่าบริการผู้โดยสารขาออก ค่าเครื่องอ�านวยความสะดวก และรายได้เก่ียวกับบริการรับรู้เป็นรายได้ เมื่อม ี
   การให้บริการ 

   รายได้ค่าเช่าส�านักงานและอสังหาริมทรัพย์ และรายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ รับรู ้เป็นรายได้ตามระยะเวลาและอัตราค่าตอบแทน 
   ตามที่ระบุไว้ในสัญญา

   รายได้จากกิจการโรงแรม และภัตตาคาร บันทึกเป็นรายได้เมื่อมีการให้บริการตามราคาในใบแจ้งหนี้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมส�าหรับ 
   ค่าสินค้าและบริการหลังจากหักส่วนลดและค่าบริการที่บวกเพ่ิมแล้ว

   รายได้ดอกเบี้ยรับ รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของระยะเวลา โดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริง

   รายได้เงินปันผล รับรู้เมื่อสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลนั้นเกิดขึ้น

	 3.3.18	การจ่ายเงินปันผล

   เงินปันผลที่จ่ายไปยังผู้ถือหุ้นของบริษัทจะรับรู้ในด้านหน้ีสินในงบการเงินของกลุ่มกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีการอนุมัติจ่ายเงินปันผล

	 3.3.19	เคร่ืองมือทางการเงิน

   กลุ ่มกิจการได้ใช้เครื่องมือทางการเงินเพ่ือลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งมีผลกระทบต่อหน้ีสิน โดยม ี
   เครื่องมือท่ีส�าคัญคือ สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินของหน้ีสินจากสกุลเงินเยนมาเป็นสกุลเงินบาท กลุ่มกิจการรับรู้สินทรัพย์ท่ีเป็นสกุลเงิน 
   ต่างประเทศ ซึ่งจะได้รับจริง หรือรับรู ้หน้ีสินที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งจะต้องจ่ายช�าระ และแปลงค่าสินทรัพย์ หรือหน้ีสินท่ีเป็น 
   สกุลเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตามอ้างอิงประจ�าวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้  
   โดยจะแสดงมูลค่าของสินทรัพย์และหน้ีสินจากรายการสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินเป็นยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงินเมื่อมีสิทธิ 
   ตามกฎหมายในการน�าจ�านวนที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบหนี้กัน และตั้งใจท่ีจะรับหรือจ่ายช�าระด้วยยอดสุทธิ  
   รายการก�าไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายช�าระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์  
   และหนี้สินดังกล่าวได้บันทึกไว้ในงบก�าไรขาดทุน

	 3.3.20	ข้อมูลตามส่วนงาน

   ส่วนงานด�าเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่น�าเสนอให้ผู ้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงาน 
   ผู ้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงาน หมายถึง บุคคลที่ท�าหน้าท่ีในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผล การปฏิบัติงานของ 
   ส่วนงานด�าเนินงาน ซึ่ง ทอท.พิจารณาว่าคือ กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

	 3.3.21	การวัดมูลค่ายุติธรรม

   สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมได้ถูกก�าหนดล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามประเภทของข้อมูล ท่ีน�ามาใช้ในเทคนิค 
   การประเมินมูลค่าเพ่ือวัดมูลค่ายุติธรรม ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม  
   ดังต่อไปน้ี 
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   ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินอย่างเดียวกันและกิจการ 
       สามารถเข้าถึงตลาดน้ัน ณ วันท่ีวัดมูลค่า

   ข้อมูลระดับ 2   เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมส�าหรับสินทรัพย์น้ันหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอ 
       ซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1

   ข้อมูลระดับ 3    เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ส�าหรับสินทรัพย์น้ันหรือหน้ีสินนั้น

4. ประมาณการทางบัญชีท่ีสำาคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ

 การประมาณการ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่องและอยู่บนพ้ืนฐานของประสบการณ์ในอดีตและ 
 ปัจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะน้ัน 

 กลุ่มกิจการมีการประมาณการทางบัญชีและใช้ข้อสมมติฐานท่ีเก่ียวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญชีอาจไม่ตรงกับ 
 ผลท่ีเกิดขึ้นจริง ประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญและข้อสมมติฐานที่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระส�าคัญ ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือ 
 ของสินทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 การประมาณการทางบัญชีท่ีส�าคัญของกลุ่ม 
 กิจการมีดังนี้ 

 ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ	

 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเป็นการปรับมูลค่าของลูกหน้ีด้วยมูลค่าท่ีคาดว่าอาจเกิดความเสียหายเนื่องจากการเก็บหนี้ไม่ได้ ผู้บริหารใช้ดุลยพินิจ 
 ในการประมาณค่าความเสียหายส�าหรับยอดลูกหนี้คงเหลือโดยพิจารณาจากการวิเคราะห์อายุหนี้  และประสบการณ์การเก็บหน้ี โดยพิจารณา 
 สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจปัจจุบันร่วมด้วย อย่างไรก็ตาม การใช้วิธีประมาณมูลค่าและสมมติฐานต่างๆ เหล่าน้ีอาจมีผลกระทบต่อมูลค่า 
 การประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ และอาจต้องมีการปรับปรุงค่าเผื่อดังกล่าวในอนาคต

 อาคารและอุปกรณ์	และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 ฝ ่ายบริหารเป็นผู ้ประมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือส�าหรับอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของกลุ ่มกิจการ  
 โดยส่วนใหญ่อ้างอิงจากข้อมูลเชิงเทคนิคของสินทรัพย์นั้น และรวมถึงการพิจารณาการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ท่ีเสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งาน 
 โดยการขายหรือเลิกใช้

 ประมาณการการด้อยค่าของสินทรัพย์

 กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์เมื่อพบข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าตามท่ีได้กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.3.11 มูลค่า 
 ที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดพิจารณาจากการค�านวณมูลค่าจากการใช้ โดยประมาณการกระแสเงินสดจาก 
 การด�าเนินงานตลอดอายุท่ีคาดว่าจะได้ประโยชน์จากสินทรัพย์ 

 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน

 กลุ ่มกิจการจัดให้มีโครงการผลประโยชน์พนักงานภายหลังออกจากงานหรือเกษียณอายุเพ่ือจ่ายให้แก่พนักงานตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
 ซึ่งได้แก่ ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์หรือกฎหมายแรงงานไทย และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนที่เป็นโครงการตอบแทน 
 ให้แก่พนักงานท่ีท�างานครบ 25 ปี มูลค่าปัจจุบันของประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงานดังกล่าวค�านวณโดยใช้สมมติฐานหลายประการ 
 โดยรวมถึงอัตราคิดลด อัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนพนักงาน และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน การเปลี่ยนแปลงในอัตรา 
 เหล่านี้มีผลต่อประมาณการค่าใช้จ่าย และหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน

 การประมาณการในเรื่องอื่นๆ ได้ถูกเปิดเผยในแต่ละส่วนที่เก่ียวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้ 

5. การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน

 วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของกลุ่มกิจการน้ันเพ่ือด�ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มกิจการ  
 เพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผู ้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู ้ท่ีมีส่วนได้เสียอื่น และเพ่ือด�ารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพ่ือลดต้นทุน 
 ทางการเงินของทุน
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6. การปรับปรุงงบการเงินของงวดก่อนย้อนหลัง

 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 35.1 ที่ราชพัสดุท่ี ทอท.ใช้ประโยชน์เอง กรณีท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานภูมิภาค ทอท. 
 ควรรับรู้ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุด้วยอัตราค่าตอบแทนตามหนังสือที่ ทอท.มีถึงกรมธนารักษ์เมื่อวันท่ี 3 กรกฎาคม  
 2551 ในอัตราร้อยละ 5 ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน ส�าหรับสนามบินที่มีผลการด�าเนินงานก�าไร และอัตราร้อยละ 2 ของรายได ้
 ก่อนหักค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้น ส�าหรับสนามบินที่มีผลการด�าเนินงานขาดทุน ซึ่งเป็นจ�านวนที่ฝ่ายบริหารของ ทอท.ประมาณการว่าจะจ่ายและ 
 ได้พิจารณาว่าเป็นประมาณการที่ดีท่ีสุด แต่ ทอท.รับรู้ค่าใช้จ่ายการใช้ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุตามข้อตกลงเดิมมาโดยตลอด ซึ่งผลต่างในแต่ละปี 
 ระหว่างอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุตามข้อตกลงเดิมกับอัตราที่ ทอท.เสนอให้กรมธนารักษ์พิจารณาไม่มีผลกระทบ 
 อย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินงวดก่อน แต่ผลต่างสะสมตั้งแต่ปี 2550 - 2559 จ�านวน 1,264.33 ล้านบาทตามหนังสือท่ีกรมธนารักษ์ 
 แจ้งเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุดังกล่าวเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 มีจ�านวนเป็นสาระส�าคัญ หาก ทอท.บันทึกผลต่างสะสม 
 ในงวดปัจจุบัน ซึ่งไม่ใช่ข้อผิดพลาดของงวดปัจจุบันจะกระทบต่อผลการด�าเนินงานในงวดปัจจุบันอย่างเป็นสาระส�าคัญ ทอท.จึงใช้วิธีปรับ 
 งบการเงินย้อนหลัง ดังน้ี

ก่อนปรับปรุง 
ล้านบาท

ก่อนปรับปรุง 
ล้านบาท

ปรับปรุง
ล้านบาท

ปรับปรุง
ล้านบาท

หลังปรับปรุง 
ล้านบาท

หลังปรับปรุง 
ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน	 	 	 	 	
ณ	วันท่ี	1	ตุลาคม	2558     
-  เจ้าหน้ีอื่น 5,509.95 1,011.18 6,521.13 5,479.49 1,011.18 6,490.67
-  ก�าไรสะสมยังไม่จัดสรร 79,695.03 (1,011.18) 78,683.85 79,968.84 (1,011.18) 78,957.66

งบแสดงฐานะการเงิน	 	 	 	 	 	
ณ	วันท่ี	30	กันยายน	2559      
-  เจ้าหน้ีอื่น 7,107.34 1,264.33 8,371.67 7,078.40 1,264.33 8,342.73
-  ก�าไรสะสมยังไม่จัดสรร 92,124.22 (1,264.33) 90,859.89 92,349.87 (1,264.33) 91,085.54

งบก�าไรขาดทุน		 	 	 	 	 	
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	30	กันยายน	2559      
-  ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 2,206.54 253.15 2,459.69 2,206.54 253.15 2,459.69
-  ก�าไรส�าหรับปี 19,603.57 (253.15) 19,350.42 19,523.29 (253.15) 19,270.14
-  ก�าไรต่อหุ้น 1.37 (0.02) 1.35 1.37 (0.02) 1.35
 (มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 

7. ข้อมูลตามส่วนงาน

 กลุ่มกิจการด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจเก่ียวกับการบริหารกิจการท่าอากาศยาน และกิจการโรงแรม ในการรายงานข้อมูลตามส่วนงาน กลุ่มกิจการ 
 ได้แสดงส่วนงานด�าเนินงานกิจการท่าอากาศยานตามเขตภูมิศาสตร์ กิจการท่าอากาศยานประกอบด้วย รายได้ท่ีเก่ียวกับกิจการการบิน และ 
 รายได้ท่ีไม่เก่ียวกับกิจการการบิน โดยรายได้ที่เก่ียวกับกิจการการบินเป็นรายได้ที่เก่ียวข้องกับการจราจรทางอากาศโดยตรง ได้แก่ รายได ้
 ค่าบริการสนามบิน รายได้ค่าบริการผู้โดยสารขาออก และรายได้ค่าเครื่องอ�านวยความสะดวก ส่วนรายได้ท่ีไม่เก่ียวกับกิจการการบินเป็นรายได้                     
 ท่ีไม่เก่ียวข้องกับการจราจรทางอากาศโดยตรง ได้แก่ รายได้ค่าเช่าส�านักงานและอสังหาริมทรัพย์ รายได้เก่ียวกับบริการ และรายได้ส่วนแบ่ง 
 ผลประโยชน์ ผู ้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานด�าเนินงานโดยใช้ก�าไรจากการด�าเนินงาน 
 ของส่วนงาน

 นโยบายการบัญชีส�าหรับส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปตามนโยบายการบัญชีในการจัดท�างบการเงิน

 กลุ่มกิจการบันทึกรายการขายและโอนระหว่างส่วนงานเช่นเดียวกับการขายและโอนให้แก่บุคคลภายนอก
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 รายได้ของกลุ่มกิจการจากลูกค้ารายใหญ่จ�านวน 1 ราย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 มีจ�านวน 7,393.91 ล้านบาท เป็นรายได ้
 จาก ทดม.จ�านวน 1,870.02 ล้านบาท ทสภ.จ�านวน 4,641.66 ล้านบาท ทชม.จ�านวน 209.10 ล้านบาท ทหญ.จ�านวน 2.67 ล้านบาท และ  
 ทภก.จ�านวน 670.46 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.47 ของรวมรายได้จากการขายหรือการให้บริการ

 รายได้ของกลุ่มกิจการจากลูกค้ารายใหญ่จ�านวน 1 ราย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 มีจ�านวน 6,895.36 ล้านบาท เป็นรายได ้
 จาก ทดม.จ�านวน 1,700.87 ล้านบาท ทสภ.จ�านวน 4,476.71 ล้านบาท ทชม.จ�านวน 186.13 ล้านบาท ทหญ.จ�านวน 2.10 ล้านบาท และ  
 ทภก.จ�านวน 529.55 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.53 ของรวมรายได้จากการขายหรือการให้บริการ

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2560 
ล้านบาท

2560 
ล้านบาท

2559 
ล้านบาท

2559 
ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินสด 593.38 472.99 590.63 470.93

เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์ 6,494.06 3,381.40 6,487.89 3,366.21

เงินฝากประจ�า 2,200.00 2,000.00 2,200.00 2,000.00

เงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์ ทอท. 30.31 31.87 30.31 31.87

รวม 9,317.75 5,886.26 9,308.83 5,869.01

9. เงินลงทุนช่ัวคราว

2560 
ล้านบาท

2560 
ล้านบาท

2559 
ล้านบาท

2559 
ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลูกหน้ีการค้า-บุคคลภายนอก 3,706.30 3,634.82 3,671.26 3,601.65

ลูกหน้ีการค้า-กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุฯข้อ 44.1) - - 51.83 51.48

รวม 3,706.30 3,634.82 3,723.09 3,653.13

หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (637.73) (763.86) (637.63) (763.42)

ลูกหน้ีการค้า-สุทธิ 3,068.57 2,870.96 3,085.46 2,889.71

10. ลูกหนี้การค้า

2560 
ล้านบาท

2559 
ล้านบาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินฝากประจ�า 58,354.09 54,604.02

รวม 58,354.09 54,604.02
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2560 
ล้านบาท

2560 
ล้านบาท

2559 
ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินค้าคงเหลือ 2.73 3.18 - -

วัสดุคงเหลือ 336.30 324.05 332.48 320.50

หัก  ส�ารองการเสื่อมสภาพของวัสดุคงเหลือ (61.60) (66.16) (61.60) (66.16)

สินค้าและวัสดุคงเหลือ-สุทธิ 277.43 261.07 270.88 254.34

12. สินค้าและวัสดุคงเหลือ

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จ�านวน 637.73 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้อยู่ระหว่างการบังคับคดี  
 26 ราย จ�านวน 165.62 ล้านบาท อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล 12 ราย จ�านวน 226.82 ล้านบาท อยู่ระหว่างด�าเนินการรวบรวมหลักฐาน 
 เพ่ือด�าเนินคดี 27 ราย จ�านวน 48.53 ล้านบาท และอยู่ระหว่างการประนอมหน้ีและติดตามทวงถาม  111 ราย จ�านวน 196.76 ล้านบาท

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในงบการเงินรวม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 จ�านวน 763.86 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้อยู่ระหว่างการบังคับคดี 33 ราย  
 จ�านวน 144.36 ล้านบาท อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล 12 ราย จ�านวน 225.90 ล้านบาท อยู่ระหว่างด�าเนินการรวบรวมหลักฐานเพ่ือด�าเนินคดี  
 29 ราย จ�านวน 75.21 ล้านบาท และอยู่ระหว่างการประนอมหน้ีและติดตามทวงถาม  88 ราย จ�านวน 318.39 ล้านบาท

 ลูกหน้ีการค้า แยกตามอายุหน้ีได้ดังน้ี

2560 
ล้านบาท

2560 
ล้านบาท

2559 
ล้านบาท

2559 
ล้านบาท

2559 
ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ดอกเบี้ยค้างรับ 209.98 135.08 209.98 135.08

เงินยืมทดรอง 1.03 2.33 1.03 2.33

อ่ืนๆ 10.81 13.50 10.81 13.27

รวม 221.82 150.91 221.82 150.68

2560 
ล้านบาท

2560 
ล้านบาท

2559 
ล้านบาท

2559 
ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 2,922.14 2,771.17 2,945.16 2,795.34

ไม่เกิน 6 เดือน 123.34 75.02 117.20 70.03

เกินกว่า 6 เดือน - 1 ปี 28.47 30.66 28.47 30.23

เกินกว่า 1 ปี - 2 ปี 35.46 37.03 35.44 36.90

เกินกว่า 2 ปี 596.89 720.94 596.82 720.63

รวม 3,706.30 3,634.82 3,723.09 3,653.13

11. ลูกหนี้อื่น
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16. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

2560 
ล้านบาท

2560 
ล้านบาท

2559 
ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ภาษีซื้อท่ียังไม่ถึงก�าหนด 403.33 374.85 388.55 357.17

ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า 2.86 2.41 1.31 1.00

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 9.16 7.22 7.44 4.92

รวม 415.35 384.48 397.30 363.09

13. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

2559 
ล้านบาท

14. เงินลงทุนในพันธบัตรที่มีภาระผูกพัน

2560 
ล้านบาท

2559 
ล้านบาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีมีภาระผูกพัน 55.00 55.00

ส่วนเกินกว่ามูลค่าพันธบัตร 0.03 0.10

รวม 55.03 55.10

 ทอท.ได้น�าพันธบัตรไปจ�าน�าสิทธิไว้กับกรมสรรพากรเป็นจ�านวน 55.00 ล้านบาท เพ่ือค�้าประกันเบี้ยปรับและเงินเพ่ิม จนกว่าผลการพิจารณา 
 ค�าร้องของดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพ่ิมในส่วนที่เก่ียวกับภาษีมูลค่าเพ่ิมในการก่อสร้าง ทสภ. จะได้ข้อยุติ

15. เงินลงทุนเผื่อขาย

2560 
ล้านบาท

2560 
ล้านบาท

2560 
ร้อยละ

2560 
ล้านบาท

2560 
ล้านบาท

2559 
ล้านบาท

2559 
ล้านบาท

2559 
ร้อยละ

2559 
ล้านบาท

2559 
ล้านบาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดส่วนการถือหุ้น ราคาทุน ราคาตามบัญชีราคายุติธรรม เงินปันผลรับ

- บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบิน            
     กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 4.94 4.94 21.00 21.00 1,519.87 1,165.50 1,519.87 1,165.50 38.43 42.53

- กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 0.00037 0.00037 1.00 1.00 1.32 1.14 1.32 1.14 0.01 0.01

    22.00 22.00 1,521.19 1,166.64 1,521.19 1,166.64  

2560 
ร้อยละ

2560 
ล้านบาท

2560 
ล้านบาท

2559 
ร้อยละ

2559 
ล้านบาท

2559 
ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ประเภทธุรกิจ
จ�านวนเงินลงทุน

วิธีราคาทุนสัดส่วนการถือหุ้น เงินปันผลรับ

- บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ไทย โรงแรมและ       
     จ�ากัด (รทส.)  ภัตตาคาร 60.00 60.00 610.67 610.67 - -
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17. เงินลงทุนทั่วไป

2560 
ล้านบาท

2560 
ร้อยละ

2560 
ล้านบาท

2560 
ล้านบาท

2559 
ล้านบาท

2559 
ร้อยละ

2559 
ล้านบาท

2559 
ล้านบาท

งบการเงินรวม

สัดส่วนการถือหุ้น
ชื่อบริษัท

ราคาทุน ราคาตามบัญชี เงินปันผลรับ

บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จ�ากัด   10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 23.50 10.00

บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล 
    จ�ากัด   9.00 9.00 10.80 10.80 10.80 10.80 5.40 5.40

บริษัท เทรดสยาม จ�ากัด   1.50 1.50 0.75 0.75 0.75 0.75 0.18 0.11

บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จ�ากัด   10.00 10.00 53.00 53.00 53.00 53.00 27.29 26.14

บริษัท ไทยแอร์พอร์ตส์ กราวด์ เซอร์วิสเซส จ�ากัด  28.50 28.50 311.26 311.26 311.26 311.26 - -

หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน     (311.26) (311.26) (311.26) (311.26)  

รวม     74.55 74.55 74.55 74.55 

2560 
ล้านบาท

2560 
ร้อยละ

2560 
ล้านบาท

2560 
ล้านบาท

2559 
ล้านบาท

2559 
ร้อยละ

2559 
ล้านบาท

2559 
ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดส่วนการถือหุ้น
ชื่อบริษัท

ราคาทุน ราคาตามบัญชี เงินปันผลรับ

บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จ�ากัด   10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 23.50 10.00

บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล 
    จ�ากัด   9.00 9.00 10.80 10.80 10.80 10.80 5.40 5.40

บริษัท เทรดสยาม จ�ากัด   1.50 1.50 0.75 0.75 0.75 0.75 0.18 0.11

บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จ�ากัด   10.00 10.00 53.00 53.00 53.00 53.00 27.29 26.14

บริษัท ไทยแอร์พอร์ตส์ กราวด์ เซอร์วิสเซส จ�ากัด  28.50 28.50 285.00 285.00 285.00 285.00 - -

หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน     (285.00) (285.00) (285.00) (285.00)  

รวม     74.55 74.55 74.55 74.55 

 ทอท. มีเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ไทยแอร์พอร์ต กราวด์ เซอร์วิสเซส จ�ากัด จ�านวน 2,850,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ช�าระเต็ม 
 มูลค่าแล้วจ�านวน 142,500 หุ้น เป็นเงิน 14.25 ล้านบาท และส่วนที่ช�าระค่าหุ้นไว้เพียงร้อยละ 50 จ�านวน 2,707,500 หุ้น เป็นเงิน 135.38  
 ล้านบาท ซ่ึงบริษัทฯ เรียกให้ ทอท. ช�าระเพ่ิมอีกร้อยละ 50 เป็นเงิน 135.38 ล้านบาท ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2558 ทอท.น�าส่งเงินค่าหุ้นค้างช�าระ 
 ให้กับเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นเงิน 117.88 ล้านบาทแล้ว ส่วนที่เหลือ 17.50 ล้านบาท ทอท.ได้น�าส่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ คดีหมายเลขแดงท่ี  
 ล.3097/2556 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 2559 ขณะน้ีอยู่ระหว่างด�าเนินการของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี และถือได้ว่า  
 ทอท.ได้ช�าระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว แม้ว่า ทอท.ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 28.50 ของหุ ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง อย่างไรก็ตาม ทอท.ไม่มีอิทธิพล 
 ซึ่งเป็นสาระส�าคัญในการด�าเนินงาน (เนื่องจากไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเก่ียวกับนโยบายทางการเงินและการด�าเนินงาน) ดังน้ัน บริษัท  
 ไทยแอร์พอร์ต กราวด์ เซอร์วิสเซส จ�ากัด จึงไม่ถือว่าเป็นบริษัทร่วม

BEYOND THE BOUNDARY : P 223 



18. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนพิจารณาตามประเภทของสินทรัพย์ ดังน้ี

 •  อาคารหรือพ้ืนท่ีในอาคารท่ี ทอท.ถือครองและให้เช่าต่อด้วยสัญญาเช่าด�าเนินงาน

 •  อาคารหรือพ้ืนท่ีในอาคารท่ียังไม่มีผู้เช่าที่ ทอท.ถือครองเพ่ือให้เช่าต่อภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงาน

 •  ท่ีดินท่ี ทอท.ถือครองไว้ในปัจจุบันท่ียังมิได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้

อสังหาริมทรัพย์
ที่มีไว้ ให้เช่า
ล้านบาท

 
ที่ดิน

ล้านบาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน   

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 1,730.68 11,080.53 12,811.21

- รับโอนจากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง - 156.50 156.50

- โอนเปลี่ยนประเภท - (495.28) (495.28)

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 1,730.68 10,741.75 12,472.43

ค่าเสื่อมราคาสะสม   

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 - 3,825.81 3,825.81

- ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 263.06 263.06

- โอนเปลี่ยนประเภท - (252.02) (252.02)

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 - 3,836.85 3,836.85

ค่าเผ่ือการด้อยค่า   

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 - 0.52 0.52

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 - 0.52 0.52

ราคาตามบัญชี	-	สุทธิ   

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 1,730.68 7,254.20 8,984.88

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 1,730.68 6,904.38 8,635.06

 
รวม

ล้านบาท

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนส�าหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีจ�านวน  
 126,696.69 ล้านบาท ท้ังน้ี มูลค่ายุติธรรมของท่ีดินจ�านวน 2,688.28 ล้านบาท ก�าหนดโดยใช้วิธีการเปรียบเทียบตลาด (Market Approach)  
 และมูลค่ายุติธรรมของอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารจ�านวน 124,008.41 ล้านบาท ใช้วิธีวิเคราะห์จากรายได้ (Income Approach) โดยใช้ 
 ข้อสมมติฐานท่ีส�าคัญจากข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น การประมาณการรายได้ เป็นต้น

 จ�านวนเงินท่ีเก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ท่ีได้รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน ได้แก่

2560 
ล้านบาท

2559 
ล้านบาท

รายได้จากการขายหรือการให้บริการ  
 ค่าเช่าส�านักงานและอสังหาริมทรัพย์ 1,528.76 1,355.39
 รายได้เก่ียวกับบริการ 703.37 666.62
 รายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ 11,138.60 10,646.87

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานโดยตรงที่เกิดจากอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน
 ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าส�าหรับปี 5,404.62 3,738.34

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

P 224 : หมายเหตุประกอบงบการเงิน : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]



รวม
ล้านบาท

เครื่องตกแต่ง 
ติดตั้ง

เครื่องใช้
ส�านักงาน
ล้านบาท

งานระบบ 
ไฟฟ้า ประปา 

เชื้อเพลิง  
สื่อสาร 

ปรับอากาศ
ล้านบาท

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
ล้านบาท

เครื่องจักรกล
เครื่องมือ
เครื่องใช้
อุปกรณ์
ล้านบาท

ยานพาหนะ
ล้านบาท

อาคาร
สิ่งก่อสร้าง

ภูมิสถาปัตยกรรม
ล้านบาท

ที่ดิน
ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

19. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

รวม
ล้านบาท

เครื่องตกแต่ง 
ติดตั้ง

เครื่องใช้
ส�านักงาน
ล้านบาท

งานระบบ 
ไฟฟ้า ประปา 

เชื้อเพลิง  
สื่อสาร 

ปรับอากาศ
ล้านบาท

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
ล้านบาท

เครื่องจักรกล
เครื่องมือ
เครื่องใช้
อุปกรณ์
ล้านบาท

ยานพาหนะ
ล้านบาท

อาคาร
สิ่งก่อสร้าง

ภูมิสถาปัตยกรรม
ล้านบาท

ที่ดิน
ล้านบาท

งบการเงินรวม

ราคาทุน        

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 1,114.61 100,681.93 15,019.40 38,180.08 409.61 1,663.73 11,929.03 168,998.39

- สินทรัพย์เพ่ิม - 8.66 471.91 1,009.56 34.61 20.23 5,858.96 7,403.93

- รับโอนจากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 1.22 2,361.66 1,616.71 886.83 1.64 38.45 (5,131.60) (225.09)

- โอนเปลี่ยนประเภท - 495.28 (32.98) 27.01 - 0.15 - 489.46

- ขายและจ�าหน่าย - (3.69) (235.85) (604.95) (11.21) (31.56) - (887.26)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 1,115.83 103,543.84 16,839.19 39,498.53 434.65 1,691.00 12,656.39 175,779.43

ค่าเสื่อมราคาสะสม               

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 33,146.13 9,383.92 32,388.98 278.43 1,583.48 - 76,780.94

- ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 2,575.18 816.37 1,816.53 26.78 35.81 - 5,270.67

- โอนเปลี่ยนประเภท - 252.02 (27.79) 25.72 - - - 249.95

- ขายและจ�าหน่าย - (2.42) (169.20) (602.49) (11.21) (31.48) - (816.80)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 - 35,970.91 10,003.30 33,628.74 294.00 1,587.81 - 81,484.76

ค่าเผื่อการด้อยค่า               

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 232.18 105.85 154.96 25.45 6.77 - 525.21

- ค่าเผื่อการด้อยค่าส�าหรับปี - 30.51 31.80 81.03 0.06 2.40 - 145.80

- ขายและจ�าหน่าย - - (1.73) (0.05) - - - (1.78)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 - 262.69 135.92 235.94 25.51 9.17 - 669.23

ราคาตามบัญชี	-	สุทธิ              

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 1,114.61 67,303.62 5,529.63 5,636.14 105.73 73.48 11,929.03 91,692.24

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 1,115.83 67,310.24 6,699.97 5,633.85 115.14 94.02 12,656.39 93,625.44

ราคาทุน        

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 1,114.61 99,070.23 14,498.46 37,978.43 409.61 1,296.95 11,929.03 166,297.32

- สินทรัพย์เพ่ิม - 8.66 471.79 1,002.89 34.61 17.22 5,858.96 7,394.13

- รับโอนจากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 1.22 2,361.66 1,616.71 886.83 1.64 38.45 (5,131.60) (225.09)

- โอนเปลี่ยนประเภท - 495.28 (32.98) 27.01 - 0.15 - 489.46

- ขายและจ�าหน่าย - (3.61) (235.85) (604.58) (11.21) (31.56) - (886.81)

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 1,115.83 101,932.22 16,318.13 39,290.58 434.65 1,321.21 12,656.39 173,069.01
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รวม
ล้านบาท

เครื่องตกแต่ง 
ติดตั้ง

เครื่องใช้
ส�านักงาน
ล้านบาท

งานระบบ 
ไฟฟ้า ประปา 

เชื้อเพลิง  
สื่อสาร 

ปรับอากาศ
ล้านบาท

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
ล้านบาท

เครื่องจักรกล
เครื่องมือ
เครื่องใช้
อุปกรณ์
ล้านบาท

ยานพาหนะ
ล้านบาท

อาคาร
สิ่งก่อสร้าง 

ภูมิสถาปัตยกรรม
ล้านบาท

ที่ดิน
ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่าเสื่อมราคาสะสม               

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 - 32,820.76 8,866.85 32,210.49 278.43 1,230.46 - 75,406.99

- ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 2,542.90 815.22 1,807.00 26.78 31.50 - 5,223.40

- โอนเปลี่ยนประเภท - 252.02 (27.79) 25.72 - - - 249.95

- ขายและจ�าหน่าย - (2.42) (169.20) (602.13) (11.21) (31.48) - (816.44)

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 - 35,613.26 9,485.08 33,441.08 294.00 1,230.48 - 80,063.90

ค่าเผื่อการด้อยค่า               

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 - 232.18 105.85 154.96 25.45 6.77 - 525.21

- ค่าเผื่อการด้อยค่าส�าหรับปี - 30.51 31.80 81.03 0.06 2.40 - 145.80

- ขายและจ�าหน่าย - - (1.73) (0.05) - - - (1.78)

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 - 262.69 135.92 235.94 25.51 9.17 - 669.23

ราคาตามบัญชี	-	สุทธิ              

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 1,114.61 66,017.29 5,525.76 5,612.98 105.73 59.72 11,929.03 90,365.12

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 1,115.83 66,056.27 6,697.13 5,613.56 115.14 81.56 12,656.39 92,335.88

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 ทอท.มีค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย จ�านวน 669.23 ล้านบาท (ณ วันท่ี 30  
 กันยายน 2559 จ�านวน 525.21 ล้านบาท) กลุ่มกิจการพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ในระดับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดในระดับ 
 ท่าอากาศยานแต่ละแห่ง โดยก�าหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนจากมูลค่าจากการใช้ เนื่องจาก ทอท. เช่าใช้ประโยชน์ท่ีราชพัสดุในการด�าเนิน 
 กิจการท่าอากาศยาน และระเบียบกระทรวงการคลังฯ ว่าด้วยการให้ ทอท. ใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุก�าหนดว่า การปลูกสร้างอาคารและ 
 สิ่งปลูกสร้างใดๆ ในที่ราชพัสดุให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของกระทรวงการคลัง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของทรัพย์สินส่วนใหญ่จึงมีค่า 
 เท่ากับศูนย์

 การพิจารณามูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ ประมาณการจากกระแสเงินสดที่ได้ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ โดยใช้อัตราการเจริญเติบโต 
 คงท่ีส�าหรับประมาณการกระแสเงินสดหลังจากปีที่ 5 ซึ่งเป็นอัตราที่ไม่เกินไปกว่าอัตราเติบโตถัวเฉลี่ยระยะยาวของ ทอท. การประมาณการ 
 กระแสเงินสดนี้ ฝ่ายบริหารได้ศึกษาและพิจารณาความเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลร่วมกับประมาณการจราจรทางอากาศ และจ�านวนผู้โดยสาร 
 ซึ่งเป็นการประมาณการที่ดีท่ีสุดมาประกอบการค�านวณโดยใช้อัตราต้นทุนของเงินลงทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (WACC) ของ ทอท. ในอัตรา 
 ร้อยละ 10.96 เป็นอัตราคิดลด

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน ซึ่งรวมอยู่ใน เครื่องจักรกล เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์  มีรายละเอียด 
 ดังนี้

2560 
ล้านบาท

2560 
ล้านบาท

2559 
ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 

ล้านบาท

ราคาทุน 1,292.13 1,331.60 1,291.92 1,331.39

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม (698.18) (561.71) (697.97) (561.54)

หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (6.17) (6.17) (6.17) (6.17)

ราคาตามบัญชี 587.78 763.72 587.78 763.68
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ล้านบาท

ราคาทุน 

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 1,883.96

- สินทรัพย์เพ่ิม 107.60

- รับโอนจากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 68.59

- โอนเปลี่ยนประเภท 5.82

- ขายและจ�าหน่าย (1.53)

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 2,064.44

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม 

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 1,529.91

- ตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 110.77

- โอนเปลี่ยนประเภท 2.07

- ขายและจ�าหน่าย (0.96)

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 1,641.79

ค่าเผ่ือการด้อยค่า 

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 4.01

-ค่าเผื่อการด้อยค่าส�าหรับปี 2.90

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 6.91

ราคาตามบัญชี	-	สุทธิ 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 350.04

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 415.74

20. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน 

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 และ 2559 สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน ซึ่งรวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีรายละเอียดดังน้ี

2560 
ล้านบาท

2559 
ล้านบาท

ราคาทุน 43.86 72.37

หัก  ตัดจ�าหน่ายสะสม (26.32) (44.43)

ราคาตามบัญชี 17.54 27.94

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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21.  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้

21.1	ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ณ	วันท่ี	30	กันยายน	2560	และ	2559	ประกอบด้วย	

2560 
ล้านบาท

2560 
ล้านบาท

2559 
ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 

ล้านบาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 1,556.79 1,668.28 1,556.29 1,668.28

หัก หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (936.80) (914.43) (936.80) (914.43)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 619.99 753.85 619.49 753.85

 การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หนี้สินตาม
สัญญาเช่า

การเงิน
ล้านบาท

การด้อยค่า
เงินลงทุน
ล้านบาท

ค่าเสื่อมราคา
อาคารและ
อุปกรณ์
ล้านบาท

ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน
ค้างจ่าย
ล้านบาท

รายการอื่น
ล้านบาท

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

ล้านบาท

ผลประโยชน์
พนักงาน
ล้านบาท

การด้อยค่า
สินทรัพย์
ล้านบาท

ประมาณการ
หนี้สิน

ล้านบาท
รวม

ล้านบาท

งบการเงินรวม

สินทรัพย์ภาษีเงินได้	
รอการตัดบัญชี
ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 20.66 139.90 243.65 98.89 57.00 485.20 61.62 263.03 204.71 1,574.66
- รายการท่ีบันทึกใน
  งบก�าไรขาดทุน 8.43 12.78 41.45 7.05 - (1.29) (4.38) (52.66) 82.24 93.62
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 29.09 152.68 285.10 105.94 57.00 483.91 57.24 210.37 286.95 1,668.28
- รายการท่ีบันทึกใน
  งบก�าไรขาดทุน 4.86 (25.14) 8.32 29.38 - (4.59) (5.17) (47.06) (45.09) (84.49)
- รายการท่ีบันทึกใน
  งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - - - (27.00) - - - (27.00)
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 33.95 127.54 293.42 135.32 57.00 452.32 52.07 163.31 241.86 1,556.79

หนี้สินตาม
สัญญาเช่า

การเงิน
ล้านบาท

การด้อยค่า
เงินลงทุน
ล้านบาท

ค่าเสื่อมราคา
อาคารและ
อุปกรณ์
ล้านบาท

ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน
ค้างจ่าย
ล้านบาท

รายการอื่น
ล้านบาท

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

ล้านบาท

ผลประโยชน์
พนักงาน
ล้านบาท

การด้อยค่า
สินทรัพย์
ล้านบาท

ประมาณการ
หนี้สิน

ล้านบาท
รวม

ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี          

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 20.66 139.90 243.65 98.89 57.00 485.20 61.62 263.03 204.71 1,574.66

- รายการท่ีบันทึกใน
  งบก�าไรขาดทุน 8.43 12.78 41.45 7.05 - (1.29) (4.38) (52.66) 82.24 93.62

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 29.09 152.68 285.10 105.94 57.00 483.91 57.24 210.37 286.95 1,668.28

- รายการท่ีบันทึกใน
  งบก�าไรขาดทุน 4.86 (25.16) 8.32 29.38 - (4.94) (5.17) (47.06) (45.09) (84.86)

- รายการท่ีบันทึกใน
  งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - - - (27.13) - - - (27.13)

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 33.95 127.52 293.42 135.32 57.00 451.84 52.07 163.31 241.86 1,556.29

P 228 : หมายเหตุประกอบงบการเงิน : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]



 ความเคลื่อนไหวของบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 มีดังนี้

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้ไม่เกินจ�านวนที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน ์
 ทางภาษีน้ัน

เงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย

ล้านบาท
รายการอื่น
ล้านบาท

ค่าเสื่อมราคา
อาคารและอุปกรณ์

ล้านบาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

รวม
ล้านบาท

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี    

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 152.66 7.89 722.45 883.00

- รายการท่ีบันทึกในงบก�าไรขาดทุน - 3.42 (48.27) (44.85)

- รายการท่ีบันทึกในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 76.28 - - 76.28

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 228.94 11.31 674.18 914.43

- รายการท่ีบันทึกในงบก�าไรขาดทุน - 4.93 (53.47) (48.54)

- รายการท่ีบันทึกในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 70.91 - - 70.91

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 299.85 16.24 620.71 936.80

2560 
ล้านบาท

2559 
ล้านบาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ  ณ วันท่ี 1 ตุลาคม  753.85 691.66

- รายการท่ีบันทึกในงบก�าไรขาดทุน (35.95) 138.47

- รายการท่ีบันทึกในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (97.91) (76.28)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ  ณ วันท่ี 30 กันยายน 619.99 753.85

งบการเงินรวม

2560 
ล้านบาท

2559 
ล้านบาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ  ณ วันท่ี 1 ตุลาคม  753.85 691.66

- รายการท่ีบันทึกในงบก�าไรขาดทุน (36.32) 138.47

- รายการท่ีบันทึกในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (98.04) (76.28)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ  ณ วันท่ี 30 กันยายน 619.49 753.85

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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21.2	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงบก�าไรขาดทุน	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	30	กันยายน	2560	และ	2559	ประกอบด้วย

2560 
ล้านบาท

2560 
ล้านบาท

2559 
ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 

ล้านบาท

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน  5,413.54 4,898.66 5,382.08 4,898.66

การปรับปรุงจากงวดก่อน (4.10) 60.73 (4.10) 60.73

รวมภาษีเงินได้ 5,409.44 4,959.39 5,377.98 4,959.39

รายการท่ีเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราว 35.95 (138.47) 36.32 (138.47)

รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 35.95 (138.47) 36.32 (138.47)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 5,445.39 4,820.92 5,414.30 4,820.92

 ภาษีเงินได้ส�าหรับก�าไรก่อนหักภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจ�านวนเงินแตกต่างจากการค�านวณก�าไรทางภาษีคูณกับอัตราภาษี ดังน้ี

2560 
ล้านบาท

2560 
ล้านบาท

2559 
ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 

ล้านบาท

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 26,184.97 24,424.49 26,013.95 24,344.21

ภาษีค�านวณจากอัตราภาษี ร้อยละ 20  5,236.99 4,884.90 5,202.79 4,868.84

รายได้ท่ีไม่ต้องเสียภาษี (18.96) (16.84) (18.96) (16.84)

ค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถหักภาษี 534.09 263.69 534.24 263.69

ค่าใช้จ่ายท่ีสามารถหักภาษีได้เพ่ิมขึ้น (302.63) (355.50) (299.67) (355.50)

ภาษีเงินได้ในงวดก่อนท่ีบันทึกไว้ต�่า (สูง) ไป (4.10) 60.73 (4.10) 60.73

ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้    

 รอการตัดบัญชี - (16.06) - -

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 5,445.39 4,820.92 5,414.30 4,820.92

2560 
ล้านบาท

2560 
ล้านบาท

2559 
ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 

ล้านบาท

กรมสรรพากร 77.65 77.81 77.44 77.44

เงินน�าส่งศาล 0.52 0.52 0.52 0.52

เงินจ่ายล่วงหน้า 1,176.15 1,543.52 1,176.15 1,543.52

เงินประกัน 5.49 6.01 5.05 5.71

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ 548.12 2,653.52 548.12 2,653.52

รวม 1,807.93 4,281.38 1,807.28 4,280.71

22. สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
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 • ลูกหน้ีกรมสรรพากร จ�านวน 77.65 ล้านบาท ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย

  ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีเงินได้นิติบุคคล ที่ ทอท.ขอคืนจากกรมสรรพากร จ�านวน 77.44 ล้านบาท (ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 จ�านวน  
  77.44 ล้านบาท)

  ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายท่ีขอคืนจากกรมสรรพากรของ รทส. จ�านวน 0.21 ล้านบาท ( ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 จ�านวน 0.37  
  ล้านบาท)  

 • เงินจ่ายล่วงหน้า จ�านวน 1,176.15 ล้านบาท ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ส่วนใหญ่เป็นเงินจ่ายล่วงหน้าจากโครงการ 
  พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจ�านวน 1,051.96 ล้านบาท

 • ทอท. มีการท�าสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศเพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน โดย ทอท. จะบันทึกผลก�าไรหรือขาดทุน 
  จากผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนของแต่ละสัญญาท่ีจะรับหรือจ่ายแยกกันเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือหน้ีสินไม่หมุนเวียนโดยไม่หักกลบกัน  
  แต่จะน�ามาหักกลบกันในกรณีสัญญาที่ ทอท.ตั้งใจจะรับหรือจ่ายด้วยยอดสุทธิ   

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศที่แสดงรวมในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน และหน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น  
  (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31) มีจ�านวนเงินเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�าคัญเนื่องจากผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา 
  ต่างประเทศของเงินกู้ยืมระยะยาว

23. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

2560 
ล้านบาท

2559 
ล้านบาท

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 30.00 30.00

รวม 30.00 30.00

งบการเงินรวม

24. เจ้าหนี้การค้า

2560 
ล้านบาท

2560 
ล้านบาท

2559 
ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 

ล้านบาท

เจ้าหน้ีการค้า 1,954.75 1,370.27 1,709.39 1,123.67

รวม 1,954.75 1,370.27 1,709.39 1,123.67

2560 
ล้านบาท

2560 
ล้านบาท

2559 
ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 

ล้านบาท

เจ้าหน้ีอื่น 118.96 109.70 118.96 109.70

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 6,446.46 7,206.31 6,464.12 7,178.32

รายได้รับล่วงหน้า 1,193.97 1,055.66 1,192.50 1,053.03

เจ้าหน้ีอื่น-กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุฯ ข้อ 44.1) - - 1.68 1.68

รวม 7,759.39 8,371.67 7,777.26 8,342.73

25. เจ้าหนี้อื่น
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2560 
ล้านบาท

2560 
ล้านบาท

2559 
ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 

ล้านบาท

โบนัสพนักงานค้างจ่าย 1,776.33 1,659.22 1,767.89 1,651.72

เงินมัดจ�าและเงินประกันสัญญา 191.19 185.20 163.34 161.83

ภาษีขายท่ียังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 206.65 205.89 204.00 203.09

ภาษีโรงเรือนและท่ีดินค้างจ่าย  260.42 287.74 258.34 285.66

ภาษีมูลค่าเพ่ิมค้างจ่าย 193.50 206.99 191.64 204.95

ภาษีเงินได้ หัก ณ ท่ีจ่าย ค้างจ่าย 58.64 43.12 57.41 41.90

อ่ืนๆ 172.73 69.37 159.51 61.13

รวม 2,859.46 2,657.53 2,802.13 2,610.28

26. หน้ีสินหมุนเวียนอื่น

27. เงินกู้ยืมระยะยาว 

ล้านบาท ล้านบาทล้านบาท ล้านบาทล้านเยน ล้านเยนล้านเยน ล้านเยน

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2560 25602559 2559

เงินกู้ยืมต่างประเทศ 76,263.10 22,888.62 88,543.28 30,728.15 76,263.10 22,888.62 88,543.28 30,728.15

หัก  ส่วนท่ีครบก�าหนด        
       ช�าระภายในหน่ึงปี (12,280.18) (3,685.62) (12,280.18) (4,261.73) (12,280.18) (3,685.62) (12,280.18) (4,261.73)

คงเหลือ 63,982.92 19,203.00 76,263.10 26,466.42 63,982.92 19,203.00 76,263.10 26,466.42

เงินกู้ยืมในประเทศ - 192.79 - 356.73 - - - -

หัก  ส่วนท่ีครบก�าหนด        
       ช�าระภายในหน่ึงปี - (167.04) - (163.94) - - - -

คงเหลือ - 25.75 - 192.79 - - - -

ยอดรวม 63,982.92 19,228.75 76,263.10 26,659.21 63,982.92 19,203.00 76,263.10 26,466.42

 เงินกู้ยืมต่างประเทศ 

 ทอท. ได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในต่างประเทศเป็นสกุลเงินเยนโดยมีกระทรวงการคลังค�้าประกัน อัตราดอกเบี้ยคงท่ีร้อยละ 0.75 - 2.70 ต่อปี  
 ครบก�าหนดช�าระคืนปี 2546 - 2585  โดย ทอท. ได้มีการท�าสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินส�าหรับเงินกู้ยืมต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 91.83  
 ของยอดเงินกู้คงเหลือ  (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 100 เยน เท่ากับ 30.0127 บาท)  

 เงินกู้ยืมในประเทศ 

 เป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในประเทศเพ่ือใช้ในการก่อสร้าง รทส. วงเงินกู้ 1,630.76 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่วันท่ี 26 กุมภาพันธ์  
 2553 ถึงวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2556 อัตราดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 2.25 ต่อปี และตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไปจนกว่าจะครบก�าหนด 
 ในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 1.3 ต่อปี 
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 การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมสามารถวิเคราะห์ได้ดังน้ี

ราคาตามบัญชีต้นงวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 31,084.88 30,728.15

- การจ่ายคืนเงินกู้ยืม  (4,425.67) (4,261.73)

- ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน (3,577.80) (3,577.80)

ราคาตามบัญชีปลายงวด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 23,081.41 22,888.62

28. หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน

2560 
ล้านบาท

ล้านบาท ล้านบาท

2560 
ล้านบาท

2559 
ล้านบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 
ล้านบาท

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 848.95 1,058.01 848.95 1,057.95

หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (69.23) (115.35) (69.23) (115.35)

รวม 779.72 942.66 779.72 942.60

หัก ส่วนท่ีถึงก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี (399.30) (341.15) (399.30) (341.09)

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี) 380.42 601.51 380.42 601.51

29. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

 จ�านวนที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 และ 2559 แสดงดังต่อไปน้ี

2560 
ล้านบาท

2560 
ล้านบาท

2559 
ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 

ล้านบาท

1. ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน    

 - วันลาหยุดพักผ่อนประจ�าปีสะสม 76.40 68.28 76.40 68.28

2. ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน    

 - โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 2,174.78 2,349.26 2,172.35 2,347.74

 - ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 16.03 8.32 16.03 8.32

    รวม 2,190.81 2,357.58 2,188.38 2,356.06

รวมภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 2,267.21 2,425.86 2,264.78 2,424.34
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 ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย มีดังนี้

 ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานแสดงดังต่อไปนี้

2560 
ล้านบาท

2560 
ล้านบาท

2559 
ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 

ล้านบาท

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 2,190.81 2,357.58 2,188.38 2,356.06

 การเปลี่ยนแปลงของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 และ 2559  มีดังน้ี

2560 
ล้านบาท

2560 
ล้านบาท

2559 
ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 

ล้านบาท

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2,357.58 2,364.45 2,356.06 2,363.17

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 135.96 137.37 135.77 137.18

ต้นทุนดอกเบี้ย 91.36 66.09 91.30 66.05

ผลก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
 คณิตศาสตร์ประกันภัย    

 - ประสบการณ์ 728.04 - 727.92 -

 - ข้อสมมติฐานทางประชากร (1,141.55) - (1,141.58) -

 - ข้อสมมติฐานทางการเงิน 287.14 - 286.63 -

รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง (267.72) (210.33) (267.72) (210.34)

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2,190.81 2,357.58 2,188.38 2,356.06

 ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้ในงบก�าไรขาดทุน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 และ 2559 มีดังน้ี

2560 
ล้านบาท

2560 
ล้านบาท

2559 
ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 

ล้านบาท

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 144.08 138.66 143.89 138.47

ต้นทุนดอกเบี้ย 91.36 66.09 91.30 66.05

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
    คณิตศาสตร์ประกันภัย 8.63 - 8.63 -

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้ในงบก�าไรขาดทุน 244.07 204.75 243.82 204.52

2560 2560 2559 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 

อัตราคิดลด (ร้อยละ) 3.0 4.1 4.2 3.0 4.1

อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ย (ร้อยละ) 7.0 7.5 9.0 9.5 10.0 6.5 7.0 - 11.1 7.0 9.0 9.5 10.0 7.0 - 11.1

อัตราเงินเฟ้อ (ร้อยละ) 5.0 2.2 5.0 2.2

P 234 : หมายเหตุประกอบงบการเงิน : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]



 ในปี 2560 กลุ่มกิจการได้มีการค�านวณผลประโยชน์พนักงานใหม่ โดยมีการเปลี่ยนแปลงสมมติฐาน และท�าให้มีผลก�าไรจากการประมาณการ 
 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจ�านวน 126.36 ล้านบาท ประกอบด้วยผลก�าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�าหรับ 
 โครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานจ�านวน 134.99 ล้านบาท และผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
 ส�าหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นจ�านวน 8.63 ล้านบาท

 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

2559
ล้านบาท

2559
ล้านบาท

2559
ร้อยละ

2560 
ล้านบาท

2560 
ล้านบาท

2560 
ร้อยละ

งบการเงินรวม

ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

การลดลงของข้อสมมติการเพิ่มขึ้นของข้อสมมติการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ

อัตราคิดลด 0.50 0.50 (119.56) (112.88)       130.85         122.93

อัตราการขึ้นเงินเดือน 0.50 0.50    116.60        112.00 (108.05) (104.24)

2559
ล้านบาท

2559
ร้อยละ

2560 
ล้านบาท

2560 
ล้านบาท

2560 
ร้อยละ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

การลดลงของข้อสมมติการเพิ่มขึ้นของข้อสมมติการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ

อัตราคิดลด 0.50 0.50 (119.42) (112.81)      130.69         122.85

อัตราการขึ้นเงินเดือน 0.50 0.50   116.46        111.93 (107.91) (104.18)

2559
ล้านบาท

 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คือ 21 ปี

30. ประมาณการหนี้สิน

งบการเงินรวม
รวม

ล้านบาท
ส�ารองคดีความ

ล้านบาท
ผลกระทบทางเสียง

ล้านบาท

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม  2559 549.19 502.65 1,051.84

- ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน 381.85 36.37 418.22

- ใช้ไปในระหว่างงวด (459.58) - (459.58)

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 471.46 539.02 1,010.48

- ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 337.79 - 337.79

- ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 133.67 539.02 672.69

รวม  471.46 539.02 1,010.48
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
รวม

ล้านบาท
ส�ารองคดีความ

ล้านบาท
ผลกระทบทางเสียง

ล้านบาท

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม  2559 549.19 502.65 1,051.84

- ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน 381.85 32.93 414.78

- ใช้ไปในระหว่างงวด (459.58) - (459.58)

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 471.46 535.58 1,007.04

- ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 337.79 - 337.79

- ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 133.67 535.58 669.25

รวม  471.46 535.58 1,007.04

31. หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น

2560 
ล้านบาท

2560 
ล้านบาท

2559 
ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 

ล้านบาท

เงินประกันผลงาน 337.86 137.38 337.86 137.38

เงินมัดจ�าและเงินประกันสัญญาเกินหน่ึงปี 900.09 840.94 898.38 839.08

รายได้รอตัดบัญชี 39.89 42.16 39.89 42.16

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ 2,099.54 592.74 2,099.54 592.74

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ 66.60 109.87 66.60 109.87

รวม  3,443.98 1,723.09 3,442.27 1,721.23

32.  ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

จ�านวนหุ้น
ส่วนเกินมูลค่า

หุ้นสามัญ 
บาท

หุ้นสามัญ
บาท

รวม
บาท

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 1,428,570,000 14,285,700,000 12,567,669,243 26,853,369,243

เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญจากมูลค่าที่ตราไว้    
   หุ้นละ 10 บาทเป็นมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 12,857,130,000 14,285,700,000 12,567,669,243 26,853,369,243

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 14,285,700,000 14,285,700,000 12,567,669,243 26,853,369,243

 ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นเมื่อวันท่ี 27 มกราคม 2560 ท่ีประชุมได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นสามัญที่ตราไว้ของ ทอท. 
 จากเดิมหุ้นสามัญจ�านวน 1 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ท�าให้จ�านวนหุ้นจดทะเบียนและจ�านวนหุ้น 
 ที่ออกและช�าระแล้วของ ทอท. เพ่ิมขึ้นจ�านวน 12,857,130,000 หุ้น โดยเพ่ิมข้ึนจาก 1,428,570,000 หุ้นเป็น 14,285,700,000 หุ้น จ�านวน 
 ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้วของ ทอท. ยังคงเท่าเดิม ทอท.ได้จดทะเบียนการเปล่ียนแปลงดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ 
 แล้วเมื่อวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีผลวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
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33. สำารองตามกฎหมาย

 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535  มาตรา 116 ทอท.ต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่า 
 ร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่ง ทอท. มีส�ารองตามกฎหมาย 
 เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนที่ออกและเรียกช�าระเต็มมูลค่าแล้ว 

34. กำาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียน

2560 
ล้านบาท

2560 
ล้านบาท

2559 
ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 

ล้านบาท

ก�าไรที่เกิดขึ้นจริง 159.52 100.97 159.52 100.97

ก�าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น 283.35 (285.77) 283.35 (285.77)

รวม  442.87 (184.80) 442.87 (184.80)

35. ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ ในที่ราชพัสดุ

2560 
ล้านบาท

2559 
ล้านบาท

ทอท.ใช้ประโยชน์เอง 4,075.23 2,456.51

ทอท.น�าไปจัดให้บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล จ�ากัด 
    เช่าเพ่ือด�าเนินกิจการโรงแรม 24.08 3.18

รวม 4,099.31 2,459.69

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

35.1	ที่ราชพัสดุท่ี	ทอท.ใช้ประโยชน์เอง

 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 ตามระเบียบกระทรวงการคลังและกรมการบินพาณิชย์ว่าด้วยการให้การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.) ใช้ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ 
 ที่อยู่ในความปกครองดูแลและใช้ประโยชน์ของกรมการบินพาณิชย์อันเกี่ยวกับสนามบินสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2545 ให้กรมธนารักษ์เรียกเก็บเงิน 
 ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุจาก ทอท.ในอัตราร้อยละ 5 ของรายได้ท้ังหมดของ ทอท.อันเกิดจากสนามบินสุวรรณภูมิ  
 โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นในช่วงปีบัญชีน้ันๆ และภายหลังจากการใช้ประโยชน์ปีท่ี 10 ให้ปรับอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ใน 
 ที่ราชพัสดุใหม่ตามอัตราที่ กรมธนารักษ์ก�าหนด (ทสภ.ได้เปิดด�าเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2549) 

 กรมธนารักษ์ได้มีหนังสือเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เพ่ือแจ้งอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ ทสภ. โดยก�าหนดอัตรา 
 ค่าตอบแทนเป็น 2 ส่วน คือ อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินต่อปี รวมกับอัตราส่วนแบ่งรายได้ร้อยละ 5 ของรายได้ทั้งหมดของ ทอท. 
 อันเกิดจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นในช่วงปีบัญชีนั้นๆ โดยกรมธนารักษ์เริ่มนับวันครบก�าหนดการใช้ประโยชน ์
 ปีท่ี 10 ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 (ทอท.นับภายหลังจากการใช้ประโยชน์ปีที่ 10 ครบเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559) และแจ้งให้ ทอท.ช�าระค่า 
 ตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุดังกล่าวเพ่ิมเติมในอัตราร้อยละ 2.2 ของมูลค่าทรัพย์สินต่อปี ส�าหรับปี 2556 ถึง 2558 จ�านวน  
 15,118.34 ล้านบาท และในปี 2559 จ�านวน 5,551.58 ล้านบาท รวมเป็นจ�านวนทั้งสิ้น 20,669.92 ล้านบาท พร้อมอัตราส่วนแบ่งรายได้ 
 ร้อยละ 5 ของรายได้ท้ังหมดของ ทอท.อันเกิดจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ินในปี 2559 ซึ่ง ทอท.ไม่เห็นพ้องด้วยกับ 
 ข้อพิจารณาของกรมธนารักษ์ท่ีเรียกเก็บจากอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินต่อปี และมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 (ทอท.นับภายหลัง 
 จากการใช้ประโยชน์ปีที่ 10 ครบเมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2559) โดย ทอท. ได้ท�าหนังสือแจ้งต่อกรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559    
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 ต่อมากรมธนารักษ์มีหนังสือที่ กค 0316/15722 วันที่ 29 กันยายน 2560 แจ้งผลการพิจารณาอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ตามประเภท 
 ทรัพย์สินท่ีใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุแปลงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรวมทั้งกรอบระยะเวลาในการปรับเพ่ิมอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์  
 ดังนี้

 • กรอบระยะเวลาการเริ่มต้นของอัตราผลตอบแทนใหม่ (ตามระเบียบกระทรวงการคลังและกรมการบินพาณิชย์ฯ พ.ศ.2545) จะต้อง 
  ด�าเนินการปรับอัตราค่าตอบแทนรอบใหม่ในวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 (งวดปี 2556)

 • ก�าหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิงวดปี 2556 - 2565 ดังน้ี

  ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์งวดปี 2556 ถึงปี 2560 ให้ก�าหนดเพ่ิมเติมจากวิธีส่วนแบ่งรายได้ตามฐานของสัญญาเดิมโดยการปรับเพ่ิมขึ้น 
  ตามค่าเฉลี่ยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป โดยหากบางปีท่ีการปรับดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปติดลบให้ปรับค่าดังกล่าวเป็นศูนย์ ดังน้ัน ทอท.จะต้อง 
  ช�าระค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์เพ่ิมเติมเป็นเงิน 1,380.11 ล้านบาท (ในปี 2560 กรมธนารักษ์ใช้ยอดประมาณการรายได้ค�านวณ 
  ค่าตอบแทนฯ) ซึ่ง ทอท.ได้ช�าระเงินดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ตามก�าหนดเวลาของกรมธนารักษ์

  ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์นับตั้งแต่งวดปี 2561 ถึงปี 2565 ให้ก�าหนดตามวิธีส่วนแบ่งรายได้ในอัตราร้อยละ 5 ของรายได้ท้ังหมด 
  รวมกับวิธีอัตราผลตอบแทนจากมูลค่าทรัพย์สินซึ่งค�านวณจากมูลค่าทรัพย์สินในพ้ืนที่ ที่ก่อให้เกิดรายได้เชิงพาณิชย์ในอัตราร้อยละ 3  
  ของมูลค่าทรัพย์สินต่อปี เขตปลอดอากรในอัตราร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินต่อปี และพ้ืนท่ีพัฒนาโครงการใหม่ในอัตราร้อยละ 2  
  ของมูลค่าทรัพย์สินต่อปี รวมเป็นเงินตามวิธีอัตราผลตอบแทนจากมูลค่าทรัพย์สินทั้งส้ิน 900.27 ล้านบาทต่อปีโดยให้ปรับปรุงเพ่ิมขึ้น  
  ร้อยละ 9 ทุก 3 ปี

 ทั้งน้ี ทอท.ได้บันทึกค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุส่วนเพ่ิมย้อนหลังตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายจ�านวน  
 1,378.13 ล้านบาท (ในปี 2560 ทอท.ใช้รายได้ท่ีเกิดขึ้นจริงค�านวณค่าตอบแทนฯ)

	 ท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานภูมิภาค

 ตามระเบียบกระทรวงการคลังและกรมการบินพาณิชย์ว่าด้วยการให้การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.) ใช้ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ 
 ที่อยู่ในความปกครองดูแล และใช้ประโยชน์ของกองทัพอากาศอันเก่ียวกับสนามบินดอนเมือง (บางส่วน) และสนามบินเชียงใหม่ (บางส่วน)  
 พ.ศ.2545 และระเบียบกระทรวงการคลังและกรมการบินพาณิชย์ว่าด้วยการให้การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.)ใช้ประโยชน์ 
 ในที่ราชพัสดุท่ีอยู่ในความปกครองดูแลและใช้ประโยชน์ของกรมการบินพาณิชย์อันเก่ียวกับสนามบินอนุญาตในส่วนภูมิภาค พ.ศ.2545  
 ให้กรมธนารักษ์เรียกเก็บเงินค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุจาก ทอท.ในอัตราร้อยละ 5  ของรายได้ทั้งหมดของ ทอท. อันเกิดจาก 
 สนามบินดอนเมือง (บางส่วน) และ อัตราร้อยละ 2 ของรายได้ท้ังหมดของ ทอท.อันเกิดจากสนามบินภูมิภาคแต่ละแห่ง โดยไม่หัก ค่าใช้จ่าย 
 ใดๆ ทั้งสิ้นในช่วงปีบัญชีนั้นๆ จนกว่าจะมีการเปิดใช้ ทสภ. และหลังจากนั้นให้มีการปรับอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ ตามอัตราท่ี 
 กรมธนารักษ์ก�าหนด 

 ในปี 2551 กรมธนารักษ์ได้ประชุมพร้อมกับ ทอท.โดยเสนออัตราค่าตอบแทน 2 ส่วนคือ อัตราร้อยละ 0.5 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมกับอัตราส่วน 
 แบ่งรายได้ร้อยละ 2 ของรายได้ทั้งหมดก่อนหักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน ซึ่ง ทอท.ไม่เห็นด้วย และได้มีหนังสือถึงกรมธนารักษ์เมื่อวันท่ี 3 กรกฎาคม  
 2551 ขอให้ก�าหนดค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุจากวิธีส่วนแบ่งรายได้เพียงอย่างเดียวโดยก�าหนดอัตราร้อยละ 5 ของรายได ้
 ก่อนหักค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้น ส�าหรับสนามบินท่ีมี ผลการด�าเนินงานก�าไร และอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้น ส�าหรับ 
 สนามบินท่ีมีผลการด�าเนินงานขาดทุน ในระหว่างการพิจารณาผลจากกรมธนารักษ์ ทอท.ได้รับรู ้ค่าใช้จ่ายการใช้ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ 
 ในอัตราตามข้อตกลงเดิมมาโดยตลอด ซึ่งผลต่างในแต่ละปีระหว่างอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุตามข้อตกลงเดิมกับ 
 อัตราที่ ทอท.เสนอให้กรมธนารักษ์พิจารณามีจ�านวนไม่เป็นสาระส�าคัญ                         

 ต่อมาเมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2560 กรมธนารักษ์ได้มีหนังสือแจ้งค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุสนามบินดอนเมือง และสนามบิน 
 ในส่วนภูมิภาค (สนามบินเชียงใหม่ แม่ฟ้าหลวงเชียงราย ภูเก็ต และหาดใหญ่) โดยเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ 
 จากรายได้ทั้งหมดของ ทอท.อันเกิดจากการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุสนามบินแต่ละแห่งโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ในช่วงปีบัญชีน้ันๆ  
 มีก�าหนด 10 ปี นับตั้งแต่งวดปี 2550 ถึงปี 2559 ในอัตราร้อยละ 5 ส�าหรับสนามบินท่ีมีผลการด�าเนินงานก�าไร และอัตราร้อยละ 2 ส�าหรับ 
 สนามบินที่มีผลการด�าเนินงานขาดทุนรวมเป็นเงิน 1,264.33 ล้านบาท และหลังจากน้ันให้มีการปรับปรุงค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ตามท่ี 
 กรมธนารักษ์ก�าหนดซึ่งปัจจุบันกรมธนารักษ์อยู่ระหว่างการพิจารณา 

 ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2560 ที่ประชุมมีมติให้ ทอท.ช�าระค่าตอบแทน การใช้ประโยชน ์
 ในท่ีราชพัสดุเพ่ิมเติมส�าหรับสนามบินดอนเมือง และสนามบินภูมิภาคตั้งแต่ปี 2550 - 2559 ให้กรมธนารักษ์ จ�านวนเงิน 1,264.33 ล้านบาท  
 ผลกระทบต่องบการเงินของ ทอท.ได้มีการอธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6

P 238 : หมายเหตุประกอบงบการเงิน : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]



 ทั้งน้ี ทอท.ได้บันทึกค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุของท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานภูมิภาค ส�าหรับปี 2560  
 ตามวิธีส่วนแบ่งรายได้ในอัตราร้อยละ 5 ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้นส�าหรับสนามบินที่มีผลการด�าเนินงานก�าไร และอัตรา 
 ร ้อยละ 2 ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้นส�าหรับสนามบินที่มีผลการด�าเนินงานขาดทุนซึ่งเป็นจ�านวนที่ฝ ่ายบริหารของ ทอท.  
 ประมาณการว่าจะต้องจ่ายและเป็นประมาณการที่ดีท่ีสุด

35.2	ที่ราชพัสดุท่ี	ทอท.น�าไปจัดให้บริษัท	ดอนเมือง	อินเตอร์เนชั่นแนล	แอร์พอร์ต	โฮเต็ล	จ�ากัด	เช่าเพ่ือด�าเนินกิจการโรงแรม		

	 35.2.1	การต่อสัญญาเช่าระหว่างกรมธนารักษ์กับ	ทอท.

   ตามหนังสือกรมธนารักษ์ที่ กค 0406/554 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2524 อนุญาตให้ ทอท.จัดเช่าท่ีราชพัสดุเพ่ือไปจัดให้ บริษัท ดอนเมือง  
   อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล จ�ากัด (ดีไอเอเอช) เช่ามีก�าหนด 30 ปี ครบก�าหนดเมื่อเดือน พฤษภาคม 2554 และมีการต่ออายุ 
   การใช้ประโยชน์ใหม่ตามหนังสือกรมธนารักษ์ที่ กค 0311/8400 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2555 มีก�าหนด 20 ปี นับตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน  
   2554 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2574 โดยก�าหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุรายปีและปรับปรุงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15  
   ของอัตราเช่าเดิมทุก 5 ปี และค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่า 20 ปี จ�านวน 33.37 ล้านบาท 

   ต่อมาเมื่อวันท่ี 26 มกราคม 2560 กรมธนารักษ์มีหนังสือกรมธนารักษ์ท่ี กค 0314/1531 ถึง ทอท. แจ้งยกเลิกหนังสือกรมธนารักษ ์
   ท่ี กค 0311/8400 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2555 และก�าหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุใหม่ โดยให้ ทอท.ช�าระ 
   ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุให้กรมธนารักษ์ในอัตราร้อยละ 80 ของค่าเช่าที่กรมธนารักษ์ก�าหนดให้ ทอท.เรียกเก็บ 
   จากดีไอเอเอชโดยให้ปรับปรุงอัตราค่าเช่าดังกล่าวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15 ของอัตราค่าเช่าเดิมทุก 5 ปี และให้ ทอท.ช�าระค่าธรรมเนียม 
   เป็นเงิน 41.32 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีโรงเรือนและท่ีดิน) รวมท้ังห้ามมิให้ ทอท.เรียกเก็บค่าเช่าค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือเงินอื่นๆ  
   จากดีไอเอเอชเพ่ิมขึ้นจากท่ีกรมธนารักษ์ก�าหนดข้างต้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากกรมธนารักษ์ ทอท. 
   จึงมีหนังสือถึงกรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เพ่ือแจ้งผลการประเมินผลตอบแทนจากการท่ี ทอท.น�า ท่ีราชพัสดุ 
   ไปจัดให้ดีไอเอเอชเช่าเพ่ือด�าเนินกิจการโรงแรมอมารี ดอนเมือง ไม่มีความคุ้มค่าทางการเงิน ทอท.จึงขอส่งคืนที่ดินแปลงดังกล่าว  
   และขอให้กรมธนารักษ์พิจารณาทบทวนการเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุและค่าธรรมเนียม เน่ืองจากเป็นการ 
   ประเมินจากการใช้ประโยชน์ท่ีราชพัสดุตลอดระยะเวลา 20 ปี รวมท้ังขอให้ขยายเวลาการช�าระเงินออกไปจนกว่า ทอท.จะได้ 
   รับทราบผลการพิจารณาจากกรมธนารักษ์ โดยขอยกเว้นการเรียกเก็บเงินเพ่ิมในระหว่างรอการพิจารณาของกรมธนารักษ์ 

   เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2560 ทอท.ได้มีหนังสือถึงกองทัพอากาศ (ทอ.) เพ่ือส่งคืนที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวรวมถึงอาคารโรงแรม  
   สะพานลอยและสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีติดตรึงไว้อย่างถาวรกับอาคารโรงแรมซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของกระทรวงการคลัง 
   ในความปกครองดูแลของ ทอ. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป และ ทอท.ได้มีหนังสือส่งถึงกรมธนารักษ์เพ่ือแจ้ง 
   การบอกเลิกสัญญากับดีไอเอเอชและการส่งคืนการครอบครอง ท่ีราชพัสดุแปลงดังกล่าวให้กับ ทอ. โดย ทอท.จะช�าระค่าตอบแทน 
   การใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุและค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการใช้ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุแปลงดังกล่าวให้กับกรมธนารักษ์จนถึง 
   วันท่ี 30 กันยายน 2560

   ทั้งน้ี ทอท.ได้บันทึกค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุและค่าธรรมเนียมตามหนังสือกรมธนารักษ์ที่ กค 0314/1531 วันท่ี  
   26 มกราคม 2560 โดยบันทึกค่าใช้จ่ายส่วนเพ่ิมย้อนหลังตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2554 จนถึงกันยายน 2559 ของค่าตอบแทน 
   การใช้ประโยชน์ท่ีราชพัสดุจ�านวน 16.77 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมจ�านวน 13.70 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในปีปัจจุบันท้ังจ�านวน

	 35.2.2	การต่อสัญญาเช่าระหว่าง	ทอท.กับบริษัท	ดอนเมือง	อินเตอร์เนชั่นแนล	แอร์พอร์ต	โฮเต็ล	จ�ากัด	

   ทอท.ได้ท�าสัญญาก่อสร้างที่ราชพัสดุ ยกกรรมสิทธ์ิ เช่าท่ีราชพัสดุ และโรงแรมกับ บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์ เนชั่นแนล แอร์พอร์ต  
   โฮเต็ล จ�ากัด (ดีไอเอเอช)  มีก�าหนด 30 ปี ครบก�าหนดเมื่อเดือน พฤษภาคม 2554 

   เมื่อวันท่ี 10 มิถุนายน 2559 ทอท.ได้มีหนังสือถึงดีไอเอเอชเพ่ือแจ้งผลการพิจารณาการต่ออายุสัญญาอนุญาตประกอบกิจการ 
   โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ตมีก�าหนด 20 ปีนับต้ังแต่ 1 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2574 โดยก�าหนดค่าผลประโยชน ์
   ตอบแทน 5 ปีแรกในอัตราร้อยละ 5 และปรับปรุงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15 ของอัตราเดิมทุก 5 ปีของรายได้จากการประกอบกิจการก่อน 
   หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ค่าเช่าการใช้ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุรายปีและเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 ของค่าเช่าเดิมทุก 5 ปี และค่าธรรมเนียม 
   การต่ออายุสัญญาเช่า 20 ปี จ�านวน 33.37 ล้านบาท เมื่อ 26 เมษายน 2560 ดีไอเอเอชมีหนังสือแจ้งยอมรับเงื่อนไขการต่ออายุสัญญา  
   20 ปี แต่ได้เสนอค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์รายปีโดยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15 ของอัตราเดิมทุก 5 ปี และค่าธรรมเนียม 41.32 ล้านบาท  
   เท่านั้น เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ทอท.ปฏิเสธข้อเสนอของดีไอเอเอช เน่ืองจากแตกต่างจากข้อเสนอของ ทอท.ที่เสนอต่อดีไอเอเอช 
   อย่างมีนัยส�าคัญ 
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2560 
ล้านบาท

2560 
ล้านบาท

2559 
ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 

ล้านบาท

39. ต้นทุนทางการเงิน

   ทอท.ได้มีหนังสือถึงดีไอเอเอชในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เพ่ือแจ้งบอกเลิกสัญญา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป  
   และในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เพ่ือแจ้งให้ดีไอเอเอชช�าระค่าผลประโยชน์ตอบแทน  ค่าเช่าท่ีราชพัสดุ และค่าธรรมเนียมต่างๆ  
   เพ่ิมเป็นจ�านวนท้ังสิ้น 40.06 ล้านบาท ซึ่ง ทอท.ได้รับช�าระจากดีไอเอเอชแล้วเมื่อ 28 กันยายน 2560 ท้ังนี้ ทอท.ได้บันทึกรายการ 
   ดังกล่าวเป็นรายได้ในงวดปัจจุบันท้ังจ�านวน

36. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

2560 
ล้านบาท

2560 
ล้านบาท

2559 
ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 

ล้านบาท

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 138.05 111.09 135.28 108.32

รวม  138.05 111.09 135.28 108.32

2560 
ล้านบาท

2560 
ล้านบาท

2559 
ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 

ล้านบาท

ขาดทุนจากการด้อยค่าท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 148.70 35.49 148.70 35.49

รวม  148.70 35.49 148.70 35.49

37. ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์

2560 
ล้านบาท

2560 
ล้านบาท

2559 
ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 

ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน 2,338.95 2,363.73 1,977.79 1,985.43

ค่าใช้จ่ายท่ีไม่เก่ียวข้องกับการด�าเนินงาน 48.07 47.51 48.07 47.51

รวม  2,387.02 2,411.24 2,025.86 2,032.94

38. ค่าใช้จ่ายอื่น

ดอกเบ้ียจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 1,135.59 1,309.78 1,118.70 1,283.88

ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 59.34 66.98 59.34 66.92

รวม  1,194.93 1,376.76 1,178.04 1,350.80
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40. กำาไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน

 ก�าไรต่อหุ ้นข้ันพ้ืนฐานค�านวณโดยการหารก�าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ ด้วยจ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน�้าหนักท่ีออก 
 และช�าระแล้วในระหว่างปี

2560 2560 2559 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 

ก�าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ    

 บริษัทใหญ่ (ล้านบาท) ก่อนปรับปรุง 20,683.60 19,571.46 20,599.64 19,523.29

การปรับปรุงงบการเงินของงวดก่อนย้อนหลัง 

 (หมายเหตุฯ ข้อ 6) - (253.15) - (253.15)

ก�าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของ    

 บริษัทใหญ่ (ล้านบาท) หลังปรับปรุง 20,683.60 19,318.31 20,599.64 19,270.14

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก    

 ที่ออกและช�าระแล้วในระหว่างปี (ล้านหุ้น) 14,285.70 14,285.70 14,285.70 14,285.70

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุ้น) 1.45 1.35 1.44 1.35

 กลุ่มกิจการไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างงวดที่น�าเสนอรายงาน ดังน้ันจึงไม่มีการน�าเสนอก�าไรต่อหุ้นปรับลด

 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32  เรื่อง ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ บริษัทมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญท่ีตราไว ้
 จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ท�าให้จ�านวนหุ้นจดทะเบียนและจ�านวนหุ้นท่ีออกและช�าระแล้วเพ่ิมขึ้น 
 จ�านวน 12,857,130,000 หุ้น บริษัทจึงได้ปรับปรุงจ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักท่ีออกและช�าระแล้วในระหว่างปี และค�านวณก�าไร 
 ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานของปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 เสมือนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นตั้งแต่งวดก่อน

41. เงินปันผล

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ท่ีประชุมได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 6.83 บาท  
 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผล คิดเป็นจ�านวนเงิน 9,756.74 ล้านบาท ท้ังน้ี ทอท.ได้จ่ายเงินปันผลแล้วในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 6.54 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะ 
 ผู้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล คิดเป็นจ�านวนเงิน 9,341.92 ล้านบาท สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

 • ทอท.ได้จ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2558 ส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท ให้แก่ผู ้ถือหุ้นเฉพาะผู ้ท่ีมีสิทธิ 
  รับเงินปันผล คิดเป็นจ�านวนเงิน 7,142.26 ล้านบาท เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2559 

 • ทอท.ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�าหรับผลการด�าเนินงานงวดครึ่งปีแรกของปี 2558 (วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558)  
  ในอัตราหุ้นละ 1.54 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล คิดเป็นจ�านวนเงิน 2,199.66 ล้านบาท เมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน 2558 

42. ลำาดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 กลุ่มกิจการมีสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังน้ี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 3
ล้านบาท

ระดับ 2
ล้านบาท

ระดับ 1
ล้านบาท

สินทรัพย์ที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม	 	 	
สินทรัพย์	ณ	วันท่ี	30	กันยายน	2560   
-  เงินลงทุนเผื่อขาย   
  ตราสารทุน 1,521.19 - -
สินทรัพย์	ณ	วันท่ี	30	กันยายน	2559   
-  เงินลงทุนเผื่อขาย   
  ตราสารทุน 1,166.64 - -
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 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 กลุ่มกิจการมีสินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังน้ี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 3
ล้านบาท

ระดับ 2
ล้านบาท

ระดับ 1
ล้านบาท

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม	 	 	

-  อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (หมายเหตุฯ ข้อ 18)   

  ท่ีดิน - 2,688.28 -

  อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร - - 124,007.95

-  สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (หมายเหตุฯ ข้อ 43) - 2,032.73 -

43. การเปิดเผยข้อมูลสำาหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

 กลุ่มกิจการต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

	 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงาน  และกระแสเงินสด 
 ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทอท.มีเงินฝากท้ังระยะสั้นและระยะยาวในสถาบันการเงินต่างๆ ทอท.มีหน้ีสินจากการกู้ยืมที่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงท่ี   
 และบริษัทย่อยของ ทอท. มีหน้ีสินจากการกู้ยืมที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

 ตารางแสดงอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินแบบมีดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 มีรายละเอียด 
 ดังนี้

รวม
ล้านบาท

ภายใน 1 ปี
ล้านบาท

มากกว่า 5 ปี
ล้านบาท

มากกว่า 1 ปี
ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ

งบการเงินรวม

2560

มากกว่า 2 ปี
ล้านบาท

เงินสดและเงินฝากกระแสรายวัน - (898.13) - - - (898.13)

รายการเทียบเท่าเงินสด 0.79 10,215.88 - - - 10,215.88

เงินลงทุนช่ัวคราวและเงินลงทุน      
 ในพันธบัตร 1.67 58,409.12 - - - 58,409.12

   67,726.87 - - - 67,726.87

เงินกู้ยืมระยะสั้น
 จากสถาบันการเงิน 4.85 30.00 - - - 30.00

เงินกู้ยืมภายในประเทศ 5.48 167.04 25.75 - - 192.79

เงินกู้ยืมต่างประเทศ 1.71 3,685.62 3,685.62 8,308.62 7,208.76 22,888.62

   3,882.66 3,711.37 8,308.62 7,208.76 23,111.41
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รวม
ล้านบาท

ภายใน 1 ปี
ล้านบาท

มากกว่า 5 ปี
ล้านบาท

มากกว่า 1 ปี
ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ

งบการเงินรวม

2559

มากกว่า 2 ปี
ล้านบาท

เงินสดและเงินฝากกระแสรายวัน - 325.76 - - - 325.76
รายการเทียบเท่าเงินสด 0.99 5,560.50 - - - 5,560.50
เงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุน      
 ในพันธบัตร 1.75 54,659.12 - - - 54,659.12
เงินฝากสถาบันการเงิน
 ที่มีอายุเกินหน่ึงปี 1.70 700.00 - - - 700.00
   61,245.38 - - - 61,245.38
เงินกู้ยืมระยะสั้น
 จากสถาบันการเงิน 4.85 30.00 - - - 30.00
เงินกู้ยืมภายในประเทศ 5.48 163.94 167.04 25.75 - 356.73
เงินกู้ยืมต่างประเทศ 1.70 4,261.73 4,261.73 11,229.56 10,975.13 30,728.15
   4,455.67 4,428.77 11,255.31 10,975.13 31,114.88

รวม
ล้านบาท

ภายใน 1 ปี
ล้านบาท

มากกว่า 5 ปี
ล้านบาท

มากกว่า 1 ปี
ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

มากกว่า 2 ปี
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

ภายใน 1 ปี
ล้านบาท

มากกว่า 5 ปี
ล้านบาท

มากกว่า 1 ปี
ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

มากกว่า 2 ปี
ล้านบาท

เงินสดและเงินฝากกระแสรายวัน - (896.80) - - - (896.80)
รายการเทียบเท่าเงินสด 0.79 10,205.63 - - - 10,205.63
เงินลงทุนช่ัวคราวและเงินลงทุน      
 ในพันธบัตร 1.67 58,409.12 - - - 58,409.12
   67,717.95 - - - 67,717.95
เงินกู้ยืมต่างประเทศ 1.71 3,685.62 3,685.62 8,308.62 7,208.76 22,888.62

เงินสดและเงินฝากกระแสรายวัน - 328.16 - - - 328.16
รายการเทียบเท่าเงินสด 0.99 5,540.85 - - - 5,540.85
เงินลงทุนช่ัวคราวและเงินลงทุน      
 ในพันธบัตร 1.75 54,659.12 - - - 54,659.12
เงินฝากสถาบันการเงิน
 ท่ีมีอายุเกินหนึ่งปี 1.70 700.00 - - - 700.00
   61,228.13 - - - 61,228.13
เงินกู้ยืมต่างประเทศ 1.70 4,261.73 4,261.73 11,229.56 10,975.13 30,728.15
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2560 
ล้านบาท

2559 
ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 ทอท.มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งมีผลกระทบต่อหนี้สิน ค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน และดอกเบี้ย 
 ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  ทอท.มีนโยบายบริหารความเส่ียง โดยมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงหนี้ต่างประเทศ  และได้ท�าสัญญา 
 แลกเปลี่ยนสกุลเงินของหนี้สินจากสกุลเยนเป็นสกุลบาท คิดเป็น ร้อยละ 91.83 ของยอดเงินกู้คงเหลือ โดยใช้อนุพันธ์ทางการเงินได้แก่  
 Cross Currency Swap, Participating Swap และ Cross Currency Swap KOT Link ที่อ้างอิงความสามารถในการช�าระหน้ีของรัฐบาลไทย 
 ในสัดส่วน 48 : 26 : 26 กับสถาบันการเงินทั้งไทยและต่างประเทศ

	 ความเส่ียงด้านสินเชื่อ

 ความเสี่ยงด้านสินเช่ือเกิดจากการท่ีลูกค้าไม่ช�าระหนี้ตามก�าหนดเวลาหรือสัญญา ทอท.ป้องกันความเส่ียงโดยก�าหนดระยะเวลาช�าระค่าบริการ 
 แต่ละประเภทอย่างชัดเจน ติดตามลูกหนี้ท่ีมียอดค้างช�าระอย่างต่อเน่ือง และมีการเรียกหลักประกันจากลูกค้า มูลค่ายุติธรรมของลูกหน้ี 
 ท่ีแสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน คือยอดสุทธิของลูกหนี้หลังจากหักค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

	 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง

 ทอท. และบริษัทย่อยบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยรักษาระดับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอเพ่ือสนับสนุน 
 การด�าเนินงานของบริษัท และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากผลกระทบของความผันผวนในกระแสเงินสด

	 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

 สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินรวมท้ังเงินกู้ยืม มีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ผู้บริหารจึงเชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ 
 และหนี้สินทางการเงินไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระส�าคัญกับมูลค่าตามบัญชี

 ทอท.มีมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินเป็นเชิงบวกจ�านวน 2,032.73 ล้านบาท ค�านวณด้วยการใช้แบบจ�าลอง ทางการเงิน  
 โดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ซึ่งอัตราคิดลดที่น�ามาใช้ค�านวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดน้ีมาจากปัจจัยตลาด 
 ท่ีเก่ียวข้องต่างๆ เช่น อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย  เป็นต้น 

 

44. รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน

 กิจการและบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกิจการอื่นแห่งหน่ึงหรือมากกว่าหนึ่งแห่ง โดยท่ีบุคคลหรือ 
 กิจการนั้นมีอ�านาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัท หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในเครือ 
 เดียวกัน ถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท บริษัทร่วม และบุคคลที่เป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็น 
 สาระส�าคัญเหนือกิจการ ผู้บริหารส�าคัญรวมทั้งกรรมการของบริษัทตลอดจนสมาชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิดกับบุคคลเหล่าน้ัน กิจการและบุคคล 
 ทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกับบริษัท

 ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันซึ่งอาจมีข้ึนได้ ต้องค�านึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์มากกว่า 
 รูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย 

 รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งการก�าหนดราคาระหว่าง ทอท. กับกิจการที่เก่ียวข้องกัน เป็นไปตามปกติ 
 ของธุรกิจเช่นเดียวกับท่ีก�าหนดกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เก่ียวข้องกัน 

44.1	ยอดค้างช�าระท่ีเกิดจากการซื้อ	ขาย	และบริการ	

ลูกหนี้การค้า   

บริษัทย่อย 51.83 51.48

เจ้าหน้ีอื่น  

บริษัทย่อย 1.68 1.68
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44.2	รายได้และค่าใช้จ่าย

2560 
ล้านบาท

2559 
ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายได้   

รายได้ค่าเช่าจากบริษัทย่อย 20.18 20.18

รายได้เก่ียวกับบริการจากบริษัทย่อย 23.89 25.51

รายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์จากบริษัทย่อย 17.34 18.02

รวม 61.41 63.71

ค่าใช้จ่าย   

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานแก่บริษัทย่อย - 0.84

ค่าใช้จ่ายอื่นแก่บริษัทย่อย 1.05 1.01

รวม 1.05 1.85

44.3	ค่าตอบแทนผู้บริหาร

45. ภาระผูกพัน 

 กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันตามกฎหมายซึ่งยังไม่ถือเป็นรายจ่ายในงวดบัญชีน้ี ดังน้ี

 รายจ่ายฝ่ายทุน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 และ 2559 ประกอบด้วย

2560 
ล้านบาท

2559 
ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ภาระผูกพันตามสัญญาของ สนญ. ทดม. และท่าอากาศยานภูมิภาค 1,551.32 1,891.47

ภาระผูกพันตามสัญญาของ ทสภ. 24,069.22 14,055.01

ภาระผูกพันเก่ียวกับผลกระทบด้านเสียงของ ทภก. 46.07 -

ภาระผูกพันเก่ียวกับผลกระทบด้านเสียงของ ทสภ. 130.57 79.98

รวม 25,797.18 16,026.46

2560 
ล้านบาท

2560 
ล้านบาท

2559 
ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 

ล้านบาท

ผลประโยชน์ระยะสั้น 141.75 131.87 136.72 127.83

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 2.96 3.06 2.96 3.06

รวม 144.71 134.93 139.68 130.89
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 รายจ่ายด�าเนินงาน (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 และ 2559 ประกอบด้วย

2560 
ล้านบาท

2560 
ล้านบาท

2559 
ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 

ล้านบาท

สัญญาจ้างเอกชนด�าเนินงาน 3,422.49 3,647.46 3,422.49 3,647.46

สัญญาจ้างบริหารกิจการโรงแรมและค่าสิทธิในการใช้ชื่อ

 เครื่องหมายการค้า 838.75 1,008.53 - -

สัญญาซ่อมบ�ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ 2,265.90 2,879.74 2,265.90 2,879.74

การเช่าทรัพย์สินและอื่นๆ 1,303.67 1,240.73 1,303.67 1,240.73

รวม  7,830.81 8,776.46 6,992.06 7,767.93

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 รทส. มีภาระผูกพันจากการท�าสัญญาจ้างบริหารกิจการโรงแรมเป็นระยะเวลา 20 ปี (สัญญาเริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์  
 2548 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2568) เป็นค่าจ้างในการบริหารกิจการโรงแรม (ค่าจ้างและค่าใช้จ่ายบุคลากรหลัก) จ�านวน 831.26 ล้านบาท และ 
 เป็นค่าสิทธิในการใช้ชื่อเครื่องหมายการค้า (Logo) จ�านวน 7.49 ล้านบาท รวมเป็นภาระผูกพันท้ังส้ิน 838.75 ล้านบาท

46. หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

46.1	 คดีความ

 กลุ่มกิจการถูกฟ้องร้องด�าเนินคดีจ�านวน 44 คดี และ 96 กลุ่มคดี ประกอบด้วย

 46.1.1 ทอท.ถูกฟ้องร้องด�าเนินคดีท่ัวไปจ�านวน 36 คดี โดยโจทก์ฟ้องให้ ทอท. ชดใช้ค่าเสียหายรวมเป็นเงินประมาณ 3,112.47 ล้านบาท  
   (ไม่รวมดอกเบ้ีย) เรื่องอยู ่ระหว่างการพิจารณาของศาลและคดียังไม่ถึงที่สุด โดยมีพนักงานอัยการ ส�านักงานอัยการสูงสุด  
   เป็นทนายความแก้ต่างคด ี

 46.1.2 ทอท.ถูกฟ้องร้องด�าเนินคดีเก่ียวกับผลกระทบจากมลภาวะทางเสียงต่อศาลปกครองจ�านวน 96 กลุ่มคดี (มีการจัดกลุ่มคดีใหม่)  
   โดยโจทก์ฟ้องให้ ทอท.ชดใช้ค่าเสียหายรวมเป็นเงินประมาณ 1,939.39 ล้านบาท ซึ่งคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง  
   โดยมีพนักงานอัยการ ส�านักงานอัยการสูงสุดเป็นผู้รับมอบอ�านาจในการแก้ต่างคดีให้ ทอท.

 46.1.3 ทอท.ถูกฟ้องร้องด�าเนินคดีเก่ียวกับการบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ประกอบกิจการบริหารจัดการอาคารและลานจอดรถ ณ ทสภ. 
   โดยไม่ชอบกับบริษัทเอกชนรายหนึ่งจ�านวน 1 คดี โดยผู้ฟ้องคดีฟ้องศาลปกครองให้ ทอท.ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินประมาณ 128.98  
   ล้านบาท ทอท.ผู้ถูกฟ้องคดีฟ้องแย้งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีช�าระค่าเสียหายฐานผิดสัญญาแก่ ทอท. โดยเมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2557  
   ศาลปกครองกลางพิพากษายกฟ้อง และให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชดใช้ค่าเสียหายฐานผิดสัญญาจ�านวน 82.68 ล้านบาทให้แก่ ทอท.  
   ผู ้ถูกฟ้องคดี พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระแล้วเสร็จ และให้ธนาคารร่วม 
   รับผิดในจ�านวนเงินดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ไม่เกิน 51.70 ล้านบาท ตามวงเงินค�้าประกันที่เหลือ ปัจจุบันธนาคารได้ช�าระหน้ีตามพิพากษา 
   จ�านวน 51.70 ล้านบาท ให้แก่ ทอท.แล้ว ส่วนบริษัทเอกชนได้ย่ืนอุทธรณ์ คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

 46.1.4 ทอท.ถูกฟ้องร้องด�าเนินคดีเก่ียวกับการบอกเลิกสัญญาจ้างบริหารด้านการจัดการขนส่งสินค้าภายในเขตปลอดอากรท่าอากาศยาน 
   สุวรรณภูมิ โดยบริษัทเอกชนผู้ฟ้องคดีทั้ง 2 ฟ้องศาลปกครองกลางให้ ทอท.ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินประมาณ 165.80 ล้านบาท  
   พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี และค่าธรรมเนียมรายปี หนังสือค�้าประกันธนาคารปีละ 2.96 ล้านบาท จนกว่า ทอท.จะคืน 
   หนังสือค�้าประกันธนาคาร ซึ่ง ทอท.ได้เสนอขอให้ส�านักงานคดีปกครอง ส�านักงานอัยการสูงสุดจัดพนักงานอัยการเป็นผู้รับมอบอ�านาจ 
   ด�าเนินการแก้ต่างคดีแทน ทอท. ต่อมาผู้ฟ้องคดีขอแก้ไขเพ่ิมเติมค�าฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 3,253.50 ล้านบาท ปัจจุบันคดีอยู่ใน 
   ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

   ผลจากการที่ ทอท.บอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นท�าให้ผู้รับจ้างงานช่วงฟ้องผู้ฟ้องคดีเป็นจ�าเลยต่อศาลยุติธรรม เพ่ือเรียกร้องเอาเงิน 
   ค่าจ้างตามสัญญาจ้างงานช่วงแต่ละฉบับ ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ย่ืนค�าร้องต่อศาลให้หมายเรียก ทอท.เข้ามาเป็นจ�าเลยร่วมในทุกคดีจึงท�าให้  
   ทอท.ตกเป็นจ�าเลยในคดีเหล่านั้นด้วย ซึ่งปัจจุบันมีคดีที่ ทอท.ตกเป็นจ�าเลยร่วมท้ังส้ินจ�านวน 4 คดี จ�านวนทุนทรัพย์ที่พิพาท 493.94  
   ล้านบาท (ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลแพ่งกรุงเทพใต้) และอีก 1 คดี ทอท.ถูกผู้รับจ้างงานช่วงของผู้ฟ้องคดีฟ้องเป็นจ�าเลย 
   โดยตรง จ�านวนทุนทรัพย์ที่พิพาท 10.23 ล้านบาท (ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง)
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 46.1.5 รทส.มีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างบริหารกิจการโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรณีส�านักงานประกันสังคมได้มีหนังสือแจ้ง 
   ขอให้ผู้รับจ้างบริหารกิจการโรงแรมน�าส่งเงินกองทุนประกันสังคม และเงินกองทุนทดแทนประจ�าปี 2554 จ�านวนเงิน 3.41 ล้านบาท  
   และ 0.03 ล้านบาทตามล�าดับ โดยแจ้งว่าผู้รับจ้างน�าส่งเงินไม่ครบถ้วน เนื่องจากส�านักงานประกันสังคมได้น�าค่าบริการท่ีจ่ายให ้
   ลูกจ้างมารวมเป็นส่วนหน่ึงของค่าจ้าง ผู้รับจ้างไม่เห็นด้วยกับการพิจารณาดังกล่าวจึงด�าเนินการน�าเรื่องสู่ศาลแรงงานเมื่อวันท่ี 6  
   มกราคม 2560 ซึ่งเมื่อวันท่ี 19 มิถุนายน 2560 ศาลมีค�าพิพากษาว่าค่าบริการท่ีนายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างไม่ถือเป็นค่าจ้าง ปัจจุบัน 
   ส�านักงานประกันสังคมได้ย่ืนอุทธรณ์คดีดังกล่าว

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 กลุ่มกิจการได้รับรู ้ประมาณการหน้ีสินจากการถูกฟ้องร้องด�าเนินคดีดังกล่าวข้างต้นในงบการเงินรวมจ�านวน  
 23 คดี จ�านวน 539.02 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการจ�านวน 22 คดี จ�านวน 535.58 ล้านบาท โดยเป็นคดีที่ ทอท.ถูกฟ้องร้องคดี 
 ทั่วไปจ�านวน 10 คดี จ�านวน 504.60 ล้านบาท คดีผลกระทบจากมลภาวะทางเสียงจ�านวน 12 คดี จ�านวน 30.98 ล้านบาท และเป็นคดีท่ี รทส. 
 ถูกฟ้องร้องจ�านวน 1 คดี จ�านวน 3.44 ล้านบาท

 ทอท.เป็นผู้ฟ้องร้องด�าเนินคดี

 46.1.6 ทอท.ยื่นฟ้อง พล.ต.จ�าลอง ศรีเมืองกับพวกรวม 13 คนต่อศาลแพ่งเป็นคดีหมายเลขคดีด�าที่ 6453/2551 และคดีหมายเลขด�าที่ 6474/2551  
   กรณีที่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยปิดล้อม ทสภ.และ ทดม. ศาลแพ่งพิพากษาให้จ�าเลยทั้ง 13 ร่วมกันช�าระเงินให้แก่ ทอท. 
   จ�านวน 522.16 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไป ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน 
   ตามศาลแพ่ง จ�าเลยท้ัง 13 ไม่ได้ย่ืนฎีกาภายในก�าหนด และขอขยายระยะเวลาย่ืนฎีกาภายหลังครบก�าหนดฎีกา ศาลแพ่งจึงสั่งไม่รับฎีกา  
   จ�าเลยทั้ง 13 ย่ืนอุทธรณ์ค�าสั่ง ศาลอุทธรณ์มีค�าสั่งยืนตามศาลแพ่ง จ�าเลยทั้ง 13 ย่ืนฎีกาค�าสั่งศาลแพ่งและ ศาลอุทธรณ์ ซึ่งเมื่อวันท่ี  
   21 กันยายน 2560 ศาลฎีกามีค�าสั่งไม่รับฎีกา คดีจึงถึงที่สุด ปัจจุบันอยู่ระหว่างพนักงานอัยการย่ืนค�าร้องขอหมายตั้งเจ้าพนักงาน 
   บังคับคดีเพ่ือยึดอายัดทรัพย์สินของจ�าเลยท้ัง 13 ช�าระหน้ีตามค�าพิพากษา

46.2	 ผลกระทบจากมลภาวะทางเสียง

	 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 คณะกรรมการ ทอท. มีมติเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้ด�าเนินการชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการด�าเนินกิจการ 
 ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามสถานการณ์การบินจริง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 และวันท่ี 31 สิงหาคม 2553  
 เฉพาะอาคารท่ีก่อสร้างก่อนปี 2544 ดังน้ี

 • พ้ืนท่ี NEF มากกว่า 40 ให้เจรจาซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยเทียบเคียงแนวทางการก�าหนดค่าทดแทนความเสียหายท่ีต้องออกจาก 
  อสังหาริมทรัพย์ท่ีถูกเวนคืน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 และหากเจ้าของไม่ประสงค์จะขาย  
  ให้รับเงินไปด�าเนินการปรับปรุงอาคารเอง

 • พ้ืนที่ NEF 30-40 ให้สนับสนุนการปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โดยการท�าการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  หากพบว่าโครงการท�าให้ 
  ระดับเสียงรบกวนเกิน 10 เดซิเบล (เอ) ให้รับเงินไปด�าเนินการปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างเอง โดยใช้หลักเกณฑ์การปรับปรุงอาคาร 
  เพ่ือลดผลกระทบด้านเสียงจากผลการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 15 ตุลาคม 2556 ท่ีประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในหลักการให้ ทอท. พิจารณาขยายกรอบการชดเชย 
 ผลกระทบด้านเสียงจากการด�าเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม 2550 และวันท่ี 31 สิงหาคม  
 2553 ให้แก่อาคารที่ปลูกสร้างตั้งแต่ปี 2544 จนถึงวันท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเริ่มเปิดด�าเนินการในวันที่ 28 กันยายน 2549 โดยใช้ 
 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 และวันที่ 31 สิงหาคม 2553 และเห็นควรให้ ทอท.  
 เป็นผู้พิจารณาการชดเชยผลกระทบด้านเสียงจากการด�าเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องผลกระทบด้านเสียง 
 จากผู้ท่ีได้รับผลกระทบด้านเสียงที่อยู่นอกเหนือจากบริเวณพ้ืนท่ีตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม 2550 และวันท่ี 31 สิงหาคม  
 2553 โดยขยายกรอบการชดเชยให้แก่อาคารท่ีปลูกสร้างจนถึงวันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเริ่มเปิดด�าเนินการในวันที่ 28 กันยายน 2549  
 เป็นกรณีไป

 อย่างไรก็ตาม ทอท. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งกองทุนชดเชยผลกระทบจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กองทุนฯ  
 ดังกล่าวเป็นกลไกในการก�าหนดมาตรการ วิธีการช่วยเหลือและด�าเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบที่ประชาชนอาจได้รับจากการด�าเนินงาน 
 ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งท่ี 2/2552 เมื่อวันท่ี 4 พฤษภาคม 2552   

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 ทอท. มีประมาณการหน้ีสินจากค่าชดเชยผลกระทบทางเสียงเพ่ือปรับปรุงอาคาร และส่ิงปลูกสร้างของ ทสภ.  
 จ�านวน 280.94 ล้านบาท 
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	 ท่าอากาศยานภูเก็ต

 คณะกรรมการ ทอท.มีมติเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 เห็นชอบหลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านเสียงจากการด�าเนินงาน ทภก.  
 โดยชดเชยอาคารและสิ่งปลูกสร้างก่อนปี 2553 ดังน้ี

 • หลักเกณฑ์ในการด�าเนินการชดเชยในบริเวณพ้ืนท่ี NEF มากกว่า 40 ให้เจรจาซื้อท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง กรณีเจ้าของกรรมสิทธ์ิไม่ประสงค์ขาย  
  ต้องสนับสนุนการปรับปรุงอาคารเพ่ือลดผลกระทบด้านเสียง และให้รับเงินไปปรับปรุงอาคารเอง โดยใช้วิธีการประเมินราคา ดังน้ี

  กรณีซื้อท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ใช้หลักเกณฑ์การประเมินราคาที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง โดยวิธีเทียบเคียงแนวทางการก�าหนดค่าทดแทน 
  ความเสียหายท่ีต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ท่ีถูกเวนคืน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 

  กรณีปรับปรุงอาคาร ใช้หลักเกณฑ์การปรับปรุงอาคารเพ่ือลดผลกระทบด้านเสียงจากผลการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
  (NIDA) 

 • หลักเกณฑ์ในการด�าเนินการชดเชยในบริเวณพ้ืนท่ี NEF 30-40 สนับสนุนการปรับปรุงอาคารท่ีเป็นที่อยู่อาศัย เพ่ือลดผลกระทบด้านเสียง  
  โดยใช้หลักการปรับปรุงอาคารเพ่ือลดผลกระทบด้านเสียงจากผลการศึกษาของ NIDA  และให้รับเงินไปปรับปรุงเอง

 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 เห็นชอบให้เพ่ิมกรอบวงเงินลงทุนโครงการพัฒนา ทภก. จ�านวน 3,069.90 ล้านบาท เพ่ือเป็น 
 ค่าใช้จ่ายชดเชยผลกระทบด้านเสียง 

 ณ วันท่ี  30 กันยายน 2560  ทอท. มีประมาณการหน้ีสินจากค่าชดเชยผลกระทบทางเสียงเพ่ือปรับปรุงอาคาร และส่ิงปลูกสร้างของ ทภก.  
 จ�านวน 190.52 ล้านบาท

46.3	 ข้อพิพาท

 ทอท.ได้รับหนังสือน�าส่งค�าเสนอข้อพิพาทจากสถาบันอนุญาโตตุลาการ ส�านักงานศาลยุติธรรม กรณีกิจการร่วมค้าแห่งหน่ึงได้ย่ืนค�าเสนอ 
 ข้อพิพาทตามสัญญาจ้างงานก่อสร้างทางยกระดับหน้าอาคารผู้โดยสาร ทสภ. ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เป็นข้อพิพาทหมายเลขด�าท่ี 33/2553  
 ลงวันท่ี 4 พฤษภาคม 2553 ขอให้ ทอท. ชดใช้ค่าเสียหายแก่กิจการร่วมค้ารวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,206.17 ล้านบาท และ 99.22 ล้านเยน  
 พร้อมดอกเบี้ย ซึ่งสถาบันอนุญาโตตุลาการได้แต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการเพ่ือพิจารณาข้อพิพาทนี้ โดยปัจจุบันข้อพิพาทอยู่ระหว่างการ 
 สืบพยานฝ่ายผู้เรียกร้อง ทอท. จึงยังไม่อาจประมาณการค่าเสียหายว่าเป็นจ�านวนเงินเท่าใด

46.4	 ของดหรือลดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม	กรณีน�าส่งภาษีมูลค่าเพิ่มของการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 ทอท.ได้มีการขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมของค่าก่อสร้างของ ทสภ.ทั้งจ�านวนตั้งแต่เดือนภาษี มกราคม 2549 ถึง มิถุนายน 2552 จากกรมสรรพากร  
 ต่อมา ทอท.ได้ส�ารวจการใช้พ้ืนที่จริงใหม่ จึงด�าเนินการย่ืนแบบแจ้งรายการประมาณการการใช้พ้ืนท่ีอาคาร แบบแจ้งวันท่ีก่อสร้างอาคาร 
 เสร็จสมบูรณ์ และแบบแจ้งรายการเริ่มใช้อาคาร ท�าให้ ทอท.ต้องน�าส่งภาษีมูลค่าเพ่ิมให้กรมสรรพากรเพ่ิมเติม โดยมีเบี้ยปรับจ�านวน 34.96  
 ล้านบาท และเงินเพ่ิมจ�านวน 17.51 ล้านบาท ทั้งนี้ ทอท.ได้น�าส่งภาษีมูลค่าเพ่ิมดังกล่าวแล้วเมื่อ 12 มีนาคม 2553 ส่วนเบี้ยปรับและเงินเพ่ิม  
 ทอท.ได้ท�าหนังสือถึงกรมสรรพากรเพ่ือของดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพ่ิมพร้อมทั้งย่ืนเรื่องขอขยายเวลาการย่ืนแบบปรับปรุงภาษีมูลค่าเพิ่ม  
 ซึ่งขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการพิจารณาของกรมสรรพากร และ ทอท.ได้น�าพันธบัตรจ�านวน 55.00 ล้านบาท (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14)  
 ไปวางค�้าประกันค่าเบี้ยปรับและเงินเพ่ิมดังกล่าว

47. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ที่ประชุมมีมติรับทราบการรายงานความก้าวหน้าการด�าเนินงาน 
 โครงการพัฒนา ทสภ.(ปีงบประมาณ 2554-2560) โดยงานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น B2 ชั้น B1 และชั้น G) ลานจอด 
 อากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังท่ี 1 และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานโครงสร้าง และงานระบบหลัก) อยู่ระหว่างก่อสร้าง  
 และได้ผลงานร้อยละ 52.32 งานจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และได้ผลงานร้อยละ 15.20 และงานควบคุมงานก่อสร้าง 
 ซึ่งเริ่มด�าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ส่วนงานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังท่ี 1 (ชั้น 2-4) และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค ์
 ด้านทิศใต้ (งานระบบย่อย) ทอท.ได้จ้างผู้รับจ้างจ�านวน 1 งาน เป็นเงิน 14,235.00 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 7) (มติท่ีประชุม 
 คณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560) โดยมีก�าหนดระยะเวลาด�าเนินงานตามสัญญารวม 660 วันนับตั้งแต่วันที่ก�าหนด 
 ให้เร่ิมงานในใบแจ้งให้ลงมือท�างาน ท้ังนี้ ทอท.ได้ท�าสัญญาแล้วเมื่อ 14 กันยายน 2560 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมงาน ส�าหรับงานจ้างก่อสร้าง 
 อาคารส�านักงานสายการบินและท่ีจอดรถด้านทิศตะวันออก งานจ้างก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก งานจัดซื้อพร้อม 
 ติดตั้งระบบขนส่งผู ้โดยสารอัตโนมัติ และงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานล�าเลียงกระเป๋า และระบบตรวจจับวัตถุระเบิดอยู่ระหว่าง 
 การด�าเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

P 248 : หมายเหตุประกอบงบการเงิน : [ รายงานประจำาปี 2560 : AOT ]



CHIANG MAI 
INTERNATIONAL AIRPORT

8.5x11.5inh sun 14.5 mm

60-09-132_IN COVER AR 2017 Thai+ENG_uncoatd_W.ai



8.5x11.5inh sun 14.5 mm

60-09-132_COVER AR 2017 THAI_uncoatd_W.ai


