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การด�ำเนินงานของ ทอท.มีจุดเริ่มต้นย้อนไปตั้งแต่ได้เลือกพื้นที่ดอนเมืองเพื่อเป็นสนามบินในปี 2454 และมี
เครื่องบินเครื่องแรกบินลงเป็นปฐมฤกษ์เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2457 ในขณะนั้นกรมการบินทหารบกเป็นผู้ดูแล
สนามบินดอนเมือง ซึ่งต่อมาได้ปรับปรุงให้เป็นท่าอากาศยานสากลใช้ชื่อว่า “ท่าอากาศยานดอนเมือง” จนถึงปี
2498 จึงได้รับชื่ออย่างเป็นทางการว่า “ท่าอากาศยานกรุงเทพ” อยู่ในความดูแลของกองทัพอากาศ
ต่อมาในปี 2522 รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติว่าด้วยการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ก�ำหนดให้จัดตั้ง
การท่าอากาศยานแห่ง ประเทศไทย หรือ ทอท.ขึ้น และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Airports Authority of
Thailand (AAT) ให้ ทอท.ด�ำรงสถานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ในการประกอบและส่งเสริมกิจการ
ท่าอากาศยาน รวมทั้งการด�ำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการท่าอากาศยาน และ
พนักงาน ทอท.ได้เข้าปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2522 จากนั้น
ทอท.ได้ รั บ โอนท่ า อากาศยานสากลในส่ ว นภู มิ ภ าคอี ก 4 แห่ ง จากกรมการบิ น พาณิ ช ย์ (ชื่ อ ในขณะนั้ น )
มาด�ำเนินการตามล�ำดับ ได้แก่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (รับโอนเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2531) ท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ (รับโอนเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2531) ท่าอากาศยานภูเก็ต (รับโอนเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2531)
และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (รับโอนเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2541) นอกจากนี้ ทอท. ยังได้เข้าบริหาร
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2549
ทอท.ได้สร้างสรรค์และพัฒนาการด�ำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง และแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัดเมื่อปี 2545
ภายใต้ชื่อ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) และยังใช้ชื่อย่อ ทอท. เช่นเดิม ส่วนภาษาอังกฤษใช้ว่า
Airports of Thailand Public Company Limited หรือ AOT
ทอท.ได้ค�ำนึงถึงการมุ่งสร้างองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยมุ่งมั่นยกระดับการพัฒนาคุณภาพบริการ การพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร และการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวไปอย่าง
รวดเร็ว รวมทั้งให้ความส�ำคัญในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลอันจะเป็น
แนวทางที่น�ำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน
ภายใต้ค�ำขวัญ “ปลอดภัย คือมาตรฐาน บริการ คือหัวใจ”
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ทอท.ในฐานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวง
คมนาคม และเป็นบริษัทที่ขึ้นทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ดำ� เนิน
งานโดยค� ำ นึ ง ถึ ง การรัก ษาผลประโยชน์
สาธารณะควบคู ่ ไ ปกั บ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
ปฏิ บั ติ ง านภายใต้ แ นวนโยบายและการ
ก�ำกับดูแลจากภาครัฐ ตลอดจนตอบสนอง
ความต้ อ งการและความคาดหวั ง ของ
ผู้มีส่วนได้เสีย ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน โดยบริ ห ารและจั ด การ
ท่ า อากาศยานที่ อ ยู ่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบ
6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยาน
เชี ย งใหม่ ท่ า อากาศยานแม่ ฟ ้ า หลวง
เชี ย งราย ท่ า อากาศยานภู เ ก็ ต และ
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึ่งให้บริการเชิง
พาณิ ช ย์ ส� ำ หรั บ เที่ ย วบิ น ภายในประเทศ
และระหว่ า งประเทศ ให้ บ ริ ก ารด้ า น
สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกในการขนส่ง ทาง
อากาศ ควบคูก่ บั การบริหารจัดการกิจกรรม
เชิงพาณิชย์ต่างๆ ภายในท่าอากาศยาน
อี ก ทั้ ง ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ร่ ว มทุ น ในบริ ษั ท ที่

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับท่าอากาศยานและ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ทอท.จึงเป็นองค์กรที่
รับผิดชอบการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการขนส่งขนาดใหญ่ของประเทศ มี
ภารกิจเกี่ยวเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในการส่งเสริมสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม
การขนส่งและโลจิสติกส์ ภาคอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว และภาคธุรกิจการค้าการ
ลงทุนของประเทศไทย รวมทัง้ มีภาพลักษณ์
ในการเป็ น ประตู สู ่ ภู มิ ภ าคอาเซี ย นและ
นานาชาติในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและ
นักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลกด้วยบริการที่
อบอุ่นและเป็นมิตร ควบคู่กับความสะดวก
สบายและทันสมัย
ทอท.วางวิสัยทัศน์ในการผลักดันองค์กร
สู ่ ก ารเป็ น “ผู ้ ด� ำ เนิ น การและจั ด การ
ท่าอากาศยานทีด่ รี ะดับโลก (AOT Operates
the World’s Smartest Airports)” ภายใต้
พันธกิจในการประกอบและส่งเสริมกิจการ
ท่าอากาศยาน รวมทัง้ ด�ำเนินการกิจการอืน่
ที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการประกอบ
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กิจการท่าอากาศยาน โดยค�ำนึงถึงการ
พั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ซึ่ ง ได้ ก� ำ หนดแนวทาง
การด� ำ เนิ น งานในอนาคตเพื่ อ มุ ่ ง สู ่ ก าร
พัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเน้นการพัฒนาใน
มิติด้านการบริการ ด้านการสร้างรายได้
และด้านมาตรฐาน ภายใต้การส่งเสริม
ค่านิยมหลัก (Core Values) 5 ใจ ของ
ทอท. อันประกอบด้วย ให้ใจ (Service
Minded) มั่นใจ (Safety & Security)
ร่วมใจ (Teamwork) เปิดใจ (Innovation)
และภูมิใจ (Integrity) เพื่อผลักดันองค์กร
โดยมียุทธศาสตร์ส�ำคัญขับเคลื่อนทิศทาง
การด�ำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
ประกอบกั บ การมุ่ง เน้นการสร้างคุณค่า
ร่วมและส�ำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social
Responsibility : CSR) และหลักธรรมาภิบาล
(Good Corporate Governance) ไว้ใน
การด�ำเนินงานทุกระดับตามแนวทางการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมดังกล่าว
ทอท.ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การพั ฒ นา
ท่าอากาศยานนานาชาติในความรับผิดชอบ
ให้สามารถรองรับการเติบโตของปริมาณ
การจราจรทางอากาศทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว
การเปิดตลาดการบินร่วมอาเซียน จากการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
โดยได้ ก� ำ หนดต� ำ แหน่ ง ทางยุ ท ธศาสตร์
ท่ า อากาศยาน (Airport Strategic

Positioning) ในความรับผิดชอบทั้ง 6
แห่ ง เพื่ อ วางกรอบแนวทางการพั ฒ นา
ท่าอากาศยานรองรับการเติบโตการขนส่ง
ทางอากาศในอนาคต ที่ ค� ำ นึ ง ถึ ง ปั จ จั ย
แวดล้อมของแต่ละท่าอากาศยาน ทั้งด้าน
กายภาพ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
โอกาสและความท้าทายทางยุทธศาสตร์
ฐานข้อมูลลูกค้า และแนวโน้มทางธุรกิจ
ในอนาคต เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า จะสามารถ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถใน
การรองรั บ ของท่ า อากาศยานในความ
รับผิดชอบให้ทันต่อความต้องการ และ
การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจการขนส่งทาง
อากาศ รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างมูลค่า
เพิ่ ม ให้ แ ก่ อ งค์ ก รและประเทศชาติ จ าก
การบริหารสินทรัพย์เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดด้วย
นอกจากนั้น ทอท.ยังเตรียมความพร้อม
ขององค์กร เพื่อรองรับรูปแบบบทบาท
การด�ำเนินธุรกิจท่าอากาศยานที่ก�ำลังจะ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยสร้างพันธมิตร
กับท่าอากาศยานในต่างประเทศภายใต้
รู ป แบบการจั ด ท� ำ บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความ
ร่ ว มมื อ ระหว่ า งท่ า อากาศยาน (Sister
Airport Agreement) หรื อ บั น ทึ ก
ข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่าง
ท่าอากาศยาน (Strategic Cooperation
Agreement) เพื่อประชุมหารือร่วมกัน
การแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมทั้งการพัฒนา
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ธุ ร กิ จ ใหม่ ๆ และท� ำ การตลาดการบิ น
ร่วมกันในอนาคตในทุกระดับตั้งแต่ระดับ
รากฐาน ระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ และระดั บ
ทิ ศ ทางองค์ ก ร โดยมี จุ ด มุ ่ ง เน้ น ในผล
ประกอบการดีเด่นทุกมิติ การเสริมสร้าง
จรรยาบรรณและธรรมาภิบาลขององค์กร
การบริ ห ารความเสี่ ย งอย่ า งรอบคอบ
การสร้างความยัง่ ยืนให้องค์กร การประสาน
ความร่วมมือกับพันธมิตรและผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ที่ ส� ำ คั ญ ทอท.ยั ง มุ ่ ง มั่ น ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ให้
เติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ งพร้ อ มไปกั บ ใส่ ใ จ
ดู แ ลสั ง คมและรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ
ให้ ทอท.เป็ น ผู ้ ด� ำ เนิ น การและจั ด การ
ท่ า อากาศยานที่ ดี ใ นระดั บ โลกตาม
วิสัยทัศน์ของ ทอท. ปี 2558-2562 ส่งผล
ให้ในปีที่ผ่านมา ทอท.ได้รับคัดเลือกให้เป็น
สมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow
Jones Sustainability Indices : DJSI
2015) ในกลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคมและ
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม (TRA :
Transportation and Transportation
Infrastructure) ซึ่งถือว่า ทอท.เป็นบริษัท
ในกลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมดั ง กล่ า วแห่ ง แรก
ของประเทศไทย และเป็นบริษัทที่บริหาร
ท่าอากาศยานแห่งแรกของเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้

ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ

SUVARNABHUMI AIRPORT
ประตูสู่นานาชาติ
International Gateway

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) มีบทบาททางยุทธศาสตร์เป็น
“International Gateway” หรือ “ประตูสู่นานาชาติ” ในการ
ต้อนรับผูเ้ ดินทางเข้า-ออก ประเทศไทย และยังเป็นท่าอากาศยาน
ที่ผู้โดยสารเลือกในการเปลี่ยนล�ำ โดยมีทางเลือกในการต่อ
สายการบินนานาชาติที่หลากหลาย รวมทั้งมีการให้บริการด้วย
รอยยิ้มและบริการเหนือชั้น และความอบอุ่นของคนไทย
ที่ตั้ง : เลขที่ 999 หมู่ 1 ต�ำบลหนองปรือ อ�ำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
พื้นที่ : 22,000 ไร่
ศักยภาพ :
เที่ยวบิน 		
ผู้โดยสาร		
สินค้า		
ทางวิ่ง : 2 เส้นทาง
ชื่อ
01L/19R
01R/19L

76 เที่ยวบินต่อชั่วโมง
45 ล้านคนต่อปี
3 ล้านตันต่อปี
ยาว
3,700 เมตร
4,000 เมตร

ลานจอดอากาศยาน :
หลุมจอด :		
แบบมีสะพานเทียบเครื่องบิน
หลุมจอดระยะไกล

กว้าง
60 เมตร
60 เมตร

887,833 ตารางเมตร
120 หลุมจอด
51 หลุมจอด
69 หลุมจอด

อาคารผู้โดยสาร : 1 อาคาร (อาคารเดียวขนาดใหญ่
ให้บริการผู้โดยสารภายในประเทศและระหว่างประเทศ)
และอาคารเทียบเครื่องบิน 7 อาคาร พื้นที่ประมาณ
563,000 ตารางเมตร
เปิดให้บริการ : 24 ชั่วโมง
การติดต่อ :

โทรศัพท์ 0 2132 1888
โทรสาร 0 2132 1889
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
ชื่อ “ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” ซึ่งมีความหมายว่า “แผ่นดินทอง” และทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ า ฯ พระราชทานชื่ อ ภาษาอั ง กฤษว่ า “Suvarnabhumi Airport” โดย
เสด็จพระราชด�ำเนินทรงประกอบพิธวี างศิลาฤกษ์ อาคารผูโ้ ดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2545

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ ห่างจาก
กรุ ง เทพมหานครไปทางทิ ศ ตะวั น ออกประมาณ 31 กิ โ ลเมตร
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 28
กันยายน พ.ศ.2549 โดยเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศที่มีการ
ออกแบบที่ทันสมัยพร้อมด้วยระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อรองรับ
การเจริญเติบโตของกิจการขนส่งทางอากาศ
ในปี 2558 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมมิ ผี โู้ ดยสารรวม 46.5 ล้านคนต่อปี
แบ่งเป็นผูโ้ ดยสารต่างประเทศ 38 ล้านคน และในประเทศ 8.5 ล้านคน
ตามล�ำดับ ผูโ้ ดยสารส่วนใหญ่ทใี่ ช้บริการในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
คือ ชาวไทย จีน และญีป่ นุ่ มีวตั ถุประสงค์การเดินทางเพือ่ การพักผ่อน
และท่องเที่ยว โดยเดินทางเป็นหมู่คณะและจะใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ
ทริปละ 5-7 วัน ทั้งนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นหนึ่งในศูนย์กลาง
การต่อเที่ยวบินของสายการบินใหญ่ๆ โดยมีขีดความสามารถในการ
รองรับเทีย่ วบินสูงสุด 76 เทีย่ วบินต่อชัว่ โมง และเป็นหนึง่ ในศูนย์กลาง
การเชื่อมต่อประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยมีจุดหมายปลายทาง
เชื่อมต่อ 64 ประเทศ ผ่าน 184 เส้นทาง ด้วยบริการของ 111
สายการบิน
11

ในปี 2558 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รองรับผู้โดยสาร
จากสามภู มิ ภ าคที่ เ ดิ น ทางผ่ า นเข้ า มาเป็ น ปริ ม าณสู ง สุ ด
เรียงตามล�ำดับดังนี้ เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก
และยุโรป
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โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ระยะที่ 2
ระหว่างปี 2559-2562 ทอท.จะมีการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยจะมีการ
ก่อสร้าง ประกอบด้วย การก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 มีพื้นที่รวม
216,000 ตารางเมตร ลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1
และส่วนต่อเชือ่ มอุโมงค์ดา้ นทิศใต้ และระบบขนส่งผูโ้ ดยสารอัตโนมัติ (APM) งานก่อสร้าง
ส่วนขยายอาคารผูโ้ ดยสารด้านทิศตะวันออก เพือ่ เพิม่ พืน้ ทีอ่ กี 60,000 ตารางเมตร อาคาร
ส�ำนักงานสายการบินและที่จอดรถด้านทิศตะวันออก งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเริ่มด�ำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2559 และแล้วเสร็จทั้งโครงการ
ในปี 2562 ซึ่งโครงการพัฒนาดังกล่าวจะเพิ่มศักยภาพให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในการ
รองรับผู้โดยสารจาก 45 ล้านคนต่อปี เป็น 60 ล้านคนต่อปี

อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1

งานขยายอาคารผู้โดยสาร
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ท่าอากาศยาน ดอนเมือง

DON MUEANG INTERNATIONAL AIRPORT
ท่าอากาศยานที่รวดเร็วเเละสะดวกสบาย
Fast and Hassle-free Airport
ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) มีบทบาททางยุทธศาสตร์
เป็น “Fast and Hassle-free Airport” หรือ “ท่าอากาศยานที่
รวดเร็วและสะดวกสบาย” เพื่อเป็นจุดให้บริการของสายการบิน
ต้นทุนต�่ำในภูมิภาค ซึ่งมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผู้โดยสาร
ที่ต้องการความรวดเร็ว ความสะดวก และความสบายใจ มุ่งเน้น
การให้ บ ริ ก ารการเดิ น ทางทางอากาศที่ ส ะดวกและรวดเร็ ว
ในประเทศไทย
ที่ตั้ง : เลขที่ 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
พื้นที่ : 4,000 ไร่
ศักยภาพ :
เที่ยวบิน
ผู้โดยสาร
สินค้า

40 เที่ยวบินต่อชั่วโมง
30 ล้านคนต่อปี
525,790 ตันต่อปี

ทางวิ่ง : 2 เส้นทาง
ชื่อ
03L/21R
03R/21L

ยาว
3,700 เมตร
3,500 เมตร

ลานจอดอากาศยาน :
หลุมจอด :
แบบมีสะพานเทียบเครื่องบิน
หลุมจอดระยะไกล
หลุมจอดเฮลิคอปเตอร์หรือ
เครื่องบินขนาดเล็ก

กว้าง
60 เมตร
45 เมตร

860,000 ตารางเมตร
101 หลุมจอด
27 หลุมจอด
74 หลุมจอด
10 หลุมจอด

อาคารผู้โดยสาร : 2 อาคาร
พื้นที่อาคาร 1 : 109,033 ตารางเมตร
พื้นที่อาคาร 2 : 106,586.5 ตารางเมตร
เปิดให้บริการ : 24 ชั่วโมง
การติดต่อ :

โทรศัพท์ 0 2535 1192, 0 2535 2110
โทรสาร 0 2535 1065
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ท่ า อากาศยานดอนเมื อ งอยู ่ ห ่ า งจาก
กรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือประมาณ
25 กิโลเมตร และห่างจากท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิประมาณ 46 กิโลเมตร ได้
ครบรอบ 102 ปีการด�ำเนินงานเมื่อวันที่
8 มีนาคม พ.ศ.2558 ปัจจุบันได้ท�ำหน้าที่
ในการรองรับ Low Cost Carriers : LCCs
และในปี 2558 ได้รับการจัดอันดับจาก
CAPA Centre for Aviation (CAPA) ให้เป็น
ท่ า อากาศยานที่ มี ผู ้ โ ดยสารสายการบิ น
ต้ น ทุ น ต�่ ำ มาใช้ บ ริ ก ารมากที่ สุ ด ในโลก
(World’s Business Low Cost Carrier
Airports)
ในปี 2558 ท่ า อากาศยานดอนเมื อ งมี
ผู้โดยสารรวม 19.3 ล้านคนต่อปี แบ่งเป็น
ผู้โดยสารต่างประเทศ 5.3 ล้านคน และใน
ประเทศ 14 ล้านคน ตามล�ำดับ ผู้โดยสาร
ส่ ว นใหญ่ ที่ ใ ช้ บ ริ ก ารในท่ า อากาศยาน
ดอนเมือง คือ ชาวจีน ไทย และมาเลเซีย
ตามล�ำดับ มีวัตถุประสงค์การเดินทางเพื่อ
การพักผ่อน ท่องเที่ยว และเยี่ยมครอบครัว
โดยเดินทางส่วนตัวและจะใช้เวลาต่อทริป
ประมาณ 1-3 วัน

ท่าอากาศยานดอนเมืองได้เปิดให้บริการ
อาคารผู ้ โ ดยสารอาคาร 2 ส� ำ หรั บ เป็ น
อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เมื่อวันที่
24 ธันวาคม พ.ศ.2558 และเปิดให้บริการ
อาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 5 (Pier 5)
รวมทั้ ง แนวทางเดิ น ด้ า นทิ ศ ใต้ (South
Corridor) เมือ่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
ท�ำให้ปัจจุบัน ท่าอากาศยานดอนเมืองมี
ศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารได้ 30
ล้านคนต่อปี นอกจากนี้ ทอท. ยังมีแผน
ที่จะปรับปรุงอาคารผูโ้ ดยสารอาคาร 1 และ
ด� ำ เนิ น โครงการพั ฒ นาท่ า อากาศยาน
ดอนเมือง ระยะที่ 3 ได้แก่ การปรับปรุง
อาคารผู้โดยสารภายในประเทศหลังเดิม

15

การก่ อ สร้ า งอาคารเชื่ อ มต่ อ หลั ง ใหม่
(Junction Terminal) ซึ่งจะมีทางเชื่อมต่อ
กับระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง และ
การก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์เพื่อรองรับ
รถยนต์ได้อีกว่า 3,000 คัน คาดว่าเมื่อ
โครงการแล้วเสร็จ ท่าอากาศยานดอนเมือง
จะเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการรองรั บ
ผู้โดยสารได้เป็น 40 ล้านคนต่อปี
ในปี 2558 ท่าอากาศยานดอนเมืองได้
รองรับผู้โดยสารจากสามภูมิภาคที่เดินทาง
ผ่านเข้ามาเป็นปริมาณสูงสุดเรียงตามล�ำดับ
ดังนี้ เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้

ท่าอากาศยาน เชียงใหม่

CHIANG MAI INTERNATIONAL AIRPORT
ประตูสู่วัฒนธรรมล้านนา
Gateway to Lanna Heritage
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) มีบทบาททางยุทธศาสตร์เป็น
“Gateway to Lanna Heritage” หรือ “ประตูสู่วัฒนธรรม
ล้านนา” ท�ำหน้าที่เสมือนประตูบานแรกที่เปิดสู่ดินแดนล้านนา
ทางภาคเหนือของประเทศไทย ช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง
ด้วยการเอาใจใส่และน�ำเสนอข้อมูลน่าสนใจต่อนักท่องเที่ยว
เพื่อให้พวกเขาได้สัมผัสถึงความงดงามของดินแดนล้านนาใน
หลากหลายแง่มุม รวมทั้งประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมือง
เชียงใหม่ จนกลายเป็นประสบการณ์แสนประทับใจที่ยากจะลืม
ที่ตั้ง : เลขที่ 60 ถนนมหิดล ต�ำบลสุเทพ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200
พื้นที่ : 1,605 ไร่
ศักยภาพ :
เที่ยวบิน
ผู้โดยสาร
สินค้า

24 เที่ยวบินต่อชั่วโมง
8 ล้านคนต่อปี
35,000 ตันต่อปี

ทางวิ่ง : 1 เส้นทาง
ชื่อ
18/36

ยาว
3,400 เมตร

ลานจอดอากาศยาน :

กว้าง
45 เมตร

85,996 ตารางเมตร

หลุมจอด :
แบบมีสะพานเทียบเครื่องบิน
หลุมจอดระยะไกล

20 หลุมจอด
6 หลุมจอด
14 หลุมจอด

อาคารผู้โดยสาร : 2 อาคาร
พื้นที่ประมาณ : 31,301 ตารางเมตร
เปิดให้บริการ : 06.00-24.00 น.
การติดต่อ :

โทรศัพท์ 0 5392 2100
โทรสาร 0 5327 7284
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ท่าอากาศยานเชียงใหม่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ มีบทบาทเป็น
Gateway to Lanna Heritage ที่น�ำนักท่องเที่ยวสู่ดินแดนแห่ง
ธรรมชาติอันสวยงามและประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอันงดงามของ
ภาคเหนือ และสามารถเดินทางต่อไปยังหลายจังหวัดของภาคเหนือ
อาทิ แม่ฮอ่ งสอน ล�ำพูน และล�ำปางได้อย่างสะดวกสบาย นอกจากนี้
ยังสามารถเป็นประตูเปิดสู่สหภาพเมียนมาร์อีกด้วย
ในปี 2558 ท่าอากาศยานเชียงใหม่มีผู้โดยสารรวม 6.21 ล้านคน
ต่อปี แบ่งเป็นผู้โดยสารต่างประเทศ 1.2 ล้านคนและในประเทศ
5 ล้ า นคน ตามล� ำ ดั บ ผู ้ โ ดยสารส่ ว นใหญ่ ที่ ใ ช้ บ ริ ก ารใน
ท่าอากาศยานเชียงใหม่เป็นชาวจีนและคนไทย มีวัตถุประสงค์การ
เดินทางเพื่อพักผ่อนและท่องเที่ยว
ในปี 2558 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้รองรับผู้โดยสารจากสาม
ภูมิภาคที่เดินทางผ่านเข้ามาเป็นปริมาณสูงสุดเรียงตามล�ำดับ
ดังนี้ เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
เอเชียใต้
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ท่าอากาศยาน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

MAE FAH LUANG – CHIANG RAI INTERNATIONAL AIRPORT
ศูนย์กลางภูมิภาคส�ำหรับธุรกิจการบิน
Regional Center for Aviation-related Business
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) มีบทบาททาง
ยุทธศาสตร์เป็น “Regional Center for Aviation-related
Business” หรือ “ศูนย์กลางภูมภิ าคส�ำหรับธุรกิจทีเ่ กีย่ วกับการบิน”
มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบิน เพื่อให้
บริการแก่กลุ่มประเทศลุ่มแม่น�้ำโขงที่ก�ำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
รวมถึงภูมิภาคจีนตอนใต้
ที่ตั้ง : เลขที่ 404 หมู่ 10 ต�ำบลบ้านดู่/ริมกก อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
พื้นที่ : 3,042 ไร่
ศักยภาพ :
เที่ยวบิน
ผู้โดยสาร
สินค้า

12 เที่ยวบินต่อชั่วโมง
3 ล้านคนต่อปี
5,000 ตันต่อปี

ทางวิ่ง : 1 เส้นทาง
ชื่อ
03/21

ยาว
3,000 เมตร

ลานจอดอากาศยาน :

กว้าง
45 เมตร

46,336 ตารางเมตร

หลุมจอด :
แบบมีสะพานเทียบเครื่องบิน
หลุมจอดระยะไกล
หลุมจอดเฮลิคอปเตอร์หรือ
เครื่องบินขนาดเล็ก

17 หลุมจอด
2 หลุมจอด
3 หลุมจอด
12 หลุมจอด

อาคารผู้โดยสาร : 1 อาคาร
พื้นที่ประมาณ : 22,960 ตารางเมตร
เปิดให้บริการ : 06.00-22.00 น.
การติดต่อ :

โทรศัพท์ 0 5379 8170
โทรสาร 0 5379 8103
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทาน
พระบรมราชานุ ญ าตให้ ใ ช้ ชื่ อ ท่ า อากาศยานเชี ย งรายว่ า
“ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย” เมือ่ วันที่ 13 มีนาคม
พ.ศ.2553 เพื่อแสดงความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีต่อพสกนิกรใน
จังหวัดเชียงรายเป็นอเนกอนันต์

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย อยู่ในจังหวัดเชียงราย ห่างจาก
จังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 182 กิโลเมตร นอกจากจะมีบทบาทใน
การส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ธรรมชาติสวยงามทางตอนเหนือสุด
ของประเทศไทยแล้ว ทอท. ยังได้ก�ำหนดบทบาทให้ท่าอากาศยาน
แม่ฟ้าหลวง เชียงราย มีบทบาทเป็นศูนย์กลางธุรกิจที่เกี่ยวกับการบิน
Regional Center for Aviation-related Business เพื่อให้บริการแก่
กลุ่มประเทศลุ่มแม่น�้ำโขงที่ก�ำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว รวมถึงภูมิภาค
จีนตอนใต้ ซึ่งในปี 2558 ที่ผ่านมา มีเที่ยวบิน 13,402 เที่ยวบิน และ
ผู้โดยสาร 1.75 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 22 และ 26.58
ตามล�ำดับ
ในปี 2558 ท่าอากาศยานแม่ฟา้ หลวง เชียงราย ได้รองรับผูโ้ ดยสารจาก
สามภูมิภาคที่เดินทางผ่านเข้ามาเป็นปริมาณสูงสุดเรียงตามล�ำดับ
ดังนี้ เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
เอเชียใต้
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ท่าอากาศยาน ภูเก็ต

PHUKET INTERNATIONAL AIRPORT
ประตูสู่อันดามัน
Gateway to the Andaman
ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) มีบทบาททางยุทธศาสตร์เป็น
“Gateway to the Andaman” หรือ “ประตูสู่อันดามัน” เพื่อเป็น
ประตูหลักสู่แหล่งท่องเที่ยวชายหาดที่สวยงาม ซึ่งให้บริการด้วย
รอยยิ้ม และหัวใจที่อบอุ่นของคนไทย เป็นจุดหมายปลายทางที่
‘Premium’ ซึง่ เต็มไปด้วยร้านค้าปลีกสุดหรู ร้านอาหารระดับโลก
และบริการชั้นเยี่ยมต่างๆ
ที่ตั้ง : เลขที่ 222 หมู่ 6 ต�ำบลไม้ขาว อ�ำเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต 83110
พื้นที่ : 1,382 ไร่
ศักยภาพ :
เที่ยวบิน
ผู้โดยสาร
สินค้า

23 เที่ยวบินต่อชั่วโมง
6.5 ล้านคนต่อปี
36,500 ตันต่อปี

ทางวิ่ง : 1 เส้นทาง
ชื่อ
09/27

ยาว
3,000 เมตร

กว้าง
45 เมตร

ลานจอดอากาศยาน :
283,550 ตารางเมตร
ลานจอดอากาศยานที่มีอยู่เดิม 119,550 ตารางเมตร
ลานจอดอากาศยาน D (ใหม่) 164,000 ตารางเมตร
หลุมจอด :
แบบมีสะพานเทียบเครื่องบิน
หลุมจอดระยะไกล
หลุมจอดเฮลิคอปเตอร์หรือ
เครื่องบินขนาดเล็ก

33 หลุมจอด
11 หลุมจอด
14 หลุมจอด
8 หลุมจอด

อาคารผู้โดยสาร : 2 อาคาร
พื้นที่ประมาณ : 38,339.28 ตารางเมตร
อาคารระหว่างประเทศหลังใหม่ พื้นที่ประมาณ :
76,392 ตารางเมตร
เปิดให้บริการ : 24 ชั่วโมง
การติดต่อ :

โทรศัพท์ 0 7635 1122, 0 7632 1111
โทรสาร 0 7632 7478
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ท่ า อากาศยานภู เ ก็ ต มี ป ริ ม าณการจราจรทางอากาศรองจาก
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง ด้วยที่ตั้งอยู่
ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นเกาะทางฝั่งทะเลอันดามัน ท่าอากาศยาน
ภูเก็ตจึงมีบทบาทเป็น Gateway to the Andaman น�ำผู้เดินทางจาก
ทั่วโลกสู่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาดที่สวยงาม
ปี 2558 ท่าอากาศยานภูเก็ตมีผู้โดยสารรวม 11.2 ล้านคนต่อปี
แบ่งเป็นผู้โดยสารต่างประเทศ 6.38 ล้านคนและในประเทศ 4.89
ล้านคน ตามล�ำดับ ผู้โดยสารต่างชาติส่วนใหญ่ที่ใช้บริการใน
ท่าอากาศยานภูเก็ต คือ ชาวรัสเซีย และจีน มีวัตถุประสงค์การ
เดินทางเพื่อการพักผ่อนและท่องเที่ยว
ทอท.ได้พัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต เช่น สร้างหลุมจอดอากาศยาน
เพิ่มเติม 10 หลุมจอดการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
หลังใหม่พื้นที่ 72,338 ตารางเมตร เป็นอาคาร 4 ชั้น ซึ่งชั้น 1 และ
2 เป็นพื้นที่ส�ำหรับผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 3 เป็นพื้นที่ส�ำหรับผู้โดยสาร
ขาออก ส่วนชั้น 4 เป็นโซนร้านค้า ร้านอาหารต่างๆ นอกจากนั้น
ท่าอากาศยานภูเก็ตจะได้นำ� สถาปัตยกรรมแบบ Chino Portuguese
ซึ่ ง เป็ น สถาปั ต ยกรรมของอาคารที่ ท รงคุ ณ ค่ า ในตั ว เมื อ งภู เ ก็ ต
มาตกแต่งที่บริเวณชั้น 4 เพื่อเป็นมุมส�ำหรับถ่ายรูปอีกด้วย
ในปี 2558 ท่าอากาศยานภูเก็ตได้รองรับผู้โดยสารจากสามภูมิภาค
ที่เดินทางผ่านเข้ามาเป็นปริมาณสูงสุดเรียงตามล�ำดับดังนี้ เอเชีย
ตะวันออกและแปซิฟิก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยุโรป
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ท่าอากาศยาน หาดใหญ่

HAT YAI INTERNATIONAL AIRPORT

ประตูสู่ภาคใต้สุดของไทย
Gateway to the Southernmost Thailand
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) มีบทบาททางยุทธศาสตร์เป็น “Gateway to the Southernmost
Thailand” หรือ “ประตูสู่ภาคใต้สุดของไทย” เพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อหลักสู่ 5 จังหวัดใต้สุด
ของไทย ได้แก่ สงขลา สตูล นราธิวาส ยะลา และปัตตานี

ที่ตั้ง : เลขที่ 99 หมู่ 3 ต�ำบลคลองหลา อ�ำเภอคลองหอยโข่ง
จังหวัดสงขลา 90115

ลานจอดอากาศยาน :
หลุมจอด :
แบบมีสะพานเทียบเครื่องบิน
หลุมจอดระยะไกล

พื้นที่ : 2,970 ไร่
ศักยภาพ :
เที่ยวบิน
ผู้โดยสาร
สินค้า
ทางวิ่ง : 1 เส้นทาง
ชื่อ
08/26

7 หลุมจอด
3 หลุมจอด
4 หลุมจอด

อาคารผู้โดยสาร : 1 อาคาร
พื้นที่ประมาณ : 14,940 ตารางเมตร

12 เที่ยวบินต่อชั่วโมง
2.2 ล้านคนต่อปี
12,982 ตันต่อปี
ยาว
3,050 เมตร

56,461 ตารางเมตร

เปิดให้บริการ : 06.00-24.00 น.
การติดต่อ :

กว้าง
45 เมตร
22

โทรศัพท์ 0 7422 7131-3
โทรสาร 0 7422 7050

ท่าอากาศยานหาดใหญ่เป็นท่าอากาศยานในภาคใต้อีกแห่งหนึ่งที่
ทอท.บริหารงาน ตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นจังหวัดเศรษฐกิจ
ทีส่ ำ� คัญของภาคใต้ และ ทอท.ได้กำ� หนดให้ทา่ อากาศยานหาดใหญ่
เป็น Gateway to Southernmost Thailand เนื่องจากเป็นจุด
เชือ่ มต่อหลักสู่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศเพือ่ นบ้าน ได้แก่
มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย รวมทั้งได้ให้บริการผู้โดยสาร
ชาวมุ ส ลิ ม ที่ เ ดิ น ทางไปแสวงบุ ญ ณ นครเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย ส�ำหรับในปี 2558 มีจ�ำนวนเที่ยวบิน 24,607
เที่ยวบิน ผู้โดยสาร 3.64 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 คิดเป็น
ร้อยละ 10.25 และ 15.65 ตามล�ำดับ ผู้โดยสารต่างชาติส่วนใหญ่
ที่ใช้บริการในท่าอากาศยานหาดใหญ่ คือ มาเลเซียและสิงคโปร์
มีวัตถุประสงค์การเดินทางเพื่อการพักผ่อนและท่องเที่ยว
ในปี 2558 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้รองรับผู้โดยสารจากภูมิภาค
ที่เดินทางผ่านเข้ามาเป็นปริมาณสูงสุดเรียงตามล�ำดับดังนี้ เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันออกกลาง
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ผลการด�ำเนินงาน
จากการที่ประเทศไทยเป็นจุดหมายด้านการท่องเที่ยวของคน
ทั่วโลก รวมทั้งรัฐบาลไทยได้มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว
อย่างจริงจัง ส่งผลให้กจิ การการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย
มีการเติบโตขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยมีจำ� นวนเทีย่ วบิน และผูโ้ ดยสาร
ที่มาใช้บริการท่าอากาศยานภายใต้การด�ำเนินงานของ ทอท.
เพิ่มขึ้นทุกปี ในช่วงปี 2556-2558 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย
ร้อยละ 12.9 ต่อปี

ในปี 2558 ทีผ่ า่ นมา ท่าอากาศยาน 6 แห่ง มีเทีย่ วบินรวม 727,750
เที่ยวบิน ผู้โดยสารจ�ำนวนทั้งสิ้น 109.82 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี
2557 ร้อยละ 16.6 และ 21.31 ตามล�ำดับ โดยมีผู้โดยสารจาก
ภูมิภาคต่างๆ ของโลกมาก 3 อันดับแรก คือ เอเชียตะวันออกและ
แปซิฟิก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทวีปยุโรป

สถิตกิ ารใช้บริการท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ปี 2556-2558

ปริมาณการจราจรทางอากาศของ ทอท. ปี 2558
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มาตรฐานความปลอดภัย
และการรักษาความปลอดภัยการบิน
ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.ทั้ง 6 แห่ง มีการก�ำหนดมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัย (Safety) และการรักษาความปลอดภัย (Security) ท่าอากาศยานและ
การบิน ทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉินที่เป็นไปตามกฏระเบียบของรัฐ และสอดคล้องกับ
มาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation
Organization : ICAO) และก�ำหนดให้มีการตรวจสอบการด�ำเนินการทั้งระดับองค์กร
และระดับท่าอากาศยานอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนัน้ ทอท.ยังได้จดั ให้มอี ปุ กรณ์เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ตา่ งๆ ทีม่ เี ทคโนโลยีทม่ี มี าตรฐาน
และทันสมัยมาใช้งาน รวมทั้งตระหนักถึงความส�ำคัญของการพัฒนาบุคลกรให้มีความรู้
ความสามารถ และทักษะในงานที่ปฏิบัติ รวมทั้งปลูกฝังบุคลากรให้เห็นถึงความส�ำคัญ
ของมาตรฐานด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าของ
ค่านิยมหลักของทอท. (AOT Core Value) เพื่อให้การปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐานและ
ประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ
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การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ทอท.มุ ่ ง เน้ น พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน และบริ ห าร
จัดการท่าอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งทางอากาศขององค์กรหน่วยงาน
ภายในประเทศ ได้แก่ กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานมาตรฐาน
สากล เช่น องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation
Organization : ICAO) และส�ำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (Federal
Aviation Administration : FAA) เป็นต้น ซึ่งบุคลากรที่มีขีดความสามารถจะเป็นก�ำลัง
ส� ำ คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รไปสู ่ วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ พึ ง ประสงค์ สร้ า งความพึ ง พอใจให้ กั บ
ผู้ใช้บริการ และความส�ำเร็จในธุรกิจให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์แบบ
มืออาชีพให้ประเทศไทยต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและระดับโลก

โครงการเสริมสร้างค่านิยม ทอท. “Role Model”

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อ�ำนวยการใหญ่ ทอท. ลงนามบันทึก
ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ในการพั ฒนาบุ ค ลากรทางด้ า นการบิ น กั บ
สถาบันการบินพลเรือน ณ ส�ำนักงานใหญ่ ทอท.

ผู้บริหาร ทอท. จ�ำนวน 11 คน เข้ารับประกาศเกียรติคุณในโอกาสผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “Global ACIICAO Airport Management Professional Accreditation Program me (AMPAP)” ครั้งที่ 9 และได้เป็น
สมาชิก ACI-ICAO International Airport Professional (IAP) ในงาน ACI Latin America-Caribbean/
World Annual General Assembly Conference & Exhibition 2015 เมื่อวันที่ 1 ก.ย.58 ณ เมืองปานามา
ซิตี้ สาธารณรัฐปานามา
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โครงการฝึ ก อบรมบุ ค ลากร ทอท. หลั ก สู ต ร GSN:6
Aerodrome Compliance and Auditing โดย
สภาสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ

ความร่วมมือกับ
ท่าอากาศยานต่างประเทศ

ความร่วมมือ

การประสานงานกับหน่วยงานภายในท่าอากาศยาน
เพื่อประสิทธิภาพในการด�ำเนินกิจการ
ทอท.ด�ำเนินงานโดยมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้าน
การให้บริการผู้โดยสาร และผู้ใช้บริการ โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัย สะดวก และรวดเร็ว
ซึ่งแต่ละท่าอากาศยานของ ทอท.มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการอ�ำนวยความสะดวกและ
รักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย หน่วยงานต่างๆ ของ ทอท.และหน่วยงานผู้ให้บริการ
ภายในท่าอากาศยานทั้งภาครัฐและเอกชน มีการจัดประชุมเพื่อหารือถึงข้อขัดข้อง และ
การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของท่าอากาศยานอยู่เป็นประจ�ำ
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ทอท.ได้ จั ด ท� ำ บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว ม
มือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport
Agreement) หรือบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างท่าอากาศยาน
(Strategic Cooperation Agreement) กับ
ท่าอากาศยานชั้นน�ำของโลก มาตั้งแต่ปี
2552 จนถึงปัจจุบัน รวมจ�ำนวน 15 แห่ง
เช่ น ท่ า อากาศยานมิ ว นิ ค (สหพั น ธ์
สาธารณรั ฐ เยอรมนี ) ท่ า อากาศยาน
นานาชาติ อิ น ชอน (สาธารณรั ฐ เกาหลี )
ท่าอากาศยานนานาชาติปกั กิง่ (สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน) ท่าอากาศยานนานาชาติ
ออสติน (สหรัฐอเมริกา) ท่าอากาศยาน
นานาชาติ ห ลวงพระบาง (สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว) ท่าอากาศยาน
นานาชาติย่างกุ้ง ท่าอากาศยานนานาชาติ
เนปยีดอ (สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์)
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ท่าอากาศยาน
คันไซ ท่าอากาศยานโอซาก้า (ประเทศ
ญี่ปุ่น) ท่าอากาศยานนานาชาติเติน เซิ้น
เญิ้ต ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย
ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ท่าอากาศยาน
นานาชาติฟู้โกว๊ก (สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ แลกเปลีย่ น
ความรู ้ ป ระสบการณ์ ร ะหว่ า งกั น ในการ
จัดการท่าอากาศยาน โดยมุ่งเน้นด้านการ
พัฒนาบุคคล เทคโนโลยี การพัฒนาธุรกิจ
และการตลาด ตลอดจนประสบการณ์ด้าน
ต่างๆ ทีแ่ ต่ละท่าอากาศยานมีความเชีย่ วชาญ
รวมถึงเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ และ
ความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน

การดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม
และชุมชน
การด�ำเนินงานท่าอากาศยานที่จะได้รับการยอมรับและอยู่คู่สังคมอย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้น
ได้เมื่อทุกภาคส่วนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนา
ซึ่งการมีท่าอากาศยานตั้งอยู่ที่ใด ก็จะน�ำความเจริญ การมีระบบเศรษฐกิจ และชีวิตความ
เป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ของคนในชุมชนและสังคม ทอท.จึงให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาท่าอากาศยาน
ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
โดยก�ำหนดเป็นพันธกิจที่ชัดเจน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
องค์กรทัง้ ภายในและภายนอก ให้มสี ว่ นร่วมตามบทบาทของแต่ละภาคส่วนอย่างเหมาะสม
และได้ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนที่เติบโตและเป็นธรรม
ร่วมกัน มีสำ� นึกในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน รวมทัง้ ก�ำหนด
แนวทางขององค์กรให้สอดคล้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับสากล เพื่อมุ่งสู่การเป็น
ท่าอากาศยานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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ทอท.ได้เข้าร่วมโครงการ Airport Carbon
Accreditation ซึง่ เป็นโครงการทีจ่ ดั ขึน้ โดย
สภาท่าอากาศยานระหว่างประเทศ (Airports
Council International : ACI) เพือ่ ผลักดัน
ให้ ท ่ า อากาศยานมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สิ่งแวดล้อมและสังคม โดยสนับสนุนให้
ท่าอากาศยานตรวจวัดระดับปริมาณการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon
Emission) ออกสู่ชั้นบรรยากาศ และให้มี
การบริหารจัดการการใช้พลังงานภายใน
ท่าอากาศยาน โดยปัจจุบนั นี้ มีทา่ อากาศยาน
จ�ำนวนทั้งสิ้น 157 แห่งจากทั่วโลกได้รับ
การรับรองดังกล่าว รวมถึงท่าอากาศยาน
ในความรับผิดชอบของ ทอท.จ�ำนวน 5
แห่ ง ได้ แ ก่ ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ
ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยาน
เชี ย งใหม่ ท่ า อากาศยานแม่ ฟ ้ า หลวง
เชียงราย และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึ่ง
ได้รบั การรับรองในล�ำดับที่ 2 “Reduction”

ความภูมิใจ
ทอท.ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนี
ความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI - 2015)
ในปี 2558 ทอท.ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืน
ดาวโจนส์ (DJSI - 2015) ในกลุ่มอุตสาหกรรมการคมนาคมและ
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม (TRA : Transportation and
Transportation Infrastructure) ซึ่งถือว่า ทอท.เป็นบริษัทในกลุ่ม
อุตสาหกรรมดังกล่าวแห่งแรกของประเทศไทย และยิ่งไปกว่านั้น
ยังเป็นบริษัทที่บริหารสนามบินแห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้

ทอท.ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ 1 ใน 100 บริษัท หรือกลุ่ม
หลักทรัพย์ ESG 100 จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นองค์กร
สาธารณประโยชน์ ท�ำหน้าทีว่ จิ ยั พัฒนาในด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสถาบันไทยพัฒน์ได้
ส� ำ รวจและประเมินข้อมูล ด้านความยั่ง ยืนของหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้านสิง่ แวดล้อม
สั ง คมและธรรมาภิ บ าล (Environmental Social and
Governance : ESG)

ทอท.ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกกลุ่มหลักทรัพย์ที่
มีการด�ำเนินงานแบบยั่งยืน หรือหุ้นยั่งยืน Thailand
Sustainability Investment (THSI) ประจ�ำปี 2558 จัดท�ำ
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งใช้ข้อมูลจาก
การตอบแบบประเมินความยั่งยืนเป็นข้อมูลในการจัดท�ำ
THSI โดยจั ด ท� ำ รายชื่ อ หลั ก ทรั พ ย์ ที่ ผ ่ า นเกณฑ์ ก าร
ประเมินด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลัก
ธรรมาภิบาล เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บริษัทจดทะเบียน
อื่น และดึงดูดความสนใจของผู้ลงทุนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

ส�ำนักงานใหญ่ ทอท.ได้รบั มอบโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ Thailand’s
Top Corporate Brands Value หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
ประจ�ำปี 2558 จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
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