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การด�าเนินงานของ ทอท.มีจุดเริ่มต้นย้อนไปตั้งแต่ได้เลือกพ้ืนที่ดอนเมืองเพ่ือเป็นสนามบินในปี 2454 และมี 
เครื่องบินเครื่องแรกบินลงเป็นปฐมฤกษ์เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2457 ในขณะนั้นกรมการบินทหารบกเป็นผู้ดูแล 
สนามบินดอนเมือง ซึ่งต่อมาได้ปรับปรุงให้เป็นท่าอากาศยานสากลใช้ชื่อว่า “ท่าอากาศยานดอนเมือง” จนถึงปี  
2498 จึงได้รับชื่ออย่างเป็นทางการว่า “ท่าอากาศยานกรุงเทพ” อยู่ในความดูแลของกองทัพอากาศ 

ต่อมาในปี 2522 รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติว่าด้วยการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ก�าหนดให้จัดต้ัง 
การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย หรือ ทอท.ขึ้น และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Airports Authority of 
Thailand (AAT) ให้ ทอท.ด�ารงสถานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ในการประกอบและส่งเสริมกิจการ 
ท่าอากาศยาน รวมทั้งการด�าเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการท่าอากาศยาน และ
พนักงาน ทอท.ได้เข้าปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2522 จากนั้น 
ทอท.ได้รับโอนท่าอากาศยานสากลในส่วนภูมิภาคอีก 4 แห่งจากกรมการบินพาณิชย์ (ชื่อในขณะนั้น) 
มาด�าเนินการตามล�าดับ 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�าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง และแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัดเมื่อปี 2545 
ภายใต้ชื่อ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) และยังใช้ชื่อย่อ ทอท. เช่นเดิม ส่วนภาษาอังกฤษใช้ว่า 
Airports of Thailand Public Company Limited หรือ AOT

ทอท.ได้ค�านึงถึงการมุ่งสร้างองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยมุ่งมั่นยกระดับการพัฒนาคุณภาพบริการ การพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร และการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงที่ก้าวไปอย่าง
รวดเร็ว รวมทั้งให้ความส�าคัญในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลอันจะเป็น
แนวทางที่น�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน 
ภายใต้ค�าขวัญ “ปลอดภัย คือมาตรฐาน บริการ คือหัวใจ”
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ทอท.ในฐานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวง
คมนาคม และเป็นบริษัทที่ข้ึนทะเบียนใน
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ได้ด�าเนนิ
งานโดยค�านึงถึงการรักษาผลประโยชน์
สาธารณะควบคู ่ไปกับการด�าเนินธุรกิจ 
ปฏิบัติงานภายใต้แนวนโยบายและการ
ก�ากับดูแลจากภาครัฐ ตลอดจนตอบสนอง 
ความต ้องการและความคาดหวังของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน โดยบริหารและจัดการ
ท่าอากาศยานท่ีอยู ่ในความรับผิดชอบ 
6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ ท ่าอากาศยานแม่ฟ ้าหลวง 
เชียงราย ท ่าอากาศยานภู เก็ต และ 
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซ่ึงให้บริการเชิง
พาณิชย์ส�าหรับเท่ียวบินภายในประเทศ 
และระหว ่างประเทศ ให ้บริการด ้าน 
สิ่งอ�านวยความสะดวกในการขนส่งทาง
อากาศ ควบคูก่บัการบริหารจัดการกิจกรรม
เชิงพาณิชย์ต่างๆ ภายในท่าอากาศยาน  
อีกทั้ งด�า เนินธุรกิจร ่วมทุนในบริษัทที่

ประกอบธุรกิจเก่ียวกับท่าอากาศยานและ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ทอท.จึงเป็นองค์กรที่ 
รับผิดชอบการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการขนส่งขนาดใหญ่ของประเทศ มี
ภารกิจเกี่ยวเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในการส่งเสริมสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม
การขนส่งและโลจิสติกส์ ภาคอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว และภาคธุรกิจการค้าการ
ลงทุนของประเทศไทย รวมทัง้มภีาพลกัษณ์
ในการเป็นประตูสู ่ภูมิภาคอาเซียนและ
นานาชาติในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและ
นักเดินทางจากท่ัวทุกมุมโลกด้วยบริการท่ี
อบอุ่นและเป็นมิตร ควบคู่กับความสะดวก
สบายและทันสมัย

ทอท.วางวิสัยทัศน์ในการผลักดันองค์กร
สู ่การเป ็น “ผู ้ด�าเนินการและจัดการ 
ท่าอากาศยานทีด่รีะดบัโลก  (AOT Operates 
the World’s Smartest Airports)” ภายใต้ 
พันธกิจในการประกอบและส่งเสริมกิจการ
ท่าอากาศยาน รวมทัง้ด�าเนนิการกิจการอืน่ 
ที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการประกอบ
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กิจการท่าอากาศยาน โดยค�านึงถึงการ
พัฒนาที่ยั่ งยืน ซึ่ งได ้ก�าหนดแนวทาง 
การด�าเนินงานในอนาคตเพื่อมุ ่งสู ่การ
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�าคัญขับเคลื่อนทิศทาง
การด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
ประกอบกับการมุ ่งเน้นการสร้างคุณค่า
ร่วมและส�านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social 
Responsibility : CSR) และหลกัธรรมาภบิาล 
(Good Corporate Governance) ไว้ใน
การด�าเนินงานทุกระดับตามแนวทางการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมดังกล่าว 
ทอท . ให ้ ค ว ามส� าคัญกั บการพัฒนา 
ท่าอากาศยานนานาชาตใินความรับผดิชอบ 
ให้สามารถรองรับการเติบโตของปริมาณ 
การจราจรทางอากาศทีเ่พิม่ข้ึนอย่างรวดเร็ว 
การเปิดตลาดการบินร่วมอาเซียน จากการ 
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
โดยได้ก�าหนดต�าแหน่งทางยุทธศาสตร ์
ท ่าอากาศยาน (Ai rport Strategic 

Positioning) ในความรับผิดชอบทั้ง 6 
แห่ง เพ่ือวางกรอบแนวทางการพัฒนา 
ท่าอากาศยานรองรับการเติบโตการขนส่ง
ทางอากาศในอนาคต ที่ค�านึงถึงปัจจัย
แวดล้อมของแต่ละท่าอากาศยาน ท้ังด้าน
กายภาพ ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
โอกาสและความท้าทายทางยุทธศาสตร์ 
ฐานข้อมูลลูกค้า และแนวโน้มทางธุรกิจ
ในอนาคต เพ่ือให้มั่นใจว่าจะสามารถ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถใน
การรองรับของท่าอากาศยานในความ 
รับผิดชอบให้ทันต่อความต้องการ และ 
การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจการขนส่งทาง
อากาศ รวมทั้งเพ่ือเป็นการสร้างมูลค่า
เพิ่มให้แก่องค์กรและประเทศชาติจาก
การบริหารสินทรัพย์เพ่ือให้เกิดประโยชน ์
สูงสุดด้วย 

นอกจากนั้น ทอท.ยังเตรียมความพร้อม
ขององค์กร เพ่ือรองรับรูปแบบบทบาท
การด�าเนินธุรกิจท่าอากาศยานที่ก�าลังจะ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยสร้างพันธมิตร
กับท่าอากาศยานในต่างประเทศภายใต้ 
รูปแบบการจัดท�าบันทึกข้อตกลงความ 
ร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister 
A i rpor t  Ag reement) หรือบันทึก 
ข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่าง
ท่าอากาศยาน (Strategic Cooperation 
Agreement) เพื่อประชุมหารือร่วมกัน 
การแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมทั้งการพัฒนา

ธุรกิจใหม่ๆ และท�าการตลาดการบิน
ร่วมกันในอนาคตในทุกระดับต้ังแต่ระดับ
รากฐาน ระดับยุทธศาสตร์ และระดับ
ทิศทางองค์กร โดยมีจุดมุ ่งเน ้นในผล
ประกอบการดีเด่นทุกมิติ การเสริมสร้าง
จรรยาบรรณและธรรมาภิบาลขององค์กร 
การบริหารความเสี่ยงอย ่างรอบคอบ  
การสร้างความยัง่ยนืให้องค์กร การประสาน
ความร่วมมอืกบัพันธมติรและผูม้ส่ีวนได้เสยี 
ที่ส�าคัญ ทอท.ยังมุ ่งมั่นด�าเนินธุรกิจให้
เติบโตอย่างต่อเนื่องพร้อมไปกับใส่ใจ
ดูแลสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ให้ ทอท.เป็นผู ้ด�าเนินการและจัดการ 
ท ่ าอากาศยาน ท่ีดี ในระดั บ โลกตาม 
วิสัยทัศน์ของ ทอท. ปี 2558-2562 ส่งผล 
ให้ในปีที่ผ่านมา ทอท.ได้รับคัดเลือกให้เป็น
สมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow 
Jones Sustainability Indices : DJSI 
2015) ในกลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคมและ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม (TRA : 
Transportation and Transportation 
Infrastructure) ซึ่งถือว่า ทอท.เป็นบริษัท
ในกลุ ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวแห่งแรก
ของประเทศไทย และเป็นบริษัทที่บริหาร 
ท่าอากาศยานแห่งแรกของเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต้ที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้
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ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ
SUVARNABHUMI AIRPORT

ประตูสู่นานาชาติ 
International Gateway

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) มีบทบาททางยุทธศาสตร์เป็น 
“International Gateway” หรือ “ประตูสู่นานาชาติ” ในการ
ต้อนรบัผูเ้ดนิทางเข้า-ออก ประเทศไทย และยงัเป็นท่าอากาศยาน 
ที่ผู ้โดยสารเลือกในการเปลี่ยนล�า โดยมีทางเลือกในการต่อ 
สายการบินนานาชาติที่หลากหลาย รวมทั้งมีการให้บริการด้วย 
รอยยิ้มและบริการเหนือชั้น และความอบอุ่นของคนไทย

ที่ตั้ง : เลขที่ 999 หมู่ 1 ต�าบลหนองปรือ อ�าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

พื้นที่ : 22,000 ไร่

ศักยภาพ :
เที่ยวบิน   76  เที่ยวบินต่อชั่วโมง
ผู้โดยสาร  45  ล้านคนต่อปี
สินค้า  3 ล้านตันต่อปี

ทางวิ่ง : 2 เส้นทาง

ลานจอดอากาศยาน : 887,833 ตารางเมตร

หลุมจอด :  120 หลุมจอด
แบบมีสะพานเทียบเครื่องบิน 51 หลุมจอด
หลุมจอดระยะไกล 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

01L/19R 3,700 เมตร 60 เมตร 
01R/19L 4,000 เมตร 60 เมตร

ชื่อ	 ยาว	 กว้าง
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ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ ห่างจาก 
กรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออกประมาณ 31 กิโลเมตร  
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 28 
กันยายน พ.ศ.2549 โดยเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศที่มีการ
ออกแบบท่ีทันสมัยพร้อมด้วยระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือรองรับ
การเจริญเติบโตของกิจการขนส่งทางอากาศ

ในปี 2558 ท่าอากาศยานสวุรรณภมูมิผีูโ้ดยสารรวม 46.5 ล้านคนต่อปี 
แบ่งเป็นผูโ้ดยสารต่างประเทศ 38 ล้านคน และในประเทศ 8.5 ล้านคน 
ตามล�าดบั ผูโ้ดยสารส่วนใหญ่ทีใ่ช้บรกิารในท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ 
คอื ชาวไทย จนี และญีปุ่น่ มวีตัถุประสงค์การเดินทางเพ่ือการพักผ่อน
และท่องเที่ยว โดยเดินทางเป็นหมู่คณะและจะใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ
ทริปละ 5-7 วัน ทั้งนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นหนึ่งในศูนย์กลาง
การต่อเที่ยวบินของสายการบินใหญ่ๆ โดยมีขีดความสามารถในการ
รองรบัเท่ียวบนิสงูสดุ 76 เทีย่วบนิต่อช่ัวโมง และเป็นหนึง่ในศนูย์กลาง
การเชื่อมต่อประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยมีจุดหมายปลายทาง 
เช่ือมต่อ 64 ประเทศ ผ่าน 184 เส้นทาง ด้วยบริการของ 111  
สายการบิน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
ชื่อ “ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” ซึ่งมีความหมายว่า “แผ่นดินทอง” และทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อภาษาอังกฤษว่า “Suvarnabhumi	 Airport” โดย 
เสดจ็พระราชด�าเนนิทรงประกอบพธิวีางศลิาฤกษ์ อาคารผูโ้ดยสารท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ 
เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2545

ในปี 2558 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รองรับผู้โดยสาร
จากสามภูมิภาคที่เดินทางผ่านเข้ามาเป็นปริมาณสูงสุด 
เรียงตามล�าดับดังนี้ เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก 
และยุโรป
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ระหว่างปี 2559-2562 ทอท.จะมีการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยจะมีการ 
ก่อสร้าง ประกอบด้วย การก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 มีพื้นที่รวม 
216,000 ตารางเมตร ลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 
และส่วนต่อเชือ่มอโุมงค์ด้านทศิใต้ และระบบขนส่งผูโ้ดยสารอตัโนมตั ิ(APM) งานก่อสร้าง 
ส่วนขยายอาคารผูโ้ดยสารด้านทศิตะวนัออก เพ่ือเพ่ิมพ้ืนทีอ่กี 60,000 ตารางเมตร อาคาร
ส�านักงานสายการบินและที่จอดรถด้านทิศตะวันออก งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค  
ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเริ่มด�าเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2559 และแล้วเสร็จทั้งโครงการ 
ในปี 2562 ซึ่งโครงการพัฒนาดังกล่าวจะเพิ่มศักยภาพให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในการ
รองรับผู้โดยสารจาก 45 ล้านคนต่อปี เป็น 60 ล้านคนต่อปี

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ระยะที่ 2

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�่าในภูมิภาค ซึ่งมีสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้โดยสาร 
ที่ต้องการความรวดเร็ว ความสะดวก และความสบายใจ มุ่งเน้น 
การให้บริการการเดินทางทางอากาศที่สะดวกและรวดเร็ว 
ในประเทศไทย

ลานจอดอากาศยาน : 860,000 ตารางเมตร

หลุมจอด : 101 หลุมจอด
แบบมีสะพานเทียบเครื่องบิน 27 หลุมจอด
หลุมจอดระยะไกล 74 หลุมจอด
หลุมจอดเฮลิคอปเตอร์หรือ
เครื่องบินขนาดเล็ก 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

ที่ตั้ง : เลขที่ 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน 
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

พื้นที่ : 4,000 ไร่

ศักยภาพ :
เที่ยวบิน  40  เที่ยวบินต่อชั่วโมง
ผู้โดยสาร 30  ล้านคนต่อปี
สินค้า 525,790 ตันต่อปี

ทางวิ่ง : 2 เส้นทาง

03L/21R 3,700 เมตร 60 เมตร 
03R/21L 3,500 เมตร 45 เมตร

ชื่อ	 ยาว	 กว้าง
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ท ่าอากาศยานดอนเมืองอยู ่ห ่ างจาก
กรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือประมาณ 
25 กิโลเมตร และห่างจากท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิประมาณ 46 กิโลเมตร ได้
ครบรอบ 102 ปีการด�าเนินงานเม่ือวันที่ 
8 มีนาคม พ.ศ.2558 ปัจจุบันได้ท�าหน้าที่
ในการรองรับ Low Cost Carriers : LCCs 
และในปี 2558 ได้รับการจัดอันดับจาก 
CAPA Centre for Aviation (CAPA) ให้เป็น 
ท่าอากาศยานที่มีผู ้โดยสารสายการบิน 
ต้นทุนต�่ามาใช ้บริการมากที่ สุดในโลก 
(World’s Business Low Cost Carrier 
Airports)

ในปี 2558 ท่าอากาศยานดอนเมืองม ี
ผู้โดยสารรวม 19.3 ล้านคนต่อปี แบ่งเป็น
ผู้โดยสารต่างประเทศ 5.3 ล้านคน และใน
ประเทศ 14 ล้านคน ตามล�าดับ ผู้โดยสาร 
ส่วนใหญ่ท่ีใช ้บริการในท่าอากาศยาน 
ดอนเมือง คือ ชาวจีน ไทย และมาเลเซีย 
ตามล�าดับ มีวัตถุประสงค์การเดินทางเพื่อ
การพักผ่อน ท่องเที่ยว และเยี่ยมครอบครัว 
โดยเดินทางส่วนตัวและจะใช้เวลาต่อทริป
ประมาณ 1-3 วัน

ท่าอากาศยานดอนเมืองได้เปิดให้บริการ
อาคารผู ้โดยสารอาคาร 2 ส�าหรับเป็น 
อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เมื่อวันที่  
24 ธันวาคม พ.ศ.2558 และเปิดให้บริการ
อาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 5 (Pier 5) 
รวมทั้งแนวทางเดินด้านทิศใต้ (South  
Corridor) เมือ่วนัที ่5 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2559 
ท�าให้ปัจจุบัน ท่าอากาศยานดอนเมืองมี
ศักยภาพในการรองรับผู ้โดยสารได้ 30  
ล้านคนต่อปี นอกจากนี้ ทอท. ยังมีแผน 
ที่จะปรับปรุงอาคารผูโ้ดยสารอาคาร 1 และ 
ด�าเนินโครงการพัฒนาท ่าอากาศยาน
ดอนเมือง ระยะที่ 3 ได้แก่ การปรับปรุง 
อาคารผู ้โดยสารภายในประเทศหลังเดิม 

การก่อสร ้างอาคารเชื่อมต่อหลังใหม ่  
(Junction Terminal) ซึ่งจะมีทางเชื่อมต่อ 
กับระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง และ 
การก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์เพื่อรองรับ 
รถยนต์ได้อีกว่า 3,000 คัน คาดว่าเม่ือ 
โครงการแล้วเสรจ็ ท่าอากาศยานดอนเมอืง
จะเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับ 
ผู้โดยสารได้เป็น 40 ล้านคนต่อปี

ในปี 2558 ท่าอากาศยานดอนเมืองได้
รองรับผู้โดยสารจากสามภูมิภาคที่เดินทาง
ผ่านเข้ามาเป็นปรมิาณสงูสดุเรยีงตามล�าดับ
ดังนี้ เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้
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ท่าอากาศยาน เชียงใหม่
CHIANG MAI INTERNATIONAL AIRPORT

ประตูสู่วัฒนธรรมล้านนา
Gateway to Lanna Heritage

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) มีบทบาททางยุทธศาสตร์เป็น 
“Gateway to Lanna Heritage” หรือ “ประตูสู่วัฒนธรรม 
ล้านนา” ท�าหน้าที่เสมือนประตูบานแรกที่เปิดสู่ดินแดนล้านนา 
ทางภาคเหนือของประเทศไทย ช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง
ด้วยการเอาใจใส่และน�าเสนอข้อมูลน่าสนใจต่อนักท่องเที่ยว  
เพื่อให้พวกเขาได้สัมผัสถึงความงดงามของดินแดนล้านนาใน 
หลากหลายแง่มุม รวมทั้งประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมือง
เชียงใหม่ จนกลายเป็นประสบการณ์แสนประทับใจที่ยากจะลืม

ลานจอดอากาศยาน : 85,996 ตารางเมตร

หลุมจอด : 20 หลุมจอด
แบบมีสะพานเทียบเครื่องบิน 6 หลุมจอด
หลุมจอดระยะไกล 14 หลุมจอด

อาคารผู้โดยสาร : 2 อาคาร 
พื้นที่ประมาณ : 31,301 ตารางเมตร

เปิดให้บริการ : 06.00-24.00 น.

การติดต่อ : โทรศัพท์ 0 5392 2100  
 โทรสาร 0 5327 7284

ที่ตั้ง : เลขที่ 60 ถนนมหิดล ต�าบลสุเทพ อ�าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

พื้นที่ : 1,605 ไร่

ศักยภาพ :
เที่ยวบิน  24  เที่ยวบินต่อชั่วโมง
ผู้โดยสาร 8  ล้านคนต่อปี
สินค้า 35,000 ตันต่อปี

ทางวิ่ง : 1 เส้นทาง

18/36 3,400 เมตร 45 เมตร

ชื่อ	 ยาว	 กว้าง
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ท่าอากาศยานเชียงใหม่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ มีบทบาทเป็น 
Gateway to Lanna Heritage ที่น�านักท่องเที่ยวสู่ดินแดนแห่ง
ธรรมชาติอันสวยงามและประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอันงดงามของ
ภาคเหนือ และสามารถเดินทางต่อไปยงัหลายจงัหวดัของภาคเหนอื 
อาทิ แม่ฮ่องสอน ล�าพนู และล�าปางได้อย่างสะดวกสบาย นอกจากนี้ 
ยังสามารถเป็นประตูเปิดสู่สหภาพเมียนมาร์อีกด้วย
 
ในปี 2558 ท่าอากาศยานเชียงใหม่มีผู้โดยสารรวม 6.21 ล้านคน 
ต่อปี แบ่งเป็นผู้โดยสารต่างประเทศ 1.2 ล้านคนและในประเทศ  
5 ล ้านคน ตามล�าดับ ผู ้โดยสารส่วนใหญ่ที่ใช ้บริการใน 
ท่าอากาศยานเชียงใหม่เป็นชาวจีนและคนไทย มีวัตถุประสงค์การ
เดินทางเพื่อพักผ่อนและท่องเที่ยว

ในปี 2558 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้รองรับผู้โดยสารจากสาม
ภูมิภาคท่ีเดินทางผ่านเข้ามาเป็นปริมาณสูงสุดเรียงตามล�าดับ 
ดังนี้ เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
เอเชียใต้
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ท่าอากาศยาน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
MAE FAH LUANG – CHIANG RAI INTERNATIONAL AIRPORT

ศูนย์กลางภูมิภาคส�าหรับธุรกิจการบิน
Regional Center for Aviation-related Business

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) มีบทบาททาง
ยุทธศาสตร์เป็น “Regional Center for Aviation-related 
Business” หรอื “ศนูย์กลางภมิูภาคส�าหรับธุรกิจทีเ่ก่ียวกับการบนิ” 
มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางของธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการบิน เพื่อให้
บริการแก่กลุ่มประเทศลุ่มแม่น�้าโขงที่ก�าลังเติบโตอย่างรวดเร็ว 
รวมถึงภูมิภาคจีนตอนใต้

ลานจอดอากาศยาน : 46,336 ตารางเมตร

หลุมจอด : 17 หลุมจอด
แบบมีสะพานเทียบเครื่องบิน 2 หลุมจอด
หลุมจอดระยะไกล 3 หลุมจอด
หลุมจอดเฮลิคอปเตอร์หรือ
เครื่องบินขนาดเล็ก 12 หลุมจอด

อาคารผู้โดยสาร : 1 อาคาร 
พื้นที่ประมาณ : 22,960 ตารางเมตร

เปิดให้บริการ : 06.00-22.00 น.

การติดต่อ : โทรศัพท์ 0 5379 8170
 โทรสาร 0 5379 8103

ที่ตั้ง : เลขที่ 404 หมู่ 10 ต�าบลบ้านดู่/ริมกก อ�าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 57100

พื้นที่ : 3,042 ไร่

ศักยภาพ :
เที่ยวบิน  12  เที่ยวบินต่อชั่วโมง
ผู้โดยสาร 3  ล้านคนต่อปี
สินค้า 5,000 ตันต่อปี

ทางวิ่ง : 1 เส้นทาง

03/21 3,000 เมตร 45 เมตร

ชื่อ	 ยาว	 กว้าง
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให ้ ใช ้ชื่อท ่าอากาศยานเชียงรายว ่า  
“ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง	 เชยีงราย” เมือ่วนัที ่ 13 มนีาคม 
พ.ศ.2553 เพ่ือแสดงความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ท่ีทรงมีต่อพสกนิกรใน 
จังหวัดเชียงรายเป็นอเนกอนันต์

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย อยู่ในจังหวัดเชียงราย ห่างจาก 
จังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 182 กิโลเมตร นอกจากจะมีบทบาทใน
การส่งเสริมการท่องเที่ยวสู ่ธรรมชาติสวยงามทางตอนเหนือสุด 
ของประเทศไทยแล้ว ทอท. ยังได้ก�าหนดบทบาทให้ท่าอากาศยาน 
แม่ฟ้าหลวง เชียงราย มีบทบาทเป็นศูนย์กลางธุรกิจที่เกี่ยวกับการบิน 
Regional Center for Aviation-related Business เพื่อให้บริการแก่
กลุ่มประเทศลุ่มแม่น�้าโขงที่ก�าลังเติบโตอย่างรวดเร็ว รวมถึงภูมิภาค
จีนตอนใต้ ซึ่งในปี 2558 ที่ผ่านมา มีเที่ยวบิน 13,402 เที่ยวบิน และ
ผู้โดยสาร 1.75 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 22 และ 26.58 
ตามล�าดับ

ในปี 2558 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชยีงราย ได้รองรบัผูโ้ดยสารจาก 
สามภูมิภาคที่เดินทางผ่านเข้ามาเป็นปริมาณสูงสุดเรียงตามล�าดับ 
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’ ซึง่เตม็ไปด้วยร้านค้าปลกีสดุหร ูร้านอาหารระดบัโลก
และบริการชั้นเยี่ยมต่างๆ

ที่ตั้ง : เลขที่ 222 หมู่ 6 ต�าบลไม้ขาว อ�าเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต 83110 

พื้นที่ : 1,382 ไร่

ศักยภาพ :
เที่ยวบิน  23  เที่ยวบินต่อชั่วโมง
ผู้โดยสาร 6.5  ล้านคนต่อปี
สินค้า 36,500 ตันต่อปี

ทางวิ่ง : 1 เส้นทาง

09/27 3,000 เมตร 45 เมตร

ชื่อ	 ยาว	 กว้าง

ลานจอดอากาศยาน : 283,550 ตารางเมตร
ลานจอดอากาศยานที่มีอยู่เดิม 119,550 ตารางเมตร
ลานจอดอากาศยาน D (ใหม่) 164,000 ตารางเมตร

หลุมจอด : 33 หลุมจอด
แบบมีสะพานเทียบเครื่องบิน 11 หลุมจอด
หลุมจอดระยะไกล 14 หลุมจอด
หลุมจอดเฮลิคอปเตอร์หรือ
เครื่องบินขนาดเล็ก 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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ท่าอากาศยานภูเก็ตมีปริมาณการจราจรทางอากาศรองจาก 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง ด้วยที่ตั้งอยู่
ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นเกาะทางฝั่งทะเลอันดามัน ท่าอากาศยาน
ภูเก็ตจึงมีบทบาทเป็น Gateway to the Andaman น�าผู้เดินทางจาก 
ทั่วโลกสู่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาดที่สวยงาม 

ปี 2558 ท่าอากาศยานภูเก็ตมีผู้โดยสารรวม 11.2 ล้านคนต่อปี  
แบ่งเป็นผู้โดยสารต่างประเทศ 6.38 ล้านคนและในประเทศ 4.89 
ล้านคน ตามล�าดับ ผู ้โดยสารต่างชาติส่วนใหญ่ที่ใช้บริการใน 
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�าหรับผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 3 เป็นพื้นที่ส�าหรับผู้โดยสาร
ขาออก ส่วนชั้น 4 เป็นโซนร้านค้า ร้านอาหารต่างๆ นอกจากนั้น 
ท่าอากาศยานภเูกต็จะได้น�าสถาปัตยกรรมแบบ Chino Portuguese 
ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมของอาคารที่ทรงคุณค่าในตัวเมืองภูเก็ต 
มาตกแต่งที่บริเวณชั้น 4 เพื่อเป็นมุมส�าหรับถ่ายรูปอีกด้วย

ในปี 2558 ท่าอากาศยานภูเก็ตได้รองรับผู้โดยสารจากสามภูมิภาค 
ท่ีเดินทางผ่านเข้ามาเป็นปริมาณสูงสุดเรียงตามล�าดับดังนี้ เอเชีย
ตะวันออกและแปซิฟิก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยุโรป
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ท่าอากาศยาน หาดใหญ่
HAT YAI INTERNATIONAL AIRPORT

ประตูสู่ภาคใต้สุดของไทย
Gateway to the Southernmost Thailand

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

ลานจอดอากาศยาน : 56,461 ตารางเมตร

หลุมจอด : 7 หลุมจอด
แบบมีสะพานเทียบเครื่องบิน 3 หลุมจอด
หลุมจอดระยะไกล 4 หลุมจอด

อาคารผู้โดยสาร : 1 อาคาร 
พื้นที่ประมาณ : 14,940 ตารางเมตร

เปิดให้บริการ : 06.00-24.00 น.

การติดต่อ :  โทรศัพท์ 0 7422 7131-3 
 โทรสาร 0 7422 7050

ที่ตั้ง : เลขที่ 99 หมู่ 3 ต�าบลคลองหลา อ�าเภอคลองหอยโข่ง 
จังหวัดสงขลา 90115

พื้นที่ : 2,970 ไร่

ศักยภาพ :
เที่ยวบิน  12  เที่ยวบินต่อชั่วโมง
ผู้โดยสาร 2.2  ล้านคนต่อปี
สินค้า 12,982 ตันต่อปี

ทางวิ่ง : 1 เส้นทาง

08/26 3,050 เมตร 45 เมตร

ชื่อ	 ยาว	 กว้าง



23

ท่าอากาศยานหาดใหญ่เป็นท่าอากาศยานในภาคใต้อีกแห่งหนึ่งที่ 
ทอท.บริหารงาน ตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นจังหวัดเศรษฐกิจ 
ท่ีส�าคญัของภาคใต้ และ ทอท.ได้ก�าหนดให้ท่าอากาศยานหาดใหญ่
เป็น Gateway to Southernmost Thailand เนื่องจากเป็นจุด 
เชือ่มต่อหลักสู่ 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต้และประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ 
มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย รวมทั้งได้ให้บริการผู้โดยสาร 
ชาวมุสลิมที่ เดินทางไปแสวงบุญ ณ นครเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย ส�าหรับในปี 2558 มีจ�านวนเที่ยวบิน 24,607  
เที่ยวบิน ผู้โดยสาร 3.64 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 คิดเป็น 
ร้อยละ 10.25 และ 15.65 ตามล�าดับ ผู้โดยสารต่างชาติส่วนใหญ่ 
ที่ใช้บริการในท่าอากาศยานหาดใหญ่ คือ มาเลเซียและสิงคโปร์ 
มีวัตถุประสงค์การเดินทางเพื่อการพักผ่อนและท่องเที่ยว 

ในปี 2558 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้รองรับผู้โดยสารจากภูมิภาค
ที่เดินทางผ่านเข้ามาเป็นปริมาณสูงสุดเรียงตามล�าดับดังนี้ เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันออกกลาง
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ผลการด�าเนินงาน
จากการที่ประเทศไทยเป็นจุดหมายด้านการท่องเท่ียวของคน 
ทั่วโลก รวมท้ังรัฐบาลไทยได้มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว 
อย่างจรงิจัง ส่งผลให้กิจการการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย 
มีการเตบิโตข้ึนอย่างต่อเนือ่ง โดยมจี�านวนเทีย่วบนิ และผูโ้ดยสาร
ที่มาใช้บริการท่าอากาศยานภายใต้การด�าเนินงานของ ทอท.  
เพิ่มขึ้นทุกปี ในช่วงปี 2556-2558 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 
ร้อยละ 12.9 ต่อปี

สถติิการใช้บริการท่าอากาศยานท้ัง 6 แหง่ ปี 2556-2558

ปริมาณการจราจรทางอากาศของ ทอท. ปี 2558

ในปี 2558 ทีผ่่านมา ท่าอากาศยาน 6 แห่ง มเีทีย่วบนิรวม 727,750 
เที่ยวบิน ผู้โดยสารจ�านวนทั้งสิ้น 109.82 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี  
2557 ร้อยละ 16.6 และ 21.31 ตามล�าดับ โดยมีผู้โดยสารจาก 
ภูมิภาคต่างๆ ของโลกมาก 3 อันดับแรก คือ เอเชียตะวันออกและ
แปซิฟิก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทวีปยุโรป
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มาตรฐานความปลอดภัย
และการรักษาความปลอดภัยการบิน
ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.ทั้ง 6 แห่ง มีการก�าหนดมาตรฐานด้าน 
ความปลอดภัย (Safety) และการรักษาความปลอดภัย (Security) ท่าอากาศยานและ
การบิน ทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉินที่เป็นไปตามกฏระเบียบของรัฐ และสอดคล้องกับ
มาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation 
Organization : ICAO) และก�าหนดให้มีการตรวจสอบการด�าเนินการท้ังระดับองค์กร 
และระดับท่าอากาศยานอย่างต่อเนื่อง

นอกจากน้ัน ทอท.ยงัได้จดัให้มอีปุกรณ์เครือ่งมือเครือ่งใช้ต่างๆ ทีม่เีทคโนโลยทีีม่มีาตรฐาน
และทันสมัยมาใช้งาน รวมทั้งตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาบุคลกรให้มีความรู้  
ความสามารถ และทักษะในงานที่ปฏิบัติ รวมทั้งปลูกฝังบุคลากรให้เห็นถึงความส�าคัญ
ของมาตรฐานด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าของ 
ค่านิยมหลักของทอท. (AOT Core Value) เพื่อให้การปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐานและ
ประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ
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ทอท.มุ ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และบริหาร
จัดการท่าอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งทางอากาศขององค์กรหน่วยงาน 
ภายในประเทศ ได้แก่ กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานมาตรฐาน 
สากล เช่น องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation 
Organization : ICAO) และส�านักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (Federal 
Aviation Administration : FAA) เป็นต้น ซึ่งบุคลากรที่มีขีดความสามารถจะเป็นก�าลัง 
ส�าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู ่วิสัยทัศน์ที่พึงประสงค์ สร้างความพึงพอใจให้กับ 
ผู้ใช้บริการ และความส�าเร็จในธุรกิจให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์แบบ
มืออาชีพให้ประเทศไทยต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและระดับโลก

การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

โครงการเสริมสร้างค่านิยม ทอท. “Role Model” นายนิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อ�านวยการใหญ่ ทอท. ลงนามบันทึก 
ข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางด้านการบินกับ
สถาบันการบินพลเรือน ณ ส�านักงานใหญ่ ทอท.

ผู้บริหาร ทอท. จ�านวน 11 คน เข้ารับประกาศเกียรติคุณในโอกาสผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “Global ACI-
ICAO 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

โครงการฝึกอบรมบุคลากร ทอท. หลักสูตร GSN:6 
Aerodrome Compliance and Auditing โดย 
สภาสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ
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ทอท.ได้จัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วม
มือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport 
Agreement) หรือบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างท่าอากาศยาน 
(Strategic Cooperation Agreement) กบั 
ท่าอากาศยานชั้นน�าของโลก มาตั้งแต่ปี 
2552 จนถึงปัจจุบัน รวมจ�านวน 15 แห่ง 
เช ่น ท ่าอากาศยานมิวนิค (สหพันธ ์
สาธารณรัฐเยอรมนี) ท ่าอากาศยาน
นานาชาติอินชอน (สาธารณรัฐเกาหลี)  
ท่าอากาศยานนานาชาตปัิกกิง่ (สาธารณรฐั
ประชาชนจีน) ท่าอากาศยานนานาชาติ
ออสติน (สหรัฐอเมริกา) ท่าอากาศยาน
นานาชาติหลวงพระบาง (สาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาว) ท่าอากาศยาน
นานาชาติย่างกุ้ง ท่าอากาศยานนานาชาต ิ
เนปยีดอ (สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์)  
ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ ท่าอากาศยาน 
คันไซ ท่าอากาศยานโอซาก้า (ประเทศ 
ญี่ปุ่น) ท่าอากาศยานนานาชาติเติน เซ้ิน 
เญิ้ต ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย 
ท่าอากาศยานนานาชาตดิานงั ท่าอากาศยาน 
นานาชาติฟู้โกว๊ก (สาธารณรัฐสังคมนิยม 
เวยีดนาม) โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่แลกเปลีย่น 
ความรู ้ประสบการณ์ระหว่างกันในการ
จัดการท่าอากาศยาน โดยมุ่งเน้นด้านการ
พัฒนาบุคคล เทคโนโลยี การพัฒนาธุรกิจ
และการตลาด ตลอดจนประสบการณ์ด้าน 
ต่างๆ ทีแ่ต่ละท่าอากาศยานมคีวามเช่ียวชาญ 
รวมถึงเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ และ 
ความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน 

ความร่วมมือกับ
ท่าอากาศยานต่างประเทศ

ทอท.ด�าเนินงานโดยมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในด้าน 
การให้บริการผู้โดยสาร และผู้ใช้บริการ โดยค�านึงถึงความปลอดภัย สะดวก และรวดเร็ว 
ซึ่งแต่ละท่าอากาศยานของ ทอท.มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการอ�านวยความสะดวกและ
รักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย หน่วยงานต่างๆ ของ ทอท.และหน่วยงานผู้ให้บริการ
ภายในท่าอากาศยานทั้งภาครัฐและเอกชน มีการจัดประชุมเพ่ือหารือถึงข้อขัดข้อง และ
การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของท่าอากาศยานอยู่เป็นประจ�า

ความร่วมมือ 
การประสานงานกับหน่วยงานภายในท่าอากาศยาน 
เพื่อประสิทธิภาพในการด�าเนินกิจการ
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การด�าเนินงานท่าอากาศยานที่จะได้รับการยอมรับและอยู่คู่สังคมอย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้น 
ได้เมื่อทุกภาคส่วนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนา 
ซึ่งการมีท่าอากาศยานตั้งอยู่ที่ใด ก็จะน�าความเจริญ การมีระบบเศรษฐกิจ และชีวิตความ
เป็นอยูท่ีด่ขีึน้ของคนในชุมชนและสงัคม ทอท.จึงให้ความส�าคญักบัการพฒันาท่าอากาศยาน
ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
โดยก�าหนดเป็นพันธกิจที่ชัดเจน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
องค์กรท้ังภายในและภายนอก ให้มส่ีวนร่วมตามบทบาทของแต่ละภาคส่วนอย่างเหมาะสม 
และได้ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนที่เติบโตและเป็นธรรม 
ร่วมกนั มีส�านึกในการด�าเนนิธุรกิจด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและชมุชน รวมทัง้ก�าหนด
แนวทางขององค์กรให้สอดคล้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับสากล เพื่อมุ่งสู่การเป็น 
ท่าอากาศยานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม 
และชุมชน

ทอท.ได้เข้าร่วมโครงการ Airport Carbon 
Accreditation ซ่ึงเป็นโครงการทีจ่ดัขึน้โดย 
สภาท่าอากาศยานระหว่างประเทศ (Airports  
Council International : ACI) เพือ่ผลกัดนั 
ให้ท ่าอากาศยานมีความรับผิดชอบต่อ 
สิ่งแวดล้อมและสังคม โดยสนับสนุนให ้
ท่าอากาศยานตรวจวัดระดับปริมาณการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon 
Emission) ออกสู่ชั้นบรรยากาศ และให้มี
การบริหารจัดการการใช้พลังงานภายใน 
ท่าอากาศยาน โดยปัจจบุนัน้ี มท่ีาอากาศยาน 
จ�านวนทั้งส้ิน 157 แห่งจากทั่วโลกได้รับ
การรับรองดังกล่าว รวมถึงท่าอากาศยาน
ในความรับผิดชอบของ ทอท.จ�านวน 5 
แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ ท ่าอากาศยานแม่ฟ ้าหลวง
เชียงราย และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึ่ง
ได้รบัการรบัรองในล�าดบัที ่2 “Reduction”
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 ความภูมิใจ

ทอท.ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนี
ความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI - 2015)
ในปี 2558 ทอท.ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืน
ดาวโจนส์ (DJSI - 2015) ในกลุ่มอุตสาหกรรมการคมนาคมและ
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม (TRA : Transportation and 
Transportation Infrastructure) ซ่ึงถือว่า ทอท.เป็นบริษัทในกลุ่ม
อุตสาหกรรมดังกล่าวแห่งแรกของประเทศไทย และย่ิงไปกว่านั้น 
ยังเป็นบริษัทท่ีบริหารสนามบินแห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
ที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้

ส�านักงานใหญ่ ทอท.ได้รบัมอบโล่ประกาศเกยีรตคิณุ Thailand’s 
Top Corporate Brands Value หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ 
ประจ�าปี 2558 จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ทอท.ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกกลุ่มหลักทรัพย์ที่
มีการด�าเนินงานแบบย่ังยืนหรือหุ้นย่ังยืน Thailand 
Sustainability Investment (THSI) ประจ�าปี 2558 จดัท�า 
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งใช้ข้อมูลจาก 
การตอบแบบประเมินความยั่งยืนเป็นข้อมูลในการจัดท�า 
THSI โดยจัดท�ารายชื่อหลักทรัพย์ที่ผ ่านเกณฑ์การ
ประเมินด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลกั
ธรรมาภิบาล เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บริษัทจดทะเบียน
อื่น และดึงดูดความสนใจของผู้ลงทุนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

ทอท.ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ 1 ใน 100 บริษัท หรือกลุ่ม
หลักทรัพย์ ESG 100 จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นองค์กร
สาธารณประโยชน์ ท�าหน้าทีว่จิยัพฒันาในด้านความรบัผดิชอบ 
ต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสถาบันไทยพัฒน์ได ้
ส�ารวจและประเมินข้อมูลด้านความยั่งยืนของหลักทรัพย์ 
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ด้านส่ิงแวดล้อม  
สังคมและธรรมาภิบาล (Environmental Social and 
Governance : ESG)
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