ยุทธศาสตร์ที่ 2 Airport Service Capacity การบริหารขีดความสามารถใน
การรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศ เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอำ�นวยความสะดวกของท่าอากาศยาน

กลยุทธ์ 3.1 มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศ
และสนับสนุนการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 Aeronautical Business การพัฒนาการดำ�เนินงานด้านกิจการ

การบิน การพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการการบินในประเทศและต่างประเทศ
รวมทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการให้บริการผู้โดยสารและกระบวนการ
ให้บริการสายการบิน

กลยุทธ์ 2.1 เพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศยาน

ศูนย์กลางการบินที่รองรับรูปแบบธุรกิจในด้านต่างๆ ได้แก่ ศูนย์กลางการบิน
ด้านการท่องเที่ยว ศูนย์กลางการบินเพื่อเปลี่ยนผ่านไปยังจุดหมายปลายทางอื่นๆ
ศูนย์กลางการบินด้านธุรกิจ ศูนย์กลางการบินด้านโลจิสติกส์ และศูนย์กลางการบิน
ด้านการซ่อมบำ�รุงอากาศยาน

โดยมีกลยุทธ์การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ ดังนี้

กลยุทธ์ 6.3 พัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสนับสนุน

ท่าอากาศยานดอนเมือง
“ท่าอากาศยานทีร่ วดเร็วและไม่ยงุ่ ยาก”

HDY

โดยมีกลยุทธ์การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ ดังนี้

ท่าอากาศยานหาดใหญ่
“ประตูสภู่ าคใต้สดุ ของไทย”
“Gateway to Southern - most Thailand”

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 7 Business Development การพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ๆ

เพื่อขยายการดำ�เนินงานทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการร่วมลงทุนใน
ธุรกิจท่าอากาศยานกับพันธมิตรทางธุรกิจในกิจการต่างๆ

ท่าอากาศยานเชียงใหม่
“ประตูสวู่ ฒ
ั นธรรมล้านนา”
“Gateway to Lanna Heritage”

HKT

ท่าอากาศยานภูเก็ต
“ประตูสอู่ นั ดามัน”
“Gateway to the Andaman”

CEI

กลยุทธ์ 2.3 เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการบริหารงาน
ท่าอากาศยานแห่งใหม่ในอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Regional Hub การพัฒนาการดำ�เนินงานท่าอากาศยานเป็น

DMK

CNX

กลยุทธ์ 5.1 เพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้โดยสาร
และเที่ยวบิน

กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาระบบบำ�รุงรักษาท่าอากาศยาน

BKK

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
“ประตูสนู่ านาชาติ”

“Fast and Hassle - free Airport”

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Intelligent Services การพัฒนาบริการที่มุ่งเน้นด้านนวัตกรรม

โดยมีกลยุทธ์การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ ดังนี้

ตำ�แหน่งทางยุทธศาสตร์ (Airport Strategic Positioning)

“International Gateway”

กลยุทธ์ 6.2 พัฒนาการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ภายนอก
อาคารและพื้นที่ว่างเปล่า

กลยุทธ์ 3.2 มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทาง
อากาศ ณ ทสภ.

และเทคโนโลยี ก ารนำ � เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (ICT) มาใช้ ใ นการดำ � เนิ น งาน
และปฏิ บั ติ ก ารท่ า อากาศยาน ควบคู่ กั บ การมุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาด้ า นมาตรฐาน
และคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง โดยนำ�แนวคิดเชิงนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ใน
การดำ�เนินงาน

กลยุทธ์ 6.1 พัฒนากิจกรรมเชิงพาณิชย์ในอาคาร
ผู้โดยสาร

ท่าอากาศยานแม่ฟา้ หลวง เชียงราย
“ศูนย์กลางภูมภิ าคสำ�หรับธุรกิจทีเ่ กีย่ วกับการบิน”
“Regional Center for Aviation - related Business”

กลยุทธ์ 5.2 พัฒนาการตลาดเส้นทางการบินเชิงรุก
โดยมีกลยุทธ์การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ ดังนี้
กลยุทธ์ 4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ท่าอากาศยาน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 Non - Aeronautical Business การพัฒนาการดำ�เนินงานด้าน

กิจการที่ไม่เกี่ยวกับการบิน การเพิ่มบริการที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับ
กลุ่มลูกค้าและผู้ที่มาใช้บริการท่าอากาศยาน การกำ�กับประสิทธิภาพของกิจการ
สัมปทาน รวมถึงการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินที่มีอยู่ เพื่อสร้างรายได้

โดยมีกลยุทธ์การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ ดังนี้

กลยุทธ์ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องค์กร

กลยุทธ์ 7.1 พัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ

กลยุทธ์ 4.3 พัฒนาประสิทธิภาพการสร้างความร่วมมือ
กับพันธมิตรทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียสำ�คัญ

กลยุทธ์ 7.2 พัฒนาธุรกิจรูปแบบบริษัทลูก/
บริษัทร่วมทุน
โดยมีกลยุทธ์การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ ดังนี้

เป้าหมายองค์กรระยะ 20 ปี ของ ทอท.

ภายใต้ AOT Strategy House ของ ทอท. มียุทธศาสตร์หลัก 7 ด้าน ดังนี้

“ทอท. เป็นองค์กรที่สนับสนุนการเชื่อมโยง การขนส่งทางอากาศ
และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยอย่างยั่งยืน”
BKK

DMK

CNX

HDY

HKT

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Airport Strategic Positioning การกำ�หนดแนวทาง

(Roadmap) พัฒนาศักยภาพของท่าอากาศยาน ทอท. 6 แห่ง เพื่อมุ่งสู่ตำ�แหน่ง
เชิงยุทธศาสตร์ของแต่ละท่าอากาศยาน

CEI

วิสัยทัศน์ (Vision)

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives)

“ทอท. เป็นผู้ดำ�เนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก :
การมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการโดยคำ�นึงถึงความปลอดภัย
และสร้างรายได้อย่างสมดุล”

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำ�นวย
ความสะดวกให้สามารถรักษาระดับคุณภาพการบริการ (Level of Service) ตาม
มาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
การดำ�เนินงานท่าอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย (Safety) และ
การรักษาความปลอดภัย (Security) ท่าอากาศยาน

พันธกิจ (Mission)
“ประกอบและส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน รวมทั้งดำ�เนินการ
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการ
ท่าอากาศยานโดยคำ�นึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน”

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 เพื่อสร้างการเติบโตด้านผลประกอบการ
ทางการเงิน จากการสร้างรายได้ทเี่ กีย่ วกับกิจการการบิน (Aeronautical Revenue)
และรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน (Non - Aeronautical Revenue)

ค่านิยม (Core Value)
ให้ใจ

มั่นใจ

ร่วมใจ

เปิดใจ

ภูมิใจ

(Service Minded) :
การให้บริการด้วยใจ
เหนือความคาดหมาย

(Safety & Security) :
เป็นเลิศในมาตรฐาน
ความปลอดภัย

(Teamwork) :
รวมพลัง ให้เกียรติ
ทุกความเห็น

(Innovation) :
พัฒนาไม่หยุดยั้ง

(Integrity) :
ยึดมั่นผลประโยชน์องค์กร

โดยมีกลยุทธ์การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ ดังนี้
กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาการจัดทำ�ฐานข้อมูลสำ�คัญ
และกำ�กับการดำ�เนินงานภายใต้ Airport
Strategic Positioning
กลยุทธ์ 1.2 ปรับปรุง/ทบทวน
Strategic Positioning ของแต่ละท่าอากาศยาน

กลยุทธ์ 1.3 การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อมุ่งสู่
Airport Strategic Positioning

