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แผนวิสาหกิจของ ทอท. (ปงบประมาณ 2560 – 2565) 

บทสรุปสำหรับผูบริหาร 

 

หลักการและเหตุผล 

 แผนวิสาหกิจ ทอท. (ปงบประมาณ 2560 - 2565) จัดทำขึ้นเพื่อเปนกรอบทิศทางการดำเนินงานของ ทอท. 

ในระยะ 5 ป ซึ ่งมีความสอดคลองกับแผนและนโยบายในระดับตาง ๆ ไดแก หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป แผนพัฒนาประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy : DE) ตลอดจนการดำเนินการตามแผน

ยุทธศาสตรร ัฐว ิสาหกิจ ระยะ 5 ป (ป 2560 - 2564) ซึ ่งกำหนดใหร ัฐว ิสาหกิจและหนวยงานที ่เกี ่ยวของ 

นำแผนยุทธศาสตรร ัฐว ิสาหกิจฯ ไปใชเป นแนวทางในการกำหนดเปาหมาย 20 ป และทิศทางระยะ 5 ป  

โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตท่ีอาจทำใหภารกิจและงานของรัฐวิสาหกิจเปลี่ยนแปลงไป  

 ดังนั้นเพื่อใหทิศทางการดำเนินงานในระยะตอไปของ ทอท.มีความเหมาะสม สอดคลองกับสถานการณและ

นำไปสูการปฏิบัติเพื่อบรรลุเปาหมายขององคกรที่วางไว จึงมีการทบทวนแผนวิสาหกิจ ทอท. ประจำปงบประมาณ 

2563 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานในปงบประมาณ 2564-2565 ที่จะนำไปสูการบริหารทาอากาศยานใน    

ความรับผิดชอบทั้ง 6 แหง ใหประสบความสำเร็จอยางยั่งยืนในระยะยาว ตอไป 

 การทบทวนแผนวิสาหกิจของ ทอท. ดำเนินการตามขอกำหนดเกณฑการพิจารณาในการจัดทำบันทึกขอตกลง

และประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจภายใตระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment 

Model : SE-AM) ซึ่งกำหนดใหดำเนินการเปนประจำทุกป โดยยึดกรอบทิศทาง นโยบาย และกลยุทธหลักของแผน

วิสาหกิจ และทบทวน/ปรับปรุงในสวนของสภาพแวดลอมขององคกร สมรรถนะหลักขององคกร ปจจัยความยั่งยืนของ

องคกร สภาพแวดลอมดานการแขงขัน ความทาทายและความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร ปจจัยขับเคลื่อนมูลคา         

การพิจารณาการบริหารความเสี่ยง ประเด็นการตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสียที่สำคัญ เกณฑชี้วัด และ

เปาหมาย เพ่ือใหองคกรบรรลุวิสัยทัศนที่กำหนดไว  

 

นโยบายและกรอบการพัฒนาประเทศระยะ 20 ป 

 รัฐบาลไดกำหนดยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป เพ่ือใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความม่ันคง ม่ังคั่ง และ

ยั่งยืน เปนกรอบในการกำหนดทิศทางในการบริหารประเทศ ทอท.จึงจำเปนตองใหความสำคัญกับการพัฒนาและ

ปรับปรุงการดำเนินงานที่คำนึงถึงความสอดคลองกับนโยบายภาครัฐ เพ่ือถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแต

ละชวงเวลาอยางตอเนื่อง  
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  ทั้งนี้ เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นำไปสู การพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอการบรรลุ ซ่ึง

ผลประโยชนแหงชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูงเปนประเทศพัฒนาแลว และสรางความสุข

ของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ  

  ทอท.จ ึงต องม ีการวางแผนและกำหนดย ุทธศาสตร การพ ัฒนาในระยะยาวและกำหนดแนวทาง 

การพัฒนาของ ทอท.ใหสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลง 

ในอนาคตที่อาจทำใหภารกิจและการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจเปลี่ยนแปลงไป และใหความสำคัญกับกระบวนการ

สรางความเขาใจ ถายทอดแนวทางการพัฒนาสู การปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื ่อง เพื ่อใชเปนกรอบ 

ทิศทางการดำเนินงานของ ทอท.ในอนาคตตอไป 

 นอกจากนี้ ทิศทางการดำเนินงานของ ทอท. ไดพิจารณาใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนา

ประเทศภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ดานการพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและระบบโลจิสติกสที ่ มุงเปลี่ยนผานประเทศไทยใหพนกับดักรายไดปานกลาง (Middle Income Trap) ไปสู

ประเทศที่มีรายไดสูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข โดยการพัฒนาระบบทาอากาศยานให

ครอบคลุมเชื่อมโยงอยางบูรณาการและมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบายการพัฒนาดานการขนสงทางอากาศตาม

ยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม พ.ศ.2560 - 2564 และสนับสนุนใหเกิดผลสำเร็จเป นรูปธรรมตามเปาหมาย             

เชิงยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนแมบทการจัดตั้งสนามบินพาณิชยของประเทศทั้ง 6 มิติ คือ ความปลอดภัยและ   

การรักษาความปลอดภัย ความสามารถในการเขาถึง ความสามารถในการเชื่อมตอ คุณภาพการใหบริการ ประสิทธิภาพ

การดำเนินงาน และความยั่งยืน รวมทั้งรองรับกับแผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ ระยะ 5 ป (2560 - 2564) ที่กำหนด

แนวทางและยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ เพื่อใหรัฐวิสาหกิจใชเปนแนวทางในการดำเนินงาน ซึ่ง ทอท. จำเปนตองมี       

การพัฒนาองคประกอบหลายดาน ไดแก ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ดานคุณภาพ   

การใหบริการและการสรางเครือขายการเชื่อมตอกับการคมนาคมขนสงในรูปแบบอื่น ๆ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร

และการสนับสนุนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดำเนินงาน 

 นโยบายผูถือหุนภาครัฐ (SODs) ตองการให ทอท.พัฒนาศักยภาพทาอากาศยานของไทยใหเปนทาอากาศยาน

นานาชาติชั้นนำในภูมิภาคเพื่อสรางผลตอบแทนใหแกผูถือหุนอยางยั่งยืน อีกทั้งเพื่อใหการดำเนินงานตามภารกิจของ 

ทอท.เปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับของรัฐและมาตรฐานสากล ทอท.ตองคำนึงถึงกฎระเบียบและกฎหมายท่ี

เกี่ยวของ อาทิ พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 พระราชกฤษฎีกากำหนดอำนาจสิทธิประโยชนของบริษัท  

ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 เปนตน รวมถึงการดำเนินการตามมาตรฐานองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) 
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การประเมินสภาพแวดลอม การแขงขัน และปจจัยที่เก่ียวของ 

  การกำหนดทิศทางการดำเนินงานของ ทอท. จำเปนตองมีการประเมินสภาพแวดลอมทั้งปจจัยภายในและปจจัย

ภายนอกท่ีเก่ียวของ สรุปดังนี ้

1. สถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัส COVID – 19 

 ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 เปนตระกูลของไวรัสที่กอใหอาการปวยต้ังแตโรคไขหวัดธรรมดาไปจนถึงโรค

ที่มีความรุนแรงมาก เชน โรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV) และโรคระบบทางเดินหายใจ

เฉียบพลันรุนแรง (SARS-CoV) เปนตน ซึ่งเปนสายพันธุใหมท่ีไมเคยพบมากอนในมนุษย กอใหเกิดอาการปวยระบบ

ทางเดินหายใจในคน และสามารถแพรเชื้อจากคนสูคนได โดยเชื้อไวรัสนี้พบครั้งแรกในการระบาดในเมืองอูฮั่น มณฑล

หูเปย สาธารณรัฐประชาชนจีน ในชวงปลายป พ.ศ.2562 1 

 ดวยลักษณะของโรคที่สามารถติดตอกันไดผานทางการสัมผัส ทำใหมีการติดตอระหวางคนสูคนได โดยการท่ี

ผูคนเดินทางไปยังพื้นที่ตางๆไดอยางเสรี ทำใหเกิดการแพรกระจายของโรคเปนวงกวาง ขามเขตแดนระหวางประเทศ 

ทำใหหนวยงานระหวางประเทศ รวมมือกับรัฐบาลแตละประเทศ หาหนทางปองกันการแพรกระจายของโรคที่เปนไป

อยางรวดเร็ว ซ่ึงหนึ่งในมาตรการควบคุมโรคไดแกการจำกัดการเคลื่อนยายผูคน เริ่มตั้งแตโดยการจำกัดเสนทางการบิน

หรือจำกัดการเขาออกจากประเทศตนทางและบางประเทศที่มีการแพรกระจายของไวรัส รวมทั้งการยกเลิกเที่ยวบิน

ระหวางประเทศในบางเสนทาง หรือการปดนานฟาเปนการชั่วคราว ซึ่งสงผลกระทบตออุตสาหกรรมการบินเปนอยางมาก  

 1.1 สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ท่ีมีผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจ  

  1.1.1 เศรษฐกิจโลก  

 ผลกระทบตอเศรษฐกิจโลกในภาพรวม กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) คาดการณวา

เศรษฐกิจโลกจะหดตัวรอยละ 3 และเขาสูภาวะถดถอย (The Great Lockdown) เนื่องจากแตละประเทศไมสามารถ

กระตุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดทันทีผานการกระตุนอุปสงค เพราะมาตรการคุมเขมระงับการระบาดของเชื้อไวรัสผาน

การลดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เชน การระงับดำเนินการธุรกิจตางๆ การบังคับไมใหประชาชนออกนอกท่ีพักอาศัยโดยไม

จำเปน เปนตน โดยประเทศกลุมเศรษฐกิจพัฒนาแลวอยางประเทศสหรัฐฯ ยุโรป และญ่ีปุนจะไดรับผลกระทบมากที่สุด 

และคาดวาเศรษฐกิจโลกจะกลับมาขยายตัวไดในป 2564 ท่ีอัตราการเติบโตรอยละ 5.8  

 ทั้งนี้ มูลคาความเสียหายทางเศรษฐกิจจะมากกวาการระบาดของโรคซารส ไขหวัดใหญ 2009 

และโรคเมอรส โดยกระทบผานหวงโซอุปทานโลก เนื่องจากการขาดแคลนแรงงานและวัตถุดิบจากประเทศจีนซึ่งเปน

แหลงผลิตและสงออกสินคาขั้นกลางรายใหญของโลก และประเทศจีนมีขนาดเศรษฐกิจใหญกวาเดิม มีความเชื่อมโยง

ทั้งการคา การลงทุน การขนสงกับโลกมากขึ้น โดยในป 2561 เศรษฐกิจจีนมีขนาดรอยละ 16 ของเศรษฐกิจโลกใหญ

 
1 https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/faq_more.php 
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กวาชวงการระบาดของซารส 4 เทา มีขนาดคิดเปนรอยละ 13 ของมูลคาการสงออกโลก รอยละ 39 ของการผลิต

อุตสาหกรรมโลก และคิดเปนรอยละ 18 ของมูลคาการทองเที ่ยวโลก กอปรกับรัฐบาลประเทศตางๆ ไดดำเนิน

มาตรการล็อกดาวน สงผลใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ัวโลกหยุดชะงัก  

 นอกจากนี้ สมาคมขนสงทางอากาศระหวางประเทศ (IATA)   ไดประเมินโรคระบาดตางๆ     

ที่เกิดขึ้น จะเขาสูชวงวิกฤตรุนแรงในระยะเวลา 1 - 3 เดือน และมีผลตอระยะเวลาในการฟนตัวภาคการทองเที่ยว/  

การบินที่แตกตางกัน โดยโรคระบาดที่ใกลเคียงกับ COVID - 19 อยางโรคซารส และโรคเมอรส นั้น มีผลกระทบใน     

วงกวางตอธุรกิจการบิน และธุรกิจจะฟนตัวไดนั้นตองใชเวลาอยางนอย 6 - 7 เดือน แตในกรณีของการแพรระบาดของ

เชื้อไวรัส COVID - 19 ปริมาณการจราจรทางอากาศจะสามารถฟนตัวสูภาวะปกติไดอาจตองใชเวลา 3 ปเปนอยางนอย  

(ป 2566) 

  1.2.2  เศรษฐกิจไทย 

 ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.)  ประมาณการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยป 2563 

หดตัวรอยละ 5.3 (หดตัวต่ำกวาท่ีกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) คาดการณไวที่รอยละ 6.7) ปจจัยหลักท่ีทำให

ประเทศไทยเติบโตต่ำสุดในภูมิภาคอาเซียนมาจากเศรษฐกิจของประเทศพึ่งพาภาคการสงออกและภาคการทองเท่ียวใน

สัดสวนรวมกันเกินรอยละ 70 ของ GDP  โดยประเทศไทยพึ่งพาการสงออกสินคาไปประเทศจีนเปนหลัก (อันดับ 1 

จากคูคาทั้งหมด) และรายไดจากการทองเที่ยวของไทย 1 ใน 4 มาจากนักทองเที่ยวจีน สำหรับปจจัยอื่นๆ ที่มี

ผลกระทบกับเศรษฐกิจของประเทศ เชน กำลังซื้อภายในประเทศที่ลดลงจากสงครามทางการคาระหวางสหรัฐ - จีน 

ปญหาภัยแลงที่ตอเนื่องเปนปที่ 2 และภาระหนี้ครัวเรือนที่สูงใกลเคียงกับเพดานที่กำหนดไวที่รอยละ 80 ของ GDP 

เปนตน โดยนโยบายการคลังผานการใชจายภาครัฐจะเปนเคร่ืองมือหลักที่ชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในป 2563 นี้  

  สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 มีผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจรุนแรง

กวาโรคระบาดที่ผานมา เนื่องมาจากประเทศจีนมีความสำคัญกับเศรษฐกิจโลกมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศไทยที ่มี

สัดสวนการพึ่งพาภาคการสงออกและการทองเที่ยวตอ GDP ที่สูงและคูคาหลักเปนประเทศจีน ทำใหเกิดผลกระทบ

มากกวาประเทศอ่ืนในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ ปญหาภัยแลง หนี้ภาคครัวเรือนและการวางงานเนื่องจากโครงสราง

ของเศรษฐกิจอาจทำใหคนเก็บออมเงินไวใชจายสินคาเพื่อการอุปโภคบริโภคหรือใชจายในยามจำเปนเทานั้น และลด

การใชจายเพื่อเดินทางทองเที่ยว ซึ่งสงผลใหการขนสงทางอากาศลดลงตามไปดวย แตอยางไรก็ตามธุรกิจขนสงสินคา

ภายในประเทศที่ยังสามารถดำเนินธุรกิจไดจะเปนโอกาสท่ี ทอท.จะปรับกลยุทธการดำเนินงาน โดยทอท.ประเมินวา  

  (1)  ระยะสั ้น การเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศจะเปนตลาดหลักที ่ฟ นตัวมากกวา     

การเดินทางทองเที่ยวระหวางประเทศในชวงป 2563 – 2564 นี้ โดยเฉพาะนักเดินทางเพื่อธุรกิจ แตยังคงคำนึงถึง

ปจจัยเส่ียง อาทิ ความเชื่อมั่นของผูมาใชบริการ ผลกระทบจากการวางงานและกำลังซื้อของภาคครัวเรือน เปนตน  
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      นอกจากนี้ ธุรกิจขนสงสินคาทางอากาศที่ยังสามารถดำเนินการไดตามปกติ แนวโนม

ธุรกิจ e-Commerce ท่ีเติบโตรอยละ 8 - 10 ตอป รวมทั้งพฤติกรรมผูบริโภคมุงไปสูยุค On Demand จะทำให ทอท. 

สามารถพัฒนาตอยอดธุรกิจบริการดิจิทัลผาน AOT Digital Platform ใหประสบความสำเร็จไดและชวยใหธุรกิจใน

ภาพรวมของ ทอท.สามารถฟนตัวไดทันภายในป 2564 

 (2)  ระยะกลาง (ป 2563 – 2565) จากการเดินทางทองเท่ียวระหวางประเทศจะเนนเสนทาง

การบินพิสัยใกล (Short haul) ทอท.อาจไดเปรียบจากทำเลที่ตั้งทางยุทธศาสตรของประเทศที่จะรองรับการทองเที่ยว

ภายในภูมิภาค ซึ่งมีแนวโนมวาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟคจะสามารถควบคุมสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส 

COVID – 19 ไดอยางรวดเร็วและดีกวาภูมิภาคอื่น 

 นอกจากนี ้ การใหบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกดานโครงสรางพื้นฐานตองได

มาตรฐาน ยึดสุขภาพอนามัย และการรักษาระยะหาง (social distancing) ของผูใชบริการเปนหลัก รวมทั้งตอง

ปรับเปลี่ยนการรองรับผูใชบริการจากรูปแบบกรุปทัวรขนาดใหญ เปนกรุปขนาดเล็ก หรือรูปแบบการเดินทางแบบคน

เดียวมากขึ้น 

 1.2 ผลกระทบของสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ตออุตสาหกรรมการบิน 

 1.2.1 ผลกระทบตอปริมาณการจราจรทางอากาศ 

    สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 สงผลใหการจราจรทางอากาศหยุดชะงัก   

ทั ่วโลก โดยองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (The International Civil Aviation Organization: ICAO) 

รายงาน ณ เมษายน 2563 วามีการจำกัดการเดินทางในจุดหมายปลายทางทั่วโลก 90 แหง จำนวนผูโดยสารระหวาง

ประเทศลดลงถึงรอยละ 94 ในหลายประเทศตองประกาศยกเลิกที่ยวบินเพื่อลดความเสี่ยงการแพรกระจายของเชื้อ

ไวรัส สงผลใหเกิดการสูญเสียรายได ซ่ึงทำใหสายการบินหลายแหงมีความจำเปนตองปดกิจการลง  

  สมาคมขนสงทางอากาศระหวางประเทศ (International Air Transport Association: IATA) ได

ประเมินผลกระทบของสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ตอการสูญเสียปริมาณผูโดยสารของ 

สายการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกตลอดทั้งป คิดเปนรอยละ 13 โดยคิดเปนมูลคา 2.7 พันลานเหรียญดอลลารสหรัฐ  

  จากรายงานของสภาทาอากาศยานระหวางประเทศ (The Airports  Council  International: 

ACI2)  ไดประมาณการวาในป 2563 ทาอากาศยานทั่วโลกจะสูญเสียรายได เปนจำนวน 97.4 พันลานเหรียญดอลลาร

สหรัฐ  โดยจากสถานการณโรคระบาดในปจจุบันสงผลใหปริมาณผูโดยสารในป 2563 ลดลงจากที่ไดเคยคาดการณ 

การเติบโตปริมาณผูโดยสารในป 2563 ไวที่รอยละ 3.4 โดยปริมาณผูโดยสารทั่วโลกจะอยูที่ประมาณ 9.5 พันลานคน 

โดยภูมิภาคเอเชียแปซิฟกไดรับผลกระทบมากที่สุด รองลงมาเปนยุโรปและอเมริกาเหนือตามลำดับ   

 
2https://blog.aci.aero/covid-19-an-existential-threat-to-the-global-airport-business/ 
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 1.2.2 ผลกระทบตอธุรกิจการบิน 

  จากผลการวิจัยของสมาคมขนสงทางอากาศระหวางประเทศ (IATA) ประเมินวาความตองการ

เดินทางท่ีลดลงเพราะการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ทำใหมีความเสี่ยงที่จะเกิดการสูญเสียตำแหนงงานใน

อุตสาหกรรมการบินไดถึง 25 ลานตำแหนง ในจำนวนนี ้ 11.2 ลานตำแหนงอยู ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก และ        

ความตองการเดินทางโดยเครื่องบินจะลดลงถึงรอยละ 70 ในชวงเดือน เมษายน - มิถุนายน 25633  

  ผูประกอบการในอุตสาหกรรมการบินจำเปนตองอาศัยมาตรการลดคาใชจายรับมือกับผลกระทบท่ี

เกิดกับสถานะการเงินของหนวยงาน เนื่องจากการหยุดชะงักของการเดินทางโดยอากาศ ทำใหผูประกอบการและ

บริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวของกับการบินทั่วโลกตองสูญเสียรายได และมีความจำเปนตองมีมาตรการตางๆออกมา

เพื่อลดผลกระทบดานการเงินที่สงผลตอสถานะการดำเนินงานของบริษัท เชน สายการบินหลายแหงนอกจากจะมี

มาตรการปรับลดความถี่ของเที่ยวบิน ตลอดจนพิจารณายกเลิกเสนทางบินในบางเสนทาง เพื่อใหสอดคลองกับ      

ความตองการในการเดินทางของผูโดยสารในปจจุบันแลว ยังมีการปรับลดเงินเดือนของคณะผูบริหารรวมทั้งการปรับ

ลดสวัสดิการของผูบริหารและพนักงานท้ังโดยสมัครใจและเปนระเบียบบังคับ รวมทั้งการปรับลดจำนวนพนักงานที่เปน

สัญญาจางบางสวน 

  1.2.3 การปรับรูปแบบการปฏิบัติการในการใหบริการผูโดยสาร 

  จากสถานการณการแพรระบาดของไวรัส COVID - 19 ในพื้นที่ที่ยังเปดใหบริการทาอากาศยานเพ่ือ

ขนสงผูโดยสารและสินคาไดนั้น มีความจำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีมาตรการควบคุมโรคตั้งแตขั้นตอนการเขาสูทาอากาศยาน

จนถึงการขึ ้นโดยสารบนอากาศยาน ซึ ่งทั ้งทาอากาศยานและสายการบินทั ่วโลกตองเพิ ่มมาตรการที ่รัดกุมใน           

การคัดกรองผูโดยสาร รวมทั้งตองเพิ่มเติมจัดเตรียมอุปกรณตางๆทางสุขอนามัยใหเพียงพอตอการดำเนินงานภายใต

สภาวะที่มีความเสี่ยงดังกลาว พรอมทั้งตองใหความรวมมือกับทางภาครัฐที่เขามามีสวนในการถายโอนผูโดยสารที่มี

ความเสี่ยงหรือคนพบวามีอาการของโรคเพื่อเคลื่อนยายไปสูพื้นที่ที่ทางการไดกำหนดไวตอไปในชวงที่ยังมีการจราจร

ทางอากาศ 

 1.2.4 แนวโนมการกลับคืนสูสภาพปกติของธุรกิจการบิน 

  จากบทวิเคราะหของ ACI  คาดการณอนาคตการฟนคืนสูสภาพปกติของการเดินทางโดยอากาศ 

ผูเชี่ยวชาญสวนใหญในอุตสาหกรรมการบินมีความเห็นวาการฟนตัวอาจตองอาศัยระยะเวลาตั้งแตหนึ่งปจนถึงหนึ่งป

คร่ึงเพ่ือท่ีปริมาณการจราจรทางอากาศจะกลับสูระดับเดียวกันกับชวงเกิดวิกฤตโรคระบาด ซึ่งไมอาจทำไดกอนสิ้นสุดป 

2564  

 
3 https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2020-04-07-02/ 
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  ทั้งนี้ คาดวาปริมาณผูโดยสารภายในประเทศจะฟนตัวเร็วกวาปริมาณผู โดยสารภายระหวาง

ประเทศ ซึ่งตองอาศัยระยะเวลามากกวาในการดำเนินงานเกี่ยวกับกฎเกณฑการอนุญาตเดินทางที่แตกตางกันไปใน   

แตละรัฐและประเทศ ซึ่งจะสงผลใหการฟนตัวของแตละแหงจะมีความเร็วที่แตกตางกัน 

 1.2.5 ความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการบินในอนาคต  

  - มาตรการในสนามบิน 

   ขั ้นตอนการดำเนินกิจกรรมในทาอากาศยานมีการเปลี ่ยนแปลง โดยมีมาตรการที ่ตองลด        

การติดตอระหวางบุคคลโดยตรงและการรักษาระยะหางระหวางบุคคลในแตละกระบวนการขั้นตอนในทาอากาศยาน

มากขึ้น รวมทั้งตองคำนึงถึงการเดินทางท่ีจะมีการลดขนาดลงในอนาคต รวมทั้งลักษณะรูปแบบการเดินทางของบุคคล

ที่จะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปเปนลักษณะการเดินทางแบบไมเปนกลุมขนาดใหญ โดยการปรับตัวตองมีการจัดตั้ง

อุปกรณทางการแพทยหรือชุดที่ปองกันการติดตอ สัมผัสใกลชิดระหวางบุคคลเพิ่มขึ้น เพื่อสรางความมั่นใจใหกับ     

การเดินทางที ่จะปลอดภัย รวมทั ้งการนำเทคโนโลยีมาใชเพื ่อลดระยะเวลาขั ้นตอนตางๆในกระบวนการตางใน         

ทาอากาศยานเพื่อหลีกเลี่ยงการอยูใกลและใชระยะเวลานานมากเกินไป 

  - คาใชจายเพิ่มขึ้นในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบิน 

    เนื่องจากตองมีมาตรการเพิ่มเติมรองรับกับสถานการณปจจุบัน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงใน    

การเพ่ิมมาตรการสำหรับการเดินทางทางอากาศในอนาคต เชน ทาอากาศยานตองมีมาตรการเพิ่มเติมเปนสวนหนึ่งของ

การปฏิบัติหนาที่ในสนามบิน เพื่อตรวจสอบผูโดยสาร อาจจะเปนชุดตรวจอุณหภูมิหรือตรวจเลือดเพื่อความปลอดภัย 

การจัดเตรียมชุดอุปกรณปองกันโรคสำหรับเจาหนาที่ เชน ถุงมือ เจลลางมือ และจุดบริการที่จัดวางอุปกรณที่สงเสริม

สุขอนามัยกอนการเดินทาง เชน น้ำยาแอลกอฮอล รวมทั้งสายการบินก็ตองมีการจัดเตรียมอุปกรณตางๆเพ่ือตรวจสอบ

ผูโดยสารกอนขึ้นเครื่องและการปรับการดูแลรักษาระยะหางระหวางการเดินทางบนเครื่องบิน เชนกัน 

  - การลดขนาดลงของจำนวนอากาศยานทั่วโลก 

    สถานการณปจจุบันสงผลกระทบทางเศรษฐกิจ ทำใหสายการบินหลายแหงตองยุติกิจการ ทำให

เกิดอากาศยานที่ไมไดใชงานและถูกขายทอดตลาด รวมทั้งการปรับลดการสั่งซ้ืออากาศยานท่ัวโลก สิ่งเหลานี้กระทบกับ

การดำเนินกิจกรรมของทาอากาศยาน มีทางวิ่งและลานจอดที่ใชงานไดไมเต็มศักยภาพ ทาอากาศยานจำเปนตอง

ทบทวนแผนบริหารจัดการทาอากาศยานใหมเพ่ือใชงานพื้นท่ีใหเต็มศักยภาพ หรือมีมาตรการเพื่อลดคาใชจายดังกลาว 

ทาอากาศยานหลายแหงอาจทบทวน ปรับลดขนาดการขยายทาอากาศยาน รวมทั้งเพิ่มแผนการใชประโยชนจาก    

การดำเนินงานดานอากาศยานขนสงสินคามากขึ้น เนื่องจาก การขนสงสินคาทางอากาศสามารถชวยเพิ่มรายไดและ 

การใชประโยชนพ้ืนท่ีลานจอด หรือการบริหารจัดการคลังสินคาเพื่อไมใหทาอากาศยานตองสูญเสียรายไดทางเศรษฐกิจไป 
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 1.2.6 ผลกระทบตอประเทศไทย 

  สำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย (กพท.) ไดออกประกาศมาตรการเฝาระวังปองกันโรค

ติดเชื้อไวรัส COVID – 19 สำหรับผูดำเนินการเดินอากาศ (สายการบิน) ผูปฏิบัติหนาที่ในอากาศยานและผูดำเนินการ

สนามบิน ดังนี้ 

  - มาตรการสำหรับสายการบิน ไดแก กำหนดให ผูโดยสารตองสวมหนากากอนามัย (Surgical 

Mask) ตลอดเวลาตั้งแตขึ้นเครื่องจนกวาจะออกจากเครื่อง จำกัดจำนวนที่นั่งที่จะใหบริการบนอากาศยาน กำหนดใหมี

มาตรการและวิธีปฏิบัติเพื ่อรักษาระยะหางของผูโดยสารตลอดระยะเวลาเดินทาง โดยรวมถึงขั้นตอนการลำเลียง

ผูโดยสารขึ้นและลงจากอากาศยาน รวมถึงในขณะจัดเก็บสัมภาระในที่เก็บของเหนือศีรษะและการเขาแถวรอใชหองน้ำ

ในหองโดยสาร เปนตน 

  - มาตรการสำหรับทาอากาศยาน ไดแก ทำการตรวจคัดกรองบุคคลที่เขามาใชบริการในทาอากาศยาน 

โดยตองมีตรวจสอบการสวมหนากากอนามัยและการตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย (Body Temperature Screening) 

ดวยเคร ื ่องวัดอุณหภูม ิแบบอินฟราเรดที ่ไมต องสัมผัสกับร างกายของผู ถ ูกตรวจวัด (Non-contact infrared 

thermometer) จัดการเกี่ยวกับการเวนระยะนั่งหรือยืนหางกันอยางนอยหนึ่งเมตรในพื้นที่ตาง ๆ ที่มีจัดไวใหดำเนิน

กิจกรรม เปนตน 

  โดย ทอท. ไดมีมาตรการปฏิบัติตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย (กพท.) 

และกระทรวงคมนาคมกำหนดอยางเครงครัด โดยมีมาตรการตรวจสอบคัดกรองผูโดยสารที่เสริมสรางความมั่นใจใหแก

ผูเดินทาง  

 1.2.7 ผลกระทบตอการดำเนินงานของ ทอท. 

   ทาอากาศยานท่ีอยูในความรับผิดชอบดำเนินงานของ ทอท. ทั้ง 6 แหง ไดแก ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

(ทสภ.) ทาอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ทาอากาศยานเช ียงใหม (ทชม.) ทาอากาศยานหาดใหญ (ทหญ.)                 

ทาอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) และทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย (ทชร.) ไดรับผลกระทบจากจำนวนเที่ยวบินและ

ผูโดยสารที่ลดลงเปนจำนวนมาก   

  นอกจากนี้ ทอท. ไดดำเนินการตามแนวนโยบายของภาครัฐที่กำหนดมาตรการตางๆเพื ่อชวย

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวของไทย และลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม โดยไดกำหนดแนวทางใหความชวยเหลือ

ผูประกอบการ ณ ทาอากาศยานที่อยูในความรับผิดชอบดำเนินงานของ ทอท. ทั้ง 6 แหง เชน ปรับลดคาผลประโยชน

ตอบแทนคงท่ีรายเดือน, ปรับลดคาผลประโยชนตอบแทนอัตรารอยละและมีการกำหนดคาผลประโยชนตอบแทนขั้นต่ำ

เปนรายเดือนหรือรายปและ เลื่อนการชำระคาผลประโยชนตอบแทนในการประกอบกิจการ เปนตน 
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 1.3 สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ที่มีผลกระทบดานการเงิน 

  จากเหตุการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID - 19) สงผลกระทบ

ตอธุรกิจดานการบิน และดานการทองเที่ยวอยางหนักทั้งจากการปดนานฟาระหวางประเทศและการกำหนดแนวทาง

ในการปฏิบัติงานที่บาน (Work from Home) เพื่อปองกันการแพรระบาดของ COVID - 19  โดยปริมาณการจราจร

ทางอากาศของ 6 ทาอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.แทบจะเปนศูนย และเมื่อเทียบกับวิกฤตการณในอดีต

พบวาปริมาณการจราจรทางอากาศอยูในระดับท่ีต่ำกวาวิกฤตน้ำทวมในป 2554 และการชุมนุมกรณีปดทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิในป 2557 อยางมีนัยสำคัญ 

  การคาดการณสถานะทางการเงินของ ทอท. ในป 2563-2564 พบวารายไดจากการดำเนินงานลดลง

มากกวารอยละ 50 ทั้งในป 2563 และ 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2562 เนื่องจากการลดลงของปริมาณการจราจร

ทางอากาศท่ีไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 อยางไรก็ดี คาใชจายจากการดำเนินงานใน

ป 2563 และ 2564 ไมแตกตางจากป 2562 อยางมีนัยสำคัญ ถึงแมวา ทอท.จะมีมาตรการลดคาใชจายโดยใหสวนงาน

ทบทวนงบประมาณประจำป  

  ทั ้งนี ้การแพรระบาดของเชื ้อไวรัส COVID - 19 ไดส งผลกระทบกับสถานะทางการเงิน และ          

การดำเนินงานของ ทอท.อยางมาก สงผลให ทอท.มีแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร กลยุทธ และแผนการ

ดำเนินงานเพื่อใหผานพนวิฤตการณนี้ไปใหได รวมถึงยังเปนการเตรียมความพรอมกับสภานการณและพฤติกรรมการใช

ชีวิตของผูคนที่เปลี่ยนแปลงไป (New Normal) จากภาวะแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 อีกดวย 

 1.4 ความปกติใหมจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 (COVID – 19 Accelerated New 

Normal) 

       1.4.1 การทวนกระแสโลกาภิวัตน (From Globalization to Regionalization)  

  การแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 แสดงใหเห็นวาการพึ่งพิงระบบการผลิตระหวาง

ประเทศไมวาจะเปนการตั้งฐานการผลิต  (Manufacturing site) ในประเทศที่อัตราคาแรงต่ำ การพึ่งพาการนำเขา

วัตถุดิบสำคัญจากตางประเทศ หรือการพึ่งพาแหลงสงออกหรือผูผลิตเพียงรายเดียว เปนสาเหตุสำคัญที่ทำใหหวงโซ

อุปทาน (Supply Chain) ของธุรกิจหยุดชะงัก เนื่องจากฐานการผลิตตองปดทำการชั่วคราว รวมถึงการขนสงสินคา

ระหวางประเทศลาชาจากนโยบายปดพรมแดนชั่วคราวของเกือบทุกประเทศท่ัวโลก 

       ในอนาคตผูประกอบการทั่วโลกอาจทบทวนและปรับเปลี่ยนการวางรากฐาน Supply Chain 

ใหมีความยืดหยุนและมีศักยภาพในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานตอสถานการณที่เขามากระทบไดดียิ่งขึ้น4  

ประเทศตางๆ จะใหความสำคัญกับการสรางสมดุลของ Supply Chain ท่ีทำใหภาคการผลิตและบริการสามารถดำเนิน

 
4 McKinsey & Company. 2020. The Future Is Not What It Used To Be: Thoughts On The Shape Of The Next Normal.  
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ตอไปไดโดยไมหยุดชะงักและสรางความเสียหายตอเศรษฐกิจ รวมถึงการกระจายความเสี่ยงดานการผลิตและขายสินคา

โดยไมพึ่งพาแตประเทศใดประเทศหนึ่งมากจนเกินไป โดยผลกระทบเห็นไดชัดเจนในภูมิภาคเอเซียที่เริ่มมีการยายฐาน

การผลิตจากประเทศจีนสูประเทศอื่นในภูมิภาค ท่ีมีอัตราการขยายตัวของชนชั้นกลางสูง ซ่ึงมีแนวโนมท่ีจะมีกำลังและ

ความตองการใชจายสูงในระยะยาว ซึ่งปจจัยเหลานี้ขับเคลื่อนภาคการผลิตในภูมิภาค นอกจากนี้ ประเทศที่รัฐบาล

พึ่งพาการสงออกและอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนหลัก จะมีการทบทวนนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศใหหันมา

พ่ึงพาการบริโภคและการลงทุนในประเทศท่ีสมดุลมากยิ่งขึ้น 

1.4.2 สังคมจะกาวเขาสูระบบดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ (Digital Acceleration) 

  ในชวงเวลาท่ีผานมาเทคโนโลยีไดเริ่มเขามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตและธุรกิจในทุกภาคสวน 

หลายองคกรอยูระหวางการเริ ่มกาวเขาสู การเปน Digital Organization หรือองคกรที ่ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี 

ในขณะที่ยังคงมีองคกรอีกจำนวนมากท่ียังคงติดขัดกับการปรับกระบวนการดำเนินงานปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรให

เปน Digital Organization อยางไรก็ตาม การแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 เปรียบเสมือนสิ่งกระตุ นให

ประชาชนและภาคธุรกิจเปดใจยอมรับเทคโนโลยีใหเขามาเปนสวนสำคัญในชีวิตประจำวันมากยิ่งข้ึน  

 หลังวิกฤตการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 สังคมจะกาวเขาสูระบบดิจิทัลอยาง

เต็มรูปแบบ เพ่ือกาวทันพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยรานคาและหางสรรพสินคาตองเรงพัฒนาเพื่อเขา

สูตลาดการคาขายออนไลนอยางเต็มรูปแบบ จะเกิด Platform ที่ชวยในการสื่อสารทางไกล จัดประชุมสัมมนาหรือ

อำนวยความสะดวกในการจัดแสดงนิทรรศการเพ่ิมข้ึนมากกวาในปจจุบัน การเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาจะหัน

ไปใชสื่อออนไลนมากขึ้น นอกจากนี้ ผูคนอาจจะหลีกเลี่ยงการใชเงินสดหรือธนบัตร เนื่องจากสามารถเปนพาหะของ

เชื้อโรคได ทำใหระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีทางการเงินเปนที่นิยมมากยิ่งขึ้น 

ในขณะเดียวกัน การพึ่งพาเทคโนโลยีที ่เพิ ่มสูงขึ ้นอยางมากจากการปรับตัวเพื ่อรับวิกฤตการณ      

การแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ไมวาจะในมิติการดำเนินธุรกิจหรือดำเนินชีวิตประจำวัน กอใหเกิดขอมูลใน

ปริมาณมหาศาล ซึ ่งฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) และการเปนองคกรที ่ขับเคลื ่อนดวยขอมูล (Data Driven 

Company) เปนปจจัยสำคัญของการทำธุรกิจในยุค 4.0 ธุรกิจที่สามารถเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหหาความตองการ

ของลูกคา แนวโนมธุรกิจไดอยางแมนยำ จะสงเสริมความสามารถทางการแขงขันและศักยภาพในการใหบริการได 

อยางไรก็ตาม การใชประโยชนจากขอมูลตองอยูบนพื้นฐานของความปลอดภัยและกฏหมายท่ีปองกันการละเมิดสิทธิ

สวนบุคคลที่ปจจุบันมึความรัดกุมแตกตางกันไปในแตละประเทศ ดังนั้นในอนาคต จะมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยน

กฏหมายคุมครองดานขอมูลใหครอบคลุมการใชงานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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1.4.3 การปรับเปลี่ยนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (Personal Wellness) 

  วิกฤตการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 สงผลกระทบใหพฤติกรรมการใชชีวิต

ของผูคนเปลี่ยนไป จนกลายเปนวิถีชีวิตแบบใหมที่จะกลายเปนบรรทัดฐานใหม (New Norm) ของสังคมในที่สุด      

โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นอยูบนพื้นฐานของการปกปองตนเองใหปลอดภัยจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสและมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนเมื่อผานพนวิกฤตการณไปแลว ซึ่งสงผลกระทบตอการใชชีวิตมนุษยอยางมีนัยสำคัญ 2 ประเด็นหลัก 

คือ สุขภาพและสุขอนามัย (Health & Hygiene) และความมั่นคงทางการเงิน (Financial Stability)  

ภาครัฐและภาคธุรกิจที ่เกี ่ยวของในการใหบริการจำเปนตองพัฒนาและปรับเปลี ่ยน         

การใหบริการเพื่อสรางความเชื่อมั่นดานสุขอนามัยและความสวัสดิภาพของสังคมโดยรวมใหดียิ่งขึ้น เชน ในธุรกิจ     

ทาอากาศยาน สามารถสรางความมั่นใจในการใชบริการดวยการใชอุปกรณตรวจอุณหภูมิรางกายของผูใชบริการ      

ทาอากาศยานเพื่อคัดกรองผูที่มีความเสี่ยง การนำเทคโนโลยีเขามาใหอำนวยความสะดวกในกระบวนการผูโดยสารเพ่ือ

ลดการสัมผัสของผูโดยสารและสิ่งของในทาอากาศยาน เชน Sensor, Digital Identity5 การใชอยางเต็มรูปแบบ ณ 

ทาอากาศยาน Atlanta’s Hartsfield-Jackson การจัดที่นั่งของอากาศยานใหไมชิดติดกันเกินไปไมแออัด เนื่องจาก

การเดินทางทางอากาศมีความเสี่ยงตอการติดตอของเชื้อโรคได 

 นอกจากนี ้ เทคโนโลยีทางการเง ิน (Fintech)  จะถูกใชงานอยางหลากหลายยิ ่งขึ้น             

ในขณะเดียวกัน ภาคธุรกิจท่ีไดรับผลกระทบจากวิกฤตการณฯ จะเรงดำเนินการฟนตัวดวยกลยุทธที่เหมาะสมกับบริบท

องคกรและสภาพแวดลอมทางธุรกิจ เชน การขนสงทางอากาศ ถึงแมจะไมสามารถขนสงผูโดยสารไดเนื่องจากนโยบาย

การปดประเทศของภาครัฐ แตการขนสงสินคายังสามารถดำเนินตอไปไดและมีความสำคัญอยางยิ่งในการขนสงยา 

เวชภัณฑ  และอุปกรณทางการแพทย ขนสงอาหารและของใชจำเปนไปยังพื้นที่ขาดแคลน และขนสงสินคาดวนพิเศษ

เพื่อใหหวงโซคุณคาของธุรกิจสำคัญสามารถดำเนินตอไปไดและยังสามารถสรางรายไดใหแกธุรกิจ สะทอนใหเห็นวา

หากทาอากาศยานสามารถพัฒนาพื้นที่เขตปลอดอากร และโครงสรางพื้นฐานเพื่อการขนสงสินคาคลังสินคาของ        

ทาอากาศยานในความรับผิดชอบใหสามารถรองรับสินคาประเภทพิเศษตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ จะสามารถสราง

รายไดที่มีความหลากหลายตามประเภทของสินคาจากพิื้นที่เชิงพาณิชยในคลังสินคาไดเพิ่มเติม และเปนการกระจาย

ความเสี่ยงทางธุรกิจทาอากาศยานไมใหพ่ึงพาอยูกับรายไดจากเท่ียวบินขนสงผูโดยสารเพียงแหลงเดียว ซึ่งทำใหธุรกิจมี

ความออนไหวตอสถานการณท่ีสงผลกระทบตอการเดินทางของผูโดยสาร  

 

 

 

 
5 Deloitte Insights. 2020. Transportation Trends 2020. 
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2. ผลการดำเนินงานของ ทอท. 

 1. ผลการดำเนินงานท่ีผานมา และคาดการณผลการดำเนินงาน 

  1.1 ผลการดำเนินงานดานปริมาณการจราจรทางอากาศ 

   ทอท. ใหบริการสายการบินแบบประจำรวม 130 สายการบิน เปนสายการบินขนสงผูโดยสารผสมสินคา 

120 สายการบิน และขนสงสินคาอยางเดียว 25 สายการบิน ทำการบินไป 180 เสนทางการบินระหวางประเทศใน 55 

ประเทศ และทำการบินไป 32 เสนทางการบินภายในประเทศ โดยผูโดยสารสัญชาติ 5 อันดับแรก ท่ีเดินทางผานเขา-ออก 

6 ทาอากาศยานของ ทอท. ไดแก จีน ไทย อินเดีย เกาหลี และญี่ปุน  

   ผลการดำเนินงานดานปริมาณการจราจรทางอากาศในป 2563 เมื ่อเทียบกับป 2562            

มีเที่ยวบินรวม 515,185  เที่ยวบิน ลดลงรอยละ 42.51 ประกอบดวย เที่ยวบินระหวางประเทศ 244,511 เที่ยวบิน     

โดยลดลงรอยละ 50.30 และเที่ยวบินภายในประเทศ 270,674 เที่ยวบิน ลดลงรอยละ 33.02 มีผูโดยสารรวมทั้งหมด 

72.63 ลานคน ลดลงรอยละ 48.80 โดยแบงเปนผูโดยสารระหวางประเทศ 37.48 ลานคน โดยลดลงรอยละ 55.40 สวน

ผูโดยสารภายในประเทศมี 35.15 ลานคน ลดลงรอยละ 39.21 มีการขนถายสินคาและไปรษณียภัณฑรวม 1.08 ลานตัน 

ลดลงรอยละ 26.52 เปนการขนถายสินคาฯ ระหวางประเทศ 1.04 ลานตัน ลดลงรอยละ 25.37 และเปนการขนถาย

สินคาฯภายในประเทศ 0.04 ลานตัน ลดลงรอยละ 48.57 ตามลำดับ  

   ในป 2563 ทอท.มีผูโดยสารสัญชาติจีนเดินทางเขา-ออก ผาน 6 ทาอากาศยานทั้งหมด 7.21 

ลานคน โดยหากประเทศไทยยังสามารถครองสวนแบงการตลาดท่ีรอยละ 15 ของนักทองเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางทองเที่ยว

ตางประเทศไวได และจากวิเคราะหของ IMF ที่คาดวาจีนยังคงเปนประเทศแรกๆ ท่ีเศรษฐกิจจะกลับมาฟนตัวและเติบโต

ไดอยางตอเนื่องนั้น ทำใหคาดวาในป 2566 นักทองเที่ยวชาวจีนเปนตัวขับเคลื่อนหลักที่จะทำใหปริมาณการจราจรทาง

อากาศของ ทอท.กลับมาเทียบเทากับกอนสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได  

 1.2 ผลประกอบการดานการเงิน 

  ทอท.มีรายไดจากผลการดำเนินงานของ ทอท. ปงบประมาณ 2563 มีรายไดจำนวน 31,179.10 ลานบาท 

ซึ่งลดลงอยางมากจากปกอนถึงรอยละ 50.34 เนื่องจากสาเหตุจากสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 ยังไม

คลี่คลาย และมีหลายประเทศมีการระบาดซ้ำ รวมถึงการจำกัดเดินทางเขา-ออกนอกประเทศ สงผลใหปริมาณเที่ยวบิน

และผูโดยสารลดลงอยางมีนัยสำคัญ อยางไรก็ตาม ทอท.ยังสามารถรับรูรายไดในชวงตนปงบประมาณ ระหวางเดือน

ตุลาคม 2562- มกราคม 2563 สงผลใหในป 2563 ทอท.ยังมีผลการดำเนินงานที่เปนกำไรสุทธิ จำนวน 4,320.68 ลานบาท 

โดยมีรายไดจากกิจการการบิน ซึ่งสวนใหญมาจากคาบริการผูโดยสารขาออก และมีรายไดที่ไมเก่ียวของกับกิจการการบิน 

ซึ่งเปนรายไดสวนใหญมาจากรายไดสวน แบงผลประโยชน  โดยมีรายไดจำนวน 16,625.69 ลานบาท และ 14,553.41 

ลานบาท ตามลำดับ ซึ่งเปรียบเทียบกับปที่แลวลดลงถึงรอยละ 52.51 และ รอยละ 47.60 ตามลำดับ โดยมีสาเหตุ      
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อันเนื่องมาจากการลดลงของจำนวนเที่ยวบินและจำนวนผูโดยสารโดยรวมทั้ง 6 ทาอากาศยาน ประกอบกับ ทอท.         

มีมาตรการชวยเหลือผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของ COVID-19 ตั้งแตตนป 2563 

  ทอท.มีคาใชจายจากการดำเนินงานในป 2563 ลดลง คิดเปนรอยละ 15.55 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน 

สาเหตุหลักมาจากการลดลงของคาตอบแทนการใชประโยชนที่ราชพัสดุ คาใชจายผลประโยชนพนักงาน และคาจาง

แรงงานภายนอก อยางไรก็ดี คาซอมแซมและคาบำรุงรักษาเพิ่มขึ้นเนื่องจากโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก

ภายในทาอากาศยานจำเปนตองทำการซอมบำรุงตามรอบระยะเวลา 

  อยางไรก็ดี คาดการณวาในป 2564 และป 2565 ทอท.จะขาดทุนจากการดำเนินงานเปนจำนวน 

21,626 ลานบาท และ 6,725 ลานบาทตามลำดับ สงผลให ทอท.ขาดสภาพคลองทางการเงิน และจำเปนตองกูเงินจำนวน 

25,000 ลานบาท จากสถาบันทางการเงินเพื่อมาใชในการบริหารงานและคาใชจายพนักงาน ในป 2565 

ทิศทางการดำเนินงานของ ทอท. 

เปาหมายองคกรระยะ 20 ป ของ ทอท. 

 “ทอท. เปนองคกรที่สนับสนุนการเชื่อมโยงการขนสงทางอากาศ และชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย

อยางยั่งยืน” 

  การก ําหนดเปาหมายองค กรระยะ 20 ป ม ีแนวคิดมาจากการดําเน ินงานภายใตกรอบว ิส ัยทัศน 

ประเทศไทย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และภารกิจของ ทอท.ในการสงเสริมและประกอบกิจการทาอากาศยานรวมท้ัง   

การดำเนินงานของ ทอท.ในฐานะรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ โดย  

การดำเนินงานที่ยึดหลักบรรษัทภิบาล การสรางความรวมมือและความสัมพันธอันดีกับกลุมพันธมิตรและผูมีสวนไดเสีย

ที่สำคัญที่ตองการคำนึงถึงลูกคา หนวยธุรกิจ และภาครัฐ ตลอดจนความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม และ    

การสรางมูลคาเพ่ิมใหแกผูถือหุน  

ทิศทางการดำเนินงานของ ทอท. (ปงบประมาณ 2560 - 2565) 

วิสัยทัศน (Vision) 

 “ทอท. เปนผูดำเนินการและจัดการทาอากาศยานที่ดีระดับโลก : การมุงเนนคุณภาพการใหบริการโดยคำนึงถึง

ความปลอดภัย และสรางรายไดอยางสมดุล” 

พันธกิจ (Mission) 

 “ประกอบและสงเสริมกิจการทาอากาศยาน รวมทั ้งดำเนินการกิจการอื ่นที ่เกี ่ยวของหรือตอเนื ่องกับ         

การประกอบกิจการทาอากาศยาน โดยคำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
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คานิยม (Core Value) 

  1. ใหใจ (Service Mind) : การใหบริการดวยใจเหนือความคาดหมาย    

  2. มั่นใจ (Safety & Security) : เปนเลิศในมาตรฐานความปลอดภัย 

  3. รวมใจ (Teamwork) : รวมพลัง ใหเกียรติทุกความเห็น 

  4. เปดใจ (Innovation) : พัฒนาไมหยุดยั้ง 

  5. ภมิูใจ (Integrity) : ยึดมั่นผลประโยชนองคกร 

สมรรถนะหลักของ ทอท.  

   ทอท.มีความชำนาญในการดำเนินงานและปฏิบัติการทาอากาศยาน (Airport Operation Performance) ใน

ความรับผิดชอบทั้ง 6 แหง ประกอบดวย 

 1. สมรรถนะหลักในการบริหารทาอากาศยานดานเครือขายพันธมิตร ประกอบดวย สายการบิน คู คา       

คู ความรวมมือ ผู สงมอบ หนวยงานกำกับดูแล ผูถือหุ น ชุมชนและสังคม โดยประสานและสรางความรวมมือ 

กับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพื่อใหการดำเนินงานทาอากาศยานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. สมรรถนะหลักในการบริหารทาอากาศยานดานมาตรฐานความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัย 

ทาอากาศยาน ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานที่ทัดเทียมระดับสากล 

 3. สมรรถนะหลักในการบริหารทาอากาศยานดานการมีจิตบริการ (Service Mind) 

ปจจัยความยั่งยืนขององคกร 

  1. การเติบโตทางการเงิน (Financial Growth) 

       - การพัฒนาธุรกิจ (Business development) ทั ้งรายไดเกี ่ยวกับกิจการการบิน (Aeronautical 

Revenue) และรายไดที่ไมเกี่ยวกับกิจการการบิน (Non-Aeronautical Revenue) 

        - การบริหารจัดการดานการเงิน (Financial Management)  

 2. ความสามารถของบุคลากร (Human Capability) 

       - การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management)  

        - การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development)  

 3. การบริหารจัดการองคกร (Organization Management) 

       - การบริหารงานภายใตหลักการบรรษัทภิบาล (Corporate Governance: CG)   

       - การมุงสูองคกรสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO)  

       - การบริหารจัดการความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM)  

       - การสรางนวัตกรรม (Innovation) 
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 4. การจัดการดานสิ่งแวดลอม (Environmental Sustainability)  

 5. การมุงเนนผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder Focus)  

ประเด็นความเสี่ยงท่ีอาจสงผลกระทบตอการดำเนินงานของ ทอท. 

ในการบริหารจัดการและการกำหนดยุทธศาสตร กลยุทธและวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรขององคกร ทอท.ได

ใหความสำคัญถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่อาจเปนอุปสรรคตอการดำเนินงานทำใหองคกรไมสามารถดำเนินงานให

บรรลุเปาหมายขององคกรได โดยนำประเด็นความไมแนนอนหรือความเปลี่ยนแปลงท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการบิน 

ซึ่งอาจนำไปสูเหตุการณความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอการดำเนินงานของ ทอท. ทั้งในระยะสั้นและ

ระยะยาว มาเปนปจจัยนำเขาในการพิจารณากำหนดยุทธศาสตรและทิศทางขององคกร เพื่อเตรียมความพรอมให

องคกรสามารถปรับตัวใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงหรือความไมแนนอนในแตละชวงเวลาได ประเด็นความเสี่ยงที่

อาจสงผลกระทบตอการดำเนินงานในอนาคตอันใกลของ ทอท. อยางมีนัยสำคัญ ดังนี้ 

  1. จากสถานการณการแพรระบาดของเชื ้อไวรัส COVID - 19 สงผลใหความตองการการเดินทางลดลง      

อยางกระทันหัน และแนวโนมการเดินทางในอนาคตยังมีความไมแนนอนจนกวาการแพรระบาดจะยุติลงหรือมีวัคซีนใน

การรักษา ดังนั้นจากแนวทางเดิมที่ ทอท.จำเปนตองเรงรัดการขยายขีดความสามารถใหทันตอการเติบโตของแนวโนม

จำนวนผูโดยสารกอนเกิดการแพรระบาดฯ นั้น ทอท.อาจจำเปนจะตองทบทวนแนวทางการขยายขีดความสามารถของ

ทาอากาศยานใหสอดคลองกับภาวะการเติบโตของแนวโนมจำนวนผูโดยสารในปจจุบัน เพื่อรักษาสมดุลระหวาง

ประมาณการรายไดและเงินลงทุนหรือคาใชจายที่จะเกิดขึ้น 

  2. จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 เปนแรงกดดันท่ีทำใหรูปแบบการโดยสารอากาศยาน

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางนอยประมาณ 2 ป จนกวาจะมีวัคซีนในการรักษาโรค เชน มาตรการการคัดกรองโรคท่ี

เขมขน และการจัดใหมีระยะหางของผูโดยสารทั้งบนอากาศยานและในทาอากาศยาน เกิดเปนรูปแบบวิถีปกติใหม 

(New Normal) ในการเดินทาง ซึ่งกระบวนการการใหบริการ (Service) การจัดการดานความปลอดภัย (Safety) และ

การรักษาความปลอดภัย (Security) ที่ดำเนินการอยูในปจจุบัน อาจไมสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปและ

ไมสามารถสรางความเชื่อมั่นใหแกผูโดยสารและทาอากาศยานปลายทางได 

  3. ในหลายปที่ผานมาภัยพิบัติทางธรรมชาติและโรคระบาดเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง และสงผล

กระทบตอการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกระบวนการใหบริการของทาอากาศยานตาง ๆ การเตรียมความพรอมรองรับท้ัง  

การเผชิญเหตุในชวงเวลาที่เกิดเหตุการณ และแผนการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจเปนสิ่งสำคัญ  

  4. จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 สงผลใหสายการบินตาง ๆ และผูประกอบการ 

ไมสามารถทำการบินหรือเปดใหบริการไดในชวงระยะเวลาหลายเดือนท่ีผานมา รายไดและสภาพคลองของกิจการลดลง
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อยางมากจนอาจกระทบตอความสามารถในการชำระหนี้ ทอท.จึงอาจมีความเสี่ยงจากการเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้

การคา (Credit Risk) โดยเฉพาะลูกหนี้สายการบินที่ไดรับผลกระทบโดยตรง  

ทั้งนี้ นอกเหนือจากประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่เปนแรงกดดันใหเกิดความไมแนนอนหรือความเสี่ยงที่สงผล

กระทบตอการดำเนินธุรกิจของ ทอท.  ยังไดใหความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะสนับสนุนให ทอท. สามารถ

เขาถึงโอกาสทางธุรกิจ ไดแก การที่ประเทศไทยสามารถควบคุมสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลตอภาพลักษณและความเชื่อมั่นในการจัดการระบบสาธารณสุขของประเทศไทย จึงมี

แนวโนมวาประเทศไทยจะกำหนดใหมีการเปดประเทศเพื่อการทองเที่ยวอยางจำกัด (Travel Bubble) นอกจากนี้   

จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 เปนปจจัยผลักดันสำคัญที่ทำใหธุรกรรมตาง ๆ กาวเขาสู

รูปแบบดิจิตอลอยางรวดเร็วและแพรหลาย เชน การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Meeting) การชำระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส (e-Payment) เปนตน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนปจจัยสนับสนุนที่สำคัญให ทอท.เขาถึงโอกาส

ทางธุรกิจ ไดแก การเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับผูโดยสารจากประเทศที่สามารถควบคุมสถานการณการแพรระบาดฯ 

ไดกอนประเทศอื่น ๆ หรือการผลักดันโครงการ AOT Digital Platform เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหเขา

สูระบบดิจิตัลมากยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม ยังคงมีความทาทายหรือความเสี่ยงในการเขาถึงโอกาสดังกลาว (Opportunity 

Risk หรือ Intelligent Risk) ดังนี ้

1. ความพรอมของ ทอท.ในการบริหารจัดการทาอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.เพ่ือรองรับ           

ความตองการการเดินทางของผูโดยสารในอนาคตเพื่อรองรับการเปดประเทศเพ่ือการทองเที่ยวอยางจำกัด (Travel 

Bubble) ท่ีอาจจะมีข้ึนในอนาคต  

2. การบริหารจัดการ AOT Digital Platform (การใหบริการพาณิชย (Digital Airport) การใหบริการ

ผูโดยสาร (Digital Operation) การใหบริการขนสงสินคา (Digital Cargo) และการบริหารงานภายในองคกร (Digital 

Office)) เพ่ือเพิ่มชองทางการสรางรายไดและพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองคกรของ ทอท.ไดสอดคลอง

กับแรงผลักดันในการเปลี่ยนผานธุรกรรมตาง ๆ สูระบบดิจิตอล 

ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Advantages) 

1. ทอท.ไดเปรียบจากการมคีวามพรอมดานดิจิทัลท่ีสามารถสรางมูลคาเพิ่มในดานการขนสงสินคาทางอากาศ 

 2. ทอท.ไดเปรียบจากตำแหนงทางภูมิศาสตร ทำให ทอท.สามารถพัฒนาสูการเปนศูนยกลางการบินในภูมิภาค

เอเชียในดาน Destination Hub และ Transit-Transfer Hub 
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3. ทอท.ไดเปรียบจากการการขยายตลาดและธุรกิจใหมๆ จากความมั ่นคงทางการเงินและบุคลากรที ่มี

ประสบการณ ความชำนาญ และความสามารถในการบริหารทาอากาศยาน รองรับนโยบายของรัฐบาลและแนวโนม

การขนสงทางอากาศที่เติบโตในอนาคต 

 4. ทอท.มีอาคารและพื้นที ่ว างเปลาที ่สามารถสรางรายได เพื่อรองรับแนวโนมการขนสงทางอากาศท่ี

เปลี่ยนแปลงไป 

ความทาทายเชิงยุทธศาสตร (Strategic Challenges) 

 1. ทอท.มีความทาทายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการวิเคราะหเชิงธุรกิจโดยใชเครื ่องมือและ

เทคโนโลยีสำหรับ Big Data เพื่อแขงขันกับองคกรบริหารทาอากาศยานชั้นนำที่เริ่มพัฒนาไปสูการใชขอมูลขับเคลื่อน

การดำเนินงาน (Data-Driven Organization) 

 2. ทอท.มีความทาทายในการการพัฒนาโครงสรางพื ้นฐานบริการขนสงสินคาทางอากาศไมเทาทันตอ         

การเติบโตของธุรกิจ e-commerce ซึ่งจะชวยสนับสนุนการสรางรายไดเกี่ยวกับกิจการการบินและรายไดท่ีไมเกี่ยวกับ

กิจการการบิน 

 3. ทอท.มีความทาทายจากขอจำกัดของกฎระเบียบ ขอบังคับในการใชประโยชนในท่ีดินวางเปลา 

 4. ทอท.มีความทาทายในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหเพียงพอกับปริมาณผูโดยสารที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต และ

ทันกับพฤติกรรมและโครงสรางของผูโดยสารที่เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Objectives) 
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ 1  เพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกใหสามารถ 

รักษาระดับคุณภาพการบริการ (Level of Service) ตามมาตรฐานสากล 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

ป 2565 

1) การปรับปรุงและยกระดับการใหบริการจากผูใชบริการทาอากาศยาน 

- สัดสวนการใช CUSS ของผูโดยสารภายในประเทศเทียบกับการใชเคานเตอร

เช็คอิน 

รอยละ 10 

- ระยะเวลาของการเขาใชงานระบบบริการผูโดยสารขึ้นเครื่อง (CUPPS)  นอยกวา 6 นาที 

- ความพึงพอใจในการใชบริการระบบบริการผูโดยสารขึ้นเครื่อง (CUPPS) 5 คะแนน 

2) ระดับความเช่ือมั่นของผูใชบริการทาอากาศยาน 

- การดำเนินงานตามมาตรการเฝาระวังการแพรระบาดของไวรัส COVID - 19 ของ

ทาอากาศยาน ทอท. 

 

5 กระบวนการ 

(ผูโดยสารขาเขา, ผูโดยสารขาออก, 

คลังสินคา,  
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หนวยงานท่ีเก่ียวของภายในสนามบิน และ

หนวยงานที่เกี่ยวของนอกสนามบนิ) 

- ผลความเชื่อม่ันของผูใชบริการทาอากาศยาน 

ที่มีตอการดำเนินงานตามมาตรการเฝาระวังการแพรระบาดของไวรัส COVID – 19 

ของทาอากาศยาน ทอท. 

4 คะแนน 

(จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน) 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ 2  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการดำเนินงานทาอากาศยาน 

ใหเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัย (Safety) และการรักษาความปลอดภัย (Security) ทาอากาศยาน 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

ป 2565 

Safety 

1. รอยละความสำเร็จของการดำเนินการแกไขจำนวนขอบกพรอง ประเภทที่ 1 ดาน

ความปลอดภัย (Safety) จากการตรวจสอบจากรัฐ 

 

รอยละ 100 

2. การรักษาเปาหมายสมรรถนะความปลอดภัยไมใหเกิดอากาศยานอุบัติเหตุที่มี

สาเหตุหลัก มาจากการดำเนินงานของทาอากาศยานในความรับผดิชอบของ ทอท. 

จำนวนครั้งการเกดิอุบัติเหตุ / 100,000 

movements 

เทากับ 0 

Security 

รอยละของจำนวนขอบกพรองดานการรักษาความปลอดภัยประเภทที่ 3 ท่ีตรวจพบ

โดย กพท.ลดลง เม่ือเทียบกับปที่ผานมา 

 

รอยละ 100 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรท่ี 3 เพื่อสรางการเติบโตดานผลประกอบการทางการเงิน จากการสรางรายไดท่ีเกี่ยวกับกิจการการ

บิน (Aeronautical Revenue) และรายไดที่ไมเกี่ยวกับกิจการการบิน (Non - Aeronautical Revenue 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

ป 2565 

รักษาระดับวงเงินคาใชจายจากการดำเนินงาน ไมเกิน 33,000 ลานบาท 
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ยุทธศาสตร (Strategies) 

AOT Strategy House (2560 - 2565) 

 
 ทิศทางการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจของ ทอท. (ปงบประมาณ 2560 - 2565) ฉบับทบทวน ไดกำหนด

ยุทธศาสตรและกลยุทธการดำเนินงานขององคกรภายใตกรอบแนวคิดการเติบโตอยางยั่งยืน (Sustainable Growth) 

มุงเนนความเปนเลิศใน 3 ดาน ไดแก ดานบริการ (Service) ดานมาตรฐาน (Standards) และดานการเงิน (Financial) 

พรอมปรับเปลี่ยนองคกรโดยนำ Digital Technology และ Innovation มารวมขับเคลื่อนดวยความตระหนักในพันธ

กิจหลักขององคกร รวมทั ้งการดำเนินงานในฐานะรัฐวิสาหกิจ หลักธรรมาภิบาล การสรางความรวมมือและ

ความสัมพันธอันดีกับกลุมพันธมิตรและผูมีสวนไดเสียที่สำคัญ การสรางมูลคาเพิ่มใหแก  ผูถือหุน ตลอดจนความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม  

ทิศทางการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจของ ทอท. (ปงบประมาณ 2560 - 2565) ฉบับทบทวน ไดกำหนด

ยุทธศาสตรและกลยุทธการดำเนินงานขององคกรภายใตบริบทองคกรที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้ 

ทิศทางการดำเนินงานในระยะสั้น  

จากผลกระทบของเหตุการณการแพรระบาดของโรคติดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 ทอท.จำเปนต องมี 

การกำหนดยุทธศาสตร และแผนการดำเนินงานเพื่อใหสามารถรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้งเปนการเตรียมความ
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พรอมกับสถานการณและพฤติกรรมการใชชีวิตของผูคนที่เปลี่ยนแปลงไป (New Normal) ทั้งนี้ ทอท.กำหนดกรอบ 

ทิศทางการดำเนินงานของ ทอท.ในระยะ 2 ป เพื่อรองรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 โดยมุงเนนการดำเนินงาน ดังนี้  

1. การดำเนินงานเพื่อรองรับความปกติใหมจากวิกฤติการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID – 19 Accelerated New Normal) ทั ้งในดานการพัฒนาโครงสรางพื ้นฐานและสิ ่งอำนวยความสะดวก       

ทาอากาศยาน และการปฏิบัติการทาอากาศยาน เพ่ือใหบริการแกผูโดยสารและสายการบิน โดยสอดคลองกับมาตรการ

ทางสาธารณสุขและกฎระเบียบ ขอบังคับของสำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย ในระหวางสถานการณ     

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และภายหลังจากสถานการณคลี่คลายลง โดยครอบคลุมการจัดการสิ่ง

อำนวยความสะดวก การจัดการพื้นที่ และจุดคัดกรอง รวมทั้งการกำหนดมาตรการและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน ตลอดจน  

การจัดหาอุปกรณเพื่อรองรับมาตรการที่เกี่ยวของ อาทิ เครื่องวัดอุณหภูมิ อุปกรณปองกันและการทำความสะอาด 

ตลอดจนสื่อสารประชาสัมพันธแกผู เกี่ยวของอยางเปนระบบ โดยคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยและการรักษา   

ความปลอดภัยทาอากาศยาน และการรักษาระดับคุณภาพการใหบริการ 

2. การบริหารและปฏิบัติการทาอากาศยานอยางสมดุล (Rebalancing) โดยวางแนวทางการบริหารและ

ปฏิบัติการทาอากาศยาน เพื่อใหเหมาะสมตอการดำเนินงานจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 และวางแนวทางในการบริหารการจราจรทางอากาศอยางสมดุล ใหสอดคลองกับความตองการ 

การเดินทางของผูโดยสารในอนาคต ทั้งในการปรับการใหบริการผูโดยสารและสายการบินเพื่อใหสอดคลองกับ 

ความตองการและการบริหารโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของทาอากาศยาน รวมทั้งการพิจารณา

บริหารจัดการการจราจรทางอากาศที่เหมาะสมและเกิดสมดุลในการใชงานทาอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท. 

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผานเครื่องมือทางการตลาดและการจัดสรรตารางการบิน 

 3. การดำเนินงานดาน Digital Technology โดยมีเปาหมายเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ          

ทาอากาศยาน โดยการนำ Digital Technology เขามาใชในการดำเนินงาน ผานโครงการ Digital Platform ซึ่งเปน

การบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตลอดจนอุปกรณท่ีมีอยูของ ทอท. ใหอยูในชุดขอมูลเดียวกัน

ในรูปแบบฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) โดยสามารถนำมาแสดงผลแบบ Real Time การวิเคราะหขอมูล และ   

การใชปญญาประดิษฐ (A.I.) ในการคาดการณลวงหนา เพื่อใหสามารถนำมาใชในการปฏิบัติงานของพนักงาน และ

สามารถเปนเครื่องมือในการทำงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้ 

   3.1 Digital Platform M1 : Digital Airport เปนการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบ Application บนอุปกรณ

พกพา เพื่อบริหารจัดการทาอากาศยานใหมีประสิทธิภาพ และยกระดับคุณภาพการใหบริการซึ่งจะชวยอำนวยความสะดวก

ผูโดยสารในรูปแบบตางๆ ตลอดจนการสงเสริมกิจกรรมเชิงพาณิชยของผูประกอบการ 
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   3.2 Digital Platform M2 : Digital Operation เพ่ือบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให

ผูปฏิบัติงานทาอากาศยานใชเปนเครื่องมือใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยอาศัยความถูกตองของขอมูลแบบ Real Time 

การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ เพื่อนำมาจัดสรรทรัพยากร การคาดการณและวางแผนในการปฏิบัติงานลวงหนา     

จากฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) และปญญาประดิษฐ (A.I.) เพื่อเปนเครื่องมือในการประสานความรวมมือระหวาง

ผูปฏิบัติงานภายในทาอากาศยาน 

 3.2 Digital Platform M3 : Digital Office เพื่อบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใหใน

การทำงานของพนักงาน ทอท. เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล ในปจจุบัน เปนการสรางวัฒนธรรมดานดิจิทัล

ในกระบวนการทำงาน การสรางกระบวนการในการทำงานในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัล การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ

นำมาวิเคราะห ในการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการทำงาน และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนำมาวิเคราะห ใน   

การคาดการณ ทั้งในดานทรัพยากรบุคคลและการดำเนินธุรกิจของ ทอท. 

 3.4 Digital Platform M4 : Digital Cargo เพ่ือใหการใชเทคโนโลยีเขามามีสวนรวมกับการขนสงสินคาทาง

อากาศ (Air Cargo Digital Platform) เพื่อใหสามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาใหเปนไปตามความตองการของ

ผูใชบริการการขนสงสินคาทางอากาศ  

 4. การดำเนินงานดานการขนสงสินคาทางอากาศ (Cargo) มีเปาหมายเพ่ือเพิ่มปริมาณการขนสินคาทางอากาศ 

โดยมุงเนนการดำเนินงานเพ่ือการพัฒนาระบบการขนสงสินคาทางอากาศของ ทอท.ใหเปนมาตรฐานสากลและสอดรับ

กับแนวทางการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการขนสงสินคาทางอากาศ เพื่อให ทสภ.เปนจุดเชื่อมตอการขนสงสินคา

ของภูมิภาคโดยใชระบบเครือขายทาอากาศยานในสังกัดของ ทอท. และจุดแข็งในการดำเนินธุรกิจใหเกิดประโยชน

สูงสุดตอธุรกิจการขนสงสินคาทางอากาศ รวมทั้งการใชเทคโนโลยีเขามามีสวนรวมกับการขนสงสินคาทางอากาศ     

(Air Cargo Digital Platform) เพื่อใหสามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาใหเปนไปตามความตองการของผูใชบริการ     

การขนสงสินคาทางอากาศ ดังนี้ 

  4.1 การจัดทำ Platform ใหเกิดความเชื ่อมตอเชิงพาณิชยของผู ใหประกอบการในอุตสาหกรรม 

การขนสงสินคาและโลจิสติกส และการบูรณาการดานการสื่อสาร ลดขั้นตอนการเขารับบริการการขนสงสินคาทาง

อากาศ ผานโครงการ Air Cargo Digital Platform (ACDP)  

 4.2 การจัดตั้งศูนยตรวจสอบคุณภาพสินคาการเกษตรกอนสงออกไปยังประเทศปลายทาง เพื่อยกระดับ

มาตรฐานสินคาและมาตรฐานการตรวจสอบสินคาเกษตรใหแกผูสงออกและเกษตรกรของไทย สงเสริมประเทศไทยเปน

ศูนยกลางนำเขาและสงออกสินคาเกษตรในภูมิภาค การจัดตั้งศูนยขนถายสินคายาและเวชภัณฑ (Pharmaceutical 

Center)  
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 4.3 การจัดตั้งพื้นที่เพื่อการคาอิเล็กทรอนิกสขามพรมแดน (Cross Border E-commerce) เพื่อใหบริการ

ในลักษณะ Fulfillment Center เพื่อตอบรับการเติบโตของธุรกิจ E-commerce ที่มีความตองการสถานที่จัดเตรียม

สินคาอยางเปนระบบ เพื่อความรวดเร็วในการจัดสง 

 4.4 การเชื่อมโยงระหวางทาอากาศยานภูมิภาค (AOT Local Logistics Link) เพื่ออำนวยความสะดวก

บริการขนสงสินคาทางบกระหวางทาอากาศยาน และใช Air Cargo Digital Platform (ACDP) เปนชองทางใหบริการ

ติดตอสื่อสารและจัดการขอมูลการดำเนินงาน 

5. การบริหารความตอเนื่องทางธรุกิจ (Business Continuity Management) เพ่ือรองรับผลกระทบจากกรณี 

บกท.เขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ โดยกำหนดแนวทางการปฏิบัติของ ทอท.เกี่ยวกับดานการเงิน งบประมาณ และผล

การบริหารจัดการหนี้สินที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการดำเนินงานระหวาง ทอท.กับ บกท. รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเพ่ือ

รองรับกิจการที่ บกท.ดำเนินงานและใหบริการ ณ ทาอากาศยานของ ทอท. เนื่องจากการพนสภาพจากการเปน

รัฐวิสาหกิจอาจสงผลกระทบตอความตอเนื่องในการดำเนินงานของ ทอท. และคุณภาพการใหบริการผูโดยสารและ  

สายการบินที่มาใชบริการ ณ ทาอากาศยาน ทั้งกิจการที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการขนสงทางอากาศ และกิจการอื่นท่ี

สนับสนุนการขนสงทางอากาศ ตลอดจนการบริหารจัดการทาอากาศยาน ใหมีความพรอมและมีศักยภาพใน           

การปฏิบัติการทาอากาศยาน โดยไมหยุดชะงักและไมกระทบตอคุณภาพการบริการ 

 6. การดำเนินงานดานการเงิน มีเปาหมายเพื่อสรางเสถียรภาพทางการเงินของ ทอท. โดยกำหนดมาตรทาง

การเงินในการลดคาใชจาย จากผลกระทบของการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งคาดวาประมาณการ

รายไดของ ทอท.จะไดรับผลกระทบลดลง ดังนั้น ทอท.จึงมีการดำเนินการดานการเงิน โดยปรับลดหรือยกเลิกรายการท่ี

ไมมีความจำเปนเรงดวนและไมกระทบกับการใหบริการผูโดยสารออกไปกอน ดังนี ้

6.1 มาตรการลดคาใชจายที่เก่ียวของกับงบทำการ โดยปรับลดงบประมาณในหมวดคาใชจายพนักงาน ใน

บางรายการ อยางไรก็ดี ทอท.ไมมีนโยบายลดจำนวนพนักงาน และเงินเดือนพนักงาน เพื่อเปนการชวยลดภาระใหแก

พน ักงาน นอกจากน ั ้น ทอท.ปร ับลดงบประมาณในหมวดคาใช จ ายดำเนินงาน โดยเล ื ่อนรายการที ่ ไม  มี 

ความจำเปนเรงดวนออกไปกอน รวมทั ้งปรับลดคาใชจายหมวดคาซอมแซมที่ไมสงผลกระทบตอการซอมบำรุง 

ตามรอบระยะเวลาของโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในทาอากาศยาน 

 6.2 มาตรการลดคาใชจายที่เกี่ยวของกับงบลงทุน โดยปรับลดงบประมาณในสวนของงบดำเนินงานปกติ

ลง เนื่องจากจำนวนผูโดยสารที่ลดลงจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงผลใหสามารถ

ชะลองานจางออกไปได แตยังคงงบประมาณท่ีจัดทำเปนโครงการไวเทาเดิม 

 อยางไรก็ตาม ทอท.ยังคงกรอบทิศทางการดำเนินงานภายใต AOT Strategy House โดยมียุทธศาสตรหลัก 7 

ดาน ดังนี ้  
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 ยุทธศาสตรท่ี 1 Airport Strategic Positioning การกำหนดแนวทาง (Roadmap) พัฒนาศักยภาพของ 

ทาอากาศยาน ทอท. 6 แหง เพ่ือมุงสูตำแหนงเชิงยุทธศาสตรของแตละทาอากาศยาน  

     โดยมีกลยุทธการดำเนินงานท่ีสำคัญ ดังนี้ 

 กลยุทธ 1.1 พัฒนาการจัดทำฐานขอมูลสำคัญและกำกับการดำเนินงานภายใต Airport Strategic Positioning  

  โดยมุงเนนการนำฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) และการประสานความรวมมือดานขอมูลจากหนวยงานท่ี

เกี่ยวของมาประกอบการดำเนินงาน ทั้งการวิเคราะหขอมูลและการใชปญญาประดิษฐ (A.I.) ในการคาดการณลวงหนา 

เพื่อใหทาอากาศยานมีการพัฒนาไปในแนวทางที่เหมาะสม สอดคลองกับความตองการและรูปแบบการใหบริการที่ตรง

ตามลักษณะฐานขอมูลการใชงานของลูกคา (User Profile) และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป  

 กลยุทธ 1.2 ปรับปรุง/ทบทวน Strategic Positioning ของแตละทาอากาศยาน  

  ทั้งในดานพฤติกรรมการเดินทางของผูโดยสาร รูปแบบธุรกิจการใหบริการของสายการบินที่เปลี่ยนแปลงไป 

อันจะทำใหการดำเนินงานของแตละทาอากาศยานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของ

ลูกคาไดอยางแทจริง 

 กลยุทธ 1.3 การพัฒนาอยางยั่งยืนเพื่อมุงสู Airport Strategic Positioning  

  เพื่อสรางความแตกตางจากการดำเนินงานที่มุงเนนการสรางความยั่งยืนในแตละทาอากาศยาน โดยนำมา

กำหนดเปนแนวทางดำเนินงานท่ีคำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน รวมถึง

การประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการดำเนินงานของ ทอท.ใหตระหนักรวมกัน 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 Airport Service Capacity การบริหารขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจร

ทางอากาศ เรงรัดการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของทาอากาศยาน 

 โดยมีกลยุทธการดำเนินงานท่ีสำคัญ ดังนี้ 

 กลยุทธ 2.1 พัฒนาระบบบำรุงรักษาทาอากาศยาน  

 การมุ งเนนดานการพัฒนาโครงสรางพื ้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกใหเพียงพอ โดย ทอท.มุ งเนน 

การพัฒนาระบบบำรุงรักษาทาอากาศยานใหสามารถใชโครงสรางพื ้นฐานและสิ ่งอำนวยความสะดวกที ่มีอยู 

ใหสามารถใหบริการไดเต็มศักยภาพควบคูกัน เพื่อใหสามารถรักษาระดับคุณภาพการใหบริการ (Level of Service)

ตามมาตรฐานสากล  

 กลยุทธ 2.2 เพ่ิมขีดความสามารถทาอากาศยาน  

 การดำเนินงานทั้งในดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก (Airport Expansion) เพิ่ม

ขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศและสามารถคงระดับคุณภาพบริการไวในระดับท่ีเหมาะสม 
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ตลอดจนการพัฒนาทาอากาศยานในดานตางๆ เพื่อรองรับ New Normal โดยคำนึงถึงความสมดุลในการบริหาร

จัดการทาอากาศยานในความรับผิดชอบใหสอดคลองกับปริมาณการจราจรทางอากาศที่เกิดขึ้นในอนาคต  

 กลยุทธ 2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือการบริหารงานทาอากาศยานแหงใหมในอนาคต  

 เนื ่องจากแนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรมการขนสงทางอากาศที่เพิ ่มสูงขึ ้นอยางตอเนื่อง สงผลให 

ในอนาคต ทาอากาศยานทั ้ง 6 แหงของ ทอท. ตองรองรับผู โดยสารเต็มศักยภาพและไมสามารถลงทุนขยาย 

ทาอากาศยานในพื ้นที ่เดิมได จำเปนตองมีการพัฒนาประสิทธิภาพเพื ่อการบริหารงานทาอากาศยานแหงใหม 

อีกทั้ง แนวคิดในการการสรางทาอากาศยานเพื่อรองรับขีดความสามารถของทาอากาศยานเดิม และการพัฒนาแนวทาง

ความรวมมือในการใชทาอากาศยานรวมกับทาอากาศยานอ่ืน ๆ ในรูปแบบ Airport System 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 Regional Hub การพัฒนาการดำเนินงานทาอากาศยานเปนศูนยกลางการบินที่รองรับ

รูปแบบธุรกิจในดานตาง ๆ ไดแก ศูนยกลางการบินดานการทองเที่ยว ศูนยกลางการบินเพื่อเปลี่ยนผานไปยังจุดหมาย

ปลายทางอื ่น ๆ ศ ูนย กลางการบ ินด านธ ุรก ิจ ศ ูนย กลางการบ ินด านโลจ ิสต ิกส   และศูนย กลางการบิน 

ดานการซอมบำรุงอากาศยาน 

 โดยมีกลยุทธการดำเนินงานท่ีสำคัญ ดังนี้ 

 กลยุทธ 3.1 มุงสูการเปนศูนยกลางการขนสงทางอากาศและสนับสนุนการทองเท่ียว  

 มุงเนนการจัดสรรตารางการบิน (Rebalancing Traffic)  เพ่ือสรางความสมดุลในการบริหารจัดการทาอากาศยาน

ในความรับผิดชอบ ใหสอดคลองกับความตองการการเดินทางของผูโดยสารในอนาคตเพื่อรองรับการเปดประเทศเพ่ือ

การทองเท่ียวอยางจำกัด (Travel Bubble) ท่ีอาจจะมีขึ้นในอนาคต โดยการใชโอกาสจากขอไดเปรียบในดานทำเลที่ต้ัง

ของประเทศในการเปนศูนยกลางภูมิภาคอาเซียนที่สามารถเชื่อมตอระหวางภูมิภาคอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชน

สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศสาธารณรัฐอินเดีย และนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนการทองเที่ยว เพื่อยกระดับ 

การดำเนินงานทาอากาศยานใหมีประสิทธิภาพและรองรับการขยายธุรกิจการขนสงทางอากาศในดานการทองเที่ยว

ของประเทศ 

 กลยุทธ 3.2 มุงสูการเปนศูนยกลางการขนสงสินคาทางอากาศ ณ ทสภ.  

 โดยมุงเนนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาระบบการขนสงสินคาทางอากาศของ ทอท.ใหเปนมาตรฐานสากล

และสอดรับกับแนวทางการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการขนสงสินคาทางอากาศ ตลอดจนการพัฒนาธุรกิจท่ี

เกี่ยวเนื่องกับการขนสงสินคาทางอากาศ เพื่อรองรับผลกระทบจากกรณีบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เขาสู

กระบวนการฟ นฟูกิจการ เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการดำเนินกิจการในเขตปลอดอากร รวมทั ้งการบริหารจัดการ         

สิ ่งอำนวยความสะดวกตางๆ เพื ่อสนับสนุนการขนสงสินคาทางอากาศและระบบโลจิสติกสใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ และสามารถสงเสริมการเติบโตของภาคการสงออกและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ  
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 ย ุทธศาสตร ที่  4 Intelligent Services การพัฒนาบร ิการท ี ่ม ุ  ง เน นด านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใชในการดำเนินงานและปฏิบัติการทาอากาศยาน ควบคู กับการมุ งเนน  

การพัฒนาดานมาตรฐานและคุณภาพบริการอยางตอเน ื ่อง โดยนำแนวคิดเชิงนว ัตกรรมมาประยุกตใช ใน 

การดำเนินงาน  

 โดยมีกลยุทธการดำเนินงานท่ีสำคัญ ดังนี้ 

 กลยุทธ 4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทาอากาศยาน  

 การบริหารจัดการทาอากาศยานจำเปนตองใหความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัต ิงาน 

ทาอากาศยาน รวมทั ้งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที ่ทันสมัยเขามาใชในการบริหารและปฏิบัติการ 

ทาอากาศยาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการและการอำนวยความสะดวกใหดียิ่งขึ้น ควบคูกับการเพิ่มประสิทธิภาพ

การดำเนินการตามมาตรฐานดานการรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัยทาอากาศยานระดับสากล ตลอดจนการ

ปฏิบัติการทาอากาศยานเพื่อรองรับสถานการณและพฤติกรรมการใชชีวิตของผูคนที่เปลี่ยนแปลงไป (New Normal) 

และรองรับผลกระทบจากกรณีบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ 

 กลยุทธ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร 

 ในการบริหารการดำเนินงานเพื่อใหองคกรสามารถบรรลุวิสัยทัศนที่วางไว จะตองคำนึงถึงการพัฒนาองคกร

เพื่อมุงสูการเปนองคกรสมรรถนะสูงในทุกมิติ ทั้งการพัฒนานวัตกรรมขององคกร การใหความสำคัญกับการกำกับดูแล

กิจการมุ งเนนการเสริมสรางจริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาลที ่ดีใหเกิดในองคกร ตลอดจนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากรและการบริหารงานบุคคล รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่อาจจะ

เกิดข้ึนและสงผลกระทบตอการดำเนินงานใหครอบคลุมทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการเตรียมความพรอม

ดานการเงินเพื่อรองรับผลกระทบจากกรณีบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ  

     กลยุทธ 4.3 พัฒนาประสิทธิภาพการสรางความรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจและผูมีสวนไดเสียสำคัญ 

 ทอท.มีความจำเปนอยางยิ่งที่ตองใหความสำคัญกับการยกระดับและพัฒนาประสิทธิภาพดานการประสาน

ความรวมมือและสรางความสัมพันธอันดีกับพันธมิตรแลผูมีสวนไดเสียสำคัญทุกกลุม เพื่อใหการดำเนินงานของ 

ทอท.สามารถบรรลุเปาหมายและตอบสนองความตองการของพันธมิตรและผูมีสวนไดเสียสำคัญ 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 Aeronautical Business การพัฒนาการดำเนินงานดานกิจการการบิน การพัฒนาธุรกิจ 

ที่เกี ่ยวของกับกิจการการบินในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการใหบริการ

ผูโดยสารและกระบวนการใหบริการสายการบิน 

 โดยมีกลยุทธการดำเนินงานท่ีสำคัญ ดังนี้ 
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 กลยุทธ 5.1 เพ่ิมศักยภาพในการรองรับผูโดยสารและเที่ยวบิน 

  การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานดานกิจการการบิน โดยใหความสำคัญกับการวางแผนเพื่อบริหาร   

ความตอเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (Business Continuity Planning) เพื่อรองรับผลกระทบจากกรณีบริษัท การบินไทย 

จำกัด (มหาชน) เขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ ประกอบดวย การจัดสรรตารางการบิน กระบวนการเขา-ออกของ

ผูโดยสาร กระบวนการเปลี ่ยนถายลำ กระบวนการตรวจสอบดานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย 

กระบวนการใหบริการภาคพื้นแกสายการบิน โดยคำนึงถึงความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว และความมีประสิทธิภาพ 

เปนสำคัญ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับการใหบริการทาอากาศยานและผูโดยสาร รวมทั้งการบริหาร

พ้ืนท่ีใหมีความเหมาะสมและใชพ้ืนที่ท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด  

 กลยุทธ 5.2 พัฒนาการตลาดเสนทางการบินเชิงรุก 

 การสรางรายไดและผลตอบแทนหลักของ ทอท. รอยละ 60 มาจากรายไดจากการดำเนินงานท่ีเกี่ยวกับกิจการ

การบิน (Aeronautical Revenue) ซ่ึงขึ้นอยูกับปริมาณการจราจรในดานเที่ยวบิน ผูโดยสาร และสินคา ดังนั้น ทอท. 

ตองดำเนินการพัฒนาตลาดดานการบินทั้งในประเทศและระหวางประเทศ ใหสอดคลองกับการจัดสรรตารางการบิน 

โดยการเพิ่มความถี่ จำนวนเที่ยวบิน และจำนวนสายการบินใหเขามาทำการบิน ควบคูกับการดำเนินงานดานลูกคา

สัมพันธ (Customer Relation Management) เพ่ือรักษาฐานลูกคาเดิม  

 ยุทธศาสตรที ่ 6 Non - Aeronautical Business การพัฒนาการดำเนินงานดานกิจการที ่ไมเกี ่ยวกับ 

การบิน การเพิ ่มบริการที ่ม ีความหลากหลายและสอดคลองกับกลุ มลูกคาและผู ท ี ่มาใชบริการทาอากาศยาน  

การกำกับประสิทธิภาพของกิจการสัมปทาน รวมถึงการใชประโยชนทรัพยสินที่มีอยูเพ่ือสรางรายได 

 โดยมีกลยุทธการดำเนินงานท่ีสำคัญ ดังนี้ 

 กลยุทธ 6.1 พัฒนากิจกรรมเชิงพาณิชยในอาคารผูโดยสาร 

 การใหความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจที่ไมเกี่ยวกับกิจการการบิน (Non-Aeronautical Business) ภายใน

อาคารผูโดยสาร เนื่องจากเปนการพัฒนาบริการเกี่ยวเนื่องที่ตอบสนองความตองการที่หลากหลายและความคาดหวัง

ของผูโดยสารและสายการบินท่ีมาใชบริการ อีกทั้งเปนปจจัยสำคัญในการสรางรายได และผลประกอบการที่มีผลิตภาพสูง 

(High Productivity)  

 กลยุทธ 6.2 พัฒนาการใชประโยชนสินทรัพยภายนอกอาคารและพื้นที่วางเปลา 

 ทอท.มีความไดเปรียบในเชิงยุทธศาสตรจากการมีพื ้นที ่ว างเปลาภายนอก ซึ ่งสามารถสรางมูลคาเพิ่ม 

ในเชิงธุรกิจไดในอนาคต จึงตองมีแนวทางการพัฒนาเพื่อการใชประโยชนจากสินทรัพยที่มีอยูใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถแขงขันและสรางรายไดที่ไมเก่ียวกับกิจการการบินไดอีกทางหนึ่ง 
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 กลยุทธ 6.3 พัฒนาธุรกิจรูปแบบใหมโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุน 

 การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใชในการสนับสนุนการบริหารจัดการทาอากาศยานเพื่อพัฒนา

คุณภาพการบริการ สรางความความพึงพอใจใหแกผูโดยสาร นับเปนสิ่งสำคัญอยางยิ่ง ทอท.ควรศึกษาและพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการดำเนินงานดานกิจกรรมเชิงพาณิชยเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 

และพัฒนารูปแบบธุรกิจใหมๆ อันจะนำไปสูการสรางผลประกอบการที่ดีย่ิงขึ้นในอนาคต 

 ยุทธศาสตรท่ี 7 Business Development การพัฒนารูปแบบธุรกิจใหมๆ เพื ่อขยายการดำเนินงาน 

ทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจเก่ียวเน่ือง รวมถึงการรวมลงทุนในธุรกิจทาอากาศยานกับพันธมิตรทางธุรกิจในกิจการตางๆ 

 โดยมีกลยุทธการดำเนินงานท่ีสำคัญ ดังนี้ 

 กลยุทธ 7.1 พัฒนาธุรกิจระหวางประเทศ 

 โดย ทอท.มุ งเนนการขยายโอกาสทางธุรกิจไปยังตางประเทศในระดับภูมิภาค ASEAN และภูมิภาคอื ่นๆ  

ทั้งในรูปแบบการรวมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ ในดานที่เกี่ยวกับกิจการการบินและธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับกิจการการบิน 

รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจรวมกับทาอากาศยานชั้นนำผานบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางทาอากาศยาน (Sister 

Airport Agreement) ซึ่งจะนำไปสูการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมทั้งโอกาสในการรับจางบริหารทาอากาศยาน              

การดำเนินงาน/และหรือรวมทุนในธุรกิจเก่ียวเนื่องกับการบินทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก 

 กลยุทธ 7.2 พัฒนาธุรกิจรูปแบบบริษัทลูก/บริษัทรวมทุน 

 ทอท.ตองมีการพัฒนาธุรกิจรูปแบบบริษัทลูกหรือบริษัทรวมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจบริษัทเพื ่อสราง        

ความเติบโตของรายไดและผลกำไรที่เหมาะสม และการพัฒนาธุรกิจเพื่อรองรับผลกระทบจากกรณีบริษัท การบินไทย 

จำกัด (มหาชน) เขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ โดยมุงเนนที่ธุรกิจท่ีเปนบริการหลักของทาอากาศยาน เชน การใหบริการ

ภาคพื้น การรักษาความปลอดภัย การขนสงสินคาทางอากาศ เปนตน เพื่อเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการของ

ทาอากาศยาน และเปนการสรางโอกาสในการลงทุนใหกับ ทอท.ในธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองกับกิจการการบินไดในระยะยาว 


