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ที่ ทอท. 6383/2563
23 เมษายน 2563
เรื่อง มาตรการชวยเหลือผูประกอบการและสายการบินที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ณ ทาอากาศยานที่อยูในความรับผิดชอบดำเนินงาน
ของบริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติม
เรียน กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพย9แหงประเทศไทย
อางถึง หนังสือบริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ ทอท. 2834/2563 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ9 2563
ตามหนังสือที่อางถึง บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ไดแจงแนวทางใหความชวยเหลือ
ผูประกอบการ ณ ทาอากาศยานที่อยูในความรับผิดชอบดำเนินงานของ ทอท. ทั้ง 6 แหงที่ไดรับผลกระทบจาก
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ใหทราบ ความละเอียดแจงแลว นั้น
ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 ณ หองประชุม
คณะกรรมการ ทอท. ชั้น 7 อาคารสำนักงานใหญ ทอท. ที่ประชุมมีมติอนุมัติมาตรการชวยเหลือผูประกอบการและ
สายการบินที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ9การแพรระบาดของโรคโควิด-19 ณ ทาอากาศยานที่อยูในความ
รับผิดชอบดำเนินงานของ ทอท. เพื่อบรรเทาผลกระทบของผูประกอบการและสายการบินจากการลดลงของเที่ยวบิน
และผูโดยสาร และสอดคลองกับนโยบายของภาครัฐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. มาตรการชวยเหลือผูประกอบการและสายการบินเกี่ยวกับคาเชาพื้นที่ คาบริการการใชบริการ
ในอาคาร และคาผลประโยชน9ตอบแทนคงที่รายเดือน
1.1 กรณีผูประกอบการและสายการบินมีหนังสือขอยกเลิกการประกอบกิจการชั่วคราวหรือ
ทาอากาศยานของ ทอท. ปDดใหบริการชั่วคราว ทอท. จะยกเวนการเรียกเก็บคาเชาพื้นที่ คาบริการการใชบริการใน
อาคาร และคาผลประโยชน9ตอบแทนคงที่รายเดือนใหกับผูประกอบการและสายการบิน มีกำหนดระยะเวลา 9 เดือน
ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2563 หรือวันที่ผูประกอบการและสายการบินแจงขอกลับเขามาประกอบ
กิจการ แลวแตวันใดจะถึงกอน
1.2 กรณีผูประกอบการและสายการบินที่ยังประกอบกิจการ ณ ทาอากาศยานในความ
รับผิดชอบดำเนินงานของ ทอท.
1.2.1 ปรับลดคาเชาพื้นที่ในอัตรารอยละ 50 ใหแกผูเชาทุกราย มีกำหนดระยะเวลา 9 เดือน
ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2563
1.2.2 เรียกเก็บคาบริการการใชบริการในอาคาร ในอัตรารอยละ 15 ของคาเชาพื้นที่ที่ปรับ
ลดลงรอยละ 50
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1.2.3 ใหใชอัตราคาเชาพื้นที่และคาบริการการใชบริการในอาคารตามบัญชีอัตราคาภาระ
การใชทาอากาศยาน ทรัพย9สิน บริการและความสะดวกตางๆ ในกิจการของ ทอท. ฉบับปH 2559 สำหรับการคิด
สวนลดตามขอ 1.2.1 และ 1.2.2
2. มาตรการชวยเหลือสายการบินในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ
2.1 กรณีสายการบินขอหยุดใหบริการชั่วคราวหรือทาอากาศยานที่อยูในความรับผิดชอบของ
ทอท. ปDดใหบริการชั่วคราว ทอท. จะยกเวนคาบริการที่เก็บอากาศยาน (Parking Charges) มีกำหนดระยะเวลา
9 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2563 โดยมีเงื่อนไขวา จะตองไดรับอนุมัติการยกเวนการเรียกเก็บอัตรา
ดังกลาวจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
2.2 ใหสวนลดคาบริการในการขึ้นลงของอากาศยาน (Landing Charges) ในอัตรารอยละ 50
และคาบริการที่เก็บอากาศยาน (Parking Charges) สำหรับสายการบินที่ยังคงมีเสนทางบิน ในอัตรารอยละ 50
สำหรับทุกเสนทางการบินทั้งในประเทศและระหวางประเทศ เปWนระยะเวลา 9 เดือน ระหวางวันที่ 1 เมษายน –
31 ธันวาคม 2563
2.3 กรณีเที่ยวบินเชาเหมาลำ (Charter Flight) ใหมีสิทธิเขารวมมาตรการชวยเหลือดังกลาว
ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เปWนตนไป
2.4 สายการบินที่เขารวมโครงการสงเสริมการตลาดดานการบิน (Incentive Scheme) หรือ
มาตรการชวยเหลือของ ทอท. จะไดรับประโยชน9ในรายการสนับสนุนประเภทเดียวกันไดเพียงรายการเดียวที่
สายการบินไดรับประโยชน9สูงสุด
3. ใหสิทธิ์เลื่อนการชำระคาเชาพื้นที่ คาบริการการใชบริการในอาคาร คาบริการสนามบิน
(Landing and Parking Charges) และคาเครื่องอำนวยความสะดวก (Aircraft Service Charges) ใหกับ
ผูประกอบการและสายการบินที่รองขอ จำนวน 9 งวด ตั้งแตงวดเดือนเมษายน -ธันวาคม 2563 โดยในแตละงวด
ใหขยายระยะเวลาการชำระออกไปเปWนระยะเวลา 6 เดือนจากวันครบกำหนดชำระตามระยะเวลาปกติ
ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่ผูประกอบการและสายการบินรองขอ
4. ขยายระยะเวลาการชำระคาผลประโยชน9ตอบแทนในการประกอบกิจการของผูประกอบการ
ตามมติคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ9 2563 จากเดิมจำนวน 6 งวด (กุมภาพันธ9 กรกฎาคม 2563) เปWน 11 งวด (กุมภาพันธ9 - ธันวาคม 2563) โดยใหขยายระยะเวลาการชำระของแตละงวด
ออกไปเปWนระยะเวลา 6 เดือนจากวันครบกำหนดชำระตามระยะเวลาปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่ผูประกอบการ
และสายการบินรองขอ
5. ปรับอัตราคาผลประโยชน9ตอบแทนคงที่และอัตราคาผลประโยชน9ตอบแทนขั้นต่ำจากการ
ประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย9 ณ ทาอากาศยานที่อยูในความรับผิดชอบของ ทอท. ภายหลังสิ้นสุดมาตรการ
ชวยเหลือผูประกอบการตามมติคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ9 2563
(วันที่ 31 มีนาคม 2565) ดังนี้
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5.1 สำหรับผูประกอบการที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเปWนลายลักษณ9อักษรจาก ทอท.
หรือที่มีการลงนามในสัญญาและเขาพื้นที่ประกอบกิจการกอนหรือภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ9 2563 หรือ
ผูประกอบการรายเดิมที่มีการตอสัญญากับ ทอท. ในระหวางที่มาตรการใหความชวยเหลือผูประกอบการฯ มีผลอยู
ใหนำอัตราคาผลประโยชน9ตอบแทนคงที่ และ/หรืออัตราคาผลประโยชน9ตอบแทนขั้นต่ำของปHกอนหนามีมาตรการ
ใหความชวยเหลือผูประกอบการฯ (ปH 2562) มาใชกำหนดเปWนอัตราคาผลประโยชน9ตอบแทนคงที่ และ/หรืออัตรา
คาผลประโยชน9ตอบแทนขั้นต่ำ
5.2 สำหรับผูประกอบการที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเปWนลายลักษณ9อักษรจาก ทอท.
หรือที่มีการลงนามในสัญญาแลว แตยังไมเขาพื้นที่ประกอบกิจการกอนหรือภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ9 2563
ใหนำอัตราคาผลประโยชน9ตอบแทนคงที่ และ/หรืออัตราคาผลประโยชน9ตอบแทนขั้นต่ำที่ผูประกอบการยื่นขอเสนอ
ในการประมูลหรือการเจรจาตกลงคาตอบแทน มาใชกำหนดเปWนอัตราคาผลประโยชน9ตอบแทนคงที่ และ/หรือ
อัตราคาผลประโยชน9ตอบแทนขั้นต่ำ
5.3 ในการเรียกเก็บคาตอบแทนจากผูประกอบการตามขอ 5.1 และ 5.2 สำหรับปHถัดจาก
ปHแรกของรอบสัญญาหลังจากสิ้นสุดมาตรการใหความชวยเหลือผูประกอบการฯ ใหฝfายบริหาร ทอท. พิจารณา
เปรียบเทียบจำนวนผูโดยสาร ณ ปHนั้นกับปHกอนที่จะเกิดวิกฤตการณ9โควิด-19 (ปH 2562) หากนอยกวา ใหใชอัตรา
คาผลประโยชน9ตอบแทนคงที่ และ/หรือคาผลประโยชน9ตอบแทนขั้นต่ำของปHกอนที่จะเกิดวิกฤตการณ9โควิด-19
(ปH 2562) ของแตละทาอากาศยานมาใชกำหนดเปWนอัตราเรียกเก็บ แตหากปรากฏวา จำนวนผูโดยสาร ณ ปHนั้น
มากกวาปHกอนที่จะเกิดวิกฤตการณ9โควิด-19 (ปH 2562) ใหใชอัตราการเติบโตจากจำนวนผูโดยสาร ณ ปHนั้น
เพื่อเปWนฐานในการคำนวณคา MAGi เปWนตนไป
6. มาตรการใหความชวยเหลือผูประกอบการและสายการบินตามขอ 1-5 ใชกับผูประกอบการและ
สายการบินเฉพาะที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 และมีนิติสัมพันธ9กับ ทอท. อยูกอนแลว
ในวันที่คณะกรรมการ ทอท. มีมติ (วันที่ 22 เมษายน 2563)
7. ทอท. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แกไข หรือยกเลิกเงื่อนไขการใหความชวยเหลือผูประกอบการ
และสายการบินตามขอ 1 – 5 ใหเหมาะสมกับสถานการณ9และผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชนาลัย ฉายากุล)
เลขานุการบริษัท
ผูมีอำนาจรายงานสารสนเทศ
ฝfายเลขานุการองค9กรและกำกับดูแลกิจการ
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