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ที่ ทอท. 11380/2563 

          30 กรกฎาคม 2563 

เรื่อง  การขยายระยะเวลาการปรับปรงุตกแตงพื้นที่ การเลื่อนระยะเวลาประกอบกิจการ และกำหนดแนวทาง 

        การเรียกเก็บคาผลประโยชนตอบแทนขั้นต่ำ ของสัญญาใหสิทธิประกอบกิจการจำหนายสินคาปลอดอากร  

        และการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณชิย 

เรียน  กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

1. ดวยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ครั้งที่ 8/2562  

เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ หองประชุมคณะกรรมการ ทอท. ชั้น 7 อาคารสำนักงานใหญ ทอท. ที่ประชุมมีมติ

อนุมัติผลการประมูลใหบริษัท คิง เพาเวอร ดิวตี้ฟรี จำกัด (KPD) ไดรับสิทธิประกอบกิจการจำหนายสินคาปลอดอากร 

ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) และสิทธิประกอบกิจการจำหนายสินคาปลอดอากร ณ ทาอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) 

ทาอากาศยานเชียงใหม (ทชม.) และทาอากาศยานหาดใหญ (ทหญ.) และบริษัท คิง เพาเวอร สุวรรณภูมิ จำกัด (KPS) 

ไดรบัสิทธิประกอบกิจการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณชิยภายในอาคารผูโดยสาร ณ ทสภ. โดยมีกำหนดระยะเวลา

ตั้งแตวันที่ 28 กันยายน 2563 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2574 โดยตามแผนงาน KPD และ KPS จะใชระยะเวลาในการ

เตรยีมการเพ่ือติดตอคูคาและปรับปรุงตกแตงพื้นที่ มีกำหนดระยะเวลาตั้งแตปลายป 2562 และเริ่มประกอบกิจการ       

ตามสัญญาโดยตองชำระคาตอบแทนขั้นต่ำตามเงื่อนไขสัญญาตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2564 

2. เนื่องจากไดเกิดสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)                            

ตั้งแตปลายเดือนมกราคม 2563 เปนตนมา แตละประเทศทั่วโลกไดมีมาตรการในการปองกันการแพรระบาด                       

และการปดประเทศ (Lock Down) ขณะเดียวกันประเทศไทยก็ไดมีมาตรการตางๆ ท่ีจำเปนหลายดานเพ่ือปองกัน                 

และควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 สงผลให KPD และ KPS ไมสามารถติดตอประสานกับบริษัทคูคาเพื่อเตรียมเขา

ประกอบกิจการตามกำหนดการที่วางแผนไวเดิม รวมทั้งไมสามารถเขาพ้ืนท่ีเพ่ือดำเนินการกอสราง และปรับปรุงตกแตง

พ้ืนที่ประกอบกิจการได สงผลกระทบตอวันเริ่มประกอบกิจการซึ่งจะตองชำระคาผลประโยชนตอบแทนขั้นต่ำตามท่ี 

KPD และ KPS ไดย่ืนเสนอไวตอ ทอท. โดยคาผลประโยชนตอบแทนดังกลาวคิดคำนวณจากประมาณอัตราการ

เจริญเติบโตของผูโดยสารในปที่เขาประกอบกิจการ (ป 2564) ประกอบกับสถานการณแพรระบาดของโควิด-19                             

ทำให ทอท. ตองเลื่อนการเปดใชอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลังที่ 1 ทสภ. ซึ่งเปนพ้ืนท่ีประกอบกิจการสวนหนึ่งของ 

KPD และ KPS จากเดิมซึ่งคาดวาจะเปดใชงานไดในเดือนตุลาคม 2564 เปนเดือนตุลาคม 2565 KPD และ KPS                        

จึงไดมหีนังสือขอให ทอท. พิจารณาใหความชวยเหลือในสถานการณดังกลาว 
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3. ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันพุธท่ี 17 มิถุนายน 2563  และครั้งที ่8/2563  

เมื่อวันพุธท่ี 29 กรกฎาคม 2563 ณ หองประชุม ทอท. 1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานใหญ ทอท. ทีป่ระชุมจึงมีมติดังนี้ 

3.1 อนุมัติใหขยายระยะเวลาการปรับปรุงตกแตงพ้ืนที่ และเลื่อนระยะเวลาการเริ่มตนและสิ้นสุด 

ของการอนุญาตประกอบกิจการจำหนายสินคาปลอดอากร ณ ทสภ., ทภก., ทชม. และ ทหญ. ใหกับ KPD และ                     

การอนุญาตใหประกอบกิจการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย ภายในอาคารผูโดยสาร ทสภ. ใหกับ KPS ดังนี้ 

3.1.1 ขยายระยะเวลาของขั้นตอนการดำเนินการปรับปรุงกอสรางตกแตงพื้นที่ประกอบกิจการ                   

ที่กำหนดไวเดิมในระยะที่ 1 ออกไปอีก 1 ป เปนตั้งแตวันที่ 28 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565  

3.1.2 เลื่อนระยะเวลาการเริ่มตน และสิ้นสุดการประกอบกิจการที่กำหนดไวเดมิในระยะที่ 2  

เปนตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2575  

     ทั้งน้ี หาก ทอท. เปดใหบริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1ฯ อยางเปนทางการเม่ือใด  

KPD และ KPS จะตองจัดใหมรีานคาเปดใหบริการแกผูโดยสารภายในอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1ฯ อยางเหมาะสม 

โดยไมสงผลกระทบกับการใหบริการในภาพรวมของ ทสภ. 

3.2 ทอท. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการขยายระยะเวลาการปรับปรุงตกแตงพ้ืนที่                           

และเลื่อนระยะเวลาการประกอบกิจการฯ ตามขอ 3.1 ใหสอดคลองกับสถานการณแพรระบาดของโรคโควิด-19    

และพื้นที่การเปดใหบริการของแตละทาอากาศยาน 

3.3 ใหฝายบริหาร ทอท. แตงตั้งคณะทำงานเพ่ือเจรจาเงื่อนไขในการขยาย และเลื่อนระยะเวลา                  

ใหกับ KPD และ KPS ตามหลักการในขอ 3.1 และ 3.2 และเปนไปตามเงื่อนไขสัญญา 

ทอท. ไดรายงานใหคณะกรรมการ ทอท. ทราบวา ไดมีคำสั่งแตงตั้งคณะทำงานฯ เมื่อวันที่                           

9 กรกฎาคม 2563 และจากการเจรจาระหวางคณะทำงานฯ กับ KPD และ KPS เม่ือวันที่ 10 กรกฎาคม 2563                           

ผลปรากฎวา KPD และ KPS ยินดียอมรับในผลการพิจารณาตามมติคณะกรรมการ ทอท. ขางตน โดยมีเงื่อนไข                               

ขอให ทอท. แจงให KPD และ KPS ทราบลวงหนากอนที่จะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาตามขอสงวนสิทธิ์ เพ่ือจะไดเจรจา                   

ตกลงกันในการกำหนดรายละเอียดระยะเวลาการดำเนินการใหเหมาะสมกับสถานการณจริงตอไป  

3.4 อนุมัติใหเรียกเก็บคาผลประโยชนตอบแทนขั้นต่ำตอผูโดยสาร (Sharing Per Head)                             

และจำนวนผูโดยสารที่เกิดข้ึนจริง ดังนี้ 

3.4.1 ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2565 จนถึงปที่จำนวนผูโดยสารจริงของ ทอท. มีจำนวนเทากับ 

หรือมากกวาจำนวนผูโดยสารตามประมาณการของ KPD หรือ KPS แลวแตกรณี ในป 2564 ที่อางอิงจากเอกสาร 

การประมูล ใหนำคาผลประโยชนตอบแทนข้ันต่ำที่บริษัทฯ ใชย่ืนขอเสนอในปแรก (ป 2564) หารดวยจำนวนผูโดยสาร

ตามประมาณการของบริษัทฯ ในป 2564 เพื่อคำนวณหา Sharing Per Head และนำมูลคาที่ไดมาคูณกับจำนวน

ผูโดยสารจริงของ ทอท. ในปนั้นๆ เพ่ือกำหนดเปนคาผลประโยชนตอบแทนขั้นต่ำในปนั้นๆ ตามสูตรการคิดคำนวณ 

ดังน้ี 
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 MG(i) คือ คาผลประโยชนตอบแทนขั้นต่ำที่เรียกเก็บในปนั้นๆ (บาท) 

MG64 คือ คาผลประโยชนตอบแทนข้ันต่ำที่บริษัทฯ ใชย่ืนขอเสนอในปแรก (ป 2564) (บาท) 

PAX(F)64 คอื จำนวนผูโดยสารตามประมาณการของบริษัทฯ ทีใ่ชยื่นขอเสนอในปแรก (ป 2564) (คน) 

PAX(i) คือ จำนวนผูโดยสารจริงของ ทอท. ในปนั้น ๆ (คน) 

3.4.2 สำหรับปถัดจากขอ 3.4.1 ทอท. จะเรียกเก็บคาผลประโยชนตอบแทนข้ันต่ำ โดยใชสูตร 

การคำนวณ MAG(i) (พิจารณาจากอัตราการเจริญเติบโตของผูโดยสารประกอบกับอัตราเงินเฟอของปปฏิทินกอนหนา)

ตามสูตรการคิดคำนวณดังนี้ 

            MAGi =  MAGi-1 x  (1+PG)  x  (1+Inf i-1) 

 MAGi   คือ ยอดเงนิประกันรายไดขั้นต่ำ/คาผลประโยชนตอบแทนคงที่ของปใดๆ 

       MAGi-1 คือ ยอดเงนิประกันรายไดข้ันต่ำ/คาผลประโยชนตอบแทนคงที่ของปกอนหนา 

        PG      คือ อัตราการเพ่ิมของจำนวนผูโดยสารในปประกอบการนั้นๆ เมื่อเทยีบกับปกอนหนาเปนรอยละ 

 Inf i-1    คอื อัตราเงินเฟอของปปฏิทินกอนหนาเขาสูปประกอบการนั้น  ๆที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชยเปนรอยละ  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

                 ขอแสดงความนับถือ 

       

  

        (นางสาวชนาลัย  ฉายากุล) 

                        เลขานุการบริษัท 

                                                           ผูมีอำนาจรายงานสารสนเทศ 

ฝายเลขานุการองคกรและกำกับดูแลกิจการ   

โทรศพัท  0 2535 5260 

โทรสาร  0 2535 5189 


