
 

ข่าวผลการประชุมคณะกรรมการ ทอท.คร้ังที ่3 / 2562 วนัที ่20 กุมภาพนัธ์ 2562 
 
1.  เร่ือง ความคืบหน้าแนวทางการด าเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร หลงัที ่2 (Terminal concourse A Annex) 
 ตามท่ีคณะกรรมการ ทอท.ไดมี้มติในการประชุมคร้ังท่ี 9/2561 เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2561 อนุมติัให ้ทอท.
จา้งกลุ่มนิติบุคคลร่วมท างานดีบีเอแอลพี-นิเคนเซกเก เป็นผูรั้บจา้งงานส ารวจออกแบบโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคาร
ผูโ้ดยสารหลงัท่ี 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) และต่อมาไดม้ติในการประชุมคร้ังท่ี 14/2561 เม่ือวนัท่ี 19 
ธนัวาคม 2561 รับทราบรายงานแนวทางในการก่อสร้างอาคารผูโ้ดยสารหลงัท่ี 2 ทสภ.ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการ
ของสายการบินและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งใหช้ะลอการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการ ทอท.คร้ังท่ี 9/2561  
เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2561 นั้น  

ฝ่ายบริหาร ทอท.ไดร้ายงานความคืบหนา้แนวทางการด าเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารผูโ้ดยสาร หลงัท่ี 2 
(Terminal concourse A Annex) ใหค้ณะกรรมการ ทอท.ทราบ สรุปไดด้งัน้ี 
 1.1  เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ทอท.ไดมี้หนงัสือสอบถามขอความคิดเห็นจาก ICAO ในฐานะผูจ้ดัท า
รายงานผลการศึกษาแผนแม่บท เร่ืองการใชป้ระโยชน์ท่ีดินบริเวณดา้นทิศเหนือของอาคารเทียบเคร่ืองบิน A 
(Concourse A)  2 ประเด็นคือ 
         (1)  ตามรายงานผลการศึกษาของ ICAO ฉบบัเดือนมีนาคม 2554 นั้น ICAO ระบุวา่ การขยายอาคาร
ผูโ้ดยสาร ทั้งฝ่ังตะวนัออกและตะวนัตก จะยากล าบากส าหรับการด าเนินงานเม่ืออาคารยงัถูกใชง้านในสถานการณ์               
ท่ีเตม็ขีดความสามารถอยู ่และควรยา้ยกระบวนการผูโ้ดยสารภายในประเทศไปยงัอาคารในบริเวณอ่ืน ดงันั้น                      
ในสถานการณ์ปัจจุบนัท่ี ทสภ.รองรับผูโ้ดยสารเกินขีดความสามารถอยูน่ั้น ทสภ.ยงัควรด าเนินการยา้ยผูโ้ดยสาร                   
ไปยงัอาคารท่ีแยกเป็นอิสระบริเวณพื้นท่ีวา่งดา้นทิศเหนือของ Concourse A ก่อนใช่หรือไม่ 
         (2)  พื้นท่ีวา่งดา้นทิศเหนือของ Concourse A ซ่ึงตามรายงานผลการศึกษาของ ICAO ฉบบัเดือนเมษายน 
2552 ระบุไวใ้หเ้ป็น Area Reserved for Optional Terminal อีกทั้งยงัก าหนดผงัการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน (Land Use Plan) 
บริเวณดงักล่าวเพื่อใชเ้ป็นอาคารผูโ้ดยสาร และต่อมาในรายงานผลการศึกษาของ ICAO ฉบบัเดือนมีนาคม 2554 
ก าหนดใหพ้ื้นท่ีวา่งดงักล่าวสามารถสร้างอาคารท่ีเป็นอิสระ (Stand-alone) มีชานชาลารับส่งผูโ้ดยสาร (Curb front)  
เป็นของตวัเองทั้งขาเขา้ (Arrival lanes) และขาออก (Departure lanes) อีกทั้งยงัรองรับกระบวนการทั้งหมดของ 
ผูโ้ดยสารภายในประเทศทั้งขาเขา้และขาออก นั้น หมายความวา่ อาคารดงักล่าวเป็นอาคารผูโ้ดยสารใช่หรือไม่ 
 1.2  เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 ICAO มีหนงัสือใหค้วามเห็นทั้ง 2 ประเด็นดงักล่าว ดงัน้ี 
         (1)  ประเด็นดา้นการปรับล าดบัและก าหนดระยะเวลาของการพฒันา ทสภ.ระยะต่าง ๆ ตามท่ีระบุ              
ในแผนแม่บท ฉบบัเดือนมีนาคม 2554 นั้น ICAO ไม่สามารถประสานเพื่อหาค าตอบจากบริษทัท่ีปรึกษา และ             
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีจดัท าแผนแม่บทดงักล่าวไดใ้นระยะเวลาท่ีจ ากดั                                                                                                                 
          (2)  Optional Terminal และ Concourse A Annex สามารถพฒันาไดบ้นท่ีดินแปลงเดียวกนั 
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 1.3  ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.คร้ังท่ี 14/2561 เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการ ทอท. 
มีมติรับทราบรายงานความคืบหนา้แนวทางด าเนินงาน โครงการก่อสร้างอาคารผูโ้ดยสารหลงั ท่ี 2 ทสภ. (Terminal 
concourse A Annex) ตามท่ีฝ่ายบริหาร ทอท.เสนอ และใหเ้สนอคณะกรรมการ Airport Consultative Committee 
(ACC) ซ่ึงประกอบดว้ยสายการบินและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการการบินร่วมเป็นกรรมการ เพื่อพิจารณา             
ความเหมาะสมของขนาดโครงการก่อสร้าง เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาก าหนดแนวทางในการก่อสร้าง
อาคารผูโ้ดยสารหลงัท่ี 2 ทสภ.ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสายการบินและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
 1.4  เม่ือวนัท่ี 17-18 มกราคม 2562  ไดมี้การประชุมคณะกรรมการ Airport Consultative Committee (ACC)  
โดย ACC ไดส้นบัสนุนการก่อสร้างอาคารผูโ้ดยสาร หลงัท่ี 2 (Terminal concourse A Annex) เพื่อช่วยแกไ้ขปัญหา 
ความแออดัของ ทสภ.และรองรับการจราจรทางอากาศท่ีเพิ่มข้ึนในอนาคต รวมทั้ง สมาคมขนส่งทางอากาศระหวา่ง 
ประเทศ (International Air Transport Association  (IATA)) ไดส้อบถามความคิดเห็นสายการบินท่ีเป็นสมาชิกแลว้  
มีความเห็นวา่ ควรมีการก่อสร้างอาคารผูโ้ดยสาร หลงัท่ี 2 (Terminal concourse A Annex)  นอกจากนั้น คณะกรรมการ
ด าเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพ (AOC) ยงัไดส้นบัสนุนการก่อสร้างอาคารผูโ้ดยสาร หลงัท่ี 2 (Terminal concourse 
A Annex) เช่นกนั เน่ืองจาก AOC ไดรั้บการร้องเรียนจากลูกคา้สายการบินเก่ียวกบัความแออดัของ ทสภ. ประกอบกบั
ภาวการณ์เติบโตดา้นเศรษฐกิจของประเทศท่ีเติบโตอยา่งรวดเร็ว และแนวนโยบายของประเทศท่ีมุ่งเนน้สนบัสนุนให้
ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการเดินทางและการคมนาคมขนส่งทางอากาศของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ซ่ึงหาก
ไม่มีการด าเนินการอาจท าให้บริษทัสายการบินต่างชาติตดัสินใจยา้ยฐานการบิน นอกจากนั้นเห็นวา่ การขยายส่วนต่อ
ขา้งอาคารผูโ้ดยสารปัจจุบนั ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาความแออดัได ้ส่วนการก่อสร้างอาคารผูโ้ดยสารดา้นทิศใต ้ก็ยงั
ไม่มีส่ิงอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคพื้นฐานรองรับ และสายการบินตอ้งเสียตน้ทุนอยา่งมหาศาล สายการบิน
จึงตอ้งการอาคารผูโ้ดยสารหลงัท่ี 2 (Terminal concourse A Annex)  เพื่อรองรับผูโ้ดยสารภายในประเทศและระหวา่ง
ประเทศไดภ้ายในอาคารเดียวกนั และเห็นดว้ยกบัการน าหลุมจอดของ Concourse A และ B และ C มาควบรวมกบั
อาคารผูโ้ดยสารหลงัท่ี 2 (Terminal concourse A Annex)  
 คณะกรรมการ ทอท.มีมติดงัน้ี 
 1.  รับทราบความคืบหนา้แนวทางการด าเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารผูโ้ดยสาร หลงัท่ี 2 (Terminal 
concourse A Annex) ตามท่ีฝ่ายบริหาร ทอท.เสนอ 
 2. โดยท่ีฝ่ายบริหาร ทอท.ไดช้ี้แจงเพิ่มเติมวา่ การออกแบบอาคารผูโ้ดยสารหลงัท่ี 2 ทสภ.เดิม ซ่ึงเคย
ประกวดแบบไวมี้การเปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญัโดยเฉพาะในเร่ืองของรูปแบบการใชง้าน จ าเป็นจะตอ้ง
ปรับเปล่ียนการออกแบบใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้าน ดงันั้น คณะกรรมการ ทอท.จึงมีมติ 
เห็นชอบใหย้กเลิกมติคณะกรรมการ ทอท.ในการประชุมคร้ังท่ี 9/2561 เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2561 และให ้ทอท.
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
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2. เร่ือง หลกัเกณฑ์การให้สิทธิประกอบกจิกรรมเชิงพาณชิย์ ณ ท่าอากาศยานในความรับผดิชอบของ ทอท. 
 คณะกรรมการ ทอท. มีมติดงัน้ี 
              2.1  เห็นชอบแนวทางในการใหสิ้ทธิประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย ์ณ ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ 
ทอท.โดยให้แยก 3 สัญญาใหญ่ ไดแ้ก่ กิจการจ าหน่ายสินคา้ปลอดอากร (Duty Free) กิจกรรมเชิงพาณิชย ์(Retail, 
F&B, Service และ Bank) และกิจการให้บริการเคาน์เตอร์ส่งมอบสินคา้ปลอดอากร (Duty Free Pick-up Counter)  
ออกจากกนั โดยเนน้ให้เปิดกวา้ง มีการแข่งขนักนัอยา่งเสรี โดยเฉพาะกิจการใหบ้ริการเคาน์เตอร์ส่งมอบสินคา้ 
ปลอดอากร (Duty Free Pick-up Counter) เพื่อใหผู้ป้ระกอบการในเมือง (Downtown) สามารถส่งมอบสินคา้ 
ปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานในความรับผดิชอบของ ทอท.ได ้
 2.2  เห็นชอบหลกัการในการคดัเลือกผูป้ระกอบกิจการจ าหน่ายสินคา้ปลอดอากรและกิจกรรมเชิงพาณิชย ์
ตามท่ีฝ่ายบริหาร ทอท.เสนอ ทั้งน้ี ใหฝ่้ายบริหาร ทอท.ตรวจสอบขอ้ก าหนดและรายละเอียดฯ ให้เป็นไปตาม
บทบญัญติัของกฎหมาย ก่อนท่ีจะด าเนินการประกาศต่อไป 
 

----------------------------------- 
ฉบบัท่ี 10 / 2562 ฝ่ายส่ือสารองคก์ร บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 
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