
 

ทอท.อนุมัติผลการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
และท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
 
 (19 มิถุนายน 2562) คณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท  
คิง เพาเวอร์ จ ากัด เป็นผู้ได้รับสิทธิประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ (ทชม.) และท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) คือ บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จ ากัด 
 นายนิตินัย  ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ทอท. กล่าวว่า ตามท่ี ทอท.ได้จ าหน่ายเอกสารการยื่น
ข้อเสนอการด าเนินงานให้สิทธิประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าปลอดอากร ณ ทภก. ทชม.และ ทหญ. ระหว่างวันที่ 5 – 25 
เมษายน 2562 โดยมีผู้สนใจซื้อเอกสาร รวมทั้งสิ้น 4 ราย ได้แก่ 

1.  บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จ ากัด 
2.  บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  
3.  บริษทั โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
4.  บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ ากัด 

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ทอท.ก าหนดให้มีการยื่นข้อเสนอการด าเนินงาน โดยมีผู้มายื่นข้อเสนอ 3 ราย ได้แก่  
1.  บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จ ากัด 
2.  บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ยื่นข้อเสนอการด าเนินงานในนามกิจการร่วมค้าการบิน 

กรุงเทพ ล็อตเต้ ดิวตี้ฟรี (ท่าอากาศยานภูมิภาค) ประกอบด้วย บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โฮเต็ล  
ล็อตเต้ จ ากัด และบริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จ ากัด 
  3.  บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ยื่นขอ้เสนอการด าเนินงานในนามกิจการ
ร่วมค้า ประกอบด้วย บริษัทโรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน), บริษัท เอ็มไพร์ เอเชีย กรุ๊ป จ ากัด และ 
WDFG UK LIMITED 

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ทอท.ได้ก าหนดให้มีการน าเสนอผลงาน (Presentation) ข้อเสนอด้านเทคนิคของ 
ผู้ยื่นข้อเสนอการด าเนินงาน โดยผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง 3 ราย ได้น าเสนอผลงานเป็นที่เรียบร้อย และวันที่10 มิถุนายน 2562 
ทอท.ได้มีการเปิดซองเสนอค่าตอบแทนและประกาศผลคะแนนสูงสุด ซึ่งผู้ที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุด คือ บริษัท คิง เพาเวอร์  
ดิวตี้ฟรี จ ากัด โดยผู้ชนะได้เสนอค่าตอบแทนสูงกว่าที่ ทอท.เคยได้รับอยู่เดิมและสูงกว่าที่ ทอท.คาดหมาย  

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท. ให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกผู้ประกอบ
กิจการจ าหน่ายสินค้าปลอดอากร ณ ทภก. ทชม.และ ทหญ. และเสนอคณะกรรมการ ทอท. เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
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ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการ ทอท. มีมติอนุมัติผลการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้า
ปลอดอากร ณ ทภก. ทชม.และ ทหญ. ก าหนดอายุสัญญา 10 ปี 6 เดือน ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2563 ถึงวันที่  
31 มีนาคม 2574 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 -  อันดับ 1 บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ได้รับสิทธิทีค่ะแนนสูงสุด คือ 96.10 คะแนน และเสนอ 
ค่าผลประโยชน์ตอบแทนปีละ 2,331,000,000.- บาท  

-  อันดับ 2 บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ยื่นข้อเสนอการด าเนินงานในนามกิจการ
รว่มค้า ประกอบด้วย บริษัทโรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน), บริษัท เอ็มไพร์ เอเชีย กรุ๊ป จ ากัด และ 
WDFG UK LIMITED คือ 86.72 คะแนน และเสนอค่าผลประโยชน์ตอบแทนปีละ 2,012,000,000.- บาท 

-  อันดับ 3 กิจการร่วมค้าการบินกรุงเทพ ล็อตเต้ ดิวตี้ฟรี (ท่าอากาศยานภูมภิาค) คือ 84.74 คะแนน และ 
เสนอค่าผลประโยชน์ตอบแทนปีละ 2,108,635,888.- บาท  
 ทั้งนี้ บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จ ากัด เสนอค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ ารายปี (Minimum Guarantee) ปีแรก 
เป็นเงินจ านวน 2,331,000,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ดังกล่าว ทอท. จะปรับค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ ารายปี 
ให้สอดคล้องกับอัตราเงินเพ้อที่อ้างอิงจากกระทรวงพาณิชย์ และการเติบโตของจ านวนผู้โดยสาร (ระหว่างประเทศ) ของ 
ทุกๆ ปี ตลอดอายุสัญญา 
 อนึ่ง นอกจากค่าผลประโยชน์ตอบแทนที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนแล้ว แผนธุรกิจอันเป็นปัจจัยส าคัญ 
ทีส่่งผลต่อคะแนนด้านเทคนิค ยังมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะ โดยบริษัทที่เข้าร่วมประมูลสามารถสอบถามขอรายละเอียด
เพ่ิมเติมเก่ียวกับคะแนนในแต่ละด้านของบริษัทตนเองกับทาง ทอท. ได้ต่อไป 
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