
 
 

 
 

ทอท.ชี้แจงมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเพิ่มเติม กรณี บริษัท คิง เพาเวอร์ 

 

จากการที่มีกระแสข่าวกรณีมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน)  หรือ 

ทอท.ที่มีการบิดเบือนไปในลักษณะที่ท าให้ประชาชนเข้าใจได้ว่า มาตรการดังกล่าวเป็นภาระต่อภาษีประชาชน และเป็น

การเอ้ือประโยชน์กับผู้ประกอบการใดเป็นการเฉพาะโดยมิได้ค านึงถึงองค์รวม หรือผลประโยชน์แก่ประเทศ ทอท.ขอ

ชี้แจงหลักการ และสาระส าคัญของมาตรการเยียวยาของ ทอท. ดังนี้   

(1) หลักการด าเนินนโยบายของ ทอท. คือ ทอท. และผู้ประกอบการทุกรายต้องผ่านวิกฤต Covid-19 นี้ไป

ด้วยกัน โดยค านึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะอันอาจเกิดจากการเลิกจ้างงานควบคู่ด้วย

เป็นส าคัญ 

 เป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจนว่าปัญหาวิกฤต Covid-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและแผ่เป็นวงกว้าง ทั้งใน

ด้านทางเศรษฐกิจและสังคม โดยนอกจาก ทอท. ในฐานะผู้บริหารสนามบินหลักของประเทศจะได้รับผลกระทบโดยตรง

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว ผู้ประกอบการ ทั้งผู้ประกอบการสายการบิน และผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ทั้งรายเล็กและราย

ใหญ่ รวมพนักงานและลูกจ้างเกือบแสนชีวิต ก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเช่นเดียวกัน ซึ่งส าหรับสัญญาเชิงพาณิชย์ของ 

ทอท. นั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการบอกเลิกสัญญาได้ตามเหตุผลที่สมควร โดยต้องมีการแจ้งล่วงหน้า 45-90 วัน 

โดยแม้สัญญาจะเปิดโอกาสให้มีการบอกเลิกสัญญาได้ แต่ ทอท. ก็มิพึงประสงค์ให้มีการปิดกิจการ เพราะนอกจากจะ

ส่งผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจแล้ว ยังส่งผลต่อปัญหาสังคมที่เกิดจากการเลิกจ้างงานอีกด้วย ซึ่งการบรรเทาผลกระทบฯ นี้ 

อาจท าให้รายได้ของ ทอท. ลดลง แต่มิใช่รายจ่ายที่ ทอท. ต้องจ่ายออกไปหรือการน าภาษีจากประชาชนมาจ่ายให้

ผู้ประกอบการแต่อย่างใด  

  (2) การช่วยเหลือผู้ประกอบการสายการบินและผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ได้ด าเนินการเป็นการทั่วไป  

โดยมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการฯ สามารถประคับประคองกิจการให้คงอยู่ต่อไปได้ตามความเหมาะสมของโครงสร้างต้นทุน 

(Cost Structure) ของแต่ละกลุ่มผู้ประกอบการ  

   ส าหรับการช่วยเหลือสายการบิน ทอท. ได้มีการเลื่อนการช าระค่าเช่าพ้ืนที่ ค่าบริการการใช้บริการในอาคาร 

ค่าบริการสนามบิน (Landing and Parking Charges) และค่าเครื่องอ านวยความสะดวก (Aircraft Service Charges) เพ่ือ

ช่วยเหลือด้านสภาพคล่องของสายการบิน อีกท้ังยกเว้นการเก็บค่า Parking Charges ส าหรับสายการบินที่หยุดท าการ

บิน และลดค่าเช่าพ้ืนที่ ค่าบริการการใช้บริการในอาคาร ค่าบริการสนามบิน (Landing and Parking Charges) 50% 

ส าหรับสายการบินที่ยังคงท าการบิน ตั้งแต่เดือนเมษายน – ธันวาคม 2563  
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 ส าหรับการช่วยเหลือผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ ทอท. ได้ยกเว้นการเรียกเก็บผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต ่า 

ต้ังแต่วันที่ 1 กมุภาพันธ์ 2563 – 31 มนีาคม 2565 (โดยยังคงเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนอัตราร้อยละ) และเลื่อน

การช าระค่าผลประโยชน์ตอบแทน ค่าเช่าพ้ืนที่ ค่าบริการการใช้บริการในอาคาร เพ่ือช่วยเหลือด้านสภาพคล่อง รวมถึง

ยกเว้นการเก็บค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการการใช้บริการในอาคาร ส าหรับผู้ประกอบการที่ขอหยุดกิจการชั่วคราว และลด

ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการการใช้บริการในอาคาร 50% ส าหรับผู้ประกอบการที่ยังคงประกอบกิจการ ตั้งแต่เดือน เมษายน - 

ธันวาคม 2563 และเมื่อเหตุการณ์ท่ีคาดว่าจะเริ่มคลี่คลายหลังจากนั้นแล้ว ทอท.จะเรียกเก็บผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต ่า

ในอัตราเท่ากับช่วงก่อนวิกฤต (ในระดับเดียวกับปี 2562) และจะปรับขึ้นตามสัญญาเมื่อจ านวนผู้โดยสารเริ่มปรับตัว

มากกว่าช่วงก่อนวิกฤต ซึ่งมติบอร์ด ทอท. ที่ออกไปก่อนหน้า (วันที่ 19 กุมภาพันธ ์2563 และวันที่ 22 เมษายน 2563) เป็นการ

เยียวยาช่วยเหลือผู้ประกอบการทั้งผู้ประกอบการสายการบินและผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์เป็นการทั่วไป เพ่ือให้

ผู้ประกอบการสามารถยังคงสามารถด าเนินกิจการอยู่ต่อไปได้ และไม่เกิดการเลิกจ้างงาน อันจะส่งผลกระทบอย่าง

ร้ายแรงต่ออุตสาหกรรมการบินและประเทศชาติโดยรวม และจะกลับมากระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ของ ทอท. มากกว่า

การปรับตัวลดลงของราคาหลักทรัพย์ในระยะสั้นเป็นอย่างมาก  

(3) กรณีสัมปทานของบริษัท คิง เพาเวอร์ฯ (บริษัทฯ) นั้น ได้รับมาตรการช่วยเหลือดังเช่นผู้ประกอบการ 

เชิงพาณิชย์รายย่อยทั่วไปกว่า 1,000 สัญญา โดยมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างตามสถานะของสัญญา 2 ประการ ด้วย

เหตุผลดังนี้    

       (3.1) ขยายระยะเวลาเตรียมการเพ่ิมอีก 1 ปี ให้สอดคล้องกับการเปิดใช้งานอาคารเทียบเครื่องบินรองหลัง

ที่ 1 (SAT-1) : เดิมสัญญาได้ก าหนดไว้ให้บริษัทฯ มีระยะเวลาเตรียมการตกแต่งพ้ืนที่ 6 เดือน โดยในช่วงเตรียมการนี้ 

ทอท. จะเรียกเก็บอัตราค่าตอบแทนตามสัญญาโดยแปรผันตามจ านวนพ้ืนที่ที่เปิดให้บริการ และหลังจากนั้น จะเรียกเก็บ

ค่าตอบแทนตามพ้ืนที่เต็มจ านวนตามสัญญาเป็นระยะเวลา 10 ปี แต่หากเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ท าให้ทาง ทอท. ไม่

สามารถเปิดด าเนินการในอาคาร SAT-1 ได้ตามเป้าหมายที่ปรากฏในสัญญา โดยคาดว่าจะเลื่อนการเปิดให้บริการจาก

เดิม 1 เมษายน 2564 เป็นวันที่ 1 เมษายน 2565 บอร์ด ทอท. จึงจ าเป็นต้องมีมติให้มีการขยายระยะเวลาเตรียมการจาก

เดิม 6 เดือน ออกไปอีก 1 ปี เป็น 1 ป ี6 เดือน อันเป็นผลให้มีการปรับอายุสัญญา เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปิดใช้งาน

อาคาร SAT-1   

  (3.2) ปรับจ านวนผู้โดยสารในการค านวณค่าตอบแทนขั้นต ่าให้สอดคล้องกับความเป็นจริง : เนื่องจาก

ผลกระทบจากวิกฤต Covid-19 ส่งผลให้รัฐบาลต้องมีมาตรการจ ากัดการเปิดน่านฟ้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท าให้การ

เดินทางทางอากาศมีปริมาณน้อยลง ทอท. จึงเห็นชอบที่จะใช้จ านวนผู้โดยสารจริงในการค านวณอัตราค่าตอบแทนขั้นต ่า 

โดยยังคงอัตราค่าตอบแทนขั้นต ่า และอัตราส่วนแบ่งรายได้เดิมตามสัญญาไว้ทุกประการ โดยค่าตอบแทนขั้นต ่านี้จะ 
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ถูกปรับขึ้นทันทีในปีถัดไปตามอัตราการขยายตัวของผู้โดยสารและเงนิเฟ้อ โดยไม่ต้องรอให้ผู้โดยสารกลับมาในระดับ

ก่อนวิกฤตดังเช่นผู้ประกอบการรายอ่ืนแต่อย่างใด  

 อนึ่ง มาตรการนี้ได้ถูกออกแบบโดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผลประโยชน์ของประเทศเป็นส าคัญ 

กล่าวคือ   

- ในส่วนของผลประโยชน์ผู้ถือหุ้น (1) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการงดเว้นการเรียกค่าตอบแทนขั้นต ่าในวันที่  

31 มนีาคม 2565 แล้ว หากบริษัทฯ จะต้องจ่ายค่าตอบแทนขั้นต ่าตามสัญญาเดิมในปี 2562 ดังเช่นมาตรการที่

ผู้ประกอบการรายอ่ืนได้รับ ก็จะท าให้ ทอท. ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนน้อยกว่าทางเลือกท่ีให้ปรับจ านวนผู้โดยสารให้

เป็นไปตามจริงนี้อยู่ราวร้อยละ 50 อนึ่ง หากจ านวนผู้โดยสารฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ก็จะท าให้ ทอท. ได้รับค่าตอบแทนกลับ

สู่ภาวะเดิมหรือมากกว่าโดยอัตโนมัติ (2) มาตรการปิดน่านฟ้าเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ของรัฐบาล 

อันส่งผลให้จ านวนผู้โดยสารต่างประเทศลดลงกว่าร้อยละ 99 นั้น เป็นเหตุผลส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้บริษัทฯ สามารถ

ใช้สิทธิขอยกเลิกสัญญาได้โดยไม่มีค่าปรับ ซึ่ง ทอท. คาดว่าหากมีการเปิดประมูลใหม่ในภาวะการณ์เช่นนี้ นอกจาก ทอท. 

จะต้องยอมรับแล้วว่าผู้โดยสารลดลงอย่างมีนัยยะตามตัวเลขที่ปรากฏอยู่จริง ทอท. ยังมีความสุ่มเสี่ยง 

อย่างมากท่ีจะไม่มีผู้ประกอบการรายใดเสนอผลตอบแทนต่อหัวอยู่ในอัตราที่สูงดังผลการประมูลครั้งก่อน อันจะท าให้

เกิดความเสียหายต่อผลตอบแทนที่ ทอท. คาดว่าจะได้รับอย่างมหาศาล   

- ในส่วนของผลประโยชน์ของประเทศ (1) หากไม่มีการปิดน่านฟ้าเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดฯ อันเป็นผลให้

จ านวนผู้โดยสารฯ ลดลงแลว้ จะเกิดความเสียหายกับประเทศโดยรวมอย่างตีมูลค่ามิได้ (2) หาก ทอท. ปล่อยให้มีการ

ยกเลิกสัญญา ไม่ว่าจะเป็นสัญญาของผู้ประกอบการขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ จะกระทบต่อการจ้างงานจ านวนมาก   

ทั้งนี้ ทอท. ขอยืนยันว่า บทความ วิเคราะห์-วิจารณ์ ที่มีเผยแพร่อยู่ในปัจจุบันหลายบทความ ได้ท าการวิเคราะห์ -

วิจารณ์อยู่บนพ้ืนฐานข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะในประเด็นการวิเคราะห์-วิจารณ์ในด้านการสูญเสียรายได้ของ ทอท. 

ให้กับผู้ประกอบการรายใหญ่แต่เพียงด้านเดียว โดยไม่ได้ครอบคลุมถึงมาตรการฯ ที่ทาง ทอท. ให้แก่ผู้ประกอบการ 

รายย่อยด้วยอย่างเท่าเทียมกัน และยังไม่ได้ค านึงถึงโอกาส ทางเลือกท่ีผู้ประกอบการสามารถบอกเลิกสัญญา หรือ

ผลกระทบต่อรายได้ ทอท. จากการถูกบอกเลิกสัญญา และผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ 

โดยเฉพาะสภาวการณ์จ้างงานดังที่ได้กล่าวข้างต้น ซึ่งในการนี้ บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ออกบทวิเคราะห์

ดังกล่าวได้เข้าพบ กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ทอท. เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เพื่อรับทราบข้อมูลที่ครบถ้วนและเข้าใจ

เหตุผลในทุกๆ ด้าน โดยทางผู้ออกบทวิเคราะห์ฯ ได้ตกลงจะออกบทวิเคราะห์ที่เป็นกลางและครอบคลุมถึงข้อมูลมิติ

ต่างๆ ที่ได้รับเพ่ิมเติมเพ่ือไม่ให้สาธารณชนเกิดความสับสนและเข้าใจผิดต่อไป 

-------------------------------------------------------- 
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