
มติคณะรัฐมนตรี 

วนัองัคารท่ี 24 สิงหาคม 2553) เม่ือเวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุมงบประมาณ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 3 
นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี  

โครงการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2559) ของบริษัท ท่าอากาศ
ยานไทย จ ากดั (มหาชน) 

คณะรัฐมนตรีอนุมติัในหลกัการโครงการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554-2559) ของบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) (ทอท.) ซ่ึงคณะกรรมการ ทอท.มีมติเห็นชอบ
โครงการดงักล่าวแลว้ ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ โดยให้รับความเห็นของส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีใหก้ระทรวงคมนาคมเร่งรัดศึกษาความเหมาะสมของทางเลือกใน
การพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยาน ดอนเมือง ตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ 
เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2552 ใหแ้ลว้เสร็จ และมีความชดัเจนโดยเร็ว แลว้น าเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี
เศรษฐกิจพิจารณาก าหนดเป็นนโยบายการใชป้ระโยชน์ท่าอากาศยานทั้ง 2 แห่งต่อไป 

สาระส าคัญของเร่ือง 

กระทรวงคมนาคม (คค.) รายงานวา่ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) ขอใหน้ าเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมติัโครงการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2559) วงเงิน
ลงทุน 62,503.214 ลา้นบาท ซ่ึงคณะกรรมการบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) ไดมี้มติเห็นชอบ
โครงการดงักล่าวแลว้ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2553 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2553 สรุปสาระส าคญัของ
โครงการได ้ดงัน้ี 

1. วตัถุประสงค์และเป้าหมาย 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิใหส้ามารถรองรับผูโ้ดยสาร ไดเ้พิ่มข้ึน 15 ลา้น
คนต่อปี [จาก 45 ลา้นคนต่อปี เป็น 60 ลา้นคนต่อปี (ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ 48 ลา้นคนต่อปี และ
ผูโ้ดยสารภายในประเทศ 12 ลา้นคนต่อปี) ] ประกอบดว้ย งานก่อสร้างส่วนขยายอาคารผูโ้ดยสารหลกัดา้น
ทิศตะวนัออก งานก่อสร้างอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1 งานระบบสาธารณูปโภค และงานจา้งท่ีปรึกษา
บริหารจดัการโครงการ โดยมีสาระส าคญั ดงัน้ี 

 1) กลุ่มงานอาคารผู้โดยสารหลกั วงเงินรวม 7,405.863 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 



o งานออกแบบและก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสารหลกัด้านทศิตะวนัออก ปีงบประมาณ 
2555 - 2559 วงเงินลงทุน 6,780.190 ลา้นบาท โดยมีพื้นท่ีเพิ่มข้ึนประมาณ 60,000 ตาราง
เมตร ท าใหส้ามารถ รองรับผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศไดเ้พิ่มข้ึนอีก 15 ลา้นคนต่อปี 

o งานออกแบบและก่อสร้างอาคารส านักงานสายการบินและทีจ่อดรถด้านทศิ
ตะวนัออก (อาคารจอดรถ 1) ปีงบประมาณ 2555 - 2558 วงเงินลงทุน 625.673 ลา้นบาท 
โดยสร้างเป็นอาคาร 2 ส่วน ดา้นหนา้เป็นอาคารส านกังานสูง 4 ชั้น พื้นท่ีประมาณ 35,000 
ตารางเมตร ส่วนดา้นหลงัเป็นอาคารท่ีจอดรถสูง 5 ชั้น และดาดฟ้าอีก 1 ชั้น พื้นท่ีประมาณ 
32,000 ตารางเมตร สามารถจอดรถไดป้ระมาณ 1,000 คนั ซ่ึงจะท าใหท้่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิมีพื้นท่ีจอดรถระยะสั้นทั้งหมดประมาณ 6,500 คนั แบ่งเป็นภายในอาคารจอดรถ 1, 2 
และ 3 ประมาณ 6,000 คนั และพื้นท่ีจอดรถ นอกอาคารประมาณ 500 คนั 

 2) กลุ่มงานอาคารเทยีบเคร่ืองบินรองหลงัที ่1 วงเงินรวม 40,745.067 ลา้นบาท แบ่งเป็นงาน
ออกแบบและก่อสร้าง ดงัน้ี 

o งานออกแบบและก่อสร้างอาคารเทยีบเคร่ืองบินรองหลงัที ่1 (Midfield 
Satellite) ปีงบประมาณ 2555 - 2559 วงเงินลงทุน 27,864.653 ลา้นบาท ระยะห่างจาก
อาคารผูโ้ดยสารหลกัประมาณ 1 กิโลเมตร โดยมีลกัษณะเป็นอาคาร 4 ชั้น พื้นท่ีประมาณ 
216,000 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ สะพานเทียบ
เคร่ืองบิน (Passenger Loading Bridges) ระบบช่วยน าอากาศยานเขา้หลุมจอด (Docking 
Guidance) ระบบจดัการการใชห้ลุมจอด (Gate Assignment) ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(Information Technology) และระบบล าเลียงกระเป๋า (Baggage Handling) เพื่อเช่ือมต่อ
ระหวา่งอาคารผูโ้ดยสารหลกัและอาคารเทียบเคร่ืองบินรอง โดยมีประตูทางออกเช่ือมต่อ
กบัหลุมจอดประชิดอาคาร 28 หลุมจอดท่ีสามารถจอดอากาศยานขนาด A380 ได ้8 หลุม
จอด และอากาศยานขนาด B747 ได ้20 หลุมจอด 

o งานก่อสร้างลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทยีบเคร่ืองบินรองหลงัที ่1 ปีงบประมาณ 
2556 - 2559 วงเงินลงทุน 4,907.342 ลา้นบาท รองรับหลุมจอดประชิดอาคารจ านวน 28 
หลุมจอด พร้อมก่อสร้างระบบทางขบัเพื่อเขา้สู่ลานจอดพื้นท่ีประมาณ 960,000 ตารางเมตร 

o งานออกแบบและก่อสร้างส่วนต่อเช่ือมอุโมงค์ด้านทศิใต้และระบบรถรางไฟฟ้าขนส่ง 
ผู้โดยสารอตัโนมัติ (Automated People Mover : APM) ปีงบประมาณ 2554 - 2559 วงเงิน
ลงทุน 7,973.072 ลา้นบาท โดยก่อสร้างอุโมงคต่์อเติมจากปลายอุโมงคข์องอาคาร
ผูโ้ดยสารหลกัเดิมท่ีไดก่้อสร้างอุโมงคไ์วแ้ลว้ส่วนหน่ึงเช่ือมต่อมายงัอาคารเทียบเคร่ืองบิน
รองหลงัท่ี 1 ท่ีจะสร้างใหม่ ระยะทาง 700 เมตร รวมทั้งวางระบบรถรางไฟฟ้าขนส่ง
ผูโ้ดยสารอตัโนมติัไม่มีคนขบั พร้อมตูโ้ดยสารขบวนละ 2 ตู ้ซ่ึงสามารถขนส่งผูโ้ดยสารได้



วนัละ 50,000 คนต่อวนั เพื่อใหบ้ริการขนส่งผูโ้ดยสารระหวา่งอาคารผูโ้ดยสารหลกักบั
อาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1 

 3) งานออกแบบและก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2554 - 2559 วงเงินลงทุน 
2,693.219 ลา้นบาท ไดแ้ก่ ระบบไฟฟ้าแรงสูงและประปา รวมทั้งระบบน ้าเยน็ส าหรับ
เคร่ืองปรับอากาศ เพื่อเช่ือมเขา้สู่อาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1 และระบบรถรางไฟฟ้าขนส่ง
ผูโ้ดยสารอตัโนมติั (APM) 

 4) งานจ้างทีป่รึกษาบริหารจัดการโครงการ (Project Management Consultant : 
PMC) ปีงบประมาณ 2554 - 2559 วงเงิน 763 ลา้นบาท โดยใหเ้ร่ิมด าเนินการตามสัญญาตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2554 จนส้ินสุดโครงการเป็นเวลาประมาณ 6 ปี 

2. แนวทางการด าเนินงานและผลตอบแทนทางการเงิน 

โครงการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะเวลาด าเนินการ 6 ปี (ปีงบประมาณ 2554 - 2559) อายุ
โครงการ 30 ปี มูลค่าการน าเขา้สินคา้จากต่างประเทศ (Import Content) ประมาณ 14,235 ลา้นบาท คิดเป็น
ร้อยละ 23.43 ของวงเงินลงทุน ซ่ึงบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) จะใชจ่้ายจากเงินรายไดข้อง
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) ในการลงทุนจ านวน 45,053.214 ลา้นบาท หรือประมาณร้อยละ 
72.08 ในช่วงปีงบประมาณ 2554 - 2559 และมาจากเงินกูต่้างประเทศจ านวน 17,450 ลา้นบาท หรือประมาณ
ร้อยละ 27.92 ในช่วงปีงบประมาณ 2558 - 2559 ทั้งน้ี บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) ไดป้ระมาณ
การผลตอบแทนทางการเงิน (Internal Rate of Return : IRR) เท่ากบัร้อยละ 9.02 โดยมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 
(Net Present Value : NPV) เท่ากบั 645.484 ลา้นบาท และมีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) เท่ากบั 10 ปี 
1 เดือน โดยมีแผนการเบิกจ่ายเงินลงทุน ดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 
กลุ่มงาน วงเงิน

ลงทุน 
ปีงบประมาณ 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 
1. อาคารผูโ้ดยสาร
หลกั 

7,405.863 - 128.929 1,115.052 2,480.436 2,405.708 1,275.738 

2. อาคารเทียบ
เคร่ืองบินรอง หลงั
ท่ี 1 

40,745.067 7.864 575.359 6,869.064 13,146.044 13,146.044 7,000.692 

3. ระบบ
สาธารณูปโภค 

2,693.219 5.344 58.780 545.473 861.431 861.431 360.760 



4. งานจา้งท่ีปรึกษา
บริหารจดัการ
โครงการ (PMC) 

763.000 169.495 111.834 111.834 111.834 111.834 146.169 

รวม 51,607.149 182.703 874.902 8,641.423 16,599.745 16,525.017 8,783.359 
ส ารองราคาและ
ปริมาณงาน
เปล่ียนแปลงร้อยละ 
10 

5,160.715 18.270 87.490 864.142 1,659.975 1,652.502 878.336 

ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อย
ละ 7 

3,973.750 14.068 67.367 665.390 1,278.180 1,272.426 676.319 

รวมเงินลงทุน 60,741.614 215.041 1,029.759 10,170.955 19,537.900 19,449.945 10,338.014 
ดอกเบ้ียระหวา่งการ
ก่อสร้าง 

1,761.600 - - - - 714.600 1,047.000 

รวมเงินลงทุนทั้งส้ิน 62,503.214 215.041 1,029.759 10,170.955 19,537.900 20,164.545 11,385.014 

3. การวเิคราะห์ความอ่อนไหวทางการเงิน (Sensitivity Analysis) 

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) ไดว้เิคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการโดยมีสมมติฐานให ้
รายไดห้รือค่าใชจ่้ายเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลง ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อผลตอบแทนการลงทุน ดงัน้ี 

กรณี เพิม่/ลด IRR (%) NPV (ล้านบาท) ผลต่าง (ล้านบาท) Payback Period 
กรณีฐาน (Base Case) - 9.02 645.484 - 10 ปี 1 เดือน 
รายได ้ +10% 10.14 6,137.024 5,491.540 9 ปี - เดือน 
รายได ้ -10% 7.81 -4,846.056 -5,491.540 11 ปี 6 เดือน 
ค่าใชจ่้าย +10% 8.56 -1,480.994 -2,126.478 10 ปี 7 เดือน 
ค่าใชจ่้าย -10% 9.46 2,771.962 2,126.478 9 ปี 8 เดือน 
เงินลงทุน +10% 8.38 -2,531.697 -3,177.181 11 ปี - เดือน 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวทางการเงินของโครงการ แสดงใหเ้ห็นวา่โครงการ มีความอ่อนไหวทางการเงิน
จากรายไดม้ากกวา่ค่าใชจ่้าย กล่าวคือ เม่ือรายไดห้รือรายจ่ายมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงในอตัราท่ี
เท่ากนั การเปล่ียนแปลงรายไดจ้ะมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทางการเงินมากกวา่การเปล่ียนแปลงจาก
ค่าใชจ่้าย 



กระทรวงคมนาคมเห็นว่า ปัจจุบนัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีการใหบ้ริการสายการบินระหวา่งประเทศและ
ภายในประเทศควบคู่กนัไป ซ่ึงในปี 2552 มีผูโ้ดยสารใชบ้ริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจ านวน 40.09 ลา้น
คน และบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) คาดวา่ในปี 2554 จะมีผูโ้ดยสารมาใชบ้ริการเพิ่มข้ึนเป็น 
47.3 ลา้นคน ซ่ึงเกินขีดความสามารถในการรองรับ 

กระทรวงคมนาคมเห็นวา่ ปัจจุบนัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีการใหบ้ริการสายการบินระหวา่งประเทศและ
ภายในประเทศควบคู่กนัไป ซ่ึงในปี 2552 มีผูโ้ดยสารใชบ้ริการ 40.09 ลา้นคน และ ทอท.คาดวา่ในปี 2554 
จะมีผูโ้ดยสารมาใชบ้ริการเพิ่มข้ึนเป็น 47.3 ลา้นคน ซ่ึงเกินขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผูโ้ดยสาร
ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่ีสามารถรองรับไดปี้ละ 45 ลา้นคน ในขณะท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีขีด
ความสามารถในการรองรับหลุมจอดเคร่ืองบินประชิดอาคารเท่ากบั 51 หลุมจอด แต่มีความตอ้งการ 67 
หลุมจอด และจะเพิ่มข้ึนทุกปี ดงัน้ี 

ส่ิงก่อสร้างหลกัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ    ปี    

53 54 55 56 57 58 59 
1. อาคารผู้โดยสารหลกั : ผูโ้ดยสารลา้นคนต่อปี 43.7 47.3* 50.8* 54.3* 57.6* 60.9* 64.2* 
(ขีดความสามารถ) (45) (45) (45) (45) (45) (45) (45) 
2. ความต้องการหลุมจอดประชิดอาคาร** : จ านวน
หลุมจอด 

67* 68* 71* 76* 77* 82* 86* 

(ขีดความสามารถ) (51) (51) (51) (51) (51) (51) (51) 
ความตอ้งการหลุมจอดประชิดอาคารและระยะไกล 76 80 84 89 91 96 101 
ความตอ้งการหลุมจอดประชิดอาคาร ระยะไกลและคา้ง
คืน 

110 111 117 124* 126* 133* 140* 

(ขีดความสามารถรวมหลุมจอดทั้งหมด) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) 
3. ทางวิง่** : จ านวนเท่ียวบินต่อชัว่โมง 60 62 63 67 71 74 77* 
(ขีดความสามารถ) (76) (76) (76) (76) (76) (76) (76) 

หมายเหตุ : 
* เกินขีดความสามารถ 
** ประเมินในชัว่โมงเร่งด่วน 

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) จึงมีความจ าเป็นตอ้งเตรียมการปรับปรุงพฒันาท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิเพื่อรองรับปริมาณผูโ้ดยสารและเท่ียวบินท่ีจะเพิ่มข้ึน เพื่อมิใหเ้กิดปัญหาความแออดัและรักษา



ระดบัการใหบ้ริการผูโ้ดยสารใหไ้ดต้ามมาตรฐานสากล โดยเม่ือมีการด าเนินการพฒันาโครงการ ฯ ตามแผน
แลว้ จะท าใหส่ิ้งก่อสร้างหลกัมีขีดความสามารถ เพิ่มข้ึน ดงัน้ี 

ส่ิงก่อสร้างหลกั ก่อนด าเนินการ หลงัด าเนินการ ขีดความสามารถเพิม่ขึน้ 
1. อาคารผู้โดยสารหลกั (ลา้นคนต่อปี) 45 60 15 
2. หลุมจอดเคร่ืองบิน       
หลุมจอดระยะใกล ้(หลุมจอด) 51 79 28 
หลุมจอดระยะไกล (หลุมจอด) 69 69 - 
รวมหลุมจอดทั้งหมด (หลุมจอด) 120 148 28 
3. พืน้ทีจ่อดรถ       
อาคารจอดรถ (หลงั) 2 3 1 
ลานจอดรถ (แห่ง) 2 1 ลดลง 1 
รวมพืน้ทีจ่อดรถทั้งหมด (คัน) 6,000 6,500 500 

อน่ึง ทอท. จะด าเนินโครงการไดเ้ม่ือไดจ้ดัท ารายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการ ตาม
ขั้นตอนและผา่นการพิจารณา เห็นชอบจากคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติแลว้ 

 


