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ขอมูลสรุป (Executive Summary)

(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนท่ี 2 และ สวนท่ี 3 กอนตัดสินใจจองซ้ือหลักทรัพย)

•  บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน) หรือ Bangkok Aviation Fuel Services Public Company 
Limited (�BAFS�) เปนบริษัทเพียงรายเดียวท่ีไดรับอนุมัติจากรัฐบาลไทยใหจัดต้ังขึ้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2526 เพ่ือดํ าเนิน
ธุรกิจจัดเก็บและใหบริการเติมน้ํ ามันเช้ือเพลิงแกอากาศยานทุกเท่ียวบิน ณ ทาอากาศยานนานาชาติกรุงเทพ (ทาอากาศยาน
ดอนเมือง) อยางครบวงจร ท้ังระบบสงน้ํ ามันอากาศยานผานทอแบบ Hydrant (Hydrant) ระบบคลังน้ํ ามันอากาศยาน 
(Depot) ระบบเติมน้ํ ามันอากาศยาน (Intoplane)
•  ณ 30 ธันวาคม 2526 บริษัทฯ จัดต้ังขึ้นดวยทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท และ ณ 28 กันยายน 2538 ไดจดทะเบียน
แปรสภาพเปนบริษัทมหาชน พรอมท้ังเพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 340 ลานบาท เรียกชํ าระแลว 250 ลานบาท ซ่ึงเปนทุนจด
ทะเบียนในปจจุบัน
•  ปจจุบัน ผูถือหุนรายใหญประกอบดวย บมจ. การบินไทย จํ ากัด  บจก. ทุนลดาวัลย (บริษัทในเครือของสํ านักงาน
ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย)  การทาอากาศยานแหงประเทศไทย และบริษัทผูคาน้ํ ามันรายใหญ ดังน้ี บมจ.ปตท.  บมจ. 
เอสโซ ประเทศไทย  บจก. เชลลแหงประเทศไทย  บจก. น้ํ ามันคาลเท็กซ (ไทย)  บจก. เอลฟ เอวิเอช่ัน (ประเทศไทย) และ 
บจก. โมบิล อินเตอรเนช่ันแนล เอวิเอช่ัน แอนด มารีน เซลส อิงค
•  บริษัทฯ ใหบริการเติมน้ํ ามันอากาศยานแกเครื่องบินของสายการบินตางๆ ในทาอากาศยานดอนเมือง โดยผูวาจาง 
คือ บริษัทผูคาน้ํ ามันรายตางๆ ซ่ึงสวนใหญเปนผูถือหุนของบริษัทฯ (สายการบินท่ีบริษัทฯ ใหบริการเติมน้ํ ามันจะเปนลูกคา
ของบริษัทผูคาน้ํ ามันเหลาน้ี) โดยน้ํ ามันเช้ือเพลิงท่ีบริษัทฯ เติมใหแกเครื่องบินจะถูกจัดเตรียมและสงมอบโดยบริษัทผูคา 
น้ํ ามัน ซ่ึงจะสงน้ํ ามันเช้ือเพลิงมาเก็บรักษาท่ีคลังน้ํ ามันอากาศยานของบริษัทฯ ท้ังน้ี รายไดของบริษัทฯ จากการบริการเติม 
น้ํ ามันใหแกสายการบินจะไดรับในรูปของเงินเหรียญสหรัฐ ซ่ึงจะไดรับชํ าระจากบริษัทผูคาน้ํ ามันท่ีเปนผูวาจาง
•  บริษัทฯ ไดรับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 Version 2000 โดยสถาบันรับรองนานาชาติ บูโร
เวอริตัส (BVQI) รับรองวาเปนบริษัทท่ีใหบริการท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล ต้ังแตวันท่ี 8 ก.พ. 2545 เปนตนมา และไดรับ
รางวัลสถานประกอบการดีเดนดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม สํ าหรับการทํ างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
ระดับจังหวัด ป 2542 และระดับจังหวัดและระดับประเทศ ป 2543 และ 2544 และรางวัลคณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม ในการทํ างานดีเดน ระดับประเทศ ป 2544 รวมท้ังไดรับรางวัลชนะเลิศการปฏิบัติอันเปนเลิศเชิง
บรรษัทภิบาล (Best Practices Contest on Corporate Governance Award) ประจํ าป 2543 ประเภทวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) จากสมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย
•  ในชวง 3 ปท่ีผานมา รายไดคาบริการของบริษัทฯ ซ่ึงถือเปนรายไดหลักมีแนวโนมท่ีเพ่ิมขึ้นตอเน่ือง โดยเพ่ิมขึ้นจาก 
692.02 ลานบาท ในป 2542 เปน  774.84 ลานบาทในป 2543 และ 882.41 ลานบาท ในป 2544 ตามลํ าดับ
•  ณ 27 พฤศจิกายน 2539 บริษัทฯ เขาลงทุนในบริษัท ไทยเช้ือเพลิงการบิน จํ ากัดในอัตรารอยละ 45 ซ่ึงเปนบริษัทท่ีได
เปนผูไดรับอนุญาตใหดํ าเนินการใหบริการระบบสงน้ํ ามันอากาศยานผานทอแบบ Hydrant ท่ีทาอากาศยานสากลกรุงเทพ
แหงท่ีสอง (ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ) จากบริษัท ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จํ ากัด (บทม.)
•  บริษัทฯ อยูในระหวางดํ าเนินการโครงการระบบคลังน้ํ ามันอากาศยาน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยไดรับ
อนุญาตจากบริษัท ไทยเช้ือเพลิงการบิน จํ ากัด (ผูไดรับอนุญาตใหดํ าเนินการใหบริการระบบสงน้ํ ามันอากาศยานฯ) ใหเช่ือม
ตอระบบคลังน้ํ ามันอากาศยานกับระบบสงน้ํ ามันอากาศยานฯ ของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และบริษัทฯ อยูในระหวางการ
ศึกษาโครงการเพื่อเขารวมการประมูลสํ าหรับโครงการระบบเติมน้ํ ามันอากาศยาน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ซ่ึงคาดวา 
บทม. จะเปดใหรวมประมูลกอนท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิจะเปดดํ าเนินการประมาณ 1 ป โดยบริษัทฯ มีนโยบายจะเขารวม
ประมูลโครงการเพ่ือเปนผูใหบริการระบบเติมน้ํ ามันอากาศยานดวย
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