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สวนท่ี 2
บริษัทท่ีออกหลักทรัพย

ชือ่บริษัทที่ออกหลักทรัพย : บริษทั บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน) (�บริษัทฯ�)
ชือ่ภาษาอังกฤษ : Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited
ประเภทธุรกิจ : การใหบริการเติมน้ํ ามันอากาศยานแกทุกสายการบิน

ท้ังท่ีเปนเท่ียวบินภายในประเทศและเท่ียวบินระหวางประเทศ
ณ ทาอากาศยานสากลกรุงเทพ (ทาอากาศยานดอนเมือง) และ
ทาอากาศยานภูมิภาค ไดแก ทาอากาศยานสมุย และทาอากาศยานสุโขทัย

ทีต่ัง้สํ านักงานใหญ : 171/2 หมู 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

เลขทะเบียนบริษัท : บมจ.571
Home Page : http:\\ www.bafsthai.com
โทรศัพท : 0-2565-3811-8, 0-2535-3635-6
โทรสาร : 0-2565-3823

บริษทัฯ มวีตัถุประสงคในการนํ าเงินท่ีไดจากการเสนอขายหลักทรัพยคร้ังน้ีประมาณ 540 ลานบาท ไปลงทุนดังน้ี

วตัถุประสงคการใชเงิน จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

ระยะเวลา
ที่ใชเงิน

โดยประมาณ
1. ลงทุนในบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํ ากัด 107.75 2545

2 ลงทุนในโครงการกอสรางระบบคลังน้ํ ามันอากาศยาน (Depot)
ณ ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม (ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ)

432.25 2545

รวม 540.00

ท้ังน้ี หากบริษทัฯ ไมสามารถดํ าเนินการตามโครงการในวัตถุประสงคดังกลาวขางตน บริษัทฯ จะสํ ารองเงิน
จากการเสนอขายหลักทรัพยเพ่ือใชลงทุนในโครงการอ่ืนท่ีมีความตอเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยจะไมนํ าเงินไปลง
ทุนในธรุกจิท่ีไมมีความถนัดและไมมีประสบการณ อน่ึง การนํ าเงินจํ านวนดังกลาวไปลงทุนในโครงการใดๆ จะตอง
เสนอแกคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติการทํ ารายการ



บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 หนา 3

1. ปจจัยความเสี่ยง
ปจจยัความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบตอบริษัทฯ โดยตรงมีดังน้ี

(1.1) ผลกระทบจากการเปดบริการทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงที่สอง (ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ)
ในป 2548
ผลกระทบท่ีมตีอบริษัทฯ คือ ความเส่ียงในการลดลงของจํ านวนเท่ียวบินท่ีมาจอดแวะ ณ ทาอากาศยาน

สากลกรุงเทพ (ทาอากาศยานดอนเมือง) อยางมนัียสํ าคัญ เน่ืองจากเมื่อทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปดดํ าเนินการ
อยางเปนทางการตามกํ าหนดการในป 2548 รัฐบาลมนีโยบายท่ีจะขอความรวมมือจากสายการบินตางๆ ท้ังภายใน
ประเทศและระหวางประเทศ ใหเท่ียวบินสวนใหญเปล่ียนไปลงจอดท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยในสวนแรก (First 
Phase) ของทาอากาศยานท่ีจะเปดบริการอยางเปนทางการในป 2548 น้ัน สามารถรองรับผูโดยสารได 30-35 ลาน
คนตอป โดยในสวนท่ี 2 และ 3 น้ัน จะเร่ิมตนกอสรางหลังจากป 2548 เพ่ือรองรับการขยายตัวของผูโดยสารใน
อนาคต ซึง่เมื่อท้ัง 3 สวนแลวเสร็จตามกํ าหนดการในป 2561 จะสามารถรองรับผูโดยสารไดถึง 70-75 ลานคนตอป 
(โปรดดูคํ าอธิบายและการวิเคราะหฯ ในหนา 73)

ผลกระทบจากการเปดทาอากาศยานสุวรรณภูมิ สรุปไดวา หากทาอากาศยานดอนเมืองไมไดใหบริการใน
ฐานะทาอากาศยานนานาชาติอีกตอไป อาจมีผลกระทบตอรายไดหลักของบริษัทฯในการใหบริการเชื้อเพลิงการบิน
จากเดมิท่ีบริษทัฯ เปนผูใหบริการทั้งสามระบบ ณ ทาอากาศยานดอนเมืองแตผูเดียว ไดแก ระบบคลังน้ํ ามันอากาศ
ยาน  ระบบสงน้ํ ามันอากาศยานผานทอ และระบบเติมน้ํ ามันอากาศยาน ซึ่งจากงบการเงินประจํ าป 2544 บริษัทฯมี
รายไดจากคาบริการทั้งสามระบบ จํ านวน 882.41 ลานบาท (โปรดดูตารางสรุปงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในหนา 
65) สมมติฐานของผลกระทบตอรายไดหลักท่ีอาจเกิดข้ึน คือ บริษัทฯอาจไมไดเปนผูใหบริการระบบคลังน้ํ ามัน
อากาศยาน และระบบเติมน้ํ ามันอากาศยานในทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เน่ืองจากยังไมมีความแนนอนและมีการ
แขงขนัสูงซึง่อาจทํ าใหบริษัทฯขาดรายไดจากคาบริการ 2 สวนน้ี โดยบริษัทฯเหลือรายไดจากการลงทุนผานบริษัท 
ไทยเชือ้เพลิงการบิน จํ ากัด ซึ่งเปนผูไดรับอนุญาตใหดํ าเนินงานในสวนของระบบสงน้ํ ามันอากาศยานผานทอเพียง
รายเดียวอยูรอยละ 45 เทาน้ัน ท้ังน้ีรายไดท้ังหมดของบริษัทไทยเช้ือเพลิงการบินข้ึนอยูกับจํ านวนผูโดยสารและ
จํ านวนเท่ียวบินท่ีใชทาอากาศยานสุวรรณภูมิในอนาคต (โปรดดูตารางแสดงประมาณการจํ านวนผูโดยสารท่ีมาใช
บริการ ณ ทาอากาศยานในกรุงเทพมหานคร ป 2545 � 2552 สวนท่ี 2 หนา 40)

ผูบริหารของบริษัทฯ มีความเห็นวาแนวโนมของการหยุดใหบริการของทาอากาศยานดอนเมืองอยางส้ินเชิง
น้ันคงเปนไปไดยาก เน่ืองจากกํ าหนดการเปดทาอากาศยานสุวรรณภูมิท่ีคาดวาจะแลวเสร็จในป 2548 น้ัน เปนเพียง
การเปดใหบริการในสวนแรก ซึ่งทาอากาศยานสามารถรองรับผูโดยสารไดประมาณ 30 ลานคน และสามารถรองรับ
ผูโดยสารสูงสุดไดไมเกิน 35 ลานคน และจากประมาณการจํ านวนผูโดยสารท่ีทางการทาอากาศยานกรุงเทพทํ าการ
ศกึษาน้ันคาดวาจ ํานวนผูโดยสารในป 2548 จะเกินกวา 35 ลานคน ซึ่งเฉพาะทาอากาศยานสุวรรณภูมิเพียงแหง
เดยีวจะไมสามารถรองรับผูโดยสารไดท้ังหมด ดังน้ัน การที่จะมีการปดทาอากาศยานดอนเมืองในปท่ีการกอสรางใน
สวนแรกของทาอากาศยานสุวรรณภูมิแลวเสร็จจึงไมนาจะเปนไปได ประกอบกับทาอากาศยานดอนเมืองเปนทา
อากาศยานทีค่รบวงจร มีอายุการใชงานเหลืออีกนาน ท้ังน้ี ทาอากาศยานดอนเมืองกํ าลังกอสรางอาคารเทียบเคร่ือง
บิน (Pier) ท่ี 5 พรอมระบบทอน้ํ ามันใตลานจอดเพ่ิมจากเดิมท่ีมีอยู 4 อาคาร เพ่ือรองรับเคร่ืองบินท่ีมีลํ าตัวกวาง โดย
เร่ิมกอสรางในป 2543 และแลวเสร็จในป 2545 รวมท้ังทาอากาศยานดอนเมืองยังมีโครงการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความ
สามารถทาอากาศยานกรุงเทพเพ่ือขยายกํ าลังการใหบริการของทาอากาศยาน (Airport Capacity) ทํ าใหเพ่ิมความ
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สามารถในการบริการผูโดยสารจาก 33 ลานคนตอป เปน 37 ลานคนตอป มลูคาของโครงการรวมประมาณ 4,359 
ลานบาท โดยเร่ิมกอสรางตั้งแตป 2544 และแลวเสร็จในป 2546 ดังน้ัน หากมีการหยุดใชทาอากาศยานดอนเมืองก็
จะทํ าใหการลงทุนดังกลาวเปลาประโยชน ท้ังท่ีทาอากาศยานดอนเมืองยังมีความสามารถในการบริการอยางเต็มท่ี
และใชประโยชนไดเปนอยางดี นอกจากน้ัน กองทัพอากาศไทยก็มีนโยบายใชทาอากาศยานดอนเมืองเปนฐานการ
บินของกองทัพเชนเดิม และในประเทศตางๆ ก็มีหลายประเทศท่ีเมืองสํ าคัญมีทาอากาศยานมากกวา 1 แหง อาทิ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เมืองนิวยอรคมี 3 ทาอากาศยาน ประเทศญ่ีปุน เมืองโตเกียวมี 2 ทาอากาศยาน เปนตน  
ดงัน้ัน ในอนาคตการท่ีกรุงเทพมหานครจะมีทาอากาศยานสากล 2 แหง ท้ังท่ีดอนเมืองและสุวรรณภูมิจึงมีความเปน
ไปไดสูง แตอยางไรก็ตาม จํ านวนเท่ียวบินท่ีจะมาใชบริการที่ทาอากาศยานดอนเมืองคงจะมีจํ านวนนอยลง เน่ือง
จากเท่ียวบินบางสวนจะไปใชบริการที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ท้ังน้ี หากมองในเร่ืองการแขงขันการใหบริการของ
ทาอากาศยานดอนเมืองและทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูบริหารของบริษัทฯ มีความเห็นวา ทาอากาศยานดอนเมือง
สามารถแขงขนักบัทาอากาศยานสุวรรณภูมิได เน่ืองจากมีอัตราคาบริการที่ตํ่ ากวาเปนขอไดเปรียบจูงใจสายการบิน
ตางๆ ใหมาใชบริการ ซึ่งสืบเน่ืองจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนโครงการใหญท่ีมีการใชเงินลงทุนเปนจํ านวนมาก 
ทํ าใหตองมีการคิดคาตนทุนโครงการเพ่ิมเขาไปในคาบริการตางๆ ในขณะท่ีทาอากาศยานดอนเมืองมีการตัดคา
เส่ือมราคาไปเปนสวนใหญแลว โดยอัตราคาบริการที่ทาอากาศยานดอนเมืองนาจะมีโอกาสปรับสูงข้ึนไดอีก เน่ือง
จากจะมีชวงหางจากคาบริการที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยจะเปนการชวยในแงรายไดท่ีจะลดลงจากจํ านวน
เท่ียวบินท่ียายไปยังทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดคํ านึงถึงผลกระทบในการเปดใชทาอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งเปนทาอากาศยาน
สากลแหงท่ีสองของกรุงเทพมหานคร ดังน้ัน เพ่ือเปนการลดความเส่ียงในการสูญเสียรายไดหลักหากทาอากาศยาน
ดอนเมอืงหยดุใหบริการหรือลดจํ านวนเท่ียวบินลงอยางมีนัยสํ าคัญ และเพ่ือเปนการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ บริษัทฯ จึง
มนีโยบายดังน้ี

1 เขารวมเปนผูดํ าเนินการระบบบริการเชื้อเพลิงการบินอยางครบวงจร ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
บริษทั ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จํ ากัด (�บทม.�) ผูเปนเจาของโครงการทาอากาศยาน

สุวรรณภูมไิดเปดใหผูสนใจดํ าเนินการใหบริการระบบบริการเชื้อเพลิงการบินท้ัง 3 ระบบ คือ ระบบสงน้ํ ามันอากาศ
ยานผานทอฯ ระบบคลังน้ํ ามันอากาศยาน และระบบเติมน้ํ ามันอากาศยาน ซึ่งแตละระบบท่ีบริษัทฯ มีสวนเขารวม
ด ําเนินการ หรือมีความประสงคท่ีจะเขารวมดํ าเนินการในอนาคต มีรายละเอียดดังน้ี

1.1 ระบบสงนํ้ ามันอากาศยานผานทอฯ (โปรดดูรายละเอียดโครงการในหัวขอท่ี 5 โครงการ
ด ําเนินงานในอนาคต หนา 44) มลูคาโครงการท้ังหมดประมาณ 2,360 ลานบาท ปจจุบัน บทม. ไดคัดเลือกผูไดรับ
อนุญาตใหดํ าเนินการใหบริการระบบสงน้ํ ามันอากาศยานผานทอฯ เปนท่ีเรียบรอยแลว คือ บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการ
บิน จ ํากดั ซึ่งเปนบริษัทรวมของบริษัทฯ (โปรดดูรายละเอียดบริษัทรวม ในหัวขอท่ี 2.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
หนา 15-16) โดยมีกํ าหนดเวลาใหบริการตามสัญญา 30 ป นับตั้งแตวันแรกท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิเร่ิมดํ าเนิน
การเปดใหบริการ

1.2 ระบบคลังนํ้ ามันอากาศยาน (โปรดดูรายละเอียดโครงการในหัวขอท่ี 5 โครงการดํ าเนิน
งานในอนาคต หนา 45) มมีลูคาเงินลงทุนในโครงการประมาณ 2,036 ลานบาท โดยเพ่ือเตรียมกอสรางคลังน้ํ ามัน 
บริษทัฯ ไดด ําเนินการซื้อท่ีดินท่ีอยูใกลเคียงกับทาอากาศยานสุวรรณภูมิพ้ืนท่ีประมาณ 60 ไร และปจจุบันไดเร่ิม
ด ําเนินการออกแบบคลังน้ํ ามันตามแนวคิด (Conceptual Design) เพ่ือใชในการกอสราง การดํ าเนินการโครงการ
ระบบคลังน้ํ ามนัอากาศยานในคร้ังน้ี บริษัทฯ ไดรับอนุญาตจากบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํ ากัด (ซึ่งเปนผูดํ าเนิน
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การระบบสงน้ํ ามันอากาศยานผานทอฯ ใหกับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ) ใหบริษัทฯ ดํ าเนินการเชื่อมตอระบบคลังน้ํ า
มันอากาศยานกับระบบสงน้ํ ามันอากาศยานผานทอฯ ซึ่งผูดํ าเนินการโครงการน้ีไมตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
วาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดํ าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. รวมทุนรัฐวิสาหกิจ) เน่ืองจาก
สํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีความเห็นตามบันทึกเร่ืองการใหเอกชนเขาประกอบกิจการในพ้ืนท่ีทาอากาศ
ยานสากลกรงุเทพแหงท่ีสอง ถึงกรณีท่ีคลังน้ํ ามันตั้งอยูภายนอกเขตทาอากาศยานในท่ีดินของเอกชน โดยจะมีเพียง
ทอเชือ่มตอกับระบบสงน้ํ ามันอากาศยานผานทอฯ ท่ีบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จ ํากดั ซึ่งเปนบริษัทเอกชนและเปน
ผูลงทุนท้ังหมด จะไมถือเปนกิจการของรัฐ และไมตองปฏิบัติตามพ.ร.บ. รวมทุนรัฐวิสาหกิจ นอกจากน้ี บริษัท ไทย
เชือ้เพลิงการบิน จํ ากัด ยังไดทํ าหนังสือแจงไปยัง บทม. เมื่อวันท่ี 10 เมษายน 2544 ถึงการเชื่อมระบบคลังน้ํ ามัน
อากาศยานของบริษัทฯ เขากับระบบสงน้ํ ามันอากาศยานผานทอฯ ของบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํ ากัดเปนท่ีเรียบ
รอยแลว

จะเห็นไดวา เน่ืองจากบริษัทฯ เปนผูใหบริการระบบเชื้อเพลิงอากาศยานอยางครบวงจรแกสายการบิน
ท้ังในและตางประเทศแตเพียงผูเดียว ณ ทาอากาศยานดอนเมือง เปนเวลากวา 19 ป บริษัทฯ จึงมีความไดเปรียบใน
เร่ืองการมคีวามช ํานาญและความเชี่ยวชาญในธุรกิจบริการเชื้อเพลิงการบิน นอกจากน้ี ผูถือหุนของบริษัทฯ ไดแก
บมจ.การบินไทย การทาอากาศยานแหงประเทศไทย บริษัท เชลลแหงประเทศไทย จํ ากัด บริษัท เอสโซ ประเทศไทย
จ ํากัด (มหาชน) บริษทั โมบิล อินเตอรเนชั่นแนล เอวิเอชั่น แอนด มารีน เซลส อิงค บริษทั น้ํ ามันคาลเท็กซ (ไทย)
จํ ากัด และบริษัท เอลฟ เอวิเอชั่น (ประเทศไทย) จํ ากัด ไดมีหนังสือถึง บทม. สนับสนุนใหบริษัทฯ เขาไปลงทุนใน
ระบบคลังน้ํ ามันอากาศยาน

ความเส่ียงในระบบคลังน้ํ ามันอากาศยาน ตามขอ 1.2 มีดังน้ี
•  ความเส่ียงกรณีท่ีไมไดเปนผูดํ าเนินการในระบบคลังน้ํ ามันอากาศยานเพียงรายเดียว ณ ทาอากาศยาน

สุวรรณภูม ิ เน่ืองจากภายในทาอากาศยานสุวรรณภูมิน้ัน บทม. ไดจัดพ้ืนท่ีไวสํ าหรับคลังน้ํ ามันอากาศยาน ซึ่งหาก
ทางบทม. จะเปดประมูลใหผูประกอบการรายอ่ืนท่ีตองการดํ าเนินการโครงการระบบคลังน้ํ ามันอากาศยานก็ยอมทํ า
ได แตสํ าหรับคลังน้ํ ามันอากาศยานของบริษัทฯน้ัน จะสามารถแขงขันทางธุรกิจได เน่ืองจากมีฐานลูกคาเดิมอยูแลว 
ซึง่ลูกคาเหลาน้ันมีความสัมพันธท่ีดีกับบริษัทฯมาโดยตลอด และเปนผูถือหุนของบริษัทฯ ดวย นอกจากน้ัน บริษัทฯมี
ความเห็นวาการทํ าคลังน้ํ ามันอากาศยานภายในสนามบินน้ัน หากเกิดอัคคีภัย หรือ การกอการราย ซึ่งจะทํ าใหมี
ความเส่ียงเพ่ิมขึ้นและมีผลกระทบท่ีรุนแรงกับสนามบิน โดยท่ีสนามบินสวนใหญจะมิไดจัดพ้ืนท่ีสํ าหรับคลังน้ํ ามันไว
ในทาอากาศยาน  ผลกระทบท่ีเลวรายท่ีสุด หากบริษัทฯไมไดเปนผูดํ าเนินการรายเดียวในระบบคลังน้ํ ามันอากาศ
ยาน จะมเีพียงเร่ืองรายไดจากระบบคลังน้ํ ามันเทาน้ันท่ีลดลงเหลือตามสัดสวนท่ีไดใหบริการจริง สํ าหรับรายไดจาก
การใหบริการในสวนอ่ืน ๆ จะยังคงไมมีผลกระทบแตอยางใด นอกจากน้ีหากพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ 
ประกอบกับประสบการณการทํ างานและการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาท่ีใหบริการที่ทาอากาศ
ยานดอนเมือง สามารถรับรองคุณภาพการบริการของบริษัทฯไดเปนอยางดีและเปนท่ียอมรับของบริษัทผูคาน้ํ ามัน 
และสายการบินท่ัวโลก อีกท้ังบริษัทฯ ยังไดรับการสนับสนุนจากบริษัทผูคาน้ํ ามันตางๆ รวมท้ัง บมจ.การบินไทย และ
การทาอากาศยานแหงประเทศไทย ใหเปนผูดํ าเนินการระบบคลังน้ํ ามันอากาศยานท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

อยางไรก็ตาม อุปสรรคในการเขามาของคูแขงขันท่ีจะเขามาเปนผูดํ าเนินการในระบบคลังน้ํ ามันอากาศ
ยาน คือ

1. ความเส่ียงตอการไมไดรับอนุญาตจาก TARCO ใหเชื่อมตอเขาระบบคลังน้ํ ามันอากาศยาน เน่ืองจาก
TARCO ไดอนุญาตใหบริษัทฯเชื่อมตอทอแลว อีกท้ังบริษัทฯเปนผูถือหุนของ TARCO จะเปนผูเสียผล
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ประโยชน TARCO คงไมอนุญาตใหคูแขงขันรายอ่ืนมาเชื่อมตอเขาระบบสงน้ํ ามันอากาศยานอยางแน
นอน

2. ความเส่ียงจากการไมไดรับอนุญาตใหใชพ้ืนท่ีของบริษัทฯ ในการเชื่อมตอเขาระบบสงน้ํ ามันอากาศ
ยาน เน่ืองจากพ้ืนท่ีในการเชื่อมตอเขาระบบสงน้ํ ามันอากาศยานมีอยูเพียงจุดเดียว ซึ่งตั้งอยูบริเวณรั้ว
คลังน้ํ ามนัของบริษัทฯ หากคูแขงขันท่ีตองการเชื่อมตอจะตองขออนุญาตบริษัทฯเพ่ือดํ าเนินการเชื่อม
ตอเขาระบบ ดังน้ัน บริษัทฯคงจะไมอนุญาตใหดํ าเนินการดังกลาวเน่ืองจากจะเปนผูเสียผลประโยชน
หากอนุญาตใหคูแขงมาใชพ้ืนท่ีเชื่อมตอเขาระบบสงน้ํ ามันอากาศยาน

3. ความเส่ียงจากการไมไดรับความสนับสนุนจากกลุมลูกคาซึ่งเปนผูคาน้ํ ามัน เน่ืองจากปจจุบันบริษัท 
ผูคาน้ํ ามันท่ีใหบริการนํ้ ามันเชื้อเพลิงอากาศยานสวนใหญเปนผูถือหุนของบริษัทฯ ซึ่งจะเปนผูเสีย 
ผลประโยชนหากใหการสนับสนุนคูแขงขันของบริษัทฯ

•  ในกรณีท่ีบริษทัฯ ไดรับอนุญาตใหเปนผูดํ าเนินการโครงการน้ีแลว ปจจัยท่ีอาจจะมีผลกระทบตอการ
ด ําเนินการ คอื ก ําหนดการเปดใหบริการของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งหากมีความลาชาจะสงผลกระทบตอตนทุน
โครงการเน่ืองจากโครงการจะมีกระแสเงินสดรับชาออกไป

1.3 ระบบบริการเติมนํ้ ามันอากาศยาน (โปรดดูรายละเอียดโครงการในหัวขอท่ี 5 โครงการ
ด ําเนินงานในอนาคต หนา 46) มีมูลคาเงินลงทุนไมเกิน 1,000 ลานบาท โดย บทม. มีนโยบายท่ีจะใหมีผูประกอบ
การเพ่ือใหบริการเติมน้ํ ามันอากาศยานมากกวา 1 ราย ซึ่งบริษัทฯ ก็มีความจํ านงจะเขารวมดํ าเนินการเปนผูให
บริการเติมน้ํ ามันอากาศยานดังกลาวดวย ณ ปจจุบัน บทม. ยังไมมีกํ าหนดเวลาท่ีชัดเจนสํ าหรับการคัดเลือกผู
ประกอบการ โดยคาดวาจะพิจารณากอนท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปดดํ าเนินการประมาณ 1 ป และบริษัทฯ คาด
วาจะมผูีสนใจดํ าเนินการประมาณ 2-3 ราย

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไมไดมีสวนรวมเปนผูลงทุนระบบคลังน้ํ ามันอากาศยาน และระบบเติมน้ํ ามัน
อากาศยานทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัทฯ จะมีสวนรวมเปนผูลงทุนและใหบริการเฉพาะระบบสงน้ํ ามันอากาศ
ยานผานทอฯ เพียงระบบเดียว ภายใตการดํ าเนินงานของบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํ ากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมทุน 
เทาน้ัน ดงัน้ัน จึงตองมีการแบงปนผลประโยชนใหผูถือหุนรายอ่ืนของบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํ ากัดดวย ท้ังน้ี จะ
แตกตางกบัผลประโยชนท่ีบริษัทฯ ไดรับในปจจุบันในฐานะท่ีเปนบริษัทท่ีไมมีผูรวมทุนอ่ืน ซึ่งสัดสวนอัตราคาบริการ
ของท้ัง 3 สวน ท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิน้ัน ยังไมสามารถกํ าหนดไดอยางชัดเจนไดในขณะน้ี เน่ืองจากจะขึ้นอยูกับ
อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนในแตละสวน และสํ าหรับสัดสวนอัตราคาบริการของบริษัทฯ ท่ีทาอากาศยานดอน
เมอืงในปจจบัุน ไมมีการคิดอัตราคาบริการแยกออกมาเปนของแตละระบบ เน่ืองจากบริษัทฯ มีการลงทุนของท้ัง 3 
สวนรวมกนั ดงัน้ัน จึงไมสามารถแยกสัดสวนอัตราคาบริการของแตละระบบออกมาได ท้ังน้ี ทาอากาศยานนานา
ชาตใินตางประเทศแตละแหง ก็จะมีโครงสรางอัตราคาบริการของท้ัง 3 สวนน้ีแตกตางกันออกไป ตามตัวอยางท่ีจะ
แสดงในตารางดังตอไปน้ี
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ตารางแสดงอัตราคาบริการเติมนํ้ ามันอากาศยาน สํ าหรับป 2543
ณ ทาอากาศยานนานาชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

(หนวย: U.S. Cent / U.S. Gallon)
ระบบคลังน้ํ ามันอากาศยานรวมกับ

ระบบสงน้ํ ามันอากาศยานผานทอแบบ Hydrant
ระบบเติมน้ํ ามันอากาศยาน

ทาอากาศยานดอนเมือง ท้ัง 3 ระบบคิดรวมกันเทากับ 2.13
ทาอากาศยานชางงี
ประเทศสิงคโปร

ท้ัง 3 ระบบคิดรวมกันเทากับ 1.7

ทาอากาศยานเช็คหลับกอก
ฮองกง

4.4 0.6 � 0.7

2 ขยายธุรกิจไปสูทาอากาศยานภูมิภาค
เพ่ือเปนการขยายฐานรายไดของบริษัทฯ และเปนการสงเสริมใหสายการบินตางๆ สามารถซื้อน้ํ ามัน

อากาศยานไดจากบริษัทน้ํ ามันตางๆ ท่ีเปนผูถือหุนของบริษัทฯ แทนท่ีถูกจํ ากัดใหซื้อจาก บมจ.ปตท. เพียงรายเดียว
เชนปจจบัุน บริษัทฯ จึงมีนโยบายใหบริการระบบบริการเชื้อเพลิงการบิน ณ ทาอากาศยานนานาชาติในภูมิภาคแหง
อ่ืนๆ ในประเทศไทย นอกเหนือจากการใหบริการที่ทาอากาศยานดอนเมือง โดยวัตถุประสงคของบริษัทฯ จะมุงขยาย
ธุรกิจไปสูทาอากาศยานท่ีมีเท่ียวบินหนาแนนและมีศักยภาพในการเจริญเติบโตเทาน้ัน อาทิ ทาอากาศยานภูเก็ต 
หาดใหญ เชยีงใหม และเชียงราย เปนตน ปจจุบัน บริษัทฯ ไดขยายการใหบริการระบบบริการเชื้อเพลิงการบินอยาง
ครบวงจรไปสูทาอากาศยานภูมิภาค ไดแก ทาอากาศยานสมุย และทาอากาศยานสุโขทัย ท้ังน้ี ตามนโยบายของการ
ทาอากาศยานแหงประเทศไทยท่ีมีแผนแปรรูปทาอากาศยานภูมิภาคขนาดใหญ 4 แหง คือ ทาอากาศยานภูเก็ต หาด
ใหญ เชยีงใหม และเชียงราย เพ่ือพิจารณาอนุญาตใหเอกชนการเขาดํ าเนินงาน โดยกํ าหนดการเบ้ืองตนจะดํ าเนิน
การประมูลใหแลวเสร็จกอนทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปด จึงทํ าใหบริษัทฯ ไดเล็งเห็นชองทางและความเปนไปไดใน
การขยายธุรกิจ โดยบริษัทฯ อยูในระหวางทํ าการศึกษาความเปนไปไดเพ่ือเขาไปดํ าเนินงานในทาอากาศยานภูมิ
ภาคดังกลาว

3 เขารวมทุน และ/หรือ ศึกษาโครงการใหมกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพ่ือลงทุนในธุรกิจท่ีตอเน่ือง
อาทิ การขยายธุรกิจไปสูการลงทุนของระบบขนสงน้ํ ามันอากาศยานทางทอ เพ่ือสนับสนุนธุรกิจการ

เตมิน้ํ ามนัอากาศยาน บริษัทฯ และ บมจ.ปตท. ไดรวมทํ าการศึกษาแนวทางการจัดสงน้ํ ามันอากาศยานไปยังทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีเปาหมายโครงการใหสามารถกอสรางเสร็จพรอมเปดใหบริการไดทันกับกํ าหนดการที่
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิจะเปดใหบริการตามแผนงานหลักของบทม. คือ ป 2548

(1.2) ผลกระทบจากความลาชาในการเปดใชทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงที่สอง (ทาอากาศยาน
สวุรรณภูมิ) ส ําหรับสวนที่บริษัทฯ ลงทุนในบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํ ากัด
บริษทัฯ มกีารลงทุนในบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํ ากัด เพ่ือเขารวมเปนผูใหบริการระบบสงน้ํ ามันอากาศ

ยานผานทอฯ ท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยความคืบหนาของโครงการ คือ ไดทํ าการคัดเลือกผูรับเหมากอสราง
เปนท่ีเรียบรอยแลว และไดเร่ิมกอสรางแลวในไตรมาสที่ 2 ป 2544 และคาดวากอสรางโครงการ (เฉพาะสวนท่ี 1) ให
แลวเสร็จ และทดลองระบบไดในไตรมาสท่ี 1-2 ของป 2547 และสามารถเปดใหดํ าเนินการตามกํ าหนดการเปดใชทา
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อากาศยานสุวรรณภูมิอยางเปนทางการไดในป 2548 โดยเงินลงทุนท่ีบริษัทฯ ไดลงทุนในบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน 
จ ํากดัน้ัน จะนํ าไปใชในการดํ าเนินการกอสรางระบบสงน้ํ ามันอากาศยานผานทอฯ ท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่ง
หากการเปดใชทาอากาศยานสุวรรณภูมิมีความลาชาไมเปนไปตามกํ าหนดการที่วางไว คือ ในป 2548 ในขณะท่ี
ระบบสงน้ํ ามันอากาศยานผานทอฯ กอสรางเสร็จเรียบรอยและมีความพรอมท่ีจะใหดํ าเนินการ จะทํ าใหประมาณ
การรายไดบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํ ากัดไมเปนไปตามท่ีวางแผนไว และเปนเหตุใหเงินลงทุนของบริษัทฯ ในสวน
น้ีจะยังไมสามารถสรางผลตอบแทนใหแกผูถือหุนในระหวางท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิยังไมเปดใชบริการ ผล
กระทบดงักลาวน้ีถือเปนปจจัยท่ีบริษัทฯ ไมสามารถควบคุมไดเน่ืองจากขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน ปจจัย
ทางดานการเมือง เปนตน

(1.3) ผลกระทบจากการลดลงของเที่ยวบินอันเนื่องมาจากปจจัยภายนอก
ผลการด ําเนินงานของบริษัทฯ อาจถูกกระทบโดยปจจัยตางๆ จากภายนอก ดังน้ี
1 ภาวะเศรษฐกิจท่ีตกตํ่ า

ภาวะเศรษฐกิจท่ีตกตํ่ ามีผลกระทบตอการใชจายของผูบริโภค ซึ่งอาจมีการลดหรืองดการเดินทางท่ี
ไมจ ําเปนลง เชน การเดินทางเพื่อทองเท่ียว เปนตน หรือผูบริโภคอาจเปล่ียนรูปแบบในการเดินทางโดยไมเดินทาง
โดยเคร่ืองบิน เน่ืองจากมีคาใชจายสูงหากเทียบกับการเดินทางโดยรูปแบบอ่ืน สาเหตุดังกลาวจะมีผลตอจํ านวน
เท่ียวบินของสายการบินตางๆ อาจทํ าใหมีจํ านวนลดลงได

2 เหตกุารณท่ีอาจมีผลตอธุรกิจการบิน
เหตกุารณท่ีอาจมีผลตอธุรกิจการบิน ยกตัวอยางเชน เหตุการณกอการรายนํ าเคร่ืองบินชนตึกเวิลด 

เทรดเซน็เตอรท่ีเมืองนิวยอรค สหรัฐอเมริกา ณ วันท่ี 11 กันยายน 2544 ซึ่งมีผลใหเศรษฐกิจของโลกตกตํ่ าลงยิ่งขึ้น 
และมผีลกระทบทํ าใหผูบริโภคสวนใหญลดการใชจาย ทํ าใหคาใชจายในการทองเท่ียวจะถูกตัดออกเปนอันดับตนๆ 
โดยเฉพาะคาใชจายในการเดินทางโดยเคร่ืองบิน สาเหตุดังกลาวจะมีผลตอจํ านวนเท่ียวบินของสายการบินตางๆ 
อาจทํ าใหมีจํ านวนลดลงได สํ าหรับผลกระทบของเหตุการณท่ีมีตอบริษัทฯ ในระยะส้ันยังไมมี เน่ืองจากผูรับบริการ
รายใหญของบริษัทฯ คือ สายการบินไทย ซึ่งมีเท่ียวบินไปสหรัฐอเมริกาเพียง 1 เท่ียวบินตอสัปดาห โดยสวนใหญ
สายการบนิไทยจะเนนเสนทางบินไปยังทวีปยุโรป โดยจะใชเสนทางท่ีผานบริเวณเอเชียตะวันตก ซึ่งการทํ าสงคราม
ระหวางสหรัฐอเมริกาและประเทศอัฟกานิสถาน ทํ าใหเคร่ืองบินไมสามารถบินผานเอเชียตะวันตก บริเวณใกลเคียง
กับประเทศอัฟกานิสถาน ทํ าใหเคร่ืองบินตองใชเสนทางบินอ่ืนซึ่งเปนระยะทางท่ีไกลขึ้นและตองใชน้ํ ามันเชื้อเพลิง
มากขึน้ ท้ังน้ี รวมท้ังสายการบินอ่ืนๆ ดวยท่ีตองหลีกเล่ียงเสนทางท่ีผานประเทศแถบเอเชียตะวันตก ทํ าใหมีผลดีตอ
บริษทัฯ ในดานปริมาณนํ้ ามันเชื้อเพลิงท่ีใชเพ่ิมขึ้น ทํ าใหบริษัทฯ จะมีรายไดเพ่ิมขึ้น โดยสามารถวัดผลในระยะส้ันได
จากปริมาณนํ ้ามนัเชื้อเพลิงท่ีใหบริการโดยเฉล่ียของบริษัทฯ 4 สัปดาห กอนการเกิดเหตุการณดังกลาวเทากับ 67.09 
ลานลิตรตอสัปดาห และหลังเกิดเหตุการณเทากับ 67.48 ลานลิตรตอสัปดาห ซึ่งเปนการเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กนอยรอย
ละ 0.58 และวดัผลจากจํ านวนเท่ียวบินท่ีบริษัทฯ ใหบริการ 4 สัปดาห กอนการเกิดเหตุการณดังกลาวเทากับ 1,820
เท่ียวบินตอสัปดาห และหลังเกิดเหตุการณเทากับ 1,810 เท่ียวบินตอสัปดาห ซึง่ลดลงเพียงรอยละ 0.55 อยางไรก็
ตาม บริษทัฯ มนีโยบายเบ้ืองตนท่ีจะรองรับผลกระทบท่ีอาจมีขึ้นในระยะยาว คือ การควบคุมคาใชจายท่ีไมจํ าเปน
ของบริษัทฯ อยางตอเน่ือง
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3 การแขงขนัท่ีสูงขึ้นของทาอากาศยานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ปจจบัุน การแขงขนัในธุรกิจทาอากาศยานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีสูงข้ึนอยางมาก แตละ

ทาอากาศยานจะมุงแขงขันกันในเร่ืองของการใหบริการดวยความสะดวกสบาย รวดเร็ว ปลอดภัย ดวยสถานท่ี 
อุปกรณและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและไดมาตรฐานสากล ในขณะเดียวกันคาธรรมเนียมการใชทาอากาศยาน เชน คา
ธรรมเนียมการลงจอด (Landing Fee) คาเชาอุปกรณอํ านวยความสะดวกตางๆ เปนตน และคาธรรมเนียมการใช
บริการอืน่ๆ เชน คาบริการเติมน้ํ ามันอากาศยาน เปนตน ก็ตองสามารถแขงขันไดกับทาอากาศยานท่ีเปนคูแขงขัน 
เพ่ือดงึดดูใหสายการบินเลือกท่ีจะมาลงจอดและเลือกท่ีจะเปนฐานการบิน ดังน้ัน จึงเปนปจจัยภายนอกท่ีบริษัทฯ ไม
อาจควบคุมได และมีผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทฯ

ท้ังน้ี สามารถอธิบายปจจัยภายนอกดังกลาวท่ีมีผลกระทบตอบริษัทฯ ไดดังน้ี
•  ราคาน้ํ ามนัและคาบริการเติมน้ํ ามันอากาศยาน (ซึ่งคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 17 ของคาใช

จายท้ังหมดของสายการบิน) ท้ังน้ี ราคาน้ํ ามันท่ีทาอากาศยานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะอิงราคาท่ีตลาด
สิงคโปรเปนหลัก ซึ่งโดยรวมจะผันแปรตามอุปสงค อุปทานของการผลิต การกล่ัน และการเปล่ียนแปลงของฤดูกาล
สํ าหรับคาเก็บรักษา-คาสงน้ํ ามันอากาศยานไปยังทอสงน้ํ ามันใตลานจอด และคาบริการเติมน้ํ ามันอากาศยานจะ
แตกตางกนัไปในแตละทาอากาศยาน โดยในป 2543 อัตราคาบริการดังกลาวของทาอากาศยานชางงี ประเทศสิงค
โปร ทาอากาศยานดอนเมือง และทาอากาศยานเช็คหลับกอก ฮองกงจะอยูท่ี U.S Cent 1.70, 2.13 และ 5.00 ตอ 
U.S. Gallon ตามลํ าดบั ซึง่จะเห็นวาอัตราคาบริการที่ทาอากาศยานดอนเมืองสูงกวาท่ีทาอากาศยานชางงีอยูเล็ก
นอย แตตํ่ ากวาท่ีทาอากาศยานเช็คหลับกอกอยูมาก

•  อัตราคาบริการการใชทาอากาศยาน (ซึ่งคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 83 ของคาใชจายท้ัง
หมดท่ีเท่ียวบินลงจอด) ประกอบดวยคาธรรมเนียมการลงจอด (Landing Fee) คาเชาอุปกรณอํ านวยความสะดวก
ตางๆ เปนตน ในชวงป 2540 � 2542 ซึ่งเปนชวงท่ีเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่ง
จะกระทบกับธุรกิจการบินและเก่ียวเน่ืองไปถึงจํ านวนเท่ียวบินท่ีมาลงท่ีทาอากาศยานและปริมาณนํ้ ามันท่ีจะมาเติม
ท่ีทาอากาศยาน ดังน้ัน นโยบายทาอากาศยานภูมิภาคน้ีสวนใหญ เชน ทาอากาศยานชางงี ประเทศสิงคโปร ทา
อากาศยานเช็คหลับกอก ฮองกง ทาอากาศยานเซปง ประเทศมาเลเซีย เปนตน โดยการไดรับความชวยเหลือจาก
ภาครัฐ จะลดคาธรรมเนียมการใชทาอากาศยานดังกลาวลง เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบตอภาคธุรกิจและภาคการทอง
เท่ียวของประเทศ แตทาอากาศยานดอนเมืองโดยการทาอากาศยานแหงประเทศไทยไดเพ่ิมคาธรรมเนียมการใชทา
อากาศยาน เน่ืองจากตองการนํ ารายไดไปใชในการขยายทาอากาศยานดอนเมืองและลงทุนในทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จึงไดเพ่ิมคาธรรมเนียมการใชทาอากาศยานโดยเฉล่ียรอยละ 20 ทํ าใหจ ํานวนเท่ียวบินท่ีมาใชบริการเติม
น้ํ ามนัท่ีทาอากาศยานดอนเมืองลดลง

อยางไรกต็าม ยงัมีปจจัยอ่ืนๆ ท่ีทํ าใหสายการบินจะเลือกลงจอดและเติมน้ํ ามันท่ีทาอากาศยาน คือ ปจจัย
หลักอยางหน่ึงหน่ึงท่ีเรียกวา Maximum Landing Weight โดยหากเคร่ืองบินเติมน้ํ ามันเชื้อเพลิงจนเต็ม อาจทํ าใหไม
สามารถรับผูโดยสารและสินคาไดเต็มท่ี ในทางกลับกัน หากมีผูโดยสารและสินคาจํ านวนมากก็ไมสามารถเติมน้ํ ามัน
เชือ้เพลิงไดเตม็ท่ี รวมท้ังประเทศไทยก็ยังมีขอไดเปรียบในเร่ืองแหลงทองเท่ียวท่ีสวยงามและนาสนใจกวาประเทศอ่ืน
ในภูมภิาคเดยีวกนั ทํ าใหมีจํ านวนผูโดยสารท่ีตองการมาลงท่ีทาอากาศยานดอนเมืองเปนจํ านวนมาก ท้ังน้ี จึงทํ าให
สายการบนิตองมาลงจอดและรับบริการที่ทาอากาศยานดอนเมือง สํ าหรับในสวนของบริษัทฯ มีการลดอัตราคา
บริการลง เพ่ือใหแขงขันไดกับทาอากาศยานอ่ืนๆ ในภูมิภาคเดียวกัน ซึง่จะเห็นไดจากผลประกอบการของบริษัทฯ
ในไตรมาสท่ี 1-2 ป 2544 แสดงตัวเลขรายไดคาบริการ เทากับ 434.90 ลานบาท โดยเมื่อเปรียบเทียบกับประมาณ
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การป 2544 รายไดคาบริการสํ าหรับไตรมาสที่ 1- 2 ซึ่งคาดการณไวเทากับ 379.92 ลานบาท จะเห็นไดวารายไดท่ี
เกดิขึน้จริงสูงกวาประมาณการรอยละ 14.47 เน่ืองจากคาบริการเติมน้ํ ามันอากาศยานเปนปจจัยท่ีสํ าคัญอยางหน่ึง
ในการแขงขนัดงัน้ัน การลดอัตราคาบริการของบริษัทฯ จึงมีสวนทํ าใหเท่ียวบินใชบริการเพ่ิมขึ้น

4 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีการบิน
ความกาวหนาของเทคโนโลยีการบินมีสวนชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเคร่ืองยนตของเคร่ือง

บินเพ่ือใหสามารถบรรทุกผูโดยสารและสินคาไดมากขึ้นในขณะท่ีใชน้ํ ามันเชื้อเพลิงนอยลง ทํ าใหเท่ียวบินแตละเท่ียว
สามารถบินไดระยะทางไกลและเปนเวลานานข้ึน ทํ าใหขอจํ ากัดทางดานภูมิศาสตรและระยะทางของการเดินทาง
หมดไป จงึทํ าใหสายการบินมีโอกาสมากขึ้นในการเลือกทาอากาศยานท่ีเหมาะสมเปนฐานการบินของตนเอง เพ่ือ
นํ าเคร่ืองบินลงรับบริการเติมน้ํ ามันหรือบริการอื่นๆ ในทาอากาศยานท่ีมีศักยภาพในการแขงขันท้ังดานราคาและการ
บริการ

5 การรวมมือของสายการบิน
ปจจบัุน สายการบินจํ านวนมากจะรวมมือกันเพ่ือเปนพันธมิตรทางธุรกิจการบิน เชน สายการบินไทย

จะรวมมือกับสายการบินลุฟธฮันซา (Lufthansa) สายการบินยูไนเต็ดแอรไลน (United Airlines) เปนตน รวมกันจัด
ตัง้พันธมิตรทางธุรกิจสตารอไลแอนส (Star Alliances) สวนสายการบินอเมริกัน แอรไลน (American Airlines) จะ
รวมมือกับสายการบินบริติช แอรเวย (British Airways) สายการบินฟนแอร (Finnair) รวมกันจัดตั้งพันธมิตรทาง
ธรุกิจวันเวิลด (One World) เปนตน ซึง่จะเสนอบริการใหแกลูกคารวมกัน อาทิ ลูกคาสามารถเปล่ียนเท่ียวบินได
สะดวกขึน้โดยการเลือกใชบริการของสายการบินในกลุมเดียวกันได เปนตน และสายการบินในกลุมเดียวกันอาจตก
ลงกนัเพ่ือลดจ ํานวนเท่ียวบินลง เพ่ือไมใหมีความซํ้ าซอนกันในเสนทางบินและตารางเวลา หรืออาจจะรวมเท่ียวบิน
กนัในกรณีท่ีมีผูเดินทางจํ านวนนอยในแตละเท่ียวบิน

สํ าหรับปจจยัดังกลาวขางตนน้ันเปนปจจัยภายนอกท่ีบริษัทฯ ไมอาจควบคุมได แตบริษัทฯ สามารถ
เสนอบริการท่ีดีและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล (โดยบริษัทฯ ไดรับมาตรฐาน ISO 9001 Version 2000 ในทุก
ระบบ) ในราคาท่ีเหมาะสม ใหแกลูกคาเพ่ือเปนการดึงดูดใหสายการบินตางๆ พึงพอใจและมาใชบริการที่ทาอากาศ
ยานดอนเมือง (ณ ปจจุบัน) อยางตอเน่ือง
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(1.4) ผลกระทบจากการขนสงนํ้ ามันอากาศยานทางทอจากบริษัท ขนสงนํ้ ามันทางทอ จํ ากัด และบริษัท
ทอสงนํ้ ามันปโตรเลียมไทย จํ ากัด
ในอดีต รถยนตและรถไฟมบีทบาทมากในการขนสงน้ํ ามันอากาศยานจากคลังน้ํ ามันไปยังทาอากาศยาน

ดอนเมอืงหรือไปยงัภูมิภาคตางๆ ของประเทศ แตแมวาการขนสงน้ํ ามันจะเปนปจจัยท่ีสํ าคัญอยางหน่ึงในธุรกิจน้ํ า
มนัแตกอ็าจทํ าใหเกิดผลกระทบตางๆ ตอสังคมโดยไมอาจหลีกเล่ียงไดโดยเฉพาะกับส่ิงแวดลอมและการจราจร โดย
เฉพาะในเขตของกรุงเทพมหานคร ดังน้ัน ระบบขนสงน้ํ ามันทางทอจึงเกิดขึ้นเพ่ือชวยลดปญหาตางๆ อันเกิดจากการ
ขนสงน้ํ ามันทางรถยนตและรถไฟ โดยมีบริษัท ขนสงน้ํ ามันทางทอ จํ ากัด และบริษัท ทอสงน้ํ ามันปโตรเลียมไทย
จ ํากัด ดํ าเนินธุรกิจขนสงน้ํ ามันทางทอ

การขนสงน้ํ ามันทางทอมีความสัมพันธกับบริษัทฯ คือ บริษัทผูคาน้ํ ามันจะสงน้ํ ามันอากาศยานผานทอขนสง
น้ํ ามนัของท้ัง 2 บริษัทใหแกบริษัทฯ เพ่ือใหบริการแกสายการบิน ซึ่งเปนลูกคาของบริษัทผูคาน้ํ ามันน้ัน โดยบริษัทฯ
มไิดมหีนาท่ีรับผิดชอบในการจัดหาน้ํ ามันอากาศยานเพ่ือเติมใหแกสายการบิน โดยจะมีการติดตอรวมกันระหวาง
บริษทัผูคาน้ํ ามัน บริษัทฯ และบริษัทขนสงน้ํ ามัน อยางใกลชิด มีขอมูล Online ใหทราบถึงปริมาณนํ้ ามันอากาศยาน
ท่ีคงเหลือใหทราบตลอด 24 ชั่วโมง และมีการประชุมเพ่ือแกปญหาอันอาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติการขนสงน้ํ ามัน
อากาศยานเปนระยะ ทุกฝายจะรวมกันจัดตั้งมาตรการรองรับในกรณีท่ีทอขนสงน้ํ ามันชํ ารุดหรือเกิดเหตุท่ีไมสามารถ
สงน้ํ ามนัได โดยหากเกิดเหตุการณเชนน้ีขึ้นจะตองดํ าเนินการใหทอขนสงน้ํ ามันสามารถสงน้ํ ามันไดตามปกติโดยเร็ว
ท่ีสุด รวมท้ังบริษัทฯ ไดกํ าหนดปริมาณนํ้ ามันสํ ารองไวท่ีคลังน้ํ ามันของบริษัทโดยเฉล่ีย 4 วัน

อยางไรกต็าม ธุรกิจบริษัทฯ จะมีความเส่ียงในกรณีท่ีทอขนสงน้ํ ามันชํ ารุดหรือเกิดเหตุท่ีไมสามารถสงน้ํ ามัน
อากาศยานใหแกทางบริษัทฯ ได ตามปริมาณที่บริษัทผูคาน้ํ ามันตองสงใหแกบริษัทฯ ท้ังน้ี ทอน้ํ ามันท้ัง 2 ทอจะมี
ความสํ าคญัตอบริษัทฯ ไมยิ่งหยอนไปกวากัน เน่ืองจากเปนการใชทดแทนกัน ในกรณีทอน้ํ ามันเสนหน่ึงเสนใดมี
ปญหาก็สามารถจะสงผานอีกทอหน่ึงได ซึ่งจะทํ าใหบริษัทฯ สามารถดํ าเนินธุรกิจตอไปไดตามปกติ โดยเหตุการณท่ี
จะทํ าใหทอขนสงน้ํ ามันไมสามารถทํ าการขนสงน้ํ ามันใหบริษัทฯ พรอมกันท้ัง 2 ทอน้ันยังไมเคยปรากฏ

(1.5) ผลกระทบจากบริษัท ขนสงนํ้ ามันทางทอ จํ ากัด
บริษทั ขนสงน้ํ ามันทางทอ จํ ากัด (สามารถดูรายละเอียดของบริษัท ขนสงน้ํ ามันทางทอ จํ ากัด ไดในหัวขอ

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทยอย และบริษัทรวม หนา 17) ซึ่งเปนบริษัทท่ีเกี่ยวของโดยบริษัทฯ
ถอืหุนรอยละ 16.67

ปจจัยท่ีจะสงผลกระทบกับบริษัทฯ 2 ประการ คือ
1 การประสบปญหาในการดํ าเนินธุรกิจของบริษัท ขนสงน้ํ ามันทางทอ จํ ากัด

ณ 31 ธนัวาคม 2544 บริษัทฯมีภาระคํ้ าประกันเงินกูคงเหลือเปนจํ านวน 415 ลานบาท (ซึ่งลดลงจาก
จ ํานวน 426 ลานบาทท่ีระบุไวในแผนการปรับโครงสรางหน้ีคร้ังท่ี 2) โดยท่ีบริษัทดังกลาวมีรายไดรวม ในป 2542-
2543 เทากบั 365.48 ลานบาท และ 328.42 ลานบาท ตามลํ าดับ ขณะท่ีคาใชจายรวมของบริษัทเทากับ 786.05
ลานบาท และ 819.91 ลานบาทตามลํ าดับ โดยท่ีคาใชจายสวนใหญจะเปนผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนและดอก
เบ้ียจาย คดิเปนรอยละ 61.31 และรอยละ 60.44 ของคาใชจายรวมตามลํ าดับ ทํ าใหบริษัทมีผลขาดทุนติดตอกัน
หลายป โดยในป 2542 และ 2543 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิเทากับ (420.57) ลานบาท และ (491.49) ลานบาท ตาม
ลํ าดบั ทํ าใหบริษัทมีขาดทุนสะสมตอเน่ืองโดยใน ป 2542 และ 2543 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมเทากับ (2,239.76)
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ลานบาท และ (2,703.08) ลานบาท ตามลํ าดับ โดยมีสวนของผูถือหุน (ขาดทุนเกินทุน) ในป 2542 และ 2543 เทา
กบั (559.42) ลานบาท และ (766.58) ลานบาท ตามลํ าดับ

บริษัท ขนสงน้ํ ามันทางทอ จํ ากัด ไดประสบปญหาในการดํ าเนินธุรกิจ เน่ืองจากสาเหตุดังน้ี
•  มี Cost Overrun จากการกอสรางคลังบางปะอิน และสถานีจายน้ํ ามันทางรถไฟท่ีสถานีเชียงราก
นอย ประมาณ 705 ลานบาท

•  ปริมาณนํ ้ามันผานทอท่ีเกิดขึ้นจริงมิไดเปนไปตามประมาณการ
•  ปญหาวกิฤตเศรษฐกิจของประเทศ ทํ าใหภาระในการชํ าระดอกเบ้ียและคืนเงินตนหน้ีในสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ เพ่ิมสูงข้ึนอยางมาก และมูลคาหน้ีเงินกูเพ่ิมสูงข้ึนมากเมื่อแปลงเปนเงินสกุลบาท

บริษทั ขนสงน้ํ ามันทางทอ จํ ากัด ไดดํ าเนินการปรับโครงสรางหน้ีคร้ังท่ี 1 เมื่อ 3 มีนาคม 2542 และ
คร้ังท่ี 2 เมื่อ 30 มิถุนายน 2543 โดยแผนการปรับโครงสรางหน้ีโดยสรุป คือ

•  กลุมเจาหน้ีแปลงหน้ีเปนทุน (หุนบุริมสิทธิ) จํ านวน 796 ลานบาท
•  หน้ีทุกวงเงนิมฐีานะเทาเทียมกันและไดรับชํ าระคืนตามสัดสวนของวงเงิน
•  อัตราดอกเบ้ียเงินกูเปน Step Interest โดยลด Yield ลงเปนรอยละ 10.99 และ 6.92 ในการปรับ
โครงสรางหน้ีคร้ังท่ี 1 และ คร้ังท่ี 2 ตามลํ าดับ

•  ระยะเวลาในการชํ าระคืนเงินตน 15 ป
จากแผนการปรับโครงสรางหน้ีท้ัง 2 คร้ัง เปนกํ าหนดตารางการจายคืนเงินตนและดอกเบ้ียท่ีสอด

คลองตามประมาณการกระแสเงินสดของบริษัท ขนสงน้ํ ามันทางทอ จํ ากัด ซึ่งจากการปรับโครงสรางดังกลาวทํ าให
ภาระคํ ้าประกนัเงินกูท่ีบริษัทฯ คํ้ าประกันใหกับบริษัท ขนสงน้ํ ามันทางทอ จํ ากัด น้ันมีจํ านวนท่ีลดลงจาก 540 ลาน
บาท เหลือ 426 ลานบาท โดยเงนิตนสวนท่ีบริษัทฯ คํ้ าประกันน้ีจะทยอยลดลงตามสัดสวนของหน้ีท่ีคงเหลือ กลาว
คอื เงนิกูทุกวงเงินของ บริษัท ขนสงน้ํ ามันทางทอ จํ ากัด จะมสิีทธไิดรับชํ าระคืนเงินตนและดอกเบ้ียเทาเทียมกันตาม
สัดสวนของหน้ี

โดยการคํ ้าประกนัหน้ีดังกลาวจะเปนการคํ้ าประกันเงินกูของบริษัท ขนสงน้ํ ามันทางทอ จํ ากัดท่ีมีตอ
กลุมเจาหน้ี อันไดแก ธนาคารไทยพาณิชย จํ ากัด (มหาชน) บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํ ากัด และธนาคาร
ไทยธนาคาร จ ํากัด (มหาชน) ตามเงินตนเฉพาะหน้ีกลุมท่ี 2 ของสัญญาปรับโครงสรางหน้ีจํ านวน 352.04 ลานบาท
36.77 ลานบาท และ 37.53 ลานบาท ตามลํ าดับ รวมท้ังส้ินประมาณ 426 ลานบาท ซึ่งในกรณีท่ีมีการผิดนัดชํ าระ
หน้ี กลุมเจาหน้ีดังกลาวสามารถใชสิทธิเรียกใหบริษัทฯ ชํ าระหน้ีแทนลูกหน้ีตามสัญญาคํ้ าประกัน โดยบริษัทฯ จะได
รับสิทธใินหลักประกันในสวนของหน้ีกลุมท่ี 2 แทน และจะสวมสิทธิแทนเจาหน้ีเงินกูดังกลาวเชนกัน

อยางไรกต็าม ณ เดือนกุมภาพันธ 2545 บริษัท ขนสงน้ํ ามันทางทอ จํ ากัด อยูระหวางการปรับโครง
สรางหน้ีคร้ังท่ี 3 และ ณ เดือนมกราคม 2545 เจาหน้ีกลุมท่ี 2 ของบริษัท ขนสงน้ํ ามันทางทอ จํ ากัด ไดแจงใหบริษัทฯ
ทราบถงึเงือ่นไขการชํ าระหน้ีจํ านวน 415 ลานบาท แทนบริษัท ขนสงน้ํ ามันทางทอ จํ ากัด ตามภาระคํ้ าประกัน ดังน้ี
ณ วนัลงนามในสัญญาปรับโครงสรางหน้ีคร้ังท่ี 3 บริษัทฯ จะตองชํ าระหน้ีใหกับเจาหน้ีกลุมท่ี 2 เปนจํ านวนคร่ึงหน่ึง
ของจ ํานวนภาระคํ้ าประกันท้ังหมด หรือเทากับ 207.55 ลานบาทและสวนท่ีเหลืออีกจํ านวน 207.55 ลานบาท ให
ผอนช ําระทุกไตรมาสๆ ละ 17.30 ลานบาท เร่ิมตั้งแตเดือนมีนาคม 2545 จนถึงเดือนธันวาคม 2547 โดยจะตอง
ช ําระดอกเบ้ียเทากับอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํ าประเภทบุคคลธรรมดาระยะเวลา 12 เดือน ท้ังน้ี บริษัทฯ มี
นโยบายท่ีจะช ําระหน้ีดังกลาวตามภาระคํ้ าประกัน แตกํ าลังอยูระหวางการเจรจาข้ันสุดทายสํ าหรับรายละเอียดใน
การชํ าระคืนหน้ี
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บริษทัฯ ไดตัง้สํ ารองเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญในสวนของเงินใหกูยืมแกบริษัท ขนสงน้ํ ามันทางทอ จํ ากัด
ครบท้ังจ ํานวน คือ 106 ลานบาท และสํ าหรับสวนของเงินลงทุนในหุนสามัญไดตั้งสํ ารองฯ ครบถวนแลว คือ จํ านวน
133 ลานบาท และสวนของเงินลงทุนในหุนบุริมสิทธิไดตั้งสํ ารองฯ เปนจํ านวน 132 ลานบาท สํ าหรับสวนของภาระ
การคํ ้าประกนัหน้ีขางตน ตามงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2544 บริษัทฯ ไดตั้งสํ ารองเผ่ือภาระคํ้ าประกันท้ังจํ านวน
415 ลานบาท เปนท่ีเรียบรอยแลว

 สํ าหรับภาระผูกพันในปจจุบันของบริษัทฯ ท่ีมีตอบริษัท ขนสงน้ํ ามันทางทอ จํ ากัด กลาวคือ บริษัทฯ
มฐีานะเปนผูถือหุน เจาหน้ีเงินกู เจาหน้ีการคา และผูคํ้ าประกันเงินกู

2 ทอขนสงน้ํ ามันของบริษัท ขนสงน้ํ ามันทางทอ จํ ากัด
โดยทอขนสงน้ํ ามันท่ีวางทออยู ใต ดินอาจมีความเส่ียงในเร่ืองผลกระทบจากการกอสราง

สาธารณูปโภคตางๆ ในเมืองใหญ และมีผลทํ าใหทอเกิดความเสียหายและมีรอยร่ัว ซึ่งอาจทํ าใหปริมาณนํ้ ามัน
อากาศยานทีบ่ริษทัฯ จะใชในการบริการเติมน้ํ ามันใหแกสายการบินท่ีทาอากาศยานดอนเมืองไมเพียงพอ

เน่ืองจากทอขนสงน้ํ ามันของบริษัท ขนสงน้ํ ามันทางทอ จํ ากัด ฝงอยูใตดินลึก 1.5 ถึง 5 เมตร โดยวาง
ตามแนวทางรถไฟเปนระยะทางท้ังส้ินรวม 69 กิโลเมตร โดยการวางทอลักษณะน้ีเปนระบบและวิธีการเดียวกับท่ีทุก
ประเทศท่ัวโลกใชขนสงน้ํ ามันในเมืองใหญ เชน ประเทศญ่ีปุน ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน ลักษณะของทอขนสง
น้ํ ามนัเหลาน้ีจะมีความยืดหยุนและสามารถรองรับแรงส่ันสะเทือนจากพ้ืนดินและผิวการจราจรทางดานบนไดดี ท้ังน้ี
ทอสวนท่ีวางในบริเวณเมืองใหญ อาจมีความเส่ียงในเร่ืองผลกระทบจากการกอสรางสาธารณูปโภคตางๆ ท่ีจะทํ าให
ทอเกดิความเสียหายและมีรอยร่ัว ทํ าใหมีน้ํ ามันร่ัวซึมออกมาอยูบาง แตตามปกติการกอสรางสาธารณูปโภคตางๆ
จะตองใชความระมัดระวังมิใหกระทบกับแนวทอขนสงน้ํ ามัน โดยบริษัท ขนสงน้ํ ามันทางทอ จํ ากัดมีมาตรการรองรับ
เหตกุารณดังกลาว คือ มีระบบ Scada เพ่ือตรวจและหยุดจายน้ํ ามันโดยอัตโนมัติทันทีท่ีมีน้ํ ามันร่ัวออกมาแมเพียง
เล็กนอย และมกีารตรวจสอบเสนทางแนวทอทุกวันโดยพนักงาน และมีการเตรียมพรอมบุคลากรและอุปกรณท่ีจํ า
เปนสํ าหรับการซอมแซมท่ีเรงดวน หากมีการพบความเสียหายของระบบทอหรืออุปกรณ จะตองซอมแซมใหกลับมา
ใชงานไดอยางเปนปกติโดยเร็วท่ีสุด เน่ืองจากทอขนสงน้ํ ามันของบริษัท ขนสงน้ํ ามันทางทอ จํ ากัด เปนหน่ึงในสอง
ทอขนสงน้ํ ามันหลักท่ีใชขนสงน้ํ ามันอากาศยานจากบริษัทผูคาน้ํ ามันใหแกบริษัทฯ (อีกทอหน่ึงเปนของบริษัท ทอสง
น้ํ ามนัปโตรเลียมไทย จํ ากัด) ดังน้ัน หากทอขนสงน้ํ ามันของบริษัท ขนสงน้ํ ามันทางทอ จํ ากัด ไมสามารถใชการได
เปนระยะเวลานาน จะทํ าใหปริมาณนํ้ ามันอากาศยานท่ีบริษัทผูคาน้ํ ามันสงใหบริษัทฯ ใชในการบริการเติมน้ํ ามันให
แกสายการบนิท่ีทาอากาศยานดอนเมืองมีไมเพียงพอ อยางไรก็ตาม ยังไมเคยเกิดเหตุการณรายแรงท่ีเกิดจากทอขน
สงน้ํ ามนัใชงานไมไดและตองปดเพ่ือซอมแซมเปนระยะเวลานาน จนทํ าใหปริมาณสํ ารองน้ํ ามันอากาศยานมีไมเพียง
พอกบัความตองการทีจ่ะใชเติมใหแกเท่ียวบินท่ีทาอากาศยานดอนเมือง ท้ังน้ี เน่ืองจากบริษัทฯ มีการสํ ารองปริมาณ
น้ํ ามนัอากาศยานท่ีคลังน้ํ ามันโดยเฉล่ียอยูท่ีประมาณ 4 วัน ประกอบกับยังมีน้ํ ามันอากาศยานสงผานทอขนสงน้ํ า
มนัของบริษทั ทอสงน้ํ ามันปโตรเลียมไทย จํ ากัดมายังบริษัทฯ ยกตัวอยางเหตุการณเชน ในชวงปลายป 2543 มีเหตุ
การณน้ํ ามนัร่ัวซมึมายังผิวการจราจรจากแนวทอขนสงน้ํ ามันของบริษัท ขนสงน้ํ ามันทางทอ จํ ากัด ในบริเวณสถานี
รถไฟฟาบีทีเอสพญาไท ทํ าใหตองหยุดสงน้ํ ามันทางทอ โดยบริษัท ขนสงน้ํ ามันทางทอ จํ ากัด ไดทํ าการซอมแซมทอ
ขนสงน้ํ ามนัใหใชการไดภายใน 7 วัน โดยในชวงน้ี บริษัทฯ ยังสามารถใหบริการเติมน้ํ ามันแกสายการบินตาง ๆ ได
ตามปกติ

นอกจากน้ี ทอขนสงน้ํ ามันของบริษัท ขนสงน้ํ ามันทางทอ จํ ากัด จึงเปนเสนทางท่ีมีความสํ าคัญยิ่งในการ
ขนสงน้ํ ามนัเชือ้เพลิงในบริเวณกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเปนเสนทางเดียวท่ีใชขนสงน้ํ ามันออกจากโรงกล่ันน้ํ ามัน
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บางจาก โดยปจจุบันในบริเวณกรุงเทพมหานครไมอนุญาตใหมีรถบรรทุกน้ํ ามันวิ่งตลอด 24 ชั่วโมง ดังน้ัน หากทอ
ขนสงน้ํ ามนัเสนน้ีใชงานไมได จะทํ าใหบริษัท บางจากปโตรเลียม จํ ากัด (มหาชน) ไมสามารถนํ าสงน้ํ ามันออกจาก
โรงกล่ัน รวมท้ังไมสามารถขายน้ํ ามันอากาศยานใหแกสายการบินได

 (1.6) ผลกระทบจากบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํ ากัด
บริษทั ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํ ากัด มีการทํ าสัญญาผูถือหุนระหวางบริษัทฯ บริษัท ทาอากาศยานสากล

กรุงเทพแหงใหม จํ ากัด (บทม.) และกลุมบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (บรรษัทฯ) ซึ่งมีขอตกลงวา
บทม. จะสามารถสงผูแทนมาเปนกรรมการไดจํ านวน 2 คนจากกรรมการทั้งหมด 9 คน และหน่ึงในสองคนจะไดรับ
สิทธใินการแตงตั้งเปนประธานกรรมการบริษัท รวมท้ังมติของการประชุมใหญผูถือหุนในเร่ืองดังน้ี

1) สิทธใินการกํ าหนดคาบริการในสวนท่ีเกี่ยวของ
2) การแตงตั้งถอดถอนคณะกรรมการบริษัทฯ ในสวนของบทม.
3) เร่ืองท่ีกฎหมายไดกํ าหนดวาจะตองเปนมติพิเศษ
โดยท้ัง 3 เร่ืองจะตองไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบจาก บทม.ดวยจึงจะเปนมติผาน จากประเด็นในสัญญา

ดงักลาวขางตนจงึทํ าใหบทม. มีอํ านาจยับยั้งการดํ าเนินการในเร่ืองดังกลาวของบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํ ากัด
ซึง่ขอตกลงดงักลาวถือเปนปกติของการดํ าเนินธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับทาอากาศยานโดยทั่วไป

นอกจากน้ี ตามสัญญาอนุญาตใหดํ าเนินการใหบริการระบบสงน้ํ ามันอากาศยานผานทอฯ ณ ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ระหวาง บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํ ากัด และบทม. น้ัน หากบริษัทปฏิบัติผิดสัญญาในกรณีตอไปน้ี

กรณีที่ 1 บริษทัจะตองแจงความพรอมในการเปดบริการระบบสงน้ํ ามันอากาศยานผานทอฯ ใหบทม. ทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน และจะตองเร่ิมเปดบริการระบบดังกลาวน้ีกอน บทม.เปดใหบริการทาอากาศยานสุวรรณ
ภูม ิ โดยบทม.จะแจงกํ าหนดการใหบริการใหบริษัททราบลวงหนาไมนอยกวา 6 เดือน ซึ่งหากบริษัทไมสามารถ
ปฏิบัติตามได จะถือเปนการผิดสัญญาในกรณีท่ี 1

กรณีที่ 2 บริษทัจะโอนสิทธิหนาท่ีตามสัญญาท่ีทํ าไวกับ บทม.ใหแกบุคคลอ่ืนมิได นอกจากไดรับคํ ายินยอม
เปนหนังสือจาก บทม.กอน

ในกรณีท้ังสองดงักลาว บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํ ากัด จะตองยินยอมใหบทม. ปรับเปนรายวัน ในอัตรา
วนัละ 300,000 บาท (สามแสนบาทถวน) จนกระท่ังบริษัทจะดํ าเนินการใหถูกตองเปนท่ีเรียบรอย แตท้ังน้ี จํ านวนคา
ปรับรวมกันจะไมเกิน 4,500,000 บาท (ส่ีลานหาแสนบาทถวน) และการปรับดังกลาวจะไมตัดสิทธิ บทม.ในการเรียก
รองคาสินไหมทดแทนในกรณีท่ีบริษัทปฏิบัติผิดสัญญาอ่ืนๆ ดวย

บริษัทฯ และกลุมบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย มีการทํ าสัญญาใหความชวยเหลือโดยเปน
กลุมผูสนับสนุนทางการเงินใหกับ บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํ ากัด ตอผูใหสินเชื่อ คือ ธนาคารกรุงเทพ จํ ากัด 
(มหาชน) เมือ่วนัท่ี 16 มกราคม 2545 ซึ่งกลุมผูสนับสนุนทางการเงินตกลงใหความชวยเหลือทางการเงินแกหาก
บริษทัดงักลาวอยูในภาวะการเงินไมเพียงพอ ภายใตเงื่อนไข และขอกํ าหนด ตามสัญญา เสมือนหน่ึงเปนลูกหน้ีชั้น
ตนเชนเดียวกัน โดยท่ีสรุปผลการดํ าเนินงานของบริษัทดังกลาวไดแสดงอยูในคํ าอธิบายและการวิเคราะหฐานะการ
เงนิ และผลการดํ าเนินงาน



บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 หนา 14-1

สรุปภาระผูกพันของบริษัทฯท่ีมีตอบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํ ากัด คือ บริษัทฯมีฐานะเปนผูถือหุน และผู
คํ ้าประกนัเงนิกู ตามสัดสวนความรับผิดของบริษัทฯท่ีจะอยูภายในจํ านวนไมเกินกวารอยละ 50 ของความรับผิดท้ัง
หมดของผูสนับสนุนทุกราย โดยมีวงเงินสินเชื่อสกุลเงินบาทเทากับ 700 ลานบาท และวงเงินสินเชื่อสกุลดอลลารเทา
กบั 8.0 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ ยอดเบิกใชเงินรวม ณ มีนาคม 2545 เทากับ 114.6 ลานบาท และ 2.0 ลาน
เหรียญสหรัฐ โดยมกีารเบิกใชเงินตามการกอสรางจริง และมีการจายชํ าระดอกเบ้ียทุกเดือนจนกระท่ังป 2549 จึงเร่ิม
ช ําระคนืเงนิตนพรอมดอกเบ้ีย โดยมีการชํ าระคืนเงินตนเปนรายไตรมาส

เน่ืองจากปจจบัุนก ําหนดการจะเปดทาอากาศยานสุวรรณภูมิยังเปนชวงตนป 2548 ขณะท่ีบริษัท ไทยเชื้อ
เพลิงการบิน จํ ากัด มีกํ าหนดจายคืนเงินตนประมาณตนป 2550 ทํ าใหบริษัทดังกลาว มีระยะเวลาประมาณ 1 ปใน
การดํ าเนินงานกอนการเร่ิมชํ าระเงินตน อยางไรก็ดีหากมีการเล่ือนการเปดทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัทก็จะมี
การชลอการใชเงินในโครงการออกไปใหสอดคลองกับการเปดดํ าเนินการของสนามบิน และหากมีการเล่ือนการเปด
ทาอากาศยานฯจนถึงกํ าหนดท่ีบริษัทดังกลาวตองชํ าระเงินตนดวยแลว บริษัทฯคงตองรับผิดชอบภาระทางการเงิน
ในอัตราสวนไมเกนิกวารอยละ 50 ของความรับผิดชอบท้ังหมดซึ่งคาดวาจะเปนประมาณปละ 196-200 ลานบาท 
(สวนความรับผิดของบริษัทฯโดยประมาณเทากับ 98-100 ลานบาท) ในขณะท่ีบริษัทฯก็ยังคงมีรายไดอยางเต็มท่ี
จากทาอากาศดอนเมืองซึ่งบริษัทฯคาดวาจะมีรายไดสูงกวาในปจจุบันอยางแนนอน ดังน้ันโอกาสในการท่ีบริษัทฯ
ตองรับผิดชอบภาระทางการเงินตอผูใหสินเชื่อในอนาคต บริษัทฯคาดวาคงไมไดรับผลกระทบมากนัก

(1.7) ผลกระทบจากบคุคลที่อาจมีความขัดแยงที่อาจเขามาดํ าเนินธุรกิจเดียวกันกับบริษัท
ในกรณีโครงการกอสรางระบบคลังน้ํ ามันอากาศยาน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งบริษัทฯ มีความจํ านง

จะเปนผูดํ าเนินการน้ัน บมจ.ปตท. ซึง่เปนผูถือหุนของบริษัทฯ โดยถือหุนรอยละ 9.60 ของทุนชํ าระแลว (กอนการ
เสนอขายหลักทรัพย) ไดแสดงความจํ านงท่ีจะเขาเปนผูดํ าเนินการระบบคลังน้ํ ามันอากาศยานเชนเดียวกับบริษัทฯ
ท้ังน้ีนายวเิศษ จูภิบาล ซึ่งเปนกรรมการผูจัดการใหญ กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ บมจ.ปตท. น้ัน
เปนผูหน่ึงท่ีเปนคณะกรรมการของบริษัทฯ อยูดวย ซึ่งการกระทํ าของ บมจ.ปตท. และนายวิเศษ ถือเปนการประกอบ
กจิการอันเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเปนการผิดกฎหมายหุนสวนบริษัท และเปนการกระทํ าท่ีขัดกับขอ
พึงปฎิบัตทิางจริยธรรมของผูบริหารบริษัทฯ โดยบริษัทฯ รวมกับบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํ ากัด ไดยื่นฟอง บมจ.
ปตท. และนายวิเศษ จูภิบาล ไปแลว (โปรดดูรายละเอียดโครงการในหัวขอท่ี 6 ขอพิพาททางกฎหมาย หนา 47)


