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บริษทั ฯ มีวตั ถุประสงคในการนําเงินที่ไดจากการเสนอขายหลักทรัพยครั้งนี้ประมาณ 540 ลานบาท ไปลงทุนดังนี้

1.

ลงทุนในบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํากัด

107.75

ระยะเวลา
ที่ใชเงิน
โดยประมาณ
2545

2

ลงทุนในโครงการกอสรางระบบคลังนํ้ามันอากาศยาน (Depot)
ณ ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม (ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ)

432.25

2545

รวม

540.00

วัตถุประสงคการใชเงิน

จํานวนเงิน
(ลานบาท)

ทัง้ นี้ หากบริษทั ฯ ไมสามารถดําเนินการตามโครงการในวัตถุประสงคดังกลาวขางตน บริษัทฯ จะสํารองเงิน
จากการเสนอขายหลักทรัพยเพื่อใชลงทุนในโครงการอื่นที่มีความตอเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยจะไมนําเงินไปลง
ทุนในธุรกิจทีไ่ มมีความถนัดและไมมีประสบการณ อนึ่ง การนําเงินจํานวนดังกลาวไปลงทุนในโครงการใดๆ จะตอง
เสนอแกคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการทํารายการ
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1.

ปจจัยความเสี่ยง
ปจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบตอบริษัทฯ โดยตรงมีดังนี้

(1.1) ผลกระทบจากการเปดบริการทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงที่สอง (ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ)
ในป 2548
ผลกระทบทีม่ ตี อ บริษัทฯ คือ ความเสี่ยงในการลดลงของจํานวนเที่ยวบินที่มาจอดแวะ ณ ทาอากาศยาน
สากลกรุงเทพ (ทาอากาศยานดอนเมือง) อยางมีนยั สําคัญ เนื่องจากเมื่อทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปดดําเนินการ
อยางเปนทางการตามกําหนดการในป 2548 รัฐบาลมีนโยบายที่จะขอความรวมมือจากสายการบินตางๆ ทั้งภายใน
ประเทศและระหวางประเทศ ใหเที่ยวบินสวนใหญเปลี่ยนไปลงจอดที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยในสวนแรก (First
Phase) ของทาอากาศยานที่จะเปดบริการอยางเปนทางการในป 2548 นั้น สามารถรองรับผูโดยสารได 30-35 ลาน
คนตอป โดยในสวนที่ 2 และ 3 นั้น จะเริ่มตนกอสรางหลังจากป 2548 เพื่อรองรับการขยายตัวของผูโดยสารใน
อนาคต ซึง่ เมื่อทั้ง 3 สวนแลวเสร็จตามกําหนดการในป 2561 จะสามารถรองรับผูโดยสารไดถึง 70-75 ลานคนตอป
(โปรดดูคําอธิบายและการวิเคราะหฯ ในหนา 73)
ผลกระทบจากการเปดทาอากาศยานสุวรรณภูมิ สรุปไดวา หากทาอากาศยานดอนเมืองไมไดใหบริการใน
ฐานะทาอากาศยานนานาชาติอีกตอไป อาจมีผลกระทบตอรายไดหลักของบริษัทฯในการใหบริการเชื้อเพลิงการบิน
จากเดิมทีบ่ ริษทั ฯ เปนผูใหบริการทั้งสามระบบ ณ ทาอากาศยานดอนเมืองแตผูเดียว ไดแก ระบบคลังนํ้ามันอากาศ
ยาน ระบบสงนํามั
้ นอากาศยานผานทอ และระบบเติมนํ้ามันอากาศยาน ซึ่งจากงบการเงินประจําป 2544 บริษัทฯมี
รายไดจากคาบริการทั้งสามระบบ จํานวน 882.41 ลานบาท (โปรดดูตารางสรุปงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในหนา
65) สมมติฐานของผลกระทบตอรายไดหลักที่อาจเกิดขึ้น คือ บริษัทฯอาจไมไดเปนผูใหบริการระบบคลังนํ้ามัน
อากาศยาน และระบบเติมนํ้ามันอากาศยานในทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เนื่องจากยังไมมีความแนนอนและมีการ
แขงขันสูงซึง่ อาจทําใหบริษัทฯขาดรายไดจากคาบริการ 2 สวนนี้ โดยบริษัทฯเหลือรายไดจากการลงทุนผานบริษัท
ไทยเชือ้ เพลิงการบิน จํากัด ซึ่งเปนผูไดรับอนุญาตใหดําเนินงานในสวนของระบบสงนํ้ามันอากาศยานผานทอเพียง
รายเดียวอยูรอยละ 45 เทานั้น ทั้งนี้รายไดทั้งหมดของบริษัทไทยเชื้อเพลิงการบินขึ้นอยูกับจํานวนผูโดยสารและ
จํานวนเที่ยวบินที่ใชทาอากาศยานสุวรรณภูมิในอนาคต (โปรดดูตารางแสดงประมาณการจํานวนผูโดยสารที่มาใช
บริการ ณ ทาอากาศยานในกรุงเทพมหานคร ป 2545 – 2552 สวนที่ 2 หนา 40)
ผูบริหารของบริษัทฯ มีความเห็นวาแนวโนมของการหยุดใหบริการของทาอากาศยานดอนเมืองอยางสิ้นเชิง
นัน้ คงเปนไปไดยาก เนื่องจากกําหนดการเปดทาอากาศยานสุวรรณภูมิที่คาดวาจะแลวเสร็จในป 2548 นั้น เปนเพียง
การเปดใหบริการในสวนแรก ซึ่งทาอากาศยานสามารถรองรับผูโดยสารไดประมาณ 30 ลานคน และสามารถรองรับ
ผูโ ดยสารสูงสุดไดไมเกิน 35 ลานคน และจากประมาณการจํานวนผูโดยสารที่ทางการทาอากาศยานกรุงเทพทําการ
ศึกษานัน้ คาดวาจํานวนผูโดยสารในป 2548 จะเกินกวา 35 ลานคน ซึ่งเฉพาะทาอากาศยานสุวรรณภูมิเพียงแหง
เดียวจะไมสามารถรองรับผูโดยสารไดทั้งหมด ดังนั้น การที่จะมีการปดทาอากาศยานดอนเมืองในปที่การกอสรางใน
สวนแรกของทาอากาศยานสุวรรณภูมิแลวเสร็จจึงไมนาจะเปนไปได ประกอบกับทาอากาศยานดอนเมืองเปนทา
อากาศยานทีค่ รบวงจร มีอายุการใชงานเหลืออีกนาน ทั้งนี้ ทาอากาศยานดอนเมืองกําลังกอสรางอาคารเทียบเครื่อง
บิน (Pier) ที่ 5 พรอมระบบทอนํ้ามันใตลานจอดเพิ่มจากเดิมที่มีอยู 4 อาคาร เพื่อรองรับเครื่องบินที่มีลําตัวกวาง โดย
เริม่ กอสรางในป 2543 และแลวเสร็จในป 2545 รวมทั้งทาอากาศยานดอนเมืองยังมีโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถทาอากาศยานกรุงเทพเพื่อขยายกําลังการใหบริการของทาอากาศยาน (Airport Capacity) ทําใหเพิ่มความ
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สามารถในการบริการผูโดยสารจาก 33 ลานคนตอป เปน 37 ลานคนตอป มูลคาของโครงการรวมประมาณ 4,359
ลานบาท โดยเริม่ กอสรางตั้งแตป 2544 และแลวเสร็จในป 2546 ดังนั้น หากมีการหยุดใชทาอากาศยานดอนเมืองก็
จะทําใหการลงทุนดังกลาวเปลาประโยชน ทั้งที่ทาอากาศยานดอนเมืองยังมีความสามารถในการบริการอยางเต็มที่
และใชประโยชนไดเปนอยางดี นอกจากนั้น กองทัพอากาศไทยก็มีนโยบายใชทาอากาศยานดอนเมืองเปนฐานการ
บินของกองทัพเชนเดิม และในประเทศตางๆ ก็มีหลายประเทศที่เมืองสําคัญมีทาอากาศยานมากกวา 1 แหง อาทิ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เมืองนิวยอรคมี 3 ทาอากาศยาน ประเทศญี่ปุน เมืองโตเกียวมี 2 ทาอากาศยาน เปนตน
ดังนัน้ ในอนาคตการที่กรุงเทพมหานครจะมีทาอากาศยานสากล 2 แหง ทั้งที่ดอนเมืองและสุวรรณภูมิจึงมีความเปน
ไปไดสงู แตอยางไรก็ตาม จํานวนเที่ยวบินที่จะมาใชบริการที่ทาอากาศยานดอนเมืองคงจะมีจํานวนนอยลง เนื่อง
จากเทีย่ วบินบางสวนจะไปใชบริการที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ หากมองในเรื่องการแขงขันการใหบริการของ
ทาอากาศยานดอนเมืองและทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูบริหารของบริษัทฯ มีความเห็นวา ทาอากาศยานดอนเมือง
สามารถแขงขันกับทาอากาศยานสุวรรณภูมิได เนื่องจากมีอัตราคาบริการที่ตํ่ากวาเปนขอไดเปรียบจูงใจสายการบิน
ตางๆ ใหมาใชบริการ ซึ่งสืบเนื่องจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนโครงการใหญที่มีการใชเงินลงทุนเปนจํานวนมาก
ทํ าใหตองมีการคิดคาตนทุนโครงการเพิ่มเขาไปในคาบริการตางๆ ในขณะที่ทาอากาศยานดอนเมืองมีการตัดคา
เสื่อมราคาไปเปนสวนใหญแลว โดยอัตราคาบริการที่ทาอากาศยานดอนเมืองนาจะมีโอกาสปรับสูงขึ้นไดอีก เนื่อง
จากจะมีชวงหางจากคาบริการที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยจะเปนการชวยในแงรายไดที่จะลดลงจากจํานวน
เทีย่ วบินที่ยายไปยังทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดคํานึงถึงผลกระทบในการเปดใชทาอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งเปนทาอากาศยาน
สากลแหงทีส่ องของกรุงเทพมหานคร ดังนั้น เพื่อเปนการลดความเสี่ยงในการสูญเสียรายไดหลักหากทาอากาศยาน
ดอนเมืองหยุดใหบริการหรือลดจํานวนเที่ยวบินลงอยางมีนัยสําคัญ และเพื่อเปนการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ บริษัทฯ จึง
มีนโยบายดังนี้
1
เขารวมเปนผูดําเนินการระบบบริการเชื้อเพลิงการบินอยางครบวงจร ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
บริษทั ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จํากัด (“บทม.”) ผูเ ปนเจาของโครงการทาอากาศยาน
สุวรรณภูมไิ ดเปดใหผูสนใจดําเนินการใหบริการระบบบริการเชื้อเพลิงการบินทั้ง 3 ระบบ คือ ระบบสงนํ้ามันอากาศ
ยานผานทอฯ ระบบคลังนํ้ามันอากาศยาน และระบบเติมนํ้ามันอากาศยาน ซึ่งแตละระบบที่บริษัทฯ มีสวนเขารวม
ดําเนินการ หรือมีความประสงคที่จะเขารวมดําเนินการในอนาคต มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ระบบสงนํ้ามันอากาศยานผานทอฯ (โปรดดูรายละเอียดโครงการในหัวขอที่ 5 โครงการ
ดําเนินงานในอนาคต หนา 44) มูลคาโครงการทั้งหมดประมาณ 2,360 ลานบาท ปจจุบัน บทม. ไดคัดเลือกผูไดรับ
อนุญาตใหดําเนินการใหบริการระบบสงนํ้ามันอากาศยานผานทอฯ เปนที่เรียบรอยแลว คือ บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการ
บิน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมของบริษัทฯ (โปรดดูรายละเอียดบริษัทรวม ในหัวขอที่ 2.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
หนา 15-16) โดยมีกําหนดเวลาใหบริการตามสัญญา 30 ป นับตั้งแตวันแรกที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิเริ่มดําเนิน
การเปดใหบริการ
1.2 ระบบคลังนํ้ามันอากาศยาน (โปรดดูรายละเอียดโครงการในหัวขอที่ 5 โครงการดําเนิน
งานในอนาคต หนา 45) มีมลู คาเงินลงทุนในโครงการประมาณ 2,036 ลานบาท โดยเพื่อเตรียมกอสรางคลังนํ้ามัน
บริษทั ฯ ไดดาเนิ
ํ นการซื้อที่ดินที่อยูใกลเคียงกับทาอากาศยานสุวรรณภูมิพื้นที่ประมาณ 60 ไร และปจจุบันไดเริ่ม
ดําเนินการออกแบบคลังนํ้ามันตามแนวคิด (Conceptual Design) เพือ่ ใชในการกอสราง การดําเนินการโครงการ
ระบบคลังนํามั
้ นอากาศยานในครั้งนี้ บริษัทฯ ไดรับอนุญาตจากบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํากัด (ซึ่งเปนผูดําเนิน
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การระบบสงนํามั
้ นอากาศยานผานทอฯ ใหกับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ) ใหบริษัทฯ ดําเนินการเชื่อมตอระบบคลังนํ้า
มันอากาศยานกับระบบสงนํ้ามันอากาศยานผานทอฯ ซึ่งผูดําเนินการโครงการนี้ไมตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
วาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. รวมทุนรัฐวิสาหกิจ) เนื่องจาก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีความเห็นตามบันทึกเรื่องการใหเอกชนเขาประกอบกิจการในพื้นที่ทาอากาศ
ยานสากลกรุงเทพแหงที่สอง ถึงกรณีที่คลังนํ้ามันตั้งอยูภายนอกเขตทาอากาศยานในที่ดินของเอกชน โดยจะมีเพียง
ทอเชือ่ มตอกับระบบสงนํ้ามันอากาศยานผานทอฯ ทีบ่ ริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทเอกชนและเปน
ผูล งทุนทัง้ หมด จะไมถือเปนกิจการของรัฐ และไมตองปฏิบัติตามพ.ร.บ. รวมทุนรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ บริษัท ไทย
เชือ้ เพลิงการบิน จํากัด ยังไดทําหนังสือแจงไปยัง บทม. เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2544 ถึงการเชื่อมระบบคลังนํ้ามัน
อากาศยานของบริษัทฯ เขากับระบบสงนํ้ามันอากาศยานผานทอฯ ของบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํากัดเปนที่เรียบ
รอยแลว
จะเห็นไดวา เนื่องจากบริษัทฯ เปนผูใหบริการระบบเชื้อเพลิงอากาศยานอยางครบวงจรแกสายการบิน
ทัง้ ในและตางประเทศแตเพียงผูเดียว ณ ทาอากาศยานดอนเมือง เปนเวลากวา 19 ป บริษัทฯ จึงมีความไดเปรียบใน
เรือ่ งการมีความชํานาญและความเชี่ยวชาญในธุรกิจบริการเชื้อเพลิงการบิน นอกจากนี้ ผูถือหุนของบริษัทฯ ไดแก
บมจ.การบินไทย การทาอากาศยานแหงประเทศไทย บริษัท เชลลแหงประเทศไทย จํากัด บริษัท เอสโซ ประเทศไทย
จํากัด (มหาชน) บริษทั โมบิล อินเตอรเนชั่นแนล เอวิเอชั่น แอนด มารีน เซลส อิงค บริษทั นํ้ามันคาลเท็กซ (ไทย)
จํากัด และบริษัท เอลฟ เอวิเอชั่น (ประเทศไทย) จํากัด ไดมีหนังสือถึง บทม. สนับสนุนใหบริษัทฯ เขาไปลงทุนใน
ระบบคลังนํ้ามันอากาศยาน
ความเสีย่ งในระบบคลังนํ้ามันอากาศยาน ตามขอ 1.2 มีดังนี้
ความเสีย่ งกรณีทไี่ มไดเปนผูดําเนินการในระบบคลังนํ้ามันอากาศยานเพียงรายเดียว ณ ทาอากาศยาน
•
สุวรรณภูมิ เนือ่ งจากภายในทาอากาศยานสุวรรณภูมินั้น บทม. ไดจัดพื้นที่ไวสําหรับคลังนํ้ามันอากาศยาน ซึ่งหาก
ทางบทม. จะเปดประมูลใหผูประกอบการรายอื่นที่ตองการดําเนินการโครงการระบบคลังนํ้ามันอากาศยานก็ยอมทํา
ได แตสาหรั
ํ บคลังนํ้ามันอากาศยานของบริษัทฯนั้น จะสามารถแขงขันทางธุรกิจได เนื่องจากมีฐานลูกคาเดิมอยูแลว
ซึง่ ลูกคาเหลานั้นมีความสัมพันธที่ดีกับบริษัทฯมาโดยตลอด และเปนผูถือหุนของบริษัทฯ ดวย นอกจากนั้น บริษัทฯมี
ความเห็นวาการทําคลังนํ้ามันอากาศยานภายในสนามบินนั้น หากเกิดอัคคีภัย หรือ การกอการราย ซึ่งจะทําใหมี
ความเสีย่ งเพิ่มขึ้นและมีผลกระทบที่รุนแรงกับสนามบิน โดยที่สนามบินสวนใหญจะมิไดจัดพื้นที่สําหรับคลังนํ้ามันไว
ในทาอากาศยาน ผลกระทบที่เลวรายที่สุด หากบริษัทฯไมไดเปนผูดําเนินการรายเดียวในระบบคลังนํ้ามันอากาศ
ยาน จะมีเพียงเรือ่ งรายไดจากระบบคลังนํ้ามันเทานั้นที่ลดลงเหลือตามสัดสวนที่ไดใหบริการจริง สําหรับรายไดจาก
การใหบริการในสวนอื่น ๆ จะยังคงไมมีผลกระทบแตอยางใด นอกจากนี้หากพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ
ประกอบกับประสบการณการทํ างานและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาที่ใหบริการที่ทาอากาศ
ยานดอนเมือง สามารถรับรองคุณภาพการบริการของบริษัทฯไดเปนอยางดีและเปนที่ยอมรับของบริษัทผูคานํ้ามัน
และสายการบินทั่วโลก อีกทั้งบริษัทฯ ยังไดรับการสนับสนุนจากบริษัทผูคานํ้ามันตางๆ รวมทั้ง บมจ.การบินไทย และ
การทาอากาศยานแหงประเทศไทย ใหเปนผูดําเนินการระบบคลังนํ้ามันอากาศยานที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
อยางไรก็ตาม อุปสรรคในการเขามาของคูแขงขันที่จะเขามาเปนผูดําเนินการในระบบคลังนํ้ามันอากาศ
ยาน คือ
1. ความเสีย่ งตอการไมไดรับอนุญาตจาก TARCO ใหเชื่อมตอเขาระบบคลังนํ้ามันอากาศยาน เนื่องจาก
TARCO ไดอนุญาตใหบริษัทฯเชื่อมตอทอแลว อีกทั้งบริษัทฯเปนผูถือหุนของ TARCO จะเปนผูเสียผล
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ประโยชน TARCO คงไมอนุญาตใหคูแขงขันรายอื่นมาเชื่อมตอเขาระบบสงนํ้ามันอากาศยานอยางแน
นอน
2. ความเสี่ยงจากการไมไดรับอนุญาตใหใชพื้นที่ของบริษัทฯ ในการเชื่อมตอเขาระบบสงนํ้ามันอากาศ
ยาน เนือ่ งจากพืน้ ทีใ่ นการเชื่อมตอเขาระบบสงนํ้ามันอากาศยานมีอยูเพียงจุดเดียว ซึ่งตั้งอยูบริเวณรั้ว
คลังนํามั
้ นของบริษัทฯ หากคูแขงขันที่ตองการเชื่อมตอจะตองขออนุญาตบริษัทฯเพื่อดําเนินการเชื่อม
ตอเขาระบบ ดังนั้น บริษัทฯคงจะไมอนุญาตใหดําเนินการดังกลาวเนื่องจากจะเปนผูเสียผลประโยชน
หากอนุญาตใหคูแขงมาใชพื้นที่เชื่อมตอเขาระบบสงนํ้ามันอากาศยาน
3. ความเสี่ยงจากการไมไดรับความสนับสนุนจากกลุมลูกคาซึ่งเปนผูคานํ้ามัน เนื่องจากปจจุบันบริษัท
ผูคานํ้ามันที่ใหบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงอากาศยานสวนใหญเปนผูถือหุนของบริษัทฯ ซึ่งจะเปนผูเสีย
ผลประโยชนหากใหการสนับสนุนคูแขงขันของบริษัทฯ
ในกรณีทบี่ ริษทั ฯ ไดรับอนุญาตใหเปนผูดําเนินการโครงการนี้แลว ปจจัยที่อาจจะมีผลกระทบตอการ
•
ดําเนินการ คือ กําหนดการเปดใหบริการของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งหากมีความลาชาจะสงผลกระทบตอตนทุน
โครงการเนื่องจากโครงการจะมีกระแสเงินสดรับชาออกไป
1.3 ระบบบริการเติมนํ้ามันอากาศยาน (โปรดดูรายละเอียดโครงการในหัวขอที่ 5 โครงการ
ดําเนินงานในอนาคต หนา 46) มีมูลคาเงินลงทุนไมเกิน 1,000 ลานบาท โดย บทม. มีนโยบายที่จะใหมีผูประกอบ
การเพือ่ ใหบริการเติมนํ้ามันอากาศยานมากกวา 1 ราย ซึ่งบริษัทฯ ก็มีความจํานงจะเขารวมดําเนินการเปนผูให
บริการเติมนํ้ามันอากาศยานดังกลาวดวย ณ ปจจุบัน บทม. ยังไมมีกําหนดเวลาที่ชัดเจนสําหรับการคัดเลือกผู
ประกอบการ โดยคาดวาจะพิจารณากอนที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปดดําเนินการประมาณ 1 ป และบริษัทฯ คาด
วาจะมีผูสนใจดําเนินการประมาณ 2-3 ราย
ทัง้ นี้ ในกรณีที่บริษัทฯ ไมไดมีสวนรวมเปนผูลงทุนระบบคลังนํ้ามันอากาศยาน และระบบเติมนํ้ามัน
อากาศยานทีท่ า อากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัทฯ จะมีสวนรวมเปนผูลงทุนและใหบริการเฉพาะระบบสงนํ้ามันอากาศ
ยานผานทอฯ เพียงระบบเดียว ภายใตการดําเนินงานของบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมทุน
เทานัน้ ดังนัน้ จึงตองมีการแบงปนผลประโยชนใหผูถือหุนรายอื่นของบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํากัดดวย ทั้งนี้ จะ
แตกตางกับผลประโยชนที่บริษัทฯ ไดรับในปจจุบันในฐานะที่เปนบริษัทที่ไมมีผูรวมทุนอื่น ซึ่งสัดสวนอัตราคาบริการ
ของทัง้ 3 สวน ที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมินั้น ยังไมสามารถกําหนดไดอยางชัดเจนไดในขณะนี้ เนื่องจากจะขึ้นอยูกับ
อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนในแตละสวน และสําหรับสัดสวนอัตราคาบริการของบริษัทฯ ที่ทาอากาศยานดอน
เมืองในปจจุบนั ไมมีการคิดอัตราคาบริการแยกออกมาเปนของแตละระบบ เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนของทั้ง 3
สวนรวมกัน ดังนั้น จึงไมสามารถแยกสัดสวนอัตราคาบริการของแตละระบบออกมาได ทั้งนี้ ทาอากาศยานนานา
ชาติในตางประเทศแตละแหง ก็จะมีโครงสรางอัตราคาบริการของทั้ง 3 สวนนี้แตกตางกันออกไป ตามตัวอยางที่จะ
แสดงในตารางดังตอไปนี้
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ตารางแสดงอัตราคาบริการเติมนํ้ามันอากาศยาน สําหรับป 2543
ณ ทาอากาศยานนานาชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(หนวย: U.S. Cent / U.S. Gallon)

ระบบคลังนํ้ามันอากาศยานรวมกับ
ระบบสงนํ้ามันอากาศยานผานทอแบบ Hydrant
ทาอากาศยานดอนเมือง
ทาอากาศยานชางงี
ประเทศสิงคโปร
ทาอากาศยานเช็คหลับกอก
ฮองกง

ระบบเติมนํ้ามันอากาศยาน

ทั้ง 3 ระบบคิดรวมกันเทากับ 2.13
ทั้ง 3 ระบบคิดรวมกันเทากับ 1.7
4.4

0.6 – 0.7

2

ขยายธุรกิจไปสูทาอากาศยานภูมิภาค
เพือ่ เปนการขยายฐานรายไดของบริษัทฯ และเปนการสงเสริมใหสายการบินตางๆ สามารถซื้อนํ้ามัน
อากาศยานไดจากบริษัทนํ้ามันตางๆ ที่เปนผูถือหุนของบริษัทฯ แทนที่ถูกจํากัดใหซื้อจาก บมจ.ปตท. เพียงรายเดียว
เชนปจจุบนั บริษัทฯ จึงมีนโยบายใหบริการระบบบริการเชื้อเพลิงการบิน ณ ทาอากาศยานนานาชาติในภูมิภาคแหง
อืน่ ๆ ในประเทศไทย นอกเหนือจากการใหบริการที่ทาอากาศยานดอนเมือง โดยวัตถุประสงคของบริษัทฯ จะมุงขยาย
ธุรกิจไปสูทาอากาศยานที่มีเที่ยวบินหนาแนนและมีศักยภาพในการเจริญเติบโตเทานั้น อาทิ ทาอากาศยานภูเก็ต
หาดใหญ เชียงใหม และเชียงราย เปนตน ปจจุบัน บริษัทฯ ไดขยายการใหบริการระบบบริการเชื้อเพลิงการบินอยาง
ครบวงจรไปสูท า อากาศยานภูมิภาค ไดแก ทาอากาศยานสมุย และทาอากาศยานสุโขทัย ทั้งนี้ ตามนโยบายของการ
ทาอากาศยานแหงประเทศไทยที่มีแผนแปรรูปทาอากาศยานภูมิภาคขนาดใหญ 4 แหง คือ ทาอากาศยานภูเก็ต หาด
ใหญ เชียงใหม และเชียงราย เพื่อพิจารณาอนุญาตใหเอกชนการเขาดําเนินงาน โดยกําหนดการเบื้องตนจะดําเนิน
การประมูลใหแลวเสร็จกอนทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปด จึงทําใหบริษัทฯ ไดเล็งเห็นชองทางและความเปนไปไดใน
การขยายธุรกิจ โดยบริษัทฯ อยูในระหวางทําการศึกษาความเปนไปไดเพื่อเขาไปดําเนินงานในทาอากาศยานภูมิ
ภาคดังกลาว
3
เขารวมทุน และ/หรือ ศึกษาโครงการใหมกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อลงทุนในธุรกิจที่ตอเนื่อง
อาทิ การขยายธุรกิจไปสูการลงทุนของระบบขนสงนํ้ามันอากาศยานทางทอ เพื่อสนับสนุนธุรกิจการ
เติมนํามั
้ นอากาศยาน บริษัทฯ และ บมจ.ปตท. ไดรวมทําการศึกษาแนวทางการจัดสงนํ้ามันอากาศยานไปยังทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีเปาหมายโครงการใหสามารถกอสรางเสร็จพรอมเปดใหบริการไดทันกับกําหนดการที่
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิจะเปดใหบริการตามแผนงานหลักของบทม. คือ ป 2548
(1.2) ผลกระทบจากความลาชาในการเปดใชทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงที่สอง (ทาอากาศยาน
สุวรรณภูม)ิ สําหรับสวนที่บริษัทฯ ลงทุนในบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํากัด
บริษทั ฯ มีการลงทุนในบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํากัด เพื่อเขารวมเปนผูใหบริการระบบสงนํ้ามันอากาศ
ยานผานทอฯ ที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยความคืบหนาของโครงการ คือ ไดทําการคัดเลือกผูรับเหมากอสราง
เปนที่เรียบรอยแลว และไดเริ่มกอสรางแลวในไตรมาสที่ 2 ป 2544 และคาดวากอสรางโครงการ (เฉพาะสวนที่ 1) ให
แลวเสร็จ และทดลองระบบไดในไตรมาสที่ 1-2 ของป 2547 และสามารถเปดใหดําเนินการตามกําหนดการเปดใชทา
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อากาศยานสุวรรณภูมิอยางเปนทางการไดในป 2548 โดยเงินลงทุนที่บริษัทฯ ไดลงทุนในบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน
จํากัดนัน้ จะนําไปใชในการดําเนินการกอสรางระบบสงนํ้ามันอากาศยานผานทอฯ ทีท่ า อากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่ง
หากการเปดใชทาอากาศยานสุวรรณภูมิมีความลาชาไมเปนไปตามกําหนดการที่วางไว คือ ในป 2548 ในขณะที่
ระบบสงนํ้ามันอากาศยานผานทอฯ กอสรางเสร็จเรียบรอยและมีความพรอมที่จะใหดําเนินการ จะทําใหประมาณ
การรายไดบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํากัดไมเปนไปตามที่วางแผนไว และเปนเหตุใหเงินลงทุนของบริษัทฯ ในสวน
นี้จะยังไมสามารถสรางผลตอบแทนใหแกผูถือหุนในระหวางที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิยังไมเปดใชบริการ ผล
กระทบดังกลาวนีถ้ ือเปนปจจัยที่บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมไดเนื่องจากขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน ปจจัย
ทางดานการเมือง เปนตน
(1.3) ผลกระทบจากการลดลงของเที่ยวบินอันเนื่องมาจากปจจัยภายนอก
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อาจถูกกระทบโดยปจจัยตางๆ จากภายนอก ดังนี้
1
ภาวะเศรษฐกิจที่ตกตํ่า
ภาวะเศรษฐกิจที่ตกตํ่ามีผลกระทบตอการใชจายของผูบริโภค ซึ่งอาจมีการลดหรืองดการเดินทางที่
ไมจาเป
ํ นลง เชน การเดินทางเพื่อทองเที่ยว เปนตน หรือผูบริโภคอาจเปลี่ยนรูปแบบในการเดินทางโดยไมเดินทาง
โดยเครื่องบิน เนื่องจากมีคาใชจายสูงหากเทียบกับการเดินทางโดยรูปแบบอื่น สาเหตุดังกลาวจะมีผลตอจํานวน
เทีย่ วบินของสายการบินตางๆ อาจทําใหมีจํานวนลดลงได
2
เหตุการณที่อาจมีผลตอธุรกิจการบิน
เหตุการณทอี่ าจมีผลตอธุรกิจการบิน ยกตัวอยางเชน เหตุการณกอการรายนําเครื่องบินชนตึกเวิลด
เทรดเซ็นเตอรที่เมืองนิวยอรค สหรัฐอเมริกา ณ วันที่ 11 กันยายน 2544 ซึ่งมีผลใหเศรษฐกิจของโลกตกตํ่าลงยิ่งขึ้น
และมีผลกระทบทําใหผูบริโภคสวนใหญลดการใชจาย ทําใหคาใชจายในการทองเที่ยวจะถูกตัดออกเปนอันดับตนๆ
โดยเฉพาะคาใชจายในการเดินทางโดยเครื่องบิน สาเหตุดังกลาวจะมีผลตอจํานวนเที่ยวบินของสายการบินตางๆ
อาจทําใหมีจํานวนลดลงได สําหรับผลกระทบของเหตุการณที่มีตอบริษัทฯ ในระยะสั้นยังไมมี เนื่องจากผูรับบริการ
รายใหญของบริษัทฯ คือ สายการบินไทย ซึ่งมีเที่ยวบินไปสหรัฐอเมริกาเพียง 1 เที่ยวบินตอสัปดาห โดยสวนใหญ
สายการบินไทยจะเนนเสนทางบินไปยังทวีปยุโรป โดยจะใชเสนทางที่ผานบริเวณเอเชียตะวันตก ซึ่งการทําสงคราม
ระหวางสหรัฐอเมริกาและประเทศอัฟกานิสถาน ทําใหเครื่องบินไมสามารถบินผานเอเชียตะวันตก บริเวณใกลเคียง
กับประเทศอัฟกานิสถาน ทําใหเครื่องบินตองใชเสนทางบินอื่นซึ่งเปนระยะทางที่ไกลขึ้นและตองใชนํ้ามันเชื้อเพลิง
มากขึน้ ทัง้ นี้ รวมทั้งสายการบินอื่นๆ ดวยที่ตองหลีกเลี่ยงเสนทางที่ผานประเทศแถบเอเชียตะวันตก ทําใหมีผลดีตอ
บริษทั ฯ ในดานปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ใชเพิ่มขึ้น ทําใหบริษัทฯ จะมีรายไดเพิ่มขึ้น โดยสามารถวัดผลในระยะสั้นได
จากปริมาณนํามั
้ นเชื้อเพลิงที่ใหบริการโดยเฉลี่ยของบริษัทฯ 4 สัปดาห กอนการเกิดเหตุการณดังกลาวเทากับ 67.09
ลานลิตรตอสัปดาห และหลังเกิดเหตุการณเทากับ 67.48 ลานลิตรตอสัปดาห ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยรอย
ละ 0.58 และวัดผลจากจํานวนเที่ยวบินที่บริษัทฯ ใหบริการ 4 สัปดาห กอนการเกิดเหตุการณดังกลาวเทากับ 1,820
เทีย่ วบินตอสัปดาห และหลังเกิดเหตุการณเทากับ 1,810 เที่ยวบินตอสัปดาห ซึง่ ลดลงเพียงรอยละ 0.55 อยางไรก็
ตาม บริษทั ฯ มีนโยบายเบื้องตนที่จะรองรับผลกระทบที่อาจมีขึ้นในระยะยาว คือ การควบคุมคาใชจายที่ไมจําเปน
ของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง
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การแขงขันทีส่ งู ขึ้นของทาอากาศยานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ปจจุบนั การแขงขันในธุรกิจทาอากาศยานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีสูงขึ้นอยางมาก แตละ
ทาอากาศยานจะมุงแขงขันกันในเรื่องของการใหบริการดวยความสะดวกสบาย รวดเร็ว ปลอดภัย ดวยสถานที่
อุปกรณและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและไดมาตรฐานสากล ในขณะเดียวกันคาธรรมเนียมการใชทาอากาศยาน เชน คา
ธรรมเนียมการลงจอด (Landing Fee) คาเชาอุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆ เปนตน และคาธรรมเนียมการใช
บริการอืน่ ๆ เชน คาบริการเติมนํ้ามันอากาศยาน เปนตน ก็ตองสามารถแขงขันไดกับทาอากาศยานที่เปนคูแขงขัน
เพือ่ ดึงดูดใหสายการบินเลือกที่จะมาลงจอดและเลือกที่จะเปนฐานการบิน ดังนั้น จึงเปนปจจัยภายนอกที่บริษัทฯ ไม
อาจควบคุมได และมีผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทฯ
ทัง้ นี้ สามารถอธิบายปจจัยภายนอกดังกลาวที่มีผลกระทบตอบริษัทฯ ไดดังนี้
้ นและคาบริการเติมนํ้ามันอากาศยาน (ซึ่งคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 17 ของคาใช
• ราคานํามั
จายทัง้ หมดของสายการบิน) ทั้งนี้ ราคานํ้ามันที่ทาอากาศยานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะอิงราคาที่ตลาด
สิงคโปรเปนหลัก ซึ่งโดยรวมจะผันแปรตามอุปสงค อุปทานของการผลิต การกลั่น และการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล
สําหรับคาเก็บรักษา-คาสงนํ้ามันอากาศยานไปยังทอสงนํ้ามันใตลานจอด และคาบริการเติมนํ้ามันอากาศยานจะ
แตกตางกันไปในแตละทาอากาศยาน โดยในป 2543 อัตราคาบริการดังกลาวของทาอากาศยานชางงี ประเทศสิงค
โปร ทาอากาศยานดอนเมือง และทาอากาศยานเช็คหลับกอก ฮองกงจะอยูที่ U.S Cent 1.70, 2.13 และ 5.00 ตอ
U.S. Gallon ตามลําดับ ซึง่ จะเห็นวาอัตราคาบริการที่ทาอากาศยานดอนเมืองสูงกวาที่ทาอากาศยานชางงีอยูเล็ก
นอย แตตํ่ากวาที่ทาอากาศยานเช็คหลับกอกอยูมาก
• อัตราคาบริการการใชทาอากาศยาน (ซึ่งคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 83 ของคาใชจายทั้ง
หมดทีเ่ ทีย่ วบินลงจอด) ประกอบดวยคาธรรมเนียมการลงจอด (Landing Fee) คาเชาอุปกรณอํานวยความสะดวก
ตางๆ เปนตน ในชวงป 2540 – 2542 ซึ่งเปนชวงที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่ง
จะกระทบกับธุรกิจการบินและเกี่ยวเนื่องไปถึงจํานวนเที่ยวบินที่มาลงที่ทาอากาศยานและปริมาณนํ้ามันทีจ่ ะมาเติม
ทีท่ า อากาศยาน ดังนั้น นโยบายทาอากาศยานภูมิภาคนี้สวนใหญ เชน ทาอากาศยานชางงี ประเทศสิงคโปร ทา
อากาศยานเช็คหลับกอก ฮองกง ทาอากาศยานเซปง ประเทศมาเลเซีย เปนตน โดยการไดรับความชวยเหลือจาก
ภาครัฐ จะลดคาธรรมเนียมการใชทาอากาศยานดังกลาวลง เพือ่ ไมใหเกิดผลกระทบตอภาคธุรกิจและภาคการทอง
เที่ยวของประเทศ แตทา อากาศยานดอนเมืองโดยการทาอากาศยานแหงประเทศไทยไดเพิ่มคาธรรมเนียมการใชทา
อากาศยาน เนื่องจากตองการนํ ารายไดไปใชในการขยายทาอากาศยานดอนเมืองและลงทุนในทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จึงไดเพิ่มคาธรรมเนียมการใชทาอากาศยานโดยเฉลี่ยรอยละ 20 ทําใหจานวนเที
ํ
ย่ วบินที่มาใชบริการเติม
นํามั
้ นที่ทาอากาศยานดอนเมืองลดลง
อยางไรก็ตาม ยังมีปจจัยอื่นๆ ที่ทําใหสายการบินจะเลือกลงจอดและเติมนํ้ามันที่ทาอากาศยาน คือ ปจจัย
หลักอยางหนึ่งหนึ่งที่เรียกวา Maximum Landing Weight โดยหากเครื่องบินเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงจนเต็ม อาจทําใหไม
สามารถรับผูโ ดยสารและสินคาไดเต็มที่ ในทางกลับกัน หากมีผูโดยสารและสินคาจํานวนมากก็ไมสามารถเติมนํ้ามัน
เชือ้ เพลิงไดเต็มที่ รวมทั้งประเทศไทยก็ยังมีขอไดเปรียบในเรื่องแหลงทองเที่ยวที่สวยงามและนาสนใจกวาประเทศอื่น
ในภูมภิ าคเดียวกัน ทําใหมีจํานวนผูโดยสารที่ตองการมาลงที่ทาอากาศยานดอนเมืองเปนจํานวนมาก ทั้งนี้ จึงทําให
สายการบินตองมาลงจอดและรับบริการที่ทาอากาศยานดอนเมือง สําหรับในสวนของบริษัทฯ มีการลดอัตราคา
บริการลง เพื่อใหแขงขันไดกับทาอากาศยานอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน ซึง่ จะเห็นไดจากผลประกอบการของบริษัทฯ
ในไตรมาสที่ 1-2 ป 2544 แสดงตัวเลขรายไดคาบริการ เทากับ 434.90 ลานบาท โดยเมื่อเปรียบเทียบกับประมาณ
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การป 2544 รายไดคาบริการสําหรับไตรมาสที่ 1- 2 ซึ่งคาดการณไวเทากับ 379.92 ลานบาท จะเห็นไดวารายไดที่
เกิดขึน้ จริงสูงกวาประมาณการรอยละ 14.47 เนื่องจากคาบริการเติมนํ้ามันอากาศยานเปนปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่ง
ในการแขงขันดังนั้น การลดอัตราคาบริการของบริษัทฯ จึงมีสวนทําใหเที่ยวบินใชบริการเพิ่มขึ้น
4
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีการบิน
ความกาวหนาของเทคโนโลยีการบินมีสวนชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องยนตของเครื่อง
บินเพือ่ ใหสามารถบรรทุกผูโดยสารและสินคาไดมากขึ้นในขณะที่ใชนํ้ามันเชื้อเพลิงนอยลง ทําใหเที่ยวบินแตละเที่ยว
สามารถบินไดระยะทางไกลและเปนเวลานานขึ้น ทําใหขอจํากัดทางดานภูมิศาสตรและระยะทางของการเดินทาง
หมดไป จึงทําใหสายการบินมีโอกาสมากขึ้นในการเลือกทาอากาศยานที่เหมาะสมเปนฐานการบินของตนเอง เพื่อ
นําเครือ่ งบินลงรับบริการเติมนํ้ามันหรือบริการอื่นๆ ในทาอากาศยานที่มีศักยภาพในการแขงขันทั้งดานราคาและการ
บริการ
5
การรวมมือของสายการบิน
ปจจุบนั สายการบินจํานวนมากจะรวมมือกันเพื่อเปนพันธมิตรทางธุรกิจการบิน เชน สายการบินไทย
จะรวมมือกับสายการบินลุฟธฮันซา (Lufthansa) สายการบินยูไนเต็ดแอรไลน (United Airlines) เปนตน รวมกันจัด
ตัง้ พันธมิตรทางธุรกิจสตารอไลแอนส (Star Alliances) สวนสายการบินอเมริกัน แอรไลน (American Airlines) จะ
รวมมือกับสายการบินบริติช แอรเวย (British Airways) สายการบินฟนแอร (Finnair) รวมกันจัดตั้งพันธมิตรทาง
ธุรกิจวันเวิลด (One World) เปนตน ซึง่ จะเสนอบริการใหแกลูกคารวมกัน อาทิ ลูกคาสามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได
สะดวกขึน้ โดยการเลือกใชบริการของสายการบินในกลุมเดียวกันได เปนตน และสายการบินในกลุมเดียวกันอาจตก
ลงกันเพือ่ ลดจํานวนเที่ยวบินลง เพื่อไมใหมีความซํ้าซอนกันในเสนทางบินและตารางเวลา หรืออาจจะรวมเที่ยวบิน
กันในกรณีที่มีผูเดินทางจํานวนนอยในแตละเที่ยวบิน
สําหรับปจจัยดังกลาวขางตนนั้นเปนปจจัยภายนอกที่บริษัทฯ ไมอาจควบคุมได แตบริษัทฯ สามารถ
เสนอบริการที่ดีและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล (โดยบริษัทฯ ไดรับมาตรฐาน ISO 9001 Version 2000 ในทุก
ระบบ) ในราคาทีเ่ หมาะสม ใหแกลูกคาเพื่อเปนการดึงดูดใหสายการบินตางๆ พึงพอใจและมาใชบริการที่ทาอากาศ
ยานดอนเมือง (ณ ปจจุบัน) อยางตอเนื่อง
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(1.4) ผลกระทบจากการขนสงนํ้ามันอากาศยานทางทอจากบริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด และบริษัท
ทอสงนํ้ามันปโตรเลียมไทย จํากัด
ในอดีต รถยนตและรถไฟมีบทบาทมากในการขนสงนํ้ามันอากาศยานจากคลังนํ้ามันไปยังทาอากาศยาน
ดอนเมืองหรือไปยังภูมิภาคตางๆ ของประเทศ แตแมวาการขนสงนํ้ามันจะเปนปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งในธุรกิจนํ้า
มันแตกอ็ าจทําใหเกิดผลกระทบตางๆ ตอสังคมโดยไมอาจหลีกเลี่ยงไดโดยเฉพาะกับสิ่งแวดลอมและการจราจร โดย
เฉพาะในเขตของกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ระบบขนสงนํ้ามันทางทอจึงเกิดขึ้นเพื่อชวยลดปญหาตางๆ อันเกิดจากการ
ขนสงนํามั
้ นทางรถยนตและรถไฟ โดยมีบริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด และบริษัท ทอสงนํ้ามันปโตรเลียมไทย
จํากัด ดําเนินธุรกิจขนสงนํ้ามันทางทอ
การขนสงนํามั
้ นทางทอมีความสัมพันธกับบริษัทฯ คือ บริษัทผูคานํ้ามันจะสงนํ้ามันอากาศยานผานทอขนสง
นํามั
้ นของทัง้ 2 บริษัทใหแกบริษัทฯ เพื่อใหบริการแกสายการบิน ซึ่งเปนลูกคาของบริษัทผูคานํ้ามันนั้น โดยบริษัทฯ
มิไดมหี นาทีร่ บั ผิดชอบในการจัดหานํ้ามันอากาศยานเพื่อเติมใหแกสายการบิน โดยจะมีการติดตอรวมกันระหวาง
บริษทั ผูคานํ้ามัน บริษัทฯ และบริษัทขนสงนํ้ามัน อยางใกลชิด มีขอมูล Online ใหทราบถึงปริมาณนํ้ามันอากาศยาน
ทีค่ งเหลือใหทราบตลอด 24 ชั่วโมง และมีการประชุมเพื่อแกปญหาอันอาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติการขนสงนํ้ามัน
อากาศยานเปนระยะ ทุกฝายจะรวมกันจัดตั้งมาตรการรองรับในกรณีที่ทอขนสงนํ้ามันชํารุดหรือเกิดเหตุที่ไมสามารถ
สงนํามั
้ นได โดยหากเกิดเหตุการณเชนนี้ขึ้นจะตองดําเนินการใหทอขนสงนํ้ามันสามารถสงนํ้ามันไดตามปกติโดยเร็ว
ทีส่ ดุ รวมทั้งบริษัทฯ ไดกําหนดปริมาณนํ้ามันสํารองไวที่คลังนํ้ามันของบริษัทโดยเฉลี่ย 4 วัน
อยางไรก็ตาม ธุรกิจบริษัทฯ จะมีความเสี่ยงในกรณีที่ทอขนสงนํ้ามันชํารุดหรือเกิดเหตุที่ไมสามารถสงนํ้ามัน
อากาศยานใหแกทางบริษัทฯ ได ตามปริมาณที่บริษัทผูคานํ้ามันตองสงใหแกบริษัทฯ ทั้งนี้ ทอนํ้ามันทั้ง 2 ทอจะมี
ความสําคัญตอบริษัทฯ ไมยิ่งหยอนไปกวากัน เนื่องจากเปนการใชทดแทนกัน ในกรณีทอนํ้ามันเสนหนึ่งเสนใดมี
ปญหาก็สามารถจะสงผานอีกทอหนึ่งได ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจตอไปไดตามปกติ โดยเหตุการณที่
จะทําใหทอขนสงนํ้ามันไมสามารถทําการขนสงนํ้ามันใหบริษัทฯ พรอมกันทั้ง 2 ทอนั้นยังไมเคยปรากฏ
(1.5) ผลกระทบจากบริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด
บริษทั ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด (สามารถดูรายละเอียดของบริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด ไดในหัวขอ
2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทยอย และบริษัทรวม หนา 17) ซึ่งเปนบริษัทที่เกี่ยวของโดยบริษัทฯ
ถือหุนรอยละ 16.67
ปจจัยที่จะสงผลกระทบกับบริษัทฯ 2 ประการ คือ
1
การประสบปญหาในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด
ณ 31 ธันวาคม 2544 บริษัทฯมีภาระคํ้าประกันเงินกูคงเหลือเปนจํานวน 415 ลานบาท (ซึ่งลดลงจาก
จํานวน 426 ลานบาทที่ระบุไวในแผนการปรับโครงสรางหนี้ครั้งที่ 2) โดยที่บริษัทดังกลาวมีรายไดรวม ในป 25422543 เทากับ 365.48 ลานบาท และ 328.42 ลานบาท ตามลําดับ ขณะที่คาใชจายรวมของบริษัทเทากับ 786.05
ลานบาท และ 819.91 ลานบาทตามลําดับ โดยที่คาใชจายสวนใหญจะเปนผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและดอก
เบีย้ จาย คิดเปนรอยละ 61.31 และรอยละ 60.44 ของคาใชจายรวมตามลําดับ ทําใหบริษัทมีผลขาดทุนติดตอกัน
หลายป โดยในป 2542 และ 2543 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิเทากับ (420.57) ลานบาท และ (491.49) ลานบาท ตาม
ลําดับ ทําใหบริษัทมีขาดทุนสะสมตอเนื่องโดยใน ป 2542 และ 2543 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมเทากับ (2,239.76)
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ลานบาท และ (2,703.08) ลานบาท ตามลําดับ โดยมีสวนของผูถือหุน (ขาดทุนเกินทุน) ในป 2542 และ 2543 เทา
กับ (559.42) ลานบาท และ (766.58) ลานบาท ตามลําดับ
บริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด ไดประสบปญหาในการดําเนินธุรกิจ เนื่องจากสาเหตุดังนี้
• มี Cost Overrun จากการกอสรางคลังบางปะอิน และสถานีจายนํ้ามันทางรถไฟที่สถานีเชียงราก
นอย ประมาณ 705 ลานบาท
้ นผานทอที่เกิดขึ้นจริงมิไดเปนไปตามประมาณการ
• ปริมาณนํามั
• ปญหาวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหภาระในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนหนี้ในสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ เพิ่มสูงขึ้นอยางมาก และมูลคาหนี้เงินกูเพิ่มสูงขึ้นมากเมื่อแปลงเปนเงินสกุลบาท
บริษทั ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด ไดดําเนินการปรับโครงสรางหนี้ครั้งที่ 1 เมื่อ 3 มีนาคม 2542 และ
ครัง้ ที่ 2 เมื่อ 30 มิถุนายน 2543 โดยแผนการปรับโครงสรางหนี้โดยสรุป คือ
 เจาหนี้แปลงหนี้เปนทุน (หุนบุริมสิทธิ) จํานวน 796 ลานบาท
• กลุม
้ กุ วงเงินมีฐานะเทาเทียมกันและไดรับชําระคืนตามสัดสวนของวงเงิน
• หนีท
• อัตราดอกเบี้ยเงินกูเปน Step Interest โดยลด Yield ลงเปนรอยละ 10.99 และ 6.92 ในการปรับ
โครงสรางหนี้ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ตามลําดับ
• ระยะเวลาในการชําระคืนเงินตน 15 ป
จากแผนการปรับโครงสรางหนี้ทั้ง 2 ครั้ง เปนกําหนดตารางการจายคืนเงินตนและดอกเบี้ยที่สอด
คลองตามประมาณการกระแสเงินสดของบริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด ซึ่งจากการปรับโครงสรางดังกลาวทําให
ภาระคําประกั
้
นเงินกูที่บริษัทฯ คํ้าประกันใหกับบริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด นั้นมีจํานวนที่ลดลงจาก 540 ลาน
บาท เหลือ 426 ลานบาท โดยเงินตนสวนที่บริษัทฯ คํ้าประกันนี้จะทยอยลดลงตามสัดสวนของหนี้ที่คงเหลือ กลาว
คือ เงินกูทุกวงเงินของ บริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด จะมีสทิ ธิไดรับชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยเทาเทียมกันตาม
สัดสวนของหนี้
โดยการคําประกั
้
นหนี้ดังกลาวจะเปนการคํ้าประกันเงินกูของบริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัดที่มีตอ
กลุม เจาหนี้ อันไดแก ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด และธนาคาร
ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) ตามเงินตนเฉพาะหนี้กลุมที่ 2 ของสัญญาปรับโครงสรางหนี้จํานวน 352.04 ลานบาท
36.77 ลานบาท และ 37.53 ลานบาท ตามลําดับ รวมทั้งสิ้นประมาณ 426 ลานบาท ซึ่งในกรณีที่มีการผิดนัดชําระ
หนี้ กลุม เจาหนี้ดังกลาวสามารถใชสิทธิเรียกใหบริษัทฯ ชําระหนี้แทนลูกหนี้ตามสัญญาคํ้าประกัน โดยบริษัทฯ จะได
รับสิทธิในหลักประกันในสวนของหนี้กลุมที่ 2 แทน และจะสวมสิทธิแทนเจาหนี้เงินกูดังกลาวเชนกัน
อยางไรก็ตาม ณ เดือนกุมภาพันธ 2545 บริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด อยูระหวางการปรับโครง
สรางหนีค้ รัง้ ที่ 3 และ ณ เดือนมกราคม 2545 เจาหนี้กลุมที่ 2 ของบริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด ไดแจงใหบริษัทฯ
ทราบถึงเงือ่ นไขการชําระหนี้จํานวน 415 ลานบาท แทนบริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด ตามภาระคํ้าประกัน ดังนี้
ณ วันลงนามในสัญญาปรับโครงสรางหนี้ครั้งที่ 3 บริษัทฯ จะตองชําระหนี้ใหกับเจาหนี้กลุมที่ 2 เปนจํานวนครึ่งหนึ่ง
ของจํานวนภาระคํ้าประกันทั้งหมด หรือเทากับ 207.55 ลานบาทและสวนที่เหลืออีกจํานวน 207.55 ลานบาท ให
ผอนชําระทุกไตรมาสๆ ละ 17.30 ลานบาท เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคม 2545 จนถึงเดือนธันวาคม 2547 โดยจะตอง
ชําระดอกเบีย้ เทากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําประเภทบุคคลธรรมดาระยะเวลา 12 เดือน ทั้งนี้ บริษัทฯ มี
นโยบายทีจ่ ะชําระหนี้ดังกลาวตามภาระคํ้าประกัน แตกําลังอยูระหวางการเจรจาขั้นสุดทายสําหรับรายละเอียดใน
การชําระคืนหนี้
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บริษทั ฯ ไดตงั้ สํารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในสวนของเงินใหกูยืมแกบริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด
ครบทัง้ จํานวน คือ 106 ลานบาท และสําหรับสวนของเงินลงทุนในหุนสามัญไดตั้งสํารองฯ ครบถวนแลว คือ จํานวน
133 ลานบาท และสวนของเงินลงทุนในหุนบุริมสิทธิไดตั้งสํารองฯ เปนจํานวน 132 ลานบาท สําหรับสวนของภาระ
การคําประกั
้
นหนีข้ างตน ตามงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2544 บริษัทฯ ไดตั้งสํารองเผื่อภาระคํ้าประกันทั้งจํานวน
415 ลานบาท เปนที่เรียบรอยแลว
สําหรับภาระผูกพันในปจจุบันของบริษัทฯ ที่มีตอบริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด กลาวคือ บริษัทฯ
มีฐานะเปนผูถือหุน เจาหนี้เงินกู เจาหนี้การคา และผูคํ้าประกันเงินกู
2
ทอขนสงนํ้ามันของบริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด
โดยท อ ขนส ง นํ้ ามั น ที่ ว างท อ อยู  ใ ต ดิ น อาจมี ค วามเสี่ ย งในเรื่ อ งผลกระทบจากการก อ สร า ง
สาธารณูปโภคตางๆ ในเมืองใหญ และมีผลทําใหทอเกิดความเสียหายและมีรอยรั่ว ซึ่งอาจทําใหปริมาณนํ้ามัน
อากาศยานทีบ่ ริษทั ฯ จะใชในการบริการเติมนํ้ามันใหแกสายการบินที่ทาอากาศยานดอนเมืองไมเพียงพอ
เนือ่ งจากทอขนสงนํ้ามันของบริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด ฝงอยูใตดินลึก 1.5 ถึง 5 เมตร โดยวาง
ตามแนวทางรถไฟเปนระยะทางทั้งสิ้นรวม 69 กิโลเมตร โดยการวางทอลักษณะนี้เปนระบบและวิธีการเดียวกับที่ทุก
ประเทศทั่วโลกใชขนสงนํ้ามันในเมืองใหญ เชน ประเทศญี่ปุน ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน ลักษณะของทอขนสง
นํามั
้ นเหลานีจ้ ะมีความยืดหยุนและสามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนจากพื้นดินและผิวการจราจรทางดานบนไดดี ทั้งนี้
ทอสวนทีว่ างในบริเวณเมืองใหญ อาจมีความเสี่ยงในเรื่องผลกระทบจากการกอสรางสาธารณูปโภคตางๆ ที่จะทําให
ทอเกิดความเสียหายและมีรอยรั่ว ทําใหมีนํ้ามันรั่วซึมออกมาอยูบาง แตตามปกติการกอสรางสาธารณูปโภคตางๆ
จะตองใชความระมัดระวังมิใหกระทบกับแนวทอขนสงนํ้ามัน โดยบริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัดมีมาตรการรองรับ
เหตุการณดังกลาว คือ มีระบบ Scada เพือ่ ตรวจและหยุดจายนํ้ามันโดยอัตโนมัติทันทีที่มีนํ้ามันรั่วออกมาแมเพียง
เล็กนอย และมีการตรวจสอบเสนทางแนวทอทุกวันโดยพนักงาน และมีการเตรียมพรอมบุคลากรและอุปกรณที่จํา
เปนสําหรับการซอมแซมที่เรงดวน หากมีการพบความเสียหายของระบบทอหรืออุปกรณ จะตองซอมแซมใหกลับมา
ใชงานไดอยางเปนปกติโดยเร็วที่สุด เนื่องจากทอขนสงนํ้ามันของบริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด เปนหนึ่งในสอง
ทอขนสงนํามั
้ นหลักที่ใชขนสงนํ้ามันอากาศยานจากบริษัทผูคานํ้ามันใหแกบริษัทฯ (อีกทอหนึ่งเปนของบริษัท ทอสง
นํามั
้ นปโตรเลียมไทย จํากัด) ดังนั้น หากทอขนสงนํ้ามันของบริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด ไมสามารถใชการได
เปนระยะเวลานาน จะทําใหปริมาณนํ้ามันอากาศยานที่บริษัทผูคานํ้ามันสงใหบริษัทฯ ใชในการบริการเติมนํ้ามันให
แกสายการบินทีท่ า อากาศยานดอนเมืองมีไมเพียงพอ อยางไรก็ตาม ยังไมเคยเกิดเหตุการณรายแรงที่เกิดจากทอขน
สงนํามั
้ นใชงานไมไดและตองปดเพื่อซอมแซมเปนระยะเวลานาน จนทําใหปริมาณสํารองนํ้ามันอากาศยานมีไมเพียง
พอกับความตองการทีจ่ ะใชเติมใหแกเที่ยวบินที่ทาอากาศยานดอนเมือง ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีการสํารองปริมาณ
นํามั
้ นอากาศยานที่คลังนํ้ามันโดยเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 4 วัน ประกอบกับยังมีนํ้ามันอากาศยานสงผานทอขนสงนํ้า
มันของบริษทั ทอสงนํ้ามันปโตรเลียมไทย จํากัดมายังบริษัทฯ ยกตัวอยางเหตุการณเชน ในชวงปลายป 2543 มีเหตุ
การณนามั
ํ้ นรัว่ ซึมมายังผิวการจราจรจากแนวทอขนสงนํ้ามันของบริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด ในบริเวณสถานี
รถไฟฟาบีทเี อสพญาไท ทําใหตองหยุดสงนํ้ามันทางทอ โดยบริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด ไดทําการซอมแซมทอ
ขนสงนํามั
้ นใหใชการไดภายใน 7 วัน โดยในชวงนี้ บริษัทฯ ยังสามารถใหบริการเติมนํ้ามันแกสายการบินตาง ๆ ได
ตามปกติ
นอกจากนี้ ทอขนสงนํ้ามันของบริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด จึงเปนเสนทางที่มีความสําคัญยิ่งในการ
ขนสงนํามั
้ นเชือ้ เพลิงในบริเวณกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเปนเสนทางเดียวที่ใชขนสงนํ้ามันออกจากโรงกลั่นนํ้ามัน
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บางจาก โดยปจจุบันในบริเวณกรุงเทพมหานครไมอนุญาตใหมีรถบรรทุกนํ้ามันวิ่งตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้น หากทอ
ขนสงนํามั
้ นเสนนี้ใชงานไมได จะทําใหบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ไมสามารถนําสงนํ้ามันออกจาก
โรงกลัน่ รวมทั้งไมสามารถขายนํ้ามันอากาศยานใหแกสายการบินได
(1.6) ผลกระทบจากบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํากัด
บริษทั ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํากัด มีการทําสัญญาผูถือหุนระหวางบริษัทฯ บริษัท ทาอากาศยานสากล
กรุงเทพแหงใหม จํากัด (บทม.) และกลุมบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (บรรษัทฯ) ซึ่งมีขอตกลงวา
บทม. จะสามารถสงผูแทนมาเปนกรรมการไดจํานวน 2 คนจากกรรมการทั้งหมด 9 คน และหนึ่งในสองคนจะไดรับ
สิทธิในการแตงตั้งเปนประธานกรรมการบริษัท รวมทั้งมติของการประชุมใหญผูถือหุนในเรื่องดังนี้
1) สิทธิในการกําหนดคาบริการในสวนที่เกี่ยวของ
2) การแตงตั้งถอดถอนคณะกรรมการบริษัทฯ ในสวนของบทม.
3) เรือ่ งทีก่ ฎหมายไดกําหนดวาจะตองเปนมติพิเศษ
โดยทัง้ 3 เรือ่ งจะตองไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบจาก บทม.ดวยจึงจะเปนมติผาน จากประเด็นในสัญญา
ดังกลาวขางตนจึงทําใหบทม. มีอํานาจยับยั้งการดําเนินการในเรื่องดังกลาวของบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํากัด
ซึง่ ขอตกลงดังกลาวถือเปนปกติของการดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของกับทาอากาศยานโดยทั่วไป
นอกจากนี้ ตามสัญญาอนุญาตใหดําเนินการใหบริการระบบสงนํ้ามันอากาศยานผานทอฯ ณ ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ระหวาง บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํากัด และบทม. นั้น หากบริษัทปฏิบัติผิดสัญญาในกรณีตอไปนี้
กรณีที่ 1 บริษทั จะตองแจงความพรอมในการเปดบริการระบบสงนํ้ามันอากาศยานผานทอฯ ใหบทม. ทราบ
ลวงหนาไมนอ ยกวา 15 วัน และจะตองเริ่มเปดบริการระบบดังกลาวนี้กอน บทม.เปดใหบริการทาอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ โดยบทม.จะแจงกําหนดการใหบริการใหบริษัททราบลวงหนาไมนอยกวา 6 เดือน ซึ่งหากบริษัทไมสามารถ
ปฏิบตั ิตามได จะถือเปนการผิดสัญญาในกรณีที่ 1
กรณีที่ 2 บริษทั จะโอนสิทธิหนาที่ตามสัญญาที่ทําไวกับ บทม.ใหแกบุคคลอื่นมิได นอกจากไดรับคํายินยอม
เปนหนังสือจาก บทม.กอน
ในกรณีทงั้ สองดังกลาว บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํากัด จะตองยินยอมใหบทม. ปรับเปนรายวัน ในอัตรา
วันละ 300,000 บาท (สามแสนบาทถวน) จนกระทั่งบริษัทจะดําเนินการใหถูกตองเปนที่เรียบรอย แตทั้งนี้ จํานวนคา
ปรับรวมกันจะไมเกิน 4,500,000 บาท (สีล่ านหาแสนบาทถวน) และการปรับดังกลาวจะไมตัดสิทธิ บทม.ในการเรียก
รองคาสินไหมทดแทนในกรณีที่บริษัทปฏิบัติผิดสัญญาอื่นๆ ดวย
บริษัทฯ และกลุมบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย มีการทําสัญญาใหความชวยเหลือโดยเปน
กลุม ผูส นับสนุนทางการเงินใหกับ บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํากัด ตอผูใหสินเชื่อ คือ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) เมือ่ วันที่ 16 มกราคม 2545 ซึ่งกลุมผูสนับสนุนทางการเงินตกลงใหความชวยเหลือทางการเงินแกหาก
บริษทั ดังกลาวอยูในภาวะการเงินไมเพียงพอ ภายใตเงื่อนไข และขอกําหนด ตามสัญญา เสมือนหนึ่งเปนลูกหนี้ชั้น
ตนเชนเดียวกัน โดยที่สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทดังกลาวไดแสดงอยูในคําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการ
เงิน และผลการดําเนินงาน
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สรุปภาระผูกพันของบริษัทฯที่มีตอบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํากัด คือ บริษัทฯมีฐานะเปนผูถือหุน และผู
คําประกั
้
นเงินกู ตามสัดสวนความรับผิดของบริษัทฯที่จะอยูภายในจํานวนไมเกินกวารอยละ 50 ของความรับผิดทั้ง
หมดของผูส นับสนุนทุกราย โดยมีวงเงินสินเชื่อสกุลเงินบาทเทากับ 700 ลานบาท และวงเงินสินเชื่อสกุลดอลลารเทา
กับ 8.0 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ ยอดเบิกใชเงินรวม ณ มีนาคม 2545 เทากับ 114.6 ลานบาท และ 2.0 ลาน
เหรียญสหรัฐ โดยมีการเบิกใชเงินตามการกอสรางจริง และมีการจายชําระดอกเบี้ยทุกเดือนจนกระทั่งป 2549 จึงเริ่ม
ชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ย โดยมีการชําระคืนเงินตนเปนรายไตรมาส
เนือ่ งจากปจจุบนั กําหนดการจะเปดทาอากาศยานสุวรรณภูมิยังเปนชวงตนป 2548 ขณะที่บริษัท ไทยเชื้อ
เพลิงการบิน จํากัด มีกําหนดจายคืนเงินตนประมาณตนป 2550 ทําใหบริษัทดังกลาว มีระยะเวลาประมาณ 1 ปใน
การดําเนินงานกอนการเริ่มชําระเงินตน อยางไรก็ดีหากมีการเลื่อนการเปดทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัทก็จะมี
การชลอการใชเงินในโครงการออกไปใหสอดคลองกับการเปดดําเนินการของสนามบิน และหากมีการเลื่อนการเปด
ทาอากาศยานฯจนถึงกําหนดที่บริษัทดังกลาวตองชําระเงินตนดวยแลว บริษัทฯคงตองรับผิดชอบภาระทางการเงิน
ในอัตราสวนไมเกินกวารอยละ 50 ของความรับผิดชอบทั้งหมดซึ่งคาดวาจะเปนประมาณปละ 196-200 ลานบาท
(สวนความรับผิดของบริษัทฯโดยประมาณเทากับ 98-100 ลานบาท) ในขณะที่บริษัทฯก็ยังคงมีรายไดอยางเต็มที่
จากทาอากาศดอนเมืองซึ่งบริษัทฯคาดวาจะมีรายไดสูงกวาในปจจุบันอยางแนนอน ดังนั้นโอกาสในการที่บริษัทฯ
ตองรับผิดชอบภาระทางการเงินตอผูใหสินเชื่อในอนาคต บริษัทฯคาดวาคงไมไดรับผลกระทบมากนัก
(1.7) ผลกระทบจากบุคคลที่อาจมีความขัดแยงที่อาจเขามาดําเนินธุรกิจเดียวกันกับบริษัท
ในกรณีโครงการกอสรางระบบคลังนํ้ามันอากาศยาน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งบริษัทฯ มีความจํานง
จะเปนผูดําเนินการนั้น บมจ.ปตท. ซึง่ เปนผูถือหุนของบริษัทฯ โดยถือหุนรอยละ 9.60 ของทุนชําระแลว (กอนการ
เสนอขายหลักทรัพย) ไดแสดงความจํานงที่จะเขาเปนผูดําเนินการระบบคลังนํ้ามันอากาศยานเชนเดียวกับบริษัทฯ
ทัง้ นีน้ ายวิเศษ จูภิบาล ซึ่งเปนกรรมการผูจัดการใหญ กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ บมจ.ปตท. นั้น
เปนผูห นึ่งที่เปนคณะกรรมการของบริษัทฯ อยูดวย ซึ่งการกระทําของ บมจ.ปตท. และนายวิเศษ ถือเปนการประกอบ
กิจการอันเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเปนการผิดกฎหมายหุนสวนบริษัท และเปนการกระทําที่ขัดกับขอ
พึงปฎิบตั ทิ างจริยธรรมของผูบริหารบริษัทฯ โดยบริษัทฯ รวมกับบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํากัด ไดยื่นฟอง บมจ.
ปตท. และนายวิเศษ จูภบิ าล ไปแลว (โปรดดูรายละเอียดโครงการในหัวขอที่ 6 ขอพิพาททางกฎหมาย หนา 47)
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