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2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ
(2.1) ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทยอย และบริษัทรวม

บริษทั บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน) ปจจบัุน มีทุนจดทะเบียน 340 ลานบาทและทุนชํ าระ
แลว 250 ลานบาท โดยบริษัทฯ กอตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 30 ธันวาคม 2526 ดวยทุนจดทะเบียน 80 ลานบาท โดยคณะรัฐ
มนตรีอนุมัติใหดํ าเนินการตามความเห็นและมติสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ี
จะจดัตัง้โครงการเตมิน้ํ ามันอากาศยาน ปจจุบัน เปนบริษัทเดียวท่ีไดรับสิทธิจากรัฐบาลไทยในการดํ าเนินธุรกิจจัด
เกบ็ และใหบริการเติมน้ํ ามันเชื้อเพลิงแกอากาศยานทุกประเภทและทุกเท่ียวบิน ณ ทาอากาศยานดอนเมือง โดย
ลักษณะของสิทธดิงักลาว คือ การทาอากาศยานแหงประเทศไทยจะอนุญาตใหบริษัทฯ เชาระบบทอสงเชื้อเพลิงเพ่ือ
ด ําเนินการใหบริการเตมิเชื้อเพลิงอากาศยานภายในทาอากาศยานดอนเมือง ท้ังน้ี สัญญาเชาทอจากการทาอากาศ
ยานแหงประเทศไทยมีการตออายุสัญญาทุก 3 ป กอนสัญญาจะส้ินสุดอยางนอย 1 เดือน โดยเงื่อนไขและอายุ
สัญญาเชาจะเปนไปตามเดิม จนกวาระบบทอสงเชื้อเพลิงหรือทาอากาศยานในสวนท่ีเกี่ยวของจะหมดอายุการใช
งาน ซึง่เน่ืองจากตามลักษณะธุรกิจจะตองมีการบํ ารุงรักษาทอ (เพ่ือใหมีสภาพใชงานไดดีอยูตลอด เชน มีการตรวจ
สอบอุปกรณอยางสมํ่ าเสมอ หากมีสวนใดท่ีตองเปล่ียนหรือซอมแซมตองจัดการทันที) รวมท้ังมีระบบปองกันการกัด
กรอนและเปนสนิมของทอโดยใชประจุไฟฟา (Cathodic Protection) ดงัน้ัน อายุการใชงานของทอสงเชื้อเพลิงในทา
อากาศยานโดยทัว่ไปจะมากกวา 30 ป โดยปจจุบัน ทอสงเชื้อเพลิงของการทาอากาศยานแหงประเทศไทยไดเปด
ด ําเนินงานมาแลวเปนระยะเวลาประมาณ 17 ป

บริษทัฯ ใหบริการเชื้อเพลิงการบินอยางครบวงจรท้ัง 3 ระบบ คือ ระบบสงน้ํ ามันอากาศยานผานทอฯ ระบบ
คลังน้ํ ามนัอากาศยาน และระบบเติมน้ํ ามันอากาศยาน โดยมีลูกคาหรือผูวาจางเติมน้ํ ามัน คือ บริษัทผูคาน้ํ ามัน
ตางๆ ท่ีขายน้ํ ามนัอากาศยานใหแกสายการบิน โดยบริษัทฯ มีการใหบริการเติมน้ํ ามันอากาศยาน 2 ประเภท คือ น้ํ า
มนัอากาศยานสํ าหรับเคร่ืองบินไอพน (JET A-1) และน้ํ ามันอากาศยานสํ าหรับเคร่ืองบินลูกสูบ (AVGAS)

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดใหบริการเติมน้ํ ามันอากาศยานสํ าหรับเคร่ืองบินไอพนใหแกสายการบินบางกอกแอร
เวย ณ ทาอากาศยานภูมิภาค 2 แหง คือ ทาอากาศยานสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี และทาอากาศยานสุโขทัย โดย
บริษทัฯ ไดรับสัญญาอนุญาตใหดํ าเนินการใหบริการเติมน้ํ ามันอากาศยานจากบริษัท การบินกรุงเทพ จํ ากัด โดย
ระยะเวลาการใหด ําเนินการ 12 ป เร่ิมตั้งแตป 2543 ถึง 2554 และเมื่อครบอายุสัญญาแลว อาจทํ าการขยายระยะ
เวลาของสัญญาตอไปไดอีกคร้ังละ 5 ป

บริษทัฯ มกีารประกอบธุรกิจผานบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทท่ีเกี่ยวของดังน้ี
1. บริษทั บริการนํ้ ามันอากาศยาน จํ ากัด

ถอืเปนบริษทัยอย ซึ่งกอตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 2529 โดย ณ 31 ธันวาคม 2544 มีทุนจดทะเบียน
และทุนชํ าระแลวจํ านวน 120,000 บาท และโครงสรางผูถือหุนรายใหญ ประกอบดวย บริษัทฯ ซึ่งถือหุนในอัตรารอย
ละ 82.92 และบมจ.ปตท. ซึ่งถือหุนในอัตรารอยละ 16.66

บริษทั บริการนํ ้ามันอากาศยาน จํ ากัด ประกอบธุรกิจเติมน้ํ ามันใหแกอากาศยาน (Intoplane) ซึง่เปน
การรบัเหมาเฉพาะแรงงาน โดยเร่ิมแรกจะเปนการรับจางบริษัทฯ เติมน้ํ ามันเชื้อเพลิงใหแกสายการบิน ตอมา
ภายหลังบริษทัฯ มนีโยบายดํ าเนินงานดานเติมน้ํ ามันเอง บริษัท บริการนํ้ ามันอากาศยาน จํ ากัด จึงไมมีการประกอบ
กจิการใดๆ ตัง้แตป 2536 จนถงึเดือนกันยายน 2544 ท้ังน้ี ตั้งแตเดือนตุลาคม 2544 จะเร่ิมดํ าเนินการรับจางบริษัทฯ
ใหบริการเติมน้ํ ามันอากาศยาน ณ ทาอากาศยานสมุย และทาอากาศยานสุโขทัย
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2. บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํ ากัด
เปนบริษทัรวม ซึ่งกอตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2539 โดย ณ 17 มกราคม 2545 มีทุนจดทะเบียน 370

ลานบาท ทุนชํ าระแลว 314.5 ลานบาท และโครงสรางผูถือหุนรายใหญ ประกอบดวย

ถือหุนในอัตรารอยละ
1 บริษทั บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน) 44.99
2 บริษทั เสริมกิจ แมเนจเมนท จํ ากัด * 25.00
3 บริษทั ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จํ ากัด 10.00
4 บริษทั เสริมมิตร เอกซเซคคิวทีฟ จํ ากัด * 10.00
5 บริษัท คารโก วิลเล็จ จํ ากัด * 9.99
หมายเหตุ * เปนบริษัทในกลุมบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

บริษทัประกอบธรุกจิใหบริการเชื้อเพลิงอากาศยานเชนเดียวกับบริษัทฯ และเปนผูไดรับอนุญาตใหดํ าเนิน
การใหบริการระบบสงน้ํ ามันอากาศยานผานทอฯ ในบริเวณทาอากาศยานสุวรรณภูมิจากบทม. เปนระยะเวลา 30 ป
นับตัง้แตวนัแรกท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิเร่ิมดํ าเนินการเปดใหบริการ และบริษัทฯไดเร่ิมดํ าเนินการกอสรางทอสง
น้ํ ามนัเชื้อเพลิงในไตรมาสที่ 2 ของป 2544

ท้ังน้ี เพ่ือเปนการตอบแทนการไดรับสิทธิและผลประโยชนในการเขาทํ าสัญญาอนุญาตใหดํ าเนินการให
บริการระบบสงน้ํ ามันอากาศยานผานทอฯ ณ ทาอากาศยานสุวรณภูมิ ผูถือหุนไดมีการตกลงกันตามสัญญาผูถือหุน
ของบริษทั ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํ ากัด คือ บริษัทฯ และกลุมบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กลุม
บรรษทัฯ) จะตองโอนหุนใหแกทางบทม. ฝายละเทาๆ กัน เพ่ือใหบทม. เปนผูถือหุนรอยละ 10 ของจํ านวนหุนท้ังหมด
ภายใน 15 วันนับแตวันท่ีจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท โดยบทม. ไมตองชํ าระคาหุนใดๆ ท้ังส้ิน และสิทธิในหุน
ดงักลาวถอืเปนกรรมสิทธ์ิท่ีสมบูรณของบทม. และการชํ าระมูลคาหุนในคร้ังตอไป รวมท้ังการเพ่ิมทุนใดๆ ในสวน
ของบทม. ทางบริษัทฯ และกลุมบรรษัทจะตองรับภาระชํ าระเงินใหในนามของบทม. โดยหุนและคาหุนท่ีชํ าระแลวใน
สวนดังกลาวจะตกเปนสิทธิของบทม.

สํ าหรับผลตอบแทนใหแกบทม. ในฐานะท่ีอนุญาตใหบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํ ากัด เขาดํ าเนินการให
บริการระบบสงน้ํ ามันอากาศยานผานทอฯ ณ ทาอากาศยานสุวรณภูมิ น้ัน คือ อัตรารอยละ 2 ของยอดรายไดของ
บริษทักอนหักคาใชจายใดๆ นับตั้งแตปท่ีเร่ิมเปดใหบริการ โดยคํ านวณเปนรายป แตท้ังน้ี ผลประโยชนตอบแทนโดย
รวมจะตองไมตํ ่ากวาท่ีการทาอากาศยานแหงประเทศไทยไดรับจากบริษัทฯ เพ่ือเปนผลประโยชนตอบแทนจากการท่ี
ใหเชาระบบทอสงเชื้อเพลิงอากาศยานเพ่ือดํ าเนินการใหบริการเติมเชื้อเพลิงอากาศยานภายในทาอากาศยานดอน
เมอืง ท้ังน้ี การคํ านวนเงินผลประโยชนตอบแทนใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีเปนมาตรฐานสากล และเปนหลักการ
ท่ีคูสัญญาท้ังสองฝายยอมรับ โดยผลตอบแทนดังกลาวน้ีเปนรูปแบบผลตอบแทนโดยปกติท่ีเสนอใหแกบทม. ใน
ฐานะเปนคูสัญญาผูใหอนุญาต โดยมิใชในฐานะผูถือหุนของบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํ ากัด

ท้ังน้ี นอกเหนือจากสิทธิและผลประโยชนและผลตอบแทนใหแกบทม. ดังกลาว ผูถือหุนทุกฝายของบริษัท
ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํ ากัด จะไดรับสิทธิประโยชนและผลตอบแทนโดยเทาเทียมกัน
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3. บริษัท ขนสงน้ํ ามันทางทอ จํ ากัด
เปนบริษทัท่ีเกีย่วของ ซึ่งกอตั้งข้ึนเมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม 2534 ตามมติคณะรัฐมนตรีตามขอเสนอของ

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ เพ่ือประกอบกิจการดานการเก็บรักษา และดํ าเนินการขนสงน้ํ ามันเชื้อเพลิง
ทางระบบทอสงน้ํ ามันใตพ้ืนดินซึ่งสรางขนานกับทางรถไฟ มีระยะทางรวม 69 กิโลเมตรจากโรงกล่ันน้ํ ามันบางจาก
ผาน คลังน้ํ ามันเชลล และคาลเท็กซท่ีชองนนทรี ไปยังคลังน้ํ ามันของบริษัทฯ ท่ีทาอากาศยานดอนเมือง และไปส้ิน
สุดท่ีคลังน้ํ ามนัของบริษัท ขนสงน้ํ ามันทางทอ จํ ากัด ท่ีอํ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปนศูนยรวม
การรบัและจายน้ํ ามันเพ่ือกระจายสูภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย โดยวัตถุประสงคหลักในการจัดตั้งบริษัท คือ เพ่ือ
ลดผลกระทบจากมลภาวะท่ีมีตอส่ิงแวดลอมและการจราจรติดขัดในเขตกรุงเทพมหานคร อันเน่ืองมาจาการขนสงน้ํ า
มนัจากการขนสงอ่ืนๆ เชน รถบรรทุก และรถไฟ ณ ปจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชํ าระแลวจํ านวน 1,592
ลานบาท และโครงสรางผูถือหุนรายใหญ ประกอบดวย

ถือหุนในอัตรารอยละ
ธนาคารไทยพาณิชย จํ ากัด (มหาชน) 16.75
บริษทั บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน) 16.67
บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํ ากัด (มหาชน) 15.63
บริษทั บางจากปโตรเลียม จํ ากัด (มหาชน) 11.41
สํ านักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 8.35
บริษัท การบินไทย จํ ากัด (มหาชน) 8.35

ตารางแสดงโครงสรางกลุมบริษัทฯ
ณ 31 ธันวาคม 2544

ชื่อบริษัท รอยละ
ของ

การถือหุน

ความ
สัมพันธ

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

1. บริษัท บริการนํ้ ามันอากาศยาน จํ ากัด
(Intoplane Service Company Limited)

83.00 บริษัทยอย เติมนํ้ ามันเช้ือเพลิง
ใหแกอากาศยาน

2. บริษัท ไทยเช้ือเพลิงการบิน จํ ากัด
(Thai Aviation Refueling Company Limited)

45.00 บริษัทรวม บริการเช้ือเพลิงอากาศยาน

3. บริษัท ขนสงนํ้ ามันทางทอ จํ ากัด
(Fuel Pipeline Transportation Company Limited)

16.67 บริษัท
ที่เก่ียวของ

ขนสงนํ้ ามันทางทอ

นโยบายการแบงการดํ าเนินงานของบริษัทในกลุม
สํ าหรับธรุกจิบริการเชื้อเพลิงอากาศยาน ปจจุบันมีนโยบายแบงการดํ าเนินธุรกิจภายในกลุมบริษัทอยาง

ชดัเจน กลาวคือ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน) จะด ําเนินธุรกิจใหบริการเชื้อเพลิงการบิน
ครบวงจรทัง้ระบบสงน้ํ ามันอากาศยานผานทอฯ ระบบคลังน้ํ ามันอากาศยาน และระบบเติมน้ํ ามันอากาศยานภาย
ในทาอากาศยานดอนเมืองอยางแตเพียงผูเดียว รวมถึงเปนผูใหบริการในทาอากาศยานภูมิภาคดวย และในอนาคต
จะเปนผูดํ าเนินการกอสรางพรอมท้ังดํ าเนินการใหบริการโครงการระบบคลังน้ํ ามันอากาศยานและเปนผูประมูลโครง
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การระบบเติมน้ํ ามันอากาศยานท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในขณะท่ีบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํ ากัด จะเปนผูให
บริการเฉพาะระบบสงน้ํ ามันอากาศยานผานทอฯ ภายในทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

สํ าหรับธรุกจิขนสงน้ํ ามันทางทอ ในกลุมบริษัทมีเพียงบริษัทเดียวท่ีดํ าเนินธุรกิจน้ี คือ บริษัท ขนสงน้ํ ามันทาง
ทอ จํ ากัด

สวนบริษัท บริการนํ้ ามันอากาศยาน จํ ากัด ดํ าเนินธุรกิจเติมน้ํ ามันเชื้อเพลิงใหแกอากาศยานโดยรับจาง
บริษัทฯ ใหบริการเติมน้ํ ามันอากาศยาน ณ ทาอากาศยานสมุย และทาอากาศยานสุโขทัย ซึ่งตามนโยบายใน
ปจจบัุน บริษทั บริการน้ํ ามันอากาศยาน จํ ากัด จะใหบริการเติมน้ํ ามันเชื้อเพลิงอากาศยานเฉพาะท่ีทาอากาศยาน
ภูมิภาคเทาน้ัน

ท้ังน้ี นโยบายของกลุมบริษัทอาจมีการปรับเปล่ียนไปตามปจจัยทางดานสภาวะเศรษฐกิจการเมืองและ
สภาวะการแขงขนัทางธุรกิจ อยางไรก็ตาม นโยบายการดํ าเนินธุรกิจใดๆ ของแตละบริษัทในกลุมจะเปนไปเพ่ือให
เอ้ือประโยชนสูงสุดในการดํ าเนินธุรกิจของท้ังกลุมบริษัท

(2.2) สดัสวนรายไดจากแตละกลุมธุรกิจ
การด ําเนินงานในชวง 3 ปท่ีผานมา ธุรกิจของบริษัทฯ ในป 2542 มีรายไดรวม 775.96 ลานบาท สํ าหรับในป 

2543 รายไดมกีารปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับรายไดรวมของป 2542 ตามสัดสวน ถึงแมวารายไดอ่ืนๆ โดย
เฉพาะดอกเบ้ียรับยังคงมีแนวโนมท่ีลดลงจากการลดลงของอัตราดอกเบ้ียอยางตอเน่ือง แตการปรับเพ่ิมขึ้นของ
ปริมาณนํ ้ามนัท่ีใหบริการเมื่อเปรียบเทียบตามสัดสวนกับปริมาณนํ้ ามันท่ีใหบริการในป 2542 แลวมีการเพ่ิมขึ้นใน
จ ํานวนท่ีสูงขึน้ และคิดเปนจํ านวนเงินท่ีสูงกวารายไดดอกเบ้ียท่ีลดลง คือ ปริมาณนํ้ ามันท่ีใหบริการในป 2543 มี
อัตราสูงกวาปกอนเฉล่ียประมาณรอยละ 6.05 โดยท่ีรายไดรวมของบริษัทฯ ป 2543 เทากับ 858.63 ลานบาท และ
ในป 2544 รายไดจากการเติมน้ํ ามันเทากับ 882.41 ลานบาท ซึ่งยังคงเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง โดยทํ าใหบริษัทฯมีราย
ไดรวมเทากับ 960.47 ลานบาท

ตารางแสดงโครงสรางรายไดของบริษัทเปนรายป (แยกตามประเภทธุรกิจ)
ป 2542 ถึง ป 2544

 (หนวย : ลานบาท)
ป 2542 ป 2543 ป 2544

จํ านวนเงิน รอยละ จํ านวนเงิน รอยละ จํ านวนเงิน รอยละ
1. รายไดจากการเติมนํ้ ามัน 692.02 89.18 774.84 90.24 882.41 91.87
2. รายไดจากการใหเชาทรัพยสิน * 46.06 5.94 49.26 5.74 49.35 5.14
3. รายไดอ่ืน ๆ ** 37.88 5.05 34.53 4.02 28.71 2.99
รวม 775.96 100.00 858.63 100.00 960.47 100.00
หมายเหตุ * รายละเอียดรายไดจากการเชาทรัพยสิน สามารถดูไดในตารางแสดงรายไดจากการใหเชาทรัพยสินของบริษัทฯ หนา 43

** รายไดอ่ืน ๆ ประกอบดวย รายไดจากการถายนํ้ ามัน รวมทั้งกํ าไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน  รายไดจากการลงทุน
ในรูปแบบอ่ืน เชน ดอกเบี้ยรับ และรายไดคาธรรมเนียมการคํ้ าประกัน และสวนแบงผลกํ าไร-ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย

(2.3) เปาหมายการดํ าเนินธุรกิจ (Goal)
บริษทัฯ มีการจัดทํ าแผนงานธุรกิจ (Business Plan) สํ าหรับชวงระยะเวลา 3-5 ป ขางหนา โดยการดํ าเนิน

ธรุกจิจะค ํานึงถงึเปาหมายของบริษัทฯ ในการนํ าเสนอคุณภาพและบริการที่ดีท่ีสุดควบคูไปกับราคาท่ีสามารถแขงขัน
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ได เพ่ือใหผูรับบริการพึงพอใจสูงสุด ซึ่งจะทํ าใหบริษัทฯ สามารถแขงขันกับผูประกอบการรายอ่ืนในธุรกิจจัดเก็บและ
ใหบริการเตมิน้ํ ามนัเชื้อเพลิงแกอากาศยานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยจะมุงไปสูการขยายบริการของ
บริษทัฯ ไปท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และทาอากาศยานภูมิภาคในประเทศไทยท่ีมีขนาดใหญ ซึ่งรายละเอียดมีดังน้ี

1 การด ําเนินการกอสรางระบบคลังน้ํ ามันอากาศยาน และการเขารวมประมูลเพ่ือใหบริการระบบเติม
น้ํ ามนัอากาศยาน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

•  ระบบคลังน้ํ ามันอากาศยาน มีมูลคาเงินลงทุนในโครงการประมาณ 2,036 ลานบาท ปจจุบัน
บริษทัฯ ไดเตรียมการดํ าเนินการโครงการดังกลาวโดยการซื้อท่ีดินจํ านวน 60 ไรท่ีอยูใกลเคียงกับทาอากาศยาน
สุวรรณภูม ิ เพ่ือความสะดวกในการตอเชื่อมระบบคลังน้ํ ามันอากาศยานกับระบบสงน้ํ ามันอากาศยานผานทอฯ ของ
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดรับอนุญาตจากบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํ ากัด (ซึ่งเปนผูดํ าเนินการ
ระบบสงน้ํ ามนัอากาศยานผานทอฯ ใหกับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ) ใหบริษัทฯ สามารถดํ าเนินการเชื่อมตอระบบ
คลังน้ํ ามนัอากาศยานกับระบบสงน้ํ ามันอากาศยานผานทอฯ

•  ด ําเนินการเติมน้ํ ามันอากาศยาน โดยมีมูลคาเงินลงทุนในโครงการตํ่ ากวา 1,000 ลานบาท 
ซึง่บทม. จะพิจารณาหาผูประกอบการกอนท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปดดํ าเนินการประมาณ 1 ป โดย บทม. มี
นโยบายท่ีจะใหมีผูประกอบการมากกวา 1 ราย และบริษัทฯ มีศักยภาพท่ีจะเปนหน่ึงในผูประกอบการท่ีไดรับ
อนุญาต เพราะบริษัทฯ มีพรอมท้ังกํ าลังคนที่มีประสบการณและอุปกรณการเติมน้ํ ามันอากาศยานท่ีครบถวน

ท้ัง 2 โครงการจะตองแลวเสร็จพรอมเปดใหดํ าเนินการตามกํ าหนดการของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่ีจะเปดดํ าเนินการอยางเปนทางการในป 2548

2 บริษทัฯ จะทํ าการเขารวมประมูลเพ่ือขยายฐานธุรกิจไปยังทาอากาศยานภูมิภาคขนาดใหญ
การทาอากาศยานแหงประเทศไทยมีนโยบายเปดใหเอกชนประมูลเพ่ือเขาดํ าเนินงานในทาอากาศ

ยานภูมภิาคขนาดใหญ 4 แหง คือ ทาอากาศยานภูเก็ต หาดใหญ เชียงใหม และเชียงราย โดยแผนแปรรูปมีกํ าหนด
การเบ้ืองตนจะดํ าเนินการประมูลใหแลวเสร็จกอนทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปด ปจจุบัน บริษัทฯ อยูในระหวางทํ า
การศกึษาและหาชองทางความเปนไปไดเพ่ือเขาไปดํ าเนินงานในทาอากาศยานภูมิภาคดังกลาว


