บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
(2.1) ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทยอย และบริษัทรวม
บริษทั บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ปจจุบัน มีทุนจดทะเบียน 340 ลานบาทและทุนชําระ
แลว 250 ลานบาท โดยบริษัทฯ กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2526 ดวยทุนจดทะเบียน 80 ลานบาท โดยคณะรัฐ
มนตรีอนุมัติใหดําเนินการตามความเห็นและมติสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่
จะจัดตัง้ โครงการเติมนํ้ามันอากาศยาน ปจจุบัน เปนบริษัทเดียวที่ไดรับสิทธิจากรัฐบาลไทยในการดําเนินธุรกิจจัด
เก็บ และใหบริการเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงแกอากาศยานทุกประเภทและทุกเที่ยวบิน ณ ทาอากาศยานดอนเมือง โดย
ลักษณะของสิทธิดงั กลาว คือ การทาอากาศยานแหงประเทศไทยจะอนุญาตใหบริษัทฯ เชาระบบทอสงเชื้อเพลิงเพื่อ
ดําเนินการใหบริการเติมเชื้อเพลิงอากาศยานภายในทาอากาศยานดอนเมือง ทั้งนี้ สัญญาเชาทอจากการทาอากาศ
ยานแหงประเทศไทยมีการตออายุสัญญาทุก 3 ป กอนสัญญาจะสิ้นสุดอยางนอย 1 เดือน โดยเงื่อนไขและอายุ
สัญญาเชาจะเปนไปตามเดิม จนกวาระบบทอสงเชื้อเพลิงหรือทาอากาศยานในสวนที่เกี่ยวของจะหมดอายุการใช
งาน ซึง่ เนือ่ งจากตามลักษณะธุรกิจจะตองมีการบํารุงรักษาทอ (เพื่อใหมีสภาพใชงานไดดีอยูตลอด เชน มีการตรวจ
สอบอุปกรณอยางสมํ่าเสมอ หากมีสวนใดที่ตองเปลี่ยนหรือซอมแซมตองจัดการทันที) รวมทัง้ มีระบบปองกันการกัด
กรอนและเปนสนิมของทอโดยใชประจุไฟฟา (Cathodic Protection) ดังนัน้ อายุการใชงานของทอสงเชื้อเพลิงในทา
อากาศยานโดยทัว่ ไปจะมากกวา 30 ป โดยปจจุบัน ทอสงเชื้อเพลิงของการทาอากาศยานแหงประเทศไทยไดเปด
ดําเนินงานมาแลวเปนระยะเวลาประมาณ 17 ป
บริษทั ฯ ใหบริการเชื้อเพลิงการบินอยางครบวงจรทั้ง 3 ระบบ คือ ระบบสงนํ้ามันอากาศยานผานทอฯ ระบบ
คลังนํามั
้ นอากาศยาน และระบบเติมนํ้ามันอากาศยาน โดยมีลูกคาหรือผูวาจางเติมนํ้ามัน คือ บริษัทผูคานํ้ามัน
ตางๆ ทีข่ ายนํามั
้ นอากาศยานใหแกสายการบิน โดยบริษัทฯ มีการใหบริการเติมนํ้ามันอากาศยาน 2 ประเภท คือ นํ้า
มันอากาศยานสําหรับเครื่องบินไอพน (JET A-1) และนํ้ามันอากาศยานสําหรับเครื่องบินลูกสูบ (AVGAS)
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ไดใหบริการเติมนํ้ามันอากาศยานสําหรับเครื่องบินไอพนใหแกสายการบินบางกอกแอร
เวย ณ ทาอากาศยานภูมิภาค 2 แหง คือ ทาอากาศยานสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี และทาอากาศยานสุโขทัย โดย
บริษทั ฯ ไดรบั สัญญาอนุญาตใหดําเนินการใหบริการเติมนํ้ามันอากาศยานจากบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด โดย
ระยะเวลาการใหดาเนิ
ํ นการ 12 ป เริ่มตั้งแตป 2543 ถึง 2554 และเมื่อครบอายุสัญญาแลว อาจทําการขยายระยะ
เวลาของสัญญาตอไปไดอีกครั้งละ 5 ป
บริษทั ฯ มีการประกอบธุรกิจผานบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของดังนี้
1. บริษทั บริการนํ้ามันอากาศยาน จํากัด
ถือเปนบริษทั ยอย ซึ่งกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2529 โดย ณ 31 ธันวาคม 2544 มีทุนจดทะเบียน
และทุนชําระแลวจํานวน 120,000 บาท และโครงสรางผูถือหุนรายใหญ ประกอบดวย บริษัทฯ ซึ่งถือหุนในอัตรารอย
ละ 82.92 และบมจ.ปตท. ซึ่งถือหุนในอัตรารอยละ 16.66
บริษทั บริการนํามั
้ นอากาศยาน จํากัด ประกอบธุรกิจเติมนํ้ามันใหแกอากาศยาน (Intoplane) ซึง่ เปน
การรับเหมาเฉพาะแรงงาน โดยเริ่มแรกจะเปนการรับจางบริษัทฯ เติมนํ้ามันเชื้อเพลิงใหแกสายการบิน ตอมา
ภายหลังบริษทั ฯ มีนโยบายดําเนินงานดานเติมนํ้ามันเอง บริษัท บริการนํ้ามันอากาศยาน จํากัด จึงไมมีการประกอบ
กิจการใดๆ ตัง้ แตป 2536 จนถึงเดือนกันยายน 2544 ทั้งนี้ ตั้งแตเดือนตุลาคม 2544 จะเริ่มดําเนินการรับจางบริษัทฯ
ใหบริการเติมนํ้ามันอากาศยาน ณ ทาอากาศยานสมุย และทาอากาศยานสุโขทัย
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2. บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํากัด
เปนบริษทั รวม ซึ่งกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2539 โดย ณ 17 มกราคม 2545 มีทุนจดทะเบียน 370
ลานบาท ทุนชําระแลว 314.5 ลานบาท และโครงสรางผูถือหุนรายใหญ ประกอบดวย

1
2
3
4
5

บริษทั บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
บริษทั เสริมกิจ แมเนจเมนท จํากัด *
บริษทั ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จํากัด
บริษทั เสริมมิตร เอกซเซคคิวทีฟ จํากัด *
บริษัท คารโก วิลเล็จ จํากัด *

ถือหุนในอัตรารอยละ
44.99
25.00
10.00
10.00
9.99

หมายเหตุ * เปนบริษัทในกลุมบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

บริษทั ประกอบธุรกิจใหบริการเชื้อเพลิงอากาศยานเชนเดียวกับบริษัทฯ และเปนผูไดรับอนุญาตใหดําเนิน
การใหบริการระบบสงนํ้ามันอากาศยานผานทอฯ ในบริเวณทาอากาศยานสุวรรณภูมิจากบทม. เปนระยะเวลา 30 ป
นับตัง้ แตวนั แรกที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิเริ่มดําเนินการเปดใหบริการ และบริษัทฯไดเริ่มดําเนินการกอสรางทอสง
นํามั
้ นเชื้อเพลิงในไตรมาสที่ 2 ของป 2544
ทัง้ นี้ เพือ่ เปนการตอบแทนการไดรับสิทธิและผลประโยชนในการเขาทําสัญญาอนุญาตใหดําเนินการให
บริการระบบสงนํ้ามันอากาศยานผานทอฯ ณ ทาอากาศยานสุวรณภูมิ ผูถือหุนไดมีการตกลงกันตามสัญญาผูถือหุน
ของบริษทั ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํากัด คือ บริษัทฯ และกลุมบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กลุม
บรรษัทฯ) จะตองโอนหุนใหแกทางบทม. ฝายละเทาๆ กัน เพื่อใหบทม. เปนผูถือหุนรอยละ 10 ของจํานวนหุนทั้งหมด
ภายใน 15 วันนับแตวันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท โดยบทม. ไมตองชําระคาหุนใดๆ ทั้งสิ้น และสิทธิในหุน
ดังกลาวถือเปนกรรมสิทธิ์ที่สมบูรณของบทม. และการชําระมูลคาหุนในครั้งตอไป รวมทั้งการเพิ่มทุนใดๆ ในสวน
ของบทม. ทางบริษัทฯ และกลุมบรรษัทจะตองรับภาระชําระเงินใหในนามของบทม. โดยหุนและคาหุนที่ชําระแลวใน
สวนดังกลาวจะตกเปนสิทธิของบทม.
สําหรับผลตอบแทนใหแกบทม. ในฐานะที่อนุญาตใหบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํากัด เขาดําเนินการให
บริการระบบสงนํ้ามันอากาศยานผานทอฯ ณ ทาอากาศยานสุวรณภูมิ นั้น คือ อัตรารอยละ 2 ของยอดรายไดของ
บริษทั กอนหักคาใชจายใดๆ นับตั้งแตปที่เริ่มเปดใหบริการ โดยคํานวณเปนรายป แตทั้งนี้ ผลประโยชนตอบแทนโดย
รวมจะตองไมตากว
ํ่ าที่การทาอากาศยานแหงประเทศไทยไดรับจากบริษัทฯ เพื่อเปนผลประโยชนตอบแทนจากการที่
ใหเชาระบบทอสงเชื้อเพลิงอากาศยานเพื่อดําเนินการใหบริการเติมเชื้อเพลิงอากาศยานภายในทาอากาศยานดอน
เมือง ทัง้ นี้ การคํานวนเงินผลประโยชนตอบแทนใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่เปนมาตรฐานสากล และเปนหลักการ
ทีค่ สู ญ
ั ญาทั้งสองฝายยอมรับ โดยผลตอบแทนดังกลาวนี้เปนรูปแบบผลตอบแทนโดยปกติที่เสนอใหแกบทม. ใน
ฐานะเปนคูสัญญาผูใหอนุญาต โดยมิใชในฐานะผูถือหุนของบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํากัด
ทัง้ นี้ นอกเหนือจากสิทธิและผลประโยชนและผลตอบแทนใหแกบทม. ดังกลาว ผูถือหุนทุกฝายของบริษัท
ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํากัด จะไดรับสิทธิประโยชนและผลตอบแทนโดยเทาเทียมกัน
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3. บริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด
เปนบริษทั ทีเ่ กีย่ วของ ซึ่งกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2534 ตามมติคณะรัฐมนตรีตามขอเสนอของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ เพื่อประกอบกิจการดานการเก็บรักษา และดําเนินการขนสงนํ้ามันเชื้อเพลิง
ทางระบบทอสงนํ้ามันใตพื้นดินซึ่งสรางขนานกับทางรถไฟ มีระยะทางรวม 69 กิโลเมตรจากโรงกลั่นนํ้ามันบางจาก
ผาน คลังนํามั
้ นเชลล และคาลเท็กซที่ชองนนทรี ไปยังคลังนํ้ามันของบริษัทฯ ที่ทาอากาศยานดอนเมือง และไปสิ้น
สุดทีค่ ลังนํามั
้ นของบริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด ที่อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปนศูนยรวม
การรับและจายนํ้ามันเพื่อกระจายสูภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย โดยวัตถุประสงคหลักในการจัดตั้งบริษัท คือ เพื่อ
ลดผลกระทบจากมลภาวะที่มีตอสิ่งแวดลอมและการจราจรติดขัดในเขตกรุงเทพมหานคร อันเนื่องมาจาการขนสงนํ้า
มันจากการขนสงอื่นๆ เชน รถบรรทุก และรถไฟ ณ ปจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวจํานวน 1,592
ลานบาท และโครงสรางผูถือหุนรายใหญ ประกอบดวย
ถือหุนในอัตรารอยละ
16.75
16.67
15.63
11.41
8.35
8.35

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
บริษทั บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ตารางแสดงโครงสรางกลุมบริษัทฯ
ณ 31 ธันวาคม 2544

1.
2.
3.

ชื่อบริษัท

รอยละ
ของ
การถือหุน

ความ
สัมพันธ

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

บริษัท บริการนํ้ามันอากาศยาน จํากัด
(Intoplane Service Company Limited)
บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํากัด
(Thai Aviation Refueling Company Limited)
บริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด
(Fuel Pipeline Transportation Company Limited)

83.00

บริษัทยอย

45.00

บริษัทรวม

เติมนํ้ามันเชื้อเพลิง
ใหแกอากาศยาน
บริการเชื้อเพลิงอากาศยาน

16.67

บริษัท
ที่เกี่ยวของ

ขนสงนํ้ามันทางทอ

นโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม
สําหรับธุรกิจบริการเชื้อเพลิงอากาศยาน
ปจจุบันมีนโยบายแบงการดําเนินธุรกิจภายในกลุมบริษัทอยาง
ชัดเจน กลาวคือ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จะดําเนินธุรกิจใหบริการเชื้อเพลิงการบิน
ครบวงจรทัง้ ระบบสงนํ้ามันอากาศยานผานทอฯ ระบบคลังนํ้ามันอากาศยาน และระบบเติมนํ้ามันอากาศยานภาย
ในทาอากาศยานดอนเมืองอยางแตเพียงผูเดียว รวมถึงเปนผูใหบริการในทาอากาศยานภูมิภาคดวย และในอนาคต
จะเปนผูดําเนินการกอสรางพรอมทั้งดําเนินการใหบริการโครงการระบบคลังนํ้ามันอากาศยานและเปนผูประมูลโครง
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บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

การระบบเติมนํ้ามันอากาศยานที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในขณะที่บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํากัด จะเปนผูให
บริการเฉพาะระบบสงนํ้ามันอากาศยานผานทอฯ ภายในทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
สําหรับธุรกิจขนสงนํ้ามันทางทอ ในกลุมบริษัทมีเพียงบริษัทเดียวที่ดําเนินธุรกิจนี้ คือ บริษัท ขนสงนํ้ามันทาง
ทอ จํากัด
สวนบริษัท บริการนํ้ามันอากาศยาน จํากัด ดําเนินธุรกิจเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงใหแกอากาศยานโดยรับจาง
บริษัทฯ ใหบริการเติมนํ้ามันอากาศยาน ณ ทาอากาศยานสมุย และทาอากาศยานสุโขทัย ซึ่งตามนโยบายใน
ปจจุบนั บริษทั บริการนํ้ามันอากาศยาน จํากัด จะใหบริการเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงอากาศยานเฉพาะที่ทาอากาศยาน
ภูมิภาคเทานั้น
ทั้งนี้ นโยบายของกลุมบริษัทอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามปจจัยทางดานสภาวะเศรษฐกิจการเมืองและ
สภาวะการแขงขันทางธุรกิจ อยางไรก็ตาม นโยบายการดําเนินธุรกิจใดๆ ของแตละบริษัทในกลุมจะเปนไปเพื่อให
เอือ้ ประโยชนสูงสุดในการดําเนินธุรกิจของทั้งกลุมบริษัท
(2.2) สัดสวนรายไดจากแตละกลุมธุรกิจ
การดําเนินงานในชวง 3 ปที่ผานมา ธุรกิจของบริษัทฯ ในป 2542 มีรายไดรวม 775.96 ลานบาท สําหรับในป
2543 รายไดมกี ารปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับรายไดรวมของป 2542 ตามสัดสวน ถึงแมวารายไดอื่นๆ โดย
เฉพาะดอกเบี้ยรับยังคงมีแนวโนมที่ลดลงจากการลดลงของอัตราดอกเบี้ยอยางตอเนื่อง แตการปรับเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณนํามั
้ นทีใ่ หบริการเมื่อเปรียบเทียบตามสัดสวนกับปริมาณนํ้ามันที่ใหบริการในป 2542 แลวมีการเพิ่มขึ้นใน
จํานวนทีส่ งู ขึน้ และคิดเปนจํานวนเงินที่สูงกวารายไดดอกเบี้ยที่ลดลง คือ ปริมาณนํ้ามันที่ใหบริการในป 2543 มี
อัตราสูงกวาปกอนเฉลี่ยประมาณรอยละ 6.05 โดยที่รายไดรวมของบริษัทฯ ป 2543 เทากับ 858.63 ลานบาท และ
ในป 2544 รายไดจากการเติมนํ้ามันเทากับ 882.41 ลานบาท ซึ่งยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยทําใหบริษัทฯมีราย
ไดรวมเทากับ 960.47 ลานบาท
ตารางแสดงโครงสรางรายไดของบริษัทเปนรายป (แยกตามประเภทธุรกิจ)
ป 2542 ถึง ป 2544
(หนวย : ลานบาท)

ป 2542
จํานวนเงิน

ป 2543
รอยละ

จํานวนเงิน

รอยละ

ป 2544
จํานวนเงิน

รอยละ

1. รายไดจากการเติมนํ้ามัน
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. รายไดอื่น 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
** รายไดอื่น ๆ ประกอบดวย รายไดจากการถายนํ้ามัน รวมทั้งกําไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน รายไดจากการลงทุน
ในรูปแบบอืน่ เชน ดอกเบี้ยรับ และรายไดคาธรรมเนียมการคํ้าประกัน และสวนแบงผลกําไร-ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย

(2.3) เปาหมายการดําเนินธุรกิจ (Goal)
บริษทั ฯ มีการจัดทําแผนงานธุรกิจ (Business Plan) สําหรับชวงระยะเวลา 3-5 ป ขางหนา โดยการดําเนิน
ธุรกิจจะคํานึงถึงเปาหมายของบริษัทฯ ในการนําเสนอคุณภาพและบริการที่ดีที่สุดควบคูไปกับราคาที่สามารถแขงขัน
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ได เพือ่ ใหผรู ับบริการพึงพอใจสูงสุด ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ สามารถแขงขันกับผูประกอบการรายอื่นในธุรกิจจัดเก็บและ
ใหบริการเติมนํามั
้ นเชื้อเพลิงแกอากาศยานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยจะมุงไปสูการขยายบริการของ
บริษทั ฯ ไปทีท่ า อากาศยานสุวรรณภูมิ และทาอากาศยานภูมิภาคในประเทศไทยที่มีขนาดใหญ ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้
1
การดําเนินการกอสรางระบบคลังนํ้ามันอากาศยาน และการเขารวมประมูลเพื่อใหบริการระบบเติม
นํามั
้ นอากาศยาน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ระบบคลังนํ้ามันอากาศยาน มีมูลคาเงินลงทุนในโครงการประมาณ 2,036 ลานบาท ปจจุบัน
•
บริษทั ฯ ไดเตรียมการดําเนินการโครงการดังกลาวโดยการซื้อที่ดินจํานวน 60 ไรที่อยูใกลเคียงกับทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ เพือ่ ความสะดวกในการตอเชื่อมระบบคลังนํ้ามันอากาศยานกับระบบสงนํ้ามันอากาศยานผานทอฯ ของ
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดรับอนุญาตจากบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํากัด (ซึ่งเปนผูดําเนินการ
ระบบสงนํามั
้ นอากาศยานผานทอฯ ใหกับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ) ใหบริษัทฯ สามารถดําเนินการเชื่อมตอระบบ
คลังนํามั
้ นอากาศยานกับระบบสงนํ้ามันอากาศยานผานทอฯ
ดําเนินการเติมนํ้ามันอากาศยาน โดยมีมูลคาเงินลงทุนในโครงการตํ่ากวา 1,000 ลานบาท
•
ซึง่ บทม. จะพิจารณาหาผูประกอบการกอนที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปดดําเนินการประมาณ 1 ป โดย บทม. มี
นโยบายที่จะใหมีผูประกอบการมากกวา 1 ราย และบริษัทฯ มีศักยภาพที่จะเปนหนึ่งในผูประกอบการที่ไดรับ
อนุญาต เพราะบริษัทฯ มีพรอมทั้งกําลังคนที่มีประสบการณและอุปกรณการเติมนํ้ามันอากาศยานที่ครบถวน
ทัง้ 2 โครงการจะตองแลวเสร็จพรอมเปดใหดําเนินการตามกําหนดการของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทีจ่ ะเปดดําเนินการอยางเปนทางการในป 2548
2
บริษทั ฯ จะทําการเขารวมประมูลเพื่อขยายฐานธุรกิจไปยังทาอากาศยานภูมิภาคขนาดใหญ
การทาอากาศยานแหงประเทศไทยมีนโยบายเปดใหเอกชนประมูลเพื่อเขาดําเนินงานในทาอากาศ
ยานภูมภิ าคขนาดใหญ 4 แหง คือ ทาอากาศยานภูเก็ต หาดใหญ เชียงใหม และเชียงราย โดยแผนแปรรูปมีกําหนด
การเบือ้ งตนจะดําเนินการประมูลใหแลวเสร็จกอนทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปด ปจจุบัน บริษัทฯ อยูในระหวางทํา
การศึกษาและหาชองทางความเปนไปไดเพื่อเขาไปดําเนินงานในทาอากาศยานภูมิภาคดังกลาว
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