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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ

(3.1) ลกัษณะการใหบริการ
บริษทัฯ ประกอบธุรกิจหลัก คือ ใหบริการเติมน้ํ ามันอากาศยานท่ีทาอากาศยานดอนเมือง และตั้งแตป 2542

เปนตนมา บริษทัฯ ไดเร่ิมใหบริการเติมน้ํ ามันอากาศยานใหแกสายการบินบางกอกแอรเวยท่ีทาอากาศยานนานา
ชาตใินภูมภิาค ไดแก ทาอากาศยานสมุย จังหวัดสุราษฏรธานี และทาอากาศยานสุโขทัย ซึง่มาตรฐานของธุรกิจ
บริการเชือ้เพลิงการบินจะแขงขันกันดวยการบริการดวยคุณภาพท่ีไดมาตรฐานสากล สะดวกรวดเร็ว ตรงตอเวลา มี
ความปลอดภัยสูงสุดในระหวางการใหบริการ รวมถึงราคาท่ีสามารถแขงขันได ซึ่งบริษัทฯ ไดกํ าหนดใหมาตรฐานดัง
กลาวเปนปรัชญาหลักในการดํ าเนินธุรกิจของบริษัทฯ
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ตารางแสดงโครงสรางรายไดจากการเติมนํ้ ามันระหวางทาอากาศยานดอนเมืองและทาอากาศยานภูมิภาค
ตัง้แตป 2542 ถึง ป 2544

(หนวย : ลานบาท)
ป 2542 ป 2543 ป 2544

ประเภทของรายได
จํ านวนเงิน รอยละ จํ านวนเงิน รอยละ จํ านวนเงิน รอยละ

รายไดจากการเติมนํ้ ามัน
     -  ดอนเมือง 691.51 99.93 771.27 99.54 877.70 99.47
     -  ทาอากาศยานภูมิภาค 0.51 0.07 3.57 0.46 4.71 0.53
รวมรายไดจากการเติมน้ํ ามัน 692.02 100.00 774.84 100.00 882.41 100.00
อัตราการเปล่ียนแปลง (%) - 8.71 11.97 13.88

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีการดํ าเนินธุรกิจท่ีตอเน่ืองและเก่ียวของกับธุรกิจหลักของบริษัท คือ การใหเชาทรัพยสินการ
ใหบริการถายน้ํ ามัน (Defuelling) การรับจางเหมาเติมน้ํ ามันในนามของผูประกอบการอื่น

ลักษณะธุรกจิของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้
(3.1.1) การใหบริการเติมน้ํ ามันอากาศยานท่ีทาอากาศยานดอนเมือง
ลกัษณะการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ เปนผูใหบริการเติมน้ํ ามันอากาศยานแกเคร่ืองบินของสายการ

บินตางๆ ในทาอากาศยานดอนเมือง โดยมีผูวาจางเปนบริษัทผูคาน้ํ ามันตางๆ ซ่ึงสายการบินท่ีบริษัทฯ ใหบริการเติมน้ํ า
มันจะเปนลูกคาของบริษัทผูคาน้ํ ามันเหลาน้ี สํ าหรับผลิตภัณฑน้ํ ามันอากาศยานท่ีบริษัทฯ นํ ามาเติมใหแกเคร่ืองบินมี 2
ประเภท คือ

1. น้ํ ามันอากาศยานสํ าหรับเคร่ืองบินไอพน (JET A-1) เปนน้ํ ามันเช้ือเพลิงประเภทคีโรซีน (Kerosine 
Type) ใชกับเครื่องยนตระบบกังหัน (Gas Turbine Engines) หรือท่ีท่ัวไปนิยมเรียกวา เคร่ืองยนตไอพน มีองคประกอบ
คลายกับน้ํ ามันกาด แตมีความสะอาด บริสุทธิ์ และคุณสมบัติอื่นๆ สูงกวา ไมมีสี (ใสเหมือนน้ํ า) และมีสมบัติในการ
ระเหยตัวต่ํ า (ระเหยชา) ซ่ึงเปนคุณสมบัติท่ีสํ าคัญของเช้ือเพลิงสํ าหรับเคร่ืองบินไอพน นิยมใชเปนเช้ือเพลิงแกเคร่ืองบิน
พาณชิยโดยท่ัวไป ซ่ึงตองใชเช้ือเพลิงคุณภาพสูง ปราศจากสิ่งเจือปน ใสสะอาดและบริสุทธิ์ ปจจุบัน สัดสวนการให
บริการเติมน้ํ ามันของบริษัทฯ เปนน้ํ ามันอากาศยานสํ าหรับเครื่องบินไอพนเกือบท้ังหมด

2. น้ํ ามันอากาศยานสํ าหรับเครื่องบินลูกสูบ (AVGAS) ปจจุบัน บริษัทฯ ใหบริการเติมน้ํ ามันประเภทน้ีใน
ปริมาณท่ีนอยมาก

ท้ังน้ี บริษัทผูคาน้ํ ามันผูวาจางจะเปนผูจัดเตรียมน้ํ ามันอากาศยานสํ าหรับเคร่ืองบินไอพน (Jet A-1) โดยขนสงมา
ทางทอขนสงน้ํ ามันจากคลังน้ํ ามันของบริษัทผูคาน้ํ ามันเองมาสูถังเก็บน้ํ ามัน (Depot) ของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะสงน้ํ า
มันผานระบบสงน้ํ ามันอากาศยานผานทอฯ (Hydrant) ไปยังทาอากาศยานดอนเมือง ซ่ึงบริษัทฯ จะมีหัวจายน้ํ ามันอยูใน
บริเวณหลุมจอดเคร่ืองบินของทาอากาศยานดอนเมือง และรถเติมน้ํ ามันจะสูบน้ํ ามันอากาศยานข้ึนมาเพ่ือเติมน้ํ ามันให
เคร่ืองบิน (Intoplane) สวนน้ํ ามันอากาศยานสํ าหรับเคร่ืองบินลูกสูบ (AVGAS) จะมีรถบรรทุกน้ํ ามันขนสงมาจากคลังน้ํ า
มันของ บมจ.ปตท.

ดังน้ัน จะเห็นไดวาบริษัทฯ สามารถแยกลักษณะระบบงาน ออกเปน 3 สวน ดังน้ี
1 ดานคลังน้ํ ามัน (Depot)
2 ดานการสงน้ํ ามันผานทอ (Hydrant)
3 ดานการเติมน้ํ ามัน (Intoplane)
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ภาพแสดงระบบการใหบริการเติมนํ้ ามันอากาศยานที่ทาอากาศยานดอนเมือง
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1 ดานคลังนํ้ ามัน
บริษทัฯ รับน้ํ ามนัอากาศยานซึ่งสงผานมาทางทอจากคลังน้ํ ามันของบริษัทผูคาน้ํ ามันตางๆ มาเก็บไวท่ีคลัง

น้ํ ามนัของบริษัทฯ โดยสงผานทอขนสงน้ํ ามันสองทอ ทอหน่ึงเปนของบริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํ ากัด และอีกทอ
หน่ึงเปนของบริษัท ขนสงน้ํ ามันทางทอ จํ ากัด เพ่ือใหพรอมท่ีจะสูบถายผานระบบสงน้ํ ามันอากาศยานผานทอฯ ของ
บริษทัฯ ลอดใตถนนวิภาวดีรังสิตเขาไปกระจายท่ัวลานจอดเคร่ืองบินในทาอากาศยานกรุงเทพ ซึ่งสามารถอธิบายได
โดยภาพแสดงระบบการใหบริการเติมน้ํ ามันอากาศยานท่ีทาอากาศยานดอนเมือง (หนา 21) สํ าหรับการดํ าเนินงาน
ดานคลังน้ํ ามนัมกีารขนสงและรับน้ํ ามันโดยการขนสงน้ํ ามันทางทอ เปนวิธีการขนสงน้ํ ามันวิธีเดียวท่ีบริษัทฯ ใชอยู 
เน่ืองจากเปนวธิกีารขนสงน้ํ ามันท่ีสะดวก สามารถลํ าเลียงน้ํ ามันไดอยางตอเน่ืองในปริมาณมากดวยความปลอดภัย 
เหมาะสมกบัคณุสมบัติของน้ํ ามันอากาศยานซึ่งเปนของเหลว ไวไฟ และระเหยไดงาย อีกท้ังยังชวยลดปญหาการ
จราจรทีต่ดิขดัในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเฉพาะในบริเวณยานดอนเมือง ถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งเปนถนนสาย
หลักใชสัญจรระหวางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับกรุงเทพมหานคร โดยรายละเอียดขั้นตอนในการสง
น้ํ ามันทางทอของแตละบริษัทมีดังน้ี

1. บริษทั ทอสงน้ํ ามันปโตรเลียมไทย จํ ากัด (Thai Petroleum Pipeline Company Limited หรือ 
�THAPPLINE�)

น้ํ ามันเชื้อเพลิงประเภทตาง ๆ จะถูกสงผานมาทางทอ Multi-product pipeline ขนาดเสนผา
ศนูยกลาง 24 น้ิว จากโรงกล่ันน้ํ ามันไทยออลยและโรงกล่ันน้ํ ามันเอสโซ ท่ีอํ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มาเก็บไวท่ี
คลังเกบ็รักษาน้ํ ามันของบริษัท ทอสงน้ํ ามันปโตรเลียมไทย จํ ากัดท่ีลํ าลูกกา โดย ณ จุดน้ี จะมีเสนทางของทอแยก
ไปยงัคลังน้ํ ามันท่ีสระบุรี และคลังน้ํ ามันของบริษัทฯ ท่ีดอนเมือง

สํ าหรับน้ํ ามันอากาศยานจะถูกแยกสงมาเก็บในถังน้ํ ามันเฉพาะประเภท ณ ขั้นตอนน้ี น้ํ ามัน
อากาศยานจะถูกตรวจสอบคุณสมบัติและคุณภาพอีกคร้ัง และออกใบรับรองคุณภาพน้ํ ามัน จากน้ันน้ํ ามัน
อากาศยานจะถกูสงผานทางทอสงขนาดเสนผาศูนยกลาง 10 น้ิว ผานมาตรวัดและผานเคร่ืองกรองแยกน้ํ ามาสูคลัง
เกบ็รักษาน้ํ ามนัของบริษัทฯ ท่ีดอนเมือง และพักเก็บไวในถังเก็บรักษาน้ํ ามันหมายเลข 1 ถึง 5

2. บริษัท ขนสงน้ํ ามันทางทอ จํ ากัด
จะทํ าการขนสงน้ํ ามันจากโรงกล่ันน้ํ ามันบางจาก คลังน้ํ ามันเชลล คลังน้ํ ามันคาลเท็กซ ท่ีชองนนทรี 

ผานทอขนสงขนาดเสนผาศูนยกลาง 14 น้ิว ซึ่งสรางขนานกับทางรถไฟ โดยน้ํ ามันอากาศยานจะถูกแยกมาเก็บพักท่ี
คลังน้ํ ามนัของบริษทั ขนสงน้ํ ามันทางทอ จํ ากัดท่ีดอนเมืองซึ่งเชาจากบริษัทฯ โดยเก็บในถังเก็บรักษาน้ํ ามันหมาย
เลข 6 ถงึ 8 ณ ขั้นตอนน้ี น้ํ ามันจะถูกตรวจสอบคุณสมบัติและคุณภาพ และออกใบรับรองคุณภาพน้ํ ามันกอนท่ีจะ
ถกูสูบถายผานเคร่ืองกรองแยกน้ํ าเขาสูถังเก็บรักษาน้ํ ามันหมายเลข 1 ถึง 5 ของบริษัทฯ โดยบริษัท ขนสงน้ํ ามันทาง
ทอ จํ ากัด จะมีปริมาณนํ้ ามันสํ ารองโดยเฉล่ียอยูท่ีประมาณ 2 วัน หรือคิดเปนเฉล่ียประมาณ 18 ลานลิตร
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ตารางแสดงความสามารถในการรับนํ้ ามันของคลังนํ้ ามันของบริษัทฯ
ณ 31 ธันวาคม 2544

ความจุเต็มที่
(ลกูบาศกเมตร)

ความจุโดยเฉลี่ย
(ลกูบาศกเมตร)รายการ จํ านวน

(ถัง)
ตอถัง รวม ตอถัง รวม

ความจุจริง
คิดเปน
รอยละ

ถังน้ํ ามัน 3 7,150 21,450 6,500 19,500 90.91
ถังน้ํ ามัน 2 10,555 21,110 9,500 19,000 90.00

รวม 5 42,560 38,500

นโยบายการเก็บสํ ารองนํ้ ามัน
บริษทัฯ มกีารกํ าหนดปริมาณสํ ารองน้ํ ามันตํ่ าสุดและปริมาณนํ้ ามันสํ ารองสูงสุดไว ดังน้ี

1) น้ํ ามนัสํ ารองตํ่ าสุด: เทากับ ยอดขายเฉล่ีย 1 วันของผูคาน้ํ ามันแตละรายรวมกัน
2) น้ํ ามนัสํ ารองสูงสุด: เทากับ ยอดขายเฉล่ีย 4 วันของผูคาน้ํ ามันแตละรายรวมกัน

ท้ังน้ี ปริมาณนํ้ ามันสํ ารองโดยเฉล่ียของบริษัทฯ จะอยูท่ีประมาณ 4 วัน

การเก็บรักษาและการสูบถายนํ้ ามัน
บริษทัฯ จดัเกบ็น้ํ ามันอากาศยานในถังเก็บรักษาน้ํ ามันจํ านวน 5 ถัง คือ หมายเลข 1 ถึง 5 มีความจุ

รวมท้ังส้ินประมาณ 42 ลานลิตร หลังคาของถังเปนลักษณะกรวยควํ่ า ประกอบดวยชองระบายอากาศ ถังเก็บรักษา
น้ํ ามันทุกใบจะเคลือบดวยสารผนึกประเภท epoxy ซึง่ภายในถงัมีทอดูดน้ํ ามัน พรอมลูกลอยเพ่ือดูดจายน้ํ ามันจาก
ระดบัผิวน้ํ ามนัสวนบน สํ าหรับวาลวเขาออกของถังเปนวาลวท่ีเปดและปดโดยมอเตอร ซึ่งสามารถควบคุมการเปด
และปดไดจากหองควบคุม โดยกอนรับน้ํ ามันเขาเก็บในถังจะมีอุปกรณกรองน้ํ ามันข้ันตน ซึ่งใชกรองเศษผงกอนท่ี
น้ํ ามันจะถูกสงผานไปยังอุปกรณกรองน้ํ ามันและแยกน้ํ า ซึ่งเปนอุปกรณท่ีใชกรองเศษผงพรอมกับแยกน้ํ าออกจาก
น้ํ ามัน เมื่อน้ํ ามันผานข้ันตอนของอุปกรณกรองน้ํ ามันและแยกน้ํ าแลว น้ํ ามันจะสะอาดปราศจากน้ํ าแขวนลอย
แทรกตัวในเน้ือน้ํ ามัน และมีความพรอมท่ีจะถูกจัดเก็บในถังเชื้อเพลิง หลังจากน้ัน น้ํ ามันจะถูกปลอยให
พักตวัในถงัเก็บอยางนอย 24 ชั่วโมงกอนถูกจายออกไป

สํ าหรับลักษณะการจัดเก็บน้ํ ามันอากาศยานในคลังน้ํ ามัน บริษัทฯ จะเก็บน้ํ ามันอากาศยานของผูคาน้ํ ามัน
ทุกรายรวมกนัไวดวยกนั เน่ืองจากคุณสมบัติของเน้ือน้ํ ามันอากาศยานไมมีความแตกตางกัน อยางไรก็ตาม ยอดคง
เหลือของปริมาณนํ้ ามันของบริษัทผูคาน้ํ ามันแตละรายจะถูกบันทึกไวอยางละเอียดและถูกตองดวยระบบมาตรวัด 
และทํ าการเปรียบเทียบการวัดระดับน้ํ ามันในถังกอนและหลังการสูบถายน้ํ ามันทุกคร้ัง การสูบถายน้ํ ามันจากถังเก็บ
จะถกูด ําเนินการโดยปมสูบจายผานเคร่ืองกรองแยกน้ํ า (Microfilter Water Separator) เขาสูระบบสงน้ํ ามันอากาศ
ยานผานทอฯ

2 ดานการสงนํ้ ามันผานทอ (Hydrant)
ระบบสงน้ํ ามันอากาศยานผานทอแบบ Hydrant ใตลานจอดเคร่ืองบิน ประกอบไปดวย ทอใตดิน หัวจาย 

และมีปมทํ าหนาท่ีสูบถายน้ํ ามันเชื้อเพลิงจากถังเก็บเขาสูทอสงน้ํ ามันอากาศยานใตลานจอดเคร่ืองบิน และหัวจาย
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ใชตอเขากบัรถจายน้ํ ามันเพ่ือนํ าสงน้ํ ามันเขาถังของเคร่ืองบินตอไป โดยข้ันตอนจะเร่ิมตนเมื่อน้ํ ามันอากาศยานเขาสู
ระบบสงน้ํ ามนัอากาศยานผานทอฯ ดวยปมสูบจาย ซึ่งประกอบไปดวยปมขนาดเล็ก 1 ตัว และปมขนาดใหญ (Main 
Hydrant Pump) อีก 11 ตวั สํ าหรับปมขนาดเล็กซึ่งเปนปมเร่ิมตนในการจายน้ํ ามันจะมีความสามารถในการสูบจาย
น้ํ ามนัในปริมาณ 70 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง สํ าหรับปมขนาดใหญแตละตัวมีความสามารถในการสูบจายตัวละ 
270 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง รวมความสามารถในการสูบจายของปมขนาดใหญ คือ 2,970 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง 
โดยทอสงน้ํ ามนัอากาศยานจะตองรักษาระดับความดันภายในทอตลอดเวลาอยูท่ีระดับประมาณ 180 ปอนดตอตา
รางน้ิว ดวยปมท่ีใชรักษาระดับความดันจํ านวน 1 ตัว

3 ดานการเติมนํ้ ามัน
ขัน้ตอนในการด ําเนินงานเร่ิมตนจากบริษัทผูคาน้ํ ามันตางๆ ติดตอกับสํ านักงานใหญหรือบริษัทแมของบริษัท

สายการบินตางๆ เพ่ือตกลงในเร่ืองสัญญาและเงื่อนไขในการเติมน้ํ ามันโดยจะคิดคาน้ํ ามันพรอมกับคาบริการ ซึ่ง
สาขาของบริษัทสายการบินดังกลาวในประเทศไทยจะไดรับแจงใหทราบถึงเงื่อนไขตางๆ ในการมาใชบริการเติม
น้ํ ามนักบับริษทัฯ พรอมกันน้ันบริษัทผูคาน้ํ ามันจะแจงรายละเอียดในสัญญาการใหบริการใหแกบริษัทฯ ทราบ ใน
การเตมิน้ํ ามนัแตละเท่ียวบิน สายการบินจะไมจํ าเปนตองชํ าระเงินสดใหแกบริษัทฯ แตบริษัทฯ จะออกเอกสารใบรับ
การสงน้ํ ามนัใหแกสายการบินใหลงนามไวเปนหลักฐานการเติมน้ํ ามันของแตละเท่ียวบิน ซึ่งยอดปริมาณนํ้ ามันท่ีเติม
จะถูกบันทึกรวบรวมและสงรายงานยอดท้ังหมดพรอมเอกสารใบรับการสงน้ํ ามันใหกับบริษัทผูคาน้ํ ามันรับทราบเปน
ระยะ โดยบริษทัผูคาน้ํ ามันแตละรายจะเปนผูชํ าระคาบริการเติมน้ํ ามันใหแกบริษัทฯ โดยคํ านวณคาบริการรวมจาก
ยอดปริมาณการเตมิท้ังหมดในเดือนน้ัน สํ าหรับการเรียกชํ าระคาน้ํ ามันจากบริษัทสายการบิน บริษัทผูคาน้ํ ามันจะ
เปนผูเรียกเก็บเองโดยตรง

การใหบริการเติมน้ํ ามันของบริษัท ฯ แกเคร่ืองบินจะแยกไดตามลักษณะของผลิตภัณฑ ไดดังน้ี
1 การบริการเติมน้ํ ามันอากาศยานสํ าหรับเคร่ืองยนตไอพน (JET A-1)
2 การเตมิน้ํ ามันอากาศยานสํ าหรับเคร่ืองยนตลูกสูบ (AVGAS)

ท้ังน้ี การเตมิน้ํ ามันเชื้อเพลิงสํ าหรับเคร่ืองยนตลูกสูบมีเปนจํ านวนนอยมาก และมีแนวโนมลดลงเมื่อเทียบกับ
การบริการเตมิน้ํ ามันอากาศยานสํ าหรับเคร่ืองยนตไอพน เน่ืองจากมีเคร่ืองบินประเภทเคร่ืองยนตไอพนซึ่งเปนเคร่ือง
รุนใหมซึ่งมีประสิทธิภาพสูง เขามาแทนท่ีเคร่ืองบินประเภทเคร่ืองยนตลูกสูบ ถึงแมวาการเติมน้ํ ามันอากาศยาน
สํ าหรับเคร่ืองยนตลูกสูบจะลดลง แตอยางไรก็ตาม การบริการเติมน้ํ ามันอากาศยานสํ าหรับเคร่ืองยนตไอพนจะเพ่ิม
ขึน้ทดแทน โดยสามารถดูไดจากตาราง ดังน้ี
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โครงสรางรายไดจากการเติมนํ้ ามัน แยกตามประเภทของนํ้ ามัน
ตัง้แตป 2542 ถึง ป 2544

(หนวย : ลานบาท)
ป 2542 ป 2543 ป 2544

ประเภทของรายได
จํ านวนเงิน รอยละ จํ านวนเงิน รอยละ จํ านวนเงิน รอยละ

รายไดจากการเติมน้ํ ามัน
     -  Jet A-1 692.00 99.99 771.90 99.998 882.39 99.998
     - AVGAS 0.02 0.001 0.02 0.002 0.02 0.002
รวมรายไดจากการเติมนํ้ ามัน 692.02 100.00 771.92 100.00 882.41 100.00
อตัราการเปลี่ยนแปลง (%) - 8.71 11.97 13.88

การเตมิน้ํ ามันอากาศยาน ประกอบดวย 2 วิธี ดังน้ี
1. การเตมิน้ํ ามันดวยระบบทอจายน้ํ ามัน (Hydrant Pipeline) โดยใชรถเติมน้ํ ามันชนิดไมมีถังบรรทุกน้ํ า

มัน (Dispenser) โดยระบบน้ีน้ํ ามันจะถูกสงจากคลังน้ํ ามันดวยปมจายน้ํ ามันไปยังทอใตดินขนาด 20 น้ิว จํ านวน 2
ทอจากคลังน้ํ ามันของบริษัทฯ ลอดใตถนนวิภาวดีรังสิตเขาสูทอสงน้ํ ามันอากาศยาน ซึง่จะแตกแขนงไปตามหลุม
จอดจ ํานวน 59 หลุมจอดในบริเวณทาเทียบเคร่ืองบินของทาอากาศยานกรุงเทพ เจาหนาท่ีควบคุมรถเติมน้ํ ามันชนิด
ไมมถีงับรรทุกน้ํ ามันจะตอสายสงน้ํ ามันจากหัวจายน้ํ ามัน (Hydrant Valve) ผานอุปกรณควบคุมตางๆ บนรถรถเติม
น้ํ ามนัชนิดไมมถีงับรรทุกน้ํ ามันไปยังถังน้ํ ามันบริเวณใตปกเคร่ืองบินท้ัง 2 ขาง การเติมน้ํ ามันอากาศยานดวยวิธีน้ี
สามารถใชรถเติมน้ํ ามันชนิดไมมีถังบรรทุกน้ํ ามันปฏิบัติการพรอมกัน 2 คันกับเคร่ืองบินท่ีเขามาจอดรับบริการใน
บริเวณหลุมจอดเคร่ืองบินท่ีมีระบบสงน้ํ ามันอากาศยานผานทอฯ ใตลานจอด

ในปจจบัุน บริษัทฯ มีรถจายน้ํ ามันอยู 30 คัน รถเหลาน้ีเปนตัวกลางในการนํ าสงน้ํ ามันจากระบบสง
สงน้ํ ามนัอากาศยานผานทอฯ ใตลานจอดของเคร่ืองบินเขาสูถังของเคร่ืองบิน โดยแตละคันมีความสามารถในการนํ า
สงน้ํ ามัน 3,200 ลิตรตอนาที และมีความสามารถในการควบคุมแรงดันของน้ํ ามันจากทอใตดินซึ่งมีแรงดันสูงใหอยู
ในระดบัท่ีเหมาะสม อีกท้ังยังทํ าหนาท่ีกรองน้ํ ามันอากาศยานเปนคร้ังสุดทายกอนเขาถังของเคร่ืองบินอีกดวยรถเติม
น้ํ ามัน

2. การเติมน้ํ ามันโดยรถบรรทุกน้ํ ามัน (Refuellers) ซึง่รถเติมน้ํ ามันเปนรถใหบริการขนาดใหญ ท่ีมีถัง
และปมจายน้ํ ามันบนตัวรถ รถประเภทน้ีจะใชในพ้ืนท่ีท่ีไมมีระบบทอสงน้ํ ามันใตบริเวณหลุมลานจอดเคร่ืองบิน โดย
ท่ัวไปจะมีความจุของถังน้ํ ามัน 65,000 ลิตร และมีความสามารถในการเติมน้ํ ามัน ประมาณ 3,200 ลิตรตอนาที มี
อุปกรณกรองน้ํ ามัน และควบคุมแรงดันท่ีหัวตอเขาถังของเคร่ืองบินไมใหเกินท่ีกํ าหนดไว และจะติดตั้งปมและ
อุปกรณควบคุมการเติม จะรับน้ํ ามันจากสถานีบริการนํ้ ามันอากาศยาน (Substation) ของบริษัทฯ ในบริเวณ
ทาอากาศยานฯ เก็บไวในถังน้ํ ามันบนรถ และบรรทุกน้ํ ามันไปเติมใหกับเคร่ืองบิน โดยจะตอสายสงน้ํ ามัน (Delivery 
Hoses) กบัถงัน้ํ ามันบริเวณใตปกของเคร่ืองบิน
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ตารางแสดงจํ านวนรถเติมนํ้ ามัน
ณ 31 ธันวาคม 2544

ประเภท จํ านวน
(คัน)

ขนาด
บรรทุกรวม

(ลิตร)
1. รถเติมนํ้ ามันชนิดไมมีถังบรรทุกนํ้ ามัน (Dispenser)
2. รถบรรทุกนํ้ ามัน (Refuellers) สํ าหรับ

- นํ้ ามันอากาศยานสํ าหรับเคร่ืองบินไอพน (JET A-1)
ณ ทาอากาศยานดอนเมือง
ณ ทาอากาศยานสมุย
ณ ทาอากาศยานสุโขทัย

- นํ ้ามันอากาศยานสํ าหรับเคร่ืองบินลูกสูบ (AVGAS)

30

11
2
2

-

562,000
16,000
26,000
8,000

ปริมาณการเตมิน้ํ ามันของบริษัทฯ ในชวงป 2542 ถึงป 2544 แสดงอยูในตาราง ดังตอไปน้ี

ตารางแสดงปริมาณการเติมนํ้ ามันของบริษัทฯ ใหสายการบิน 5 อันดับแรก ในป 2542 - 2544

ลํ าดับ สายการบิน ปริมาณน้ํ ามัน
(ลิตร)

รอยละ

ป 2542

1 Thai Airways International  1,186,410,290 38.47
2 Qantas Airways  198,465,160 6.44
3 China Airlines  132,870,000 4.31
4 British Airways  108,625,220 3.52
5 Japan Air Lines  93,333,630 3.03

ป 2543

1 Thai Airways International 1,226,032,380 37.58
2 Qantas Airways 201,209,830 6.17
3 China Airlines 131,359,750 4.03
4 Eva Air 130,295,050 3.99
5 British Airways 124,832,950 3.83

ป 2544

1 Thai Airways International 1,330,884,273 38.09
2 Qantas Airways 215,359,334 6.16
3 China Airlines 147,249,682 4.21
4 Eva Air 135,795,803 3.89
5 British Airways 135,735,582 3.88

ที่มา: บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน)
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นอกจากลักษณะระบบงานหลักของบริษัทฯ ซึ่งไดแก ดานคลังน้ํ ามัน ดานการสงน้ํ ามันผานทอ และดานการ
เตมิน้ํ ามนั ดงัท่ีกลาวมาแลว บริษัทฯ ยังมีระบบการควบคุมคุณภาพ ระบบความปลอดภัย รวมท้ังการประกันภัย อัน
เปนภาระกิจท่ีสํ าคัญ ซึ่งจะเปนตัวสนับสนุนระบบงานหลัก ดังน้ี

การควบคุมคุณภาพ
บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสํ าคัญของการควบคุมคุณภาพน้ํ ามันเชื้อเพลิงท่ีใชกับอากาศยานเปนอยางยิ่ง

ดวยการควบคมุคุณภาพของการบริการ โดยมีศูนยควบคุมระบบการปฏิบัติงานดวยคอมพิวเตอรออนไลนอันทันสมัย
ทุกข้ันตอนอยู 2 แหง ไดแก หองควบคุมฝงคลังน้ํ ามัน (The Control Room at Main Depot) และสถานียอยฝงลาน
จอด (Intoplane Substation) ซึง่ทํ าหนาท่ีควบคุมท้ังระบบจัดเก็บรักษา วิเคราะห ควบคุมคุณภาพน้ํ ามัน และบริการ
เตมิน้ํ ามนัเชือ้เพลิงแกอากาศยาน ซึ่งชวยลดความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของบริษัทฯ และผูมาใช
บริการ

อน่ึง บริษัทฯ ยึดถือวิธีการปฏิบัติตามแนวทางของ Aviation Fuel Quality Requirement for Jointly 
Operated Systems (AFQRJOS) ซึง่เปนท่ียอมรับและใชกันในทาอากาศยานหลายแหงท่ัวโลก มาตรฐานนี้ถูกจัด
ทํ าข้ึนโดยกลุมผูผลิตน้ํ ามันรายใหญของโลก 12 ราย โดยมีขอกํ าหนดและระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกับการเติมน้ํ ามัน
อากาศยานในเร่ือง มาตรฐานของอุปกรณ การควบคุมคุณภาพ และกระบวนการท่ีควรปฏิบัติในการเติมน้ํ ามัน

ในดานการควบคุมคุณภาพน้ํ ามันอากาศยานน้ัน จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติและคุณภาพของน้ํ ามัน
อากาศยานตลอดระยะการขนสงจากคลังน้ํ ามันจนกระท่ังถึงข้ันเสร็จส้ินการเติมน้ํ ามันใหแกเคร่ืองบิน กลาวคือ น้ํ า
มนัอากาศยานจะไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและออกใบรับรอง ณ คลังน้ํ ามันของบริษัท ทอสงน้ํ ามันปโตรเลียม
ไทย จํ ากัด และบริษัท ขนสงน้ํ ามันทางทอ จํ ากัด น้ํ ามนัจะถกูกรองเพ่ือแยกฝุนผงและส่ิงเจือปนตาง ๆ รวมถึงการ
แยกน้ํ าท่ีอาจมีปะปนอยู ตลอดจนการตรวจวัดความหนาแนนของน้ํ ามันกอนเขาเก็บรักษาในถังเก็บรักษาน้ํ ามันซึ่ง
น้ํ ามันท่ีไมไดมาตรฐานจะถูกปฏิเสธการรับเขาสูถังของบริษัทฯ ซึ่งทุกวันกอนสูบถายจากถังเขาสูระบบสงน้ํ ามัน
อากาศยานผานทอฯ มีการเก็บตัวอยางน้ํ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือตรวจสอบหาน้ํ าซึ่งอาจปะปนกับเน้ือน้ํ ามัน ซึ่งเกิดจาก
ความชืน้ของอากาศในถังและการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ โดยจะมีการตรวจสอบดวยสายตาและวิธีการทางเคมี จาก
น้ันจะตองผานเคร่ืองกรองฝุนผงและเคร่ืองแยกน้ํ าอีกคร้ังหน่ึง นอกจากน้ีกอนและหลังท่ีรถเติมน้ํ ามันบริการเติมให
กับเคร่ืองบิน เจาหนาท่ีควบคุมการเติมจะทํ าการตรวจหาน้ํ าหรือส่ิงเจือปนในน้ํ ามันดวยสายตาและวิธีทางเคมีอีก
คร้ังเพ่ือความมัน่ใจ เพ่ือใหน้ํ ามันอากาศยานไดคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่กํ าหนดไว

ในดานการควบคุมคุณภาพการใหบริการ บริษัทฯ ไดจัดใหมีการฝกอบรมบุคลากรอยางจริงจัง ท้ังกับ
พนักงานปจจบัุนและพนักงานเขาใหม ในดานเทคนิควิชาการและภาคปฏิบัติ นอกจากน้ีบริษัทฯ ไดพัฒนาคูมือการ
ปฏิบัตงิานจากคูมอืประกอบการใชอุปกรณและเคร่ืองจักรตางๆ รวมกับเทคนิควิชาการของผูปฏิบัติงานและประสบ
การณ ทํ าใหการควบคุมคุณภาพไดผลอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีแผนงานการบํ ารุงรักษาไดถูกจัดทํ าขึ้นโดยยึด
หลักการซอมบํ ารุงเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) แทนการซอมแซมท่ีอาจจะเกิดขึ้นในระหวางใชงาน แผน
งานดงักลาวถกูจดัทํ าขึ้นลวงหนาอยางละเอียดครอบคลุมทุกขั้นตอน ท้ังการตรวจเช็ครายวัน รายสัปดาห รายเดือน
จนถงึทุก ๆ 3 ปยิ่งไปกวาน้ันกลุมบริษัทผูคาน้ํ ามันยังไดสงผูตรวจสอบที่มีประสบการณและความชํ านาญในดานน้ี
มาตรวจสอบประสิทธิภาพเคร่ืองจักรและบุคลากรในการปฏิบัติงาน ตลอดจนใหความเห็น และคํ าแนะนํ าแกบริษัทฯ
อยางนอย 2 คร้ังตอป
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ระบบความปลอดภัย
บริษทัฯ มกีารก ําหนดนโยบายดานความปลอดภัยและส่ิงแวดลอมท่ีชัดเจนเพ่ือใหพนักงานยึดถือเปนแนวทาง

ปฏิบัติ ระบบการบริหารงานดวยคณะกรรมการไดถูกนํ ามาใชอยางมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ไดจัดตั้งคณะ
กรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํ างาน (Safety, Occupational Health and 
Environment Committee) ขึน้ ซึง่จะมหีนาท่ีควบคุมดูแลและตรวจสอบความปลอดภัยในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุ ตลอด
จนใหคํ าปรึกษาและแนะนํ าผูท่ีเกี่ยวของเพ่ือหาแนวทางแกไขและปองกันมิใหเกิดอุบัติเหตุ คณะกรรมการประกอบ
ดวยพนกังานจากทุกฝาย โดยประธานกรรมการมาจากระดับผูบริหารของบริษัทฯ และกรรมการและเลขานุการรวม 
7 ทาน ซึง่จะรวมกนัก ําหนดแผนงานและติดตามความกาวหนา ภายใตการใหคํ าปรึกษาของรองกรรมการผูจัดการ
ในฐานะประธานท่ีปรึกษา ระบบความปลอดภัยสามารถแบงไดเปน

1. ระบบปองกันอัคคีภัย ไดถกูออกแบบอยางถูกตองตามมาตรฐาน NFPA (National Fire Protection
Association) ซึง่เปนมาตรฐานท่ียอมรับกันท่ัวโลก ประกอบดวย

1.1 ระบบแจงเหตุเพลิงไหม
มกีารตดิตัง้เคร่ืองตรวจจับควัน เคร่ืองตรวจจับความรอน ปุมแจงเหตุเพลิงไหมและสัญญาณเตือนภัย

ท่ัวท้ังบริเวณภายในตัวอาคารและนอกอาคาร
1.2 ระบบผจญเพลิง

บริษทัฯ มกีารตดิตัง้อุปกรณตาง ๆ ท่ีใชในการผจญเพลิงอยางครบครัน ท้ังการดับเพลิงดวยน้ํ าและ
ดวยโฟม โดยมีรายการอุปกรณท่ีสํ าคัญดังน้ี

-ถงัเกบ็น้ํ า 2 ถังขนาดความจุรวม 1 ลานลิตร
- ปมน้ํ าผจญเพลิง

- ขบัเคล่ือนดวยไฟฟาขนาด 645 ลบ.ม./ชม. 1 ชุด
- ขบัเคล่ือนดวยน้ํ ามันดีเซลขนาด 645 ลบ.ม./ชม. 1 ชุด

- หัวฉีดน้ํ าดับเพลิงผานระบบทอดับเพลิง 14 ชุด
- ถงับรรจุโฟมดับเพลิงขนาด 10,000 ลิตร 2 ถัง
- ถงับรรจุโฟมดับเพลิงขนาด 200 ลิตร 45 ถัง
- หัวฉีดโฟมติดตั้งบริเวณรอบถังน้ํ ามัน 8 ชุด
- ระบบหลอเย็นของถังน้ํ ามันดวยทอน้ํ าขนาด 3 น้ิว ทุกถังน้ํ ามัน
- ระบบฉีดโฟมเขาถังดวยทอโฟมขนาด 6 น้ิว ทุกถังน้ํ ามัน

2. ระบบอุปกรณฉุกเฉิน ประกอบดวย
2.1 ระบบไฟฟาสํ ารอง

เพ่ือใหการบริการนํ้ ามันไมหยุดชะงักลง บริษัทฯ ไดติดตั้งระบบไฟฟาสํ ารองขนาด 850 KVA ขับ
เคล่ือนดวยเคร่ืองยนตดีเซล ซึ่งระบบน้ีจะทํ างานอัตโนมัติภายใน 2 วนิาที ในกรณีท่ีการจายไฟฟาจากการไฟฟานคร
หลวงขัดของ หลังจากน้ันภายใน 35 วนิาที กระแสไฟฟาจะถูกจายใหกับเคร่ืองจักรและอุปกรณท่ีสํ าคัญ ๆ เชน ปม
จายน้ํ ามนั วาลวควบคุมการจายน้ํ ามันทุกตัวท่ีถังน้ํ ามันและหองควบคุม เปนตน
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2.2 ระบบหยุดปมฉุกเฉิน
ในกรณีท่ีเกดิเหตุฉุกเฉิน เชน น้ํ ามันอากาศยานร่ัวไหลในขณะใหบริการเติมน้ํ ามันแกเคร่ืองบิน หรือ

เกดิไฟไหม เจาหนาท่ีในหองควบคุมสามารถหยุดปมจายน้ํ ามันท้ังหมด และวาลวควบคุมการจายน้ํ ามันทุกตัวไดทัน
ที โดยการกดสวิทซเพียงตัวเดียว ซึ่งเรียกวา Depot Emergency Shut-down Switch ท่ีตดิตัง้อยูในหองควบคุม นอก
จากน้ี บริษัทไดติดตั้ง สวิทซหยุดการจายน้ํ ามัน หรือ Emergency Shut-down Switch (ESD) ไวเปนระยะ ๆ ใน
บริเวณลานจอดเคร่ืองบินอีกดวย ซึ่งสามารถหยุดการจายน้ํ ามันท้ังหมดในบริเวณที่เกิดเหตุฉุกเฉิน นอกจากน้ี ยังมี
การติดตั้ง Remote Emergency Shut-down Switch (RESD) ไวท่ีรถเติมน้ํ ามันชนิดไมมีถังบรรทุกน้ํ ามัน 
(Dispenser) และรถบรรทุกน้ํ ามัน (Refuellers) เมือ่เกดิเหตุฉุกเฉินสามารถหยุดระบบการจายน้ํ ามันจากรถเติมน้ํ า
มันไดทันที

การประกันภัย
นอกจากระบบรักษาความปลอดภัยท้ังการปองกันอัคคีภัยและระบบอุปกรณฉุกเฉินแลว บริษัทฯ ยังลด

ความเส่ียงโดยการทํ าประกันภัยดวยกรมธรรมหลัก 2 ฉบับ ดังน้ี
1 กรมธรรมประกันความเส่ียงทุกประเภทท้ังหมด (All Risks Insurance)
2 กรมธรรมการรับผิดตอความเสียหายของบุคคลท่ีสาม และการจี้เคร่ืองบิน

ตารางสรุปรายละเอียดกรมธรรมประกันภัยของบริษัทฯ ป 2543/2544

กรมธรรม
ท่ี

รายการ ทนุประกันภัย คาใชจาย
สวนแรก

ความคุมครอง

1 (1) ความเส่ียงท้ังหมด
รวมถึง
การกอการราย หรือ
การจราจล

(2) การหยุดชะงักของ
ธุรกิจ

1,968,275,650
บาท

603,000,000
บาท

2,000,000
บาท

(50,000
US$)
14 วัน

(1) สินทรัพยท้ังหมดของบริษัทฯ
และปริมาณนํ้ ามัน รวมถึงสินคาคง
คลังในสวนของผูเอาประกันหรือใน
สวนท่ีผูเอาประกันรับผิดชอบ
(2) การสูญเสียกํ าไรขั้นตนจากการ
หยดุดํ าเนินงาน

2 การรับผิดตอความเสีย
หายของบุคคลท่ีสาม
และการจี้เคร่ืองบิน

500,000,000
US$

80,000 US$ เพ่ือคุมครองถึงการรับผิดชอบตาม
กฎหมายของผูเอาประกัน ซึ่งเกิดจาก
ใหบริการนํ้ ามันอากาศยาน (ไมรวม
การรบัผิดในสินคา) ตามสัญญาชด
เชยความเสียหาย (AVN.52C) (ฉบับ
วนัท่ี 1 เมษายน 2536 ซึ่งยังคงมีผล
บังคบัอยู) และรวมถึงการรับผิดชดใช
จากภัยสงคราม

หมายเหตุ - ผูรับประกันคือ บริษัท ทิพยประกันภัย จํ ากัด
- กรมธรรมทั้งหมด เปนกรมธรรมสัญญาปตอป
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(3.1.2) การใหบริการเติมน้ํ ามันอากาศยานท่ีทาอากาศยานภูมิภาค
สํ าหรับการใหบริการเติมน้ํ ามันอากาศยานท่ีทาอากาศยานภูมิภาค ไดแก ทาอากาศยานสมุย จังหวัด

สุราษฏรธานี และทาอากาศยานสุโขทัย โดยบริษัทผูคาน้ํ ามันจะขนสงน้ํ ามันอากาศยานดวยรถขนสงน้ํ ามันจากคลัง
น้ํ ามนัท่ีอยูในพ้ืนท่ีใกลเคียงกับทาอากาศยาน เชน ทาอากาศยานสมุย จะนํ าน้ํ ามันอากาศยานมาจากคลังน้ํ ามันท่ี
จงัหวดัสุราษฎรธานี เปนตน โดยจะนํ าไปเก็บยังถังเก็บน้ํ ามันบริเวณทาอากาศยาน เพ่ือรอเติมใหแกเคร่ืองบินตอไป 
ท้ังน้ี ตั้งแตเดือนตุลาคม 2544  บริษทัฯ จะวาจางบริษัท บริการนํ้ ามันอากาศยาน จํ ากัด  ซึง่เปนบริษัทยอยของ
บริษทัฯ ทํ าการเติมน้ํ ามันอากาศยาน ณ ทาอากาศยานภูมิภาคท้ังสองแหงดังกลาว

(3.1.3) การใหเชาทรัพยสิน
บริษทัฯ มรีายไดจากการใหเชาทรัพยสิน อันเกิดจากการใหเชาท่ีดิน, อาคารสํ านักงาน และ ระบบรับน้ํ ามัน

ทางทอ ซึง่รวมถึงถังเก็บน้ํ ามันหมายเลข 6 ถึง 8 จํ านวน 3 ใหแกบริษัท ขนสงน้ํ ามันทางทอ จํ ากัด (FPT) และการให
เชาท่ีดินและบริการระบบสาธารณูปโภคแกบริษัท ทอสงน้ํ ามันปโตรเลียมไทย จํ ากัด (THAPPLINE)

ตารางแสดงรายไดจากการใหเชาทรัพยสินของบริษัทฯ ตั้งแต ป 2542 ถึง ป 2544
(หนวย : ลานบาท)

2542 2543 ป 2544
รายการ จํ านวน

เงิน รอยละ จํ านวน
เงิน รอยละ จํ านวน

เงิน รอยละ

รายไดจากการเชาทรัพยสิน
บจก. ขนสงนํ้ ามันทางทอ
- พ้ืนที่ 0.62 1.34 0.62 1.26 0.62 1.26
- อาคาร 7.49 16.26 7.49 15.21 7.49 15.18
- ระบบรับนํ้ ามันและคลังนํ้ ามันอากาศยาน 36.92 80.15 40.04 81.28 40.04 81.13
บจก. ทอสงทอนํ้ ามันปโตรเลียมไทย
- ที่ดิน 0.25 0.54 0.27 0.55 0.30 0.61
- ระบบสาธารณูปโภค 0.64 1.39 0.69 1.40 0.74 1.50
บจก. ไทยเช้ือเพลิงการบิน
- อาคาร 0.15 0.32 0.15 0.30 0.16 0.32

รวม 46.06 100.00 49.26 100.00 49.35 100.00

(3.1.4) การใหบริการถายน้ํ ามัน (Defuelling)
ในการเตมิน้ํ ามนัอากาศยานบางคร้ังตองมีการถายน้ํ ามันกลับ เพ่ือปรับน้ํ าหนักบรรทุกของเคร่ือง

บิน หรือเพ่ือการนํ าเคร่ืองบินเขาซอมแซม น้ํ ามันอากาศยานท่ีถูกถายออกจํ าเปนตองสํ ารองไวใหกับเท่ียวบินตอไป
ของสายการบินน้ันๆ ซึ่งบริษัทฯ จะมีรายไดจากการบริการนํ้ ามันอากาศยานสวนน้ี ท้ังน้ี ปริมาณนํ้ ามันอากาศยานท่ี
ถายน้ีมปีริมาณนอยมากเมื่อเทียบกับปริมาณนํ้ ามันอากาศยานท่ีบริษัทฯ ใหบริการเติมท้ังหมด

(3.1.5) การรบัจางเหมาเติมน้ํ ามันอากาศยานในนามของผูประกอบการอ่ืน
บริษทัฯ รับจางบริการเติมน้ํ ามันอากาศยานท่ัวไปในลักษณะเฉพาะกิจ โดยทํ าสัญญาจางเหมาท่ี

มกี ําหนดระยะเวลาไวแนนอน เชน การใหบริการเติมน้ํ ามันอากาศยานในนามของ บมจ.ปตท. ณ ทาอากาศยาน
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ก ําแพงแสน จังหวัดนครปฐม การใหบริการเติมน้ํ ามันอากาศยานใหแกเคร่ืองบินของกองทัพอากาศในโครงการฝก
ซอมรบ Cobra Gold ท่ีจงัหวดันครราชสีมา การรับจางกองทัพอากาศสิงคโปรเพ่ือใหบริการเติมน้ํ ามันแกเคร่ืองบินท่ี
มาซอมรบในประเทศไทย เปนตน

(3.2) การตลาดและภาวะการแขงขัน
(3.2.1) นโยบายและลักษณะการตลาดของบริการที่สํ าคัญ

แมวาบริษัทฯ จะไดรับสิทธิเปนผูประกอบการใหบริการเติมน้ํ ามันอากาศยานแตเพียงผูเดียวใน
ทาอากาศยานดอนเมือง โดยไมมีคูแขงขันแตอยางใด แตบริษัทฯ ตระหนักดีวาบริษัทฯ ยังมีคูแขงขันอ่ืนๆ ในตาง
ประเทศ คอื ทาอากาศยานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดังน้ันบริษัทฯ จึงมีการกํ าหนดนโยบายและกลยุทธ
ทางการตลาด ดังน้ี

กลยุทธการแขงขัน
ปรัชญาในการด ําเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือ ดํ าเนินธุรกิจการบริการเติมน้ํ ามันอากาศยานใหไดคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล ตรงตอเวลา และมีความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐาน ISO 9001 Version 2000 
ดงัน้ัน บริษทัฯจงึไดก ําหนดกลยุทธท่ีสํ าคัญในการแขงขันกับคูแขงในการเติมน้ํ ามันอากาศยานท่ีทาอากาศยานนานา
ชาตใินภูมิภาคอ่ืนๆ ตามปรัชญาของบริษัทฯ ดังน้ี
1 การบริการดวยคุณภาพท่ีไดมาตรฐานสากล

โดยบริษัทฯ ไดใหบริการนํ้ ามันอากาศยานตามมาตรฐานท่ีกํ าหนดโดย Aviation Fuel Quality 
Requirement for Jointly Operated System (AFQRJOS) ดงัน้ัน จงึสรางความมั่นใจใหกับสายการบินตาง ๆ ท่ีมา
ใชบริการที่ทาอากาศยานดอนเมืองวาจะไดรับการบริการดวยน้ํ ามันอากาศยานท่ีไดมาตรฐาน และคุณภาพตามท่ี
ตองการ นอกจากน้ันบริษัทฯ ยังไดรับการรับรองระบบการใหบริการของบริษัทฯ ดวย ISO 9001 Version 2000
2 การบริการที่สะดวกและรวดเร็ว

บริษทัฯ ไดใหความสํ าคัญกับการกํ าหนดเวลาตามตารางการบินของสายการบิน ดังน้ัน ในการบริการเติม
น้ํ ามนัอากาศยานใหกับเคร่ืองบินขณะจอด (Ground Time) บริษทัฯ จงึมีบริการเติมน้ํ ามันอากาศยานอยางรวดเร็ว
ดวยเคร่ืองมอืเคร่ืองจักรอันทันสมัยและทัดเทียมกับทาอากาศยานตางๆท่ัวโลก โดยตลอดระยะเวลาท่ีผานมาบริษัทฯ 
ไดรับการยอมรับจากสายการบินตาง ๆ ในดานการบริการมาโดยตลอด
3 การก ําหนดราคาท่ีสามารถแขงขันได

ถึงแมบริษัทฯ จะเปนผูใหการบริการเติมน้ํ ามันอากาศยานแตเพียงรายเดียวในทาอากาศยานดอนเมือง 
บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายท่ีจะกํ าหนดราคาคาบริการการเติมน้ํ ามันอากาศยานท่ีบริษัทฯ สามารถแขงขันไดกับทา
อากาศยานนานาชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
4 นโยบายดานความปลอดภัย และการควบคุมการเกิดอุบัติเหตุระหวางการใหบริการ

ตลอดระยะเวลาท่ีด ําเนินการมา บริษัทฯ ไมเคยมีอุบัติเหตุท่ีกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกอากาศ
ยานจากการใหบริการเติมน้ํ ามันอากาศยาน ท้ังน้ี เน่ืองจากบริษัทฯ ไดมีนโยบายดานความปลอดภัยท่ีชัดเจน และ
สามารถควบคุมไมใหเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งทํ าใหสายการบินตางๆมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของการบริการของ
บริษัทฯ
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ลกัษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
ลูกคาสวนใหญของบริษัทฯ คือ กลุมบริษัทผูคาน้ํ ามันซึ่งมีความสัมพันธกับบริษัทฯ ในฐานะผูถือหุน และ

บริษทัฯ มคีวามมุงหวังท่ีจะขยายกลุมลูกคาเปาหมายไปยังบริษัทผูคาน้ํ ามันอ่ืน ๆ ท่ีมีฐานลูกคาเปนสายการบินอยู
แลว

นโยบายราคา
ท้ังน้ี นโยบายราคาของบริษัทฯ จะกํ าหนดโดยการพิจารณาใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล ภาวะ

เศรษฐกจิ การแขงขัน และแผนการดํ าเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งผูบริหารและคณะกรรมการของบริษัทฯ จะรวมกัน
พิจารณา

การจํ าหนายและชองทางการจํ าหนาย
จากระบบการใหบริการเติมน้ํ ามันอากาศยานของบริษัทฯ เปนประเภทคลังน้ํ ามันรวม (JOINT DEPOT)  

รวมกับการเติมน้ํ ามันรวม (JOINT INTOPLANE) ดงัน้ัน บริษทัผูคาน้ํ ามันจะสงน้ํ ามันของตนมาจัดเก็บท่ีถังน้ํ ามัน
ของบริษทัฯ และบริษัทผูคาน้ํ ามันจะเปนผูแจงใหบริษัทฯ บริการเติมน้ํ ามันใหกับสายการบินตางๆ ท่ีเปนลูกคาของ
บริษทัผูคาน้ํ ามนั การใหบริการเร่ิมตนจากสํ านักงานใหญของบริษัทสายการบินตาง ๆ จะติดตอกับบริษัทผูคาน้ํ ามัน
ตางๆ เพ่ือตกลงรายละเอียดในการเติมน้ํ ามันตลอดจนสัญญาซื้อขายน้ํ ามัน จากน้ัน บริษัทผูคาน้ํ ามันจะแจง
รายละเอียดใหบริษัทฯ ทราบถึงเงื่อนไขตาง ๆ หลังจากใหบริการเติมน้ํ ามันแลว บริษัทฯ จะออกใบรับการสงน้ํ ามันให
แกสายการบนิ ในขณะเดียวกันบริษัทฯ จะรวบรวมยอดปริมาณนํ้ ามันท่ีเติมเพ่ือสงรายงานยอดท้ังหมดใหแกบริษัท
ผูคาน้ํ ามนั บริษทัฯ จะไดรับคาบริการเติมน้ํ ามันจากบริษัทผูคาน้ํ ามันทุกเดือน โดยคํ านวณคาบริการจากยอดน้ํ ามัน
ท้ังหมดท่ีใหบริการในเดือนน้ันๆ สํ าหรับคาน้ํ ามันท้ังหมด บริษัทผูคาน้ํ ามันจะเรียกเก็บจากบริษัทสายการบินเอง
โดยตรง ขัน้ตอนตาง ๆ และการส่ือสารในการใหบริการสามารถอธิบายไดดังภาพดังตอไปน้ี

สํ  านักงานใหญ
สายการบิน

สํ  านักงานใหญ
สายการบิน บริษัทน้ํ ามันบริษัทน้ํ ามัน BAFSBAFS

สํ  านักงานของ
สายการบินในทองถิ่น

ผังแสดงความสัมพันธทางการคาระหวางบริษัทน้ํ ามัน บริษัทสายการบิน และ BAFS

ใหค ําปรึกษา
เก่ียวกับ
รายละเอียด
สัญญา

ใหการ
บริการ

 แจงรายละเอียดเก่ียวกับสัญญาสัญญาราคาและการชํ าระเงิน

การรองทุกข การตรวจสอบ

การแจงเร่ือง
รองทุกข

การส่ือสารหลัก
ช้ีแจงและตอบขอรองทุกขช้ีแจงและตอบขอรองทุกข

ติดตอส่ือสารอยางใกลชิด
และแจงการเปล่ียนแปลง
                (ถามี)
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เงือ่นไขการบริการ
บริษทัฯ มเีงื่อนไขการบริการใหกับสายการบินตาง ๆ แบงเปน 3 ลักษณะ ดังน้ี
1. บริการตามสัญญา วิธีน้ีบริษัทสายการบินจะทํ าสัญญาซื้อขายน้ํ ามันไวกับบริษัทผูคาน้ํ ามัน ซึ่งผูคา

น้ํ ามนัเมือ่ไดตกลงทํ าสัญญาดังกลาวจะแจงรายละเอียดของสัญญาใหบริษัทฯ ทราบลวงหนา
2. บัตรเครดิตของผูใหบริการนํ้ ามัน โดยบริษัทผูคาน้ํ ามันจะแจงรายชื่อของบัตรท่ีบริษัทผูคาน้ํ ามัน

ยอมรับและอนุญาตใหกับบริษัทฯเติมได และบริษัทฯ จะใหบริการเฉพาะรายชื่อบัตรเครดิตท่ีไดรับแจงน้ัน
3. เงนิสด ในบางกรณีสายการบินท่ีไมไดอยูในสัญญาตามขอ 1 หรือไมมีบัตรเครดิตตามขอ 2 บริษัทฯจะ

ใหบริการกต็อเมื่อสายการบินน้ันจะชํ าระเปนเงินสด โดยทางบริษัทฯ จะรับชํ าระเปนเงินบาทเทาน้ัน เงินสดสวนน้ีทาง
บริษทัฯ จะตองเก็บรักษาไวใหกับบริษัทผูคาน้ํ ามันเปนการชั่วคราวและสงมอบใหท้ังจํ านวนตอไป

ขัน้ตอนการเรียกเก็บและไดรับชํ าระคาบริการเติมนํ้ ามัน
เมือ่การใหบริการเติมน้ํ ามันเรียบรอยแลว บริษัทฯ จะออกใบรับการสงน้ํ ามันซึ่งจะบันทึกสาระสํ าคัญตาง ๆ 

ไดแก รายละเอียดของเท่ียวบินน้ัน ชนิดและเงื่อนไขของการใหบริการ ชื่อบริษัทผูคาน้ํ ามัน  ปริมาณนํ้ ามัน และวัน
และเวลาท่ีเติมน้ํ ามัน จากน้ันใบรับการสงน้ํ ามันพรอมสํ าเนาจะถูกรวบรวม และสงใหบริษัทผูคาน้ํ ามันเปนรายวัน 
โดยบริษทัฯ จะเรียกเก็บเงินคาบริการเติมน้ํ ามันเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ จากยอดบริการนํ้ ามันเปนรายเดือน โดย
ใหเครดติการช ําระเงินภายใน 15 วัน บริษัทผูคาน้ํ ามันจะจายชํ าระใหเปนสกุลเงินบาท ในกรณีน้ีบริษัทฯ ลงบัญชี
ในสวนลูกหน้ี โดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีออกใบเรียกเก็บเงิน ซึ่งอาจมีความแตกตางจากยอดชํ าระเงินจริงท่ีได
รับจากบริษทัผูคาน้ํ ามัน เน่ืองจากบริษัทฯ ใหเครดิตเทอม 15 วัน อันเกิดขึ้นจากความแตกตางของอัตราแลกเปล่ียน
เงนิตราในวันชํ าระจริง

(3.2.2) สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม
ภาวะอุตสาหกรรมการบริการเติมน้ํ ามันอากาศยาน สามารถแบงออกไดดังน้ี

ภาวะอตุสาหกรรม-การบริการเติมนํ้ ามันอากาศยานระหวางประเทศ
อุตสาหกรรมการบริการเชื้อเพลิงใหกับอากาศยาน (Aviation Fuel Services) มพัีฒนาการท่ีตอเน่ือง ควบคู

ไปกบัการพัฒนาการดานอากาศยาน ลักษณะการใหบริการนํ้ ามันอากาศยานจะแบงเปน 2 สวนหลักคือ การจัดเก็บ
น้ํ ามันอากาศยาน (Depot Service) และการบริการเติมน้ํ ามันอากาศยาน (Into-plane Service) โดยในอดีตท่ีผาน
มา การบริการทั้ง 2 สวนจะเปนการใหบริการโดยเอกเทศของบริษัทผูคาน้ํ ามันแตละบริษัท ซึ่งลักษณะการใหบริการ
ดงักลาวเรียกวา Individual Depot and Individual Into-plane Service กลาวคือ เปนลักษณะท่ีบริษัทผูคาน้ํ ามัน
จัดเก็บน้ํ ามัน และการใหบริการเติมน้ํ ามันใหกับลูกคาสายการบินท่ีตนเองเปนผูติดตอเปนเอกเทศแยกออกจากกัน 
ซึ่งทาอากาศยานท่ีใหบริการในลักษณะดังกลาว คือ ทาอากาศยานดอนเมืองในอดีต (กอนท่ีจะมีจัดตั้ง บริษัท 
บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํ ากัด เพ่ือใหบริการเติมน้ํ ามันอากาศยานแตเพียงผูเดียวในทาอากาศยานดอน
เมือง)

ในปจจุบัน เน่ืองจากสภาวะการแขงขันดานการบริการนํ้ ามันอากาศยานของทาอากาศยานตางๆ ท่ัวโลก
มมีากขึน้ ดงัน้ัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํ างานและลดคาใชจาย ตลอดจนเพ่ือใหการบริการใหเปนมาตรฐานเดียว
กนั รูปแบบการดํ าเนินงานท่ีเปนเอกเทศขางตนจึงมีการพัฒนาไปในรูปแบบแตกตางกันดังน้ี
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(1) Joint or Common Depot, Individual Intoplane คอื ลักษณะท่ีบริษัทผูคาน้ํ ามันใชคลังน้ํ ามันใน
การจดัเกบ็น้ํ ามนัอากาศยานรวมกัน (ซึ่งจะรวมการใชระบบสงน้ํ ามันอากาศยานผานทอฯ ดวย) สวนการใหบริการ
เตมิน้ํ ามนั บริษทัผูคาน้ํ ามันจะใหบริการกับลูกคาสายการบินท่ีตนเองเปนผูติดตอเอง ทาอากาศยานนานาชาติสวน
มากจะใชระบบน้ี ซึ่งทาอากาศยานท่ีใหบริการในลักษณะดังกลาว คือ ทาอากาศยานนานาชาติท่ีฟลิปปนส ทา
อากาศยานชางงีท่ีสิงคโปร และ ทาอากาศยานฮาเนดะ ท่ีประเทศญ่ีปุนเปนตน

 (2) Joint or Common Depot, Joint or Common Into-plane ซึง่เปนการจัดรูปแบบการดํ าเนินการ
ระบบใหม กลาวคือ ลักษณะท่ีมีการใชคลังน้ํ ามัน และสวนการเติมรวมกันโดยมีคนกลาง (Agency) ทํ าหนาท่ีในการ
จดัเกบ็น้ํ ามนัและการใหบริการเติมน้ํ ามันใหกับลูกคาสายการบิน เปนแบบท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด และคาใชจายตํ่ า
สุด เน่ืองจากจะไดประโยชนจากการลงทุนรวมกัน และเปนการใชทรัพยากรอยางเปนประโยชนสูงสุดท้ังในดาน
บุคลากรและอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใช (Full Utilization) ซึง่ทาอากาศยานท่ีใหบริการในลักษณะดังกลาว คือ ทา
อากาศยานดอนเมือง (โดยบริษัทฯ)

(3) ระบบ Agency เปนระบบท่ีสายการบินจะวาจางบริษัทท่ีเปนคนกลาง (Agency) เปนผูรับจาง
เตมิน้ํ ามนัเพียงบรษิทัเดียว ระบบดังกลาวจะพบในทาอากาศยานนานาชาติหลายแหงในสหรัฐอเมริกา

โดยหากเปรียบเทียบรูปแบบการดํ าเนินงานของระบบ (1) และ (2) ลักษณะของระบบ (2) Joint or 
Common Depot, Joint or Common Into-plane จะสามารถประหยัดทรัพยากรทั้งดานบุคลากร และอุปกรณตางๆ 
เพ่ือรองรับการบริการทั้ง 2 สวน ในชวงท่ีท่ีมีปริมาณความตองการสูง (Peak Period) และสามารถยืดหยุนได
มากกวาระบบท่ีแยกจากกัน ยกตัวอยางเชน ณ ทาอากาศยานแหงหน่ึงใชระบบ (1) Joint or Common Depot, 
Individual Intoplane บริษทั ก. และบริษัท ข. ตองทํ าการแขงขันบริการเติมน้ํ ามันอากาศยาน (Intoplane) ในชวง
เวลาหนึง่ บริษทั ก. ไดสวนแบงตลาดมาไดมากก็จะตองทํ าการเพ่ิมเติมกํ าลังคนและอุปกรณ ซึ่งเชนเดียวกัน หากใน
อีกชวงเวลาหนึง่บริษัท ข. ไดรับสวนแบงตลาดมากขึ้น ก็จะตองทํ าการเพ่ิมเติมกํ าลังคนและอุปกรณ ซึ่งการเสริม
ก ําลังคนและอุปกรณไมสามารถทํ าไดในเวลาอันรวดเร็ว จะตองมีการฝกฝนและอบรมบุคลากร และอุปกรณก็จะตอง
มรีะยะเวลาในการส่ังซื้อ (Lead Time) ซึง่ในปจจบัุนใชเวลาไมตํ่ ากวา 9 เดือน โดยหากสวนแบงตลาดของฝายใด
ฝายหน่ึงลดลง ก็จะประสบปญหาบุคลากรและอุปกรณท่ีไมไดใชประโยชนอยางเต็มท่ี ซึ่งจะตางกับระบบ (2) Joint 
or Common Depot, Joint or Common Into-plane ซึง่เปนการลงทุนท่ีไดประโยชนเต็มท่ีในดานของบุคลากรและ
อุปกรณท่ีใชรวมกัน นอกจากน้ี บุคลากรท่ีใชทางดานบัญชี การเงิน และบริหารท่ัวไปยังสามารถใชรวมกันได แทนท่ี
จะแยกออกเปน 2 บริษัท ทํ าใหมีคาใชจายตํ่ าสุด อยางไรก็ตาม ระบบน้ีจะไมเปนท่ีแพรหลาย เน่ืองจากผูประกอบ
การไมไดคํ านึงถึงภาพรวมของผลประโยชนสูงสุดในการใชบุคลากรและอุปกรณรวมกัน

ปจจบัุนภาวะการแขงขันระหวางทาอากาศยานนานาชาติของแตละประเทศทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพ่ือแขงขันในการเปนศูนยกลางการบินในแถบภาคพ้ืนน้ี ความ
สํ าเร็จในการแขงขันระหวางทาอากาศยานแหงชาติ ตลอดจนปริมาณธุรกิจของทาอากาศยานท่ีเพ่ิมขึ้นยอมสงผลดี
ใหกับธุรกิจการบริการเติมน้ํ ามันอากาศยานเชนกัน ในขณะเดียวกันคาบริการการเติมน้ํ ามันตลอดจนคุณภาพของ
บริการไดพิจารณาเปนปจจัยสํ าคัญปจจัยหน่ึงท่ีสงผลกระทบตอการแขงขันเชนกัน นอกจากน้ียังมีปจจัยสํ าคัญ
ประการอ่ืนๆ ท่ีนํ ามาพิจารณาประกอบดวย
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ปจจยัสํ าคญัในการแขงขันของทาอากาศยานนานาชาติแตละแหง ประกอบดวย
(1) คาบริการเติมน้ํ ามันอากาศยาน

เปนสวนประกอบของตนทุนรวมของคาน้ํ ามันเชื้อเพลิงของสายการบิน คาบริการเติมน้ํ ามันอากาศยานจะมี
การตดิตามอยางใกลชิดโดย International Air Transport Association (IATA) หากคาบริการเติมน้ํ ามันอากาศยาน
เพ่ิมสูงขึน้ จะทํ าใหตนทุนคาน้ํ ามันเชื้อเพลิงของสายการบินสูงข้ึน และมีสวนสํ าคัญท่ีทํ าใหสายการบิน โดยเฉพาะ
เท่ียวบินขามทวปีพยายามเล่ียงท่ีจะแวะเติมน้ํ ามันท่ีทาอากาศยานน้ัน โดยจะเติมน้ํ ามันในจํ านวนท่ีเพียงพอสํ าหรับ
การบินไปท่ีหมายตอไป (เติมจนเต็มเพ่ือใหเพียงพอในการบินถึงปลายทาง) หรือสายการบินอาจเล่ียงไปลงท่ีทา
อากาศยานอืน่ๆ ขางเคียงซึ่งอาจเปนภายในประเทศหรือตางประเทศก็ได
(2) จ ํานวนผูโดยสารในแตละเท่ียวบิน

ถอืเปนสวนประกอบท่ีสํ าคัญ เน่ืองจากสายการบินจะคํ านวณวาในการกํ าหนดเท่ียวบินใดๆ ก็ตาม จํ านวน
ผูโดยสารท่ีจะทํ าใหเท่ียวบินน้ันคุมทุนหรือมีกํ าไร จะมีเสนทางการบินเปนอยางไร หากรายไดจากคาโดยสารคุมกับ
คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีบินลงในทาอากาศยานน้ันๆ แลว สายการบินก็ยังคงแวะท่ีทาอากาศยานน้ันๆ แมวาคาบริการจะสูง
กวาทาอากาศยานอ่ืนๆ ก็ตาม
 (3) คาใชจายในการบริการในแตละทาอากาศยาน

คาใชจายดงักลาวจะประกอบดวยคาบริการการขึ้นและลง คาใชจายในการซอมบํ ารุงรักษา คาใชจายดาน
น้ํ ามนัเชือ้เพลิงและการบริการเติมน้ํ ามัน เปนตน เหลาน้ี ถือเปนตนทุนของสายการบินซึ่งจะตองรับภาระ ดังน้ัน ทา
อากาศยานนานาชาตใิดท่ีคดิคาใชจายดังกลาวตํ่ ากวาทาอากาศยานอ่ืนๆ โดยเปรียบเทียบแลว ประกอบกับจํ านวน
ผูโดยสารในระดับท่ีคุมทุน จะทํ าใหสายการบินยินดีท่ีจะมาใชบริการมากยิ่งข้ึนดวย

ตารางตอไปน้ีแสดงการเปรียบเทียบคาบริการเติมน้ํ ามันอากาศยานของทาอากาศยานนานาชาติในแตละ
ประเทศ และอายุท่ีใชงานแลวของอุปกรณการเติมน้ํ ามันของแตละทาอากาศยาน

ตารางเปรียบเทียบอัตราคาบริการเติมนํ้ ามัน
ระหวางทาอากาศยานดอนเมืองกับทาอากาศยานตางๆ ในภูมิภาคเอเชีย ป 2544

ทาอากาศยาน อัตราคาบริการเติมน้ํ ามันอากาศยาน(CUF)
(US Cent / US Gallon)

อายุท่ีใชงานแลวเฉล่ียของ อุปกรณ
(ป)

สิงคโปร 1.70 21
มะนิลา 1.80 27
ดอนเมือง 2.13 17
มาเลเซีย 2.95 3
ฮองกง 5.00 3
ไทเป 7.28 27
นาริตะ 14.66 23
ฮาเนดะ * 16.19 5
กันไซ 16.96 7

ที่มา บริษัท การบินไทย จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุ * อายุการใชงานอุปกรณของทาอากาศยานฮาเนดะจะคิดจากวันที่ทํ าการปรับปรุงทาอากาศยานใหม

ทัง้นี้ ปที่เปดใชทาอากาศยานฮาเนดะเปนคร้ังแรกเริ่มตั้งแตป 2498
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เมือ่พิจารณาถึงอัตราคาบริการเติมน้ํ ามันอากาศยาน ณ ทาอากาศยานดอนเมืองเปรียบเทียบกับทาอากาศ
ยานหลักอ่ืนๆ ในภูมิภาคน้ีแลว พบวาอยูในชวงราคาท่ีมีศักยภาพในการแขงขัน ดวยอุปกรณท่ีไดมาตรฐานตามหลัก
สากลเมื่อเทียบกับทาอากาศยานนานาชาติท่ีถือวาเปนคูแขงของทาอากาศยานดอนเมือง คือ ทาอากาศยานเช็ค
หลับกอกท่ีฮองกง และทาอากาศยานชางงีท่ีประเทศสิงคโปร เปนปจจัยเสริมท่ีทํ าใหทาอากาศยานดอนเมือง
สามารถแขงขันกับคูแขงขันได

ปริมาณการเตมิน้ํ ามนัอากาศยานของทาอากาศยานนานาชาติในประเทศตางๆ ในภูมิภาคน้ี โดยเฉพาะทา
อากาศยานดอนเมือง และทาอากาศยานคูแขงท้ัง 2 มีการพัฒนาการและเติบโตท่ีตอเน่ือง เน่ืองจากประเทศสิงคโปร
น้ันไดขยายทางวิ่ง (Runway) ท่ีทาอากาศยานชางงี และมีการเปดใชทาอากาศยานเช็คหลับกอกของฮองกง ในป 
2540 ซึง่จะพจิารณาไดจากอัตราการเจริญเติบโตของปริมาณการบริการเติมน้ํ ามันอากาศยาน ดังแสดงในตารางตอ
ไปน้ี

ตารางแสดงปริมาณการเติมนํ้ ามันอากาศยานของทาอากาศยานนานาชาติที่เปนคูแขง
ป 2530 - 2544

(หนวย : ลานลิตร)
ทาอากาศยาน-ประเทศ

ฮองกง ชางงี-สิงคโปร ดอนเมือง-กรุงเทพป
ปริมาณ % เติบโต ปริมาณ % เติบโต ปริมาณ % เติบโต

2530 1,507 NA. 1,454 NA. 1,416 NA.
2531 1,703 13.01% 1,628 12.0% 1,730 22.2%
2532 1,961 15.15% 1,756 7.9% 1,957 13.1%
2533 2,177 11.01% 1,991 13.4% 2,108 7.7%
2534 2,336 7.30% 2,177 9.3% 2,301 9.2%
2535 2,672 14.38% 2,495 14.6% 2,499 8.6%
2536 3,006 12.50% 2,741 9.9% 2,656 6.3%
2537 3,388 12.71% 3,017 10.1% 2,945 10.9%
2538 3,433 1.33% 3,316 9.9% 3,082 4.7%
2539 3,672 6.96% 3,483 5.0% 3,142 1.9%
2540 3,702 0.82% 3,676 5.5% 3,294 4.8%
2541 3,753 1.38% 3,941 7.2% 3,127 -5.1%
2542 3,737 -0.43% 3,997 1.4% 3,079 -1.5%
2543 4,056 8.54% 4,160 4.1% 3,258 5.8%
2544 4,237 4.46% 4,237 1.9% 3,490 7.1%

% เติบโตเฉล่ีย 7.79 8.01 6.84

ที่มา บริษัท การบินไทย จํ ากัด (มหาชน) และบริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน)
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แนวโนมการแขงขันของทาอากาศยานนานาชาติของประเทศคูแขงในภูมิภาคน้ี จะมีผลกระทบตอ
อุตสาหกรรมการบริการเติมน้ํ ามันอากาศยานน้ัน เมื่อพิจารณาจากแผนการพัฒนาและการขยายตัวของทาอากาศ
ยานนานาชาติแลว จะเห็นไดวามีการปรับปรุงทาอากาศยานนานาชาติ โดยขยายตัวหรือสรางทาอากาศยานแหง
ใหม เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการรองรับเท่ียวบินของสายการบินตางๆ ไดจํ านวนมากข้ึนและใหบริการไดดีขึ้นท้ังน้ี เพ่ือ
เปนการจูงใจสายการบินตางๆ เพ่ือใหใชทาอากาศยานของประเทศตนเองเปนฐานการบินของสายการบิน ซึ่ง
ประเทศไทยเองกม็กีารต่ืนตัว จะเห็นไดจากโครงการทาอากาศยานนานาชาติแหงท่ี 2 ของกรุงเทพฯ หรือทาอากาศ
ยานสุวรรณภูม ิซึง่ก ําหนดการเปดดํ าเนินการ คือ ป 2548 อยางไรก็ตาม เน่ืองจากโครงการกอสรางทาอากาศยาน
แหงใหมตองใชเงินลงทุนท่ีสูงมาก ดังน้ัน ในอนาคต กรณีท่ีมีการปดทาอากาศยานดอนเมือง เมื่อเปรียบเทียบกับทา
อากาศยานนานาชาตใินภูมภิาคแลว ทาอากาศยานชางงีจะไดเปรียบในการแขงขันมากกวาท่ีอ่ืน เน่ืองจากมีตนทุน
คากอสรางตํ่ าสุดเมื่อเทียบกับตนทุนของการกอสรางทาอากาศยานแหงใหม

การขยายตัวของธุรกิจ
การเติบโตในรายไดของบริษัทฯ มีความสัมพันธโดยตรงกับการใชบริการทาอากาศยานกรุงเทพของสาย

การบนิตางๆ โดยเฉพาะการบินระหวางประเทศ ผูใชบริการทาอากาศยานสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ  
สายการบนิในประเทศ และสายการบินตางประเทศ จากตารางขางลางน้ี จะเห็นไดวาในชวงตั้งแตป 2530 เปนตน
มาปริมาณการจราจรท่ีทาอากาศยานดอนเมืองมีการเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองยกเวนในป 2541 ซึ่งมีการลดลงของ
ปริมาณการจราจร เน่ืองจากไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจท่ีตกตํ่ า โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย ทํ าใหปริมาณ 
ผูโดยสารท่ีเดินทางโดยเคร่ืองบินมีจํ านวนลดลง
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ตารางแสดงปริมาณการจราจรที่ทาอากาศยานดอนเมือง *
ป 2529 - ป 2544

เพิ่มขึ้น

ป
ปริมาณการจราจร

ของ
เทีย่วบินในประเทศ

ปริมาณการจราจรของ
เทีย่วบินตางประเทศ รวม ปริมาณ

การจราจร รอยละ

2529 13,482 49,588 63,070 N.A. N.A.
2530 13,026 54,612 67,638 4,568 7.2%
2531 15,902 62,620 78,522 10,884 16.1%
2532 20,412 70,403 90,815 12,293 15.7%
2533 28,154 80,807 108,961 18,146 20.0%
2534 32,074 86,488 118,562 9,601 8.8%
2535 35,179 92,874 128,053 9,491 8.0%
2536 37,245 96,548 133,793 5,740 4.5%
2537 38,643 102,241 140,884 7,091 5.3%
2538 42,887 106,526 149,413 8,529 6.1%
2539 48,371 110,566 158,937 9,524 6.4%
2540 50,744 117,240 167,984 9,047 5.7%
2541 50,259 114,244 164,503 -3,481 -2.1%
2542 49,919 118,426 168,345 3,842 2.3%
2543 55,483 124,733 180,216 11,871 7.1%
2544 54,964 132,295 187,259 7,043 3.9%

ที่มา การทาอากาศยานแหงประเทศไทย
หมายเหตุ * ปริมาณการจราจรที่ทาอากาศยานดอนเมืองโดยการนับการจราจรทั้งขาขึ้นและขาลง เชน เที่ยวบินที่ลงจอดที่ทาอากาศ

ยานและบินขึ้น จะนับการจราจรเปน 2 เที่ยวบิน
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ตารางแสดงจํ านวนผูโดยสาร ปริมาณนํ้ ามัน และปริมาณนํ้ ามันตอผูโดยสารแยกตามเที่ยวบิน ณ ทาอากาศยานดอนเมือง
ป 2535 � ป 2544

ป เที่ยวบินในภูมิภาค (Regional) เที่ยวบินระยะไกล (Long Haul) เที่ยวบินภายในประเทศ (Domestic) รวมทั้งหมด
จํ านวน
ผูโดยสาร

(คน)

ปริมาณนํ้ ามัน
(ลานลิตร)

ปริมาณนํ้ ามัน
ตอผูโดยสาร

(ลิตร)

จํ านวน
ผูโดยสาร

(คน)

ปริมาณนํ้ ามัน
(ลานลิตร)

ปริมาณนํ้ ามัน
ตอผูโดยสาร

(ลิตร)

จํ านวน
ผูโดยสาร

(คน)

ปริมาณนํ้ ามัน
(ลานลิตร)

ปริมาณนํ้ ามัน
ตอผูโดยสาร

(ลิตร)

จํ านวน
ผูโดยสาร

(คน)

ปริมาณนํ้ ามัน
(ลานลิตร)

2535 8,803,297 1,057.6 120.1 4,277,566 1,288.8 301.1 3,575,795 153.5 42.9 16,656,658 2,499.2
2536 10,003,215 1,118.9 111.8 4,767,651 1,375.8 288.6 4,359,715 161.8 37.1 19,130,581 2,656.5
2537 10,833,122 1,264.7 116.7 5,158,379 1,475.0 286.0 5,017,758 206.1 41.1 21,003,259 2,945.9
2538 11,992184 1,283.2 107.0 5,326,105 1,544.3 289.9 5,805,827 255.2 44.0 23,124,116 3,082.6
2539 13,019,819 1,292.5 99.3 5,442,365 1,593.4 292.8 6,530,554 256.4 39.3 24,992,738 3,142.3
2540 12,812,354 1,346.2 105.1 5,609,008 1,863.6 300.2 6,703,481 264.3 39.4 25,124,843 3,294.2
2541 12,916,013 1,289.9 99.9 5,872,878 1,577.8 268.7 6,835,010 259.8 38.0 25,623,901 3,127.5
2542 14,373,894 1,286.2 89.5 6,080,838 1,530.9 251.9 6,833,115 262.5 38.4 27,287,847 3,079.6
2543 15,857,213 1,296.5 81.8 6,476,890 1,702.6 262.9 7,282,329 259.3 35.6 29,616,432 3,258.4
2544 16,187,824 1,411.3 87.2 7,021,798 1,812.1 258.1 7,413,744 267.7 36.5 30,623,366 3,494.3
ที่มา -ส ําหรับขอมูลจํ านวนผูโดยสารในป 2535-2543 จากการทาอากาศยานแหงประเทศไทย เปนขอมูลปริมาณนํ้ ามันสุทธิหลังหักบริการถายนํ้ ามัน (Defuelling)

-ส ําหรับขอมูลจํ านวนผูโดยสารแยกตามเที่ยวบินในป 2544 ปริมาณนํ้ ามัน และปริมาณนํ้ ามันตอผูโดยสาร จากบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน)
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ตารางแสดงประมาณการจํ านวนผูโดยสารที่มาใชบริการ ณ ทาอากาศยานในกรุงเทพมหานคร
ป 2545 � 2552

ป จํ านวนผูโดยสาร
(พันคน)

อัตราการเพ่ิมข้ึน

2545 32,569 5.9%
2546 34,478 5.9%
2547 36,219 5.0%
2548 38,063 5.1%
2549 40,225 5.7%
2550 42,509 5.7%
2551 44,924 5.7%
2552 47,476 5.7%

ที่มา การทาอากาศยานแหงประเทศไทย

ภาวะอุตสาหกรรม-การบริการเติมนํ้ ามันอากาศยานในประเทศ
ในการบริการนํ้ ามันอากาศยานสํ าหรับทาอากาศยานนานาชาติในประเทศไทยน้ัน สามารถแบงการให

บริการออกไดเปน 2 ลักษณะคือ
 (1) การบริการเติมน้ํ ามันอากาศยานในสวนภูมิภาคของประเทศไทย

สํ าหรับทาอากาศยานนานาชาติในภูมิภาคของประเทศไทย หมายถึง ทาอากาศยานนานาชาติท่ี
จงัหวดัเชยีงใหม จงัหวัดภูเก็ต และอํ าเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา การเติมน้ํ ามันอากาศยานในสวนน้ีจะอยูภายใต
การใหบริการของ บมจ.ปตท

(2) การบริการเติมน้ํ ามันอากาศยานท่ีทาอากาศยานดอนเมือง
การเติมน้ํ ามันอากาศยานในสวนน้ีจะอยูภายใตการใหบริการของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบิน

กรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน)

เมือ่พิจารณาปริมาณการใหบริการแลว จะพบวาการบริการในสวนของทาอากาศยานภูมิภาคจะมีปริมาณ
ท่ีตํ ่ากวาปริมาณการใหบริการที่ทาอากาศยานดอนเมืองอยูมาก ดังแสดงในตารางตอไปน้ี
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ตารางแสดงปริมาณนํ้ ามัน JET A-1 ทีเ่ตมิทีท่าอากาศยานนานาชาติในภูมิภาค ประเทศไทย
ตัง้แตป 2536 � 2541

(หนวย : ลานลิตร)

ป ทาอากาศยาน

ภูเก็ต หาดใหญ เชียงใหม เชียงราย อูตะเภา

2536 20.40 11.5 4.6 0 12.7
รอยละของการเติบโต N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

2537 19.90 12.6 8.1 0.9 10
รอยละของการเติบโต -2.45 9.57 76.09 N.A. -21.26

2538 21.90 12.7 8.7 0.4 5.7
รอยละของการเติบโต 10.05 0.79 7.41 -55.56 -43.00

2539 25.70 20.6 10.8 0.9 7.3
รอยละของการเติบโต 17.35 62.20 24.14 125.00 28.07

2540 28.20 16.7 12.5 0.7 12.7
รอยละของการเติบโต 9.73 -18.93 15.74 -22.22 73.97

2541 27.80 6.3 6.9 0.2 8
รอยละของการเติบโต -1.42 -62.28 -44.80 -71.43 -37.01

ที่มา บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน)

แนวโนมการใหบริการเติมน้ํ ามันอากาศยานสํ าหรับสายการบินภายในประเทศคาดวาจะเพ่ิมสูงข้ึน เน่ือง
จากปริมาณการใหบริการการบินภายในประเทศ ตลอดจนการเพ่ิมเท่ียวบินใหมากขึ้น ซึ่งจะสงผลดีตออุตสาห
กรรมการเติมน้ํ ามันอากาศยานในประเทศดวย

ตารางอตัราคาบริการเติมนํ้ ามันและคาประกอบการของนํ้ ามันอากาศยาน
ทาอากาศยานนานาชาติในภูมิภาค ประเทศไทย ณ 31 ธันวาคม 2543*

ภูเก็ต หาดใหญ เชียงใหม เชียงราย อูตะเภา สมุย สุโขทัย
U.S. Cent ตอ U.S. Gallon 21.50 20.50 20.50 39.50 18.50 19.50 20.00
ที่มา    บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน)

* เปนอัตราลาสุดเทาที่บริษัทฯทํ าการจัดเก็บขอมูลไว

(3.3) การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
(3.3.1) ลักษณะการจัดใหไดมาซึ่งบริการ

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ เปนการใหบริการเติมน้ํ ามันอากาศยาน ซึ่งบริษัทฯ จะมิไดเปนผูจัดหา 
ผลิตภัณฑน้ํ ามันอากาศยานเพ่ือมาจํ าหนาย หากแตบริษัทผูคาน้ํ ามันซึ่งเปนผูวาจางบริษัทฯ จะเปนผูจัดหาน้ํ ามัน
อากาศยานมาจดัเกบ็ไวในคลังน้ํ ามันของบริษัทฯ เพ่ือใหบริษัทฯ บริการเติมน้ํ ามันเชื้อเพลิงใหแกลูกคาของบริษัทผู
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คาน้ํ ามนั ไดแก สายการบินตางๆ ท่ัวโลก ซึ่งแหลงท่ีมาของน้ํ ามันอากาศยานก็จะมาจากคลังน้ํ ามันของบริษัทผูคาน้ํ า
มนัเหลาน้ัน โดยผานทอขนสงน้ํ ามันของบริษัท ขนสงน้ํ ามันทางทอ จํ ากัด และบริษัท ทอสงน้ํ ามันปโตรเลียมไทย 
จ ํากดั ซึง่บริษทัฯ มิไดมีการทํ าสัญญาเก่ียวกับการรับน้ํ ามันทางทอใดๆ กับบริษัท ขนสงน้ํ ามันทางทอ จํ ากัด และ
บริษัท ทอสงน้ํ ามันปโตรเลียมไทย จํ ากัด

(3.3.2) ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
บริษัทฯ มีนโยบายดํ าเนินการเพ่ือปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากการประกอบธุรกิจของ

บริษัทฯ อยางเขมงวด และภายใน 5 ปท่ีผานมา บริษัทฯ มีการปฏิบัติเปนไปตามท่ีกฎหมายกํ าหนดและไมมี 
ขอพิพาทหรือถูกฟองรองเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมใด ๆ ท้ังส้ิน

อยางไรกต็าม ผลกระทบจากธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีอาจเกิดขึ้นกับส่ิงแวดลอมอาจมีความเปนไปได 
คอื น้ํ ามนัร่ัวไหล ซึ่งอาจเกิดขึ้นไดจากคลังน้ํ ามัน ซึ่งอาจมีผลใหร่ัวไหลสูบริเวณใกลเคียง โดยบริษัทฯ ไดมีมาตรการ
รองรับเหตกุารณน้ี คือ ติดตั้งระบบควบคุมโดยเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีสามารถปองกันน้ํ ามันลนถัง โดยจะมีการเตือน
อยู 2 ระดับ และในระดับสุดทายจะเปนการปด (Shut Down) นอกจากน้ัน ในบริเวณคลังน้ํ ามันจะมีคันดินกั้นเพ่ือ
ปองกนัน้ํ ามนัหกลนออกไป พรอมท้ังมีวาลวปดปองกันอีก 1 ขั้น และในบริเวณทอพักน้ํ าท้ิงจะติดตั้งอุปกรณตรวจจับ
น้ํ ามัน (Oil Leak Detector) ไวดวย และในกรณีท่ีน้ํ ามันอาจร่ัวไหลไปสูภายนอก บริษัทฯ มีการปองกันโดยเตรียมทุน
กนัน้ํ ามันร่ัวไหล พรอมท้ังอุปกรณจัดเก็บคราบน้ํ ามัน (Oil Skimer)

(3.4) งานที่ยังไมไดสงมอบ
- ไมมี -


