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5. โครงการดํ าเนินงานในอนาคต
1 ลงทนุในโครงการระบบสงนํ้ ามันอากาศยานผานทอแบบ Hydrant ในบริเวณทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิ
บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํ ากัด (�บริษัท�) ไดรับการอนุญาตใหดํ าเนินการบริการระบบสงน้ํ ามันอากาศ

ยานผานทอฯ ภายในทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จากบทม. โดยบริษัทจะตองทํ าการจัดหาวัสดุอุปกรณระบบทอเชื้อ
เพลิงอากาศยาน รวมท้ังวัสดุอุปกรณท่ีเกี่ยวของท้ังหมด และดํ าเนินการติดตั้ง วางทอ ทดสอบ และดํ าเนินการให
ระบบสงน้ํ ามันอากาศยานผานทอฯ สามารถใชงานและเปดบริการได โดยบริษัทจะตองเปนผูลงทุนและออกคาใช
จายในการด ําเนินการดังกลาวเองท้ังหมด ท้ังน้ี ระบบสงน้ํ ามันอากาศยานผานทอฯ ดังกลาวจะตองเปนของใหมท่ีไม
เคยผานการใชงานมากอน (Brand New) และจะตองสงมอบและโอนกรรมสิทธ์ิระบบรวมท้ังวัสดุอุปกรณท่ีเกี่ยวของ
ท้ังหมด ซึ่งเปนทรัพยสินของบริษัทและมีอยูกอนวันแรกท่ีเปดใหบริการซึ่งอยูในสภาพท่ีพรอมใชงานไดใหแกบทม. 
มลูคาโครงการรวมเฉพาะในสวนแรก (First Phrase) ประมาณกวา 1,070 ลานบาท และมูลคาโครงการท้ังหมดซึ่ง
แบงเปน 3 สวนน้ัน มีมูลคาท้ังโครงการรวมประมาณ 2,360 ลานบาท ซึ่งจะสามารถรองรับปริมาณนํ้ ามันท่ีจํ านวนผู
โดยสารรวม 30-35 ลานคนในสวนท่ีหน่ึง 50 ลานคนในสวนท่ีสอง และ 70-75 ลานคนในสวนท่ีสาม ตามลํ าดับ ท้ังน้ี 
การขยายการลงทุนในแตละสวนจะพิจารณาถึงจํ านวนผูโดยสารท่ีจะเพ่ิมขึ้นในแตละปเปนเกณฑ ท้ังน้ี ระยะเวลา
การใหด ําเนินการดังกลาวมีกํ าหนด 30 ป นับแตวันท่ีบทม. เร่ิมเปดใหบริการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และเมื่อวันท่ี 
31 กรกฏาคม 2543 ท่ีผานมาทางบทม.ไดมีหนังสือใหบริษัทสามารถเร่ิมงานสรางระบบสงน้ํ ามันอากาศยานผาน 
ทอฯ ดงักลาวไดอยางเปนทางการ เพ่ือใหสอดคลองกับแผนการกอสรางลานจอดของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และ
ใหทาอากาศยานสุวรรณภูมิสามารถเปดใหบริการไดภายในป 2548 ตามกํ าหนดการของบทม.

ในการศกึษาโครงการระบบสงน้ํ ามันอากาศยานผานทอฯ ท่ีไดเสนอตอบทม. น้ัน กํ าหนดอัตราผลตอบแทน
โครงการ (IRR) ไวไมตํ่ ากวารอยละ 14-16 ตอป ตลอดระยะเวลา 30 ป

เน่ืองจากกํ าหนดการกอสรางของระบบสงน้ํ ามันอากาศยานผานทอฯ จะตองสอดคลองกับแผนการกอสราง
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเฉพาะการกอสรางบริเวณลานจอด ดังน้ัน หากแผนการกอสรางหรือกํ าหนดการเปด
ใหบริการของทาอากาศยานมีการเปล่ียนแปลงหรือตองลาชาออกไปอาจจะมีผลกระทบตอโครงการระบบสงน้ํ ามัน
อากาศยานผานทอฯ ได โดยเฉพาะผลตอกระแสเงินสดรับจากรายไดอาจจะตองลาชาออกไป

ณ 31 ธนัวาคม 2544 บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํ ากัด มีทุนเรียกชํ าระแลวรวม 314.5 ลานบาท หรือคิด
เปนรอยละ 85 ของทุนจดทะเบียน และคาดวาจะทํ าการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 530 ลานบาท แลวเรียกชํ าระใหครบ
ท้ังจ ํานวนภายในป 2545 โดยคาดวาบริษัทจะตองชํ าระเพ่ิมอีกประมาณประมาณ 96.98 ลานบาท อยางไรก็ตาม 
ตามสัญญาผูถอืหุนของบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํ ากัด กํ าหนดใหบริษัทฯ มีภาระท่ีจะตองชํ าระคาหุนเพ่ิมทุนตาม
สัดสวนท่ีเพ่ิมในนามของบทม. โดยจะชํ าระรวมกับกลุมผูถือหุนอีกฝาย ฝายละคร่ึงหน่ึง ซึ่งหุนและคาหุนในสวนดัง
กลาวจะตกเปนสิทธิของบทม. ท้ังน้ี เพ่ือรักษาสัดสวนผูถือหุนในอัตรารอยละ 10 ใหแกบทม. ตลอดไป ดังน้ัน จํ านวน
เงนิท่ีบริษทัฯ จะตองชํ าระคาหุนในป 2545 ในสวนของบริษัทฯ รวมกับสวนของบทม. เทากับ 107.75 ลานบาท

2 ลงทนุในโครงการระบบคลังนํ้ ามันอากาศยานที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
สํ าหรับการลงทุนในระบบคลังน้ํ ามันอากาศยานท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยโครงการจะแบงเปน 

2 สวน มีมูลคาเงินลงทุนท้ังหมด 2,036 ลานบาท โดยมูลคาโครงการสวนแรกประมาณ 1,698 ลานบาท และ
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สามารถรองรับปริมาณนํ้ ามันท่ีจํ านวนผูโดยสารรวม 30-35 ลานคน (คํ านวณจากประมาณการปริมาณนํ้ ามัน
อากาศยานทีบ่ริโภคในปน้ันๆ โดยมีปริมาณนํ้ ามันสํ ารองเพียงพอสํ าหรับใหการบริการ 4 วัน)  ซึ่งจะดํ าเนินการ
สํ าหรับสวนท่ี 1 ใหแลวเสร็จตามกํ าหนดการเปดทาอากาศยานสุวรรณภูมิในป 2548 สํ าหรับสวนท่ี 2 จะเปนสวน
ขยายเมือ่ทาอากาศยานเพ่ิมกํ าลังการรองรับผูโดยสาร โดยมีมูลคาโครงการประมาณ 338 ลานบาท ซึ่งจะทํ าให
สามารถรองรับจ ํานวนผูโดยสารไดถึง 70-75 ลานคน โดยคลังน้ํ ามันท้ัง 2 สวน จะมีปริมาณนํ้ ามันอากาศยานสํ ารอง
ท่ีสามารถใหบริการแกลูกคาไดประมาณ 100 ลานลิตร ซึง่คาดวาจะกอสรางแลวเสร็จในป 2556 อยางไรก็ตาม 
นโยบายการขยายการลงทุนดังกลาวจะขึ้นอยูกับจํ านวนผูโดยสารและแผนการขยายทาอากาศยานสุวรรณภูมิของ 
บทม. เปนหลัก

ปจจบัุน บริษทัฯ ไดเตรียมการดํ าเนินการโครงการดังกลาวโดยการซื้อท่ีดินพ้ืนท่ีประมาณ 60 ไรท่ีอยู
ใกลเคียงกับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เพ่ือความสะดวกในการเชื่อมตอระบบคลังน้ํ ามันอากาศยานกับระบบสงน้ํ า
มนัอากาศยานผานทอฯ ท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดรับอนุญาตจากบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน 
จ ํากดั ใหบริษัทฯ ดํ าเนินการเชื่อมตอระบบท้ังสองดังกลาว (โดยบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํ ากัด ซึ่งเปนผูดํ าเนิน
การระบบสงน้ํ ามันอากาศยานผานทอฯ ใหกับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ไดมีหนังสือแจง บทม. เมื่อวันท่ี 10 เมษายน 
2544 ถึงการเชื่อมตอระบบท้ังสองดังกลาวเปนท่ีเรียบรอยแลว) เหตุผลเน่ืองจากบริษัทฯ มีความพรอมท้ังในดาน
ประสบการณการใหบริการดังกลาวประกอบกับการมีฐานะทางการเงินท่ีมั่นคงของบริษัทฯ นอกจากน้ี การใหบริการ
ของระบบคลังน้ํ ามันอากาศยาน และระบบสงน้ํ ามันอากาศยานผานทอฯ ของทาอากาศยานนานาชาติในหลาย
ประเทศ สวนใหญผูใหบริการของท้ัง 2 ระบบท่ีเชื่อมตอกันน้ันจะเปนผูประกอบการกลุมเดียวกัน เน่ืองจากคํ านึงถึง
ประสิทธภิาพและคุณภาพในการใหบริการเปนสํ าคัญ และจากการที่บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํ ากัด ท่ีบริษัทฯ มี
สัดสวนการถือหุนอยูประมาณรอยละ 45 น้ันไดรับอนุญาตเปนผูใหบริการในระบบสงน้ํ ามันอากาศยานผานทอฯ 
แลว และเพ่ือเปนการรองรับการยายและขยายตัวของปริมาณเท่ียวบินท่ีใชบริการที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิแลว 
บริษทัฯ จงึด ําเนินการลงทุนในระบบคลังน้ํ ามันอากาศยานท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ท้ังน้ี การดํ าเนินการกอสราง
ระบบคลังน้ํ ามนัอากาศยานจะตองดํ าเนินการเสร็จส้ินกอนระบบสงน้ํ ามันอากาศยานผานทอฯ เน่ืองจากการทดสอบ
ความสมบูรณของระบบสงน้ํ ามันอากาศยานผานทอฯ จะตองใชน้ํ ามันจากระบบคลังน้ํ ามันอากาศยานสงผาน โดย
การกอสรางระบบสงน้ํ ามันอากาศยานผานทอฯ น้ันจะตองสอดคลองกับแผนการกอสรางลานจอดของทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิดวยเชนกัน

แผนงานของโครงการระบบคลังน้ํ ามันอากาศยาน นอกจากการซื้อท่ีดินท่ีอยูใกลเคียงกับทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิแลว ปจจุบันไดเร่ิมดํ าเนินการออกแบบคลังน้ํ ามันตามแนวคิด (Conceptual Design) เพ่ือใชในการ
กอสราง ซึง่จะใชเวลาประมาณ 1 ป และคาดวาจะสามารถดํ าเนินการกอสรางคลังน้ํ ามันภายในไตรมาสท่ี 4 ป 2545
โดยระบบคลังน้ํ ามันอากาศยานจะแลวเสร็จพรอมทดลองระบบ คือ ประมาณไตรมาสท่ี 1-2 ของป 2547 โดย
ก ําหนดการเปดบริการ คือ ป 2548 พรอมกับทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปดอยางเปนทางการ อยางไรก็ตาม สํ าหรับ
โครงการคลังน้ํ ามันอากาศยานน้ัน บริษัทฯ จะตองศึกษาและพิจารณาถึงปจจัยอ่ืนๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอการลงทุน
อีกดวย โดยเมือ่บริษัทฯ มั่นใจในการลงทุนโครงการน้ีแลว บริษัทฯ จึงจะดํ าเนินการกอสรางคลังน้ํ ามันอากาศยานตอ
ไป

3 ลงทนุเปนผูประกอบการเติมนํ้ ามันอากาศยานที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ



บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 หนา 49

นอกจากระบบสงน้ํ ามันอากาศยานผานทอฯ และระบบคลังน้ํ ามันอากาศยานแลว  บริษัทฯ มีความ
ประสงคจะขยายการลงทุนเปนผูประกอบการเติมน้ํ ามันอากาศยานท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิเชนกัน กลาวคือ การ
ใหบริการของบริษัทฯ ท่ีทาอากาศยานดอนเมืองในปจจุบันไดครอบคลุมระบบการใหบริการเชื้อเพลิงการบินอยาง
ครบวงจรทัง้ 3 สวน คือ ระบบคลังน้ํ ามันอากาศยาน ระบบสงน้ํ ามันอากาศยานผานทอฯ และระบบเติมน้ํ ามัน
อากาศยาน ซึ่งการใหบริการดังกลาวจะตองคํ านึงถึงความปลอดภัย และการบริการที่มีประสิทธิภาพและตรงตอ
เวลา

การใหบริการเตมิน้ํ ามันอากาศยานท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิน้ัน คาดวาบทม. อาจจะกํ าหนดใหมี
จํ านวนผูประกอบการมากกวา 1 ราย ซึ่งบริษัทฯ ก็มีความมั่นใจมีความมั่นใจวาจะสามารถไดรับคัดเลือกเปน 
ผูด ําเนินการใหบริการเติมน้ํ ามันอากาศยาน เน่ืองมีความพรอมท้ังทางดานอุปกรณ เคร่ืองมือ การประกันภัยเติม 
น้ํ ามนัอากาศยานในวงเงินความรับผิดชอบไมตํ่ ากวา 500 ลานเหรียญสหรัฐ รวมท้ังบุคลากรท่ีมีประสบการณและ
ความรูความช ํานาญในธุรกิจท่ีจะสามารถดํ าเนินการไดเปนอยางดี ซึ่งขณะน้ีอยูในระหวางการรอการประกาศใหยื่น
ขออนุญาตดํ าเนินการของบทม. ตอไป

4 ขยายธรุกจิไปสูการลงทุนของระบบขนสงนํ้ ามันอากาศยาน
เพ่ือใหธุรกิจการเติมน้ํ ามันอากาศยานมีความมั่นคง และสามารถกอสรางเสร็จพรอมเปดใหบริการ 

ไดทันตามแผนงานหลักของ บทม. และเพ่ือลดความซํ้ าซอนในการลงทุนของระบบขนสงน้ํ ามันอากาศยานทางทอไป
ยงัทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัทฯ และ บมจ.ปตท. ไดรวมทํ าการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการจัดสงน้ํ ามันเชื้อเพลิง
ดงักลาว โดยมกีารตั้งคณะทํ างานซึ่งประกอบดวยตัวแทนของท้ัง 2 ฝาย เพ่ือศึกษาในเบ้ืองตนสํ าหรับแนวทางการขน
สงน้ํ ามนัเชือ้เพลิงโดยทางทอ นอกจากน้ีบริษัทฯยังไดศึกษาแนวทางการขนสงน้ํ ามันเชื้อเพลิง ทางรถยนต และทาง
รถไฟ ซึง่ท้ัง 3 แนวทางจะตองมีการศึกษาความเปนไปไดทางดานการเงิน และการศึกษาผลกระทบดานส่ิงแวดลอม 
และการออกแบบตามแนวคิดตอไป ซึ่งไดมีการรวมกันจัดจางบริษัทท่ีปรึกษาผูมีประสบการณในดานน้ีเปนผูดํ าเนิน
การและศึกษางานดังกลาว


