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5.

โครงการดําเนินงานในอนาคต
1
ลงทุนในโครงการระบบสงนํ้ามันอากาศยานผานทอแบบ Hydrant ในบริเวณทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ
บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํากัด (“บริษัท”) ไดรบั การอนุญาตใหดําเนินการบริการระบบสงนํ้ามันอากาศ
ยานผานทอฯ ภายในทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จากบทม. โดยบริษัทจะตองทําการจัดหาวัสดุอุปกรณระบบทอเชื้อ
เพลิงอากาศยาน รวมทั้งวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของทั้งหมด และดําเนินการติดตั้ง วางทอ ทดสอบ และดําเนินการให
ระบบสงนํ้ามันอากาศยานผานทอฯ สามารถใชงานและเปดบริการได โดยบริษัทจะตองเปนผูลงทุนและออกคาใช
จายในการดําเนินการดังกลาวเองทั้งหมด ทั้งนี้ ระบบสงนํ้ามันอากาศยานผานทอฯ ดังกลาวจะตองเปนของใหมที่ไม
เคยผานการใชงานมากอน (Brand New) และจะตองสงมอบและโอนกรรมสิทธิ์ระบบรวมทั้งวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ
ทั้งหมด ซึ่งเปนทรัพยสินของบริษัทและมีอยูกอนวันแรกที่เปดใหบริการซึ่งอยูในสภาพที่พรอมใชงานไดใหแกบทม.
มูลคาโครงการรวมเฉพาะในสวนแรก (First Phrase) ประมาณกวา 1,070 ลานบาท และมูลคาโครงการทั้งหมดซึ่ง
แบงเปน 3 สวนนั้น มีมูลคาทั้งโครงการรวมประมาณ 2,360 ลานบาท ซึ่งจะสามารถรองรับปริมาณนํ้ามันที่จํานวนผู
โดยสารรวม 30-35 ลานคนในสวนที่หนึ่ง 50 ลานคนในสวนที่สอง และ 70-75 ลานคนในสวนที่สาม ตามลําดับ ทั้งนี้
การขยายการลงทุนในแตละสวนจะพิจารณาถึงจํานวนผูโดยสารที่จะเพิ่มขึ้นในแตละปเปนเกณฑ ทั้งนี้ ระยะเวลา
การใหดาเนิ
ํ นการดังกลาวมีกําหนด 30 ป นับแตวันที่บทม. เริม่ เปดใหบริการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และเมื่อวันที่
31 กรกฏาคม 2543 ที่ผานมาทางบทม.ไดมีหนังสือใหบริษัทสามารถเริ่มงานสรางระบบสงนํ้ามันอากาศยานผาน
ทอฯ ดังกลาวไดอยางเปนทางการ เพื่อใหสอดคลองกับแผนการกอสรางลานจอดของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และ
ใหทา อากาศยานสุวรรณภูมิสามารถเปดใหบริการไดภายในป 2548 ตามกําหนดการของบทม.
ในการศึกษาโครงการระบบสงนํ้ามันอากาศยานผานทอฯ ทีไ่ ดเสนอตอบทม. นั้น กําหนดอัตราผลตอบแทน
โครงการ (IRR) ไวไมตํ่ากวารอยละ 14-16 ตอป ตลอดระยะเวลา 30 ป
เนื่องจากกําหนดการกอสรางของระบบสงนํ้ามันอากาศยานผานทอฯ จะตองสอดคลองกับแผนการกอสราง
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเฉพาะการกอสรางบริเวณลานจอด ดังนั้น หากแผนการกอสรางหรือกําหนดการเปด
ใหบริการของทาอากาศยานมีการเปลี่ยนแปลงหรือตองลาชาออกไปอาจจะมีผลกระทบตอโครงการระบบสงนํ้ามัน
อากาศยานผานทอฯ ได โดยเฉพาะผลตอกระแสเงินสดรับจากรายไดอาจจะตองลาชาออกไป
ณ 31 ธันวาคม 2544 บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํากัด มีทุนเรียกชําระแลวรวม 314.5 ลานบาท หรือคิด
เปนรอยละ 85 ของทุนจดทะเบียน และคาดวาจะทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 530 ลานบาท แลวเรียกชําระใหครบ
ทัง้ จํานวนภายในป 2545 โดยคาดวาบริษัทจะตองชําระเพิ่มอีกประมาณประมาณ 96.98 ลานบาท อยางไรก็ตาม
ตามสัญญาผูถ อื หุนของบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํากัด กําหนดใหบริษัทฯ มีภาระที่จะตองชําระคาหุนเพิ่มทุนตาม
สัดสวนทีเ่ พิม่ ในนามของบทม. โดยจะชําระรวมกับกลุมผูถือหุนอีกฝาย ฝายละครึ่งหนึ่ง ซึ่งหุนและคาหุนในสวนดัง
กลาวจะตกเปนสิทธิของบทม. ทั้งนี้ เพื่อรักษาสัดสวนผูถือหุนในอัตรารอยละ 10 ใหแกบทม. ตลอดไป ดังนั้น จํานวน
เงินทีบ่ ริษทั ฯ จะตองชําระคาหุนในป 2545 ในสวนของบริษัทฯ รวมกับสวนของบทม. เทากับ 107.75 ลานบาท
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ลงทุนในโครงการระบบคลังนํ้ามันอากาศยานที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
สําหรับการลงทุนในระบบคลังนํ้ามันอากาศยานที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยโครงการจะแบงเปน
2 สวน มีมูลคาเงินลงทุนทั้งหมด 2,036 ลานบาท โดยมูลคาโครงการสวนแรกประมาณ 1,698 ลานบาท และ
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สามารถรองรับปริมาณนํ้ามันที่จํานวนผูโดยสารรวม 30-35 ลานคน (คํานวณจากประมาณการปริมาณนํ้ามัน
อากาศยานทีบ่ ริโภคในปนั้นๆ โดยมีปริมาณนํ้ามันสํารองเพียงพอสําหรับใหการบริการ 4 วัน) ซึ่งจะดําเนินการ
สําหรับสวนที่ 1 ใหแลวเสร็จตามกําหนดการเปดทาอากาศยานสุวรรณภูมิในป 2548 สําหรับสวนที่ 2 จะเปนสวน
ขยายเมือ่ ทาอากาศยานเพิ่มกําลังการรองรับผูโดยสาร โดยมีมูลคาโครงการประมาณ 338 ลานบาท ซึ่งจะทําให
สามารถรองรับจํานวนผูโดยสารไดถึง 70-75 ลานคน โดยคลังนํ้ามันทั้ง 2 สวน จะมีปริมาณนํ้ามันอากาศยานสํารอง
ทีส่ ามารถใหบริการแกลูกคาไดประมาณ 100 ลานลิตร ซึง่ คาดวาจะกอสรางแลวเสร็จในป 2556 อยางไรก็ตาม
นโยบายการขยายการลงทุนดังกลาวจะขึ้นอยูกับจํานวนผูโดยสารและแผนการขยายทาอากาศยานสุวรรณภูมิของ
บทม. เปนหลัก
ปจจุบนั บริษทั ฯ ไดเตรียมการดําเนินการโครงการดังกลาวโดยการซื้อที่ดินพื้นที่ประมาณ 60 ไรที่อยู
ใกลเคียงกับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อความสะดวกในการเชื่อมตอระบบคลังนํ้ามันอากาศยานกับระบบสงนํ้า
มันอากาศยานผานทอฯ ทีท่ า อากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดรับอนุญาตจากบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน
จํากัด ใหบริษัทฯ ดําเนินการเชื่อมตอระบบทั้งสองดังกลาว (โดยบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํากัด ซึ่งเปนผูดําเนิน
การระบบสงนํ้ามันอากาศยานผานทอฯ ใหกับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ไดมีหนังสือแจง บทม. เมื่อวันที่ 10 เมษายน
2544 ถึงการเชื่อมตอระบบทั้งสองดังกลาวเปนที่เรียบรอยแลว) เหตุผลเนื่องจากบริษัทฯ มีความพรอมทั้งในดาน
ประสบการณการใหบริการดังกลาวประกอบกับการมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงของบริษัทฯ นอกจากนี้ การใหบริการ
ของระบบคลังนํ้ามันอากาศยาน และระบบสงนํ้ามันอากาศยานผานทอฯ ของทาอากาศยานนานาชาติในหลาย
ประเทศ สวนใหญผูใหบริการของทั้ง 2 ระบบที่เชื่อมตอกันนั้นจะเปนผูประกอบการกลุมเดียวกัน เนื่องจากคํานึงถึง
ประสิทธิภาพและคุณภาพในการใหบริการเปนสําคัญ และจากการที่บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํากัด ที่บริษัทฯ มี
สัดสวนการถือหุนอยูประมาณรอยละ 45 นั้นไดรับอนุญาตเปนผูใหบริการในระบบสงนํ้ามันอากาศยานผานทอฯ
แลว และเพื่อเปนการรองรับการยายและขยายตัวของปริมาณเที่ยวบินที่ใชบริการที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิแลว
บริษทั ฯ จึงดําเนินการลงทุนในระบบคลังนํ้ามันอากาศยานที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ การดําเนินการกอสราง
ระบบคลังนํามั
้ นอากาศยานจะตองดําเนินการเสร็จสิ้นกอนระบบสงนํ้ามันอากาศยานผานทอฯ เนื่องจากการทดสอบ
ความสมบูรณของระบบสงนํ้ามันอากาศยานผานทอฯ จะตองใชนํ้ามันจากระบบคลังนํ้ามันอากาศยานสงผาน โดย
การกอสรางระบบสงนํ้ามันอากาศยานผานทอฯ นั้นจะตองสอดคลองกับแผนการกอสรางลานจอดของทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิดวยเชนกัน
แผนงานของโครงการระบบคลังนํ้ามันอากาศยาน นอกจากการซื้อที่ดินที่อยูใกลเคียงกับทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิแลว ปจจุบันไดเริ่มดําเนินการออกแบบคลังนํ้ามันตามแนวคิด (Conceptual Design) เพือ่ ใชในการ
กอสราง ซึง่ จะใชเวลาประมาณ 1 ป และคาดวาจะสามารถดําเนินการกอสรางคลังนํ้ามันภายในไตรมาสที่ 4 ป 2545
โดยระบบคลังนํ้ามันอากาศยานจะแลวเสร็จพรอมทดลองระบบ คือ ประมาณไตรมาสที่ 1-2 ของป 2547 โดย
กําหนดการเปดบริการ คือ ป 2548 พรอมกับทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปดอยางเปนทางการ อยางไรก็ตาม สําหรับ
โครงการคลังนํามั
้ นอากาศยานนั้น บริษัทฯ จะตองศึกษาและพิจารณาถึงปจจัยอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบตอการลงทุน
อีกดวย โดยเมือ่ บริษัทฯ มั่นใจในการลงทุนโครงการนี้แลว บริษัทฯ จึงจะดําเนินการกอสรางคลังนํ้ามันอากาศยานตอ
ไป
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ลงทุนเปนผูประกอบการเติมนํ้ามันอากาศยานที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
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นอกจากระบบสงนํ้ามันอากาศยานผานทอฯ และระบบคลังนํ้ามันอากาศยานแลว บริษัทฯ มีความ
ประสงคจะขยายการลงทุนเปนผูประกอบการเติมนํ้ามันอากาศยานที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิเชนกัน กลาวคือ การ
ใหบริการของบริษัทฯ ที่ทาอากาศยานดอนเมืองในปจจุบันไดครอบคลุมระบบการใหบริการเชื้อเพลิงการบินอยาง
ครบวงจรทัง้ 3 สวน คือ ระบบคลังนํ้ามันอากาศยาน ระบบสงนํ้ามันอากาศยานผานทอฯ และระบบเติมนํ้ามัน
อากาศยาน ซึ่งการใหบริการดังกลาวจะตองคํานึงถึงความปลอดภัย และการบริการที่มีประสิทธิภาพและตรงตอ
เวลา
การใหบริการเติมนํ้ามันอากาศยานที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมินั้น คาดวาบทม. อาจจะกําหนดใหมี
จํานวนผูประกอบการมากกวา 1 ราย ซึ่งบริษัทฯ ก็มีความมั่นใจมีความมั่นใจวาจะสามารถไดรับคัดเลือกเปน
ผูด าเนิ
ํ นการใหบริการเติมนํ้ามันอากาศยาน เนื่องมีความพรอมทั้งทางดานอุปกรณ เครื่องมือ การประกันภัยเติม
นํามั
้ นอากาศยานในวงเงินความรับผิดชอบไมตํ่ากวา 500 ลานเหรียญสหรัฐ รวมทั้งบุคลากรที่มีประสบการณและ
ความรูค วามชํานาญในธุรกิจที่จะสามารถดําเนินการไดเปนอยางดี ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางการรอการประกาศใหยื่น
ขออนุญาตดําเนินการของบทม. ตอไป
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ขยายธุรกิจไปสูการลงทุนของระบบขนสงนํ้ามันอากาศยาน
เพื่อใหธุรกิจการเติมนํ้ามันอากาศยานมีความมั่นคง และสามารถกอสรางเสร็จพรอมเปดใหบริการ
ไดทันตามแผนงานหลักของ บทม. และเพือ่ ลดความซํ้าซอนในการลงทุนของระบบขนสงนํ้ามันอากาศยานทางทอไป
ยังทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัทฯ และ บมจ.ปตท. ไดรว มทําการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการจัดสงนํ้ามันเชื้อเพลิง
ดังกลาว โดยมีการตั้งคณะทํางานซึ่งประกอบดวยตัวแทนของทั้ง 2 ฝาย เพื่อศึกษาในเบื้องตนสําหรับแนวทางการขน
สงนํามั
้ นเชือ้ เพลิงโดยทางทอ นอกจากนี้บริษัทฯยังไดศึกษาแนวทางการขนสงนํ้ามันเชื้อเพลิง ทางรถยนต และทาง
รถไฟ ซึง่ ทัง้ 3 แนวทางจะตองมีการศึกษาความเปนไปไดทางดานการเงิน และการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
และการออกแบบตามแนวคิดตอไป ซึ่งไดมีการรวมกันจัดจางบริษัทที่ปรึกษาผูมีประสบการณในดานนี้เปนผูดําเนิน
การและศึกษางานดังกลาว
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