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10. รายการระหวางกัน
(1) รายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ตารางแสดงรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ส ําหรับป 2543

บริษัท ความ
สัมพันธ

ลักษณะรายการ ปริมาณ ราคา
ตอหนวย

มูลคา
ทั้งหมด

(ลานบาท)

ราคาตลาด
หรือราคากลาง
ตอหนวย

ราคาที่ขาย
ใหลูกคาอื่น
ตอหนวย

1 บริษัท เอสโซ ประเทศไทย จํ ากัด (มหาชน) ผูถือหุนใหญ บริการเติมนํ้ ามันอากาศยาน 606.72 ลานลิตร U.S. Cent 2.23
per U.S. Gallon *

153.65 U.S. Cent 2.23
per U.S. Gallon *

U.S. Cent 2.23
per U.S. Gallon *

2 บริษัท เชลล แหงประเทศไทย จํ ากัด ผูถือหุนใหญ บริการเติมนํ้ ามันอากาศยาน 689.65 ลานลิตร U.S. Cent 2.23
per U.S. Gallon *

173.98 U.S. Cent 2.23
per U.S. Gallon *

U.S. Cent 2.23
per U.S. Gallon *

3 บมจ.ปตท ผูถือหุนใหญ บริการเติมนํ้ ามันอากาศยาน 586.77 ลานลิตร U.S. Cent 2.23
per U.S. Gallon *

152.31 U.S. Cent 2.23
per U.S. Gallon *

U.S. Cent 2.23
per U.S. Gallon *

4 บริษัท นํ้ ามันคาลเท็กซ (ไทย) จํ ากัด ผูถือหุนใหญ บริการเติมนํ้ ามันอากาศยาน 527.27 ลานลิตร U.S. Cent 2.23
per U.S. Gallon *

132.72 U.S. Cent 2.23
per U.S. Gallon *

U.S. Cent 2.23
per U.S. Gallon *

5 บริษัท การบินไทย จํ ากัด (มหาชน) ผูถือหุนใหญ บริการเติมนํ้ ามันอากาศยาน 361.55 ลานลิตร U.S. Cent 2.23
per U.S. Gallon *

94.22 U.S. Cent 2.23
per U.S. Gallon *

U.S. Cent 2.23
per U.S. Gallon *

6 บริษัท เอลฟ เอวิเอชั่น (ประเทศไทย) จํ ากัด ผูถือหุน บริการเติมนํ้ ามันอากาศยาน 115.55 ลานลิตร U.S. Cent 2.23
per U.S. Gallon *

29.03 U.S. Cent 2.23
per U.S. Gallon *

U.S. Cent 2.23
per U.S. Gallon *

7 บริษัท โมบิล อินเตอรเนชั่นแนล อาวิเอชั่น แอนด มารีน ผูถือหุน บริการเติมนํ้ ามันอากาศยาน 52.61 ลานลิตร U.S. Cent 2.23
per U.S. Gallon *

13.07 U.S. Cent 2.23
per U.S. Gallon *

U.S. Cent 2.23
per U.S. Gallon *

8 บมจ.ปตท ผูถือหุนใหญ 1 คาเชาทอสงเชื้อเพลิง - - 49.69 - -
2 คาเชาพื้นที่ในเขตและนอกเขตลานจอดเครื่องบิน

ทาอากาศยานกรุงเทพ
9,493.75 ตรม. 115 บาท/ตรม./

เดือน
15.60 - -

3. คาตอบแทนจากการใหบริการเติมนํ้ ามันอากาศยาน
(Airport Concession Fee) **

- 0.01  บาท/ลิตร 24.05 - -

รวม      89.34
หมายเหตุ * ราคานํ้ ามันตอหนวยตามสากลใชเปน U.S. Gallon โดย 1 U.S. Gallon จะเทากับ 3.7853 ลิตร และ ราคาคาบริการตอหนวย ไดปรับเปน U.S.Cent  2.13 per U.S.Gallon ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค.2543 เปนตนไป

** ยกเลิกรายการคาตอบแทนจากการใหบริการเติมนํ้ ามันอากาศยานซึ่งเปนรายการระหวางกันตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 2543 เปนตนไป
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ตารางแสดงรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ส ําหรับป 2544

ชื่อ ความ
สัมพันธ

ลักษณะรายการ ปริมาณ ราคา
ตอหนวย

มูลคา
ทั้งหมด

(ลานบาท)

ราคาตลาด
หรือราคากลาง
ตอหนวย

ราคาที่ขาย
ใหลูกคาอื่น
ตอหนวย

ทาอากาศยานกรุงเทพ
1 บริษัท เอสโซ ประเทศไทย จํ ากัด (มหาชน) ผูถือหุน บริการเติมนํ้ ามันอากาศยาน 663.25 ลานลิตร U.S. Cent 2.13

per U.S. Gallon
          177.58 U.S. Cent 2.13

per U.S. Gallon
U.S. Cent 2.13
per U.S. Gallon

2 บริษัท เชลล แหงประเทศไทย จํ ากัด ผูถือหุน บริการเติมนํ้ ามั นอากาศยาน 762.87 ลานลิตร U.S. Cent 2.13
per U.S. Gallon

204.90 U.S. Cent 2.13
per U.S. Gallon

U.S. Cent 2.13
per U.S. Gallon

3 บมจ.ปตท ผูถือหุน บริการเติมนํ้ ามันอากาศยาน 653.20 ลานลิตร U.S. Cent 2.13
per U.S. Gallon

175.45 U.S. Cent 2.13
per U.S. Gallon

U.S. Cent 2.13
per U.S. Gallon

4 บริษัท นํ้ ามันคาลเท็กซ (ไทย) จํ ากัด ผูถือหุน บริการเติมนํ้ ามันอากาศยาน 533.49 ลานลิตร U.S. Cent 2.13
per U.S. Gallon

        142.83 U.S. Cent 2.13
per U.S. Gallon

U.S. Cent 2.13
per U.S. Gallon

5 บริษัท การบินไทย จํ ากัด (มหาชน) ผูถือหุน บริการเติมนํ้ ามันอากาศยาน 403.04 ลานลิตร U.S. Cent 2.13
per U.S. Gallon

111.82 U.S. Cent 2.13
per U.S. Gallon

U.S. Cent 2.13
per U.S. Gallon

6 บริษัท เอลฟ เอวิเอชั่น (ประเทศไทย) จํ ากัด ผูถือหุน บริการเติมนํ้ ามันอากาศยาน 117.56 ลานลิตร U.S. Cent 2.13
per U.S. Gallon

31.48 U.S. Cent 2.13
per U.S. Gallon

U.S. Cent 2.13
per U.S. Gallon

7 การทาอากาศยานแหงประเทศไทย ผูถือหุน 1 คาเชาทอสงเชื้อเพลิง - - 50.42 - -
2 คาเชาพื้นที่ในเขตลานจอดเครื่องบิน 9,493.75 ตรม. 115 บาท/ตรม./เดือน 14.79 - -
3 คาเชาพื้นที่นอกเขตลานจอดเครื่องบิน 750 ตรม. 85 บาท/ตรม./เดือน 0.86 - -

รวม 66.07
ทาอากาศยานสมุยและสุโขทัย

บมจ.ปตท ผูถือหุน บริการเติมนํ้ ามันอากาศยาน 7.25 ลานลิตร U.S. Cent 6 **
per U.S. Gallon

4.71 - -

หมายเหตุ * ราคานํ้ ามันตอหนวยตามสากลใชเปน U.S. Gallon โดย 1 U.S. Gallon จะเทากับ 3.7853 ลิตร และ ราคาคาบริการตอหนวย ไดปรับเปน U.S.Cent  2.13 per U.S.Gallon ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค.2543 เปนตนไป
** เปนราคาตอหนวยที่ใหบริการเติมนํ้ ามันอากาศยานกับสายการบิน Bangkok Airways (�PG�) และสายการบินในเครือของ PG ซึ่งบริษัทฯ ไดรับสิทธิจาก บริษัท การบินกรุงเทพ จํ ากัด ในการเปนผูใหบริการ
เตมินํ ้ามันอากาศยาน ณ ทาอากาศยานสมุยและสุโขทัย สํ าหรับลูกคาที่เปนสายการบินอื่นจะคิดคาบริการในอัตรา U.S. Cent 15 per U.S. Gallon
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ตารางแสดงรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ส ําหรับป 2544 (เพิ่มเติม)

ชื่อ ความ
สัมพันธ

ลักษณะรายการ ปริมาณ ราคา
ตอหนวย

มูลคา
ทั้งหมด

(ลานบาท)
กจิการที่เกี่ยวของกัน
1. บรษิัท บริการนํ้ ามันอากาศยาน จํ ากัด บริษัทยอย 1. วาจางบริการเติมนํ้ ามันอากาศยาน

2. บริการรับทํ าบัญชี
-
-

At cost +12.5%
7,000 บาท/เดือน

0.19
0.02

2. บรษิทั ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํ ากัด บริษัทรวม 1. คาเชาอาคารสํ านักงาน
2. คาบริการสาธารณูปโภค

70 ตรม.
ตามพื้นที่เชาจริง

198.45 บาท / ตร.ม. / เดือน
-

0.17
0.04

3. บริษัท ขนสงนํ้ ามันทางทอ จํ ากัด บริษัทที่
เกี่ยวของ

1. คาเชาที่ดินและอาคารสํ านักงาน
2. คาเชาระบบรับนํ้ ามันทางทอ
3. คาธรรมเนียมการคํ้ าประกัน
4. คาธรรมเนียมการรักษาวงเงิน
5. ดอกเบี้ยรับ

1,458 ตร.ม.
-
-
-
-

428 บาท / ตร.ม. / เดือน
-
-
-
-

8.1
40.04
2.2
5.9
2.1

หมายเหตุ รายการดงักลาวขางตน ยกเวน รายการคาสาธารณูปโภค กับ บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํ ากัด ไดมีการเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจํ าป 2544
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สรุปสาระสํ าคัญของสัญญาใหความชวยเหลือโดยผูสนับสนุน

วนัที่ทํ าสัญญา 16 มกราคม 2545
บริษัท บจ.ไทยเชื้อเพลิงการบิน
ผูสนับสนุน บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ

บจ.คารโก วิลเล็จ
บจ.ท่ีดินบางปะอิน
บจ.เสริมกิจ แมเนจเมนท จํ ากัด
บจ. เสริมมิตร เอ็กเซคคิวทีฟ
บจ.ไฮกรีต โปรดักส แอนด เทคโนโลยี

ผูใหสินเชื่อ บมจ.ธนาคาร กรุงเทพ
บมจ.ธนาคาร กรุงเทพ กิจการวิเทศธนกิจ

การใหความสนับสนุน ผูสนับสนุนตกลงวาหากบริษัทอยูในภาวะการมีเงินไมเพียงพอ ผูสนับสนุนตกลงให
ความชวยเหลือทางการเงินแกบริษัทภายใตขอกํ าหนด และเงื่อนไข ดังน้ี
1. ผูใหสินเชือ่สงหนังสือบอกกลาว วาไดเกิดภาวะการมีเงินไมเพียงพอ หรือเมื่อบริษัทเห็นวาเขาสูภาวะการมีเงิน
ไมเพียงพอ และสงหนังสือบอกกลาวการใหความชวยเหลือทางการเงินใหผูใหสินเชื่อ และผูสนับสนุนทราบ ผู
สนับสนุนตกลงท่ีจะชํ าระเงินใหแกผูใหสินเชื่อในวันท่ีถึงกํ าหนดชํ าระในทันที ตามอัตราสวนความชวยเหลือ โดย
ผูสนับสนุนตกลงยินยอมรับผิดในการท่ีจะชํ าระเงินภายใตสัญญาน้ี เสมือนหน่ึงเปนลูกหน้ีชั้นตนเชนเดียวกับ
บริษัท

2. ความรับผิดในสัญญาน้ี หมายความรวมถึง ความรับผิดในหน้ีสินทุกชนิด ทุกประเภทของบริษัทท่ีมีตอผูใหสิน
เชือ่ภายใตสัญญาใหการสนับสนุนทางการเงิน ตามอัตราสวนความชวยเหลือ

3. ผูสนับสนุนทุกรายยอมสละสิทธิในขอตอสูใดๆ ท่ีบริษัทและผูสนับสนุนแตละรายมีอยูกับผูใหสินเชื่อไมวาจะเปน
ขอตอสูท่ีมีอยูในขณะทํ าสัญญาน้ี หรือท่ีมีขึ้น หรือเกิดขึ้นตอไปภายหนา

4. ผูใหสินเชื่อสงวนสิทธิท่ีจะเรียกรอง หรือไมเรียกรอง หรือปลดหน้ีใหแกผูสนับสนุนรายหน่ึงรายใด โดยไมตองแจง
บอกกลาวใหผูสนับสนุนรายอ่ืนๆ ท่ีเหลือทราบลวงหนา โดยผูสนับสนุนรายอ่ืนยังคงตองรับผิดตอผูใหสินเชื่อ
ตามสัญญาน้ี ตามอัตราสวนความชวยเหลือ

5. ผูสนับสนุนตกลงท่ีจะไมเรียกรองตอบริษัท และบริษัทตกลงท่ีจะไมชํ าระหน้ีเงินตนและดอกเบ้ีย ใหแก 
ผูสนับสนุน จนกวาหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีบริษัทมีตอผูใหสินเชื่อตามสัญญาใหการสนับสนุนทางการเงิน
ส้ินสุดลง

6. หากผูสนับสนุนไมอาจเขารับชวงไดท้ังหมด หรือแตบางสวน ท่ีบริษัทไดใหไวแกผูใหสินเชื่อกอนหรือขณะทํ า
สัญญาฉบบัน้ี ผูสนับสนุนจะไมหลุดพนจากความรับผิดไมวาจะเปนท้ังหมด หรือแตบางสวน
บริษทัจะจดัเตรียมแผนการเงิน และสงมอบแผนการเงินใหแกผูใหสินเชื่อลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน กอน

วนัถงึก ําหนดชํ าระดอกเบ้ียในแตละงวด
ผูสนับสนุนในการใหความชวยเหลือทางการเงินแกบริษัทน้ีเปนความรับผิดชอบรวมกันของผูสนับสนุนทุก

คน ตามอัตราสวนความชวยเหลือ
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การส้ินสุดของสัญญา คูสัญญาทุกฝายตกลงวาสัญญาน้ีจะเปนอันส้ินสุดลงเมื่อหน้ี และภาระหนาท่ีทุก
ประการของบริษัทภายใตสัญญาใหการสนับสนุนทางการเงินไดรับชํ าระเต็มจํ านวนหรือปลดเปล้ืองท้ังหมดแลว

วงเงนิทีบ่ริษัทไดรับอนุมัติสินเชื่อ ณ มีนาคม 2545
วงเงินสินเชื่อ 700 ลานบาท และ 8.0 ลานเหรียญสหรัฐ

การเบิกใชเงิน
วันท่ี จํ านวนเงิน

28 ม.ค.45 99.6 ลานบาท
7 มี.ค.45 15 ลานบาท และ 2.0 ลานเหรียญสหรัฐ

ประมาณตน เม.ย. 30 ลานบาท
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ความเหน็ของกรรมการอิสระเกี่ยวกับรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในป 2543

ตามท่ีกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไดรับมอบหมายใหทํ าหนาท่ีสอบทานรายการระหวางกันในป 2543 ของ
บริษทัฯ เมือ่วนัท่ี 5 มีนาคม 2544 กรรมการอิสระและในฐานะเปนกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและสอบทานรวม
กบัฝายบริหารของบริษัทฯ แลว มีความเห็นวารายการระหวางกันดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขโดยท่ัวไปและเปนการ
ด ําเนินธรุกจิตามปกติของธุรกิจการใหบริการเติมน้ํ ามันอากาศยาน ดังน้ี

บริษัท รายการระหวางกัน ความเห็นของ
กรรมการอิสระ

1. บริษัท เอสโซ ประเทศไทย จํ ากัด (มหาชน)
2. บริษัท เชลลแหงประเทศไทย จํ ากัด
3. บมจ.ปตท.
4. บริษัท นํ้ ามันคาลเท็กซ (ไทย) จํ ากัด
5. บริษัท การบินไทย จํ ากัด (มหาชน)
6. บริษัท เอลฟ เอวิเอช่ัน (ประเทศไทย) จํ ากัด
7. โมบิล อินเตอรเนช่ันแนล อาวิเอช่ัน แอนด มารีน

เชลล อิงค

เปนผูวาจางบริษัทฯ เพ่ือให
บริการเติมนํ้ ามันอากาศยาน
แกสายการบินที่เปนลูกคา
ของบริษัทผูคานํ้ ามัน

บริษัทฯ เปนผูใหบริการเติมนํ้ ามัน
อากาศยานแกสายการบินที่เปนลูก
คาของบริษัทผู คานํ้ ามัน โดยสาย
การบินมีความเปนอิสระในการเลือก
ซ้ือนํ้ ามันจากบริษัทผูคานํ้ ามัน ทั้งนี้ 
บริษัทฯ และบริษัทผูคานํ้ ามันมีการ
ทํ าสัญญา User�s Agreement 
กํ าหนดไว อยางชัดเจน และการ
กํ  าหนดราคาค าบ ริการมีความ
เหมาะสมกับอุตสาหกรรม

8. การทาอากาศยานแหงประเทศไทย 1 บริษัทฯ เชาทอสงเช้ือเพลิง
2 บริษัทฯ เชาพ้ืนที่ในเขต
และนอกเขตลานจอด
เคร่ืองบินทาอากาศยาน
กรุงเทพ

3 คาตอบแทนจากการให
บริการเติมนํ้ ามันอากาศ
ยาน (Airport Concession
Fee)

บริษัทฯ มีความจํ าเปนตองเชาทอสง
เช้ือเพลิงและพ้ืนที่ในเขต และนอก
เขตลานจอดเคร่ืองบินทาอากาศยาน
กรุงเทพ เนื่องจากเปนการดํ าเนิน
ธุรกิจตามปกติของการใหบริการเติม
นํ้ ามันอากาศยานที่ตองใหบริการใน
บริเวณของการทาอากาศยานฯ ทั้งนี้ 
บริษัทฯ มีการทํ าสัญญาเชาทอเช้ือ
เพลิงและพ้ืนที่อย างชัดเจน โดย
อัตราคาเชาทอสงเช้ือเพลิงมีความ
เหมาะสม และสามารถแขงขันกับทา
อากาศยานอ่ืนในประเทศขางเคียง
ได นอกจากนั้น อัตราคาเชาพ้ืนที่มี
การเรียกเก็บกับผู ใชบริการทุกราย
เทาเทียมกัน



บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 หนา 62

ความเหน็ของกรรมการอิสระเกี่ยวกับรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในป 2544

ตามท่ีกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไดรับมอบหมายใหทํ าหนาท่ีสอบทานรายการระหวางกันสํ าหรับป 2544
ของบริษทัฯ เมื่อวนัท่ี 30 มกราคม 2545 กรรมการอิสระและในฐานะเปนกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและสอบ
ทาน รวมกับฝายบริหารของบริษัทฯ แลว มีความเห็นวารายการระหวางกันดังกลาวเปนไปตามเงือ่นไขโดยท่ัวไปและ
เปน การด ําเนินธุรกิจตามปกตขิองการใหบริการเติมน้ํ ามนัอากาศยาน ดังน้ี

ช่ือ ความเห็น
ทาอากาศยานกรุงเทพ
1. บริษัท เอสโซ ประเทศไทย จํ ากัด (มหาชน)
2. บริษัท เชลลแหงประเทศไทย จํ ากัด
3. บมจ.ปตท.
4. บริษัท นํ้ ามันคาลเท็กซ (ไทย) จํ ากัด
5. บริษัท การบินไทย จํ ากัด (มหาชน)
6. บริษัท เอลฟ เอวิเอช่ัน (ประเทศไทย) จํ ากัด

บริษัทฯ เปนผูใหบริการเติมนํ้ ามันอากาศยานแกสายการบินที่เปน
ลกูคาของบริษัทผูคานํ้ ามัน โดยสายการบนิมีความเปนอิสระในการ
เลือกซ้ือนํ้ ามันจากบริษัทผูคานํ้ ามัน ทั้งนี้บริษัทฯและบริษัทผูคานํ้ า
มันมีการทํ าสัญญา Users� Agreement กํ าหนดไวอยางชัดเจน
และการกํ าหนดราคาคาบริการมีความเทาเทียมกัน รวมทั้งมีความ
เหมาะสมกับอุตสาหกรรม

7. การทาอากาศยานแหงประเทศไทย บริษัทฯ  มีความจํ าเปนตองเชาทอสงเช้ือเพลิงและพ้ืนที่ในเขต  และ
นอกเขตลานจอดเคร่ืองบิน ทาอากาศยานกรุงเทพ เนื่องจาก เปน
การดํ าเนินธุรกิจตามปกติของการใหบริการเติมนํ้ ามันอากาศยานที่
ตองใหบริการในบริเวณของการทาอากาศยานฯ   ทั้งนี้ บริษัทฯ มี
การทํ าสัญญาเชาทอสงเช้ือเพลิงและพ้ืนที่ อยางชัดเจน โดยอัตรา
คาเชาทอสงเช้ือเพลิงมีความเหมาะสม  และสามารถแขงขันกับทา
อากาศยานอ่ืนในประเทศขางเคียงได นอกจากนั้นอัตราคาเชาพ้ืนที่
มีการเรียกเก็บกับผูใชบริการทุกรายเทาเทียมกัน

ทาอากาศยานสมุยและสุโขทัย
บมจ.ปตท. บริษัทฯ เปนผูใหบริการเติมนํ้ ามันอากาศยานแกสายการบินที่เปน

ลูกคาของบริษัทผูคานํ้ ามันโดยอัตราคาบริการเปนอัตราระหวาง
บริษทัฯกับผูคานํ้ ามัน ซ่ึงมีการทํ าบันทึกความเขาใจกํ าหนดไวอยาง
ชัดเจน สํ าหรับคาบริการที่บริษัทฯ ใหบริการเติมนํ้ ามันอากาศยาน
กบัสายการบิน Bangkok Airways (�PG�) และสายการบินในเครือ
ของ PG คิดในอัตรา U.S. Cent 6 per U.S.Gallon นั้น เนื่องจาก
บริษทัฯ ไดรับสิทธิในการใชพ้ืนที่ อุปกรณคลังนํ้ ามัน และระบบ
สาธารณูปโภคบางสวนของ PG โดย PG ไมได เรียกเก็บคาใชจาย
ใดๆ กับบริษัทฯ ทัง้นี ้สํ าหรับคาบริการที่บริษัทฯ เรียกเก็บในการให
บริการแกสายการบินอ่ืนนั้น คิดในอัตรา U.S. Cent 15 per
U.S.Gallon เนือ่งจาก เปนสายการบินที่ไมไดใชบริการเปนประจํ า
คิดเปนรอยละ 0.25 ของปริมาณนํ้ ามันที่ใหบริการทั้งหมด และเพ่ือ
เปนการสะทอน ถึงเงินลงทุนที่บริษัทฯ ไดใชในการปรับปรุงในสวน
ของอุปกรณคลังนํ้ ามัน เพ่ือการใหบริการดังกลาว



บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 หนา 62-1

ความเหน็ของกรรมการอิสระเกี่ยวกับรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในป 2544 (เพิ่มเติม)

ตามท่ีกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไดรับมอบหมายใหทํ าหนาท่ีสอบทานรายการระหวางกันสํ าหรับป 2544
ของบริษทัฯ เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2545 กรรมการอิสระและในฐานะเปนกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและสอบ
ทาน รวมกับฝายบริหารของบริษัทฯ แลว มีความเห็นวารายการระหวางกันดังกลาวเปนไปตามเงือ่นไขโดยท่ัวไปและ
เปน การด ําเนินธุรกิจตามปกติ ดังน้ี

ช่ือ ความเห็น
1. บริษัท บริการนํ้ ามันอากาศยาน จํ ากัด บริษัทฯ เปนผูวาจาง บริษัท บริการนํ้ ามันอากาศยาน จํ ากัด ใหบริการ

เตมินํ้ ามันอากาศยาน ณ ทาอากาศยานที่บริษัทฯกํ าหนด โดยมีการ
ทํ าบันทึกขอตกลงเพ่ือการวาจางบริการเติมเช้ือเพลิงอากาศยานและ
มีการกํ าหนดอัตราวาจางบริการที่ชัดเจน
นอกจากนี้ บริษัทฯยังรับจางใหบริการทางธุรกิจโดยทั่วไป ไดแก การ
รับจางทํ าบัญชี ทั้งนี้ การกํ าหนดราคาคาบริการเปนไปอยาง 
ชัดเจน เหมาะสม และยุติธรรม

2. บริษัท ไทยเช้ือเพลิงการบิน จํ ากัด บริษทัฯ เปนผูใหเชาอาคารสํ านักงาน รวมถึง คาบริการสาธารณูปโภค
แกบริษัท ไทยเช้ือเพลิงการบิน จํ ากัด โดยราคาคาเชาเปนไปอยางชัด
เจน เหมาะสม และยุติธรรม

3. บริษัท ขนสงนํ้ ามันทางทอ จํ ากัด บริษทัฯ เปนผูใหเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง และระบบรับนํ้ ามันทาง
ทอ แกบริษัท ขนสงนํ้ ามันทางทอ จํ ากัด โดยราคาคาเชาเปนไปอยาง
ชัดเจน เหมาะสม และยุติธรรม รวมทั้ง บริษัทฯ มีฐานะเปนเจาหนี้เงิน
กู เจาหนี้การคา และผูคํ้ าประกันเงินกู โดยไดตั้งสํ ารองครบถวน ดังนี้
1. สํ ารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในสวนของเงินใหกูยืมครบทั้งจํ านวน 
คือ 106 ลานบาท

2. ส ํารองฯ ในสวนของเงินลงทุนในหุนสามัญครบถวน จํ านวน 133 
ลานบาท

3. สํ ารองฯ ในสวนของเงินลงทุนในหุนบุริมสิทธิเปนจํ านวน 132 
ลานบาท

4. ส ํารองเผื่อภาระการคํ้ าประกันหนี้ ทั้งจํ านวนคือ 415 ลานบาท
โดยทั้งนี้ การที่บริษัทฯ เปนเจาหนี้เงินกูเจาหนี้การคา และผู

คํ ้าประกันเงินกูใหแกบริษัท ขนสงนํ้ ามันทางทอ จํ ากัด นั้นเปนไปตาม
สัญญาการปรับโครงสรางหนี้ซ่ึงปรากฎรายละเอียดในงบการเงินของ
บริษัทฯ



บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 หนา 63

(2) มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํ ารายการระหวางกัน
 ตามนโยบายของบริษัทฯ ขั้นตอนการเขาทํ ารายการระหวางกันของบริษัทฯ กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง 

จะตองผานการกล่ันกรองจากฝายบริหารของบริษัทฯ และเสนอใหแกคณะกรรมการบริษัท เพ่ืออนุมัติตอไป โดยตาม
ขอบังคบัของบริษัทฯ กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเร่ืองใดไมมีสิทธิออกเสียงในเร่ืองน้ัน

อยางไรกต็าม รายการระหวางกันท่ีเปนการใหบริการเติมน้ํ ามันอากาศยานระหวางบริษัทฯ และผูถือหุนของ
บริษทัฯ ท่ีเปนบริษัทผูคาน้ํ ามัน ซึ่งเปนการดํ าเนินธุรกิจตามปกติ นอกจากน้ันรายการดังกลาวยังมีการทํ าสัญญา 
ขอตกลงผูใชบริการ (Users� Agreement) ซึง่ไดก ําหนดรายละเอียดและเงื่อนไขไวอยางชัดเจน และสัญญาดังกลาว
ไดผานการอนุมตัจิากคณะกรรมการบริษัท ดังน้ัน การเขาทํ ารายการดังกลาวในแตละคร้ังจึงไมจํ าเปนตองผานการ
อนุมตัใิหเขาทํ ารายการจากคณะกรรมการบริษัท อีก

สํ าหรับรายการระหวางกันกับการทาอากาศยานแหงประเทศไทย ซึ่งเปนการเชาทอสงน้ํ ามันอากาศยานและ
การจายคาตอบแทนจากการดํ าเนินกิจการใหบริการเติมน้ํ ามันเชื้อเพลิงแกอากาศยาน รวมถึงการเชาพ้ืนท่ีในเขต
และนอกเขต มกีารท ําสัญญาเชาอยางชัดเจนซึ่งผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเชนเดียวกัน

(3) นโยบายหรือแนวโนมการทํ ารายการระหวางกันในอนาคต
นโยบายของบริษัทฯ ในเร่ืองการทํ ารายการระหวางกันของบริษัทฯ กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง คือ  

รายการใด ๆ ท่ีทํ าใหบริษัทฯ สามารถดํ าเนินธุรกิจไปไดดวยดีตามปกติ
แนวโนมของรายการระหวางกันท่ีจะเกิดขึ้นกับบุคคลดังกลาวในอนาคต คือ
1. การใหบริการเติมน้ํ ามันอากาศยานซึ่งเปนการดํ าเนินธุรกิจตามปกติ ระหวางบริษัทฯ และบริษัท 

น้ํ ามันท่ีเปนผูถือหุนของบริษัทฯ ท้ัง 7 ราย
2. การเชาพ้ืนท่ีในเขตและนอกเขตลานจอดเคร่ืองบิน ทาอากาศยานกรุงเทพเชาทอสงเชื้อเพลิงระหวาง

บริษทัฯ กบัการทาอากาศยานแหงประเทศไทยซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัทฯ


