บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

10.
(1)

รายการระหวางกัน
รายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ตารางแสดงรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
สําหรับป 2543
บริษัท

ความ
สัมพันธ

ลักษณะรายการ

ปริมาณ

ราคา
ตอหนวย
U.S. Cent 2.23
per U.S. Gallon *
U.S. Cent 2.23
per U.S. Gallon *
U.S. Cent 2.23
per U.S. Gallon *
U.S. Cent 2.23
per U.S. Gallon *
U.S. Cent 2.23
per U.S. Gallon *
U.S. Cent 2.23
per U.S. Gallon *
U.S. Cent 2.23
per U.S. Gallon *
115 บาท/ตรม./
เดือน
0.01 บาท/ลิตร

1

บริษัท เอสโซ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

ผูถือหุนใหญ

บริการเติมนํ้ามันอากาศยาน

606.72 ลานลิตร

2

บริษัท เชลล แหงประเทศไทย จํากัด

ผูถือหุนใหญ

บริการเติมนํ้ามันอากาศยาน

689.65 ลานลิตร

3

บมจ.ปตท

ผูถือหุนใหญ

บริการเติมนํ้ามันอากาศยาน

586.77 ลานลิตร

4

บริษัท นํ้ามันคาลเท็กซ (ไทย) จํากัด

ผูถือหุนใหญ

บริการเติมนํ้ามันอากาศยาน

527.27 ลานลิตร

5

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ผูถือหุนใหญ

บริการเติมนํ้ามันอากาศยาน

361.55 ลานลิตร

6

บริษัท เอลฟ เอวิเอชั่น (ประเทศไทย) จํากัด

ผูถือหุน

บริการเติมนํ้ามันอากาศยาน

115.55 ลานลิตร

7

บริษัท โมบิล อินเตอรเนชั่นแนล อาวิเอชั่น แอนด มารีน

ผูถือหุน

บริการเติมนํ้ามันอากาศยาน

52.61 ลานลิตร

8

บมจ.ปตท

คาเชาทอสงเชื้อเพลิง
คาเชาพื้นที่ในเขตและนอกเขตลานจอดเครื่องบิน
ทาอากาศยานกรุงเทพ
คาตอบแทนจากการใหบริการเติมนํ้ามันอากาศยาน
(Airport Concession Fee) **

9,493.75 ตรม.

ผูถือหุนใหญ

1
2
3.

-

มูลคา
ทั้งหมด
(ลานบาท)

ราคาตลาด
หรือราคากลาง
ตอหนวย

ราคาที่ขาย
ใหลูกคาอื่น
ตอหนวย

153.65

49.69
15.60

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

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

24.05

-

-

173.98
152.31
132.72
94.22
29.03
13.07

รวม

หมายเหตุ

89.34

* ราคานํ้ามันตอหนวยตามสากลใชเปน 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
** ยกเลิกรายการคาตอบแทนจากการใหบริการเติมนํ้ามันอากาศยานซึ่งเปนรายการระหวางกันตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 2543 เปนตนไป
สวนที่ 2 หนา 61

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ตารางแสดงรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
สําหรับป 2544
ชื่อ

ทาอากาศยานกรุงเทพ
1
บริษัท เอสโซ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

ความ
สัมพันธ

ลักษณะรายการ

ปริมาณ

ผูถือหุน

บริการเติมนํ้ามันอากาศยาน

663.25 ลานลิตร

2

บริษัท เชลล แหงประเทศไทย จํากัด

ผูถือหุน

บริการเติมนํ้ามั นอากาศยาน

762.87 ลานลิตร

3

บมจ.ปตท

ผูถือหุน

บริการเติมนํ้ามันอากาศยาน

653.20 ลานลิตร

4

บริษัท นํ้ามันคาลเท็กซ (ไทย) จํากัด

ผูถือหุน

บริการเติมนํ้ามันอากาศยาน

533.49 ลานลิตร

5

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ผูถือหุน

บริการเติมนํ้ามันอากาศยาน

403.04 ลานลิตร

6

บริษัท เอลฟ เอวิเอชั่น (ประเทศไทย) จํากัด

ผูถือหุน

บริการเติมนํ้ามันอากาศยาน

117.56 ลานลิตร

7

การทาอากาศยานแหงประเทศไทย

ผูถือหุน

ทาอากาศยานสมุยและสุโขทัย
บมจ.ปตท

หมายเหตุ

ผูถือหุน

1
2
3

คาเชาทอสงเชื้อเพลิง
คาเชาพื้นที่ในเขตลานจอดเครื่องบิน
คาเชาพื้นที่นอกเขตลานจอดเครื่องบิน

9,493.75 ตรม.
750 ตรม.

บริการเติมนํ้ามันอากาศยาน

7.25 ลานลิตร

ราคา
ตอหนวย

U.S. Cent 2.13
per U.S. Gallon
U.S. Cent 2.13
per U.S. Gallon
U.S. Cent 2.13
per U.S. Gallon
U.S. Cent 2.13
per U.S. Gallon
U.S. Cent 2.13
per U.S. Gallon
U.S. Cent 2.13
per U.S. Gallon
115 บาท/ตรม./เดือน
85 บาท/ตรม./เดือน

U.S. Cent 6 **
per U.S. Gallon

มูลคา
ทั้งหมด
(ลานบาท)
177.58
204.90
175.45
142.83
111.82
31.48
50.42
14.79
0.86
รวม 66.07
4.71

ราคาตลาด
หรือราคากลาง
ตอหนวย

ราคาที่ขาย
ใหลูกคาอื่น
ตอหนวย

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

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

-

-

* ราคานํ้ามันตอหนวยตามสากลใชเปน 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
** เปนราคาตอหนวยที่ใหบริการเติมนํ้ามันอากาศยานกับสายการบิน Bangkok Airways (“PG”) และสายการบินในเครือของ PG ซึง่ บริษัทฯ ไดรับสิทธิจาก บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด ในการเปนผูใหบริการ
เติมนํามั
้ นอากาศยาน ณ ทาอากาศยานสมุยและสุโขทัย สําหรับลูกคาที่เปนสายการบินอื่นจะคิดคาบริการในอัตรา U.S. Cent 15 per U.S. Gallon
สวนที่ 2 หนา 62

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ตารางแสดงรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
สําหรับป 2544 (เพิ่มเติม)
ชื่อ

กิจการที่เกี่ยวของกัน
1.
บริษัท บริการนํ้ามันอากาศยาน จํากัด

ความ
สัมพันธ

บริษัทยอย

2.

บริษทั ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํากัด

บริษัทรวม

3.

บริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด

บริษัทที่
เกี่ยวของ

หมายเหตุ

ลักษณะรายการ

1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.

วาจางบริการเติมนํ้ามันอากาศยาน
บริการรับทําบัญชี
คาเชาอาคารสํานักงาน
คาบริการสาธารณูปโภค
คาเชาที่ดินและอาคารสํานักงาน
คาเชาระบบรับนํ้ามันทางทอ
คาธรรมเนียมการคํ้าประกัน
คาธรรมเนียมการรักษาวงเงิน
ดอกเบี้ยรับ

ปริมาณ

ราคา
ตอหนวย

มูลคา
ทั้งหมด
(ลานบาท)

70 ตรม.
ตามพื้นที่เชาจริง
1,458 ตร.ม.
-

At cost +12.5%
7,000 บาท/เดือน
198.45 บาท / ตร.ม. / เดือน
428 บาท / ตร.ม. / เดือน
-

0.19
0.02
0.17
0.04
8.1
40.04
2.2
5.9
2.1

รายการดังกลาวขางตน ยกเวน รายการคาสาธารณูปโภค กับ บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํากัด ไดมีการเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําป 2544

สวนที่ 2 หนา 60-1

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

สรุปสาระสําคัญของสัญญาใหความชวยเหลือโดยผูสนับสนุน
วันที่ทําสัญญา 16 มกราคม 2545
บริษัท
บจ.ไทยเชื้อเพลิงการบิน
ผูสนับสนุน
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
บจ.คารโก วิลเล็จ
บจ.ที่ดินบางปะอิน
บจ.เสริมกิจ แมเนจเมนท จํากัด
บจ. เสริมมิตร เอ็กเซคคิวทีฟ
บจ.ไฮกรีต โปรดักส แอนด เทคโนโลยี
ผูใหสินเชื่อ
บมจ.ธนาคาร กรุงเทพ
บมจ.ธนาคาร กรุงเทพ กิจการวิเทศธนกิจ
การใหความสนับสนุน ผูส นับสนุนตกลงวาหากบริษัทอยูในภาวะการมีเงินไมเพียงพอ ผูสนับสนุนตกลงให
ความชวยเหลือทางการเงินแกบริษัทภายใตขอกําหนด และเงื่อนไข ดังนี้
1. ผูใ หสนิ เชือ่ สงหนังสือบอกกลาว วาไดเกิดภาวะการมีเงินไมเพียงพอ หรือเมื่อบริษัทเห็นวาเขาสูภาวะการมีเงิน
ไมเพียงพอ และสงหนังสือบอกกลาวการใหความชวยเหลือทางการเงินใหผูใหสินเชื่อ และผูสนับสนุนทราบ ผู
สนับสนุนตกลงทีจ่ ะชําระเงินใหแกผูใหสินเชื่อในวันที่ถึงกําหนดชําระในทันที ตามอัตราสวนความชวยเหลือ โดย
ผูสนับสนุนตกลงยินยอมรับผิดในการที่จะชําระเงินภายใตสัญญานี้ เสมือนหนึ่งเปนลูกหนี้ชั้นตนเชนเดียวกับ
บริษัท
2. ความรับผิดในสัญญานี้ หมายความรวมถึง ความรับผิดในหนี้สินทุกชนิด ทุกประเภทของบริษัทที่มีตอผูใหสิน
เชือ่ ภายใตสญ
ั ญาใหการสนับสนุนทางการเงิน ตามอัตราสวนความชวยเหลือ
3. ผูส นับสนุนทุกรายยอมสละสิทธิในขอตอสูใดๆ ที่บริษัทและผูสนับสนุนแตละรายมีอยูกับผูใหสินเชื่อไมวาจะเปน
ขอตอสูที่มีอยูในขณะทําสัญญานี้ หรือที่มีขึ้น หรือเกิดขึ้นตอไปภายหนา
4. ผูใ หสนิ เชื่อสงวนสิทธิที่จะเรียกรอง หรือไมเรียกรอง หรือปลดหนี้ใหแกผูสนับสนุนรายหนึ่งรายใด โดยไมตองแจง
บอกกลาวใหผูสนับสนุนรายอื่นๆ ที่เหลือทราบลวงหนา โดยผูสนับสนุนรายอื่นยังคงตองรับผิดตอผูใหสินเชื่อ
ตามสัญญานี้ ตามอัตราสวนความชวยเหลือ
5. ผูสนับสนุนตกลงที่จะไมเรียกรองตอบริษัท และบริษัทตกลงที่จะไมชํ าระหนี้เงินตนและดอกเบี้ย ใหแก
ผูสนับสนุน จนกวาหนาที่และความรับผิดชอบที่บริษัทมีตอผูใหสินเชื่อตามสัญญาใหการสนับสนุนทางการเงิน
สิ้นสุดลง
6. หากผูสนับสนุนไมอาจเขารับชวงไดทั้งหมด หรือแตบางสวน ที่บริษัทไดใหไวแกผูใหสินเชื่อกอนหรือขณะทํา
สัญญาฉบับนี้ ผูสนับสนุนจะไมหลุดพนจากความรับผิดไมวาจะเปนทั้งหมด หรือแตบางสวน
บริษทั จะจัดเตรียมแผนการเงิน และสงมอบแผนการเงินใหแกผูใหสินเชื่อลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน กอน
วันถึงกําหนดชําระดอกเบี้ยในแตละงวด
ผูสนับสนุนในการใหความชวยเหลือทางการเงินแกบริษัทนี้เปนความรับผิดชอบรวมกันของผูสนับสนุนทุก
คน ตามอัตราสวนความชวยเหลือ

สวนที่ 2 หนา 60-2

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

การสิ้นสุดของสัญญา คูส ญ
ั ญาทุกฝายตกลงวาสัญญานี้จะเปนอันสิ้นสุดลงเมื่อหนี้ และภาระหนาที่ทุก
ประการของบริษัทภายใตสัญญาใหการสนับสนุนทางการเงินไดรับชําระเต็มจํานวนหรือปลดเปลื้องทั้งหมดแลว
วงเงินทีบ่ ริษัทไดรับอนุมัติสินเชื่อ ณ มีนาคม 2545
วงเงินสินเชื่อ 700 ลานบาท และ 8.0 ลานเหรียญสหรัฐ
การเบิกใชเงิน
วันที่

28 ม.ค.45
7 มี.ค.45
ประมาณตน เม.ย.

จํานวนเงิน

99.6 ลานบาท
15 ลานบาท และ 2.0 ลานเหรียญสหรัฐ
30 ลานบาท

สวนที่ 2 หนา 60-3

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในป 2543
ตามทีก่ รรมการอิสระของบริษัทฯ ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่สอบทานรายการระหวางกันในป 2543 ของ
บริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 5 มีนาคม 2544 กรรมการอิสระและในฐานะเปนกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและสอบทานรวม
กับฝายบริหารของบริษัทฯ แลว มีความเห็นวารายการระหวางกันดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขโดยทั่วไปและเปนการ
ดําเนินธุรกิจตามปกติของธุรกิจการใหบริการเติมนํ้ามันอากาศยาน ดังนี้
บริษัท

รายการระหวางกัน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บริษัท เอสโซ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท เชลลแหงประเทศไทย จํากัด
บมจ.ปตท.
บริษัท นํ้ามันคาลเท็กซ (ไทย) จํากัด
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอลฟ เอวิเอชั่น (ประเทศไทย) จํากัด
โมบิล อินเตอรเนชั่นแนล อาวิเอชั่น แอนด มารีน
เชลล อิงค

เปนผูวาจางบริษัทฯ เพื่อให
บริการเติมนํ้ามันอากาศยาน
แกสายการบินที่เปนลูกคา
ของบริษัทผูคานํ้ามัน

8.

การทาอากาศยานแหงประเทศไทย

ความเห็นของ
กรรมการอิสระ

บริษัทฯ เปนผูใหบริการเติมนํ้ามัน
อากาศยานแกสายการบินที่เปนลูก
ค า ของบริ ษั ท ผู  ค  านํ้ ามัน โดยสาย
การบินมีความเปนอิสระในการเลือก
ซือ้ นํ้ามันจากบริษัทผูคานํ้ามัน ทั้งนี้
บริษัทฯ และบริษัทผูคานํ้ามันมีการ
ทํ าสั ญ ญา User’s Agreement
กํ าหนดไว อ ย า งชั ด เจน และการ
กํ าหนดราคาค า บริ ก ารมี ค วาม
เหมาะสมกับอุตสาหกรรม
1 บริษัทฯ เชาทอสงเชื้อเพลิง บริษัทฯ มีความจําเปนตองเชาทอสง
เชื้อเพลิงและพื้นที่ในเขต และนอก
2 บริษัทฯ เชาพื้นที่ในเขต
เขตลานจอดเครื่องบินทาอากาศยาน
และนอกเขตลานจอด
กรุ งเทพ เนื่ องจากเปนการดํ าเนิน
เครื่องบินทาอากาศยาน
ธุรกิจตามปกติของการใหบริการเติม
กรุงเทพ
นํ้ามันอากาศยานที่ตองใหบริการใน
3 คาตอบแทนจากการให
บริเวณของการทาอากาศยานฯ ทั้งนี้
บริการเติมนํ้ามันอากาศ
ยาน (Airport Concession บริษัทฯ มีการทําสัญญาเชาทอเชื้อ
เพลิ ง และพื้ น ที่ อ ย า งชั ด เจน โดย
Fee)
อั ต ราค า เช า ท อสงเชื้อเพลิงมีความ
เหมาะสม และสามารถแขงขันกับทา
อากาศยานอื่น ในประเทศขางเคียง
ได นอกจากนั้น อัตราคาเชาพื้นที่มี
การเรี ยกเก็บ กั บ ผู ใ ช บ ริ ก ารทุ ก ราย
เทาเทียมกัน

สวนที่ 2 หนา 61

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในป 2544
ตามที่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไดรบั มอบหมายใหทําหนาที่สอบทานรายการระหวางกันสําหรับป 2544
ของบริษทั ฯ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2545 กรรมการอิสระและในฐานะเปนกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและสอบ
ทาน รวมกับฝายบริหารของบริษัทฯ แลว มีความเห็นวารายการระหวางกันดังกลาวเปนไปตามเงือ่ นไขโดยทั่วไปและ
เปน การดําเนินธุรกิจตามปกติของการใหบริการเติมนํามั
้ นอากาศยาน ดังนี้

ชื่อ
ทาอากาศยานกรุงเทพ
1.
บริษัท เอสโซ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
2.
บริษัท เชลลแหงประเทศไทย จํากัด
3.
บมจ.ปตท.
4.
บริษัท นํ้ามันคาลเท็กซ (ไทย) จํากัด
5.
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
6.
บริษัท เอลฟ เอวิเอชั่น (ประเทศไทย) จํากัด
7.
การทาอากาศยานแหงประเทศไทย

ทาอากาศยานสมุยและสุโขทัย
บมจ.ปตท.

ความเห็น
บริษัทฯ เปนผูใหบริการเติมนํ้ามันอากาศยานแกสายการบินที่เปน
ลูกคาของบริษัทผูคานํ้ามัน โดยสายการบินมีความเปนอิสระในการ
เลือกซื้อนํ้ามันจากบริษัทผูคานํ้ามัน ทั้งนี้บริษัทฯและบริษัทผูคานํ้า
มันมีการทําสัญญา Users’ Agreement กําหนดไวอยางชัดเจน
และการกําหนดราคาคาบริการมีความเทาเทียมกัน รวมทั้งมีความ
เหมาะสมกับอุตสาหกรรม
บริษัทฯ มีความจําเปนตองเชาทอสงเชื้อเพลิงและพื้นที่ในเขต และ
นอกเขตลานจอดเครื่องบิน ทาอากาศยานกรุงเทพ เนื่องจาก เปน
การดําเนินธุรกิจตามปกติของการใหบริการเติมนํ้ามันอากาศยานที่
ตองใหบริการในบริเวณของการทาอากาศยานฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มี
การทําสัญญาเชาทอสงเชื้อเพลิงและพื้นที่ อยางชัดเจน โดยอัตรา
คาเชาทอสงเชื้อเพลิงมีความเหมาะสม และสามารถแขงขันกับทา
อากาศยานอื่นในประเทศขางเคียงได นอกจากนั้นอัตราคาเชาพื้นที่
มีการเรียกเก็บกับผูใชบริการทุกรายเทาเทียมกัน
บริษัทฯ เปนผูใหบริการเติมนํ้ามันอากาศยานแกสายการบินที่เปน
ลูกคาของบริษัทผูคานํ้ ามันโดยอัตราคาบริการเปนอัตราระหวาง
บริษทั ฯกับผูคานํ้ามัน ซึ่งมีการทําบันทึกความเขาใจกําหนดไวอยาง
ชัดเจน สําหรับคาบริการที่บริษัทฯ ใหบริการเติมนํ้ามันอากาศยาน
กับสายการบิน Bangkok Airways (“PG”) และสายการบินในเครือ
ของ PG คิดในอัตรา U.S. Cent 6 per U.S.Gallon นั้น เนื่องจาก
บริษทั ฯ ไดรับสิทธิในการใชพื้นที่ อุปกรณคลังนํ้ามัน และระบบ
สาธารณูปโภคบางสวนของ PG โดย PG ไมได เรียกเก็บคาใชจาย
ใดๆ กับบริษัทฯ ทัง้ นี้ สําหรับคาบริการที่บริษัทฯ เรียกเก็บในการให
บริการแกสายการบินอื่นนั้น คิดในอัตรา U.S. Cent 15 per
U.S.Gallon เนือ่ งจาก เปนสายการบินที่ไมไดใชบริการเปนประจํา
คิดเปนรอยละ 0.25 ของปริมาณนํ้ามันที่ใหบริการทั้งหมด และเพื่อ
เปนการสะทอน ถึงเงินลงทุนที่บริษัทฯ ไดใชในการปรับปรุงในสวน
ของอุปกรณคลังนํ้ามัน เพื่อการใหบริการดังกลาว

สวนที่ 2 หนา 62

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในป 2544 (เพิ่มเติม)
ตามที่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไดรบั มอบหมายใหทําหนาที่สอบทานรายการระหวางกันสําหรับป 2544
ของบริษทั ฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2545 กรรมการอิสระและในฐานะเปนกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและสอบ
ทาน รวมกับฝายบริหารของบริษัทฯ แลว มีความเห็นวารายการระหวางกันดังกลาวเปนไปตามเงือ่ นไขโดยทั่วไปและ
เปน การดําเนินธุรกิจตามปกติ ดังนี้

ชื่อ
1.

บริษัท บริการนํ้ามันอากาศยาน จํากัด

2.

บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํากัด

3.

บริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด

ความเห็น
บริษัทฯ เปนผูวา จาง บริษัท บริการนํ้ามันอากาศยาน จํากัด ใหบริการ
เติมนํ้ามันอากาศยาน ณ ทาอากาศยานที่บริษัทฯกําหนด โดยมีการ
ทําบันทึกขอตกลงเพื่อการวาจางบริการเติมเชื้อเพลิงอากาศยานและ
มีการกําหนดอัตราวาจางบริการที่ชัดเจน
นอกจากนี้ บริษัทฯยังรับจางใหบริการทางธุรกิจโดยทั่วไป ไดแก การ
รั บ จ า งทํ าบั ญ ชี ทั้ ง นี้ การกํ าหนดราคาค า บริ ก ารเป น ไปอย า ง
ชัดเจน เหมาะสม และยุติธรรม
บริษทั ฯ เปนผูใหเชาอาคารสํานักงาน รวมถึง คาบริการสาธารณูปโภค
แกบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํากัด โดยราคาคาเชาเปนไปอยางชัด
เจน เหมาะสม และยุติธรรม
บริษทั ฯ เปนผูใหเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง และระบบรับนํ้ามันทาง
ทอ แกบริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด โดยราคาคาเชาเปนไปอยาง
ชัดเจน เหมาะสม และยุติธรรม รวมทั้ง บริษัทฯ มีฐานะเปนเจาหนี้เงิน
กู เจาหนี้การคา และผูคํ้าประกันเงินกู โดยไดตั้งสํารองครบถวน ดังนี้
1. สํารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในสวนของเงินใหกูยืมครบทั้งจํานวน
คือ 106 ลานบาท
2. สํารองฯ ในสวนของเงินลงทุนในหุนสามัญครบถวน จํานวน 133
ลานบาท
3. สํารองฯ ในสวนของเงินลงทุนในหุนบุริมสิทธิเปนจํานวน 132
ลานบาท
4. สํารองเผื่อภาระการคํ้าประกันหนี้ ทั้งจํานวนคือ 415 ลานบาท
โดยทั้งนี้ การที่บริษัทฯ เปนเจาหนี้เงินกูเจาหนี้การคา และผู
คําประกั
้
นเงินกูใหแกบริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด นั้นเปนไปตาม
สัญญาการปรับโครงสรางหนี้ซึ่งปรากฎรายละเอียดในงบการเงินของ
บริษัทฯ
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บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

(2)

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
ตามนโยบายของบริษัทฯ ขั้นตอนการเขาทํารายการระหวางกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
จะตองผานการกลั่นกรองจากฝายบริหารของบริษัทฯ และเสนอใหแกคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติตอไป โดยตาม
ขอบังคับของบริษัทฯ กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดไมมีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น
อยางไรก็ตาม รายการระหวางกันที่เปนการใหบริการเติมนํ้ามันอากาศยานระหวางบริษัทฯ และผูถือหุนของ
บริษทั ฯ ทีเ่ ปนบริษัทผูคานํ้ามัน ซึ่งเปนการดําเนินธุรกิจตามปกติ นอกจากนั้นรายการดังกลาวยังมีการทําสัญญา
ขอตกลงผูใชบริการ (Users’ Agreement) ซึง่ ไดกาหนดรายละเอี
ํ
ยดและเงื่อนไขไวอยางชัดเจน และสัญญาดังกลาว
ไดผา นการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษัท ดังนั้น การเขาทํารายการดังกลาวในแตละครั้งจึงไมจําเปนตองผานการ
อนุมตั ใิ หเขาทํารายการจากคณะกรรมการบริษัท อีก
สําหรับรายการระหวางกันกับการทาอากาศยานแหงประเทศไทย ซึ่งเปนการเชาทอสงนํ้ามันอากาศยานและ
การจายคาตอบแทนจากการดําเนินกิจการใหบริการเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงแกอากาศยาน รวมถึงการเชาพื้นที่ในเขต
และนอกเขต มีการทําสัญญาเชาอยางชัดเจนซึ่งผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเชนเดียวกัน
(3)

นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
นโยบายของบริษัทฯ ในเรื่องการทํ ารายการระหวางกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง คือ
รายการใด ๆ ที่ทําใหบริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจไปไดดวยดีตามปกติ
แนวโนมของรายการระหวางกันที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลดังกลาวในอนาคต คือ
1. การใหบริการเติมนํ้ามันอากาศยานซึ่งเปนการดําเนินธุรกิจตามปกติ ระหวางบริษัทฯ และบริษัท
นํามั
้ นที่เปนผูถือหุนของบริษัทฯ ทั้ง 7 ราย
2. การเชาพืน้ ทีใ่ นเขตและนอกเขตลานจอดเครื่องบิน ทาอากาศยานกรุงเทพเชาทอสงเชื้อเพลิงระหวาง
บริษทั ฯ กับการทาอากาศยานแหงประเทศไทยซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัทฯ
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