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5.

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

5.1

ทรัพยสินถาวรหลักของบริษัทฯ และบริษัทยอย
ทรัพยสินถาวรหลักที่บริษัทฯ และบริษัทยอยใชในการประกอบธุรกิจมีดังตอไปนี้
งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2556
(ลานบาท)

ประเภท
เครื่องบิน
อะไหลเครื่องบินและอุปกรณภาคพื้น
ที่ดิน
อาคารและสวนตกแตง
สนามบินและสวนปรับปรุง
เฟอรนิเจอรและสวนตกแตง
อื่นๆ คือ ยานพาหนะ และงานระหวางกอสราง
รวม

5.1.1

2,108.1
661.4
1,804.1
956.9
300.3
222.1
286.0
6,338.8

งบการเงินรวม
สําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 (ลานบาท)
2,023.2
776.1
1,804.1
943.1
289.8
268.4
280.9
6,385.6

ที่ดินและอาคารหลัก

5.1.1.1 บริษัทฯ
ที่ดินและอาคารหลักที่บริษัทฯ มีกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิการเชาตั้งอยูในประเทศไทย สําหรับใชใน
วัตถุประสงคเพื่อการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ตามสถานที่ตั้งตางๆ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ลักษณะสําคัญของทรัพยสินถาวรหลัก
อาคารสํานักงานใหญ เปนอาคาร
20 ชั้น ตั้งอยูที่ ถ.วิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ลักษณะกรรมสิทธิ์
บริษัทฯ เปนเจาของ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร

มูลคาตามบัญชี
(ลานบาท)
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556
281.3

มูลคาตามบัญชี
(ลานบาท)
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2557
276.8

524.2

515.5

25.1

23.0

อาคารสํานักงาน (ทับสุวรรณ)
เปนอาคาร 4 ชั้น ตั้งอยูที่
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

บริษัทฯ เปนเจาของ
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน และสิทธิ
การเชาในอาคารและที่ดิน
บางสวน(1)
โรงซอมอากาศยาน ตั้งอยูที่สนามบิน
บริษัทฯ เปนเจาของสิทธิการ
ดอนเมือง ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง เชาในที่ดินและอาคาร(2)
กรุงเทพมหานคร
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ภาระหลักประกัน
จดจํานองเปน
หลักประกันเงินกูกับ
สถาบันการเงิน ในวงเงิน
จํานอง 550 ลานบาท
จดจํานองเปน
หลักประกันเงินกูกับ
สถาบันการเงิน ในวงเงิน
จํานอง 550 ลานบาท
ไมมี
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ลักษณะกรรมสิทธิ์
บริษัทฯ เปนเจาของ
กรรมสิทธิ์ในอาคารและที่ดิน
บางสวน และสิทธิการเชาใน
อาคารและที่ดินบางสวน(3)

มูลคาตามบัญชี
(ลานบาท)
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556
1,597.5

มูลคาตามบัญชี
(ลานบาท)
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2557
1,590.6

ภาระหลักประกัน
จดจํานองทรัพยสินสวน
ใหญเปนหลักประกันกับ
กองทุนรวมในวงเงิน
จํานอง 20,900 ลานบาท
และจดจํานองทรัพยสิน
บางสวนเปน
หลักประกันเงินกูกับ
สถาบันการเงินในวงเงิน
จํานอง 190 ลานบาท
จดจํานองเปน
หลักประกันเงินกูกับ
สถาบันการเงิน ในวงเงิน
จํานอง 413 ลานบาท
จดจํานองเปน
หลักประกันเงินกูกับ
สถาบันการเงิน ในวงเงิน
จํานอง 201.16 ลานบาท

สนามบินสุโขทัย ตั้งอยูที่ อ.สวรรคโลก บริษัทฯ เปนเจาของ
200.3
189.1
จ.สุโขทัย
กรรมสิทธิ์ในอาคารและที่ดิน
และสิทธิการเชาในที่ดิน
บางสวน(4)
สนามบินตราด ตั้งอยูที่ อ.เขาสมิง
บริษัทฯ เปนเจาของ
508.1
504.2
จ.ตราด
กรรมสิทธิ์ในที่ดินบางสวน
และกรรมสิทธิ์ในอาคาร และ
สิทธิครอบครองในที่ดิน
บางสวน
หมายเหตุ
(1) บริษัทฯ ทําสัญญาเชาที่ดินวันที่ 1 เมษายน 2547 เนื้อที่ประมาณ 17 ไร ซึ่งมีกําหนดระยะเวลาเชา 30 ป และตองชําระคาเชาเปนรายปตามจํานวนที่
ตกลงกัน โดยสัญญาเชาฉบับนี้จะสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2577
(2) บริษัทฯ ทําสัญญาเชาที่ดินวันที่ 1 เมษายน 2547 เนื้อที่ประมาณ 2,921 ตารางเมตร ซึ่งมีกําหนดระยะเวลาเชา 3 ป และตองชําระคาเชาเปนราย
เดือนตามจํานวนที่ตกลงกัน โดยสัญญาเชาฉบับนี้จะสิ้นสุดในวันที่ 27 กันยายน 2558
(3) 1. บริษัทฯ ไดใหกองทุนรวมเชาทรัพยสินตางๆ ที่ใชในการประกอบกิจการสนามบินสมุย เปนระยะเวลา 30 ป ภายใตสัญญาเชาระยะยาว ลง
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 โดยบริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาเชาชวงและสัญญาใหบริการกับกองทุนรวมในวันเดียวกันกับที่มีการทําสัญญาเชา
ระยะยาว เพื่อนําสนามบินสมุยกลับมาดําเนินกิจการตอ โดยสัญญาเชาชวงมีอายุครั้งละ 3 ป และบริษัทฯ มีสิทธิขอตอสัญญาเชาชวงดังกลาว
ออกไปไดอีก 9 ครั้ง ครั้งละ 3 ป ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาเชาชวง ซึ่งในปจจุบันบริษัทฯ ไดมีการตออายุสัญญาเชาชวงครั้งที่
สองไปแลวเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 นอกจากนี้ บริษัทฯ ถือหนวยลงทุนในอัตรารอยละ 25 ในกองทุนรวมซึ่งหนวยลงทุนดังกลาวได
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2. บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาเชาที่ดินวันที่ 19 กันยายน 2544 เนื้อที่ประมาณ 2 ไร 2 งาน ซึ่งมีกําหนดระยะเวลาเชา 15 ป และตองชําระคาเชาเปน
รายปตามจํานวนที่ตกลงกัน โดยสัญญาเชาฉบับนี้จะสิ้นสุดในวันที่ 18 กันยายน 2559 ทั้งนี้ ผูใหเชาใหคํามั่นวาจะใหผูเชาเชาตออีก 15 ป นับ
แตวันที่ครบกําหนดสัญญาเชาดังกลาว
3. บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาเชาที่ดินวันที่ 31 มีนาคม 2545 เนื้อที่ประมาณ 1 ไร ซึ่งมีกําหนดระยะเวลาเชา 15 ป และตองชําระคาเชาเปนรายป
ตามจํานวนที่ตกลงกัน โดยสัญญาเชาฉบับนี้จะสิ้นสุดในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ ผูใหเชาใหคํามั่นวาจะใหผูเชาเชาตออีก 15 ป นับแต
วันที่ครบกําหนดสัญญาเชาดังกลาว
4. บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาเชาที่ดินวันที่ 19 กันยายน 2544 เนื้อที่ประมาณ 3ไร 2 งาน ซึ่งมีกําหนดระยะเวลาเชา 15 ป และตองชําระคาเชาเปน
รายปตามจํานวนที่ตกลงกัน โดยสัญญาเชาฉบับนี้จะสิ้นสุดในวันที่ 18 กันยายน 2559 ทั้งนี้ ผูใหเชาใหคํามั่นวาจะใหผูเชาเชาตอไปไดอีกไม
เกิน 15 ป นับแตวันที่ครบกําหนดสัญญาเชาดังกลาว
5. บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาเชาที่ดินวันที่ 30 สิงหาคม 2542 เนื้อที่ประมาณ 16 ไร 1 งาน ซึ่งมีกําหนดระยะเวลาเชา 30 ป และตองชําระคาเชา
เปนรายปตามจํานวนที่ตกลงกัน โดยสัญญาเชาฉบับนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 สิงหาคม 2572
สวนที่ 2 หนา 163

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บมจ.การบินกรุงเทพ

6. บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาเชาที่ดินวันที่ 18 ธันวาคม 2556 เนื้อที่ประมาณ 3 ไร 3 งาน ซึ่งมีกําหนดระยะเวลาเชา 3 ป และตองชําระคาเชาเปน
รายปตามจํานวนที่ตกลงกัน โดยสัญญาเชาฉบับนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่ 17 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ ผูใหเชาใหคํามั่นวาจะใหผูเชาเชาตอไปไดอีก
3 ป นับแตวันที่ครบกําหนดสัญญาเชาดังกลาว
7 ทั้ ง นี้ แม พื้ นที่ เ ช า ข า งต น จะมี ระยะเวลาเช า สิ้ น สุ ด กอ นถึ ง วัน ที่ สิ้ น สุด ของกองทุ น รวม แต พื้ น ที่เ ช า ดั ง กล า วเป น ที่ ๆ อยู บ ริ เ วณรอบๆ
สนามบินสมุย แมไมมีการเชาตอก็ไมไดกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ
(4) บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาเชาที่ดินวันที่ 9 ธันวาคม 2542 เนื้อที่ประมาณ 18 ไร ซึ่งมีกําหนดระยะเวลาเชา 30 ป และตองชําระคาเชาตามจํานวนที่
ตกลงกัน โดยสัญญาเชาฉบับนี้จะสิ้นสุดในวันที่ 8 ธันวาคม 2572

สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยในตางประเทศ
บริษัทฯ มีสิทธิการเชาสําหรับสินทรัพยที่ตั้งอยูในตางประเทศตามสถานที่ตั้งตางๆ ดังตอไปนี้
ลักษณะสําคัญของทรัพยสินถาวรหลัก
ที่พักในเมืองกุยหลิน ประเทศจีน
สํานักงานในเมืองกุยหลิน ประเทศจีน
ที่พักในเมืองเซิ่นเจิน้ ประเทศจีน
สํานักงานในเมืองซีอาน ประเทศจีน

ลักษณะกรรมสิทธิ์
บริษัทฯ เปนเจาของสิทธิการ
เชาในที่ดินและอาคาร
บริษัทฯ เปนเจาของสิทธิการ
เชาในที่ดินและอาคาร

มูลคาตามบัญชี
(ลานบาท)
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556
5.5

มูลคาตามบัญชี
(ลานบาท)
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2557
5.5

15.3

15.1

ไมมี

9.5

9.4

ไมมี

7.3

-

-

บริษัทฯ เปนเจาของสิทธิการ
เชาในที่ดินและอาคาร
บริษัทฯ เปนเจาของสิทธิการ
เชาในที่ดินและอาคาร

ภาระหลักประกัน
ไมมี

5.1.1.2 BAC
ลักษณะสําคัญของทรัพยสินถาวรหลัก
อาคารและสาธารณูปโภค

สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณครัว

ลักษณะกรรมสิทธิ์
บริษัทฯ มีสิทธิในการใชอาคารและ
สาธารณูปโภค ตามสัญญาโครงการครัว
การบิน
บริษัทฯ เปนเจาของกรรมสิทธิ์
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มูลคาตามบัญชี
(ลานบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
397.9

102.9

ภาระหลักประกัน
(1)

ไมมี

ไมมี
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5.1.1.3 BFS Ground
ลักษณะสําคัญของทรัพยสินถาวรหลัก

ลักษณะกรรมสิทธิ์

อาคารและสาธารณูปโภค

บริษัทฯ มีสิทธิในการใชอาคารและ
สาธารณูปโภค ตามสัญญาโครงการ
อุปกรณบริการภาคพื้นและสิ่งอํานวย
ความสะดวกดานการซอมบํารุง

สวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณดําเนินงาน

บริษัทฯ เปนเจาของกรรมสิทธิ์
บริษัทฯ เปนเจาของกรรมสิทธิ์

มูลคาตามบัญชี
(ลานบาท)

ภาระหลักประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556(1)
188.6
โอนสิทธิเรียกรองใน
สัญญาโครงการอุปกรณ
บริการภาคพื้นและสิ่ง
อํานวยความสะดวกดาน
การซอมบํารุง เปน
หลักประกันสินเชื่อกับ
สถาบันการเงิน ในวงเงิน
จํานอง 1,058 ลานบาท
40.1
ไมมี
459.9
เครื่องจักรและอุปกรณ
มูลคาทางบัญชีคงเหลือ
171.2 ลานบาท เปน
หลักประกันเงินกูยืมกับ
สถาบันการเงิน

หมายเหตุ
(1) BAC และ BFS Ground ไมมีการทํางบการเงินระหวางกาลสําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

5.1.2

เครื่องบิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีเครื่องบินจํานวนทั้งหมด 25 ลํา แบงเปนเครื่องบินที่บริษัทฯ เปนเจาของ
กรรมสิทธิ์จํานวน 1 ลํา เครื่องบินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน (Finance Lease) ในรูปแบบของสัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไข
(Conditional Sale Agreement) จํานวน 5 ลํา และเครื่องบินภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน (Operating Lease) จํานวน 19 ลํา
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาซื้อขายเครื่องบินอีกจํานวน 6 ลํา โดยสัญญาซื้อขายดังกลาวยังไดใหสิทธิแกบริษัทฯ ในการ
ซื้อเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-600 เพิ่มอีกจํานวน 3 ลําดวย โดย ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯ ไดใชสิทธิในการซื้อ
เครื่องบินแบบเอทีอาร 72-600 ดังกลาวทั้งหมดจํานวน 3 ลํา ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดดําเนินการจดทะเบียนเครื่องบินทั้งหมดในประเทศ
ไทย โดยมีรายละเอียดตามตารางดานลางดังตอไปนี้
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5.1.2.1 เครื่องบินที่บริษัทฯ เปนเจาของกรรมสิทธิ์
ลําดับที่
1

ชนิดของเครือ่ งบิน
ATR 72-500

เลขหมายประจําเครื่อง
MSN680

วันที่รับโอนกรรมสิทธิ์
26 พฤศจิกายน 2556

5.1.2.2 เครื่องบินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน (Finance Lease) ในรูปแบบของสัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไข (Conditional Sale
Agreement)
ขอมูลสรุปของสัญญาและเครื่องบินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน (Finance Lease) ในรูปแบบของสัญญาซื้อขายแบบมี
เงื่อนไข (Conditional Sale Agreement) เปนไปตามตารางดังตอไปนี้
ลําดับที่

ชนิดของเครือ่ งบิน

เลขหมาย
ประจําเครือ่ ง
MSN692(1)
MSN704
MSN700
MSN708
MSN710

วันที่ในสัญญา

วันที่รับมอบเครื่องบิน

ระยะเวลาการเชา

1
ATR 72-500
23 ธันวาคม 2547
4 กรกฎาคม 2545
12 ป
2
ATR 72-500
11 มิถุนายน 2547
20 กุมภาพันธ 2546
12 ป
3
ATR 72-500
11 มิถุนายน 2547
5 ธันวาคม 2545
12 ป
4
ATR 72-500
11 มิถุนายน 2547
12 ธันวาคม 2546
12 ป
5
ATR 72-500
24 มิถุนายน 2547
24 กรกฎาคม 2546
12 ป
หมายเหตุ
(1) ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ ไดรับโอนกรรมสิทธิ์ในเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-500 ลําดังกลาว ซึ่งเดิมเปนเครื่องบินที่อยูภายใตสัญญาเชา
ทางการเงิน (Finance Lease) ในรูปแบบของสัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไข (Conditional Sale Agreement) ทําใหหลังจากวันที่ดังกลาวบริษัทฯ มี
เครื่องบินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน (Finance Lease) เหลือจํานวน 4 ลํา

5.1.2.3 เครื่องบินภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน (Operating Lease)
ขอมูลสรุปของสัญญาและเครื่องบินภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน (Operating Lease) เปนไปตามตารางดังตอไปนี้

1

ชนิดของ
เครื่องบิน
Airbus A320

เลขหมาย
ประจําเครือ่ ง
MSN2254

2

Airbus A320

MSN2310

3

Airbus A320

MSN2509

4
5

Airbus A320
Airbus A320

MSN2531
MSN2417

ลําดับที่

วันที่ในสัญญา

วันที่รับมอบ
เครื่องบิน
10 กันยายน 2547

12 มีนาคม 2547 (แกไขเพิ่มเติม
เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2554
10 กรกฎาคม 2552 และ21
กันยายน 2553)
23 มีนาคม 2547 (แกไขเพิ่มเติม 26 พฤศจิกายน 2547
เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2554
10 กรกฎาคม 2552 และ 21
กันยายน 2553)
12 มกราคม 2548 (แกไข
30 สิงหาคม 2548
เพิ่มเติมเมื่อ 12 ตุลาคม 2550
และ 15 กุมภาพันธ 2555)
18 ตุลาคม 2555
20 ธันวาคม 2555
10 ตุลาคม 2555
23 พฤศจิกายน 2555
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ระยะเวลาการเชา
สัญญาตนฉบับมีระยะเวลา 60 เดือน มี
การตออายุโดยเริ่มตั้งแต 1 ธันวาคม
2555 จนถึง 30 กรกฎาคม 2559
สัญญาตนฉบับมีระยะเวลา 60 เดือน มี
การตออายุโดยเริ่มตั้งแต 1 มีนาคม
2556 จนถึง 30 พฤศจิกายน 2559
สัญญาตนฉบับมีระยะเวลา 84 เดือน
โดยมีการตออายุอีกเปนระยะเวลา 144
เดือน จนถึง 29 สิงหาคม 2560
48 เดือน
จนถึง 20 มีนาคม 2560
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6

ชนิดของ
เครื่องบิน
Airbus A319

เลขหมาย
ประจําเครือ่ ง
MSN3421

7

Airbus A319

MSN3424

8

Airbus A319

MSN3454

9

Airbus A319

MSN3694

10

Airbus A319

MSN3911

11

Airbus A319

MSN3759

12

Airbus A319

MSN2648

13

Airbus A319

MSN2660

14

ATR 72-500

MSN715

15
16

ATR 72-500
Airbus A320232
Airbus A320232
Airbus A319100
Airbus A319131

MSN833
MSN2783

27 กรกฎาคม2550 (แกไข
เพิ่มเติมเมื่อ 5 มีนาคม 2551
และ 30 กันยายน 2556)
27 กรกฎาคม 2550 (แกไข
เพิ่มเติมเมื่อ 10 มีนาคม 2551
และ 30 กันยายน 2556)
27 กรกฎาคม 2550 (แกไข
เพิ่มเติมเมื่อ 7 เมษายน 2551
และ 30 กันยายน 2556)
27 กรกฎาคม 2550 (แกไข
เพิ่มเติมเมื่อ 31 ตุลาคม 2551
และ 30 กันยายน 2556)
27 กรกฎาคม 2550 (แกไข
เพิ่มเติมเมื่อ 31 ตุลาคม 2551
และ 30 กันยายน 2556)
25 กันยายน 2550 (แกไข
เพิ่มเติมเมื่อ 31 ตุลาคม 2551
และ 30 กันยายน 2556)
6 มิถุนายน 2554 (แกไข
เพิ่มเติมเมื่อ 29 พฤศจิกายน
2554)
24 มิถุนายน 2554 (แกไข
เพิ่มเติมเมื่อ 20 กรกฎาคม 2554
และ 29 พฤศจิกายน 2554)
30 พฤศจิกายน 2547 (แกไข
เพิ่มเติมเมื่อ 16 กันยายน 2554
และ 28 สิงหาคม 2557)
29 กุมภาพันธ 2551
20 กันยายน 2556

MSN2366

19 ธันวาคม 2556

20 ธันวาคม 2556

จนถึง 20 มีนาคม 2560

MSN2664

30 เมษายน 2556

21 พฤษภาคม 2556

จนถึง 21 พฤษภาคม 2561

MSN2634

9 พฤษภาคม 2556

10 พฤษภาคม 2556

จนถึง 15 มกราคม 2561

ลําดับที่

17
18
19

วันที่ในสัญญา
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วันที่รับมอบ
เครื่องบิน
5 มีนาคม 2551

ระยะเวลาการเชา
6 ป โดยมีการตออายุเมื่อ 30 กันยายน
2556 จนถึง 4 มีนาคม 2563

10 มีนาคม 2551

6 ป โดยมีการตออายุเมื่อ 30 กันยายน
2556 จนถึง 9 มีนาคม 2563

7 เมษายน 2551

6 ป โดยมีการตออายุเมื่อ 30 กันยายน
2556 จนถึง 6 เมษายน 2563

13 พฤศจิกายน 2551 6 ป โดยมีการตออายุเมื่อ 30 กันยายน
2556 จนถึง 12 พฤศจิกายน 2563
22 พฤษภาคม 2552

6 ป โดยมีการตออายุเมื่อ 30 กันยายน
2556 จนถึง 21 พฤษภาคม 2564

23 มกราคม 2552

6 ป โดยมีการตออายุเมื่อ 30 กันยายน
2556 จนถึง 22 กุมภาพันธ 2564

30 พฤศจิกายน 2554 72 เดือน

7 มีนาคม 2555

72 เดือน

3 ธันวาคม 2547

จนถึง 10 มีนาคม 2559

20 พฤศจิกายน 2551 96 เดือน
3 ธันวาคม 2556
จนถึง 3 เมษายน 2561
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เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาเชาเครื่องบินแบบแอรบัส เอ320-232 เพิ่มเติมอีกจํานวน 1 ลํา
(MSN 2600) โดยสัญญาเชาเครื่องบินดังกลาวมีกําหนดระยะเวลาเชา 65 เดือน หรือจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 หรือจนถึง
การซอมบํารุงใหญขั้น C Check ครั้งแรกภายหลังจากการซอมบํารุง 12 Year Check แลวแตอยางใดจะเกิดขึ้นกอน ทั้งนี้ บริษัทฯ
ไดรับมอบเครื่องบินลําดังกลาวแลว เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557
5.1.2.4 เครื่องบินภายใตสัญญาซื้อขาย (Sale and Purchase Agreement)
เมื่ อ วั น ที่ 12 กุ ม ภาพั น ธ 2557 บริ ษั ท ฯ ได เ ข า ทํ า สั ญ ญาซื้ อ ขายเครื่ อ งบิ น แบบเอที อ าร 72-600 ใหม จํ า นวน 6 ลํ า
นอกจากนี้ สัญญาซื้อขายเครื่องบินยังไดใหสิทธิแกบริษัทฯ ในการซื้อเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-600 เพิ่มอีกจํานวน 3 ลําดวย และ
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯ ไดใชสิทธิในการซื้อเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-600 ดังกลาวทั้งหมด 3 ลํา และกําหนดสง
มอบเครื่องบินทั้ง 9 ลําอยูระหวางไตรมาสที่ 4 ของป 2557 ถึงไตรมาสที่ 1 ของป 2560ขอมูลสรุปของสัญญาและเครื่องบินภายใต
สัญญาซื้อขาย (Sale and Purchase Agreement) เปนไปตามตารางดังตอไปนี้
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

5.2

ชนิดของเครือ่ งบิน
ATR72-600
ATR72-600
ATR72-600
ATR72-600
ATR72-600
ATR72-600
ATR72-600
ATR72-600
ATR72-600

วันที่ในสัญญา
12 กุมภาพันธ 2557
12 กุมภาพันธ 2557
12 กุมภาพันธ 2557
12 กุมภาพันธ 2557
12 กุมภาพันธ 2557
12 กุมภาพันธ 2557
27 พฤษภาคม 2557
27 พฤษภาคม 2557
27 พฤษภาคม 2557

วันที่คาดวาจะไดรับมอบเครื่องบิน
ไตรมาสที่ 4 ป 2557
ไตรมาสที่ 1 ป 2558
ไตรมาสที่ 3 ป 2558
ไตรมาสที่ 4 ป 2558
ไตรมาสที่ 4 ป 2558
ไตรมาสที่ 1 ป 2559
ไตรมาสที่ 2 ป 2559
ไตรมาสที่ 4 ป 2559
ไตรมาสที่ 1 ป 2560

ลักษณะสําคัญของสินทรัพยที่ไมมีตัวตนที่สําคัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพยไมมีตัวตน ไดแก 1) สัญญาสัมปทานระหวาง
บริษัทยอย 3 แหง กับ บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อประกอบกิจการคลังสินคา ครัวการบิน และอุปกรณภาคพื้น
และสิ่งอํานวยความสะดวกดานอุปกรณซอมบํารุง ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนเวลา 20 ป และ 2) โปรแกรมคอมพิวเตอร โดย
มีมูลคาตามบัญชีสุทธิเทากับ 717.1 ลานบาท และ 775.3 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 2.4 และ 2.3 ของสินทรัพยรวมของบริษัทฯ
ตามลําดับ
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5.2.1

เครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ และลิขสิทธิ์

5.2.2

บริษัทฯ

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจภายใตชื่อทางการคา “Bangkok Airways” ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาและเครื่องหมายบริการกับกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชยแลว จํานวน 15 เครื่องหมาย เพื่อให
เปนไปตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 (และที่แกไขเพิ่มเติม) การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาและเครื่องหมาย
บริการดังกลาว มีอายุ 10 ป และอาจตออายุไดทุกๆ 10 ป และบริษัทฯ ยังไดมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาและเครื่องหมาย
บริการในประเทศกัมพูชา อีกจํานวน 8 เครื่องหมาย
นอกจากนี้ บริษัทฯ เปนเจาของลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอรซึ่งมีสิทธิแตเพียงผูเดียวที่จะจัดการเกี่ยวกับงานที่
สรางสรรค ขึ้น โดยบริษัทฯไดแ จงขอ มูลลิ ขสิทธิ์ กับกรมทรั พยสินทางปญญา กระทรวงพาณิ ชยแ ลว จํ านวน 9 ผลงาน โดย
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 กําหนดใหลิขสิทธิ์มีอายุ 50 ป นับแตผูสรางสรรคไดสรางสรรคขึ้น แตถาไดมีการโฆษณางาน
นั้นในระหวางระยะเวลาดังกลาว ใหลิขสิทธิ์มีอายุ 50 ป นับแตไดมีการโฆษณาเปนครั้งแรก
ตารางตอไปนี้ แสดงถึงเครื่องหมายการคาของบริษัทฯ และประเภทสินคาที่ใชเครื่องหมายดังกลาว
ลําดับที่
1



โปสการด

วันหมดอายุ
9 ตุลาคม 2560

2



นาฬิกา พวงกุญแจ ทําดวยโลหะมีคา

9 ตุลาคม 2560

3






เสื้อ (ยกเวนเสื้อชั้นใน และเสื้อกีฬา)
เสื้อแจ็กเก็ต
หมวกแกป
ผาบาติก

9 ตุลาคม2560

6









กระเปาใสเครื่องสําอาง
กระเปาเอนกประสงค
กระเปาใสพาสปอรต
กระเปาคาดเอว
ซองทําดวยหนัง
รมกันแดด
เข็มกลัด

9 ตุลาคม 2560

7



วารสาร

22 เมษายน 2561

4

5

เครื่องหมายการคา

สําหรับสินคาประเภท
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9 ตุลาคม2560

9 ตุลาคม 2560

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บมจ.การบินกรุงเทพ

ตารางตอไปนี้ แสดงถึงเครื่องหมายการคาของบริษัทฯ และประเภทสินคาที่ใชเครื่องหมายดังกลาวที่ไดจดทะเบียนใน
ประเทศกัมพูชา
ลําดับที่
1

2

3

4

เครื่องหมายการคา

































สําหรับสินคาประเภท
นาฬิกาพกคลองโซ
นาฬิกาโครโนกราฟ
กลองบรรจุนาฬิกา
หวงคลองกุญแจ (ประเภทของตกแตง หรือรีโมทรถยนต)
เหรียญตรา
เข็ม (เน็คไท)
ที่หนีบเน็คไท
เข็มเน็คไท
เหรียญที่ระลึก (ทองแดง)
นาฬิกาขอมือ
กลองบรรจุการด (บรรจุกระดาษโนต)
กระเปาถือ
กระเปาสตางคสําหรับผูชาย
กระเปาสตางคสําหรับผูหญิง
กระเปาเดินทาง
รม
นาฬิกาพกคลองโซ
นาฬิกาโครโนกราฟ
กลองบรรจุนาฬิกา
หวงคลองกุญแจ (ประเภทของตกแตง หรือรีโมทรถยนต)
เหรียญตรา
เข็ม (เน็คไท)
ที่หนีบเน็คไท
เข็มเน็คไท
เหรียญที่ระลึก (ทองแดง)
นาฬิกาขอมือ
กลองบรรจุการด (บรรจุกระดาษโนต)
กระเปาถือ
กระเปาสตางคสําหรับผูชาย
กระเปาสตางคสําหรับผูหญิง
กระเปาเดินทาง
รม
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วันหมดอายุ
17 กรกฎาคม 2565

17 กรกฎาคม 2565

17 กรกฎาคม 2565

17 กรกฎาคม 2565

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บมจ.การบินกรุงเทพ

ตารางตอไปนี้ แสดงถึงเครื่องหมายบริการของบริษัทฯ และประเภทการบริการที่ใชเครื่องหมายดังกลาว
ลําดับที่
1

2

เครื่องหมายบริการ



































สําหรับบริการประเภท
การขนสงทางอากาศ
การขนสงทางบก
การขนสงทางทะเล
การขนสงทางเรือ
การขนสงผูโดยสาร
การขนสงโดยรถโดยสาร
การจัดทองเที่ยวชมทัศนียภาพ
การจัดนําเที่ยว
การบริการที่จอดรถ
การรับขนของ
การจองที่นั่งเพื่อการเดินทาง
การสงขาวสารหรือพัสดุภัณฑ
การสงหนังสือพิมพ
การใหการดูแลนักทองเที่ยว
การใหเชาที่จอดยานพาหนะ
การใหเชายานพาหนะ
การใหเชาโรงจอดอากาศยาน
การขนสงทางอากาศ
การขนสงทางบก
การขนสงทางทะเล
การขนสงทางเรือ
การขนสงผูโดยสาร
การขนสงรถโดยสาร
การจัดทองเที่ยวชมทัศนียภาพ
การจัดนําเที่ยว
การบริการที่จอดรถ
การรับขนของ
การจองที่นั่งเพื่อการเดินทาง
การสงขาวสาร หรือพัสดุภัณฑ
การสงหนังสือพิมพ
การใหการดูแลนักทองเที่ยว
การใหเชาที่จอดยานพาหนะ
การใหเชายานพาหนะ
การใหเชาโรงจอดอากาศยาน
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วันหมดอายุ
9 ตุลาคม 2560

13 พฤษภาคม 2564

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย
ลําดับที่
3

บมจ.การบินกรุงเทพ
วันหมดอายุ
1 กันยายน 2566

4











สําหรับบริการประเภท
ขนสงโดยรถโดยสาร
ขนสงผูโดยสาร
คลังสินคา
จัดจําหนายบัตรโดยสาร
สํารองที่นั่งเพื่อการเดินทาง
ใหขอมูลเกี่ยวกับการเดินทาง
จัดทําอาหารและเครื่องดื่มภัตตาคาร
จัดแสดงพิพิธภัณฑ
จัดทําอาหารและเครื่องดื่ม ภัตตาคาร

5



จัดแสดงพิพิธภัณฑ

1 กันยายน 2566

6




จัดหาอาหารและเครื่องดื่ม
ภัตตาคาร

1 กันยายน 2566

7













ขนสงโดยรถโดยสาร
ขนสงผูโดยสาร
คลังสินคา
จัดจําหนายบัตรโดยสาร
สํารองที่นั่งเพื่อการเดินทาง
ใหขอมูลเกี่ยวกับการเดินทาง
ขนสงทางอากาศ
ขนสงผูโดยสาร
จําหนายบัตรโดยสารจัดนําเที่ยว
สํารองที่นั่งเพื่อการเดินทาง
ใหขอมูลเกี่ยวกับการเดินทาง

1 กันยายน 2566

8

เครื่องหมายบริการ
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1 กันยายน 2566

16 กันยายน 2566
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บมจ.การบินกรุงเทพ

ตารางตอไปนี้ แสดงถึงเครื่องหมายบริการของบริษัทฯ และประเภทการบริการที่ใชเครื่องหมายดังกลาวที่ไดทําการจด
ทะเบียนในประเทศกัมพูชา
ลําดับที่
1

2

เครื่องหมายบริการ
























สําหรับบริการประเภท
การขนสงทางอากาศ
การใหเชาอากาศยาน
การจัดนําเที่ยว
การขนสงทางเรือ
การสํารองที่นั่งเพื่อการเดินทาง
การเปนนายหนาจัดหา (การขนสง)
การขนสงโดยรถโดยสาร
การขนสงโดยรถยนต
การขนสงสินคา
การบรรทุกสินคา
การใหขอมูลเกี่ยวกับการเดินทาง
การใหบริการนักบิน
การใหบริการจอง (การขนสง)
การใหบริการจอง (การเดินทาง)
การขนสง
การใหบริการจองที่สําหรับการขนสง
การใหบริการขอมูลการเดินทาง
การเชาคลังสินคา
บริการพื้นที่โฆษณา (เชา)
บริการบริหารธุรกิจโรงแรม
บริการแนบเอกสารขาว
บริการใหเชาพื้นที่โฆษณาบนสื่อสารสนเทศ
บริการใหเชาเวลาโฆษณาบนสื่อสารสนเทศ
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วันหมดอายุ
17 กรกฎาคม 2565

17 กรกฎาคม 2565

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย
ลําดับที่
3

4

บมจ.การบินกรุงเทพ

เครื่องหมายบริการ
























สําหรับบริการประเภท
การขนสงทางอากาศ
การใหเชาอากาศยาน
การจัดนําเที่ยว
การขนสงทางเรือ
การสํารองที่นั่งเพื่อการเดินทาง
การเปนนายหนาจัดหา (การขนสง)
การขนสงโดยรถโดยสาร
การขนสงโดยรถยนต
การขนสงสินคา
การบรรทุกสินคา
การใหขอมูลเกี่ยวกับการเดินทาง
การใหบริการนักบิน
การใหบริการจอง (การขนสง)
การใหบริการจอง (การเดินทาง)
การขนสง
การใหบริการจองที่สําหรับการขนสง
การใหบริการขอมูลการเดินทาง
การเชาคลังสินคา
บริการพื้นที่โฆษณา (เชา)
บริการบริหารธุรกิจโรงแรม
บริการแนบเอกสารขาว
บริการใหเชาพื้นที่โฆษณาบนสื่อสารสนเทศ
บริการใหเชาเวลาโฆษณาบนสื่อสารสนเทศ

วันหมดอายุ
17 กรกฎาคม 2565

17 กรกฎาคม 2565

ตารางตอไปนี้ แสดงถึงรายการโปรแกรมคอมพิวเตอรที่บริษัทฯ ไดมีการแจงขอมูลลิขสิทธิ์
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อผลงาน
BANGKOK AIRWAYS INTERNET RESERVATION AND TICKETING SYSTEM (BIRTS)
EMERGENCY RESPONSE TEAM SYSTEM (ERTS)
SHORT MESSAGE SERVICE GATEWAY (SMS-GW)
PG TIME ATTENDANT (PGTAS)
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT SYSTEM (HRMS)
FINANCIAL INTEGRATED SYSTEM (FIS)
INVENTORY SYSTEM
BANGKOK AIRWAYS INTERNET RESERVATION AND TICKETING SYSTEM (BIRTS)
VERSION 4
CASE MANAGEMENT SYSTEM(CMS)
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ทะเบียนขอมูลเลขที่
ว1. 1294
ว1.2906
ว1.2905
ว1.2904
ว1.2903
ว1.2902
ว1.2901
ว1.2899
ว1.2900

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บมจ.การบินกรุงเทพ

5.2.2.1 BAC
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 BAC มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการคากับกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชยแลว
จํานวน 3 เครื่องหมาย เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 (และที่แกไขเพิ่มเติม) การจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาดังกลาว มีอายุ 10 ป และอาจตออายุไดทุกๆ 10 ป
ตารางตอไปนี้ แสดงถึงเครื่องหมายการคาของ BAC และประเภทสินคาที่ใชเครื่องหมายดังกลาว
ลําดับที่

เครื่องหมายการคา

สําหรับสินคาประเภท

วันหมดอายุ

1



น้ําผลไม น้ําผัก น้ําดื่ม

3 มิถุนายน 2562

2



อาหารสําเร็จรูปที่มีเนื้อสัตวและผักเปนหลัก

3 มิถุนายน 2562

3



อาหารสําเร็จรูปที่มีขาวเปนหลัก เคก ขนมปง พาย คุกกี้

3 มิถุนายน 2562

5.2.3

สัญญาใหสัมปทาน

5.2.3.1 สัญญาโครงการคลังสินคา
ทอท. และ BFS Cargo ไดเขาทําสัญญาโครงการคลังสินคา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2547 และแกไขเพิ่มเติมเมื่อเดือน
กุมภาพันธ 2553 ภายใตบังคับแหงสัญญานี้ ทอท. ตกลงอนุญาตให BFS Cargo เขาดําเนินการใหบริการคลังสินคาที่ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ โดยรวมถึงสินคาขาออก สินคาขาเขา และสินคาเปลี่ยนลํา และดูแลและบํารุงรักษาอาคารสิ่งปลูกสรางและสวนควบ
ตางๆ ของอาคารและสิ่งปลูกสรางที่กําหนดภายใตสัญญาโครงการคลังสินคา รวมทั้งทรัพยสินที่ BFS Cargo นํามาใชในการ
ดําเนินการใหบริการคลังสินคา ที่ไดรับอนุญาตภายใตสัญญาโครงการคลังสินคา
ภายใตขอกําหนดของสัญญาโครงการคลังสินคา BFS Cargo ตกลงเขาดําเนินงานและใหบริการอยางตอเนื่องดวย
มาตรฐานอันเปนที่ยอมรับในระดับสากลสําหรับทาอากาศยานระหวางประเทศในระดับเดียวกัน เยี่ยงผูมีวิชาชีพเชนเดียวกันพึง
กระทํา และใหบริการดังกลาวดวยคาใชจายและความเสี่ยงภัยของ BFS Cargo เอง โดยจะไมเรียกรองหลักประกันหรือการค้ํา
ประกันใดๆ จาก ทอท. ทั้งนี้ ทอท.ดํารงไวซึ่งสิทธิที่จะพัฒนา หรือปรับเปลี่ยนคุณภาพและมาตรฐานตามที่เห็นสมควร เพื่อใหทา
อากาศยานสุวรรณภูมิดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
อายุสัญญาและการบอกเลิกสัญญา: สัญญาโครงการคลังสินคามีอายุใชบังคับจนสิ้นสุดเปนระยะเวลา 20 ป นับตั้งแต
วันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปดใหบริการอยางเปนทางการ กลาวคือ วันที่ 28 กันยายน 2549 ทั้งนี้ ภายใตขอกําหนดของสัญญา
โครงการคลังสินคา เหตุแหงการบอกเลิกสัญญา รวมถึงการไมปฏิบัติตามสัญญาโดยปราศจากการแกไข การลมละลาย เหตุผล
ดานความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติตามคําสั่งของรัฐบาล เปนตน
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เมื่ออายุของสัญญานี้สิ้นสุดลงหรือเมื่อมีการบอกเลิกสัญญานี้ ทอท. มีสิทธิที่จะเขาครอบครองอาคาร สิ่งปลูกสราง และ
สวนควบตางๆ ทั้งนี้ ภายใตสัญญาโครงการคลังสินคา ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทอท. มีสิทธิแตเพียงฝายเดียวที่จะพิจารณา
เลือกคืนหรือซื้ออุปกรณ
คาธรรมเนียมการทําสัญญาและคาผลประโยชนตอบแทนอื่น: BFS Cargo เปนผูรับผิดชอบสําหรับ (1) คาธรรมเนียมที่
เกี่ยวกับการอนุญาตในการดําเนินงานและการใหบริการตามอัตราที่กําหนดไวในระเบียบเกี่ยวกับการกําหนดอัตราคาภาระสําหรับ
การดําเนินกิจการ ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และ (2) คาผลประโยชนตอบแทนเปนรายเดือนโดยคํานวณจากขอกําหนดใน
สัญญาโครงการคลังสินคา และเปนจํานวนไมนอยกวาจํานวนเงินตอบแทนขั้นต่ําตามที่กําหนดภายใตขอกําหนดในสัญญา
โครงการคลังสินคา ทั้งนี้ ทอท. ตกลงยกเวนการจายเงินตอบแทนขั้นต่ําเปนการชั่วคราวตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2552 ภายใตขอกําหนดในสัญญาโครงการคลังสินคา เนื่องจากมีการปดใหบริการของทาอากาศยานสุวรรณภูมิเพราะเหตุ
ความไมสงบทางการเมือง ตามสัญญาโครงการคลังสินคา ทอท. มีสิทธิที่จะขอเพิ่มคาผลประโยชนตอบแทนและจํานวนเงินตอบ
แทนขั้นต่ําที่จะตองชําระทุกชวงระยะเวลา 5 ป นับแตการชําระคาตอบแทนขั้นต่ําสําหรับปที่ 1 เพื่อใหสอดคลองกับสถานะของ
อุตสาหกรรมการบินหรือเหตุอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน โดยการบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรลวงหนาอยางนอย 1 เดือน
คาบริการ: BFS Cargo มีสิทธิเรียกเก็บคาบริการและคาธรรมเนียมอื่นๆ จากผูรับบริการ (รวมทั้งภาษีมูลคาเพิ่มหรือภาษี
อื่นใดทํานองเดียวกันกับที่กฎหมายกําหนดใหเรียกเก็บจากผูรับบริการ)
อาคาร สิ่งปลูกสราง และสวนควบตางๆ : ภายใตขอกําหนดของสัญญาโครงการคลังสินคา BFS Cargo ตกลงที่จะเขาทํา
สัญญาเชาที่ดินและ/หรือสถานที่ สําหรับโครงการคลังสินคา กับ ทอท. เปนสัญญาแยกตางหากพรอมกับสัญญานี้ โดยมีอายุการ
เชาเชนเดียวกันกับอายุสัญญานี้ ทั้งนี้ คาเชาที่ดินเปนไปตามที่กําหนดในสัญญาเชาดังกลาว
BFS Cargo จะเปนผูรับผิดชอบในการออกแบบและการกอสรางงานที่เกี่ยวของกับโครงการคลังสินคาใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนดภายใตสัญญาโครงการคลังสินคา ทั้งนี้ BFS Cargo ตกลงวาบรรดาอาคาร สิ่งปลูกสรางและสวนควบตางๆ
ของอาคารและสิ่งปลูกสรางนี้ใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังทันทีนับแตการกอสรางเสร็จสิ้น และการเปลี่ยนแปลง
แกไข ตอเติมอาคาร สิ่งปลูกสรางและสวนควบดังกลาวจะตองไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจาก ทอท. กอน
ขอพึงปฏิบัติอื่นๆ : ภายใตสัญญาโครงการคลังสินคา BFS Cargo ตกลงที่จะใหบริการอยางตอเนื่อง และตกลงที่จะชดใช
ใหกับ ทอท. และลูกจางของ ทอท.ใหหลุดพนจากความรับผิดที่เกี่ยวของกับสัญญาโครงการคลังสินคา และตกลงที่จะดํารงไวซึ่ง
การประกันภัย และสงมอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาในรูปของหนังสือค้ําประกันอยางไมมีเงื่อนไขหรือในรูปของ
พันธบัตร
ในกรณีที่ BFS Cargo ผิดสัญญาขอใดขอหนึ่งของสัญญาโครงการคลังสินคา BFS Cargo จะตองชําระคาปรับใหแก
ทอท. เปนรายวัน ในจํานวนที่ไดกําหนดภายใตขอกําหนดของสัญญาโครงการคลังสินคา จนกวาการผิดขอสัญญานั้นจะไดรับการ
แกไขแลวเสร็จ
สัญญาเชาที่ดิน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (สําหรับโครงการคลังสินคา)
BFS Cargo ไดเขาทําสัญญาเชาที่ดินกับ ทอท. เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 (“สัญญาเชาที่ดินคลังสินคา”) โดยมี
กําหนดเวลา 20 ป นับตั้งแตวันที่ 28 กันยายน 2549 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2569 ทั้งนี้ BFS Cargo ตกลงชําระคาเชาลวงหนาเปนราย
เดือน ตามจํานวนที่คํานวณไวภายใตสัญญาเชาที่ดินคลังสินคา โดยอัตราดังกลาวจะมีการปรับขึ้นทุกๆ 3 ป เวนแตคูสัญญาทั้งสอง
ฝายจะตกลงกันเปนอยางอื่นโดยทําเปนหนังสือ โดย BFS Cargo ไดใหหลักประกันเปนหนังสือสัญญาค้ําประกันของธนาคารเปน
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จํานวนเงิน 20.37 ลานบาท ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2554 ภายใตสัญญาเชาที่ดินคลังสินคา ทอท. ตกลงจัดใหมีบริการสาธารณูปโภค
และ BFS Cargo จะเปนผูชําระคาใชจายตางๆ ที่เกิดจากการใหบริการดังกลาว
BFS Cargo ตกลงวาอาคารหรือสิ่งปลูกสรางและสวนควบตางๆ ของอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่สรางขึ้นในสถานที่เชา
ให ต กเป น กรรมสิ ท ธิ์ ข องกระทรวงการคลั ง นั บ แต ก ารก อ สร า งเสร็ จ สิ้ น ทั้ ง นี้ ภายหลั ง จากที่ ไ ด ส ง มอบกรรมสิ ท ธิ์ ใ ห แ ก
กระทรวงการคลังตามขอกําหนดในสัญญาเชาที่ดินคลังสินคา BFS Cargo ยังคงมีสิทธิที่จะใชสอยอาคารหรือสิ่งปลูกสราง และ
สวนควบเชนวานั้นตลอดอายุสัญญานี้เวนแตจะมีการบอกเลิกสัญญา
เหตุแหงการบอกเลิกสัญญาภายใตสัญญาเชาที่ดินคลังสินคา ไดแก การเปนบุคคลลมละลาย และการไมปฏิบัติตาม
สัญญาโดยไมทําการแกไข หรือ การไมปฏิบัติตามสัญญาเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอความปลอดภัยของประชาชน และกรณี
เหตุผลดานความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติตามคําสั่งของรัฐบาล เปนตน ภายใตสัญญาเชาที่ดินคลังสินคา ทอท. มีสิทธิที่จะ
เขาครอบครองสถานที่เชา อาคาร สิ่งปลูกสราง และสวนควบตางๆไดทันที เมื่อสัญญาเชาที่ดินคลังสินคาสิ้นสุดลงหรือเมื่อมีการ
บอกเลิกสัญญานี้
คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงใหสัญญาเชาที่ดินคลังสินคาอยูภายใตระเบียบกระทรวงการคลัง และกรมการบินพาณิชย
ตลอดจนระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวของกับการใชประโยชนในที่ดินราชพัสดุ นอกจากนี้ ภายใตสัญญาเชาที่ดินคลังสินคา BFS Cargo
พึงตองปฏิบัติตามเงื่อนไขใดที่เกี่ยวกับการเชาที่ดินเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามที่กําหนดในสัญญาโครงการคลังสินคา
5.2.3.2 สัญญาโครงการอุปกรณบริการภาคพื้นและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการซอมบํารุง
ทอท. และ BFS Ground ไดเขาทําสัญญาโครงการอุปกรณบริการภาคพื้นและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการซอมบํารุง
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2547 และแกไขเพิ่มเติมเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2553 ภายใตบังคับแหงสัญญานี้ ทอท.ตกลงอนุญาตให BFS
Ground เขาดําเนินงานและใหบริการอุปกรณบริการภาคพื้น และบริการลานจอดสําหรับอากาศยาน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
(“โครงการบริการภาคพื้นฯ”)
ภายใตขอ กําหนดของสัญญาโครงการอุป กรณบริการภาคพื้นและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการซอ มบํารุ ง BFS
Ground ตกลงเขาดําเนินงานและใหบริการอยางตอเนื่องดวยมาตรฐานอันเปนที่ยอมรับในระดับสากลสําหรับทาอากาศยาน
ระหวางประเทศในระดับเดียวกันเยี่ยงผูมีวิชาชีพเชนเดียวกันพึงกระทํา และใหบริการดังกลาวดวยคาใชจายและความเสี่ยงภัยของ
BFS Ground เอง โดยจะไมเรียกรองหลักประกันหรือการค้ําประกันใดๆ จาก ทอท. ทั้งนี้ ทอท. ดํารงไวซึ่งสิทธิที่จะพัฒนา หรือ
ปรับเปลี่ยนคุณภาพและมาตรฐานตามที่เห็นสมควร เพื่อใหทาอากาศยานสุวรรณภูมิดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
อายุสัญญาและการบอกเลิกสัญญา: สัญญานี้มีอายุใชบังคับจนสิ้นสุดเปนระยะเวลา 20 ป นับตั้งแตวันที่ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิเปดใหบริการอยางเปนทางการ กลาวคือ วันที่ 28 กันยายน 2549 ทั้งนี้ ภายใตขอกําหนดของสัญญาโครงการอุปกรณ
บริการภาคพื้นและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการซอมบํารุง เหตุแหงการบอกเลิกสัญญา รวมถึงการไมปฏิบัติตามสัญญาโดย
ปราศจากการแกไข การลมละลาย เหตุผลดานความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติตามคําสั่งของรัฐบาล เปนตน
เมื่ออายุของสัญญานี้สิ้นสุดลงหรือเมื่อมีการบอกเลิกสัญญานี้ ทอท. มีสิทธิที่จะเขาครอบครองอาคาร สิ่งปลูกสราง และ
สวนควบตางๆ ทั้งนี้ ภายใตสัญญาโครงการอุปกรณบริการภาคพื้นและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการซอมบํารุง ทอท. มีสิทธิแต
เพียงฝายเดียวที่จะพิจารณาเลือกคืนหรือซื้ออุปกรณ
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คาธรรมเนียมการทําสัญญาและคาผลประโยชนตอบแทนอื่น : BFS Ground เปนผูรับผิดชอบสําหรับ (1) คาธรรมเนียมที่
เกี่ยวกับการอนุญาตในการดําเนินงานและการใหบริการตามอัตราที่กําหนดไวในระเบียบเกี่ยวกับการกําหนดอัตราคาภาระสําหรับ
การดําเนินกิจการ ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และ (2) คาผลประโยชนตอบแทนเปนรายเดือนโดยคํานวณจากขอกําหนดใน
สัญญาโครงการอุปกรณบริการภาคพื้นและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการซอมบํารุง และเปนจํานวนไมนอยกวาจํานวนเงินตอบ
แทนขั้นต่ําตามที่กําหนดภายใตขอกําหนดในสัญญาโครงการอุปกรณบริการภาคพื้นและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการซอม
บํารุง ทั้งนี้ ทอท. ตกลงยกเวนการจายเงินตอบแทนขั้นต่ําเปนการชั่วคราวตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552
ตามขอกําหนดในสัญญาโครงการอุปกรณบริการภาคพื้นและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการซอมบํารุง เนื่องมาจากมีการปด
ใหบริการของทาอากาศยานสุวรรณภูมิเพราะเหตุความไมสงบทางการเมือง ตามสัญญาโครงการอุปกรณบริการภาคพื้นและสิ่ง
อํานวยความสะดวกดานการซอมบํารุง ทอท. มีสิทธิที่จะขอเพิ่มคาผลประโยชนตอบแทนและจํานวนเงินตอบแทนขั้นต่ําที่จะตอง
ชําระทุกชวงระยะเวลา 5 ป นับแตการชําระคาตอบแทนขั้นต่ําสําหรับปที่ 1 เพื่อใหสอดคลองกับสถานะของอุตสาหกรรมการบิน
หรือเหตุอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน โดยการบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรลวงหนาอยางนอย 1 เดือน
คาบริการ : BFS Ground มีสิทธิเรียกเก็บคาบริการและคาธรรมเนียมอื่นๆ จากผูรับบริการ (รวมทั้งภาษีมูลคาเพิ่มหรือ
ภาษีอื่นใดทํานองเดียวกันกับที่กฎหมายกําหนดใหเรียกเก็บจากผูรับบริการ)
อาคาร สิ่งปลูกสราง และสวนควบตางๆ : ภายใตขอกําหนดของสัญญาโครงการอุปกรณบริการภาคพื้นและสิ่งอํานวย
ความสะดวกดานการซอมบํารุง BFS Ground ตกลงที่จะเขาทําสัญญาเชาที่ดิน และ/หรือ สถานที่สําหรับโครงการบริการภาคพื้นฯ
กับ ทอท. เปนสัญญาแยกตางหากพรอมกับสัญญานี้ โดยมีอายุการเชาเชนเดียวกันกับอายุสัญญานี้ ทั้งนี้ คาเชาที่ดินเปนไปตามที่
กําหนดในสัญญาเชาดังกลาว
BFS Ground จะเปนผูรับผิดชอบในการออกแบบและการกอสรางงานที่เกี่ยวของกับโครงการบริการภาคพื้นฯ ให
เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดในสัญญาโครงการอุปกรณบริการภาคพื้นและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการซอมบํารุง ทั้งนี้ BFS
Ground ตกลงวาบรรดาอาคาร สิ่งปลูกสรางและสวนควบตางๆ ของอาคารและสิ่งปลูกสรางนี้ใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของ
กระทรวงการคลังทันทีนับแตการกอสรางเสร็จสิ้น และการเปลี่ยนแปลง แกไข ตอเติมอาคาร สิ่งปลูกสรางและสวนควบดังกลาว
จะตองไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจาก ทอท.
ขอพึงปฏิบัติอื่นๆ : ภายใตสัญญาโครงการอุปกรณบริการภาคพื้นและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการซอมบํารุง BFS
Ground ตกลงที่จะใหบริการอยางตอเนื่อง และตกลงที่จะชดใช ทอท. และลูกจางของ ทอท. ใหหลุดพนจากความ
รับผิดที่เกี่ยวของกับสัญญาโครงการอุปกรณบริการภาคพื้นและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการซอมบํารุง และตกลงที่จะดํารงไว
ซึ่งการประกันภัย และสงมอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาในรูปของหนังสือค้ําประกันอยางไมมีเงื่อนไขหรือในรูปของ
พันธบัตร
ในกรณีที่BFS Ground ผิดสัญญาขอใดขอหนึ่งของสัญญาโครงการอุปกรณบริการภาคพื้นและสิ่งอํานวยความสะดวก
ดานการซอมบํารุง BFS Ground จะตองชําระคาปรับใหแก ทอท. เปนรายวัน ในจํานวนที่ไดกําหนดภายใตขอกําหนดของสัญญา
โครงการอุปกรณบริการภาคพื้นและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการซอมบํารุง จนกวาการผิดขอสัญญานั้นจะไดรับการแกไขแลว
เสร็จ
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สัญญาเชาที่ดิน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (สําหรับโครงการอุปกรณบริการภาคพื้นและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการซอม
บํารุง)
BFS Ground ไดเขาทําสัญญาเชาที่ดินกับทอท. เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 และแกไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม
2555 (“สัญญาเชาที่ดินการบริการภาคพื้น”) โดยมีกําหนดเวลา 20 ป นับตั้งแตวันที่ 28 กันยายน 2549 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2569
ทั้งนี้ BFS Ground ตกลงชําระคาเชาลวงหนาเปนรายเดือน ตามจํานวนที่คํานวณไวภายใตสัญญาเชาที่ดินการบริการภาคพื้น โดย
อัตราดังกลาวจะมีการปรับขึ้นทุกๆ 3 ป เวนแตคูสัญญาทั้งสองฝายจะตกลงกันเปนอยางอื่นโดยทําเปนหนังสือ BFS Ground ได
ใหหลักประกันเปนหนังสือสัญญาค้ําประกันของธนาคารเปนจํานวนเงิน 7.7 ลานบาท และ 1.4 ลานบาท ลงวันที่ 24 สิงหาคม
2554 และ 8 พฤษภาคม 2555 ตามลําดับ ภายใตสัญญาเชาที่ดินการบริการภาคพื้น ทอท. ตกลงจัดใหมีบริการสาธารณูปโภค และ
BFS Ground จะเปนผูชําระคาใชจายตางๆ ที่เกิดจากการใหบริการดังกลาว
BFS Ground ตกลงวาอาคารหรือสิ่งปลูกสรางและสวนควบตางๆ ของอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่สรางขึ้นในสถานที่เชา
ให ต กเป น กรรมสิ ท ธิ์ ข องกระทรวงการคลั ง นั บ แต ก ารก อ สร า งเสร็ จ สิ้ น ทั้ ง นี้ ภายหลั ง จากที่ ไ ด ส ง มอบกรรมสิ ท ธิ์ ใ ห แ ก
กระทรวงการคลังตามขอกําหนดในสัญญาเชาที่ดินการบริการภาคพื้น BFS Ground ยังคงมีสิทธิที่จะใชสอยอาคารหรือสิ่งปลูก
สรางและสวนควบเชนวานั้นตลอดอายุสัญญานี้ เวนแตจะมีการบอกเลิกสัญญา
เหตุแหงการบอกเลิกสัญญาภายใตสัญญาเชาที่ดินการบริการภาคพื้น ไดแก การเปนบุคคลลมละลาย และการไมปฏิบัติ
ตามสัญญาโดยไมทําการแกไข หรือการไมปฏิบัติตามสัญญาเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอความปลอดภัยของประชาชน และ
กรณีเหตุผลดานความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติตามคําสั่งของรัฐบาล เปนตน ภายใตสัญญาเชาที่ดินการบริการภาคพื้น
ทอท. มีสิทธิที่จะเขาครอบครองสถานที่เชา อาคาร สิ่งปลูกสรางและสวนควบตางๆ ไดทันทีเมื่อสัญญาเชาที่ดินการบริการภาคพื้น
สิ้นสุดลงหรือเมื่อมีการบอกเลิกสัญญานี้
คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงใหสัญญาเชาที่ดินการบริการภาคพื้นนี้อยูภายใตระเบียบกระทรวงการคลัง กรมการบินพาณิชย
ตลอดจนระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวของกับการใชประโยชนในที่ดินราชพัสดุ นอกจากนี้ ภายใตสัญญาเชาที่ดินการบริการภาคพื้น BFS
Ground พึงตองปฏิบัติตามเงื่อนไขใดที่เกี่ยวกับการเชาที่ดินเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามที่กําหนดในสัญญาโครงการอุปกรณ
บริการภาคพื้นและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการซอมบํารุง
5.2.3.3 สัญญาโครงการครัวการบิน
ทอท. และ BAC ไดเขาทําสัญญาโครงการครัวการบิน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2547 และแกไขเพิ่มเติมเมื่อเดือนกุมภาพันธ
2553 ภายใตบังคับแหงสัญญา ทอท. ตกลงอนุญาตให BAC เขาดําเนินงานและใหบริการครัวการบิน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ภายใตขอกําหนดของสัญญาโครงการครัวการบิน BAC ตกลงเขาดําเนินงานและใหบริการอยางตอเนื่องดวยมาตรฐาน
อันเปนที่ยอมรับในระดับสากลสําหรับทาอากาศยานระหวางประเทศในระดับเดียวกันเยี่ยงผูมีวิชาชีพเชนเดียวกันพึงกระทํา และ
ใหบริการดังกลาวดวยคาใชจายและความเสี่ยงภัยของ BAC โดยจะไมเรียกรองหลักประกันหรือการค้ําประกันใดๆ จาก ทอท.
ทั้งนี้ ทอท. ดํารงไวซึ่งสิทธิที่จะพัฒนา หรือปรับเปลี่ยนคุณภาพและมาตรฐานตามที่เห็นสมควร เพื่อใหทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
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อายุสัญญาและการบอกเลิกสัญญา : สัญญานี้มีอายุใชบังคับจนสิ้นสุดเปนระยะเวลา 20 ป นับตั้งแตวันที่ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิเปดใหบริการอยางเปนทางการกลาวคือ วันที่ 28 กันยายน 2549 ทั้งนี้ ภายใตขอกําหนดของสัญญาโครงการครัวการบิน
เหตุแหงการบอกเลิกสัญญา รวมถึงการไมปฏิบัติตามสัญญาโดยปราศจากการแกไข การลมละลาย เหตุผลดานความมั่นคง
ปลอดภัยของประเทศชาติตามคําสั่งของรัฐบาล เปนตน
เมื่ออายุของสัญญานี้สิ้นสุดลงหรือเมื่อมีการบอกเลิกสัญญานี้ ทอท. มีสิทธิที่จะเขาครอบครองอาคาร สิ่งปลูกสราง และ
สวนควบตางๆ ทั้งนี้ ภายใตสัญญาโครงการครัวการบิน ทอท. มีสิทธิแตเพียงฝายเดียวที่จะพิจารณาคืนหรือซื้ออุปกรณ
คาธรรมเนียมการทําสัญญาและคาผลประโยชนตอบแทนอื่น: BAC เปนผูรับผิดชอบสําหรับ (1) คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับ
การอนุญาตในการดําเนินงานและการใหบริการตามอัตราที่กําหนดไวในระเบียบเกี่ยวกับการกําหนดอัตราคาภาระสําหรับการ
ดําเนินกิจการ ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และ (2) คาผลประโยชนตอบแทนเปนรายเดือนโดยคํานวณจากขอกําหนดในสัญญา
โครงการครัวการบิน และเปนจํานวนไมนอยกวาจํานวนเงินตอบแทนขั้นต่ําตามที่กําหนดภายใตขอกําหนดในสัญญาโครงการ
ครัวการบิน ทั้งนี้ ทอท. ตกลงยกเวนการจายเงินตอบแทนขั้นต่ําเปนการชั่วคราวตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2552 ตามขอกําหนดในสัญญาโครงการครัวการบิน เนื่องมาจากมีการปดใหบริการของทาอากาศยานสุวรรณภูมิเพราะเหตุความ
ไมสงบทางการเมือง ภายใตสัญญาโครงการครัวการบิน ทอท. มีสิทธิที่จะขอเพิ่มคาผลประโยชนตอบแทนและจํานวนเงินตอบ
แทนขั้นต่ําที่ จะตอ งชําระทุกชวงระยะเวลา 5 ป นับแตการชําระคาตอบแทนสําหรับปที่ 1 เพื่อใหส อดคลองกับสถานะของ
อุตสาหกรรมการบินหรือเหตุอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน โดยการบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรลวงหนาอยางนอย 1 เดือน
คาบริการ: BAC มีสิทธิเรียกเก็บคาบริการและคาธรรมเนียมอื่นๆ จากผูรับบริการ (รวมทั้งภาษีมูลคาเพิ่มหรือภาษีอื่นใด
ทํานองเดียวกันกับที่กฎหมายกําหนดใหเรียกเก็บจากผูรับบริการ)
อาคาร สิ่งปลูกสราง และสวนควบตางๆ: ภายใตขอกําหนดของสัญญาโครงการครัวการบิน BAC ตกลงที่จะเขาทํา
สัญญาเชาที่ดินสําหรับโครงการครัวการบิน กับ ทอท. เปนสัญญาแยกตางหากพรอมกับสัญญานี้ โดยมีอายุการเชาเชนเดียวกันกับ
อายุสัญญานี้ ทั้งนี้ คาเชาที่ดินเปนไปตามที่กําหนดในสัญญาเชาดังกลาว
BAC จะเปนผูรับผิดชอบในการออกแบบและการกอสรางงานตามโครงการครัวการบินใหเปนไปตามมาตรฐานที่
กําหนดในสัญญาโครงการครัวการบิน ทั้งนี้ BAC ตกลงวาบรรดาอาคาร สิ่งปลูกสรางและสวนควบตางๆ ของอาคารและสิ่งปลูก
สรางนี้ใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังทันทีนับแตการกอสรางเสร็จสิ้น และการเปลี่ยนแปลง แกไขตอเติมอาคาร สิ่ง
ปลูกสรางและสวนควบดังกลาวจะตองไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจาก ทอท. กอน
ขอพึงปฏิบัติอื่น ๆ : ภายใตสัญญาโครงการครัวการบิน BAC ตกลงที่จะใหบริการอยางตอเนื่อง และตกลงที่จะชดใช
ใหกับ ทอท. และลูกจางของ ทอท. ใหหลุดพนจากความรับผิดที่เกี่ยวของกับสัญญาโครงการครัวการบิน และตกลงที่จะดํารงไว
ซึ่งการประกันภัย และสงมอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาในรูปของหนังสือค้ําประกันอยางไมมีเงื่อนไขหรือในรูปของ
พันธบัตร
ในกรณีที่ BAC ผิดขอสัญญาใดขอสัญญาหนึ่งในสัญญาโครงการครัวการบิน BAC จะตองชําระคาปรับใหแก ทอท.
เปนรายวันในจํานวนที่ไดกําหนดภายใตขอกําหนดของสัญญาโครงการครัวการบิน จนกวาการผิดขอสัญญานั้นจะไดรับการแกไข
แลวเสร็จ
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สัญญาเชาที่ดิน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (สําหรับโครงการครัวการบิน)
BAC ไดเขาทําสัญญาเชาที่ดินกับ ทอท. เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2555 (“สัญญาเชาที่ดินครัวการบิน”) โดยมีกําหนดเวลา
20 ป นับตั้งแตวันที่ 28 กันยายน 2549 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2569 ทั้งนี้ BAC ตกลงชําระคาเชาลวงหนาเปนรายเดือน ตามจํานวนที่
คํานวณไวภายใตสัญญาเชาที่ดินครัวการบิน โดยอัตราดังกลาวจะมีการปรับขึ้นทุกๆ 3 ป เวนแตคูสัญญาทั้งสองฝายจะตกลงกัน
เปนอยางอื่นโดยทําเปนหนังสือ BAC ไดใหหลักประกันเปนหนังสือสัญญาค้ําประกันของธนาคารเปนจํานวนเงิน 6.81 ลานบาท
ลงวันที่ 9 มกราคม 2555 ภายใตสัญญาเชาที่ดินครัวการบิน ทอท. ตกลงจัดใหมีบริการสาธารณูปโภค และ BAC จะเปนผูชําระ
คาใชจายตางๆ ที่เกิดจากการใหบริการดังกลาว
BAC ตกลงวาอาคารหรือสิ่งปลูกสรางและสวนควบตางๆ ของอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่สรางขึ้นในสถานที่เชาใหตก
เปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังนับแตการกอสรางเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ไดสงมอบกรรมสิทธิ์ใหแกกระทรวงการคลัง
ตามขอกําหนดในสัญญาเชาที่ดินครัวการบิน BAC ยังคงมีสิทธิที่จะใชสอยอาคารหรือสิ่งปลูกสรางและสวนควบเชนวานั้น ตลอด
อายุสัญญานี้ เวนแตจะมีการบอกเลิกสัญญา
เหตุแหงการบอกเลิกสัญญาภายใตสัญญาเชาที่ดินครัวการบิน ไดแก การเปนบุคคลลมละลาย และการไมปฏิบัติตาม
สัญญาโดยไมทําการแกไข หรือ การไมปฏิบัติตามสัญญาเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอความปลอดภัยของประชาชน และกรณี
เหตุผลดานความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติตามคําสั่งของรัฐบาล เปนตน ภายใตสัญญาเชาที่ดินครัวการบิน ทอท. มีสิทธิที่
จะเขาครอบครองสถานที่เชา อาคาร สิ่งปลูกสราง และสวนควบตางๆ ไดทันที เมื่อสัญญาเชาที่ดินครัวการบินสิ้นสุดลงหรือเมื่อมี
การบอกเลิกสัญญานี้
คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงใหสัญญาเชาที่ดินครัวการบินนี้อยูภายใตระเบียบกระทรวงการคลัง กรมการบินพาณิชย
ตลอดจนระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวของกับการใชประโยชนในที่ดินราชพัสดุ นอกจากนี้ ภายใตสัญญาเชาที่ดินครัวการบิน BAC พึง
ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขใดที่เกี่ยวกับการเชาที่ดินเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามที่กําหนดในสัญญาโครงการครัวการบิน
5.3

นโยบายการลงทุนในธุรกิจและหลักทรัพย

บริษัทฯ กําหนดใหมีนโยบายในการลงทุนในธุรกิจและหลักทรัพย เพื่อเปนหลักการและแนวทางในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน ทั้งนี้ การลงทุน หมายถึง การลงทุนและจําหนายเงินลงทุน
5.3.1

นโยบายการลงทุนในธุรกิจ

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในกิจการที่มีสวนเกี่ยวเนื่องหรือที่เกี่ยวของกันกับธุรกิจหลักซึ่งมีความสอดคลองเหมาะสม
กับสภาพธุรกิจและแผนยุทธศาสตรของบริษัทฯ หรือเปนการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มุงเนน
การลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการที่มีศักยภาพในการเติบโตและสรางผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน โดยเนนการ
ลงทุนระยะยาวเปนหลัก
ในการลงทุน บริษัทฯ จะพิจารณาปจจัยพื้นฐานของธุรกิจที่จะเขาไปลงทุน รวมถึงแนวโนมของธุรกิจนั้นๆ รวมทั้งความ
เสี่ยงและมาตรการการลดความเสี่ยงจากการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในสัดสวนที่มากพอ
เพื่อใหสามารถมีสวนรวมในการบริหารจัดการและกําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจในบริษัทยอยและบริษัทรวมและกิจการนั้นๆ
รวมทั้งการสงเสริมกิจการที่เขาไปลงทุนใหมีการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน และจะควบคุม และ/หรือ กํากับดูแลโดยการสงกรรมการ
เขาไปเปนตัวแทนตามจํานวนที่เหมาะสมหรือตามสัดสวนการถือหุน
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ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 คณะกรรมการบริษัทของ BAC ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัตินโยบาย
การลงทุนในธุรกิจของ BAC ใหสอดคลองกับนโยบายการลงทุนในธุรกิจของบริษัทฯ ตามรายละเอียดขางตน
5.3.2

นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย

บริษัทฯ และบริษัทยอย มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ที่มีปจจัยพื้นฐานดี มีอัตรา
การเติบโตอยางตอเนื่อง และไดรับการจัดใหอยูใน SET 100 เทานั้น โดยใชเงินสภาพคลองสวนเกินจากการประกอบกิจการ และ
ไมมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพยเพื่อการซื้อและขายหลักทรัพย (Trading) ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทยอย จะพิจารณาจาก
ปจจัยพื้นฐานของธุรกิจที่จะเขาไปลงทุน แนวโนมของธุรกิจนั้นๆ รวมทั้งความเสี่ยงและมาตรการการลดความเสี่ยงจากการลงทุน
ที่อาจเกิดขึ้น
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหแกไขนโยบายการลงทุนในหลักทรัพยของ
บริษัทฯ โดยกําหนดใหมีการจํากัดมูลคารวมของการลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทฯ ในขณะใดขณะหนึ่งไมเกิน 1,000 ลานบาท
โดยไมนับรวมมูลคาของหลักทรัพยของ BGH และกองทุนรวมที่บริษัทฯ ไดลงทุนอยูแลว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 (มูลคารวม
ของการลงทุนในหลักทรัพยในขณะใดขณะหนึ่งไมเกิน 1,000 ลานบาท จะอางอิงตามราคาตลาดของหลักทรัพย และรวมการ
ลงทุนในหลักทรัพยของ BGH และกองทุนรวมภายหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2557) นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายไมใหบริษัทยอย
ลงทุนในหลักทรัพยเพิ่มเติม (ซึ่งรวมถึงการลงทุนในหลักทรัพยของ BGH และกองทุนรวมดวย)
อยางไรก็ดี ณ วันที่ 31ธันวาคม 2556 และ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีมูลคาเงินลงทุนซึ่งบันทึก
เปนหลักทรัพยเผื่อขายในเงินลงทุนระยะยาวเทากับ 14,264.8 ลานบาท และ 20,151.4 ลานบาท ตามลําดับ โดยแบงเปน ตราสาร
ทุนในความตองการของตลาดเทากับ 2,870.0 ลานบาท และ 2,870.0 ลานบาท ตามลําดับ และมีกําไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการ
ปรับมูลคา เทากับ 11,394.8 ลานบาท และ 17,281.5 ลานบาท ตามลําดับ
สําหรับเงินลงทุนในหลักทรัพยของ BAC ไดมีการบันทึกเปนหลักทรัพยเผื่อคาในเงินลงทุนชั่วคราว โดยมีมูลคาเงิน
ลงทุนในหลักทรัพยเผื่อคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เทากับ 41.0 ลานบาท และ 31.2 ลานบาท
ตามลําดับ โดยที่การลดลงในเงินลงทุนในหลักทรัพยของ BAC สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด ณ วัน ที่ 30 มิถุนายน 2557 เปนผล
หลักมาจากการแกไขนโยบายการลงทุนในหลักทรัพยของ BAC เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 โดยคณะกรรมการบริษัทของ BAC
ไดมีมติอนุมัติใหยกเลิกการลงทุนในหลักทรัพยของ BAC (ซึ่งรวมถึงการลงทุนในหลักทรัพยของ BGH และกองทุนรวม) และให
เริ่มทยอยจําหนายหลักทรัพยที่ BAC ถือครองอยูออกไป ทั้งนี้ BAC ไดเริ่มทยอยจําหนายหลักทรัพยโดยเปนการจําหนายในตลาด
หลักทรัพยฯ บนกระดานขายทั่วไปไมใชกระดานรายใหญ และ BAC จะใชกระแสเงินสดสวนเกินในการจายเงินปนผลใหแกผูถือ
หุนของ BAC
ทั้งนี้ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ซึ่งเปนวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนครั้งลาสุดของ BGH บริษัทฯ ถือหุนของ BGH เปน
จํานวน 1,008,418,690 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท หรือคิดเปนรอยละ 6.51 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวของ BGH
และบริษัท บางกอกแอรเวยโฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ถือหุนของ BGH เปนจํานวน 205,000,000 หุน มูลคาหุน
ที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท หรือคิดเปนรอยละ 1.32 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวของ BGH
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5.3.2.1 อํานาจในการพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการลงทุน
1.1

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติการลงทุนในทุกกรณี
บริษัทฯ ยอมรับได

โดยอยูในระดับความเสี่ยงที่

1.2

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ มีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติการลงทุนใน
วงเงินไมเกิน 500 ลานบาทตอครั้ง และใหคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ จัดทํารายงานการอนุมัติการลงทุนให
คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

1.3

ในกรณีที่เปนการลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทที่มีความเกี่ยวของหรือเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ ผูบริหาร หรือ
กรรมการของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ นําเรื่องเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
อนุมัติเกี่ยวกับการลงทุนดังกลาว โดยกรรมการที่มีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดสวนเสีย จะไมเขารวมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมเรื่องดังกลาว

5.3.2.2 การดูแลมิใหมีการใชประโยชนจากขอมูลภายในจากการลงทุนในหลักทรัพย
การดูแลขอมูลภายใน
ขอมูลภายใน หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห แนะนํา หรือเสนอแนะการลงทุน และขอมูลการซื้อขายหลักทรัพย
ตามที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทฯ
บุคคลที่เขาถึงขอมูลภายใน หมายถึง กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตลอดจนบุคคลที่ปฏิบัติงานใหแกบริษัทฯ ที่
เขาถึงขอมูลภายใน โดยบุคคลที่จะไดรับอนุญาตใหเขาถึงขอมูลนั้นไดใหเปนเฉพาะบุคคลที่จําเปนตองใชขอมูลภายในเพื่อ
ปฏิบั ติงาน และบุค คลนั้นต องไมมีลักษณะงานหรือ ตํา แหนงงานที่อ าจมีความขั ด แยงทางผลประโยชน โดยใหพิจารณาถึง
ผลประโยชนของบริษัทฯ เปนสําคัญ (ผูบังคับบัญชาในฝายบัญชีและการเงินจะเปนผูกําหนดรายชื่อบุคคลที่เขาถึงขอมูลภายใน
และรายงานใหกรรมการผูอํานวยการใหญทราบ และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง)
1)

บุคคลที่เขาถึงขอมูลภายในตองไมเปดเผยขอมูลภายในใดๆ ใหบุคคลอื่นทราบ และจะตองไมนําขอมูลภายในไป
เปดเผย และนําขอมูลภายในไปใชในการซื้อขายหลักทรัพยเพื่อประโยชนของตนเอง หรือเพื่อบุคคลอื่นใด

2)

บุคคลที่เขาถึงขอมูลภายในควรใชความรอบคอบและระมัดระวังในการสนทนา ปรึกษา หรือพิจารณาขอมูล
ภายในเมื่ออยูภายในและภายนอกบริษัทฯ

3)

บุคคลที่เขาถึงขอมูลภายในจะตองจัดเก็บขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวกับขอมูลการลงทุนไวดวยความระมัดระวัง
โดยตองมีระบบปองกันมิใหบุคคลที่ไมเกี่ยวของสามารถเขาถึงขอมูลนั้น (เชน มี user-id และ password ในการ
เขาถึงขอมูล) รวมทั้ง ตองปฏิบัติตามระเบียบหามการเปดเผยและใหยืมรหัสผานระหวางผูปฏิบัติงาน สวนขอมูล
ที่อยูในรูปเอกสารสําคัญตองจัดเก็บดวยความระมัดระวัง และตองมีการควบคุมมิใหมีการรั่วไหลของขอมูล เชน
ทําลายสําเนาเอกสารขอมูลภายในที่ไมใชงานแลว เปนตน

4)

บริษัทฯ ไมอนุญาตใหบุคคลที่เขาถึงขอมูลภายในนําขอมูลที่เกี่ยวของกับการพิจารณาการลงทุนออกไปภายนอก
บริษัทฯ

5)

ฝายกํากับและตรวจสอบภายใน เปนผูทบทวนและประเมินประสิทธิผลของระบบดานการดูแลขอมูลภายใน เพื่อ
รายงานขอบกพรองที่พบใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบเพื่อการปรับปรุงหรือแกไข
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การตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพยของบุคคลที่เขาถึงขอมูลภายใน
บุคคลที่เขาถึงขอมูลภายในจะตองแจงบัญชีซื้อขายหลักทรัพยทุกบัญชีของตนและของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติ
ภาวะ ใหฝายตรวจสอบภายในจัดเก็บไวเพื่อการตรวจสอบในกรณีที่จําเปน
จรรยาบรรณ และหลักปฏิบัติ
1)

บุคคลที่เขาถึงขอมูลภายในตองไมเปดเผย และไมใชประโยชนจากขอมูลภายใน โดยจะตองยึดหลักการรักษา
ประโยชนสูงสุดใหแกบริษัทฯ เปนสําคัญ

2)

บุคคลที่เขาถึงขอมูลภายในตองไมเปดบัญชีในนามบุคคลอื่น (nominee) และบุคคลที่เขาถึงขอมูลภายในและ
บุคคลอื่นที่ทําการแทนบุคคลที่เขาถึงขอมูลภายใน (nominee) ตองไมทําการซื้อขายหลักทรัพยโดยอาศัย
ประโยชนจากขอมูลภายในนั้นๆ หรือกระทําการใดๆ อันอาจทําใหบริษัทฯ เสียประโยชน

3)

บุคคลที่เขาถึงขอมูลภายในตองชวยกันสอดสองดูแลวามีการใชขอมูลภายในหรือไม โดยหากบุคคลที่เขาถึง
ขอมูลภายในพบหรือสงสัยวาจะมีการใชขอมูลภายในใหสามารถแจงไดที่ฝายตรวจสอบภายใน โดยบุคคลที่
เขาถึงขอมูลภายในไมตองเปดเผยชื่อของตนในการแจงใหฝายตรวจสอบภายในทราบ

4)

บริษัทฯ จะดําเนินการใหบุคคลที่เขาถึงขอมูลภายในทุกคนลงนามรับทราบนโยบาย ขั้นตอน คูมือ จรรยาบรรณ
และหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพยฉบับนี้ เมื่อเริ่มตนเขารับผิดชอบงานและเมื่อมีการแกไขหรือ
เปลี่ยนแปลงนโยบาย ขั้นตอน คูมือ จรรยาบรรณ และหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพยทุกครั้ง โดย
ฝายตรวจสอบภายในจะดําเนินการตรวจสอบเพื่อดูแลใหมีการปฏิบัติตามอยางเครงครัด

5)

ในกรณีที่มีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามนโยบาย ขั้นตอน คูมือ จรรยาบรรณ และหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน
ในหลักทรัพย บริษัทฯ จะดําเนินมาตรการลงโทษตามนโยบาย ระเบียบ และขอบังคับการทํางานที่เกี่ยวของ และ
ตามความเหมาะสม

สวนที่ 2 หนา 184

