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บมจ.การบินกรุงเทพ

8.

ขอมูลสําคัญอื่น

8.1

สรุปสาระสําคัญของสัญญาที่เกี่ยวของ

8.1.1

สัญญาสนับสนุนการบริหารการใหบริการกิจการคลังสินคา

BFS Cargo ไดเขาทําสัญญาสนับสนุนการบริหารการใหบริการกิจการคลังสินคากับ WFS ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2549
โดยในระหวางระยะเวลาที่สัญญาสนับสนุนการบริหารการใหบริการกิจการคลังสินคามีผลใชบังคับ BFS Cargo ตกลงให WFS แต
เพียงผูเดียวเปนผูใหบริการสนับสนุนตามที่ระบุไวในสัญญาดังกลาว ซึ่งรวมถึงการควบคุมดูแลและประเมินผลคุณภาพในการ
ดําเนินงาน การทําการตลาดและประชาสัมพันธการใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกของ BFS Cargo การพัฒนาการควบคุม
และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อลดตนทุนการดําเนินงาน การรักษาและการจัดการใหเปนไปตามทุกสัญญาที่ BFS Cargo ไดทําไว
โดยรวมถึงสัญญาโครงการคลังสินคา ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และสัญญาเชาที่ดินเพื่อดําเนินกิจการคลังสินคา และการให
ความชวยเหลือแก BFS Cargo ในการจัดหามาซึ่งใบรับรองทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ โดยคูสัญญาทั้งสองฝายไดตกลงให WFS
ดําเนินการใหบริการในกิจการตางๆ ดังกลาว จากภายนอกประเทศไทย ทั้งนี้ BFS Cargo ตกลงที่จะจายคาบริการเปนรายเดือน
ตามอัตราสวนที่ตกลงกันไวโดยคิดจากรายรับรวม
ภายใตสัญญาสนับสนุนการบริหารการใหบริการกิจการคลังสินคา ผูถือหุนของ BFS Cargo อาจเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานตราบเทาที่การกระทําดังกลาวไมเปนการแทรกแซงการปฏิบัติงานหรือการใหบริการของ WFS ภายใตสัญญาดังกลาว
นอกจากนี้ ยังมีขอกําหนดหาม WFS ใหบริการสนับสนุนตามที่ตกลงในสัญญาแกบริษัท ผูประกอบการ หรือองคกรอื่นใดใน
ประเทศไทย ในชวงระยะเวลาที่สัญญาดังกลาวมีผลใชบังคับ ทั้งนี้ BFS Cargo ตกลงที่จะรับพิจารณาการใหบริการเพิ่มเติมอื่นๆ
โดยสุจริตตามที่ WFS แนะนําเปนครั้งคราว
นอกจากนี้ WFS จะตองใหบริการสนับสนุนภายใตสัญญาสนับสนุนการบริหารการใหบริการกิจการคลังสินคาแก BFS
Cargo ตามคุณภาพและมาตรฐานสากลสูงสุด โดยจะตองสอดคลองกับมติ และแนวทางปฏิบัติของสมาคมขนสงทางอากาศ
ระหวางประเทศ (IATA) ในสวนที่เกี่ยวของกับการใหบริการ และมาตรฐานในการดําเนินการใหบริการดังกลาวจะตองไมต่ํากวา
มาตรฐานในการใหบริการในลักษณะเดียวกันที่ WFS ใหบริการแกบุคคลภายนอกอื่นๆ ดวย
สัญญาสนับสนุนการบริหารการใหบริการกิจการคลังสินคามีกําหนดระยะเวลา 7 ป และไดสิ้นสุดลงในวันที่ 27 กันยายน 2556
โดยไดมีการตออายุสัญญาดังกลาว โดยความตกลงรวมกันของ WFS และ BFS Cargo เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 โดยคูสัญญาทั้ง
สองฝายไดทําสัญญาแกไขเพิ่มเติมเพื่อขยายระยะเวลาของสัญญาดังกลาวออกไปชั่วคราวเปนเวลา 6 เดือนหลังจากสัญญาหมดอายุ
ทั้งนี้ ในป 2557 คูสัญญาทั้งสองฝายไดตออายุสัญญาดังกลาว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 โดยไดทําสัญญาแกไขเพิ่มเติมเพื่อขยาย
ระยะเวลาของสัญญาดังกลาวออกไปอีก 4 ป 6 เดือน หรือจนถึ งวันที่ 27 กั นยายน 2561 สัญญาสนับสนุนการบริห ารการ
ใหบริการกิจการคลังสินคาอาจสิ้นสุดลงโดยที่คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงรวมกันเลิกสัญญา อยางไรก็ดี WFS หรือ BFS Cargo อาจ
บอกเลิกสัญญาดังกลาวไดหากคูสัญญาอีกฝายตกเปนบุคคลลมละลาย หรือมีการฝาฝนขอสัญญาอันเปนสาระสําคัญโดยคูสัญญา
อีกฝายและไมมีการแกไขเยียวยาการผิดสัญญานั้น นอกจากนี้ คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญาไดในกรณีที่สัญญา
โครงการคลังสินคา ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มีผลสิ้นสุดลง หรือในกรณีที่สนามบินสุวรรณภูมิถูกทําลายโดยสิ้นเชิง
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สัญญาสนับสนุนการบริหารการใหบริการกิจการภาคพื้น

BFS Ground ไดเขาทําสัญญาสนับสนุนการบริหารการใหบริการกิจการภาคพื้นกับ WFS ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2549 โดย
ในระหวางระยะเวลาที่สัญญาสนับสนุนการบริหารการใหบริการกิจการภาคพื้นมีผลใชบังคับ BFS Ground ตกลงให WFS แต
เพียงผูเดียวเปนผูใหบริการสนับสนุนตามที่ระบุไวในสัญญาดังกลาว ซึ่งรวมถึง การควบคุมดูแลและประเมินผลคุณภาพในการ
ดําเนินงาน การทําการตลาดและประชาสัมพันธการใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกของ BFS Ground การพัฒนาการควบคุม
และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อลดตนทุนการดําเนินงาน การรักษาและการจัดการใหเปนไปตามทุกสัญญาที่ BFS Ground ไดทํา
ไว โดยรวมถึงสัญญาโครงการอุปกรณบริการภาคพื้นและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการซอมบํารุง ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
และสัญญาเชาที่ดินหรือเชาพื้นที่เพื่อดําเนินกิจการภาคพื้น และการใหความชวยเหลือแก BFS Ground ในการจัดหามาซึ่งใบรับรอง
ทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของโดยคูสัญญาทั้งสองฝายไดตกลงให WFS ดําเนินการใหบริการในกิจการตางๆ ดังกลาวจากภายนอก
ประเทศไทย ทั้งนี้ BFS Ground ตกลงที่จะจายคาบริการเปนรายเดือนตามอัตราสวนที่ตกลงกันไวโดยคิดจากรายรับรวม
ภายใตสัญญาสนับสนุนการบริหารการใหบริการกิจการภาคพื้น ผูถือหุนของ BFS Ground อาจเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานตราบเทาที่การกระทําดังกลาวไมเปนการแทรกแซงการปฏิบัติงานหรือการใหบริการของ WFS ภายใตสัญญาดังกลาว
นอกจากนี้ ยังมีขอกําหนดหาม WFS ใหบริการสนับสนุนตามที่ตกลงในสัญญาแกบริษัท ผูประกอบการ หรือองคกรอื่นใดใน
ประเทศไทย ในชวงระยะเวลาที่สัญญาดังกลาวมีผลใชบังคับ ทั้งนี้ BFS Ground ตกลงที่จะรับพิจารณาการใหบริการเพิ่มเติมอื่นๆ
โดยสุจริตตามที่ WFS แนะนําเปนครั้งคราว
นอกจากนี้ WFS จะตองใหบริการสนับสนุนภายใตสัญญาสนับสนุนการบริหารการใหบริการกิจการภาคพื้นแก BFS
Ground ตามคุณภาพและมาตรฐานสากลสูงสุด โดยจะตองสอดคลองกับมติ และธรรมเนียมปฏิบัติของสมาคมขนสงทางอากาศ
ระหวางประเทศ (IATA) ในสวนที่เกี่ยวของกับการใหบริการ และมาตรฐานในการดําเนินการใหบริการดังกลาวจะตองไมตํ่ากวา
มาตรฐานในการใหบริการในลักษณะเดียวกันที่ WFS ใหบริการแกบุคคลภายนอกอื่นๆ ดวย
สัญญาสนับสนุนการบริหารการใหบริการกิจการภาคพื้นมีกําหนดระยะเวลา 7 ป และไดสิ้นสุดลงในวันที่ 27 กันยายน
2556 โดยไดมีการตออายุสัญญาดังกลาว โดยความตกลงรวมกันของ WFS และ BFS Ground เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 โดย
คูสัญญาทั้งสองฝายไดทําสัญญาแกไขเพิ่มเติม เพื่อขยายระยะเวลาของสัญญาดังกลาวออกไปชั่วคราวเปนเวลา 6 เดือนหลังจาก
สัญญาหมดอายุ ทั้งนี้ ในป 2557 คูสัญญาทั้งสองฝายไดตออายุสัญญาดังกลาว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 โดยไดทําสัญญาแกไข
เพิ่มเติม เพื่อขยายระยะเวลาของสัญญาดังกลาวออกไปอีก 4 ป 6 เดือน หรือจนถึงวันที่ 27 กันยายน 2561 BFS Ground เปน
ผูดําเนินการที่ไดรับการรับรองมาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัยของการปฏิบัติการภาคพื้นจาก IATA (International Air
Transport Association Safety Audit for Ground Operations: ISAGO) ทั้งนี้ สัญญาดังกลาวอาจมีผลสิ้นสุดลงโดยที่คูสัญญาทั้งสอง
ฝายตกลงรวมกันเลิกสัญญา อยางไรก็ดี WFS หรือ BFS Ground อาจบอกเลิกสัญญาดังกลาวไดหากคูสัญญาอีกฝายตกเปนบุคคล
ลมละลาย หรือมีการฝาฝนขอสัญญาอันเปนสาระสําคัญโดยคูสัญญาอีกฝายและไมมีการแกไขเยียวยาการผิดสัญญานั้น นอกจากนี้
คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญาไดในกรณีที่สัญญาโครงการอุปกรณบริการภาคพื้นและสิ่งอํานวยความสะดวกดาน
การซอมบํารุง ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิมีผลสิ้นสุดลง หรือในกรณีที่สนามบินสุวรรณภูมิถูกทําลายโดยสิ้นเชิง
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สัญญาเชาระยะยาวและสัญญาตกลงกระทําการ

บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาเชาระยะยาวกับกองทุนรวม เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 และไดเขาทําสัญญาตกลงกระทํา
การกับกองทุนรวม เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 โดยบริษัทฯ ใหกองทุนรวมเชาทรัพยสิน ซึ่งปจจุบันบริษัทฯ ใชในการดําเนิน
กิจการสนามบินสมุย โดยที่ทรัพยสินที่เชาดังกลาว ประกอบดวย ที่ดินที่เชา ทางวิ่ง อาคารผูโดยสาร และสิ่งปลูกสรางบนที่ดินที่
เชา ทั้งนี้ สัญญาเชาดังกลาวมีกําหนดระยะเวลา 30 ป
1.

สิทธิและหนาที่ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ตกลงเชาชวงทรัพยสินที่เชาคืนจากกองทุนรวม เพื่อนําไปใชในการดําเนินกิจการสนามบินสมุย โดยตลอดอายุ
ของสัญญาเชาฉบับนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามขอตกลง เงื่อนไข และขอกําหนดตางๆ ตามใบอนุญาตดําเนินกิจการสนามบินสมุย
และใบอนุญาตดําเนินกิจการการบินโดยเครงครัด และจะดํารงไวซึ่งใบอนุญาตดังกลาว และตกลงดําเนินการดูแลและรักษา
สภาพแวดลอมโดยรวมของทรัพยสินที่เชาและสนามบินสมุยใหอยูในสภาพที่ดี และมีความเหมาะสมในการใชเปนสนามบิน
สําหรับเกาะสมุย และจัดหาเครื่องมืออุปกรณและระบบที่จําเปน รวมถึงดําเนินการและจัดกิจกรรมทางการตลาดตามที่จําเปนและ
เหมาะสม เพื่อเปนการประชาสัมพันธใหมีความนาสนใจในการเดินทางมายังเกาะสมุย นอกจากนี้ บริษัทฯ และกองทุนรวมไดเขา
ทําสัญญาใหบริการระยะยาว โดยกองทุนรวมตกลงใหบริการ เชน ระบบไฟฟา ระบบแอร ระบบรักษาความสะอาด และระบบ
ปองกันอัคคีภัย เปนตน แกบริษัทฯ เพื่อนําไปใชในการดําเนินกิจการสนามบินสมุย ทั้งนี้ สัญญาใหบริการดังกลาว มีกําหนด
ระยะเวลา 30 ป
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของสนามบินสมุย บริษัทฯ มีสิทธิที่จะตอเติม และ/หรือปรับปรุง และ/หรือดัดแปลง
และ/หรือกอสรางขึ้นใหมบนหรือในทรัพยสินที่เชา เครื่องมือและอุปกรณ และระบบตามที่กองทุนรวมเห็นสมควร โดยที่บริษัทฯ
จะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกี่ยวของกับการดําเนินการดังกลาว ทั้งนี้ บริษัทฯ เปนผูมีกรรมสิทธิ์ในสวนตอเติม ปรับปรุง
ดัดแปลง หรือกอสรางดังกลาว และหากกองทุนรวมประสงคจะซื้อ และ/หรือเชา และ/หรือใชประโยชนจากทรัพยสินดังกลาว
บริษัทฯ ตกลงใหสิทธิแกกองทุนรวมในการซื้อ เชา หรือใชประโยชนจากทรัพยสินดังกลาวตลอดอายุสัญญาเชาฉบับนี้
เมื่อสัญญาใหบริการสิ้นสุดลงกอนครบกําหนด หรือเมื่อสัญญาเชาชวงสิ้นสุดลงโดยไมมีการตออายุสัญญา โดยมิไดเกิด
จากการที่กองทุนรวมฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามขอตกลงที่เปนสาระสําคัญตามที่ระบุไวในสัญญาใหบริการ และ/หรือสัญญาเชา
ชวง บริษัทฯ จะดําเนินการตามที่กองทุนรวมรองขอในเรื่องการโอนใบอนุญาตดําเนินกิจการสนามบินสมุยใหแกผูเชาชวงราย
ใหม และ/หรือกองทุนรวม รวมถึงการใหความชวยเหลืออื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อใหผูเชาชวงรายใหม และ/หรือกองทุนรวมสามารถดําเนิน
กิจการสนามบินสมุยได
บริษัทฯ จะตองจัดใหมีประกันภัยที่เพียงพอและเหมาะสมสําหรับทรัพยสินที่เชา เครื่องมือและอุปกรณ และระบบ ใน
สวนที่บริษัทฯ เปนเจาของกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง เพื่อคุมครองถึงความเสี่ยงภัยอันอาจเกิดแกทรัพยสินที่เชา เครื่องมือ
และอุปกรณ และระบบ โดยระบุชื่อกองทุนรวมเปนผูรับประโยชนในกรมธรรมประกันภัยที่จัดทําขึ้นดังกลาว ทั้งนี้ กรมธรรม
ประกันภัยจะตองมีความคุมครองถึงความเสี่ยงภัยทุกประเภท (All Risks) และความเสี่ยงภัยจากสงคราม การกอการรายและการ
จลาจล (War and Terrorism Risk) นอกจากนี้ บริษัทฯ ตกลงจะรับผิดชอบคาธรรมเนียมและภาษีอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับการจด
ทะเบียนสิทธิการเชาทรัพยสินที่เชาตามสัญญาเชาฉบับนี้
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คํามั่นของบริษัทฯ

ตลอดอายุของสัญญาเชาระยะยาว บริษัทฯ จะไมจําหนาย จาย โอน หรือกอภาระผูกพันใดๆ บนทรัพยสินที่เชา เวนแต
เปนการโอนหรือขายทรัพยสินที่เชาภายใตสัญญาเชาฉบับนี้ใหแกบริษัทยอย หรือเปนกรณีอื่นใดที่ไดรับความยินยอมจากกองทุน
รวมเปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้ ภายใตสัญญาตกลงกระทําการ บริษัทฯ ตกลงที่จะดํารงสัดสวนและจะดําเนินการใหบริษัทในเครือ
และ/หรือบริษัทยอยดํารงสัดสวนการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวม รวมกันทั้งหมดเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 25 ของจํานวน
หนวยลงทุนในกองทุนรวมที่ออกและเสนอขายทั้งหมด ตลอดระยะเวลา 20 ป นับแตวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549
3.

สิทธิในการปฏิเสธกอน (Right of First Refusal)

ภายในระยะเวลา 17 ป นับแตวันจดทะเบียนการเชา ในกรณีที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ มีความประสงค
จะจําหนาย จาย โอน ใหเชา ทั้งหมดหรือแตบางสวนที่เปนสาระสําคัญซึ่งทรัพยสินที่เชา รวมถึงอสังหาริมทรัพย และ/หรืออาคาร
และสิ่งปลูกสราง และ/หรือสังหาริมทรัพยที่ใชในการดําเนินกิจการสนามบินสมุย และที่ใชในการดําเนินกิจการสนามบินสุโขทัย
และสนามบินตราด บริษัทฯ ตกลงและจะดําเนินการใหบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ ตกลงใหสิทธิในการปฏิเสธกอน
(Right of First Refusal) แกกองทุนรวมในการซื้อ และ/หรือรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือรับโอนสิทธิครอบครอง และ/หรือเชา
ทรัพยสินดังกลาว
4.

หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ตลอดอายุสัญญาเชาฉบับนี้ บริษัทฯ ตองดําเนินการจดทะเบียนจํานองทรัพยสินที่เชาใหแกกองทุนรวม ในวงเงินทั้งสิ้น
20,900,000,000 บาท เพื่อประกันการชําระหนี้ การปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาเชาฉบับนี้ และคาเสียหายใดๆ ที่
อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการไมปฏิบัติตามสัญญาเชาฉบับนี้ รวมทั้งคาขาดประโยชนจากการที่กองทุนรวมไมสามารถใชทรัพยสินที่
เชา และ/หรือเครื่องมือและอุปกรณ และระบบในการจัดหาผลประโยชนตามวัตถุประสงคแหงสัญญาฉบับนี้
5.

เหตุผิดนัดผิดสัญญา

เหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยความผิดของบริษัทฯ รวมถึงในกรณีที่บริษัทฯ ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงตามที่ระบุไว
ในสัญญาเชาฉบับนี้ และบริษัทฯ ไมสามารถดําเนินการแกไขและปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญา หรือในกรณีที่ผิดนัดชําระหนี้เงิน
ตามเงื่อนไขของสัญญา หรือตราสารทางการเงินใดๆ ก็ตาม ซึ่งหนี้เงินที่ผิดนัดมีมูลคารวมกันเกินกวา 100,000,000 บาท หรือ
ปฏิบัติผิดเงื่อนไข และ/หรือขอกําหนดใดๆ ก็ตาม ซึ่งรวมกันมีจํานวนเงินเกินกวารอยละ 20 ของมูลคาของสวนของผูถือหุนของ
บริษัทฯ ณ วันที่มีการปฏิบัติผิดเงื่อนไขและขอกําหนดนั้นๆ และบริษัทฯ ไมสามารถแกไขเหตุดังกลาวใหเสร็จสิ้น หรือในกรณีที่
ถูกศาลสั่งใหลมละลาย หรือในกรณีที่ไดหยุดประกอบกิจการซึ่งทําใหกองทุนรวมหรือผูเชาชวงรายใหมไมสามารถหาประโยชน
จากทรัพยสินที่เชาไดอยางมีนัยสําคัญ
6.

การเลิกสัญญาและการเรียกคาเสียหาย

กองทุนรวมมีสิทธิเลิกสัญญาเชาฉบับนี้ และ/หรือเรียกคาเสียหายจากบริษัทฯ ได หากมีการผิดสัญญาหรือเมื่อผูถือหนวย
ลงทุนมีมติใหเลิกกองทุนรวม โดยในการลงมติดังกลาวมีบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวของรวมกันลงมติเห็นชอบใหเลิกกองทุนรวม
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ในกรณีที่กองทุนรวมใชสิทธิในการเลิกสัญญาเชาฉบับนี้ บริษัทฯ ตกลงคืนเงินคาเชาที่ไดรับจากกองทุนรวมตามสัญญา
เชานี้ โดยจะคืนใหตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู รวมถึงตกลงชดใชคาเสียหาย และ/หรือคาใชจายอื่นใดอันเกิดจาก
เหตุผิดนัดหรือการเลิกกองทุนรวมดังกลาว และตกลงโอนกรรมสิทธิ์ในเครื่องมือและอุปกรณ และระบบที่บริษัทฯ ไดจัดหาใหแก
กองทุนรวม หรือยินยอมใหผูเชาชวงรายใหมไดใชเครื่องมือและอุปกรณดังกลาว และ/หรือใหบริการแกผูเชาชวงรายใหมตามที่
กองทุนรวมรองขอ
บริษัทฯ มีสิทธิเลิกสัญญาเชาฉบับนี้ และ/หรือเรียกคาเสียหายจากกองทุนรวมได ในกรณีที่กองทุนรวมฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามขอตกลงของสัญญานี้ และกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการแกไขและปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายในเวลาที่
กําหนด เวนแตในกรณีที่การไมปฏิบัติตามขอตกลงหรือเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาฉบับนี้ เปนผลเนื่องมาจากการที่บริษัทฯ ไม
ปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไวในสัญญา ในกรณีเชนนี้ บริษัทฯ มีสิทธิเรียกคาเสียหายจากกองทุนรวมได หากเมื่อสัญญาเชาสิ้นสุด
ลงหรือเมื่อมีการเลิกสัญญาเชา กองทุนรวมไมสงมอบทรัพยสินที่เชาคืนใหแกบริษัทฯ ในสภาพที่เปนอยู ณ วันที่สิ้นสุดสัญญาเชา
ทั้งนี้ ใหสัญญาเชาฉบับนี้เปนอันสิ้นผลทันทีเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเชา หรือเมื่อคูสัญญาตกลงรวมกันโดยสมัคร
ใจในการเลิกสัญญาเชาฉบับนี้ หรือในกรณีที่ทรัพยสินที่เชาถูกเวนคืนตามประกาศหรือกฎหมายอันเกี่ยวกับการเวนคืนหรือ
กฎหมายอื่นๆ ในกรณีที่สัญญาเชาฉบับนี้เปนอันสิ้นผลเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเชา หรือเมื่อคูสัญญาตกลงรวมกันโดยสมัคร
ใจในการเลิกสัญญาเชาฉบับนี้ คูสัญญาแตละฝายไมมีสิทธิเรียกคาเสียหายและคาใชจาย จากคูสัญญาอีกฝายหนึ่งได ทั้งนี้ ในกรณี
ที่สัญญาเชาฉบับนี้เปนอันสิ้นผลดวยเหตุที่ทรัพยสินที่เชาถูกเวนคืนตามประกาศหรือกฎหมายอันเกี่ยวกับการเวนคืนหรือกฎหมาย
อื่นๆ บริษัทฯ ตกลงนําเงินที่ไดรับจากการเวนคืนดังกลาว (ถามี) มาชําระคืนใหแกกองทุนรวมตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่
เหลืออยูตามระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญาเชา
8.1.4

สัญญาทางการเงิน
(1)

การกูยืมเงินจากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารกรุงเทพ”)

สัญญากูยืมเงินแบบมีกําหนดระยะเวลาระหวางบริษัทฯ และธนาคารกรุงเทพ
บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญากูยืมเงินแบบมีกําหนดระยะเวลาหลายฉบับกับธนาคารกรุงเทพ (“สัญญากูยืมเงินแบบมีกําหนด
ระยะเวลาระหวางบริษัทฯ และธนาคารกรุงเทพ”) เพื่อใชในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ทั้งนี้ จํานวนเงินตนคางชําระของบริษัทฯ ภายใตสัญญากูยืมเงินแบบมีกําหนดระยะเวลาระหวางบริษัทฯ และธนาคาร
กรุงเทพประกอบดวยดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ตองชําระเปนรายเดือน โดยคํานวณจากอัตราดอกเบี้ยคงที่หรืออัตราดอกเบี้ยเทียบเทา
อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกคารายใหญชั้นดีสําหรับเงินกูแบบมีกําหนดระยะเวลา (Minimum Loan Rate: MLR) ตามที่ธนาคาร
กรุงเทพหรือธนาคารอื่นๆ ประกาศใชเปนการทั่วไป (“อัตราดอกเบี้ย MLR”) ซึ่งอยูระหวางลบรอยละ 0.5 ถึง 1.0 ขึ้นอยูกับการ
กูยืมเงิน ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ขึ้นอยูกับดุลพินิจของธนาคารกรุงเทพ อยางไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ย
ที่เปลี่ยนแปลงดังกลาวจะตองไมเกินอัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีปกติที่ธนาคารกรุงเทพประกาศใชเปนการทั่วไป ในกรณีที่บริษัทฯ
ผิดนัดชําระหนี้ บริษัทฯ จะตองชําระดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชําระหนี้ตามที่ธนาคารกรุงเทพประกาศใชเปน
การทั่วไปในขณะนั้น ทั้งนี้ สัญญากูยืมเงินแบบมีกําหนดระยะเวลาตางๆ ที่บริษัทฯ ทําขึ้นกับธนาคารกรุงเทพมีกําหนดผอนชําระ
เงินตนและดอกเบี้ยเปนรายเดือน โดยมีกําหนดระยะเวลาผอนชําระคืนตั้งแต 60 - 84 เดือน
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ภายใตสัญญากูยืมเงินแบบมีกําหนดระยะเวลาระหวางบริษัทฯ และธนาคารกรุงเทพ บริษัทฯ ตกลงแจงใหธนาคาร
กรุงเทพทราบเปนลายลักษณอักษร หากมีการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของการประกอบกิจการของบริษัทฯ และบริษัทฯ ตกลงทํา
ประกันภัยทรัพยสินซึ่งจํานองหรือมอบไวเปนประกันหนี้ตามสัญญากูยืมเงินนี้ โดยระบุใหธนาคารกรุงเทพเปนผูรับประโยชนแต
เพียงผูเดียว นอกจากนี้ ภายใตสัญญากูยืมเงินแบบมีกําหนดระยะเวลาระหวางบริษัทฯ และธนาคารกรุงเทพ บริษัทฯ ตองดํารง
สัดสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity Ratio: D/E) ในอัตราสวนไมเกิน 3:1 ภายในป 2557 สําหรับการกูยืมเงินบาง
ประเภท ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดแจงใหธนาคารกรุงเทพทราบวาบริษัทฯ อาจไมสามารถดํารงสัดสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนตาม
เงื่อนไขดังกลาวไดในป 2557 และธนาคารกรุงเทพไดตกลงผอนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาวใหแกบริษัทฯ ตามหนังสือที่
บริษัทฯ ไดรับแจงจากธนาคารกรุงเทพ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 (“การผอนผันของธนาคารกรุงเทพ”) ทั้งนี้ ภายใตการผอน
ผันของธนาคารกรุงเทพดังกลาว บริษัทฯ ตองดํารงสัดสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนในอัตราสวนไมเกิน 3.5:1 ในป 2557 ตาม
งบการเงินป 2557 ของบริษัทฯ
อยางไรก็ดี สัญญากูยืมเงินแบบมีกําหนดระยะเวลาระหวางบริษัทฯ และธนาคารกรุงเทพ มีการระบุเหตุผิดนัดผิดสัญญา
ที่เปนกรณีปกติทั่วไป ซึ่งรวมถึงการผิดนัดชําระหนี้ การมีหนี้สินลนพนตัว การปฏิบัติผิดขอตกลงตามสัญญาอื่นซึ่งถือเปนเหตุผิด
นัดผิดสัญญาตามสัญญากูยืมเงิน และกรณีที่มีพฤติการณอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้นแกบริษัทฯ ซึ่งธนาคารกรุงเทพเห็นวาอาจ
กอใหเกิดความเสียหายตอสถานะทางการเงินและอาจกระทบกระเทือนถึงความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัทฯ เปนตน ทั้งนี้
ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดผิดสัญญา ธนาคารกรุงเทพมีสิทธิบอกเลิกสัญญากูยืมเงินดังกลาว และเรียกใหบริษัทฯ ชําระหนี้เงินกู
ทั้งหมดพรอมดอกเบี้ยคางชําระตามสัญญากูยืมเงินนั้น รวมถึงคาเสียหายและคาใชจายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากเหตุผิดนัดผิด
สัญญาดังกลาว
หลักประกันการกูยืมตามสัญญากูยืมเงินแบบมีกําหนดระยะเวลาระหวางบริษัทฯ และธนาคารกรุงเทพ รวมถึงการจํานํา
หุนในบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และบริษัท บางกอกแอรเวยสโฮลดิ้ง จํากัดซึ่ง
เปนบริษัทยอยที่ถือหุนใน บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ของบริษัทฯ และการจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางบน
ที่ดินซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ ธนาคารกรุงเทพมีสิทธิเรียกหลักประกันเพิ่มเติม หากเห็นวาหลักประกันหรือมูลคา
หลักประกันที่บริษัทฯ ใหไวลดลง และบริษัทฯ ยินยอมรับผิดชดใชหนี้ที่ยังคางชําระใหแกธนาคารกรุงเทพ หากธนาคารกรุงเทพ
ใชสิทธิบังคับจํานําและบังคับจํานองจากทรัพยสินซึ่งเปนหลักประกันและมูลคาทรัพยสินที่ไดรับไมเพียงพอสําหรับการชําระหนี้
ตามสัญญากูยืมเงินดังกลาว
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ทั้งนี้ รายละเอียดสัญญากูยืมเงินแบบมีกําหนดระยะเวลาที่บริษัทฯ ทําขึ้นกับธนาคารกรุงเทพ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
วันที่ทําสัญญา

จํานวนเงินกูยืม
(ลานบาท)

29 ตุลาคม 2552

420.0

29 ตุลาคม 2552

135.0

27 สิงหาคม 2553

1,100.0

9 พฤษภาคม 2554
24 มิถุนายน 2554
24 มกราคม 2555
24 มกราคม 2555
24 มกราคม 2555

500.0
300.0
52.8
100.0
65.0

อัตราดอกเบี้ย

ปที่1 -2: MLR - รอยละ 0.5
ปที่ 3 เปนตนไป: MLR
ปที่ 1- 2: MLR - รอยละ 0.5
ปที่ 3 เปนตนไป: MLR
ปที่ 1: MLR - รอยละ 1.0
ปที่ 2: MLR - รอยละ 0.5
ปที่ 3 เปนตนไป: MLR
รอยละ 5.5 ตอป
รอยละ 5.5 ตอป
รอยละ 6.0 ตอป
รอยละ 6.0 ตอป
รอยละ 6.0 ตอป

ระยะเวลา
(เดือน)
72

ยอดเงินกูยืมคางชําระ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
(ลานบาท)
189.0

72

14.3

84

586.4

84
84
84
84
60

46.0
170.4
33.7
1.5
บริษัทฯ ชําระยอดเงินกูยืม
ทั้งหมดแลว เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ
2556

สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีระหวางบริษัทฯ และธนาคารกรุงเทพ
บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารกรุงเทพ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549 ในวงเงินจํานวน 30,000,000
บาท (“สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีระหวางบริษัทฯ และธนาคารกรุงเทพ”) โดยอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ตองชําระเปนรายเดือนภายใต
สัญ ญาเบิกเงินเกินบัญ ชีนี้ คํานวณจากอัตราดอกเบี้ย ที่เรียกเก็บจากลูกคารายใหญชั้นดี สํ าหรั บ เงินเบิกเกิ นบัญ ชี (Minimum
Overdraft Rate: MOR) ตามที่ธนาคารกรุงเทพประกาศใชเปนการทั่วไป (“อัตราดอกเบี้ย MOR”) ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกลาวอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับดุลพินิจของธนาคารกรุงเทพ อยางไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทฯ ทําการเบิกเงินภายใตสัญญาเบิกเกินบัญชี
ตอไปเรื่อยๆ จะถือวามีการตออายุสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีดังกลาวตอไปเมื่อสิ้นสุดกําหนดระยะเวลา 12 เดือนตามที่กําหนด ทั้งนี้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ ไมมียอดเงินเบิกเกินบัญชีคางชําระภายใตสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีนี้
อยางไรก็ดี สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีระหวางบริษัทฯ และธนาคารกรุงเทพ มีการระบุเหตุผิดนัดผิดสัญญาที่เปนกรณีปกติ
ทั่วไป ซึ่งรวมถึงการผิดนัดชําระหนี้ การมีหนี้สินลนพนตัว การปฏิบัติผิดขอตกลงตามสัญญาอื่นซึ่งถือเปนเหตุผิดนัดผิดสัญญา
ตามสัญ ญาเบิก เงิน เกิ นบัญ ชีนี้ และกรณี ที่มีพ ฤติ การณอ ยา งใดอย างหนึ่ ง เกิด ขึ้ น แกบ ริษั ท ฯ ซึ่ง ธนาคารกรุงเทพเห็ น วา อาจ
กระทบกระเทือนถึงความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัทฯ เปนตน
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สัญญาใหการสนับสนุนทางการเงินระหวาง BAC และธนาคารกรุงเทพ
BAC ไดเขาทําสัญญาใหการสนับสนุนทางการเงินกับธนาคารกรุงเทพ (“สัญญาใหการสนับสนุนทางการเงินระหวาง
BAC และธนาคารกรุงเทพ”) ฉบับลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2549 ซึ่งประกอบดวยสัญญากูยืมเงินแบบมีกําหนดระยะเวลา สินเชื่อ
เบิกเงินเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใชเงิน และหนังสือค้ําประกันธนาคารโดยในการทําสัญญาใหการสนับสนุนทางการเงินดังกลาวมี
วัตถุประสงคเพื่อชําระคืนเงินกูที่ BAC มีอยูกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สําหรับคาใชจายในการออกแบบและการ
กอสรางอาคาร รวมถึงการซื้ออุปกรณตางๆ สําหรับใชในการใหบริการครัวการบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ และเพื่อใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนสําหรับการดําเนินกิจการของ BAC
ภายใตสัญญาใหการสนับสนุนทางการเงินที่ทําขึ้นกับธนาคารกรุงเทพ BAC ตกลงแจงใหธนาคารกรุงเทพทราบเปนลาย
ลักษณอักษร หากมีการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของการประกอบกิจการของ BAC และ BAC ตกลงจัดใหบริษัทฯ และบริษัท ฟูด
แอนด สโตร จํากัด ดํารงสัดสวนการถือหุนใน BAC รวมกันไมนอยกวารอยละ 66 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ตลอดระยะเวลาที่
สัญญาสนับสนุนทางการเงินดังกลาวมีผลใชบังคับ นอกจากนี้ BAC ตกลงดํารงสัดสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (Debt to
Equity Ratio: D/E) ในอัตราสวน 2.5:1 ตั้งแตป 2554 เปนตนไป รวมถึงดํารงอัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ (Debt
Service Coverage Ratio: DSCR) ไมนอยกวา 1.25 นับตั้งแตป 2555 เปนตนไป ทั้งนี้ BAC ไมสามารถทําการจายเงินปนผลได
หาก BAC ปฏิบัติผิดสัญญาภายใตสัญญาใหการสนับสนุนทางการเงินที่ทําขึ้นกับธนาคารกรุงเทพนี้ และสัญญาสินเชื่ออื่นๆ ที่ทํา
ขึ้นกับธนาคารกรุงเทพ
สัญญาใหการสนับสนุนทางการเงินระหวาง BAC และธนาคารกรุงเทพ มีการระบุเหตุผิดนัดผิดสัญญาที่เปนกรณีปกติ
ทั่วไป ซึ่งรวมถึงการผิดนัดชําระหนี้ การผิดคํารับรอง การมีหนี้สินลนพนตัว และการปฏิบัติผิดขอตกลงตามสัญญาอื่นซึ่งถือเปน
เหตุผิดนัดผิดสัญญาตามสัญญาใหการสนับสนุนทางการเงินนี้ เปนตน ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดผิดสัญญา ธนาคารกรุงเทพมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาใหการสนับสนุนทางการเงินดังกลาว และเรียกให BAC ชําระหนี้เงินกูทั้งหมดพรอมดอกเบี้ยคางชําระตามสัญญา
ใหการสนับสนุนทางการเงิน ทั้งนี้ หลักประกันตามสัญญาใหการสนับสนุนทางการเงินที่ทําขึ้นกับธนาคารกรุงเทพ รวมถึงการ
จํานําหุน BAC ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และการจํานําหุนในบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์
ของบริษัทฯ
ทั้งนี้ รายละเอียดสัญญาใหการสนับสนุนทางการเงินที่ BAC ทําขึ้นกับธนาคารกรุงเทพ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ประเภทของสินเชือ่

จํานวน
(ลานบาท)

สัญญากูยืมเงินแบบมี
กําหนดระยะเวลา

710.0

สินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชี

30.0

ตั๋วสัญญาใชเงิน

20.0

หนังสือค้ําประกันธนาคาร

252.0

อัตราดอกเบี้ย
ระหวาง MLR - รอยละ 1.0 ตอป ถึง MLR ตอ
ป (ตามที่ ธนาคารกรุ งเทพประกาศกํ าหนด)
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับระยะเวลาคงเหลือของเงินกูยืม
MOR (ตามที่ ธ นาคารกรุ ง เทพประกาศ
กําหนด)
MLR - รอยละ 0.5 ตอป
ร อ ยละ 1.0 ต อ ป สํ า หรั บ ค า ธรรมเนี ย มการ
ออกหนังสือค้ําประกัน
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105

115.0

-

11.5

-

ไมมี

-

141.4
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การกูยืมเงินจากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารกรุงไทย”)

สัญญากูยืมเงินระหวาง BFS Ground และธนาคารกรุงไทย
BFS Ground ไดเขาทําสัญญากูยืมเงินหลายฉบับกับธนาคารกรุงไทย (“สัญญากูยืมเงินระหวาง BFS Ground และ
ธนาคารกรุงไทย”) เพื่อใชในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมถึงการกอสรางระบบปฏิบัติการ และคาใชจายในการกอสรางและ
การซื้ออุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชและระบบคอมพิวเตอรสําหรับการดําเนินงานของ BFS Ground ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
จํานวนเงินตนคางชําระภายใตสัญญากูเงินระหวาง BFS Ground และธนาคารกรุงไทยประกอบดวยดอกเบี้ยที่ BFS
Ground ตองชําระเปนรายเดือน ซึ่งคํานวณจากอัตราดอกเบี้ย MLR ซึ่งอยูระหวางลบรอยละ 0.75 ถึง 1.5 หรืออัตราดอกเบี้ย MLR
ตามที่ธนาคารกรุงไทยประกาศกําหนด ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกลาวตามที่ธนาคารกรุงไทยประกาศกําหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นอยูกับดุลพินิจของธนาคารกรุงไทย อยางไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงดังกลาวจะตองไมเกินอัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณี
ปกติที่ธนาคารกรุงไทยประกาศใชเปนการทั่วไป ในกรณีที่ BFS Ground ผิดนัดไมชําระดอกเบี้ยไมนอยกวาหนึ่งป BFS Ground
ยินยอมให ธ นาคารกรุง ไทยคิด ดอกเบี้ย บนจํ านวนเงิ นตน ที่ท บเขา กับ ดอกเบี้ ย ค างชํ าระในอั ต ราดอกเบี้ย ผิดนั ดตามอัต ราที่
ธนาคารกรุงไทยประกาศกําหนด ทั้งนี้ สัญญากูยืมเงินดังกลาวมีกําหนดระยะเวลาผอนชําระคืนอยูระหวางตั้งแต 12-26 งวด งวด
ละ 3 เดือน
ภายใตสัญญากูยืมเงินฉบับนี้ BFS Ground ตกลงทําประกันภัยทรัพยสินซึ่งจํานองหรือมอบไวเปนประกันหนี้ตาม
สัญญา โดยระบุใหธนาคารกรุงไทยเปนผูรับประโยชนแตเพียงผูเดียว นอกจากนี้ BFS Ground ตกลงที่จะไมกระทําการใดๆ ซึ่ง
อาจทําใหหลักประกันหรือมูลคาหลักประกันที่ BFS Ground ใหไวลดลง รวมถึงจะไมกระทําการใดๆ อันกอใหเกิดภาระผูกพันแก
หลักประกันที่ BFS Ground ใหไวตามสัญญาดังกลาว
นอกจากนี้ สัญญากูยืมเงินระหวาง BFS Ground และธนาคารกรุงไทย มีการระบุเหตุผิดนัดผิดสัญญาที่เปนกรณีปกติ
ทั่วไป ซึ่งรวมถึงการผิดนัดชําระหนี้ หรือการไมปฏิบัติตามขอตกลงของสัญญาใดๆ ที่เขาทํากับธนาคารกรุงไทย และการปฏิบัติ
ผิดขอตกลงตามสัญญาอื่นโดย BFS Ground หรือบริษัทในเครือซึ่งถือเปนเหตุผิดนัดผิดสัญญาตามสัญญานี้ เปนตน ในกรณีที่เกิด
เหตุผิดนัดผิดสัญญา ธนาคารกรุงไทยมีสิทธิบอกเลิกสัญญากูยืมเงินดังกลาว และเรียกให BFS Ground ชําระหนี้เงินกูทั้งหมดและ
ดอกเบี้ยที่คางชําระ รวมถึงคาเสียหายและคาใชจายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากเหตุผิดนัดผิดสัญญาดังกลาว
หลักประกันการกูยืมภายใตสัญญากูยืมเงินระหวาง BFS Ground และธนาคารกรุงไทย รวมถึงการโอนสิทธิตามสัญญา
โครงการอุปกรณบริการภาคพื้นและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการซอมบํารุง ขอตกลงไมกระทําการใดๆ ตอทรัพยสินที่ใชใน
การดําเนินกิจการตามสัญญาโครงการอุปกรณบริการภาคพื้นและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการซอมบํารุง ณ สนามบินสุวรรณ
ภูมิ การจํานําหุนใน BFS Ground คิดเปนจํานวนรอยละ 75 ของทุนจดทะเบียนบริษัท การจํานองที่ดินตางๆ (ลําดับที่ 2) และการ
จํานําหุนในบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปนผูใหการค้ําประกันการชําระหนี้ของ BFS
Ground ตามสัญญากูยืมเงินดังกลาวแกธนาคารกรุงไทยอีกดวย
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ทั้งนี้ รายละเอียดสัญญากูยืมงินที่ BFS Ground ทําขึ้นกับธนาคารกรุงไทย มีรายละเอียดดังตอไปนี้
จํานวน
(ลานบาท)

วันที่ทําสัญญา

ประเภทของสินเชือ่

15 มีนาคม 2547

สัญญากูยืมเงินแบบมี
กําหนดระยะเวลา

630.0

15 มีนาคม 2547

หนังสือค้ําประกัน
ธนาคาร
สัญญากูยืมเงินแบบมี
กําหนดระยะเวลา
หนังสือค้ําประกัน
ธนาคาร
ตั๋วสัญญาใชเงิน

157.0

17 สิงหาคม 2549

160.0
41.0
40.0

อัตราดอกเบี้ย
ระหวาง MLR- รอยละ 0.75- 1.5 ตอป
ถึง MLR ตอป (ตามที่ธนาคารกรุงไทย
ประกาศกําหนด)
รอยละ 1.0 ตอป สําหรับคาธรรมเนียม
ออกหนังสือค้ําประกัน
MLR (ตามที่ธนาคารกรุงไทยประกาศ
กําหนด)
รอยละ 2.0 ตอป สําหรับคาธรรมเนียม
ออกหนังสือค้ําประกัน
MOR (ตามที่ธนาคารกรุงไทยประกาศ
กําหนด)

26

ยอดเงินกูยืมคางชําระ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2557
(ลานบาท)
227.0

-

132.0

12

ไมมี

-

1.9

-

ไมมี

งวดระยะเวลา
(งวดละ 3
เดือน)

สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีระหวาง BFS Ground และธนาคารกรุงไทย
BFS Ground ไดเขาทําสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารกรุงไทย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2547 ในวงเงินจํานวน
30,000,000 บาท (“สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีระหวาง BFS Ground และธนาคารกรุงไทย”) โดยอัตราดอกเบี้ยที่ BFS Ground ตอง
ชําระเปนรายเดือนภายใตสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีนี้ คํานวณจากอัตราดอกเบี้ย MOR ตามที่ธนาคารกรุงไทยประกาศใชเปนการ
ทั่วไป ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับดุลพินิจของธนาคารกรุงไทย อยางไรก็ดี ในกรณีที่ BFS
Ground ทําการเบิกเงินภายใตสัญญาเบิกเกินบัญชีตอไปเรื่อยๆ จะถือวามีการตออายุสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีดังกลาวตอไป ทั้งนี้ ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 BFS Ground ไมมียอดเงินเบิกเกินบัญชีคางชําระภายใตสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีดังกลาว
อยางไรก็ดี สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีระหวาง BFS Ground และธนาคารกรุงไทย มีการระบุเหตุผิดนัดผิดสัญญาที่เปนกรณี
ปกติทั่วไป ซึ่งรวมถึงการผิดนัดชําระหนี้ เปนตน ทั้งนี้ หลักประกันตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีระหวาง BFS Ground และ
ธนาคารกรุงไทย รวมถึงการโอนสิทธิตามสัญญาโครงการอุปกรณบริการภาคพื้นและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการซอมบํารุง
ขอตกลงไมกระทําการใดๆ ตอทรัพยสินที่ใชในการดําเนินกิจการตามสัญญาโครงการอุปกรณบริการภาคพื้นและสิ่งอํานวยความ
สะดวกดานการซอมบํารุง การจํานําหุนใน BFS Ground คิดเปนจํานวนรอยละ 75 ของทุนจดทะเบียนบริษัท และบริษัทฯ ยังเปน
ผูใหการค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีระหวาง BFS Ground และธนาคารกรุงไทย เปนจํานวน 30,000,000 บาท
สัญญากูยืมเงินระหวางบริษัทฯ และธนาคารกรุงไทย
บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญากูยืมเงินกับธนาคารกรุงไทย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 (“สัญญากูยืมเงินระหวางบริษัทฯ และ
ธนาคารกรุงไทย”) ในวงเงินจํานวน 250,000,000 บาท โดยอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ตองชําระเปนรายเดือนภายใตสัญญากูยืมเงิน
นี้ คํานวณจากอัตราดอกเบี้ย MLR ตอป ทั้งนี้ บริษัทฯ จะตองทําการชําระหนี้เงินกูดังกลาวทั้งหมดภายในระยะเวลา 5 ปนับตั้งแต
วันที่เบิกเงินกูครั้งแรก คือวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มียอดเงินกูยืมคางชําระจํานวน
89,000,000 บาท
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สัญญากูยืมเงินระหวางบริษัทฯ และธนาคารกรุงไทย มีการระบุเหตุผิดนัดผิดสัญญาที่เปนกรณีปกติทั่วไป ซึ่งรวมถึง
การผิดนัดชําระหนี้และการปฏิบัติผิดขอตกลงตามสัญญาใดๆ ที่ทําขึ้นกับธนาคารกรุงไทยซึ่งถือเปนเหตุผิดนัดผิดสัญญาตาม
สัญญากูยืมเงินนี้ นอกจากนี้ หลักประกันการกูยืมภายใตสัญญากูยืมเงินระหวางบริษัทฯ กับธนาคารกรุงไทย รวมถึงการจํานอง
ที่ดินซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และการจํานําหุนในบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีระหวางบริษัทฯ และธนาคารกรุงไทย
บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารกรุงไทยจํานวน 4 ฉบับ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2532 วันที่ 25
มกราคม 2533 วันที่ 20 ตุลาคม 2535 และวันที่ 12 กรกฎาคม 2536 (รวมเรียกวา “สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีระหวางบริษัทฯ และ
ธนาคารกรุงไทย”) รวมเปนวงเงินจํานวนทั้งสิ้น 30,000,000 บาท โดยสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีดังกลาวไมมีกําหนดระยะเวลา ทั้งนี้
อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ตองชําระเปนรายเดือนภายใตสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีจะคํานวณจากอัตราดอกเบี้ย MOR ตามที่
ธนาคารกรุ ง ไทยประกาศใช เ ป น การทั่ ว ไป โดยที่ อั ต ราดอกเบี้ ย ดั ง กล า วอาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงขึ้ น อยู กั บ ดุ ล พิ นิ จ ของ
ธนาคารกรุงไทย อยางไรก็ดี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ ไมมียอดเงินเบิกเกินบัญชีคางชําระภายใตสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี
ดังกลาว
สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีระหวางบริษัทฯ และธนาคารกรุงไทย มีการระบุเหตุผิดนัดผิดสัญญาที่เปนกรณีปกติทั่วไป ซึ่ง
รวมถึงการผิดนัดชําระหนี้ โดยในกรณีดังกลาว บริษัทฯ จะตองชดใชคาเสียหายและคาใชจายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากเหตุผิด
นัดผิดสัญญา ซึ่งรวมถึงคาใชจายในการตักเตือน ทวงถาม คาดําเนินคดีฟองรอง และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการบังคับชําระ
หนี้ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีนี้ อยางไรก็ดี สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีระหวางบริษัทฯ และธนาคารกรุงไทย ดังกลาวมีการจํานอง
ที่ดินตางๆไวเปนหลักประกัน
(3)

การกูยืมเงินจากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารกสิกรไทย”)

สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีระหวางบริษัทฯ และธนาคารกสิกรไทย
บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2555 (“สัญญาเบิกเงินเกินบัญชี
ระหวางบริษัทฯ และธนาคารกสิกรไทย”) ในวงเงินจํานวน 10,000,000 บาท โดยอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ตองชําระเปนรายเดือน
ภายใตสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีนี้ คํานวณจากอัตราดอกเบี้ย MOR ตามที่ธนาคารกสิกรไทยประกาศใชเปนการทั่วไป ทั้งนี้ อัตรา
ดอกเบี้ยดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับดุลพินิจของธนาคารกสิกรไทย สําหรับยอดเงินคางชําระที่มีจํานวนเกินกวาวงเงิน
จํากัดของสินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชี จะถูกคํานวณโดยใชอัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีปกติตามที่ธนาคารกสิกรไทยประกาศใชเปนการ
ทั่วไป ทั้งนี้ สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีระหวางบริษัทฯ และธนาคารกสิกรไทย มีกําหนดระยะเวลา 12 เดือนนับตั้งแตวันที่ของ
สัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ ไมมียอดเงินเบิกเกินบัญชีคา งชําระภายใตสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีนี้
สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีระหวางบริษัทฯ และธนาคารกสิกรไทย มีการระบุเหตุผิดนัดผิดสัญญาที่เปนกรณีปกติทั่วไป ซึ่ง
รวมถึงการผิดนัดชําระหนี้ การหยุดประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือในสวนที่เปนสาระสําคัญ การจําหนายทรัพยสินของ
บริษัทฯ ทั้งหมดหรือในสวนที่เปนสาระสําคัญ และกรณีที่มีเหตุการณที่อาจกอใหเกิดผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอ
ธุรกิจ ภาระผูกพันหรือสถานะของทรัพยสินของบริษัทฯ รวมถึงการมีหนี้สินลนพนตัว เปนตน ทั้งนี้ สัญญาเบิกเงินเกินบัญชี
ดังกลาวมีการจํานองที่ดินตางๆ ไวเปนหลักประกัน
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8.2

บมจ.การบินกรุงเทพ

ใบอนุญาตที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการสนามบินของบริษัทฯ
สนามบิน

สนามบินสมุย :
 ใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน

 ใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอํานวยความ
สะดวกในการเดินอากาศ ที่ 16/ 2557
 ใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอํานวยความ
สะดวกในการเดินอากาศ ที่ 17/2557
สนามบินสุโขทัย :
 ใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน

สนามบินตราด :
 ใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน

ขอบเขต

ผลบังคับใช

จัดตั้งสนามบินสมุยเพื่อใหบริการสาธารณะ
โดยเปนสนามบินที่มีการควบคุมจราจรทาง
อากาศ

สิ้นอายุเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2552 (1)(3)

จัดตั้งเครื่องอํานวยความสะดวกในการ
เดินอากาศ

มีผลบังคับใชจนกวาใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินสมุย
จะถูกเพิกถอน

จัดตั้งสนามบินสุโขทัยเพือ่ ใหบริการสาธารณะ
โดยเปนสนามบินที่มีการควบคุมจราจรทาง
อากาศ

สิ้นอายุเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2551 (2)(3)

จัดตั้งสนามบินตราดเพื่อใหบริการสาธารณะ
โดยเปนสนามบินที่มีการควบคุมจราจรทาง
อากาศ

มีผลบังคับใชถึงวันที่ 14 มีนาคม 2559

จัดตั้งเครื่องอํานวยความสะดวกในการ
มีผลบังคับใชถึงวันที่ 14 มีนาคม 2559
 ใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอํานวยความ
สะดวกในการเดินอากาศ ที่ 196/2549 เดินอากาศ
(1) บริษัทฯ ไดยื่นขอตอใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2551 ซึ่งยังอยูในระหวางรอการพิจารณาอนุมัติ
(2) บริษัทฯ ไดยื่นขอตอใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2550 ซึ่งยังอยูในระหวางรอการพิจารณาอนุมัติ
(3) บริษัทฯ ยังคงสามารถดําเนินกิจการสนามบินจนกวาจะไดรับการแจงจากกรมการบินพลเรือนเปนประการอื่น ภายใตพระราชบัญญัติการ
เดินอากาศ พ.ศ. 2497 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และตามหนังสือที่ออกโดยกรมการบินพลเรือนถึงบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตองไดรับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะเพื่อที่จะดําเนินกิจการสนามบินแตละแหง
ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ไดดําเนินการยื่นคําขอรับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะสําหรับสนามบินแตละแหงของ
บริษัทฯ เปนที่เรียบรอยแลวในวันที่ 20 สิงหาคม 2553 อยางไรก็ดี กฎหมายที่เกี่ยวของในการออกใบรับรองการดําเนินงาน
สนามบินสาธารณะยังไมไดออกบังคับใช จึงเปนผลใหไมสามารถดําเนินการออกใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ
ใหแกผูดําเนินงานสนามบินรายใดในประเทศไทย รวมทั้งบริษัทฯ ดวย โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “ปจจัยความ
เสี่ยง – บริษัทฯ จําเปนตองไดรับใบอนุญาตที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการสนามบินเพื่อดําเนินกิจการสนามบิน และการที่บริษัท
ฯ ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดหรือไมสามารถดําเนินการตออายุใบอนุญาตตางๆ ได อาจทําใหเกิดผลกระทบในทางลบอยาง
มีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ สวนที่ 2 หนา 128”
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