รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549
ของ
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2549 เวลาประมาณ 10:00 น. ณ หองเมจิก 3 โรงแรม
มิราเคิลแกรนด คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หมู 4 หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
รายชื่อกรรมการผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายศรีสุข จันทรางศุ
พลอากาศเอกณรงคศักดิ์ สังขพงศ
นายบัญชา ปตตนาภรณ
นายนาวี เลิศพาณิชยกุล
นายวินัย จําลองราษฎร
นายณัฐจักร ปทมสิงห ณ อยุธยา
นายดนัย นานาสมบัติ
นายอัษฎา หะรินสุต
นายมนัส ลีวีระพันธุ

10.
11.
12.

เรืออากาศเอกอุดม กฤษณัมพก
นายปยสวัสดิ์ อัมระนันทน
นายอัศวิน คงสิริ

13.

หมอมราชวงศศุภดิศ ดิศกุล

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา
และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผูจัดการ

รายชื่อกรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม
1.
2.

นายกอบชัย ศรีวิลาศ
เรืออากาศเอกพิศาล ฉายากุล

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

-2เริ่มการประชุม
นายศรีสุข จันทรางศุ ประธานกรรมการทําหนาที่ประธานในที่ประชุม ประธานฯ ไดแจง
ใหที่ประชุมทราบวา มีผูถือหุนเขารวมประชุมจํานวน 73 ทาน นับจํานวนหุนรวมได 302,730,040 หุน
คิดเปนรอยละ 71.23 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับ
ของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกลาวเปดการประชุม
จากนั้นประธานแถลงตอที่ประชุมเกี่ยวกับการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง โดยขอใหผู
ถือหุนที่ประสงคจะลงคะแนนเสียงไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงแสดงตัวเพื่อความสะดวกและรวดเร็วใน
การนับคะแนน และหากไมมีผูใดแสดงตัวไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงจะถือวาที่ประชุมทั้งหมดเห็นดวย
กับขอเสนอใหลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ ยกเวนผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง
มาในใบมอบฉันทะแลว
ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ประธานฯ เสนอ จากนั้นประธานฯ จึงไดดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระตอไป
วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2548

ประธานฯขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2548 เปน
รายหนา ซึ่งรายงานการประชุมดังกลาวไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียง 302,782,9231 คะแนน คิดเปนรอยละ 100
มติ
วาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2548

พิ จ ารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ ย วกั บ ผลการดํ าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ
ประจําป 2548 และการดําเนินกิจการในอนาคต

ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวาบริษัทฯ ไดจัดทํารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผล
การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ประจํ า ป 2548 และการดํ า เนิ น กิ จ การในอนาคตตามที่ ที่ ป ระชุ ม คณะ
กรรมการบริษั ท ฯ ครั้ งที่ 1/2549 ได พิ จ ารณาอนุ มั ติ ซึ่ ง ระบุ อ ยู ในรายงานประจํ า ป พร อ มทั้ งขอให
กรรมการผูจัดการเปนผูรายงานตอที่ประชุม
1

หมายเหตุ เนื่องจากมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มเติมหลังจากเริ่มประชุมในการพิจาณาออกเสียงในวาระที่ 1

-3กรรมการผูจัดการชี้แจงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตอที่ประชุมโดยสรุปวาปริมาณ
น้ํามันที่บริษัทฯ ใหบริการในป 2548 มีปริมาณ 4,070 ลานลิตร เพิ่มขึ้น 111 ลานลิตรหรือคิดเปนรอยละ
2.8 จากป 2547 โดยเมื่อพิจารณาจากกราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ํามันที่บริษัทฯ ใหบริการ 4 ป ยอน
หลั ง ตั้ งแต ป 2545-2548 จะเห็ น วาปริม าณน้ํ ามั น มี แ นวโน ม เพิ่ ม ขึ้ น มาโดยตลอด ยกเว น ในป 2546
ปริมาณน้ํามันที่ใหบริการลดลงมากในชวงกลางปซึ่งเปนผลจากการระบาดของโรคซารส ซึ่งการเติบโต
อยางตอเนื่องของปริมาณการใหบริการเติมน้ํามันอากาศยานของบริษัทฯ นี้เปนผลมาจากการเติบโตของ
ธุรกิจการบินและการทองเที่ยวของประเทศเปนสําคัญ ดังนั้น การสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของ
รัฐบาลและการเปดทาอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งสามารถรองรับจํานวนเที่ยวบินและผูโดยสารไดเพิ่มขึ้น
ถึง 45 ลานคนตอป จึงเปนปจจัยสนับสนุนผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต
สําหรับจํานวนเที่ยวบินที่ใหบริการในป 2548 มีจํานวนเที่ยวบินที่ใหบริการเพิ่มขึ้นอยาง
มากจาก 124,541 เที่ยวบินในป 2547 เปน 134,470 เที่ยวบินในป 2548 เพิ่มขึ้น 9,929 เที่ยวบิน หรือ
คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 8 ซึ่งนอกจากจะมีสาเหตุจากการเติบโตของธุรกิจการบินแลว ยังเปน
ผลมาจากการเปดใหบริการของสายการบินตนทุนต่ําหลายสายการบินตั้งแตป 2547 เปนตนมาดังจะเห็น
ไดจากกราฟแสดงปริมาณการใชบ ริการเติมน้ํามันของสายการบินตนทุ นต่ําในป 2548 ซึ่งมีปริมาณ
145.09 ลานลิตร เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 42.4 และคิดเปนอัตราสวนรอยละ 3.6 ของปริมาณน้ํามันทั้ง
หมดที่บริษัทฯใหบริการ และมีเที่ยวบินมาใชบริการจํานวน 17,776 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากป 2547 รอยละ
69.6 และคิดเปนอัตราสวนรอยละ 13.2 ของจํานวนเที่ยวบินทั้งหมดที่บริษัทฯใหบริการ ซึ่งเปนอัตราการ
เติบโตที่สูงมากทั้งในดานปริมาณน้ํามันและจํานวนเที่ยวบิน และคาดวาจะยังคงมีปริมาณการใชบริการที่
อยูในอัตราที่สูงเชนนี้อีกตอไปในป 2549
สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทป 2548 นั้น บริษัทมีกําไรสุทธิ 417.6 ลานบาท เพิม่
ขึ้น จากป กอ นประมาณ 14.9% เนื่ องจากป จจัย หลักคื อปริม าณน้ํ ามั น ที่ ให บ ริการเพิ่ ม ขึ้ น 2.8% จาก
จํานวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นของสายการบินตนทุนต่ําและการเติบโตของธุรกิจการบิน และการปรับเพิ่ม
อัตราคาบริการขึ้น 10% ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2547
งบดุล ณ สิ้นป 2548 เมื่อเทียบกับป 2547 แลว มีรายการทีส่ ําคัญที่เปลี่ยนแปลงไป
สามารถสรุปไดดังนี้
- รายการที่ดินสิ่งปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณสุทธิเพิ่มขึ้นประมาณ 2,293 ลาน
บาทซึ่งสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของมูลคางานกอสรางในโครงการคลังน้ํามันและ
โครงการเติมน้ํามันอากาศยาน 989.3 ลานบาท โครงการระบบขนสงน้ํามันทางทอ

-4แบบ Hydrant 531 ลานบาทและโครงการทอสงน้ํามันเสนทางมักกะสัน – สุวรรณภูมิ
ของ JP-One จํานวน 387.5 ลานบาท
- เงิ น กู ยื ม ระยะยาวเพิ่ ม ขึ้ น 1,512.7 ล า นบาท เป น เงิ น กู ข อง BAFS จาก BBL
จํานวน 926 ลานบาท และเงินกู TARCO เพื่อใชในการกอสรางจํานวน 516.7 ลาน
บาท แบงเปนเงินกูดอลลารจํานวน 3.7 ลานเหรียญ และเงินบาทจํานวน 358 ลาน
บาท และเงินกูยืมของ JP-One จํานวน 70 ลานบาท
- สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น 394.2 ลานบาทเปน 2,436.2 ลานบาท เนื่องจากกําไรจาก
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯสําหรับป 2548 จํานวน 417.6 ลาน และมีสวนของ
ผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอยเพิ่มขึ้นจํานวน 116.8 ลานบาท ในขณะที่มีการจาย
เงินปนผลจากผลประกอบการครึ่งปหลังของป 2547 และครึ่งปแรกของป 2548
รวมจํานวน 140.3 ลานบาท
สําหรับ การดําเนินกิจการในอนาคตนั้ นป จจุบั นงานก อสรางโครงการตางๆ ของบริษั ท ฯ
ที่ ท า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ ดํ า เนิ น การเสร็ จ สิ้ น แล ว และอยู ในขั้ น ตอนทดสอบระบบ (Commissioning)
โดยจะเริ่มจากการรับน้ํามันทางทอจากบริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด (Thappline) และบริษัท เจพี-วัน
แอสเซ็ท จํากัด (JP-One) เขาที่คลังเก็บน้ํามันตั้งแตเดือนมีนาคม 2549 เปนตนไป เพื่อทดสอบระบบควบ
คุมการรับ-จาย การเก็บรักษาและคุณภาพน้ํามัน หลังจากนั้นจึงทดสอบระบบสงน้ํามันอากาศยานโดยการสง
น้ํามันผานทอ Hydrant เขาสูสนามบิน และทดสอบระบบเติมน้ํามันอากาศยานเปนขั้นตอนสุดทายประมาณ
เดือนพฤษภาคม โดยการทดสอบระบบทั้งหมดจะเสร็จสิ้นในกลางเดือนมิถุนายนทันกําหนดการเปดใช
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิตามที่รัฐบาลกําหนด
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียง 303,917,2982 คะแนน คิดเปนรอยละ 100
มติ

วาระที่ 3

รั บ รองรายงานของคณะกรรมการเกี่ ย วกั บ ผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ
ประจําป 2548 และการดําเนินกิจการในอนาคต

พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําป 2548

ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวาตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2549 ได
พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน ประจําป 2548 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี และ
ผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแลว รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจําป ซึ่งได
จัดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม จึงขอเสนอใหที่ประชุมคราวนี้พิจารณาอนุมัติ
2

หมายเหตุ เนื่องจากมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มเติมหลังจากเริ่มประชุมในการพิจาณาออกเสียงในวาระที่ 2

-5นายปราโมทย ลิบรัตนสกุล ซักถามถึงเหตุผลที่มูลคาหุนตามบัญชีลดลงต่ํากวาปที่ผาน
มา ซึ่งนายฉัตรธัย พันธัย ผูจัดการฝายการเงินและบัญชีชี้แจงวาเนื่องจากในปที่ผานมาบริษัทฯ ไดจาย
หุนปนผลใหแกผูถือหุน ในอัตราสวน 4 หุนเดิมตอ 1หุนใหม ทําใหเกิด Dilution Effect เปนผลใหมูลคา
หุนทางบัญชีลดลง กรรมการผูจัดการกลาวเสริมวาเมื่อพิจารณาจํานวนเงินปนผลที่จายแลวจะเห็นวา
เงินปนผลที่จายในปนี้มีจํานวนมากกวาปที่แลว
นายคงพัฒน ธนอุดมสุข ซักถามถึงตนทุน และหลักเกณฑการตัดจําหนายคาความนิยม
ซึ่งผูจัดการฝายการเงินและบัญชีชี้แจงวาคาความนิยมดังกลาวเปนเงินลงทุนที่บริษัทฯ เขาไปซื้อหุนใน
บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํากัด เนื่องจากเห็นวามีความสําคัญตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่สนาม
บินสุวรรณภูมิ โดยการลงทุนดังกลาวบริษัทฯ ไดซื้อหุนในราคาที่สูงกวามูลคาหุนจึงตองบันทึกสวนตาง
ของราคาหุ น ดังกลาวเป น ค าความนิ ย ม และทยอยตั ดเป น รายจายภายในระยะเวลา 30 ป ตามอายุ
สัมปทานการดําเนินการระบบ Hydrant ของบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํากัด ในสนามบินสุวรรณภูมิ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดมีการวาจางที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อพิจารณาราคาหุนที่เหมาะสมดวย
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียง 308,978,2053 คะแนน คิดเปนรอยละ 100
มติ
วาระที่ 4

อนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน ประจําป 2548

พิจารณาจัดสรรเงินกําไรและเงินทุนสํารอง

ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมวาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2549 ไดมีมติ
เห็นสมควรใหจัดสรรกําไรและเงินทุนสํารอง ดังนี้
(หนวย : พันบาท)
เงินปนผลประจําป 2548
263,499
สํารองเพื่อขยายการลงทุน
41,757
สํารองทั่วไป
41,757
กําไรสะสมคงเหลือยกไปป 2549
470,563
อนึ่ ง เนื่ อ งจากได มี ก ารจ า ยเงิน ป น ผลระหวางกาลไปแล ว ในอั ต รา 0.25 บาทต อ หุ น
ดังนั้น เงินปนผลที่จะจายในคราวนี้จะเปนอัตรา 0.37 บาทตอหุน ซึ่งรวมเงินปนผลทั้งปจายในอัตรา
0.62 บาทตอหุน
3

หมายเหตุ เนื่องจากมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มเติมหลังจากเริ่มประชุมในการพิจาณาออกเสียงในวาระที่ 3

-6ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯมีมติเห็นสมควรใหจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนซึ่งมีชื่ออยูใน
ทะเบียน ณ เวลา 12.00 น. ของวันที่ 3 พฤษภาคม 2549 ตามวิธีการและหลักปฏิบัติของตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทย และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด โดยกําหนดจายเงินปน
ผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2549
ผูจัดการฝายการเงินและบัญชีชี้แจงตอขอซักถามของนายวัฒนพงษ การุณยะวนิช เกี่ยว
กับจํานวนเงินปนผลที่จายตอหุนที่ลดลงจากปที่แลววาเปนผลมาจากจํานวนหุนที่เพิ่มขึ้นอีก 25% จาก
การจายหุนปนผลในปที่แลว อยางไรก็ตามจํานวนเงินปนผลที่จายทั้งหมดจะสูงกวาปที่แลว
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียง 308,978,205 คะแนน คิดเปนรอยละ 100
มติ
วาระที่ 5

อนุมัติการจัดสรรกําไรและเงินทุนสํารอง และการจายเงินปนผลตามที่เสนอ

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานฯ ขอใหกรรมการผูจัดการเปนผูรายงานตอที่ประชุม

กรรมการผูจัดการชี้แจงตอที่ประชุมวาตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และตาม
ขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 14 ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจํานวน 1 ใน 3 จะตองออก
จากตําแหนง โดยกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูที่จะตองออกจากตําแหนง กรรมการที่ออก
ตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ตองออกจาก
ตําแหนงตามวาระจํานวน 5 คน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

นายกอบชัย
นายนาวี
พล.อ.อ.ณรงคศักดิ์
เรืออากาศเอกอุดม
นายณัฐจักร

ศรีวิลาศ
เลิศพาณิชยกุล
สังขพงศ
กฤษณัมพก
ปทมสิงห ณ อยุธยา

โดยมีรายละเอียดประวัติกรรมการแตละทานปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมซึ่ง
ไดจัดสงใหแกผูถือหุนแลว

-7ประธานชี้แจงวาในวาระนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2549 ไดพิจารณา
อนุมัติใหเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ตองออกตามวาระทั้งหมดกลับเขามาดํารงตําแหนง
ตามเดิม ซึ่งรายชื่อกรรมการทั้งหมดนี้ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาแลวเนื่องจากใน
ปจจุบันบริษัทไดมีการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการสรรหากรรมการวากรรมการของบริษัททุกทานจะ
ตองผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯกอนนํา
เสนอตอที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียง 308,994,7054 คะแนน คิดเปนรอยละ 100
มติ

วาระที่ 6

ใหแตงตั้งกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระทั้งหมดดังตอไปนี้ กลับเขา
ดํารงตําแหนงตามเดิม
1.
นายกอบชัย
ศรีวิลาศ
กรรมการ
2.
นายนาวี
เลิศพาณิชยกุล
กรรมการ
3.
พล.อ.อ.ณรงคศักดิ์
สังขพงศ
กรรมการ
4.
เรืออากาศเอกอุดม
กฤษณัมพก
กรรมการอิสระ
5.
นายณัฐจักร
ปทมสิงห ณ อยุธยา กรรมการ

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน
ประธานฯ ขอใหประธานคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูรายงานตอที่ประชุม

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอที่ประชุมโดยสรุปวาคณะกรรมการตรวจ
สอบไดเชิญบริษัทผูสอบบัญชีจํานวน 3 แหงเพื่อใหยื่นขอเสนอเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2549
ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
ในเรื่องการหมุนเวียนผูสอบบัญชีผูลงนามในงบการเงินทุก 5 รอบปบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ไดกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาทั้งทางดานเทคนิคไดแกแผนการปฏิบัติงาน ขอบเขต หนาที่ และ
ความรับผิดชอบ ความเปนอิสระ ทีมงานสอบบัญชี ภาพพจน และชื่อเสียงในการใหบริการสอบบัญชี
และหลักเกณฑทางดานการเงิน ผลปรากฏวา สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ไดคะแนนสูงสุด โดย
เสนอคาตอบแทนจํานวน รวม 676,000 บาท แยกเปนคาตอบแทนการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสๆ
ละ 90,000 บาท และคาตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินประจําป 406,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปที่
ผานมา 19.96% ซึ่งอยูในเกณฑที่เหมาะสมเมื่อพิจารณาปริมาณงานที่ตองรับผิดชอบจากการที่เริ่มเขา
มาตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ เปนปแรก จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
4

หมายเหตุ เนื่องจากมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มเติมหลังจากเริ่มประชุมในการพิจารณาออกเสียงในวาระที่ 5

-8ประธานคณะกรรมการตรวจสอบชี้แจงตอขอซักถามของผูถือหุนวาผูสอบบัญชีจะทําการ
สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินประจําป โดยในการสอบทานและตรวจสอบนั้น
จะมีทีมงานเขามาตรวจสอบเอกสารและขอมูลโดยละเอียด
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียง 309,088,3305 คะแนน คิดเปนรอยละ 100
มติ

แตงตั้งใหนางเกษรี ณรงคเดช ผูสอบบัญ ชีรับอนุญ าต เลขทะเบียน 76 หรือ
นางณั ฐสรัคร สโรชนันทจีน ผูสอบบัญ ชีรับ อนุญ าต เลขทะเบียน 4563 แห ง
สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2549
โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงิน
ของบริษัทฯ และในกรณีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตน ไมสามารถ
ปฏิบัติงานไดใหสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาต
อื่นของสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนได ซึ่ ง มี ค า ตอบแทน (ไม ร วม Out of Pocket
Expenses เชน คาเดินทาง และ คาจัดทําเอกสาร) ดังนี้
คาธรรมเนียมสอบทานงบการเงินไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.49
คาธรรมเนียมสอบทานงบการเงินไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.49
คาธรรมเนียมสอบทานงบการเงินไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.49
คาธรรมเนียมตรวจสอบงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31ธ.ค.49
รวม

วาระที่ 7

90,000 บาท
90,000 บาท
90,000 บาท
406,000 บาท
676,000 บาท

พิจารณาจายคาตอบแทนกรรมการบริษัทประจําป 2548 คาตอบแทนรายเดือน
และเบี้ยประชุม
ประธานขอใหกรรมการผูจัดการเปนผูรายงานตอที่ประชุม

กรรมการผูจัดการชี้แจงตอที่ประชุมโดยสรุปวาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่
5/2548 ได ให ค วามเห็ น ชอบกั บ ข อเสนอของคณะกรรมการกําหนดค าตอบแทนให จายค าตอบแทน
กรรมการบริษัทประจําป 2548 รวมเปนจํานวนเงิน 7,894,000 บาท โดยมีหลักเกณฑในการพิจารณา
จากผลการดํ าเนิ น งานของกรรมการบริ ษั ท ฯ (Performance Base) ทั้ งในด า นผลประกอบการ และ
เงินปนผลที่จายเพิ่มขึ้น สําหรับคาตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมใหเปนไปตามอัตราเดิม
5

หมายเหตุ เนื่องจากมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มเติมหลังจากเริ่มประชุมในการพิจารณาออกเสียงในวาระที่ 6

-9ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียง 309,088,330 คะแนน คิดเปนรอยละ 100
มติ

วาระที่ 8

อนุ มั ติ ค า ตอบแทนกรรมการบริ ษั ท ประจํ า ป 2548 รวมเป น จํ า นวนเงิ น
7,894,000 บาท สําหรับ คาตอบแทนรายเดื อนและเบี้ ยประชุมให เปน ไปตาม
อัตราเดิม

พิจารณาแกไขขอ 3 ของหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ เรื่องวัตถุประสงคของ
บริษัทฯ ขอ 8
ประธานขอใหกรรมการผูจัดการเปนผูรายงานตอที่ประชุม

กรรมการผูจัดการชี้แจงตอที่ประชุมโดยสรุปวาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่
2/2549 ไดมีมติเห็นชอบใหนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนในการแกไขขอ 3 ของหนังสือบริคณหสนธิ
ของบริษัทฯ เรื่องวัตถุประสงคในสวนของการค้ําประกัน (ขอ 8) เพื่อใหเกิดความชัดเจน เปนดังนี้
“ทําการค้ําประกัน หรือรับประกันหนี้สิน ในการปฏิบัติการตามสัญญาของบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคล รวมทั้งการค้ําประกันบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจ หรือการดําเนินงาน
ตางๆ ของบริษัท ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง กฎหมายภาษีอากร กฎหมายศุลกากร กฎหมายแรง
งานและกฎหมายอื่นๆ ทั้งหมด”
โดยใหแกไขจากขอความเดิมดังนี้
“ทํ า การค้ํ า ประกั น บุ ค คลธรรมดา และนิ ติ บุ ค คลตามกฎหมายว า ด ว ยคนเข า เมื อ ง
กฎหมายวาดวยภาษีอากร กฎหมายวาดวยแรงงานและกฎหมายอื่นๆ ทั้งหมด ทั้งนี้ เฉพาะที่จําเปนและ
ที่เกี่ยวของกับกิจการของบริษัทหรือการดําเนินงานตางๆ ของบริษัท”
จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียง 309,088,330 คะแนน คิดเปนรอยละ 100
มติ

อนุมัติใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 3 เรื่องวัตถุประสงคขอ 8 ตามที่เสนอ
โดยใหมีขอความดังนี้

- 10 “ทําการค้ําประกัน หรือรับประกันหนี้สิน ในการปฏิบัติการตามสัญญาของบุคคล
ธรรมดา หรื อ นิ ติ บุ ค คล รวมทั้ ง การค้ํ า ประกั น บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลใดๆ ที่
เกี่ยวของกับธุรกิจ หรือการดําเนินงานตางๆ ของบริษัท ตามกฎหมายวาดวย
คนเข าเมื อ ง กฎหมายภาษี อ ากร กฎหมายศุ ล กากร กฎหมายแรงงานและ
กฎหมายอื่นๆ ทั้งหมด”
สําหรับวัตถุประสงคขออื่นใหมีขอความตามเดิม
วาระที่ 9

เรื่องอื่นๆ

นายปราโมทย ลิบรัตนสกุล ซักถามถึงนโยบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับอัตราสวนหนีส้ นิ ตอ
ทุน ซึ่งผูจัดการฝายการเงินและบัญชีชี้แจงวาบริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาสัดสวนหนี้สินตอทุนไมให
เกิน 2:1 เพื่อปองกันความเสี่ยงในเรื่องความสามารถในการชําระหนี้และเปนไปตามสัญญาสินเชื่อดวย
นายปราโมทย ลิบรัตนสกุล ซักถามตอเกี่ยวกับความจําเปนในการเพิ่มทุนในอนาคต
ซึ่ งกรรมการผู จัด การชี้ แ จงวาการก อ สรางของบริษั ท ฯ ที่ ท า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ ดํ าเนิ น การเสร็จ
เรียบรอยแลวจึงไมมีความจําเปนตองระดมทุนเพิ่มเติมแตอยางใด
นายญาณสิทธิ์ ตั้งกิตติสุวรรณ ซักถามเกี่ยวกับมาตรการในการบริหารความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนและความลาชาของการเปดใหบริการของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูจัดการฝายการ
เงินและบั ญ ชี ชี้แจงวา ในชวงกลางปที่ผ านมาบริษั ทฯทําสัญ ญาแลกเปลี่ยนเงิน ตราตางประเทศกับ
สถาบันการเงินที่มีอายุสัญญายาว 6 เดือน เพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งหลังจากนั้น
สถานการณคาเงินบาทที่แข็งคาอยางตอเนื่องในชวงตนปกลับมีแนวโนมออนคาลงตลอด จึงทําใหเกิดผล
ขาดทุนแตก็เปนตัวเลขทางบัญชีเทานั้น ดังนั้นเพื่อเปนการลดผลกระทบทางบัญชี บริษัทฯ จึงปรับกล
ยุทธการทําสัญญาแลกเปลี่ยนฯใหมีอายุสัญญาสั้นลงเปน 3 เดือน โดยขณะนี้ไดเชิญที่ปรึกษาทางการ
เงินใหเขายื่นขอเสนอเปนที่ปรึกษาของบริษัทฯ สําหรับการดําเนินการตามมาตรการนี้
ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกอสรางที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิวา ภายในเดือน
กรกฎาคม 2549 คาดวาการกอสรางทั้งหมดจะดําเนินการเสร็จเรียบรอยพรอมที่จะเปดใหบริการไดแต
กําหนดการเปดใหบริการนั้นขึ้นอยูกับรัฐบาลจะเปนผูกําหนด ขณะนี้การตรวจสอบระบบทั้งหมดไดเริ่ม
ดําเนินการมาตั้งแตเดือนตุลาคมที่ผานมา สวนหนังสือรับรองของสนามบินนั้น กรมการขนสงทางอากาศ
จะเป น ผู อ อกโดยคํ า แนะนํ า ขององค ก ารการบิ น พลเรื อ นระหว า งประเทศ (ICAO) ซึ่ ง ขณะนี้ ไ ด ส ง
เจาหนาที่เขามารวมตรวจสอบทุกขั้นตอนแลว

- 11 ผูจัดการฝายการเงินและบัญชีชี้แจงเกี่ยวกับคาเสื่อมราคาวาบริษัทฯ จะเริ่มขึ้นทะเบียน
ทรัพ ย สิ น เมื่ อทดสอบระบบขั้ น สุ ด ท าย หลั งจากนั้ น จึงจะเริ่ม บั น ทึ ก ค าใช จ ายจากค าเสื่ อ มราคาและ
ดอกเบี้ยจาย
นายญาณสิทธิ์ ตั้งกิตติสุวรรณ ซักถามเกี่ยวกับผูประกอบการระบบคลังรายที่สองและ
ความเปนไปไดที่จะมีระบบทอสงน้ํามันเพิ่ม ซึ่งประธานฯ ชี้แจงวาบริษัทฯ ไมมีขอมูลเกี่ยวกับผูประกอบ
การระบบคลังรายที่สอง สําหรับระบบทอสงน้ํามันนั้น บริษัทฯ รับน้ํามันจากระบบทอสงทั้งสองระบบใน
ปจจุบันคือ Thappline และ JP-One กรรมการผูจัดการกลาวเสริมวาหากมีการกอสรางระบบคลังแหง
ที่สองก็จะมีปญ หาวาคลังใหมนี้จะรับน้ํามันดวยวิธีการใดเนื่องจากระบบขนสงน้ํามันทั้งสองระบบใน
ปจจุบั นซึ่ งรับ น้ํามั นจากโรงกลั่นทั้ งหมดนั้นไดเชื่อมตอเขาสูระบบคลังของบริษั ท ฯ แลว การวางท อ
เสนใหมก็จะตองมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม และความเสี่ยงในการลงทุน การรับน้ํามันทางรถก็จะ
มีผลกระทบทั้งทางเรื่องสิ่งแวดลอมและการจราจรคอนขางมาก
กรรมการผูจัดการชี้แจงตอไปเกี่ยวกับเหตุที่อัตราการใชทอของ FPT ที่ลดลงวามีสาเหตุ
มาจากการที่ Thappline ไดดําเนินการกอสรางทอ Feeder Line จากศรีราชาไประยองเสร็จเรียบรอย
แล ว ทํ าให ป ริ ม าณน้ํ ามั น ที่ จั ด ส งผ านท อ Thappline เพิ่ ม สู งขึ้ น เนื่ อ งจากมี ต น ทุ น การจั ด ส งที่ ต่ํ ากว า
อยางไรก็ดีสภาวะการแขงขันดานราคาดังกลาวก็เปนผลดีตอผูใชบริการโดยรวม
ผูถือหุนซักถามเกี่ยวกับการใหบริการที่สนามบินดอนเมืองภายหลังการเปดใหบริการ ที่
สนามบินสุวรรณภูมิในแงของผลกําไร คาบริการ และการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งความสามารถในการ
แขงขันของบริษัทฯ ที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อเทียบกับสนามบินอื่นในภูมิภาค
ประธานฯ กลาวตอบวาแนวโนมการใชบริการที่สนามบินดอนเมืองยังคงมีอยูเนื่องจาก
ยังมีศูนยซอมของการบินไทย และใชเปนที่จอดเครื่องบินสวนตัว ใชสําหรับเครื่องบินฝกบิน เที่ยวบินเชา
เหมาลํ า (Charter Flight) และ Low Cost Airline ที่ ไม มี Connecting Flight กรรมการผู จัด การชี้ แ จง
เพิ่มเติมวาหลังจากที่สนามบินสุวรรณภูมิเปดใหบริการเชิงพาณิชย บริษัทฯ จะตองมีการหารือกับ บมจ.
ทาอากาศยานไทย เพื่ อขอลดคาเชาท อสงน้ํามันใต ลานจอดของ บมจ.ทาอากาศยานไทย เนื่องจาก
ปริมาณการใชงานลดลง ในขณะที่ตนทุนสวนใหญที่สนามบินดอนเมืองเปนตนทุนคงที่ (Fixed Costs)
สําหรับทรัพยสินที่ไมไดใชงานเชนถังเก็บน้ํามัน และปม ก็ไดยายไปที่สนามบินสุวรรณภูมิแลว 1 ถัง และ
จะยายเพิ่มอีก 2 ถังเมื่อสนามบินสุวรรณภูมิเปดใหบริการทั้งนี้เพื่อใหเกิดความคุมคาในการใชทรัพยสิน
มากที่สุด สําหรับความเสี่ยงนั้น หากสนามบินสุวรรณภูมิเปดใหบริการไดในป 2549 ซึ่งมีแนวโนมวาจะ
เป น ไปได ม าก บริษั ท ฯ ก็ จะไม มี ค วามเสี่ ย งมากนั ก สํ าหรั บ น้ํ ามั น ที่ จัด สงเข าสู ระบบคลั งและระบบ
Hydrant แลวนั้น บริษัทฯก็มีมาตรการในการรักษาคุณภาพน้ํามันดวยการหมุนเวียนน้ํามันและเติม

- 12 Additive เพื่อรักษา Conductivity ของน้ํามัน สําหรับความสามารถในการแขงขันนั้น บริษัทฯ มีนโยบาย
ในการดําเนินกิจการใหสามารถแขงขันกับสนามบินอื่นในภูมิภาคไดในดานราคา โดยเฉพาะที่ฮองกง
และสิงคโปร
ผูถือหุนกลาวชมเชยการทํางานของคณะกรรมการบริษัทฯที่สามารถเพิ่มผลกําไรของ
บริษัทฯและความโปรงใสในการบริหารงาน ซึ่งกอใหเกิดความพึงพอใจแกผูลงทุน โดยเห็นไดจากการลง
คะแนนเสียงของผูถือหุนที่เห็นดวยกับขอเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯเปนเอกฉันทในทุกวาระ ทั้งนี้
ขอตั้งขอสังเกตวากําไรสะสมของบริษัทฯ นั้นจะสามารถนํามาใชเพื่อลดภาระหนี้ของบริษัทฯ ไดหรือไม
ผูจัดการฝายการเงินและบัญชี ชี้แจงวากําไรสะสมของบริษัทฯ นั้น มิไดอยูในรูปของเงิน
สดทั้งหมด บางสวนอยูในรูปของทรัพยสิน เครื่องจักร และอุปกรณ จึงไมสามารถนําไปใชชําระหนี้คืนได
นายญาณสิ ท ธิ์ ตั้ งกิ ต ติ สุว รรณ ซั ก ถามเกี่ ย วกั บ ปริม าณการเติ ม น้ํ ามั น ที่ สนามบิ น
เชียงใหมเมื่อเปรียบเทียบกับสนามบินสมุย และ ซึ่งนายเจริญ ปวโรจนกิจ รองกรรมการผูจัดการดาน
ปฏิบัติการชี้แจงวาที่สนามบินเชียงใหมนั้นมีปริมาณน้ํามันที่ใหบริการเฉลี่ย 1 ลานลิตรตอเดือน มีผล
ตอบแทนกวา 10% สําหรับสนามบินสมุยนั้น ในปจจุบันมีปริมาณน้ํามันที่ใหบริการประมาณ 60,000
ลิตรตอวันซึ่งสูงขึ้นมาก โดยเปนผลมาจากปริมาณนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาวะการทอง
เที่ยวชายฝงทะเลอันดามันซบเซาลง ทั้ งนี้ หากการท องเที่ ยวทางฝงอันดามันกระเตื้องขึ้นก็จะสงผล
กระทบตอปริมาณน้ํามันที่ใหบริการที่สนามบินสมุยในอนาคต
กรรมการผู จัดการกลาวใหความมั่นใจกั บ ผูถือหุนในเรื่องมาตรการความปลอดภัยที่
สนามบินสุวรรณภูมิวาบริษัทฯ มีมาตรการเรื่องความปลอดภัยที่ใชบังคับกับพนักงาน รวมทั้งเครื่องจักร
อุปกรณของบริษัทฯ และมีการฝกซอมรวมกับเจาหนาที่ของสนามบินโดยตลอด นอกจากนี้บริษัทน้ํามัน
และสายการบินก็ยังสงผูแทนเขามาทําการตรวจสอบทั้งในเรื่องคุณภาพน้ํามันและความปลอดภัยในการ
ใหบริการดวย
ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนที่ใหขอเสนอแนะและขอคิดเห็นอันจะเปนกําลังใจให
คณะกรรมการบริษัทฯไดทํางานเพื่อประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุนตอไป

- 13 ไม มี เรื่ อ งอื่ น ใดให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาหรือ รับ ทราบอี ก ประธานฯ จึงได ก ล าวป ด การ
ประชุมเมื่อเวลาประมาณ 11:25 น.
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