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7. โครงสรางเงินทุน

(7.1) หลักทรัพยของบริษัทฯ
(7.1.1) ทุนจดทะเบียนและทุนท่ีเรียกชํ าระแลวของ บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน) ณ  

วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 มีดังน้ี

ทุนจดทะเบียน จํ านวน 340,000,000 บาท
ทุนท่ีเรียกชํ าระแลว จํ านวน 250,000,000 บาท

แบงเปนหุนสามัญ จํ านวน
 มูลคาท่ีตราไวหุนละ

25,000,000 หุน
10 บาท*

ภายหลังจากการเสนอขายหุนในครั้งน้ี บริษัทฯ จะมีทุนชํ าระแลวเพ่ิมเปน 340,000,000 บาท
หมายเหตุ บริษัทฯ มีแผนที่จะเปลีย่นแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญ จากปจจุบันหุนละ 10.- บาท เปนมูลคาหุนละ 1.- บาท 

ซ่ึงจะทํ าใหทุนจดทะเบียนของบริษัทฯและทุนชํ าระแลวของบริษัทฯ จะมีจํ านวน 340,000,000.- บาท แบงออกเปน 
340,000,000 หุน โดยไดรับอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 4/2544 เม่ือวันที่ 19 ธันวาคม 2544 ทั้งนี้ 
การเปลี่ยนแปลงลดมูลคาหุนดังกลาวจะตองเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัติการทํ ารายการตอไป และแกไข
เปลีย่นแปลงหนังสือบริคณฑสนธิของบริษัทฯ รวมทั้งเอกสารสํ าคัญที่เก่ียวของตอไป

(7.1.2) ลักษณะของหุนประเภทอื่นของบริษัทฯ ท่ีมีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกตางจากหุนสามัญ
- ไมมี -

(7.1.3) ลักษณะของโครงการออกและเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพใหกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนซ่ึงเปน
คนตางดาว (Thai Trust Fund) หรือการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางอิง (NVDR) ท่ีมีหุน
ของบริษัทน้ันเปนหลักทรัพยอางอิงของบริษัทฯ

- ไมมี -

(7.1.4) ลักษณะของหลักทรัพยอื่นท่ีไมใชหุนสามัญ เชน หุนกู ต๋ัวเงิน หลักทรัพยแปลงสภาพ หรือ 
ตราสารหน้ี ของบริษัทฯ

- ไมมี -

(7.1.5) ขอตกลงระหวางกันของกลุมผูถือหุนรายใหญ (Shareholding Agreement) ในเรื่องท่ีมีผลกระทบตอการ
ออกและเสนอขายหลักทรัพย หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยท่ีขอตกลงดังกลาวมีบริษัทฯ รวมลงนามดวย

- ไมมี -
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(7.2) ผูถือหุน

ตารางแสดงรายชื่อผูถือหุนของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน)
ณ 2 มกราคม 2545

รายชื่อ จํ านวนหุน สดัสวน
การถือหุน

1. บริษทั การบินไทย จํ ากัด (มหาชน) 7,679,100 30.72
2. บริษัท ทุนลดาวัลย จํ ากัด * 2,640,000 10.56
3. บมจ.ปตท. 2,400,000 9.60
4. บริษทั เอสโซ ประเทศไทย จํ ากัด (มหาชน) 2,400,000 9.60
5. บริษัท เชลลแหงประเทศไทย จํ ากัด 2,400,000 9.60
6. บริษัท น้ํ ามันคาลเท็กซ (ไทย) จํ ากัด 2,400,000 9.60
7. การทาอากาศยานแหงประเทศไทย 1,680,000 6.72
8. บริษัท เอลฟ เอวิเอชั่น (ประเทศไทย) จํ ากัด 1,200,000 4.80
9. บริษทั โมบิล อินเตอรเนชั่นแนล เอวิเอชั่น แอนด มารีน เซลส อิงค 1,200,000 4.80
10. นายเจริญ  จารุไสลพงษ 53,900 0.22

รวม 24,053,000 96.21
ที่มา ทะเบียนผูถอืหุน บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน) ณ 2 มกราคม 2545
หมายเหตุ * เดมิถอืโดยสํ านักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ปจจุบัน โอนหุนใหบริษัท ทุนลดาวัลย จํ ากัด

ซึง่เปนบริษัทในเครือ

(7.3) นโยบายการจายเงินปนผล
บริษทัฯ มนีโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนใหในอัตราไมตํ่ ากวารอยละ 50.00 ของกํ าไรหลังหักภาษีเงิน

ไดนิตบุิคคลและสํ ารองตามกฎหมาย และสํ ารองอ่ืนๆ ในอัตราไมนอยกวารอยละ 10
บริษทั บริการนํ ้ามันอากาศยาน จํ ากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย ไมมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน เน่ืองจาก

ด ําเนินกจิการเปนบริษัทรับเหมาแรงงานเพ่ือเติมน้ํ ามันเชื้อเพลิงใหแกอากาศยานเทาน้ัน และเน่ืองจากบริษัทไดหยุด
ประกอบธุรกจิไปตั้งแตป 2536 จนกระท่ังเดือนตุลาคม 2544 บริษัทไดเร่ิมประกอบธุรกิจอีกคร้ัง และในปจจุบันยังไม
มกีารก ําหนดนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับผลประกอบการของบริษัทในอนาคต

สํ าหรับ บริษทั ขนสงน้ํ ามันทางทอ จํ ากัด ซึ่งเปนบริษัทท่ีเกี่ยวของ และ บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํ ากัด ซึ่ง
เปนบริษทัรวมน้ัน ปจจุบัน ยังไมมีนโยบายในการจายเงินปนผล เน่ืองจากในปจจุบัน บริษัท ขนสงน้ํ ามันทางทอ
จ ํากดั อยูในขั้นตอนการปรับโครงสรางหน้ี และบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํ ากัด ยังไมมีการดํ าเนินธุรกิจในเชิง
พาณิชย


