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บริษัท เอทีพ ี30 จ ำกดั (มหำชน) 
9/30 หมู่ท่ี 9 ต ำบลบำงนำง อ ำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 

 

รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 
 

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 (“กำรประชุมฯ”) ของ บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จดั
ประชุมขึ้นเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมนดาริน เอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขท่ี 662 ถนน
พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร การประชุมฯ มี “นายชาติชาย พานิชชีวะ” ประธานกรรมการ 
ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม (“ประธำนฯ”) และนางสาวแพรววรรณ อ่อนประไพ ท าหน้าท่ีเป็นผูด้  าเนินการประชุม 
(“ผู้ด ำเนินกำรประชุม”)  
 ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษทัก าหนดมาตรการป้องกนัและรองรับความเส่ียงต่อการแพร่เช้ือโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัในการจดัประชุมของศูนยบ์ริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งค  าแนะน าหรือขอ้ปฏิบติัอ่ืนๆ ของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1.  เพื่อลดความเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และปฏิบติัตามมาตรการการเวน้ระยะห่างทางสังคม 
บริษทัจดัท่ีนัง่ประชุมจ ากดัจ านวนไม่เกิน 40 ท่ีนัง่ และเวน้ระยะห่างอยา่งนอ้ย 1 เมตร 

2.  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดแ้สดงผลการตรวจ ATK และมีผลไม่พบเช้ือในระยะเวลาไม่เกิน 7 วนั กรณีไม่มีผลการ
ตรวจ ATK มาแสดง บริษทัจดัเตรียมชุดตรวจ ATK เพื่อบริการ และขอความร่วมมือใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุม
แจง้ขอ้มูลใน “แบบแสดงขอ้มูลเพื่อการคดักรองโรคโควิด-19” โดยไม่ปิดบงัขอ้เทจ็จริงก่อนการเขา้ร่วม
ประชุม  

3.        กรุณาสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาท่ีอยูใ่นสถานท่ีประชุม  
4.        กรุณางดรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืมในบริเวณสถานท่ีจดัประชุม  
5.        การเสนอแนะให้สอบถามและแสดงความคิดเห็นดว้ยการเขียนในกระดาษค าถาม และพิธีกรเป็นผูอ้า่น 

 จากนั้น ผูด้  าเนินการประชุมไดก้ล่าวแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร ผูต้รวจสอบภายในของบริษทั ผูส้อบบญัชี และ 
ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีเขา้ร่วมการประชุมดงัน้ี 
กรรมกำร 
1. นายชาติชาย  พานิชชีวะ ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและ 

  ก าหนดค่าตอบแทน  
2. ดร.วิวฒัน์   กรมดิษฐ ์ รองประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร และท่ีปรึกษา 
3. นายปิยะ  เตชากูล ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเส่ียง,  

    กรรมการก ากบัดูแลกิจการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
4. นายธานินทร์  หิรัญปัณฑาพร กรรมการ, กรรมการบริหารความเส่ียง, กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
5. นางสมหะทยั  พานิชชีวะ กรรมการ 
6. นางสุวรรณี  ค ามัน่ กรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นายก าชยั  บุญจิรโชติ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ 

    สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
8. นายประเสริฐ  อคัรประถมพงศ ์ กรรมการ, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, ประธาน 

    กรรมการบริหารความเส่ียง และประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
 



 

2 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 
 

ผู้บริหำร 
1. นางสาวพรรณี  คูหาวลัย ์ ผูอ้  านวยการสายงานบญัชีและการเงินของบริษทั 
ผู้ตรวจสอบภำยในบริษัท  
1. นางสาวอรอินทุ ์ อินทร์เจริญสุข  
ผู้สอบบัญชี 
1. นายศุภชยั  ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชี บริษทั ส านกังานอีวาย จ ากดั 
2. นางสาวกรองแกว้  ลิมป์กิตติกุล ผูส้อบบญัชี บริษทั ส านกังานอีวาย จ ากดั 
3. นางสาววิลาสินี  ศิริบูรณ์ ผูส้อบบญัชี บริษทั ส านกังานอีวาย จ ากดั 
ที่ปรึกษำกฎหมำย 
1. นางสาวธรรมภสั  ชาญพาณิชย ์ ท่ีปรึกษากฎหมาย  

  บริษทั ติลลิกี แอนด ์กิบบินส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  
 บริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ท าหนา้ท่ีนบัคะแนนเสียงจากการลงมติของผูถื้อหุ้นในการประชุมฯ 
 

 ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมว่า การประชุมฯ มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวม 
82 ราย จ านวนหุ้นรวม 456,358,023 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 66.88 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุม 
โดยมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเพ่ิมเติมจ านวน 21 ราย ถือหุ้นรวม 456,621,051 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 66.92 ทยอยเขา้ร่วม
ประชุมตั้งแต่วาระท่ี 2 
 ต่อมา ผูด้  าเนินการประชุมไดช้ี้แจงระเบียบหลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระให้ท่ี
ประชุมรับทราบ โดยในการประชุมฯ คร้ังน้ี มีวาระทั้งส้ิน 8 วาระในการพิจารณาแต่ละวาระการประชุมฯ นั้น พิจารณา
เรียงล าดบัวาระท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม โดยไม่มีการสลบัวาระ 
กำรลงคะแนน  
1. ส าหรับในการลงคะแนนแต่ละวาระ ผูถื้อหุ้นทุกท่านสามารถออกเสียงคะแนนไดต้ามจ านวนหุ้นท่ีมีหรือตาม

จ านวนหุ้นท่ีไดรั้บมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้นมีค่าเท่ากบั 1 คะแนน โดยในการลงคะแนนจะไม่สามารถแบ่ง
คะแนนในการลงคะแนนได ้ยกเวน้แต่เป็นผูรั้บมอบฉันทะท่ีได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะแบบ ค. คือ คสั
โตเดียน (Custodian) ท่ีท  าหน้าท่ีดูแลหลกัทรัพยใ์ห้แก่นกัลงทุนต่างชาติ ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บมอบฉันทะแบบ ข. ซ่ึงผู ้
มอบฉนัทะไดร้ะบุการลงคะแนนมาแลว้ ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉนัทะระบุไว ้

2. ในการลงคะแนนกรุณาลงช่ือดว้ยปากกาและสามารถเลือกไดด้งัน้ี คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง  
3. เจา้หนา้ท่ีลงทะเบียน จะท าการพิมพบ์ตัรลงคะแนนให้ส าหรับกรณีต่างๆดงัน้ี  

- ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง 
- ผูรั้บมอบฉันทะได้รับการมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. ในกรณีท่ีผูม้อบฉันทะให้สิทธิผูรั้บมอบฉันทะ

ลงคะแนนไดใ้นวาระท่ีระบุ  
4. เจา้หน้าท่ีลงทะเบียนจะไม่พิมพบ์ตัรคะแนนในกรณีท่ีผูม้อบฉันทะไดร้ะบุการลงคะแนนในวาระต่างๆ  แลว้ โดย

มอบให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุมแทนและออกเสียงให้ตรงตามท่ีผูม้อบฉนัทะประสงค์ 
5. ก่อนท่ีจะท าการเรียกเก็บบตัรลงคะแนนเพ่ือท าการอนุมติัในแต่ละวาระ ท่านผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถสอบถาม

ค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นๆ ได ้กรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งการจะสอบถาม กรุณาการเขียนลงในกระดาษ
ค าถาม และส่งให้พิธีกรเป็นผูอ่้าน ทั้งน้ีขอให้แจง้ช่ือนามสกุลพร้อมทั้งช้ีแจงว่าเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมาดว้ยตนเอง หรือ
เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 
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วิธีกำรนับคะแนน  
1. บริษทัจะใชร้ะบบการนบัคะแนนโดยบาร์โคด้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของผูถื้อหุ้น โดยเป็นการเทคะแนนไป

ทางเห็นดว้ย และส าหรับการลงมติในแต่ละวาระ บริษทัขออนุญาตเรียกเก็บบตัรลงคะแนนกรณีท่ีท่านผูเ้ข้าร่วม
ประชุมตอ้งการลงคะแนนเป็นไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงเท่านั้น  

2. ในวาระการแต่งตั้งกรรมการท่ีจะท าการเก็บบตัรลงคะแนนทุกใบ โดยการเรียกเก็บบตัรลงคะแนนส าหรับผูท่ี้
ประสงคล์งคะแนนเป็นเห็นดว้ย จะด าเนินการเก็บบตัรหลงัจากท่ีผูป้ระสงคจ์ะลงคะแนนไม่เห็นดว้ย และงดออก
เสียง 

3. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลงัจากท่ีท่านประธานฯ  ขอให้ท่านผูถื้อหุ้นอนุมติัแต่ละวาระ โดยผลการนับ
คะแนนจะเป็นผลการนบัคะแนนรวมจากผูถื้อหุ้นท่ีมาดว้ยตนเอง ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไดรั้บสิทธิลงคะแนนแทน และ
รวมถึงกรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะระบุคะแนนไวล้่วงหนา้ผา่นทางผูรั้บมอบฉนัทะ 

4. กรณีท่ีผลการลงคะแนนเท่ากนั ประธานฯ จะท าการลงคะแนนเพ่ิมอีกหน่ึงเสียงเพ่ือเป็นการช้ีขาด 
5. หากผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะประสงค์จะออกจากท่ีประชุมก่อนปิดประชุม และประสงค์ท่ีจะลงคะแนนใน

วาระท่ีเหลือ กรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือช่ือให้กบัเจา้หน้าท่ีก่อนออกจากท่ีประชุม ทางบริษทัจะ
บนัทึกคะแนนของท่าน  

เง่ือนไขกำรลงมติในแต่ละวำระ: ใชก้ารลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีไดรั้บตอนลงทะเบียน 
วาระท่ี 1: วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนเสียง 
 ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
วาระท่ี 2: วาระรับทราบผลการด าเนินงาน ไม่มีการลงมติ 
วาระท่ี 3 ถึงวาระท่ี 5: วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนเสียง 
 ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
วาระท่ี 6: วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
 ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
วาระท่ี 7: วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก  ไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนเสียง 
 ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
วาระท่ี 8: วาระน้ีไม่มีการลงมติ  แต่ท่านผูถื้อหุ้นอาจสอบถามหรือเสนอความเห็นต่างๆที่เป็นประโยชน์ 
 แก่คณะกรรมการและฝ่ายจดัการของบริษทัไดท้ราบและน าไปปฏิบติั 
 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสียงการประชุมฯ บริษทัไดข้ออาสาสมคัรจากผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบ
ฉนัทะจากผูเ้ขา้ร่วมการประชุมอยา่งนอ้ย 1 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนน คือ นายชุติพนัธ์ุ พรหมสุวรรณศิริ  
(ผูถื้อหุ้น) 
 จากนั้น ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมการประชุมฯ และกล่าวเปิดประชุมตลอดจนไดข้อให้ 
ท่ีประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมดงัน้ี  
 
วำระท่ี 1 รับรองรำยงำนกำรกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมฯ ว่าบริษทัได้จดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 
2564 ซ่ึงบริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 แลว้เสร็จภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมสามญั 
ผูถื้อหุ้น โดยไดส่้งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด พร้อมทั้ง
เผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัแลว้ 
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 คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 ซ่ึงไดมี้การบนัทึก
รายงานไวอ้ยา่งถูกตอ้งให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 รับรอง 
 ประธานฯ ไดส้อบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมฯ รับรอง
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ไม่นอ้ยกว่าก่ึง
หน่ึงของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
มต:ิ ท่ีประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 ตามท่ีไดเ้สนอ 
 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

รับรอง 456,358,229 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่รับรอง                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
บตัรเสีย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
รวม 456,358,229 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง                   0 เสียง (ไม่น ามาค านวณ)  

 
วำระท่ี 2 รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรซ่ึงแสดงถึงกิจกำรของบริษัทในรอบปี 2564 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายปิยะ เตชากูล กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูแ้ถลงรายงานของคณะกรรมการซ่ึงแสดง
ถึงผลการด าเนินงานของบริษทั ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ให้ท่ีประชุมไดรั้บทราบ  

นายปิยะฯ รายงานว่า เป็นท่ีทราบกนัโดยทัว่ไปว่าปี 2564 ประเทศไทยยงัคงเผชิญสถานการณ์โรคระบาด 
โควิด-19 และรัฐบาลยงัคงมาตรการจ ากดัการเดินทาง ซ่ึงธุรกิจของบริษทัไดรั้บผลกระทบ โดยสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
1) โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัท 

บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการให้บริการขนส่งพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 480.61 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 97 , รายไดจ้ากการขนส่งมวลชนจ านวน 9.19 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2, รายไดจ้ากการให้เช่า
ยานพาหนะ จ านวน 1.01 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.2 ซ่ึงรับรู้รายไดไ้ม่เตม็ปี และรายไดจ้ากการให้บริการ
บริหารรถไฟฟ้า จ านวน 2.99 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.6 ซ่ึงความเป็นไปไดใ้นการขยายธุรกิจคือ  
▪ การให้บริการขนส่งพนกังานโรงงานอุตสาหกรรม: สามารถแบ่งการให้บริการออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

(1) รับส่งพนกังานประจ าวนั และ (2) ให้เช่ารถพร้อมคนขบัไปประจ าท่ีส านกังานของลูกคา้  
▪ การให้บริการบริหารรถไฟฟ้า: ปัจจุบนั บริษทัรับบริหารรถไฟฟ้าอยู่ 2 กลุ่ม คือ (1) บริษทั อีวีมี พลสั 

จ ากดั ระยะเวลาสัญญา 1 ปี ช่วงระยะเร่ิมตน้ใช้บุคลากรจ านวน 6 คน ปัจจุบนัใช้บุคลากรจ านวน 20 
คน และ (2) บริษทั อรุณ พลสั จ ากดั บริษทัไดใ้ห้บริการบริหารรถขนส่งสาธารณะ (Shuttle) โดยใชร้ถ
มินิบสั (Minibus) ปัจจุบนัทดลองให้บริการเฉพาะอาคารส านกังานใหญ่บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)  
ซ่ึงทั้ง 2 บริษทัดงักล่าว เป็นบริษทัลูกของ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

2) กิจกรรมที่ส ำคัญ (ปี 2564 และไตรมำส 1 ปี 2565) 
ช่วงเวลำ กิจกรรมที่ส ำคัญ 

ไตรมาส 1 ปี 2564 • เพ่ิมรถบริการจ านวน 28 คนั และเร่ิมให้บริการแก่บริษทั ไทย โพลีคาร์บอเนต จ ากดั 
และบริษทั อิเลคโทรลกัซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

• จดัสรรและเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนต่อผูล้งทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง คือบริษทั โตโยตา้ 
ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จ ากดั 
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ไตรมาส 2 ปี 2564 • เพ่ิมรถบริการจ านวน 71 คนั และเร่ิมให้บริการแก่บริษทั อิเลคโทรลกัซ์ โปรเฟสชัน่
แนล (ประเทศไทย) จ ากดั และบริษทั แครทโค จ ากดั 

• ยา้ยส านักงานใหญ่บริษทัไปท่ีต าบลบางนาง อ าเภอพานทอง จังหวดัชลบุรี โดย
บริษทัไดซ้ื้อท่ีดินและสร้างส านกังานเอง 

ไตรมาส 3 ปี 2564 • เร่ิมให้บริการลูกคา้รายใหญ่รายใหม่ บริษทั มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท 
จ ากดั 

• เร่ิมให้บริการลูกคา้ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั 
• จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (Vat) เพื่อเตรียมขยายธุรกิจบริการในอนาคต 

ไตรมาส 4 ปี 2564 • เร่ิมให้บริการบริหารรถไฟฟ้า บริษทั อีวีมี พลสั จ ากดั และ บริษทั อรุณ พลสั จ ากดั 
• สร้างส านักงานสาขา, พ้ืนท่ีจอดรถและศูนยซ่์อมบ ารุง ท่ีต าบลมาบยางพร อ าเภอ

ปลวกแดง จงัหวดัระยอง  
• เร่ิมให้บริการลูกคา้ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั โดยใชร้ถบริการ จ านวน 

29 คนั 
• รวมจ านวนรถให้บริการทั้งส้ิน 516 คนั โดยมีจ านวนเพ่ิมขึ้น 169 คนัจากปีก่อนหนา้  

ไตรมาส 1 ปี 2565 • เร่ิมให้บริการลูกคา้ บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่  จ ากดั (มหาชน) และกลุ่ม
บริษทั โกลว ์พลงังาน 

• เร่ิมให้ บริษทั จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด ์เอนจิเนียร่ิง จ ากดั เช่ารถตูไ้ฟฟ้า 
• บริษทัไดท้  าสัญญาให้บริการลูกคา้เพ่ิม จ านวน 3 ราย ประกอบดว้ยบริษทั อมตะ บี.

กริม เพาเวอร์ จ ากดั, บริษทั โตโยดา้ โกเซ เอเชีย จ ากดั และบริษทั ซูมิริโกะ อีสเทิร์น 
รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

• บริษทัไดต้่อสัญญาบริการกบัลูกคา้รายเดิม คือ บริษทั เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล 
จ ากดั 

• บริษทั วีนิไทย จ ากดั (มหาชน) ขอเพ่ิมรถบริการ 
• วนัน้ี (วนัท่ี 1 เมษายน 2565) เป็นวนัแรกท่ีให้บริการลูกคา้รายใหญ่รายใหม่ บริษทั 

นวโลหะ อุตสาหกรรม จ ากดั (ตั้งอยู่ท่ีจงัหวดัสระบุรี) ซ่ึงเป็นการขยายกิจการตาม
แผนธุรกิจของบริษทั 

 
3) ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2564 

รายไดจ้ากการบริการเร่ิมกลบัมาหลงัจากสถานการณ์โควิด-19 โดยบริษทัมีรายได ้493.80 ลา้นบาท ก าไรขั้นตน้ 
101.32 ลา้นบาท และก าไรสุทธิ 33.12 ลา้นบาท ซ่ึงตวัเลขดงักล่าวสูงขึ้นจากปี 2563 แต่ยงัต ่ากว่าปี 2562 เน่ืองจาก
ตน้ทุนสูงขึ้น ซ่ึงเป็นเร่ืองปกติของธุรกิจบริษทั เม่ือจดัเตรียมให้บริการลูกคา้จะมีค่าใชจ้่ายสูงขึ้น ซ่ึงเป็นค่าใชจ้่าย
คร้ังเดียว (one-time expense) ในปี 2564 ถือเป็นปีท่ีบริษทัได้มีการเพ่ิมจ านวนรถให้บริการมาก ส่งผลให้ก าไร
ขั้นตน้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้คาดว่าก าไรขั้นตน้จะเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นปีถดัไป 

4) กำรคำดกำรณ์ส ำหรับปี 2565 
บริษทัประมาณการรายไดปี้ 2565 จ านวน 600,000,000 บาท โดยจะมีรายไดจ้ากลูกคา้ท่ีเร่ิมให้บริการในระหว่างปี 
2564 เพ่ิมขึ้นเน่ืองจากมีการให้บริการเต็มรอบปีในปี 2565 และลูกคา้ใหม่ท่ีคาดว่าจะเร่ิมใช้บริการในปี 2565 น้ี 
คาดการณ์อตัราก าไรขั้นตน้ ร้อยละ 25 คาดการณ์อตัราก าไรสุทธิ ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 10 
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5) ควำมท้ำทำยในกำรด ำเนินธุรกิจส ำหรับปี 2565 
ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษทัไดป้ระเมินความทา้ทายในการด าเนินธุรกิจส าหรับปี 2565 ดงัน้ี 
5.1) ราคาน ้ามนัเช้ือเพลิง 
 ปัจจุบันรัฐบาลยงัคงควบคุมราคาน ้ ามันดีเซล 30 บาทต่อลิตร ซ่ึงไม่ต่างจากบริษทัได้คาดการณ์ไว้

ล่วงหนา้แลว้ ประกอบกบับริษทัไดเ้ตรียมการรับสถานการณ์โดยการพฒันาดา้นเทคโนโลยีส าหรับใชใ้น
การควบคุมปริมาณการใชน้ ้ามนัและเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ ้ามนัให้สูงขึ้น  

5.2) การระบาดของโรคโควิด-19 
บริษทัไดเ้ตรียมบุคลากรส ารองส าหรับการบริการอยา่งต่อเน่ือง ในกรณีบุคลากรของบริษทัติดเช้ือโรคโค
วิด-19 ทั้งน้ี ถือได้ว่าเป็นทั้งวิกฤตและโอกาสของบริษทั หากเปรียบเทียบกับคู่แข่งถือว่าบริษทัมีการ
เตรียมความพร้อมไดดี้กว่า ส่งผลให้ลูกคา้ขอรับบริการจากบริษทัในปริมาณมากพอสมควรในปี 2565 

5.3) แนวโนม้การใชร้ถไฟฟ้า (EV Trend) 
เน่ืองจากการน าเสนอข่าวสารดา้นรถไฟฟ้าตามส่ือต่างๆ ส่วนมากเป็นดา้นการช่วยเหลือจากภาครัฐ เช่น 
การลดภาษี เป็นตน้ ส าหรับรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล ในปัจจุบนั มีการสนบัสนุนดา้นรถเชิงพาณิชย ์ทั้งรถ
บสัและรถบรรทุกจ านวนน้อย ดงันั้น ตน้ทุนตวัรถเชิงพาณิชยด์งักล่าวค่อนขา้งสูง ยงัไม่คุม้ค่ากบัการ
ลงทุน อยา่งไรก็ตาม บริษทัติดตามขอ้มูลข่าวสารดา้นรถไฟฟ้าทั้ง 2 ทาง ดงัน้ี 
1) การลงทุนรถใหม่ 
 หากมีความจ าเป็นต้องลงทุนในรถไฟฟ้าใหม่เพื่อขนส่งพนักงาน บริษทัมีความพร้อมในการ

ลงทุน  
2) การปรับเปล่ียนเคร่ืองยนต ์
 การเปล่ียนจากการใช้เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน เป็นมอเตอร์ไฟฟ้า ทั้งน้ี บริษทัไดศึ้กษาขอ้มูล

และติดตามข่าวสารอยา่งใกลชิ้ด 
ทั้งน้ี หากบริษทัประเมินและพบว่ามีความคุม้ค่าในการลงทุนเปล่ียนไปใชร้ถไฟฟ้า บริษทัมีความพร้อม
สามารถเปล่ียนไดท้นัที 

 นายปิยะฯ สอบถามว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถาม ขอ้สงสัยหรือค าแนะน าเพ่ิมเติมหรือไม่ 
(1) บริษทัมีมาตการป้องกนัโรดระบาดโควิด-19 ให้กบับุคลากรอยา่งไร  (ผูถื้อหุ้น) 
ตอบ: บริษทัจดัให้มีการฉีดวคัซีนให้พนกังานของบริษทัครอบคลุมทั้งบริษทั และมีการเตรียมบุคลากรส ารองกรณี

พนกังนขบัรถติดเช้ือโรคโควิด-19 หรือพบว่าเขา้ข่ายกลุ่มเส่ียงตอ้งกกัตวั ดา้นยานพาหนะบริษทัไดป้รับปรุงตวั
รถ โดยกั้นพ้ืนท่ีพนกังานขบัรถแยกส่วนกบัผูโ้ดยสาร 

(2) บริษทัไดรั้บการร้องขอจากลูกคา้ในการเพ่ิมรถเน่ืองจากมาตรการเวน้ระยะห่างบา้งหรือไม่ (ผูถื้อหุ้น) 
ตอบ: การเพ่ิมรถขึ้นอยูก่บันโยบายของแต่ละลูกคา้ ซ่ึงบริษทัไดเ้ตรียมรถส ารองเพ่ือบริการลูกคา้ท่ีตอ้งการในส่วนน้ี 
(3) กรณีการร้องขอให้เพ่ิมรถเน่ืองจากมาตรการเวน้ระยะห่างเกิดขึ้นหรือยงั และมีการสะทอ้นตน้ทุนเท่าไร (ผูถื้อ

หุ้น) 
ตอบ: การร้องขอให้เพ่ิมรถเน่ืองจากมาตรการเวน้ระยะห่างเกิดขึ้นแลว้ สะทอ้นรายไดเ้พ่ิมขึ้น เน่ืองจากบริษทัเก็บ

ค่าบริการเป็นรายเท่ียว กรณีท่ีมีการใชง้านเพ่ิมขึ้นส่งผลให้รายไดเ้พ่ิมขึ้น ในส่วนของการเตรียพนกังานส ารอง
สะทอ้นตน้ทุนเพ่ิมขึ้นในจ านวนไม่มาก 

(4) รถบริการท่ีจะครบสัญญาในปี 2565 จ านวนเท่าไร และคาดว่าจะไดรั้บการต่อสัญญาทั้งหมดหรือไม่ (ผูถื้อหุ้น) 
ตอบ: รถบริการท่ีจะครบสัญญาในปี 2565 จ านวนประมาณ 40 คนั  
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(5) สัญญาบริการแบบราคาคงท่ี (Fixed rate) มีจ านวนร้อยละเท่าไร และปัจจุบนัอตัราก าไรขั้นตน้ไดรั้บผลกระทบ
จากราคาน ้ามนัปรับเพ่ิมหรือไม่ (ผูถื้อหุ้น) 

ตอบ: จากประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจภายใตส้ถานการณ์ไม่ปกติต่างๆ ท าให้บริษทัไดป้รับตวัเพื่อลดผลกระทบ
ท่ีมีต่อธุรกิจ โดยท าสัญญาบริการลูกคา้แบบราคาแปรผนั (Variable rate) ตามราคาน ้ามนั อย่างไรก็ตาม บริษทั
ยงัคงมีตน้ทุนน ้ ามนั เน่ืองจากเก็บค่าบริการตามระยะทางท่ีใช้จริง ซ่ึงปัจจุบนัสัญญาบริการแบบราคาคงท่ี 
(Fixed rate) มีจ านวนประมาณร้อยละ 20 หากราคาน ้ามนัปรับตวัสูงขึ้นมาก ทางบริษทัเตรียมการดา้นการเจรจา
ปรับค่าบริการกบัลูกคา้กลุ่มดงักล่าว ท่ีผา่นมาตน้ทุนน ้ามนัมีผลกระทบต่ออตัราก าไรขั้นตน้ประมาณร้อยละ 3  

(6) บริษทัมีการเจรจากบัผูป้ระกอบการรายอ่ืนในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง หรือภาคอ่ืนๆ เพ่ือขยายฐานลูกคา้หรือไม่  
 (ผูถื้อหุ้น) 
ตอบ: ขณะน้ียงัไม่มีพฒันาการดา้นการเจรจาดงักล่าวท่ีชดัเจน แต่บริษทัไดข้ยายฐานลูกคา้ไปเขตพ้ืนท่ีภาคกลางโดย

ด าเนินงานเอง 
(7) จากการน าเสนอ เห็นว่าช่วงคร่ึงปีแรกบริษทับริการลูกคา้โดยเพ่ิมรถประมาณ 90 คนั ขอสอบถามในระหว่างปี

ยงัมีลูกคา้ท่ีอยู่ในขั้นตอนการเจรจา หรือมีโอกาสท่ีจะไดลู้กคา้เพ่ิมและเพ่ิมจ านวนรถให้บริการอีกหรือไม่ 
จ านวนเท่าไร (ผูถื้อหุ้น) 

ตอบ: บริษทัไดต้ั้งเป้าหมายการเพ่ิมรถในปี 2565 จ านวน 100 คนั ปัจจุบนัเพ่ิมไปแลว้ 49 คนั ส่วนท่ีเหลือคาดว่า
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ซ่ึงทางบริษทัไดรั้บการติดต่อและขอรับบริการเขา้มามากกกว่าเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
แต่บริษทัเห็นว่าการธุรกิจควรด าเนินไปดว้ยความระมดัระวงั เช่น ปัจจยัดา้นการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี
อยา่งรวดเร็ว เช่น รถบสัไฟฟ้า, การคดัเลือกลูกคา้ท่ีมีความผนัผวนดา้นรายไดต้ ่าและพร้อมท าสัญญาระยะยาว 

(8) บริษทัตั้งเป้าหมายในการขยายจ านวนรถให้บริการเท่าไร ในระยะเวลา 2-3 ปีขา้งหนา้ และการรับมือกบัความ 
 เส่ียงในการสูญเสียบุคลากรให้กบัธุรกิจภาคการท่องเที่ยวเม่ือสถานการณ์กลบัมาเป็นปกติ (ผูถื้อหุ้น) 
ตอบ: บริษทัตั้งเป้าหมายขยายธุรกิจร้อยละ 10-15 ต่อปี ในส่วนของการเตรียมรับความเส่ียงในการสูญเสียบุคลากร

นั้น ทางบริษทัเช่ือมัน่ในความสามารถทางการแข่งขนัและการรักษาบุคลากรดว้ยสวสัดิการและความมัน่คง
ทางอาชีพท่ีบริษทัให้มากกว่าธุรกิจภาคการท่องเที่ยว บริษทัพบว่าบุคลากรจากธุรกิจท่องเที่ยวท่ีผนัตวัเขา้มาใน
ธุรกิจขนส่งพนกังานสามารถปรับตวัไดเ้หมาะสมกบัรายไดท่ี้ไดรั้บ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

(9) ช่วยขยายความ RPA (ผูถื้อหุ้น) 
ตอบ: ระบบ RPA คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีท าหน้าท่ีคลา้ยหุ่นยนต์ เขา้มาตรวจติดตามรถบริการแทนเจา้หน้าท่ี 

กรณีท่ีมีการใชร้ถนอกเวลาท่ีก าหนด หรือไม่สมควร ระบบ RPA จะแจง้เตือนมาท่ีผูค้วบคุมระบบ สามารถเพ่ิม
ความสามารถในการควบคุมการใชร้ถไดต้รงตามวตัถุประสงคข์องบริษทั  และลดความเส่ียงในการใชร้ถนอก
งาน, ลดการใชน้ ้ ามนั, ควบคุมประสิทธิภาพการท างานไดดี้กว่าการใชค้น และค่าใชจ้่ายในการจา้งเจา้หน้าท่ี
ลดลง 

(10) บริษทัตั้งเป้าหมายการลดการใชน้ ้ามนัเท่าไรจากการน าระบบ RPA มาใช ้(ผูถื้อหุ้น) 
ตอบ: บริษทัไม่ไดต้ั้งเป้าหมายการลดการใชน้ ้ ามนั เน่ืองจากท่ีผ่านมาไม่มีสถิติท่ีชดัเจน คาดว่าการลดการใชน้ ้ ามนั

ร้อยละ 5-10 สามารถเป็นไปได ้รวมทั้งการลดความเส่ียงเกิดอุบติัเหตุ จากสถิติพนักงานขบัรถระมดัระวงั
อุบติัเหตุเป็นอย่างดีเม่ือมีผูโ้ดยสารบนรถ เม่ือพนกังานขบัรถน ารถเขา้ซ่อมบ ารุง หรือน าไปใชง้านอื่น ความ
ระมดัระวงัลดน้อยลงท าให้เกิดอุบติัเหตุขณะไม่มีผูโ้ดยสาร ซ่ึงการน าระบบ RPA มาใชส้ามารถช่วยลดความ
เส่ียงน้ีได ้
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(11) มีลูกคา้ยกเลิกสัญญาในปี 2564 บา้งหรือไม่ และลูกคา้เรียกร้องให้บริษทัใชร้ถไฟฟ้าบา้งหรือไม่ (ผูถื้อหุ้น) 
ตอบ: ไม่มีลูกคา้รายใดยกเลิกสัญญาในปี 2564 ในส่วนของการเรียกร้องให้บริษทัใชร้ถไฟฟ้า ถือว่าเป็นกระแสของ

ลูกคา้ เน่ืองจากลูกคา้หลายรายเป็นบริษทัขา้มชาติ ไดรั้บนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากบริษทัแม่ 
ดงันั้น โครงการแรกท่ีจะตอบสนองนโยบาย คือ การเปล่ียนไปใชร้ถไฟฟ้า หลงัจากการศึกษาขอ้มูลและตวัเลข
ค่าใชจ้่ายพบว่า ปัจจุบนัยงัไม่มีความคุม้ค่าและเหมาะสม จึงอยูใ่นขั้นตอนศึกษาขอ้มูลต่อไป 

(12) หากมีการปรับเพ่ิมค่าแรงพนกังานขบัรถจะกระทบต่อตน้ทุนมากเท่าไร และมีมาตรการป้องกนัอย่างไร บริษทั
สามารถขอปรับค่าบริการจากลูกคา้ไดห้รือไม่ (ผูถื้อหุ้น) 

ตอบ: ขอเรียนแจง้โครงสร้างรายไดข้องพนกังานขบัรถของบริษทั แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 เงินเดือนพนกังาน 
ซ่ึงบริษทัมีนโยบายปรับเพ่ิมทุกปี ส่วนท่ี 2 รายไดจ้ากการปฏิบติังาน (เท่ียวว่ิง) ส่วนมากรายไดท่ี้เพ่ิมขึ้นมาจาก
รายไดส่้วนน้ี เม่ือเท่ียวว่ิงเพ่ิมขึ้นสะทอ้นรายไดข้องรถบริการคนันั้นๆ  บริษทัจึงไม่กงัวลเร่ืองการปรับเพ่ิม
ค่าแรงพนกังานขบัรถ กรณีท่ีพนกังานขบัรถปฏิบติังานไดดี้ จะมีการปรับปล่ียนไปปฏิบติังานในเส้นทางท่ีมี
เที่ยวว่ิงมากขึ้น พนกังานขบัรถจะมีรายไดเ้พ่ิมขึ้น สะทอ้นรายไดข้องรถบริการเพ่ิมขึ้นดว้ย   

(13) เพราะเหตุใดบริษทัจึงจดัหารถบริการเป็นรถตู ้หรือรตู ้VIP มากกว่ารถบสั (ผูถื้อหุ้น) 
ตอบ: การจดัหารถบริการเป็นรถตูเ้ป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทัในปีท่ีผ่านมา ช่วงแรกท่ีบริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัมีรถบสัมากกว่า และในส่วนของรถตูบ้ริษทัใชร้ถร่วมบริการ ในระหว่างการให้บริการ
ลูกคา้ท่ีผา่นมา บริษทัไดใ้ห้ความรู้เร่ืองความแตกต่างของการใชร้ถตูบ้ริการถูกตอ้งตามกฎหมาย (ป้ายสีเหลือง 
ตวัอกัษรสีด า ขึ้นตน้ดว้ยเลข 30) กบัรถตูส่้วนบุคคล ในอดีตรถตูบ้ริการเกือบร้อยละ 100 ใชร้ถตูส่้วนบุคคลซ่ึง
ผิดกฎหมาย ต่อมามาตรฐานการใชร้ถตูบ้ริการปรับเป็นมาตรฐานเดียวกนั คือ ก าหนดใชร้ถตูบ้ริการถูกตอ้งตาม
กฎหมาย บริษัทจึงสามารถเข้าแข่งขันได้โดยไม่เสียเปรียบเร่ืองต้นทุน และอีกปัจจัยห น่ึงคือ ระหว่าง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษทัพบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลัน่น ้ามนั โรงไฟฟ้า และ 

 ปิโตรเคมี เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตท่ีไม่ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ รถตูท่ี้เพ่ิมขึ้นส่วนมากใชข้นส่ง
พนกังานในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ี พนกังานกลุ่มน้ีมีจ านวนไม่มาก, ไดรั้บการดูแลเป็นอยา่งดี เพราะมีความส าคญั
ต่อการอุตสาหกรรมต่อเน่ือง ซ่ึงท างานทุกวนัไม่มีวนัหยุดและท างานกะ ดงันั้น รถบริการกลุ่มน้ีจึงปฏิบติังาน
หลายเท่ียวต่อวนั มีความมัน่คงทางรายไดค้่อนขา้งมาก, ไม่แปรผนัตามสภาวะเศรษฐกิจ-สถานการณ์แวดลอ้ม 
ดงันั้น บริษทัจึงวางกลยทุธ์ทางธุรกิจ โดยขยายฐานลูกคา้กลุ่มน้ี 

  

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านอื่นมีค าถามหรือขอ้สงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงแจง้ต่อท่ีประชุมฯ ว่า 
วาระน้ีไม่มีการลงมติเน่ืองจากเป็นวาระการแจง้เพ่ือทราบ 
มต:ิ  ท่ีประชุมฯ รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ตามท่ีเสนอ 
 
วำระท่ี 3 อนุมัติงบกำรเงินประจ ำปี 2564 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2564 ท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี  
  ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมฯ ว่าบริษทัไดจ้ดัท างบการเงินประจ าปี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  
ณ รอบปีบญัชีของบริษทัซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านักงานอีวาย จ ากดั และผ่านการพิจารณา
สอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและผา่นการอนุมติัของคณะกรรมการบริษทัเรียบร้อยแลว้  
  คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมเพื่ออนุมติังบการเงินส าหรับปี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม  2564 ท่ีผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี โดยสามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี  
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งบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุน (หน่วย : บาท) 
สินทรัพย ์ 1,103,537,230 
หน้ีสิน 605,415,653 
ส่วนของผูถื้อหุ้น 498,121,577 
รายไดจ้ากการขาย 493,800,698 
รายไดร้วม 495,566,395 
ก าไรส าหรับปี 33,118,137 
ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.049 

 

  ประธานฯ ไดส้อบถามว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติมหรือไม่  
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมอนุมติั 
งบการเงินส าหรับปี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ท่ีผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการ
อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
มต:ิ  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมติังบการเงินประจ าปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ท่ีผา่นการ 
  ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี ตามท่ีไดเ้สนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

เห็นดว้ย 456,618,239 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
บตัรเสีย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
รวม 456,618,239 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง                   0 เสียง (ไม่น ามาค านวณ)  

 
วำระท่ี 4 อนุมัติกำรจัดสรรก ำไรเป็นทุนส ำรอง และอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน ส้ินสุด 
 วันที่ 31 ธันวำคม 2564 
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ี
มีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้งบงัคบับริษทัขอ้ 47 ก าหนดให้บริษทัมีการจดัสรรก าไรสะสมเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานตามนโยบายบริษทัในอตัรา 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ หลงัหักส ารองตามกฎหมายแลว้ หากไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลไม่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทั ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลให้น าปัจจยั ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และ
แผนขยายงานมาประกอบการพิจารณา  
 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัการจดัสรรเงินก าไรสุทธิส าหรับปี 2564 
จ านวน 1,660,000 บาท เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย คิดเป็นอตัราร้อยละ 5.01 ของทนุจดทะเบียน และ อนุมติัจ่ายเงินปัน
ผลส าหรับผลการด าเนินงาน ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 20,469,301.74 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 58.87 

ของก าไรสุทธิหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย  
 การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวคณะกรรมการบริษทัพจิารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆ เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้นโดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวนัจนัทร์ท่ี 11 
เมษายน 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศุกร์ท่ี 29 เมษายน 2565 

  ประธานฯ ไดส้อบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติมหรือไม่ 
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  เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมอนุมติั 
การจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองและอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  โดย
วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน  
มต:ิ ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมติัการจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองและอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับ 
 ผลการด าเนินงานส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ตามท่ีไดเ้สนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

เห็นดว้ย 456,621,051 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
บตัรเสีย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
รวม 456,621,051 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง                   0 เสียง (ไม่น ามาค านวณ)  

 
วำระท่ี 5 อนุมัติเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ 
       ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายก าชยั บุญจิรโชติ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ด าเนินการแทนประธานฯ ในวาระน้ี 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบั
ของบริษทั ขอ้ 20 ก าหนดไวว่้า “ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงใน
สาม (1/ 3) ของจ านวนกรรมการขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรง 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนท่ี
ใกลเ้คียงท่ีสุดกบัจ านวนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่ง อาจไดรั้บเลือกให้กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกได”้ โดยใน
การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 น้ี มีกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน คือ 

1) นายชาติชาย        พานิชชีวะ          ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

2) นางสุวรรณี         ค ามัน่ กรรมการ, กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
3) นายปิยะ เตชากูล กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเส่ียง และ

กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
  คณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เห็นสมควรท่ีจะเสนอช่ือกรรมการซ่ึงพน้จาก
ต าแหน่ง ทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ มีคุณสมบติัครบถ้วน
ต่อการด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษทัปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุมท่ีส่งให้ล่วงหนา้แลว้ 
  เพ่ือใหท่ี้ประชุมลงมติไดอ้ยา่งอิสระ จึงเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากท่ีประชุมเป็นการชัว่คราว  
  ผูด้  าเนินการประชุม แจง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษทัไดใ้ห้สิทธิผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ระหว่างวันท่ี 15 ธนัวาคม 2564 - วนัท่ี 14 มกราคม 2565 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือ
บุคคล เพ่ือเขา้รับการพิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัแต่อยา่งใด 
  ประธานฯ ไดส้อบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติมหรือไม่  
  เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมอนุมติัการ
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากไม่
นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และจะท าการลงคะแนนเลือกตั้ง
เป็นรายบุคคล 
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1. นำยชำติชำย พำนิชีวะ 
มต:ิ  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการเลือกตั้ง นายชาติชาย พานิชชีวะ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของ 
 บริษทัอีกวาระหน่ึงตามท่ีไดเ้สนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

เห็นดว้ย 456,621,051 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
บตัรเสีย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
รวม 456,621,051 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง                   0 เสียง (ไม่น ามาค านวณ)  

2. นำงสุวรรณี ค ำมั่น 
มต:ิ  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการเลือกตั้ง นางสุวรรณี ค ามัน่ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของ 
 บริษทัอีกวาระหน่ึงตามท่ีไดเ้สนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 456,621,051 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
บตัรเสีย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
รวม 456,621,051 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง                   0 เสียง (ไม่น ามาค านวณ)  

3. นำยปิยะ เตชำกูล 
มต:ิ  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการเลือกตั้ง นายปิยะ เตชากูล กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั

อีกวาระหน่ึงตามท่ีไดเ้สนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
เห็นดว้ย 456,621,051 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
บตัรเสีย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
รวม 456,621,051 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง                   0 เสียง (ไม่น ามาค านวณ)  

 
วำระท่ี 6 อนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2565
  ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการ
แกไ้ขเพ่ิมเติม) ไดก้ าหนดห้ามมิให้บริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนให้แก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบั
ของบริษทั และตามขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 25 ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทัตามท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้นลงมติอนุมติั โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนด
ไวเ้ป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืนได ้นอกจากน้ี กรรมการของ
บริษทัมีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั 
  คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 โดยก าหนด
ผลตอบแทนกรรมการเป็นเบ้ียประชุมต่อคร้ังตามอตัราท่ีปรากฏและค่าตอบแทนกรรมการรายปี โดยพิจารณาถึงแผนงาน
ทางธุรกิจของบริษทัและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านโดยมีรายละเอียดดงัน้ี;  
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ค่ำเบีย้ประชุม 
ประธานกรรมการ 20,000 บาทต่อคร้ัง 
รองประธานกรรมการ 15,000 บาทต่อคร้ัง 
กรรมการ 12,000 บาทต่อคร้ัง 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทต่อคร้ัง 
กรรมการตรวจสอบ 12,000 บาทต่อคร้ัง 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 18,000 บาทต่อคร้ัง 
กรรมการบริหารความเส่ียง 12,000 บาทต่อคร้ัง 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อคร้ัง 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 12,000 บาทต่อคร้ัง 
ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 18,000 บาทต่อคร้ัง 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 12,000 บาทต่อคร้ัง 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยปี 
 คิดจากผลประกอบการประจ าปีของบริษทัในอตัราไม่เกินร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัหกัภาษีเงินได้
นิติบคุคล โดยใหค้ณะกรรมการบริษทัมีอ านาจจดัสรรเงินจ านวนน้ีให้แก่กรรมการ 
 ประธานฯ ไดส้อบถามว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมอนุมติั
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม  
มต:ิ   ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ตามท่ีไดเ้สนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี   

เห็นดว้ย 456,621,051 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
บตัรเสีย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
รวม 456,621,051 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง                   0 เสียง (ไม่น ามาค านวณ)  

 
วำระท่ี 7 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2565 
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมทั้งท่ีมี
การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าท่ีของผูส้อบบัญชีความต่อเน่ืองและ
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอตัราค่าสอบบญัชีปี 2565 มีความเห็นว่า ผูส้อบบญัชีทั้ง 3 ท่าน
เป็นผูส้อบบญัชีท่ีเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจใดๆ กบับริษทัหรือผูบ้ริหารของบริษทั และมีคุณสมบติัครบถว้นใน
การตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัประจ าปี 2564 รวมถึงมีความเห็นว่า การก าหนดค่าสอบบญัชี
ประจ าปี 2565 มีความเหมาะสมดีแลว้ ดงันั้น จึงเห็นชอบใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 อนุมติัการแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 
 คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั ส านกังานอีวาย จ ากดั 
ดงัน้ี 1) นายปรีชา อรุณนารา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5800 ยงัไม่เคยปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
หรือ 2) นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5419 ยงัไม่เคยปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของ
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บริษทั หรือ 3) นางสาววธู ขยนัการนาวี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5423 ยงัไม่เคยปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทั โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขา้งตน้เป็นผูส้อบบญัชี เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น
ต่องบการเงินของบริษทั ซ่ึงทั้ง 3 ท่านท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ไม่มีผูใ้ดปฏิบติัหน้าท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความ
คิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัเป็นเวลา 7 รอบปีบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 ส าหรับบริษทัเป็นจ านวนไม่
เกิน 1,350,000 บาท 
 ประธานฯ ไดส้อบถามว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมฯอนุมติั
การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากไม่
นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
มต:ิ ท่ีประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 ตามท่ี 
 ไดเ้สนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 456,621,051 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
บตัรเสีย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
รวม 456,621,051 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง                   0 เสียง (ไม่น ามาค านวณ)  

 
วำระท่ี 8 พจิำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่าตามมาตรา 105 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ไดก้ าหนด
ว่า “เม่ือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดพ้ิจารณาวาระการประชุมฯ ตามท่ีแจง้ในหนงัสือเชิญประชุมเรียบร้อยแลว้ ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบั
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนด
ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมก็ได”้ 
 นอกจากน้ี บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถามในเร่ืองอื่นๆ เก่ียวกบับริษทั 
(1) ในสถานการณ์ราคาน ้ ามนั 30 บาทต่อลิตร บริษทัยงัสามารถรักษาอตัรก าไรขั้นตน้ท่ีร้อยละ 25 และอตัราก าไร

สุทธิท่ีร้อยละ 10 ไดห้รือไม่ (ผูถื้อหุ้น) 
ตอบ: บริษทัคาดว่าจะยงัสามารถรักษาอตัราก าไรสุทธิท่ีร้อยละ 10 แตอ่ตัรก าไรขั้นตน้อาจมีการผนัแปรเลก็นอ้ย 
(2) หากราคาน ้ามนัปรับเพ่ิมเป็น 34 บาทต่อลิตร เน่ืองจากรัฐบาลยกเลิกการอุดหนุนราคาน ้ามนั บริษทัคาดว่าจะมี

ผลกระทบต่ออตัรก าไรขั้นตน้ และอตัราก าไรสุทธิ เท่าไร (ผูถื้อหุ้น) 
ตอบ: เน่ืองจากบริษทัยงัไม่ไดป้ระเมินตวัเลขท่ีชดัเจน จากการค านวณคร่าวๆ หากราคาน ้ ามนัปรับเพ่ิมเป็น 34 บาท

ต่อลิตร คือ ราคาตน้ทุนน ้ามนัโดยเฉล่ียเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 หรือประมาณร้อยละ 2.5 แต่รายไดค้่าบริการท่ีบริษทั
ไดรั้บตามสัญญาส่วนหน่ึงแปรผนัตามราคาน ้ามนั ฉะนั้นผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต ่ากว่าร้อยละ 2.5 

(3) บริษทัสามารถรักษาระดบัการเติบโตของธุรกิจ โดยเพ่ิมรถบริการปีละ 100 คนัไปไดอ้ีกนานเท่าไร (ผูถื้อหุ้น) 
ตอบ: หากสภาวะของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยยงัเป็นเช่นปัจจุบนั บริษทัสามารถรักษาระดบัการเติบโต

ดงักล่าวไปไดอ้ีก 3-5 ปี 
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 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะท่านใดเสนอเร่ืองอื่นๆ เพื่อพิจารณา 
  

 ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้น ผูรั้บมอบฉันทะ และผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่านท่ีสละเวลาเขา้ร่วมการ
ประชุมฯ และปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
 
        

  
ลงช่ือ                                                          ประธานท่ีประชุม 

         นายชาติชาย พานิชชีวะ 
                                        ประธานกรรมการบริษทั 

   
 

 

ลงช่ือ                                                          ผูบ้นัทึกการประชุม 
  นางสุกานดา พุทธรักษา 
      เลขานุการบริษทั 


