บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
9/30 หมู่ที่ 9 ตำบลบำงนำง อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2565 (“กำรประชุ มฯ”) ของ บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) จัด
ประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมนดาริ น เอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดาริ น กรุ งเทพฯ เลขที่ 662 ถนน
พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร การประชุมฯ มี “นายชาติชาย พานิชชีวะ” ประธานกรรมการ
ทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม (“ประธำนฯ”) และนางสาวแพรววรรณ อ่อนประไพ ทาหน้าที่เป็ นผูด้ าเนิ นการประชุม
(“ผู้ดำเนินกำรประชุม”)
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั กาหนดมาตรการป้องกันและรองรับความเสี่ ยงต่อการแพร่ เชื้อโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรื อโรคโควิด-19 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิในการจัดประชุมของศูนย์บริ หารสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งคาแนะนาหรื อข้อปฏิบตั ิอนื่ ๆ ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.
เพื่อลดความเสี่ ยงต่อการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 และปฏิบตั ิตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม
บริ ษทั จัดที่นงั่ ประชุมจากัดจานวนไม่เกิน 40 ที่นงั่ และเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
2.
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมได้แสดงผลการตรวจ ATK และมีผลไม่พบเชื้อในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน กรณี ไม่มีผลการ
ตรวจ ATK มาแสดง บริ ษทั จัดเตรี ยมชุดตรวจ ATK เพื่อบริ การ และขอความร่ วมมือให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุม
แจ้งข้อมูลใน “แบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรคโควิด-19” โดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริ งก่อนการเข้าร่ วม
ประชุม
3.
กรุ ณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยูใ่ นสถานที่ประชุม
4.
กรุ ณางดรับประทานอาหารและเครื่ องดื่มในบริ เวณสถานที่จดั ประชุม
5.
การเสนอแนะให้สอบถามและแสดงความคิดเห็นด้วยการเขียนในกระดาษคาถาม และพิธีกรเป็ นผูอ้ า่ น
จากนั้น ผูด้ าเนินการประชุมได้กล่าวแนะนากรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ผูส้ อบบัญชี และ
ที่ปรึ กษากฎหมาย ที่เข้าร่ วมการประชุมดังนี้
กรรมกำร
1.
นายชาติชาย
พานิชชีวะ
ประธานกรรมการ, กรรมการบริ หาร, กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
2.
ดร.วิวฒั น์
กรมดิษฐ์
รองประธานกรรมการ, กรรมการบริ หาร และที่ปรึ กษา
3.
นายปิ ยะ
เตชากูล
ประธานกรรมการบริ หาร, กรรมการบริ หารความเสี่ ยง,
กรรมการกากับดูแลกิจการ และกรรมการผูจ้ ดั การ
4.
นายธานินทร์
หิรัญปัณฑาพร
กรรมการ, กรรมการบริ หารความเสี่ ยง, กรรมการกากับดูแลกิจการ
5.
นางสมหะทัย
พานิชชีวะ
กรรมการ
6.
นางสุ วรรณี
คามัน่
กรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7.
นายกาชัย
บุญจิรโชติ
กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
8.
นายประเสริ ฐ
อัครประถมพงศ์
กรรมการ, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, ประธาน
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง และประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

1

ผู้บริหำร
1.
นางสาวพรรณี
ผู้ตรวจสอบภำยในบริษัท
1.
นางสาวอรอินทุ์
ผู้สอบบัญชี
1.
นายศุภชัย
2.
นางสาวกรองแก้ว
3.
นางสาววิลาสิ นี
ที่ปรึกษำกฎหมำย
1.
นางสาวธรรมภัส

คูหาวัลย์

ผูอ้ านวยการสายงานบัญชีและการเงินของบริ ษทั

อินทร์เจริ ญสุ ข
ปัญญาวัฒโน
ลิมป์ กิตติกุล
ศิริบูรณ์

ผูส้ อบบัญชี บริ ษทั สานักงานอีวาย จากัด
ผูส้ อบบัญชี บริ ษทั สานักงานอีวาย จากัด
ผูส้ อบบัญชี บริ ษทั สานักงานอีวาย จากัด

ชาญพาณิ ชย์

ที่ปรึ กษากฎหมาย
บริ ษทั ติลลิกี แอนด์ กิบบินส์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
บริ ษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด ทาหน้าที่นบั คะแนนเสี ยงจากการลงมติของผูถ้ ือหุ้นในการประชุมฯ

ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมฯ มีผถู ้ ือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม
82 ราย จานวนหุ้นรวม 456,358,023 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 66.88 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็ นองค์ประชุม
โดยมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะเพิ่มเติมจานวน 21 ราย ถือหุ้นรวม 456,621,051 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 66.92 ทยอยเข้าร่ วม
ประชุมตั้งแต่วาระที่ 2
ต่อมา ผูด้ าเนินการประชุมได้ช้ ีแจงระเบียบหลักเกณฑ์การออกเสี ยงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระให้ที่
ประชุมรับทราบ โดยในการประชุมฯ ครั้งนี้ มีวาระทั้งสิ้ น 8 วาระในการพิจารณาแต่ละวาระการประชุม ฯ นั้น พิจารณา
เรี ยงลาดับวาระที่ระบุไว้ในหนังสื อเชิญประชุม โดยไม่มีการสลับวาระ
กำรลงคะแนน
1.
สาหรั บในการลงคะแนนแต่ละวาระ ผูถ้ ื อหุ้นทุกท่านสามารถออกเสี ยงคะแนนได้ตามจานวนหุ้นที่มีหรื อตาม
จานวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้นมีค่าเท่ากับ 1 คะแนน โดยในการลงคะแนนจะไม่สามารถแบ่ง
คะแนนในการลงคะแนนได้ ยกเว้นแต่เป็ นผูร้ ั บมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์ มการมอบฉันทะแบบ ค. คือ คัส
โตเดียน (Custodian) ที่ทาหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้แก่นกั ลงทุนต่างชาติ สาหรับผูท้ ี่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่ งผู ้
มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนมาแล้ว ผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผมู ้ อบฉันทะระบุไว้
2.
ในการลงคะแนนกรุ ณาลงชื่อด้วยปากกาและสามารถเลือกได้ดงั นี้ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง
3.
เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทาการพิมพ์บตั รลงคะแนนให้สาหรับกรณี ต่างๆดังนี้
ผูถ้ ือหุ้นมาด้วยตนเอง
ผูร้ ั บมอบฉันทะได้รับการมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. ในกรณี ที่ผูม้ อบฉันทะให้สิทธิ ผูร้ ั บมอบฉัน ทะ
ลงคะแนนได้ในวาระที่ระบุ
4.
เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บตั รคะแนนในกรณี ที่ผมู ้ อบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนในวาระต่างๆ แล้ว โดย
มอบให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและออกเสี ยงให้ตรงตามที่ผมู ้ อบฉันทะประสงค์
5.
ก่อนที่จะทาการเรี ยกเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อทาการอนุมตั ิในแต่ละวาระ ท่านผูเ้ ข้าร่ วมประชุมสามารถสอบถาม
คาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้ กรณี ที่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมต้องการจะสอบถาม กรุ ณาการเขียนลงในกระดาษ
คาถาม และส่งให้พิธีกรเป็ นผูอ้ ่าน ทั้งนี้ขอให้แจ้งชื่อนามสกุลพร้อมทั้งชี้แจงว่าเป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรื อ
เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
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วิธีกำรนับคะแนน
1.
บริ ษทั จะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วของผูถ้ ือหุ้น โดยเป็ นการเทคะแนนไป
ทางเห็นด้วย และสาหรับการลงมติในแต่ละวาระ บริ ษทั ขออนุญาตเรี ยกเก็บบัตรลงคะแนนกรณี ที่ท่านผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมต้องการลงคะแนนเป็ นไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยงเท่านั้น
2.
ในวาระการแต่งตั้งกรรมการที่จะทาการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยการเรี ยกเก็บบัตรลงคะแนนสาหรั บ ผูท้ ี่
ประสงค์ลงคะแนนเป็ นเห็นด้วย จะดาเนินการเก็บบัตรหลังจากที่ผปู ้ ระสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออก
เสี ยง
3.
ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ท่านประธานฯ ขอให้ท่านผูถ้ ือหุ้นอนุ มตั ิแต่ละวาระ โดยผลการนับ
คะแนนจะเป็ นผลการนับคะแนนรวมจากผูถ้ ือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผูร้ ับมอบฉันทะที่ได้รับสิ ทธิลงคะแนนแทน และ
รวมถึงกรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผูร้ ับมอบฉันทะ
4.
กรณี ที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานฯ จะทาการลงคะแนนเพิ่มอีกหนึ่งเสี ยงเพื่อเป็ นการชี้ขาด
5.
หากผูถ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะประสงค์จะออกจากที่ประชุมก่อนปิ ดประชุม และประสงค์ที่จะลงคะแนนใน
วาระที่ เหลื อ กรุ ณาส่ งบัตรลงคะแนนพร้ อมลงลายมื อชื่ อให้กบั เจ้าหน้าที่ก่อนออกจากที่ ประชุ ม ทางบริ ษทั จะ
บันทึกคะแนนของท่าน
เงื่อนไขกำรลงมติในแต่ ละวำระ: ใช้การลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับตอนลงทะเบียน
วาระที่ 1:
วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 2:
วาระรับทราบผลการดาเนินงาน ไม่มีการลงมติ
วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมาก ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 6:
วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
วาระที่ 7:
วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 8:
วาระนี้ไม่มีการลงมติ แต่ท่านผูถ้ ือหุ้นอาจสอบถามหรื อเสนอความเห็นต่างๆที่เป็ นประโยชน์
แก่คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ได้ทราบและนาไปปฏิบตั ิ
เพื่อให้เกิดความโปร่ งใสในการนับคะแนนเสี ยงการประชุม ฯ บริ ษทั ได้ขออาสาสมัครจากผูถ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบ
ฉันทะจากผูเ้ ข้าร่ วมการประชุมอย่างน้อย 1 ท่าน ร่ วมเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน คือ นายชุติพนั ธุ์ พรหมสุ วรรณศิริ
(ผูถ้ ือหุ้น)
จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ้นที่เข้าร่ วมการประชุมฯ และกล่าวเปิ ดประชุมตลอดจนได้ขอให้
ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อเชิญประชุมดังนี้
วำระที่ 1

รับรองรำยงำนกำรกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุม ฯ ว่าบริ ษทั ได้จดั การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 1 เมษายน
2564 ซึ่งบริ ษทั ได้จดั ทารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2564 แล้วเสร็ จภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ้น โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิ ชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด พร้อมทั้ง
เผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั แล้ว
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คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2564 ซึ่งได้มีการบันทึก
รายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2565 รับรอง
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิม่ เติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ รับรอง
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ไม่นอ้ ยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ:
ที่ประชุมฯ มีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2564 ตามที่ได้เสนอ
ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
รับรอง
456,358,229 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่รับรอง
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสี ย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
รวม
456,358,229 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง
(ไม่นามาคานวณ)
วำระที่ 2

รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรซึ่งแสดงถึงกิจกำรของบริษัทในรอบปี 2564
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปิ ยะ เตชากูล กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูแ้ ถลงรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดง
ถึงผลการดาเนินงานของบริ ษทั สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ
นายปิ ยะฯ รายงานว่า เป็ นที่ทราบกันโดยทัว่ ไปว่าปี 2564 ประเทศไทยยังคงเผชิญสถานการณ์โรคระบาด
โควิด-19 และรัฐบาลยังคงมาตรการจากัดการเดินทาง ซึ่งธุรกิจของบริ ษทั ได้รับผลกระทบ โดยสามารถสรุ ปได้ ดังนี้
1)
โครงสร้ ำงรำยได้ ของบริษัท
บริ ษทั มีรายได้หลักจากการให้บริ การขนส่ งพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม จานวน 480.61 ล้านบาท หรื อคิด
เป็ นร้อยละ 97 , รายได้จากการขนส่งมวลชนจานวน 9.19 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 2, รายได้จากการให้เช่า
ยานพาหนะ จานวน 1.01 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.2 ซึ่งรับรู ้รายได้ไม่เต็มปี และรายได้จากการให้บริ การ
บริ หารรถไฟฟ้า จานวน 2.99 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.6 ซึ่งความเป็ นไปได้ในการขยายธุรกิจคือ
▪
การให้บริ การขนส่ งพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม: สามารถแบ่งการให้บริ การออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
(1) รับส่งพนักงานประจาวัน และ (2) ให้เช่ารถพร้อมคนขับไปประจาที่สานักงานของลูกค้า
▪
การให้บริ การบริ หารรถไฟฟ้า: ปั จจุบนั บริ ษทั รับบริ หารรถไฟฟ้าอยู่ 2 กลุ่ม คือ (1) บริ ษทั อีวีมี พลัส
จากัด ระยะเวลาสัญญา 1 ปี ช่วงระยะเริ่ มต้นใช้บุคลากรจานวน 6 คน ปั จจุบนั ใช้บุคลากรจานวน 20
คน และ (2) บริ ษทั อรุ ณ พลัส จากัด บริ ษทั ได้ให้บริ การบริ หารรถขนส่งสาธารณะ (Shuttle) โดยใช้รถ
มินิบสั (Minibus) ปั จจุบนั ทดลองให้บริ การเฉพาะอาคารสานักงานใหญ่บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
ซึ่งทั้ง 2 บริ ษทั ดังกล่าว เป็ นบริ ษทั ลูกของ บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
2)
กิจกรรมที่สำคัญ (ปี 2564 และไตรมำส 1 ปี 2565)
ช่ วงเวลำ
กิจกรรมที่สำคัญ
ไตรมาส 1 ปี 2564
•
เพิ่มรถบริ การจานวน 28 คัน และเริ่ มให้บริ การแก่บริ ษทั ไทย โพลีคาร์บอเนต จากัด
และบริ ษทั อิเลคโทรลักซ์ (ประเทศไทย) จากัด
•
จัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อผูล้ งทุนเป็ นการเฉพาะเจาะจง คือบริ ษทั โตโยต้า
ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จากัด
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ไตรมาส 2 ปี 2564

•

•

ไตรมาส 3 ปี 2564

•

•
•

ไตรมาส 4 ปี 2564

•
•

•

•

ไตรมาส 1 ปี 2565

•

•
•

•

•
•

3)

4)

เพิ่มรถบริ การจานวน 71 คัน และเริ่ มให้บริ การแก่บริ ษทั อิเลคโทรลักซ์ โปรเฟสชัน่
แนล (ประเทศไทย) จากัด และบริ ษทั แครทโค จากัด
ย้ายสานักงานใหญ่บริ ษทั ไปที่ ตาบลบางนาง อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดย
บริ ษทั ได้ซ้ือที่ดินและสร้างสานักงานเอง
เริ่ มให้บริ การลูกค้ารายใหญ่รายใหม่ บริ ษทั มิ ตซู บิชิ อิเลคทริ ค ไทย ออโต้-พาร์ ท
จากัด
เริ่ มให้บริ การลูกค้า บริ ษทั อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) เพื่อเตรี ยมขยายธุรกิจบริ การในอนาคต
เริ่ มให้บริ การบริ หารรถไฟฟ้า บริ ษทั อีวีมี พลัส จากัด และ บริ ษทั อรุ ณ พลัส จากัด
สร้างสานักงานสาขา, พื้นที่จอดรถและศูนย์ซ่อมบารุ ง ที่ตาบลมาบยางพร อาเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง
เริ่ มให้บริ การลูกค้า บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด โดยใช้รถบริ การ จานวน
29 คัน
รวมจานวนรถให้บริ การทั้งสิ้น 516 คัน โดยมีจานวนเพิ่มขึ้น 169 คันจากปี ก่อนหน้า
เริ่ มให้บริ การลูกค้า บริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน) และกลุ่ม
บริ ษทั โกลว์ พลังงาน
เริ่ มให้ บริ ษทั จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ ง จากัด เช่ารถตูไ้ ฟฟ้า
บริ ษทั ได้ทาสัญญาให้บริ การลูกค้าเพิ่ม จานวน 3 ราย ประกอบด้วยบริ ษทั อมตะ บี.
กริ ม เพาเวอร์ จากัด, บริ ษทั โตโยด้า โกเซ เอเชีย จากัด และบริ ษทั ซูมิริโกะ อีสเทิร์น
รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั ได้ต่อสัญญาบริ การกับลูกค้ารายเดิม คือ บริ ษทั เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล
จากัด
บริ ษทั วีนิไทย จากัด (มหาชน) ขอเพิ่มรถบริ การ
วันนี้ (วันที่ 1 เมษายน 2565) เป็ นวันแรกที่ให้บริ การลูกค้ารายใหญ่รายใหม่ บริ ษทั
นวโลหะ อุตสาหกรรม จากัด (ตั้งอยู่ที่จงั หวัดสระบุรี) ซึ่ งเป็ นการขยายกิจการตาม
แผนธุรกิจของบริ ษทั

ผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี 2564
รายได้จากการบริ การเริ่ มกลับมาหลังจากสถานการณ์โควิด-19 โดยบริ ษทั มีรายได้ 493.80 ล้านบาท กาไรขั้นต้น
101.32 ล้านบาท และกาไรสุ ทธิ 33.12 ล้านบาท ซึ่ งตัวเลขดังกล่าวสู งขึ้นจากปี 2563 แต่ยงั ต่ากว่าปี 2562 เนื่องจาก
ต้นทุนสู งขึ้น ซึ่ งเป็ นเรื่ องปกติของธุรกิจบริ ษทั เมื่อจัดเตรี ยมให้บริ การลูกค้าจะมีค่าใช้จ่ายสู ง ขึ้น ซึ่ งเป็ นค่าใช้จ่าย
ครั้ งเดี ยว (one-time expense) ในปี 2564 ถื อเป็ นปี ที่บริ ษทั ได้มีการเพิ่มจานวนรถให้บริ การมาก ส่ งผลให้กาไร
ขั้นต้นไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ คาดว่ากาไรขั้นต้นจะเป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในปี ถัดไป
กำรคำดกำรณ์ สำหรับปี 2565
บริ ษทั ประมาณการรายได้ปี 2565 จานวน 600,000,000 บาท โดยจะมีรายได้จากลูกค้าที่เริ่ มให้บริ การในระหว่างปี
2564 เพิ่มขึ้นเนื่ องจากมีการให้บริ การเต็มรอบปี ในปี 2565 และลูกค้าใหม่ที่คาดว่าจะเริ่ มใช้บริ การในปี 2565 นี้
คาดการณ์อตั รากาไรขั้นต้น ร้อยละ 25 คาดการณ์อตั รากาไรสุ ทธิ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 10
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5)

(1)
ตอบ:

(2)
ตอบ:
(3)
ตอบ:

(4)
ตอบ:

ควำมท้ ำทำยในกำรดำเนินธุรกิจสำหรับปี 2565
ฝ่ ายบริ หารและคณะกรรมการบริ ษทั ได้ประเมินความท้าทายในการดาเนินธุรกิจสาหรับปี 2565 ดังนี้
5.1) ราคาน้ ามันเชื้อเพลิง
ปั จ จุ บันรั ฐ บาลยังคงควบคุม ราคาน้ า มันดี เ ซล 30 บาทต่ อ ลิ ต ร ซึ่ ง ไม่ ต่ างจากบริ ษทั ได้คาดการณ์ ไว้
ล่วงหน้าแล้ว ประกอบกับบริ ษทั ได้เตรี ยมการรับสถานการณ์โดยการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสาหรับใช้ใน
การควบคุมปริ มาณการใช้น้ ามันและเพิ่มประสิ ทธิภาพการใช้น้ ามันให้สูงขึ้น
5.2) การระบาดของโรคโควิด-19
บริ ษทั ได้เตรี ยมบุคลากรสารองสาหรับการบริ การอย่างต่อเนื่อง ในกรณี บุคลากรของบริ ษทั ติดเชื้อโรคโค
วิด-19 ทั้งนี้ ถื อได้ว่าเป็ นทั้งวิกฤตและโอกาสของบริ ษทั หากเปรี ยบเทียบกับคู่แข่งถือว่าบริ ษทั มีการ
เตรี ยมความพร้อมได้ดีกว่า ส่งผลให้ลูกค้าขอรับบริ การจากบริ ษทั ในปริ มาณมากพอสมควรในปี 2565
5.3) แนวโน้มการใช้รถไฟฟ้า (EV Trend)
เนื่องจากการนาเสนอข่าวสารด้านรถไฟฟ้าตามสื่ อต่างๆ ส่ วนมากเป็ น ด้านการช่วยเหลือจากภาครัฐ เช่น
การลดภาษี เป็ นต้น สาหรับรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคล ในปั จจุบนั มีการสนับสนุนด้านรถเชิงพาณิ ชย์ ทั้งรถ
บัสและรถบรรทุกจานวนน้อย ดังนั้น ต้นทุนตัวรถเชิ งพาณิ ชย์ดงั กล่าวค่อนข้างสู ง ยังไม่คุม้ ค่ากับการ
ลงทุน อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านรถไฟฟ้าทั้ง 2 ทาง ดังนี้
1) การลงทุนรถใหม่
หากมี ความจาเป็ นต้องลงทุนในรถไฟฟ้ าใหม่เพื่อขนส่ งพนักงาน บริ ษทั มี ความพร้อมในการ
ลงทุน
2) การปรับเปลี่ยนเครื่ องยนต์
การเปลี่ยนจากการใช้เครื่ องยนต์สันดาปภายใน เป็ นมอเตอร์ ไฟฟ้ า ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ศึกษาข้อมูล
และติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ หากบริ ษทั ประเมินและพบว่ามีความคุม้ ค่าในการลงทุนเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้า บริ ษทั มีความพร้อม
สามารถเปลี่ยนได้ทนั ที
นายปิ ยะฯ สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดมีคาถาม ข้อสงสัยหรื อคาแนะนาเพิ่มเติมหรื อไม่
บริ ษทั มีมาตการป้องกันโรดระบาดโควิด-19 ให้กบั บุคลากรอย่างไร (ผูถ้ ือหุ้น)
บริ ษทั จัดให้มีการฉี ดวัคซี นให้พนักงานของบริ ษทั ครอบคลุมทั้งบริ ษทั และมีการเตรี ยมบุคลากรสารองกรณี
พนักงนขับรถติดเชื้อโรคโควิด-19 หรื อพบว่าเข้าข่ายกลุ่มเสี่ ยงต้องกักตัว ด้านยานพาหนะบริ ษทั ได้ปรับปรุ งตัว
รถ โดยกั้นพื้นที่พนักงานขับรถแยกส่วนกับผูโ้ ดยสาร
บริ ษทั ได้รับการร้องขอจากลูกค้าในการเพิม่ รถเนื่องจากมาตรการเว้นระยะห่างบ้างหรื อไม่ (ผูถ้ ือหุ้น)
การเพิ่มรถขึ้นอยูก่ บั นโยบายของแต่ละลูกค้า ซึ่งบริ ษทั ได้เตรี ยมรถสารองเพื่อบริ การลูกค้าที่ตอ้ งการในส่วนนี้
กรณี การร้องขอให้เพิ่มรถเนื่องจากมาตรการเว้นระยะห่างเกิดขึ้นหรื อยัง และมีการสะท้อนต้นทุนเท่าไร (ผูถ้ ือ
หุ้น)
การร้องขอให้เพิ่มรถเนื่องจากมาตรการเว้นระยะห่ างเกิดขึ้นแล้ว สะท้อนรายได้เพิ่มขึ้น เนื่ องจากบริ ษทั เก็บ
ค่าบริ การเป็ นรายเที่ยว กรณี ที่มีการใช้งานเพิ่มขึ้นส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้น ในส่วนของการเตรี ยพนักงานสารอง
สะท้อนต้นทุนเพิ่มขึ้นในจานวนไม่มาก
รถบริ การที่จะครบสัญญาในปี 2565 จานวนเท่าไร และคาดว่าจะได้รับการต่อสัญญาทั้งหมดหรื อไม่ (ผูถ้ ือหุ้น)
รถบริ การที่จะครบสัญญาในปี 2565 จานวนประมาณ 40 คัน
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สัญญาบริ การแบบราคาคงที่ (Fixed rate) มีจานวนร้อยละเท่าไร และปัจจุบนั อัตรากาไรขั้นต้นได้รับผลกระทบ
จากราคาน้ ามันปรับเพิ่มหรื อไม่ (ผูถ้ ือหุ้น)
จากประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์ไม่ปกติต่างๆ ทาให้บริ ษทั ได้ปรับตัวเพื่อลดผลกระทบ
ที่มีต่อธุรกิจ โดยทาสัญญาบริ การลูกค้าแบบราคาแปรผัน (Variable rate) ตามราคาน้ ามัน อย่างไรก็ตาม บริ ษทั
ยังคงมีตน้ ทุนน้ ามัน เนื่ องจากเก็บค่าบริ การตามระยะทางที่ใช้จริ ง ซึ่ งปั จจุบนั สัญญาบริ การแบบราคาคงที่
(Fixed rate) มีจานวนประมาณร้อยละ 20 หากราคาน้ ามันปรับตัวสู งขึ้นมาก ทางบริ ษทั เตรี ยมการด้านการเจรจา
ปรับค่าบริ การกับลูกค้ากลุ่มดังกล่าว ที่ผา่ นมาต้นทุนน้ ามันมีผลกระทบต่ออัตรากาไรขั้นต้นประมาณร้อยละ 3
บริ ษทั มีการเจรจากับผูป้ ระกอบการรายอื่นในเขตพื้นที่ภาคกลาง หรื อภาคอื่นๆ เพื่อขยายฐานลูกค้าหรื อไม่
(ผูถ้ ือหุ้น)
ขณะนี้ยงั ไม่มีพฒั นาการด้านการเจรจาดังกล่าวที่ชดั เจน แต่บริ ษทั ได้ขยายฐานลูกค้าไปเขตพื้นที่ภาคกลางโดย
ดาเนินงานเอง
จากการนาเสนอ เห็นว่าช่วงครึ่ งปี แรกบริ ษทั บริ การลูกค้าโดยเพิ่มรถประมาณ 90 คัน ขอสอบถามในระหว่างปี
ยังมีลูกค้าที่อยู่ในขั้นตอนการเจรจา หรื อมีโอกาสที่จะได้ลูกค้าเพิ่มและเพิ่มจานวนรถให้บริ การอีกหรื อไม่
จานวนเท่าไร (ผูถ้ ือหุ้น)
บริ ษทั ได้ต้ งั เป้ าหมายการเพิ่มรถในปี 2565 จานวน 100 คัน ปั จจุบนั เพิ่มไปแล้ว 49 คัน ส่ วนที่ เหลื อคาดว่า
เป็ นไปตามเป้าหมายที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งทางบริ ษทั ได้รับการติดต่อและขอรับบริ การเข้ามามากกกว่าเป้าหมายที่ต้ งั ไว้
แต่บริ ษทั เห็นว่าการธุรกิจควรดาเนินไปด้วยความระมัดระวัง เช่น ปั จจัยด้านการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็ ว เช่น รถบัสไฟฟ้า, การคัดเลือกลูกค้าที่มีความผันผวนด้านรายได้ต่าและพร้อมทาสัญญาระยะยาว
บริ ษทั ตั้งเป้าหมายในการขยายจานวนรถให้บริ การเท่าไร ในระยะเวลา 2-3 ปี ข้างหน้า และการรับมือกับความ
เสี่ ยงในการสู ญเสี ยบุคลากรให้กบั ธุรกิจภาคการท่องเที่ยวเมื่อสถานการณ์กลับมาเป็ นปกติ (ผูถ้ ือหุ้น)
บริ ษทั ตั้งเป้าหมายขยายธุรกิจร้อยละ 10-15 ต่อปี ในส่ วนของการเตรี ยมรับความเสี่ ยงในการสู ญเสี ยบุคลากร
นั้น ทางบริ ษทั เชื่ อมัน่ ในความสามารถทางการแข่งขันและการรักษาบุคลากรด้วยสวัสดิการและความมัน่ คง
ทางอาชีพที่บริ ษทั ให้มากกว่าธุรกิจภาคการท่องเที่ยว บริ ษทั พบว่าบุคลากรจากธุรกิจท่องเที่ยวที่ผนั ตัวเข้ามาใน
ธุรกิจขนส่งพนักงานสามารถปรับตัวได้เหมาะสมกับรายได้ที่ได้รับ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ช่วยขยายความ RPA (ผูถ้ ือหุ้น)
ระบบ RPA คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ทาหน้าที่คล้ายหุ่ นยนต์ เข้ามาตรวจติดตามรถบริ การแทนเจ้าหน้าที่
กรณี ที่มีการใช้รถนอกเวลาที่กาหนด หรื อไม่สมควร ระบบ RPA จะแจ้งเตือนมาที่ผคู ้ วบคุมระบบ สามารถเพิ่ม
ความสามารถในการควบคุมการใช้รถได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของบริ ษทั และลดความเสี่ ยงในการใช้รถนอก
งาน, ลดการใช้น้ ามัน, ควบคุมประสิ ทธิ ภาพการทางานได้ดีกว่าการใช้คน และค่าใช้จ่ายในการจ้างเจ้าหน้าที่
ลดลง
บริ ษทั ตั้งเป้าหมายการลดการใช้น้ ามันเท่าไรจากการนาระบบ RPA มาใช้ (ผูถ้ ือหุ้น)
บริ ษทั ไม่ได้ต้ งั เป้าหมายการลดการใช้น้ ามัน เนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีสถิติที่ชดั เจน คาดว่าการลดการใช้น้ ามัน
ร้ อยละ 5-10 สามารถเป็ นไปได้ รวมทั้งการลดความเสี่ ยงเกิ ดอุบตั ิ เหตุ จากสถิ ติพนักงานขับรถระมัดระวัง
อุบตั ิเหตุเป็ นอย่างดี เมื่อมีผโู ้ ดยสารบนรถ เมื่อพนักงานขับรถนารถเข้าซ่ อมบารุ ง หรื อนาไปใช้งานอื่น ความ
ระมัดระวังลดน้อยลงทาให้เกิดอุบตั ิเหตุขณะไม่มีผโู ้ ดยสาร ซึ่ งการนาระบบ RPA มาใช้สามารถช่วยลดความ
เสี่ ยงนี้ได้
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มีลูกค้ายกเลิกสัญญาในปี 2564 บ้างหรื อไม่ และลูกค้าเรี ยกร้องให้บริ ษทั ใช้รถไฟฟ้าบ้างหรื อไม่ (ผูถ้ ือหุ้น)
ไม่มีลูกค้ารายใดยกเลิกสัญญาในปี 2564 ในส่ วนของการเรี ยกร้องให้บริ ษทั ใช้รถไฟฟ้า ถือว่าเป็ นกระแสของ
ลูกค้า เนื่องจากลูกค้าหลายรายเป็ นบริ ษทั ข้ามชาติ ได้รับนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากบริ ษทั แม่
ดังนั้น โครงการแรกที่จะตอบสนองนโยบาย คือ การเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้า หลังจากการศึกษาข้อมูลและตัวเลข
ค่าใช้จ่ายพบว่า ปัจจุบนั ยังไม่มีความคุม้ ค่าและเหมาะสม จึงอยูใ่ นขั้นตอนศึกษาข้อมูลต่อไป
หากมีการปรับเพิ่มค่าแรงพนักงานขับรถจะกระทบต่อต้นทุนมากเท่าไร และมีมาตรการป้องกันอย่างไร บริ ษทั
สามารถขอปรับค่าบริ การจากลูกค้าได้หรื อไม่ (ผูถ้ ือหุ้น)
ขอเรี ยนแจ้งโครงสร้างรายได้ของพนักงานขับรถของบริ ษทั แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนที่ 1 เงินเดือนพนักงาน
ซึ่งบริ ษทั มีนโยบายปรับเพิ่มทุกปี ส่วนที่ 2 รายได้จากการปฏิบตั ิงาน (เที่ยววิ่ง) ส่วนมากรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจาก
รายได้ส่วนนี้ เมื่อเที่ยววิ่งเพิ่มขึ้นสะท้อนรายได้ของรถบริ การคันนั้นๆ บริ ษทั จึงไม่กงั วลเรื่ องการปรับเพิ่ม
ค่าแรงพนักงานขับรถ กรณี ที่พนักงานขับรถปฏิบตั ิงานได้ดี จะมีการปรับปลี่ยนไปปฏิบตั ิงานในเส้นทางที่มี
เที่ยววิ่งมากขึ้น พนักงานขับรถจะมีรายได้เพิ่มขึ้น สะท้อนรายได้ของรถบริ การเพิ่มขึ้นด้วย
เพราะเหตุใดบริ ษทั จึงจัดหารถบริ การเป็ นรถตู้ หรื อรตู้ VIP มากกว่ารถบัส (ผูถ้ ือหุ้น)
การจัดหารถบริ การเป็ นรถตูเ้ ป็ นกลยุทธ์ทางธุ รกิจ ของบริ ษทั ในปี ที่ผ่านมา ช่วงแรกที่บริ ษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ บริ ษทั มีรถบัสมากกว่า และในส่วนของรถตูบ้ ริ ษทั ใช้รถร่ วมบริ การ ในระหว่างการให้บริ การ
ลูกค้าที่ผา่ นมา บริ ษทั ได้ให้ความรู ้เรื่ องความแตกต่างของการใช้ร ถตูบ้ ริ การถูกต้องตามกฎหมาย (ป้ายสี เหลือง
ตัวอักษรสี ดา ขึ้นต้นด้วยเลข 30) กับรถตูส้ ่วนบุคคล ในอดีตรถตูบ้ ริ การเกือบร้อยละ 100 ใช้รถตูส้ ่วนบุคคลซึ่ ง
ผิดกฎหมาย ต่อมามาตรฐานการใช้รถตูบ้ ริ การปรับเป็ นมาตรฐานเดียวกัน คือ กาหนดใช้รถตูบ้ ริ การถูกต้องตาม
กฎหมาย บริ ษ ัท จึ ง สามารถเข้า แข่ ง ขัน ได้โ ดยไม่ เ สี ย เปรี ย บเรื่ อ งต้น ทุ น และอี ก ปั จ จัย หนึ่ งคื อ ระหว่ าง
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 บริ ษทั พบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลัน่ น้ ามัน โรงไฟฟ้า และ
ปิ โตรเคมี เป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ รถตูท้ ี่เพิ่มขึ้นส่วนมากใช้ขนส่ ง
พนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ พนักงานกลุ่มนี้มีจานวนไม่มาก, ได้รับการดูแลเป็ นอย่างดี เพราะมีความสาคัญ
ต่อการอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ซึ่ งทางานทุกวันไม่มี วนั หยุดและทางานกะ ดังนั้น รถบริ การกลุ่มนี้จึงปฏิบตั ิงาน
หลายเที่ยวต่อวัน มีความมัน่ คงทางรายได้ค่อนข้างมาก, ไม่แปรผันตามสภาวะเศรษฐกิจ-สถานการณ์แวดล้อม
ดังนั้น บริ ษทั จึงวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยขยายฐานลูกค้ากลุ่มนี้

เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านอื่นมีคาถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า
วาระนี้ไม่มีการลงมติเนื่องจากเป็ นวาระการแจ้งเพื่อทราบ
มติ:
ที่ประชุมฯ รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ
วำระที่ 3

อนุมัติงบกำรเงินประจำปี 2564 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่าบริ ษทั ได้จดั ทางบการเงินประจาปี 2564 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ณ รอบปี บัญชี ของบริ ษทั ซึ่ งได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั สานักงานอีวาย จากัด และผ่านการพิจารณา
สอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการอนุมตั ิของคณะกรรมการบริ ษทั เรี ยบร้อยแล้ว
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมเพื่ออนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี 2564 สิ้นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2564 ที่ผา่ นการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี โดยสามารถสรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
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งบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุน (หน่วย : บาท)
สิ นทรัพย์
1,103,537,230
หนี้สิน
605,415,653
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
498,121,577
รายได้จากการขาย
493,800,698
รายได้รวม
495,566,395
กาไรสาหรับปี
33,118,137
กาไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
0.049
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมตั ิ
งบการเงินสาหรับปี 2564 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผา่ นการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี โดยวาระนี้จะต้องได้รับการ
อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมาก ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
มติ:
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2564 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผา่ นการ
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
456,618,239
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสี ย
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
รวม
456,618,239
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
งดออกเสี ยง
0
เสี ยง
(ไม่นามาคานวณ)
วำระที่ 4

อนุมัติกำรจัดสรรกำไรเป็ นทุนสำรอง และอนุมัติกำรจ่ ำยเงินปันผลสำหรับผลกำรดำเนินงำน สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้องบังคับบริ ษทั ข้อ 47 กาหนดให้บริ ษทั มีการจัดสรรกาไรสะสมเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิประจาปี และการจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานตามนโยบายบริ ษทั ในอัตรา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักสารองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจาเป็ นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลไม่มี
ผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริ ษทั ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นาปัจจัย ผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และ
แผนขยายงานมาประกอบการพิจารณา
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรสุ ทธิสาหรับปี 2564
จานวน 1,660,000 บาท เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย คิดเป็ นอัตราร้อยละ 5.01 ของทุนจดทะเบียน และ อนุมตั ิจ่ายเงินปัน
ผลสาหรับผลการดาเนินงาน ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็ นเงินไม่เกิน 20,469,301.74 บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 58.87
ของกาไรสุ ทธิหลังหักสารองตามกฎหมาย
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคานึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผถู ้ ือหุ้นโดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record Date) เพื่อสิ ทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 11
เมษายน 2565 และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิ่มเติมหรื อไม่
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เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมตั ิ
การจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองและอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดย
วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสี ยงลงคะแนน
มติ:
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองและอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลสาหรับ
ผลการดาเนินงานสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
456,621,051
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสี ย
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
รวม
456,621,051
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
งดออกเสี ยง
0
เสี ยง
(ไม่นามาคานวณ)
วำระที่ 5

อนุมัติเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกาชัย บุญจิรโชติ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ดาเนินการแทนประธานฯ ในวาระนี้
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ
ของบริ ษทั ข้อ 20 กาหนดไว้ว่า “ในการประชุมผูถ้ ือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งใน
สาม (1/ 3) ของจานวนกรรมการขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรง 3 ส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนที่
ใกล้เคียงที่สุดกับจานวนหนึ่งในสาม กรรมการที่พน้ จากตาแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่งอีกได้” โดยใน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2565 นี้ มีกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 ท่าน คือ
1) นายชาติชาย
พานิชชีวะ ประธานกรรมการ, กรรมการบริ หาร และกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
2) นางสุ วรรณี
คามัน่
กรรมการ, กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3) นายปิ ยะ
เตชากูล
กรรมการ, ประธานกรรมการบริ หาร, กรรมการบริ หารความเสี่ ยง และ
กรรมการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เห็นสมควรที่จะเสนอชื่ อกรรมการซึ่ งพ้นจาก
ตาแหน่ง ทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถ มีคุณสมบัติครบถ้วน
ต่อการดารงตาแหน่งกรรมการ โดยข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่ อกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของ
บริ ษทั ปรากฏตามหนังสื อเชิญประชุมที่ส่งให้ล่วงหน้าแล้ว
เพื่อให้ที่ประชุมลงมติได้อย่างอิสระ จึงเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากที่ประชุมเป็ นการชัว่ คราว
ผูด้ าเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ได้ให้สิทธิผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2564 - วันที่ 14 มกราคม 2565 นั้น ปรากฏว่าไม่ มีผถู ้ ือหุ้นเสนอชื่อ
บุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณารับเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั แต่อย่างใด
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิม่ เติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมตั ิการ
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน และจะทาการลงคะแนนเลือกตั้ง
เป็ นรายบุคคล
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1.
มติ:

2.
มติ:

3.
มติ:

นำยชำติชำย พำนิชีวะ
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการเลือกตั้ง นายชาติชาย พานิชชีวะ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของ
บริ ษทั อีกวาระหนึ่งตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
456,621,051 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสี ย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
รวม
456,621,051 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง
(ไม่นามาคานวณ)
นำงสุ วรรณี คำมั่น
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการเลือกตั้ง นางสุ วรรณี คามัน่ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของ
บริ ษทั อีกวาระหนึ่งตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
456,621,051 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสี ย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
รวม
456,621,051 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง
(ไม่นามาคานวณ)
นำยปิ ยะ เตชำกูล
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการเลือกตั้ง นายปิ ยะ เตชากูล กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั
อีกวาระหนึ่งตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
456,621,051
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสี ย
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
รวม
456,621,051
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
งดออกเสี ยง
0
เสี ยง
(ไม่นามาคานวณ)

วำระที่ 6

อนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2565
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) ได้กาหนดห้ามมิให้บริ ษทั จ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอื่นให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามข้อบังคับ
ของบริ ษทั และตามข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 25 กาหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษทั ตามที่ประชุมผู ้
ถือหุ้นลงมติอนุมตั ิ โดยอาจกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจานวนแน่นอน หรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกาหนด
ไว้เป็ นคราวๆ หรื อให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอืน่ ได้ นอกจากนี้ กรรมการของ
บริ ษทั มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม อนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565 โดยกาหนด
ผลตอบแทนกรรมการเป็ นเบี้ยประชุมต่อครั้งตามอัตราที่ปรากฏและค่าตอบแทนกรรมการรายปี โดยพิจารณาถึงแผนงาน
ทางธุรกิจของบริ ษทั และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านโดยมีรายละเอียดดังนี้;
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ค่ำเบีย้ ประชุม
ประธานกรรมการ
20,000 บาทต่อครั้ง
รองประธานกรรมการ
15,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการ
12,000 บาทต่อครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
20,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ
12,000 บาทต่อครั้ง
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
18,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
12,000 บาทต่อครั้ง
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
12,000 บาทต่อครั้ง
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
18,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการกากับดูแลกิจการ
12,000 บาทต่อครั้ง
ค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยปี
คิดจากผลประกอบการประจาปี ของบริ ษทั ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิประจาปี หลังหักภาษีเงินได้
นิติบคุ คล โดยให้คณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจจัดสรรเงินจานวนนี้ให้แก่กรรมการ
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
มติ:
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2565 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
456,621,051
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสี ย
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
รวม
456,621,051
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
งดออกเสี ยง
0
เสี ยง
(ไม่นามาคานวณ)
วำระที่ 7

แต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2565
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 120 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) กาหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ทุกปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จารณาคุ ณสมบัติแ ละการปฏิ บัติ หน้าที่ ข องผูส้ อบบัญ ชี ค วามต่ อเนื่ องและ
ประสิ ทธิ ภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2565 มีความเห็นว่า ผูส้ อบบัญชีท้ งั 3 ท่าน
เป็ นผูส้ อบบัญชีที่เป็ นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และมีคุณสมบัติครบถ้วนใน
การตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ประจาปี 2564 รวมถึงมีความเห็นว่า การกาหนดค่าสอบบัญชี
ประจาปี 2565 มีความเหมาะสมดีแล้ว ดังนั้น จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2565 อนุมตั ิการแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม อนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีแห่งบริ ษทั สานักงานอีวาย จากัด
ดังนี้ 1) นายปรี ชา อรุ ณนารา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5800 ยังไม่เคยปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
หรื อ 2) นางสาวศิริรัตน์ ศรี เจริ ญทรัพย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 ยังไม่เคยปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
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บริ ษทั หรื อ 3) นางสาววธู ขยันการนาวี ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 ยังไม่เคยปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั โดยกาหนดให้ผสู ้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็ นผูส้ อบบัญชี เป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น
ต่องบการเงินของบริ ษทั ซึ่ งทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ ไม่มีผใู ้ ดปฏิบตั ิหน้าที่สอบทานหรื อตรวจสอบและแสดงความ
คิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั เป็ นเวลา 7 รอบปี บัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565 สาหรับบริ ษทั เป็ นจานวนไม่
เกิน 1,350,000 บาท
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯอนุมตั ิ
การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติ:
ที่ประชุมฯ มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565 ตามที่
ได้เสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
456,621,051
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสี ย
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
รวม
456,621,051
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
งดออกเสี ยง
0
เสี ยง
(ไม่นามาคานวณ)
วำระที่ 8

พิจำรณำเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ำมี)
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 105 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 ได้กาหนด
ว่า “เมื่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นได้พิจารณาวาระการประชุม ฯ ตามที่แจ้งในหนังสื อเชิญประชุมเรี ยบร้อยแล้ว ผูถ้ ือหุ้นซึ่ งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนด
ไว้ในหนังสื อเชิญประชุมก็ได้”
นอกจากนี้ บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่ องอื่นๆ เกี่ยวกับบริ ษทั
(1)
ในสถานการณ์ราคาน้ ามัน 30 บาทต่อลิตร บริ ษทั ยังสามารถรักษาอัตรกาไรขั้นต้นที่ร้อยละ 25 และอัตรากาไร
สุ ทธิที่ร้อยละ 10 ได้หรื อไม่ (ผูถ้ ือหุ้น)
ตอบ:
บริ ษทั คาดว่าจะยังสามารถรักษาอัตรากาไรสุ ทธิที่ร้อยละ 10 แต่อตั รกาไรขั้นต้นอาจมีการผันแปรเล็กน้อย
(2)
หากราคาน้ ามันปรับเพิ่มเป็ น 34 บาทต่อลิตร เนื่องจากรัฐบาลยกเลิกการอุดหนุนราคาน้ ามัน บริ ษทั คาดว่าจะมี
ผลกระทบต่ออัตรกาไรขั้นต้น และอัตรากาไรสุ ทธิ เท่าไร (ผูถ้ ือหุ้น)
ตอบ:
เนื่องจากบริ ษทั ยังไม่ได้ประเมินตัวเลขที่ชดั เจน จากการคานวณคร่ าวๆ หากราคาน้ ามันปรับเพิ่มเป็ น 34 บาท
ต่อลิตร คือ ราคาต้นทุนน้ ามันโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 หรื อประมาณร้อยละ 2.5 แต่รายได้ค่าบริ การที่บริ ษทั
ได้รับตามสัญญาส่วนหนึ่งแปรผันตามราคาน้ ามัน ฉะนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นต่ากว่าร้อยละ 2.5
(3)
บริ ษทั สามารถรักษาระดับการเติบโตของธุรกิจ โดยเพิ่มรถบริ การปี ละ 100 คันไปได้อีกนานเท่าไร (ผูถ้ ือหุ้น)
ตอบ:
หากสภาวะของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยยังเป็ นเช่นปัจจุบนั บริ ษทั สามารถรักษาระดับการเติบโต
ดังกล่าวไปได้อีก 3-5 ปี
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เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่ องอื่นๆ เพื่อพิจารณา
ประธานฯ จึ งกล่าวขอบคุณผูถ้ ื อหุ้น ผูร้ ั บมอบฉันทะ และผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่ วมการ
ประชุมฯ และปิ ดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
นายชาติชาย พานิชชีวะ
ประธานกรรมการบริ ษทั

ลงชื่อ

ผูบ้ นั ทึกการประชุม
นางสุ กานดา พุทธรักษา
เลขานุการบริ ษทั
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