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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 www.kiattana.co.th
ของ
บริษทั เกียรติธนาขนส่ ง จากัด (มหาชน)
วัน เวลาและสถานที่
ประชุ มเมื่ อวันที่ 30 มิ ถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องฟิ นิ กซ์ 5-6 อาคาร 9-12 ศู นย์แสดงสิ นค้า
และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
1 คุณเชิดเกียรติ มนต์เสรี นุสรณ์
2 คุณมินตรา มนต์เสรี นุสรณ์
3 คุณศรี ภพ สารสาส
4 คุณลัดดา ฉัตรฉลวย
5 คุณวิชยั พรกีรติวฒั น์
6 คุณกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
7 คุณบุญทักษ์ หวังเจริ ญ
8 คุณสุ จิตรา มนต์เสรี นุสรณ์
9 คุณคีรินทร์ ชูธรรมสถิต

ตาแหน่งประธานกรรมการบริ ษทั
ตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ
ตาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ตาแหน่งกรรมการอิสระ
ตาแหน่งกรรมการอิสระ
ตาแหน่งกรรมการ
ตาแหน่งกรรมการ

กรรมการเข้าร่ วมประชุมทั้งหมด 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
ผู้แทนผู้สอบบัญชี
1. คุณกรรณิ การ์ วิภาณุรัตน์
2. คุณพนิดา วิจิตรสรัตน์

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด

ที่ปรึกษากฎหมาย / ผู้สังเกตการณ์ และตรวจสอบการนับคะแนน
คุณอิทธิ เชษฐ์ โชควรเศรษฐกุล

ที่ปรึ กษากฎหมาย บริ ษทั จีพี จัสติส จากัด

เลขานุการที่ประชุม
1. นางสาวนันท์นภัส เที่ยงธรรม
2. นางสาวญดาชนก ศิริสวัสดิ์

เลขานุการที่ประชุม
เลขานุการที่ประชุม
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เลขานุการที่ประชุ ม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็ นการลดการสัมผัส และป้ องกันการแพร่ กระจายของไวรัส
โควิ ด -19 หากผู ถ้ ื อ หุ ้น ที่ เ ข้า ร่ ว มประชุ ม มี ข ้อ สอบถามในระหว่ า งการประชุ ม แต่ ล ะวาระ ให้เ ขี ย นค าถามเป็ น
ลายลักษณ์ อกั ษรแทนการใช้ไมโครโฟน ลงในแบบฟอร์ มที่ บริ ษทั จัดให้ และส่ งที่ จุดลงทะเบี ยนหรื อภายในห้อ ง
ประชุม เพื่อให้ประธานกรรมการ หรื อผูท้ ี่ประธานกรรมการมอบหมายเป็ นผูต้ อบข้อสอบถามในแต่ละวาระ
นายอิ ท ธิ เ ชษฐ์ โชควรเศรษฐกุ ล ที่ ป รึ กษากฎหมาย ได้ช้ ี แจงให้ ผู ้ถื อ หุ ้ น รั บ ทราบรายละเอี ย ดต่ า ง ๆ
ในข้อกาหนดเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ในแต่ละวาระ ดังต่อไปนี้
การลงคะแนนเสี ยงจะใช้วิธีนับคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ื อหุ ้นที่ ไม่เห็ นชอบ และงดออกเสี ยงในการลงมติ ของ
แต่ ล ะวาระ โดยผู ถ้ ื อ หุ ้น แต่ ล ะท่ า นจะได้รั บใบลงคะแนนที่ ใ ช้ส าหรั บ การลงคะแนนเสี ย งตามวิ ธี ด ัง กล่ า วก่ อ น
การประชุมจะเริ่ มต้น
ในการลงคะแนนเสี ยงสาหรับแต่ละวาระ ทั้งผูถ้ ือหุ ้นที่ เข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเองและผูร้ ับมอบฉันทะของ
ผูถ้ ือหุ ้นจะใช้วิธีการลงคะแนนเสี ยงแบบเดี ยวกัน คื อ ท่านประธานกรรมการจะขอให้ผูถ้ ือหุ ้นท่านใดที่ ไม่เห็ นชอบ
หรื อของดออกเสี ยงในการลงมติ ส าหรั บ วาระต่ า ง ๆ ยกมื อ ขึ้ น โดยจะมี เ จ้ า หน้ า ที่ ข องบริ ษัท ไปนั บ และ
เก็บใบลงคะแนนเสี ย งจากผูถ้ ื อหุ ้นแต่ ละท่ า นที่ ค ัดค้า นหรื อไม่เ ห็ นชอบ หรื องดออกเสี ย งในวาระนั้น ๆ สาหรั บ
ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่ยกมือ ที่ประชุมขอถือว่า ผูถ้ ือหุน้ เหล่านั้นลงมติเห็นชอบในวาระนั้น ๆ
ในการนับคะแนนเสี ยง ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยง หนึ่งเสี ยง ต่อ หนึ่งหุน้ ในการนับคะแนนเสี ยง บริ ษทั จะ
นาคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสี ยงดังกล่าวนั้นหักออกจากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่เข้าร่ วมประชุ ม
ส่ วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่ลงคะแนนเห็นชอบในวาระนั้น ๆ
ในกรณี ที่ไ ม่ มีผู ใ้ ดแสดงความเห็ นคัด ค้า น หรื อแสดงความคิ ด เห็ นเป็ นอย่า งอื่ น ในวาระใด ๆ ให้ถือ ว่ า
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ หรื ออนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์
การลงคะแนนเสี ยงในวาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 7 ในการประชุมครั้งนี้ จะต้องผ่าน
มติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุ ม โดยการมอบฉันทะหรื อมาประชุมด้วยตนเองและมี สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน หากมีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานออกเสี ยงเพิ่มอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
การลงคะแนนเสี ยงในวาระที่ 8 ในการประชุ มครั้ งนี้ จะต้องผ่านมติ อนุ มตั ิ ด ้วยคะแนนเสี ย งไม่ น้อยกว่า
สามในสี่ ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรื อมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
ส่ วนวาระที่ 2 และ 4 เป็ นวาระแจ้งให้ทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสี ยงเพื่อขอมติ จากผูถ้ ือหุ ้น และหลังจาก
เสร็ จสิ้ นการประชุม บริ ษทั จะสอบทานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุ มและการลงคะแนนเสี ยง
ของผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อยืนยันความถูกต้องครบถ้วน
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เลขานุการที่ประชุ ม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ น้ มาเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรั
บมอบฉันทะ
www.kiattana.co.th
จานวนทั้งสิ้ น 39 ราย นับเป็ นจานวนหุน้ ได้ 1,691,177,251 หุน้ จากจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด 2,809,463,427
หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 60.20 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่ งครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
เลขานุการที่ประชุ ม ได้แจ้งว่า สาหรับวาระการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ประจาปี 2563 ในวันนี้ มี
จานวน 9 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสื อบอกกล่าวเรี ยกประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผูถ้ ือหุ น้ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้มีเวลาศึ กษา
ข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว และได้เรี ยนเชิญท่านประธานกรรมการ เสนอวาระการประชุมต่อที่ประชุม
นายเชิดเกียรติ มนต์ เสรีนุสรณ์ ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและกล่าวเปิ ดประชุมและ
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2562 ซึ่ งประชุมเมื่อ
วันที่ 5 เมษายน 2562 และเลขานุ การที่ ประชุ มได้จดั ทารายงานการประชุ มส่ งให้ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย
และกระทรวงพาณิ ช ย์ภ ายในเวลาที่ ก ฎหมายก าหนด รวมทั้ง เผยแพร่ ใ นเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ัท พร้ อ มทั้ง ได้จัด ส่ ง
ให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมเพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว
ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผถู ้ ือหุน้ ผูใ้ ดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรื อไม่
เมื่อไม่มีคาถามอื่นใด ประธานฯจึ งขอเสนอให้ที่ประชุ มพิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี 2562
ทั้งนี้ เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมเพิ่มเติมจานวน 3 ราย จึงมี
ผูถ้ ือหุน้ มาเข้าร่ วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจานวน 42 ราย รวมเป็ นจานวนหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุ ม
ทั้งหมด 1,695,486,051 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 60.35 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์ดงั นี้
มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ตามที่ประธานฯ เสนอ
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
(1) เห็นด้วย
(2) ไม่เห็นด้วย
(3) งดออกเสี ยง
(4) บัตรเสี ย
รวมจานวนเสี ยง
(ไม่มีบตั รเสี ย)

จานวน (หุ้น)
1,695,486,051
0
0
0
1,695,486,051

คิดเป็ นร้ อยละ
100
0
0
0
100

3

Kiattana Transport Public Company Limited
100 Moo 3, Bangtanai, Pakkret, Nonthaburi, 11120

บริษทั เกียรติธนาขนส่ง จากัด (มหาชน)
100 หมู่ 3 ตำบลบำงตะไนย์ อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
Tel: +662 501 7330
www.kiattana.co.th

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2562 และแผนงานทีwww.kiattana.co.th
่จะดาเนินการในปี 2563
ประธานฯ เสนอให้ที่ ประชุ มพิ จารณารั บ ทราบรายงานประจาปี 2562 ซึ่ งบริ ษ ทั ได้จัด ส่ ง ให้แ ก่ ผู ถ้ ื อ หุ ้น
พร้อมหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในรู ปแบบ QR CODE เพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้ว
คุ ณ มิ น ตรา มนต์ เ สรี นุ ส รณ์ กรรมการผู ้จั ด การ ได้ รั บ มอบหมายจากประธานฯ ให้ เ ป็ นผู ้ร ายงาน
ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ปี 2562 และกล่าวถึงภาพรวมแผนงานที่จะดาเนินการในปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1) สรุ ปผลการดาเนินงานของบริษทั ในปี 2562
รายได้
- ปี 2562 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีรายได้รวมเท่ากับ 955.19 ล้านบาท ลดลง 114.18 ล้านบาท หรื อ
ลดลง ร้อยละ 10.68 เมื่อเทียบกับ ปี 2561 ปัจจัยหลักมาจากการยุติการให้บริ การของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั เคที เทรน จากัด
เนื่ องมาจากการเปลี่ยนวิธีการปฏิ บตั ิ งานเนื่ องด้วยคาสั่งจากทางราชการ ทาให้ บริ ษทั เคที เทรน จากัด ไม่สามารถ
ให้บริ การได้ ส่ งผลให้รายได้ลดลง อย่างไรก็ตาม หลังจากผ่านไป 1 ปี บริ ษทั เคที เทรน จากัด กาลังจะได้กลับมา
ให้บริ การลูกค้ารายใหม่อีกครั้ง ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
- แต่ในส่ วนบริ ษทั ย่อย บริ ษทั เคจีพี จากัด ซึ่ งให้บริ การตรวจสอบพฤติกรรมคนขับรถ มีรายได้รวม
เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 1.82 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.75 เนื่องมาจากมีลูกค้าเพิ่มขึ้น และมีโอกาสเติบโตทางธุรกิ จได้
อีกมาก เพราะว่ามีลูกค้าติดต่อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
- รายได้อีกส่ วนหนึ่ งมาจากจากการขายสิ นค้า โดยช่ วง 2-3 ปี ที่ ผ่านมา มี การเพิ่ มธุ รกิ จซื้ อสิ นค้า
เคมีภณ
ั ฑ์พร้อมขนส่ งให้กบั ลูกค้า ซึ่ งเริ่ มเป็ นส่ วนประกอบรายได้หลักของบริ ษทั แต่ช่วงปี ที่ผ่านมารายได้ในส่ วนนี้
ลดลงร้อยละ 15.72 เนื่องจากทางบริ ษทั ทาธุรกิจขายเคมีภณ
ั ฑ์ใช้เงินสกุลดอลล่าร์ เมื่อนาไปแลกเปลี่ยนเป็ นเงินบาทที่ มี
การแข็งค่าขึ้นกว่าปี ก่อนประมาณ 10% รายได้ที่ได้รับจึงน้อยลง
ต้ นทุนรวม
สาหรับ ปี 2562 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีตน้ ทุนรวมเท่ากับ 655.26 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นร้อยละ
68.60 ของรายได้รวม ซึ่ งดี กว่าต้นทุ นรวมของปี ก่ อนซึ่ งมีตน้ ทุ นรวม เท่ากับ 782.63 ล้านบาท คิ ดเป็ นร้อยละ 73.19
ของรายได้รวม ต้นทุนรวมจึงลดลงจากปี 2561 เท่ากับ 127.37 ล้านบาท ปั จจัยหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงระบบการ
ทางานและการควบคุมต้นทุนที่ดีข้ ึนของบริ ษทั จึงส่ งผลให้ตน้ ทุนขายและต้นทุนบริ การลดลง ซึ่ งส่ งผลให้กาไรขั้นต้น
และกาไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ดีข้ ึน
กาไรขั้นต้ น
สาหรับปี 2562 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีกาไรขั้นต้น เท่ากับ 283.73 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 29.70
ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 23.70 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 9.11 เป็ นผลมาจากความเข้มงวด ในการ
บริ หารจัดการต้นทุนและสามารถบริ หารจัดการได้ดีข้ ึนกว่าปี ก่อน
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บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มี กาไรสุ ทธิ สาหรั บ ปี 2562 เท่ ากับ 111.18 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ
11.64 ของรายได้รวม โดยมีกาไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เท่ากับ 104.19 ล้านบาท เนื่ องมาจากบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
มีการควบคุมการบริ หารจัดการค่าใช้จ่ายและต้นทุน ประกอบกับในปี 2561 มีรายจ่ายพิเศษ
2) แผนการดาเนินงานของบริษทั ในปี 2563
- ในส่ วนบริ ษทั ย่อย บริ ษทั เคที เทรน จากัด ซึ่ งได้กลับมาให้บริ การอีกครั้ง ในวันที่ 1 กรกฎาคม
2563 ให้แก่ลูกค้ารายใหม่ นอกจากนั้นยังมีลูกค้ารายอื่นๆติ ดต่อเข้ามาอีกหลายราย จึ งเชื่ อได้ว่าการให้บริ การขนส่ ง
ทางราง (ทางรถไฟ) จะเติบโตและสร้างผลกาไรให้บริ ษทั ได้อีกมาก
- ธุ รกิจขนส่ งเคมีภณ
ั ฑ์ยงั เป็ นธุ รกิ จหลัก ที่บริ ษทั ให้ความสาคัญ โดยบริ ษทั ดาเนิ นการติดต่อลูกค้า
รายใหม่ อ ย่ า งสม่ า เสมอ และมี ค วามต้อ งการใช้บ ริ การจากลู ก ค้า ประเทศเพื่ อ นบ้า นเข้า มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น
สาธารณรั ฐประชาชนลาว ถึ งแม้ช่วงที่ ผ่านมาอาจจะมี อุปสรรคจากสถานการณ์ แพร่ ระบาดของไวรั สโควิด 2019
อยู่บา้ ง แต่ขณะนี้ สถานการณ์ได้เริ่ มคลี่คลายขึ้นแล้ว จึงเชื่ อได้ว่าในปี 2563 นี้ น่าจะเป็ นอีกปี ที่บริ ษทั มีแนวโน้มที่ จะ
เติบโตในด้านผลประกอบการและผลกาไรสุ ทธิ ในอัตราที่ดี
ประธานฯสอบถามที่ประชุมว่ามีผถู ้ ือหุน้ ผูใ้ ดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรื อไม่
คุ ณ มารยาท ใจแก้ ว ในฐานะผู้ รั บ มอบฉั น ทะของ คุ ณ เมธาสิ ท ธิ์ พงศ์ ย มั ด ผู ถ้ ื อ หุ ้น ได้ส อบถามผ่ า น
แบบสอบถามว่า แนวโน้มผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2 เป็ นอย่างไร ดีกว่าไตรมาสที่ 1 หรื อไม่ และในส่ วนรายได้และ
กาไร รวมทั้งปี รายได้และกาไรเติบโตขึ้นเท่าไร
คุ ณมินตรา มนต์ เสรี นุสรณ์ กรรมการผูจ้ ดั การ ตอบข้อสอบถามว่า งานของบริ ษทั ส่ วนใหญ่ จะเป็ นงาน
Contract (งานสั ญ ญาจ้า ง) ซึ่ งมี ร ะยะยาว ไตรมาสที่ 2 จึ ง น่ า จะมี ร ายได้แ ละก าไรที่ ดี เ ช่ น เดี ย วกับ ไตรมาสที่ 1
อย่ า งไรก็ ต าม ไตรมาสที่ 2 การขนส่ ง ได้รั บผลกระทบจากสถานการณ์ แ พร่ ร ะบาดของไวรั ส โควิ ด -19 อยู่ บ ้า ง
แต่ไม่มาก เนื่ องจากเป็ นงานจ้างที่มีระยะยาวตามที่ กล่าวมา และขณะนี้ สถานการณ์โควิดได้คลี่คลายกลับมาปกติ แล้ว
ดังนั้นรวมทั้งปี รายได้และกาไรจึงน่าจะเติบโตขึ้นในระดับที่น่าพอใจ
คุ ณ มารยาท ใจแก้ ว ในฐานะผู้ รั บ มอบฉั น ทะของ คุ ณ เมธาสิ ท ธิ์ พงศ์ ย มั ด ผู ถ้ ื อ หุ ้น ได้ส อบถามผ่ า น
แบบสอบถามว่า บริ ษทั มีการรับงานใหม่ในปี นี้ หรื อไม่ และได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด -19
หรื อไม่
คุณมินตรา มนต์ เสรี นุสรณ์ กรรมการผูจ้ ดั การ ตอบข้อสอบถามว่า ในปี นี้ งานใหม่ๆของบริ ษทั คืองานขนส่ ง
ทางราง ตามที่ ได้กล่าวไปแล้ว และงานขนส่ งยังมีการเจรจากับลูกค้ารายอื่น ๆ อย่างต่อเนื่ อง ในช่ วงก่อนหน้านี้ การ
ขนส่ งของบริ ษทั ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 อยู่บา้ ง แต่ไม่มาก เนื่ องจากเป็ นงาน
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จ้างที่ มีระยะยาวตามที่ กล่าวมา อีกทั้งงานขนส่ งของบริ ษทั ส่ วนใหญ่เป็ นการขนส่ งwww.kiattana.co.th
เคมีภณ
ั ฑ์ที่มีความจาเป็ นในการ
อุปโภคบริ โภคจึงได้รับการยกเว้นให้สามารถขนส่ งได้
คุณวินัย รุ่ งทิวาสุ วรรณ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามผ่านแบบสอบถามว่า ธุรกิจขนส่ งทางรถไฟของบริ ษทั ย่อยในปี นี้
คาดว่าจะมีรายได้เท่าไร ถึง break even point (จุดคุม้ ทุน) หรื อไม่ ได้สร้างผลกาไรจากธุรกิจนี้หรื อไม่
คุณมินตรา มนต์ เสรี นุสรณ์ กรรมการผูจ้ ดั การ ตอบข้อสอบถามว่า งานของบริ ษทั ทุ กงานย่อมต้องมี กาไร
จะมากหรื อน้อยขึ้ นอยู่กบั การบริ หารจัดการในแต่ละงาน ยิ่งเมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มในอนาคตซึ่ งการขนส่ งทางราง
ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้เป็ นการขนส่ งช่องทางหลักของประเทศ ย่อมเป็ นโอกาสที่ดีของบริ ษทั
เมื่อไม่มีคาถามอื่นใด จึงถือได้วา่ ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ประจาปี 2562 และแผนงานที่
จะดาเนินการในปี 2563
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงิน งบดุลและงบกาไรขาดทุน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
ประธานฯ เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ง บดุ ล และงบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ส าหรั บ งบการเงิ น
เฉพาะกิ จ การ และงบการเงิ น รวมของบริ ษัท ส าหรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี สิ้ น สุ ด ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562
ซึ่ งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตพร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทาน
เรี ยบร้อยแล้ว
โดยมีสาระสาคัญสรุ ปได้ดงั นี้
(บาท)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
รายได้รวม
กาไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
กาไรสุ ทธิ
กาไรต่อหุน้
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุ น้ )

1,226,217,382.72
104,011,986.97
1,122,205,395.75
955,190,040.54
136,708,425.35
111,179,939.75
0.0392
2,809,463,427

1,228,554,635.72
61,974,608.67
1,166,580,027.05
919,635,275.32
140,218,710.13
119,745,939.96
0.0426
2,809,463,427

รายละเอี ย ดปรากฏตามส าเนางบดุ ล และงบก าไรขาดทุ น ส าหรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี สิ้ น สุ ด ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2562 ที่ได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในรู ปแบบ QR CODE พร้อมหนังสื อเชิญประชุมเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้ว
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ประธานฯสอบถามที่ประชุมว่ามีผถู ้ ือหุน้ ผูใ้ ดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรื
อไม่
www.kiattana.co.th
คุณเย็นจิตต์ มุกนนต์ ในฐานะผู้รับมอบฉั นทะของ สมาคมส่ งเสริ มผู้ลงทุ นไทย ผูถ้ ือหุ ้น ได้สอบถามผ่าน
แบบสอบถามว่า เพราะเหตุใดอัตราส่ วนทางการเงิ น 3 ส่ วน คื อ อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลื อ ระยะเวลาขาย
สิ นค้าเฉลี่ย และวงจรเงินสด จึงมีค่าแสดงที่แตกต่างกันมากอย่างมีนยั สาคัญ ระหว่างงบการเงินปี 2561 และปี 2562
คุณมินตรา มนต์ เสรี นุสรณ์ กรรมการผูจ้ ดั การ ตอบข้อสอบถามว่า เนื่ องจากทางบริ ษทั มีการเปลี่ยนรู ปแบบ
ธุ รกิ จ จากเดิ มที่ บริ ษทั มีแต่งานประเภทขนส่ งเป็ นส่ วนใหญ่ จึ งไม่ค่อยมีอตั ราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือที่ ชดั เจน
มากนัก แต่ช่วง 1-2 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั มีการขยายธุรกิจด้านค้าขายมากขึ้น จึงมีการซื้ อสิ นค้าเคมีภณ
ั ฑ์พ่วงกับการขนส่ ง
ของบริ ษทั บริ ษทั จึงต้องมีการปรับการคานวณอัตราส่ วนทางการเงิ น 3 ส่ วนนี้ ในรู ปแบบใหม่ จึงมีความแตกต่างกัน
ระหว่างงบการเงินปี 2561 และปี 2562 ตามที่ได้แสดงให้เห็นในงบการเงิน
เมื่อไม่มีคาถามอื่นใด ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบดุลและงบกาไรขาดทุน
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังกล่าว
ทั้งนี้ เลขานุ การที่ ประชุ มได้แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า ในขณะนี้ มีผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มเพิ่ มเติ มจานวน 4 ราย
จึ งมีผูถ้ ือหุ ้นมาเข้าร่ วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจานวน 46 ราย รวมเป็ นจานวนหุ ้นที่ เข้าร่ วม
ประชุมทั้งหมด 1,695,487,251 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 60.35 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์ดงั นี้
มติ อนุ มตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ น งบดุ ลและงบกาไรขาดทุ น ส าหรั บรอบระยะเวลาบัญ ชี สิ้นสุ ด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 ตามที่ประธานฯเสนอ
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
(1) เห็นด้วย
(2) ไม่เห็นด้วย
(3) งดออกเสี ยง
(4) บัตรเสี ย
รวมจานวนเสี ยง
(ไม่มีบตั รเสี ย)

จานวน (หุ้น)
1,695,487,251
0
0
0
1,695,487,251

คิดเป็ นร้ อยละ
100
0
0
0
100

วาระที่ 4 พิจารณารั บทราบการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย (ซึ่ งครบถ้ วนแล้ ว) และรั บทราบการจ่ ายเงินปั นผล
ระหว่ างกาลจากผลการดาเนินงานของบริษทั ในปี 2562
ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ ประชุ มว่า เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 115 และ มาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติมหาชน
จากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 38 และข้อ 39 ซึ่ งกาหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาการจัดสรรกาไรและ
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การจ่ ายเงิ นปั นผลประจาปี และคณะกรรมการบริ ษทั ต้องรายงานการจ่ ายเงิ นปั นผลระหว่
างกาลให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นทราบ
www.kiattana.co.th
รวมทั้งบริ ษ ทั ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ไว้เป็ นทุ นสารอง ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองจะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
เนื่องจากผลการดาเนิ นงานสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ ตามงบเฉพาะกิจการ เป็ นจานวน
119,745,939.96 บาท โดยบริ ษทั ได้จดั สรรเงิ นทุ นสารองแล้ว เป็ นเงิ นทั้งสิ้ น 38,605,000 บาท ซึ่ งไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน จานวน 386,049,381 บาท ครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว ดังนั้น จึงไม่ตอ้ งจัดสรรเงินทุนสารองเพิ่มเติมอีก
ทั้งนี้ บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นในอัตราร้ อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษี เงิ นได้
นิ ติบุคคล และเงิ นทุ นสารองตามกฎหมาย ดังนั้นคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็ นว่าบริ ษทั มีผลประกอบการ
ตลอดจนมีผลกาไรในเกณฑ์ดี จึงได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเป็ นจานวน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 จ่ายไปเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ในอัตราหุน้ ละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์)
ครั้งที่ 2 จ่ายไปเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ในอัตราหุน้ ละ 0.03 บาท (สามสตางค์)
เนื่ อ งจากที่ บ ริ ษัท ได้เ ลื่ อ นการประชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจ าปี 2563 ก่ อ นหน้ า นี้ บริ ษัท จึ ง ได้พิ จ ารณา
จ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลครั้ งที่ 2 แทนการจ่ายเงิ นปั นผลประจาปี เพื่อลดผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ้ นกับผูถ้ ื อหุ ้นจากการ
เลื่ อนการประชุ มสามัญ ผู ถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ัท โดยบริ ษ ัทจ่ ายในอัตราหุ ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์) จากก าไรสุ ทธิ
ตามงบเฉพาะกิจการ สิ้ นสุ ดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่ งมีจานวน 119,745,939.96 บาท (หนึ่ งร้อยสิ บเก้าล้านเจ็ดแสนสี่
หมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิ บเก้าบาทเก้าสิ บหกสตางค์)
รวมเป็ นจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ในอัตราหุน้ ละ 0.04 บาท (สี่ สตางค์) ซึ่ งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
และถือเป็ นการจ่ายปั นผลจากผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในปี 2562 โดยไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจาปี 2562 เพิ่มเติมอีก
ประธานฯสอบถามที่ประชุมว่ามีผถู ้ ือหุน้ ผูใ้ ดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรื อไม่
คุณวินัย รุ่ งทิวาสุ วรรณ ผูถ้ ือหุ ้น ได้สอบถามผ่านแบบสอบถามว่า ในปี 2563 บริ ษทั จะยังคงนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลปี ละ 2 ครั้งเหมือนเดิมหรื อไม่ และมีปัญหาเรื่ องขาดสภาพคล่องหรื อไม่
คุ ณมินตรา มนต์ เสรี นุสรณ์ กรรมการผูจ้ ดั การ ตอบข้อสอบถามว่า ที่ ผ่านมาบริ ษทั มี นโยบายการจ่ ายเงิ น
ปันผลปี ละ 2 ครั้งมาตลอดอยูแ่ ล้ว โดยเป็ นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการจ่ายเงินปันผลประจาปี ยกเว้นปี ที่ผา่ น
มาด้วยสถานการณ์โควิด -19 จึ งเป็ นการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลทั้ง 2 ครั้ง และบริ ษทั ไม่มีปัญหาเรื่ องสภาพคล่อง
โดยพิจารณาได้จากงบการเงิน ซึ่ งบริ ษทั มีเงินสดพอสมควรและมีกาไรสะสมที่มากเพียงพอ
เมื่ อ ไม่ มี ค าถามอื่ น ใด จึ ง ถื อ ได้ ว่ า ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารั บ ทราบการจั ด สรรทุ น ส ารองตามกฎหมาย
(ซึ่ งครบถ้วนแล้ว) และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในปี 2562
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วาระที่ 5 พิจารณาแต่ งตั้งกรรมการเข้ าแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

บริษทั เกียรติธนาขนส่ง จากัด (มหาชน)
100 หมู่ 3 ตำบลบำงตะไนย์ อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
Tel: +662 501 7330
www.kiattana.co.th
www.kiattana.co.th

ประธานฯ ได้แ ถลงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า เนื่ อ งจากประธานฯ รวมทั้ง คุ ณ วิ ชั ย พรกี ร ติ ว ัฒ น์ คุ ณ กฤษฎา
มณเฑี ย รวิ เ ชี ย รฉาย เป็ นกรรมการที่ ต ้อ งออกตามวาระและ ถื อ เป็ นผู ้มี ส่ ว นได้เ สี ย ในการพิ จ ารณาวาระนี้
เพื่อความโปร่ งใสในการดาเนิ นการประชุม ประธานฯ พร้อมทั้งกรรมการอีก 2 ท่าน จึงขออนุญาตออกจากที่ประชุ ม
เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสี ยงในวาระนี้ โดยมอบหมายให้ คุณศรี ภพ สารสาส ในฐานะประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็ นผูด้ าเนินการประชุมในวาระนี้แทน
คุณศรี ภพ สารสาส ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไป
ตามมาตรา 71 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ บ ริ ษัท มหาชน พ.ศ. 2535 และข้อ บัง คับ ข้อ 14 ของบริ ษ ัท ซึ่ งก าหนดให้
ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่ งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด
โดยในปี 2563 กรรมการของบริ ษทั ที่ครบวาระการดารงตาแหน่งมีจานวน 3 ท่าน ได้แก่
1.คุณเชิดเกียรติ มนต์เสรี นุสรณ์
2.คุณวิชยั พรกีรติวฒั น์
3.คุณกฤษฎา มนเฑียรวิเชียรฉาย

ประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

ส าหรั บ การประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจ าปี 2563 บริ ษัท ได้เ ปิ ดโอกาสให้ ผู ้ถื อ หุ ้ น เสนอรายชื่ อบุ ค คลอื่ น
เพื่ อเข้า รั บการคัดเลื อกเป็ นกรรมการบริ ษทั ผ่า นช่ องทางเว็ปไซต์ของบริ ษ ทั WWW.KIATTANA.CO.TH เพื่ อให้
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเป็ นการล่วงหน้า ตั้งแต่วนั ที่ 27 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่ งปรากฏว่า
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั แต่อย่างใด
ทั้งนี้ บุคคลที่ ได้รับการเสนอชื่ อแต่งตั้งเป็ นกรรมการในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ
ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริ ษทั (ไม่รวมผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ) เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว โดยเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน
ที่ ตอ้ งออกจากตาแหน่ งตามวาระ เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งด้านคุณวุฒิ และประสบการณ์และมีความเชี่ ยวชาญ
จากหลากหลายวิชาชี พ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานที่ดีในฐานะกรรมการบริ ษทั ในช่วงที่ ผ่านมาแล้ว สมควรเสนอให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกกลับเข้ารับตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
แต่เนื่ องจาก คุณวิชยั พรกีรติวฒั น์ ซึ่ งดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระแจ้งต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษ ัท ว่ า มี ภ ารกิ จ ส่ ว นตัว ที่ ต ้อ งด าเนิ น การ ไม่ ส ามารถอุ ทิ ศ เวลาให้กับ บริ ษ ัท ได้อ ย่ า งเพี ย งพอ
จึงไม่ประสงค์กลับเข้ารับตาแหน่งกรรมการต่อไป
คณะกรรมการจึ งได้เสนอชื่ อ คุ ณสุ เวทย์ ธี รวชิ รกุล เข้าเป็ นกรรมการบริ ษทั แทน เนื่ องจากเป็ นผูม้ ี ความรู ้
ความสามารถ โดยส าเร็ จการศึ กษาเกี่ ยวกับการบริ หารธุ รกิ จโดยตรง มี ประสบการณ์ บริ หารงานบริ ษ ทั ซึ่ งอยู่ใน
ตลาดหลักทรัพย์ เหมาะสมต่อการประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั เป็ นอย่างดี ยิ่ง อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนที่ จะได้รับการ
เสนอชื่ อเป็ นกรรมการอิสระตามนิ ยามของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สามารถให้
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Tel: +662 501 7330
www.kiattana.co.th

ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์เพีwww.kiattana.co.th
ยงพอที่จะปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษทั
ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ
มหาชนจากัด พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาใ
นรายงานประจาปี หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ)
ประธานฯสอบถามที่ประชุมว่ามีผถู ้ ือหุน้ ผูใ้ ดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรื อไม่
เมื่อไม่มีคาถามอื่นใด คุณศรี ภพฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุ มพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าแทนกรรมการที่ ออก
ตามวาระ
ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดงั นี้
มติ มี มติ อนุ มตั ิ ให้กาหนดชื่ อกรรมการที่ ออกตามวาระทั้งสิ้ น 3 ท่ าน คื อ คุ ณเชิ ดเกี ยรติ มนต์เสรี นุส รณ์
คุ ณ วิ ชัย พรกี ร ติ ว ฒ
ั น์ และ คุ ณ กฤษฎา มนเฑี ย รวิ เ ชี ย รฉาย และมี ม ติ เ ป็ นเอกฉัน ท์ อ นุ ม ัติ แ ต่ ง ตั้ง คุ ณ เชิ ด เกี ย รติ
มนต์เสรี นุสรณ์ คุณกฤษฎา มนเฑียรวิเชียรฉาย และ คุณสุ เวทย์ ธี รวชิรกุล เป็ นกรรมการของบริ ษทั
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้เป็ นรายบุคคล ดังนี้
(4.1) อนุมตั ิแต่งตั้ง คุณเชิดเกียรติ มนต์เสรี นุสรณ์ เป็ นประธานกรรมการ
ผู้ถือหุ้น
(1) เห็นด้วย
(2) ไม่เห็นด้วย
(3) งดออกเสี ยง
(4) บัตรเสี ย
รวมจานวนเสี ยง
(ไม่มีบตั รเสี ย)
(4.2)

จานวน (หุ้น)
1,695,487,251
0
0
0
1,695,487,251

คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
0
0
0
100

อนุมตั ิแต่งตั้ง คุณกฤษฎา มนเฑียรวิเชียรฉาย เป็ นกรรมการอิสระ
ผู้ถือหุ้น
(1) เห็นด้วย
(2) ไม่เห็นด้วย
(3) งดออกเสี ยง
(4) บัตรเสี ย
รวมจานวนเสี ยง
(ไม่มีบตั รเสี ย)

จานวน (หุ้น)
1,695,487,251
0
0
0
1,695,487,251

คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
0
0
0
100
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(4.3)

บริษทั เกียรติธนาขนส่ง จากัด (มหาชน)
100 หมู่ 3 ตำบลบำงตะไนย์ อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
Tel: +662 501 7330
www.kiattana.co.th

อนุมตั ิแต่งตั้ง และ คุณสุ เวทย์ ธี รวชิรกุล เป็ นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิ
สระ
www.kiattana.co.th
ผู้ถือหุ้น
(1) เห็นด้วย
(2) ไม่เห็นด้วย
(3) งดออกเสี ยง
(4) บัตรเสี ย
รวมจานวนเสี ยง
(ไม่มีบตั รเสี ย)

จานวน (หุ้น)
1,695,487,251
0
0
0
1,695,487,251

คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
0
0
0
100

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั กิ าหนดค่ าตอบแทนกรรมการปี 2563 และโบนัสกรรมการ
ประธานฯ ได้แถลงต่ อที่ ประชุ มว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 15 กรรมการมี สิทธิ ได้รับค่าตอบแทนจาก
บริ ษทั ในรู ปของเงิ นรางวัล บาเหน็ จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ ตอบแทนในลัก ษณะอื่ นตามข้อ บัง คับ หรื อ ตามที่
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ
ดังนั้น คณะกรรมการบริ ษทั จึ งได้พิจารณาอย่างรอบคอบถึ งความเหมาะสมประการต่ าง ๆ ในการกาหนด
ค่ า ตอบแทนคณะกรรมการ โดยได้พิ จ ารณาจากผลประกอบการของบริ ษ ัท ภาระหน้า ที่ แผนการประชุ ม ของ
คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสม กับความรับผิดชอบและสามารถจูงใจให้
กรรมการและผูบ้ ริ หารนาพาองค์กรให้ดาเนิ นการตามเป้ าหมาย ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสามารถเปรี ยบเทียบได้
ในระดับที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นอุตสาหกรรม ซึ่ งอยูใ่ นประเภทธุรกิจและขนาดใกล้เคียงกัน
เมื่อพิจารณาผลการทางานของคณะกรรมการในปี ที่ ผ่านมา การขยายตัวทางธุ รกิ จ การเติ บโตทางผลกาไร
บริ ษทั ประกอบกับบริ ษทั ไม่ได้ปรั บค่าตอบแทนของคณะกรรมการมาเป็ นระยะเวลาหลายปี แล้ว ประธานฯ จึ งได้
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 ในวงเงินที่สูงขึ้น คือ ภายในวงเงินไม่เกิน
3,508,000 บาท (ปี 2562 ไม่เกิ น 2,168,000 บาท) ซึ่ งรวมทั้งค่าตอบแทนรายปี ค่าเบี้ ยประชุ มโดยไม่มีสิทธิ ประโยชน์
อื่นใดอีกนอกจากที่เสนอ มีรายละเอียดดังนี้
1. ค่าตอบแทนรายปี ของคณะกรรมการ
เสนอในอัตราเพิ่มขึ้ น ร้อยละ 50 จากมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 5 เมษายน
2562 อนุมตั ิไว้ โดยเสนอท่านละ 60,000 บาท
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
เสนอในอัต ราเพิ่ มขึ้ น 5,000 บาท ต่ อคน ต่ อครั้ ง จากมติ ที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2562
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 อนุมตั ิไว้โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ค่าตอบแทนประธานกรรมการ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1ครั้ง รวมไม่เกิน 160,000 บาท / ปี
- ค่ า ตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 17,000 บาท ต่ อ การประชุ ม 1 ครั้ ง รวมไม่ เ กิ น
136,000 บาท / คน / ปี
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-

บริษทั เกียรติธนาขนส่ง จากัด (มหาชน)
100 หมู่ 3 ตำบลบำงตะไนย์ อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
Tel: +662 501 7330
www.kiattana.co.th

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ท่านละ 15,000 บาท ต่อการประชุ
ม 1 ครั้ง รวมไม่เกิน 120,000
www.kiattana.co.th
บาท / คน / ปี
ค่าตอบแทนกรรมการ ท่านละ 15,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง ไม่เกิน 120,000 บ. /คน / ปี

3. โบนัสกรรมการ สาหรับผลการดาเนินงานปี 2562
เสนอในอัต ราเพิ่ มขึ้ น จากมติ ที่ป ระชุ ม สามัญ ผู ถ้ ื อ หุ ้น ประจาปี 2562 เมื่ อวันที่ 5 เมษายน 2562
อนุมตั ิไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ประธานกรรมการจานวน 192,000 บาท
- กรรมการอื่น 8 ท่าน ท่านละ 160,000 บาท
- รวมเป็ นจานวนเงินโบนัสทั้งสิ้ น 1,472,000 บาท
ประธานฯสอบถามที่ประชุมว่ามีผถู ้ ือหุน้ ผูใ้ ดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรื อไม่
เมื่อไม่มีคาถามอื่นใด ประธานฯจึ งขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการปี
2563 และโบนัสกรรมการ
ทั้งนี้ เลขานุ การที่ ประชุ มได้แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า ในขณะนี้ มีผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มเพิ่ มเติ มจานวน 1 ราย
จึ งมีผูถ้ ือหุ ้นมาเข้าร่ วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจานวน 47 ราย รวมเป็ นจานวนหุ ้นที่ เข้าร่ วม
ประชุมทั้งหมด 1,695,705,251 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 60.36 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์ดงั นี้
มติ อนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 และโบนัสกรรมการ ตามที่ประธานฯ ได้เสนอทุกประการ
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
(1) เห็นด้วย
(2) ไม่เห็นด้วย
(3) งดออกเสี ยง
(4) บัตรเสี ย
รวมจานวนเสี ยง
(ไม่มีบตั รเสี ย)

จานวน (หุ้น)
1,695,705,251
0
0
0
1,695,705,251

คิดเป็ นร้ อยละ
100
0
0
0
100

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี 2563 และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และเพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามคุ ณ สมบัติ ข องบริ ษัท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ เอ็ ม เอไอ ที่ จ ะต้อ งมี ก ารแต่ ง ตั้ ง
ผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ
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บริษทั เกียรติธนาขนส่ง จากัด (มหาชน)
100 หมู่ 3 ตำบลบำงตะไนย์ อำเภอปำกเกร็ด
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ประธานฯ จึ งได้เสนอให้พิจารณาอนุ มตั ิ การแต่ งตั้งผูส้ อบบัญชี จาก บริ ษwww.kiattana.co.th
ทั ซี ดับเบิ้ ลยู ดับเบิ้ ลยู พี จากัด
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ได้รับความเห็นชอบจาก สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนเพี ย งพอที่ จะสามารถสอบบัญชี ของบริ ษทั เข้าเป็ นผูส้ อบบัญชี ข องบริ ษ ัทประจาปี 2563 โดยมี รายนาม
ผูส้ อบบัญชี ดังนี้
1.
2.
3.
4.

นางสาววรรญา พุทธเสถียร
นางสาววราภรณ์ อินทรประสิ ทธิ์
นางสาวชลทิชา เลิศวิไล
นางสาววราภรณ์ พันธ์ภกั ดีนุพงษ์

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12261

ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชี ที่ได้รับการเสนอชื่ อไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสี ยกับบริ ษทั หรื อ
บริ ษ ทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับบุ คคลดังกล่ าวแต่ อย่างใด จึ งมี ความเป็ นอิ สระในการ
ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชี ดังนี้
1. ค่าบริ การของ บริ ษทั เกียรติธนาขนส่ ง จากัด (มหาชน)
2. ค่าบริ การของ บริ ษทั เคจีพี จากัด
3. ค่าบริ การของ บริ ษทั เคที ทราน จากัด

จานวน 1,138,000 บาท
จานวน 215,000 บาท
จานวน 150,000 บาท

รวมค่าบริ การและค่าสอบบัญชีท้ งั สิ้ น 1,503,000 บาท โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น
ประธานฯสอบถามที่ประชุมว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ผูใ้ ดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรื อไม่
เมื่อไม่มีคาถามอื่นใด ประธานฯจึ งขอเสนอให้ที่ประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2563 และ
กาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์ดงั นี้
มติ อนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีตามที่ประธานฯ เสนอ
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
(1) เห็นด้วย
(2) ไม่เห็นด้วย
(3) งดออกเสี ยง
(4) บัตรเสี ย
รวมจานวนเสี ยง
(ไม่มีบตั รเสี ย)

จานวน (หุ้น)
1,695,705,251
0
0
0
1,695,705,251

คิดเป็ นร้ อยละ
100
0
0
0
100
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บริษทั เกียรติธนาขนส่ง จากัด (มหาชน)
100 หมู่ 3 ตำบลบำงตะไนย์ อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
Tel: +662 501 7330
www.kiattana.co.th

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทให้ เท่ ากับทุนจดทะเบียนทีwww.kiattana.co.th
่ชาระแล้ วจาก 386,049,381 บาท
เป็ น 280,946,342.70 บาท โดยตัดหุ้ นสามัญที่ยังมิได้ จาหน่ าย และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ของ
บริษทั ฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน พ.ศ. 2535
ซึ่ งกาหนดให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นลงมติ ให้ลดทุนโดยตัดหุ ้นจดทะเบี ยนที่ จาหน่ ายไม่ได้หรื อยังไม่ได้ออกจาหน่ ายและ
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2558 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ได้อนุมตั ิการออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้ งที่ 1 (KIAT – W1) จานวน 1,099,997,940 หน่ วย ซึ่ งมี อายุ 3 ปี
นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนหุ น้ สามัญของบริ ษทั ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่อาจเกิดขึ้น
อย่ า งไรก็ ต าม เมื่ อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ (KIAT – W1) ครบอายุ 3 ปี ซึ่ งตรงกับ วัน ที่ 23 มี น าคม 2561
ซึ่ งเป็ นการสิ้ นสุ ดระยะเวลาการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯดังกล่าว พบว่ามีหุน้ สามัญที่ยงั ไม่ได้จาหน่าย จึงเห็น
ควรลดทุ นจดทะเบี ย นของบริ ษ ทั ให้เ ท่ ากับทุ นช าระแล้วของบริ ษ ทั โดยปั จจุ บันบริ ษทั มี ทุนจดทะเบี ย น จ านวน
386,049,381.00 บาท ขณะที่ ทุนช าระแล้วของบริ ษทั มี เ ป็ นจานวน 280,946,342.70 บาท จึ งต้องลดทุ นจดทะเบี ยน
ของบริ ษทั โดยการลดหุ ้นสามัญจานวน 1,051,030,383 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.10 บาท ซึ่ งไม่กระทบต่อสิ ทธิ ประโยชน์
ของผูถ้ ือหุน้ แต่อย่างใด
ทั้งนี้ ในการลดทุนจดทะเบี ยนข้างต้น จะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติ มข้อ 4 ในหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษ ทั
(ทุนจดทะเบียน) โดยยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ขอ้ ความใหม่ ดังนี้
“ข้อ 4.
ทุนจดทะเบียนจานวน
280,946,342.70 บาท
(สองร้ อ ยแปดสิ บ ล้า นเก้า แสนสี่
หมื่นหกพันสามร้อยสี่ สิบสองบาทเจ็ดสิ บสตางค์)
แบ่งออกเป็ น
2,809,463,427 หุน้
(สองพันแปดร้อยเก้าล้านสี่ แสนหก
หมื่นสามพันสี่ ร้อยยี่สิบเจ็ดหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
0.10
บาท (สิ บสตางค์)
โดยแยกออกเป็ น:
หุน้ สามัญ
2,809,463,427 หุน้
(สองพันแปดร้อยเก้าล้านสี่ แสนหก
หมื่นสามพันสี่ ร้อยยี่สิบเจ็ดหุน้ )
หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้
( - )”
ประธานฯสอบถามที่ประชุมว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ผูใ้ ดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรื อไม่
เมื่อไม่มีคาถามอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ให้เท่ากับ
ทุ นจดทะเบี ยนที่ ช าระแล้วจาก 386,049,381 บาท เป็ น 280,946,342.70 บาท โดยตัดหุ ้นสามัญที่ ย งั มิ ได้จ าหน่ า ย
และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
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ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์ดงั นี้

บริษทั เกียรติธนาขนส่ง จากัด (มหาชน)
100 หมู่ 3 ตำบลบำงตะไนย์ อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
Tel: +662 501 7330
www.kiattana.co.th
www.kiattana.co.th

มติ อนุ มตั ิ การลดทุ นจดทะเบี ย นของบริ ษ ทั ให้เ ท่ า กับ ทุ นจดทะเบี ย นที่ ช าระแล้วจาก 386,049,381 บาท
เป็ น 280,946,342.70 บาท โดยตัดหุน้ สามัญที่ยงั มิได้จาหน่าย และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
(1) เห็นด้วย
(2) ไม่เห็นด้วย
(3) งดออกเสี ยง
(4) บัตรเสี ย
รวมจานวนเสี ยง
(ไม่มีบตั รเสี ย)

จานวน (หุ้น)
1,695,705,251
0
0
0
1,695,705,251

คิดเป็ นร้ อยละ
100
0
0
0
100

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
-ไม่มีประธานฯได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริ ษทั ก่อนปิ ดการประชุม
คุณวรั ญญู อ่ อนขาว ผู้ถือหุ้ น ผูถ้ ือหุ ้น ได้สอบถามผ่านแบบสอบถามว่า ธุ รกิ จเครื่ องช่ วยป้ องกันการนอน
หลับขณะขับรถเป็ นอย่างไรบ้าง
คุณมินตรา มนต์ เสรีนุสรณ์ กรรมการผูจ้ ดั การ ตอบข้อสอบถามว่า ธุรกิจเครื่ องช่วยป้องกันการนอนหลับขณะ
ขับรถ เป็ นกิจการของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั เคจีพี จากัด ซึ่ งดาเนิ นธุ รกิจมา 3 ปี แล้ว มีการเติบโตอย่างต่อเนื่ องอยู่ในอัตรา
ที่ดี และเป็ นธุรกิจที่สามารถสร้างผลกาไรให้แก่บริ ษทั เป็ นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถเติบโตได้อีกมากในอนาคต
คุณวินัย รุ่ งทิวาสุ วรรณ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามผ่านแบบสอบถามว่า ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 บริ ษทั มีรายได้
ลดลงเล็กน้อย บริ ษทั คาดการณ์ว่าตลอดปี 2563 จะมีรายได้เติบโตหรื อไม่ การที่ค่าน้ ามันลดลง บริ ษทั จะต้องปรับลด
ค่าบริ การขนส่ งตามต้นทุนที่ถูกลงหรื อไม่
คุณมินตรา มนต์ เสรีนุสรณ์ กรรมการผูจ้ ดั การ ตอบข้อสอบถามว่า ในไตรมาสที่ 1 รายได้บริ ษทั ลดลงเล็กน้อย
แต่ในส่ วนกาไรเพิ่มขึ้นมาก ส่ วนค่าน้ ามันช่วงที่มีการปรับตัวลดลง ย่อมถือเป็ นประโยชน์ทางต้นทุนของบริ ษทั
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติม
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