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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 
ของ 

บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ากัด (มหาชน) 
ที่อยู่ 9/19 หมู่ 7 ถ.ล าลูกกาเลียบคลอง 6 ต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

 

วัน เวลา และสถานที่ 

ประชุมเมื่อวันที่  17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแกลเลอรี่ ของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. 

จ ากัด (มหาชน) ที่อยู่ 9/19 หมู่ 7 ถ.ล าลูกกาเลียบคลอง 6 ต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ร้อยละ 100) 

คุณชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ ประธานกรรมการ 

คุณประวิชย์ 

คุณพูนสุข 

ศรีบัณฑิตมงคล 

พิเศษสิทธิ์ 

กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ 

กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ 

คุณสงวน ศรีนคารินทร์ กรรมการ 

พล.ต.อ. วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 

รศ.ดร.ธีระพร 

อาจารย์ ธีรธัช 

 

วีระถาวร 

โปษยานนท์ 

 

กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ,ประธานกรรมการสรรหาฯ 

กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ,ประธานกรรมการความเสี่ยง 

ผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืนๆ   

คุณสุนิสา 

คุณเทอดธรรม  

คุณกัญญา 

คุณณัฐรียา 

คุณพัชรินทร์ 

คุณวงศกร  

คุณภัทริน 

รัตนเนนย์ 

เพียรพิจารณ ์

วัฒนแต้ตระกูล 

สุลัยมาน 

นิโรจน์ 

พิเศษสิทธิ์ 

หล่อตระกูลงาม 

รองกรรมการผู้จัดการ 

ที่ปรึกษากฎหมาย 

ผู้อ านวยการอาวุโสงานบัญชีและการเงิน 

ผู้อ านวยการงานทรัพยากรมนุษย์ฯ 

เลขานุการประธานกรรมการ 

นักลงทุนสัมพันธ์และผู้อ านวยการอาวุโสงานสื่อสารองค์กร  

เลขานุการบริษัท 

ฯลฯ 
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เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น. 

นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ ประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยมีคุณภัทริน หล่อตระกูลงาม 

เลขานุการบริษัท ท าหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม โดยได้แนะน ากรรมการที่เข้าร่วมประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม

อ่ืนๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ก่อนการเริ่มประชุม ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงวิธีการ

ด าเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระดังนี้  

1. ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 

2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ท าเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย 

หรืองดออกเสียง ในบัตรลงคะแนนเสียง และแสดงตัว เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนและตรวจ

นับคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด 

3. ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ท าเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมัติตามท่ีประธานฯ เสนอ

ต่อที่ประชุม ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ โดยจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด เมื่อ

เสร็จสิ้นการประชุม 

กติการการนับคะแนนเสียง 

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ มีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น 

2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วน าไปหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ที่มาประชุมและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะที่ได้บันทึกไว้ล่วงหน้า 

3. หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดติดต่อ

เจ้าหน้าที ่เว้นแต่ประสงค์จะให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย 

4. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดย

ในแต่ละวาระจะใช้จ านวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด 

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้  ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจึงไม่ต้องลงมติ 

วาระท่ี 2 และ วาระที่ 3 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 4, วาระท่ี 5 และ วาระท่ี 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาจ านวนเสียงทั้งหมดของ

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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ทั้งนี้ วาระท่ี 2 ถึง วาระท่ี 5  จะเป็นเรื่องที่สอดคล้องกัน หากวาระใดวาระหนึ่งไม่อนุมัติ จะต้องท าวาระที่

เหลืออยู่ก็ไม่อนุมัติตามไปด้วย 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จ านวน 22 ราย ผู้รับมอบ

ฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จ านวน 22 ราย รวมทั้งหมดเป็นจ านวน 44 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งสิ้น 153,418,829 หุ้น จึงมี

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันคิดเป็นร้อยละ 63.9246 

ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จ านวน 239,999,562 หุ้น จึงครบองค์

ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ 

ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนอิสระ โดยประธานได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นในที่

ประชุมร่วมสังเกตุการณ์แต่โดยมีคุณชุดา ชุณหศิรินนท์ ท าหน้าที่สังเกตการณ์การนับคะแนน 

จากนั้นประธานด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

 

วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

 ประธานฯ ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท  

สืบเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด -19) ระลอกใหม่ใน

ประเทศไทยได้ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่นั้น บริษัทฯ มีความตระหนักและ

ห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง  ดังนั้น จึงขอ

ความร่วมมือผู้ถือหุ้นทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อย เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร  เพื่อ

ความปลอดภัยท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน 

 ขอชี้แจงเหตุผลของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เรื่องการเพิ่มทุนในครั้งนี้  บริษัทฯ มีปัญหา

ภายในและประสบปัญหาการขาดทุนมา 2 ปี จากการที ่หุ ้นส่วนแยกตัวออกไป ซึ ่งปัจจุบันได้มีการแก้ไข 

สถานการณ์ค่อยๆ ฟื้นตัว ซึ่งในปลายปีบริษัทฯ ได้งานโครงการเข้ามา 300 กว่าล้านบาท ท าให้กระแสเงินไม่

เพียงพอ ซึ่งต้องใช้เงินมากช่วงเดือนมีนาคม เมษายน พฤษภาคม จึงด าเนินการเพ่ิมทุนในครั้งนี้ และในอีกประเด็น

คือ บริษัทฯ มีภาระหนี้ระยะสั้นอยู่ การเพิ่มทุนในช่วงนี้ จะท าให้บริษัทฯ สามารถฟื้นตัวให้กลับมามีก าไรเป็น

ระยะๆ ประกอบกับการแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิจนครบก าหนด จะท าให้บริษัทสามารถแก้ไขภาระหนี้ต่างๆ

ในปีหน้าจนหมดสิ้น 

  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถาม 

และเนื่องจากเป็นวาระเพ่ือทราบจึงไม่มีการลงมติ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 



4 
 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์

สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณภัทริน หล่อตระกูลงาม เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่

ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

  เพื่อเป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

ซึ่งก าหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจ าหน่ายและได้รับช าระ

ค่าหุ้นครบถ้วน แล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจ าหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ

หรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทฯ 

จะสามารถด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่จะน าเสนอต่อไปในวาระที่ 3 ได้ 

ในการนี ้ บริษัทฯ จะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 211 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

119,999,992 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 119,999,781 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่าย จ านวน 

422 หุ้น มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ก่อนการด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

การลดทุนจดทะเบียนครั้งนี้ จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด

ทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 119,999,781 บาท (หนึ่งร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่น 

 เก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) 

 แบ่งออกเป็น 239,999,562 หุ้น (สองร้อยสามสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่น  

    เก้าพันห้าร้อยหกสิบสองหุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) 

โดยแยกออกเป็น: 

 หุ้นสามัญ 239,999,562 หุ้น (สองร้อยสามสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่น  

    เก้าพันห้าร้อยหกสิบสองหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( - )” 

 ทั้งนี้ การมอบอ านาจให้บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการ

ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอ านาจ

ด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นเพื่อให้การด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวเสร็จ

สมบูรณ์ 
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คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวน

เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น 

ค าถามท่ี 1 

ผู้ถือหุ้น  : หุ้นจ านวน 422 หุ้นที่เกิดจาการปันผลหุ้นเกิดขึ้นเพราะสาเหตุใด 

ประธาน : เกิดจากการน าเศษหุ้นมารวมกัน 

ค าถามท่ี 2 

ผู้ถือหุ้น  : เกิดจากการปันผลหุ้นอัตราส่วนเท่าไร 

ประธาน : ครั้งที่ 1 อัตราส่วน 10 : 1 และครั้งที่ 2 อัตราส่วน 11 : 1 โดยให้ตามมูลค่าพาร์ 

ค าถามท่ี 3 

ผู้ถือหุ้น  : อนาคตจะมีโอกาสแบบนี้หรือไม่ 

ประธาน : อนาคตถ้าปันผลเป็นเงินได้ จะปันผลเป็นเงิน 

เมื่อไม่มีผู ้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการน าเสนอ และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. 

(เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน 

(F53-4) ที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการน าเสนอ และ

อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด

ทะเบียน โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดังนี้ 

มติที่ประชุม จ านวนหุ้น )หุ้น(  ร้อยละ* 

เห็นด้วย 158,678,540 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 - 

รวม 158,678,540 100.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย      0 - 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติให้การเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  และการแก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณภัทริน หล่อตระกูลงาม เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่

ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

บริษัทฯ มีแผนที่จะน าเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ

ด าเนินงานโครงการต่างๆ ที่จะเข้ามาในปี 2564 บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบ ริษัทฯ 

จ านวน 119,999,781 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 119,999,781 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 239,999,562 

บาท โดยออกหุ้นสามัญจ านวนไม่เกิน 239,999,562 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท เพื่อ เพ่ือ  

(1) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)  

(2)  รองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.

ไอ. จ ากัด (มหาชน)  ครั้งที่ 1 (K-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและช าระหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม

สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ฟรี)   

และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมี

รายละเอียดการแก้ไขเป็นดังนี้ 

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 239,999,562 บาท (สองร้อยสามสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่น  

    เก้าพันห้าร้อยหกสิบสองหุ้น) 

 แบ่งออกเป็น 479,999,124 หุ้น (สี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่น  

    เก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่หุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) 

 โดยแยกออกเป็น: 

 หุ้นสามัญ 479,999,124 หุ้น (สี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่น  

    เก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่หุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ -  หุ้น ( - )” 

 ทั้งนี้ มอบอ านาจให้บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการ

ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอ านาจ

ด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นเพื่อให้การด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวเสร็จ

สมบูรณ์ 
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คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวน

เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น 

ค าถามท่ี 1 

ผู้ถือหุ้น  : เงินที่ได้มาจากการเพ่ิมทุน จะได้มาจ านวนเท่าไรและน าไปท าอะไรบ้าง 

ประธาน : จะได้เงินจากการเพิ่มทุนประมาณ 60 ล้านบาท และการแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิในอีก 1 ปี 6 

เดือน ประมาณ 120 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นประมาณ 180 ล้านบาท  

ค าถามท่ี 2 

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มีโครงการใหม่ๆอะไรบ้าง 

ประธาน : ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ว่าได้รับงาน โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่นมูลค่า 

330 ล้าน ไปเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 63 ซึ่งได้จัดท าในส่วนของตกแต่งภายในบางส่วน โดยมีทีมงานที่เข้าไปช่วยดู 

เรื่อง การหาวัสดุต่างๆ เพื่อเป็นตัวเลือกให้ลูกค้า อีกท้ังยังช่วยลดต้นทุนให้ลูกค้าทางหนึ่ง 

ค าถามท่ี 3 

ผู้ถือหุ้น: สามารถรับรู้รายได้ภายในปีนี้หรือไม่ 

ประธาน : งานจะส่งมอบในเดือนมิถุนายน โดยจะสามารถรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 1-3 จะใช้เงินจ านวนมากในช่วง

เดือนมีนาคม-พฤษภาคม ซึ่งการจ่ายเงินของลูกค้า จะข้ึนอยู่กับเปอร์เซ็นตค์วามคืบหน้าของงานที่เกิดขึ้น  

ถ้าบริษัทฯ ไม่ได้ท าการเพิ่มทุน กระแสเงินต่างๆ จะยังพอไปได ้แต่การเพิ่มทุนในครั้งนี้ท าเพ่ือไม่ให้เกิดกระแสเงินที่

ติดขัดและรองรับงานเพิ่มที่จะเกิดขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ยังมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะไม่ได้เป็นมูลค่าที่สูงมากนัก 

งานที่ท าอยู่ทั้งหมด 8 ชั้น ท าในส่วนโรงแรมและคอนเวนชั่น 

ค าถามท่ี 4 

ผู้ถือหุ้น : จากที่ท่านประธานได้กล่าวว่า ธนาคารไม่ปล่อยสินเชื่อ แล้วคู่แข่ง คนงานและผู้รับเหมา เป็นอย่างไรบ้าง 

ประธาน : บริษัทฯ ยังมีวงเงินกับธนาคารอยู่ แต่ขอวงเงินเพ่ิมได้ยาก เนื่องมาจากธนาคารมองว่าเราเป็นกลุ่มลูกค้า

ที ่มีความเสี ่ยงสูง เนื ่องมาจากสถานการณ์โควิด 19 ที ่งานแสดงสินค้าและกิจกรรม ไม่มีรายได้เข้ามา การ

ด าเนินงานอยู่ในช่วงฟื้นตัว ไม่รับงานแบบก้าวกระโดดรับงานในปริมาณที่บริหารจัดการได้ ปี 61 มีพนักงาน 300 

กว่าคน แต่ ณ ปัจจุบัน เรามีพนักงาน 175 คน อีกทั้งการควบรวมสายธุรกิจงานแสดงสินค้าและกิจกรรม และ สาย

ธุรกิจงานตกแต่งภายในเข้าด้วยกัน ท าให้ใช้บุคลากรได้ลดลง ในส่วนของแรงงาน บริษัทฯ ไม่มีแรงงานค่างด้าว แต่

ในส่วนของผู้รับเหมาอาจจะยังมีบ้าง แต่บริษัทได้ควบคุมให้อยู่ในระเบียบของเกณฑ์ควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด 
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ในส่วนของคู่แข่ง บริษัทฯ ไม่ได้โฟกัสมากนัก แต่จากวิกฤตที่เกิดขึ้น รายย่อยอาจจะหายไป โดยอาจจะ

ต้องใช้เวลาอีก 1 ปี ว่ายังมีคู่แข่งเหลือมากแค่ไหน การแข่งขันในปัจจุบันรุนแรงมากขึ้น แต่เมื่อมีการควบคุมต้นทุน

มากขึ้น เราก็ยังสามารถขายงานได้อย่างต่อเนื่อง  

ค าถามท่ี 5 

ผู้ถือหุ้น : เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ลูกค้าโรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น ช าระเงินตรงเวลาหรือไม่ และมี

โครงการอื่นอีกหรือไม ่

ประธาน : ลูกค้าเร่งงานให้จบภายใน 5 เดือน แต่บริษัทต่อรองเป็น 6 เดือน โดยมีการปรับแก้งานและพูดคุยตาม

รายละเอียด ยังมีงานที่เซ็นทรัลศรีราชา ฟิตเนสเฟิร์สและงานอ่ืนๆ โดยบริษัทฯ มีงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากท างาน

ได้ดี อาจมีงานต่อเนื่องจากลูกค้ารายเดิม อีกท้ังยังมีงานที่ประมูลอีกจ านวนมาก ทั้งโครงการขนาดใหญ่ที่เพ่ิมขึ้นมา

และห้างสรรพสินค้าท่ีต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคนี้ อาจจะมีการรีโนเวทกันมากขึ้น 

ค าถามท่ี 6 

ผู้ถือหุ้น : โครงการโรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่นในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 มีการรับรู้รายได้หรือไม่ 

ประธาน : โครงการเริ่มเดือนมกราคม 2564 จึงรับรู้รายได้ในปี 2564 โดยงานที่ต่อเนื่องจากปี 2563-2564 มีงานที่

โรงพยาบาลบ ารุงราษฎ์ ซึ่งในส่วนของงานตกแต่งภายใน ในปี 2563 มีจ านวนน้อย จึงเป็นการเก็บงานที่ค้างเก่าใน

ปี 2562 เช่น โครงการเลื่อนฤทธิ์ ไอคอนสยาม โรงแรมคอนราด ซึ่งการล้างขาดทุนสะสมจะช่วยให้บริษัทได้เริ ่ม

ทยอยฟื้นตัวได้เร็วขึ้น 

ค าถามท่ี 7 

ผู้ถือหุ้น : โครงการโรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่นที่มูลค่า 1,000 ล้านบาทท าไมเราถึงได้แค่ 300 ล้านบาท 

ประธาน : บริษัทฯ ได้งานในส่วนของงานตกแต่งภายใน ซึ่งส่วนที่เหลือจะเป็นงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นของบริษัท ช. 

การช่าง 

ค าถามท่ี 8 

ผู้ถือหุ้น : ท าไมถึงก าหนดการแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 ปี 6 เดือน 

ประธาน : บริษัทฯ มีหนี้สินระยะสั้นอยู่ประมาณ 200 ล้านบาท การเพ่ิมทุนประมาณ 60 ล้านบาท และการแปลง

สภาพใบส าคัญแสดงสิทธิ ประมาณ 120 ล้านบาท เข้ามาในอีก 18 เดือนข้างหน้า จะท าให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องที่

ดีขึ้น ช่วยลดสถานะต้นทุนดอกเบี้ยของบริษัท โดยจะท าให้ได้ประโยชน์ทั้งบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น 

ค าถามท่ี 9 

ผู้ถือหุ้น : หุ้นจะมีการ Dilute กี่เปอร์เซ็นต์ 
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ประธาน : ผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องหุ้น แต่สามารถบริหารจัดการให้บริษัทฯ ค่อยๆ ฟ้ืนตัวได ้โดยในช่วงแรกคงต้อง

ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างช้าๆ ทั้งการลดค่าใช้จ่ายและการรับงานที่มีก าไรที่ดี  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้การเพิ่มทุนจด

ทะเบียนจากทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่ได้น าเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น 

มติที่ประชุม  ทีป่ระชุมพิจารณาอนุมัติให้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไข

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยที่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

มติที่ประชุม จ านวนหุ้น )หุ้น(  ร้อยละ* 

เห็นด้วย 158,678,540 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 - 

รวม 158,678,540 100.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย      0 - 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ตามสัดส่วน จ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)  

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียด

สรุปได้ดังนี้ 

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่กล่าวมาในวาระที่ 3 และเพื่อปฏิบัติให้

เป็นไปตามกฎหมาย ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการ

จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจ านวน ไม่เกิน 239,999,562 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรร

หุ้นเพิ่มทุนใหม่ดังนี้ 

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน อีกจ านวนไม่เกิน 119,999,781 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

เพื่อเสนอขายให้แก่ ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู ่ (Rights 

Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขาย

หุ้นละ 0.50 บาท โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง 



10 
 

ผู ้ถือหุ ้นอาจจองซื ้อหุ ้นสามัญเพิ ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที ่ก าหนดไว้ข้างต้นได้ 

(Oversubscription)โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ 

ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซ้ือตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้ว

เท่านั้น 

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 

Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม

สัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่

ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วน การถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตาม

สิทธิ ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยง

กันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 

Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะ

จัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและช าระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมด ทุกรายตามจ านวนที่

แสดงความจ านงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ 

(ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ( Rights 

Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่

เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

(1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยน าสัดส่ วนการถือ

หุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อ

เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้จ านวน

หุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและช าระค่าจองซื้อแล้ว 

(2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ท าการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อ

เกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

แต่ละรายนั้น โดยน าสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจ านวนหุ้นที่

เหลือจะได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของ

หุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจ านวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย

จองซ้ือและช าระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ให้ด าเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ

นี้ จนกระท่ังไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร 
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ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ท า

ให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 

2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(ก) ในลักษณะที่เพ่ิมขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่

ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใน

การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) 

(เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่ก าหนดไว้

ในประกาศท่ี ทจ. 12/2554) หรือ 

(ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของ

บริษัทฯอนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการ

ถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้

ด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพ่ิมทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง 

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการ

ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ในการด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน

การถือหุ้น (Rights Offering) ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/ หรือบุคคลอื่น

ใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการมีอ านาจใน

การด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจ าเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ส าเร็จลุล่วง โดย

อ านาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง 

(ก) พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ 

บริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย ทั้งนี้บริษัทฯ อาจสงวนสิทธิไม่เสนอขายหุ้นเพ่ิม

ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ รายใด หากการด าเนินการดังกล่าวจะท าให้บริษัทฯ ปฏิบัติผิดกฎหมาย

หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ 

(ข) ก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้ง

จ านวนหรือหลายคราว ระยะเวล าการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการช าระ



12 
 

ราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอ่ืน ๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันก าหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือ

หุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

(ค) ลงนามในแบบค าขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทน

ของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี ่ยวข้อง ตลอดจนการน าหุ้นสามัญเพิ ่มทุนของบริษัทฯ  เข้าจดทะเบียนเป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับ

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน 

การถือหุ้น ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(ง) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมี

อ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของน ายทะเบียน เพื่อให้การด าเนินการจด

ทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ 

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 119,999,781 หุ้น เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดง

สิทธิของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (K-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 

ที่จองซื้อและช าระหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่าการ

เสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) มีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 1 หุ้นสามัญเพ่ิมทุน ต่อ 

1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท คิงส์เมน ซี.

เอ็ม.ที.ไอ. จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (K-W1) จะมีอายุ 1 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่ออกและเสนอขาย 

และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 1 บาทต่อหุ้น 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น 

ค าถาม 

ผู้ถือหุ้น : มีการแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิกี่ครั้ง 

ประธาน : สามารถแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิ ได้ ทุกๆ 3 เดือน รวม 6 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน จ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ 

(Rights Offering) ตามรายละเอียดที่ได้น าเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน จ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

มติที่ประชุม จ านวนหุ้น )หุ้น(  ร้อยละ* 

เห็นด้วย 158,678,540 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 - 

รวม 158,678,540 100.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย      0 - 
 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่

ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซ้ือและช าระค่าหุ้นส ามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้กล่าวสรุปให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 

 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่กล่าวมาในวาระที่ 3 และ4 และเพ่ือใช้เป็น

เงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ จ าเป็นต้องออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท 

คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (K-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซ้ือและช าระค่าหุ้น

สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น 

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน

ของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1  (K-W1) จ านวนไม่เกิน 119,999,781 หน่วย โดยไม่คิด

มูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ซึ่งคิดเป็นหุ้นสามัญท่ีจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ

จ านวนไม่เกิน 119,999,781 หุ้น ในอัตรา 1 หุ้นสามัญเพ่ิมทุน ที่ได้จองซื้อและช าระค่าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่บริษัทฯ

ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ต่อ 1 หน่วย

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (K-W1) 

และหากมีเศษของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ากัด (มหาชน) 

ครั้งที่ 1 (K-W1) เกิดขึ้นจากการค านวณให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง และอัตราการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ

หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (K-W1) 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิที่

จะซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (K-W1)  ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดย

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (K-W1) จะ
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มีอายุ 1 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่ออกและเสนอขาย สามารถใช้สิทธิ์แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญในทุกๆ 3 เดือน และมี

ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 1 บาทต่อหุ้น  

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น 

ค าถามท่ี 1 

ผู้ถือหุ้น : ราคาใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ 1 บาทมีหลักการอย่างไรในการก าหนดราคานี้ 

ประธาน : มาจากการต้องการเงินทุนในช่วงเวลา 18 เดือนนี้ โดยถ้าได้เงินเข้ามาทั้งหมด 180 ล้าน บริษัทฯ จะ

หมดภาระทางการเงินที่เป็นต้นทุนในขณะนี้ 

ค าถามท่ี 2 

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมีหนี้จ านวนเท่าไหร่ 

ประธาน : ประมาณ 100 ล้าน 

ค าถามท่ี 3 

ผู้ถือหุ้น : บริษัทย่อยของเราที่เมียนมาร์และกัมพูชาเป็นอย่างไรบ้าง 

ประธาน : ขอให้คุณประวิชย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติม 

คุณประวิชย์ : จากสถานการณ์โควิด 19 ท าให้เศรษฐกิจในประเทศเมียนมาร์และกัมพูชาชลอตัว บริษัทฯ จึง

ตัดสินใจที่จะชลอการท างานของส านักงานทั้ง 2 แห่งในระยะเวลา 1-2 ปีนี้ เพื่อลดโอกาสที่จะขาดทุน โดยโฟกัส

งานที่ไทยเป็นหลัก 

ค าถามท่ี 4 

ผู้ถือหุ้น : เงินลงทุนในเมียนมาร์และกัมพูชาเท่าไร 

ประธาน : 20 กว่าล้านบาท 

ค าถามท่ี 5 

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ ก าหนดวัน XR ไว้วันไหน 

ประธาน : ก าหนดไว้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ โดยต้องซื้อหุ้นภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ จึงจะได้รับสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน 

การซื้อหุ้น RO อัตราส่วน 2:1 ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท 

ค าถามท่ี 6 

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมี FA ในการบริหารจัดการหรือจัดการกันเองภายใน และขอสอบถามเรื่องการเสียค่าธรรมเนียมว่า

ผู้ถือหุ้นเป็นคนจ่ายหรือบริษัทจะรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ 
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ประธาน : ขั้นตอนดังกล่าวอยู่ระหว่างการเตรียมการกระบวนการการช าระเงิน โดยบริษัทขอรับไว้พิจารณาอีกครั้ง 

ค าถามท่ี 7 

ผู้ถือหุ้น : การจ่ายเงินแบบ Bill Payment ต้องไปจ่ายที่ธนาคาร แล้วมีวิธีการโอนเงินหรือไม่ 

ประธาน : สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอ

ขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและช าระค่า

หุ้นส ามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ได้น าเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ

บริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและช าระค่าหุ้นส ามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

มติที่ประชุม จ านวนหุ้น )หุ้น(  ร้อยละ* 

เห็นด้วย 158,678,540 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 - 

รวม 158,678,540 100.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย      0 - 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติให้โอนทุนส ารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อล้างขาดทุนสะสมของ

บริษัทฯ 

 เพ่ือล้างขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ โดยอ้างถึงบทบัญญัติของมาตรา 119 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) (พ.ร.บ. มหาชนฯ) บริษัทฯ สามารถชดเชย
ผลขาดทุนสะสมด้วยทุนส ารอง โดยตามบทบัญญัติก าหนดว่าให้หักชดเชยจากเงินส ารองอ่ืนก่อน แล้วจึงหักทุน
ส ารองตามกฎหมาย และทุนส ารองส่วนเกินมูลค่าหุ้น ตามล าดับนั้น ตามท่ีปรากฎในงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจ านวน 177,145,062 บาท จึงขอเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาอนุมัติให้โอนทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 12,000,000 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจ านวน 
165,145,062 บาท รวมเป็นเงิน 177,145,062 บาท เพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯทั้งนี้ ตามที่ปรากฏในงบ
การเงินเฉพาะกิจการที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ 
มีผลขาดทุนสะสมจ านวน 177,145,062 บาท ซึ่งภายหลังจากการโอนทุนส ารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่า
หุ้นเพื่อล้างขาดทุนสะสมดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือจ านวน 0 บาท อย่างไรก็ตาม 
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การลดทุนในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบให้มีการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นการ
หักกลบระหว่าง: (1) รายการขาดทุนสะสม; กับ (2) ทุนส ารองตามกฎหมายและทุนส ารองส่วนเกินมูลค่าหุ้น  ซึ่ง 
ทั้ง (1) และ (2) ล้วนอยู่ในหมวด ‘ส่วนของผู้ถือหุ้น’ ดังนั้น การโอนเงินจากทุนส ารองไปล้างขาดทุนสะสมจึงไม่
ส่งผลให้ยอดรวมของส่วนของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลง”  

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น 

ค าถามท่ี 1 

ผู้ถือหุ้น : ขาดทุนสะสม 177 ล้านบาท เกิดจากอะไร 

ประธาน : เกิดจากปัญหาภายใน ในปี 2562-2563 หุ้นส่วนในสายธุรกิจงานตกแต่งภายในได้แยกตัวออกไปเปิด

กิจการของตัวเอง โดยท าให้มีโครงการที่ค้างอยู่เปลี่ยนทีมงานและผู้รับเหมาใหม่ อีกทั้งยังต้องแก้ไขปัญหาใน 4 -5 

โครงการใหญ่ๆ ท าให้ปี 2562 และ 2563 ขาดทุนปีละ 100 กว่าล้านแต่ในส่วนของงานแสดงสินค้าและกิจกรรม มี

ก าไร จึงท าให้มีผลขาดทุนลดลง 

ค าถามท่ี 2 

ผู้ถือหุ้น : ถ้าในปี 2564 มีก าไร บริษัทฯ สามารถใช้สิทธิภาษีขาดทุนสะสมย้อนหลังขาดทุนปี 2562-2563 ได้

หรือไม่  

คุณกัญญา : สิทธิทางภาษียังใช้ได้เหมือนเดิม 

ค าถามท่ี 3 

ผู้ถือหุ้น : ส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่มีอยู่มาจากท่ีใด 

ประธาน : มาจาก IPO ตอนเข้าตลาดหุ้น 

ค าถามท่ี 4 

ผู้ถือหุ้น : งานที่ท าในแต่ละปีทั้ง Motor Expo, Motor Show,  Money Expo และงานแสดงสินค้าและกิจกรรม 

ปีละประมาณ 700 ล้าน โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่นอีก 300 ล้าน แต่จากข่าวที่ออกมาปี 2564 บริษัท

ประมาณการอยู่ที่ 1,000 ล้านบาท ขอสอบถามว่าแต่ละงานใช้ระยะเวลาเท่าไรและเป้าหมายความจะมากกว่านี้

หรือไม ่

ประธาน : จากสถานการณ์โควิด 19 มีความไม่แน่นอนเกิดขึ้น จากต้นปี 2563 บริษัทคาดว่าจะฟ้ืนตัว แต่เมื่อโควิด 

19 มา ท าให้งานแสดงสินค้าและกิจกรรมไม่มีรายได้ งานตกแต่งภายในเงียบ 6 เดือนหลังเริ่มกลับมามีรายได้เข้ามา

บ้างแต่ยังต ่ากว่าเป้าที่คาดการณ์ไว้ ปีนี้จึงไม่กล้าตั้งเป้าสูงมากประมาณ 1 ,150 ล้านบาท เพราะงานของบริษัทยัง

พ่ึงพานักท่องเที่ยวจากต่างชาติ  
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ค าถามท่ี 5 

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ ก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์ มี Gross Margin มากกว่า 25% และ Net Margin มากกว่า 5% ซึ่ง

ในอุตสาหกรรมควรจะอยู่ที่มากกว่า 10% บริษัทมีวิธีการอย่างไรบ้าง เพ่ือให้มี Net Margin มากกว่านี้ 

ประธาน : ก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ มี Net Margin มากกว่า 5% อันเนื่องมาจากธุรกิจดั้งเดิมของบริษัท

คือ งานแสดงสินค้าและกิจกรรม และเพิ่มเติมในส่วนของงานตกแต่งภายในส่วนของ Retail Shop พอเข้าตลาด

หลักทรัพย์ มีการเปลี่ยนแปลงของ Retail Shop ต่างๆ จึงได้ขยายธุรกิจการตกแต่งภายในเป็นพ้ืนที่ส่วนกลางห้าง

คอนโดมีเนียม โรงแรม โรงพยาบาล ส านักงาน อีกทั้งมีการขยายตลาดไปยังประเทศเมียนมาร์และกัมพูชา ซึ่งเป็น 

Learning Curve ในครั้งแรก โดย Learning Curve ครั้งที่ 2 การแยกตัวของหุ้นส่วน ซึ่งบริษัทฯ พยายามควบคุม

และเริ่มต้นใหม่ ซึ่งเบื้องต้นบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 3% เพราะอยู่ในช่วงฟื้นตัวและสถานการณ์โควิด 19 แต่ใน

อนาคตจะพยายามให้ไม่ต ่าไปกว่าก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์ 

ค าถามท่ี 6 

ผู้ถือหุ้น : ค่าใช้จ่ายของประเทศเมียนมาร์และกัมพูชาเป็นอย่างไรบ้าง 

ประธาน : บริษัทฯ หยุดให้บริการในประเทศเมียนมาร์และกัมพูชา โดยจะมีการบริหารจัดการจากที่ประเทศไทย 

เพ่ือปิดต้นทุนที่คาดว่าจะติดลบในระยะเวลา 2 ปี แล้วมาพิจารณาถึงสถานการณ์ต่างๆ อีกครั้ง 

ค าถามท่ี 7 

ผู้ถือหุ้น : สามารถใช้ส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อล้างขาดทุนสะสมเพียงอย่างเดียวได้หรือไม่ 

คุณกัญญา : ต้องเป็นไปตามล าดับ คือ ส ารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

ค าถามท่ี 8 

ผู้ถือหุ้น : ในการล้างขาดทุนสะสมนี้มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นหรือไม่ 

คุณณัฐรียา : ไม่มีผลต่อทุน แต่ถ้าส่วนเกินมูลค่าหุ้นไม่พอ จะต้องลดทุนซึ่งจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น แต่ตอนนี้

บริษัทฯ ยังมีส ารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่เพียงพอต่อการล้างขาดทุนสะสม  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้โอนทุนส ารองตาม

กฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ได้น าเสนอต่อที่ประชุม

ดังกล่าวข้างต้น 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้โอนทุนส ารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อล้างขาดทุ น

สะสมของบริษัทฯ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
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มติที่ประชุม จ านวนหุ้น )หุ้น(  ร้อยละ* 

เห็นด้วย 158,678,540 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 - 

รวม 158,678,540 100.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย      0 - 

 

วาระท่ี 7  พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (หากมี) 

 ไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น 

และผู้ถือหุ้นได้ซักถามสรุปสาระส าคัญดังนี้ 

ค าถามท่ี 1 

ผู้ถือหุ้น : ประสิทธิภาพของโรงงานในการผลิตเฟอร์นิเจอร์เป็นอย่างไรบ้าง 

ประธาน : มีประสิทธิภาพประมาณ 60% เนื่องมากจากหุ้นส่วนที่ลาดออกไปเมื่อ 2 ปีก่อน ได้พาทีมงานออกไป

ด้วย ซึ่งในปัจจุบัน เริ่มรับคนแต่ก็ยังไม่สามารถท างานได้เต็มประสิทธิภาพ 

ค าถามท่ี 2 

ผู้ถือหุ้น : ขอเยี่ยมชมโรงงานได้หรือไม่ 

ประธาน : ขอเชิญทุกท่านเยี่ยมชมโรงงานได้หลังการประชุม 

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และ

กล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 15.50 น.         

 

 

 

 

(นายชยวัฒน์  พิเศษสิทธิ์) 

  ประธานที่ประชุม 


