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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
ของ 

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

 

วัน เวลา และสถานที่ 

ประชุมเม่ือวันที่ 28 เมษายน 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 าบลบงึค 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,ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ   

คุณเทอดธรรม  

คุณอัยยรัช 

คุณชมาพร 

คุณกชกร 

คุณกัญญา 

คุณณัฐรียา 

คุณพัชรินทร ์

คุณวงศกร  

คุณภัทริน 

เพียรพิจารณ ์

เลาหอารีดิลก 

รอดลอยทุกข์ 

วนสวัสดิ์ 

วัฒนแต้ตระกูล 

สุลัยมาน 

นิโรจน์ 

พิเศษสิทธิ์ 

หล่อตระกูลงาม 

ที่ปรึกษากฎหมาย 

บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากัด 

บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากัด 

ผู้ตรวจสอบภายใน ธรรมนิติ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

ผู้อ านวยการอาวุโสงานบัญชีและการเงิน 

ผู้อ านวยการงานทรัพยากรมนุษย์ฯ 

เลขานุการประธานกรรมการ 

นักลงทุนสัมพันธ์และผู้อ านวยการอาวุโสงานสื่อสารองค์กร  

เลขานุการบริษัท 

ฯลฯ 
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เร่ิมการประชุม เวลา 14.00 น. 

นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ ประธานกรรมการ ท าหน้าทีป่ระธานในที่ประชุม โดยมีคุณภทัริน หลอ่ตระกูลงาม 

เลขานุการบริษัท ท าหนา้ที่เลขานุการในที่ประชุม โดยได้แนะน ากรรมการที่เข้าร่วมประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืนๆ 

ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ก่อนการเร่ิมประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผูช้ีแ้จงวิธีการด าเนนิการ

ประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระดังนี้  

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉนัทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม แตล่ะ
ท่านจะได้รบัแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ  

2. การประชุมจะพิจารณาเร่ืองตามล าดับระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ 
และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมตสิ าหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการ
ซักถามหรือแสดงความเห็น ให้ท่านเขียนค าถามในกระดาษค าถาม แทนการใชไ้มโครโฟน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง
โดยค าถามที่อยู่ในวาระใด ก็จะตอบในวาระนั้น และค าถามที่ไม่อยู่ในวาระที่ก าลังประชุม จะขอไปตอบในช่วงถาม-ตอบใน
วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (หากมี)  

3. ภายหลังที่ทา่นได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเวน้วาระที่ 1 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุมรบัทราบ
ซึ่งไม่ต้องลงคะแนน ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รบัจาก
เจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน 
เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่
งดออกเสียงโดยผู้ถือหุ้น ท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จดัเก็บตามล าดับ ทัง้นี้ 
ส าหรับวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะเก็บบตัร
ลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อนบัคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่
ได้รับการเสนอชื่อเปน็รายบุคคล 

กรณีดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย 
- บัตรลงคะแนนที่มีการท าเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง 
- บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มลีายมือชื่อก ากับ 
- บัตรลงคะแนนทีล่งคะแนนเสยีงเกินกว่าคะแนนเสียงที่มีอยู่ 
หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆา่ของเดิมและลงลายมือชื่อก ากับทกุครั้ง 

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เวน้แต่กฎหมายก าหนด
เป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเทา่กัน ให้ประธานฯ มีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากในฐานะเปน็ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มี
ส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ  

5. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมสีทิธิออกเสียง
ลงคะแนน ยกเว้น วาระ 5 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไมน่้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุม โดยในการนบัคะแนนบริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจ านวน
เสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ  



3 
 

6. เพือ่ให้การเก็บบัตรลงคะแนน เป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องกับตามหลักการก ากับดูแลกิจการ บริษัทฯ จะเก็บ
บัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานตอ่ไปในคราวเดียว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคนืให้
เจ้าหน้าที่หลังเลิกประชุมฯ กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อนขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยเชน่กัน 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จ านวน 8 ราย ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้

ถือหุ้น จ านวน 25 ราย รวมทั้งหมดเป็นจ านวน 33 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งสิ้น 145,619,458 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รบั

มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชมุไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันคิดเปน็ร้อยละ 60.6749 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของ

จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จ านวน 239,999,562 หุ้น จึงครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ 

นอกจากนี้ประธานฯ ขอบคุณผูถ้ือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ของบริษัทใน

คร้ังนี้ เนื่องจากปัจจบุันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยได้ขยายขอบเขตการ

แพร่ระบาดออกไปเปน็วงกว้างในหลายพืน้ที่นัน้ บริษทัฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้

ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง  ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัย

ตลอดเวลา ลา้งมือบ่อย เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร  เพื่อความปลอดภัยทา่นผู้ถือหุ้นทุกท่าน และเพื่อส่งเสริมการ

ก ากับดูแลกิจการที่ดี เก่ียวกับสทิธิของผู้ถือหุ้น ทางบริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอบุคคลที่มี

คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อท าการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษทัฯ 

และได้แจ้งผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นทา่นใดเสนอแจง้ความจ านงเสนอเร่ืองแต่

อย่างใด 

ทั้งนี้บริษทัฯ ไดจ้ัดให้มีผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนอิสระ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอเชิญคุณเทอดธรรม เพียรพิจารณ์ ซึ่งเป็นทีป่รึกษากฎหมายจากภายนอก ท าหนา้ที่ดูแลและ

ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและ

ข้อบังคับของบริษัท 

จากนั้นประธานฯ ด าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระดังต่อไปนี้ 

 

วาระที่ 1 รับทราบมติที่ประชุม  

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณวงศกร พิเศษสิทธิ์  (ผู้อ านวยการอาวุโสงานสื่อสารองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ)์ 

เป็นผู้กล่าวสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ 

คุณวงศกร พิเศษสิทธิ์ ได้กล่าวสรุปผลการด าเนินงานดังนี้ 

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการปี 2563 ของ

บริษัทฯ โดยงานแสดงสินค้านิทรรศการ งานกิจกรรมการตลาดและพิพิธภัณฑ์ ได้รับผลกระทบโดยตรง โครงการที่ท าในปี 

2563 ลดลงร้อยละ 30-40 เนื่องจากมาตรการล็อคดาวน์ของภาครัฐและการยกเลิกงานจากสถานการณ์โควิด แต่อย่างไรก็

ดีเริ่มกลับมาฟื้นตัวช่วงครึ่งปีหลัง งานตกแต่งภายใน ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน โครงการที่ท าในปี 2563 ลดลงร้อยละ 
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40-50 เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนในช่วงสถานการณ์โรคระบาด โครงการบางโครงการชะลอการลงทุน

และเลื่อนการ award ท าให้รายได้ต ่ากว่าคาดการณ์เมื่อเทียบกับสถานการณ์ปกติ โดยผลงานที่ส าคัญในปี 2563 มีดังนี้ 

งานแสดงสินค้านิทรรศการ งานกิจกรรมการตลาดและพิพิธภัณฑ์ 

 ISUZU Car Display 2020 กิจกรรมในงานตามจังหวัดต่างๆ  

 พิธีเปิดงาน Thailand International Motor Expo 2020 

 พิพิธภัณฑ์ภายในบริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

งานตกแต่งภายใน   

 โรงแรมวี โฮเต็ล 

 กาดหลวง & Fashion Plus เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ 

 True Shop เซ็นทรัลเวิลด์ 

 บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

 ห้องอาหารบนเรือสิริมหรรณพ 

 

ส าหรับภาพรวมผลการด าเนินงานในปี 2563 งานแสดงสินค้านิทรรศการ งานกิจกรรมการตลาดและพิพิธภัณฑ์ 

สัดส่วนรายได้ของปี 2563 ร้อยละ 56 ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2562 และงานตกแต่งภายในสัดส่วนรายได้ของปี 

2563 ร้อยละ 44 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการรวม 624.99 ล้านบาท 

ลดลงร้อยละ 38 เมื่อเทียบกับปี 2562 ในส่วนของก าไรสุทธิ เนื่องจากรายได้ลดลงแม้ว่าท าก าไรได้ดีขึ้น แต่ไม่ครอบคลุม

ค่าใช้จ่าย ท าให้ก าไรสุทธิลดลงร้อยละ 17  

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อส านักงาน ไทย  

เมียนมาร์และกัมพูชา ในปลายปี 2563 ทางบริษัทฯ ตัดสินใจที่จะชะลอการลงทุนของส านักงานเมียนมาร์และกัมพูชา

ชั่วคราว 2-3 ปี ท าให้งบการเงินเฉพาะกิจการ มีการส ารองผลขาดทุนการด้อยค่าเงินลงทุนจ านวน 51.31 ล้านบาท  

แนวโน้มภาพรวมปี 2564 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 (Opportunity Day) มี Backlog อยู่ที่ 557 ล้านบาท จาก

เป้าหมาย 1,150 ล้านบาท และวันนี้มี Backlog 757 ล้านบาท โดยจะมีบางโครงการที่เลื่อนไปไตรมาสที่ 3-4 โดยจะขาด

อีก 393 ล้านบาทจะถึงเป้าของปีนี้ที่วางไว้ 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม และ

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่อไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอ 
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณกัญญา วัฒนแต้ตระกูล ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้กล่าวสรุปผลการ

ด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

 

 
 

 รายได้จากการให้บริการ รวม 624.99 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 38  

 ต้นทุนการให้บริการ ลดลงร้อยละ 43 ตามสัดส่วนรายได้ที่ลดลง และก าไรขั้นต้น 19.53 ล้านบาท แต่ยังต ่ากว่า

อัตราที่คาดการณ์ สาเหตุเกิดจากการประมาณการค่าปรับที่ส่งงานล่าช้าของบางโครงการ และมีงานต่อเนื่องจาก

ปีก่อนเกิดต้นทุนการแก้ไขงานและซ่อมงานที่เกินกว่าที่คาดการณ์ของสายธุรกิจงานตกแต่งภายใน 

 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ลดลง 9.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43 มีผลจากนโยบายปรับลดงบประมาณในสว่นนี้

ลงกว่าครึ่ง 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มข้ึน 3.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.57 เกิดจากการตั้งประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัย

จะสูญจากลูกหนี้การค้าหลายราย เพื่อให้ตัวเลขสะท้อนตามสถานการณ์เป็นจริงปัจจุบัน  

 ผลขาดทุนการด้อยค่าเงินลงทุน บริษัทรับรู้ในไตรมาส 4 จากบริษัทย่อยทั้งสองแห่งเป็นจ านวน 51.31 ล้านบาท 

โดยพิจารณาจากการประเมินสถานการณ์ทั้งเศรษฐกิจ โรคระบาด และสถานการณ์การเมือง 
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 ต้นทุนทางการเงิน เพิ่มขึ้น  3.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.23 เนื่องจากบริษัทมีภาระดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืม

ระยะสั้นกับสถาบันการเงินที่ต้องจ่ายช าระเพิ่มขึ้นจากภาระค่าใช้จ่ายคงที่ระหว่างที่รายได้หยุดชะงัก 

สรุปผลภาพรวม ปี 2563 รายได้รวมลดลงจากคาดการณ์มากถึงแม้ว่าปลายเดือนธันวาคม เริ่มปรับตัวดีขึ้น แต่

การฟื้นตัวธุรกิจหลักของบริษัทฯ ยังได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ มีการ

รับรู้ต้นทุนเพิ่มจากค่าปรับล่าช้า และการประมาณการหนี้สูญและการด้อยค่าบริษัทย่อย ท าให้ผลประกอบการรวมขาดทุน

รวม -106.07 ล้านบาท (เป็นของเฉพาะกิจการ -130.55) 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น 

ค าถามที่ 1  

ผู้ถือหุ้น  : ค่าใช้จ่ายในการบริหารต้นทุนทางการเงินที่ส ารองไว้เพิ่มข้ึนมาเป็นจ านวนเท่าไร 

ประธาน : ต้นทุนทางการเงินปี 2563 13.36 ล้านบาท ปี 2562 9.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

41.2  

ค าถามที่ 2 

ผู้ถือหุ้น  : ส านักงานเมียนมาร์และกัมพูชาที่ปิดไปแล้ว หักล้างขาดทุนไปหมดหรือยัง แล้ะจะมีผลกระทบต่อไตรมาสที่ 1 ปี 

2564 หรือไม่ 

ประธาน : ส านักงานเมียนมาร์และกัมพูชาตั้งส ารองไว้ทั้งหมดตั้งแต่ไตรมาสที่ 4  ปี 2563 จ านวน 51.31 ล้านบาท และ

ไม่ได้มีผลกระทบต่อไตรมาสที่ 1 ปี 2564 โดยจะมีค่าใช้จ่ายตกค้างส าหรับปี 2564 รวมกันทั้ง 2 ส านักงานประมาณ 2 

ล้านบาท และปี 2565 จะมีค่าใช้จ่ายน้อยลงกว่านี้  

 

เมื ่อไม่มีผู ้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งบการเงินของบริษัท 

ส าหรับรอบปบีัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดที่ได้น าเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้  

มติที่ประชุม จ านวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ* 

เห็นด้วย 148,672,906 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 - 

รวม 148,672,906 100.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย      0 - 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลด าเนินการในรอบปี 2563 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที ่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 

ก าหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่านั้น และมาตรา 116 ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วน

หนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี จนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ

ทุนจดทะเบียน และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวม

หลังจากหักส่วนที่จัดสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  

จากผลด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จ านวน 

602,735,625 บาทจากงบเฉพาะกิจการ และมีผลขาดทุนสุทธิประจ าปี 2563 จ านวน -130,554,155 บาทจากงบเฉพาะ

กิจการ จึงเห็นสมควรเสนอให้งดจ่ายปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม 

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลด าเนินการในรอบปี 2563 ตามรายละเอียดที่

ได้น าเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลด าเนินการในรอบปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง

ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้  

มติที่ประชุม จ านวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ* 

เห็นด้วย 148,672,906 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 - 

รวม 148,672,906 100.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย      0 - 

 

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ก าหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้อ อกจากต าแหน่งก่อน 

โดยกรรมการจะออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น โดยใช้วิธีจับสลาก ส่วนในปีหลังๆ 

ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการที่ออกจากต าแหน่งแล้ว อาจได้รับ

เลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งได้  

 ส าหรับในปีนี้ มีกรรมการบริษัทฯ ที่ครบวาระออกจากต าแหน่งจ านวน 2 ท่าน ได้แก ่

1)      นายชยวัฒน์  พิเศษสิทธิ์       2)    นายสงวน  ศรีนคารินทร์            
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ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณส มบัติ

เหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการ

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใดและตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 ในการให้กรรมการซึ่งพ้นจาก

ต าแหน่งอาจได้รับเลือกกลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้

ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังต่อไปนี้ 

1)      นายชยวัฒน์  พิเศษสิทธิ์       2)    นายสงวน  ศรีนคารินทร์            

 และเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี ของนโยบายการก ากับดูแลกิจการ จึงขอให้กรรมการที่ครบวาระและ

เลือกตั้งใหม่ทั้ง 2 ท่านออกจากห้องประชุมฯ ก่อนการพิจารณาวาระนี้  

 

เนื่องจากประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ออกตามวาระในครานี้ เลขานุการบริษัทจึงขอเสนอให้ พล.ต.อ.วิเชียร 

พจน์โพธิ์ศรี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นประธานในการประชุมส าหรับวาระนี้โดยไม่มีผู้ถือหุ้น

คัดค้านแต่อย่างใด  

พล.ต.อ.วิเชียร ชี้แจงรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 2 ท่านประกฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญ

ประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ

ของบริษัท ได้ผ่านขั้นตอนของกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลและได้ผ่านพิจารณาร่วมกันของที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของ

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องก าหนด ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการสรรหา ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติทั้ง 2 ท่านและ เห็นว่ากรรมการ 2 ท่าน

ซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิความรู้ ความสามารถประสบการณ์ และผลการ

ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับ

บริษัท และกรรมการทั้ง 2 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นใน

กิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการด าเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอ

ให้กรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

พล.ต.อ.วิเชียร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือถามค าถาม โดยมีผู้ถือหุ้นต้องการให้บริษัทชี้แจง

วิธีการลงมติของวาระเลือกตั้งกรรมการ ทางบริษัทฯ จึงได้ชี้แจงว่า หุ้นของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะถูกน าออกในวาระ

เลือกตั้งของกรรมการท่านดังกล่าว จึงไม่ถูกน าไปค านวณในวาระที่ 4.1 และ 4.2 

เมื่อไม่มีค าถามเพิ่มเติมพล.ต.อ.วิเชียร จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนด

ออกจากต าแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายละเอียดที่ได้น าเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น 
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พล.ต.อ.วิเชียร เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม 

พล.ต.อ.วิเชียร จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระเป็น

รายบุคคล ตามรายละเอียดที่ได้น าเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

1. นายชยวัฒน์  พิเศษสิทธิ์           ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 

มติที่ประชุม จ านวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ* 

เห็นด้วย 86,663,551 99.9999 

ไม่เห็นด้วย 120 0.0001 

รวม 86,663,671 100.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย      0 - 
 

2. นายสงวน  ศรีนคารินทร์           ต าแหน่ง กรรมการ 

มติที่ประชุม จ านวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ* 

เห็นด้วย 148,672,906 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 - 

รวม 148,672,906 100.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย      0 - 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้กล่าวสรุปให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการ  

  เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงว่าคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย

อย่างละเอียดรอบคอบ โดยค านึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ได้แก่ การเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรม

เดียวกัน และมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย 

รวมถึงสภาวการณ์ทางธุรกิจโดยรวม และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ส าหรับการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการส าหรับปี 2563 ในรูปของเบี้ยประชุมและโบนัสประจ าป ีดังต่อไปนี ้ 



10 
 

 ค่าตอบแทนรายเดือน 

- ไม่มี 

 ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายเป็นรายคร้ังต่อการประชุม    

 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ 
ต าแหน่ง ปี 2563 ปี 2564 เปลี่ยนแปลงจากปี 2563 

ประธานกรรมการ 30,000 30,000    -คงเดิม - 
กรรมการ 20,000 20,000 -คงเดิม- 

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บรหิารของบริษัทฯ สละสิทธิ์ในการรับค่าเบี้ยประชุม 

คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ต าแหน่ง ปี 2563 ปี 2564 เปลี่ยนแปลงจากปี 2563 
ประธานกรรมการ 20,000 20,000    -คงเดิม - 

กรรมการ 10,000 10,000                -คงเดิม - 

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บรหิารของบริษัทฯ สละสิทธิ์ในการรับค่าเบี้ยประชุม 

 บ าเหน็จกรรมการ 

บริษัทฯ จะพิจารณาตามหน้าที่และความรู้ความสามารถของกรรมการแต่ละท่านประกอบกับผลประกอบการใน
แต่ละปีโดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้รวมกันไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อปี 

 สิทธิประโยชน์อ่ืน 

- ไม่มี      

   ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม 

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการดังรายละเอียดที่เสนอข้างตน้ 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้น

ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี้  

มติที่ประชุม จ านวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ* 

เห็นด้วย 148,672,906 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 - 

รวม 148,672,906 100.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย      0 - 



11 
 

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2564 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้

กล่าวสรุปให้ที่ประชุมทราบเก่ียวกับการแต่งตั้งผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชสี าหรับปี 2564 

พล.ต.อ.วิเชียร ชี้แจงว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตบิริษทัมหาชนจ ากัด ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สามัญประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ดังนัน้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีในคร้ังนี้ จงึต้องมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนด

จ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบรษิัทฯ ประจ าปี 2564 ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชทีี่มีคุณสมบตัิทีเ่หมาะสมและค่าสอบบญัชีที่

สมเหตุสมผลของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาและผา่นความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง 

ชื่อผู้สอบบญัช ี
ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขที ่
บริษัทผู้สอบบัญช ี

จ านวนป ี

ที่สอบบัญชีให้บริษัท 

1. นายประดษิฐ รอดลอยทุกข์ 218 

บริษัท เอเอสที 

มาสเตอร์ จ ากัด 

5 

2. นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก 4334 4 

3. นางพรทิพย์ เลิศทะนงศักดิ ์ 7633 1 

4. นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ 9211 1 

5. นางสาวสนุันทา ค าสุข 8207 0 

 

แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 และก าหนดคา่สอบบญัชีเปน็จ านวน 

1,120,000 บาท ซึ่งเปน็จ านวนเดิมเมื่อเทียบปี 2563 และไม่มีค่าบริการอ่ืนๆ ทั้งนี้ บริษทัที่เปน็ส านักงานสอบบัญชีและ

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มสี่วนได้เสียกับบริษทัฯ/บริษัทยอ่ย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม 

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชสี าหรับปี 2564 ตามรายละเอียดที่ได้

น าเสนอต่อทีป่ระชุมดงักล่าวขา้งต้น 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติพิจารณาแตง่ตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชสี าหรับปี 2564 ด้วยคะแนน

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  
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มติที่ประชุม จ านวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ* 

เห็นด้วย 148,672,906 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 - 

รวม 148,672,906 100.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย      0 - 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติให้โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพ่ือล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯ 

เพื ่อล้างขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ โดยอ้างถึงบทบัญญัติของมาตรา 119 

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (พ.ร.บ. มหาชนฯ) บริษัทฯ สามารถชดเชยผล

ขาดทุนสะสมด้วยทุนส ารอง โดยตามบทบัญญัติก าหนดว่าให้หักชดเชยจากเงินส ารองอื่นก่อน แล้วจึงหักทุนส ารองตาม

กฎหมาย และทุนส ารองส่วนเกินมูลค่าหุ้นตามล าดับนั้น 

ตามที่ปรากฎในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  บริษัทฯ มีผลขาดทุน

สะสมจ านวน 220,735,925.00 บาท ซึ่งจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ที่

ผ่านมา ได้มีมติอนุมัติโอนทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 12 ,000,000 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจ านวน 165,145,062 

บาท รวมเป็นมูลค่า 177,145,062 บาท เพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ทั้งสิ้นจ านวน 177 ,145,062 บาท มีผลให้

บริษัทมียอดขาดทุนสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 43,590,863 บาท 

ซึ่งภายหลังจากการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อล้างขาดทุนสะสมดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะมีผลขาดทุนสะสม

คงเหลือจ านวน 0 บาท อย่างไรก็ตาม การโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบให้มีการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่า

ส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นการหักกลบระหว่าง: (1) รายการขาดทุนสะสม ; กับ (2) ทุนส ารองส่วนล ้ามลูค่า

หุ้น  ซึ่ง ทั้ง (1) และ (2) ล้วนอยู่ในหมวด ‘ส่วนของผู้ถือหุ้น’ ดังนั้น การโอนเงินจากทุนส ารองไปล้างขาดทุนสะสมจึงไม่

ส่งผลให้ยอดรวมของส่วนของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลง”  

 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น 

ค าถามที่ 1 

ผู้ถือหุ้น  : จากการที่บริษัทฯ ล้างขาดทุนสะสมไป หากปีนี้มีก าไรจะมีปันผลหรือไม่ 

ประธาน : บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะกลับมามีก าไร การที่จะปันผลหรือไม่ขึ้นอยู่กับบริษัทมีก าไรมาก-น้อย หากมีก าไรระดับ

หนึ่ง บริษัทฯ ยินดีที่จะปันผล 
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เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

เพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ได้น าเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น 

 

มติที่ประชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมตัิให้โอนส่วนเกินมูลคา่หุ้น เพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของ

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  

มติที่ประชุม จ านวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ* 

เห็นด้วย 148,672,906 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 - 

รวม 148,672,906 100.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย      0 - 

 

วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี) 

ประธานฯ ขอชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้นเร่ืองการเพิ่มทุนดังนี้  

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 22-26 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา เมื่อครบระยะเวลาในการ

ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน พบว่า ผู้ถือหุ้นให้ความสนใจในการใช้สิทธิจองหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ มากเป็นจ านวน 89% ของ

จ านวนหุ้นทั้งหมด บริษัทฯ ได้ด าเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแล้วเสร็จซึ่งเป็นไปตามกระบวนการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตาม

หลักเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 119,999,781 หุ้น 

และบริษัทฯ ได้รับเงินค่าหุ้นจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 59,999,890.50 บาท โดยบริษัทฯ 

ด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 7 เมษายน 2564 โดยมีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิ

ประมาณ 53 ล้านบาทและมีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นเกินสิทธิประมาณ 108 ล้านหุ้น เป็นจ านวนเงินประมาณ 54 ล้านบาท 

บริษัทฯ ได้ด าเนินการจัดสรรหุ้นอีกประมาณ 12 ล้านหุ้น ท าให้บริษัทฯ ได้จ านวนเงินตามที่ต้องการ 59,999,890.50 บาท 

ส่วนเงินที่เกินประมาณ 47 ล้านบาท ได้ด าเนินการคืนเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อย เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 

 

ไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็น และผู้ถือ

หุ้นได้ซักถามสรุปสาระส าคัญดงันี้ 

ค าถามที่ 1 

ผู้ถือหุ้น : การที่มีผู้ถือหุ้นมีจองเกินสิทธิ ผู้บริหารและพนักงานมีจองเกินสิทธิหรือไม่ 

ประธาน : ผมและครอบครัวพิเศษสิทธิ์ จองซื้อตามสิทธิเต็มจ านวน ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัทฯ 20 ราย (รวม

ครอบครัวผม) เพิ่มทุนเข้ามา 15 ราย โดยจองเกินสิทธิ 8 ราย จองตามสิทธิ 7 ราย และไม่จอง 5 ราย 
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ค าถามที่ 2 

ผู้ถือหุ้น : ผู้บริหารที่จองเกินสิทธิ คือท่านใด แสดงว่าเชื่อมั่นในบริษัทฯ ใช่หรือไม่ 

ประธาน : ผู้บริหารจองเกินสิทธิมี 2 ท่าน คือ คุณประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคล กรรมการผู้จัดการ และคุณสุนิสา รัตนเนนย์ 

รองกรรมการผู้จัดการ รวมถึงผู้อ านวยการและผู้อ านวยการอาวุโสอีก 6 ท่านที่ได้จองเกินสิทธิ ทุกคนมีความตั้งใจที่จะ

บริหารงานให้ดี ผู้บริหารและพนักงานทุกคนก็คงเชื่อมั่นในบริษัทฯ เพียงแต่งานที่ออกมาจะดีหรือไม่ก็มีมากมายหลายส่วน 

บริษัทฯ จะตั้งหลักโดยพยายามให้บริษัทฯ มีก าไรปีนี้เป็นปีแรก หลังจากที่ขยายธุรกิจเกินตัวมา 5 ปี ทั้งภายในเมืองไทย 

รวมทั้งในเมียนมาร์และกัมพูชา ภายใน 3-5 ปีนี้ บริษัทฯ อยากค่อยๆโต และปรับตัวเองเป็นหุ้นยั่งยืน พร้อมทั้งด าเนิน

ธุรกิจให้สอดคล้องกับกลุ่มคิงส์เมนเป็นส่วนใหญ่ พัฒนาบุคคลากรโดยมีการประชมุร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ

ท างาน ซึ่งในอนาคต บริษัทฯ อาจจะขยายธุรกิจตามบริษัท คิงส์เมน ครีเอทีฟ (คิงส์เมนที่ประเทศสิงคโปร์)  โดยท่าน

ประธานฯ มอบหมายให้คุณประวิชย์อธิบายเพิ่มเติม 

คุณประวิชย์ : ธุรกิจในกลุ่มคิงส์เมนที่ได้ขยายออกไป จะเป็นกลุ่มสวนสนุกและสันทนาการของเยาวชนและวัยรุ่น โดยกลุ่ม

คิงส์เมน ครีเอทีฟ มีลิขสิทธิ์ทางปัญญา ในปีนี้ได้เริ่มท าธุรกิจนี้ที่ประเทศสิงคโปร์และประเทศจีนและก าลังมองหาตลาด

เพิ่มเติมในเอเชียใต้ 

ประธาน : บริษัทฯ ยังไม่รีบด าเนินการธุรกิจในปีหน้า เป้าหมาย ณ ตอนนี้คือ พยายามท าให้บริษัทฯ กลับมามีก าไร อีกทั้ง

ธุรกิจใหม่ใช้เงินลงทุนค่อนข้างมาก การด าเนินงานอาจจะต้องมีการร่วมลงทุนกันหลายฝ่ายทั้ง คิงส์เมน ครีเอทีฟ คิงส์เมน 

ซี.เอ็ม.ที.ไอ. และนักลงทุนที่สนใจ  

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกลา่วขอบคุณผูถ้ือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกลา่วปิด

ประชุมเมื่อเวลา 15.20 น.         

 

 

 

 

(นายชยวฒัน์  พิเศษสทิธิ์) 

ประธานที่ประชุม 


