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สารจากประธานกรรมการ

 ภาพรวมป ี2563 เศรษฐกจิไทย ยงัขึน้อยูก่บัปจัจยัการสง่ออก การทำาธรุกจิกบัตา่งชาต ิและการทอ่งเทีย่ว แตเ่นือ่งจาก

สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในต้นปีที่ชะลอตัว และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นตั้งแต่

ต้นปี ทำาให้เศรษฐกิจโลกหยุดชะงักและชะลอตัวมาโดยตลอดทั้งปี รวมถึงการเดินทางระหว่างประเทศที่ติดเงื่อนไขของโรค

ระบาดโดยประเทศตา่งๆ ทัว่โลก สง่ผลกระทบกบัเศรษฐกจิโลกและเศรษฐกจิไทยและกระทบโดยตรงกบับริษทัทีธ่รุกจิสว่นใหญ่

เกีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วทางออ้ม อยา่งไรกต็ามบรษิทัไดป้รบัปรุงเปา้หมายการตลาดในการดำาเนนิธรุกจิบางสว่น 

โดยมุ่งเน้นไปในกลุ่มของธุรกิจที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มากนัก 

อาทิ ธุรกิจการประภันภัย ธุรกิจการอาหาร และการผลิต ธุรกิจด้านสุขภาพ และ ธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม 

ที่เกิดขึ้นใหม่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการปรับองค์กรให้กระชับมากข้ึนโดยการทบทวนกระบวนการทำางาน ระบบงานต่างๆ 

การปรับลดค่าใช้จ่ายทั้งทางตรง ทางอ้อม การปรับลด ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายการขาย และการบริการ รวมถึง 

การลดเวลาการทำางานในบริษัทฯ ลง และให้ไปทำางานจากบ้านแทน โดยอาศัย การประชุมทางไกลเพ่ือติดตามความคืบหน้า 

ของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการตัดหนี้สูญ การตั้งสำารองเผ่ือการด้อยค่าของบริษัทลูกในเมียนมาร์และกัมพูชา 

ตลอดจนทำาการล้างขาดทุนสะสมโดยใช้ส่วนเกินมูลค่าหุ้น และการเพิ่มทุนใหม่บางส่วนเพื่อรองรับงานที่ได้รับเข้ามาตั้งแต่ 

ต้นปี 2564

 สำาหรับแนวโน้มธุรกิจปี 2564 เร่ิมดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 ในทุกๆ ด้าน บริษัทฯ มั่นใจว่าจะค่อยๆ ฟื้นตัวและ 

จะพยายามให้กลับมามีผลกำาไร เริ่มสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง

 ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอถือโอกาสนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้าผู้ใช้บริการทุกท่าน บริษัทคู่ค้า 

พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงสถาบันการเงินต่างๆ ที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจของบริษัทด้วยดีเสมอมา

(นายชยวัฒน์	พิเศษสิทธิ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำากัด (มหาชน)
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิิบัติหน้าท่ีอยา่งเป็นอิสระตามขอบเขตท่ีระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงไดมี้การทบทวนเพ่ือให้
มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบบได้เน้นบทบาทการสอบทานการปฏิิบัติงานและการติดตามผล เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีกำาหนด และดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จำากัด (มหาชน) มีการ
จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมท้ังส้ินรวม 5 คร้ัง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม มีดังน้ี  

 1. พลตำารวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ�ศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ     เข้าร่วมประชุม 5/5 คร้ัง
 2. รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร  กรรมการตรวจสอบ  เข้าร่วมประชุม 5/5 คร้ัง
 3. อาจารย์ธีระธัช โปษยานนท์  กรรมการตรวจสอบ  เข้าร่วมประชุม 5/5 คร้ัง

หน้าที่หลักของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระสำาคัญดังนี้   
 1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี 2563 ซึ่งได้จัดทำาตามมาตรฐานการบัญชีไทย โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็น
สาระสำาคญัและได้รบัคำาชีแ้จงจากผูส้อบบญัช ีและฝ่ายจดัการเพือ่ให้แน่ใจว่าการจดัทำางบการเงนิเป็นไปตามข้อกำาหนดของกฏิหมายและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิ จงึได้ให้ความเหน็ชอบงบการเงนิทีผู่ส้อบบญัชไีด้สอบทานและตรวจสอบแล้ว นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้ประชมุ
ร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงการได้รับข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลที่มีสาระสำาคัญในการจัดทำางบการ
เงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน

 2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชย์ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นการดำาเนินธธุรกิจ
ปกติ ไม่มีการเอื้อประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอย่างถูกต้องตามกำาหนดเวลา

 3. การตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้กำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยได้สอบทานขอบเขตการปฏิิบัติงาน และภาระ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำาเนินกิจกรรมการตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล นอกจาก
นี้ได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำาปี 2564 ของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งจัดทำาขึ้นให้ครอบคลุมทุกระบบงานต่างๆ ที่สำาคัญของบริษัท

 4. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำาปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่เสนอแต่งตั้ง, เลิกจ้างผู้สอบ
บญัชแีละเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีโดยพจิารณาประวตัแิละผลงานการตรวจสอบรวมถึงประเมนิความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีสำาหรบัปี 2564 
ได้มมีตเิสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั ให้ขออนมุติัจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นพจิารณาแต่งตัง้ นายประดฐิ รอดลอยทกุข์ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่218 
นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211 นางพรทิพย์ 
เลศิทนงศกัดิ� ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่7633 และนางสาวสนุนัทา คำาสขุ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่8207 แห่งบรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร์ จำากดั 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำานวนรวม 1,120,000 บาท

 โดยสรปุในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิิบตัหิน้าทีโ่ดยใช้ความรู ้ความสามารถ ประกอบกบัความระมดัระวงัรอบคอบและ
มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน.

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

พลตำารวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ�ศรี
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จำากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัท ณ ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน และผู้บริหาร 2 ท่าน รวม 3 ท่าน ดังนี้ 

 1. อาจารย์ธีรธัช โปษยานนท์  ประธาน / กรรมการอิสระ
 2. นายประวิชย์ ศรีบัณฑิิตมงคล  กรรมการ 
 3. นางพูนสุข พิเศษสิทธิ�  กรรมการ

 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ 
บริษัท ให้ทำาหน้าที่ควบคุม ดูแล นโยบายการบริหารความเส่ียงในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ  
ทั้งในส่วนของควาทเสี่ยงด้านกลยุทธิ� ด้านการปฏิิบัติงาน ด้านการเงิน และด้านอื่นๆ รวมถึงการจัดหาเครื่องมือ
หรอืมาตรการอืน่ๆ ทีใ่ช้สำาหรบัวดัและประเมนิความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพ เหมาะสม เพือ่ให้ความเสีย่งทีเ่กีย่วข้อง
ในการดำาเนินธุรกิจลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

 ในปี 2563 ที่ผ่านมาเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในภาวะชะลอตัวเนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของ 
โควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจึงได้เฝ้า
ระวังและตดิตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชดิ รวมถงึการบรหิารจดัการความเสีย่งอย่างครอบคลมุ เพือ่
ให้บริษัทสามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ภายใต้สถานการณ์ 
ดังกล่าว
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งได้ปฏิบิตัหิน้าทีแ่ละมคีวามเหน็สรปุว่า บรษิทัมกีารบรหิารความเสีย่ง
อย่างเพียงพอ สอดคล้องกับแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนิน
ธุรกิจอย่างครบถ้วน

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(อาจารย์ธีรธัช	โปษยานนท์)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำากัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (“กรรมการสรรหาฯ”) บริษัท คิงส์เมิน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำากัด 
(มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน 2 ท่าน 
และกรรมการบริหาร 1 ท่าน ได้แก่

  1. รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร   ประธาน / กรรมการอิสระ 
  2. อาจารย์ธีรธัช โปษยานนท์  กรรมการ / กรรมการอิสระ 
  3. นายชยวัฒน์  พิเศษสิทธิ�   กรรมการ

 คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท โดย
คำานึงถึงคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ยังได้พิจารณาถึงจำานวนของคณะ
กรรมการที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เพื่อการบริหารจัดการที่ดี และมีประสิทธิภาพ 

 สำาหรบัหน้าทีพ่จิารณาค่าตอบแทนกรรมการ ให้กำาหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืน่ รวมถงึจำานวนค่า
ตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการและผู้มีอำานาจในการจัดการโดยมีหลักเกณฑิ์ที่ชัดเจน โปร่งใส โดยเปรียบเทียบกับ
สภาพอุตสาหกรรม ภาวะเศษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทฯ และปัจจัยอื่นๆ และนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ และ/หรือ นำาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

 และสำาหรับหน้าที่ในด้านบรรษัทภิบาล คณะกรรมการมีหน้าที่กำาหนดนโยบาย และกำากับดูแลให้การปฏิิบัติงานเป็นไป
ตามหลกัการกำากับดแูลกจิการทีด่ ีรวมทัง้จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏิิบตังิานประจำาปีของคณะกรรมการทกุชดุ พร้อมทัง้ทบทวน
แนวปฏิิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างสมำ่าเสมอ โดยในปี 2563 นี้บริษัทได้รับรางวัลด้านบรรษัทภิบาล ดังนี้

 รางวัล Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2020 ระดับดีเลิศ หรือ 5 ดาว โดยมีคะแนน
เฉลี่ยรวมปี 2561-2563 คือ 89%  92%  92% ตามลำาดับ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of 
Directors: IOD) 

 สำาหรับในปี 2563 คณะกรรมการมีการประชุม 2 ครั้ง โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 2 ครั้ง 
เพื่อพิจารณาเรื่องสำาคัญต่างๆ  และรายงานผลการประชุม พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ 

ในนามคณะกรรมการสรรหาฯ

รศ.ดร.ธีระพร	วีระถาวร
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
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บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำากัด (มหาชน)

นางพููนสุุข พิูเศษสิุทธิิ์�
กรรมการ

นายสุงวน ศรีีนคาริีนทร์ี
กรรมการ

นายปรีะวิชย์ ศรีีบััณฑิิตมงคล
กรรมการ

พูลตำารีวจเอกวิเชียรี พูจน์โพูธิิ์�ศรีี
กรรมการอิสระ /  

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รีศ.ดรี.ธีิ์รีะพูรี วีรีะถาวรี  
กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ

อาจารีย์ธีิ์รีธัิ์ช โปษยานนท์ 
กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ

นายชยวัฒน์ พิูเศษสิุทธิิ์�
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท



11
Annual Report 2019

Kingsmen C.M.T.I. Plc.

นางพููนสุุข  พิูเศษสิุทธิ์ิ์
รองกรรมการผู้จัดการ

นายวงศกรี  พิูเศษสิุทธิ์ิ์
ผู้อำานวยการอาวุโส
งานส่ือสารองค์กร

และนักลงทุนสัมพันธ์

นายปรีะวิชย์  ศรีีบััณฑิิตมงคล
กรรมการผู้จัดการ

นายชยวัฒน์ พิูเศษสิุทธิ์ิ์ 
ที่ปรึกษา

นางสุาวสุุนิสุา  รีัตนเนนย์
รองกรรมการผู้จัดการ

นางโศรีดา  ธิ์รีรีมปรีะกอบั
ผู้อำานวยการอาวุโส

สายงานธุรกิจ

นางสุาวกัญญา  วัฒนแต้ตรีะกูล
ผู้อำานวยการอาวุโสงานบัญชี

และการเงิน (Financial Controller)

นางสุาวสุุภัทรีา  อ่องแก้ว
ผู้อำานวยการอาวุโส

สายงานธุรกิจ

นายรีักษ์สิุทธิ์ิ์  ปรีะสิุทธิ์ิ์รีัฐสิุนธิ์ุ์
ผู้อำานวยการอาวุโส

สายงานธุรกิจ

นายภักดิ์ภวินท์  เกตุสุุวรีรีณ์
ผู้อำานวยการอาวุโส

สายงานธุรกิจ

นางสุาวสุุพูรีรีณี  พูลจรี
ผู้อำานวยการอาวุโส

สายงานธุรกิจ

คณะผู้บริหาร
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บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำากัด (มหาชน)



13
Annual Report 2020

Kingsmen C.M.T.I. Plc.

การประกอบธุรกิจ
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บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำากัด (มหาชน)

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมและนโยบายธุรกิจ

	 บริษัท	คิงส์เมน	ซี.เอ็ม.ที.ไอ.	จำ�กัด	(มห�ชน)	(“บริษัทฯ”)	เป็นหนึ่งในผู้นำ�ในธุรกิจออกแบบ	ตกแต่งและก่อสร้�ง	(Design	&	Build)	อย่�
งบูรณ�ก�ร	โดยส�ม�รถจำ�แนกธุรกิจหลักของบริษัทออกเป็น	2	ประเภทดังนี้

	 1)	ธุรกิจงานตกแต่งภายใน	(Interiors)	
	 2)	ธรุกจิงานแสดงสนิคา้และนทิรรศการ	พพิธิภณัฑแ์ละสวนสนุก	การตลาดทางเลอืก	และอืน่ๆ	(Exhibitions,	Museums	 
	 			&	Thematic	Park,	Alternative	Marketing)	(“EMA”)

	 บรษิทัฯ	มนีโยบ�ยในก�รใหบ้รกิ�รลกูค้�อย�่งมคีณุภ�พ	ดว้ยพนกัง�นมอือ�ชพีสำ�หรบัก�รออกแบบ	ก�รสร�้งสรรคง์�นสำ�หรบัง�นแสดง
สินค้�และง�นกิจกรรมท่ีตรงต�มคว�มต้องก�รของลูกค้�อย่�งมีม�ตรฐ�นและเพื่อสร้�งคว�มพึงพอใจด้วยก�รเป็นพันธมิตรท�งธุรกิจ	ภ�ยใต้หลัก
ก�รดำ�เนินง�น	“ยุติธรรมแบ่งปัน”	และอยู่บนหลักจริยธรรม	จรรย�บรรณท�งธุรกิจ
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1)	ใหบ้รกิ�รอย�่งบรูณ�ก�รและเพิม่คณุค�่ใหกั้บลกูค�้ทัง้ท�งด�้นก�รออกแบบ	ตกแตง่	และผลติ	สำ�หรบัธรุกจิตกแตง่ภ�ยใน	ธรุกจิก�รแสดงสนิค�้	
ธุรกิจพิพิธภัณฑ์และสวนสนุก	ธุรกิจก�รตล�ดท�งเลือก	ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้�นที่มุ่งเป้�ไว้	
2)	พัฒน�ศักยภ�พและผลประกอบก�รของสำ�นักง�นส�ข�ในต่�งประเทศให้มีผลประกอบก�รที่ทำ�กำ�ไรในแต่ละปี
3)	เป็นผู้ให้บริก�รที่ลูกค้�ให้คว�มไว้ใจในก�รทำ�ง�น	และใช้บริก�รอย่�งต่อเนื่อง

เป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจ

บริษัทฯ	มีวิสัยทัศน์	พันธกิจ	ค่�นิยมหลัก	และเป้�หม�ยในก�รดำ�เนินธุรกิจดังนี้

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก และเป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์

บรษัิทฯ ทีไ่ด้รบัความ
ไว้วางใจ ในการใหบ้รกิาร

ด้วยคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล 
เพือ่สูค่วามเป็นเลิศ
ในระดับนานาชาติ

พันธกิจ

สรา้งสรรค์งานบรกิารทีม่ี
คุณภาพ โดยยึดหลักการ

ดำาเนนิธุรกิจอยา่งยัง่ยืน เพือ่
ความพงึพอใจและประโยชน์

สูงสุดของลูกค้า พนัธมิตร
ทางธุรกิจ และผูถื้อหุน้          

ค่านิยม
หลัก

สรา้งสรรค์คุณค่า
(Value Creator)

	 บริษัทฯ	มีผู้ร่วมทุนที่เป็นพันธมิตรท�งธุรกิจคือ	Kingsmen	Creatives	Ltd.	ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์สิงค์โปร์	เป็น
หนึ่งในบริษัทชั้นนำ�ดำ�เนินธุรกิจออกแบบ	ตกแต่งและสื่อส�รก�รตล�ดระดับโลก	โดยปัจจุบัน	Kingsmen	Creatives	Ltd.	มี	21	สำ�นักง�นใน	16	
ประเทศในภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิก	ตะวันออกกล�ง	และอเมริก�	ทำ�ให้บริษัทฯ	ส�ม�รถเช่ือมโยง	เข้�ถึงลูกค้�ในกลุ่ม	Kingsmen	และส�ม�รถให้
บริก�รแก่ลูกค้�ที่แนะนำ�ให้ระหว่�งกันได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและรวดเร็วขึ้น
ปัจจุบัน	บริษัทฯ	มีบริษัทย่อยจำ�นวน	2	บริษัท	ได้แก่	
	 1.	Kingsmen	Myanmar	Company	Limited	(“คิงส์เมนเมียนม�ร์”)	ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นต�มกฎหม�ยของประเทศเมียนม�ร์	
	 2.	Kingsmen	C.M.T.I.	(Cambodia)	Company	Limited	(“คิงส์เมน	ซี.เอ็ม.ที.ไอ.	แคมโบเดีย”)	ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นต�มกฎหม�ย	
ของประเทศกัมพูช�	

	 โดยทั้ง	2	บริษัทมีวัตถุประสงค์ในก�รประกอบธุรกิจออกแบบและตกแต่งง�น	(Design	&	Build)	ในง�นตกแต่งภ�ยใน	(Interiors)	ง�น
แสดงสินค้�และนิทรรศก�ร	(Exhibitions)	กิจกรรมก�รตล�ดท�งเลือก	(Alternative	Marketing)	ง�นพิพิธภัณฑ์และสวนสนุก	(Thematic	&	
Museums)		ในอ�ณ�เขตประเทศเมียนม�ร์และกัมพูช�เป็นหลัก	ซึ่งบริษัทฯ	ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	100
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บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำากัด (มหาชน)

ความเป็นมาและพัฒนาการที่สำาคัญ 

2532 2534 2538 2543 2544 2545 2547 2554

•	 ได้รับก�รแต่งตั้งให้เป็นผู้รับเหม�อย่�งเป็นท�งก�ร	(Official	 
Contractor)	สำ�หรับง�น		Bangkok	International	Motor	Show	
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งง�นแสดงย�นยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย	และได้
เป็นผู้รับเหม�อย่�งเป็นท�งก�รอย่�งต่อเนื่องม�กว่�	5	ปี	จนถึงปี	
2542	และได้รับก�รแต่งต้ังให้เป็นผู้รับเหม�อนุมัติอย่�งเป็นท�งก�ร	
(Approved	Contractor)	จนถึงปัจจุบัน

•	จัดตั้ง	Kingsmen	Myanmar	Company	Limited	ซึ่งเป็นบริษัท
ที่จัดต้ังขึ้นต�มกฎหม�ยของประเทศเมียนม�ร์	ในวันที่	9	มกร�คม	
2558	มีทุนจดทะเบียน	300,000	ดอลล่�ร์สหรัฐฯ	และมีทุนชำ�ระ
แล้ว	300,000	ดอลล่�ร์สหรัฐฯ	บริษัทฯ	ถือหุ้นในคิงส์เมนเมียนม�ร์	
ร้อยละ	100		
•	วนัที	่1	กรกฎ�คม	2558	ไดจ้ดทะเบยีนแปรสภ�พเปน็บรษิทัมห�ชน
จำ�กัด	มีทุนจดทะเบียน	100	ล้�นบ�ท
•	วันที่	18	ธันว�คม	2558	บริษัทฯ	ได้นำ�หุ้นเข้�ซื้อข�ยในตล�ดหลัก
ทรัพย์เอ็มเอไอ	(MAI)	เป็นวันแรก

•	ได้รับก�รแต่งตั้งให้ดำ�เนินก�รออกแบบและผลิตง�นตกแต่งภ�ยใน
ให้กับร้�นค้�แบรนด์ช้ันนำ�ของโลก	“Polo”	“Ralph	Lauren”	
“Montblanc”	“Piaget”	“Victoria	Secret”	“Dior”	“Mark	&	
Spencer”	และ	“Leica”

ปี  2558

•	บริษัทฯ	ก่อตั้งขึ้นในน�ม	บริษัท	ซี.เอ็ม.ที.ไอ.	จำ�กัด	โดยครอบครัว
น�ยชยวัฒน	์พเิศษสิทธ์ิ	ดว้ยทนุจดทะเบยีน	1	ล�้นบ�ท	เพือ่เริม่ดำ�เนนิ
ธรุกจิออกแบบและผลติง�นแสดงสนิค�้และนทิรรศก�ร	(Exhibitions)

ปี  2532

ปี  2538

•	 ได้รับก�รแต่งตั้งให้เป็นผู้รับเหม�อย่�งเป็นท�งก�ร	(Official	 
Contractor)	สำ�หรับง�น	Money	Expo	ซึ่งเป็นง�นมหกรรมก�รเงิน
ก�รลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ	และได้เป็นผู้รับเหม�อย่�งเป็น
ท�งก�รม�อย่�งต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ปี  2544

•	ร่วมทนุกบั	Kingsmen	Creatives	Ltd.	จ�กประเทศสงิคโปร	์หนึง่ใน
บรษัิทชัน้นำ�ในธรุกจิออกแบบ	ตกแตง่และสือ่ส�รก�รตล�ดระดบัโลก
•	เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น	บริษัท	คิงส์เมน	ซี.เอ็ม.ที.ไอ.	จำ�กัด

ปี  2545

ปี  2556

ปี  2554
•	ได้รับก�รแต่งตั้งให้ดำ�เนินก�รออกแบบและผลิตง�นตกแต่งภ�ยใน
ให้กับร้�นข�ยสินค้�	แบรนด์ชั้นนำ�	“Uniqlo”	รวมกว่�	30	ร้�น 
ทั่วประเทศไทยม�อย่�งต่อเนื่อง

ปี  2555
•	 ได้รับก�รแต่งตั้งให้เป็นผู้รับเหม�อย่�งเป็นท�งก�ร	(Official	
Contractor)	 ในง�นประชุมระดับโลก	Rotary	 International	
Convention		ซึ่งมีผู้เข้�ร่วมประชุมกว่�	40,000	คน	จัดโดย	Rotary	
International	และ	Thai	Rotary	Districts	Foundation
•	ได้รับก�รแต่งตั้งให้ดำ�เนินก�รออกแบบและผลิตง�นตกแต่งภ�ยใน 
ให้กับร้�นค้�แบรนด์ชั้นนำ�	“Uniqlo”	“Mango”	“Cotton	On”		
“Cath	Kidston”	“KPN”	“Forever	XXI”	และพืน้ทีส่ว่นกล�งจำ�นวน
รวมกว่�	7,000	ต�ร�งเมตร	ในศูนย์ก�รค้�ชั้นนำ�ต่�งๆ

•	 ได้รับก�รแต่งตั้งให้เป็นผู้รับเหม�อย่�งเป็นท�งก�ร	(Official	 
Contractor)	สำ�หรับง�น	Thailand	International	Motor	Expo	
หนึ่งในง�นแสดงย�นยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย	และได้เป็นผู้รับ
เหม�อย่�งเป็นท�งก�รจนปัจจุบัน

ปี  2534

   
•	ได้รับก�รแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในสี่ของผู้รับเหม�อย่�งเป็นท�งก�ร	
(Official	Contractor)	ในง�น	BOI	Fair	2000	ซึ่งเป็นมหกรรมแสดง
นิทรรศก�รที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ปี  2543

ปี  2547
•	 ได้รับก�รแต่งตั้งเป็นผู้ รับเหม�อย่�งเป็นท�งก�ร	 (Official	 
Contractor)	 ในง�นประชุมระดับโลก	 International	AIDS	 
Conference	จัดโดย	World	AIDS	Association	จ�กประเทศสวีเดน
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•	บริษัทฯ	ได้รับสัญญ�ง�นก่อสร้�งและตกแต่งภ�ยในให้กับ	The	
Veranda	ใน	ICONSIAM	รวมพื้นที่	7,500	ต�ร�งเมตร	และนอกจ�ก
นี้บริษัทฯ	ยังได้ผลิตง�นตกแต่งภ�ยในให้กับแบรนด์ชั้นนำ�	“FENDI”	
“BOTTEGA	VENETA”	“Samsonite”	“Uniqlo”	และ	“TRUE	
Sphere”	ที่	ICONSIAM	
•	ขย�ยขอบเขตก�รให้บริก�รด้�นก�รทำ�โฆษณ�	ประช�สัมพันธ์ 
และก�รผลิตสื่อวีดีทัศน์	ภ�ยใต้ส�ยธุรกิจง�นก�รตล�ดท�งเลือก	
(Alternative	Marketing)	
•	น�ยวงศกร	พิเศษสิทธ์ิ	 เข้�ม�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รผู้จัดก�ร	
สำ�นักง�น	Kingsmen	Myanmar

•	บริษัทฯ	ได้เริ่มนำ�โปรแกรม	ERP	เข้�ม�ใช้ทั้งระบบ	เพื่อทำ�ให้ก�รทำ�ง�นมีประสิทธิภ�พม�กขึ้น	โดยค�ดว่�ระบบจะสมบูรณ์ในปี	2563
•	บริษัทฯ	ได้ย้�ยที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ่ม�ที่	เลขที่	9/19	หมู่ที่	7	ถนนลำ�ลูกก�เลียบคลอง	6	ตำ�บลบึงคำ�พร้อย	อำ�เภอเมือง	จังหวัดปทุมธ�นี	12150
•	เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทย่อย	Kingsmen	C.M.T.I.	(Cambodia)	Company	Limited	จ�กเดิม	300,000	USD	เป็น	500,000	USD
•	เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทย่อย	Kingsmen	Myanmar	จ�กเดิม	300,000	USD	เป็น	600,000	USD

•	ได้รับร�งวัลยอดเยี่ยมด้�นก�รออกแบบ	ก่อสร้�ง	คูห�ภ�ยในง�น	
Money	Expo	Bangkok	2017	ธน�ค�ร	CIMB	Thai	และร�งวลัดเีดน่	
คูห�	บมจ.	ช.	ก�รช่�ง,	ETDA	และธน�ค�ร	Citibank
•	จัดต้ัง	Kingsmen	C.M.T.I.	(Cambodia)	Company	Limited	
ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดต้ังข้ึนต�มกฎหม�ยของประเทศกัมพูช�	มีทุนจด
ทะเบียน	300,000	ดอลล่�ร์สหรัฐฯ	สำ�นักง�นต้ังอยู่ที่เขต	Sen	Sok	
ในพนมเปญ	บริษัทฯ	ถือหุ้นในกัมพูช�	ร้อยละ	100		
•	บริษัทฯ	มีก�รปรับเปลี่ยนโครงสร้�งองค์กร	โดยน�ยประวิชย์	 
ศรีบัณฑิตมงคล	เข้�ม�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รผู้จัดก�ร	ซึ่งเป็น
ตำ�แหน่งผู้บริห�รสูงสุดของบริษัท	และน�ยชยวัฒน์	พิเศษสิทธิ์	 
ดำ�รงตำ�แหน่งที่ปรึกษ�คณะผู้บริห�รและประธ�นกรรมก�รต่อไป

•	ได้รับก�รแต่งตั้งให้เป็นผู้รับเหม�อย่�งเป็นท�งก�ร	(Official	Contractor)	ในง�น		Myanmar	Build	&	Decor	2016	เทรดแฟร์	ด้�นก�รก่อสร้�ง	
ก�รตกแต่ง	และเฟอร์นิเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเมียนม�ร์
•	ได้รับก�รแต่งตั้งให้เป็นผู้รับเหม�อย่�งเป็นท�งก�ร	(Official	Contractor)	ในง�น	ITU	Telecom	World	2016	ซึ่งเป็นง�นมหกรรมด้�นไอซีที
ระดับโลก	โดยมีผู้นำ�ในแวดวงโทรคมน�คมกว่�	4,000	คน	จ�กกว่�	100	ประเทศม�ร่วมง�น
•	ได้รับก�รแต่งตั้งให้เป็นผู้รับเหม�อย่�งเป็นท�งก�ร	(Official	Contractor)	ในง�น	Myanmar	FoodBev	and	Myanmar	Retail	Expo	2016
•	บริษัทฯ	ได้มีก�รขย�ยโรงง�นก�รผลิตไปที่	ลำ�ลูกก�	คลอง	6	
•	เริ่มให้บริก�รในก�รตกแต่งง�นพ้ืนที่ส่วนกล�งของห้�งสรรพสินค้�	อ�ค�รสำ�นักง�นและเอนกประสงค์	โรงแรมชั้นนำ�	สน�มบิน	ธน�ค�ร	โรง
พย�บ�ล	เป็นต้น
•	ขย�ยขอบเขตก�รให้บริก�รของบริษัทฯ	คือ	ก�รให้บริก�รด้�นง�นสถ�ปัตยกรรมและวิศวกรรม	(Architecture	&	Engineering)
•	บรษิทัฯ	ไดร้บัสัญญ�ง�นก่อสร�้งและตกแตง่ภ�ยในใหก้บัร�้นค้�ปลกีสำ�หรบัแบรนดแ์ฟชัน่ช้ันนำ�ระดบัโลก	“Ralph	Lauren”	พืน้ทีร่วม	70	ต�ร�ง
เมตร	ในเสียมเรียบ	ประเทศกัมพูช�

ปี  2559

ปี  2560
ปี  2561

ปี  2562

ปี  2563

•	ได้รับร�งวัลบูธสวยง�มยอดเยีย่ม	ประเภทพ้ืนท่ีขน�ดใหญ่พิเศษ	1,500	ตร.ม.	ภ�ยในง�น	Money	Expo	Bangkok	2020	
ธน�ค�รออมสิน	โดยออกแบบบูธด้วยแนวคิด	“GSB	Inspiration	and	Goal”
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บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำากัด (มหาชน)

รางวัลและมาตรฐานต่างๆ ที่ได้รับ

•	ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�น	ISO	9001:2000	
ซึ่งเป็นม�ตรฐ�นด้�นคุณภ�พในส่วนของก�ร
ออกแบบและติดตั้งคูห�สำ�หรับง�นนิทรรศก�ร

•	ได้รับร�งวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส	
ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกัน
และปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ	(NACC)

•	 ได้รับประก�ศนียบัตร	 โปรแกรมก�ร
ตรวจประเมินสภ�พสถ�นประกอบก�ร	
ก�รรับรองม�ตรฐ�นสถ�นประกอบก�รที่
ถูกต้องต�มหลักชีวอน�มัย	(Workplace	
Conditions	Assessment:	WCA)	จ�ก	
Intertek	ตอกย้ำ�ถึงก�รดำ�เนินง�นที่ได้
ม�ตรฐ�นส�กลไดร้บัก�รยอมรบัจ�กองคก์ร
ระดับโลก

•	ได้รับร�งวัลจรรย�บรรณดีเด่น
ของชมรมจรรย�บรรณหอก�รค้�ไทย
ปี	2549

•	ได้รับร�งวัลชมเชยในก�รออกแบบ	Kids	World	ที่โรงแรมแมริออท	
ชะอำ�	ของ	A.R.E.	design	Awards	ที่	Las	Vegas,	USA

•	ได้รับร�งวัลสุดยอดในก�รออกแบบร้�นค้�	(Excellence	in	Store	
Design)	ของ	Marks	&	Spencer	International	ที่ประเทศอังกฤษ

•	ได้รับร�งวัลธรรม�ภิบ�ลดีเด่น	ของสถ�บันป๋วย	อ๊ึงภ�กรณ์	ร่วม
กับสถ�บันพัฒน�วิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อมและสม�คม
ธน�ค�รไทย

•	ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�น	
ISO	9001:2008	ต่อเน่ือง	ซ่ึงเป็น
ม�ตรฐ�นด้�นคุณภ�พในส่วนของ
ก�รออกแบบและตดิตัง้คหู�สำ�หรบั
ง�นนิทรรศก�ร

•	ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�น	ISO	20121	
ซึ่งเป็นม�ตรฐ�นก�รจัดก�รกิจกรรม
อย�่งยัง่ยนื	(Event	Sustainability	Management	System)	สำ�หรับ
ก�รว�งแผน	และส่งมอบง�นส่วนกล�งง�น	Money	Expo

•	ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นด้�นจริยธรรมก�รจ้�งง�นของผู้ประกอบ
ก�รท�งก�รค้�	จ�ก	SEDEX	ซึ่งเป็นม�ตรฐ�นส�กลจ�กประเทศ
อังกฤษ

•	เข้�ร่วมเป็นสม�ชิกองค์กรภ�คีสีข�ว	เพื่อร่วมส่งเสริมก�รประกอบ
ธรุกจิของภ�คเอกชนใหย้ดึหลกัก�รบรหิ�รกจิก�รอย�่งมหีลกับรรษทั
ภิบ�ล	โดยสำ�นักง�นฑูตคว�มดีแห่งประเทศไทย

•	เข้�ร่วมเป็นสม�ชิกต�วิเศษ	ซึ่งเป็นโครงก�รดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อม	
โดยสม�คมสร้�งสรรค์ไทย

ปี  2546 ปี  2555

ปี  2552

ปี  2553

ปี  2549

ปี  2556

ปี  2557

ปี  2558
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•	ได้รับร�งวัล	“The	2018	UFI	Sustainable	Development	
Award”	ในด้�น	“Best	Sustainable	Exhibiting”	ซึ่งเป็นองค์กร
เดียวในเอเชียที่ได้รับร�งวัลด้�นก�รจัดง�นแสดงสินค้�อย่�งยั่งยืน
•	เข้�ร่วมโครงก�ร	Care	the	Bear:	Change	the	Climate	Change	
by	Eco	Event	จัดโดยตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ร่วมกับ	22	
องคก์รพนัธมติร	เพ่ือสง่เสรมิบรษิทัจดทะเบยีน	ลดปญัห�โลกรอ้นดว้ย
ก�รลดค�ร์บอนฟุตพริ้นท์จ�กก�รจัดอีเว้นท์
•	ได้รบัก�รรบัรองม�ตรฐ�น	ISO	9001:2015	ตอ่เนือ่งซึง่เปน็ม�ตรฐ�น
ด้�นคุณภ�พในส่วนของก�รออกแบบและติดต้ังคูห�สำ�หรับง�น
นิทรรศก�ร
•	ได้รับร�งวัล	Kingsmen	Q	Awards	2018	จ�กคิงส์เมน	สำ�นักง�น
ใหญ่	ประเทศสิงคโปร์	คัดเลือกผลง�นจ�กคิงส์เมนทั้งหมด	21	ส�ข�
ทั่วโลก	ประเทศไทยได้รับร�งวัล	Gold		ในโปรเจกต์	The	Veranda	
ICONSIAM	และไดร้บัร�งวลั	Merit	โปรเจกต	์MINI	Roadshow	2018	
ทีภ่เูกต็และชลบรุ,ี	BMW	Motorrad	booth	at	Motor	Show	2018,	
Hermès	Crazy	Carrè	ไปรษณยีก์ล�งบ�งรกั,	และง�นตกแตง่ก่อสร�้ง	
Waldorf	Astoria	Restaurant	&	Bars,	Bangkok

•	วันท่ี	28	มิถุน�ยน	2560	บริษัทฯ	ได้รับใบประก�ศนียบัตรผู้ผ่�น
กระบวนก�รรับรองและเป็นสม�ชิกแนวร่วมปฏิบัติของภ�คเอกชน
ไทยในก�รต่อต้�นทุจริตอย่�งสมบูรณ์จ�กแนวร่วมปฏิบัติของภ�ค
เอกชนไทยในก�รต่อต้�นคอรัปชั่น	(CAC)
 
•	บริษัทฯได้รับเกียรติบัตรรับรองว่�เป็น	“อุตส�หกรรมสีเขียวระดับ
ที่	2	ปฏิบัติก�รสีเขียว”	จ�กก�รดำ�เนินกิจกรรมเพ่ือลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมได้สำ�เร็จต�มมุ่งมั่นที่ตั้งใจ	จ�กกระทรวงอุตส�หกรรม

•	ได้รับก�รรับรองจ�กธน�ค�รกสิกรไทยในก�รเข้�ร่วมกิจกรรม
โครงก�รอ�ค�รสีเขียว	ต�มข้อกำ�หนด	Leadership	in	Energy	and	
Environmental	Design	(LEED)	ของสภ�อ�ค�รเขียวแห่งประเทศ
สหรัฐอเมริก�
•	บริษัทได้รับ	ร�งวัล	Corporate	Governance	Report	of	Thai	
Listed	Companies	2016	ระดับดีม�ก	หรือ	4	ด�ว	จ�กสม�คมส่ง
เสรมิสถ�บนักรรมก�รบรษิทัไทย	(Thai	Institute	of	Directors:	IOD)	
•	บริษัทได้รับร�งวัลบรรษัทภิบ�ลดีเด่น	ประจำ�ปี	2559	(CG	Awards	
2016)	ของสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รปอ้งกนั	และปร�บปร�มก�รทจุรติ
แห่งช�ติ	(ป.ป.ช.)	ร่วมกับคณะกรรมก�รส่งเสริมจรรย�บรรณและต่อ
ต้�นคอร์รัปชัน	หอก�รค้�ไทย	และมห�วิทย�ลัยหอก�รค้�ไทย	ซึ่ง
ยกย่องผู้ประกอบก�รทั่วไป	ที่มีแนวท�งในก�รประกอบธุรกิจก�รค้�
ด้วยหลักบรรษัทภิบ�ล	ในส่วนของก�รเปิดเผยข้อมูลคว�มโปร่งใส	
ส�ม�รถตรวจสอบได้	และรักษ�คว�มสุจริต

•	บริษัทได้รับคะแนนก�รประเมินก�ร
กำ�กับดูแลกิจก�รในระดับ	5	ด�ว	
หรือในระดับ	ดีเลิศ
•	ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�น	 ISO	20121:2015	เก่ียวกับก�รจัด
กิจกรรมอย่�งยั่งยืน

•	บรษิทัไดร้บัคะแนนก�รประเมนิก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รในระดบั	5	ด�ว	
หรือ	ในระดับดีเลิศ	อย่�งต่อเนื่องเป็นปีที่	2

ปี  2559

ปี  2560

ปี  2561

ปี  2562

ปี  2563
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	 ณ	วนัที	่31	ธนัว�คม	2561	บรษิทั	คงิสเ์มน	ซ.ีเอม็.ท.ีไอ.	จำ�กดั	(มห�ชน)	มบีรษิทัยอ่ย	2	บรษิทั	คอื	Kingsmen	Myanmar 
Company	Limited	(“คงิสเ์มนเมยีนม�ร”์)	ซึง่เปน็บรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ต�มกฎหม�ยของประเทศเมยีนม�ร	์และ	Kingsmen	C.M.T.I.	
(Cambodia)	Company	Limited	(“คงิสเ์มน	ซ.ีเอม็.ท.ีไอ.	แคมโบเดยี”)	ซึง่เปน็บรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ต�มกฎหม�ยของประเทศกมัพชู�	
เพื่อประกอบธุรกิจออกแบบและตกแต่งง�น	(Design	&	Build)	ในง�นตกแต่งภ�ยใน	(Interiors)	ง�นแสดงสินค้�และนิทรรศก�ร	
(Exhibitions)	และกิจกรรมก�รตล�ตท�งเลือก	(Alternative	Marketing)	โดยบริษัทฯ	ถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้ง	2	แห่ง	ร้อยละ	
100	และมีโครงสร้�งก�รถือหุ้นแสดงดังแผนภ�พต่อไปนี้

		 กลุม่บรษิทัไดม้กี�รพึง่พงิ	รว่มธรุกจิกบั	Kingsmen	Creatives	Ltd.	ซึง่เปน็ผูร้ว่มทนุจ�กประเทศสงิคโปรแ์ละเปน็หนึง่ใน
ผูถ้อืหุน้ร�ยใหญ	่ทีช่ว่ยให้กลุม่บรษิทัส�ม�รถเชือ่มโยงเข�้สูล่กูค้�ในระดบัส�กลของกลุม่	Kingsmen	Creatives	Ltd.	และส�ม�รถ
ให้บริก�รแก่ลูกค้�ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและครอบคลุมตล�ดม�กขึ้น

บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำากัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียน 119,999,992 บาท

Kingsmen	Myanmar	Company	Limited
ทุนจดทะเบียน	600,000	USD

	Kingsmen	C.M.T.I.	(Cambodia)	
Company	Limited	

ทุนจดทะเบียน	500,000	USD

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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Kingsmen C.M.T.I. Plc.

        ปี 2561             ปี 2562             ปี 2563

ประเภทรายได้

•	ธุรกิจง�นตกแต่งภ�ยใน	(Interiors)
•	ธุรกิจง�นแสดงสินค้�และนิทรรศก�ร	(Exhibitions),	
ธุรกิจก�รตล�ดท�งเลือก	(Alternative	Marketing),	
ธุรกิจง�นพิพิธภันฑ์และสวนสนุกแนวคิด	
(Thematic	Park	&	Museums)
•	ร�ยได้อื่น

รวมรายได้จากการให้บริการ

ล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

	 โครงสร้�งร�ยได้ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	จำ�แนกต�มประเภทก�รให้บริก�ร	ต�มงบก�รเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่	
31	ธันว�คม	2561	ถึง	2562	และ	2563	มีร�ยละเอียดดังนี้

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 บริษัทฯ	ประกอบธุรกิจให้บริก�รออกแบบและตกแต่งง�น	(Design	&	Build)	อย่�งครบวงจร	(Integration)	ในง�นตกแต่งภ�ยใน	
(Interiors)	ง�นแสดงสินค้�และนิทรรศก�ร	(Exhibitions)	ก�รตล�ดท�งเลือก	(Alternative	Marketing)	และง�นพิพิธภัณฑ์และสวนสนุกแนวคิด	
(Thematic	&	Museums)	โดยมีลักษณะก�รให้บริก�รดังนี้

1)	งานตกแต่งภายใน	(Interiors)
 1.1)	งานตกแต่งภายใน	(Interiors) บริษัทฯ	ให้บริก�รในก�รตกแต่งภ�ยใน	(Interiors)	ครบวงจร	โดยดำ�เนินก�รออกแบบ	ผลิตและ
ติดตั้งง�นตกแต่งภ�ยในทั้งหมด	รวมไปถึงก�รจัดห�อุปกรณ์ตกแต่งภ�ยใน	และเฟอร์นิเจอร์	เพื่อให้เข้�กับภ�พลักษณ์ของแบรนด์สินค้�และบริษัท	
โดยเนน้กลุ่มผูข้�ยสนิค�้และบรษิทัทีอ่ยูใ่นตล�ดระดบักล�งถงึบน	ซึง่มีแผนก�รขย�ยส�ข�จำ�นวนม�กและเปน็แบรนดช์ัน้นำ�ระดบัโลก	ในธรุกจิร้�น
ค้�ปลีก	ร้�นอ�ห�ร	สำ�นักง�น	โรงแรมไปจนถึงโรงเรียนและสถ�นพย�บ�ล

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

1,501.53
634.09

1.89

2,137.51

70.25
29.66

0.09

100.00

396.36
612.05

2.00

1,010.41

39.23
60.57

0.20

100.00

271.9
353.09

2.69

627.67

43.32
56.25

0.43

100.00

ผลงานสำาคัญในปี	2563	ของบริษัทฯ
Asawin	convention	Hotel	(Mock-Up)
วิริยะ	เฟส	4	ชั้น	13	และ	ชั้น	15
Urban-Revio	(Fix	Glass	Laminate	at	fitting	room)
Mandarin	Oriental	Residence	&	Magnolias	Waterfront	
Residence
V	Villa	V13	Hua	Hin
Pre-Function	FL.12	@	Vie	Hotel
Loose	Furniture	Imaging	L2	@	BIH
CS	Counter	Side	Cabinet	4	EA
Movenpick	BDMS	Ramp
Public	Restroom	Fl.	12	@	Vie	hotel
Fleur	Classique	(Design	&	Build)
ก�ดหลวง	&	Fashion	Plus
SIS	Samsonite

ผลงานสำาคัญในปี	2563	ของ	Kingsmen	Myanmar
BBC	@	Mandalay	Financial	Center,	Mandalay
Levi’s	@	Mandalay	Financial	Center,	Mandalay
L’Occitane	@	Mandalay	Financial	Center,	Mandalay
Pandora	@	Mandalay	Financial	Center,	Mandalay
Shiseido	@	Mandalay	Financial	Center,	Mandalay
M.A.C	@	Junction	City,	Yangon

•
•
•
•
•
•

True	Shop		@	Central	Surathani
Canteen	Fl.7	(ID)	Rasa	Tower	
Asawin	Convention	Hotel	(ID	+	M&E	Work)
Rasa	Venture	(ง�นออกแบบ)
BOI	Office	ชั้น	3	และ	ชั้น	4	(ง�นออกแบบ)
Miracle	Lounge	and	Dayroom	@	Suvarnabhumi	Airport	
(ง�นออกแบบ)
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2)		งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ	งานพิพิธภัณฑ์และสวนสนุกแนวคิด	และงานการตลาดทางเลือก
(Exhibitions,	Thematic	&	Museums	and	Alternative	Marketing	and	or	EMA)

จัดง�น	ก�รสรรห�ผู้เข้�ชมง�น	ก�รว�งแผนโฆษณ�กิจกรรมก่อนก�ร
ออกง�น	และก�รวเิคร�ะหข้์อมลูผูเ้ข�้ชมง�น	สว่นกลุม่ลกูค�้	สว่นใหญ่
จะอยู่ในธุรกิจย�นยนต์และธุรกิจก�รเงิน
	 	 2.3.2)	ให้บริก�รในก�รบริห�รจัดง�นแสดงสินค้�
และนิทรรศก�รด้วยก�รเป็นผู้บริห�รจัดง�นแสดงสินค้�และนิทรรศก�ร	
(Show	Manager)	อย่�งครบวงจร	แก่เจ้�ของง�นน้ันๆ	โดยว�งแนวคิด
ของง�น	ก�รสรรห�ผู้ออกง�น	(Exhibitors)	ก�รข�ยพ้ืนท่ีแสดงในง�น	
ก�รสรรห�ผู้เข้�ชมง�น	ก�รจัดสัมมน�ในง�น	ก�รห�วิทย�กรและผู้เข้�
ร่วมสัมมน�	ก�รว�งแผนด้�นโฆษณ�และประช�สัมพันธ์ง�น	รวมถึงก�ร
บริห�รด้�นปฎิบัติก�รในภ�พรวมท้ังหมด

ผลงานสำาคัญในปี	2563	ของบริษัทฯ
ธน�ค�รออมสิน	(ง�น	Money	Expo	และ	ง�น	Thailand	Smart	
Money)	จัดที่กรุงเทพฯ	และต่�งจังหวัด
TCEB	-	MICE	Hygiene	Discipline	Guidelines	
จัดที่	Centara	Grand	at	CentralWorld
BMW	Motorrad	-	ง�นเปิดตัว	BMW	R18	First	Edition	จัดที่	
MYT	Studio	
Araya	Expo	-	Official	Contractor	ของง�น	ACT	Forum’20	
จัดที่	IMPACT	Muang	Thong	Thani	
Media	Associated	-	Official	Contractor	ของง�น	Money	
Expo	2020	จัดที่กรุงเทพฯ	และต่�งจังหวัด
Inter-Media	Consultant	-	Official	Contractor	
ของง�น	Thailand	International	Motor	Expo	2020	
จัดที่	Challenger	Hall,	IMPACT	Muang	Thong	Thani
Grand	Opening	Ceremony	-	Thailand	International	Motor	
Expo	2020	จัดที่	Royal	Jubilee	Ballroom,	 
IMPACT	Muang	Thong	Thani

ผลงานสำาคัญในปี	2563	ของ	Kingsmen	Myanmar 
DITP	Booth	@	Top	Thai	Brands	2020,	Yangon
Chua	Hah	Seng	Booth	@	Top	Thai	Brands	2020,	Yangon
Mitr	Phol	Booth	@	Top	Thai	Brands	2020,	Yangon
Lamina	Booth	@	Yangon	International	Motor	Show	
2020,	YCC,	Yangon

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

 2.1)	งานแสดงสินคา้และนทิรรศการ	บริษทัฯ	มขีอบเขตก�ร
ใหบ้ริก�รในธรุกจิง�นแสดงสนิค�้และนทิรรศก�ร	แบง่เปน็	2	ประเภท 
ดังนี้
	 	 2.1.1)	ให้บริก�รแก่ผู้ออกง�นแสดงสินค้�และ
นิทรรศก�ร	(Exhibitors)	บริษัทฯ	ให้บริก�รในก�รเป็นผู้รับเหม�	
(Service	Provider)	อย่�งครบวงจร	แก่ผู้ออกง�นแสดงสินค้�และ
นทิรรศก�ร	ตัง้แตก่�รว�งแนวคดิ	ออกแบบ	ผลิต	และตดิตัง้คหู�แสดง
สินค้�	ตลอดจนก�รบริห�รจัดก�รคูห�แสดงสินค้�ในระหว่�งก�รจัด
ง�น
	 	 2.1.2)	ให้บริก�รแก่ผู้จัดง�นแสดงสินค้�และ
นทิรรศก�ร	(Organizers)	บรษิทัฯ	ใหบ้รกิ�รในก�รเปน็ผูร้บัเหม�อย�่ง
เป็นท�งก�ร	(Official	Contractor)	และครบวงจร	แก่ผู้จัดง�นแสดง
สินค้�และนิทรรศก�ร	ตั้งแต่ก�รว�งผังง�น	(Floor	Plan)	ออกแบบ	
ผลิตและติดตั้งง�นส่วนกล�ง	เช่น	คูห�ม�ตรฐ�น	(Standard	Booth)	
ซุ้มท�งเข้�ง�น	เวที	ป้�ยบอกท�ง	และส่วนตกแต่งอื่นของง�น	รวมไป
ถึงบริก�รอื่นๆ	เช่น	ง�นระบบไฟฟ้�	และก�รให้เช่�เฟอร์นิเจอร์
 2.2)	 ธุ รกิจงานพิพิธภัณฑ์และสวนสนุกแนวคิด	 
(Thematic	&	Museums)	โดยจะอยู่ในรูปของศูนย์ก�รเรียนรู้	 
(Learning	Center)	และพิพิธภัณฑ์	(Museums)	ส่วนง�นสวนสนุก
แนวคิด	(Thematic	Park)	คือ	สถ�นที่ที่มีเรื่องร�วต�มหัวข้อหลักที่
กำ�หนด	อ�จจะเป็นสถ�นทีใ่หค้ว�มรู	้หรอืคว�มสนกุ	ขึน้อยูกั่บรปูแบบ
ของโครงก�รนัน้ๆ	บรษิทัฯ	ใหบ้รกิ�รอย�่งครบวงจรแกเ่จ้�ของโครงก�ร	 
โดยดำ�เนินก�รว�งแนวคิดของโครงก�ร	ออกแบบ	และผลิตโครงก�ร	
ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงก�ร	นอกจ�กนี้	บริษัทฯ	ยังให้บริก�ร
ในก�รบริห�รจัดก�รโครงก�ร	ออกแบบพัฒน�เน้ือห�	ออกแบบสื่อ
ภ�พและเสียง	ออกแบบสภ�พแวดล้อม	และออกแบบกิจกรรมต่�งๆ	
เพ่ือให้ผู้เข้�ชมง�นได้เรียนรู้และเข้�ใจเนื้อห�ที่จัดแสดงม�กยิ่งขึ้น	
บรษิทัฯ	มบีรกิ�รในก�รบรหิ�รและดำ�เนนิกจิกรรมท�งก�รตล�ดของ
พิพิธภัณฑ์และศนูยก์�รเรียนรูภ้�ยหลงัก�รเปดิโครงก�ร	เพือ่ใหม้ผีูเ้ข�้
ชมง�นอย่�งต่อเนื่อง	
 2.3)	 ธุ รกิจการตลาดทางเลือก	 (Alternat ive	 
Marketing)	แบ่งก�รให้บริก�รเป็น	2	ประเภทดังนี้
	 	 2.3.1)	ให้บริก�รบริห�รจัดก�รกิจกรรมท�ง 
ก�รตล�ด	(Event	Management)	สำ�หรับกิจกรรมท�งก�รตล�ด	
(Marketing	Event)	เป็นก�รประช�สัมพันธ์รูปแบบหน่ึงที่แตกต่�ง
จ�กง�นแสดงสนิค�้และนทิรรศก�ร	เนือ่งจ�ก	เปน็ก�รสือ่ส�รท�งก�ร
ตล�ดของเจ้�ของสินค้�เพยีงร�ยใดร�ยหนึง่เท�่นัน้	และมวัีตถปุระสงค์
ในก�รจัดกิจกรรมท�งก�รตล�ดที่หล�กหล�ย	เช่น	ก�รส่งเสริมก�ร
ข�ยสินค้�	ก�รนำ�เสนอสินค้�ใหม่	หรือก�รสื่อส�รและสร้�งคว�ม
สัมพันธ์อันดีกับผู้บริโภค	ทั้งนี้จะจัดเป็นง�นระยะเวล�สั้นๆ	ในสถ�น
ที่ที่หล�กหล�ย	ต�มแต่วัตถุประสงค์ของง�นและลูกค้�	 เช่น	ห้�ง
สรรพสินค้�	โรงแรม	เป็นต้น	บ�งกรณีอ�จมีก�รจัดง�นแบบต่อเนื่อง	
โดยเปลี่ยนสถ�นท่ีจัดไปต�มสถ�นที่และจังหวัดต่�งๆ	ซึ่งนับเป็นก�ร
ทำ�ก�รตล�ดที่ส�ม�รถเข้�ถึงกลุ่มเป้�หม�ยได้โดยตรง	ทั้งน้ีบริษัทฯ	
ให้บริก�รในก�รเป็นผู้จัดกิจกรรมท�งก�รตล�ด	(Event	Organizer)	
อย่�งครบวงจร	ทั้งว�งแนวคิด	ออกแบบ	ผลิตและติดตั้งกิจกรรม	ก�ร
บริห�รก�รจัดกิจกรรมต่�งๆ	ที่จะมีข้ึนทั้งหมด	รวมถึงก�รห�สถ�นที่

ผลงานที่สำาคัญในปี	2563	ของ	Kingsmen	Cambodia	
	 สืบเนื่องจ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่�	2019	(COVID-19)	ส่งผลต่อหล�ยๆ	โครงก�รท่ีมีก�ร
ชะลอโครงก�ร	บ�งโครงก�รกม็กี�รปรบัแบบเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัโรค
ระบ�ดครั้งนี้	เช่น	โครงก�รก่อสร้�งอิออนมอล	3	เป็นต้น	
	 สำ�นักง�นกัมพูช�	มีกลุ่มลูกค้�หลักคือกลุ่มลูกค้�ต่�งช�ติ	
หลังจ�กที่รัฐบ�ลกัมพูช�ได้มีก�รประก�ศปิดประเทศ	และห้�มก�ร
เดินท�งตั้งแต่เดือนเมษ�ยน	เป็นต้นม�	ทำ�ให้โครงก�รของบริษัทไม่
ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้	และบ�งโครงก�รที่กำ�ลังเจรจ�อยู่	ก็ต้องเลื่อน
ออกไป	ดงันัน้ผลง�นปี	2563	จงึมเีฉพ�ะง�นต่อเนือ่งจ�กป	ี2562	และ
ง�นก่อสร้�งขน�ดเล็ก	มูลค่�ไม่สูงม�ก	ไม่มีโครงก�รใหม่เข้�ม�
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นโยบายทางการตลาด

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

บริษัทฯ	ให้บริก�รออกแบบและตกแต่งง�น	(Design	&	Build)	อย่�งครบวงจร	โดยมีกลยุทธ์ท�งก�รตล�ดที่สำ�คัญดังนี้

•	การวิจัยและออกแบบที่สร้างสรรค์และตรงตามความต้องการของลูกค้า
	 ถอืเปน็สว่นสำ�คญัทีสุ่ดของง�น	และเปน็พ้ืนฐ�นของง�นทัง้หมด	ดงันัน้	บรษิทัฯ	จงึมกี�รวจัิยเปน็ลำ�ดับแรกเพือ่ใหเ้ข�้ใจ
ลูกค้�	และนำ�ม�ใช้ออกแบบในเชิงสร้�งสรรค์	และมีคว�มแตกต่�ง	เพื่อให้ง�นมีคว�มโดดเด่น	และเป็นที่น่�ประทับใจแก่ลูกค้�	ทั้ง
ยงัตรงต�มวตัถปุระสงคแ์ละคว�มตอ้งก�รของลกูค�้	ส�ม�รถใชง้�นไดจ้รงิ	นอกจ�กนี	้ยงัออกแบบง�นโดยพจิ�รณ�ถงึงบประม�ณ
ของลูกค้�	โดยเลือกใช้วัสดุที่คุ้มค่�ในก�รลงทุน	และส�ม�รถปรับปรุงนำ�ม�ใช้ใหม่ได้	เพื่อลดก�รสิ้นเปลือง	ประหยัดพลังง�น	และ
รักษ�สภ�พสิ่งแวดล้อม	โดยบริษัทฯ	มีกลุ่มนักออกแบบที่มีประสบก�รณ์กว่�	40	คนที่พร้อมให้บริก�รแก่ลูกค้�	นอกจ�กนี้เร�ยัง
มีโครงก�รขย�ย	Design	Studio	เพ่ือรองรับกลุ่มลูกค้�ที่ต้องก�รเฉพ�ะง�นออกแบบ	และส�ม�รถพัฒน�ไปเป็นนักออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และนักออกแบบกร�ฟฟิคในอน�คตอีกด้วย

•	การมีมาตรฐานและคุณภาพของงานในระดับสากล
	 บริษัทฯ	ให้คว�มสำ�คัญกับม�ตรฐ�นและคุณภ�พของง�นที่ตรงต�มร�ยละเอียดในแบบง�น	และส่งมอบง�นต�มคว�ม
ตอ้งก�รของลกูค�้	โดยกลุม่ง�นของบรษิทัฯ	จะทำ�ก�รควบคมุตรวจสอบคณุภ�พของง�นในทกุขัน้ตอนตัง้แตก่�รผลติไปจนถงึก�รตดิ
ตัง้	เพือ่ไมใ่หเ้กดิคว�มผดิพล�ดของง�น	และทำ�ใหบ้รษิทัฯ	ส�ม�รถสง่มอบง�นไดก้อ่นเวล�และเปน็ทีพ่อใจของลกูค�้	ทัง้นีบ้รษิทัฯ	
ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�น	ISO	9001:2000	ในปี	2546	และ	ISO	9001:2008	ในปี	2553	ซึ่งเป็นม�ตรฐ�นด้�นคุณภ�พในส่วน
ของก�รออกแบบและติดตั้งคูห�สำ�หรับง�นนิทรรศก�ร	รวมถึงม�ตรฐ�น	ISO20121	ในปี	2556	ซึ่งเป็นม�ตรฐ�นด้�นก�รจัดก�ร
กิจกรรมอย่�งยั่งยืน	(Event	Sustainability	Management	System)	และม�ตรฐ�น	SEDEX	ในปี	2556	ซึ่งเป็นม�ตรฐ�นท�ง
ด้�นจริยธรรมก�รจ้�งง�นของผู้ประกอบก�รจ�กประเทศอังกฤษ	ในปี	2558	ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นสถ�นประกอบก�รที่ถูก
ต้องต�มหลักชีวอน�มัย	(WCA)	และในปี	2559	บริษัทได้รับก�รรับรองก�รเข้�ร่วมกิจกรรมโครงก�รอ�ค�รสีเขียว	ต�มข้อกำ�หนด	
Leadership	in	Energy	and	Environmental	Design	(LEED)	ของสภ�อ�ค�รเขียวแห่งประเทศสหรัฐอเมริก�	กลุ่มง�นมีคว�ม
เป็นมืออ�ชีพ	และพร้อมด้วยประสบก�รณ์
	 บริษัทฯ	เน้นก�รสร้�งกลุ่มง�นและระบบง�นที่มีประสิทธิภ�พ	เพื่อคว�มสะดวกรวดเร็วในก�รให้บริก�รแก่ลูกค้�	และ
รองรับก�รขย�ยตัวของง�นได้อย่�งต่อเนื่องและส�ม�รถคงม�ตรฐ�นและคุณภ�พของง�นให้อยู่ในระดับสูงได้	โดยบริษัทฯ	จัดให้
มีโครงสร้�งในก�รบริห�รจัดก�รในแต่ละง�น	ซึ่งประกอบด้วย	หัวหน้�โครงก�ร	ทีมบริห�รโครงก�ร	ทีมออกแบบ	และทีมผลิต	 
ที่คว�มเป็นมืออ�ชีพและมีประสบก�รณ์สูง	และมีก�รแบ่งขอบเขตและคว�มรับผิดชอบระหว่�งทีมง�นที่ชัดเจน

•	การให้บริการที่ดีของกลุ่มงาน
	 บรษิทัฯ	ใหค้ว�มสำ�คญักบัก�รใหบ้รกิ�รทีด่กีบัลกูค�้	โดยบคุล�กรของบรษิทัฯ	ทกุคนลว้นมทีศันคตทิีด่ตีอ่ง�นทีท่ำ�และ
ต่อลูกค้�	แก้ปัญห�เฉพ�ะหน้�ได้ดีรวดเร็ว	บริห�รจัดก�รง�นได้อย่�งร�บรื่น	และส่งมอบง�นให้ตรงเวล�	ซึ่งจะส่งผลให้ง�นที่ออก
ม�มคีณุภ�พด	ีและทำ�ใหเ้กดิบรรย�ก�ศทีด่ใีนก�รทำ�ง�นกบัลกูค�้	ซึง่จะทำ�ใหบ้รษิทัฯ	ไดร้บัคว�มไวว้�งใจจ�กลกูค�้	ใหผ้ลติผลง�น
อย่�งต่อเนื่อง	และส�ม�รถบอกต่อไปยังลูกค้�ร�ยอื่น

•	การให้บริการอย่างครบวงจร
	 บรษิทัฯ	ส�ม�รถใหบ้รกิ�รออกแบบ	ตกแตง่ง�น	(Design	&	Build)	และก�รบรกิ�รอืน่อย�่งครบวงจรในง�นตกแตง่ภ�ยใน	
(Interiors)	ง�นแสดงสินค้�และนิทรรศก�ร	(Exhibitions)	ง�นพิพิธภัณฑ์และสวนสนุกแนวคิด	(Thematic	Park	&	Museums)	
และก�รตล�ดท�งเลือก	(Alternative	Marketing)	ตั้งแต่ก�รว�งแนวคิด	ก�รออกแบบ	ก�รผลิต	และติดตั้งง�นทั้งหมด	รวมไปถึง
ก�รจัดห�อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับง�น	ทั้งที่เป็นง�นพื้นฐ�นก่อสร้�ง	เช่น	ง�นโครงสร้�ง	ง�นพื้น	ง�นไม้	และง�นเหล็ก	เป็นต้น

•	การให้ความสำาคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	 บริษัทฯ	ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่�ย	เช่น	ชุมชนหรือสังคมโดยรอบ	ลูกค้�	ผู้รับเหม�ช่วง	 
ผูจ้ำ�หน�่ยวสัด	ุรวมถงึพนกัง�นของบรษิทัฯ	โดยมุง่เนน้ก�รสร้�งคว�มสมัพนัธท์ีดี่เพ่ือสร�้งพนัธมติรและเครอืข�่ยท�งธรุกจิใหก้ว�้ง
ขว�งขึ้น	ส่งผลให้บริษัทฯ	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่�ยเติบโตไปพร้อมๆ	กัน



24
รายงานประจำาปี 2563

บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำากัด (มหาชน)

นโยบายกำาหนดราคา

ลักษณะลูกค้าของธุรกิจงานก่อสร้างและตกแต่งภายใน

	 บริษัทฯ	มีนโยบ�ยกำ�หนดร�ค�ให้บริก�รจ�กต้นทุนก�รให้บริก�ร	บวกอัตร�กำ�ไรเบื้องต้น	(gross	profit)	ในอัตร�ที่เหม�ะสม	ส�ม�รถ
เปรียบเทียบกับคู่แข่งในระดับเดียวกัน	และอยู่ในระดับที่ส�ม�รถแข่งขันได้	โดยกำ�ไรเบื้องต้นนั้นจะพิจ�รณ�จ�กปัจจัยต่�งๆ	อ�ทิ	ก�รใช้คว�มคิด
สร้�งสรรค์	คว�มซับซ้อนในก�รออกแบบ	คว�มย�กง่�ยในก�รผลิตง�น	และคว�มเสี่ยงของง�น	เป็นต้น	ทั้งนี้บริษัทฯ	ไม่มีนโยบ�ยในก�รตัดร�ค�
กับคู่แขง่ร�ยอืน่	ห�กบรษิทัฯ	มนีโยบ�ยท�งก�รตล�ดในระยะย�ว	โดยพจิ�รณ�ร�ค�ให้เหม�ะสมกบัลกูค�้เปน็ร�ยไป	หรอืกรณงี�นทีไ่ดร้บัมีปรมิ�ณ
ง�นสูง	มีคว�มต่อเนื่องในระยะย�ว	และส�ม�รถนำ�ไปสู่ง�นอื่นๆ	ในอน�คตได้

	 ส่วนม�กเป็นกลุ่มลูกค้�ท่ีอยูใ่นอุตส�หกรรมท่ีมีก�รเติบโตและก�รแข่งขันสูง	โดยจะเป็นกลุ่มลูกค้�เอกชนเปน็หลัก		ซ่ึงจำ�แนกกลุ่มประเภท
ง�นเป้�หม�ยออกเป็น	5	ประเภท	ดังน้ี

	 1)	Public	Area	ในส่วนของห้�งสรรพสินค้�	และพ้ืนท่ีส่วนกล�งของอ�ค�รสำ�นักง�น	ก�รขย�ยพ้ืนท่ีค้�ปลีกและอ�ค�รสำ�นักง�นใน
กลุ่มพัฒน�โครงก�รค้�ปลีกยังมีก�รลงทุนและดำ�เนินก�รอย่�งต่อเน่ือง	เช่น	The	Mall,	Central,	Siam	Piwat,	Dusit	Thani,	TCC	Group	เป็นต้น	
	 จะเห็นได้จ�กก�รโครงก�รพฒัน�ระเบยีงเศรษฐกจิพิเศษภ�คตะวนัออก	EEC	ของภ�ครฐับ�ล	ทำ�ให้มีก�รก่อสร้�งห้�งสรรพสนิค้�เพ่ิมข้ึน
เช่น	เซ็นทรัลศรีร�ช�	ส่วนในเขตภ�คกล�งจะเป็นเซ็นทรัลอยุธย�

	 2)	Hospitality	ธุรกิจก�รให้บริก�ร	อันได้แก่	ร้�นอ�ห�ร	โรงแรม	พ้ืนท่ีส่วนกล�งของโรงพย�บ�ล	จ�กแผนก�รลงทุนของธุรกิจโรงแรม
และธุรกิจก�รให้บริก�รยังมีอย่�งต่อเน่ืองท้ังในเขตกรุงเทพ	และปริมณฑล	รวมท้ังต่�งจังหวัดท่ีเป็นเมืองท่องเท่ียวอย่�งภูเก็ต	เชียงใหม่		ถึงแม้ว่�
สถ�นก�รณ์ปัจจุบันยังคงได้รับผลกระทบจ�กสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่�	2019	(COVID-19)	ระลอก	2	แต่ก็ยังมีนักลงทุน
บ�งกลุ่มท่ีดำ�เนินง�นอย่�งต่อเน่ืองจ�กปีท่ีแล้ว	เพร�ะถือว่�เป็นช่วงจังหวะท่ีดีในก�รปรับปรุงพ้ืนท่ีโรงแรมหรือร้�นอ�ห�รเดิม	เพร�ะจะส่งกระทบ
กับกลุ่มลูกค้�น้อยลง	หล�ยโครงก�รท่ีถูกชะลอในปี	2563	เร่ิมกลับม�ดำ�เนินก�รต่อในปีน้ีเพร�ะจ�กก�รค�ดก�รณ์เม่ือมีวัคซีนเข้�ม�น่�จะกลับม�
ดีข้ึนในไตรม�สท่ี	2	ของปี	2564	

 3)	Work	Place	พ้ืนท่ีสำ�นักง�นให้เช่�	ก�รเติบโตยังมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในกลุ่ม	CBD	และ	Non	CBD	ซ่ึงช่วงปี	2563–2566	จะมีก�รลงทุน
ตล�ดสำ�นักง�นให้เช่�ท่ีจะมีก�รก่อสร้�งในอน�คตเพ่ิมข้ึน	1	ล้�น	ต�ร�งเมตร	และส่วนใหญ่จะเป็นทำ�เลเก�ะแนวรถไฟ้ฟ้�	CBRE	ท่ีปรึกษ�ด้�น
อสังห�ริมทรัพยแ์ละก�รลงทนุ	เผย	แม้แนวโนม้ก�รทำ�ง�นในอน�คตจะเปล่ียนไป	แต่คว�มตอ้งก�รเช่�พ้ืนท่ีสำ�นักง�นยงัมีอยู	่บริษัทจะปรบัพ้ืนท่ีให้
เหม�ะกับก�รทำ�ง�นร่วมกันและมีประสิทธิภ�พม�กข้ึน	ยืดหยุน่ต่อก�รทำ�ง�นนอกออฟฟิศหลังจ�กจบก�รระบ�ดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่�	2019	
(COVID-19)	และจ�กผลวิจัย	ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ	โลจิสติกส์	และบริษัทแพลตฟอร์มเทคโนโลยีมีก�รขย�ยพ้ืนท่ีสำ�นักง�นสูงสุด	100%	และขย�ยตัว
ม�กถึง	200%	ในบริษัทแพลตฟอร์มเทคโนโลยีจ�กก�รเติบโตของธุรกิจออนไลน์

 4)	Retail	ก�รค้�ปลีก	ธุรกิจน้ียังคงมีก�รขย�ยตัวของกลุ่มนักลงทุน	เพร�ะว่�โครงก�รห้�งสรรพสินค้�ขน�ดใหญ่และพ้ืนท่ีข�ยใหม่ๆ	ใน
ประเทศยังคงเดินหน้�เปิดใหม่อย�่งต่อเน่ือง		รวมถึงอ�นิสงส์จ�กธุรกิจออนไลน์ท่ีเกิดข้ึนเยอะทำ�ให้ร้�นค้�ปลีกต้องปรับตัว	และก�รลงทุนนำ�เทคโนโลยี
ม�ปรับใช้ในก�รปรับเปล่ียนร้�นให้ทันสมัย	ทำ�ให้คนสนใจม�ใช้บริก�รม�กข้ึน	อย่�งฝั�งเดอะมอลล์	กรุ�ปเป็นช่วงของก�รปรับปรุงส�ข�คร้ังใหญ่	
ประกอบด้วย	เดอะมอลล์	ง�มวงศ์ว�น	ท่ีปรับท้ังหมดเสร็จแล้วในปี	2563	และในปี	2564	น้ีจะปรับท่ีส�ข�ท่�พระ,	บ�งแค,	บ�งกะปิ	และร�มคำ�แหง	
ส่วนฝั�งกรลุ่มเซ็นทรัล	เน้นโครงก�รในลักษณะ	‘มิกซ์ยูส’	ได้แก่	เซ็นทรัลพล�ซ�	อยุธย�	ซ่ึงกำ�หนดเปิดปี	2564	เซ็นทรัลพล�ซ�	ศรีร�ช�	กำ�หนด
เปิดปี	2564	เซ็นทรัลพล�ซ�	จันทบุรี	กำ�หนดเปิดปี	2565	เป็นต้น

 5)	Education	ธุรกิจสถ�บันก�รศึกษ�	โรงเรียนน�น�น�ช�ติ	ซ่ึงปัจจุบันประเทศไทยมีโรงเรียนน�น�ช�ติ	205	แห่ง	มูลค่�ตล�ดอยู่ท่ี	
63,700	ล้�นบ�ท	และมีก�รเปิดใหม่เฉล่ียปีละ	4-5	แห่ง	โดยในกรุงเทพมห�นครจะเห็นได้ว่�นอกจ�กก�รกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯช้ันในและช้ัน
กล�งแล้ว	ยังมีก�รขย�ยไปยังพ้ืนท่ีช้ันนอกอย่�งโซนร�ชพฤกษ์	รวมท้ังโรงเรียนน�น�ช�ติสิงคโปร์ท่ีขย�ยส�ข�อย่�งต่อเน่ือง	และโรงเรียนอินเตอร์
สัญช�ติไทยก็ได้ม�เปิดโรงเรียนในโซนน้ีด้วย	ไม่เพียงแต่ก�รเปิดหลักสูตรอินเตอร์ต�มท่ีรู้จักกันดีอย่�งระบบองักฤษ,	อเมริกัน,	IB	หรือสิงคโปร์เท่�น้ัน	
ตอนน้ีมีโรงเรียนอินเตอร์ท่ีนำ�เข้�หลักสูตรประเทศจีนม�เปิดโดยเฉพ�ะ	ค�ดว่�เพ่ือรองรับลูกหล�นช�วจีนท่ีถูกส่งเข้�ม�เรียนในไทย	เพร�ะสถ�บัน
ก�รศึกษ�ของจีนยงัมีไม่เพียงพอต่อจำ�นวนผู้เรียน	แต่เน่ืองจ�กสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่�	2019	(COVID-19)	ทำ�ให้ปี	2563	
โครงก�รท่ีเกิดข้ึนถูกชะลอโครงก�รอย่�งไม่มีกำ�หนด
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บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีร�ยได้จ�กลูกค้�	จำ�แนกต�มประเภทกลุ่มลูกค้�	ต�มงบก�รเงินรอบปี
บัญชีสิ้นสุดวันที่	31	ธันว�คม	2561	ถึง	2562	และ	2563	มีร�ยละเอียดดังนี้

ลูกค้าหลัก

หม�ยเหตุ:	1/	กลุ่มธุรกิจอื่น	ได้แก่	ธุรกิจสื่อส�รโทรคมน�คม	ธุรกิจวัสดุก่อสร้�ง	ธุรกิจเครื่องจักรอุตส�หกรรม	ธุรกิจ	อ�ห�ร	และธุรกิจบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์	เป็นต้น

            ปี 2561     ปี 2562     ปี 2563

กลุ่มลูกค้�เอกชน	 	 	 	 	 	
	 -	กลุ่มธุรกิจค้�ปลีก
	 -	กลุ่มธุรกิจพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
	 -	กลุ่มธุรกิจย�นยนต์
	 -	กลุ่มธุรกิจก�รเงิน
	 -	กลุ่มธุรกิจอื่น1/

กลุ่มลูกค้�ภ�ครัฐ
รวมรายได้จากการให้บริการ

ล้านบาท ล้านบาทร้อยละ

504.2
875.2
497
77.9
174.9
6.4

2,135.6

138.4
300.2
446.5
8.3

113.9
1.1

1,008.4

35.2
225.6
294.1
50.7
14.6
4.7

624.9

ร้อยละ

23.6
41.0
23.3
3.6
8.2
0.3
100

13.7
29.8
44.3
0.8
11.3
0.1
100

5.6
36.1
47.1
8.1
2.3
0.8
100

ล้านบาท ร้อยละ

ลักษณะลูกค้าของกลุ่มธุรกิจงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ

	 บรษิทัฯ	มุง่เน้นกลุม่ลกูค้�ชัน้นำ�ระดบัน�น�ช�ตจิ�กต่�งประเทศและในประเทศทีม่กี�รเจรญิเตบิโตอย่�งต่อเนือ่ง	และมศีกัยภ�พท�งก�ร
แข่งขนัสงูในตล�ดโลก	มนีโยบ�ยในก�รทำ�ก�รตล�ดทีต่่อเนือ่ง	มแีผนก�รตล�ดในก�รกระตุน้ยอดข�ยสมำ�่เสมอ	และมกี�รขย�ยตัวของพืน้ทีค้่�ปลีก
อย่�งต่อเนื่อง	โดยกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยแบ่งออกได้ดังนี้

	 1.	กลุม่ลกูค้าเอกชน	มสีดัส่วนร�ยได้ประม�ณร้อยละ	98	ของร�ยได้จ�กก�รให้บรกิ�รรวม	ส่วนม�กจะเป็นกลุม่ลกูค้�ทีอ่ยูใ่นอตุส�หกรรม 
ที่มีก�รเติบโตและก�รแข่งขันสูง
  กลุ่มธุรกิจค้าปลีก	:	เป็นกลุ่มธุรกิจท่ีมีก�รเติบโตสูงต�มก�รขย�ยตัวของห้�งสรรพสินค้�ต่�งๆ	ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้�ใน 
	 	 กลุ่มธุรกิจเส้ือผ้�และแฟช่ันในตล�ดระดับกล�งถึงบน	และเป็นลูกค้�ท่ีมีแบรนด์จ�กต่�งประเทศ	โดยบริษัทฯ	จะให้บริก�ร 
	 	 ในรูปของง�นตกแต่งภ�ยใน	(Interiors)	เป็นหลัก

  กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	:	เป็นกลุ่มธุรกิจท่ีมีก�รเติบโตสูงต�มก�รขย�ยตัวของเมืองและประเทศ	ซ่ึงส่วนใหญ่จะ 
	 		 เป็นลูกค้�ในกลุ่มท่ีมีศักยภ�พท�งก�รแข่งขัน	และเติบโตสูง	ในตล�ดระดับกล�งถึงบน	โดยบริษัทฯ	จะให้บริก�รในรูปแบบ 
	 	 ของง�นตกแต่งภ�ยใน	(Interiors)	เป็นหลัก

  กลุ่มธุรกิจยานยนต์	:	เป็นกลุ่มธุรกิจท่ีมีก�รจัดง�นแสดงสินค้�และนิทรรศก�รอย่�งต่อเน่ือง	มีก�รจัดง�นประช�สัมพันธ์ 
	 	 กระตุ้นยอดข�ยสมำ่�เสมอท้ังในกรุงเทพฯ	และจังหวัดต่�งๆ	ท่ัวทุกภูมิภ�ค	โดยบริษัทฯ	จะให้บริก�ร	ในรูปแบบของง�น 
	 	 แสดงสินค้�และนิทรรศก�ร	(Exhibitions)	และก�รตล�ดท�งเลือก	(Alternative	Marketing)	เป็นส่วนใหญ่

  กลุ่มธุรกิจการเงิน/ธนาคาร	:	เป็นอีกกลุ่มธุรกิจท่ีมีก�รจัดง�นแสดงสินค้�และง�นส่งเสริมกิจกรรมตลอดปี	ท้ังในกรุงเทพฯ	 
	 	 และต่�งจังหวัด	ส่วนม�กจะเป็นง�นประช�สัมพันธ์และให้คว�มรู้เกี่ยวกับก�รลงทุน	เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้�ชมง�นตัดสินใจใน 
	 	 ก�รทำ�ธุรกรรมท�งก�รเงินในรูปแบบต่�งๆ	ส่วนใหญ่บริษัทฯ	จะให้บริก�รในรูปแบบของง�นแสดงสินค้�และง�นกิจกรรม	 
	 		 (Exhibitions	&	Events)	และก�รตล�ดท�งเลือก	(Alternative	Marketing)

  กลุ่มธุรกิจอ่ืนๆ	:	บริษัทฯ	ยังมีกลุ่มลูกค้�ร�ยใหญ่และร�ยย่อยท่ีประกอบธุรกิจอ่ืนๆ	อีก	เช่น	ธุรกิจส่ือส�รโทรคมน�คม	 
	 	 ธุรกิจวัสดุก่อสร้�ง	ธุรกิจเครื่องจักรอุตส�หกรรม	ธุรกิจอ�ห�ร	ธุรกิจโรงแรม	ธุรกิจสถ�บันก�รศึกษ�	ธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์	 
	 	 ธุรกิจคว�มง�มและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภ�พ	และธุรกิจบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์	เป็นต้น

•

•

•

•

•
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บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำากัด (มหาชน)

ช่องทางการให้บริการ

1.	การเสนอผลงานให้ลูกค้าคัดเลือก	
	 บริษัทฯ	จะมีส่วนง�นก�รตล�ด	และง�นพัฒน�ธุรกิจ	ท่ีมีหน้�ท่ีติดต�ร�งง�นแสดงสินค้�ประจำ�ปี		และแผนก�รตล�ด/
ประช�สัมพันธ์ของลูกค้�เป้�หม�ย	เพ่ือห�โอก�ส	ติดต่อลูกค้�	และนำ�เสนอผลง�นให้ลูกค้�คัดเลือกในเวล�ท่ีเหม�ะสม	หรือบ�ง
กรณี	บริษัทฯ	จะได้รับก�รติดต่อจ�กลูกค้�เพ่ือให้บริษัทฯ	เข้�นำ�เสนอง�นร่วมกับคู่แข่งร�ยอ่ืนๆ

2.	ความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้าเก่า 
	 บริษัทฯ	มุ่งเน้นก�รให้บริก�รด้วยก�รสร้�งสรรค์ง�นแบบ	มีคุณภ�พ	และต�มงบประม�ณของลูกค้�	เพ่ือให้ลูกค้�เกิด
คว�มพึงพอใจ	มีคว�มสัมพันธ์ท่ีดีกับบริษัทฯ	ทำ�ให้กลุ่มลูกค้�ส่วนใหญ่ยังคง	ใช้บริก�รกับบริษัทฯ	อย่�งต่อเน่ือง	ประกอบกับกลุ่ม
ลูกค้�	ของบริษัทฯ	ล้วนดำ�เนินธุรกิจท่ีมีก�รเจริญเติบโตอย่�งต่อเน่ือง	อยู่ในอุตส�หกรรมท่ีมีก�รแข่งขันสูง	จึงมีงบประม�ณ	และ
แผนก�รตล�ดเพ่ือกระตุ้นยอดข�ยเสมอม�	นอกจ�กน้ี	ยังมีก�รแนะนำ�ลูกค้�ใหม่เข้�ม�ให้กับบริษัทฯ	เช่นกัน	

3.	ผ่านช่องทางเครือข่ายกลุ่ม	Kingsmen	ในประเทศต่างๆ	
 ซ่ึงปัจจุบันมี	21	สำ�นักง�น	ในภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิก	ตะวันออกกล�ง	และสหรัฐอเมริก�	ในก�รส่งผ่�นง�น	และแนะนำ�
ลูกค้�	ท่ีมี	คว�มต้องก�รเข้�ม�ใช้บริก�รในประเทศไทย	หรือ	เมียนม�ร์	และกัมพูช�

4.	การตลาดผ่านการร่วมงานแสดงสินค้าท่ีเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ	
 เพ่ือเพ่ิมโอก�ส	และลูกค้�ร�ยใหม่	ได้ทร�บถึงบริก�รต่�งๆ	ท่ีบริษัทฯ	รองรับอยู่	

	 บริษัทฯ		มีช่องท�งก�รตล�ดและก�รส่ือส�ร	เพ่ืออำ�นวยคว�มสะดวก	ให้กับบุคคลท่ีสนใจ	หรือสอบถ�มร�ยละเอียด
เพ่ิมเติม	อีกท้ังเป็นช่องท�งในก�รรับส่งข้อมูล/ข่�วส�รจ�กบริษัทในรูปแบบต่�งๆ	โดยมี	5	ช่องท�ง	(K	Channels)	ได้แก่

1.				Facebook	(เฟสบุ�ค)	:	facebook.com/kingsmencmtiplc
2.				Line@	(ไลน์แอด)	:	@kingsmen-cmti
3.				Youtube	(ยูทูป)	:	KCMTI	Plc.
4.				Website	(เวปไซด์)	:	www.kingsmen-cmti.com
5.				Email	(อีเมล)	:	kingsmen@kingsmen-cmti.com

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

	 เศรษฐกิจไทย	ยงัขึน้อยูก่บัปัจจัยก�รส่งออก	ก�รทำ�ธรุกจิกับต่�งช�ต	ิและก�รท่องเทีย่ว	แต่เนือ่งจ�กสถ�นก�รณ์เศรษฐกจิ
โลกในต้นปีที่ชะลอตัว	และจ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของเชื้อไวรัสโคโรน่�	หรือ	COVID-19	ที่เกิดข้ึนตั้งแต่ต้นปี		ทำ�ให้
เศรษฐกิจโลกหยุดชะงัก	และชะลอตัวม�โดยตลอดทั้งปี	ก�รเดินท�งระหว่�งประเทศที่ถูกปิดกั้นโดยประเทศต่�งๆ	ทั่วโลก	ก�รส่ง
ออกที่หยุดชะงักลงเนื่องจ�กม�ตรก�รป้องกันก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่�	2019	(COVID-19)	และอุปสงค์ที่ลดลง
จ�กสภ�พวะเศรษฐกิจของประเทศต่�งๆ	ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจไทยโดยตรง	ทั้งก�รค้�	ก�รลงทุนจ�กใน	และต่�งประเทศที่
ชะลอตัว	นักท่องเที่ยว	และนักเดินท�งจ�กต่�งประเทศที่	ลดลงกว่�ร้อยละ	70	ทำ�ให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่�งช้�ลงจ�กปัจจัย	
มหภ�ค	ทำ�ให้ภ�คธุรกิจ	และเอกชนหยุดชะงัก	มีก�รลดก�รจ้�งง�น	ก�รลดร�ยได้ของพนักง�น	ทำ�ให้อัตร�ว่�งง�นพุ่งขึ้นอย่�ง
ก้�วกระโดด	
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ภาวะการแข่งขันด้านการตลาด

แนวโน้มและการแข่งขันภาคธุรกิจงานตกแต่งภายใน

	 ผลกระทบจ�กสภ�วะทดถอยของเศรษฐกิจในประเทศ	และสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่�	
2019	(COVID-19)	อย่�งต่อเน่ือง	ส่งผลให้ธุรกิจก�รที่บริษัทฯ	พึงพ�อยู่มีผลกระทบอย่�งม�ก	โดยปัจจัยหลักจ�กกลุ่มลูกค้�ที่
ว�งแผนใน	ก�รลงทนุมกี�รชะลอก�รลงทนุอย่�งต่อเนือ่ง	ทำ�ให้ผูท้ีใ่ห้บรกิ�รใกล้เคยีง	กบับรษัิทฯ	เข้�ม�แข่งขนัในตล�ดด้วยปัจจัย
ท�งด้�นร�ค�ที่รุนแรงยิ่งขึ้น	ประกอบกับระยะเวล�โครงก�รที่สั้นลงกว่�เดิม	เพื่อเริ่งเปิดโครงก�รได้เร็วขึ้น	ทำ�ให้บริษัทฯ	จำ�เป็น
ต้องเลือกโครงก�รที่จะเข้�ประมูลให้เหม�ะสมกับ	สถ�นก�รณ์ของบริษัทฯ	ที่ได้รับผลกระทบอยู่	

	 บริษัทฯ	กระจ�ยคว�มเสี่ยงต่อสถ�นก�รณ์ของเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน	โดยเพิ่มขอบเขตก�รรับง�นที่กว้�งขึ้น	เช่น	ง�น
ปรบัปรงุพืน้ทีส่่วนกล�ง	หรอื	ห้องพกัในโรงแรม	ส่วนบรกิ�รและพืน้ทีส่่วนกล�งในโรงพย�บ�ล	พืน้ทีส่ำ�นกัง�น	ง�นส่วนกล�ง	และ
ร้�นค้�ปลีกชั้นนำ�ในห้�งสรรพสินค้�	เป็นต้น	
	 แม้เศรษฐกิจในประเทศ	และผู้ประกอบก�รที่ได้รับผลกระทบจ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรน่�	2019	(COVID-19)	ในปี	2563		และจ�กโครงก�รต่�งๆทีม่	ีก�รชะลอโครงก�รออกไป	อย่�งไรกต็�ม	ยงัมอีกีหล�ยโครงก�ร
ที่ดำ�เนินก�ร	ลงทุนต่ออย่�งต่อเนื่องในขณะที่มีจำ�นวนนักท่องเที่ยวทั้งในและต่�งประเทศ	ที่ลดลง	อ�ทิ	กลุ่มห้�งสรรพสินค้�	และ
กลุ่มโรงแรม	ประกอบกับภ�ครัฐ	ได้อนุมัติก�รลดงบประม�ณในก�รทำ�กิจกรรม	เนื่องจ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติด
เชือ้ไวรสัโคโรน่�	2019	(COVID-19)	ทีไ่ม่ต้องก�รให้เกดิก�รรวมกลุม่ประช�ชนในจำ�นวนม�ก	และงบประม�ณ	ทีไ่ม่มคีว�มจำ�เป็น
เร่งด่วนของปี	2564	เพ่ือนำ�งบประม�ณไปกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศให้กับประช�ชน	ผู้ประกอบก�รร�ยเล็ก	และร�ยย่อย 
รวมถงึก�รกระตุน้ก�รใช้จ่�ยเพิม่สภ�พคล่องในประเทศให้ม�กขึน้	ค�ดก�รณ์ว่�สถ�นก�รณ์จะดขีึน้หลงัจ�กมกี�รผ่อนปรนก�รใช้
ม�ตร�ก�รป้องกันก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่�	2019	(COVID-19)	ของภ�ครัฐ
	 แนวโน้มปี	2564-2566	ธุรกิจอ�ค�รสำ�นักง�นให้เช่�ในช่วง	3	ปีข้�งหน้�	มีแนวโน้มกระเตื้องขึ้นต�มภ�วะเศรษฐกิจ	
ด้�นอปุท�น	มพ้ืีนทีส่ำ�นกัง�นอยูร่ะหว่�งก่อสร้�งค�ดว่�จะแล้วเสร็จระหว่�งปี	2564-2566	ประม�ณท้ังส้ิน	1	ล้�นต�ร�งเมตรและ
ย่�นใจกล�งเมืองมีโอก�สทำ�กำ�ไรได้ดี
	 ธุรกิจพื้นที่ค้�ปลีกมีแนวโน้มทยอยฟื้นตัวต�มก�รบริโภคภ�คเอกชน	รวมทั้งคว�มคืบหน้�ของก�รลงทุนโครงสร้�งพื้น
ฐ�นภ�ครัฐซึ่งจะช่วยกระตุ้นก�รลงทุนในภ�คธุรกิจค้�ปลีก	โดยในช่วง	3	ปีข้�งหน้�	คว�มต้องก�รเช่�มีแนวโน้มเติบโตในระดับตำ่�
อยู่ที่ร้อยละ	1.0-2.0	ต่อปี	ขณะที่อุปท�นใหม่ค�ดว่�จะเพิ่มขึ้นประม�ณ	300,000	ต�ร�งเมตร	เนื่องจ�กจะมีโครงก�รอ�ค�รเชิง
พ�ณิชย์ในรูปแบบผสมผส�น	(Mixed-use)	เพิ่มขึ้นอีกหล�ยโครงก�ร	โดยค�ดว่�โครงก�ร	Mixed-use	ขน�ดใหญ่จะทยอยแล้ว
เสร็จภ�ยในปี	2568	รวมทั้งสิ้นม�กกว่�	1	ล้�นต�ร�งเมตร	จะทำ�ให้มีพื้นที่ค้�ปลีกเข้�สู่ตล�ดเพิ่มขึ้นอีกจำ�นวนม�ก
	 ธุรกิจโรงแรมปี	2564	มีแนวโน้มซบเซ�ต่อเนื่อง	แต่จะทยอยฟื้นตัวในปี	2565-2566	โดยค�ดว่�ต้องใช้เวล�อย่�งน้อย	 
4	ปี	จำ�นวนนักท่องเที่ยวต่�งช�ติถึงจะฟื้นตัวกลับม�เท่�กับระดับช่วงก่อนสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรน่�	2019	(COVID-19)	(38-40	ล้�นคน)	ขณะที่จำ�นวนนักท่องเที่ยวไทยจะฟื้นตัวเร็วกว่�จ�กม�ตรก�รกระตุ้นก�รท่องเที่ยว
ในประเทศอย่�งต่อเนื่อง	โดยในช่วงครึ่งแรกของปี	2564	ค�ดว่�จำ�นวนนักท่องเที่ยวต่�งช�ติจะทยอยเพิ่มขึ้นอย่�งจำ�กัด	ผลจ�ก
ม�ตรก�ร	SVT	รวมถึงคว�มเป็นไปได้ที่จะมีข้อตกลงเชื่อมต่อก�รเดินท�งโดยไม่ต้องกักตัว	(Travel	Bubble)	และในช่วงครึ่งหลัง
ของปี	2564	ก�รค้นพบวคัซนีและนำ�ม�ใช้ได้อย่�งแพร่หล�ยจะหนนุให้นกัท่องเทีย่วต่�งช�ตมิจีำ�นวนเพิม่ขึน้ต่อเน่ือง	ธรุกจิโรงแรม
ทุกพื้นที่ยังคงแข่งขันรุนแรงจ�กภ�วะอุปท�นส่วนเกิน	ทั้งจ�กธุรกิจเดียวกันและธุรกิจบริก�รที่พักรูปแบบอื่น	และเม่ือผนวกกับ
อุปสงค์ที่ฟื้นตัวอย่�งช้�ๆ	ทำ�ให้ก�รปรับร�ค�ห้องพักทำ�ได้ค่อนข้�งย�ก	โดยเฉพ�ะพื้นที่ท่องเที่ยวหลักที่พึ่งพ�นักท่องเที่ยวต่�ง
ช�ติ
	 ธรุกจิโรงพย�บ�ลเอกชนมแีนวโน้มปรับดขีึน้	โดยร�ยได้จะเพิม่ขึน้เฉลีย่ร้อยละ	4.0-5.0	ต่อปี	ขณะทีจ่ำ�นวนเตยีงจะเพ่ิม
ขึ้นไม่น้อยกว่�	2,000	เตียง	จ�กประม�ณ	3.6	หมื่นเตียงในปี	2563	ผู้ประกอบก�รมีแนวโน้มขย�ยก�รลงทุนต่อเนื่อง	แบ่งเป็นโรง
พย�บ�ลเอกชนขน�ดใหญ่	:	ธุรกิจมีแนวโน้มเติบโตจ�กคว�มพร้อมในก�รรับผู้ป่วยและก�รให้บริก�รในส�ข�ที่มีคว�มเชี่ยวช�ญ
สูง	มีก�รลงทุนขย�ยส�ข�และขอบเขตให้บริก�รที่เจ�ะจงกลุ่มลูกค้�ม�กขึ้น	ทำ�ให้ฐ�นร�ยได้กว้�งขึ้น	โรงพย�บ�ลเอกชนขน�ด
กล�ง-เล็ก	:	ผลประกอบก�รกระเตื้องขึ้นไม่ม�ก	เนื่องจ�กแข่งขันได้ย�กกับโรงพย�บ�ล	ร�ยใหญ่	และโรงพย�บ�ลรัฐที่ขย�ยฐ�น
สูล่กูค้�กลุม่เดยีวกนัอย่�งไรกด็	ีโรงพย�บ�ลทีม่ฐี�นลกูค้�ประกนัสงัคมจำ�นวนม�กอ�จถกูกดดนัน้อยกว่�	เพร�ะมรี�ยได้ทีแ่น่นอน
จ�กจำ�นวนผู้ประกันตน
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แนวโน้มและการแข่งขันในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า และงานกิจกรรม

	 จ�กภ�พรวมของอุตส�หกรรมไมซ์	(M.I.C.E.)	อันประกอบด้วยธุรกิจก�รจัดประชุม	ธุรกิจก�รท่องเที่ยวเพื่อเป็นร�งวัล	
ธุรกิจก�รประชุมเชิงวิช�ก�ร	และ	ธุรกิจก�รจัดง�นแสดงสินค้�	ในปี	2562	ซึ่งได้รับผลอย่�งหนักจ�กก�รหยุดชะงักของนักท่อง
เที่ยวที่ลดลงกว่�ร้อยละ	90	รวมถึงนักธุรกิจ	และนักลงทุนที่ไม่ส�ม�รถเข้�ม�ร่วมก�รประชุม	หรือ	ก�รแสดงสินค้�ในประเทศไทย
ได้ส่งผลให้ง�นแสดงสินค้�และง�นกจิกรรมต่�งๆ	ที่ได้ว�งแผน	และกำ�หนดเวล�ไวแ้ล้ว	ต้องยกเลิกหรือเลื่อนง�นออกไป	ประกอบ
กับรัฐบ�ล	และหน่วยง�นกระทรวงส�ธ�รณสุข	ที่ห้�มจัดกิจกรรมที่มีก�รรวมตัวของประช�ชนจำ�นวนม�ก	ทำ�ให้กิจกรรมธุรกิจ	
ห้�งร้�นสรรพสินค้�ต้องหยุดชะงักและปรับตัวไปต�มสถ�นก�รณ์	ส่งผลให้มีผู้ว่�งง�น	และออกจ�กธุรกิจที่เก่ียวข้องกับก�รให้
บริก�รในอุตส�หกรรมไมซ์กันเป็นอย่�งม�ก	
	 จ�กร�ยได้ของอุตส�หกรรมไมซ์ที่มีมูลค่�กว่�	5	แสนล้�นบ�ท	ในปีที่ผ่�นม�ก่อนปี	2563	ดัวยอัตร�ก�รจ้�งง�นใน
อุตส�หกรรมนี้กว่่�	3	แสนอัตร�	ทำ�ให้สถ�นก�รณ์โควิด	และเศรษฐกิจในปี	2563	ที่ถดถอยลง	ส่งผลให้มีมูลค่�และก�รจ้�งง�นใน
อุตส�หกรรมไมซ์	ลดลงกว่�ร้อยละ	70	เหลือไว้เพียงง�นแสดงสินค้�ในประเทศที่ส�ม�รถจัดกิจกรรม	และง�นแสดงสินค้�ได้	ช่วง
ครึ่งหลังของปี	โดยมีจำ�นวนผู้ร่วมง�นแสดง	และพื้นที่แสดงสินค้�	รวมถึงก�รทำ�กิจกรรมที่ลดน้อยลงอย่�งที่ไม่เคยปร�กฎม�ก่อน
	 ผูป้ระกอบก�รในอตุส�หกรรมไมซ์ได้รบัผลกระทบอย่�งรนุแรง	ส่งผลให้มกี�รเลกิกจิก�รหรือก�รเลกิจ้�งหรอืก�รลดเงนิ
เดือน	และลดระยะเวล�ก�รทำ�ง�น	เพ่ือให้องค์กรส�ม�รถประคองธุรกิจให้ต่อเนื่องได้	ในระยะเวล�ที่ไม่ส�ม�รถค�ดเด�ได้ว่�	
เศรษฐกจิของประเทศจะกลบัม�สูส่ภ�วะปกตไิด้เมือ่ไร	และสำ�หรบัผูป้ระกอบก�รทีย่งัคงมกีำ�ลงัทีจ่ะดำ�เนนิ	ธรุกจิต่อไปได้	กจ็ำ�เป็น
ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์	ทิศท�ง	และประเภทของ	ธุรกิจที่แตกต่�งจ�กเดิม	หรือ	เพิ่มเติมจ�กธุรกิจหลัก	อ�ทิ	ก�รสร้�งผลิตภัณฑ์	
ที่ตอบสนองต่อสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่�	2019	(COVID-19)		ก�รบริก�รทำ�คว�มสะอ�ด	และฆ่�
เชื้อในพื้นที่	อ�ค�ร	สำ�นักง�น	หรือ	เครื่องมือในก�รฆ่�เชื้อในห้�งร้�นสรรพสินค้�	โรงแรม	และโรงพย�บ�ลต่�งๆ
	 ท�งด้�นก�รใช้งบประม�ณของผู้แสดงสินค้�ในง�นแสดงสินค้�ต่�งๆ	มีแนวโน้มที่ลดลงอย่�งเห็นได้ชัด	ทั้งก�รลดพื้นที่
แสดงสินค้�ลง	หรือ	ก�รลดงบประม�ณก�รก่อสร้�งคูห�แสดงในง�น	ตลอดจนก�รงดทำ�กิจกรรม	ส่งเสริมก�รข�ย	และ
ประช�สัมพันธ์ในระหว่�งง�นแสดงสินค้�	เป็นต้น	
	 ส่วนธุรกิจก�รจัดกิจกรรมก�รตล�ด	หรือง�นกิจกรรม	(events)	ได้มีก�รตัดลดงบลงอย่�งม�ก	เนื่องจ�กก�รห้�มจัด
กิจกรรมที่มีก�รรวมตัวของประช�ชนในจำ�นวนม�ก	และคว�มไม่สะดวกในก�รจัดกิจกรรมที่ไม่ส�ม�รถพบปะได้แบบตัวต่อตัว	
ทำ�ให้งบประม�ณก�รจัดกิจกรรมได้ถูกนำ�	ไปใช้ในรูปแบบอื่น	โดยเฉพ�ะธุรกิจออนไลน์หรือธุรกิจที่นำ�นวตกรรม	และวิวัฒน�ก�ร
ดิจิทัลเข้�ม�ใช้	ทำ�ให้เกิดธุรกิจใหม่ขึ้นม�อย่�งไม่เคยมี	ม�ก่อน
	 บริษัทฯ	ต้องทำ�ก�รปรับตัวจ�กก�รชะลอ	และหยุดชะงักลงของ	อุตส�หกรรมไมซ์	ที่เป็นอุตส�หกรรมหลักที่บริษัทฯ	
พึ่งพิงอยู่	โดยก�รเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับม�ตรก�รปกติใหม่ของกระทรวงส�ธ�รณสุข	และรัฐบ�ล	อ�ทิ	ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล
ทำ�คว�มสะอ�ด	ฉ�กกั้นบนโต�ะทำ�ง�น	โต�ะประช�สัมพันธ์	หรือก�รนำ�วิวัฒน�ก�รดิจิทัล	เข้�ม�เสริมก�รนำ�เสนอผลิตภัณฑ์	และ
บริก�รให้กับลูกค้�ปัจจุบัน	และลูกค้�ร�ยใหม่ของบริษัทฯ	อย่�งต่อเนื่อง	
	 เป้�หม�ยของบรษิทัฯ	ในก�รดำ�เนนิธรุกจิ	ยงัคงมุง่เน้นไปในกลุม่ของธรุกจิทีไ่ม่ได้รบัผลกระทบจ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่
ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่�	2019	(COVID-19)	ม�กนัก	อ�ทิ	ธุรกิจก�รประภันภัย	ธุรกิจก�รอ�ห�ร	และก�รผลิต	ธุรกิจ
ด้�นสุขภ�พ	และ	ธุรกิจด้�นเทคโนโลยีดิจิทัล	และนวตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่	นอกจ�กนี้	บริษัทฯ	ได้มีก�รปรับองค์กรให้กระชับม�ก
ขึ้นโดยก�รทบทวนกระบวนก�รทำ�ง�น	ระบบง�นต่�งๆ	ก�รปรับลดค่�ใช้จ่�ยทั้งท�งตรง	ท�งอ้อม	ก�รปรับลดค่�ใช้จ่�ยในก�ร
บริห�ร	ค่�ใช้จ่�ยก�รข�ย	และก�รบริก�ร	รวมถึงก�รลด	เวล�ก�รทำ�ง�นในบริษัทฯ	ลง	และให้ไปทำ�ง�นจ�กบ้�นแทน	โดยอ�ศัย	 
ก�รประชุมท�งไกลเพื่อติดต�มคว�มคืบหน้�ของง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศเมียนมาร์

	 ในช่วงครึ่งปีแรก	ตัวเลข	GDP	ของเมียนม�ร์	ถูกปรับตัวเลขลดลงร้อยละ	0.5	คงเหลือร้อยละ	6.4	จ�กก�รค�ดก�รณ์
ก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจ	ก่อนเกิดโรคระบ�ด	
	 เศรษฐกิจเมียนม�ร์ได้รับกระทบอย่�งรุนแรง	เช่นเดียวกับประเทศไทย	จ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่�	2019	(COVID-19)		ในช่วงครึ่งแรกของปี	2563	และโดยภ�พรวมในครึ่งหลัง	ยังคงน่�เป็นห่วงจ�กตัวเลขผู้ติดเชื้อที่
พุ่งสูงขึ้น	อย่�งต่อเนื่องจ�กโรคระบ�ดระลอก	2	จึงทำ�ให้ตัวเลขดัชนีชี้วัดท�งเศรษฐกิจ	ภ�คก�รผลิตเข้�สู่ก�รหดตัวในช่วงเดือน
ตลุ�คมทีผ่่�นม�	และเป็นตวัเลข	ตำ�่สดุนบั	ตัง้แต่	เดอืนเมษ�ยน	2563	ซึง่ทำ�ให้ตวัเลข	GDP	ในครึง่หลงั	ของเมยีนม่�ร์ถกูค�ดก�รณ์
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แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศกัมพูชา
	 แม้สถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่�	2019	(COVID-19)	ของกัมพูช�จะอยู่ในระดับ	ที่ควบคุมได้	
แต่ผลจ�กก�รบังคับใช้ม�ตรก�รปิดเมือง	(lockdown)	ที่เข้มงวด	บวกกับผลกระทบจ�กอุปสงค์จ�กต่�งประเทศ	ที่	หดตัวต�ม
ภ�วะเศรษฐกิจโลกถดถอย	ส่งผลกระทบทำ�ให้อุปสงค์ในประเทศ	ชะลอตัวลงเป็นอย่�งม�กเช่นกัน	โดยแนวโน้มก�รฟื้นตัวของ
เศรษฐกจิ	น่�จะเป็นไปอย่�งช้�	ๆ 	จ�กอปุสงค์ทัง้ใน	และนอกประเทศ	ทีย่งัคงซบเซ�	ต�มอตัร�ว่�งง�นทีพุ่ง่สงูขึน้	สถ�นก�รณ์ก�ร
แพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่�	2019	(COVID-19)	ในต่�งประเทศ	ที่ยังสูงขึ้นเรื่อยๆ	และม�ตรก�รปิดประเทศที่ย�วน�น
ต่อเนื่อง	รวมถึง	คว�มเส่ียงร�ยประเทศที่มีสูงขึ้น	เช่น	ก�รส่งออกของประเทศกัมพูช�	อ�จ	ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจ�กก�รถูก
ถอดถอนสิทธิพิเศษท�งก�รค้�	Everything	But	Arms	(EBA)	บ�งส่วนโดยสหภ�พยุโรป	อุตส�หกรรม	ก�รท่องเที่ยว	และ
อุตส�หกรรมที่เก่ียวข้อง	ก็ได้รับผลกระทบอย่�งหนัก	เนื่องจ�กภ�คก�รท่องเท่ียวระหว่�งประเทศ	มีคว�มสำ�คัญต่อเศรษฐกิจ	
กัมพูช�	(ประม�ณร้อยละ	18.2	ของ	GDP)	ได้รับผลกระทบอย่�งม�ก	และค�ดว่�จะซบเซ�ต่อเนื่องตลอดทั้งปี	เนื่องจ�กหล�ย
ประเทศยังคง	มีคว�มกังวลเรื่องก�รแพร่ระบ�ดอีกระลอกของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่�	2019	(COVID-19)		โดยก�รฟื้นตัว	อย่�งมี
นยัน่�จะต้องรอจนกว่�จะมวีคัซนีใช้อย่�งแพร่หล�ย	ขณะทีภ่�ค	ก�รส่งออกค�ดว่�จะฟ้ืนตวัอย่�งช้�	ๆ 	ต�มก�รผ่อนคล�ย	ม�ตรก�ร	
lockdown	ในประเทศคู่ค้�หลัก	อย่�งไรก็ต�ม	อุปสงค์ต่อสินค้�	ส่งออกสำ�คัญของเศรษฐกิจ	เช่น	เครื่องนุ่งห่ม	และสินค้�วัตถุดิบ	
ยงัคงม	ีแนวโน้มซบเซ�จ�กก�รผลติภ�คอตุส�หกรรมและร�ยได้ครวัเรอืนทีล่ดลง	ทัว่โลก	ทัง้นีส้นิค้�ส่งออกบ�งกลุม่ของเศรษฐกจิ	
อ�จได้รับ	อ�นิสงค์จ�กก�รฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนและอุปสงค์สำ�หรับสินค้�เพื่อ	ก�รทำ�ง�นที่บ้�น	(work-from-home)	ที่ยัง
แข็งแกร่ง	สำ�หรับก�รลงทุน	ท�งตรงจ�กต่�งประเทศยังคงแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่อง	โดยเฉพ�ะก�รลงทุน	ในภ�คก�รผลิต	จ�ก
คว�มไม่แน่นอนของสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่�	2019	(COVID-19)	ก�รฟื้นตัวของอุปสงค์โลก	และ
ร�ยได้ของบริษัทข้�มช�ติที่ลดลง
	 อุปสงค์ภ�ยในประเทศมีแนวโน้มฟื้นตัวช้�จ�กอัตร�ก�รว่�งง�นที่เร่งสูงขึ้น	และร�ยได้จ�กก�รโอนเงินกลับประเทศ	
(Remittances)	ที่ลดลง	รวมถึงคว�มเสี่ยงจ�กก�รกลับม�ระบ�ดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่�	2019	(COVID-19)			
	 ก�รชะลอตวัของเศรษฐกจิ	อ�จส่งผลให้เกดิคว�มเสีย่งเชงิโครงสร้�ง	ในระยะถดัไป	คว�มเสีย่งแรกคอืระดบัหนีส้�ธ�รณะ
ที่สูงข้ึนจ�กร�ยได้ภ�ครัฐที่ลดลงและร�ยจ่�ยที่สูงขึ้น	โดยในปี	2562	อ้�งอิงจ�กข้อมูล	ของ	IMF	กัมพูช�	มีหนี้ส�ธ�รณะสูงถึง 
ร้อยละ	28.5	แต่เกอืบทัง้หมดเป็นหนี	้ต่�งประเทศ	ซึง่ค�ดว่�จะส่งผลให้ระดับหนีส้�ธ�รณะ	ในสกุลเงนิต่�งประเทศสงูขึน้	และอ�จ
ส่งผลให้เศรษฐกิจ	มีคว�มอ่อนไหวต่อก�รอ่อนค่�	ของเงินสูงขึ้น	โดยแรงกดดันด้�นก�รอ่อนค่�ของสกุลเงินประเทศ	ในปี	2563	 
น่�จะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น	ต�มแนวโน้มที่จะข�ดดุลบัญชีเดินสะพัด	สูงขึ้นจ�กร�ยได้ของก�รส่งออกและท่องเที่ยวที่หดตัว	
	 นอกจ�กนี้	World	Bank	ยังได้ประม�ณก�รเศรษฐกิจกัมพูช�ปี	2563	จะหดตัวร้อยละ	2	เนื่องจ�กภ�คส่งออก	ก�ร
ท่องเที่ยว	และก�รลงทุนได้รับ	ผลกระทบจ�กก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่�	2019	(COVID-19)	อย่�งไรก็ต�ม	ค�ด
ว่�เศรษฐกิจจะกลับม�ขย�ยตัวร�วร้อยละ	4	ในปี	2564	โดยได้รับแรงหนุนจ�กก�รส่งออกและก�รลงทุนท่ีมีแนวโน้มฟื้นตัวหลัง
วิกฤตสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่�	2019	(COVID-19)	คลี่คล�ย	รวมถึงข้อตกลง	FTA	ระหว่�งกัมพูช�
และจีน	ซึ่งที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีหน้�	จะมีส่วนช่วยเกื้อหนุนก�รส่งออกไปจีน	และดึงดูดก�รลงทุนจ�กจีนให้เพิ่มขึ้น

ลดลงเหลืออยู่เพียงร้อยละ	1.7	อันเป็นผลม�จ�ก	ม�ตรก�รควบคุมก�รแพร่ระบ�ดที่ทำ�ให้เกิดคว�มอ่อนตัวลงของก�รอุปโภค	
บริโภคภ�ยในประเทศ	รวมถึงก�รลงทุนอันเป็นอุปสรรคในก�รดำ�เนินธุรกิจ	อีกด้วย	
	 โดยภ�พรวม	ธุรกิจที่เกี่ยวกับก�รท่องเที่ยว	ร้�นค้�	สถ�นบันเทิง	และสันทน�ก�ร	เกิดก�รหดตัว	แต่ในส่วนของภ�ค
ธรุกิจทีเ่กีย่วข้องกบัก�รใช้	อนิเตอร์เนต็ยงัคงเอ�ตวัรอดได้จ�กม�ตรก�รควบคุมก�รเดนิท�งของรฐับ�ล	และคว�มต้องก�รของภ�ค
ธุรกิจ	และเอกชนที่ต้องอ�ศัยนวตกรรม	และวิวัฒน�ก�รดิจิทอล	หรือ	ระบบออนไลน์	เข้�ม�ช่วยในก�รดำ�รงชีวิตประจำ�วัน 
กันม�กขึ้น	
	 ก�รค�ดก�รณ์ก�รเตบิโตท�งเศรษฐกจิของเมยีนม�ร์ในปี	2563	นัน้	ยงัคงถกูค�ดก�รณ์ไว้ตำ�่อยูท่ีร้่อยละ	2	โดยสะท้อน
จ�กผลกระทบจ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่�	2019	(COVID-19)	และก�รคงไว้ซึ่งม�ตรก�ร 
ก�รควบคมุก�รแพร่ระบ�ดของโรคของรฐับ�ล	ตัง้แต่ในช่วงครึง่แรกของเดอืนธนัว�คม	2563	หลงัจ�กก�รประก�ศผลก�รเลอืกตัง้	
ซึ่งพรรค	NLD	น�ง	ออง	ซ�น	ซู	จี	ได้รับชัยชนะไปอย่�งท่วมท้นในช่วงของก�รเลือกตั้งเดือนพฤศจิก�ยน	
	 อย่�งไรก็ต�ม	ยังคงมีสัญญ�ณที่ดีจ�กภ�คก�รลงทุนใหม่ๆ	เช่น	ก�รลงทุนด้�นก�รสื่อส�ร		พลังง�น	และ	โครงสร้�งพื้น
ฐ�น	รวมถึงก�รอนุมัติ	เงินกู้ดอกเบี้ยตำ่�จ�กรัฐบ�ลญี่ปุ่นเพื่อใช้เกี่ยวกับธุรกิจโครงสร้�งพื้นฐ�น	และก�รเงินของประเทศเมียนม�ร์
ร�ว	414	ล้�นเหรียญสหรัฐ	ที่ส�ม�รถฉุด	GDP	ของเมียนม�ร์ให้สูงถึงค่�เฉลี่ยร้อยละ	7	ในปี	2021	ได้
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ก�รให้บริก�รในแผนภ�พภูมิเป็นตัวอย่�งก�รให้บริก�รแบบครบวงจร	เกิดขึ้นหลังจ�กก�รที่ส่วนง�นก�รตล�ดหรือง�นบริห�ร
โครงก�รได้ติดต�ม	และได้รับก�รยืนยันง�นจ�กลูกค้�แล้ว	ซึ่งบริษัทฯ	บริห�รระบบง�นโดยแบ่งกลุ่มง�นออกเป็น	3	กลุ่มหลัก	
ได้แก่	ง�นออกแบบ	ง�นบริห�รโครงก�ร	และง�นผลิต	โดยขั้นตอนก�รทำ�ง�นของแต่ละหน่วยง�นจะมีขั้นตอนก�รทำ�ง�นที่แตก
ต่�งกันต�มช่วงเวล�ของง�น	โดยคว�มรับผิดชอบหลักของแต่ละหน่วยง�นดังนี้

มีหน้�ที่หลักในก�รรับคว�มต้องก�ร	และแนว
คว�มคิด	จ�กลูกค้�เกี่ยวกับก�รจัดแสดงง�น	
หรือก�รตกแต่งภ�ยในเพ่ือนำ�	กลับม�พัฒน�
แนวคิด	และก�รออกแบบง�นให้สอดคล้อง
กับคว�ม	ต้องก�รของลูกค้�	ที่ได้รับ	หรือ
ทำ�ก�รออกแบบแนวคิดหลักของง�น	พร้อม
ร�ยละเอียดต่�งๆ	นอกจ�กนี้กลุ่มออกแบบยัง
มหีน�้ที	่ในก�รควบคมุดแูลก�รกอ่สร�้งใหเ้ปน็
ไปต�มแบบที่ว�งไว้อีกด้วย

มีหน้�ที่หลักในก�รควบคุมก�รทำ�ง�นในภ�พ
รวม	โดยมีหน้�ที่ติดต่อประส�นง�นกับลูกค้�	
ก�รจดัเตรยีมสญัญ�จ�้ง	ก�รกำ�หนดร�ค�ข�ย	
ก�รประส�นง�นกับผู้รับเหม�ช่วงร�ยอื่น	ส่ง
มอบง�นให้แก่ลูกค้�	รวมถึงก�รประส�นง�น
กับลูกค้�	เกี่ยวกับ	ก�รบริก�รหลังก�รส่งมอบ
ง�น	เช่น	บริก�รจัดเก็บชิ้นง�น	ให้แก่ลูกค้�	
สำ�หรับนำ�ม�ใช้ใหม่ในง�นถัดไป	หรือ	ก�ร
เข้�ไปรับง�นตกแต่งภ�ยใน	เพิ่มเติมจ�กง�น
ที่ได้ส่งมอบไปแล้ว	เป็นต้น

มีหน้�ที่หลักในก�รว�งแผนก�รผลิต	ก�ร
ประกอบ	ติดตั้งและก่อสร้�ง	ก�รแปรรูปวัสดุ	
ก�รตกแต่ง	ก�รติดตั้งง�น	รวมถึงก�รร้ือถอน
ง�นเม่ือถึงกำ�หนดเวล�	อย่�งไรก็ต�มถึงแม้
บริษัทฯ	จะมีหน่วยง�นก�รผลิตและติดตั้งเอง
ที่ส�ม�รถให้บริก�รแก่ลูกค้�ได้	แต่เน่ืองจ�ก
ปริม�ณง�นมีม�ก	 ประกอบกับง�นบ�ง
ลักษณะต้องก�ร	บุคล�กรที่มีคว�มเชี่ยวช�ญ
เฉพ�ะด้�น	บริษัทฯ	จึงมีก�รจัดจ้�ง	ผู้รับเหม�
ช่วง	(Sub-Contractor)	ซึ่งได้รับก�รคัดเลือก
ต�มคุณสมบัติ	และม�ตรฐ�นในก�รทำ�ง�นที่
จำ�เป็นและเหม�ะสม

1)	งานออกแบบ 2)	งานบริหารโครงการ 3)	งานผลิตและติดตั้ง

ขั้นตอนการทำางานโครงการโดยทั่วไปของบริษัทฯ

	 บรษิทัฯ	ดำ�เนนิธรุกจิหลกัในก�รใหบ้รกิ�รง�นตกแตง่ภ�ยใน	และก�รจดัง�นแสดงสนิค�้	รวมถงึก�รจดัง�นกจิกรรม	ซึง่
ในแต่ละธุรกิจ	มีขั้นตอนดำ�เนินง�นที่ใกล้เคียงกัน	ต�มแผนภูมิภ�พได้ดังนี้

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
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การจัดหาวัสดุเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 บริษัทฯ	จัดห�วัสดุเพื่อให้ได้ม�ซึ่งผลิตภัณฑ์หรือบริก�ร	ต�มบัญชีแสดงปริม�ณวัสดุ	(Bill	of	Quantity)	สำ�หรับง�นตกแต่งภ�ยใน	หรือ
บัญชีต้นทุนก่อนก�รทำ�ง�น	(Pre	Cost)	สำ�หรับง�นแสดงสินค้�	และง�นกิจกรรม	ซึ่งเป็นบัญชีที่ระบุชนิด	และปริม�ณวัสดุที่ต้องใช้ในง�นโครงก�ร	
นั้นๆ	โดยบริษัทฯ	ส�ม�รถจำ�แนกก�รจัดห�วัสดุ	เพื่อให้ได้ม�	ซึ่งผลิตภัณฑ์	หรือบริก�รได้	2	ช่องท�งหลักคือ

 1.	การจัดจ้างผู้รับเหมาช่วง	(Sub-Contractor)	)	ซึ่งโดยส่วนม�กจะเป็นช่�งฝีมือภ�ยนอก	และผู้เชี่ยวช�ญด้�นโครงสร้�ง	
	 ด้�นระบบต่�งๆ	โดยรูปแบบในก�รว่�จ้�งผู้รับเหม�ช่วงของบริษัทฯ	ส�ม�รถแบ่งได้เป็น	2	กรณีดังนี้	 	 	 	
	 	 1.1)		ก�รจัดจ้�งผู้รับเหม�ช่วง	แบบจ้�งเฉพ�ะค่�แรง	และบริษัทฯ	จะเป็นผู้จัดห�วัสดุให้	โดยส่วนใหญ่จะเป็นก�รว่�จ้�งใน 
	 	 ง�นผลิตและติดตั้งชิ้นง�น	ง�นตกแต่งภ�ยใน	ง�นไม้	และง�นโลหะ	เป็นต้น
	 	 1.2)	ก�รว่�จ้�งผู้รับเหม�ช่วง	แบบจ้�งเหม�ทั้งค่�แรง	และค่�วัสดุซึ่งบริษัทฯ	จะเป็นผู้กำ�หนดคุณภ�พวัสดุให้ตรงต�มแบบ 
	 	 ของบริษัทฯ	โดยส่วนใหญ่จะเป็นง�นโครงสร้�งเหล็ก	ง�นกระจก	ง�นระบบไฟฟ้�	ง�นฝ้�และเพด�น	และง�นพื้น	เป็นต้น

	 ในก�รจดัจ้�งผูร้บัเหม�ช่วงของบรษิทัฯ	นัน้	บรษิทัฯ	มนีโยบ�ยในก�ร	จดัทำ�เป็นสญัญ�ว่�จ้�งแล้วแต่กรณหีรอืกรณทีีม่มีลูค่�ง�นม�กกว่�	
1,000,000	บ�ท	นอกจ�กนี้	กำ�หนดให้ผู้รับเหม�ช่วงว�ง	เงินคำ้�ประกัน	สัญญ�จ้�ง	ในรูปแบบหนังสือคำ้�ประกันของธน�ค�ร	หรือเช็ค	แล้วแต่กรณี	
ในมูลค่�ประม�ณร้อยละ	5-10	ของมูลค่�ก�รจัดจ้�ง	และจะคืนให้แก่	ผู้รับเหม�ช่วง	เมื่อง�นแล้วเสร็จ	หรือครบกำ�หนดระยะเวล�ประกันผลง�น
หรือซึ่งโดยทั่วไปประม�ณ	1	ปี	แล้วแต่กรณี	และมีนโยบ�ยในก�รชำ�ระเงิน	สำ�หรับก�รว่�จ้�งผู้รับเหม�ช่วง	
 บริษัทฯ	มีนโยบายในการพิจารณาหรือคัดเลือกผู้รับเหมาช่วง	ดังนี้
	 •	คดัเลอืกผูร้บัเหม�ช่วงม�กกว่�	1	ร�ย	เพือ่เปรยีบเทยีบร�ค�	และร�ค�ต้องไม่เกนิกว่�ร�ค�กล�งของบรษิทัฯ	หรอืควรมตีวัเปรยีบเทยีบ 
	 		ห�กเกินกว่�ร�ค�กล�งในบ�งกรณี
	 •	คว�มน่�เชื่อถือของผู้รับเหม�	โดยพิจ�รณ�จ�กผลง�น	ก�รทำ�ง�นในอดีตท่ีผ่�นม�	ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น	ฝีมือและคุณภ�พ	 
	 		โดยพิจ�รณ�จ�กผลง�น	ในอดีตของผู้รับเหม�ช่วง
	 •	คว�มพร้อมของกำ�ลังคนง�นผู้รับเหม�ช่วง
	 •	ก�รส่งมอบง�นที่ตรงเวล�หรือก่อนกำ�หนด
	 •	คว�มโปร่งใสของผู้รับเหม�ช่วง	เช่น	งบก�รเงิน	ก�รใช้แรงง�นที่ถูกต้องต�มกฎหม�ย
	 •	บริษัทฯ	มีทะเบียนผู้ให้บริก�ร	และมีก�รจัดกลุ่มประเมินศักยภ�พ	ของผู้รับเหม�ช่วงทั้งก่อนและหลังก�รจ้�งง�น

	 บรษิทัฯ	ไม่มนีโยบ�ยในก�รจดัจ้�งผูร้บัเหม�ช่วงร�ยใดร�ยหนึง่	ให้ทำ�ง�นทีม่ขีน�ดใหญ่เกนิกว่�	2	ง�นในเวล�เดยีวกนั	เพือ่ไม่ให้กระทบ
ต่อคุณภ�พของง�น	และระยะเวล�ก�รส่งมอบง�น	อย่�งไรก็ดี	บริษัทฯ	อ�จพิจ�รณ�ศักยภ�พของบุคล�กรผู้รับเหม�ช่วงเป็นร�ยกรณีไป	ทั้งนี	้
บริษัทฯ	มีคว�มสัมพันธ์อันดีกับผู้รับเหม�ช่วง	และมีนโยบ�ยในก�รจัดจ้�งผู้รับเหม�อย่�งต่อเนื่อง	ห�กผู้รับเหม�ช่วงดังกล่�ว	มีศักยภ�พเพียงพอ	
และบริห�รคุณภ�พที่ดีอย่�งสมำ่�เสมอ

 2.	การจัดซื้อวัสดุสำาหรับการก่อสร้างในแต่ละโครงการ	ส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุประเภท	ไม้	สี	และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ	บริษัทฯ	มีก�ร 
เตรยีมคว�มพร้อมด้วยก�รจดัซือ้เข้�คลงัวสัดกุล�ง	(safety	stock)	เพือ่คว�มพร้อมในก�รรองรบัง�น	และ	เพยีงพอต่อก�ร	ใช้ง�นในแต่ละโครงก�ร
ต�มแบบก�รผลิต	บริษัทฯ	มีนโยบ�ยในก�รพิจ�รณ�หรือคัดเลือกผู้จัดจำ�หน่�ยวัสดุ	(Supplier)	ดังนี้
	 •	คัดเลือกผู้จัดจำ�หน่�ยวัสดุ	ม�กกว่�	1	เพื่อเปรียบเทียบร�ค�	และร�ค�ต้องไม่เกินกว่�ร�ค�กล�งของบริษัทฯ
	 •	พิจ�รณ�คุณภ�พวัสดุให้ตรงต�มม�ตรฐ�นและต�มที่ลูกค้�ได้ระบุ	ไว้
	 •	คว�มพร้อมในจัดส่งวัสดุให้ตรงเวล�หรือก่อนกำ�หนด
	 •	คว�มน่�เชื่อถือของผู้จัดจำ�หน่�ย	โดยพิจ�รณ�จ�กงบก�รเงิน	หรือคว�มมีตัวตน

	 ทั้งนี้	ในก�รให้บริก�รแก่ลูกค้�ของบริษัทฯนั้น	บริษัทฯ	มีนโยบ�ยที่จะผลิตชิ้นง�นด้วยตนเอง	(In-house	production)	เป็นอันดับแรก	
และบริษัทฯจะว่�จ้�งผู้รับเหม�ช่วงในกรณีที่ง�นมีปริม�ณม�ก	และในส่วนที่เป็นง�นระบบต่�งๆ	โดยปัจจุบัน	บริษัทฯมีก�รผลิตชิ้นง�นที่ลำ�ลูกก�
คลอง	6		
	 บริษัทฯ	มีก�รประเมินผู้รับเหม�ช่วง	และร้�นค้�ผู้จำ�หน่�ยเป็นประจำ�	ทุกครึ่งปี	และพูดคุยกับทุกร�ยเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล	ข้อแนะนำ�	
ในก�ร	ทำ�ง�นร่วมกันเป็นประจำ�
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บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำากัด (มหาชน)

	 บรษัิทฯ	ยงัคงให้คว�มสำ�คญักบัผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมทีอ่�จเกดิขึน้	จ�กก�รผลติง�น	เช่น	ฝุน่ละอองจ�กไม้เสยีงจ�ก
ก�รผลิตง�น	กลิ่นของสีและนำ้�เสียที่อ�จเกิดขึ้น	เป็นต้น	โดยบริษัทฯ	ปฎิบัติต�ม	กฎระเบียบ	และข้ันตอนก�รปฎิบัติง�นอย่�ง
เคร่งครัด	ทั้งนี้บริษัทฯ	มีก�รดำ�เนินก�รเพื่อควบคุมและจัดก�รผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังนี้	

 1.	ฝุ่นละอองจากไม้	:	บริษัทฯ	มีก�รติดตั้งระบบดูดฝุ่น	จ�กก�รผลิตเพื่อกำ�จัดฝุ่นละอองจ�กไม้ระหว่�งก�รผลิตชิ้น
ง�นในทุกสถ�นที่ที่บริษัทฯ	ดำ�เนินก�รผลิต	
 2.	เสยีงจากการผลติงาน	:	ในกระบวนก�รผลติ	อ�จมเีสยีงจ�กก�รผลติง�น	แต่อย่�งไรกต็�ม	บรษัิทฯ	ไม่มเีครือ่งจกัร
หนัก	ที่จะทำ�ให้เกิดเสียงดังจนรบกวนผู้อ่ืน	และมีก�รตรวจวัดเฝ้�ระวังเสียง	โดยก�รทำ�ง�นจ�กหน่วยง�นภ�ยนอกและจัดส่ง
ร�ยง�นให้ท�งกรม	สวัสดิก�รคุ้มครองแรงง�นทร�บ	
 3.	กลิ่นจากการทำาสีชิ้นงาน	:	โรงง�นผลิตชิ้นง�นที่ลำ�ลูกก�	คลอง	6	มีก�รติดตั้งระบบกำ�จัดกลิ่นสีจ�กชิ้นง�น	ซึ่ง
จะดูดอ�ก�ศ	พร้อมกลิ่นของสีผ่�นม่�นนำ้�	เพื่อแปรสภ�พเป็นนำ้�ปนก�กสีและมี	ก�รแยกก�กสีออกจ�กนำ้�ทิ้งส่งไปให้หน่วยง�นที่
รบัผดิชอบกำ�จดัต่อไป	นอกจ�กนีบ้รษิทัฯ	อ�จมกี�รทำ�สชีิน้ง�นในโกดงัและสถ�นทีผ่ลติ	ชิน้ง�นย่อยโดยเป็นก�รซ่อมเกบ็สชีิน้ง�น
ขน�ดเล็กและดำ�เนินก�รใน	พื้นที่ที่เป็นสัดส่วน
 4.	ขยะมลูฝอย	ขยะหมนุเวยีน	และขยะอนัตราย	:	บรษัิทมนีโยบ�ยในก�รจดัก�รขยะต่�งๆ	ภ�ยในองค์กร	ทัง้ส่วน
สำ�นักง�นและโรงง�น	ซึ่งขยะทั่วไปที่ไม่ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ประโยชน์	ได้ท�งบริษัทส่งไปกำ�จัดกับหน่วยง�นของเทศบ�ลหรือท้องถิ่น	
บริษัท	คัดกรองขยะหมุนเวียนเพื่อนำ�ม�ใช้ใหม่ในก�รทำ�ชิ้นง�นเพื่อให้ชุมชน	พนักง�น	เกษตรกร	หรือผู้ประกอบก�รอื่นๆ	นำ�ไป
ใช้ประโยชน์ส่วน	ขยะอันตร�ย	บริษัทส่งไปกำ�จัดอย่�งถูกวิธีโดยใช้บริก�รกับบริษัทที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงง�นอุตส�หกรรม	โดย
มีหน่วยง�นคว�มปลอดภัย	อ�ชีวอน�มัยและสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น	ตรวจสอบเป็นระยะ	นอกจ�กนี้บริษัทฯ	ยังมีก�รว่�จ้�ง
ผู้เชี่ยวช�ญ	และ/หรือ	ให้องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลที่เกี่ยวข้อง	ม�ประเมินผลกระทบต่อสิ่ง	แวดล้อมเป็นประจำ�ทุกปีในทุกสถ�น
ที่ที่บริษัทฯดำ�เนินก�รผลิตและ	ที่ผ่�นม�	บริษัทฯ	ไม่เคยมีข้อพิพ�ทหรือก�รฟ้องร้องเกี่ยวกับก�รสร้�ง	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	
และไม่เคยได้รับก�รตักเตือนหรือปรับจ�ก	หน่วยง�นของรัฐต�มกฎหม�ยท่ีบริษัทฯ	ต้องปฎิบัติแต่อย่�งใด	จ�กก�รที่บริษัทฯ	มี
ปรับกระบวนก�รทำ�ง�นที่เน้นก�รให้บริก�รคำ�นึงถึงปัญห�ที่อ�จส่งผลต่อเศรษฐกิจ	สิ่งแวดล้อม	และสังคม	อันได้แก่	ก�รคัดแยก	
ลดเศษวัสดุที่เหลือจ�กก�รใช้ง�น	ก�รประหยัดพลังง�น	และลดมลพิษท�งอ�ก�ศ	รวมทั้งใช้วัสดุที่มีคว�มยั่งยืน	และส�ม�รถนำ�
กลับม�ใช้ใหม่ได้	รวมทั้งได้ขอคว�มร่วมมือไปยังผู้รับเหม�และสถ�นที่จัดง�นในก�รคัดแยกวัสดุและขยะหลังจ�กจบง�น	ก�รจัด
ประดับตบแต่งง�นโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคว�มยั่งยืน	และแนะนำ�ให้ผู้จัดง�นเปลี่ยนรูปแบบก�รตกแต่งโดยใช้	วัสดุทั่วๆ	ไป	เช่น	ไม้	
แก้ว	และเลือกใช้วัสดุที่คว�มยั่งยืนอย่�ง	อะลูมิเนียมโปรไฟล์	สิ่งทอ	และอุปกรณ์	LED	ที่มีส�ม�รถนำ�ม�ใช้ซำ้�ได้	ในก�รออกแบบ
บูธจัดง�นทั้งกล�งแจ้งและในร่มด้วยวัสดุที่ยั่งยืน	รวมถึงใช้ระบบ	Modular	ในก�รติดตั้งซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

	 นอกจ�กนี้ในก�รจัดง�นยังใช้	QR	Code	สำ�หรับก�รลงทะเบียน	เพื่อลดก�รใช้กระด�ษ	Post	Event	นำ�วัสดุที่เหลือใช้
จ�กก�รจัดง�นแสดงสินค้�	และกิจกรรมต่�ง	ๆ	นำ�ม�ใช้ซำ้�	โดยมีก�รผลิตใหม่เพ่ือนำ�ไปใช้ในโรงเรียน	ห้องเรียน	ห้องสมุด	โต�ะ	
เก้�อี้ต่�งๆ	เพื่อเป็นประโยชน์กับโรงเรียนและนักเรียนต่อไป

การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม		2563	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีง�นที่อยู่ระหว่�งดำ�เนินก�รและยังไม่ได้ส่งมอบและยังไม่ได้รับรู้
ร�ยได้จำ�นวน	15.6	ล้�นบ�ท	ซึง่เปน็ง�นตกแตง่ภ�ยใน	ง�นแสดงสนิค้�และนทิรรศก�ร	โดยบริษทัฯ	ค�ดว่�จะส่งมอบง�นทั้งหมด
ได้ภ�ยในปี	2564
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ปัจจัยความเสี่ยง
	 บริษัทฯ	มีคว�มมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินธุรกิจ	และประกอบก�รให้ได้ผลต�มเป้�หม�ย	แต่ยังคงต้องคำ�นึงถึงผลกระทบจ�ก	
ปัจจยัคว�มเสีย่งต่�งๆ	ทีอ่�จจะเกดิขึน้โดยไม่ทร�บล่วงหน้�	อย่�งไรกต็�ม	บริษทัฯ	ได้พจิ�รณ�ถงึโอก�สทีจ่ะเกดิคว�มเสีย่งในด้�น
ต่�งๆ		และได้ประเมินต�มสถ�นก�รณ์	และข้อมูลที่มีอยู่	ณ	ปัจจุบัน	ซึ่งอ�จยังคงมีปัจจัยคว�มเสี่ยงอื่นๆ	ที่บริษัทฯ	ไม่ทร�บใน
ขณะนีท้ีอ่�จจะมผีลกระทบต่อก�รดำ�เนนิง�นของบรษิทัฯ	ในอน�คต	ต่อไป	ซึง่อ�จจะส่งผลกระทบต่อก�รลงทนุ	และผลตอบแทน
ต่อนักลงทุนอย่�งมีนัยสำ�คัญ	โดยบริษัทฯ	มีแนวท�งในก�รป้องกันคว�มเสี่ยงได้ดังนี้

1.ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจ
	 คว�มไม่แน่นอนและคว�มผนัผวนท�งเศรษฐกิจโดยรวมทัง้ในและต่�งประเทศ	จ�กก�รส่งออกทีล่ดลง	ค่�เงนิบ�ทที	่แขง็
ตัวขึ้น	และ	จำ�นวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงจ�กปัจจัยโรคระบ�ดในปัจจุบัน		รวมถึงเสถียรภ�พท�งก�รเมืองในประเทศ	ย่อมส่งผล 
กระทบ	ต่อก�รตล�ดและงบประม�ณของลูกค้�ในกลุ่มธุรกิจก�รแสดงสินค้�	ง�นกิจกรรม	และ	กลุ่มธุรกิจง�นตกแต่งภ�ยใน	ห�ก
กำ�ลงัก�รจับจ่�ยของนกัท่องเทีย่วในและต่�งประเทศลดน้อยลง	อนัเป็นผลให้เกดิก�รยกเลกิ	หรอืเลือ่นก�รจดัง�นแสดงสนิค้�	ง�น
กิจกรรมส่งเสริมก�รข�ย	หรือแม้แต่ก�รเลื่อนกำ�หนดก�รเปิดสำ�นักง�น	ร้�นค้�	หรือ	ห้�งสรรพสินค้�ต่�งๆ
	 อย่�งไรกด็	ีธรุกจิของบรษิทัฯ	แม้จะรองรบักบัอตุสหกรรมก�รท่องเทีย่วและธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง	แต่บรษิทัฯ	ยงัได้กระจ�ย
คว�มเสี่ยงไปยังกลุ่มธุรกิจอื่นๆในประเทศ	ที่ไม่ได้อิงกับนักท่องเที่ยวเพียงอย่�งเดียว	อ�ทิ	ธุรกิจอ�ห�ร	ก�รผลิตต่�งๆ	ในประเทศ	
ธุรกิจสุขภ�พ	ธุรกิจย�นยนต์	เป็นต้น
	 บริษัทฯ	ตระหนักถึงปัจจัยคว�มเสี่ยงที่อ�จจะเกิดขึ้นนี้	จึงมุ่งเน้นไปยังก�รขย�ย	ฐ�นลูกค้�ในหล�กหล�ยส�ข�ธุรกิจ	
เพื่อกระจ�ยคว�มเสี่ยงของ	ก�รถดถอยจ�กก�รชะลอตัวของธุรกิจในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	ที่อ�จจะไม่เกดิขึ้นพรอ้มกัน	อีกทั้งยังมุ่งเป้�
ไปยัง	กลุ่มลูกค้�ที่เป็นเจ้�ของตร�สินค้�	(แบรนด์)	ระดับโลก	ที่มีศักยภ�พในก�รเจริญเติบโตอย่�งต่อเนื่อง	และขีดคว�มส�ม�รถ
ในก�รแข่งขันสูงในตล�ดโลก	รวมท้ังในประเทศไทย	ซึ่งมีก�รขย�ยตัวของพื้นที่ค้�ปลีก	อย่�งต่อเนื่อง	ซึ่งกลุ่มลูกค้�ดังกล่�วส่วน
ใหญ่จะมนีโยบ�ยและงบประม�ณทีช่ดัเจน	โดยเฉพ�ะอย่�งยิง่ลกูค้�ทีอ่ยูใ่นกลุม่ธรุกจิค้�ปลกี	กลุม่ธรุกจิอ�ห�ร	โรงแรม	และ	สนิค้�
อุปโภคบริโภคต่�งๆ	เป็นต้น	อีกทั้งบริษัทฯ	มีแผนง�นเพื่อขย�ย	และพัฒน�ธุรกิจ	เพื่อรองรับกับสถ�นก�รณ์คว�มไม่แน่นอน	ท�ง
เศรษฐกิจ	กระตุ้นยอดข�ยอย่�งสมำ่�เสมอ

 
2.ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก
	 ปัจจัยภ�ยนอกต่�งๆ	อ�ทิ	ภ�วะเศรษฐกิจของโลกชะลอตัว	จ�กสงคร�มเศรษฐกิจของประเทศมห�อำ�น�จ	หรือ		คว�ม
ไม่แน่นอนท�งก�รเมืองในกลุ่มประเทศมห�อำ�น�จต่�งๆ	หรือภัยธรรมช�ติ	และโรคระบ�ดที่ท้ังโลกประสบอยู่	อ�จนำ�ไปสู่	ก�ร
ถดถอยของภ�วะเศรษฐกิจโดยรวม	รวมทั้งก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ	เนื่องจ�กในสภ�วะเศรษฐกิจถดถอย	เป็นผลให้กำ�ลังซื้อ
ของผูบ้รโิภคลดลง	และทำ�ให้ผูป้ระกอบก�รอ�จชะลอก�รขย�ยกจิก�ร	หรอืปรบัปรงุร้�นค้�	หรอืปรบัเปลีย่นนโยบ�ยจ�กก�รกระ
ตุ้นยอดข�ยไปใช้วิธีอื่นแทน
	 บรษิทัฯ	ตระหนกัถงึคว�มไม่แน่นอนและคว�มผนัผวนเหล่�นี	้จงึได้มีแผนให้พนกัง�น	ใส่ใจและตดิต�มสถ�นก�รณ์	และ
ปัจจัยภ�ยนอกท่ีอ�จจะส่งผลต่อแผนง�นของลูกค้�	อีกทั้งก�รใกล้ชิดกับลูกค้�หลัก	และ	ลูกค้�ประจำ�ของบริษัท	ทำ�ให้ส�ม�รถ
ทร�บสถ�นก�รณ์และก�รเปลีย่นแปลงแผนง�นหรอืงบประม�ณของลกูค้�ได้อย่�งรวดเรว็	หรอื	อย่�งน้อยทนัต่อก�รเปลีย่นแปลง
ทีจ่ะเกิดขึน้	นอกจ�กนี	้ยงัมุง่ขย�ยฐ�นลกูค้�ร�ยใหม่เพิม่ขึน้เสมอ	เพือ่กระจ�ยคว�มเสีย่ง	ไปยงักลุม่อืน่ๆทอี�จจะมผีลกระทบน้อย
กว่�กลุ่มที่บริษัทฯ	ให้บริก�รอยู่
	 อย่�งไรก็ดี	นอกจ�กปัจจัยภ�ยนอกที่ส่งผลเสียแล้ว	ยังคงมีปัจจัยบวกจ�กก�รขย�ยตัวในตล�ด	CLMV	ในอน�คตอัน
ใกล้ส่งผลให้ภ�คธุรกิจและอุตส�หกรรมต่�งๆ	ให้คว�มสนใจในก�รง�นแสดงสินค้�	และก�รจัดกิจกรรม	ม�กขึ้น	จ�กจำ�นวนผู้
ประกอบก�ร	นักท่องเที่ยว	และนักเดินท�งจ�กต่�งประเทศ	เข้�ม�ลงทุนในภูมิภ�คนี้	และ	ประเทศไทยม�กยิ่งขึ้น	ทำ�ให้เกิดก�ร
ขย�ยตัวของห้�งสรรพสินค้�	และร้�นค้�ปลีกสำ�หรับสินค้�ช้ันนำ�ออกสู่หัวเมืองหลักในประเทศเพื่อนบ้�น	อย่�งรวดเร็ว	ซึ่งส่งผล
ดีต่อธุรกิจของบริษัทฯ	ด้วยเช่นกัน	
	 พร้อมกันนี	้บรษิทัฯ	ได้ทำ�ประกนัภยัทีค่รอบคลมุถงึคว�มเสยีห�ยอนัเนือ่งม�จ�กก�รเสีย่งภยัทกุชนดิ	ซึง่รวมไปถงึคว�ม
เสียห�ยที่เกิดจ�กนำ้�ท่วม	และประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักไว้ด้วย
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3.	ความเสี่ยงจากสภาพคล่องของบริษัท
	 บริษัทฯ	มีลูกค้�หล�กหล�ยกลุ่ม	ทั้งบริษัทข้�มช�ติขน�ดกล�งและขน�ดใหญ่	รวมถึงบริษัทอื่นๆในประเทศ	ที่มีคว�ม
น่�เชื่อถือ	และมีสถ�นะท�งก�รเงินที่ดี	แต่จ�กคว�มไม่แน่นอนท�งเศรษฐกิจในและต่�งประเทศ	อ�จจะทำ�ให้เกิดปัญห�ในสภ�พ
คล่องท�งก�รเงิน	ของลูกค้�ในบ�งกลุ่ม	หรือ	บ�งโอก�สไม่ส�ม�รถชำ�ระเงินได้ต�มข้อตกลงของบริษัทฯ	หรือเกิดคว�มล่�ช้�ใน
ก�รรับมอบง�นที่บริษัทฯ	พร้อมจะส่งมอบต�มงวดง�นที่ได้ตกลงไว้	ทำ�ให้บริษัทฯได้รับผลกระทบด้�นกระแสเงินสดและฐ�นะ
ท�งก�รเงินได้
	 อย่�งไรกต็�ม	บรษิทัฯ	มนีโยบ�ยและม�ตรก�รในก�รบรหิ�รจดัก�รสภ�พคล่อง	โดยมกี�รว�งแผนก�รแบ่งรบัชำ�ระเงนิ	
เป็นงวดๆ	ให้แก่ลกูค้�ต่�งๆ	ต�มมลูค่�ง�น	ซึง่จะกำ�หนดงวดก�รชำ�ระเงินให้มคีว�มถี	่ม�กขึน้ต�มคว�มสำ�เรจ็ของง�น	และให้ระยะ
เวล�สินเชื่อ	แก่ลูกค้�ประม�ณ	30-60	วัน	พร้อมทั้งก�รบริห�รก�รชำ�ระเงินให้เจ้�หนี้ก�รค้�	ให้สอดคล้อง	กับกระแสเงินสดรับ	
นอกจ�กน้ี	ห�กลูกหน้ีร�ยใดมีปัญห�	ก�รชำ�ระเงินหรือมียอดค้�งชำ�ระสะสมเป็นจำ�นวนหนึ่ง	บริษัทฯ	จะติดต�มทวงถ�มเป็น 
ระยะๆ	และจะชะลอก�รให้บริก�ร	ครั้งใหม่จนกว่�ลูกค้�ร�ยดังกล่�วจะชำ�ระเงินของง�นเดิมก่อน
	 และเพื่อเป็นก�รเพิ่มสภ�พคล่องท�งก�รเงินไว้ล่วงหน้�	บริษัทฯ	ได้ห�แหล่งเงินทุนสำ�รองจ�ก	ธน�ค�รไว้ล่วงหน้�	เพื่อ
ใช้ในกรณีที่เกิดสภ�วะ	ก�รรับชำ�ระหนี้จ�กลูกค้�ล่�ช้�หรือกระแสเงินสดตึงตัว	โดยจะมีผลกระทบต่อต้นทุนก�รทำ�ง�นที่เพิ่มข้ึน
ในบ�งช่วง

4.	ความเส่ียงจากการโครงสร้างธุรกิจท่ีพ่่งพิงผู้บริหารระดับสูง
	 บริษัทฯ	มีวิธีก�รบริห�รคว�มเส่ียง	คือ	ปรับโครงสร้�งท�งธุรกิจใหม่	และส่งเสริม	สนับสนุนสร้�งผู้บริห�รในหน่วยธุรกิจ
ต่�งๆ	ในระดับรองลงไป	ซ่ึงเป็นคนรุ่นใหม่ท่ีมีศักยภ�พและมีคุณสมบัติตรงต�มนโยบ�ยของบริษัทฯ	ได้รับก�รฝึกฝนอบรมคว�มรู้
เพ่ิมเติม	มอบหม�ยหน้�ท่ีคว�มรับผิดชอบให้มีส่วนร่วมในก�รว�งแผนง�นขององค์กรและธุรกิจ	ประชุมติดต�มผลอย่�งสมำ่�เสมอ	
เพ่ือเรียนรู้และฝึกทักษะก�รบริห�รง�นอย่�งต่อเน่ืองร่วมกับผู้บริห�รระดับสูง

5.	ความเสี่ยงจากผลประกอบการที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน	และงบประมาณประจำาปี
	 บริษัทฯ	ตระหนักถึงโอก�สที่จะเกิดผลกระทบท�งธุรกิจที่ส่งผลให้ผลประกอบก�รไม่เป็นไปต�มเป้�หม�ย	และงบ
ประม�ณทีว่�งไว้ประจำ�ปี	โดยผูบ้รหิ�รในแต่ละระดบัได้ร่วมประชมุและว�งแผนง�นในกรณทีีส่ถ�นก�รณ์เลวร้�ยซึง่ส่งผล	กระทบ
ต่อผลประกอบก�รของบรษัิท	เพือ่กำ�หนดม�ตรก�รทีช่ดัเจน	อ�ทิ	ก�รลดค่�ใช้จ่�ยก�รบริห�รกจิก�ร	ค่�ใช้จ่�ยท�งตรงที	่ไม่จำ�เป็น	
ก�รเพิม่ประสทิธผิลของก�รทำ�ง�น	ก�รลดจำ�นวนพนกัง�นทีเ่กนิจำ�เป็น	ในขณะทีต้่องเพิม่ช่องท�งธรุกจิใหม่	ก�รขย�ยธรุกจิไปยงั
กลุ่มอื่นที่สอดรับกับคว�มชำ�น�ญและคว�มถนัดของบริษัทฯ

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ถาวรหลักของบริษัทฯ
	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2563	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีสินทรัพย์ถ�วรหลักที่ใช้ในก�รประกอบธุรกิจดังนี้
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ที่ดินลำ�ลูกก�คลอง	9	

เนื้อที่	11	ไร่	2	ง�น	59	

ต�ร�งว�

ส่วนปรับปรุงที่ดิน

-	พื้นที่สำ�นักง�นใหม่

ลำ�ลูกก�คลอง	6

-	โกดังและสถ�นที่ผลิต

ชิ้นง�นศ�ล�ย�

อ�ค�ร

-	ศ�ล�ย�	นครปฐม

-	โรงง�นผลิตเฟอร์นิเจอร์

ลำ�ลูกก�	K1

-	โรงง�นผลิตเฟอร์นิเจอร์

ลำ�ลูกก�	K2

-	อ�ค�รสำ�นักง�น

ออฟฟิศใหม่	ลำ�ลูกก�

คลอง	6

-	โกดังเก็บของ	ลำ�ลูกก�	

K6

ส่วนปรับปรุงอ�ค�ร

-	โกดังและสถ�นที่ผลิต

ชิ้นง�นศ�ล�ย�

-	โรงง�นผลิตเฟอร์นิเจอร์

ลำ�ลูกก�คลอง	6

-	อ�ค�รสำ�นักง�นใหม่

ลำ�ลูกก�คลอง	6

เครื่องตกแต่งและเครื่อง

ใช้สำ�นักง�น

ย�นพ�หนะ

วัสดุอุปกรณ์จัดง�นแสดง

สินค้�

เครื่องจักรและเครื่องมือ

เครื่องใช้

รวม

17.76	

 

1.52

0.04

 

0.16

5.97

1.97

34.53

0.64

 

2.99

21.45

9.52

13.10

2.81

0.09

10.29

122.84

บริษัทฯ	เป็นเจ้�ของ

 

บริษัททำ�สัญญ�เช่�

บริษัททำ�สัญญ�เช่�

 

บริษัททำ�สัญญ�เช่�

บริษัททำ�สัญญ�เช่�

บริษัททำ�สัญญ�เช่�

บริษัททำ�สัญญ�เช่�

บริษัททำ�สัญญ�เช่�

 

บริษัททำ�สัญญ�เช่�

บริษัททำ�สัญญ�เช่�

บริษัททำ�สัญญ�เช่�

บริษัทฯ	และบริษัทย่อย

เป็นเจ้�ของ

บริษัทฯ	เป็นเจ้�ของ

บริษัทฯ	เป็นเจ้�ของ

บริษัทฯ	เป็นเจ้�ของ

จดจำ�นองเป็นหลักทรัพย์คำ้�ประกันวงเงินสินเชื่อ

กับสถ�บันก�รเงินในวงเงินรวม	300	ล้�นบ�ท

 

ใช้สัญญ�เช่�	20	ปีกับบริษัท	ก�นต์กมล	จำ�กัด	เป็น

หลักคำ้�ประกันวงเงินสินเชื่อกับสถ�บันก�รเงิน	300	

ล้�นบ�ท

เช่�ที่ดินคุณอ�ริย�	พิเศษสิทธิ์

 

เช่�ที่ดินคุณอ�ริย�	พิเศษสิทธิ์

เช่�ที่ดินบริษัท	ก�นต์กมล	จำ�กัด

เช่�ที่ดินบริษัท	ก�นต์กมล	จำ�กัด

ใช้สัญญ�เช่�	20	ปีกับบริษัท	ก�นต์กมล	จำ�กัด	เป็น

หลักคำ้�ประกันวงเงินสินเชื่อกับสถ�บันก�รเงิน	300	

ล้�นบ�ท

เช่�ที่ดินบริษัท	ก�นต์กมล	จำ�กัด

 

เช่�ที่ดินคุณอ�ริย�	พิเศษสิทธิ์

เช่�ที่ดินบริษัท	ก�นต์กมล	จำ�กัด

ใช้สัญญ�เช่�	20	ปีกับบริษัท	ก�นต์กมล	จำ�กัด	เป็น

หลักคำ้�ประกันวงเงินสินเชื่อกับสถ�บันก�รเงิน	300	

ล้�นบ�ท

ไม่มี

มีภ�ระผูกพันต�มสัญญ�เช่�ซื้อ

ไม่มี

ไม่มี

มูลค่าสุทธิตามบัญชี	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	
2563	(ล้านบาท)

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน
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บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำากัด (มหาชน)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2563	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	เป็นเจ้�ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งมีมูลค่�สุทธิต�มบัญชี	จำ�นวน	7.99	ล้�นบ�ท

สัญญาที่สำาคัญของบริษัทฯ

1.	สัญญาเช่าโกดังและสถานที่ผลิตชิ้นงานศาลายา
	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2563	บริษัทฯ	มีสัญญ�เช่�ที่ดินเพื่อใช้เป็นโกดังและสถ�นที่ผลิตชิ้นง�นศ�ล�ย�	ดังนี้

2.	สัญญาฝากทรัพย์โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ลำาลูกกาคลอง	6
	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2563	บริษัทฯ	มีสัญญ�ฝ�กทรัพย์อ�ค�รโรงง�นและที่ดินเพื่อใช้เป็นโรงง�นผลิตเฟอร์นิเจอร์ลำ�ลูกก�คลอง	6	ดังนี้

น�งอ�ริย�	พิเศษสิทธิ์

บริษัท	ก�นต์กมล	จำ�กัด

ตำ�บลบึงคำ�พร้อย	

อำ�เภอลำ�ลูกก�	

จังหวัดปทุมธ�นี

ที่ดินโฉนดเลขที่	57537	

ตำ�บลบ�งเตย	

อำ�เภอส�มพร�น	

จังหวัดนครปฐม

•	อ�ค�รโรงง�น	

เลขที่	9/3	–	9/6

• อ�ค�รโรงง�น	
เลขที่	9/7

• อ�ค�รโรงง�น
เลขที่	9/8	

• อ�ค�รสำ�นักง�น	
3	ชั้นเลขที่	9/9

10	ปี	ตั้งแต่	1	กุมภ�พันธ์	

2558	ถึง	31	มกร�คม	

2568

20	ปี	ตั้งแต่	

1	มกร�คม	2561	

ถึง	1	มกร�คม	

2581

5	ไร่

•	4	ไร่	2	ง�น	

49	ต�ร�งว�

•	1	ไร่	0	ง�น	

50	ต�ร�งว�

•	1	ไร่	0	ง�น	

51	ต�ร�งว�

•	1	ไร่	0	ง�น	

69	ต�ร�งว�

83,000	บ�ทต่อ

เดือนในปีที่	1-3

91,300	บ�ทต่อ

เดือนในปีที่	4-6

100,430	บ�ทต่อ

เดือนในปีที่	7-10

•	238,000	บ�ท

ต่อเดือน

•	90,000	บ�ท

ต่อเดือน

•	90,000	บ�ท

ต่อเดือน

•	20,000	บ�ท

ต่อเดือน

ผู้เช่�ส�ม�รถขอต่ออ�ยุ

ได้อีกคร�วละ	10	ปีโดย

บอกกล่�วต่อผู้ให้เช่�ไม่

น้อยกว่�	6	เดือน	ก่อน

สัญญ�หมดอ�ยุ

ต่ออ�ยุก�รเช่�

แจ้งล่วงหน้�	3	เดือน

คูส่ญัญา

คูส่ญัญา

รายละเอียด
ทรัพย์สินที่เช่า

รายละเอียด
ทรัพย์สิน

อายุสัญญา
เช่า

อายุสัญญา

พื้นที่เช่า

พื้นที่

ค่าเช่าและ
ค่าบริการ

อัตราค่า
รับฝาก

เงื่อนไขการต่อ
อายุ

เงื่อนไขการต่อ
อายุ
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3.	สัญญาเช่าสำานักงานของ	Kingsmen	Myanmar	Company	Limited
	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2563	บริษัทฯ	มีสัญญ�เช่�อ�ค�รสำ�นักง�นเพื่อใช้เป็นอ�ค�รสำ�นักง�นของ	Kingsmen	Myanmar	Company	
Limited	ดังนี้

4.	สัญญาเช่าสำานักงานของ	Kingsmen	C.M.T.I.	CAMBODIA	CO.,LTD.
	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2563	บริษัทฯ	มีสัญญ�เช่�อ�ค�รสำ�นักง�นเพื่อใช้เป็นอ�ค�รสำ�นักง�นของ	Kingsmen	C.M.T.I.	Cambodia	
Co.,Ltd.	ดังนี้

Ko	Ni	Aung	Khaing	

Myint

Daw	Moe	

Min	Khaing	

(12/MaYaKa	(N)	

072816)

Ms.	Chhen	

Sokmean

อ�ค�รสำ�นักง�น	No.34	

Theik	Di	Street,	Ward	

No.	3.	Mayangone	

Township,	Yangon,	

Myanmar

อ�ค�รสำ�นักง�น	No	

(107-B),	Kyaik	Waing	

Pagoda	Road,	(6)	

Ward,	Mayangone	

Township,	Yangon

อ�ค�รสำ�นักง�น	Lot	

No.4750	Located	at	

Phum	Bayab,	Sangkat	

Phnom	Penh	Thmey,	

Phnom	Penh,

3	ปี	ตั้งแต่	1	ธันว�คม	

2560	ถึง	30	พฤศจิก�ยน	

2563	(ครบอ�ยุสัญญ�)

3	ปี	ตั้งแต่	1	ธันว�คม	

2563	ถึง	30	พฤศจิก�ยน	

2566

10	ปีตั้งแต่	1	มกร�คม	

2560	ถึง	31	ธันว�คม	

2570

-

-

42,000	ดอลล�ร์

สหรัฐในปีที่	1

44,100	ดอลล�ร์

สหรัฐในปีที่	2

46,308	ดอลล�ร์

สหรัฐในปีที่	3

เดือนละ

1,800,000	

จ��ดพม่�

800	ดอลล�ร์สหรัฐ

ในปีที่	1-2

1,200	ดอลล�ร์

สหรัฐในปีที่	3-4

1,800	ดอลล�ร์

สหรัฐในปีที่	4-10

ผู้เช่�ส�ม�รถขอต่ออ�ยุ

ได้โดยตกลงกับผู้ให้เช่�ไม่

น้อยกว่�	3	เดือนก่อน

สัญญ�หมดอ�ยุ

ผู้เช่�ส�ม�รถขอต่ออ�ยุ

ได้โดยตกลงกับผู้ให้เช่�ไม่

น้อยกว่�	2	เดือนก่อน

สัญญ�หมดอ�ยุ

ผู้เช่�ส�ม�รถขอต่ออ�ยุ

ได้โดยตกลงกับผู้ให้เช่�

ไม่น้อยกว่�	6	เดือน

ก่อนสัญญ�หมดอ�ยุ

คูส่ญัญา

คูส่ญัญา

รายละเอียด
ทรัพย์สินที่เช่า

รายละเอียด
ทรัพย์สินที่เช่า

อายุสัญญา
เช่า

อายุสัญญา
เช่า

พื้นที่เช่า

พื้นที่เช่า

ค่าเช่าและ
ค่าบริการ

ค่าเช่าและ
ค่าบริการ

เงื่อนไขการต่อ
อายุ

เงื่อนไขการต่อ
อายุ
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บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำากัด (มหาชน)

	 ก�รลงทุนในบริษัทข้�งต้น	บริษัทฯ	ได้เข้�ร่วมลงทุนกับบริษัทรับเหม�ก่อสร้�งและตกแต่งง�นแสดงสินค้�อีกหล�ยร�ย	เพื่อร่วมกันทำ�
ธุรกิจง�นแสดงสินค้�และนิทรรศก�รในจังหวัดเชียงใหม่ในอดีตที่ผ่�นม�	แต่อย่�งไรก็ต�มบริษัทดังกล่�ว	มิได้มีกิจกรรมท�งธุรกิจที่มีนัยสำ�คัญแต่
อย่�งใด	และบริษัทฯ	ได้ตั้งค่�เผื่อก�รลดมูลค่�เงินลงทุนทั้งจำ�นวนแล้ว
 
	 ณ	วันที่	9	มกร�คม	2558	บริษัทฯ	ได้จัดตั้ง	Kingsmen	Myanmar	Company	Limited	ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นต�มกฎหม�ยของ
ประเทศพม่�	โดยมทีนุจดทะเบยีน	300,000	ดอลล่�ร์สหรฐัฯ	และมทีนุชำ�ระแล้ว	300,000	ดอลล่�ร์สหรฐัฯ	โดยมวีตัถปุระสงค์ในก�รประกอบธรุกจิ
ออกแบบและตกแต่งง�น	(Design	&	Build)	ในง�นตกแต่งภ�ยใน	(Interiors)	ง�นแสดงสินค้�และนิทรรศก�ร	(Exhibitions)	และกิจกรรมก�ร
ตล�ด	(Event)	ในอ�ณ�เขตประเทศเมียนม�ร์เป็นหลัก	บริษัทฯ	ถือหุ้นในคิงส์เมนเมียนม�ร์	ร้อยละ	100

	 บริษัทฯ	ยังได้มีก�รจัดตั้ง	Kingsmen	C.M.T.I.	(Cambodia)	ต�มมติคณะกรรมก�รในวันท่ี	10	สิงห�คม	2560	โดยปัจจุบันมีทุนจด
ทะเบียน	500,000	ดอลล่�ร์สหรัฐฯ	โดยมีวัตถุประสงค์ในก�รประกอบธุรกิจออกแบบและตกแต่งง�น	(Design	&	Build)	ในง�นตกแต่งภ�ยใน	
(Interiors)	ง�นแสดงสินค้�และนิทรรศก�ร	(Exhibition)	และกิจกรรมก�รตล�ด	(Event)	ในอ�ณ�เขตกัมพูช�เป็นหลัก	บริษัทฯ	ถือหุ้นในคิงส์เมน
กัมพูช�	ร้อยละ	100

เงินลงทุน บัญชี

	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2561		บริษัทฯ	มีเงินลงทุนใน	1	บริษัท	โดยมีร�ยละเอียดดังต่อไปนี้

สัญญาอนุญาตให้ใช้ชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้า (License Agreement)

	 บริษัทฯ	ได้รับอนุญ�ตให้ใช้	“ชื่อท�งก�รค้�”	และ	“เครื่องหม�ยก�รค้�”	ภ�ยใต้แบรนด์	“Kingsmen”	ในก�รประกอบธุรกิจออกแบบ	
สร้�ง	และตกแต่งภ�ยในง�นแสดงสินค้�	นิทรรศก�ร	พิพิธภัณฑ์	ร้�นค้�	สวนสนุก	หรือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับก�รตล�ดท�งเลือก	(Alternative	 
marketing)	(รวมเรียกว่�	“ธุรกิจฯ”)	แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยและประเทศเมียนม�ร์จ�ก	Kingsmen	Creatives	Ltd.	ต�มสัญญ�อนุญ�ตให้
ใช้ชื่อท�งก�รค้�และเครื่องหม�ยก�รค้�	(License	Agreement)	ฉบับลงวันที่	17	กรกฎ�คม	2558	(“สัญญ�อนุญ�ตให้ใช้เครื่องหม�ยก�รค้�”)
	 ภ�ยใต้สัญญ�อนุญ�ตให้ใช้เครื่องหม�ยก�รค้�	Kingsmen	Creatives	Ltd.	มีหน้�ที่ให้คว�มช่วยเหลือบริษัทฯ	ในด้�นต่�งๆ	ซึ่งรวมถึง
ก�รให้คำ�แนะนำ�แก่บริษัทฯ	ในก�รประกอบธุรกิจฯ	และช่วยในก�รดำ�เนินก�รเพื่อให้บุคคล�กรของบริษัทฯ	ได้รับก�รอบรมทั้งในและต่�งประเทศ
เพื่อพัฒน�ฝีมือและศักยภ�พของพนักง�น	โดยบริษัทฯ	ต้องจ่�ยค่�สิทธิในก�รใช้ชื่อท�งก�รค้�และเครื่องหม�ยก�รค้�เป็นร�ยปีให้แก่	Kingsmen	 
Creatives	Ltd.	ในอัตร�ระหว่�งร้อยละ	0.5-1.5	ของร�ยได้จ�กยอดข�ย	แต่ทั้งนี้	จะไม่เกิน	148,000	เหรียญสิงคโปร์ต่อปี	ซึ่งค่�สิทธิดังกล่�ว
ส�ม�รถปรับข้ึนได้ทุกๆ	5	ปีต�มท่ีคู่สัญญ�จะได้ตกลงกัน	แต่ทั้งน้ีจะไม่เกินกว่�ร้อยละ	50	ของค่�สิทธิก่อนหน้�น้ี	นอกจ�กนี้	Kingsmen	 
Creatives	Ltd.	ยังตกลงที่จะไม่ประกอบธุรกิจใดๆ	อันจะเป็นก�รแข่งขันกับธุรกิจฯ	ของบริษัทฯ	ในประเทศไทยและประเทศเมียนม�ร์	และในท�ง
กลับกัน	บริษัทฯ	ได้ตกลงที่จะไม่ประกอบธุรกิจใด	ๆ	อันจะเป็นก�รแข่งขันกับธุรกิจฯ	ของ	Kingsmen	Creatives	Ltd.	ในประเทศสิงคโปร์	รวมถึง
ประเทศอื่นๆ	ที่	Kingsmen	Creatives	Ltd.	มีสำ�นักง�นอยู่
	 ทั้งนี้	สัญญ�อนุญ�ตให้ใช้เคร่ืองหม�ยก�รค้�เป็นสัญญ�ที่ไม่มีกำ�หนดระยะเวล�	ซึ่งบริษัทฯ	ส�ม�รถใช้แบรนด์	Kingsmen	ในก�ร 
ประกอบธุรกิจฯ	ของบริษัทฯ	ได้จนกว่�สัญญ�จะสิ้นสุดลง	ซึ่งก�รสิ้นสุดของสัญญ�รวมถึงก�รที่บริษัทฯ	หรือ	Kingsmen	Creatives	Ltd.	บอกเลิก
สัญญ�โดยก�รต้องบอกกล่�วล่วงหน้�ให้คู่สัญญ�อีกฝ่�ยหนึ่งทร�บเป็นเวล�ไม่น้อยกว่�	6	เดือน	ทั้งนี้	ก�รที่	Kingsmen	Creatives	Ltd.	มิได้เป็น 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	จะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของบริษัทฯ	ในก�รใช้แบรนด์	Kingsmen	ภ�ยใต้สัญญ�อนุญ�ตให้ใช้เครื่องหม�ยก�รค้�ในก�ร 
ประกอบธุรกิจฯ	แต่อย่�งใด

บริษัท	ยูเท็กซ์	
เหนือ	จำ�กัด

รวม

รับเหม�ง�นระบบ
ไฟฟ้�สำ�หรับง�น

แสดงสินค้�

1,100,000 12.7 140,000

140,000

0

0

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ทุนชำาระแล้ว
(บาท)

สัดส่วนเงินลงทุน
(ร้อยละ)

ราคาทุน
(บาท)

มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ
(บาท)
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:	บริษัท	คิงส์เมน	ซี.เอ็ม.ที.ไอ.	จำ�กัด	(มห�ชน)	(“บริษัทฯ”)

:	ให้บริก�รออกแบบและตกแต่ง	(Design	&	Build)	ง�นตกแต่งภ�ยใน	(Interiors)	

ง�นแสดงสินค้�และนิทรรศก�ร	พิพิธภัณฑ์และสวนสนุก	ก�รตล�ดท�งเลือก	และอื่นๆ	

(Exhibitions,	Museums	&	Thematic	Park,	Alternative	Marketing)	(“EMA”)	

:	9/19	หมู่ที่	7	ถนนลำ�ลูกก�เลียบคลอง	6	ตำ�บลบึงคำ�พร้อย	อำ�เภอลำ�ลูกก�	จังหวัดปทุมธ�นี

:	0107558000296

:	119,999,992	บ�ท	ชำ�ระแล้ว	119,999,781	บ�ท

:	219,999,984	หุ้น	ร�ค�ที่ตร�ไว้หุ้นละ	0.50	บ�ท

:	18	ธันว�คม	2558 

:	1	มกร�คม	-	31	ธันว�คม

:	www.kingsmen-cmti.com

:	02-052-8008

:	02-052-8008	ต่อ	244

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น

ข้อมูลบริษัทฯ

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่

เลขทะเบียนบริษัท	

ทุนจดทะเบียน

จำานวนหุ้นสามัญ

ปีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย

รอบปีบัญชี

Website

โทรศัพท์	

โทรศัพท์	-	นักลงทุนสัมพันธ์	

	 บริษัท	คิงส์เมน	ซี.เอ็ม.ที.ไอ.	จำ�กัด	(มห�ชน)	มีนโยบ�ยก�รลงทุนและบริห�รง�นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	ทั้งในประเทศและต่�ง
ประเทศ	โดยจะลงทุนในธุรกิจที่มีคว�มเกี่ยวเนื่อง	ใกล้เคียง	หรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท	เพื่อเสริมสร้�งคว�ม
มั่นคง	และผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัท
	 ในก�รกำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น	บริษัทฯ	จะส่งตัวแทนที่มีคุณสมบัติและประสบก�รณ์ที่เหม�ะสมกับ
ธุรกิจที่บริษัทฯ	เข้�ลงทุน	เข้�ม�เป็นกรรมก�รในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่�ว	โดยตัวแทนของบริษัทฯ	ต้องปร�ศจ�กผลประโยชน์
ขดัแย้งกบัธรุกจิของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมเหล่�นัน้	ทัง้นี	้เพือ่ให้บรษิทัส�ม�รถควบคมุดแูลกจิก�ร	และก�รดำ�เนนิง�นของบรษัิทย่อยและบรษิทั
ร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยง�นหน่ึงของบริษัท	โดยตัวแทนของบริษัทจะต้องบริห�รจัดก�รธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปต�มระเบียบ
และกฎเกณฑ์	ต�มข้อบังคับ	และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง	โดยตัวแทนที่ส่งไปนั้นให้เป็นไปต�มสัดส่วนก�รถือหุ้นของบริษัท	และ/หรือข้อตกลงร่วมกัน
ในกรณีของบริษัทร่วม	ซึ่งท�งบริษัทจะติดต�มผลประกอบก�รและผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่�งใกล้ชิด	รวมถึงกำ�กับให ้
มีก�รจัดเก็บข้อมูลและบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทตรวจสอบ
	 ทั้งนี้	ก�รขออนุมัติในก�รลงทุนของบริษัทจะต้องเป็นไปต�มกฎ	ระเบียบ	หรือกฎเกณฑ์ว่�ด้วยก�รได้ม�หรือจำ�หน่�ยไปซึ่งสินทรัพย์ 
ต�มที่ได้ประก�ศโดยตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หรือสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์

	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2563	บริษัทฯ	ไม่มีข้อพิพ�ทท�งกฏหม�ยที่ยังไม่สิ้นสุด	ซึ่งอ�จมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ	ที่มีจำ�นวน 
สูงกว่�ร้อยละ	5	ของส่วนผู้ถือหุ้น	และไม่มีข้อพิพ�ทที่มีผลกระทบต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ	อย่�งมีนัยสำ�คัญ

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ขอ้พิพาททางกฏหมาย
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บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำากัด (มหาชน)

:	บริษัท	ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำ�กัด

:	93		ถนนรัชด�ภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400

:	02-009-9000

:	02-009-9991

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่

โทรศัพท์	

โทรสาร

:	บริษัท	เอเอสที	ม�สเตอร์	จำ�กัด

:	790/12	อ�ค�รทองหล่อท�วเวอร์	ซอยทองหล่อ	18	

	ถนนสุขุมวิท	55	แขวงคลองตัน	เขตวัฒน�	กรุงเทพฯ

:	02-714-8842	หรือ	02-185-0342

:	02-185-0225

ผู้สอบบัญชี

บริษัท

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่

โทรศัพท์	

โทรสาร

:	บริษัท	สอบบัญชีธรรมนิติ	จำ�กัด

:	178	อ�ค�รธรรมนิติ	ซอยเพิ่มทรัพย์	แขวงบ�งซื่อ	เขตบ�งซื่อ	กรุงเทพฯ

:	02-596-0500

ผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัท

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่

โทรศัพท์	

ระบบการติดตาม ตรวจสอบ และการรับเรื่องร้องเรียน

ช่องทางการร้องเรียน	กรุณาติดต่อ	:		 	 teerataht@yahoo.com
	 	 	 	 	 อ��รย์ธีรธัช		โปษย�นนท์
	 	 	 	 	 กรรมก�รอิสระ	และกรรมก�รตรวจสอบ
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บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำากัด (มหาชน)
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การจัดการ
และกำากับดูแลกิจการ
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บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำากัด (มหาชน)

จำ�นวนทุนจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้ว
	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2563	บรษิทัฯ	มทีนุจดทะเบยีนจำานวน	
119,999,992	บาท	และมีทุนชำาระแล้ว	119,999,781	บาท	เป็นหุ้น
สามัญจำานวน	239,999,562	หุ้น	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท	

ผู้ถือหุ้น
	 ณ	วนัปดิสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ลา่สดุ	เมือ่วนัที	่9	พฤศจกิายน	
2563	รายชือ่ผูถ้อืหุน้ใหญข่องบรษัิทฯ	โดยนบัรวมผูถ้อืหุน้ทีเ่กีย่วขอ้ง	
และผูถ้อืหุน้ทีอ่ยูภ่ายใตผู้ม้อีำานาจควบคมุเดยีวกนั	มรีายละเอยีดดงันี้

ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

หมายเหตุ	 1/บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับนายชยวัฒน์	พิเศษสิทธิ์	มีดังต่อไปนี้
 1.1	นางพูนสุข	พิเศษสิทธิ์เป็นภรรยาของนายชยวัฒน์	พิเศษสิทธิ์
 1.2	นายวงศกร	พิเศษสิทธิ์เป็นบุตรชายของนายชยวัฒน์	พิเศษสิทธิ์	และนางพูนสุข	พิเศษสิทธิ์
 1.3	นางสาวขิม	พิเศษสิทธิ์เป็นบุตรสาวของนายชยวัฒน์	พิเศษสิทธิ์	และนางพูนสุข	พิเศษสิทธิ์
 1.4	นายพิทักษ์	พิเศษสิทธิ์	และ	นายพิชัย	พิเศษสิทธิ์	เป็นพี่น้องของนายชยวัฒน์	พิเศษสิทธิ์
 1.5	นายสิทธานต์	พิเศษสิทธิ์	และนางสาวนนทวัน	พิเศษสิทธิ์	เป็นบุตรของนายพิทักษ์	พิเศษสิทธิ์
 1.6	นางนิสากร	พิเศษสิทธิ์	เป็นภรรยาของนายพิชัย	พิเศษสิทธิ์	และนางสาวพิริยา	พิเศษสิทธิ์	เป็นลูกสาว
 2/	Kingsmen	Creatives	Ltd.	เป็นผู้ร่วมทุนที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ	ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสิงค์โปร์	และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

         จำ�นวนหุ้น    สัดส่วน (ร้อยละ)

1. ครอบครัวพิเศษสิทธิ์ 1

1.1	นายชยวัฒน์	พิเศษสิทธิ์
1.2	นางพูนสุข	พิเศษสิทธิ์1.1

1.3	นายวงศกร	พิเศษสิทธิ์1.2

1.4	นางสาวขิม	พิเศษสิทธิ์1.3

1.5	นายพิทักษ์	พิเศษสิทธิ์1.4

1.6	นายพิชัย	พิเศษสิทธิ์1.4

1.7	นายสิทธานต์	พิเศษสิทธิ์1.5

1.8	นางสาวนนทวัน	พิเศษสิทธิ์1.5

1.9	นางนิสากร	พิเศษสิทธิ์	1.6

1.10	นางสาวพิริยา	พิเศษสิทธิ์	1.6

รวมครอบครัวพิเศษสิทธิ์

2. กลุ่มผู้บริห�ร
2.1	นายประวิชย์	ศรีบัณฑิตมงคล
2.2	นางสาวสุนิสา	รัตนเนนย์
รวมกลุ่มผู้บริห�ร

3. Kingsmen Creatives Ltd.2

4. น�ยกำ�พล พลัสสินท์
5. น�ยสมช�ย ปัดภัย
6. น�ยวินัย ตั้งคำ�
7. น�งแนนซี่ เฉลิมก�ญจน�
8. น�งกฤษฎ� จีระพันธุ
9. น�ยไชยรัตน์ หอมเศรษฐ์นันท์
10. น�ยวิชัย วงศ์ศักดิ์ว�นิช

69,645,598					
11,280,000
3,801,218
3,788,118
11,040,000
1,500,000
6,000,000
5,049,090
148,000
100,000

112,352,024
 

7,396,036
6,000,000

13,396,036

24,000,000
8,584,778
5,326,010
4,300,000
3,381,818
3,053,448
2,985,454
2,575,518

29.02
4.70
1.58
1.58
4.60
0.63
2.50
2.10
0.06
0.04

46.81
 

3.08
2.50
5.58

10.00
3.58
2.22
1.79
1.41
1.27
1.24
1.07

ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
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การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและคณะผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม ในปี 2563

รายชื่อกรรมการ
และผู้บริหาร ตำาแหน่ง

การเปลี่ยนแปลง
การถือครอง

จำานวนหุ้น ณ วันที่ 
9 พฤศจิกายน 2563

จำานวนหุ้น ณ วันที่ 
18 กุมภาพันธ์ 2563

ประธานกรรมการ

กรรมการ	/	
กรรมการผู้จัดการ

กรรมการ	/	รอง
กรรมการผู้จัดการ

กรรมการ

กรรมการ	/	
กรรมการอิสระ

กรรมการ	/	
กรรมการอิสระ

กรรมการ	/	
กรรมการอิสระ

รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้อำานวยการอาวุโส
งานบัญชีและการเงิน	

ผู้อำานวยการอาวุโส
งานสื่อสารองค์กร

และ
นักลงทุนสัมพันธ์

ผู้อำานวยการอาวุโส
สายงานธุรกิจ

ผู้อำานวยการอาวุโส
สายงานธุรกิจ

ผู้อำานวยการอาวุโส
สายงานธุรกิจ

ผู้อำานวยการอาวุโส
สายงานธุรกิจ

ผู้อำานวยการอาวุโส
สายงานธุรกิจ

69,645,598
-

7,396,036
-

11,280,000
-

-
-

506,181
-

1,000,000
60,000

1,284,000
720,000

6,000,000
-

138,880
-

3,801,218
-

208,140
-

226,806
-

176,317
-

144,918
-

-
-

69,645,598
-

7,396,036
-

11,280,000
-

-
-

506,181
-

1,000,000
60,000

1,284,000

6,000,000
-

154,968
-

3,801,218
-

223,277
-

155,016
-

196,742
-

161,706
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

-
720,000

-
-

16,088
-

-
-

15,137
-

71,790
-

20,425
-

16,788
-

-
-

1. น�ยชยวัฒน์  พิเศษสิทธิ์           
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2. น�ยประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคล   
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

3. น�งพูนสุข พิเศษสิทธิ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

4. น�ยสงวน ศรีนค�รินทร์ 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

5. พลตำ�รวจเอกวิเชียร พจน์โพธ์ิศรี 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

6. รศ.ดร.ธีระพร วีระถ�วร           
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

7. อ�จ�รย์ธีรธัช  โปษย�นนท์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

8. น�งส�วสุนิส� รัตนเนนย์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

9. น�งส�วกัญญ� วัฒนแต้ตระกูล
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

10. น�ยวงศกร พิเศษสิทธิ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

11. น�งส�วสุภัทร� อ่องแก้ว
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

12. น�งโศรด� ธรรมประกอบ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

13. น�ยรักษ์สิทธิ์ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

14. น�ยภักดิ์ภวินท์ เกตุสุวรรณ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

15.น�งส�วสุพรรณี พลจร
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

การออกหลักทรัพย์อื่น

ไม่มี
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บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำากัด (มหาชน)

โครงสร้างการจัดการ

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้�งก�รจัดก�รของบริษัทฯ ประกอบด้วย
 1. คณะกรรมก�รบริษัท
 2. คณะกรรมก�รชุดย่อย	จำานวน	3	คณะ
	 	 2.1	คณะกรรมการตรวจสอบ
	 	 2.2	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 	 2.3	คณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล
 3. คณะผู้บริห�ร

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	มีคณะกรรมการบริษัทฯ	จำานวน	7	ท่าน	ดังนี้

  ชื่อ      ตำาแหน่ง

	 1.	นายชยวัฒน์	พิเศษสิทธิ์	 	 	 ประธานกรรมการ	
	 2.	นายประวิชย์	ศรีบัณฑิตมงคล		 	 กรรมการ	/	กรรมการผู้จัดการ
	 3.	นางพูนสุข	พิเศษสิทธิ์	 	 	 กรรมการ	/	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
	 4.	นายสงวน	ศรีนคารินทร์	 	 	 กรรมการ
	 5.	พลตำารวจเอกวิเชียร	พจน์โพธิ์ศรี	 	 กรรมการอิสระ	/	ประธานกรรมการตรวจสอบ	
	 6.	รศ.ดร.ธีระพร	วีระถาวร		 	 	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	/	
	 	 	 	 	 	 ประธานกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล
	 7.	อาจารย์ธีรธัช	โปษยานนท์	 	 	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	/	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี	นางสาวภัทริน	หล่อตระกูลงาม		เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

	 นายชยวัฒน์	พิเศษสิทธิ์	หรือ	นางพูนสุข	พิเศษสิทธิ์	หรือ	นายประวิชย์	ศรีบัณฑิตมงคล	
สองในสาม	ลงลายมือชื่อและประทับตราสำาคัญของบริษัทฯ

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	มีจำานวน	3	ท่าน	ดังนี้

  ชื่อ      ตำาแหน่ง

	 1.	พลตำารวจเอกวิเชียร	พจน์โพธิ์ศรี	 	 กรรมการอิสระ	/	ประธานกรรมการตรวจสอบ
	 2.	รศ.ดร.ธีระพร	วีระถาวร		 	 	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ
	 3.	อาจารย์ธีรธัช	โปษยานนท์	 	 	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี	นางสาวพัชรินทร์	นิโรจน์	เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

	 บริษัทฯ	มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ	30	ของกำาไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้
นติบิคุคล	และเงนิสำารองต่างๆ	ทกุประเภทตามทีก่ำาหนดไว้ในกฎหมายและข้อบงัคบัของบรษิทัฯ	อย่างไรกต็าม	การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจมกีาร
เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำาเป็น	และความเหมาะสมอื่นๆ	
	 ในการพจิารณาจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัย่อยนัน้จะอยูภ่ายใต้อำานาจการพจิารณาอนมุตัขิอง	(ก)	คณะกรรมการของบรษิทัฯและ	(ข)	คณะ
กรรมการและ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยแต่ละบรษิทั	โดยจะพจิารณาจากกำาไรสทุธจิากงบเฉพาะกจิการภายหลงัหกัภาษเีงนิได้นติบิคุคล	
และเงนิสำารองต่างๆ	ทกุประเภทตามทีก่ำาหนดไว้ในกฎหมายและข้อบงัคบัของบรษิทัย่อยแต่ละบรษิทั	อย่างไรกต็าม	การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำาเป็น	และความเหมาะสมอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการของบริษัทเห็นสมควร
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คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (คณะกรรมการสรรหาฯ)

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

การเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการ

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	มีจำานวน	3	ท่าน	ดังนี้

  ชื่อ      ตำาแหน่ง

	 1.	อาจารย์ธีรธัช	โปษยานนท์	 	 	 ประธาน	/	กรรมการอิสระ	
	 2.	นายประวิชย์		ศรีบัณฑิตมงคล		 	 กรรมการ
	 3.	นางพูนสุข	พิเศษสิทธิ์	 	 	 กรรมการ	

โดยมี	นางสาวพัชรินทร์	นิโรจน์	เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี	นางสาวภัทริน	หล่อตระกูลงาม	เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	มีจำานวน	3	ท่าน	ดังนี้

  ชื่อ      ตำาแหน่ง

	 1.	รศ.ดร.ธีระพร	วีระถาวร	 	 	 ประธาน	/	กรรมการอิสระ	
	 2.	อาจารย์ธีรธัช	โปษยานนท์	 	 	 กรรมการ	/	กรรมการอิสระ	
	 3.	นายชยวัฒน์		พิเศษสิทธิ์	 	 	 กรรมการ

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน	สามารถสรุปได้ดังนี้

	 นอกจากนี	้บรษิทัได้จดัให้มกีารประชมุระหว่างกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารโดยไม่มฝ่ีายจดัการเข้าร่วมประชมุ	ในช่วงภายหลงัเสรจ็สิน้การ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาและในกรณีที่มีความจำาเป็น	เพื่อร่วมกันหารือในประเด็นต่างๆที่สำาคัญ	และเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่
ไม่เป็นผู้บริหารสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ	ทั้งนี้	ในปี	2563	ได้จัดการประชุมโดยไม่มีคณะผู้บริหารในวันพุธที่	11	พฤศจิกายน	2563	

1.	นายชยวัฒน์	พิเศษสิทธิ์	 	 6/6	 	 -	 	 		-	 	 			3/3	 	 				2/2
2.	นายประวิชย์	ศรีบัณฑิตมงคล		 6/6	 	 -	 	 3/3	 	 					-	 	 				2/2
3.	นางพูนสุข	พิเศษสิทธิ์	 	 6/6	 	 -	 	 3/3	 	 					-		 	 				2/2
4.	นายสงวน	ศรีนคารินทร์	 	 6/6	 	 -	 	 		-	 	 					-		 	 				2/2
5.	พลตำารวจเอกวิเชียร	พจน์โพธิ์ศรี	 6/6	 											5/5	 	 		-	 	 					-	 	 				2/2
6.	รศ.ดร.ธีระพร	วีระถาวร	 	 6/6	 											5/5	 		 		-	 	 			3/3	 	 				2/2
7.	นายธีรธัช	โปษยานนท์	 	 6/6	 											5/5	 	 3/3	 	 			3/3	 	 				2/2

จำานวนเข้าร่วมประชุม / จำานวนการประชุมทั้งหมดที่กรรมการต้องเข้าร่วม (ครั้ง) ปี 2563

คณะ
กรรมการ

บริษัท
(6 ครั้ง)

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

(5 ครั้ง)

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง

(3 ครั้ง)

คณะกรรมการสรรหา 
ค่าตอบแทน และ

บรรษัทภิบาล 
  (3 ครั้ง)

การประชุม
ผู้ถือหุ้น
(2 ครั้ง)

ชื่อ
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บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำากัด (มหาชน)

ผู้บริหาร

โครงสร้างการบริหารจัดการบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
ความเส่ียง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบภายใน

รองกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ

คณะผู้บริหาร

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหา 
ค่าตอบแทน

และบรรษัทภิบาล

โครงสร้างองค์กร บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำากัด (มหาชน)

ผู้้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

เลขานุการ

เลขานุการบริษัท



49
Annual Report 2020

Kingsmen C.M.T.I. Plc.

เลขานุการบริษัท

คณะผู้บริหาร
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	ผู้บริหารของบริษัทฯ	มีจำานวน	11	ท่าน	ดังนี้

	 คณะกรรมกรรมบรษัิทได้พจิารณาแต่งตัง้	นางสาวภทัรนิ	หล่อตระกลูงาม	เป็นเลขานกุารบรษิทัฯ	เพือ่ทำา
หน้าทีใ่นนามบรษิทั	และ/หรอื	คณะกรรมการบรษิทัในการจดัทำาและเกบ็รกัษาทะเบยีนกรรมการ	หนงัสอืนดัประชมุ
คณะกรรมการบริษัท	รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท	รายงานประจำาปีของบริษัท	หนังสือนัดประชุมผู้ถือ
หุน้	รายงานการประชุมผูถ้อืหุ้น	รวมท้ังเกบ็รกัษารายงานการมส่ีวนได้เสยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร	ตลอด
จนดำาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด	และจัดส่งสำาเนารายงานการมีส่วนได้เสีย
ตามมาตรา	89/14	ซึ่งจัดทำาโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน	7	วัน
ทำาการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
	 นอกจากนี้	เลขานุการบริษัท	ยังมีหน้าที่ดังนี้

ให้คำาแนะนำาเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย	และระเบียบข้อบังคับต่าง	ๆ 	ของบริษัท	ที่คณะกรรมการ
บริษัทต้องการทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสมำ่าเสมอ	รวมถึงรายงานการ
เปลี่ยนแปลงข้อกำาหนด	และ/หรือกฎหมายที่มีนัยสำาคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย	ข้อบังคับของ
บริษัท	และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
บนัทกึรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้	และการประชมุของคณะกรรมการบรษิทั	รวมทัง้ตดิตามให้มกีาร
ปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ดแูลให้มกีารเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในส่วนทีร่บัผดิชอบต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	ตาม
ระเบียบและข้อกำาหนดของหน่วยงานดังกล่าว
ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท	และการดำาเนินการอ่ืนใดให้เป็นไปตามกฎหมาย	และ/หรือ	
ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด	และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท

1)	

2)

3)

4)

5)

	 ทัง้นี	้รายละเอยีดเกีย่วกบัประวตัแิละคณุสมบตัขิองกรรมการ	ผูบ้รหิาร	ผูม้อีำานาจควบคมุ	และเลขานกุาร 
บริษัทฯ	อยู่ในเอกสารแนบ	1

  ชื่อ      ตำาแหน่ง

	 1.	นายประวิชย์	ศรีบัณฑิตมงคล		 	 	 กรรมการผู้จัดการ
	 2.	นายชยวัฒน์	พิเศษสิทธิ์	 	 	 	 ที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร
	 3.	นางพูนสุข	พิเศษสิทธิ์	 	 	 	 รองกรรมการผู้จัดการ
	 4.	นางสาวสุนิสา	รัตนเนนย์	 	 	 	 รองกรรมการผู้จัดการ
	 5.	นางสาวกัญญา	วัฒนแต้ตระกูล	 	 	 ผู้อำานวยการอาวุโสงานบัญชีและการเงิน	(Financial	Controller)
	 6.	นายวงศกร	พิเศษสิทธิ์	 	 	 	 ผู้อำานวยการอาวุโสงานสื่อสารองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์  
	 7.	นางสาวสุภัทรา	อ่องแก้ว	 	 	 	 ผู้อำานวยการอาวุโสสายงานธุรกิจ
	 8.	นางโศรดา	ธรรมประกอบ	 	 	 	 ผู้อำานวยการอาวุโสสายงานธุรกิจ
	 9.	นายรักษ์สิทธิ์	ประสิทธิ์รัฐสินธุ์	 	 	 ผู้อำานวยการอาวุโสสายงานธุรกิจ
	 10.	นายภักดิ์ภวินท์	เกตุสุวรรณ์		 	 	 ผู้อำานวยการอาวุโสสายงานธุรกิจ
	 11.	นางสาวสุพรรณี	พลจร	 	 	 	 ผู้อำานวยการอาวุโสสายงานธุรกิจ
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บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำากัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

	 คณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยคำานึงถึงความเป็นธรรม
และเหมาะสม	สะท้อนถงึหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ	และพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัอตัราค่าตอบแทนของบรษิทัอืน่ทีอ่ยูใ่นอตุสาหกรรม
เดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ	

1. ค่�ตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่�ตอบแทนกรรมก�ร
	 ในปี	2563	คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวน	และนำาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2563	เม่ือวันท่ี	 
20	เมษายน	2563	เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี	2563	โดยมีอัตราโครงสร้างค่าตอบแทนดังนี้

1.1. ค่�เบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุม

คณะกรรมก�รบริษัท และ คณะกรรมก�รตรวจสอบ
(ต่อครั้ง/ต่อคน)

คณะกรรมก�รสรรห�ฯ และ คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
(ต่อครั้ง/ต่อคน)

ปี 2563

 •  ประธ�นกรรมก�ร 30,000 บ�ท
 •  กรรมก�ร 20,000 บ�ท

 •  ประธ�นกรรมก�ร 20,000 บ�ท
 •  กรรมก�ร 10,000 บ�ท

1.2. โบนัสประจำ�ปี

	 คณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาลได้กำาหนดให้กรรมการที่มิใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ	ได้รับโบนัส
ปีละ	1	ครั้ง	โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ	สละสิทธิ์ในการรับเบี้ยประชุมและโบนัสประจำาปีดังกล่าว	ทั้งนี้ในปี	2563	
บริษัทไม่มีการจ่ายโบนัสประจำาปีให้กรรมการ	แต่ได้กำาหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายโบนัสประจำาปีดังนี้	

	 ในปี	2563	บริษัทฯ	มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัทฯ	รวม	4	ราย	จำานวน	1.04	ล้านบาท	โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเบี้ย
ประชุม	ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ	สละสิทธิ์ในการรับเบี้ยประชุม	และโบนัสดังกล่าว

หลักเกณฑ์

กำ�ไรน้อยกว่� 50 ล้�นบ�ท

กำ�ไรสุทธิ 50-100 ล้�นบ�ท

กำ�ไรสุทธิม�กกว่� 100-200 ล้�นบ�ท

กำ�ไรสุทธิ 200 ขึ้นไป

จำานวนเงินโบนัส

กรรมก�รไม่ขอรับเงินโบนัส

จ่�ย 100,000 - 200,000 บ�ท

จ่�ย 200,000 - 400,000 บ�ท

แล้วแต่พิจ�รณ� แต่รวมกันไม่เกิน 3 ล้�นบ�ท
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ	และกรรมการตรวจสอบ	สำาหรับปี	2563	สรุปได้ดังนี้

1.	นายชยวัฒน์	พิเศษสิทธิ์

2.	นายประวิชย์	ศรีบัณฑิตมงคล

3.	นางพูนสุข	พิเศษสิทธิ์

4.	นายสงวน	ศรีนคารินทร์
5.	พลตำารวจเอกวิเชียร	พจน์โพธิ์ศรี

6.	รศ.ดร.ธีระพร	วีระถาวร

7.	อาจารย์ธีรธัช	โปษยานนท์

ประธาน
คณะกรรมการ
กรรมการ/	
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ/	
รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ	/	
กรรมการตรวจสอบ/	
ประธานกรรมการสรรหาฯ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/	
ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

-

-

-

110,000
165,000

100,000

110,000

-

-

-

-
120,000

80,000

80,000

-

-

-

-
-

-

40,000

-

-

-

-
-

40,000

20,000

-

-

-

110,000
285,000

220,000

250,000

   ชื่อ       ตำาแหน่ง              ค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 (บาท)

คณะกรรมการ
บริษัท
(6	ครั้ง)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
		(5	ครั้ง)

คณะกรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง
(2	ครั้ง)

คณะกรรมการ
สรรหา	

ค่าตอบแทน	
และบรรษัท

ภิบาล
(3	ครั้ง)

รวม

ค่�ตอบแทนผู้บริห�ร

	 ในปี	2563	บริษัทฯ	ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร	ประกอบด้วยเงินเดือน	โบนัส	เบี้ยเลี้ยงต่างๆ	และเงินสมทบเข้า
กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	ดังนี้	

2. ค่�ตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

	 บริษัทฯ	มีสวัสดิการอื่นให้แก่ผู้บริหาร	เช่น	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	และค่าโทรศัพท์	เป็นต้น

เงินเดือนและโบนัส

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

สวัสดิการอื่นๆ

รวม

20.3

0.6

0.7

21.6

11

ปี 2563

จำานวนราย
ค่าตอบแทน
(ล้านบาท)
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จำ�นวนบุคล�กร
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	บริษัทมีพนักงานประจำา	(ไม่รวมคณะผู้บริหาร)	จำานวนทั้งสิ้น	160	คน	
โดยแบ่งตามสายงานดังนี้

	 บริษัทฯ	ยังมีพนักงานรายวัน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	ปี	2561	-	2563	จำานวนทั้งสิ้น	175	คน	123	คน	และ	82	คน	
ตามลำาดับ	ประกอบด้วย	ช่างไม้	ช่างสี	ช่างปูน	ช่างเหล็ก	และแรงงานทั่วไป

งานออกแบบ	

งานบริหารโครงการ	และพัฒนาธุรกิจ

งานปฏิบัติการ	และโรงงาน

งานจัดหา	และควบคุมต้นทุน

งานทรัพยากรมนุษย์	และธุรการ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานบัญชีและการเงิน

รวม

35

83

107

28

19

3

11

286

30

61

86

26

19

3

12

237

19

45

52

15

16

3

10

160

สายงาน/ฝ่าย (หน่วย: คน) 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563

บุคลากร
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159.6

7.6

10.9

178.1

29.7

-

7.1

36.8

214.9

ค่าตอบแทนพนักงาน

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

โครงการ EJIP (Employee Joint Investment Plan)

	 ในปี	2561	ปี	2562	และปี	2563	บริษัทฯ	จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานประจำาและรายวัน	(ไม่รวมผู้บริหาร)	ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าว
รวมถึง	เงินเดือนและโบนัส	กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ		สวัสดิการอื่นๆ	เช่น	ค่าล่วงเวลา	และอื่นๆ	โดยสรุปได้ดังนี้

พนักง�นประจำ�

				-	เงินเดือนและโบนัส

				-	กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

				-	สวัสดิการอื่นๆ

รวมพนักง�นประจำ�

พนักง�นร�ยวัน

				-	เงินเดือนและโบนัส

				-	กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

				-	สวัสดิการอื่นๆ

รวมพนักง�นร�ยวัน

รวมทั้งสิ้น

133.4

6.2

19.2

158.8

25

-

5.7

31

190

74.3

2.1

9.8

107.8

12.5

-

5.4

17.9

125.9

ค่าตอบแทน ปี 2561 (ล้านบาท) ปี 2562 (ล้านบาท) ปี 2563 (ล้านบาท)

	 บริษัทฯ	ยังมีสวัสดิการเพิ่มเติมแก่พนักงาน	คือ	การให้เงินกู้ยืมช่วยเหลือพนักงาน	ตามเหตุฉุกเฉินหรือความจ�าเป็นที่เกิดขึ้นจริง	โดย
บริษัทฯ	จ�ากัดวงเงินกู้ทั้งหมดจ�านวน	500,000	บาทต่อปี	และก�าหนดหลักเกณฑ์ของพนักงานที่สามารถขอเงินกู้ได้	เช่น	พนักงานต้องเป็นพนักงาน
ประจ�า	มีการก�าหนดอายุงานขั้นต�่า	มีการก�าหนดวงเงินกู้และการผ่อนช�าระคืน	และก�าหนดเหตุจ�าเป็นในการขอเงินกู้	เป็นต้น	

	 บริษัทฯ	ได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	ตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	พ.ศ.	2530	(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	ตั้งแต่ปี	
2537	โดยพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนั้น	บริษัทฯ	จะจ่ายเงินสมทบร้อยละ	5	–	10	(ขึ้นอยู่กับอายุการท�างาน)	ของเงินเดือนของ
พนักงานเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	และพนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ	3	,	5	,	10	และ	15	ของเงินเดือนของ
พนักงานแต่ละราย
	 ในปี	2563	เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า	2019	คณะกรรมการกองทุนจึงมีมติเห็นชอบให้พนักงานที่ได้รับผลก
ระทบจากสภาวะเศรษฐกจิสามารถหยดุการลงทนุชัว่คราวตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม	–	ธนัวาคม	2563	และกลบัมาลงทนุอกีครัง้ในเดอืนมกราคม	2564	
ส�าหรับพนักงานที่ประสงค์จะลงทุนต่อเนื่องบริษัทจะจ่ายเงินสมทบให้ในอัตราร้อยละ	2	ของเงินเดือนพนักงานแต่ละราย

	 บรษิทัฯ	ได้จดัให้มโีครงการ	EJIP	ขึน้ในปี	2562	โดยมหีลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกพนกังานทีเ่ข้าร่วมโครงการตามหลกัเกฑณ์ทีค่ณะกรรมการ
บริษัทมีมติ		โดยพนักงานสามารถเลือกที่จะลงทุนในอัตราร้อยละ	5	หรือ	ร้อยละ	10	ของเงินเดือนตามความสมัครใจ	โดยบริษัทจะสมทบให้เท่ากับ
จ�านวนที่พนักงานลงทุน	
	 ในปี	2563	คณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณาอนมุตัริะงบัการน�าส่งเงนิสมทบ	โครงการ	EJIP	เพือ่เป็นการรกัษาสภาพคล่องของบรษิทั	และ
ลดภาระค่าใช้จ่ายของพนกังานจากสภาวะเศรษฐกจิของสถานะการณ์การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า	2019	โดยเริม่ระงบัตัง้แต่งวดเงนิเดอืน	
สิ้นเดือนเมษายน	2563	เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
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บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำากัด (มหาชน)

37.70%

13.35%

29.84%

19.11%

ด้านความปลอดภัย 
และชีวอนามัย

382
ด้านการบริหาร 
จัดการ

ด้านการพัฒนาความรู้
และศักยภาพ

ด้านจริยธรรม

สรุปชั่วโมงการอบรม

ชั่วโมง

25.3%

21.1%

31.6%

21.9%

474

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

สรุปชั่วโมงการอบรมทั้งส้ิน 474 ชั่วโมง 
โดยแบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้

	 บริษัทฯ	มีเป้าหมายในการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องทุกระดับชั้น	ตั้งแต่ระดับพนักงานไปจนถึงระดับผู้บริหาร	เพื่อเสริมสร้างทักษะ	
ความรูค้วามสามารถ	ความคดิสร้างสรรค์	ทีส่ามารถสร้างผลงานทีโ่ดดเด่นและรองรบักบัการแข่งขนัทางธรุกจิและการขยายกจิการของบรษิทัฯ	โดย
มีกลยุทธ์ดังนี้
 1. ก�รพัฒน�คว�มรู้คว�มส�ม�รถในส�ยง�นอย่�งตรงต�มเป้�หม�ย
	 บรษิทัฯ	จดัให้มกีารพฒันาความรูค้วามสามารถให้ตรงตามความต้องการของสายงานเพือ่สามารถนำามาพฒันาทกัษะความรู้ในการปฏบิตัิ
งานได้อย่างต่อเนือ่ง	และสามารถนำามาแก้ปัญหาของงานได้อย่างมคีวามชำานาญและเชยีวชาญในสายงาน		เพือ่บรรลเุป้าหมายขององค์กร	นอกจาก
นี้ยังรวมถึงได้ทบทวนความรู้ทักษะการอบรมที่จำาเป็น	เหมาะสม	มีประโยชน์ประจำาปีให้สอดคล้องกับนโยบายองค์กร
 2. ก�รพัฒน�ศักยภ�พและเตรียมคว�มพร้อมในก�รปฏิบัติง�น
	 บริษัทฯ	ได้มีแนวทางและวัฒนธรรมในการสืบทอดการพัฒนาศักยภาพ	และการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน	โดยมุ่ง
เน้นการสอนงานแบบ	OJT	(ฝึกงานโดยการปฏบิติังานจรงิ)	และเข้าใจถงึความเป็นมาขององค์กรต้ังแต่อดตีจนถงึปัจจบุนัโดยบรษิทัฯ	ให้ความสำาคญั	
และมีความภาคภูมิใจ	โดยผู้บริหาร	ระดับประธานกรรมการ	เป็นผู้เล่าความเป็นมาด้วยตนเอง	รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนางานในหน้าที่	
และเติบโตในสายงานได้อย่างยั่งยืน	ทั้งนี้บริษัทได้กำาหนดหลักเกณฑ์การสืบทอดตำาแหน่งที่สำาคัญของบริษัท
 3. ก�รรักษ�บุคคล�กรที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถให้อยู่กับองค์กร
	 บริษัท	มีนโยบายในการรักษาบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้เติบโตในหน้าที่การงานอย่างมีคุณภาพโดยมีการส่ง
เสรมิให้บคุลากรเข้าฝึกอบรมทกัษะในสายงานต่างๆ	ทีจ่ะนำามาพฒันาองค์กร	และเสรมิสร้างคณุภาพ	รวมทัง้การให้บรกิารในธรุกจิขององค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง	โดยผลักดันให้คนรุ่นใหม่	และคนรุ่นเก่าไฟแรงที่มีแนวความคิด	แปลกใหม่	ก้าวเข้ามาเป็นหัวหน้างานที่มีคุณภาพ	และนอกจากนี้ยังได้
ดำาเนนิการปรบัปรงุการประเมนิผลการปฏบัิตงิาน	เพือ่นำามาเป็นเกณฑ์เลือ่นขัน้ตำาแหน่งประจำาปีเพือ่ความยตุธิรรม	ตามนโยบายบรษิทั	ส่งเสรมิคน
ดีคนเก่ง	เป็นกำาลังสำาคัญในการเติบโตควบคู่กับบริษัทอย่างยั่งยืน	ตามค่านิยม	“ยุติธรรม		แบ่งปัน”
 4. ก�รกำ�หนดแผนก�รสืบทอดตำ�แหน่ง และก�รทดแทนตำ�แหน่งง�น
	 บรษิทั	ส่งเสรมิและสนบัสนนุพนกังานทีม่ทีกัษะความรูค้วามสามารถจากภายในมากกว่าการสรรหาจากภายนอก	เพราะยดึหลกั	คนดมีา
ก่อนคนเก่ง	รวมท้ังยังสร้างขวัญและกำาลังใจของบุคลากรภายใน	ที่มีความจงรักภักดีต่อองค์กรตลอดมา	และที่สำาคัญยังมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์ที่จะเดินควบคู่ไปกับคนรุ่นใหม่ไฟแรงได้อย่างมั่นคงอย่างยั่งยืน
 5. ระบบบริห�รง�นคุณภ�พ
	 บริษัท	ได้สนับสนุนและมีเจตนารมอย่างชัดเจนที่จะพัฒนาปรับปรุงระบบคุณภาพต่างๆ	อย่างต่อเนื่องและยังคงรักษาระบบมาตรฐาน
สากล	ISO	9001	และในปี	2563	บริษัท	ได้	Upgrade	Version	จากระบบ	ISO	9001:	2008	มาเป็น	ISO	9001:	2015	เพื่อรักษามาตรฐานสากล
อย่างต่อเนื่อง
 6. ด้�นจริยธรรม
	 ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการดำาเนินกิจการบนพื้นฐานของจริยธรรมตามหลักธรรมภิบาล		ยึดหลักคนดีมาก่อนคนเก่ง		จึงให้ความสำาคัญ
ในการปลูกจิตสำานึกกับพนักงานทุกระดับชั้น		ทั้งด้านคุณธรรม	จริยธรรม	รวมถึงนโยบายการต่อต้านทุจริต	คอร์รัปชั่น		เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุก
ท่านมอบสิ่งดีๆ	กลับสู่สังคม	และชุมชนรอบข้างบริษัท	รวมทั้งตอบแทนความเชื่อใจของลูกค้าและผู้ถือหุ้นทุกราย

ด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย	 120	ชั่วโมง
ด้านการพัฒนาความรู้และศักยภาพ			 104	ชั่วโมง
ด้านจริยธรรม								 	 	 150	ชั่วโมง
ด้านการบริหารจัดการ					 	 100	ชั่วโมง
รวม    474 ชั่วโมง

ข้อพิพาทด้านแรงงาน

	 ตั้งแต่	1	มกราคม	2562	ถึง	31	ธันวาคม	2563	บริษัทฯ	ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ
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การกำากับดูแลกิจการ

	 ในปี	2563	คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบการปรับเปลี่ยนหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 (CG)	ปี	2555	ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	เป็นหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่	ี(CG	Code)	ฉบบัปี	2560	ของสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์	(ก.ล.ต.)
	 โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	6	เมื่อวันที่	17	ธันวาคม	2563	ได้พิจารณาความเหมาะสมของการนำาหลักการกำากับดูแล
กิจการ	(CG	Code)	ของบริษัทฯ	มาปรับใช้ในการดำาเนินธุรกิจ	ดังนี้
	 1.	บริษัทฯ	กำาหนดนโยบายหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีไว้อย่างเพียงพอ	เหมาะสม	ครบถ้วน
	 2.	บริษัทฯ	ได้ทำาการปรับปรุง/เพ่ิมเติมแนวปฏิบัติที่ดีบางส่วน	เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	(CG	Code)	ฉบับ 
ปี	2560	โดยได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการ	ไปดำาเนินการและรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะ	เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ	ได้นำา 
แนวปฏิบัติที่ดีไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง	และนำาไปสู่การสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับ	และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท	รวมท้ังได้ยึดถือและปฏิบัติ
ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน	(The	Principles	of	Good	Corporate	Governance	of	Listed	Companies) 
ตามแนวทางทีต่ลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยกำาหนด	โดยมคีณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	และบรรษทัภิบาลคอยชว่ยสนบัสนนุและส่งเสรมิ
การดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ	โปร่งใส	และเป็นธรรม	รวมทั้งการกำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ	ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ
บริษัทให้เป็นไปตามนโยบายบรรษัทภิบาลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน	และความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	และผู้เกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่าย	
	 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้มีการพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายกำากับดูแลกิจการ	เพื่อให้นโยบายดังกล่าวมีความสมบูรณ์	มีความ
ทันสมัยสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และเป็นปัจจุบันโดยนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทครอบคลุมหลักการ	5	หมวด	ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
	 บริษัทฯ	ตระหนักและให้ความสำาคัญในสิทธิข้ันพ้ืนฐานต่างๆ	ของผู้ถือหุ ้น	ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และเจ้าของ 

บริษัทฯ	เช่น	สิทธิในการซื้อ	ขาย	โอน	หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่	สิทธิใน
การท่ีจะได้รับส่วนแบ่งผลกำาไรจากบริษัทฯ	สิทธิในการได้รับข้อมูล
อย่างเพยีงพอ	สทิธต่ิางๆ	ในการประชุมผูถ้อืหุน้	สทิธใินการแสดงความ
คิดเห็น	สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำาคัญของบริษัทฯ	เช่น	การ
จดัสรรเงนิปันผล	การแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ	การแต่งตัง้ผูส้อบ
บัญชี	การอนุมัติธุรกรรมท่ีสำาคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำาเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ	รวมถึงการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
ของบริษัทฯ	เป็นต้น
	 ท้ังนี้	บริษัทได้ดำาเนินการส่งเสริมและอำานวยความสะดวก
ในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น	ดังนี้
	 1)	บริษัทฯ	จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูล
ประกอบการประชมุตามวาระต่าง	ๆ 	ให้ผูถ้อืหุ้นรบัทราบล่วงหน้าก่อน
วนัประชมุไม่น้อยกว่า	14	วนั	หรอืระยะเวลาอืน่ใดตามทีก่ฎหมายหรอื
กฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกำาหนด	โดยในแต่ละวาระการประชมุจะมคีวาม
เห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ	ประกอบ	รวมทั้งข้อมูลประกอบการ
ประชุมท่ีเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลล่วงหน้า
ก่อนวันประชมุ	นอกจากนี	้บรษิทัฯ	จะนำาข้อมูลดงักล่าวเผยแพร่ลงใน
เว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
	 2)	ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง	
บรษัิทฯ	จะเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ
หรอืบคุคลอืน่ใดเข้าร่วมประชมุแทนได้	โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ
หนึ่งแบบใดตามที่บริษัทฯได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

	 3)	ในการจดัประชมุผูถื้อหุน้	บรษิทัฯ	จะใช้สถานทีซ่ึง่สะดวก
แก่การเดินทาง	โดยจะแนบแผนที่ซึ่งแสดงสถานที่จัดการประชุมผู้ถือ
หุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม	รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม	และ
จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ	ทั้งนี้	 เพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายที่จะอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
	 4)	ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ	จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุน้สามารถส่งความเหน็	ข้อเสนอแนะ	หรอืข้อซกัถามได้ล่วงหน้าก่อน
วันประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำาหนด	โดยบริษัทจะเผยแพร่หลัก
เกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
	 5)	ในการประชมุผูถ้อืหุ้น	บรษิทัฯ	จะเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้
ทกุรายมสีทิธอิย่างเท่าเทยีมกนัในการแสดงความคดิเห็น	ข้อเสนอแนะ
หรือตั้งคำาถามในวาระต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติ
ในวาระใดๆ	และจะมีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำาถามในที่ประชุม	
	 6)	บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด	
(Barcode)	ที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์
ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ	เพื่อให้ขั้นตอนการลง
ทะเบียนเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว	นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดเตรียม
อากรแสตมป์สำาหรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว้บริเวณจุดลงทะเบียน	
พร้อมเจ้าหน้าที่อำานวยความสะดวกตลอดการลงทะเบียน	
	 7)	ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2563	ท่ีประชุมได้
พิจารณาเร่ืองต่างๆ	ตามลำาดับในระเบียบวาระท่ีได้กำาหนดไว้ในหนังสือ
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นัดประชุมท่ีได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยไม่มีการเปล่ียนแปลงลำาดับ
วาระดังกล่าว	และไม่มีการขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนท่ีนอกเหนือ
ไปจากท่ีกำาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	โดยประธานได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการปิดประชุม
	 8)	บริษัทฯ	จะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงใน
ทุกวาระ	เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนับผลการลง
คะแนน
	 9)	บรษิทัฯ	จดัให้มบีคุลากรทีเ่ป็นอสิระทำาหน้าทีช่่วยในการ
ตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
	 10)	ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ	บริษัทฯ	จัดทำา
รายงานการประชุมที่บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนในสาระ
สำาคัญ	รวมท้ังบันทึกประเด็นข้อซักถาม	ความคิดเห็น	และข้อเสนอ
แนะทีส่ำาคญัไว้ในรายงานการประชมุ	เพือ่ให้ผู้ถอืหุน้สามารถตรวจสอบ 
ได้	แล้วเสร็จภายใน	14	วันนับแต่วันประชุม	โดยจัดให้มีการบันทึก
วีดีทัศน์ภาพการประชุมเพื่อเก็บรักษาไว้และใช้อ้างอิง	นอกจากนี้	ได้

นำาผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ	รวมทัง้รายงานการประชมุเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา
	 11)	บรษิทัฯ	ได้อำานวยความสะดวกให้แก่ผูถ้อืหุน้ในการได้
รับเงินปันผล	โดยจ่ายเงินปันผลด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร	
ทั้งนี้	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลตรงเวลา	และป้องกันปัญหาเรื่อง
เช็คชำารุด	สูญหาย	หรือส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า

หมวดที่ 2 ก�รปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
	 บรษิทัฯ	กำาหนดใหม้กีารปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทยีมกนั	ไมว่า่จะเปน็ผูถ้อืหุน้รายใหญ	่ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย	ผูถ้อืหุน้ทีเ่ปน็ผูบ้รหิาร
หรือมิได้เป็นผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือต่างชาติ	โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 1)	บรษิทัฯ	จะแจ้งกำาหนดการประชุมผูถ้อืหุน้	รวมทัง้วาระ
การประชุมท่ีเกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และเผย
แพร่กำาหนดการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	อย่าง
น้อย	28	วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	รวมท้ังจะจัดทำาและเผยแพร่
หนังสือเชิญประชุมท้ังฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ 
ของบริษัทฯ
	 2)	บริษัทฯ	จะอำานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย
สามารถเสนอช่ือกรรมการหรือเสนอวาระเพ่ิมเติมได้ก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้น	โดยจะกำาหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเก่ียวกับ
วิธีการที่ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้าดำารงตำาแหน่ง
กรรมการ	รวมทั้งหลักเกณฑ์ให้พิจารณาว่าบริษัทฯ	จะเพิ่มวาระการ
ประชุมที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอหรือไม่
	 3)	ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง	บริษัทฯ	ได้เปิดโอกาส
แก่ผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่งเท่าเทยีมกนั	โดยกอ่นเริม่การประชมุ	ประธาน
ในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการใช้สิทธิออกเสียง	และวิธีนับคะแนนเสียง
ของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ	และยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถแสดงความคิด
เหน็	ข้อเสนอแนะ	รวมทัง้ซักถามในแตล่ะวาระโดยใชเ้วลาอยา่งเหมาะ
สม	และเพียงพอ	โดยประธานในที่ประชุมจะดำาเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระที่กำาหนดไว้	รวมทั้งไม่ให้ผู้บริหารเพิ่มวาระการประชุม
ทีไ่มแ่จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่งหนา้โดยไม่จำาเปน็	โดยเฉพาะวาระสำาคญั
ซึ่งผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
	 ทั้งนี้ในปีท่ีผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือ
เสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี	2563
	 4)	ในวาระเลอืกตัง้กรรมการ	บรษัิทฯ	จะสนบัสนนุใหม้กีาร
เลือกตั้งเป็นรายคน

	 5)	กำาหนดใหก้รรมการรายงานการมสีว่นไดเ้สยีในวาระการ
ประชุมใด	ๆ	อย่างน้อยก่อนการพิจารณาในวาระที่เก่ียวข้องในการ
ประชมุคณะกรรมการบรษิทัและบนัทกึสว่นไดเ้สยีดงักล่าวในรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการที่มีส่วน
ไดเ้สยีอยา่งมีนยัสำาคญัในลกัษณะทีจ่ะไม่สามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ยา่ง
อิสระในวาระที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประชุมในวาระนั้นๆ	
	 6)	กำาหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการนำา
ข้อมูลภายในของบริษัทฯ	ไปใช้	โดยห้ามบุคคลหรือหน่วยงานที่ทราบ
ข้อมูลภายในนำาข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรือบุคคลอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้อง	ในกรณีที่บุคคลใดเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวหรือนำาข้อมูล
นั้นไปใช้	ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น	หรือกระทำารายการ
ทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน	์ถอืเปน็ความผดิอยา่งรา้ยแรง
และจะถกูลงโทษทางวนิยั	นอกจากนี	้ยงัได้กำาหนดใหก้รรมการทกุคน
และผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย
มีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัทฯ	เป็นประจำา
และเปิดเผยในรายงานประจำาปี

	 ทัง้นีบ้ริษัทไดม้กีารทบทวนมาตรการห้ามซือ้ขายหลกัทรพัย์
ของบริษัทที่เก่ียวข้องกับข้อมูลภายใน	(Blackout	Period)	เพื่อให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม	พ.ศ.2559	และให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีที่	ก.ล.ต.	
และตลาดหลกัทรพัย์แนะนำา	ไมว่า่จะเปน็การหา้ม	กรรมการ	ผูบ้รหิาร	
พนกังานของบรษิทัฯ	ทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูภายใน	(รวมทัง้คูส่มรสหรอื
ผู้ที่อยู่กินด้วยฉันสามีภริยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล 
ดังกล่าว)	ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท	ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน
เป็นเวลา	30	วัน	และหลังการเปิดเผยงบการเงิน	1	วัน
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หมวดที่ 3 บทบ�ทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (The Role of Interested Persons)
	 บรษิทัฯ	ไดใ้หค้วามสำาคญัตอ่สทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่	ไมว่า่จะเปน็ผูม้สีว่นไดเ้สยีภายใน	ไดแ้ก	่ผูถื้อหุน้และพนกังานของบรษิทั	หรอื
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก	เช่น	คู่ค้า	ลูกค้า		โดยตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำาเนินการ
และการพัฒนาธุรกิจ	ดังนั้น	บริษัทฯ	จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลอย่างดี	
นอกจากนี้	ในการดำาเนินธุรกิจ	บริษัทฯ	ได้คำานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	ตามแนวทางดังนี้

1.	บริษัทฯ	จะดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างผลการดำาเนินงานที่ดีและการเจริญเติบโตที่
มั่นคง	เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว	
2.	เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน	ที่เก่ียวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทที่เป็นจริงอย่าง
ครบถ้วนเพียงพอ	สม่ำาเสมอ	และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท

โดยในปี	2563	ที่ผ่านมา	นอกจากรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ใน	“สิทธิของผู้ถือหุ้น”	และ	“การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม”	
แล้ว	บริษัทฯได้สื่อสารข้อมูลต่างๆที่สำาคัญ	อาทิ	ผลการดำาเนินงานแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำาเสมอ	ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ	
ตลท.	เว็ปไซต์	Social	Media	และกิจกรรมต่างๆ	เช่น	การพบปะนักลงทุนในกิจกรรม	Opportunity	Day	ของ	ตลท.	ทุกไตรมาส	
การจัดทำาเว็บไซต์ในหัวข้อ	“นักลงทุนสัมพันธ์”

1.	บริษัทฯ	จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม	เป็นธรรม	และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม	ทั้งยังให้ความสำาคัญต่อการ
พัฒนาทักษะ	ความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำาเสมอ	เช่น	การจัดอบรม	การสัมมนา	และการฝึกอบรม	
โดยใหโ้อกาสอยา่งทัว่ถงึกบัพนกังานทกุคน	และพยายามสรา้งแรงจงูใจใหพ้นกังานทีม่คีวามรูค้วามสามารถสงูใหค้งอยูก่บับรษิทัฯ	
เพือ่พฒันาองคก์รตอ่ไป	อกีทัง้ยังไดก้ำาหนดแนวทางในการตอ่ตา้นการทจุรติคอรปัชัน่	รวมทัง้ปลกูฝงัใหพ้นกังานทกุคนปฏบิตัติาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	เช่น	การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด	เป็นต้น
2.	บรษิทัฯ	มนียายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัความปลอดภยัและสขุอนามยัในสถานทีท่ำางานแกพ่นกังาน	รวมถงึสรา้งสภาพแวดลอ้ม
ในการทำางานทีด่	ีสง่เสรมิใหพ้นกังานมสีขุภาพกายและสขุภาพจติทีด่แีละทำางานไดอ้ยา่งมคีวามสขุ	โดยมกีารจดักจิกรรมออกกำาลงั
กายทุกสัปดาห์	และมีกิจกรรมสัมนาเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานเป็นประจำาทุกๆ	ปี
3.	บริษัทฯ	มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเปิดเผยถึงการปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับพนักงานอย่าง
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน	โดยการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม	ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ	ซึ่ง
มากกว่าที่กฎหมายกำาหนด	และมากกว่าบริษัทในอุตสาหกรรมเทียบเคียง
4.	บริษัทฯ	ให้ความสำาคัญในการพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นอย่างยิ่ง	โดยได้จัดทำาแผนพัฒนาบุคลากรภายในที่
ชัดเจน	ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับช้ัน	ให้ได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาให้มีความรู้	ความสามารถ	ที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	รวมทั้งการจ้างงานที่ยุติธรรมเหมาะสมกับสภาวะตลาดและสอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน
5.	การให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม	ตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน	เพื่อเป็นแรงจูงใจในการพัฒนางาน
และผลตอบแทนที่เชื่อมโยงกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรและสอดคล้องกับผลการดำาเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

1.	บริษัทฯ	มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน	และคัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรม
ภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทฯ	นอกจากนี้	ยังได้จัดทำารูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรม
แกคู่ส่ญัญาทกุฝา่ย	และจดัใหม้รีะบบตดิตามเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ไดม้กีารปฏบิตัติามเงือ่นไขของสญัญาอยา่งครบถว้น	และปอ้งกนัการ
ทุจริตและการประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา	โดยบริษัทฯ	ซื้อสินค้าจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า	ตลอด
จนปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
2.	บริษัทฯ	มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อรักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า	ซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญที่ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ย่ังยืน	โดยมี
กระบวนการคัดกรองคู่ค้าตามเกณฑ์ที่บริษัทกำาหนดไว้ชัดเจน	รวมถึงมีวิธีการคัดเลือก	และการบันทึกผลอย่างเป็นระบบ	เพื่อให้
เกิดความโปร่งใสสูงสุด

1.	บรษิทัฯ	รบัผดิชอบตอ่ลกูคา้โดยการรกัษาคณุภาพและมาตรฐานของสนิคา้และบรกิาร	รวมถงึการตอบสนองตอ่ความตอ้งการ
ของลกูค้าใหค้รบถว้นและครอบคลมุใหม้ากทีส่ดุ	เพือ่สรา้งความพงึพอใจแกล่กูคา้ในระยะยาว	ทัง้ยงัใหบ้รกิารหลงัการขาย	ตลอด
จนให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ	รวมทั้งจัดช่องทางให้ลูกค้าของบริษัทสามารถแจ้งปัญหาหรือการให้
บริการที่ไม่เหมาะสม	เพื่อที่บริษัทฯ	จะได้ป้องกัน	และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการได้อย่างรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้น	 :

พนักงาน	 :

คู่ค้า	 :

ลูกค้า	 :
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บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำากัด (มหาชน)

เจ้าหนี้	 :

คู่แข่ง	 :

สังคม	 :
และส่วนรวม

2.	บริษัทฯ	มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม	ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความ
เต็มใจ	และรักษาความลับของลูกค้า	โดยไม่นำาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ	ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคล
หนึ่งโดยเฉพาะ
3.	ส่งมอบงานที่มีคุณภาพ	และตรงเวลา	ตามที่ตกลงไว้กับลูกค้า
4.	มีกระบวนการให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ	ความปลอดภัยของงาน	การส่งมอบ	และการดำาเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้
ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
5.	ปฏิบตัติามเงือ่นไขทีม่ตีอ่ลกูคา้อยา่งเครง่ครดั	หากไมส่ามารถปฏบิตัไิด	้จะรบีแจง้ใหล้กูคา้ทราบเพือ่รว่มกนัหาแนวทางแก้ไขเพือ่
ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อลูกค้าและองค์กร

1.	บริษัทฯ	จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง	ๆ 	ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นสำาคัญ	รวมทั้ง	การชำาระคืนเงินต้น	ดอกเบี้ยและการดูแลหลัก
ประกันต่างๆ	ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
2.	ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไข	จะรีบแจ้งและเจรจากับเจ้าหนี้เป็นการล่วงหน้า	เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขและ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

1.	บริษัทฯ	ประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี	มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย	
2.	สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม
3.	ไม่ใช้ข้อมูลของคู่แข่งที่เป็นความลับโดยวิธีไม่สุจริต
4.	ไม่ทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยทางมิชอบ	หรือกล่าวหาข้อมูลอันเป็นเท็จ

บริษัทฯ	ใส่ใจและให้ความสำาคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม	สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำาเนิน
งานของบริษัทฯ	และส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำานึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม	รวมท้ังจัดให้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัตา่งๆ	ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเครง่ครดั	นอกจากนี	้ไดพ้ยายามเขา้ไปมสีว่นรว่มในกจิกรรมตา่งๆ	ทีเ่ปน็การ
สร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคม	ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่บริษัทฯ	ดำาเนินกิจการอยู่
ทั้งนี้	สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน	สิ่งแวดล้อม	และสังคมได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

	 นอกจากนี้	 ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด	แจ้งข้อร้องเรียน	หรือเบาะแสการกระทำาผิดทางกฎหมาย	ความไม่ถูกต้องของ
รายงานทางการเงิน	ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง	หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ	ผ่านกรรมการอิสระ	หรือกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทได้	ทั้งนี้	ข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมาจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ	โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะดำาเนินการสั่งการตรวจ
สอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข	(หากมี)	และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ช่องท�งก�รติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย
	 บริษัทฯ	ได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมในการเสนอแนะความคิดเป็นผ่านช่องทางดังต่อไปนี้	ซึ่งข้อเสนอแนะต่างๆ	จะได้รับการ
รวบรวม	เพื่อรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทตามลำาดับต่อไป

 เลข�นุก�รบริษัท  โทร	02-052-8008	ต่อ	335	Email:	companysecretary@kingsmen-cmti.com
 นักลงทุนสัมพันธ์		โทร	02-052-8008	ต่อ	244
 กรรมก�รอิสระ		อาจารย์ธีรธัช	โปษยานนท์	Email:	teerathat@yahoo.com

หมวดที่ 4 ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
	 1)	คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง	ครบถ้วน	เพียงพอ	โปร่งใส	และทันเวลา	ทั้งข้อมูลทางการ
เงินและข้อมูลทั่วไป	ตลอดจนข้อมูลอื่นที่มีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท	ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน
และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	โดยจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
คณะกรรมการกำากับตลาดทุน	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
	 2)	จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	(Investor	Relations)	เพื่อทำาหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น	โดยบริษัทฯ	จะ
จัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานเป็นประจำา	รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท	ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ัวไปแก่ผู้ถือหุ้น	นัก
วิเคราะห์หลักทรัพย์	บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	และหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้องรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ	กล่าวคือ	การรายงานต่อสำานักงาน
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คณะกรรมการกำากับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และเว็บไซต์ของบริษัท	นอกจากนี้	ยังให้ความสำาคัญ
ในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำาเสมอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำาผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท	โดยข้อมูลที่
อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ	ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงวิสัยทัศน์	พันธกิจ	งบการเงิน	ข่าวประชาสัมพันธ์	รายงาน
ประจำาปี	โครงสร้างบริษัทและผู้บริหาร	ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หนังสือเชิญประชุม	เอกสารทางทะเบียนของบริษัท	
กฎบัตรต่างๆ	เป็นต้น	
	 3)	บริษัทฯ	ให้ความสำาคัญต่องบการเงินของบริษัท	และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำาปี	โดยคณะกรรมการตรวจ
สอบจะเปน็ผูส้อบทานคณุภาพของรายงานทางการเงนิและระบบควบคมุภายใน	รวมถงึการเปดิเผยขอ้มลูสำาคญัอยา่งเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบ
งบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ	และจะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่
กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำาปี	นอกจากนี้	คณะกรรมการยังสนับสนุนให้มีการจัดทำาคำาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ	
(Management	Discussion	and	Analysis)	เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินในทุกไตรมาส	
	 4)	บริษัทฯ	จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน	บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชุดย่อยของ
บริษัท	จำานวนครั้งของการประชุมและการเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา	และความเห็นจากการทำาหน้าที่	รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้าน
วชิาชพีอยา่งตอ่เนือ่งในรายงานประจำาป	ีและแบบแสดงรายการขอ้มลูประจำาปขีองบรษิทั	รวมถงึการเปดิเผยนโยบายการจา่ยคา่ตอบแทน	ลกัษณะ
และรายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในบริษัทและบริษัทย่อย	(หากมี)	ด้วย
	 5)	บริษัทฯ	จะเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ	
	 6)	บรษิทัฯ	จะจดัใหม้รีายงานนโยบายการกำากบัดแูลกจิการ	จรรยาบรรณธรุกจิ	นโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่ง	และนโยบายเกีย่วกบั
ความรับผิดชอบต่อสังคม	และสิ่งแวดล้อมที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป	และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว	รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล	โดยรายงานผ่านช่องทางต่าง	ๆ	เช่น	รายงานประจำาปี	และเว็บไซต์ของบริษัท	เป็นต้น

หมวดที่ 5 คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร (Responsibilities of the Board of Directors)
 1) โครงสร้�งคณะกรรมก�รและคณะกรรมก�รชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถเอ้ือประโยชน์ให้กับบริษัทโดยเป็นผู้มีบทบาท
สำาคัญในการกำาหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร	ตลอดจนมีบทบาทสำาคัญในการกำากับดูแล	ตรวจสอบ	และประเมินผลการดำาเนินงานของ
บริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
	 ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำานวน	7	ท่าน	ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจำานวน	3	ท่าน	(Executive	Directors)	และ
กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำานวน	4	ท่าน	(Non-executive	Directors)	โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระ	3	ท่าน	ซึ่งคิดเป็นจำานวนเกิน
กว่า	1	ใน	3	ของจำานวนกรรมการบริษัท	แม้ว่ากรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำานวน	1	ท่านจะไม่เป็นกรรมการอิสระก็ตาม	แต่กรรมการท่านดังกล่าว
เป็นตัวแทนที่	Kingsmen	Creatives	Ltd.	เสนอมาเพื่อดูแลกิจการในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายหนึ่ง	และมีการตัดสินใจที่เป็นอิสระ	นอกจากนี้	 
นายชยวัฒน์	พิเศษสิทธิ์	ประธานกรรมการ	เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ	และมีประสบการณ์ในธุรกิจนี้มาอย่างยาวนาน	และเป็นผู้ที่มีบทบาท 
ในการกำาหนดนโยบายและบริหารจัดการธุรกิจมาตั้งแต่ต้น	
	 ทั้งนี้	คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละไม่เกิน	3	ปีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำาหนด	โดยกรรมการอิสระจะมีวาระ
การดำารงตำาแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน	8	ปี	เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่าบุคคลนั้นสมควรดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป 
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท	นอกจากน้ี	กรรมการและผู้บริหารของบริษัทสามารถเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในเครือ
หรือบริษัทอื่นได้	แต่ต้องเป็นไปตามข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	คณะกรรมการกำากับตลาดทุน	และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	โดยจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบด้วย
	 นอกจากนี้	คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการกำากับดูแลกิจการของบริษัท	โดยคณะกรรมการตรวจ
สอบประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบจำานวนอย่างนอ้ย	3	ทา่น	เพือ่ทำาหนา้ทีช่ว่ยสนบัสนนุคณะกรรมการบรษัิทในการกำากบัดแูลและตรวจสอบการ
บริหารงาน	การควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งการจัดทำารายงานทางการเงิน	เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผย
ข้อมูลของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ	และบริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท	เพื่อทำาหน้าที่ในการดำาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
คณะกรรมการบริษัท	และการประชุมผู้ถือหุ้น	รวมทั้งสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทโดยการให้คำาแนะนำาในเรื่องข้อกำาหนดตามกฎหมาย
และกฎระเบียบต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ	รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท
บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	
	 คณะกรรมการบรษิทัมคีวามรับผดิชอบตอ่ผูถ้อืหุน้เกีย่วกบัการดำาเนนิธรุกิจของบรษิทัฯ	และมหีนา้ทีก่ำาหนดนโยบายและทศิทางการดำาเนนิ
งานของบรษิทัฯ	รวมทัง้กำากบัดแูลให้การบรหิารจดัการเป็นไปตามเปา้หมายและแนวทางเพือ่ประโยชนร์ะยะยาวแกผู่ถื้อหุน้ภายใตก้รอบขอ้กำาหนด
ของกฎหมายและหลักจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ	ขณะเดียวกันก็คำานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย	ทั้งนี้	โดยมีรายละเอียด
ตามที่กำาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท
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บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำากัด (มหาชน)

(1) นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
	 บริษัทฯ	จัดให้มีนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร	เพื่อนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบ
นโยบายดังกล่าว	ทั้งนี้	การจัดทำาคู่มือการกำากับดูแลกิจการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางแก่กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	ในการปฏิบัติตาม
นโยบายดังกล่าว	โดยจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำาทุกปี

(2) หลักจรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจ
	 บรษิทัฯ	มเีจตนารมณใ์นการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัอยา่งโปรง่ใส	มคีณุธรรม	มคีวามรบัผดิชอบตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี	ตลอดจนสงัคมและ
สิ่งแวดล้อม	โดยได้กำาหนดข้อพึงปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท	ผู้บริหาร	และพนักงานยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ	ดังนี้	
	 ก.	จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น	
	 ข.	จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์ต่อลูกค้า	
	 ค.	จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์ต่อคู่ค้า	คู่แข่งทางการค้า	และเจ้าหนี้
	 ง.	จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน
	 จ.	จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	
ทั้งนี้	บริษัทจะประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

(3) คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
	 บริษัทฯ	มีนโยบายขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ	ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	มีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบ
จรยิธรรมทีด่	ีเพือ่ผลประโยชนข์องบรษิทัเปน็สำาคัญ	โดยกำาหนดใหผู้ท้ีม่สีว่นเก่ียวขอ้งหรอืเกีย่วโยงกบัรายการทีพ่จิารณาเปดิเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสว่น
ได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ	และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา	รวมถึงไม่มีอำานาจอนุมัติในรายการดังกล่าว
บริษัทฯ	มีนโยบายในการทำารายการเก่ียวโยงกัน	และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่สอดคล้องกับกฎหมาย	ตลอดจนข้อบังคับของ 
คณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย	์คณะกรรมการกำากบัตลาดทนุ	และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย	รวมทัง้จะเปดิเผยรายการ
ดังกล่าวไว้ในรายงานประจำาปี	และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	(แบบ	56-1)

(4) ก�รควบคุมภ�ยใน
บริษัทฯ	จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อการกำากับดูแลและการควบคุมภายใน	ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ	โดย
จดัตัง้ฝา่ยตรวจสอบภายในของบรษิทัเพือ่ทำาหนา้ทีป่ระเมนิความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในและรายงานผลตอ่คณะกรรมการตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบที่วางไว้

(5) ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
คณะกรรมการบรษิทัมหีนา้ทีใ่นการกำาหนดนโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่งใหค้รอบคลมุทัง้องคก์ร	รวมทัง้กำากบัดแูลให้มรีะบบหรอืกระบวนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม

(6) ร�ยง�นของคณะกรรมก�ร
คณะกรรมการตรวจสอบมหีนา้ทีส่อบทานรายงานทางการเงนิ	โดยมฝีา่ยบญัชแีละผูส้อบบญัชมีาประชมุรว่มกนั	และนำาเสนอรายงานทางการเงนิตอ่
คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส	โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย	รวมทั้งสารสนเทศทางการ
เงินที่ปรากฏในรายงานประจำาปี	

(7) ก�รดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมก�รผู้จัดก�รและผู้บริห�รระดังสูงที่บริษัทอื่น
เพื่อให้บริษัทฯ	ได้รับผลประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการผู้จัดการ	และผู้บริหารระดับสูงสุดสามารถอุทิศเวลาสำาหรับการปฏิบัติงาน	และหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธภาพ	โดยบริษัทได้กำาหนดให้กรรมการผู้จัดการ	และผู้บริหารระดับสูงดำารงตำาแหน่งในบริษัท	และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา	โดยมิได้
ดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น

(8) แผนสืบทอดตำ�แหน่ง
บรษัิทไดม้แีผนสืบทอดตำาแหน่งทีช่ดัเจน	โดยไดแ้ตง่ตัง้กรรมการผูจ้ดัการซึง่จะมารับชว่งตำาแหน่งประธานกรรมการบรหิาร	และไดแ้ตง่ตัง้รองกรรมการ
ผูจ้ดัการอกี	2	คน	ซึง่จะเตบิโตเปน็กรรมการผูจ้ดัการ	ทัง้นีเ้พือ่ใหผู้บ้รหิารและพฒันาตนเองพรอ้มสูก่ารสืบทอดตำาแหนง่ในอกีไมเ่กนิ	5	ปขีา้งหนา้	จะ
สง่ผลใหบ้รษิทัสามารถบรรลุเปา้หมายไดอ้ยา่งมปีระสทิธิภาพ	เมือ่มกีารสบืทอดตำาแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูในในชว่งเวลาทีเ่หมาะสม

(9) ก�รกำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการร่วมกับคณะกรรมการบริหาร	กำาหนด	ทบทวน	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	และกลยุทธ์	รวมทั้งติดตามการดำาเนินงานให้
เป็นไปตามวิสัยทัศน์	พันธกิจ	และกลยุทธ์ที่ได้ร่วมกันกำาหนดไว้



61
Annual Report 2020

Kingsmen C.M.T.I. Plc.

นอกเหนือจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

บทบ�ทหน้�ที่ของประธ�นกรรมก�ร (ปรับปรุงโดยมติคณะกรรมการบริษัท	เมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์	2562)
	 1.พิจารณากำาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผู้จัดการ	และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง	
ครบถ้วน	และชัดเจน	ก่อนการประชุม	เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างหมาะสม
	 2.	เป็นผู้นำาของคณะกรรมการบริษัท	และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	รักษาความเชื่อถือไว้วางใจต่อกรรมการ	และ
ดูแลให้มั่น่ใจว่าการทำางานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย	สอดคล้องกับมาตรฐานการกำากับดูแลกิจการ
	 3.	เป็นผู้นำาในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ	ข้อบังคับบริษัท	และกฎหมาย	โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม	รวมทั้งเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน	และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
	 4.	กำากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งในในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 5.	เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ	และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่
และฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
	 6.	กำากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม

บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น	(Fiduciary	Duty)	มีแนวปฏิบัติ	4	ประการคือ
	 1.1	การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ	ระมัดระวังและรอบคอบ	(Duty	of	Care)
	 1.2	การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	(Duty	of	Loyalty)
	 1.3	การปฏิบัติตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับบริษัท	มติคณะกรรมการบริษัท	และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 
	 					(Duty	of	Obedience)
	 1.4	การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	และทันเวลา	(Duty	of	Disclosure)
กำาหนดวิสัยทัศน์	พันธกิจ	และกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	โดยมีการทบทวนและอนุมัติทุกปี
พิจารณาแผนหลักในการดำาเนินงาน	งบประมาณ	เป้าหมาย	และนโยบายในการดำาเนินธุรกิจ	
ติดตามดูแลให้มีการนำากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ	และติดตามการวัดผลการดำาเนินงาน	และรายงานอย่างสม่ำาเสมอ	รวมถึง
การพัฒนาบุคลากรของบริษัท
สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่ากับบริษัท	และผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน
กำากับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการความปลอดภัยของระบบ
กำาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง	และกำากับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล	รวมทั้งมี
การทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำาเสมอ
ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจริยธรรมและคุณธรรม	และปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท	พร้อมดูแลให้มี
ระบบการควบคุมภายใน
ติดตามดูแลสภาพคล่องทางการเงินและความสามาถในการชำาระหนี้	รวมทั้งวางแผนในการแก้ไขปัญหา
กำากับดูแลให้ระบบการจัดทำารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญต่างๆ	ถูกต้อง	เพียงพอ	ทันเวลา	และเป็นไปตาม
กฎเกณฑ์	แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
	ดูแลให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำาคัญ	เคารพสิทธิและฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น	อย่างเป็นธรรม
และโปร่งใส	
พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จัดการ	และกำากับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจำาทุกปี	และมีระบบพิจารณาค่าตอบแทนให้สอดคล้อมกับความรับผิดชอบและ
ผลการดำาเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งระยะสั้นและยาว
	ประเมนิผลการปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการบรษัิทเปน็ประจำาทกุป	ีโดยใหม้กีารประเมนิผล	3	แบบ	คอื	1.	ประเมนิการปฏบตังิาน 
ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม	2.	ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล	3.	ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ	และ
ทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำาเสมอ
กำากบัดแูลให้มกีระบวนการสรรหาและเลอืกตัง้บคุคลเปน็กรรมการบรษิทัอยา่งโปรง่ใส	และมกีารกำาหนดคา่ตอบแทนกรรมการ
บริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม
อทุศิเวลาในการปฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งพอเพยีง	เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการและประชมุผูถ้อืหุน้	กรณมีเีหตุสดุวสิยั	ใหแ้จง้ประธาน
หรือเลขานุการทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	 เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เก่ียวขัองกับการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการหรือกิจกรรมสรรมที่เป็นการเพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
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บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำากัด (มหาชน)

ก�รแบ่งแยกบทบ�ทหน้�ที่ระหว่�งคณะกรรมก�รบริษัทกับฝ่�ยจัดก�ร
	 บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการบริษัทอย่างชัดเจน	โดยกรรมการบริษัททำา
หน้าที่ในการกำาหนดนโยบายและกำากับดูแลการดำาเนินงานของฝ่ายจัดการในระดับนโยบาย	ขณะที่ฝ่ายจัดการจะทำาหน้าที่บริหารงานในด้านต่างๆ
ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำาหนด	ซึ่งตำาแหน่งนี้ก็ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน	
	 ปัจจุบันนี้ประธานกรรมการมิได้ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการบริหาร	คงไว้เพียงตำาแหน่งประธานกรรมการบริษัทและที่ปรึกษาคณะ
กรรมการบริหารเท่านั้น	โดยบริษัทฯ	ได้กำาหนดอำานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจนดังนี้

มอีำานาจหน้าทีด่ำาเนนิการควบคุม	ดแูล	กจิการของบรษิทัให้เป็นไปตามนโยบาย	ของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการบรหิาร
มีอำานาจอนุมัติการเข้าทำานิติกรรมใดๆ	ซึ่งมีผลผูกพันบริษัทในวงเงินไม่เกิน	50,000,000	บาท	(ห้าสิบล้านบาทถ้วน)	ต่อการทำา
นิติกรรมแต่ละครั้ง
บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง	รวมถึงการบรรจุ	แต่งตั้ง	ถอดถอน	เลื่อน	ลด	ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง	ลงโทษทางวินัย	ตลอดจน
ให้ออกจากตำาแหน่งตามระเบียบ	ข้อกำาหนด	หรือคำาสั่งที่คณะกรรมการบริษัท	และ/หรือ	บริษัทฯ	กำาหนด
มอีำานาจในการมอบอำานาจช่วง	และ/หรอืมอบหมายให้บคุคลอืน่ปฏบิตังิานเฉพาะแทนได้	โดยการมอบอำานาจช่วง	และ/หรอื	การ
มอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำานาจตามหนังสือมอบอำานาจ	และ/หรือ	ให้เป็นไปตามระเบียบ	ข้อกำาหนด	
หรือคำาสั่งที่คณะกรรมการบริษัท	และ/หรือ	บริษัทฯ	กำาหนดไว้
ดำาเนินการอื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการบริหาร

1)
2)

3)

4)

5)

1.

2.

ก�รประชุมคณะกรรมก�ร
	 บริษัทฯ	ได้มีการกำาหนดวันประชุมของกรรมการล่วง
หน้าของปีถัดไปในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังสุดท้ายของ
ปี	เพื่อให้กรรมการสามารถบริหารจัดการเวลา	และวางแผนเข้าร่วม
การประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ซึ่งบริษัทจัดให้มีการประชุมคณะ
กรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกไตรมาส	และมีการประชุมพิเศษโดย
เป็นการประชุมสำาหรับกรรมการโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้า
ร่วมอย่างน้อย	1	ครั้งต่อปี	และกำาหนดวาระประชุมชัดเจนล่วงหน้า	
และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำาเนินงานเป็นประจำา	โดยจะจัด
ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	7	วัน
กอ่นวนัประชมุ	เพือ่ใหค้ณะกรรมการไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูอยา่งเพยีง
พอก่อนเข้าร่วมประชุม	เว้นแต่กรณีมีเหตุจำาเป็นเร่งด่วน

จัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้	 โดย
ในการประชุมทุกครั้ง	ควรจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการตัดสินใจท่ี
ถูกต้องและทันเวลา
ในการลงมติขั้นต่ำา	ณ	ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า	ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของ
จำานวนกรรมการทั้งหมด	และในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก	โดยให้กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง	โดย
กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะไม่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น	ทั้งนี้	ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่า
กัน	ให้ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�ร
												คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	เพื่อปรับปรุงและแก้ไขการดำาเนินงาน	โดยมีการ
กำาหนดหวัขอ้ทีจ่ะประชมุชดัเจนกอ่นทีจ่ะวดัผลการประเมนิดงักลา่ว	เพือ่รวบรวมความเหน็และนำาเสนอตอ่ทีป่ระชมุ		เพือ่ทบทวนการปฏบิตัหินา้ที	่
และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน	รวมทั้งสนับสนุนหลักธรรมาภิบาล
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	 โดยสรุปผลการประเมินกรรมการด้วยตนเองของปี	2562	โดยรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์	ดี	ถึง	ดีมาก	โดยการประเมินการทำางานของคณะ
กรรมการจะแบ่งเป็น	
	 	 1.	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
	 	 2.	การประชุมคณะกรรมการ
	 	 3.	บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	
													ในปี	2562	คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้จัดให้มีการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานใน	4	รูปแบบ	คือ	(1)	การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการทั้งคณะ	(2)	การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล(ประเมินตนเอง)	(3)	การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการย่อยทั้ง	3	คณะ	(4)	การประเมินการปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการ

 ก�รประเมินก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�ร ดังนี้

โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินดังนี้
1.	คณะกรรมการเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะโดยรวม	โดยนำาผลคะแนนมาเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก
2.	ระยะเวลาการประเมิน	ตามปีปฏิทินและให้เสร็จสิ้นภายในปีนั้น	และนำาผลการประเมินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่	1	ของปีถัดไป
3.	ประเมินปีละ	1	ครั้ง

	 วิธีการให้คะแนน	
	 	 0		=		ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	หรือไม่มีการดำาเนินการในเรื่องนั้น
	 	 1		=		ไม่เห็นด้วย	หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย	
	 	 2		=		เห็นด้วย	หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
	 	 3		=		เห็นด้วยค่อนข้างมาก	หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นดี
	 	 4		=		เห็นด้วยอย่างมาก	หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม

ค่�ตอบแทน
	 ค่าตอบแทนของกรรมการ	คือ	ค่าเบี้ยประชุม	และโบนัสประจำาปีตามจำานวนที่ได้อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท	ซึ่งจะต้องอยู่ใน
เกณฑเ์ฉลีย่เมือ่เทยีบกบัอตุสาหกรรมเดยีวกนั	โดยจะคำานงึถงึความเพยีงพอตอ่การปฏบิตัหินา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั	โดย
กรรมการทีเ่ปน็ผูบ้รหิารขอสละสทิธิใ์นการรบัคา่เบ้ียประชมุ	สว่นผูบ้รหิารจะไดร้บัผลตอบแทนทีเ่ปน็เงนิเดอืนและโบนสัประจำาป	ีโดยพจิารณาจาก
ผลการดำาเนินงานของบริษัทเป็นสำาคัญ	ทั้งน้ี	ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและผู้บริหารรวมกันจะต้องไม่เป็นจำานวนที่แตกต่างอย่างมีนัย
สำาคัญเมื่อเทียบกับผลตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารโดยเฉล่ียของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดยจะคำานึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

1	 การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ
2	 การประเมินคณะกรรมการย่อย
	 2.1	คณะกรรมการตรวจสอบ
	 2.2	คณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล
	 2.3	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3	 การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล
4	 ผลการประเมิน	CEO

ปี 2562

3.85

3.96
3.95
3.90
3.91
3.79

ปี 2563

3.95

3.90
3.93
3.93
3.89
3.76
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บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำากัด (มหาชน)

ก�รพัฒน�กรรมก�รและผู้บริห�ร
	 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำากับดูแล
กิจการของบริษัท	เช่น	กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	ผู้บริหาร	และเลขานุการบริษัท	เป็นต้น	เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	
การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระทำาเป็นการภายในบริษัท	หรือใช้บริการของสถาบันภายนอกก็ได้
	 โดยในปี	2563	ที่ผ่านมา	กรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมอบรมพัฒนาความรู้ดังรายละเอียดต่อไปนี้

	 ในกรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงกรรมการหรอืมกีรรมการเข้าใหม่	ฝ่ายจดัการจะจดัให้มเีอกสารและข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าท่ี
ของกรรมการเข้าใหม่	รวมถึงจัดให้มีการแนะนำาลักษณะธุรกิจ	และแนวทางการดำาเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่
	 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการหมุนเปลี่ยนงานที่ได้รับมอบหมายตามความถนัดของผู้บริหารและพนักงาน	โดยพิจารณาตามความ
เหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลกั	โดยกรรมการผูจ้ดัการจะกำาหนดช่วงเวลาและพจิารณาผลการปฏบิตังิานดงักล่าวเพือ่เป็นแผนพฒันาและสบืทอด
งานของบริษัท	ทั้งนี้	เพื่อพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการทำางานมากขึ้นและให้สามารถทำางานแทนกันได้

ตำาแหน่ง

กรรมการ

ผู้บริหาร

       ชื่อ – สกุล

นายชยวัฒน์	พิเศษสิทธิ์	
(ประธานกรรมการ)

นายประวิชย์	ศรีบัณฑิตมงคล	
(กรรมการ	/	กรรมการผู้จัดการ)

นางสาวสุนิสา	รัตนเนนย์
(รองกรรมการผู้จัดการ)

นางสาวกัญญา			วัฒนแต้ตระกูล	
(ผู้อำานวยการอาวุโสงานบัญชีและการเงิน)

นายวงศกร	พิเศษสิทธิ์	
(ผู้อำานวยการอาวุโสงานสื่อสารองค์กร
และนักลงทุนสัมพันธ์)

นางสาวสุภัทรา	อ่องแก้ว	
(ผู้อำานวยการอาวุโสสายงานธุรกิจ)

นางโศรดา	ธรรมประกอบ	
(ผู้อำานวยการอาวุโสสายงานธุรกิจ)

นายรักษ์สิทธิ์	ประสิทธิ์รัฐสินธุ์	
(ผู้อำานวยการอาวุโสสายงานธุรกิจ)

นายภักดิ์ภวินท์	เกตุสุวรรณ์	
(ผู้อำานวยการอาวุโสสายงานธุรกิจ)

นางสาวสุพรรณี	พลจร	
(ผู้อำานวยการอาวุโสสายงานธุรกิจ)

                หลักสูตรการอบรม

•	Group	Management	Conference	2020	

•	Group	Management	Conference	2020

•	Group	Management	Conference	2020
•	Group	Leadership	Conference	2020

•	การพัฒนาประสิทธิภาพการทำางาน

•	Group	Leadership	Conference	2020
•	การพัฒนาประสิทธิภาพการทำางาน

•	การพัฒนาประสิทธิภาพการทำางาน

•	จิตวิทยาการบริหารสำาหรับหัวหน้างาน
•	ต่อต้านทุจริตคอร์รับชันขององค์กร

•	Group	Leadership	Conference	2020
•	การบริหารโครงการเพื่อบรรลุเป้าหมาย
•	จิตวิทยาการบริหารสำาหรับหัวหน้างาน

•	จิตวิทยาการบริหารสำาหรับหัวหน้างาน
•		ต่อต้านทุจริตคอร์รับชันขององค์กร

•	จิตวิทยาการบริหารสำาหรับหัวหน้างาน
•	ต่อต้านทุจริตคอร์รับชันขององค์กร
•	การบริหารโครงการเพื่อบรรลุเป้าหมาย
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คณะกรรมการชุดย่อย

	 บริษัทฯ	มีคณะกรรมการชุดย่อย	3	ชุด	คือคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	และคณะกรรมการสรรหา	 
ค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	

คณะกรรมก�รตรวจสอบ
	 คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ชว่ยในการกำากบัดูแลกจิการของบรษิทัโดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบ
ดว้ยกรรมการตรวจสอบจำานวนอยา่งนอ้ย	3	ทา่น	เพือ่ทำาหนา้ทีช่ว่ยสนบัสนนุคณะกรรมการบรษิทัในการกำากบัดแูลและตรวจสอบการบรหิารงาน	การ
ควบคมุภายในและการปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	รวมทัง้การจดัทำารายงานทางการเงนิ	เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานและการเปดิเผยขอ้มลูของบรษัิท
เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ	และบริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท	เพื่อทำาหน้าที่ในการดำาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท	และการประชุมผู้ถือหุ้น	รวมทั้งสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทโดยการให้คำาแนะนำาในเรื่องข้อกำาหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ	รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท

	 •	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	มีจำานวน	3	ท่าน	ดังนี้
	 •	โดยกรรมการตรวจสอบลำาดับที่	3	เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำาหน้าที่ในการสอบทาน	ความน่าเชื่อถือ
	 		ของงบการเงิน

คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	มีจำานวน	3	ท่าน	ดังนี้

ชื่อ

1.	พลตำารวจเอกวิเชียร	พจน์โพธิ์ศรี
2.	รศ.ดร.ธีระพร	วีระถาวร
3.	อาจารย์อาจารย์ธีรธัช	โปษยานนท์

ตำาแหน่ง

กรรมการอิสระ	/	ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี	นางสาวพัชรินทร์	นิโรจน์	เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ

1.	อาจารย์ธีรธัช	โปษยานนท์
2.	นายประวิชย์		ศรีบัณฑิตมงคล
3.	นางพูนสุข	พิเศษสิทธิ์

ตำาแหน่ง

ประธ�น /	กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ	/	กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ	/	รองกรรมการผู้จัดการ

โดยมี	นางสาวพัชรินทร์	นิโรจน์	เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่
	 1.	กำาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง	และให้นำาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณาอนุมัติ
	 2.	กำาหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
	 3.	ติดตาม	กำากับ	ดูแล	เป็นประจำาทุกปี	เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการบริหารความเสี่ยงเหมาะสมต่อเหตุการณ์	และได้นำาไปปฏิบัติ 
	 			อย่างมีประสิทธิภาพ
	 4.	ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมาย
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บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	คณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	มีจำานวน	3	ท่าน	ดังนี้

ชื่อ

1.	รศ.ดร.ธีระพร	วีระถาวร
2.	อาจารย์ธีรธัช	โปษยานนท์
3.	นายชยวัฒน์		พิเศษสิทธิ์

ตำาแหน่ง

ประธาน	/	กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ	/	กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ	

โดยมี	นางสาวภัทริน	หล่อตระกูลงาม	เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ

หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบด้�นก�รสรรห�

ด้�นค่�ตอบแทน

ด้�นบรรษัทภิบ�ล

สรรหาและเสนอบุคคลผู้ที่เหมาะสมเพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการ	แทนกรรมการที่ครบวาระประจำาปี	เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
สรรหาและเสนอบุคคลผู้ที่เหมาะสมเพ่ือดำารงตำาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกหรือพ้นจากตำาแหน่งก่อนครบวาระเพื่อ
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ
สรรหาและเสนอบคุคลผูท้ีเ่หมาะสมเพือ่ดำารงตำาแหนง่กรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ยเพือ่เสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการเพือ่
อนุมัติ

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•
•

กำาหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน	รวมถึงจำานวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการและผู้มี
อำานาจในการจดัการโดยมหีลกัเกณฑท์ีช่ดัเจน	โปรง่ใส	โดยเปรยีบเทยีบกับสภาพอตุสาหกรรม	ภาวะเศษฐกิจ	ผลประกอบการของ 
บริษทัฯ	และปัจจยัอืน่ๆ	และนำาเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทพจิารณาอนมุตั	ิและ/หรอื	นำาเสนอเพือ่ขอความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุ
ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
ดูแลให้กรรมการบริษัทและผู้มีอำานาจในการจัดการได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
กำาหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการบริษัทและผู้มีอำานาจในการจัดการเพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำาปี
เปิดเผยนโยบายเก่ียวกับการกำาหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ	รวมทั้งจัดทำารายงานการกำาหนดค่า
ตอบแทน	โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับเป้าหมาย	การดำาเนินงาน	และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ	ไว้ใน
รายงานประจำาปีของบริษัท

กำาหนดนโยบายการกำากบัดแูลกจิการทีด่จีรยิธรรมและจรรยาบรรณในการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัและนโยบายการดำาเนนิงานดา้น
กิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
กำากบัดแูลใหก้ารปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ	และฝา่ยบรหิารเพือ่ใหเ้ปน็ไปตามหลกัการกำากบั
ดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดีของจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ
จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปีของคณะกรรมการ	กรรมการรายบุคคล	และคณะกรรมการชุดย่อย
ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทโดยเปรียบเทียบกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของมาตรฐานสากล
และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงอย่างสม่ำาเสมอ
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การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1. กรรมก�รอิสระ
	 บริษัทฯ	กำาหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย	1	ใน	3	ของจำานวนกรรมการทั้งหมดของ 
บริษัทฯ	โดยที่คณะกรรมการบริษัท	หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น	(แล้วแต่กรณี)	เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ	เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท	ทั้งนี้	บริษัทฯ
มีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า	1	ใน	3	ของกรรมการทั้งคณะ	และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย	3	คน
	 หลักเกณฑใ์นการคดัเลอืกกรรมการอสิระองิตามหลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกกรรมการบริษทัโดยคณุสมบตัขิองผูท้ีจ่ะมาทำาหนา้ทีเ่ปน็กรรมการ
อิสระ	พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	รวมถึงประกาศ	ข้อบังคับ	และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง	โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา	ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน	
ประสบการณท์ำางาน	และความเหมาะสมอืน่ๆ	ประกอบกนั	เพือ่นำาเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาแตง่ตัง้เปน็กรรมการของบรษิทัตอ่ไป	ทัง้นี	้
หากมกีรรมการอสิระคนหนึง่คนใดพน้จากตำาแหนง่ก่อนครบวาระ	คณะกรรมการบรษิทัอาจแตง่ตัง้กรรมการอสิระทีม่คีณุสมบตัติามทีก่ำาหนดข้างตน้
เข้ามาดำารงตำาแหน่งแทน	โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน
 
ทั้งนี้	กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติ	ดังนี้

ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ	1	ของจำานวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ	บรษิทัใหญ	่บริษทัยอ่ย	บริษทัรว่ม	ผูถื้อหุน้รายใหญ	่
หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ	ทั้งนี้	ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆด้วย
ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา	หรือผู้มีอำานาจควบคุม
ของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือของผู้มีอำานาจควบคุมของ 
บริษัทฯ	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี	ก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงานกำากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย	ในลักษณะที่เป็น	บิดา	มารดา	คู่สมรส	พี่
น้อง	และบุตร	รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	ของกรรมการรายอื่น	ผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอำานาจควบคุม	หรือบุคคลที่จะได้
รับการเสนอให้เป็นกรรมการ	ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย
ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุม
ของบริษัทฯ	ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	
หรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มี
อำานาจควบคมุของบรษิทั	เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลัีกษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกว่าสองปกีอ่นวนัทีย่ืน่ขออนญุาตตอ่สำานกังาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ 
บริษัทฯ	และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	ผู้มีอำานาจควบคุม	หรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชี	ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	บริษัท
ใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ 
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน	ซึ่งได้
รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุม
ของบริษัทฯ	และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	ผู้มีอำานาจควบคุม	หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย	เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เพือ่เปน็ตวัแทนของกรรมการของบรษิทั	ผูถ้อืหุน้รายใหญ	่หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เปน็ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไมป่ระกอบกจิการท่ีมสีภาพอยา่งเดยีวกนัและเปน็การแขง่ขนัทีม่นียักับกจิการของบรษิทัฯหรอืบรษัิทยอ่ยหรอืไมเ่ปน็หุน้สว่นที่
มีนัยในห้างหุ้นส่วน	หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำา	หรือถือหุ้นเกิน
รอ้ยละ	1	ของจำานวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่	ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนัและเปน็การแขง่ขนั
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ

1)

2)

3)

4)	

5)

6)

7)

8)

9)
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บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำากัด (มหาชน)

2. กรรมก�รตรวจสอบ
	 คณะกรรมการบรษิทั	หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้	(แลว้แตก่รณ)ี	เปน็ผูแ้ตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบ	โดยมีจำานวนอยา่งนอ้ย	3	ทา่น	และกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย	1	ท่าน	จะต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอสำาหรับทำาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน	โดยที่
กรรมการตรวจสอบแต่ละรายจะต้องเป็นกรรมการอิสระ	และต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	
บริษัทร่วม	ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมบริษัทฯ	ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	หรือบริษัทย่อยลำาดับเดียวกันเฉพาะ
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	และมีหน้าที่ในลักษณะที่กำาหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำาเนิน
งานของคณะกรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมก�รบริษัท 
	 บรษัิทมคีณะกรรมการสรรหา	กำาหนดคา่ตอบแทน	และบรรษัทภบิาล	ทีด่แูลการคดัเลอืกบคุคลทีเ่หมาะสมเขา้ดำารงตำาแหนง่กรรมการหรอื
ผู้บริหารของบริษัทฯ	ซึ่งมีกระบวนการสรรหากรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ	โดยให้ผู้ถือหุ้นใหญ่	และ/หรือตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของแต่ละ
กลุ่ม	ผู้ทรงคุณวุฒิตามสายงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ	กรรมการอิสระ	และผู้บริหารของบริษัทฯ	ร่วมกันเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณวุฒิ	ประสบการณ์	
ศักยภาพ	โดยจะพิจารณาให้ความสำาคัญต่อผู้มีทักษะ	ประสบการณ์ที่มีความจำาเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	รวมถึงพิจารณาถึงขนาด	
ประเภท	และความซับซ้อนของธุรกิจ	และอุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำาเนินกิจการอยู่	โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติ	ดังต่อไปนี้

กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ	มีความซื่อสัตย์	สุจริต	 
มีจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอในการทำางานให้กับบริษัทฯ	อย่างเต็มที่
กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน	ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์	และต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมในการบริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น
ตามที่คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำาหนด
ในกรณขีองการพจิารณาสรรหากรรมการอสิระ	กรรมการอสิระจะตอ้งมคีณุสมบตัเิปน็ไปตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทและหลักเกณฑ์ที่สำานักงาน	ก.ล.ต.	กำาหนด	นอกจากนี้	ในกรณีหากกรรมการอิสระเดิมที่จะกลับเข้าดำารงตำาแหน่งอีกวาระ	
ควรมวีาระการดำารงตำาแหนง่ต่อเนือ่งนบัจากวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหด้ำารงตำาแหนง่กรรมการอสิระครัง้แรกไมเ่กนิ	9	ป	ีในกรณีทีจ่ะแตง่
ตั้งให้กรรมการอิสระนั้นดำารงตำาแหน่งต่อไปจะมีการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำาเป็นดังกล่าวด้วย
กรรมการไมส่ามารถประกอบกจิการอนัมสีภาพอยา่งเดยีวกนั	และเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทัฯ	หรอืเข้าเปน็หุน้ส่วน	หรอื
กรรมการในนิติบุคคลอื่นทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ	ไม่ว่าจะทำาเพื่อประโยชน์ของตนหรือ
ประโยชน์ของบุคคลอื่น	เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
พจิารณาการอทุศิเวลาของกรรมการ	โดยหากเปน็กรรมการเดมิทีจ่ะกลบัเขา้ดำารงตำาแหนง่อกีวาระ	ควรพจิารณาจากผลการปฏบิตัิ
งานในชว่งทีด่ำารงตำาแหนง่	รวมถงึพจิารณาถงึจำานวนบรษิทัทีก่รรมการแตล่ะคนไปดำารงตำาแหน่งให้เหมาะสมกบัลกัษณะหรือสภาพ
ธุรกิจของบริษัท	ซึ่งไม่ควรเกิน	5	บริษัทจดทะเบียน	เพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพการทำางานจะไม่ลดลง

1)

2)

3)

4)

5)

ทั้งนี้	บริษัทกำาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัทฯ	โดยมีรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำานวนไม่น้อยกว่า	5	คน	โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำานวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์	และวิธีการดังต่อไปนี้
	 (1)	ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
	 (2)	ผูถ้อืหุน้แตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงทีม่อียูท่ัง้หมดเลอืกตัง้บคุคลเดยีวหรอืหลายคนเปน็กรรมการ 
	 ก็ได้	ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ	จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใด 
	 ไม่ได้
	 (3)	ในกรณเีลอืกตัง้บคุคลหลายคนเปน็กรรมการ	ใหบ้คุคลทีไ่ดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลำาดบัลงมา 
	 เปน็ผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เปน็กรรมการเทา่จำานวนกรรมการทีจ่ะพึงมหีรอืจะพงึเลอืกต้ังในครัง้นัน้	ในกรณทีี ่
	 บคุคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในลำาดบัถัดลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจำานวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอื 
	 จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีทุกครั้ง	ให้กรรมการออกจากตำาแหน่งจำานวนหนึ่งในสาม	ถ้าจำานวน
กรรมการไม่สามารถแบ่งออกให้เป็นสามส่วนได้	ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดจำานวนหนึ่งในสาม	โดยกรรมการ
ซึ่งพ้นจากตำาแหน่ง	อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำาแหน่งอีกได้	ทั้งนี้	กรรมการท่ีจะต้องออกจากตำาแหน่ง
ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น	ให้จับสลากกัน	ในส่วนของปีต่อๆ	ไปให้กรรมการคนที่อยู่
ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง

1)

2)

3)
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กรรมการคนใดจะลาออกจากตำาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท	โดยการลาออกดังกล่าวจะมีผลนับตั้งแต่วันที่
ใบลาออกไปถึงบริษัท
ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ	ให้คณะกรรมการบริษัทเลือก
บคุคลซ่ึงมคีณุสมบติั	และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัมหาชนจำากดัและกฎหมายวา่ด้วยหลกั
ทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์ขา้เปน็กรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัคราวถดัไป	เวน้แตว่าระของ
กรรมการผูน้ัน้จะเหลอืนอ้ยกว่าสองเดอืน	โดยบคุคลซึง่เขา้เปน็กรรมการแทนดงักลา่วจะอยูใ่นตำาแหนง่กรรมการ
ไดเ้พยีงเทา่วาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการทีต่นเข้ามาแทน	โดยมตขิองคณะกรรมการตามความในวรรคขา้งตน้
จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจำานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

	 สำาหรับแนวทางในการพิจารณาผู้ได้รับเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ	คณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	ควรกำาหนด
แนวทางโดยคำานึงถึงองค์ประกอบ	(ปรับปรุงในมติคณะกรรมการเมื่อวันที่	18	ธันวาคม	2562)
	 	 1.	ความรู้ความชำานาญที่ต้องการให้มีในคณะกรรมการ	เพื่อให้กรรมการสามารถกำาหนดกลยุทธ์และนโยบาย	รวมทั้งกำากับ 
	 	 				ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิผล
	 	 2.	ความหลากหลายของกรรมการ	คณะกรรมการสรรหาฯ	ไดใ้ชห้ลกัเกณฑก์ารสรรหาโดยคำานึงถึงความรูค้วามชำานาญเฉพาะ 
	 	 			ด้านของคณะกรรมการ	(Board	Skill	Matrix)	เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการที่จะครบกำาหนดออกจาก 
	 				 			ตำาแหน่งตามวาระ	โดยจะประกอบด้วยความรู้ความชำานาญ	แบ่งเป็นด้าน
	 	 	 	 1	 การบริหารจัดการ	และการดำาเนินธุรกิจ 
	 	 	 	 2		 ประสบการณ์ในธุรกิจ	และอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท	
	 	 	 	 3		 ความรู้	ความสามารถด้านการเงิน	และบัญชี	
	 	 	 	 4		 ความรู้ด้านสถิติ		
	 	 	 	 5		 ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง	
	 	 	 	 6		 ความรู้ด้านกฎหมาย	
	 	 	 	 7		 ความรู้ด้านบรรษัทภิบาล	
	 	 	 	 8		 ความรู้/ประสบการณ์	การตลาด	
	 	 	 	 9		 ความรู้/ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

4)

5)

6)

ก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนกรรมก�รบริษัท
	 คา่ตอบแทนกรรมการคอืคา่เบีย้ประชมุและโบนสัประจำาป	ีซึง่จะตอ้งอยูใ่นเกณฑเ์ฉลีย่เมือ่เทยีบกบัอตุสาหกรรมเดยีวกนั	โดยจะคำานงึถงึ
ความเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารขอสละสิทธ์ิในการรับค่าเบี้ยประชุม	
ส่วนผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสประจำาปี	โดยพิจารณาจากผลการดำาเนินงานของบริษัทเป็นสำาคัญ	ทั้งนี้	ค่าตอบแทน
รายปขีองคณะกรรมการและผูบ้รหิารจะตอ้งไมเ่ปน็จำานวนทีแ่ตกตา่งอยา่งมนียัสำาคญัเมือ่เทยีบกบัผลตอบแทนของโดยเฉลีย่ของคณะกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดยจะคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก	
	 บริษัทฯ	มีกระบวนการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยให้ที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้กำาหนดอัตราค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์การ
กำาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทข้างต้น	และจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีของบริษัท	รวมถึงมีการเปิดเผย
ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการตามรูปแบบที่สำานักงาน	ก.ล.ต.	กำาหนด

4. ผู้บริห�ร
	 บริษัทฯ	มีนโยบายในการสรรหาผู้ท่ีเหมาะสมในการเข้ามาเป็นผู้บริหารของบริษัท	โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้	ความสามารถ	และมี
ประสบการณท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกิจ	ซึง่จะดำาเนนิการคดัเลอืกตามระเบยีบทีเ่กีย่วกบัการบรหิารทรพัยากรบคุคล	และจะตอ้งไดร้บัการอนมุตัจิากคณะ
กรรมการบริษัทฯ	หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

	 บริษัทฯจึงมีกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทดังนี้
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- ก�รสรรห�และแต่งตั้งกรรมก�รผู้จัดก�ร
	 บรษิทัมีขัน้ตอนกระบวนการสรรหาและแตง่ตัง้กรรมการผูจั้ดการโดยการใหผู้ถ้อืหุน้รายใหญแ่ละ/หรอืตวัแทนผูถ้อืหุน้รายใหญข่องแตล่ะ
กลุม่	ผูท้รงคณุวฒุติามสายงานท่ีเกีย่วขอ้ง	กรรมการ	และผูบ้รหิารสามารถเสนอรายชือ่บคุคลผูม้คีวามรูค้วามสามารถและศกัยภาพทีจ่ะดำารงตำาแหนง่
กรรมการผู้จัดการ	โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ

- ก�รสรรห�และแต่งตั้งผู้บริห�รในระดับที่ต่ำ�กว่�กรรมก�รผู้จัดก�ร
	 กรรมการผูจั้ดการ	มอีำานาจในการสรรหาและตัง้แตง่บคุคลท่ีมคีวามรูค้วามสามารถและประสบการณใ์นธรุกจิของบรษัิทเขา้เปน็ผูบ้ริหาร
ในระดบัทีต่่ำากว่ากรรมการผูจ้ดัการและพนกังานในระดบัตา่งๆ		ภายใตก้รอบและนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษัิทกำาหนดไว	้ทัง้นี	้การแตง่ตัง้หวัหนา้
หรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายในจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนการกำาหนดค่า
ตอบแทนผู้บริหาร
	 ผู้บริหารบริษัทจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสประจำาปี	โดยพิจารณาจากผลการดำาเนินงานของบริษัทเป็นสำาคัญ	โดยมี
กระบวนการกำาหนดค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทดังนี้

- ค่�ตอบแทนกรรมก�รผู้จัดก�ร
	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีสิทธิเสนอและพิจารณาอนุมัติการกำาหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ	ทั้งนี้	ค่าตอบแทนรายปีของ
กรรมการผู้จัดการจะต้องไม่เป็นจำานวนที่แตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญเม่ือเทียบกับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของผู้บริหารของบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ค่�ตอบแทนผู้บริห�รในระดับที่ต่ำ�กว่�กรรมก�รผู้จัดก�ร
	 กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีสิทธิเสนอและพิจารณาอนุมัติการกำาหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทฯในระดับที่ต่ำากว่ากรรมการผู้
จดัการภายใตก้รอบและนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทักำาหนดไว	้ทัง้นี	้คา่ตอบแทนรายปขีองผูบ้รหิารดงักลา่วจะตอ้งไมเ่ปน็จำานวนท่ีแตกตา่งอยา่ง
มีนัยสำาคัญเมื่อเทียบกับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของผู้บริหารของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

	 บริษัทฯ	มีนโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	โดยจะลงทุน
ในธรุกิจทีม่คีวามเกีย่วเนือ่ง	ใกลเ้คยีง	หรอืกอ่ให้เกดิประโยชนแ์ละสนบัสนนุการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทั	เพือ่เสรมิสรา้งความมัน่คง	
และผลการดำาเนินงานของบริษัท
	 นอกจากนี้	ในการกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น	บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัทซึ่งมี
คุณสมบัติและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุนเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท 
ดังกล่าว	โดยตัวแทนดังกล่าวอาจเป็นประธานกรรมการ	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการ	 ผู้บริหารระดับสูง	หรือบุคคลใดๆ	
ของบริษัทที่ปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้น	ทั้งนี้	 เพื่อให้บริษัทสามารถ
ควบคุมดูแลกิจการ	และการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหน่ึงของบริษัท	บริษัทจึง
กำาหนดให้ตัวแทนของบริษัทจะต้องบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์
ซึ่งกำาหนดไว้ในข้อบังคับ	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทย่อย	และ/หรือบริษัทร่วมนั้นๆ	นอกจาก
นี้	การส่งตัวแทนเพ่ือเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	และ/หรือ 
ข้อตกลงร่วมกันในกรณีของบริษัทร่วม	
	 ทัง้น้ี	การขออนมุตัใินการลงทนุของบรษิทัจะตอ้งเปน็ไปตามกฎ	ระเบยีบ	หรอืกฎเกณฑว์า่ดว้ยการไดม้าหรอืจำาหนา่ยไปซึง่
สินทรพัยต์ามทีไ่ดป้ระกาศโดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย	หรอืสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
นอกจากนี	้บรษิทัจะตดิตามผลประกอบการและผลการดำาเนนิงานของบรษิทัยอ่ยและบรษัิทรว่มอยา่งใกลช้ดิ	รวมถงึกำากับให้มกีาร
จัดเก็บข้อมูลและบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทตรวจสอบ
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ก�รดูแลเรื่องก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน
	 บริษัทฯ	ให้ความสำาคัญต่อการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท	โดยบริษัทมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และ
ลูกจ้างของบริษัทนำาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม	รวมทั้งต้องไม่ทำาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลภายใน	ทั้งนี้	
บริษัทได้กำาหนดแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน	ดังนี้

ค่�ตอบแทนของผู้สอบบัญชี
	 ในปี	2562	และปี	2563	บริษัทฯ	มีการจ่ายค่าตอบแทนในการสอบบัญชีทั้งสิ้น	1,120,000	บาท	และ	1,120,000	บาท	
ตามลำาดับ	เป็นอัตราคงเดิมเมื่อเทียบกับปี	2562	และเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับปีก่อน	และไม่มีค่าบริการอื่นๆ

ใหค้วามรูแ้กก่รรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทเกีย่วกบัหนา้ทีใ่นการรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องตนเอง	คูส่มรส	
และบตุรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะ	ตอ่สำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย	์ตามมาตรา	59	และ
บทกำาหนดโทษตามมาตรา	275	แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย	์พ.ศ.	2535	(รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ข
เพิม่เตมิ)	รวมทัง้การรายงานการไดม้าหรอืจำาหนา่ยไปซึง่หลกัทรพัยข์องตนเอง	คูส่มรส	และบตุรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะ
ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ตามมาตรา	246	และบทกำาหนดโทษตามมาตรา	
298	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
กำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท	รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจัดทำา	และเปิดเผยรายงาน
การถือครองหลักทรัพย์	และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ตามมาตรา	59	และบทกำาหนดโทษตามมาตรา	275	แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	และจัดส่งสำาเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวัน
เดียวกันกับที่ส่งรายงานต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กำาหนดให้กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระ
สำาคัญซึ่งมีผลหรืออาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทนับแต่วัน
สุดท้ายของแต่ละไตรมาสหรือวันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท	(แล้วแต่กรณี)	จนถึงวันที่งบการเงินหรือ
ข้อมูลภายในที่เก่ียวข้องนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน	และในช่วงเวลา	24	ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวของ
บรษิทัไดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชนแลว้	และผูท้ีเ่ก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูดงักลา่วจะตอ้งไมเ่ปดิเผยขอ้มลูนัน้ใหผู้้อืน่ทราบจนกวา่
จะได้มีการแจง้ข้อมูลนั้นต่อตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย	ทัง้นี	้หากมีการกระทำาอนัฝา่ฝนืระเบยีบปฏบิัตดิงักล่าว
ขา้งตน้	บรษิทัจะถอืเปน็ความผดิทางวนิยัตามขอ้บงัคบัการทำางานของบรษิทั	โดยจะพจิารณาลงโทษตามควรแกก่รณ	ี
ตัง้แต	่การตกัเตอืนดว้ยวาจา	การตักเตอืนเปน็หนงัสอื	การภาคทณัฑ	์ตลอดจนการเลกิจา้งให้พน้สภาพการเปน็พนกังาน

1)

2)

3)
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	 บริษัทฯ	ตระหนักถึงความสำาคัญของการดำาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น	(Corporate	Social	Responsibilities	and	Anti-Corruption)	โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย	
เศรษฐกิจ	สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม	จริยธรรม	และจรรยาบรรณ	ซึ่งบริษัทหวังว่าการดำาเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทควบคู่กันไปด้วย	ทั้งนี้	บริษัทได้จัดทำานโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยแบ่ง
เป็น	8	หัวข้อ	ดังนี้

1. ก�รประกอบกิจก�รด้วยคว�มเป็นธรรม
	 บริษัทฯ	มุ่งเน้นประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	เป็นธรรม	มีจรรยาบรรณ	และตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางการค้าตามหลักจริยธรรมใน
การประกอบการค้า	กฎหมาย	และหลกัการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสมอภาคกนั	รวมถงึปฏเิสธพฤตกิรรมใดๆ	กต็ามทีข่ดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็น
ธรรม	เช่น	การแสวงหาข้อมลูทีเ่ป็นความลบัของคูแ่ข่งทางการค้า	การเรยีก	รบั	และไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ	ทีไ่ม่สจุรติทางการค้าในการจดัซือ้เครือ่งจกัร	
เป็นต้น	นอกจากนี้	ยังได้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู ้อื่น	โดยมีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำาหนด 
เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา	อาทิ	การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	เป็นต้น	อีกทั้ง	ยังมีโครงการรณรงค์ส่งเสริม
และปลูกจิตใต้สำานึกให้แก่บุคลากรของบริษัทในทุกระดับชั้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

2. ก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่น
	 บริษัทฯ	มีการบริหารกิจการบนพ้ืนฐานความโปร่งใส	มีจริยธรรม	ยึดม่ันในหลักการการกำากับดูแลกิจการ	และปฏิบัติตามกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือภาคเอกชน	โดยบริษัทได้กำาหนดโครงสร้าง
องค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ	กระบวนการทำางาน	และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน	เพื่อให้มีการถ่วง
ดุลอำานาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม	รวมทั้งกำาหนดแนวทางการปฏิบัติให้แก่กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน
ของบริษัทและบริษัทย่อย	ดังนี้

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ห้ามมิให้กรรมการ	ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทดำาเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทาง
อ้อม	โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่าง
สม่ำเสมอ
กรรมการ	ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท	มีหน้าที่ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการกระทำาที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นท่ี
เกี่ยวข้องกับบริษัท	โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา	หรือบุคคลที่รับผิดชอบ	และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง	ๆ
บรษิทัฯ	จะให้ความเป็นธรรมและคุม้ครองผูร้้องเรยีนทีแ่จ้งเรือ่งการทจุรติคอร์รปัชัน่	รวมทัง้บคุคลทีใ่ห้ความร่วมมือในการรายงาน
และในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	และฝ่ายจัดการต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	และ
มหีน้าท่ีในการให้การส่งเสรมิและสนบัสนนุนโยบายต่อต้านการทจุรติคอร์รปัช่ัน	เพือ่สือ่สารไปยงัพนกังานและผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุฝ่าย	
รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่างๆ	เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ	ระเบียบ	ข้อ
บังคับ	และข้อกำาหนดของกฎหมาย
ผู้ท่ีกระทำาการทจุรติคอร์รปัชัน่จะต้องได้รบัการพจิารณาโทษทางวนิยัตามระเบียบทีบ่รษัิทกำาหนดไว้	และอาจได้รบัโทษตามกฎหมาย	
หากการกระทำานั้นผิดกฎหมาย
บรษิทัฯ	จดัให้มกีารฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรูใ้ห้แก่กรรมการ	ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทัให้มคีวามเข้าใจในการปฏบิตัิ
ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	และส่งเสริมด้านคุณธรรม	ความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบ	และภาระหน้าที่ของตน
บริษัทฯ	สนับสนุนให้คู่สัญญา	คู่ค้า	หรือบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรายงานการละเมิดนโยบายต่อต้านการทุ
จริตคอร์รัปชั่นของบริษัท
บรษิทัฯ	มนีโยบายในการสรรหาหรือการคดัเลอืกบคุลากร	การเลือ่นตำาแหน่ง	การฝึกอบรมการประเมนิผลการปฏบิตังิาน	และการ
กำาหนดค่าตอบแทนของพนกังานและลูกจ้างของบรษิทัอย่างเป็นธรรมและเพยีงพอ	เพือ่ป้องกนัการทุจรติคอร์รปัชัน่ภายในองค์กร	
และเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและลูกจ้างของบริษัท
เพือ่ความชดัเจนในการดำาเนนิการในเรือ่งทีม่คีวามเสีย่งสงูกบัการเกดิการทจุรติคอร์รปัชัน่ในเรือ่งดงัต่อไปนี	้ให้กรรมการ	ผูบ้รหิาร
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และพนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง	และตรวจสอบให้แน่ชัด
การให้	มอบหรือรับของกำานัล	และการเลี้ยงรับรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส	ถูกต้องตามกฎหมาย	เป็น
ตามธรรมเนยีมทางการค้าปกตหิรอืประเพณนียิมในมลูค่าทีเ่หมาะสม	อาท	ิการไม่รบักระเช้าและของขวญั
ทกุประเภทในช่วงเทศกาลปีใหม่จากคูค้่า	ผูร้บัเหมา	และร้านค้าต่างๆ	โดยบรษิทัฯ	ดำาเนนิการออกจดหมาย
ชี้แจงยังกลุ่มต่างๆ	เหล่านี้ทุกรายเป็นประจำาทุกปีเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติ
การให้หรือรับเงินบริจาค	หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส	และถูกต้องตามกฎหมาย	โดยต้อง
มั่นใจว่าการให้หรือรับเงินบริจาค	หรือเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้เป็นการอำาพรางการติดสินบน
ในการดำาเนนิกจิการ	การตดิต่อ	การเจรจา	การประมลู	และการดำาเนนิการอืน่	ๆ 	กบัหน่วยงานภาครฐัหรอื
เอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส	และถกูต้องตามกฎหมาย	นอกจากนี	้กรรมการบริษัท	ผูบ้รหิาร	พนกังาน	
และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ให้หรือรับสินบนในทุกขั้นตอนของการดำาเนินกิจการ

9.1.

9.2.

9.3.

	 ทัง้นี	้บรษิทัฯ	ได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฎบิตั	ิ(Collective	Action	Coalition)	ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต	เป็นเครือข่ายองค์กรภาคีสีขาว	ซึ่งยึดหลักธรรมภิบาลในการดำาเนินธุรกิจ	ทำาให้เกิดความโปร่งใส	เป็นธรรม	และสามารถตรวจสอบได	้ 
ผูม้ส่ีวนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมลูต่างๆ	ได้โดยไม่ถกูกีดกนั	ทกุฝ่ายจะได้รับประโยชน์ร่วมกนั	และทำาให้เกดิเป็นกลไกการตรวจสอบซึง่มปีระสทิธภิาพ
ซึ่งในปี	2560	บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	(Collective	Action	Coalition)	ตามที่บริษัทได้ผ่านกระบวนการประเมินตนเองว่ามีแนวนโยบายและมีแนว
ปฏิบัติป้องกันการทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที่	CAC	กำาหนด

3. ก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน
	 บริษัทฯ	มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน	โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน	ชุมชน	และ
สังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์	คำานึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน	ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน	และไม่
เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ	สัญชาติ	ศาสนา	ภาษา	สีผิว	เพศ	อายุ	การศึกษา	สภาวะทางร่างกาย	หรือสถานะทางสังคม	รวมถึงการ
ดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน	เช่น	การใช้แรงงานเด็ก	และการคุกคามทางเพศ	เป็นต้น	ทั้งยังได้ส่ง
เสรมิให้มกีารเฝ้าระวงัการปฏบิตัติามข้อกำาหนดด้านสทิธมินษุยชน	โดยจดัให้มกีารมส่ีวนร่วมในการแสดงความคดิเหน็	และช่องทางในการร้องเรยีน
สำาหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	และดำาเนินการเยียวยาตามสมควร
	 ท้ังนี้	เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	บริษัทฯ	ได้ดำาเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและปลูกจิต
สำานึกให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

4.ก�รปฏิบัติต่อแรงง�นอย่�งเป็นธรรม
	 บริษัทฯ	ตระหนักถึงความสำาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่า
ของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในอนาคต	โดยได้กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ	
ดังนี้

เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน	และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน	และเง่ือนไขการจ้างงานเป็นธรรม	รวมถึงการกำาหนดค่าตอบแทน	และการพิจารณาผลงานความดี
ความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำางานที่เป็นธรรม	
ส่งเสรมิการพฒันาบคุลากร	โดยจดัให้มกีารจดัอบรม	สมันา	ฝึกอบรม	รวมถงึส่งบคุลากรเข้าร่วมสมัมนา	และฝึกอบรมวชิาการด้าน
ต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องเพือ่พฒันาความรู	้ความสามารถและศกัยภาพของบคุลากร	รวมถงึปลกูฝังทศันคตทิีด่	ีมคีณุธรรม	จรยิธรรม	และ
การทำางานเป็นทีมแก่บุคลากร
จดัให้มสีวสัดกิารด้านต่างๆ	สำาหรบัพนกังานตามทีก่ฎหมายกำาหนด	เช่น	ประกนัสงัคม	เป็นต้น	และนอกเหนอืจากทีก่ฎหมายกำาหนด	
เช่น	ประกนัสขุภาพ	และประกนัอบุตัเิหต	ุเป็นต้น	รวมถงึการให้เงนิช่วยเหลอืประเภทต่างๆ	แก่พนกังาน	เช่น	ทนุการศกึษาแก่บตุร	
และเงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ	เป็นต้น
จดัให้มบีรกิารตรวจสขุภาพประจำาปีแก่บคุลากรทกุระดบัชัน้ของบรษิทั	โดยพจิารณารายการตรวจจากปัจจยัความเสีย่งตามระดบั	
อายุ	เพศ	และสภาพแวดล้อมในการทำางานของแต่ละบุคคล
ดำาเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย	และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำางานท่ีดี	โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ	และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำานึกด้านความปลอดภัย	รวมถึงจัดการฝึกอบรม	และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่
ดี	และดูแลสถานที่ทำางานให้ถูกสุขลักษณะ	มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น	หรือร้องเรียนเกี่ยวกับปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระทำาที่ไม่ถูกต้องใน
บริษัท	รวมถึงมีมาตรการให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
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บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำากัด (มหาชน)

นำาระบบ	D	Passport	มาใช้เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรมต่างๆ	ของบริษัท	โดยมีระบบการ
บันทึกคะแนนความดีของแต่ละกิจกรรมตามที่ได้กำาหนดไว้	ซึ่งพนักงานสามารถนำาคะแนนที่สะสมมาแลกเป็นของรางวัลต่างๆ	ได้

8.

	 นอกจากนี้	บริษัทยังนำามาตรฐานสากล	SEDEX	จากประเทศอังกฤษ	ซึ่งเป็นมาตรฐานเรื่องจริยธรรมทางการค้า	ในเรื่องความยุติธรรมใน
การจ้างงาน	สวสัดภิาพ	และความปลอดภยัของพนกังานในทีท่ำางานเข้ามาใช้ในองค์กร	เพือ่รกัษามาตรฐานของบรษิทัในการปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่าง
เป็นธรรม	และสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานของบริษัท

5. คว�มรับผิดชอบต่อลูกค้�
	 บรษิทัฯ	มวีสิยัทศัน์ในการดำาเนนิธรุกจิโดยมุง่เน้นการให้บรกิารด้วยคณุภาพและมาตรฐานสากล	และยดึหลกัการดำาเนนิธรุกจิอย่างยัง่ยนื	
เพ่ือความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้า	พันธมิตรทางธุรกิจ	และผู้ถือหุ้น	ดังนั้นคุณภาพของผลงานที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้าจึงมีความสำาคัญ
เป็นอย่างมาก	บริษัทฯ	จึงนำามาตรฐานในการให้บริการต่างๆ	อาทิ	ISO	9001:2000	และ	ISO	9001:2008	ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านคุณภาพในส่วนของ
การออกแบบและติดต้ังคูหาสำาหรับงานนิทรรศการ	และมาตรฐาน	ISO20121	ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านระบบบริหารจัดการอย่างยั่งยืน	เข้ามาเพื่อ
สร้างสรรค์ผลงานให้มคีณุภาพและมาตรฐานมากยิง่ขึน้	เพือ่ให้ลกูค้ามคีวามมัน่ใจว่างานทีไ่ด้รบัการส่งมอบมคีวามคุม้ค่า	คงทน	สามารถสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้	
	 นอกจากนี้	ยังมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	ให้บริการด้วยความยืดหยุ่น	เป็นกันเอง	และมีการรับประกันผลงานให้แก่ลูกค้า	
เพื่อสร้างความมั่นใจในงานที่ส่งมอบมากขึ้น

6. ก�รดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อม
	 บรษิทัฯ	ให้ความสำาคญัต่อความรบัผดิชอบต่อสงัคมในการดแูลรักษาสิง่แวดล้อม	โดยบรษิทัดำาเนนิการและควบคมุให้การผลติสนิค้าและ
การให้บรกิารของบรษัิทและบรษิทัในเครอืมกีารปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการดแูลรกัษาสิง่แวดล้อมอย่างเคร่งครดั	บรษิทัได้ยดึหลกัองค์กร
สเีขยีว	และเข้าร่วมโครงการดแูลรักษาสิง่แวดล้อมด้วยการเข้าเป็นสมาชกิโครงการตาวิเศษ	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่การดูแลรกัษา	และหลกีเลีย่งการ
ทำาลายสิ่งแวดล้อม	โดยเริ่มจากการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ใช้วัสดุไม่สิ้นเปลืองและสามารถนำากลับมาใช้ได้หลายครั้ง	จัดหาระบบรักษา
สิ่งแวดล้อมท้ังที่กำาหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ	และเป็นอุปกรณ์ในการดำาเนินธุรกิจ	รวมทั้งมีการดำาเนินการและปลูกจิตสำานึกให้กับพนักงานในการ
ประหยัดทรัพยากร	และลดมลพิษ	เช่น	ลดการใช้โฟม	หรือถุงพลาสติก	อาทิ	โครงการ	K-Think	คิดก่อนทิ้ง	มีการประชาสัมพันธ์เรื่อง	การคัดแยก
ขยะ	ในบริเวณสำานักงานและโรงงาน	

7. ก�รร่วมพัฒน�ชุมชนหรือสังคม
	 บรษิทัฯ	ตระหนกัถงึความรับผดิชอบต่อชมุชนและสงัคม	จงึมนีโยบายในการให้ความช่วยเหลอืและพฒันาสงัคมโดยมนีโยบายทีจ่ะให้การ
สนบัสนนุทางด้านการศกึษาแก่เยาวชน	โดยการบรจิาคแบบเรยีน	สือ่และอปุกรณ์เสรมิทกัษะเพือ่การเรยีนรูต่้าง	ๆ 	รวมถงึการสนบัสนนุทนุการศกึษา	
นอกจากนี้	บริษัทยังมีนโยบายที่จะให้ความสนับสนุนต่อสังคมรอบข้าง	ไม่ว่าจะเป็นการให้เงินสนับสนุนและอุปกรณ์เสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้ต่าง	
ๆ	แก่โรงเรียน	รวมทั้งตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน	สังคมและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำาเนินงานของบริษัทด้วยความ
รวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ	อกีทัง้	บริษทัยงัได้ส่งเสรมิให้พนกังานของบรษิทัมจีติสำานกึและความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมและสงัคมด้วย	โดยบรษิทั
ได้จัดกิจกรรมและได้เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่าง	ๆ	โดยเฉพาะการส่งเสริมทางการศึกษาของเยาวชน	อาทิ

	 บริษัท	คิงส์เมน	ซี.เอ็ม.ที.ไอ.	จำากัด	(มหาชน)	ร่วมกับธนาคาร	ซีไอเอ็มบี	ไทย	จำากัด	(มหาชน)		มูลนิธิซีไอเอ็มบี	และวารสารการเงิน
ธนาคาร	ในการสนับสนุนจัดทำาห้องสมุดและกิจกรรมแก่โรงเรียนต่างๆ	ในโครงการดังนี้
	 1.	โครงการศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์	ห้องสมุดชุมชน	และเกษตรอาหารกลางวันตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	ณ	โรงเรียนบ้านเมืองคง	 
อ.คง	จ.นครราชสีมา	เมื่อวันที่	10	สิงหาคม	2563
	 2.	โครงการศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์	ห้องสมุดชุมชน	และเกษตรอาหารกลางวันตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	ณ	โรงเรียนบ้านนาเตย	 
ต.โนนทอง	อ.บ้านผือ	จ.อุดรธานี	เมื่อวันที่	10	ตุลาคม	2563
	 3.	โครงการศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์	ห้องสมุดชุมชน	และ	แปลงเกษตรสาธิต	และ	การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	ณ	โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ	
ต.สุเทพ	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	7	พฤศจิกายน	2563
	 4.	โครงการศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์	ห้องสมุดชุมชน	ยุวศาสตร์แพทย์แผนไทย	และการคัดแยกขยะ	ณ	โรงเรียนบ้านหนองปลิงควนเนียน	
ต.รัตภูมิ	อ.ควนเนียง	จ.สงขลา	เมื่อวันที่	14	พฤศจิกายน	2563
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	 โครงการ	K-Safe	เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านความปลอดภัยฯ	ซึ่งในปี	2563	ได้มีการเปิด
หลักสูตรในหัวข้อ	“การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ”	โดยเชิญชวนผู้บริหาร	พนักงานในบริษัท	และบริษัทใกล้เคียง	เข้าร่วมอบรม
ในครั้งนี้	ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่	4	พฤศจิกายน	2563	ณ	ห้องประชุมใหญ่ของบริษัทฯ

8. ก�รมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้จ�กก�รดำ�เนินง�นที่มีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย
	 บรษิทัฯ	มนีโยบายด้านการดำาเนนิงานทีต่ระหนกัถงึผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	จงึได้มกีารตดิตัง้ระบบควบคมุมลพษิต่างๆ	ในกระบวนการ
ผลิต	อาทิ	เครื่องดูดฝุ่นเพื่อกำาจัดฝุ่นไม้ในระหว่างการผลิตชิ้นงาน	ระบบห้องพ่นสีที่มีการติดตั้งระบบกำาจัดกลิ่น	เพื่อแปรสภาพเป็นนำ้าปนกากและ
แยกกากสีออกจากนำ้าทิ้ง	เพื่อนำาส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการกำาจัดต่อไป
	 นอกจากนีใ้นธรุกจิงานแสดงสนิค้าและการจดักจิกรรม	บรษิทัฯ	มกีารดำาเนนิงานด้านการผลติชิน้งานทีล่กูค้าสามารถนำากลบัไปใช้ใหม่ได้
อกีครัง้	ทำาให้เกิดการลดใช้ทรพัยากรในการผลิต	อกีทัง้เป็นการลดต้นทุนให้กบัลกูค้าอีกด้วย	นอกเหนอืจากนวตักรรมต่างๆทีปั่จจบุนับรษิทัได้ดำาเนนิ
การอยู	่บริษทัฯ	ยงัไม่หยดุนิง่ทีจ่ะศึกษาและหานวตักรรมใหม่ๆ	เพือ่นำามาพฒันาและปรบัปรงุการดำาเนนิงานให้เกดิประสทิธภิาพสงูสุดเพือ่ประโยชน์
ในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

•	โครงการ	K-Safe	“การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ”
ณ	ห้องประชุมใหญ่ของบริษัทฯ	เมื่อวันที่	4	พฤศจิกายน	2563	

•	โครงการศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์	ห้องสมุดชุมชน	ยุวศาสตร์แพทย์แผนไทย	
และการคัดแยกขยะ	ณ	โรงเรียนบ้านหนองปลิงควนเนียน	ต.รัตภูมิ	อ.ควน
เนียง	จ.สงขลา	เมื่อวันที่	14	พฤศจิกายน	2563

•	โครงการศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์	ห้องสมุดชุมชน	และเกษตรอาหารกลางวัน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	ณ	โรงเรียนบ้านนาเตย	 
ต.โนนทอง	อ.บ้านผือ	จ.อุดรธานี	เมื่อวันที่	10	ตุลาคม	2563

•	โครงการศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์	ห้องสมุดชุมชน	และ	แปลงเกษตรสาธิต	
และ	การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	ณ	โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ	ต.สุเทพ	อ.เมือง	
จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	7	พฤศจิกายน	2563
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บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำากัด (มหาชน)

รายการระหว่างกัน

1.ร�ยละเอียดร�ยก�รระหว่�งกันของบุคคลและนิติบุคคลที่มีคว�มขัดแย้ง
	 1.รายละเอียดรายการระหว่างกันของบุคคลและนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง

  1.1. บุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งและลักษณะคว�มสัมพันธ์

	 บริษัทฯ	มีการทำารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ได้ดังนี้

การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท	
สอบบัญชีธรรมนิติ	จำากัด	และนางสาวกรกช	วนสวัสด์ิ	แล้วเห็นว่ามี
ความเหมาะสมเพยีงพอกบัการปฏบิตัหินา้ทีด่งักลา่ว	เนือ่งจากมคีวาม
เป็นอิสระ	และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ
ภายในไม่น้อยกว่า	7	ปี	นอกจากนี้	นางสาวกรกช	วนสวัสดิ์	เคยเข้ารับ
การอบรมในหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานด้านการตรวจสอบ
ภายใน	ไดแ้ก	่หลกัสตูร	COSO	2013	ภาคทฤษฎแีละปฏบิตั	ิหลกัสตูร	
IT	Audit	ของสภาวิชาชีพบัญชี	ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน	
CPIAT	โครงการดำารงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ของหน่วยงาน	และการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น	เป็นต้น
	 ทั้งนี้	การพิจารณาและอนุมัติ	แต่งตั้ง	ถอดถอน	โยกย้ายผู้
ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ	จะต้องผ่าน
การอนมัุต	ิหรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ	โดย
คณุสมบัตขิองผู้ดำารงตำาแหนง่หวัหนา้งานตรวจสอบภายในปรากฎตาม
รายละเอียดเอกสารแนบ	3	–	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจ
สอบภายใน
	 คณะกรรมการบรษิทั	ไดม้อบหมายใหค้ณะทำางานดา้นความ
เสี่ยงขององค์กรเป็นผู้มีหน้าที่ประเมิณการควบคุมภายใน	โดยอ้างอิง
กรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ	The	Committee	
of	Sponsoring	Organizations	of	the	Treadway	Commission	
:	COSO		โดยบรษัิทฯ	ไดใ้หค้วามสำาคญัตอ่การควบคมุภายในอยา่งตอ่
เนื่อง	เนื่องจากเป็นกลไกสำาคัญที่ทำาให้บริษัทฯ	ดำาเนินธุรกิจให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ	และประสิทธิผล	การใช้ทรัพยากร
และการดูแลทรัพย์สิน	การรายงานข้อมูลทางการเงิน	การปฏิบัติตาม
กฎหมาย	ระเบียบและข้อบงัคบัตา่ง	ๆ 	รวมทัง้การปอ้งกนัหรอืลดความ
เสี่ยงจากการกระทำาที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ	

	 บริษัทฯ	มีการกำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	
และจรรยาบบรรณในการดำาเนินธุรกิจทั้งของกรรมการ	ผู้บริหารและ
พนกังานของบรษิทัฯ	นโยบายการตอ่ตา้นคอรร์ปัชัน่	และนโยบายการ
แจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร	รวมทั้งส่งเสริม
รณรงคใ์ห้พนกังานทกุคนมจีติสำานกึและปฏบิตัอิยา่งตอ่เนือ่ง	โดยการ
อบรมปฐมนเิทศนใ์หแ้ก่พนกังานทกุป	ีเพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปดว้ย
ความโปรง่ใสและเปน็ธรรมตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุสว่น	รวมถงึการจดัให้
มีกระบวนการติดตามและบทลงโทษอย่างชัดเจน
	 นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท	ได้ทำาการประเมินความ
เพยีงพอของระบบการควบคมุภายในประจำาป	ีตามแนวทางของคณะ
กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (กลต)	โดยทำาการ
ประเมินการควบคุมภายในในด้านต่างๆ		5		ด้าน	ดังต่อไปนี้		

	 1.	การควบคุมภายในองค์กร
	 2.	การประเมินความเสี่ยง
	 3.	การควบคุมการปฏิบัติงาน
	 4.	ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
	 5.	ระบบการติดตาม

	 ทั้งนี้คณะกรรมการ	ไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญต่อ
ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ	และมีความเพียงพอ	เหมาะสมโดย
จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำาเนินการตามระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
	 ทั้งนี้บริษัทได้มีการประชุมอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส	โดยมี
การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในครั้งล่าสุดในการ
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัวนัที	่11	พฤศจกิายน	2563
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Kingsmen C.M.T.I. Plc.

Kingsmen	Projects	
Pte	Ltd.

Kingsmen 
Myanmar	Co.,Ltd.

Kingsmen	C.M.T.I.
Cambodia	Co.,Ltd.

Kingsmen 
Creatives	Ltd.

Kingsmen	E&E	LTD.

คุณอาริยา	พิเศษสิทธิ์

-	ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง	
Shop	Bottega	&	Fendi	 
@	Icon	Siam	
ไม่มียอดค้างชำาระ

-	ค่าจ้างเหมาจัดงาน	Motor	
show	@	Yangon	ไม่มียอด
ค้างชำาระ

-	ค่าจ้างจัดงาน	Top	Thai	
Brand	2020@Koh	Pich,	
Combodia/Boonrawd	
มียอดค้างชำาระ	0.22	ล้าน
บาท

-	ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้เครื่องหมายการค้า	
(License	Agreement),	
และมีรายการค้างจ่าย	
จำานวน	3.39	ล้านบาท

-	ค่าใช้จ่ายในการอบรม	
0.27	ล้านบาท
ไม่มียอดค้างชำาระ

-	รายได้ค่าบริการจัดงาน	
Local	goodies	2020 
@	Bangkok	&	Samut	
Prakan	ไม่มียอดค้างรับ

-	ค่าเช่าโรงงานที่ศาลายา	
จังหวัดนครปฐม	เพื่อเก็บ
เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์
ต่างๆ	ที่ใช้ในการจัดงาน
แสดงสินค้า	และมีรายการ
ค้างจ่ายจำานวน	0.18	
ล้านบาท

7.4

0.13

0.42

3.42

0.27

0.04

1.1

เป็นรายการธุรกรรม
ปกติโดยค่าบริการที่
บริษัทฯ	จ่ายเป็นไป
ตามอัตราในท้องตลาด

เป็นรายการธุรกรรม
ปกติโดยค่าบริการที่
บริษัทฯ	จ่ายเป็นไป
ตามอัตราในท้องตลาด

เป็นรายการธุรกรรม
ปกติโดยค่าบริการที่
บริษัทฯ	จ่ายเป็นไป
ตามอัตราในท้องตลาด

เป็นรายการธุรกรรม
ปกติโดยค่าบริการที่
บริษัทฯ	จ่ายเป็นไป
ตามสัญญาอนุญาตให้
ใช้เครื่องหมายการค้า
ให้แก่	Kingsmen	
Creatives	Ltd.	

เป็นรายการธุรกรรม
ปกติโดยค่าบริการที่
บริษัทฯ	จ่ายเป็นไป
ตามอัตราในท้องตลาด

เป็นราคาที่ตกลงร่วม
กันตามสัญญา	และได้
มีการเปรียบเทียบราคา
กับผู้ประเมินอิสระ

บริษัทฯ

บริษัทฯ

บริษัทฯ

บริษัทฯ

บริษัทฯ

บริษัทฯ

มี	Kingsmen	Creatives	
เป็นผู้ถือหุ้นร่วมกัน	ซึ่งถือหุ้น
ร้อยละ	20	ในบริษัทฯ	และถือ
หุ้นร้อยละ	100ใน	Kingsmen	
Project	Pte	Ltd.

เป็นบริษัทย่อย
และมีกรรมการบริษัท
ร่วมกัน

เป็นบริษัทย่อย
และมีกรรมการบริษัท
ร่วมกัน

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท	
ร้อยละ	20

มี	Kingsmen	Creatives	
เป็นผู้ถือหุ้นร่วมกัน

ญาติของกรรมการ
และผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัทที่อาจมี
ความขัดแย้ง

มูลค่ารายการ 
สำาหรับปี 2563 

(ล้านบาท)

ความจำาเป็น/
หมายเหตุ

บริษัทที่เกิด
รายการ

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
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รายงานประจำาปี 2563

บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำากัด (มหาชน)

   1.2 ร�ยก�รระหว่�งกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
	 	 สำาหรบัรอบปบีญัชสีิน้สดุ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2563	บรษิทั	มรีายการระหวา่งกนักบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้
ทางผลประโยชน์สรุปได้ดังนี้

1. ก�รเช่�อสังห�ริมทรัพย์เพื่อใช้ในก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ
	 บริษัทฯ	ได้ทำาสัญญากับ	นางอาริยา	พิเศษสิทธิ์	เพื่อเช่าที่ดินเนื้อที่	5	ไร่	ตั้งอยู่ที่	83	ถนนหมู่บ้านบางเตย	ตำาบลบางเตย	อำาเภอสามพราน	
จังหวัดนครปฐม	พื้นที่รวม	1,812	ตารางเมตร	โดยบริษัทฯ	ได้ทำาสัญญาเช่า	10	ปี	โดยมีอัตราดังนี้ 

	 จากตัวเลขค่าเช่าตามตารางนี้	จะแสดงให้เห็นว่าเป็นราคาเทียบเคียงได้กับราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ	ซึ่งมีเงื่อนไขการชำาระเงินที่
เป็นปกติธุรกิจ	และสัญญาเริ่มตั้งแต่	1	กุมภาพันธ์	2558	ถึง	31	มกราคม	2568	และสามารถต่อสัญญาได้อีกคราวละ	10	ปี

ปีที่

1-3
4-6
7-10

ราคาผู้ประเมินอิสระ

83,452
91,797
100,977

ราคาค่าเช่า

83,000
91,300
100,430

2. คว�มจำ�เป็นและคว�มสมเหตุสมผลของร�ยก�รระหว่�งกัน
	 ในปี	2563	บริษัทฯ	มีการทำารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหลายรายการที่สำาคัญ	ซึ่งการทำารายการดังกล่าวมีความจำาเป็น
และสมเหตุสมผล	เนื่องจากเป็นการดำาเนินธุรกิจตามปกติ	และสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ	โดยมีการกำาหนดราคาของการทำารายการต่างๆที่
สามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาด	หรือราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ	หรือเป็นอัตรากำาไรที่สามารถเทียบเคียงได้กับอัตรากำาไรที่บริษัทฯได้รับ
จากบุคคลภายนอก	หรือเป็นราคาเดียวกันกับที่	Kingsmen	Creatives	Ltd.	ได้ให้กับบริษัทในเครือ	Kingsmen	ซึ่งการทำารายการระหว่างกันต่างๆ
ที่ผ่านมา	ล้วนมีความสมเหตุสมผลและมีราคาที่ยุติธรรม
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว	มีความเห็นว่ามีความจำาเป็นและสมเหตุสมผล	ตลอดจนเป็นประโยชน์
ต่อบริษัทฯ	(รายละเอียดในหัวข้อ	1.1	รายการระหว่างกันของบริษัทฯ	กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์)
3. ม�ตรก�รหรือขั้นตอนก�รอนุมัติก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกัน
	 บริษัทฯ	กำาหนดนโยบายและข้ันตอนในการทำารายการระหว่างกันของบริษัทฯและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์	มีส่วนได้เสีย	หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตกับบริษัทฯ	อาทิ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้มีอำานาจควบคุม	
หรอืบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัน้ัน	บรษิทัฯจะปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย	์ขอ้บงัคบั	ประกาศ	และคำาสัง่ของคณะกรรมการ
กำากับตลาดทุน	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ทั้งนี้	ผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวได้
	 ในกรณทีีก่ฎหมายกำาหนดใหร้ายการระหว่างกนันัน้ตอ้งไดร้บัอนมุตัจิากท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	บริษทัฯจะจดัให้มคีณะกรรมการ
ตรวจสอบเขา้รว่มประชมุเพือ่พจิารณาและใหค้วามเหน็เกีย่วกับความจำาเป็นในการทำารายการและความสมเหตสุมผลของรายการนัน้ๆ	ทัง้นี	้ในการ
เข้าทำารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป	และรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป	ให้เป็น
ไปตามหลักการดังนี้
 ก. ก�รทำ�ร�ยก�รที่เป็นข้อตกลงท�งก�รค้�ที่มีเงื่อนไขก�รค้�โดยทั่วไป
	 คณะกรรมการบรษิทัฯไดอ้นมุตัเิปน็หลกัการใหฝ้า่ยจดัการสามารถอนมุตักิารทำารายการระหวา่งกนัทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงือ่นไข
การค้าโดยทั่วไประหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย	กับกรรมการ	ผู้บริหาร	หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้	หากรายการดังกล่าวนั้นมีข้อตกลงทางการ
คา้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูนจะพงึกระทำากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณเ์ดยีวกนั	ดว้ยอำานาจตอ่รองทางการคา้ทีป่ราศจากอทิธพิลในการทีต่น
มีสถานะเป็นกรรมการ	ผู้บริหาร	หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	(แล้วแต่กรณี)
ทั้งนี้	บริษัทฯจะจัดทำารายงานสรุปการทำาธุรกรรมดังกล่าวเพ่ือรายงานในการประชุม	คณะกรรมการตรวจสอบ	และการประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯ	ทุกไตรมาส
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	 บริษัทฯ	ให้บริการรับเหมาช่วง	(Sub-Contractor)	แก่ลูกค้าของบริษัทในเครือ	Kingsmen	ที่ใช้บริการการออกแบบและงานตกแต่งใน
อาณาเขตที่บริษัทฯ	ได้ให้บริการตามสัญญาที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้า	(License	Agreement)	โดยกลุ่มบริษัทใน
เครือ	Kingsmen	เป็นผู้รับงานทำาสัญญา	และรับเงินจากลูกค้า	อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	และบริษัทในเครือ	Kingsmen	อาจมีเข้ารับและทำางานร่วม
กนัและมขีอ้ตกลงแบง่ปนัผลประโยชนจ์ากกำาไรทีไ่ดร้บัในบางงาน	โดยคดิจากอตัรากำาไรสว่นเพิม่	(Profit	Margin)	ทีบ่รษิทัจะไดร้บัจากงานดงักลา่ว
นั้น	สามารถเทียบเคียงได้กับอัตรากำาไรที่บริษัทฯ	ได้รับจากบุคคลภายนอก	
	 บรษิทัฯ	ใชก้ารรบัเหมาชว่ง	(Sub-Contractor)	จากบรษิทัในเครอื	Kingsmen	โดยบรษิทัฯ	เปน็ผูท้ำาสัญญาและรบัเงนิลกูค้าโดยตรง	และ
เช่นเดียวกัน	บริษัทฯ	อาจใช้บริการรับเหมาช่วงในบางงานจากบริษัทในเครือ	Kingsmen	อาจมีการเข้ารับงานร่วมกันและแบ่งปันผลประโยชน์จาก
กำาไรที่ได้รับในบางงาน	ตามกำาไรส่วนเพิ่ม	(Profit	Margin)	ที่ทางบริษัทฯ	ได้รับงานนั้น	และสามารถเทียบเคียอัตรากำาไรที่บริษัท	ได้รับจากบุคคล
ภายนอก

การรับเหมาช่วง (Sub-Contractor) ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทในเครือ Kingsmen 

 ข. ก�รทำ�ร�ยก�รที่เป็นข้อตกลงท�งก�รค้�ที่ไม่เป็นเงื่อนไขก�รค้�โดยทั่วไป
	 การทำารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไปจะต้องได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบกอ่นนำาเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯหรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	(แลว้แตก่รณ)ี	เพือ่พจิารณาอนมุตัติอ่ไป	ทัง้นี	้ใหป้ฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	รวมทั้งข้อบังคับ	ประกาศ	และคำาสั่งของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	รวม
ถึงการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึ้น	บริษัทฯจะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือ 
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัทฯ	หรือผู้ถือหุ้น	
(แล้วแต่กรณี)	ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ	เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำารายการดังกล่าวมีความจำาเป็นและมีความสมเหตุสมผล	โดยคำานึงถึงผล
ประโยชน์ของบริษัทฯเป็นสำาคัญ	ทั้งนี้	บริษัทฯจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	และหมายเหตุประกอบงบการ
เงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

4. นโยบ�ยและแนวโน้มก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันในอน�คต
	 บริษัทฯ	คาดว่ารายการระหว่างกันที่เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ	เช่น	การรับเหมาช่วง	 
(Sub-contracts)	ระหว่างบริษัทฯ	กับบริษัทในเครือ	Kingsmen	การใช้ชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้า	Kingsmen	การซื้ออุปกรณ์หรือ
บริการส่วนกลางที่ใช้ภายในบริษัทในเครือ	Kingsmen	และการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	จะยังคงมีอยู่ต่อไป	แต่
สำาหรับการค้ำาประกันเงินกู้ยืมให้แก่บริษัทฯ	นั้น	กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	จะยังคงค้ำาประกันเงินกู้ยืมให้แก่บริษัทฯ	ต่อไป	โดยไม่มีการคิด
ค่าตอบแทนใดๆ	โดยรายการระหว่างกันท่ียังคงมีต่อไปหรืออาจเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตจะมีการกำาหนดนโยบายการคิดราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน	
ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม	เป็นธรรม	และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์	รวมทั้งคำานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ	และบริษัท
ยอ่ยเปน็สำาคญั	โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ	จะสอบทานและใหค้วามเหน็ตอ่รายการระหวา่งกนัทีเ่ปน็รายการธรุกจิปกตหิรอืสนบัสนนุ
ธุรกิจปกติเป็นรายไตรมาส
	 รายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้นคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย	์รวมทัง้ขอ้บงัคบั	ประกาศ	และคำาสัง่ของคณะกรรมการกำากบัตววทลาดทุนและตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย	รวมถงึการปฏบิตัิ
ตามขอ้กำาหนดเกีย่วกบัการเปดิเผยขอ้มลูการทำารายการเกีย่วโยงกนัของบรษิทั	หรือบรษิทัยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชทีีก่ำาหนดโดยสมาคมนกับญัชี
และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
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บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำากัด (มหาชน)

	 บริษัทฯ	มีข้อตกลงทำาสัญญาร่วมกับ	Kingsmen	Creatives	Ltd.	 (Singapore)	เพ่ือชำาระค่าธรรมเนียมรายปีในการใช้ชื่อและ
เครือ่งหมายการคา้	Kingsmen	โดยคา่ธรรมเนยีมเปน็ไปตามสญัญา	Corporate	Service	Agreement	อนญุาตใหใ้ชช้ือ่ทางการคา้และเครือ่งหมาย
ทางการค้า	(License	Agreement)	โดยมีสูตรคำานวณอัตราค่าธรรมเนียมเป็นแบบอัตราที่ลดลงโดยคำานวณจากรายได้การให้บริการ	แต่รวมแล้ว 
ไม่เกิน	148,000	เหรียญสิงคโปร์ต่อปี	บริษัทมีภาระผูกพันต้องจ่ายค่าธรรมเนียมภายใต้สัญญาดังกล่าวตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน	ซึ่งอัตราดังกล่าว
เป็นอัตราเดียวกันกับที่	Kingsmen	Creatives	Ltd.	ได้ให้กับบริษัทในเครือ	Kingsmen	ทั่วไป

การใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้า Kingsmen
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บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำากัด (มหาชน) Kingsmen C.M.T.I. Plc.

สำ หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงิน และรายงาน
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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การจัดการ การวิเคราะห์
และคำ อธิบายของฝ่ายจัดการ 
(Management Discussion and Analysis: MD&A)
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ภาพรวมการดำำาเนิินิงานิ การเปล่ี่�ยนิแปลี่งท่ี่�ม่นัิยสำำาคััญ

	 ภาพโดยรวมของท้ั้�งปีี	2563	สถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคติิดเช้ื้�อไวร้สโคโรนา	2019	(COVID-19)	ทั้ำาให้้เกิดการชื้ะลอต้ิวของ
เศรษฐกิจและมีผลกระทั้บต่ิอธุุรกิจและอุติสาห้กรรมส่วนให้ญ่่รวมถึงธุุรกิจทีั้�กลุ่มบริษ้ทั้มุ่งดำาเนินธุุรกิจอย่่	โดยผลกระทั้บห้ล้กอย่ใ่นส่วนของงานแสดง
สินค้านิทั้รรศการและการติลาดทั้างเล้อกท้ั้�งในปีระเทั้ศไทั้ย	สาธุารณ์ร้ฐแห่้งสห้ภาพเมียนมาร์	และปีระเทั้ศก้มพ่ชื้าทีั้�ได้ร้บผลกระทั้บโดยติรงเน้�องจาก
การปิีดช้ื้�วคราวของศ่นยแ์สดงสินค้า	โรงแรม	และห้้างสรรพสินค้า	ต้ิ�งแต่ิเด้อนมีนาคม	2563	ส่งผลให้้กิจกรรมต่ิางๆ	ในพ้�นทีั้�ด้งกล่าวมีการยกเลิกห้ร้อ
เล้�อนการจ้ด	สถานการณ์์ด้งกล่าว	นำามาซึึ่�งความไม่แน่นอนและผลกระทั้บต่ิอสภาพแวดล้อมของการดำาเนินธุุรกิจ	อยา่งไรก็ติาม	กลุ่มบริษ้ทั้ได้ติิดติาม
เห้ตุิการณ์์การระบาดของโรคติิดเช้ื้�อไวร้สโคโรน่า	2019	(COVID-19)	อยา่งใกล้ชิื้ด	และมีกระบวนการปีระเมินผลกระทั้บทั้างการเงินทีั้�เกี�ยวก้บม่ลค่า
ของสินทั้ร้พย์	ปีระมาณ์การห้นี�สิน	และห้นี�สินทีั้�อาจเกิดขึ�นอย่างต่ิอเน้�อง	และจะพิจารณ์าบ้นทึั้กผลกระทั้บด้งกล่าวเม้�อสามารถทั้ำาได้	บริษ้ทั้ฯ	มีผล
ปีระกอบการขาดทุั้นสะสมม่ลค่าส่งพอสมควรซึึ่�งเกิดจากสภาพเศรษฐกิจของปีระเทั้ศอย่่ในช่ื้วงชื้ะลอต้ิวทั้ำาให้้โครงการให้ม่ๆ	มีปีริมาณ์ลดน้อยลง	
เกิดการแข่งข้นภายในธุุรกิจติกแต่ิงภายใน	ซึึ่�งส่งผลกระทั้บต่ิอผลรายได้ทีั้�ลดลงและผลการดำาเนินงานของบริษ้ทั้	
	 อย่างไรก็ติามบริษ้ทั้ได้เข้าร่วมปีระม่ลงานติกแต่ิงภายในอย่างสมำ�าเสมอ	โดยเล้อกปีระม่ลงานทีั้�บริษ้ทั้มีความชื้ำานาญ่และสามารถควบคุม
ได้เพ้�อให้้ได้กำาไรทีั้�เห้มาะสม	รวมถึงการขยายการลงทัุ้นในธุุรกิจงานแสดงสินค้านิทั้รรศการและการติลาดทั้างเล้อกท้ั้�งในปีระเทั้ศไทั้ย	สาธุารณ์ร้ฐ
แห่้งสห้ภาพเมียนมา	และปีระเทั้ศก้มพ่ชื้าเพิ�มขึ�น	เพ้�อเพิ�มยอดขายและผลกำาไรในอนาคติ	ท้ั้�งนี�บริษ้ทั้มีแผนเพ้�อร้บม้อก้บเห้ตุิการณ์์ด้งกล่าว	โดยกลุ่ม
บริษ้ทั้มีการจ้ดห้าแห้ล่งเงินทุั้นเพ้�อใช้ื้ในการดำาเนินงานเพ้�อร้กษาสภาพคล่องของธุุรกิจให้้สามารถดำาเนินงานได้อย่างติ่อเน้�อง	รวมถึงการจ้ดการค่า
ใช้ื้จ่ายต้ินทุั้นและการบริห้ารเงินทุั้นห้มุนเวียนให้้มีปีระสิทั้ธิุภาพ		โดยผ้่บริห้ารเช้ื้�อว่าบริษ้ทั้จะสามารถจ่ายชื้ำาระค้นเจ้าห้นี�การค้า	เงินก้่ย้มระยะส้�น
และเงินก้่ย้มระยะยาวจากสถาบ้นการเงินเม้�อถึงกำาห้นดชื้ำาระ	เพ้�อให้้บริษ้ทั้สามารถดำาเนินงานอย่างต่ิอเน้�อง

สำาหรับธุุรกิจหลัักของบริษัทในปี 2563 เป็นดังนี� 

 สายธุุรกิจงานแสดงสินค้าแลัะนิทรรศการ แลัะงานการตลัาดทางเลืัอก (Exhibitions & Alternative Marketing)	เป็ีนธุุรกิจห้ล้ก
ทีั้�ทั้ำากำาไรทุั้กปีี	แต่ิสำาห้ร้บในปีี	2563	ได้ร้บผลกระทั้บโดยติรงจากสถานการณ์์การระบาดของโรคติิดเช้ื้�อไวร้สโคโรน่า	2019	(COVID-19)	เน้�องจาก
ไม่สามารถจ้ดงานได้ติามกำาห้นด	งานช่ื้วงครึ�งปีีแรกต้ิองเล้�อนออกไปี	ท้ั้�งบางงานมีการแจ้งยกเลิกเน้�องจากสถานการณ์์เศรษฐกิจทีั้�ห้ยุดชื้ะง้กส่งผลก
ระทั้บก้บกลุ่มล่กค้าห้ล้กของกิจการ	ถึงแม้จะกล้บมาฟ้ื้�นต้ิวได้ในช่ื้วงปีลายปีีแต่ิรายได้ติำ�ากว่าทีั้�ปีระมาณ์ไว้กว่าร้อยละ	30

 สายธุุรกิจออกแบบแลัะตกแต่งภายใน (Interior)	ติามทีั้�บริษ้ทั้ได้ปีร้บกลยุทั้ธ์ุในการร้บงานให้้ช้ื้ดเจนมากขึ�นต้ิ�งแต่ิปีี	2562	เป็ีนต้ินมา	
โดยมุ่งเน้น	เล้อกร้บเฉพาะงานทีั้�ถน้ดและมีอ้ติรากำาไรข้�นต้ินทีั้�เพียงพอติามนโยบายและสามารถบริห้ารและควบคุมงานให้้ส่งมอบได้ท้ั้นส่งผลให้้งาน
ให้ม่ๆ	มีผลกำาไรข้�นต้ินเฉลี�ยดีขึ�นกว่าปีีก่อน	แต่ิเน้�องจากสถานการณ์์การระบาดของโรคติิดเช้ื้�อไวร้สโคโรน่า	2019	(COVID-19)	และสถานการณ์์
เศรษฐกิจทีั้�ห้ยดุชื้ะง้กยง้คงทั้ำาให้้ธุุรกิจออกแบบและติกแต่ิงภายในชื้ะลอต้ิวไม่สามารถมียอดขายได้ติามคาดการณ์์ถึงแม้ยง้มีรายได้บางส่วนจากกลุ่ม	
โรงพยาบาล	เป็ีนต้ิน	แต่ิย้งคงไม่เพียงพอต่ิอค่าใช้ื้จ่ายปีระจำาทั้ำาให้้ปีระสบผลขาดทุั้น

	 บริษ้ทั้ฯ	มีผลปีระกอบการติาม	งบการเงินรวม	สำาห้ร้บปีี	2563	สิ�นสุดว้นทีั้�	31	ธุ้นวาคม	รายได้จากการให้้บริการ	624.99	ล้านบาทั้	ลดลง	
-38%	y-y		สาเห้ตุิห้ล้กมาจากเศรษฐกิจในปีระเทั้ศยง้คงชื้ะลอต้ิวติามสภาพเศรษฐกิจโลก	ถึงแม้ว่าปีลายเด้อนธุ้นวาคม	2563	เริ�มปีร้บต้ิวดีขึ�น	แต่ิ
การฟ้ื้�นต้ิวของธุุรกิจบางกิจการยง้ได้ร้บผลกระทั้บจากการแพร่ระบาดของไวร้ส	COVID-19	ระลอกให้ม่ปีระกอบก้บกิจกรรมการเดินทั้างและความ
เช้ื้�อม้�นของผ้่บริโภคย้งไม่กล้บมาจึงส่งผลกระทั้บต่ิอเศรษฐกิจในภาพรวม		

	 สาเห้ตุิจากสายธุุรกิจงานแสดงสินค้าและกิจกรรมได้ร้บผลกระทั้บโดยติรง	แต่ิเริ�มกล้บมาฟ้ื้�นต้ิวช่ื้วงครึ�งปีีห้ล้ง	โดยรวมแล้วรายได้ยง้คงลด
ลงเก้อบเท่ั้าต้ิว	รายได้ท้ั้�งปีีไม่เพียงพอก้บค่าใช้ื้จ่ายคงทีั้�ทีั้�ต้ิองจ่ายปีระจำา	ต้ินทุั้นการให้้บริการ	605.46	ล้านบาทั้	ลดลง	-43%	y-y	ติามส้ดส่วนราย
ได้ทีั้�ลดลง	มีกำาไรข้�นต้ิน	19.53	ล้านบาทั้	แต่ิยง้ติำ�ากว่าอ้ติราทีั้�คาดการณ์์	สาเห้ตุิเกิดจากการปีระมาณ์การค่าปีร้บทีั้�ส่งงานล่าช้ื้าของบางโครงการ	และ
มีงานต่ิอเน้�องจากปีีก่อนเกิดต้ินทุั้นการแก้ไขงานและซ่ึ่อมงานทีั้�เกินกว่าทีั้�คาดการณ์์ของสายธุุรกิจงานติกแต่ิงภายใน

	 บริษ้ทั้ฯ	มค่ีาใช้ื้จ่ายในการสง่เสรมิการขาย	12.55		ลา้นบาทั้	ลดลง	9.53	ลา้นบาทั้	คดิเป็ีน	-43%	y-y	มผีลจากนโยบายปีร้บลดงบปีระมาณ์
ในส่วนนี�ลงกว่าครึ�ง

การวิเคัราะห์ผลี่การดำำาเนิินิงานิแลี่ะคัวามสำามารถในิการที่ำากำาไร
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•
•
•

มีอ้ติราขาดทัุ้นสุทั้ธุิ	ติิดลบร้อยละ	-16.97	ในปีี2562	ลดลงเม้�อเทั้ียบก้บปีี	2562	ซึ่ึ�งมีอ้ติรากำาไรสุทั้ธุิ	ร้อยละ	-15.1	
มีอ้ติราผลติอบแทั้นจากการลงทัุ้นในสินทั้ร้พย์	(ROA)	ติิดลบร้อยละ	-2.91	ลดลงขึ�นเม้�อเทั้ียบก้บปีี	2562
มอีต้ิราผลติอบแทั้นสว่นของผ้่ถอ้หุ้น้	(ROE)	ติิดลบร้อยละ	-44.89	ลดลงเม้�อเทีั้ยบก้บปี	ี2562	เน้�องจากภาวะผล	ขาดทุั้น	ของปีี	2563

ธุุรกิจงานติกแติ่งภายใน	(Interior)

ธุุรกิจงานแสดงสินค้าและนิทั้รรศการ	
(Exhibitions),	ธุุรกิจการติลาดทั้างเล้อก	
(Alternative	Marketing)	,	ธุุรกิจงาน
พิพิธุภ้ณ์ฑ์และสวนสนุกแนวคิด	(The-
matic	Park	&	Museums)

รายได้อ้�น

รวมรายได้จากการให้้บริการ

อ้ติราผลติอบแทั้นจากการลงทัุ้น
ในสินทั้ร้พย์	(ROA)	%

อ้ติราผลติอบแทั้นจากส่วนของผ่้ถ้อหุ้้น	
(ROE)	%

อ้ติรากำาไรสุทั้ธุิ	(%)

กำาไรสุทั้ธุิ	(ล้านบาทั้)

กำาไรติ่อหุ้้น	(บาทั้)

อ้ติราส่วนทั้างการเงินทั้ี�สำาค้ญ่

1501.53

634.09

1.89

2,137.51

62.19

0.26

2561

8.82

14.15

2.91

396.36

612.05

2

1,010.41

-152.24

-0.63

2562

-4.1

-40

-15.1

271.9

353.08

2.69

627.67

106.07

-0.44

2563

-2.91

-44.89

-16.97

รายไดำ้รวม (ลี่้านิบาที่) 2561 2562 2563

ตารางแสำดำงตัวเลี่ขแลี่ะอัตราส่ำวนิที่างการเงินิที่่่สำำาคััญ (งบการเงินิรวม)

	 ค่าใช้ื้จ่ายในการบริห้ารจำานวน	107.91	ล้านบาทั้	เพิ�มขึ�น	3.73	ล้านบาทั้	คิดเป็ีน	3.58%	y-y	เกิดจากการต้ิ�งปีระมาณ์การค่าเผ้�อห้นี�สงส้ย
จะส่ญ่จากล่กห้นี�การค้าห้ลายรายเพ้�อให้้ต้ิวเลขสะทั้้อนความเปี็นจริงมากทีั้�สุดและค่าใช้ื้จ่ายเงินชื้ดเชื้ยจากการเลิกจ้างบางส่วนทีั้�ต้ิองชื้ำาระติามกฏ
ห้มายแรงงาน
	 ในไติรมาสทีั้�	4	บริษ้ทั้ร้บร้่ผลขาดทุั้นการด้อยค่าเงินลงทุั้นในบริษ้ทั้ยอ่ยท้ั้�งสองแห่้งเป็ีนจำานวน	51.31	ล้านบาทั้(จากการปีระเมินสถานการณ์์
ท้ั้�ง	เศรษฐกิจ,	การระบาดของโรคติิดเช้ื้�อไวร้สโคโรน่า	2019	(COVID-19)	และสถานการณ์์การเม้อง)
	 ต้ินทุั้นทั้างการเงิน	13.36	ล้านบาทั้	เพิ�มขึ�น		3.90	ล้านบาทั้	เพิ�มขึ�น	+41.29%	y-y		เน้�องจากบริษ้ทั้มีภาระดอกเบี�ยจากเงินก้่ยม้ระยะ
ส้�นก้บสถาบ้นการเงินทีั้�ต้ิองจ่ายชื้ำาระเพิ�มขึ�นจากภาระค่าใช้ื้จ่ายคงทีั้�ระห้ว่างทีั้�รายได้ห้ยุดชื้ะง้ก
	 สรุปีผลปีระกอบการติามงบการเงินรวม	สำาห้ร้บปีี	2563		:	บริษ้ทั้มีผลขาดทุั้นรวม	-106.07	ล้านบาทั้	(เป็ีนของเฉพาะกิจการ	-130.55	
ล้านบาทั้ซึ่ึ�งรวมการร้บร้่ขาดทัุ้นจากการด้อยค่าเงินลงทุั้นในบริษ้ทั้ย่อยไว้แล้ว	-51.31	ล้านบาทั้)	ส่วนบริษ้ทั้ย่อยมีผลปีระกอบการขาดทัุ้น	-16.56	
ล้านบาทั้	เน้�องจากสถานการณ์์ในบรษ้ิทั้ย่อยได้ร้บผลกระทั้บจากสถานการณ์์การระบาดของโรคติิดเช้ื้�อไวร้สโคโรน่า	2019	(COVID-19)	และเศรษฐกจิ	
อย่างมาก	รวมถึงสถานการณ์์การเม้องล่าสุดในเมียนมาร์
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คัวามสำามารถในิการบริหารที่รัพย์สิำนิ 

	 ณ์	ว้นทั้ี�	31	ธุ้นวาคม	2563	บริษ้ทั้ฯ	มีสินทั้ร้พย์รวมจำานวน	782.35	ล้านบาทั้	ลดลง	124.38	ล้านบาทั้	คิดเปี็นลดลง	
รอ้ยละ	13.72	เม้�อเทั้ยีบกบ้ปีกีอ่น	สนิทั้รพ้ยร์วมสว่นให้ญ่ป่ีระกอบดว้ย	สนิทั้รพ้ยห์้มนุเวยีนจำานวน	387.84	ลา้นบาทั้	และสนิทั้รพ้ย์
ไม่ห้มุนเวียนจำานวน	394.51	ล้านบาทั้	โดยส้ดส่วนห้ล้ก	ในสินทั้ร้พย์ห้มุนเวียนปีระกอบไปีด้วยล่กห้นี�การค้าและล่กห้นี�อ้�น	เปี็น
จำานวน	307.79	ล้านบาทั้	คิดเปี็นส้ดส่วนห้ล้ก	ร้อยละ	79.36	ของสินทั้ร้พย์ห้มุนเวียน

ล่กห้นี�การค้าและรายได้ทั้ี�ย้งไม่เรียกชื้ำาระ	รวม	229.14	ล้านบาทั้ปีระกอบด้วย
										-	ล่กห้นี�การค้า-บริษ้ทั้อ้�น	(สุทั้ธุิจากค่าเผ้�อฯ	20.21	ล้านบาทั้)	 จำานวน				87.55	 ล้านบาทั้
										-	รายได้ทั้ี�ย้งไม่เรียกชื้ำาระ	(สุทั้ธุิจากค่าเผ้�อฯ	3.26	ล้านบาทั้)	 จำานวน				141.59	 ล้านบาทั้										

คุณภาพของลัูกหนี� การวิเคราะห์อายุของลัูกหนี� การตั�งสำารองแลัะความเพียงพอของค่าเผื่อหนี�สงสัยจะสูญ

ล่กห้นี�การค้า	-	
บริษ้ทั้ทั้ี�เกี�ยวข้องก้น

ล่กห้นี�การค้า	-	บริษ้ทั้อ้�น

รวมล่กห้นี�การค้า

(ห้้ก)	ค่าเผ้�อห้นี�สงส้ยจะส่ญ่

สุทธุิ

0

8.25

0

(1.54)

6.71

0

42.18

0
 

(0.30)

41.88

0

16.87

0

(16.87)

0

0

26.24

0

(0.50)
 

25.74

0

107.76

0

(20.21)

87.55

0

14.22

0

(0.10)
 

13.22

	 ณ์	ว้นสิ�นปีี	2563	บริษ้ทั้	มียอดค่าเผ้�อห้นี�สงส้ยจะส่ญ่	ปีระมาณ์	20.21	ล้านบาทั้	คิดเปี็นร้อยละ	18.75	ของล่กห้นี�การ
ค้า-บริษ้ทั้อ้�น	(107.76	ล้านบาทั้)	เน้�องจากบริษ้ทั้ได้ใชื้้มาติรฐานรายงานทั้างการเงินฉบ้บทั้ี�	9	เปี็นคร้�งแรก	จึงร้บร่้ผลขาดทัุ้นด้าน
เครดิติทั้ี�คาดว่าจะเกิดขึ�นติ่อสินทั้ร้พย์ทั้างการเงินโดยไม่จำาเปี็นติ้องรอให้้เห้ติุการณ์์ทั้ี�มีการด้อยค่าด้านเครดิติเกิดขึ�นก่อน	บริษ้ทั้ฯ	
ใชื้ว้ธีิุการอยา่งงา่ยในการพจิารณ์าคา่เผ้�อผลขาดทุั้นทีั้�คาดวา่จะเกดิขึ�นติลอดอายสุำาห้ร้บล่กห้นี�การคา้สำาห้ร้บคา่เผ้�อห้นี�สงส้ยจะส่ญ่
ปีระมาณ์จากการสอบทั้านยอดคงเห้ล้อ	ณ์	ว้นสิ�นปีี	เพ้�อให้้แสดงสถานะของล่กห้นี�ได้ถ่กติ้องมากทั้ี�สุด	

												บริษ้ทั้ฯ	ติระห้น้กถึงความเสี�ยงและผลกระทั้บทั้ี�อาจเกิดขึ�นในอนาคติ	ด้านวางแผน/วางมาติรการปี้องก้น/การควบคุม	
ความเสี�ยงติ่าง	ๆ	อย่างใกล้ชื้ิดและเปี็นระบบ	อาทั้ิ	(ด่ข้อม่ลเพิ�มเติิม	ส่วนทั้ี�	2	ข้อ	3	การบริห้ารจ้ดการความเสี�ยง)
	 การจ้ดโครงสร้างองค์กรให้ม่
	 กำาห้นดแผนส้บทั้อดติำาแห้น่ง	(Succession	Plan)	ในกลุ่มผ่้บริห้ารระด้บส่ง						
	 การวางระบบสารสนเทั้ศและนำาเทั้คโนโลยีเข้ามาใชื้้	เชื้่น	โปีรแกรม	ERP	
	 การบริห้ารติ้นทัุ้น	
	 การบริห้ารสภาพคล่อง

•
•
•
•
•

ประเภที่ลีู่กหนิ่้
ยังไม่คัรบ

กำาหนิดำชำาระ
นิ้อยกว่า 
3 เดำือนิ

มากกว่า 
12 เดำือนิ

 
3-6 เดำือนิ

 
7-12 เดำือนิ รวม

เกินิกำาหนิดำ (หนิ่วย: ลี่้านิบาที่)
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สำภาพคัลี่่องแลี่ะคัวามเพ่ยงพอของเงินิทีุ่นิ  

1262

792.8

469.3

2562

95.03

-76.89

-29.43

176.16

69.84

164.87

906.73

614.69

292.04

2563

164.87

24.47

-68.74

2.57

-41.7

123.17

782.35

601.77

180.58

2563

123.17

-7.39

-4.66

-34.68

-46.73

76.44

	 ภาพรวมกระแสเงินสดลดลงจากปีีก่อน	46.73	ล้านบาทั้	ลดลงจากกระแสเงินสดสุทั้ธิุใช้ื้ไปีในกิจกรรมจ้ดห้าเงิน	34.68	
ล้านบาทั้	เป็ีนการชื้ำาระห้นี�เงินก้่ย้มระยะส้�นจากสถาบ้นการเงินทีั้�ใช้ื้ห้มุนเวียนในกิจการ	ปีระกอบก้บไม่มีกระแสเงินสดเข้ามาจาก
กิจกรรมดำาเนินงานเน้�องจากธุุรกิจห้ยุดชื้ะง้กช่ื้วงสถานการณ์์ระบาดของโรคติิดเช้ื้�อไวร้สโคโรน่า	2019	(COVID-19)	ทั้ำาให้้สภาพ
คล่องของบรษ้ิทั้ลดลงอยา่งมาก	ท้ั้�งนี�บริษ้ทั้ฯ	ไม่มีโครงการลงทั้นุในธุุรกรรมให้ญ่่ๆ	แต่ิอยา่งใดมีเพียงการซึ่้�อและซ่ึ่อมแซึ่มเคร้�องม้อ
และอุปีกรณ์์ทีั้�ใช้ื้ในสำาน้กงานติามปีกติิจึงมีเงินสดสุทั้ธิุใช้ื้ไปีในกิจกรรมลงทุั้นเพียง	4.66	ล้านบาทั้

										ณ์	31	ธุ้นวาคม	2563	บริษ้ทั้ฯ	มีสภาพคล่อง	0.8	เทั้่า	ลดลง	0.1	เทั้่า	เม้�อเทั้ียบก้บปีี	2562	มีกระแสเงินสดคงเห้ล้อ	จำานวน	
76.44	ล้านบาทั้	(โดยมีรายละเอียดสรุปีติามติารางด้านล่างและสามารถด่ได้จากงบกระแสเงินสดเพิ�มเติิม)

สินทั้ร้พย์รวม

ห้นี�สินรวม

ส่วนของผ่้ถ้อหุ้้น

กระแสเงินสด

เงินสดคงเห้ล้อติ้นปีี

เงินสดสุทั้ธุิได้มา	(ใชื้้ไปี)	กิจกรรมดำาเนินงาน

เงินสดสุทั้ธุิได้มา	(ใชื้้ไปี)	กิจกรรมลงทัุ้น

เงินสดสุทั้ธุิได้มา	(ใชื้้ไปี)	กิจกรรมจ้ดห้าเงิน

เงินสด	เพิ�มขึ�น	(ลดลง)

เงินสดคงเหลัือสิ�นปี

ฐานิะที่างการเงินิ ณ 31 ธันิวาคัม 2562 (หนิ่วย: ลี่้านิบาที่) 2561 2562 2563

										รายได้ทั้ี�ย้งไม่เรียกชื้ำาระจำานวน	141.59	ล้านบาทั้	(ซึ่ึ�งเปี็นรายได้ทั้ี�ทั้ำางานเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่่ระห้ว่างการอนุม้ติิเอกสาร
ร้บมอบงานเปี็นลายล้กษณ์์อ้กษรจากล่กค้า	รายการด้งกล่าวจะเปีลี�ยนสถานะเปี็นล่กห้นี�เม้�อออกใบแจ้งห้นี�เรียกเก็บจากล่กค้าใน
ลำาด้บถ้ดไปีจึงย้งไม่มีความจำาเปี็นทั้ี�ติ้องแยกอายุห้นี�)			
										นอกเห้น้อจากการปีฏิบ้ติิติามนโยบายในการค้ดเล้อกล่กค้ารายติามปีกติิแล้ว	บริษ้ทั้เข้มงวดในการพิจารณ์าและค้ดเล้อก
ล่กค้ารายให้ม่เปี็นพิเศษเน้�องจากสถานการณ์์เศรษฐกิจปีัจจุบ้น	โดยเน้นทั้ี�สถานะทั้างการเงินปีัจจุบ้นทั้ี�มีสภาพคล่องเปี็นห้ล้กและ
พิจารณ์าร่วมก้บภาคอุติสาห้กรรมทีั้�ได้ร้บผลกระทั้บจากสถานการณ์์การระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวร้สโคโรน่า	2019	(COVID-19)	
ทั้้�งนี�ปี้องก้นความเสี�ยงจากการผิดน้ดชื้ำาระห้นี�	
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1.31

1.3

3.32

4.35

108

84

24

1.69

0.05

0.4

15.73

0.9

0.9

1.6

2.3

225

154

71

2.1

0.4

0.8

-18.89

0.8

0.8

1.7

2.0

209.3

180.2

29.1

3.33

1.64

1.22

-7.35

อ้ติราส่วนสภาพคล่อง	(เทั้่า)

อ้ติราส่วนสภาพคล่องห้มุนเร็ว	(เทั้่า)

อ้ติราส่วนห้มุนเวียนล่กห้นี�	(เทั้่า)

อ้ติราส่วนห้มุนเวียนเจ้าห้นี�	(เทั้่า)

ระยะเวลาเก็บห้นี�เฉลี�ย		(ว้น)

ระยะเวลาชื้ำาระห้นี�เฉลี�ย	(ว้น)

Cash	Cycle		(ว้น)

อ้ติราส่วนห้นี�สินติ่อส่วนของผ่้ถ้อหุ้้น	(เทั้่า)

อ้ติราส่วนห้นี�สินสุทั้ธุิติ่อส่วนของผ่้ถ้อหุ้้น	(เทั้่า)

อ้ติราส่วนห้นี�สินทั้ี�มีภาระดอกเบี�ยติ่อส่วนของผ่้ถ้อหุ้้น	

อ้ติราส่วนความสามารถในการชื้ำาระดอกเบี�ย	(เทั้่า)

อัตราส่ำวนิที่างการเงินิที่่่สำำาคััญ (หนิ่วย: ลี่้านิบาที่) 2561 2562 2563

										ในระห้ว่างปีีบริษ้ทั้ฯ	มีเงินฝากปีระจำา	จำานวน	60.9	ล้านบาทั้ใช้ื้เป็ีนห้ล้กทั้ร้พย์คำ�าปีระก้นจากการทีั้�ธุนาคารออก
ห้น้งส้อคำ�าปีระก้นการใช้ื้ไฟื้ฟ้ื้า	การปีฏบ้ิติิติามส้ญ่ญ่าการให้้บรกิารติามห้มายเห้ติทีุั้�	32.3	และคำ�าปีระก้นวงเงนิก้่ยม้ระยะ
ส้�น	ติามห้มายเห้ตุิปีระกอบงบการเงินทีั้�	19	

	 สำาห้ร้บกิจกรรมจ้ดห้าเงิน	บริษ้ทั้ฯ	ย้งคงมีภาระในการชื้ำาระดอกเบี�ยเงินก้่ระยะส้�นและระยะยาวเน้�องจาก
จำาเปี็นต้ิองใช้ื้วงเงินห้มุนเวียนช่ื้วงเศรษฐกิจห้ยุดชื้ะง้กจากสถานการณ์์การระบาดของโรคติิดเช้ื้�อไวร้สโคโรน่า	2019	
(COVID-19)	รายได้ติำ�ากว่าปีระมาณ์การอยา่งมากโดยเฉพาะสายธุุรกจิงานแสดงสินค้าและกิจกรรมทีั้�ถ่กระง้บการจ้ดงาน
ช่ื้วงต้ินปีี	แต่ิอยา่งไรก็ติามบรษ้ิทั้ฯ	ได้ร้บการลดอ้ติราดอกเบี�ยติามนโยบายของภาคร้ฐและสถาบ้นการเงนิพร้อมท้ั้�งไดร้้บ
การผ่อนผ้นการชื้ำาระค้นเงินต้ินสำาห้ร้บเงินก้่ระยะยาวออกไปีจนถึงไติรมาสแรกปีี	2564

	 สภาพคล่องของบริษ้ทั้ฯ	ลดลง	สาเห้ตุิห้ล้กมาจากภาวะผลปีระกอบการขาดทุั้นต่ิอเน้�องโดยเฉพาะช่ื้วง
สถานการณ์์การระบาดของโรคติิดเช้ื้�อไวร้สโคโรน่า	2019	(COVID-19)	ทั้ำาให้้งานห้ยุดชื้ะง้กยอดขายลดลง	กระแสเงิน
จากกิจกรรมดำาเนินงานจึงไม่เพียงพอในช่ื้วงแรก	แต่ิอย่างไรก็ดีบริษ้ทั้ยง้คงมีวงเงินห้มุนเวียนระยะส้�นก้บสถาบ้นการเงนิ
จากสถาบ้นการเงินในปีระเทั้ศห้ลายแห่้งจำานวน	300	ล้านบาทั้	(ปีี	2562	:	280	ล้านบาทั้)	โดยมีเงินฝากปีระจำาติาม
ห้มายเห้ตุิ	10	และอส้งห้าริมทั้ร้พย์เพ้�อการลงทุั้น-ทีั้�ดินติามห้มายเห้ตุิ	13	คำ�าปีระก้นเต็ิมวงเงิน
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	 บริษ้ทั้ฯ	มีนโยบายและมาติรการเร้�องสภาพคล่องของกิจการในสภาวะทีั้�เศรษฐกิจไม่ปีกติิ	เศรษฐกิจห้ยุดชื้ะง้ก	เศรษฐกิจไม่แน่นอน
เน้�องจากสถานการณ์์การระบาดของโรคติิดเช้ื้�อไวร้สโคโรน่า	2019	(COVID-19)	ได้ดำาเนินการด้งนี�

สถาบ้นการเงิน		 	 -	 เจรจาปีร้บลดอ้ติราดอกเบี�ยในอ้ติราทีั้�ติำ�าทีั้�สุด
	 	 	 -			 ขอผ่อนผ้นการชื้ำาระค้นเงินต้ินเงินก้่ย้มออกไปีเป็ีนปีีห้น้า(2564)

การเพิ�มทุั้นของผ้่ถ้อหุ้้น	 -	 เพ้�อนำาเงินมาช่ื้วยเพิ�มสภาพคล่องในการทั้ำางานในไติรมาส	1/2564
ล่กค้า	 	 	 -					 ค้ดเล้อกล่กค้าทีั้�ดี	มีวิน้ยในการชื้ำาระห้นี�ทีั้�ติรงเวลา
	 	 	 -	 เจรจาเครดิติเทั้อมให้้ส้�นลงเพ้�อให้้มีเงินเข้ามาห้มุนเวียนได้รวดเร็ว
	 	 	 -	 ค้ดเล้อกงานทีั้�มีกำาไรข้�นต้ินติามนโยบายบริษ้ทั้ทีั้�วางไว้
ค่่ค้า	/	พ้นธุมิติรทั้างธุุรกิจ	 -	 ขอขยายเครดิติเทั้อมให้้ยาวขึ�นเป็ีนกรณี์พิเศษ
	 	 	 -	 ร่วมก้นบริห้ารจ้ดการ	โครงการให้ญ่่และมีม่ลค่าส่ง
	 	 	 -	 สน้บสนุนทั้ร้พยากรร่วมก้น	เช่ื้น	เคร้�องม้อในการทั้ำางาน	ติลอดจนบุคลากรซีึ่�งก้นและก้น
บริห้ารทั้ร้พย์สิน	 	 -					 ขอลดค่าเช่ื้าอาคารสำาน้กงานและโรงงาน
	 	 	 -	 นำาอาคารบางส่วนทีั้�ไม่ได้ใช้ื้งานมาให้้เช่ื้า
	 	 	 -	 นำาทั้ร้พย์สินทีั้�มีอย่่มาสร้างรายได้	เช่ื้น	ให้้เช่ื้าเคร้�องจ้กรและเคร้�องม้อคุณ์ภาพส่ง	เป็ีนต้ิน
ควบคุมรายจ่ายในองค์กร		 -			 ลดเงินเด้อนผ้่บริห้ารและพน้กงานท้ั้�งองค์กรเป็ีนเวลา	2	ปีี	(2563-2564)	 
	 	 	 	 ห้ร้อ	จนกว่าสถานการณ์์จะกล้บมาเป็ีนปีกติิ
	 	 	 -	 ทั้บทั้วนและพิจารณ์าปีร้บลดสว้สดิการของพน้กงานท้ั้�งองค์ให้้เห้มาะสมก้บสถานการณ์์ปัีจจุบ้น
	 	 	 -	 ให้้พน้กงานทั้ำางานทีั้�บ้าน	2	ว้น	ต่ิอส้ปีดาห์้เป็ีนผลให้้บริษ้ทั้ฯ	ลดค่าสาธุารณ่์ปีโภคและค่าใช้ื้จ่าย 
	 	 	 	 สำาน้กงาน
	 	 	 -	 ปีร้บลดงบปีระมาณ์สำาห้ร้บค่าใช้ื้จ่ายทีั้�เกินความจำาเป็ีนในช่ื้วงสถานนี�	เช่ื้น	ค่าเลี�ยงร้บรอง	เป็ีนต้ิน

ภาระผูกพันิดำ้านิหนิ่้สิำนิ (Contractual Obligations) 
แลี่ะการบริหารจัดำการภาระนิอกงบดำุลี่ (Off-Balance Sheet  Arrangements)

	 บรษ้ิทั้ฯ	มภีาระผก่พน้นอกงบดลุดา้นห้นี�สนิทั้ี�เกดิขึ�นแลว้และจะครบกำาห้นดในอนาคติเปีน็จำานวนเงนิรวม	
93.70	ล้านบาทั้	(อ้างอิงติามห้มายเห้ติุปีระกอบงบการเงิน	ข้อ	32)	โดยแบ่งเปี็น

ภาระผูกพันด้านสัญญาเช่าดำาเนินการ  
	 เป็ีนส้ญ่ญ่าเช่ื้าทีั้�ดินและอาคารเพ้�อเป็ีน	สำาน้กงาน	และโรงงานมีระยะเวลา	10-20	ปีี	แต่ิเน้�องจากบริษ้ทั้นำามาติรฐานการรายงานทั้างการ
เงิน	ฉบ้บทีั้�	16	มาถ้อปีฏิบ้ติิ	ณ์	ว้นทีั้�	1	มกราคม	2563	กลุ่มบริษ้ทั้จึงร้บร้่ห้นี�สินติามส้ญ่ญ่าเช่ื้าทีั้�ดินทีั้�เคยจ้ดปีระเภทั้เป็ีนส้ญ่ญ่าเช่ื้าดำาเนินงานด้วย
ม่ลค่าปัีจจุบ้นของเงนิจ่ายชื้ำาระติามส้ญ่ญ่าเช่ื้าทีั้�เห้ล้ออย่คิ่ดลดด้วยอ้ติราดอกเบี�ยเงินก้่ยม้ส่วนเพิ�มเข้าไว้ในงบการเงนิแล้ว	(รายละเอยีดติามห้มายเห้ติุ
ปีระกอบงบการเงิน	ข้อ	4	และข้อ	21)

ภาระผูกพันด้านการซื�อ     
	 ค้อ	ภาระผ่กพ้นทีั้�เกิดจากการส้�งซ้ึ่�อว้ติถุดิบติามปีกติิอย่่ระห้ว่างรอการส่งสินค้าจาก	Supplierรวมถึงภาระผ่กพ้นทีั้�เกิดจากส้ญ่ญ่าว่าจ้าง
ผ้่ร้บเห้มาช่ื้วงทีั้�อย่่ระห้ว่างดำาเนินการสำาห้ร้บงานโครงการต่ิาง	ๆ บริษ้ทั้ฯจะร้บร้่เป็ีนห้นี�สินในงบดุลต่ิอเม้�อได้ร้บสินค้าครบถ้วนและถ่กต้ิอง	(กรณี์ซ้ึ่�อ
ว้ติถุดิบ)ห้ร้อได้ร้บมอบงานติามเง้�อนไขแห่้งส้ญ่ญ่า	(กรณี์จ้างเห้มา)	เรียบร้อยแล้วเท่ั้าน้�นโดยจะมีการจ่ายชื้ำาระติามเครดิติเทั้อมทีั้�ติกลงก้นระห้ว่าง	
30-75	ว้น	และเป็ีนไปีติามระเบียบการวางบิล/ร้บเช็ื้คของบริษ้ทั้	ภาระผ่กพ้นด้านการซ้ึ่�อ	รวมเป็ีน	จำานวน	23.8	ล้านบาทั้

ภาระผูกพันด้านหนี�สินอ่ืนๆ     
	 เป็ีนภาระผ่กพ้นในกรณี์ทีั้�สถาบ้นการเงินได้ออกห้น้งส้อการคำ�าปีระก้นให้้บริษ้ทั้เพ้�อคำ�าปีระก้นการใช้ื้ไฟื้ฟ้ื้า	จำานวน	0.10	ล้านบาทั้โดยครบ
กำาห้นดเม้�อสิ�นสุดการใช้ื้กระแสไฟื้ฟ้ื้าและห้น้งส้อคำ�าปีระก้นการปีฏิบ้ติิงานติามส้ญ่ญ่าก้บล่กค้า	จำานวน	69.8		ล้านบาทั้	เป็ีนการคำ�าปีระก้นงานสิ�น
สุดเม้�อครบกำาห้นดติามส้ญ่ญ่า	และคำ�าปีระก้นผลงาน	ระยะเวลา	1-2	ปีีห้ล้งงานจบ	โดยมีอ้ติราดอกเบี�ยร้อยละ	1.5-2	ต่ิอปีี	บริษ้ทั้ฯ	เติรียมวงเงิน
เพียงพอสำาห้ร้บชื้ำาระดอกเบี�ย	อย่างสมำ�าเสมอติามทีั้�สถาบ้นการเงินเรียกเก็บ	โดยปีกติิมีเง้�อนไขการวางห้ล้กปีระก้นอย่่ระห้ว่างร้อยละ	5-10	ของ
ม่ลค่าส้ญ่ญ่า	(ไม่รวมภาษีม่ลค่าเพิ�ม)	ภาระผ่กพ้นธ์ุจะลดลงเม้�อสิ�นสุดระยะเวลาคำ�าปีระก้นผลงาน	รวมภาระผ่กพ้นด้านห้นี�สินอ้�นๆ	69.9	ล้านบาทั้
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ภาระผ่กพ้นด้านการซึ่้�อ

ภาระผ่กพ้นด้านห้นี�สินอ้�นๆ

รวม

ส้�งซ้ึ่�อว้ติถุดิบและจ้างผ้่ร้บเห้มาช่ื้วง
สำาห้ร้บงานโครงการ

สถาบ้นการเงินออกห้น้งส้อคำ�าปีระก้น
การใช้ื้ไฟื้ฟ้ื้า

สถาบ้นการเงินออกห้น้งส้อคำ�าปีระก้น
การปีฏิบ้ติิติามส้ญ่ญ่าให้้บริการ	และ
คำ�าปีระก้นผลงานก้บล่กค้า

นิ้อยกว่า 
1 ป่ 1-5 ป่

มากกว่า 
5 ป่

รวม

สำรุปรายลี่ะเอ่ยดำตามตารางดำังต่อไปนิ่้

ภาระผูกพันิ รายการ

ระยะเวลี่าการชำาระ

ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่่่จะม่ผลี่ต่อฐานิะการเงินิในิอนิาคัต
ปัจจัยหรือเหตุการณ์ภายนิอก

	 ภาวะเศรษฐกิจของโลกชื้ะลอต้ิว	จากสงครามเศรษฐกิจของปีระเทั้ศมห้าอำานาจ	ห้ร้อความไม่แน่นอนทั้างการเม้องใน
กลุ่มปีระเทั้ศมห้าอำานาจต่ิางๆ	ห้ร้อภ้ยธุรรมชื้าติิและโรคระบาดทีั้�ท้ั้�งโลกปีระสบอย่่อาจนำาไปีส่่การถดถอยของภาวะเศรษฐกิจโดย
รวม	รวมท้ั้�งการดำาเนินธุุรกิจของบริษ้ทั้ฯ	เน้�องจากในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยเป็ีนผลให้้กำาล้งซ้ึ่�อของผ้่บริโภคลดลง	และทั้ำาให้้กลุ่ม
ล่กค้าของบริษ้ทั้ชื้ะลอการขยายกิจการ	ห้ร้อปีร้บปีรุงร้านค้า	คาดการณ์์ว่าจะส่งผลกระทั้บต่ิอฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน
ในอนาคติโดยเฉพาะระยะส้�น	คาดว่ายอดขายในปีี	2563	จะติำ�ากว่าเป้ีาทีั้�วางไว้	เน้�องจากไม่สามารถดำาเนินงานห้ร้อจ้ดงานได้ติาม
กำาห้นด		บริษ้ทั้ฯ	ได้ติระห้น้กในเร้�องด้งกล่าวจึงได้วางแผนและติิดติามสถานการณ์์อย่างใกล้ชิื้ด	(ด่รายละเอียดเพิ�มเติิมในการบริห้าร
จ้ดการความเสี�ยง	ส่วนทีั้�	2	ข้อ	3.2)

ปัจจัยภายในิหรือเหตุการณ์ภายในิ

										มีการปีร้บโครงสร้างการบริห้ารภายใน,	การยุบทีั้มงานสายธุุรกิจทีั้�ไม่ก่อให้้เกิดกำาไร	การมีนโยบายปีร้บลดเงินเด้อนและ
สว้สดิการท้ั้�งบริษ้ทั้	การควบคุมและปีร้บลดงบปีระมาณ์และค่าใช้ื้จ่ายปีระจำาทีั้�เกินความจำาเป็ีน	เป็ีนต้ิน	ซึึ่�งมาติรการต่ิาง	ๆ	เห้ล่า
นี�เพ้�อเติรียมความพร้อมร้บความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจท้ั้�งในและต่ิางปีระเทั้ศทีั้�ห้ยดุชื้ะง้กและชื้ะลอต้ิว	ท้ั้�งนี�เพ้�อให้้กิจการสามารถ
ลดภาวะการขาดทุั้นและกล้บมามีกำาไรได้ในภาพรวมให้้เร็วทีั้�สุด
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การดำำาเนิินิงานิในิอนิาคัต (Forward Looking)

บริษ้ทั้ฯ	ย้งคงมุ่งเน้นทีั้�ธุุรกิจห้ล้กของบริษ้ทั้	(Core	Business)	ค้อ

	 -	ธุุรกิจติกแต่ิงภายใน	(Interior)
	 -	ธุุรกิจงานแสดงสินค้า	นิทั้รรศการ	และการติลาดทั้างเล้อก	(Exhibition,	Museum	&	Thematic,	Alternative	Marketing)

	 เน้�องจากเป็ีนธุุรกิจทีั้�ย้งสามารถการเติิบโติได้อีกมากติามการเติิบโติของโครงสร้างพ้�นฐานปีระเทั้ศ	อีกท้ั้�งเป็ีนธุุรกิจทีั้�เรามีความเชีื้�ยวชื้าญ่	
ซึึ่�งห้ล้งจากทีั้�บริษ้ทั้ฯ	ทั้ำาการปีร้บโครงสรา้งภายในเพ้�อลดค่าใช้ื้จ่ายบางสว่นไปีไดแ้ล้ว	การดำาเนนิธุุรกิจของบรษ้ิทั้ฯ	สามารถทั้ำาไดอ้ยา่งมีปีระสทิั้ธิุภาพ
มากขึ�น	และเช้ื้�อว่าระยะยาวจะค่อยๆ	ดีขึ�นอีกติามลำาด้บ

	 ขณ์ะเดียวก้นภาพรวมของติลาดงานแสดงสินค้าและนิทั้รรศการ	ทีั้�ชื้ะง้กต้ิวไปีจากสถานการณ์์การระบาดของโรคติิดเช้ื้�อไวร้สโคโรน่า	2019	
(COVID-19)	เริ�มกล้บมาฟ้ื้�นต้ิว	และการจ้ดงานแบบ	Online	ย้งไม่สามารถติอบร้บก้บความต้ิองการของท้ั้�งผ้่จ้ดงานและผ้่บริโภคได้ดีพอ	ส่งผลให้้
ความต้ิองการจ้ดงานในร่ปีแบบ	Offline	ยง้คงมีมากอย่่	และเช้ื้�อว่าจะทั้ยอยกล้บเข้าส่่ภาวะปีกติิในทีั้�สุด

	 ท้ั้�งนี�บริษ้ทั้ฯ	ย้งคงต้ิองคอยติิดติามสถานการณ์์ก้นอย่างใกล้ชิื้ดต่ิอไปี	รวมถึงการมองห้าช่ื้องทั้างและโอกาสให้ม่ๆ	ทีั้�เข้ามาอย่างต่ิอเน้�อง
เช่ื้นก้น



151
Annual Report 2020

Kingsmen C.M.T.I. Plc.

เอกสารแนบท้าย
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