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สวนที่ 2.2
การประกอบธุรกิจ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท คิงสเมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนหนึ่งในผูนําในธุรกิจออกแบบและตกแตงงาน
(Design & Build) อยางครบวงจร (One-Stop-Shop Solution) โดยสามารถจําแนกธุรกิจหลักของบริษัทออกเปน 4 ประเภท
ดังนี้
1) ธุรกิจงานตกแตงภายใน (Interiors)
2) ธุรกิจงานแสดงสินคาและนิทรรศการ (Exhibitions)
3) ธุรกิจการตลาดทางเลือก (Alternative Marketing)
4) ธุรกิจงานพิพิธภัณฑและสวนสนุก (Museums & Thematic Park)
บริษัทฯ มีนโยบายในการใหบริการลูกคาอยางมีคุณภาพ ดวยทีมงานมืออาชีพและการออกแบบเชิงสรางสรรค
เพื่อใหบริการที่ตรงตามความตองการ มีมาตรฐาน และสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา ซึ่งเนนการเปนพันธมิตรธุรกิจโดย
ใชหลัก ยุติธรรมแบงปน โดยมุงมั่นตั้งใจรับผิดชอบตอการบริการที่สรางสรรคผลงานสูสังคมโดยยืนอยูบนหลักจริยธรรม
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
บริษัทฯ มีผูรวมทุนที่เปนพันธมิตรทางธุรกิจคือ Kingsmen Creatives Ltd. ซึ่งเปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ของประเทศสิงคโปร และเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร ซึ่งเปนหนึ่งในบริษัทชั้นนําในธุรกิจออกแบบ
และผลิตงานสื่อสารการตลาดระดับโลก โดยปจจุบัน Kingsmen Creatives Ltd. มี 19 สํานักงานใน 14 ประเทศในทวีปเอเชีย
แปซิฟก และตะวันออกกลาง ทําใหบริษัทฯ สามารถเชื่อมโยงเขาสูเครือขายลูกคาในระดับสากลของ Kingsmen Creatives
Ltd. และสามารถใหบริการแกลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น
บริษัทฯ มีการบริหารงานโดยการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา และมุงมั่นที่จะขยายฐานลูกคาอยางตอเนื่อง
โดยปจจุบันบริษัทฯ มีขอบเขตการดําเนินธุรกิจหลักในประเทศไทย และเริ่มขยายขอบเขตการดําเนินธุรกิจไปยังประเทศ
เพื่ อ นบ า นเพิ่ ม เติ ม ได แ ก ประเทศเมี ย นมาร ภายใต แ บรนด Kingsmen ตามสั ญ ญาอนุ ญ าตให ใ ช ชื่ อ ทางการค า และ
เครื่องหมายการคา (License Agreement) (รายละเอียดปรากฎตามขอ 5.4 สัญญาอนุญาตใหใชชื่อทางการคาและเครื่องหมาย
การคา ในขอ 5 – ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ)
ปจจุบัน บริษัทฯ มีบริษัทยอยจํานวน 1 บริษัท ไดแก Kingsmen Myanmar Company Limited (“คิงสเมนเมียน
มาร”) ซึ่งเปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศเมียนมาร โดยมีวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจออกแบบและ
ตกแตงงาน (Design & Build) ในงานตกแตงภายใน (Interiors) งานแสดงสินคาและนิทรรศการ (Exhibitions) และกิจกรรม
การตลาด (Event) ในอาณาเขตประเทศเมียนมารเปนหลัก บริษัทฯ ถือหุนในคิงสเมนเมียนมาร รอยละ 100
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วิสัยทัศน และเปาหมายในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีวิสัยทัศนในการดําเนินธุรกิจโดยมุงเนนการใหบริการดวยคุณภาพและมาตรฐานสากล และยึดหลักการ
ดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน เพื่อความพึงพอใจและประโยชนสูงสุดของลูกคา พันธมิตรทางธุรกิจ และผูถือหุน
บริษัทฯ มีเปาหมายในการดําเนินธุรกิจโดย
1) คงความเปนหนึ่งในผูนําในธุรกิจออกแบบและตกแตงงาน (Design & Build) อยางครบวงจร (One-StopShop Solution) ในประเทศไทย
2) ขยายขอบเขตการดําเนินธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบานเพิ่มเติม ไดแก ประเทศเมียนมาร
3) ขยายธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเฟอรนิเจอรที่ใชในศูนยการคาและในรานคาปลีก
1.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ

บริษัท คิงสเมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2532 ในนาม
บริษัท ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จํากัด ดวยทุนจดทะเบียนแรกตั้งจํานวน 1 ลานบาท โดยมีผูเริ่มกอตั้งหลักคือครอบครัวคุณชยวัฒน
พิเศษสิทธิ์ เพื่อเริ่มดําเนินธุรกิจออกแบบและผลิตงานแสดงสินคาและนิทรรศการ (Exhibitions) ภายใตวิสัยทัศนและการ
บริหารงานของคุณชยวัฒน พิเศษสิทธิ์ ซึ่งไดสรางสรรคผลงานที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ตอบสนองทุกความตองการของ
ลูกคา และสงมอบงานแกลูกคาไดตรงเวลา สงผลใหธุรกิจออกแบบและผลิตงานแสดงสินคาและนิทรรศการของบริษัทฯ
เติบโตอยางรวดเร็ว จนเปนที่รูจักในแวดวงธุรกิจงานแสดงสินคาและนิทรรศการตางๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดเพิ่มทุนจดทะเบียน
เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจเรื่อยมา โดยในป 2537 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 5 ลานบาท
ตอมาในป 2545 บริษัทฯ ไดเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหมรอยละ 20 แก Kingsmen Creatives Ltd. เปนบริษัทที่จัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร และเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร ซึ่งเปนหนึ่งในบริษัทชั้นนํา
ในธุรกิจออกแบบและผลิตงานสื่อสารการตลาดระดับโลก ปจจุบัน Kingsmen Creatives Ltd. มี 19 สํานักงานใน 14
ประเทศในทวีปเอเชียแปซิฟก และตะวันออกกลาง โดยบริษัทฯ ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5 ลานบาทเปน 6.25 ลานบาท
พรอมกับเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท คิงสเมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จํากัด
ปจจุบัน บริษัทฯ ใหบริการออกแบบและตกแตงงาน (Design & Build) อยางครบวงจร (One-Stop-Shop Solution)
ในงานตกแตงภายใน (Interiors) งานแสดงสินคาและนิทรรศการ (Exhibitions) การตลาดทางเลือก (Alternative Marketing)
และงานพิพิธภัณฑและสวนสนุก (Museums & Thematic Park) ซึ่งรวมไปถึงการวิจัย การออกแบบ บริหารจัดการโครงการ
การผลิต การติดตั้ง การจัดเก็บ บริหารจัดการการขนสงชิ้นงาน และการสงเสริมทางการตลาด
บริษัทฯ ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ปจจุบัน บริษัทฯมีทุนจด
ทะเบียนจํานวน 100 ลานบาท และทุนเรียกชําระแลวจํานวน 75 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 750 ลานหุน มูลคาที่
ตราไวหนุ ละ 0.10 บาท
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ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญของบริษัทสรุปไดดังนี้
ป 2532

ป 2533
ป 2534

ป 2535
ป 2536

ป 2537
ป 2538

ป 2543

ป 2544

ป 2545

- บริษัทฯ กอตั้งขึ้นในนามบริษัท ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จํากัด โดยมีผูกอตั้งหลักคือครอบครัวคุณชยวัฒน พิเศษ
สิทธิ์ ดวยทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท เพื่อเริ่มดําเนินธุรกิจออกแบบและผลิตงานแสดงสินคาและ
นิทรรศการ (Exhibitions)
- เปดสถานที่ผลิตชิ้นงานที่ลาดพราว โดยมีพื้นที่ประมาณ 800 ตารางเมตร
- ไดรับการแตงตั้งใหออกแบบและผลิตในงาน ASEAN Tourism Forum ที่พัทยา ซึ่งเปนงานใหญงาน
แรกของบริษัทฯ
- ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูรับเหมาอยางเปนทางการ (Official Contractor) สําหรับงาน Thailand
International Motor Expo ซึ่งเปนหนึ่งในงานแสดงยานยนตที่ใหญที่สุดในประเทศไทย จัดโดยบริษัท
สื่อสากล จํากัด และไดเปนผูรับเหมาอยางเปนทางการอยางตอเนื่องมากวา 24 ปจนถึงปจจุบัน
- บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ลานบาทเปน 1.75 ลานบาท เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการ
ประกอบธุรกิจ
- ยายสํานักงานใหญมาที่รามคําแหง 24 พรอมกับยายสถานที่ผลิตชิ้นงานไปที่ศาลายา
- ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูรับเหมาอยางเปนทางการ (Official Contractor) สําหรับงานแสดงสินคา Thai
Metalex จัดโดยบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ จํากัด
- บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1.75 ลานบาทเปน 3 ลานบาท เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการ
ประกอบธุรกิจ
- บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 3 ลานบาทเปน 5 ลานบาท เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบ
ธุรกิจ
- ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูรับเหมาอยางเปนทางการ (Official Contractor) สําหรับงาน Bangkok
International Motor Show ซึ่งเปนหนึ่งในงานแสดงยานยนตที่ใหญที่สุดในประเทศไทย จัดโดยบริษัท
กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และไดเปนผูรับเหมาอยางเปนทางการมาอยางตอเนื่อง
มากวา 5 ป จนถึงป 2542 และไดรับการแตงตั้งใหเปนผูรับเหมาอนุมัติอยางเปนทางการ (Approved
Contractor) จนถึงปจจุบัน
- ไดรับการแตงตั้งใหเปนหนึ่งในสี่ของผูรับเหมาอยางเปนทางการ (Official Contractor) ในงาน BOI Fair
2000 ซึ่งเปนมหกรรมแสดงนิทรรศการที่ยิ่งใหญที่สุดในประเทศไทย จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน
- ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูรับเหมาอยางเปนทางการ (Official Contractor) สําหรับงาน Money Expo ซึ่ง
เป น งานมหกรรมการเงิน การลงทุ น ที่ ยิ่ ง ใหญ ที่ สุ ดในประเทศไทย จั ด โดยวรสารการเงิ น ธนาคาร
นิตยสารในเครือบริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด และไดเปนผูรับเหมาอยางเปนทางการมาอยาง
ตอเนื่องมากวา 14 ปจนถึงปจจุบัน
- บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5 ลานบาทเปน 6.25 ลานบาท โดยเสนอขายหุนเพิ่มทุนรอยละ 20 แก
Kingsmen Creatives Ltd. ซึ่งเปนผูรวมทุนที่เปนพันธมิตรทางธุรกิจจากประเทศสิงคโปร ซึ่งเปนหนึ่ง
ในบริษัทชั้นนําในธุรกิจออกแบบและผลิตงานสื่อสารการตลาดระดับโลก
- เปลี่ยนชื่อบริษัทเปน บริษัท คิงสเมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จํากัด
- เริ่มธุรกิจใหบริการออกแบบและผลิตงานตกแตงภายใน (Interiors)
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ป 2547

ป 2548

ป 2549
ป 2552

ป 2553

ป 2554

ป 2555

ป 2556

ป 2557
ป 2558
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- ได รั บ การแต ง ตั้ ง ให ดํ า เนิ น การออกแบบและผลิ ต งานตกแต ง ภายในให กั บ ร า นค า แบรนด ชั้ น นํ า
“Burberry” “Mulberry” และอื่นๆจํานวนรวมกวา 5 ราน
- ไดรับการแตงตั้งเปนผูรับเหมาอยางเปนทางการ (Official Contractor) ในงานนิทรรศการ International
AIDS Conference จัดโดย World AIDS Association บริหารงานโดย Congrex จากประเทศสวีเดน
- บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 6.25 ลานบาทเปน 12.5 ลานบาท เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการ
ประกอบธุรกิจ
- เริ่มธุรกิจใหบริการการตลาดทางเลือก (Alternative Marketing)
- บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 12.5 ลานบาทเปน 25 ลานบาท เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการ
ประกอบธุรกิจ
- ยายสํานักงานใหญและเปดสถานที่ผลิตชิ้นงานมาที่กรุงเทพกรีฑา
- ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูบริหารและจัดงานเปดตัวบีเอ็มดับเบิลยู ซีรี่ส 7 (BMW Series 7)
ที่หางสรรพสินคาเซ็นทรัลเวิรด
- เริ่มธุรกิจใหบริการออกแบบและผลิตงานพิพิธภัณฑและสวนสนุก (Museums & Thematic Park)
- ไดรับการแตงตั้งใหดําเนินการออกแบบและผลิตงานตกแตงภายในใหกับรานอาหารชื่อดัง “Din Tai
Fung” ที่ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิรด ซึ่งเปนแบรนดรานอาหารชั้นนําจากประเทศไตหวัน
- ไดรับการแตงตั้งใหดําเนินการออกแบบและผลิตงานตกแตงภายในใหกับรานขายสินคา แบรนดชั้นนํา
“Uniqlo” ซึ่งเปนแบรนดเสื้อผาที่ใหญที่สุดในประเทศญี่ปุน และเปนอันดับสี่ของโลก จํานวนรวมกวา
20 รานหรือกวา 30,000 ตารางเมตรทั่วประเทศไทยมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน
- ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูรับเหมาอยางเปนทางการ (Official Contractor) ในงานนิทรรศการ Rotary
International Convention ซึ่งมีผูเขาชมกวา 40,000 คน จัดโดย Rotary International และ Thai Rotary
Districts Foundation
- ได รั บ การแต ง ตั้ ง ให ดํ า เนิ น การออกแบบและผลิ ต งานตกแต ง ภายในให กั บ ร า นค า แบรนด ชั้ น นํ า
“Uniqlo” “Mango” “Cotton On” “Cath Kidston” “KPN” “Forever XXI” และพื้นที่สวนกลางจํานวน
รวมกวา 7,000 ตารางเมตร ในศูนยการคาเมกะบางนา
- ได รั บ การแตง ตั้ง ให ดํา เนิ น การออกแบบและผลิต งานพิ พิธ ภัณ ฑ สํา หรั บ พิ พิธ ภัณ ฑวั ดคลองท อ ม
จังหวัดกระบี่
- ไดรับการแตงตั้งใหดําเนินการออกแบบและผลิตงานตกแตงภายในใหกับรานคาแบรนดชั้นนําของโลก
“Polo” “Ralph Lauren” “Montblanc” “Piaget” “Victoria Secret” “Dior” “Mark & Spencer” และ
“Leica”
- บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 25 ลานบาทเปน 30 ลานบาท เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการ
ประกอบธุรกิจ
- จัดตั้ง Kingsmen Myanmar Company Limited ซึ่งเปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศเมียน
มาร ในวันที่ 9 มกราคม 2558 มีทุนจดทะเบียน 300,000 ดอลลารสหรัฐฯ และมีทุนชําระแลว 50,000
ดอลลารสหรัฐฯ โดยมีวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจออกแบบและตกแตงงาน (Design & Build)
ในงานตกแตงภายใน (Interiors) งานแสดงสินคาและนิทรรศการ (Exhibitions) และกิจกรรมการตลาด
(Event) ในอาณาเขตประเทศเมียนมารเปนหลัก บริษัทฯ ถือหุนในคิงสเมนเมียนมาร รอยละ 100
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- วันที่ 24 มิถุนายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 10/2558 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ
ดํ า เนิ น การแปรสภาพเป น บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด โดยใช ชื่ อ ว า บริ ษั ท คิ ง ส เ มน ซี . เอ็ ม .ที . ไอ. จํ า กั ด
(มหาชน)โดยไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 และอนุมัติ
การเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวเปนหุนละ 0.10 บาท นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ
เพิ่ ม ทุนจดทะเบี ยนจาก 30 ลานบาทเปน 100 ลานบาท โดยออกหุนสามัญ เพิ่มทุน ใหมจํานวน
700,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายหุนตอผูถือหุนเดิมจํานวน 450,000,000
หุนตามอัตราสวนการถือหุนในราคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท โดยบริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระ
แลวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 และเพื่อเสนอขายแก
ประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรกจํานวน 250,000,000 หุน พรอมกับนําหุนของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
รางวัลและมาตรฐานตางๆที่ไดรับ
ป 2546
ป 2549
ป 2552

ป 2553
ป 2555

ป 2556

ป 2557

- ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 ซึ่งเปนมาตรฐานดานคุณภาพในสวนของการ
ออกแบบและติดตั้งคูหาสําหรับงานนิทรรศการ
- ไดรับรางวัลจรรยาบรรณดีเดนของสมาคมหอการคาไทยป 2549
- ไดรับรางวัลชมเชยในการออกแบบ Kids World ที่โรงแรมแมริออท ชะอํา ของ A.R.E. design
Awards ที่ Las Vegas, USA
- ไดรับรางวัลสุดยอดในการออกแบบรานคา (Excellence in Store Design) ของ Marks &
Spencer International ที่ประเทศอังกฤษ
- ไดรับรางวัลธรรมาภิบาลดีเดน ของสถาบันปวย อึ๊งภากรณ รวมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม และสมาคมธนาคารไทย
- ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 ซึ่งเปนมาตรฐานดานคุณภาพในสวนของการ
ออกแบบและติดตั้งคูหาสําหรับงานนิทรรศการ
- เขารวมเปนสมาชิกองคกรภาคีสีขาว เพื่อรวมสงเสริมการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนใหยึด
หลักการบริหารกิจการอยางมีหลักบรรษัทภิบาล โดยสํานักงานฑูตความดีแหงประเทศไทย
- เขารวมเปนสมาชิกตาวิเศษ ซึ่งเปนโครงการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม โดยสมาคมสรางสรรคไทย
- ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO20121:2012 ซึ่งเปนมาตรฐานดานระบบบริหารจัดการงาน
แสดงสินคาอยางยั่งยืน (Event Sustainability Management System) สําหรับการวางแผนและ
สงมอบงาน Money Expo
- ไดรับการรับรองมาตรฐานดานจริยธรรมทางการคา จาก SEDEX ซึ่งเปนมาตรฐานสากลจาก
ประเทศอังกฤษ
- ไดรับรางวัลชมเชยองคกรโปรงใส ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ
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ขอไดเปรียบดานการแขงขัน
บริษัทฯ เชื่อวา บริษัทฯ มีขอไดเปรียบในการแขงขันที่สําคัญ ดังนี้

1)

บริษัทฯ เปนหนึ่งในบริษัทในเครือ Kingsmen ซึ่งเปนแบรนดชั้นนําในธุรกิจออกแบบและผลิตงานสื่อสาร
การตลาดระดับโลก
บริษัทฯ เปนพันธมิตรทางธุรกิจกับ Kingsmen Creatives Ltd. มากวา 13 ป (ตั้งแตป 2545) ซึ่งเปนผลจากการที่
Kingsmen Creatives Ltd. ไดเขามารวมทุนในบริษัทฯ รอยละ 20 โดย Kingsmen Creatives Ltd. เปนหนึ่งใน
บริ ษั ท ชั้ น นํ า ในธุ ร กิ จ ออกแบบและผลิ ต งานสื่ อ สารการตลาดระดั บ โลก ซึ่ ง ป จ จุ บั น มี เ ครื อ ข า ยทั้ ง หมด 19
สํานักงานใน 14 ประเทศในทวีปเอเชียแปซิฟก และตะวันออกกลาง ดังนั้น การที่บริษัทฯไดรวมอยูในเครือ
Kingsmen นั้น ทําใหบริษัทฯ ไดรับประโยชนจากการแนะนําลูกคาระหวางกันในเครือขาย การมีโอกาสไดเขา
ประมูลงานหรือเสนองานแกลูกคาระดับโลก และมีโอกาสไดรับงานโครงการใหญและตอเนื่องจากลูกคาที่มีความ
ตองการที่จะเขามาใชบริการในประเทศไทย และเมียนมาร โดยที่ผานมา บริษัทฯ ไดรับการแนะนําลูกคาใหมๆ
จากบริษัทในเครือ Kingsmen ประมาณ 3-5 แบรนดตอปที่ตองการลงทุนในประเทศไทยและเมียนมาร และไดมี
โอกาสใหบริการในงานตกแตงภายในรานใหแกแบรนดอาทิเชน ราน Uniqlo รวมกวา 22 ราน ราน Ralph Lauren
รวมกวา 4 ราน หรือราน Victoria’s Secret รวมกวา 7 ราน เปนตน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดรับประโยชนจากการแลกเปลี่ยนความรู การออกแบบ และทักษะในการทํางานตางๆ
รวมถึงการฝกอบรมและสัมมนาระหวางสํานักงานทั้งหมดในเครื่อขายในทุกๆ ป เชน การแลกเปลี่ยนความรูดาน
การออกแบบใหชิ้นงานสามารถถอดประกอบไดบางสวน (Semi Knock-Down) เพื่อลดระยะเวลาการผลิต และลด
คาใชจายใหแกลูกคา
บริษัทฯ เชื่อวา การที่บริษัทฯ ไดรวมอยูในเครือขายของกลุม Kingsmen และใชแบรนด Kingsmen ในการเขา
ประมูลงานหรือเสนองานแกลูกคานั้น ทําใหบริษัทฯ มีโอกาสสูงในการไดงานโครงการใหญจากลูกคาระดับโลก
ได ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอการเติบโตของรายไดของบริษัทฯ

2)

บริษัทฯ ประสบความสําเร็จจากการที่บริษัทฯ มีความสัมพันธที่ดีมาอยางยาวนานกับลูกคา ศูนยการคา ผูจัดงาน
และพันธมิตรตางๆ เชน ผูรับเหมาชวง
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจออกแบบและตกแตงงานแสดงสินคาและนิทรรศการมากวา 26 ป และดําเนินธุรกิจออกแบบ
และตกแตงงานตกแตงภายในมากวา 13 ป และไดใหบริการแกลูกคาดวยงานออกแบบที่สรางสรรค มีคุณภาพและ
ไดมาตรฐาน ทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ มีความสัมพันธที่ดีกับบริษัทฯ กอรปกับบริษัทฯ มีการใหบริการเหนือ
ความคาดหมาย (Service Beyond Expectation) คุมคากับคาบริการ จึงทําใหกลุมลูกคาสวนมากยังคงใชบริการกับ
บริษัทฯ อยางตอเนื่อง โดยจะเห็นไดจากการใหบริการลูกคาแบรนดชั้นนําระดับโลกที่มีแผนการขยายสาขา
จํานวนมาก เชน Uniqlo Cath Kidston BreadTalk Forever21 Cotton on Victoia’s Secret ซึ่งบริษัทฯไดใหบริการ
มาหลายสาขาอยางตอเนื่อง และจากการใหบริการลูกคาผูออกงานแสดงสินคาและนิทรรศการ เชน BMW MINI
Nissan Subaru Yamaha ซึ่งบริษัทฯ ไดใหบริการมาอยางตอเนื่องในทุกๆครั้งที่ลูกคามีการจัดงาน
จากการที่บริษัทฯ ไดเขาทํางานใหแกลูกคาในพื้นที่ศูนยการคาและผูจัดงานตางๆ ทําใหบริษัทฯ ไดมีโอกาสสราง
ความสัมพันธที่ดีกับศูนยการคาชั้นนําในประเทศไทย เชน กลุมเดอะมอลลกรุป กลุมเซ็นทรัลพัฒนา เปนตน ซึ่ง
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กําลังขยายตัวอยางรวดเร็ว และมีความสัมพันธที่ดีกับผูจัดงาน เชน บริษัท สื่อสากล จํากัด ซึ่งเปนผูจัดงาน Motor
Expo ซึ่งบริษัทฯ ไดเปนผูรับเหมาอยางเปนทางการมากวา 24 ป และบริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
(มหาชน) ซึ่งเปนผูจัดงาน Motor Show ซึ่งบริษัทฯ ไดเปนผูรับเหมาอนุมัติอยางเปนทางการมากวา 20 ป
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีผูรับเหมาชวงที่แข็งแกรง มีประสบการณทํางานใหแกบริษัทฯ มาอยางยาวนาน และมี
บุคลากรที่รวมงานกันมาอยางตอเนื่อง ทําใหมีความเขาใจระบบการทํางานของบริษัทฯ ทําใหเกิดความสัมพันธ
อันดีระหวางกันเรื่อยมา
3)

บริษัทฯ เปนหนึ่งในผูนําธุรกิจออกแบบและตกแตงงานตกแตงภายใน (Interiors) งานแสดงสินคาและนิทรรศการ
(Exhibitions) การตลาดทางเลือก (Alternative Marketing) และงานพิพิธภัณฑและสวนสนุก (Museums &
Thematic Park) ในประเทศไทย
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจออกแบบและตกแตงงานตกแตงภายใน (Interiors) งานแสดงสินคาและนิทรรศการ
(Exhibitions) การตลาดทางเลือก (Alternative Marketing) และงานพิพิธภัณฑและสวนสนุก (Museums &
Thematic Park) รายใหญในประเทศไทย โดยธุรกิจงานตกแตงภายในนั้น บริษัทฯ ไดเนนงานตกแตงภายในแก
ผูขายสินคาและบริษัทที่อยูในตลาดระดับกลางถึงบน โดยเฉพาะผูประกอบการจากตางประเทศที่ใหความสําคัญ
กับมาตรฐานของงานเปนพิเศษ ซึ่งสวนใหญเปนลูกคาในกลุมธุรกิจคาปลีกจากตางประเทศ นอกจากนี้ ในธุรกิจ
งานแสดงสินคาและนิทรรศการนั้น บริษัทฯ ถือเปนหนึ่งในผูประกอบการรายใหญที่อยูในวงการมาอยางยาวนาน
มีประสบการณในการทํางานรวมกับผูจัดงานอยางตอเนื่อง ทั้งลูกคาในกลุมธุรกิจยานยนต ธุรกิจการเงิน และ
ธุรกิจอื่นๆ

4)

บริษัทฯ ใหบริการแกลูกคาที่อยูในกลุมธุรกิจที่มีการเติบโตสูงอยางตอเนื่อง
เนื่องจากธุรกิจงานตกแตงภายในของบริษัทฯ ไดมุงเนนการใหบริการในการตกแตงรานคาปลีกเปนสวนใหญ ซึ่ง
ธุรกิจคาปลีกนั้น ถือเปนอุตสาหกรรมหลักในโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยในป 2556 มีสัดสวนเปน
อันดับ 2 หรือประมาณรอยละ 14 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และคาดวาจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย
ประมาณรอยละ 7-8 ในป 2558 – 2562 (ขอมูลโดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย)
นอกจากนี้ พื้นที่คาปลีกจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมีการคาดการวา อุปทานของพื้นที่คาปลีกใน
อนาคตที่มีกําหนดการกอสรางแลวเสร็จในป 2558 – 2559 อาจมีมากกวา 1.6 ลานตารางเมตร จากพื้นที่คาปลีก
ทั้งหมดรวมในป 2557 ที่มีจํานวนกวา 7.3 ลานตารางเมตร (ขอมูลจากฝายวิจัย คอลลิเออรส)
นอกจากนี้ ธุรกิจงานแสดงสินคาและนิทรรศการของบริษัทฯ ไดมุงเนนการใหบริการแกกลุมลูกคาในธุรกิจยาน
ยนต และธุรกิจการเงินเปนหลัก ซึ่งเปนกลุมที่มีนโยบายในการทําตลาดที่ตอเนื่อง และมีแผนการตลาดในการ
กระตุนยอดขายสม่ําเสมอ โดยธุรกิจยานยนต จะมีการจัดงานตลอดทั้งป โดยมีงานที่สําคัญคือ งาน Motor Show
ในไตรมาส 1 และงาน Motor Expo ในไตรมาส 4 ของทุกป และธุรกิจการเงินจะมีงาน Money Expo ซึ่งจัดขึ้นเปน
ประจําตลอดทั้งปทั่วทุกภูมิภาค โดยในป 2558 มีกําหนดการจัดงาน Money Expo ทั้งหมด 6 ครั้งใน 6 ภูมิภาค
เปนตน
บริษัทฯ เชื่อวา กลุมธุรกิจของลูกคาของบริษัทฯจะยังมีการเติบโตสูงอยางตอเนื่องในอนาคต จากการขยายตัวของ
ธุรกิจ การมีนโยบายการทําตลาดที่ตอเนื่อง และการมีแผนการตลาดในการกระตุนยอดขายอยางสม่ําเสมอ
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บริษัท คิงสเมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จํากัด (มหาชน)

บริษัทฯ ใหบริการออกแบบและตกแตงงานอยางครบวงจร (One-Stop-Shop Solution)
บริษัทฯ ใหบริการออกแบบและตกแตงงานอยางครบวงจรในแตละธุรกิจการใหบริการ โดยเริ่มตั้งแตบริษัทฯมี
หนวยงานในการวางแนวคิดและการออกแบบเปนของตนเอง และยังไดรับการสนับสนุนทางดานแบบงานสากล
จากหนวยงานออกแบบ (Design House) ของ Kingsmen Creatives Ltd. ซึ่งเปนพันธมิตรของบริษัทฯ มี
ประสบการณและผลงานการออกแบบใหกับแบรนดชั้นนําระดับโลก
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีหนวยงานผลิต ติดตั้ง และการบริหารโครงการตางๆ เปนของตนเอง ซึ่งบริษัทฯ ไดมีการ
นําเทคโนโลยีในการผลิตชิ้นงานที่ทันสมัยเขามาประกอบการใหบริการ เชน เครื่องจักร CNC ซึ่งเปนเครื่องมือใน
การแปรรูปชิ้นงานไดอยางแมนยําและรวดเร็ว โดยบริษัทฯ มีการผลักดันนักออกแบบใหเปนผูนําและควบคุมใน
การผลิตชิ้นงานตางๆ
บริษัทฯ เชื่อวา การใหบริการออกแบบและตกแตงงานอยางครบวงจรแกลูกคานั้น สามารถตอบโจทยลูกคาใน
ทุกๆ ดานไดทั้งหมด ทั้งในดานการวางแนวคิด การออกแบบ การผลิต และการบริหารโครงการตางๆ ซึ่งทําให
ลูกคาลดปญหาจากการวาจางผูใหบริการหลายรายในแตละงาน และทําใหลูกคากลับมาใชบริการของบริษัทฯ
อยางตอเนื่องได

6)

บริษัทฯ มีคณะผูบริหารที่มีประสบการณสูงในธุรกิจออกแบบและตกแตงงานตกแตงภายใน (Interiors) งานแสดง
สินคาและนิทรรศการ (Exhibitions) การตลาดทางเลือก (Alternative Marketing) และงานพิพิธภัณฑและสวน
สนุก (Museums & Thematic Park)
คณะผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ภายใตการนําของนายชยวัฒน พิเศษสิทธิ์ มีประสบการณในการบริหารงาน
และมีความรูในธุรกิจของบริษัทฯเปนอยางดี และผูบริหารทุกทานมีประสบการณจากหลากหลายธุรกิจ ผานการ
ทํางานกับลูกคาและงานสัมมนาระดับโลกมาอยางตอเนื่อง โดยนายชยวัฒน พิเศษสิทธิ์ ซึ่งมีประสบการณทํางาน
มาเปนระยะเวลาประมาณ 26 ป ตั้งแตเริ่มดําเนินธุรกิจในป 2532 และคณะผูบริหารซึ่งประกอบดวย นายประวิชย
ศรีบัณฑิตมงคล กรรมการผูจัดการ นางสาวสุนิสา รัตนเนนย กรรมการบริหารฝายงานแสดงสินคา พิพิธภัณฑ
และกิจกรรมการตลาด นายบัญชา ลิ้มวรรัตน กรรมการบริหารฝายตกแตงภายใน 1 และนายดํารงค วงษประยูร
กรรมการบริหารฝายตกแตงภายใน 2 ซึ่งไดทํางานกับบริษัทฯมายาวนานกวา 9 ปที่ผานมา
บริษัทฯ เชื่อวา คณะผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ นั้น มีสวนสําคัญตอความสําเร็จของบริษัทฯในอดีตที่ผานมา
โดยเป นผู รั บ ผิด ชอบในการรั ก ษาความสัม พัน ธที่ดี กับ ลูก คา ผูรั บ เหมาช วง และผู จั ด จํา หน ายวั ส ดุ และเป น
ผูรับผิดชอบการสงมอบงานใหตรงเวลา ดวยคุณภาพที่ไดมาตรฐานและตรงตามความตองการของลูกคา ดังนั้น
บริษัทฯ เชื่อวา คณะผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ จะสามารถนําพาใหบริษัทฯ ประสบความสําเร็จ เติบโตและ
ขยายตัวตอไปในอนาคต และสามารถคงความเปนหนึ่งในผูนําธุรกิจออกแบบและตกแตงงานตกแตงภายใน
(Interiors) งานแสดงสินคาและนิทรรศการ (Exhibitions) การตลาดทางเลือก (Alternative Marketing) และงาน
พิพิธภัณฑและสวนสนุก (Museums & Thematic Park) ไดในอนาคต
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บริษัท คิงสเมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จํากัด (มหาชน)

บริษัทฯ ใหความสําคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ซึ่งสงเสริม
ใหบริษัทฯ มีความเจริญกาวหนาทางธุรกิจอยางยั่งยืน
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยใชนโยบาย “ยุติธรรมแบงปน” มีความรับผิดชอบตอการตัดสินใจทางธุรกิจบนหลัก
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ ธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปรงใส ตรวจสอบได ตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่น และไมทําลายสิ่งแวดลอม โดยบริษัทฯ เชื่อวา การที่บริษัทฯ มีวัฒนธรรมองคกร โดยบริหารงานตาม
หลักคุณธรรม และธรรมภิบาลที่ดี ปฎิบัติตอผูมีสวนไดเสียขององคกรทุกกลุมดวยความเปนธรรม สามารถสราง
ความมั่นใจแกลูกคา และทําใหบริษัทมีความเจริญกาวหนาทางธุรกิจไดอยางยั่งยืน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดเขารวมประกาศเจตนารมยเปนแนวรวมปฎิบัติ (Collective Action Coalition) ของ
ภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต เปนเครือขายองคกรภาคีสีขาว รวมถึงการใหความสําคัญตอการดูแลรักษา
สิ่งแวดลอม โดยการเขาเปนสมาชิคตาวิเศษ จะสามารถชวยสงเสริมความมั่นใจแกลูกคาไดอีกทางหนึ่ง
บริษัทฯยังไดรับรางวัลอยางมากมายเกี่ยวกับจรรยาบรรณดีเดน ธรรมาภิบาลดีเดน จริยธรรมทางการคา และความ
โปรงใส โดยแสดงไดดังนี้
ป 2549
ป 2552
ป 2555

ป 2556
ป 2557

- ไดรับรางวัลจรรยาบรรณดีเดนของสมาคมหอการคาไทยป 2549
- ไดรับรางวัลธรรมาภิบาลดีเดน ของสถาบันปวย อึ๊งภากรณ รวมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม และสมาคมธนาคารไทย
- เขารวมเปนสมาชิกองคกรภาคีสีขาว เพื่อรวมสงเสริมการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนใหยึด
หลักการบริหารกิจการอยางมีหลักบรรษัทภิบาล โดยสํานักงานฑูตความดีแหงประเทศไทย
- เขารวมเปนสมาชิกตาวิเศษ ซึ่งเปนโครงการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม โดยสมาคมสรางสรรคไทย
- ไดรับการรับรองมาตรฐานดานจริยธรรมทางการคา จาก SEDEX ซึ่งเปนมาตรฐานสากลจาก
ประเทศอังกฤษ
- ไดรับรางวัลชมเชยองคกรโปรงใส ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ
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