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บริษัท คิงสเมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จํากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1

โครงสรางรายได
โครงสรางรายไดของบริษัทฯ และบริษัทยอย จําแนกตามประเภทการใหบริการ ตามงบการเงินรอบปบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2557 และงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้
ป 2555
ป 2556
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
ธุรกิจงานตกแตงภายใน 323.0 48.4 474.9 55.5
(Interiors)
277.1 41.5 282.6 33.0
ธุรกิจงานแสดงสินคา
และนิทรรศการ
(Exhibitions)
ธุรกิจการตลาดทางเลือก 64.2
9.6
89.7 10.5
(Alternative Marketing)
0.5
8.1
0.9
ธุรกิจงานพิพิธภัณฑและ 3.1
สวนสนุก (Museums &
Thematic Park)
รวมรายได
667.4 100.0 855.3 100.0
จากการใหบริการ

2.2

ป 2557
ม.ค.-มิ.ย. ป 2557 ม.ค.-มิ.ย. ป 2558
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
419.2 50.9 184.5 52.4 156.7 37.7
328.6

39.9

140.4

39.9

208.7

50.2

73.0

8.9

25.7

7.3

42.5

10.2

3.0

0.4

1.6

0.5

8.1

1.9

823.8

100.0

352.2

100.0

416.0

100.0

ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจใหบริการออกแบบและตกแตงงาน (Design & Build) อยางครบวงจร (One-Stop-Shop
Solution) ในงานตกแตงภายใน (Interiors) งานแสดงสินคาและนิทรรศการ (Exhibitions) การตลาดทางเลือก (Alternative
Marketing) และงานพิพิธภัณฑและสวนสนุก (Museums & Thematic Park) โดยมีลักษณะการใหบริการดังนี้
1)

ธุรกิจงานตกแตงภายใน (Interiors)
การตกแตงภายใน (Interiors) ถือเปนหนึ่งในกลยุทธทางการตลาดที่ผูขายสินคาและบริษัทนํามาใช เพื่อสะทอน
ภาพลักษณของแบรนดสินคาและบริษัท และเพื่อดึงดูดกลุมลูกคาใหเขามาในรานมากขึ้น
บริษัทฯ ใหบริการในการตกแตงภายใน (Interiors) ครบวงจร โดยดําเนินการออกแบบ ผลิตและติดตั้งงานตกแตง
ภายในทั้งหมด รวมไปถึงการจัดหาอุปกรณตกแตงภายใน และเฟอรนิเจอรเพื่อใหเขากับภาพลักษณของแบรนด
สินคาและบริษัท บริษัทฯ เนนงานตกแตงภายในแกผูขายสินคาและบริษัทที่อยูในตลาดระดับกลางถึงบนซึ่งมี
แผนการในการขยายสาขาจํานวนมากและมีแบรนดระดับชั้นนําของโลก ในธุรกิจรานคาปลีก รานอาหาร และ
สํานักงาน
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ผลงานสําคัญที่ผานมาของบริษัทฯ ไดแก
 งานตกแตงภายในราน Uniqlo ที่ เซ็นทรัลเวิลด เมกะบางนา สยามพารากอน แฟชั่นไอซแลนด เซ็นทรัล
พระราม 9 เซ็นทรัลลาดพราว เซ็นทรัลเฟสติวัล (พัทยา) เซ็นทรัลแจงวัฒนะ พรอมเมนาดารีสอรทมอลล
เชียงใหม และศูนยการคาอื่นๆ รวมกวา 22 สาขา โดยมีพื้นที่กอสรางกวา 30,512 ตารางเมตร ในป 2554-2558
 งานตกแตงภายในราน Cath Kidston ที่สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด เมกะบางนา เซ็นทรัล
พระราม 9 เซ็นทรัลชิดลม เซ็นทรัลลาดพราว สีลมคอมเพล็กซ เซ็นทรัลแจงวัฒนะ และศูนยการคาอื่นๆ รวม
กวา 21 สาขา โดยมีพื้นที่กอสรางกวา 1,433 ตารางเมตร ในป 2554-2557
 งานตกแตงภายในราน BreadTalk ที่เซ็นทรัลเวิลด เมกะบางนา สีลมคอมเพล็กซ แฟชั่นไอซแลนด เดอะ
มอลลทาพระ เกตเวยเอกมัย เซ็นทรัลพระราม 3 และศูนยการคาอื่นๆ รวมกวา 12 สาขา โดยมีพื้นที่กอสราง
กวา 817 ตารางเมตร ในป 2554-2557
 งานตกแตงภายในราน Forever 21 ที่ เซ็นทรัลเวิลด และเมกะบางนา รวม 2 สาขา โดยมีพื้นที่กอสรางกวา
2,971 ตารางเมตร ในป 2554-2557
 งานตกแตงภายในราน Cotton On ที่เมกะบางนา เซ็นทรัลพระราม 9 และเซ็นทรัลพระราม 2 รวม 3 สาขา
โดยมีพื้นที่กอสรางกวา 2,061 ตารางเมตร ในป 2554-2557
 งานตกแตงภายในราน Victoria's Secret ที่ สยามเซ็นเตอร เซ็นทรัลพระราม 9 แฟชั่นไอซแลนด เมกะบางนา
เซ็นทรัลภูเก็ต เซ็นทรัลพัทยา และเทอรมินัล 21 โดยมีพื้นที่กอสรางกวา 908 ตารางเมตร ในป 2556-2557
 งานตกแตงภายในราน H.E. By MANGO / MANGO S.H.E. และ MANGO Touch ที่เมกะบางนา เซ็นทรัล
เวิลด เซ็นทรัลพระราม 9 สีลมคอมเพล็กซ และศูนยการคาอื่นๆ รวมกวา 12 สาขา โดยมีพื้นที่กอสรางกวา
1,887 ตารางเมตร ในป 2555-2557
 งานตกแตงราน Payless ที่เมกะบางนา เซ็นทรัลแจงวัฒนะ เซ็นทรัลภูเก็ต เซ็นทรัลอุบลราชธานี เซ็นทรัลปน
เกลา และแฟชั่นไอซแลนด และศูนยการคาอื่นๆ รวมกวา 10 สาขา โดยมีพื้นที่กอสรางกวา 2,044 ตารางเมตร
ในป 2555-2557
 งานตกแตงภายในราน Ralph Lauren ที่ เซ็นทรัลเอ็มบาสซี่ สยามพารากอน เซ็นทรัลชิดลม และเอ็มโพเรียม
รวม 4 สาขา โดยมีพื้นที่กอสรางกวา 1,500 ตารางเมตร ในป 2556-2557
 งานตกแตงภายในราน Proenza ที่ เซ็นทรัลเอ็มบาสซี่ และเอ็มควอเทียร รวม 2 สาขา โดยมีพื้นที่กอสรางกวา
113 ตารางเมตร ในป 2557-2558
 งานตกแตงภายในราน Phillip Lim ที่ เอราวัณเซ็นเตอร และเอ็มควอเทียร รวม 2 สาขา โดยมีพื้นที่กอสราง
กวา 290 ตารางเมตร ในป 2557-2558
 งานตกแตงภายในราน Balenciaga ที่ เอ็มควอเทียร รวม 1 สาขา โดยมีพื้นที่กอสรางกวา 156 ตารางเมตร ใน
ป 2557-2558
 งานตกแตงภายในราน Mark&Spencer ที่ เซ็นทรัลพระราม 3 เซ็นทรัลพระราม 2 เซ็นทรัลหาดใหญและ
ศูนยการคาอื่นๆ โดยมีพื้นที่กอสรางกวา 3,985 ตารางเมตร ในป 2551-2557
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ธุรกิจงานแสดงสินคาและนิทรรศการ (Exhibitions)
งานแสดงสินคาและนิทรรศการ (Exhibitions) เปนสวนหนึ่งของกลยุทธทางการตลาดที่ผูผลิตหรือผูขายสินคา
สามารถสื่อสารกับผูบริโภคไดโดยตรง โดยผูบริโภคหรือผูชมงานสามารถสัมผัสตัวสินคา ชมการสาธิตการใชงาน
ของสินคา และสามารถสอบถามขอมูลของสินคาจากผูผลิตหรือผูขายสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ มีขอบเขตในการใหบริการในธุรกิจงานแสดงสินคาและนิทรรศการ โดยสามารถแบงเปน 2 ประเภทดังนี้
1) ใหบริการแกผูออกงานแสดงสินคาและนิทรรศการ (Exhibitors)
บริษัท ฯ ใหบ ริการในการเปนผูรับ เหมา (Contractors) อยางครบวงจร แกผู ออกงานแสดงสินคาและ
นิทรรศการ ตั้งแตการวางแนวคิด ออกแบบ ผลิต และติดตั้งบูธแสดงสินคา ตลอดจนการบริหารจัดการบูธ
แสดงสินคาในระหวางการจัดงาน รวมถึงการรื้อถอนบูธแสดงสินคาเมื่อการจัดงานแลวเสร็จ
ผลงานสําคัญที่ผานมาของบริษัทฯ ไดแก















บูธกรมสรรพากร ในงาน Money Expo ตั้งแตป 2544 จนถึงปจจุบัน
บูธ Nissan ในงาน Motor Show และงาน Motor Expo ตั้งแตป 2549 จนถึงปจจุบัน
บูธ BMW และ MINI ในงาน Motor Show และงาน Motor Expo ตั้งแตป 2553 จนถึงปจุบัน
บูธ SUBARU ในงาน Motor Expo ป 2552, 2554, 2557 และงาน Motor Show ในป 2549, 2553, 2558
บูธ Rolls Royce ในงาน Motor Show ตั้งแตป 2555 จนถึงปจจุบัน
บูธ Aston Martin ในงาน Motor Show ตั้งแตป 2557 จนถึงปจจุบัน
บูธ TATA ในงาน Motor Expo ตั้งแตป 2552 – 2555 และป 2558
บูธ MG ในงาน Motor Expo ป 2556-2557 และงาน Motor Show ป 2558
บูธ YAMAHA ในงาน Motor Show ป 2547, 2550-2553 และป 2555 จนถึงปจจุบัน
บูธ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ในงาน Money Expo ป 2553-2554, และ 2556
บูธ CIMB ในงาน Money Expo ป 2553-2554, และ 2556
บูท Citibank ในงาน Money Expo ป 2556 จนถึงปจจุบัน
บูธ Indorama งาน BOI Fair 2555
บูธ Ford งาน BOI Fair 2555

2) ใหบริการแกผูจัดงานแสดงสินคาและนิทรรศการ (Organizers)
บริษัทฯ ใหบริการในการเปนผูรับเหมาอยางเปนทางการ (Official Contractor) อยางครบวงจร แกผูจัดงาน
แสดงสินคาและนิทรรศการ โดยดําเนินการวางผังงาน (Floor Plan) ออกแบบ ผลิตและติดตั้งงานสวนกลาง
เชน คูหามาตรฐาน (Standard Booth) ซุมทางเขางาน เวที ปายบอกทาง และสวนตกแตงอื่นของงาน รวมไปถึง
การใหบริการอื่นๆ เชน งานระบบไฟฟา และการใหเชาเฟอรนิเจอร
กลุมลูกคาของบริษัทฯ ในธุรกิจแสดงสินคาและนิทรรศการ สวนใหญจะอยูในธุรกิจยานยนต และธุรกิจการเงิน
รวมถึงงานประชุมระดับนานาชาติที่เขามาจัดในประเทศไทย ผลงานสําคัญที่ผานมาของบริษัทฯ ไดแก
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งาน Thailand International Motor Expo ตั้งแตป 2534 จนถึงปจจุบัน
งาน Bangkok International Motor Show ตั้งแตป 2538 ถึงป 2542
งาน Money Expo ตั้งแตป 2544 จนถึงปจจุบัน
งาน International AIDS Conference ในป 2547
งาน Hemophilia World Congress ในป 2547
งาน EU-Thailand Partenariat ในป 2548
งาน Lions Clubs International Convention ในป 2551
งาน World Congress of Neurology ในป 2552
งาน Rotary International ในป 2555

ธุรกิจการตลาดทางเลือก (Alternative Marketing)
บริษัทฯ มีขอบเขตในการใหบริการในธุรกิจการตลาดทางเลือก โดยสามารถแบงเปน 2 ประเภทดังนี้
1) ใหบริการในการบริหารจัดการกิจกรรมทางการตลาด (Event Management)
กิจกรรมทางการตลาด (Marketing Event) เปนการประชาสัมพันธรูปแบบหนึ่งมีความแตกตางจากงานแสดง
สินคาและนิทรรศการ (Exhibition) เนื่องจาก กิจกรรมทางการตลาดเปนการสื่อสารทางการตลาดของเจาของ
สินคาเพียงรายใดรายหนึ่งเทานั้น โดยอาจมีวัตถุประสงคในการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่หลากหลาย เชน
การสงเสริมการขายสินคา การนําเสนอสินคาใหม หรือการสื่อสารและสรางความสัมพันธอันดีกับผูบริโภค
ทั้ ง นี้ ลั ก ษณะของการจั ด งานส ว นมากจะเป น งานในระยะเวลาสั้ น ๆ ในสถานที่ ที่ ห ลากหลาย ตามแต
วั ต ถุ ป ระสงค ข องงานและลู ก ค า เช น ห า งสรรพสิ น ค า โรงแรม เป น ต น โดยบางกรณี อ าจมี ก ารจั ด งาน
แบบตอ เนื่อง โดยเปลี่ยนสถานที่จัดไปตามสถานที่ตางๆ และจังหวัดตางๆ ซึ่งนับเปนการทํ าการตลาดที่
สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดโดยตรง
บริษัทฯ ใหบริการในการเปนผูจัดกิจกรรมทางการตลาด (Event Organizer) อยางครบวงจร แกเจาของสินคา
นั้นๆ โดยดําเนินการวางแนวคิด การออกแบบ ผลิตและติดตั้งบูธกิจกรรม การบริหารการจัดกิจกรรมตางๆ ที่
จะมีขึ้นทั้งหมด รวมถึงการหาสถานที่จัดงาน การสรรหาผูเขาชมงาน การวางแผนโฆษณากิจกรรมกอนการ
ออกงาน และการวิเคราะหขอมูลผูเขาชมงาน
กลุมลูกคาของบริษัทฯ ในงานบริหารจัดการกิจกรรมทางการตลาด สวนใหญจะอยูในธุรกิจยานยนต และ
ธุรกิจการเงิน
ผลงานสําคัญที่ผานมาของบริษัทฯ ไดแก
 งานเปดตัวรถยนต BMW Series 7 ที่ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด ในป 2552
 งานเปดตัวรถยนต BMW Series 5 ที่สํานักงานขายตึกมหานคร ในป 2553
 กิจกรรมการแสดงนานาชาติ ในงาน Rotary International ในป 2555
 งานมอบรางวัล CIMB Regional CEO’s Challenge ที่ศูนยการคา เซ็นทรัลเวิลด ในป 2555
 งานเปดตัวรถยนต Rolls Royce รุน WRAITH ที่โรงแรม Okura ในป 2556
 งานเปดตัวรถยนต Rolls Royce รุน GHOST II ที่โรงแรม Okura ในป 2557
 งานเปดตัว MAZDA 2 ที่ PEACH พัทยา ในป 2557
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 กิจกรรมทดสอบรถยนต MINI รุน ใหมบนเสนทางกรุงเทพฯ ถึงชะอํา ในป 2557
 งานมอบโลหรางวัลเกียรติยศแกนักเรียนที่สําเร็จหลักสูตรจากสถาบัน KUMON ณ โรงแรมแชงกรีลา
ในป 2557
 งาน Mazda National Dealer Conference โรงแรมเซ็นทารา แกรนด ในป 2558
 งาน Mazda Excellence Award โรงแรมโนโวเทล สุวรรรณภูมิ ในป 2558
 งาน BANPU 3rd Innovation Convention โรงแรมแลนดมารค ในป 2558
 งาน MEA Pay & Fun Club ประจําป 2558 ที่การไฟฟานครหลวง เพลินจิต ในป 2558
2) ใหบริการในการบริหารจัดงานแสดงสินคาและนิทรรศการ (Exhibition Management)
บริษัทฯ ใหบริการในการเปนผูบริหารจัดงานแสดงสินคาและนิทรรศการ (Show Manager) อยางครบวงจร แก
เจาของงานนั้นๆ โดยดําเนินการวางแนวคิดของงาน การสรรหาผูออกงาน (Exhibitors) การขายบูธ การสรรหา
ผู เ ข า ชมงาน การจั ด สั ม มนาในงาน การหาวิ ท ยากรและผู เ ข า ร ว มสั ม มนา การวางแผนด า นโฆษณาและ
ประชาสัมพันธงาน รวมถึงการบริหารจัดการงานในภาพรวมทั้งหมด
กลุมลูกคาของบริษัทฯ ในงานบริหารจัดการกิจกรรมแสดงสินคาและนิทรรศการ จะเปนหนวยงานราชการ
และสมาคมตางๆ
ผลงานสําคัญที่ผานมาของบริษัทฯ ไดแก สมาคม และภาครัฐวิสาหกิจ
 งาน CICA โดยกลุมอุตสาหกรรมเซรามิค สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ในป 2548
 งาน Thailand RFID Summit โดยหนวยงาน SIPA กระทวงไอซีที ในป 2549
 งาน GASMA PRINT โดยสมาคมคาวัสดุอุปกรณการพิมพไทย ในป 2555 และป 2557
4)

ธุรกิจงานพิพิธภัณฑและสวนสนุก (Museums & Thematic Park)
งานพิพิธภัณฑและสวนสนุก (Museums & Thematic Park) ถือเปนสวนหนึ่งในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ และ
สงเสริมความรู เพื่อใหผูเขาชมงานไดรับความรูและความเขาใจในเนื้อหาของโครงการนั้นๆ โดยจะอยูในรูปของ
ศูนยการเรียนรู (Learning Center) และพิพิธภัณฑ (Museums)
งานสวนสนุกหรืองานสวนแนวคิด (Thematic Park) คือ สถานที่ที่มีเรื่องราวตามหัวขอหลักที่กําหนด อาจจะเปน
สถานที่ใหความรู หรือความสนุก ขึ้นอยูกับรูปแบบของโครงการนั้นๆ อาทิ สวนสนุก สวนน้ํา เปนตน
บริษัทฯ ใหบริการอยางครบวงจรแกเจาของโครงการ โดยดําเนินการวางแนวคิดของโครงการ ออกแบบ และผลิต
โครงการ เพื่อใหตรงกับวัตถุประสงคของโครงการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหบริการในการบริหารจัดการโครงการ
การออกแบบพัฒนาเนื้อหา การออกแบบสื่อภาพและเสียง การออกแบบสภาพแวดลอม และการออกแบบกิจกรรม
ตางๆ เพื่อใหผูเขาชมงานไดเรียนรูและเขาใจเนื้อหาที่จัดแสดงมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ มีบริการในการบริหารจัดการและ
ดําเนินกิจกรรมทางการตลาดของพิพิธภัณฑและศูนยการเรียนรูภายหลังการเปดโครงการ เพื่อใหมีผูเขาชมงานอยาง
ตอเนื่อง
กลุมลูกคาของบริษัทฯ ในธุรกิจงานพิพิธภัณฑ สวนใหญจะเปนหนวยงานของรัฐ
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ผลงานสําคัญที่ผานมาของบริษัทฯ ไดแก
 พิพิธภัณฑหนวยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูแลดานงานออกแบบและตกแตง
พิพิธภัณฑ ในป 2553
 พิพิธภัณฑสถานคลองทอม จังหวัดกระบี่ ดูแลดานการตกแตงพิพิธภัณฑ ในป 2556
 งานคืนชีวิตไดโนเสาร จ. กาฬสินธุ ดูแลงานดานการออกแบบและตกแตงรานขายของที่ระลึก ออกแบบ
ของที่ระลึก และพิธีเปดราน ในป 2556
 หองประวัติศาสตรและหอเกียรติยศกองทัพภาคที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช ดูแลงานดานการออกแบบ
และตกแตงพิพิธภัณฑ ในป 2557
 หอเกียรติยศททบ. ที่สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ดูแลงานดานเนื้อหาและการจัดแสดงนิทรรศการ ในป
2557
 งานสื่อนิทรรศการเพื่อการเรียนรูคานิยม 12 ประการของสยามนิรมิต ในป 2558
 งาน Thailand International Porcelain Painting Convention ของศูนยสงเสริมศิลปาชีพบางไทร ในป 2558
นอกเหนือจากการใหบริการหลักดังกลาวขางตน บริษัทฯ ไดใหบริการอื่นที่เกี่ยวของซึ่งเปนสวนหนึ่งของนโยบาย
การใหบริการครบวงจร (One-Stop-Shop Solution) เชน บริการใหเชาเต็นทสําหรับออกงานกลางแจง การอุปกรณ
ตกแตงภายใน และเฟอรนิเจอร เปนตน โดย บริษัทฯ ใหบริการในการออกแบบ ตกแตง และผลิตอุปกรณดังกลาวแก
ลูกคาเพื่อนําไปใชในงานแสดงสินคา กิจกรรมทางการตลาด หรือนําไปใชในรานคา เพื่อความกลมกลืนและ
สอดคลองกับแผนการตลาดของสินคาแตละประเภท โดยรายไดจากการใหบริการอื่นที่เกี่ยวของดังกลาว ไดถูกจัด
ประเภทไปตามธุรกิจการใหบริการที่เกี่ยวของ
2.3

การตลาดและการแขงขัน
บริษัทฯ ใหบริการออกแบบและตกแตงงาน (Design & Build) อยางครบวงจร (One-Stop-Shop Solution) โดยมีกล
ยุทธทางการตลาดที่สําคัญดังนี้
• การวิจัยและออกแบบที่สรางสรรค และตรงตามความตองการของลูกคา
การวิจัยและการออกแบบเปนสวนสําคัญที่สุดของงาน และเปนพื้นฐานของงานทั้งหมด ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีการวิจัย
เปนลําดับแรกเพื่อใหเขาใจลูกคา และนํามาใชการออกแบบในเชิงสรางสรรค และมีความแตกตาง เพื่อใหงานที่
นําเสนอมีความโดดเดน และเปนที่นาประทับใจแกลูกคา ทั้งยังตรงตามวัตถุประสงคและความตองการของลูกคา
และสามารถใชงานไดจริง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังออกแบบงานโดยพิจารณาถึงงบประมาณของลูกคา โดยมีแนวคิด
การเลือกใชวัสดุใหลูกคาสามารถใชใหไดความคุมคาในการลงทุน และสามารถนํากลับมาปรับปรุงใชไดใหม เพื่อ
เป น การลดการสิ้ น เปลื อ งประหยั ด พลั ง งาน และรั ก ษาสภาพสิ่ ง แวดล อ ม โดยบริ ษั ท ฯ มี ที ม ออกแบบที่ มี
ประสบการณสูงกวา 20 คนที่พรอมใหบริการแกลูกคา
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• การมีมาตรฐานและคุณภาพของงานระดับสูง
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับมาตรฐานและคุณภาพของงาน ใหตรงตามรายละเอียดในแบบงาน และสงมอบงานตาม
ความตองการของลูกคา โดยทีมงานของบริษัทฯ จะมีการสํารวจและตรวจสอบคุณภาพของงานในทุกๆ ขั้นตอน
ตั้งแตการผลิตไปจนถึงการติดตั้ง เพื่อไมใหเกิดความผิดพลาดของงาน และทําใหบริษัทฯ สามารถสงมอบงานได
กอนเวลาและเปนที่พอใจของลูกคาได
บริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 ในป 2546 และ ISO 9001:2008 ในป 2553 ซึ่งเปนมาตรฐาน
ดานคุณภาพในสวนของการออกแบบและติดตั้งคูหาสําหรับงานนิทรรศการ รวมถึงมาตรฐาน ISO20121:2012 ในป
2556 ซึ่งเปนมาตรฐานดานระบบบริหารจัดการงานแสดงสินคาอยางยั่งยืน (Event Sustainability Management
System) และมาตรฐาน Sedex ในป 2556 ซึ่งเปนมาตรฐานทางดานจริยธรรมทางการคาจากประเทศอังกฤษ
• ทีมงานมีความเปนมืออาชีพ และพรอมดวยประสบการณ
บริษัทฯ เนนการสรางทีมงานและระบบงานใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการแก
ลูกคา และเพื่อรองรับการขยายตัวของงานไดอยางตอเนื่องและสามารถคงมาตรฐานและคุณภาพของงานใหอยูใน
ระดับสูงได โดย บริษัทฯ จัดใหมีโครงสรางในการบริหารจัดการในแตละงาน ซึ่งประกอบดวย หัวหนาโครงการ
ทีมบริหารโครงการ ทีมออกแบบ และทีมผลิต ที่ความเปนมืออาชีพและมีประสบการณสูง และมีการแบงขอบเขต
และความรับผิดชอบระหวางทีมงานที่ชัดเจน
• การใหบริการที่ดีของทีมงาน
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการใหบริการที่ดีกับลูกคา โดยทีมงานของบริษัทฯ ทุกคนลวนมีทัศนคติที่ดีตองานที่ทํา
และตอลูกคา มีความเปนกันเอง สุภาพ ใจเย็น แกปญหาเฉพาะหนาไดดีรวดเร็ว บริหารจัดการงานไดอยางราบรื่น
และสงมอบงานใหตรงเวลา ซึ่งจะสงผลใหงานที่ออกมามีคุณภาพดี และทําใหเกิดบรรยากาศที่ดีในการทํางานกับ
ลูกคา ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ ไดรับความไววางใจจากลูกคา ใหผลิตผลงานอยางตอเนื่อง และสามารถบอกตอไปยัง
ลูกคารายอื่น
• การใหบริการอยางครบวงจร
บริษัทฯ สามารถใหบริการออกแบบและตกแตงงาน (Design & Build) อยางครบวงจร (One-Stop-Shop Solution)
ในงานตกแตงภายใน (Interiors) งานแสดงสินคาและนิทรรศการ (Exhibitions) การตลาดทางเลือก (Alternative
Marketing) และงานพิพิธภัณฑและสวนสนุก (Museums & Thematic Park) ตั้งแตการวางแนวคิด การออกแบบ การ
ผลิต และติดตั้งงานทั้งหมด รวมไปถึงการจัดหาอุปกรณที่เกี่ยวของกับงาน ทั้งที่เปนงานพื้นฐานกอสราง เชน งาน
โครงสราง งานพื้น งานไม และงานเหล็ก เปนตน
• การใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสีย
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย เชน ลูกคา ผูรับเหมาชวง ผูจําหนายวัสดุ รวมถึง
พนักงานของบริษัทฯ โดยมุงเนนการสรางความสัมพันธที่ดีเพื่อสรางพันธมิตรและเครือขายทางธุรกิจใหกวางขวาง
ขึ้น สงผลใหบริษัทฯ และผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายเติบโตไปพรอมๆกัน
สวนที่ 2 หนา 17

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท คิงสเมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จํากัด (มหาชน)

2.3.2 นโยบายการกําหนดราคา
บริษัทฯ มีนโยบายในการกําหนดราคาในการใหบริการจาก ตนทุนการใหบริการ บวกอัตรากําไรสวนเพิ่ม
(profit margin) ในอัตราที่เหมาะสม สามารถเปรียบเทียบกับคูแขงในระดับเดียวกัน และอยูในระดับที่
สามารถแขงขันได โดยกําไรสวนเพิ่มนั้นจะพิจารณาจากปจจัยตางๆ อาทิ การใชความคิดสรางสรรค ความ
ซับซอนในการออกแบบ ความยากงายในการผลิตงาน และความเสี่ยงของงาน เปนตน บริษัทฯ ไมมีนโยบาย
ในการตัดราคากับคูแขงรายอื่นแตอยางใด อยางไรก็ดี บริษัทฯ มีนโยบายทางการตลาดในระยะยาว ซึ่งบริษัท
ฯ อาจมีการพิจารณาราคาใหเหมาะสมแกลูกคาเปนรายกรณีไป ในกรณีที่งานที่ไดรับมีปริมาณงานสูง มีความ
ตอเนื่องในระยะยาว และสามารถนําไปสูงานอื่นๆ ในอนาคตได
2.3.3 ลักษณะลูกคา
บริษัทฯ มุงเนนกลุมลูกคาแบรนดระดับโลกที่มีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง และมีศักยภาพทางการแขงขัน
สูงในตลาดโลก มีนโยบายในการทําการตลาดที่ตอเนื่อง มีแผนการตลาดในการกระตุนยอดขายสม่ําเสมอ
และมีการขยายตัวของพื้นที่คาปลีกอยางตอเนื่อง โดยกลุมลูกคาเปาหมายแบงออกไดดังนี้
1.

กลุมลูกคาเอกชน ซึ่งมีสัดสวนรายไดประมาณรอยละ 97-98 ของรายไดจากการใหบริการรวม โดยสวนมากจะเปน
กลุมลูกคาที่อยูในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตและการแขงขันสูง เชน
• กลุมธุรกิจคาปลีก: เปนกลุมธุรกิจที่มีการเติบโตสูงตามการขยายตัวของหางสรรพสินคาตางๆ ซึ่งสวนใหญจะ
เปนลูกคาในกลุมธุรกิจเสื้อผาและแฟชั่น บริษัทฯ เนนลูกคาในกลุมธุรกิจคาปลีกในตลาดระดับกลางถึงบน
และเปนลูกคาที่มีแบรนดจากตางประเทศ โดยบริษัทฯ จะใหบริการในรูปของงานตกแตงภายใน (Interiors)
เปนหลัก
• กลุ มธุ รกิ จยานยนต : เป นกลุ มธุ รกิ จที่มี การจั ดงานแสดงสินค าและนิ ทรรศการอย างต อเนื่ อง มี การจั ดงาน
ประชาสัมพันธเพื่อกระตุนยอดขายอยางสม่ําเสมอทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดตางๆ ทั่วทุกภูมิภาค โดย บริษัทฯ
จะใหบริการลูกคากลุมอุตสาหกรรมยานยนตนี้ ในรูปแบบของงานแสดงสินคาและนิทรรศการ (Exhibitions)
และการตลาดทางเลือก (Alternative Marketing) เปนสวนใหญ
• กลุมธุรกิจการเงิน: เปนอีกกลุมธุรกิจที่มีการจัดงานแสดงสินคาและนิทรรศการตลอดป ทั้งในกรุงเทพฯ และ
ตางจังหวัด สวนมากจะเปนงานประชาสัมพันธและใหความรูเกี่ยวกับการลงทุน เพื่อกระตุนใหผูเขาชมงาน
ตัดสินใจในการทําธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบตางๆ โดย บริษัทฯ จะใหบริการลูกคากลุมอุตสาหกรรมทาง
การเงินนี้ ในรูปแบบของงานแสดงสินคาและนิทรรศการ (Exhibitions) และการตลาดทางเลือก (Alternative
Marketing) เปนสวนใหญ
• กลุมธุรกิจอื่นๆ : บริษัทฯ ยังมีกลุมลูกคารายใหญและรายยอยที่ประกอบธุรกิจอื่นๆ อีก เชน ธุรกิจสื่อสาร
โทรคมนาคม ธุ ร กิ จ วั ส ดุ ก อ สร า ง ธุ ร กิ จ เครื่ อ งจั ก รอุ ต สาหกรรม ธุ ร กิ จ อาหาร ธุ ร กิ จ โรงแรม ธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย และธุรกิจบรรจุภัณฑและสิ่งพิมพ เปนตน
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2.

กลุมลูกคาภาครัฐ ซึ่งมีสัดสวนรายไดประมาณรอยละ 2-3 ของรายไดจากการใหบริการรวม
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมตางๆ ใหเจริญเติบโตอยางสม่ําเสมอ โดย
สวนมากรัฐบาลจะเป นผูจั ดงานหรือ กิจ กรรมดังกลาว เพื่อ กระตุนให ประชาชนไดรั บความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับใน
อุตสาหกรรม และสรางกระแสเพื่อผลักดันการเติบโตในอุตสาหกรรมเปาหมายตอไป นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเห็นถึงโอกาส
ในการเติบโตของศูนยสงเสริมความรูและพิพิธภัณฑตางๆ ซึ่งสวนมากจะไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเชนเดียวกัน โดยมี
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับธุรกิจดังกลาว อาทิเชน อุตสาหกรรมทองเที่ยว อุตสาหกรรมทางการเงิน อุตสาหกรรมเกี่ยวกับ
การศึกษา เปนตน โดยบริษัทฯ จะใหบริการในรูปของงานพิพิธภัณฑ (Museums) เปนหลักแกลูกคาในกลุมนี้
ลูกคาหลัก
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดจากลูกคารายใหญ 10 รายแรก คิดเปนรอยละ 55.7 รอยละ 73.0 รอยละ 64.1 และ
รอยละ 66.6 ของรายไดจากการใหบริการรวมในป 2555 ป 2556 ป 2557 และงวด 6 เดือนแรกป 2558 ตามลําดับ บริษัทฯ
ไมมีรายไดจากลูกคารายใดที่มีมูลคาสูงเกินกวารอยละ 30 ของรายไดจากการใหบริการรวมในป 2555 – 2557 และงวด 6
เดือนแรกป 2558 อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีลูกคาที่มีมูลคาสูงเกินกวารอยละ 5 ของรายไดจากการใหบริการรวม จํานวน 4
รายในป 2555 จํานวน 3 รายในป 2556 จํานวน 4 รายในป 2557 และจํานวน 5 รายในงวด 6 เดือนแรกป 2558
โครงสรางรายไดของบริษัทฯ และบริษัทยอย จําแนกตามประเภทกลุมลูกคา ตามงบการเงินรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555 ถึง 2557 และงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้
ป 2555
ป 2556
ป 2557
ม.ค.-มิ.ย. ป 2557 ม.ค.-มิ.ย. ป 2558
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
กลุมลูกคาเอกชน
- กลุมธุรกิจคาปลีก 309.7 46.4 454.6 53.1 410.3 49.8 167.1 47.5 131.2 31.5
- กลุมธุรกิจยานยนต 213.1 31.9 219.7 25.7 243.2 29.5 117.0 33.2 198.4 47.7
- กลุมธุรกิจการเงิน 26.6
4.0
40.9
4.8
38.4
4.7
5.7
1.6
18.7
4.5
- กลุมธุรกิจอื่น1/
104.7 15.7 114.5 13.4 111.3 13.5 54.7 15.5 62.4
15.0
กลุมลูกคาภาครัฐ
13.3
2.0
25.6
3.0
20.6
2.5
7.7
2.2
5.3
1.3
รวมรายไดจากการ 667.4 100.0 855.3 100.0 823.8 100.0 352.2 100.0 416.0 100.0
ใหบริการ
หมายเหตุ: 1/ กลุมธุรกิจอื่น ไดแก ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ธุรกิจวัสดุกอสราง ธุรกิจเครื่องจักรอุตสาหกรรม ธุรกิจ
อาหาร และธุรกิจบรรจุภัณฑและสิ่งพิมพ เปนตน

2.3.4 ชองทางการใหบริการ
บริษัทฯ สามารถหางานไดจากทั้งลูกคาเกา และลูกคาใหมไดอยางตอเนื่อง โดยมีวิธีการดังตอไปนี้
1)

การเสนอผลงานใหลูกคาคัดเลือก
บริษัทฯ จะนําเสนอแบบงาน รูปแบบ รวมถึงงบประมาณใหแกลูกคา เพื่อใหลูกคาพิจารณาและคัดเลือก โดยที่
บริษัทฯ จะมีทีมการตลาดคอยรับหนาที่ในการติดตามตารางการจัดงาน ตารางแผนการตลาด การประชาสัมพันธ หรือ
แผนการดําเนินงานของลูกคาเปาหมาย เพื่อคาดการณถึงโอกาสในการติดตอลูกคาและนําเสนอผลงานใหลูกคาคัดเลือกใน
เวลาที่เหมาะสม ในบางกรณี บริษัทฯ อาจไดรับคําเชิญจากลูกคาโดยตรง เพื่อใหบริษัทฯ สงแบบงานเขาไปนําเสนอ
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2)

ความสัมพันธที่ดีกับลูกคาเกา
บริษัทฯ มุงเนนการใหบริการดวยงานออกแบบที่สรางสรรค มีคุณภาพและไดมาตรฐาน ทําใหลูกคาเกิดความพึง
พอใจ มีความสัมพันธที่ดีกับบริษัทฯ จึงทําใหกลุมลูกคาสวนมากยังคงใชบริการกับบริษัทฯ อยางตอเนื่อง ประกอบกับกลุม
ลูกคาของบริษัทฯ ลวนดําเนินธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง อยูในอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูง จึงมีงบประมาณ
และแผนการตลาดเพื่อกระตุนยอดขายมาโดยตลอด เชนเดียวกันกับกลุมลูกคาธุรกิจตกแตงภายในที่ลวนแตดําเนินธุรกิจที่มี
การเติบโตสูงและมีนโยบายในการขยายรานคาใหมอยางตอเนื่อง และเปนองคกรขนาดใหญที่เปนเจาของแบรนดระดับโลก
หลากหลายแบรนด จึงเปนเหตุใหบริษัทฯ ไดรับงานจากลูกคาอยางสม่ําเสมอตามแผนการเปดรานคาใหม การนําแบรนด
ใหมเขาสูตลาดไทย แผนการปรับปรุงรานคาเดิม และแผนการปรับเปลี่ยนรานคาของศูนยการคา
3)

การแนะนําจากลูกคาเกาและพันธมิตรทางการคา
จากการที่บริษัทฯ ใหบริการลูกคาดวยงานออกแบบที่สรางสรรค มีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนระยะเวลานานกวา
26 ป ทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ จึงมีการแนะนําบริษัทฯ ใหแกกลุมลูกคาใหมๆใหเขามาใชบริการกับบริษัทฯ อยูเสมอ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีพันธมิตรทางการคา โดยเฉพาะอยางยิ่ง กับผูจัดงานแสดงสินคาและนิทรรศการ (Organizer) ซึ่งได
แนะนําลูกคาใหแกบริษัทฯ อยางตอเนื่อง
4)

เครือขายของกลุม Kingsmen ในประเทศตางๆ
เนื่องจาก บริษัทฯ มีผูรวมทุนที่เปนพันธมิตรทางธุรกิจคือกลุม Kingsmen ซึ่งปจจุบันมี 19 สํานักงานใน 14 ประเทศ
ในทวีปเอเชียแปซิฟก และตะวันออกกลาง ดังนั้นจึงมีการรวมมือกันระหวางบริษัทฯ และเครือขายของกลุม Kingsmen โดย
หากลูกคาของบริษัทในเครือมีความตองการที่จะเขามาใชบริการจัดงานแสดงสินคาและนิทรรศการ หรือการตกแตงภายใน
รานคาในประเทศไทย และเมียนมาร บริษัทฯ จะไดรับการประสานงานจากบริษัทในเครือ เพื่อแนะนําลูกคาใหแกบริษัทฯ
เพื่อใหบริษัทฯนําเสนอการใหบริการแกลูกคาดังกลาว โดยที่ผานมา บริษัทฯ ไดรับการแนะนําลูกคาใหมๆจากบริษัทใน
เครือ Kingsmen ประมาณ 3-5 แบรนดตอปที่ตองการลงทุนในประเทศไทย

2.3.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
เศรษฐกิจของประเทศไทยในป 2557 คาดการณวาจะมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจประมาณรอยละ 1.0 ลดลงจาก
ป 2555 - 2556 ซึ่งมีอัตราการขยายตัวรอยละ 6.5 และ 2.9 ตามลําดับ ปจจัยสําคัญในชวงแรกคือ มาตรการการกระตุน
เศรษฐกิจของภาครัฐเริ่มไมสงผลตอเศรษฐกิจโดยรวม ประกอบกับภาระหนี้ภาคครัวเรือนเริ่มเพิ่มสูงขึ้น และสถาบัน
การเงินเขมงวดตอการใหสินเชื่อมากขึ้น ทําใหการบริโภคภายในประเทศเกิดการชะลอตัว ตอมาไดเกิดปญหาความไม
แนนอนทางการเมืองในชวงไตรมาสที่สามของป 2556 ถึงไตรมาสที่สองของป 2557 กอใหเกิดความไมมั่นใจตอความ
ตอเนื่องของนโยบายทางเศรษฐกิจของภาครัฐ ทําใหการบริโภคในภาคครัวเรือนลดลงอยางตอเนื่อง และผูประกอบการ
ชะลอการลงทุน เพื่อรอความชัดเจนทางการเมืองและนโยบายทางเศรษฐกิจ
มูลคา (พันลาน)

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)

อัตราการเติบโต (รอยละ)

2555

2556

2555

2556

2557

2558E

11,375

11,899

6.5

2.9

1.0

3.5-4.0

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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ทั้งนี้ ตั้งแตชวงครึ่งปหลังของป 2557 มีความชัดเจนทางการเมืองและนโยบายทางเศรษฐกิจมากขึ้น ทําใหการ
บริโภคภาคครัวเรือนมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น และผูประกอบการเริ่มกลับเขามาขยายการลงทุน โดยสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดคาดการณแนวโนมการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)
ของประเทศไทยในป 2558 วาจะขยายตัวเรงขึ้นจากป 2557 ในชวงรอยละ 3.5-4.0 เนื่องมาจากการปรับตัวดีขึ้นของการ
สงออกตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก ภาคการทองเที่ยวและการลงทุนเริ่มปรับตัวดีขึ้นตั้งแตชวงปลายป 2557 การใชจาย
ภาครัฐรวมถึงมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล และการลดลงของราคาน้ํามันในตลาดโลก ประกอบกับผลกระทบจาก
ฐานปริมาณการผลิตและการจําหนายรถยนตกําลังกลับเขาสูแนวโนมปกติมากขึ้น อยางไรก็ตาม ยังมีขอจํากัดในดานอื่นๆ
เชน เงื่อนไขดานคาเงินและนโยบายเศรษฐกิจในประเทศคูคาสําคัญของประเทศไทย ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
และเศรษฐกิจโลก และฐานรายไดครัวเรือนในภาคการเกษตรซึ่งไดรับผลกระทบจากภาวะความซบเซาของราคาสินคา
แนวโนมอุตสาหกรรมและการแขงขันภาคธุรกิจงานตกแตงภายใน
เนื่องจากธุรกิจงานตกแตงภายในของบริษัทฯ มุงเนนการใหบริการในการตกแตงรานคาปลีก รานอาหาร และ
สํานักงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง รานคาในศูนยการคาตางๆ ดังนั้นภาวะอุตสาหกรรมคาปลีก และการขยายตัวของศูนยการคา
จึงเปนปจจัยสําคัญตอธุรกิจของบริษัทฯ
ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจคาปลีก
อุตสาหกรรมธุรกิจคาปลีกและคาสงเปนหนึ่งในอุตสากรรมหลักในโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยในป
2556 ธุรกิจคาปลีกมีมูลคาประมาณ 1.5 ลานลานบาทมีสัดสวนเปนอันดับ 2 หรือประมาณรอยละ 14 ของผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศ (GDP) เปนรองเพียงอุตสาหกรรมการผลิด (Manufacturing) ที่มีสัดสวนเปนอันดับ 1 หรือประมาณรอยละ 35
ทั้งนี้ ขอมูลของศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ระบุวา ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจคาปลีกในป
2558 ถึง 2562 จะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่ประมาณรอยละ 7 ถึง 8 โดยในป 2562 ธุรกิจคาปลีกจะมีมูลคาประมาณ 1.6 ลาน
ลานบาท จากเดิม 1.5 ลานลานบาทในป 2556
การขยายตัวของพื้นที่คาปลีกมีการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยจากขอมูลของฝายวิจัย คอลลิเออรส อินเตอรเนชั่นแนล
ประเทศไทย ระบุวา ในชวงครึ่งปแรกของป 2557 กรุงเทพมหานครและพื้นที่โดยรอบ มีพื้นที่คาปลีกทั้งหมดประมาณ 6.7
ลานตารางเมตร และคาดวาในครึ่งหลังป 2557 จะมีพื้นที่คาปลีกอีกกวา 636,500 ตารางเมตร ที่มีกําหนดการกอสรางแลว
เสร็จ สงผลใหพื้นที่คาปลีกรวมในป 2557 จะมีจํานวนกวา 7.3 ลานตารางเมตร และคาดวา อุปทานของพื้นที่คาปลีกใน
อนาคตที่มีกําหนดการกอสรางแลวเสร็จในป 2558 - 2559 อาจมีมากกวา 1.6 ลานตารางเมตร
โอกาสจากการปรับปรุงพื้นที่คาปลีก (Shop Renovation)
นอกเหนือจากการขยายตัวของพื้นที่คาปลีกแลว พื้นที่คาปลีกเดิมมักมีแผนการในการปรับปรุงพื้นที่อยูสม่ําเสมอ
ขึ้นอยูกับกลยุทธและนโยบายของผูประกอบการตางๆ ซึ่งสวนมากจะทําการรีโนเวทเมื่อ มีคูแขงรายใหมมาเปดตัวแยงชิง
พื้นที่และลูกคาในอาณาเขต หรือตองการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ บรรยากาศตัวสถานที่ สรางประสบการณใหมๆใหกับกลุม
ลูกคาพรอมกับการ Re-Branding หรือ Re-Positioning เพื่อจับกลุมลูกคาใหมๆ ทั้งนี้ การปรับปรุงพื้นที่มักเกิดขึ้นในทุกๆ 35 ป ตามแตกรณี สงผลใหบริษัทฯ มีโอกาสจากงานตกแตงภายในจากการปรับปรุงพื้นที่คาปลีก (Shop Renovation)
ประมาณ 1.5 ลานตารางเมตรตอป คํานวณจากประมาณการพื้นที่คาปลีกจํานวน 7.3 ลานตารางเมตร ณ สิ้นป 2557
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โอกาสจากการขยายตัวของศูนยการคา
การขยายตัวของศูนยการคาในปจจุบันมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว และมีการแขงขันสูงขึ้น ซึ่งหนึ่งในปจจัยหลัก
ไดแก การเปด AEC ในป 2558 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 สมาคมศูนยการคาไทย หรือ TSCA ไดประกาศนโยบาย
ผลักดันใหประเทศไทยกาวสูความเปนหนึ่ง ชูวิสัยทัศนสงเสริมประเทศไทยใหเปนศูนยกลางทางดานธุรกิจการคา และการ
ทองเที่ยวที่สําคัญของภูมิภาคอาเซียน โดยมีเปาหมายในการกระตุนใหประเทศไทยเปน “แหลงรวมสุดยอดประสบการณ
ไลฟสไตลชอปปงที่ดีที่สุดของอาเซียน (Regional Shopping Hub)” และกลุมธุรกิจศูนยการคา ซึ่งเปนสมาชิกของสมาคมฯ
มีแผนการลงทุนในป 2557 - 2559 รวมมูลคาทางเศรษฐกิจเปนจํานวนมาก เริ่มจากการพัฒนาศูนยการคาใจกลางเมือง อาทิ
ศูนยการคามาบุญครอง สยามดิสคัฟเวอรี่ สยามเซ็นเตอร สยามพารากอน เซ็นทรัลเวิลด จนถึงศูนยการคาบริเวณสี่แยกราช
ประสงค และศูนยการคายานชิดลม นอกจากนี้กลุมธุรกิจศูนยการคารายใหญตางๆ ยังมีแผนในการกอสรางและพัฒนายาน
Shopping Hub แหงใหม เชน การเปดโครงการศูนยการคา บริเวณบางใหญ (เมกะบางใหญ และเซ็นทรัลเวสทเกต) โครงการ
กอสรางแหลงชอปปงขนาดใหญของกลุมเดอะมอลลยานสุขุมวิท (การปรับปรุงพื้นที่ศูนยการคา ดิเอ็มโพเรียม การกอสราง
ศูนยการคาใหม ดิเอ็มควอเทียร และดิเอ็มสเฟยร) และโครงการกอสรางขนาดใหญริมแมน้ําเจาพระยา Icon Siam เปนตน
รายชื่อโครงการศูนยการคาที่มีกําหนดการกอสรางแลวเสร็จในอนาคต
รายชื่อศูนยการคา

ที่ตั้ง

กําหนดการกอสรางแลวเสร็จ

เซ็นทรัลเฟสติวัลสมุย

สมุย

2557

เซ็นทรัลพลาซาศาลายา

นครปฐม

2557

เซ็นทรัลพลาซาระยอง

ระยอง

2558

เซ็นทรัลเวสทเกต

บางใหญ

2558

เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสท วิลล

เอกมัย-รามอินทรา

2558

เซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา

นครราชสีมา

2559

ดิเอ็มโพเรียม (ปรับปรุงพื้นที่)

สุขุมวิท

2557-2558

บลูพอรต หัวหิน

หัวหิน

2558

ดิเอ็มควอเทียร

สุขุมวิท

2558

ดิเอ็มสเฟยร

สุขุมวิท

2559

บลูเพิรล ภูเก็ต

ภูเก็ต

2559

แบงค็อก มอลล

บางนา

2560

สยามพารากอน (ปรับปรุงพื้นที่)

สยาม

2558-2562

สยามดิสคัฟเวอรี่ (ปรับปรุงพื้นที่)

สยาม

2558-2562

เจริญนคร

-

กลุมเซ็นทรัลพัฒนา1/

กลุมเดอะมอลลกรุป2/

กลุมสยามพิวรรธน2/

ไอคอนสยาม
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รายชื่อศูนยการคา
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ที่ตั้ง

กําหนดการกอสรางแลวเสร็จ

บางใหญ

2558

รังสิต

2559

เจริญนคร

2559

หัวหิน

2560

เชียงใหม

2560

สามยาน

2560

สยาม

-

แยกวิทยุ

-

กลุมเอส เอฟ ดีเวลอปเมนท2/
เมกะบางใหญ
เมกะรังสิต
กลุมที ซี ซี แลนด2/
เอเชียทีค 2
เอเชียทีค ซีไซดหัวหิน
เอเชียทีคเชียงใหม
กลุมอื่นๆ2/
โครงการมิกซยูส - สามยาน
สยามสแควรวัน เฟส 2
โครงการมิกซยูส – บริเวณหัวมุมถนนพระราม 4
ตัดกับถนนวิทยุ (โรงเรียนเตรียมทหารเดิม)
หมายเหตุ: 1/ขอมูลจากรายงานประจําปของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
2/ ขอมูลจากสื่อสาธารณะ

การแขงขันในภาคธุรกิจงานตกแตงภายใน
ธุรกิจงานตกแตงภายในเปนธุรกิจที่มีการแขงขันสูง เนื่องจากมีผูใหบริการเปนจํานวนมาก ตั้งแตผูใหบริการราย
ใหญที่สามารถใหบริการไดอยางครบวงจร จนถึงผูประกอบการรายยอยที่สามารถใหบริการเพียงเฉพาะดาน ทั้งนี้ เนื่องจาก
บริษัทฯ เนนงานตกแตงภายในแกผูขายสินคาและบริษัทที่อยูในตลาดระดับกลางถึงบน โดยเฉพาะผูประกอบการจาก
ตางประเทศที่ใหความสําคัญกับมาตรฐานของงานเปนพิเศษ ดังนั้นคูแขงโดยตรงของบริษัทฯ จึงเปนบริษัทขนาดกลาง
จนถึงขนาดใหญที่มีชื่อเสียงในวงการ สามารถสงมอบงานที่มีมาตรฐานระดับสูงได อาทิ บริษัท บางกอก เดค-คอน จํากัด
(มหาชน) บริษัท ไทมส เอ็นเตอรไพรส จํากัด และบริษัท ดราโก-วัน อินทีเรีย จํากัด เปนตน
แนวโนมอุตสาหกรรมและการแขงขันภาคธุรกิจงานแสดงสินคาและนิทรรศการ
ภาวะอุตสาหกรรมศูนยประชุมและศูนยแสดงสินคา
จากขอมูลของศูนยวิจัยกสิกรไทย อุตสาหกรรมศูนยประชุมและศูนยแสดงสินคาในป 2557 มีมูลคาตลาดที่ประมาณ
7,320 ถึง 7,520 ลานบาท โดยมีอัตราการเติบโตประมาณรอยละ 2.7 ถึง 5.5 จากมูลคาตลาดป 2556 โดยมีการเจริญเติบโต
อยางมากในชวงไตรมาสสุดทายของป 2557 เนื่องจากสถานการณทางการเมืองมีความมั่นคง นักทองเที่ยวจากตางประเทศ
กลุม MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions: MICE) มีความมั่นใจในการเขารวมชมงานในประเทศ
ไทยมากขึ้น ทั้งนี้ อุตสาหกรรมศูนยประชุมและศูนยแสดงสินคามีแนวโนมในการเติบโตที่ดีในป 2558 จากการเปดตลาด
AEC โดยเฉพาะโอกาสในการเจาะตลาดประเทศเพื่อนบาน อาทิ เมียนมาร ลาว กัมพูชา และเวียดนาม โดยขอมูลจาก
สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) หรือ ทีเส็บ คาดการณวาในป 2558 จะมีนักเดินทางกลุม
MICE เพิ่มขึ้นเปนจํานวนกวา 1,036,300 คน เปนรายไดกวา 106,780 ลานบาท โดยรายไดดังกลาว มีอัตราเติบโตเฉลี่ยตอป
ระหวางป 2555-2558 ที่รอยละ 10.2 หรือกวา 2.6 เทาของการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ป 2558
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ตารางแสดงจํานวนนักเดินทางและรายไดจากนักเดินทางตางประเทศกลุม MICE
อัตราเติบโตเฉลี่ยตอป

2555

2556

2557

25581/

จํานวนนักเดินทางกลุม (คน)

895,224

1,013,502

919,164

1,036,300

5.0

จํานวนรายได (ลานบาท)

79,770

88,485

80,800

106,780

10.2

(รอยละ)

หมายเหตุ: 1/ ตัวเลขประมาณการ
2/ ขอมูลจาก สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

การจัดงานแสดงสินคาและนิทรรศการของธุรกิจยานยนตและธุรกิจการเงิน
ปจจุบัน กลุมธุรกิจที่นิยมทําการตลาดดวยการจัดงานแสดงสินคาและนิทรรศการและเปนลูกคาหลักของบริษัทฯ
ไดแกกลุมธุรกิจยานยนตและกลุมธุรกิจการเงิน ซึ่งตามปกติจะมีการจัดงานเปนประจําทุกป งานแสดงสินคาและนิทรรศการ
ของกลุมธุรกิจยานยนตที่สําคัญ ไดแก งาน Motor Show ซึ่งจัดในชวงไตรมาสแรกของป และงาน Motor Expo ซึ่งจัดในชวง
ไตรมาสสุ ด ท า ยของป โดยคาดว า มี ผู เ ข า ชมงานดั ง กล า วรวมกว า 3 ล า นคน นอกจากงานขนาดใหญ ดั ง กล า วแล ว
ผูประกอบการในธุรกิจยานยนตยังมีการจัดงานขนาดกลางและขนาดยอมอื่นๆ อาทิ งานมอเตอร โชวเคส งานแบงคค็อก
มอเตอรไบค เฟสติวัล และงานบิ้กมอเตอรเซลล เปนตน
งานแสดงสินคาและนิทรรศการที่สําคัญของกลุมธุรกิจทางการเงิน โดยปกติจะมีกําหนดการในการจัดงานตลอดทั้ง
ป และกระจายไปทั่วภูมิภาคในประเทศไทย อาทิ งานมหกรรมทางการเงิน มันนี่ เอ็กซโป (Money Expo) ซึ่งในป 2557 มีผู
เขาชมงานกวา 1.37 ลานคน เปนยอดธุรกรรมกวา 158,000 ลานบาท โดยในป 2558 มีกําหนดการในการจัดงานมหกรรม
ทางการเงิน มันนี่ เอ็กซโป ทั้งหมด 6 ครั้ง ใน 6 ภูมิภาค เปนตน
ตัวอยางตารางการจัดงานของผูประกอบการกลุมธุรกิจยานยนตและกลุมธุรกิจการเงิน ป 2558
ชวงเวลางาน

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

กลุมธุรกิจ

รายละเอียดงาน

สถานที่จัด

เดือนที่จัด

ยานยนต

รวมพล City Car

เชียงใหม

กุมภาพันธ

การเงิน

Money Expo 2015

หาดใหญ

มีนาคม

ยานยนต

Bike Show 2015

ชลบุรี

มีนาคม

ยานยนต

งานแสดงจักรยานครบวงจรปที่ 3

กรุงเทพฯ

มีนาคม

ยานยนต

Motor Show 2015

กรุงเทพฯ

มีนาคม

ยานยนต

Motor Show Hatyai 2015

หาดใหญ

เมษายน

ยานยนต

Mini Motor Show 2015

กรุงเทพฯ

เมษายน

ยานยนต

International Bangkok Bike 2015

กรุงเทพฯ

เมษายน

การเงิน

Money Expo 2015

กรุงเทพฯ

พฤษภาคม

การเงิน

SET-TFEX Online Investor Fair 2015

กรุงเทพฯ

มิถุนายน

ยานยนต

Bangkok International Auto Salon 2015

กรุงเทพฯ

มิถุนายน
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ชวงเวลางาน

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

บริษัท คิงสเมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จํากัด (มหาชน)

กลุมธุรกิจ

รายละเอียดงาน

สถานที่จัด

เดือนที่จัด

ยานยนต

FAST Auto Show Thailand 2015

กรุงเทพฯ

กรกฎาคม

ยานยนต

Bangkok Imported Car & Used Car

กรุงเทพฯ

กรกฏาคม

กรุงเทพฯ

สิงหาคม

โคราช

กันยายน

Show
ยานยนต

BIG Motor Sale 2015

การเงิน

Money Expo 2015

ยานยนต

Thailand International Truck Show 2015

กรุงเทพฯ

กันยายน

การเงิน

Money Expo 2015

อุดรธานี

ตุลาคม

ยานยนต

Bus & Truck 2015

กรุงเทพฯ

พฤศจิกายน

การเงิน

Money Expo 2015

เชียงใหม

พฤศจิกายน

การเงิน

SET in the City กรุงเทพมหานคร 2015

กรุงเทพฯ

พฤศจิกายน

ยานยนต

Motor Expo 2015

กรุงเทพฯ

ธันวาคม

หมายเหตุ: 1/ ขอมูลจากสื่อสาธารณะ ซึ่งไมใชจํานวนงานทั้งหมดและอาจมีการจัดงานอื่นๆอีกในระหวางป

การแขงขันในภาคธุรกิจงานแสดงสินคาและนิทรรศการ
ปจจุบันธุรกิจการใหบริการแกผูออกงานแสดงสินคาและนิทรรศการในฐานะผูรับเหมา (Contractor) มีการแขงขันที่
รุนแรง เนื่องจากบริษัทฯ จะตองแขงขันกับผูใหบริการในการออกแบบและกอสรางบูธเปนจํานวนมากทั้งรายใหญและราย
เล็ก ในขณะที่พื้นที่งานที่จัดและจํานวนบูธที่จัดมีจํากัด ผูใหบริการรายใหญมักมีขอไดเปรียบเนื่องจากมีความพรอมทางดาน
บุคลากรและเทคโนโลยี ทําใหสามารถสงมอบงานที่มีมาตรฐานสูงกวา นอกจากนี้ ผูรับเหมารายใหญสามารถรับงานใน
จํานวนที่มากกวา สงผลใหมีอํานาจในการตอรองสั่งซื้อวัสดุมากขึ้น ทําใหตนทุนลดต่ําลง
ทางด า นการให บ ริ ก ารแก ผู จั ด งานแสดงสิ น ค า และนิ ท รรศการในฐานะผู รั บ เหมาอย า งเป น ทางการ (Official
Contractor) นั้น มีการแขงขันในระดับปานกลาง เนื่องจากมีบริษัทที่แขงขันกันในตลาดเพียงไมกี่ราย ซึ่งเปนผูประกอบการ
รายใหญที่อยูในวงการมาอยางยาวนาน ผูจัดงานมักใชบริการผูประกอบการรายใดรายหนึ่งเปนประจํา โดยผูจัดงานและ
ผูใหบริการมี ประสบการณ ในการทํางานรวมกัน ผูใหบริการเขาใจเนื้อหาของการจัดงานเป นอยางดี และในบางกรณี
ผูใหบริการสามารถนําชิ้นสวนของงานบางอยางกลับมาใชใหม ทําใหผูจัดงานสามารถลดตนทุนในการจัดงานลงได
คูแขงทางตรงของบริษั ทฯ ซึ่งดําเนินธุร กิจงานแสดงสินคาและนิทรรศการ ไดแ ก บริษัทขนาดใหญที่สามารถ
ใหบริการออกแบบและตกแตงงาน มีกําลังการผลิตมากพอในการรับงานทั้งในฐานะผูรับเหมา (Contractor) และผูรับเหมา
อยางเปนทางการ (Official Contractor) และสามารถสงมอบงานที่มีมาตรฐานในระดับสูงแกลูกคาได ซึ่งมีจํานวนไมเกิน 10
ราย อาทิ บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) บริษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน) บริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด
(มหาชน) บริษัท ซิตี้นีออน ดิสเพลส แอนด คอนสตรั๊คชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ไรทแมน จํากัด และบริษัท เอ็กซ
คอน จํากัด เปนตน
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แนวโนมอุตสาหกรรมและการแขงขันภาคธุรกิจงานการตลาดทางเลือก
ภาวะอุตสาหกรรมการจัดกิจกรรมทางการตลาด
อุตสาหกรรมการจัดกิจกรรมทางการตลาดมีมูลคาลดลง จากเดิมที่มีมูลคาประมาณ 13,500 ลานบาทในป 2556
ลดลงเหลือประมาณ 11,800 ในป 2557 หรือลดลงรอยละ 12 เนื่องจากความไมมั่นคงทางการเมืองในชวงปลายป 2556
จนถึงกลางป 2557 อยางไรก็ตามในชวงไตรมาสที่สี่ของป สถานการณทางการเมืองกลับ สูภาวะปกติ ผูประกอบการ
สวนมากเรงการใชงบประมาณที่เก็บสะสมมาในสามไตรมาสแรก กลับมาจัดงานนิทรรศการและทําการตลาดมากขึ้นเพื่อ
กระตุนยอดขายกอนสิ้นป เปนเหตุใหอุตสาหกรรมอีเวนทฟนตัวในชวงไตรมาสสุดทายของป 2557 และมีแนวโนมที่จะดี
ขึ้นในป 2558
การแขงขันในภาคธุรกิจการตลาดทางเลือก
ธุรกิจการตลาดทางเลือกมีการแขงขันในระดับสูง เนื่องจากมีคูแขงจํานวนมาก ทั้งผูใหบริการโดยตรงในการรับจัด
งานกิจกรรมทางการตลาด (Marketing Event Management) และผูใหบริการดานการออกแบบและตกแตงอยางครบวงจร
ซึ่งครอบคลุมถึงการรับจัดงานกิจกรรมทางการตลาด ทั้งนี้ ผูประกอบการที่มีงบประมาณทางการตลาดสูง และมีนโยบายใน
การจัดกิจกรรมทางการตลาดอยูเปนประจํา มักเลือกใชบริการกับผูใหบริการเพียงไมกี่รายในรอบป เนื่องจาก ผูประกอบการ
ตองการความตอเนื่องของกิจกรรมทางการตลาดตางๆ รวมถึงการออกแบบและคงคอนเซ็ปตของกิจกรรมใหไปในทิศทาง
เดียวกันตลอดทั้งป
คูแขงทางตรงของบริษัทฯ ซึ่งดําเนินธุรกิจการตลาดทางเลือก จะรวมถึงผูประกอบการทุกขนาดที่สามารถใหบริการ
ในการจัดงานกิจกรรมทางการตลาดได อยางไรก็ดี เนื่องจากบริษัทฯ มีกลุมลูกคาเปาหมายที่ชัดเจน โดยมุงเนนกลุมลูกคา
ขนาดกลางถึงขนาดใหญ ที่มีนโยบายในการทําการตลาดทางเลือกเปนประจํา ดังนั้นคูแขงทางตรงของบริษัทฯ จึงเปนบริษัท
ที่สามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพและมีกลุมลูกคาเปาหมายเดียวกันกับบริษัทฯ และมักเปนคูแขงเดียวกันกับธุรกิจ
งานแสดงสินคาและนิทรรศการดวย ซึ่งมีจํานวนไมเกิน 10 ราย อาทิ บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) บริษัท ซีเอ็ม
โอ จํากัด (มหาชน) บริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) เปนตน
แนวโนมอุตสาหกรรมและการแขงขันภาคธุรกิจงานพิพิธภัณฑและสวนสนุก
ในอดีตพิพิธภัณฑสวนมากจะกอตั้งโดยทางราชการ เปนสถานที่สําหรับรวบรวม คนควาขอมูลเพื่อที่จะทราบถึง
ความเปนมา หรือสิ่งที่ตองการอนุรักษ รวมถึงการจัดแสดงซึ่งตองอาศัยการสื่อความหมายเขามาเปนสวนประกอบการจัด
แสดง แตในปจจุบันไดมีองคกรตางๆ รวมถึงภาคเอกชนจัดตั้งพิพิธภัณฑสําหรับเก็บรวบรวมความรู ความเปนมา และภูมิ
ปญญาตางๆ ที่เกี่ยวของกับตนเองนํามาจัดแสดงเพื่อเปนการเผยแพรความรูใหกวางขวางขึ้น จึงมีแนวโนมที่จะจัดตั้งและ
กอสรางพิพิธภัณฑเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ป โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปที่รอยละ 2.8 นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งศูนยการ
เรียนรูซึ่งเปนสถานที่สําหรับเก็บรวมรวมขอมูลความรู เพื่อเผยแพรตอประชาชนอีกรูปแบบหนึ่ง โดยสวนมากจะจัดตั้งอยู
ภายในหนวยงานราชการ
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จํานวนพิพิธภัณฑจําแนกตามหนวยงานบริหารจัดการ
อัตราการเติบโต

ป พ.ศ.

ประเภทหนวยงาน
บริหารการจัดการ (แหง)

เฉลี่ยตอป

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

วัดและชุมชน

212

218

224

228

232

237

238

2.0

สถานศึกษา

168

174

174

180

182

184

184

1.5

เอกชน

127

134

136

142

150

160

163

4.3

หนวยงานราชการ

116

119

123

128

129

132

134

2.4

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

72

79

81

82

87

91

93

4.4

ชุมชน

41

42

48

50

50

51

53

4.4

มูลนิธิและองคกรไมแสวงกําไร

24

26

27

30

30

32

33

5.5

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ

14

14

14

14

14

14

14

0.0

774

806

827

854

874

901

912

2.8

รวม

(รอยละ)

หมายเหตุ : 1/ขอมูลจากฐานขอมูลพิพธิ ภัณฑในประเทศไทย ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) ขอมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2558

ในสวนของงานสวนสนุกหรืองานสวนแนวคิด (Thematic Park) ในประเทศไทยนั้น สวนมากจะอยูในรูปของสวน
น้ํา ซึ่งตั้งอยูตามจังหวัดทองเที่ยวตางๆ เชน พัทยา ภูเก็ต หัวหิน เปนตน ปจจุบันสวนสนุกในประเทศไทย ยังไมเปนที่นิยม
มากนัก เนื่องจากยังไมมีสวนสนุกที่มีชื่อเสียงระดับโลกมาเปดบริการ อยางไรก็ดี ธุรกิจสวนสนุกในเอเซียมีการเติบโตเปน
อยางมาก เมื่อเทียบกับธุรกิจสวนสนุกในทวีปอื่นๆ จากรายงานประจําปของ Themed Entertainment Association (TEA) ป
2556 ระบุวา สวนสนุกในทวีปเอเซียแปซิฟกมีจํานวนผูเขาชมเติบโตขึ้นกวารอยละ 7.5 เติบโตขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบกับ
จํานวนผูเขาชมสวนสนุกในทวีป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต และยุโรป ประกอบกับการเปด AEC ในป 2558 ซึ่งอาจเปน
แรงผลักดันใหสวนสนุกระดับโลก ตัดสินใจเขามาลงทุนในทวีปอาเซียนหรือประเทศไทยในอนาคต
การเติบโตของผูเขาชมสวนสนุกและสวนน้ําจําแนกตามทวีป ในป 2555-2556
ทวีป

จํานวนผูเขาชมสวน

การเติบโตผูเขา

จํานวนผูเขาชมสวน

การเติบโตผูเขา

สนุก (ลานคน)

ชมสวนสนุก

น้ํา

ชมสวนสนุก

ป 2555

ป 2556

(รอยละ)

ป 2555

ป 2556

(รอยละ)

เอเชียแปซิฟก1/

108.7

116.8

7.5

16.0

17.0

6.0

อเมริกาเหนือ1/

131.6

135.2

2.7

15.4

15.0

(2.3)

อเมริกาใต2/

13.2

13.7

3.8

-

6.4

-

ยุโรป1/

57.9

57.8

(0.1)

-

-

-

หมายเหตุ : 1/นับจากจํานวนผูเขาชมจากสวนสนุก/สวนน้ํา ที่มีผูเขาชมมากที่สุด 20 อันดับแรก
2/นับจากจํานวนผูเขาชมจากสวนสนุก/สวนน้ํา ที่มีผูเขาชมมากที่สุด 10 อันดับแรก
3/ขอมูลจากรายงานประจําปของ Themed Entertainment Association (TEA) ป 2556
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การแขงขันในภาคธุรกิจงานพิพิธภัณฑและสวนสนุก
การแขงขันในธุรกิจงานพิพิธภัณฑและสวนสนุก มีการแขงขันในระดับสูง เนื่องจากจํานวนงานในแตละปมีไมมาก
นัก เมื่อเทียบกับผูใหบริการที่มีจํานวนมาก อยางไรก็ดี ผูวาจางโดยทั่วไปมักคัดเลือกผูใหบริการเบื้องตน จากผลงานที่ผาน
มา ดังนั้น ผูใหบริการที่มีประวัติการทํางานยาวนานและจํานวนผลงานสะสมมาก มักมีขอไดเปรียบในการแขงขัน เมื่อเทียบ
กับผูใหบริการที่มีงานสะสมไมมากพอ ทั้งนี้ คูแขงโดยตรงของบริษัทฯ ไดแก บริษัทขนาดกลางจนถึงขนาดใหญที่สามารถ
ใหบริการดานงานตกแตงและออกแบบแบบครบวงจร ซึ่งสวนมากจะใหบริการครอบคลุมถึงธุรกิจงานพิพิธภัณฑและสวน
สนุก โดยบริษัทดังกลาวมีจํานวน ไมเกิน 10 ราย และมักเปนคูแขงในธุรกิจงานแสดงสินคาและนิทรรศการ และการตลาด
ทางเลือกดวย อาทิ บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) บริษัท ซิตี้นีออน ดิสเพลส แอนด คอนสตรั๊คชั่นส
(ประเทศไทย) จํากัด และ บริษัท ไรทแมน จํากัด เปนตน
2.4

การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
2.4.1 ขั้นตอนการทํางานในแตละโครงการในการออกแบบและผลิตงานโดยทั่วไปของบริษัทฯ
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจหลักในการใหบริการงานตกแตงภายใน และการจัดงานแสดงสินคาและนิทรรศการ ซึ่งในแต
ละธุรกิจมีขั้นตอนการดําเนินงานที่ใกลเคียงกัน โดยมีขั้นตอนการประกอบธุรกิจโดยแสดงเปนแผนภาพไดดังนี้

การใหบริการในแผนภาพเปนตัวอยางการใหบริการแบบครบวงจร
เกิดขึ้นหลังจากการที่ฝายการตลาดหรือฝาย
บริหารโครงการไดติดตามและติดตองานจากลูกคาไดแลว ซึ่งบริษัทฯ บริหารระบบงานโดยแบงทีมงานออกเปน 3 ทีมหลัก
ไดแก ทีมออกแบบ ทีมบริหารโครงการ และทีมผลิต โดยขั้นตอนการทํางานของแตละทีมจะมีขั้นตอนการทํางานที่แตกตาง
กันตามชวงระยะเวลาของงาน โดยความรับผิดชอบหลักของแตละทีมมีดังนี้
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ทีมออกแบบ มีหนาที่หลักในการรับแนวความคิดหรือคอนเซ็ปคจากลูกคาเกี่ยวกับการจัดแสดงงาน หรือ
แบบตกแตงภายในของรานคา แลวนํามาทําการออกแบบงานใหสอดคลองกับโจทยที่ไดรับ หรือทําการ
ออกแบบคอนเซ็ปตทั้งหมดของงาน รวมถึงรายละเอียดตางๆ นอกจากนี้ทีมออกแบบยังมีหนาที่ในการ
ควบคุมดูแลการกอสรางใหเปนไปตามแบบที่วางไวอีกดวย
ทีมบริหารโครงการ มีหนาที่หลักในการควบคุมการทํางานในภาพรวม โดยมีหนาที่ติดตอประสานงานกับ
ลูกคา การจัดเตรียมสัญญาจาง การกําหนดราคา การประสานงานกับผูรับเหมาชวงรายอื่น สงมอบงานใหแก
ลูกคา รวมถึงการประสานงานกับลูกคาเกี่ยวกับบริการหลังการสงมอบงาน เชน บริการจัดเก็บชิ้นงานใหแก
ลูกคาสําหรับนํามาใชใหมในงานถัดไป เปนตน
ทีมผลิต มีหนาที่หลักในการกอสราง การแปรรูปวัสดุ การตกแตง การติดตั้งงาน รวมถึงการรื้อถอนงานเมื่อ
ถึงกําหนดเวลา อยางไรก็ตามถึงแมทางบริษัทฯ จะมีทีมงานกอสรางที่สามารถใหบริการแกลูกคาได แต
เนื่องจากปริมาณงานมีมาก ประกอบกับงานบางลักษณะตองการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
บริษัทฯ จึงมีการจางผูรับเหมาชวง (Sub-Contract) ซึ่งไดรับการคัดเลือกวามีคุณสมบัติและมาตรฐานในการ
ทํางาน

2.4.2 การจัดหาวัสดุเพื่อใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑหรือบริการ
บริษัทฯ จัดหาวัสดุเพื่อใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑหรือบริการ ตามบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (Bill of Quantity) สําหรับงาน
ตกแตงภายใน หรือบัญชีตนทุนกอนการทํางาน (Pre Cost) สําหรับงานแสดงสินคาและนิทรรศการ ซึ่งเปนบัญชีที่ระบุชนิด
และปริมาณวัสดุที่ตองใชในงานโครงการนั้นๆ โดยบริษัทฯ สามารถจําแนกการจัดหาวัสดุเพื่อใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑหรือ
บริการได 2 ชองทางหลักคือ
1)

การวาจางผูรับเหมาชวง (Sub-Contract) ซึ่งโดยสวนมากจะเปนชางฝมือภายในนอก และผูเชี่ยวชาญดาน
โครงสราง ดานระบบตางๆ โดยรูปแบบในการวาจางผูรับเหมาชวงของบริษัทฯ สามารถแบงไดเปน 2 กรณี
ดังนี้
1. การวาจางผูรับเหมาชวง แบบจางเฉพาะคาแรง และบริษัทฯ จะเปนผูจัดหาวัสดุให โดยสวนใหญจะเปน
การวาจางในงานผลิตและติดตั้งเฟอรนิเจอร งานตกแตงภายใน และงานไม เปนตน
2. การวาจางผูรับเหมาชวง แบบจางเหมาทั้งคาแรง และคาวัสดุซึ่งบริษัทฯ จะเปนผูกําหนดคุณภาพวัสดุให
ตรงตามแบบของบริษัทฯ โดยสวนใหญจะเปนงานโครงสรางเหล็ก งานกระจก งานระบบไฟฟา งานฝา
และเพดาน และงานพื้น เปนตน
ในการวาจางผูรับเหมาชวงของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดทําเปนสัญญาวาจาง กรณีที่มีมูลคา
งานมากกวา 500,000 บาท นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจกําหนดใหผูรับเหมาชวงวางเงินค้ําประกันสัญญาจาง ใน
รูปแบบหนังสือค้ําประกันของธนาคาร หรือเช็ค แลวแตกรณี ในมูลคาประมาณรอยละ 5-10 ของมูลคาการ
วา จ า ง และจะคื น ให แ กผู รั บ เหมาชว งเมื่ อ งานแล ว เสร็ จ หรื อ ครบกํ า หนดระยะเวลาประกั น ผลงาน ซึ่ ง
โดยทั่วไปประมาณ 6 เดือน แลวแตกรณี
บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายในการชําระเงินไวสําหรับการวาจางผูรับเหมาชวง โดยจะใหมีการวางบิลใน
วันที่ 8 และ 20 ของทุกเดือน และทําการจายเงินวันที่ 10 25 และ 26 ของทุกเดือน โดยมี Credit term เปนเวลา
30-60 วัน
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บริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณาหรือคัดเลือกผูรับเหมาชวง ดังนี้
1. คัดเลือกผูรับเหมาชวงมากกวา 1 รายเพื่อเปรียบเทียบราคา และราคาตองไมเกินกวาราคากลางของบริษัทฯ
2. ความนาเชื่อถือของผูรับเหมา โดยพิจารณาจาก ผลงานการทํางานในอดีตที่ผานมา ประสบการณการ
ทํางาน ฝมือและคุณภาพ โดยพิจารณาจากผลงานในอดีตของผูรับเหมาชวง
3. ความพรอมของทีมงานผูรับเหมาชวง
4. การสงมอบงานที่ตรงเวลาหรือกอนกําหนด
5. ความโปรงใสของผูรับเหมาชวง เชน งบการเงิน การใชแรงงานที่ถูกตองตามกฎหมาย
6. บริษัทฯ มี Vendor List และมีการจัดกลุมและประเมินศักยภาพของผูรับเหมาชวงทั้งกอนและหลังการ
จางงาน
7. บริษัทฯ ไมมีนโยบายในการวาจางผูรับเหมาชวงรายใดรายหนึ่งใหทํางานที่มีขนาดใหญเกินกวา 2 งาน
ในเวลาเดียวกัน เพื่อไมใหกระทบตอคุณภาพของงาน และระยะเวลาการสงมอบงาน อยางไรก็ดี บริษัทฯ
อาจพิจารณาศักยภาพของทีมงานผูรับเหมาชวงเปนรายกรณีไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความสัมพันธอันดีกับ
ผูรับเหมาชวง และมีนโยบายในการวาจางผูรับเหมาอยางตอเนื่อง หากผูรับเหมาชวงดังกลาวมีศักยภาพ
เพียงพอ
2)

การจัดซื้อวัสดุสําหรับการกอสรางในแตละโครงการ โดยสวนใหญจะเปนวัสดุจําพวก ไม สี สกรู นอต และ
วัสดุสิ้นเปลืองอื่น เปนตน โดยบริษัทฯ จะมีการเตรียมความพรอมในจัดซื้อใหเพียงพอตอการใชงานในแตละ
โครงการตามแบบการผลิต และจะจัดซื้อวัสดุทันทีเมื่อทราบวาบริษัทฯ ไดรับงานโครงการนั้นๆ แลว
บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายในการชําระเงินไวสําหรับการจัดซื้อวัสดุ โดยจะใหมีการวางบิลในวันที่ 8 ของ
ทุกเดือน และทําการจายเงินวันที่ 25 และ 26 ของทุกเดือน โดยมี Credit term เปนเวลา 30-60 วัน
บริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณาหรือคัดเลือกผูจัดจําหนายวัสดุ (Supplier) ดังนี้
1. คัดเลือกผูจัดจําหนายวัสดุ มากกวา 1 เพื่อเปรียบเทียบราคา และราคาตองไมเกินกวาราคากลางของ
บริษัทฯ
2. พิจารณาคุณภาพวัสดุใหตรงตามมาตรฐานและตามที่ลูกคาไดระบุไว
3. ความพรอมในจัดสงวัสดุใหตรงเวลาหรือกอนกําหนด
4. ความนาเชื่อถือของผูจัดจําหนาย โดยพิจารณาจากงบการเงิน หรือความมีตัวตน

บริษัทฯ และบริษทั ยอย มีสัดสวนและยอดในการจัดหาวัตถุดิบในแตละชองทาง ดังนี้
ป 2555
ป 2556
ป 2557
ม.ค.-มิ.ย. ป 2558
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
ผูรับเหมาชวง
(Sub-Contractors)
วัสดุกอสราง
อื่นๆ1/
รวมยอดจัดซื้อ
หมายเหตุ:

284.7
89.0
128.8
502.5

56.7
17.7
25.6
100.0

346.1
158.9
145.0
650.0

53.3
24.4
22.3
100.0

313.4
148.2
159.2
620.8

1/ อื่นๆ ประกอบดวย คาเชา คาบริการวัสดุและอุปกรณ คาขนสง คาบริการอื่นๆ
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50.5
23.9
25.6
100.0

148.7
46.9
84.8
280.4

53.0
16.7
30.3
100.00

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท คิงสเมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จํากัด (มหาชน)

ในการให บ ริ ก ารแก ลู ก ค า ของบริ ษั ท ฯนั้ น บริ ษั ท ฯมี น โยบายที่ จ ะผลิ ต ชิ้ น งานด ว ยตนเอง (In-house
production) เปนอันดับแรก และบริษัทฯจะวาจางผูรับเหมาชวงในกรณีที่งานมีปริมาณมาก และในสวนที่เปน
งานระบบตางๆ โดยปจจุบัน บริษัทฯมีการผลิตชิ้นงานที่สถานที่ผลิตชิ้นงานที่สํานักงานใหญกรุงเทพกรีฑา
โกดังและสถานที่ผลิตชิ้นงานศาลายา และโรงงานผลิตเฟอรนิเจอรลําลูกกาคลอง 6
นอกจากนี้ มูลคาการวาจางผูรับเหมาชวงดังกลาว คิดเปนรอยละ 54.3 รอยละ 49.4 รอยละ 45.8 และรอยละ
47.3 ของตนทุนการใหบริการรวมในป 2555-2557 และงวด 6 เดือนแรกป 2558 ตามลําดับ
บริษัทฯ และบริษัทยอย มียอดจัดซื้อ 10 รายแรก คิดเปนรอยละ 30.9 รอยละ 36.9 รอยละ 33.8 และรอยละ
33.1 ของยอดจัดซื้อรวมในป 2555-2557 และงวด 6 เดือนแรกป 2558 ตามลําดับ ตามลําดับ บริษัทฯ และ
บริษัทยอยไมมียอดจัดซื้อจากผูจําหนายรายใดที่มีมูลคาสูงเกินกวารอยละ 30 ของยอดจัดซื้อรวมในป 25552557 และงวด 6 เดือนแรกป 2558 อยางไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทยอย มียอดจัดซื้อจากผูจําหนายที่มีมูลคา
สูงเกินกวารอยละ 5 ของยอดจัดซื้อรวม จํานวน 1 รายในป 2555 จํานวน 2 รายในป 2556 จํานวน 1 รายในป
2557 และจํานวน 3 รายในงวด 6 เดือนแรกป 2558 (บริษัทฯมียอดจัดซื้อซึ่งเปนการวาจางรับเหมาชวงใหแก
Kingsmen Projects Pte Ltd. ซึ่งเปนบริษัทที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน คิดเปนรอยละ 5.5 รอยละ
7.2 และรอยละ 7.2 ของยอดจัดซื้อรวมในป 2555-2557 ตามลําดับ – โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวขอ 14
รายการระหวางกัน)
2.5

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิตงาน เชน ฝุนละอองจากไม เสียงจาก
การผลิตงาน กลิ่นของสีและน้ําเสียที่อาจเกิดขึ้น เปนตน โดยบริษัทฯ ปฎิบัติตามกฎระเบียบ และขั้นตอนการปฎิบัติงาน
อยางเครงครัด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการดําเนินการเพื่อควบคุมและจัดการผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดังนี้
1) ฝุนละอองจากไม: บริษัทฯ มีการติดตั้งระบบดูดฝุนเพื่อกําจัดฝุนละออกจากไมระหวางการผลิตชิ้นงาน ใน
ทุกสถานที่ที่บริษัทฯ ดําเนินการผลิต
2) เสียงจากการผลิตงาน: บริษัทฯ อาจมีเสียงจากการผลิตงาน แตอยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไมมีเครื่องจักรหนักที่
จะทําใหเกิดเสียงดังจนรบกวนผูอื่น
3) กลิ่นจากการทําสีชิ้นงาน: บริษัทฯ มีหองทําสีซึ่งตั้งอยูที่โรงงานผลิตเฟอรนิเจอรลําลูกกาคลอง 6 โดย บริษัท
ฯ มีการติดตั้งระบบกําจัดกลิ่นดังกลาว ซึ่งจะดูดอากาศพรอมกลิ่นของสี เพื่อแปรสภาพเปนน้ําปนกากสี โดย
บริษัทฯ มีการแยกกากสีออกจากน้ําทิ้ง และสงไปใหหนวยงานที่รับผิดชอบกําจัดตอไป นอกจากนี้ บริษัทฯ
อาจมีการทําสีชิ้นงานในโกดังและสถานที่ผลิตชิ้นงานยอย โดยเปนการซอมเก็บสีชิ้นงานขนาดเล็ก และ
ดําเนินการในพื้นที่ที่เปนสัดสวน นอกจากนี้ บริษัทฯอยูระหวางลงทุนติดตั้งหองทําสีที่โรงงานรังสิตนครนายกคลอง 11 ซึ่งจะเปนระบบที่คลายคลึงกับโรงงานผลิตเฟอรนิเจอรลําลูกกาคลอง 6
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการวาจางผูเชี่ยวชาญ และ/หรือใหองคการบริหารสวนตําบลที่เกี่ยวของ มาประเมินผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมเปนประจําทุกป ในทุกสถานที่ที่บริษัทฯ ดําเนินการผลิต ทั้งนี้ ที่ผานมา บริษัทฯ ไมเคยมีขอพิพาท
หรือฟองรองเกี่ยวกับการสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และไมเคยไดรับการตักเตือนหรือปรับจากหนวยงานของรัฐตาม
กฎหมายที่บริษัทฯ ตองปฎิบัติแกอยางใด
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2.6

งานที่ยังไมไดสงมอบ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯและบริษัทยอย มีงานที่อยูระหวางดําเนินการและยังไมไดสงมอบจํานวน 175.5
ลานบาท ประกอบดวยงานทั้งหมดจํานวน 18 งานซึ่งทั้งหมดเปนงานตกแตงภายใน (Interiors) ซึ่งบริษัทฯ จะสงมอบใน
ไตรมาส 3 ป 2558 ถึง ไตรมาส 1 ป 2559
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